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İÇİNDEKİLER
Yeni çıktı, dumanı üstünde, buyurun yeni sayıya… 

Dergimize lezzet katabilmek için, bu sayının yayın grubu 
epey uğraştı. Dosya konusu sıkıcı, bunu biliyoruz. Bazı ba-
kımlardan adeta “yüzyıldır söylüyoruz” dosyası: Feminiz-
min diğer politik hareketlerle ilişkisi... Ama şimdiden söz 
veriyoruz; gelecek sayı çok daha eğlenceli olacak.

Dosyamızın çerçevesini oluşturan yazısı için Gülnur 
Acar Savran’a; sol örgütlerin “kadın sorunu/alanı” politi-
kaları, dünyadan ve içeriden örneklerle karma örgütlerde 
feminist olmak gibi çoğumuzu bıktırmış, tüketmiş, ama tü-
ketilememiş konularda yazma cesareti gösteren arkadaşla-
rımız Banu Paker, Hülya Üstün ve Özlem Barın’a teşekkürü 
borç biliriz... İşçi hareketi ve feminizm, Necla Akgökçe’nin 
konusu. Ayşe Düzkan ve Yeşim Tuba Başaran’ın yazıları, 
LGBT hareketiyle feminizmin (kız) kardeşliğini inceliyor. 
Filiz Karakuş ve Zehra İpek, Kürt kadın hareketi/barış 
hareketi ile feminizm ilişkisini ele alıyor; nerede dayanış-
ma, nerede ortak katılım? Selin Çağatay’ın kaleme aldığı 
Cynthia Cockburn ile İstanbul’da gerçekleştirilen söyleşi 
anti-militarizm cephesini ele alıyor. İlkay Yılmaz, feminist 
siyaset yapma tarzının ve örgütlenme biçiminin demokrasi 
düşüncesine ve genel siyasete etkisini tartışıyor. Çevreci/
ekolojist hareketle teması da Özlem Barın yazdı.

Emek sayfalarımız Emel Coşkun’un söyleşisiyle açı-
lıyor: Söyleşmek için bile ayaküstü zaman ayırabilen 
göçmen ev işçisi kadınların, sadece emeklerinin değil be-
denlerinin de görünmezleşmesinin hikayesi. “Erkeklerden 
Alacaklıyız” kampanyamız, 22 Şubat’ta Ankara’da ger-
çekleştirilen, Tuğba Özcan’ın özetlediği panelle sürüyor. 
Beden sayfalarında Bermal Küçük’ün yazdığı, son aylarda 
bizi isyan ettiren “polisin soyarak arama işkencesi” yer 
alıyor. Pornografi, Melek Özman ve Eda Aslı Şaran’ın ya-
zılarında mercek altına alınıyor. Kadınlık halleri Gülhan 
Davarcı’nın mektuplarıyla sürüyor. Nasıl Feminist Ol-
dum? sorusunu bu kez Firdevs Hoşer soruyor kendisine, 
tabii biraz da hepimiz için... Hukuk ve feminizm ilişkisi, 
Deniz Tuna’nın yazısında kadın cinayeti davalarında mü-
dahil olmak bağlamında ele alınıyor. Emek Bayrak, ataer-
ki-hukuk ilişkisi ve siyasal iktidar çerçevesinde kadına yö-
nelik şiddeti irdeliyor. Yaklaşan genel seçimlere dair, Me-
riç Eyüboğlu Ka-der’in soyut kota lobisini eleştiriyor. Ada 
Deniz “aile”, Hülya Osmanağaoğlu mahkeme kapılarında 
kadın dayanışması, Ayşe Gül Altınay 24 Nisan’ı/Soykırımı 
kadın üzerinden okumak üzerine yazdılar. Bellek sayfaları 
Nuran Ağan’ın kaleminden Siyah Eylem’i dillendiriyor ve 
unutturmuyor. Yuvarlak Masa’ya ise evliliği serdik.

Sanat sayfalarında Deniz Ulusoy, film yapmayı ve iz-
lemeyi seven feministlerin sevgili festivali Filmmor’u de-
ğerlendiriyor. Ayrıca Asena Günal’ın “Ateşin düştüğü yer” 
söyleşisi, Öykü’de Meryem Oğuz’un “Reklamlar”ı var. 
Kitaplarda aylık e-bültenlerimizi topladığımız “Mutfak 
Cadıları”mızın ilk cildini tanıtmaktan gurur duyduğumuzu 
saklamıyoruz... Ayrıca Nina Power’ın Tek Boyutlu Kadın’ı 
da var. İç ve dış haberler, Cezaevi Mektupları ve Hiç Şaşır-
madık derken, şaşırarak bakıyorsunuz ki dergi bitivermiş... 
Gelecek sayıda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın...
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Türkiye’de çalışan göçmen ka-
dın ev işçilerinin sayısına dair 
kesin bir rakam yok. Moldo-
va, Bulgaristan, Ukrayna, 

Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan 
gibi çevre ülkelerden pasaportlarıyla 
vizesiz Türkiye’ye giriş yapan ve ev-
lerde çalışan on binlerce kadın olduğu 
tahmin ediliyor. Ancak sayıları on bin-
lerle ifade edilmesine rağmen göçmen 
kadınların sadece emekleri değil beden-
leri de görülmüyor. Oturma ya da ça-
lışma izinlerinin olmaması, çalıştıkları 
evlerden dışarı çıkmalarını engelleyen 
en büyük sebep. İşveren aileler ve ça-
lıştıkları ajansların büyük kısmı “evi 
soyup kaçmamaları” için bir güvence 
olarak pasaportlarına el koyuyor. Za-
ten izinsiz çalışan kadınlar, bir de pa-
saportsuz kalınca 
polis korkusuna 
s o k a k l a r d a 
özgürce do-
l aşamıyor-
lar. Çalışma 
koşullarına 
gelince; yal-
nızca gece-
gündüz 24 
saat emre 
amade ol-
d u k l a r ı n ı 
s ö y l e m e k 
bile duru-
mun va-
h a m e t i n i 
a ç ı k l ı y o r . 
Kendilerini 
adeta işverenin 
insafına bırakan 
kadınlardan bi-
raz deneyimli ve 
şanslı olanlar haftada bir gün izin kulla-
nıyorlar. Bir asgari ücrete adeta işvere-
ne teslim olan çoğu göçmen kadın için 
evlenmek, her ne kadar kocalarına üç 
yıl bağımlı kalacak olsalar da, özgürlü-
ğe açılan bir kapı olarak görülüyor...

Bunlar sadece bildiklerimiz, bir de 
bilmediklerimiz var. O yüzden yeni 
gelenlere göre nispeten şanslı ve dene-
yimli iki ev işçisi göçmen kadınla ya-
şadıkları deneyimler üzerine söyleştik. 
Leyla ile bir iş görüşmesine giderken 

adeta ayaküstü, izin gününün iki saatini 
söyleşiye ayıran Seher ile de Sefaköy’e 
oturma iznini uzatmaya gitmeden he-
men önce görüştük...

Türkiye’ye nasıl gediniz?
Seher: Ben aslında Bulgaristan’da 

kimya okudum, özellikle de porse-
len üzerine. 21 sene fabrikada çalış-
tım, sonra orası kapandı. Daha sonra 
bir gıda fabrikasında çalıştım, kraker, 
pasta falan yapıyorlardı. 47 yaşında 
Türkiye’ye geldim, şimdi 51 yaşında-
yım. 2007’de emniyet yabancı çalışan-
lara altı aylığına oturma izni veriyor-
du. O zaman 15 bin tezkere verildi, o 
kampanyaya ben de katıldım. Buraya 
çok geliyorduk, burada çok akrabam 
var. Ben hep çalışan anneydim, oğlum 
üniversitede üçüncü senesindeydi, fi-

nansal durumumuz biraz kötü olduğu 
için çalışayım dedim. Çocuk bakmak 
niyetiyle geldim. Evimden beş senelik 
izin istedim. Eşime, “Ben beş yıllığına 
İstanbul üniversitesi istiyorum” dedim, 
daha gencim, başka ailelere de mutlu-
luk vereyim dedim. Eşimle birlikte ka-
rar verdik.

Leyla: Türkiye’ye para kazanmak 
için üç sene önce geldim. Eşimden bo-
şandım geldim, bir tane çocuğum var. 

Türkiye’de nasıl iş buldunuz?

Leyla: Kırım Türkü olduğumuz için 
biraz Türkçe biliyorum. Burada eski 
patronlarımın yanında kardeşim çalı-
şıyordu. Yabancı birisini istediler. Bizi 
çok iyi tanıdıkları için iş bulurken zor-
lanmadım. Altı aydır hiç izne çıkmıyor-
dum. Burada her şeyi yapıyorum, bir 
yaşından itibaren çocuk bakımı da var. 
Memlekette de çalıştım.

Seher: Kuzenlerim beni tavsiye et-
mişler. Ajanslara da başvurdum ama 
çok kırıldım artık dönmeyi düşündüm. 
Türkçem iyi değilmiş, Türk mutfağını 
bilmiyormuşum, tecrübem yokmuş gibi 
bahaneler söylediler. Bir de çok az maaş 
veriyorlardı. Ben kabullenemedim bu 
maaşları, 500-550 dolar veriyorlardı. 
Ev işlerini yapıcan, çocuklara bakıcan, 

yani 24 saat oradasın. 
Sonra şansıma iyi bir 

bayanla çalış-
tım. Okumuş 
i n s a n s ı n , 
kendi ço-
cuğunu bü-
yü tmüşsün 
dedi, beni 
çağırdı, iki 
buçuk sene 
orada çalış-
tım. Sevgi 
saygı çok 
iyiydi. Ama 
bu oturma 
izni bahane-
siyle, çünkü 
biz devlete 
el uzattık ya, 
devlet bize 
sırtını dön-

dü, tezkeremi-
zi uzatmadılar, 
Ankara’dan ret 
geldi. Evime 

döndüm dört ay Bulgaristan’da kaldım, 
şimdi yeni geldim. Yakında bir sene 
olacak Nisan’da. 

Çoğu zaman göçmenlerden pasa-
port istediklerini duyuyoruz, sizin 
başınıza da geldi mi?

Seher: Bir ajanstan pasaportumu is-
tediler. Ben “hayır” dedim. Pasaportum 
yoksa ben kimim? Hadi Bulgaristan 
kimliğim var ama hiçbir şartla benim 
pasaportumu alamazsın. Ne demek? 
Vazgeçtim çıktım. “Bize nasıl güven-

O ihtimal evlenmek mi dersin?
EMEK

Söz konusu göçmen kadınlar olunca ev işçilerinin zaten kötü olan çalışma koşulları 
daha da ağırlaşıyor. Bir asgari ücrete adeta işverene teslim olan çoğu göçmen kadın 
için evlenmek bu çıkmazda en iyi ihtimal olarak görülüyor

Emel Coşkun

Genelde gündüzlü çalışanlar Türk bayanlar, yatılı olanlar yabancı-
lar. 40-45 yaşından sonra ev işi bulmak zor. Çünkü çocuk bakımın-

da hızlı olmanızı istiyorlar
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EMEK
mezsiniz, kaç senedir çalışıyoruz biz” 
dedi bir bayan. “Yok, ben bunu kaldı-
ramam” dedim. Ben ordayım, benim 
canım orda, benim bedenim orda, her 
şeyim orda. Ya bana bir hal olsa, ne 
hakla siz benim pasaportumu alacak-
sınız, olamaz böyle bir şey. Vermedim, 
çalışmadım o ajansla. Ama çoğu da öy-
leymiş. Dil bilmiyorlar, bir yerde gü-
vencesi olsun diye yapıyorlar sanırım. 
Benim özgürlüğümü nasıl alırsın?

İş bulmak için ne tür özelliklere 
sahip olmak gerekiyor?

Leyla: Genelde gündüzlü çalışanlar 
Türk bayanlar, yatılı olanlar yabancılar. 
40-45 yaşından sonra ev işi bulmak zor. 
Çünkü çocuk bakımında hızlı olmanızı 
istiyorlar. Bir de hareket edemedikleri 
için şişmanları istemiyorlar, özellikle 
de ikizlerin bakımında. 

Buradaki çalışma koşulları nasıl 
sizce?

Leyla: Ben sabah altıda kalkıyo-
rum, işveren saat 10’da. O kalkınca 
kahvesini koyacak birisi lazım. Farklı 
aileler farklı karakterde oluyor. Belli 
bir standart yok. Mesela kimi “Çocuk 
uyuyunca çık” diyor, ama çocuk gece 
12’den önce uyumuyor.

Seher: Ev işi baştan çok sıktı. Çünkü 
belli bir standartta çalışıyordum, şimdi 
böyle hep eşofmanla, hep tişörtlesin. 
Baştan biraz sıkıldım ama işverenlerim 
beni sevdikleri için bu işe çok sevgiyle 
sarıldım, kızımı da çok sevdim. Sadece 
çocuktan sorumluyum, ev işlerine ba-
kan başka birisi var, bir de haftada bir 
büyük temizliğe gelen kadın var. Bizim 
evde işler düzenli ama böyle olmayan 
yerler de var. Temizlik, bakım, her şey 
çalışanın üzerinde oluyor. Bu ev sahip-
leri belirli bir seviyedeler, evleri büyük 
oluyor, ıvır zıvırı büyük oluyor, nasıl 
başa çıkıyorlar bilmiyorum.

Ne kadar maaş alıyorsunuz?
Leyla: Yabancılara zaten güzel bir 

maaş vermiyorlar. Yeni gelenlere 400 
dolar, biraz tecrübelilere 600-800 dolar 
veriyorlar.

Bulgaristan’da benzer işlerin ça-
lışma koşulları nasıl?

Seher: Bizim böyle bir kültürümüz 
yok. Eskiden neredeyse ayıplanıyordu, 
birisi gelecek sana iş yapacak. Kanunla 
da yasaktı, herkes kendi işini yapabildi-
ği kadar yapacaktı. Ama şimdi özelleşti 
artık. Devlet artık yaşlı hastaları kaldı-
ramıyor. Artık herkes kendisi yapıyor, 
yani durumu iyi olanlar yapabiliyor. 

Burada sigortanız var mı?
Leyla: Bazı arkadaşlarım sigortalı 

çalışıyor. İşveren isterse sigorta yapa-
biliyor. Ama Türkmenistan’dan gelen 
bayanların vizeleri yok onlar dışarı çı-

kamıyorlar. Bunu herkes biliyor. Özbe-
kistanlıların bir aylık vizesi var sanırım.

Seher: Bizimkiler saygılılar. Gün-
düzlü gelen bayanın sigortası var. Tabii 
ki bizim buradan sigorta gibi bir bek-
lentimiz olamaz. TC kimliğimiz yok, 
kimiz biz? 

Aslında işveren isterse alabiliyor. 
Genelde bu konuda tavırları nasıl?

Seher: İlk ailem benim için çok 
denedi ama yapamadı. Normalde çalı-
şanların çoğu liseli bile değiller, biraz 
işverenlerinden de çekiniyorlar. “Bana 
ne senin çalışma izninden” diyor, bu 
işlerle ilgilenmeyebiliyorlar. Bu bence 
büyük bir saygısızlık. O insanı evine 
kabul ettiysen, sen bu insanın yaptığı 
yemeği yersen, çocuğunu teslim ettiy-
sen bana ne senin oturma izninden de-
nir mi hiç. Çalışmaya gelen kişi bunu 
kaldıramaz, düşünün ki 1.500-2.000 
lira tuttu. Ona işveren katlansın. Bizim 
izne ihtiyacımız var. 

Çalışma izni olsa ücretler Türkiye 
vatandaşı olan ev işçileriyle aynı sevi-
yeye gelir mi?

Seher: Çalışma ya da oturma izni 
olursa, bu sefer herkes özgürlüğüne ka-
vuşmuş gibi olacak, herkes aynı para 

isteyecek. O zaman işveren “öbüründe 
de oturma izni var, ben bu kadar veri-
yorum sen nasıl istiyorsan” diyebilir. O 
zaman rekabet artar, fiyatlar düşer. Bu 
da işverenlerin yararına. Ayrıca bu se-
fer [burada kalmak isteyen] çoğu kişi 
de evlenir. 

Kendinize ait özel zamanınız var 
mı?

Seher: Kendime ait özel zamanım 
yok. Kalkış saatim hiç belli değil, bu 
sabah [izin günü] yedi buçukta kalktım, 
bazen sabah beşte kalkıyorum, gece 
[çocuk] ağlıyor. Annesi genelde sade-
ce kritik durumlarda kalkıyor, hatta o 
zaman baba bile kalkıyor. Akşamları 
saat dokuz, dokuz buçuk gibi kızımı 
uyutunca, 11’de ona süt verene kadar 
televizyon izliyorum. Bu arada üç-dört 
defa mıkırdanıyor. Gidiyorum yanına. 
Böyle yani, tam benim zamanım yok. 
İzin günlerimde böyle başıboş gezme-
yi severim, sinemaya giderim. Tabii 
ki burada çalışanlarla çok karşılaştım, 

Bulgaristanlılar var. Avrupa Birliği’ne 
girdiğimiz için çoğu Avrupa’ya gitti 
ama Türkiye’de hâlâ 7-8 bin kişi vardır. 

Leyla: Senelerdir burada olanlar 
var, onlar izin kullanıyorlar. Haftada 
bir kere izin kullanıyoruz. Sabah çıkıp 
akşam dönüyoruz. 

Ailenizle ya da buradaki arkadaş-
larınızla konuşabiliyor musunuz?

Seher: Ailemle çok az telefonla ko-
nuşabiliyorum. Müsait olduğumda sabit 
telefona çağrı yapıyorum. Keşke cebi 
olsa koca gün konuşurum. İnternetten 
görüşüyoruz. Gündüz gelen bayan ak-
şam gidiyor. O, gün yoğun da geçmiş 
olsa kendini dışarı atıyor, bende bu im-
kan yok. Belki de abartmam hiç dışarı 
çıkamadığım için oluyor. Kafamda ben 
hep onlarla yaşıyorum, bunlar biraz in-
sanı yıpratıyor. Sağ olsun işveren iyi 
bir kadın ama tutup kendimi dinlettire-
mem. Böyle oturup onlarla sohbet ede-
mem. 

Türkçeniz çok iyi, Türkiye’de 
de uzun bir iş deneyiminiz var. Peki 
Türkiye’ye yeni gelen, dil bilmeyen 
göçmen ev işçisi kadınlar sizce nasıl 
zorluklarla karşılaşıyorlar?

Seher: Onu düşünemiyorum, ger-
çekten zavallı geliyorlar bana. Dili bil-
meyince nasıl gelebilirsin, kime teslim 
oluyorsun. Söylediğim gibi ben şanslı 
biriyim, iyi yerlere düştüm. Ama hiç 
bilmeyince başına bir iş gelse imdat 
diye kime koşacaksın? Onlara ben çok 
şaşıyorum. Bu zamanda risk alıp nasıl 
geliyorlar bilmiyorum. Birisini işittik, 
izin günlerinde fazla para çıkarmaya gi-
diyormuş gibisinden. Nasıldır bilmem 
ama sonra o kadını sınır dışı etmişler. 
Ne kadar doğru bilemiyorum. Aslında 
bunları bilerek yapanlar da vardır, kötü 
durumlara düşenler de vardır. 

Bundan sonra planınız ne? 
Türkiye’de kalacak mısınız?

Seher: Bulgaristan’a evime geri 
döneceğim. Ama daha gencim belki 
Avrupa’da çalışabilirim.

Leyla: Ben artık burada yaşamak 
istiyorum. Benim babamın amcası kay-
boldu savaşta, çocukları buradalar, on-
ları daha bulmadık. Henüz uğraşama-
dım. Babam 60 yaşında. Ölümden önce 
onları görmek istiyor. Kızım da memle-
kette. Kızımın yanında olmam gereki-
yor, onu getirmek istiyorum. Burada iki 
tane Rus okulu var. 

Burada nasıl kalmayı düşünüyor-
sunuz?

Leyla: Evlenmeyi düşünüyorum. 
Birini bulsam evleneceğim. Ama bura-
da bayanlar da erkekler de korkuyorlar. 
Evlenenler var ama onlarla görüşmüyo-
rum, onlar artık evliler. 

Bir ajanstan pasaportumu 
istediler. Ben “hayır” de-
dim. Pasaportum yoksa 

ben kimim? Yok, ben bunu 
kaldıramam dedim. Ben or-
dayım, benim canım orda, 

benim bedenim orda, 
her şeyim orda
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EMEK

Erkeklerden alacaklı olduğumuzu 
dillendirmeye devam…

Kadın emeğini temel alarak 
çeşitli eylemliliklerle İstan-
bul, Eskişehir ve Adana’da 
devam eden “Erkeklerden 

Alacaklıyız” kampanyası kapsamında 
Ankara’da Şubat ayında “Türkiye’de 
İstihdam Politikaları ve Kadın Emeği” 
başlıklı bir panel düzenledik. Kampan-
ya çerçevesinde, hem devlet ve ser-
mayeden taleplerimizi dile getirmeyi 
amaçlıyoruz hem de erkeklerin kadın-
lara zaman ve emek borçları olduğunu 
dile getirerek erkeklere yönelik talep 
ve itirazlarımızı seslendirmeye çalışı-
yoruz. Çünkü devletten ve sermayeden 
talepler, tek başına erkek ve kadın ara-
sındaki cinsiyetçi iş bölümünü, erkekle-
rin kadınların emeğine el koyma 
mekanizmalarını, kadınlara olan 
zaman borçlarını ortadan kaldı-
ran talepler değil. 

Kadınlar için çok şey vaat et-
tiği yanılsaması yaratılan Torba 
Yasa, esnek çalışma biçimlerini 
kayıt içine almayı önererek*, es-
nek çalışma ve kadın istihdamı-
nı arttırmayı birlikte dillendire-
rek, kadının toplumsal cinsiyet 
rolleri içinden değerlendirildiği 
bir çerçeve sunuyor. Cinsiyetsiz 
politikaların aslında kadınların 
aleyhine politikalar olduğunu 
unutmadan, Torba Yasa’nın ka-
dınları esnek çalışmaya sevk ede-
rek ev işi ve bakım emeğine hapsetme-
nin önünü açtığını görmek gerek. Bu tür 
politikaların, kadınları sadece istihdama 
katmak üzerinden üretildiği ve kadınla-
rı erkeklerden bağımsızlaştırma yolları 
aranmadığı sürece eksik kalacağı inan-
cından hareketle bu yasaya feministler 
itiraz ediyor. 

Kadın istihdamını arttırma, devlet 
ve sermaye temsilcilerinin dilinde içeri-
ğinden soyutlanmış bir şekilde gündem-
leştirilirken, kadın emeği ve istihdam 
politikalarının feminist bakışla tekrar 
değerlendirilmesi gerekliliğinden yola 
çıkarak düzenlediğimiz panelde Melda 
Yaman Öztürk “Ev ve Bakım Emeği ve 
İstihdama Etkisi” üzerine konuşurken, 
Nevra Akdemir “Torba Yasa ve Esnek-

leşme”, Necla Akgökçe “Çalışma Ha-
yatında Kadın Emeği ve Sendikalarda 
Kadın” başlıkları altında fikir ve dene-
yimlerini paylaştılar.

Melda, kadın emeğinin erkek eme-
ğinden farklı özgüllüklerine değinerek 
emek gücünün cinsiyete, yaşa ve etnik 
kökene duyarsız soyut bir emek gücü 
gibi algılanıyor oluşunu eleştirdi ve ka-
dın emeğinin -mesela göçmen emeği 
gibi- neden kapitalist patriyarka tarafın-
dan daha “tercih” edilir olduğuna dikkat 
çekti. Esnek istihdam ve kadın istihdamı 
arasındaki ilişkinin de altını çizdi: “Ka-
dınlar esnek istihdam sayesinde hem an-
nelik hem eşlik görevlerini yerine geti-
rebilirler”. Dayatılmaya çalışılan esnek 
çalışma biçimleri, ev ve bakım emeğinin 
kadının “görevi” olduğu ön kabulü ile 

geliştirilmiş. Kısmi zamanlı, parça başı 
ya da evden çalışma gibi modeller cinsi-
yetçi işbölümünü yeniden-üretiyor, ka-
dınları bakım işinden özgürleştirmiyor. 
Bu açıdan, ücretli emek-ücretsiz emek 
kıskacındaki kadın emeğinin analizi çok 
önemli bir noktada duruyor. Kadınların 
ev içinde harcadığı emek ve zaman, iş-
gücü piyasasındaki konumlarında da 
belirleyici bir öğe. Bu emek vasıtasıyla 
geliştirdikleri ya da geliştirmek zorunda 
kaldıkları beceriler işgücü piyasasında 
“beceri” sayılmıyor. 

Bir yandan da Nevra’nın sunumun-
da çok güzel açıkladığı gibi, kadınların 
işgücü piyasasında yer alabilmelerini 
sağlayacak olanaklara ulaşmalarının 
önünde birçok engel var. Erkeklerin ve 

kadınların 24 saatlerinin 10’ar dakikalık 
süreyle incelendiği bir zaman kullanımı 
anketinin sonuçlarına göre, çalışan bir 
erkek altı saati bir işte çalışmaya ayırır-
ken, çalışan bir kadının ortalaması dört 
saat; bu sürenin yarı zamanlı çalışmaya 
denk olduğunu biliyoruz. Çalışmayan 
bir erkek 1 saat 12 dakikasını ev işlerine 
ayırıyorken, çalışan erkekte bu süre sa-
dece 17 dakika. Oysa işgücü piyasasın-
da çalışan bir kadının ev emeğine ayır-
dığı zaman 5 saat 7 dakika iken sadece 
ev içinde çalışan bir kadının ev emeğine 
ayırdığı zaman 5 saat 43 dakika. İlginç 
olan -ama bizi şaşırtmayan- kadınların 
ev emeğine ayırdıkları sürenin iş gücü 
piyasasına katılmaları ile pek bir deği-
şim göstermiyor oluşu. Torba Yasa ile 
dillendirilen esneklik ve mesleki eğitim 

meselesi de burada tıkanıyor. 
Özellikle iş günü sonrası ve haf-
ta sonu verilen meslek eğitim 
kurslarını kim alır? Kadın nasıl 
nitelikli iş ve vasıf elde eder? 
Mesleki eğitim kurslarında cin-
siyetçi bir uygulama olduğu-
nu gösteren diğer bir nokta da 
işe alım oranlarında görülüyor. 
Mesleki eğitim kurslarına kadın-
lar yüzde 60 oranında başvurur-
ken, işe alımlarda bu kurslardan 
sertifikası olanlar arasından ka-
dınların işe alınma oranı yüzde 
20. Kadın kotasını gerçekleştir-
meden bu uygulamanın bir anla-

mının olmadığı aşikâr.
Kadın iş gücünün örgütlenmesi ve 

sendikalarda kadın örgütlülüğü üzeri-
ne konuşan Necla, sendikalaşma ora-
nının 1970’lerde yüzde 14 olduğu bir 
durumdan günümüze atılan adımları 
anlattı. Geçici işçiler, ev eksenli çalışan 
kadınlar ve mevsimlik kadın işçilerle 
dayanışma içinde olunması gerektiğini 
vurguladı ve yeni örgütlenme modelleri 
önerisinde bulundu. 

Ankara’da SFK olarak düzenlediği-
miz ilk panel bize çok iyi geldi. Katılan 
herkese teşekkür ederiz. 
_______________________
* Bu düzenleme yazının yazıldığı tarih-
ten sonra iptal edildi. Ancak seçimlerden 
sonra büyük bir olasılıkla yine karşımıza 
çıkacak. 

Tuğba Özcan

Cinsiyetsiz politikaların aslında kadınların aleyhine politikalar olduğunu 
unutmadan, Torba Yasa’nın kadınları esnek çalışmaya sevk ederek ev işi ve bakım 
emeğine hapsetmenin önünü açtığını görmek gerek
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Geçtiğimiz günlerde bir çift 
arasında gerçekleşen ve gü-
venlik kamerasına yansıyan 
bir şiddet görüntüsü izle-

dim. Adamın fütursuzluğu ve insanların 
pervasızlığı karşısında defolup gidesim 
geldi bu ülkeden. Ezilen bir gruptansa-
nız, kadın, Kürt, yoksul, göçmen, size 
şiddeti, linçi, kıyımı, ölümü hak görenler 
hep olacaktır. Her gün kadınlara yö-
nelik gerekçeleri çeşitlenen yeni bir 
cinayet haberi alıyoruz. Tecavüzler, 
peşkeşler, kadın intiharları… Böy-
le kan revan bir kadın gündeminin 
içine geçtiğimiz aylarda “hafif” bir 
konu düştü: “Bilgi Üniversitesi’nde 
Porno Skandalı” 

Dünya’da porno tartışmaları üç 
ana akım halinde yürüyor diyebili-
riz: Porno Karşıtları, Proseks Femi-
nistler ve Sansür Karşıtı Feministler. 
Porno Karşıtlarının argümanları ka-
dın bedeninin metalaşması, kapita-
list piyasa sömürüsü ve kadının por-
nodaki temsili aracılığıyla ikincil-
leştirildiği fikri üzerinde dururken, 
Proseks Feministler pornoyu cinsel 
özgürlük taleplerinin bir parçası olarak 
değerlendiriyor, yüzyıllardır bastırılan 
kadın cinselliğinin özgürleşmesi için 
bir araç olarak niteliyorlar. “Erkeklerin 
yaptığını beğenmiyorsak kendi beğe-
neceğimiz şekilde yaparız” diyerek bu 
işi icra eden feministlerin 2006’dan bu 
yana düzenlenen bir Feminist Porno 
Ödülleri bile var. Türkiye’deyse Altın 
Bamya Ödülleri var. Jeopolitik konumu 
nedeniyle değil elbette, her gün taşan 
kadın düşmanlığı nedeniyle…

Benim bu kısa yazıda daha çok üze-
rinde durmak istediğimse Sansür Karşıtı 
Feminizm. Bu feministler, ifade özgür-
lüğünün bir temel hak olduğu üzerinden 
yürüttükleri tartışmada, pornonun ya-
saklanmasının savunusunun ileride ya-
rarlanılmak istenebilecek bir materyalin 
de yasaklanmasına neden olabileceğine 
dikkat çekiyorlar. Örneğin porno karşıtı 
bir kanuna sahip Kanada’da, pornogra-
fiye sansür uygulamasının başlatılma-
sının ardından yasaklanan materyaller-
den birinin Andrea Dworkin’in Pornog-

rafi: Erkekler Kadınlara Sahip Oluyor 
adlı pornografi karşıtı kitabının olması 
da bunun ironik bir örneği. Şimdi bu 
noktada porno bir ifade ya da düşünce 
midir sorusu akla gelebilir? Gelsin de, 
böylece oturup düşünelim.

Sansür Karşıtı Feministlerin dikkate 
değer diğer argümanları ise şunlar;

- Sansürü kabul ettik diyelim, bunu 
kim uygulayacak? Sansürün en az po-
püler görüşlere ya da lezbiyenler gibi en 

zayıf gruplara uygulanma olasılığı çok 
yüksek. Türkiye’de LGBTT bireyler sü-
rekli devlet sansürüne uğruyorlar.

- Kadınları korumaya yönelik por-
nografi karşıtlığını, yasa yapımında ka-
dınların çocuklar ve akıl sağlığı yerinde 
olmayanlarla aynı kategoride değerlen-
dirilmesine neden olması bakımından 
eleştiriyorlar. Kadınların sürekli yardı-
ma ihtiyacı olan kurbanlar olarak gös-
terilmeleri de eleştirilerin bir diğer yanı. 

- Porno Karşıtı Feministlerin femi-
nizm içinde bir ortodoksluk yaratmaya 
başladıklarını1 vurguluyor ve sansüre 
karşı çıkılması gerektiğini ve fahişeliğin 
yasallaşması, cinsellik eğitimine önem 
verilmesi gerektiğini dile getiriyorlar. 

- Pornonun kadına zarar verdiğini 
düşünseler bile, hukukun kadını bir-
çok zaman görmezden gelip ona zarar 
verdiğini, bu yüzden bu tür düzenle-
melerde hukuka güvenilemeyeceğini 

hatırlatıyorlar -ki hukuk/kadın geri-
limi Türkiye’de gayet gündemde bir 
konu. 

- Gerekiyorsa pornografiyle hu-
kuksal düzenlemeden çok sosyal 
farkındalık ve eğitimle mücadele 
edilmesini ve kültürel değişimin ge-
rekliliğini savunuyorlar.

- Kadının durumunu iyi-
leştirmeye çalışırken, bir ka-
dın muhafazakârlığı yaratılmaması 
gerektiğini ve lezbiyenler gibi “fark-
lı” kadın gruplarının özel durumları-
nı görmezden gelmemek gerektiğini 
düşünüyorlar.

- Kadının kendi bedeni üzerin-
deki tasarruf hakkından yola çıka-
rak kadınların porno üretme ya da 

oynama özgürlüklerine müdahalenin 
ya da cinselliğin kadınlar için kötü bir 
şey olduğunu destekleyecek düşünceler 
üretmenin, içine düşülebilecek tehlike-
lerden olduğunu dile getirmekteler.

Türkiye’de “genel ahlak” ve “aile ve 
toplum değerleri” çizgisinde pornografi 
göz önünden uzaklaşmış durumda. So-
run burada pornografinin sönümlenmiş 
olduğu için kaybolması değil, yalnızca 
el altına itilmiş olması. 

Ayrıca acaba pornografinin her tür-
lüsünün ortadan kalkması gerçekten ge-
rekiyor mu? 
________________________
Kaynaklar:
Video için bkz. goo.gl/gpPWO
Pollard, Nettie (1994), The Modern Pornography 
Debates, Libertarian Alliance Pamphlet No. 24.
McElroy, Wendy (1995), XXX: A Woman’s Right
to Pornography, St Martin’s Press, New York.

______________________
1 Örneğin MacKinnon’ın pornoyu savunanların 
feminist olamayacağı görüşü gibi. 

BEDEN

Sansürlesek de mi saklasak, 
sansürlemesek de mi saklasak?
Sansürü kabul ettik diyelim, bunu kim uygulayacak? Sansürün en az popüler 
görüşlere ya da lezbiyenler gibi en zayıf gruplara uygulanma olasılığı çok yüksek. 
Türkiye’de LGBTT bireyler sürekli devlet sansürüne uğruyorlar

Eda Aslı Şeran

… porno karşıtı bir ka-
nuna sahip Kanada’da, 

pornografiye sansür uygu-
lamasının başlatılmasının 
ardından yasaklanan ma-

teryallerden birinin Andrea 
Dworkin’in Pornografi: 

Erkekler Kadınlara Sahip 
Oluyor adlı pornografi kar-
şıtı kitabının olması bunun 

ironik bir örneği
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BEDEN

Pornografi, cinsellik, cinsel özgürlük
Cinsellikle ilgili fetişlerin ne kadarının “doğal” ne kadarının ezberlenmiş olduğunu fark 
etmek de oldukça zor. Bu kadar doğal bir edimi, bu kadar zor ve karmaşık hale getiren 
toplumsal kodlamalarla değil başa çıkmak ayıklamak bile çok zor

Her biri için faklı algı ve ta-
rifler olan, aslında yan yana 
gelmeleri bile namümkün 
görünen üç kavram… Ma-

dem üçüyle ilgili de, -aslında cinsiyet 
ve cinselliğe dair edimlerin özgürleşme-
si gereğinde hemfikir olan- LGBTT ve 
queer hareketler ile feministler arasın-
da, “sekspozitif” ve “femporn” (“femi-
nist porno” diyenlerin kendi kısaltması) 
bağlamındaysa feministlerle feministler 
arasında bu kadar farklı yaklaşım söz 
konusu, e hayli tartışmak gerek…

Başlamadan, konu, konunun refe-
ransları itibariyle kaçınılmaz olan nok-
talama, tırnak işaretleri ve Türkçeleşti-
remediğim ifadeler için şimdiden hoş 
görünüzü dilerim. 

Önce kötü haber verilir malum, ben 
de mevzuya dair, post feminizm sonrası 
“post patriyarkayı görmeden post femi-
nizm” demeye aklı, gönlü elvermeyen-
lerin en iyi ihtimalle “tutucu” bulunduğu 
post (yeni) zamanlar halinden haberlerle 
başlıyorum. Ardından iyi haberler gel-
meyecek gerçi, hem hepimizin malumu 
hem de bir yazıda birkaç itiraz, eleştiri, 
dert, kelam paylaşabilmekten gayrisi 
gelmez elimden…

Yapıbozum (dekonstrüksiyon), ye-
nidenyapım (rekonstrüksiyon), bilu-
mum post kavram sonrası, bir yandan 
varlığına minnettar olduklarımızın içi 
boşalır-olumsuzlanırken, diğer yandan 
yokluğundan gayri bir dileğimiz olma-
yasıcaların içi de yeniden doldurulur-
olumlanır oldu. Yeni teorilerin, kattıkla-
rı farklı-çoğul bakış açıları bir yana, pra-
tikteki tezahürü gittikçe her şeyi politik, 
etik, tarihi, maddi yapısından-bağlamın-
dan koparıvermek oldukça, buna her tür 
itiraz da eski/miş oluverdi. Pornografi, 
cinsellik, cinsel özgürlük meseleleri-
ni, bu oluvermelerin içinde, feminizme 
yansımaları “sekspozitif” ve “femporn” 
bağlamında tartışmaya çalışmadan önce 
birkaç haber:

- Toronto’da, Good for Her’ün ticari 
girişimi olarak başlasa da, feministle-
rin desteğiyle süren “Feminist Porno” 
Ödülleri altıncı yılında. Ha bu arada, 
ödüller -“sekspozitif”e ilham verdiği 
gibi bir iddiayla- Emma Goldman “onu-
runa”/adına veriliyor!? 

- Dirty Diaries (Kirli Günlükler), 
hani geçen yıl 12 yönetmen tarafından 
çekilen 12 filmden ibaret olan ve “fe-
minist porno” olarak nitelenen film. İs-
veç devletinin desteğiyle çekilen filmin 
web sitesinde bir de manifestoları var. 
Anlaşılan film kâr ve erkek izleyicileri 
memnun etmek amacıyla yapılmadığı, 
oyuncular 18 yaş üzeri ve her eylemin-
de gönüllü olduğu için ve filmden ka-
zandıkları parayı eşit paylaştıkları için 
“feminist porno” yapmış olduklarına 
kaniler. 

- 7. yılına 
giren Berlin Porno Film 
Festivali programında 
“feminist porno”nun kap-
ladığı yerin gittikçe geniş-
lediğinden söz edilirken 
yine Berlin’den “Seks-
pozitif” ve “PorYes” 
aktivistlerinin girişi-
miyle başlayan Femi-
nist Porno Ödülü İsti-
ridye de geldi.  

“Femporn” için tek 
tip, ortak bir biçim ve 
içerikten söz edilemez 
elbette ama metin ve 
manifestolarında; izle-
yen kadınların haz alması, 
seksizm, cinsel klişeler, yaş, 
ırk, etnisite ayrımcılığına yer 
vermemek, sömürü ve istismar 
içermeyen üretim etiği, eril güzellik 
standartlarını kırmak ve kameranın ar-
kasında kadınlar olması gibi benzer-or-
tak noktalar var. İzlediğim örneklerin 
tüm bunları içerdiğine zinhar rastlama-
mam bir yana “femporn”a itirazlarım 

bunların olup olmamasından öte, hem 
esasa ve hem usule dair. 

Esasa dair itirazlarım, öncelikle 
“femporn”, bir yanında feminizmin ol-
duğu tüm tamlamaların da içerdiği, den-
genin birinden yana bozulması tehlikesi-
nin en tekinsiz alanlarından. Zira esas ve 
usul olarak bu kadar zıt ve kavgalı olan 
feminizm ve pornografi yan yana geldi-
ğinde ya pornografi kaybede-
c e k - tir ya da feminizm. 

“Seks pozitif” ve 
“femporn” gibi hare-
ketler pornografinin 
kaybetmesi niyetiyle 

yola çıksalar da sonuç şu ana kadar gö-
rünenin tam tersi. Ki baskın gelenin por-
nografi olması bir yanıyla olağan bile 
sayılabilir. Usule, yönteme dair itirazım 
da bu zaten, cinselliğin feminist temsil-
lerini mümkün kılacak feminist bir sine-
ma dili ve biçimi aramaksızın porno fil-
min klasik dil ve biçimini -feminist etiği 
az biraz tuz biber ederek de olsa- aynen 
kullanarak başka bir sonuç beklenemez 
çünkü. Eski eril usullerle yeni esaslar-
içerikler nasıl çıkarılabilir? Ya da öz-
gürce yaşayamadığımız cinselliğin, içi 
neredeyse tamamen boşaltılarak kendisi 
olmaktan başka her şeye dönüşen “cin-
sel özgürlüğün” içini feministçe doldur-
ma gayreti yerine, pornografinin içini 
feminist birkaç ilkeyle farklı doldurmak 

Melek Özman

Muhafazakâr 
olan pornog-
rafi, pornog-

rafik olan 
muhafazakâr 
olduğu içindir 
ki, bizim gibi 
toplumlarda 

pornografi bu 
kadar çekicidir, bu 

kadar yaygın olarak üreti-
lir ve tüketilir. Bu yüzden 

Türkiye kadın-erkek eşitliği 
verilerinde dünya yüz yirmi 

altıncısıyken iken porno 
tüketiminde dünya 

ikincisi olur…
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nasıl mümkün olabilir ki? 

Pornografi ne demek? 
Köken olarak Latince “porne” ile 

“graphos”un yan yana gelmesiyle, “fa-
hişelere dair yazmak, çizmek” demek 
olan pornografi en dar tanımıyla bile, 
asıl pazarı cinselliğin özgürce yaşana-
madığı muhafazakâr-ataerkil toplumlar-
da, yıllık kârı 50 milyar doları aşan bir 
sektör demek.

Ama pornografi sadece bir sektör 
değil; cinselliğin, eril-fallik-yapan-et-
ken ve dişil-fetiş-yapılan-edilgen taraf 
arasındaki bir şiddet ve iktidar ilişkisi 
olarak kurgulanması, bu kurgunun dil ve 
zihniyet olarak stadyumlardan sokakla-
ra, militer alanlardan gazetelerin üçüncü 
sayfalarına, gündelik hayatın her ala-
nına sirayet etmesi, sıradanlaştırılması 
demek. Her tür şiddetin, iktidar biçimi-
nin, cinsiyetler, cinsel kimlikler, ırklar, 
etnisiteler arasındaki hiyerarşilerin ye-
niden üretilmesi, şiddet ve iktidar bi-
çimleri “cinselliğin doğasına” içkinmiş, 
normalmiş ve edilgen taraf bu şiddetten 
hoşlanırmış gibi mitlerin üretilmesi ve 
sürdürülmesi demek. 

Tüm bunlar herkesin malumu olsa da 
“alternatif pornografi” ya da “femporn” 
taraftarları farklı temsil-yaklaşım ve 
performanslarla pornografinin yapı bo-
zumunu nasıl mümkün görüyor? Ya ya-
pısızlaştırmanın kendisi fetiş haline gel-
dikçe pornografinin kitlesel fetiş alanları 
ve gündelik hayata sirayet eden yaygın 
ve köktenliği fark edilemez hale geliyor 
ya da pornografiye, pornografiden öte 
cinsellik, cinsel politika ve cinsel özgür-
lüğe farklı bakışlar söz konusu. Ki asıl 
mesele cinsel özgürlüğe farklı bakışlar-
mış gibi görünüyor. Cinsel özgürlüğün 
bazen feministler tarafından da yapılan 
ve yer yer antifeminist bir pratiğe denk 
düşen yapıbozumu… Cinsel özgürlüğün 
var olan eril cinsel politikanın reddi ol-
maktan öte daha çok cinsellik, fetişleş-
tirilmiş, şeyleştirilmiş, özgürce yaşan-
maktan öte “özgürce tüketilen-tüketil-
mesine izin verilen” bir cinsellik olarak 
algılanır olması. Yani içi boşaltılmış 
cinsel özgürlük algı ve pratikleri, temsil 
ve performansları... Oysa var olan eril 
cinsel politikanın reddi, cinsiyet mesele-
leri ve bunların radikal dönüşümünü at-
layarak ortaya konan cinsellik temsil ve 
performansları ile cinselliğin özgürleş-
mesi ne kadar mümkünse, pornografiyi 
böylece kendisi olmaktan çıkarıp alter-
natifi haline getirmek o kadar mümkün 
olabilir. 

Cinsiyet-cinsellik-şiddet ve iktidar 
denklemini atlayarak, farklı temsil ve 
performanslarla bu denklemin aşılabi-

leceğini düşün-
mek başka tür bir 
muhafazakârlığın 
temsiline de denk 
düşüyor. Foucault 
ve feminist eleş-
tiriyle malumu-
muz ki: “kahrol-
sun porno” diyen 
muhafazakârlar 
ile “pornoya öz-
gürlük” diyenler, 
aslında hiç iki 
ayrı tarafta olma-
dılar; aynı cinsel 
muhafazakârlık 
mada lyonunun 
iki yanındalar en 
çok. Çünkü cin-
selliğe bu kadar 
öncüllük, öncelik 
ve önem atfede-
rek sürekli altını 
çizince de, üstünü 
örtmeye çalışınca 
da aynı tabulaş-
tırma, şeyleştir-
me, fetişleştirme 
döngüsü yeniden 
kurulmuş ve sür-
dürülmüş oluyor. 
Böylece pornog-
rafinin kendisi 
kadar “alternatif” 
ya da “femporn” 
halinin de bastırıl-
mış-baskılanmış 
arzuları, şeylere 
ikame ederek bir 
kez daha baskıla-
yıp edilgenleştir-
mesi ve cinselliğin 
özgün ve özgür 
pratiklerinden daha çok uzaklaştırma-
sından başka bir ihtimali var etmesi hiç 
mümkün görünmüyor. Zira cinsellikle 
ilgili fetişlerin ne kadarının “doğal” ne 
kadarının ezberlenmiş olduğunu fark et-
mek de oldukça zor. Bu kadar doğal bir 
edimi bu kadar zor ve karmaşık hale ge-
tiren toplumsal kodlamalarla değil başa 
çıkmak, ayıklamak bile çok zor. Ama şu 
kadarını kestirmek zor değil ki, cinsel 
edim derken ötekileştirmediğimiz biri-
sinin ya da kendimizin öznelliği, özgün-
lüğü, özneliği ve özgürlüğünü yadsıma-
yan edimlerden söz edebilmeliyiz. Oysa 
özgün ve özgür cinsel edim, özne-özne 
ilişkilerine bu kadar uzak iken, pornog-
rafik bir –cinsel- gösteri sürekli perdede, 
sahnede, göz önünde tutulur iken, cinsi-
yetler ve cinselliğin gösteriden eyleme 
dönüşmesi yani özgürleşmesi olanağı 
maalesef çok uzak görünüyor. Bu yüz-

den muhafazakâr olan pornografi, por-
nografik olan muhafazakâr olduğu için-
dir ki, bizim gibi toplumlarda pornog-
rafi bu kadar çekicidir, bu kadar yaygın 
olarak üretilir ve tüketilir. Bu yüzden 
Türkiye kadın-erkek eşitliği verilerinde 
dünya yüz yirmi altıncısıyken porno tü-
ketiminde dünya ikincisi olur… 

Cinsiyet ve cinselliğe dair algı ve 
edimlerimizin özgürleşmesi için por-
nografi bir araç olamayacağı gibi özgün 
ve özgür cinsellikleri-cinsel öznelikleri 
çalınmış ve parçalanmış olan kadınlar 
ve LGBTT bireyler ve hatta “erkekler” 
için, pornografi sadece bir sektör değil 
yaygın bir dil ve zihniyet olarak var ol-
duğu sürece cinselliğimiz de asla özgür 
olamayacak. Ama pornografiden önce 
cinsel özgürlüğün içini yeniden doldur-
mak umutlu bir başlangıç olabilir...  

BEDEN

Köken olarak Latince “porne” ile 
“graphos”un yan yana gelmesiyle, “fahişele-
re dair yazmak, çizmek” demek. Cinselliğin, 
heteroseksüel olsun ya da olmasın, eril-fal-
lik-yapan-etken ve dişil-fetiş-yapılan-edilgen 
taraf arasındaki bir şiddet ve iktidar ilişkisi 

olarak kurgulanması demek
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BEDEN

Polis kadınları neden arar?
Eril iktidarın muhalefeti kesme araçlarından biri olan bütün bu cinsel odaklı muameleler 
siyasi bir özne olan kadını, cinsellikten ibaret bir nesneye dönüştürmektedir

Geçtiğimiz aylarda başbakanı 
protesto eden iki kadının ve 
yine başka bir kadın arkada-
şımızın polisler tarafından 

soyularak arandıkları haberleri femi-
nistlerin gündemindeydi. Kadınların 
polisler tarafından böyle bir aramaya 
maruz kalmaları tabii ki ilk değil. Bel-
li dönemlerde daha yoğun olmak üzere, 
hemen her dönemde kadınların karşıla-
şageldikleri bu tarz arama biçimlerinin 
sistematik bir hal aldığını söylemek 
abartı olmayacaktır. Sistematikleşen bu 
arama biçimine imkan veren zeminin ise 

patriyarkal sistem olduğu kuşku götür-
mez. Fakat bu yazının amacı patriyarka 
gibi genel bir kategoriyi bütünüyle ele 
almaktan ziyade, özelde cinsiyetler ara-
sı iktidar ilişkilerinin kadın bedeninde 
nasıl somutlaştığını, polisin kadınları 
soyarak araması örneği üzerinden gös-
termeye çalışmaktır. 

Ana akım siyaset teorisi devletin ve 
kurumlarının rasyonel olduğunu, ideo-
lojilerden bağımsız hareket ettiğini id-
dia eder. Oysa güvenlik söylemi altında 
yapılan, cinsiyete olduğu kadar etnik 
kimliklere, siyasi tutumlara da bir saldı-
rı olan soyarak arama, kadın bedeninin 
eril siyasi iktidarın müdahale alanı hali-
ne geldiğini de açıkça gösteriyor. 

Kadın bedeninin bir iktidar alanına 
dönüşmesine imkan veren zemin ise 
bu bedenin nasıl kurulduğu ile yakın-
dan ilişkili. Kadın bedeninin cinsellikle 
özdeşleştirilerek kurulması, kadınların 
polisler tarafından cinsel odaklı mua-
mele görmelerinin nedenlerinden birini 
oluşturmaktadır. “Canım”, “güzelim” 
ve benzeri hitaplar, uzun uzun süzmeler, 
fiziksel temas gibi çeşitli davranış bi-
çimleri cinsel odaklı muameleye örnek 
gösterilebilir. Tabii bütün bunlar kadın-
ların somut olarak görebildiği/fark ede-
bildiği ve somut olduğu için de engelle-
nebilmesi bir şekilde mümkün olan mu-
ameleler. Bir de hayali olarak kurulduğu 

için fark edilmesi ve dolayısıyla engel-
lenmesi görece daha zor olan fantezi so-
runu var. Kadınlar, soyularak aranmakla 
başlayan ve yargıya kadar giden süreçte 
erkek polis ve yargıçların fantezi nesne-
leri haline gelebilmektedirler. Soyula-
rak aranan kadının bu durumu yargıya 
taşıması ve sonrasında yargıcın “Ne ka-
dar soydu, tamamen mi soydu, üzerinde 
neleri bıraktı?” gibi fantezi kurmasını 
kolaylaştıran soruları bunun somut gös-
tergesi. Eril iktidarın muhalefeti kesme 
araçlarından biri olan bütün bu cinsel 
odaklı muameleler siyasi bir özne olan 
kadını, cinsellikten ibaret bir nesneye 
dönüştürmektedir.

Kadınların çoğu kez kadın polisler 
tarafından aranıyor olması, bahsetmiş 
olduğum bu taciz olaylarının inandı-
rıcılığına gölge düşürmemeli. Çünkü 
bu olaylar ezberlenegelmiş belli senar-
yolarla gerçekleştirilmekte ve kadın 
polisler de bu senaryolarda bir şekilde 
rol alarak erkek şiddetinin bir uzantısı 
haline gelebilmekteler. Senaryolardan 
bir tanesi ve en yaygın olanı şöyledir: 
İfadesi alınmak üzere karakola geti-
rilen kadın, kapalı bir mekanda kadın 
polis(ler) tarafından “aranmak” üzere 
soyulurken, o sırada kapı erkek polisler 
tarafından açılır ve kadın çıplak ya da 
yarı çıplak haliyle erkek polisin bakış-
larına maruz bırakılır. Nitekim, Nükhet 
Sirman, Cezaevinde Tecavüz Fantezisi: 
Kuzey İrlanda’dan Bir Bakış adlı yazı-
sında bu taciz ve tecavüz senaryolarının 
devletin siyasi iktidarının taşıyıcısı ol-
duğunu çok net bir şekilde gösteriyor. 

Ancak buraya kadar 
yazdıklarımdan 
kadınların bütün 
bu nesneleştirme 
pratiklerine direnç göstermeyen pasif 
özneler olarak kaldıkları anlaşılmamalı. 
Aksine bir taraftan bu saldırılara karşı 
stratejiler geliştiren bir taraftan da bun-
ları deşifre eden özneler olarak varlık 
gösterdikleri birçok örnek sayılabilir. 

Heteroseksüel erkeklerin de kadınla-
rın yaşadığı bu aranma biçimine benzer 
aranmalara ve tacizlere maruz kaldıkla-
rı durumlarla da karşılaşıyoruz. Bu tarz 
olayları daha çok, erkek bedeninin ka-
dınsılaştırılarak gerçekleştirildiği, kadın 
bedenine yüklenen anlam dolayımıyla 
meydana gelen olaylar olarak değer-
lendirebiliriz. Başka bir deyişle kadın 
bedeninin cinsellik odaklı kuruluşunun 

yanında (erkek olmadığı için) aşağılık 
bir beden olarak kurulmuş olması, ka-
dına dair her şeyin hakaret aracı haline 
gelmesine neden olmakta, bu durum 
ise kadın bedeninin eril iktidarın temel 
araçlarından biri olmasının zeminini 
oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, kadın bedeninin yuka-
rıda kabaca üzerinde durmuş olduğum 
bu iki kuruluş biçimi (cinsellik odak-
lı ve aşağılık beden), kadın bedeninin 
eril iktidarın müdahale alanına dönüş-
mesine imkan vermekte, bu durum ise 
polisin kadınları soyarak aramasındaki 
tek nedenin güvenliği sağlamak olduğu 
söyleminin geçerliliğini ortadan kaldır-
maktadır. 

Bermal Küçük

Kadınlar, soyularak aran-
makla başlayan ve yargıya 
kadar giden süreçte erkek 
polis ve yargıçların fantezi 

nesneleri haline gelebil-
mektedirler
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Kadınlara yönelik şiddetin er-
kek egemen tahakkümün bir 
aracı olduğunu tespit eder-
ken, şiddetin münferiden ve 

anlık bir öfke sonucu işlenmediğini; ak-
sine, patriyarkal sistemin bir sonucu ve 
tersinden varlık koşulu olduğunu söy-
lüyoruz. Emeğiyle, bedeniyle erkeğin 
“malvarlığı” içinde görülen kadın, bu 
sistem içinde bir “şey” nasıl muamele 
görürse öyle muamele görüyor. Kişiliği, 
iradesi, talepleri, beklentileri olmayan; 
haliyle “sahibinin” her tür duygu duru-
muna uygun bir nesne: şefkat gösterilen, 
korunan, öfke kusulan. İstendiğinde dö-
vülen, istendiğinde “sevilen”. Bu cende-
reden çıkmak isteyen, kendi hayatının 
denetimini eline almak isteyen kadınlar 
tacizle, tecavüzle, dayakla ve ölümle 
ailelerinin/babalarının/kocalarının ka-
natları altında kalmaya zorlanıyor, en 
güvenli yolun bu olduğu şiddetle anla-
tılıyor. 

Bu nedenle, bir kadın cinsel, fiziksel 
şiddete uğradığında, öldürüldüğünde, 
aslında bütün kadınlar bu şiddet filleri-
nin mağdurudur. Yaşanan her tecavüz 

vakası hayatımızı biraz daha daraltıyor. 
Belki tecavüze uğramamak için gece 
sokağa çıkmamayı, evde eğlenmeyi 
“tercih ediyoruz”; boşanmak istediği 
için öldürülen bir kadının haberini al-
dığımızda boşanma kararımızı bir kez 
daha gözden geçirmek “istiyoruz”; iş-
yerinde cinsel tacize uğrayan kadınları 
dinlediğimizde evde çalışmanın ya da 
çalışmamanın daha iyi olduğuna “ikna 
oluyoruz”. 

Her bir kadına yönelik şiddet olayı 
bizim de hayatımızı derinden etkiliyor. 
Bu yüzden daha örgütlü davranmak, 
daha yüksek ses çıkarmak için kafa yo-
ruyoruz, mümkün olduğunca kalaba-
lıklaşmaya çalışıyoruz. Patriyarkanın 
erkek şiddeti şeklindeki sistematik sal-
dırılarına sistematik karşı koyma yolları 
bulmaya çalışıyoruz, kampanyalar ya-
pıyoruz, sığınma evleri talep ediyoruz, 
kadına yönelik şiddet davalarını birlikte 
ve örgütlü olarak takip ediyoruz. 

Davaları birlikte ve örgütlü takip et-
mek, hem mahkemeler önünde duruşma 
bitinceye kadar kararlılıkla öfkemizi 
haykırmayı hem de duruşma salonunda 
hazır bulunmayı, hukuki bir kurum olan 
müdahil olma taleplerimizi yinelemeyi 

içeriyor. Güldünya Tören’in öldürül-
mesinin ardından bu haksız ölüme is-
yanımızı ifade etmenin bir yolu olarak 
gündeme geldi bu müdahale talepleri. 
Güldünya’yı zaten ailesi öldürmüştü ve 
davada müdahil olmaları hukuken ken-
dilerinden şikayetçi olmaları anlamına 
geleceğinden müdahil tarafı boş kaldı. 
Ancak feministler o dönem bu davada 
“kadın cinayetleri politiktir” diyebilmek 
için, Güldünya’ya sahip çıkabilmek için 
çeşitli kadın kurumları adına müdahale 
talebinde bulundular.

Ayşe Yılbaş, Satı Korkmak, Pippa 
Bacca, Sevim Zarif davalarında da ka-
dınlar olarak bu duruşmaları takip ettik, 
bazılarında kadın örgütleri adına kadına 
yönelik suçlarda davaya müdahil ola-
rak kabul edilme taleplerimizi dile ge-
tirebildik, bazılarında mümkün olmadı. 
Müdahillik taleplerimiz kabul edilmedi 
ama gerek mağdur kadınların aileleri-
nin vekilliğini üstlenerek hazır bulun-
duğumuz davalarda, gerekse feminist 
avukatların bu imkana kavuşamadığı, 
yalnızca dışarıda bir araya gelerek ve 
öfkemizi sloganlarla haykırdığımız da-
vaların hiçbirinde haksız tahrik indirimi 
uygulanmadı; demem o ki, bu davaları 

Neye müdahiliz, niye müdahiliz?
Belki tecavüze uğramamak için gece sokağa çıkmamayı, evde eğlenmeyi “tercih 
ediyoruz”; boşanmak istediği için öldürülen bir kadının haberini aldığımızda 
boşanma kararımızı bir kez daha gözden geçirmek “istiyoruz”…

Deniz Tuna
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kararlılıkla ve kolektif olarak takip et-
menin azımsanmayacak bir karşılığı var.

Kadınlara yönelik şiddet suçlarına 
müdahil olma fikri elbette politik ge-
rekçelere dayanıyor. Bu suçların erkek 
egemen zihniyetin sistematiği içinde 
işleniyor olması, yargılama süreçleri-
nin sonunda faillere neredeyse hiç ceza 
verilmiyor olması, yerli yersiz uygula-
nan haksız tahrik indirimleri, hakim ve 
savcıların şiddet suçlarının mağduru 
olan kadınlara yaklaşımı, feministlerin 
yargılama süreçlerine de dahil olmasını 
zorunlu kılıyor. 

Çünkü erkek egemenliği, kadının bir 
erkek tarafından dövülmesi, taciz/teca-
vüz edilmesi, öldürülmesiyle bitmiyor; 
eğer kadın hayattaysa ve bunu yargı 
mekanizmasına taşımışsa, ya da kadın 
öldürülmüş ve yakınları bu davayı ta-
kip etmek kararındaysa bu kez de yar-
gı makamlarının cinsiyetçiliğine karşı 
mücadele etmek kaçınılmaz. Kadının ya 
da yakınlarının, maruz kaldığı bu suçun 
işlenmesinde kadının “katkı”sını soruş-
turan savcıya, mağdur kadının davra-
nışlarını ya da davranmayışlarını “yar-
gılayan” hakime, kadının bu suça çanak 
tuttuğunu ya da kendisine yapılanı hak 
ettiğini “savunan” avukata karşı da mü-
cadele etmeye devam etmesi gerekiyor. 
Kadına yönelik şiddetin arkasında yatan 
toplumsal algı, bu suçun bir erkek tara-
fından bizzat işlenmesi ve suç işlendik-
ten sonra devreye giren yargılama faa-
liyetinin cinsiyetçi pratiği bir bütünlük 
arz ediyor. Kadınların değersizleştiril-
miş hayatlarının hesabı da sorulmaya 
değer bulunmuyor.

Bu politik gerekçeleri pratikte ger-
çekleştirebilmenin tek yolu davaya, 
suçtan zarar gören sıfatıyla mağdur ka-
dının yanında müdahil olabilmek. Bu-
nun için de şimdilik en iyi yöntem kadın 
kurumları adına müdahil olmayı talep 
etmek. Bugüne kadar bu tür davalarda 
Mor Çatı, Filmmor, Kadının İnsan Hak-
ları Yeni Çözümler Derneği, Kadav vb. 
adına, -reddedilse bile- müdahale tale-
binde bulunmayı sürdürdük. Bu talep-
te bulunurken mağdur ve suçtan zarar 
görmenin ne demek olduğunu, kadına 
yönelik şiddetin toplumsal nedenlerini, 
mahkemelerin bu tür suçlara nasıl yak-
laşması gerektiğini anlatabilme olanağı 
buluyoruz. Mahkeme bu talebi reddetse 
bile, bir sonraki duruşmada başka bir 
kurum adına aynı talepleri yineliyoruz 
ve politik sözümüzü bir kez daha söy-
leme fırsatı buluyoruz. Müdahil olma 
talebi aslında duruşma salonunda hazır 
bulunabilmek, söz hakkı edinebilmek, 
varlığımızla mahkemeyi etkileyebilmek 
gibi işlevler taşıyor. Bu anlamda, her ne 

kadar kadına yönelik suçların mağdur-
larının bizzat kadınlar olması nedeniyle 
bireysel müdahale taleplerinin de etkili 
olabileceği düşünülse de ya da dayanış-
ma duygusunun bir yansıması olarak 

anlamlı görünse de, mahkemelerin tek 
tek müdahale talebinde bulunan tüm ka-
dınlara söz vermediği, konuşma hakkı 
tanımadığı, hatta duruşma salonuna bile 
almadığı bir yargı pratiğinde; bireysel 
müdahale taleplerinin kurumsal olarak 
yapılan talepleri zayıflatma riski taşı-

dığı kanısındayım ya da bundan endişe 
ediyorum.

Bireysel müdahalenin politik ola-
rak yanlış olduğu iddia edilemese bile, 
gözetmemiz gereken nokta, bir yandan 
örgütlü mücadelenin kendisiyken bir 
yandan da yıllardır süren feminist mü-
cadelenin yasa yapılma süreçlerine kat-
kısının bir uzantısı olarak bu yasaların 
uygulanmasındaki etkisidir. Dolayısıy-
la hem hukuken hem de politik olarak 
iyi kurulmuş dilekçelerle gerek ulusal 
gerekse uluslararası yargı pratiğine sö-
zümüzü etkili biçimde katmak, davala-
rı ciddiyetle takip etmek, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin Nahide Opuz 
kararı gibi kararlar çıkarabilmek bence 
bu mücadelenin bir parçası. Bu neden-
le, “dostlar alışverişte görsün” tarzından 
uzak durmak ve bu davalarda hazır bu-
lunmayı yalnızca bir kerelik bir eylem 
olarak görmemek, dava takip süreçlerini 
zamana yayılan, uzun soluklu bir eylem 
gibi planlamak gerekiyor. Öte yandan 
her duruşmada başka bir kadın kurumu 
adına talepte bulunmak da feminist pra-
tik açısından, kolektif iş yapabilme ye-
teneğimizi ve kadın dayanışmasını güç-
lendirmek gibi anlamlar da taşıyor. 

M u t f a k   C a d ı l a r ı
 

Sosyalist Feminist Kolektif
Ayda bir elektronik bülten olarak 

yayınlanır 

Nisan sayısı 
 Kadınlar ve Sendika Çıkmazı 
 CHP’nin Aile Sigortası: Ama Bu Kimin Sigortası?
 Triangle Yangınından Yüzyıl Sonra: 8 Mart Hangi      

 Kadınların Günü?
 Bizi Hiç mi Anlamayacaksınız Yahu? 

Mayıs sayısı
 Ücretli / Ücretsiz Emek Kıskacında Kadınların 
 1 Mayıs’ı
 Kadınların Davos’u
 Hamilelikte Fazla Mesai Baskısı
 İngiltere’de Krizin Faturasını Ödemeyi Reddeden   
 Kadınlar (röportaj)

Kadının ya da yakınları-
nın, maruz kaldığı bu su-
çun işlenmesinde kadının 

“katkı”sını soruşturan 
savcıya, mağdur kadının 
davranışlarını ya da dav-
ranmayışlarını “yargıla-
yan” hakime, kadının bu 
suça çanak tuttuğunu ya 
da kendisine yapılanı hak 
ettiğini “savunan” avukata 
karşı da mücadele etmeye 
devam etmesi gerekiyor
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“Düşün ki ‘Yabancı’ Sensin”. 
Her yıl Hrant Dink anısına 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 

düzenlenen etkinliğin bu seneki konu-
ğu Michael Cashman’ın konuşmasının 
başlığı bu. Konu: LGBT bireylerin hak-
larını savunmak. Çok güzel.

Konuşmaya gidiyoruz. Ama bir ters-
lik var. “Biz eşcinseller de aile kurmak 
istiyoruz”la başlıyor, eşcinseller “aile-
lerine yalan söylemek zorunda olma-
sın” istiyor, “eşcinsellerin de insanlık 
ailesinin fertleri olduğu”yla bitiriyor. 
Allahım, neler diyor bu adam? Biz 
bu “aile”den kaçıp kurtulma iste-
ğimizle, öfkemizle bir araya gelip 
politik eleştirisini yapmıyor muy-
duk bu “aile”nin?

Heteroseksüelliğin “doğal”lığı 
yaşamsal değil miydi bu “aile” 
için? En çok bu yüzden, bu “aile” 
korunsun diye baskı ve şiddet gör-
müyor muydu eşcinseller?

Kadınların sömürülmesi en çok 
bu “aile” içinde gerçekleşmiyor 
muydu? Kadınların emekleri, be-
denleri, kimlikleri üzerinde yük-
selmiyor muydu bu koskocaman 
“aile”? Bu “aile”ye zeval gelmesin 
diye kendilerine şiddet uygulayan 
kocalarına teslim edilmiyor muydu 
kadınlar? Kadın cinayetleri bu dü-
zen içinde yedi yılda yüzde bin dört 
yüz artmamış mıydı?

Bu “aile” değil miydi var olan 
egemenlik ilişkilerinin sürdürül-
mesini sağlayan; “korunması” için 
akıl almaz şiddet yöntemlerine baş-
vurulan? Devlet, din, sermaye, er-
kekler tarafından…

Bu anlamda tüm insanlığı bir 
“aile” olarak düşünmek yanlış gel-
miyor tabii; sevgi bağlarından ziyade 
ezme-ezilme, sömürü, şiddet ilişkileri 
açısından bakarsak…

Kendi “aile”mi düşündüm sonra.
Benim canım annem nasıl da sevin-

di bir arkadaşımın evli olduğunu öğre-
nince. İlk anda anlam veremedim bu 
kadar sevinmesine. Sonradan anlaşıldı, 
arkadaşımı eşcinsel sanıyormuş me-
ğer. Kadının suratı aydınlandı çocuğun 
“normal” olduğunu öğrenince. Virüs ya 
bu eşcinsellik dedikleri, etrafımda hep 
eşcinsellerin olması endişelendiriyor 

kadıncağızı, ya biricik kızına da bulaşı-
verirse bu illet diye. Aynı suratın birkaç 
hafta önce, bir başka arkadaşımın eşcin-
sel olduğunu öğrendiğinde nasıl karar-
dığını da unutamıyorum. O kapkara su-
ratın arkasında, kafasının içinde “Peki 
sen?” sorusu dönüp duruyordu. Ama 
iyi bir “aile”yiz biz, gereksiz yere böyle 
huzursuz edici sorular telaffuz edilmez. 
Yine edilmedi. Ben de annemin kızıyım 
sonuçta, sustum ben de, konu uzamasın 
daha fazla diye. O soru sorulmasın diye.

Annemle pek değil de, babamla po-
litika da tartışırız. Sık sık bana hak da 
verir. Çok akıllı kızı genelde çok hak-

lıdır da, ama bu kadın erkek meselesi-
ne gelince saçmalıyor sanki biraz. Yani 
yemek yapmakla, çay koymakla politi-
kanın alakası ne? Ya da kendisi istediği 
saatte eve gelir, istediği akşam arkadaş-
larıyla “kafa çekmeye” giderken anne-
min, akşamları evde oturup onu bekle-
yerek geçen kırk yılın sonunda hiçbir 
sosyal hayatının kalmamış olmasının 
nesi politik olabilir ki?

Benim asıl anlamadığım, etrafların-
da “aile” kalmamışken; eş-dost-akraba 
evli kadınlara yönelik şiddet, kötü mu-

amele, aldatmalar, “artık yaşlandın” 
diye boşanmalar gırla giderken, benim 
ablam, kendi kızları, böyle bir evliliğin 
içinde yıllardır debelenirken, nasıl hâlâ 
bunlar, münferit, sevgi dolu “aile”ler 
istisnaların bozamadığı kural olmaya 
devam edebiliyor? Neden eşcinsel olma 
ihtimalim böyle bir evliliğe saplanma 
ihtimalimden daha korkunç geliyor 
“aile”me? 

Kötü bir erkekle evlenip sürünmekle 
iyi bir erkekle evlenip sürünmek arasın-
daki bağlantıyı onlara anlatmakta ben 
niye bu kadar başarısızım?

“Aile”m “kötü” diye yazmıyorum 
bunları. Bilakis, gerçekten seviyo-
rum ben “aile”mi. Hayatta sahip ol-
duğum hemen her şeyi bu “aile”ye 
borçlu olduğumu biliyorum. Şu 
gün, şu anda “aile”yi feshetmenin 
ne mümkün, ne de istenebilir bir 
şey olmadığını da…

Ama bu, beni “aile”ye müteşek-
kir kılmaktan ziyade, bu “aile”nin 
bir kurum olarak adaletsizliğin 
merkezinde bulunduğunu, adalet-
sizliği bu “aile”nin kurumsallaştır-
dığını düşündürtüyor bana.

Biz gerçekten bu “aile”lerden 
mi kurmak istiyoruz kendimize? 
Bu “aile”nin mi fertleri olmak isti-
yoruz? Bu “aile”nin içinde asla ger-
çek bir eşitlik sağlanamayacağını, 
edinilebilecek en büyük kazanımın 
başkalarından (başka “öteki”lerden) 
biraz daha fazla eşit olmak olduğu-
nu bile bile, yine de bunun için mi 
mücadele edeceğiz? Eşcinsellerin 
evlenme hakkı taleplerini problemli 
kılan, bunun “aile”yi dönüştürmek-
ten ziyade, “aile”yi daha da yaygın-
laştıracak olması değil mi?

O konuşmayı dinlerken 
“yabancı”ydım evet. “Aile”me 

ne kadar “yabancı”ysam o kadar 
“yabancı”ydım.

Ama bu “yabancı”lık, üzerimizden 
atmak isteyeceğimiz bir şey mi mutla-
ka? “Yabancı” olmaktan korkup kaçıp 
“aile”ye sığınmak mıdır politik ufku-
muz?

Hep üzerimizde taşımak isteyece-
ğimiz, örgütleyeceğimiz, politikamızı 
üzerine kuracağımız şeyin ta kendisi ol-
masın bu “yabancı”lık.

Düşünüyorum ki “yabancı” benim.
Bu düşünce iyi geliyor. 

“Yabancı” benim
Neden eşcinsel olma ihtimalim böyle bir evliliğe saplanma ihtimalimden daha korkunç 
geliyor “aile”me? Kötü bir erkekle evlenip sürünmekle iyi bir erkekle evlenip sürünmek 
arasındaki bağlantıyı onlara anlatmakta ben niye bu kadar başarısızım?

Ada Deniz
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Devlet, her ülkede cinsellik 
alanını hukuk aracılığıyla 
düzenlemeye çalışmaktadır. 
Düzenleme etkinliği, ülke-

den ülkeye farklılaşabilmektedir. Ör-
neğin bu etkinlik, Hindistan ve Çin’de 
doğum kontrolüne yönelikken; İran’da 
kadınların çarşaf giymesine yöneliktir. 
Bu düzenleme, denetlemeyi de içer-
mektedir: Eşcinselliğin suç kabul edil-
mesi, reşit olma yaşına ilişkin yasal dü-
zenlemeler vb. gibi.

Kamusal-özel ayrımı, negatif özgür-
lük anlayışının getirdiği müdahaleden 
kaçınma tavrı ve ahlakın cinsel politika-
daki belirleyiciliği, hukuk-ataerki iliş-
kisinin  temel belirleyenleri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Cinsel politikada 
kamusal-özel ayrımının etkisi, evlilik 
içi tecavüzün özel alanda gerçekleşme-
si dolayısıyla, hukukun müdahale alanı 
dışında kabul edilmiştir. Yakın bir za-
mana kadar pek çok  ülke, evlilik içi te-
cavüzü ve cinsel şiddeti ceza yasasının 
kapsamına almamış ve bunlar, 1986’ya 
kadar Avrupa’da yalnızca Danimarka ve 
Fransa’da cezalandırılmıştır1. 

Cinsel politikada, bazı suç katego-
rilerinin oluşturulmasında ahlakın da 
etkisi görülmektedir. Hatta hukukun 
görevini, ahlaksızlığın bastırılması ola-
rak gören yaklaşımlar belli dönemlerde 
güç kazanmıştır. Özellikle 60’lı yıllarda 
İngiltere’de güç kazanan hukukta ahlak 
görüşü, ahlaka aykırılığın cezalandırıl-
masını savunmuştur. Eşcinselliğin, evli-
lik dışı ilişkinin,  kürtajın yasaklanması, 
kamu ahlakını bozma suçu gibi suç ka-
tegorilerinin oluşturulmasında ahlakın 
etkisi çok açık görülmektedir. 

Cinsel politikada, hukukun erilli-
ğinin somutlaştığı diğer yerlerden biri 
tecavüzdür. Hukukun tecavüz konu-
sundaki erilliği, hem yasal hem de uy-
gulama düzlemlerinde (etkili müda-
hale etmeme şeklinde) görülmektedir. 
Mackinnon, tecavüz suçunun “duhul” 
eylemi etrafında yoğunlaştığını belir-
terek, bu noktada yasanın kadına sağ-
ladığı korumanın da eril cinsel organa 
göre tanımlandığını vurgulamaktadır ve 
tecavüz, kadının cinsel onuruna ve ya-
şamının bütünlüğüne karşı işlenmiş bir 
suç olmaktan çok, kadının tek eşliliğine 
karşı yani, tek erkek tarafından sahip 
olunmasına karşı işlenmiş bir suç olarak 

kabul edilmektedir2.
Tecavüze ilişkin düzenlemeler, ka-

dınları paralel alanlara bölmekte ve ka-
dınları iffetli-iffetsiz şeklinde kategori-
lere ayırmaktadır. Kadının tecavüze ne 
kadar rıza göstereceği de bu kategoriye 
göre belirlenmektedir3. 

Veena Das’a göre hukuk sistemi 
içinde rıza unsuru, tecavüzü sistemli 
olarak rızaya dayalı cinselliğe dönüştür-
meye yardımcı olmaktadır. Böylece bo-
yun eğdirme, haz olarak okunmaktadır. 
Mahkemedeki yargılamanın ve cezalan-
dırmanın yapısı, bir kadının cinselliğe 
“hayır” demesinin, hukuk gramerinin 
ve hukuki hüküm vermenin kullanılma-
sı yoluyla nasıl “evet”e dönüştürülebi-
leceğini göstermektedir4.

Hukuk rızayı kategoriler üstünden 
belirlediği gibi, korumayı da kadın kate-
gorileri üstünden belirlemektedir. Mary 

Joe Frug, tecavüz konusundaki yasala-
rın kadınları korumadığını belirterek, 
bu durumu hukuk yoluyla “kadın bede-
ninin cinselleştirilmesi” olarak tanımla-
maktadır: “Hukuk kuralları kadın bede-
ninin cinselleştirilmesine izin vermekte, 
hatta bazen bunu emretmektedir. Bu 
durum, para karşılığı seks (fuhuş) veya 
aynı cinsle yapılan sekse (eşcinsellik) 
karşı konan kurallar ya da kadın bede-
nini erotize eden pornografi, reklam ve 
eğlence sektörleri gibi kurumları yasal 
hale getiren ve destekleyen kurallar yo-
luyla oluşturulmaktadır. Cinselleştirme 

ayrıca –çelişkili bir biçimde– kadınları 
cinsellikle bağlantılı yaralanmalara kar-
şı korumak üzere tasarlanmış tecavüz 
ve cinsel taciz yasaları gibi kuralların 
uygulanmasıyla da meydana gelmekte-
dir. Bu kurallar, kadının cinsel serbest-
liğini sorgulamak suretiyle kadınlara 
korunma sağlamakta ya da sağlama-
maktadır. Bir kadın cinsel açıdan ne ka-
dar müsait ya da istekli görünürse, bu 
kuralların ona korunma sağlama olası-
lığı o kadar az olmaktadır. Bu durumda 
‘kadın bedeni’nin bir başka anlamı da 
erkeklerle yapılacak seks ‘taraftarı’ bir 
beden, ‘arzu edilebilir’ ve ayrıca teca-
vüz edilebilir, seks isteyen ve tecavüz 
isteyen bir bedendir. Hukuki söylem bu 
anlamı desteklemektedir.”5

Ancak tecavüze ilişkin yasalar, fe-
minist eleştirilerin etkisiyle değişmeye 
başlamıştır. Çünkü, 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda feminist örgütler, tecavüz ya-
salarının büyük ölçüde gözden geçiril-
mesi ve özellikle polisin, tıpçıların ve 
mahkemelerin tecavüz ile ilgili gele-
neksel tavırlarını değiştirmesi için kulis 
faaliyetlerinde bulunmuşlardır6. Bu ör-
gütlü mücadeleler, pek çok konuda far-
kındalık yaratmış ve hukuk normlarının 
değiştirilmesinde etkili olmuştur. 
___________________________________________

1 Pınar İlkkaracan, “Kadınlara Karşı Aile 
İçi Şiddet Konusunda Hukuki Sorumlu-
luklar ve Koruyucu Önlemler: Uluslara-
rası Stratejilere Bir Bakış”,  (derl.). Pınar 
İlkkaracan, Leyla Gülçür, Canan Arın, 
Sıcak Yuva Masalı Aile İçi Şiddet ve Cin-
sel Taciz,  İstanbul: Metis Yayınları, 1996,  
s.84-87.
2 Catharine A.MacKinnon, Feminist Bir  
Devlet Kuramına Doğru, Çev: Türkân Yö-
ney-Sabir Yücesoy, 1.b., İstanbul: Metis 
Yayınları, 2003, s.199-200.
3 Catharine A. MacKinnon, “Feminism, 
Marxism, Method, and State: Toward 
Feminist Jurisprudence”,  Signs: Journal 
of Women in Culture and Society, Cilt 8, 
sayı 4, The University of Chicago Press, 
1983, s.648 vd.
4 Veena Das, “Sexual Violence, Discursive 
Formations and the State”,  Econonic and 
Political Weekly,  cilt 31, sayı 35/37 (özel 
sayı)  (Eylül 1996), s.2411-2412.      
5 Mary Joe Frug, Postmodern Legal Femi-
nism,  Routledge Publish,  London, 1992,  
s.128. 
6 Sharyn L. Roach Anleu, Law and Social 
Change, SAGE Publigations, London, 
2000, s.181.

Hukukta ataerkillik ve cinsel politika
Eşcinselliğin, evlilik dışı ilişkinin, kürtajın yasaklanması, kamu ahlakını bozma suçu 
gibi suç kategorilerinin oluşturulmasında ahlakın etkisi çok açık görülmektedir

Emek Bayrak

Dünya çapında feminizm ve kadın hakları
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8 Mart mitingleri ne zamandır 
sönük geçiyor. Kürsüden yan-
sıyanlar kim bilir kaçımıza “bir 
daha gelmicem” dedirtti. Şöyle 

bir düşününce; “ünlü” kadınların zafer 
işareti eşliğinde sunuculuk yapmasın-
dan, analığın “kutsal”lığı hakkında oku-
nan şiirlere, erkek müzik grupları tara-
fından 8 Martımızın “kutlanması”na 
kadar, neler neler olmadı ki.        

Yine de katılmaya devam ettik. Çün-
kü kadınların isyan gününde kadınlar-
la; Kürt kadınlarla, sosyalist kadınlar-
la birlikte olmanın alanıydı mitingler. 
Ama özellikle son 10 yılda, Kürt kadın-
ların belirgin kalabalığı nedeniyle, en 
çok onların görünür olduğu mitingler 
yaşandı. Böylece 8 Mart genel kadın 
buluşmasından ziyade, Kürt kadınlarla 
birlikte alanlarda olmanın bir vesilesi 
haline geldi. 

Miting için toplantı çağrısını görün-
ce; -tıpkı SDP’de yaşanan taciz döne-
minde olduğu gibi- 8 Mart hazırlıkla-
rının hiçbir şey yokmuş gibi yürüye-
ceğinden, daha birkaç ay önce 
KESK’te yaşanan tacize ilişkin 
bir ortak söz yükseltilmeyece-
ğinden endişelendik. Bir kısmı-
mız daha en başından karam-
sardı. Toplantılara katılmamızın 
hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, 
kadınların cinsel tacize genel 
olarak karşı çıktığını ama ete 
kemiğe büründüğü zaman, fark-
lı saiklerle sustuğunu düşünü-
yordu. Bir kısmımızsa KESK’te 
yaşanan taciz döneminin, önceki taciz 
süreçlerinden farklı olduğunu, pek çok 
politik yapının eleştirel görüş açıkla-
dığını, bu kez yalnız olmadığımızı, bu 
konuyu toplantıya taşımanın tarihsel bir 
görev olduğunu söylüyordu. 

Hepimizin ortak endişesi DÖKH’ye 
ilişkindi. Çünkü DÖKH’li kadınlar-
la; önce SFK adına, hemen sonrasında 
İstanbul Feminist Kolektif olarak gö-
rüşmüş ve “önce yanı başımızdakini 
eleştirmemiz gerekmez mi, siz neden 
Emirali Şimşek’in tacizine karşı ka-
dının beyanını esas alan bir açıklama 
yapmıyorsunuz?” diye sormuştuk. Kürt 
kadın örgütlülüğünün gücünü bilen ve 
yaptıklarının tanığı olan kadınlar ola-
rak, aylarca bize söylendiği gibi açık-
lama yapılacağı umuduyla bekledik. 8 
Mart toplantılarının başladığı günler-
de, tacizin yaşanmasının üzerinden 8, 

feministler tarafından öğrenilmesinin 
üzerinden 4, Kürt kadınlarla son konuş-
mamızın üzerinden de 2 ay geçmişti.          

Yine de tüm soruları, kaygıları ve 
korkuları sırtımıza yüklenip, toplantıla-
ra katılmaya karar verdik. İlk toplantı-
da, oradaki tüm gruplar “kadının beyanı 
esastır” ilkesini savunduğunu söyledi. 
Üstelik tıpkı bizim gibi tereddütsüz “bu 
tacizdir” diyen gruplar da vardı. Mitin-
gin ana pankartının arkasında, ikinci 
pankart olarak “tacizde kadının beyanı 
esastır”ın taşınması konusunda anlaş-
tık. Tartışma mitingin ortak metnin-
de ne yazılacağı konusuna odaklandı. 
Böylece DÖKH’nin de içinde olduğu 
geniş bir kadın platformunda, KESK’te 
yaşanan taciz de gündeme gelmiş oldu. 

Metinde KESK’in isminin geçmesi 
önerisinde ısrarcı olmadık. Ancak anla-
şıldı ki, DÖKH’li kadınların itirazı  “ta-
ciz gören kadın” denmesineymiş. Çün-
kü “Bu süreç bitmemiş. Kadının taciz 
gördüğü henüz belli değilmiş”. Peki ya, 
“kadının beyanı esastır” ilkesi! 

Neredeyse 7 toplantı tacizi tartıştık. 
KESK’li kadınların kendi toplantılarını 
aktarıp, olumlu görüş bildirmesinden 
sonra, en nihayetinde metinde ortaklaş-
tık. Yani öyle sandık. Çünkü bir sonraki 
gün DÖKH imzalı bir metin gönderil-
di: “Cinsel taciz olmuştur” veya “ol-
mamıştır” demediğimizi açıkça ortaya 
koymamıza rağmen, platformun cinsel 
taciz olduğunu kabul eden bir ifade 
üzerinde ısrar etmesini bir dayatma ola-
rak görüyoruz” diyen. 

Aynı günlerde SFK ile birlikte çok 
sayıda feminist grup ve bağımsız femi-
nistin bir araya geldiği İstanbul Femi-
nist Kolektifte de ne yapılacağı tartışı-
lıyordu. 

Bir yanda; DÖKH’li kadınlar, plat-
formdan ayrılacağını yazdı. Ne Kürt 
kadınlarının olmayacağı bir 8 Mart mi-
tingi, ne de iki ayrı kadın mitingi doğru 

olur.  Ama açıkça “cinsel taciz” deme-
yen, açıkça “bu süreçte kadının beyanı 
esastır ilkesi yok sayıldı” demeyen bir 
metni kabul etmemiz, böyle bir metnin 
altına imza atmamız da imkansız. Bu 
nedenle görüşlerimizi ve eleştirileri-
mizi açıklayalım ve çekilelim, diyenler 
vardı.

Diğer yanda; bunca toplantı yaptık, 
bunca yol yürüdük. Bizim gibi tered-
dütsüz şekilde “cinsel taciz vardır” di-
yen ve hatta “KESK’in adı geçmelidir” 
diyen kadınlar varken, çekilmek doğru 
olmaz. Feministler de, tıpkı Kürt ve 
sosyalist kadınlar gibi miting bileşe-
nidir. Ortak çözümü platform bulmalı, 
diyenler yer alıyordu. 

Toplantılarda nasıl tutum alacağı-
mız bir yana, mitinge katılıp-katılma-
ma meselesi de bir muammaydı. Keza 
DÖKH’li kadınlarla feministlerin bun-
dan sonraki politik ilişkileri konusun-
da da bir değerlendirmeye ihtiyacımız 
vardı. Mitinge sayılı günler kalmışken, 
elbette bu tartışmaları tüketmek müm-

kün değildi. Geçici bir çözüm 
bulduk. Mitinge katılma veya 
katılmama konusunda bir çağrı 
ve bir organizasyon yapmama-
ya karar verdik. Malum deyişle 
“kendimizi serbest bıraktık”. 

İstanbul Feminist Kolektif 
içinde mitinge katılmama ko-
nusunda güçlü bir eğilim vardı.  
Aramızdaki farklı eğilimleri de 
dikkate alan bir açıklamayla mi-
tinge örgütlü olarak katılmaya-

cağımızı duyurduk.  
Örgütlenmeden çekildiğimizi açık-

ladığımız toplantıda, platformdaki arka-
daşlarımıza ifade etmeye çalıştık. Neyi, 
ne kadar anlatabildik bilmiyoruz. Ama 
birlikte yaşananlara biraz daha uzaktan 
bakarak değerlendirme yapmaya ihtiya-
cımız olduğuna inanıyoruz. 

Gelinen noktada KESK cephesinde 
yeni bir şey yok. İttifaklar, kongre pa-
zarlıkları aynen sürüyor.  DÖKH’li ka-
dınlar, yaşananın cinsel taciz olduğunu 
belirten bir açıklamayı hâlâ yapmadı.

Oysa bu kez de bir şey yokmuş gibi 
yol yürünürse, bir sonraki cinsel taciz-
de, kadınların en yakınındakine/aynı 
örgütteki arkadaşına karşı söz söyle-
mesi de, tacize karşı güçlü ve ortak bir 
tutum açıklanması da, tacize uğrayan 
kadınlarla “ama”sız dayanışma da, yine 
başka bahara kalacak. 

8 Mart mitinginde neden ol-a-madık
“Cinsel taciz” demeyen, açıkça “bu süreçte kadının beyanı esastır ilkesi yok sayıldı” 
demeyen bir metni kabul etmemiz, böyle bir metnin altına imza atmamız da imkansız
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Nasıl feminist oldum?
annemin sırtında abimin bavulu var. benim de sırtımda abime göndereceğimiz 
erzaklar. sıcak bir gün, abim ceketini çıkartıp annemin sırtındaki bavulun üstüne 
atıyor. bu sahne beynime kazınıyor

münevver’ciğim
göç çocuklarının öyküleri yeterince 

yazılmadı diye düşünmekteyim. çeşitli 
nedenlerle gurbete düşmüş, arada dere-
de kalan çocukların öyküleri… epeyce 
roman ve hikayeye fon oluştursak da 
göçün içimizde yarattıkları hâlâ bir kö-
şede araştırmayı beklemekte. bir gün 
sosyolog olursam ben yapayım diyorum 
bu işi. öykülerinin mağduru, öykülerinin 
kahramanı çocukları yazayım diyorum.

evimiz kalabalık. feodal, mutlu bir 
aileyiz. iki sofra kurulur her öğün; biri-
sinde evin erkekleri, diğerinde kadınlar 
ve çocuklar yemek yer. erkeklerin sofra-
sına çoğunlukla o gün pişmiş yemekler 
konur. önceki günden yemek kalmışsa 
bizim soframızda olur daha çok. bereket 
versin, sofrası zengin bir aileyiz. kar-
nımız ve gözümüz hep tok. çocuk mo-
kundan belli olur derler, ben istediğim 
sofrayı seçerim genellikle. böyle bir öz-
gürlük alanı yaratmışım kendime...

bizim oralarda kız çocuklarının he-
nüz okullu olmadığı yılların birinde, 
bir eylül sabahı annem ve ailenin diğer 
kadınlarıyla dağa ot biçmeye giderken, 
tam da yolu yarılamıştık ki aşağıdan 
abimin annemi çağıran sesini duyduk. 
bekledik merakla ve telaşla. hepimizin 
sırtında ipimiz, belimizde ot biçecek 
orağımız var. hasan koşarak yanımıza 
geldi. babamdan telgraf gelmiş (telg-
raflı yıllar). cümle şundan ibaret: “kızı 
okula yazdır.” okul ortaokul. biliyorum 
babamın telgrafı emirdir. anneme bakı-
yorum. çaresiz, bana bakıyor, telgrafa 
bakıyor. sonra “git” diyor. ipimi ve ora-
ğımı nasıl attığımı bilmiyorum. deli gibi 
koşuyorum yokuş aşağı. yüreğim yerin-
den fırlayacak...

liseli yıllarım. yaz aylarında köye an-
neme yardım etmeye gidiyorum. abim 
gurbetten gelmiş. yılda bir kez erkekler 
gurbetten gelir. bir ay veya 15 gün kalır 
dönerler. annemle abimi uğurlamaya gi-
diyoruz. annemin sırtında abimin bavu-
lu var. benim de sırtımda abime gönde-
receğimiz erzaklar. sıcak bir gün, abim 
ceketini çıkartıp annemin sırtındaki ba-
vulun üstüne atıyor. bu sahne beynime 
kazınıyor.

üniversite sınavına girmişim. yine 
köydeyim. sonuçları bekliyorum. çay 
evinin kenarında bütün kadınlar toplan-

mışız. köyün muhtarı ve bakkalı temel 
amca bana bir telgraf veriyor. köydeki 
bütün arkadaşlarım başıma toplanıyor 
“aç” diye. annem de orada. telgrafa 
bakıyorum, yine yüreğim yerinden fır-
layacak. babam demiş ki “eğer üniver-
siteyi kazanamazsan köye dönersin an-
nenin yanına.” o yıllarda çekip gitmek 
diye bir seçenek yok aklımda. telgrafı 
açıyorum. sadece başlığını okuyorum: 
istanbul üniversitesi. ağlamaya başlıyo-
rum. annem de benimle birlikte ağlıyor. 
anneme diyorlar ki “firdevs sevinçten 
ağlıyor, sana ne oluyor?” diyor ki 
“siz onun son günlerde nasıl ya-
şadığını görmediniz, ruh gibi 
dolaşıyordu evin içinde.”

darbe olmuş. okulların 
açılma tarihi ertelenmiş. 
köydeyim yine. bir 
akrabanın düğününe 
gideceğim. babamın 
amcası canım hü-
seyin babam (ben 
bütün dedelere 
baba diyorum. 
babam almancı, 
yok). hayatımın 
erkeği, etek 
boyumu be-
ğenmiyor. çok 
kısaymış. bir-
kaç etek değiş-
tiriyorum. yine 
kısa. başlıyo-
rum ağlamaya. 
“peki tamam” 
diyor. ağlayarak 
zafer elde ediyo-
rum.

okul bitiyor. o 
yıl coğrafya öğret-
meni açığı yok ve 
ben evdeyim. izmir 
cumhuriyet mahalle-
sinde ilk kez ailece bira-
radayız. anne, baba ve üç 
kardeş. cumhuriyet gazetesi 
okuyorum. babam “ben bu evde 
komünist beslemem defol git” di-
yor. bavulumu hazırlayıp istanbul’a ha-
lamın yanına gitmeye karar veriyorum. 
(hâlâ çekip gitmeyi düşünmüyorum.) 
annem kapının önüne geçiyor “beni 
çiğne öyle git” diyor. gidemiyorum... 
somut diye bir gazete çıkacak, bir yer-
lerden reklamını okuyorum. gidip gaze-

teyi alıyorum. kadın sayfası var gazete-
nin. ilk feminist okumalarım böyle baş-
lıyor. babam “somut”u anlamıyor; ama 
anlıyor yine iyi bir şey değil...

evleniyorum. odtü mezunu bir koca 
buluyorum kendime. evden çekip 
gitmenin en kestirme 
yolu diye düşü-
nüyorum 
h e r -

h a l -
de. kocam, 
sevgili kocam 
hiçbir şeye burnunu 

Firdevs Hoşer
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sokmuyor. aman allahım, babamdan 
sonra bir erkek ve hiçbir şeye karışmı-
yor. adeta cennet... bir süre geçiyor ve 
ben anlıyorum ki, benim sevgili kocam 
özgürlükçü olduğundan değil, tembel 
ve sorumsuz olduğundan her şeyi bana 
bırakmış.

illegal yıllar. bir toplantıdan dö-
nüyorum gecenin bir vakti. saat bir fi-
lan. kapıyı açıyor hışımla “nerdesin?” 
diyor. “seni ilgilendirmez” diyorum. 
“git o zaman bu saate kadar nerdeysen 
oraya!” “çok yorgunum yarın giderim” 

diyorum. bir daha sormuyor 
nerede olduğumu... 

illegal yıllar 
demiştim 

y a . 

d o s t -
larımız var 

o r ta l ık la rdan 
kaybolması gereken. 

bazen bende kaldıkları oluyor. birkaçı 
kurtuluşçu. kurtuluşçular yeni öncü der-
gisini çıkartıyor. Sosyalist feministler 
de kaktüsü. dergileri alıyorum, okuyo-
rum...

henüz feministim demiyorum. 
Her şey ağır aksak gidiyor benim 
hanemde. boşanmak istiyorum, ko-
cam ayağıma dolanıyor. bir ço-
cuk doğurmuşum, o başka bir dert. 
sendikacılığa başlıyorum. ilk kez başka 
gruplarla bir aradayım. bir sürü solcu 
erkek ve kadın. işte kavga tam da bu-
rada başlıyor. henüz bilmiyorum ama 
hissediyorum, erkeğin solcusu sağcısı 
olmazı...

kadın komisyonu oluşturmaya ça-
lışıyoruz, bir kaç kadın ve ben (nuran 
abla seni seviyorum). ilk toplantıyı ya-
pacağız. toplantıyı yönetmeye yönetim-
den örgütlenme sekreteri geliyor. tabii 

ki bir erkek. ben “mahmut sen git biz 
yöneteceğiz” diyorum. mahmut 

direniyor. o örgütlenme sekrete-
riymiş efendim, gidemezmiş. 

yaklaşık 10-15 kadın top-
lantıyı terk ediyoruz. top-

lantı yapılamıyor...
yayın kuruluna giri-

yorum. kadın sayfası-
nı hazırlamaya baş-
lıyorum. eni konu 
feministim artık. 
“firdevs mi? ha o 
feminist” diyorlar 
“geçin onu. küçük 
burjuva sapma-
sı kadın.” (hâlâ 
nasıl olduğunu 
anlamadığım bir 
sapma içindeyim 
yani.) bir sayıda 
bir çağrı yapıyo-
rum kadınlara. di-

yorum ki, “kendisi 
de erkek egemen 

olan sendikamızda 
siz kadınların yazma-

sına çizmesine ihtiya-
cımız var. bizi yalnız bı-

rakmayın.” malatya’dan 
bir mektup geliyor. sosya-

list bir erkek yoldaşımız di-
yor ki mektubunda “ne işi var 

bu karının yayın kurulunda?” 
günay’a “yayınlayalım” diyorum. 

günay “dengeler var” diyor...
8 mart toplantılarına sendikayı tem-

silen katılmaya başlıyorum. bir yanda 
solcu kadınların olduğu sendikam (er-
kekleri saymıyorum artık), diğer yan-
da feministler. hayatım çok eğlenceli 
bir hal alıyor. 8 mart kadın platformu-
na böyle giriyorum işte ve kalıyorum... 

1 no’lu şubede bir 8 mart etkinliği dü-
zenliyoruz. konuşmacıları ben buluyo-
rum. kolaylaştırıcıyım bu arada. toplantı 
sonunda erkeklere söz vermiyorum. 
kıyamet kopuyor sonra. kadınlar beni 
fena haşlıyor aşırı feminist olduğum 
için. niye bilmiyorum ben aşırı hiç bir 
şey yapmıyorum ve aşırı oluyorum hep. 
erkekler sevgilileri ve eşlerine bu kadın-
dan uzak durun telkinlerinde bulunu-
yor bu aşırılıklarım yüzünden. kadınlar 
erkeklerin olmadığı zamanlarda bana 
hak veriyorlar hep. sendikadaki bütün 
adamlar ise bana düşman neredeyse. 
8 mart kadın platformunda ilk kez okul-
lu oluyorum. okullu olmayı fetişleştir-
miş ben. her şeyi yeniden sorguluyorum. 
bazı toplantılardan mutsuz, bazılarından 
uçarak çıkıyorum. anneliği tartıştığımız 
toplantıdan ise ağlayarak. bazı feminist 
kadınlar beni çok şaşırtıyor. hâlâ şaşırt-
maya devam ediyorlar ve fakat… olsun 
çok çok mutluyum ben...

ben kötü anneyim bu arada. kocam 
öyle diyor, ailem öyle diyor, sendika-
daki arkadaşlarım öyle diyor, oğlum 
öyle diyor. onu sendika masalarında 
büyütmüşüm. babasına hiç bir şey de-
miyor. “ama anne babam böyle bir 
adam” diyor. onu anlıyor, çok anlıyor... 
yayın kurulu toplantılarından çıktığımız 
bazı günlerde erkek arkadaşlarım bira 
içmeye gidiyor. ben de peşlerine takılı-
yorum. “firdevs, ömer evde değil mi?” 
diye soruyorlar. öfkeleniyorum. gitme-
yeceğim varsa da gidiyorum. 

kocayı atma zamanı çoktan geçmiş 
ama o artık panik atak hastası ve ben 
onu hastayken terk edemiyorum. kıya-
mıyorum ona. “ama herkes kendi haya-
tını yaşıyor bizim evde nasılsa” diyo-
rum. kandırıyorum kendimi...

boşanıyorum. anneme söylemeyin 
diyorum. zira boşanmayı ilk dillendir-
diğimde annem “benim ölümüm senin 
yüzünden olacak” diyor. sonra duyuyor, 
hiç laf etmiyor. aradan yıllar geçtikten 
sonra, babama çok öfkelendiği bir gün 
“herkes firdevs kadar akıllı mı, işe ya-
ramayan adamı kapının önüne koysun” 
diyor. anneme bakıyorum boş gözlerle. 
hiç zafer kazanmış gibi değilim bu kez. 
her şey çok yavaş değişiyor benim haya-
tımda ama sanki sağlam değişiyor. tele-
vizyonda bir kadın eylemi gördüğünde 
gözleri beni arıyor artık çevremdeki-
lerin. niye eylemde olmadığımı merak 
ediyorlar. gülüyorum...

münevver’ciğim nasıl feminist ol-
dum bilmiyorum. belki yazdıklarımın 
toplamından belki başka bir nedenden 
dolayı. belki sen satır aralarından bir şey 
çıkartırsın. ama bildiğim bir şey var ki, 
firdevs benim kahramanım... 
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tatsız tuzsuz bir yemek bu eril dünya                                                                                                               yutmakta zorlandığımız.                                                                                                başka bir seçeneğimiz olmadığını                                                                                                                 söylüyor “bilginler”.                                                                                                                   küçücüğüz sanıyoruz.                                                                                                                      itaat ediyor, yiyoruz.                                                                                                bulanıyoruz ama. kusuyoruz işte.                                                                                                                gövdemiz dayanamıyor                                                                                                                         bu iğrenç yemeğe.                                                                                                                                    kusuyoruz

tabağımızda can sıkıcı (!) kelimeler.
susuyoruz. ellerimizde yapış yapış acı. 
nereye dokunsak oraya bulaşan bir acı. 
ne yesek o yemeğin tadına sinmiş sanki. 
ne yapacağımızı bilmeden, sadece susa-
rak, tanrı gibi kendimizi çekip kalabalığın 
sesinden, sanki yüzyıl-
dır susuyoruz. gözleri-
miz sonsuzluğa dikili. 
acıdan ve suçluluk 
duygusundan başka 
hiçbir his yok içimiz-
de. biliyoruz biz sus-
tukça, onlar daha çok 
konuşacak bizim hak-
kımızda. dünya hızla 
dönerken, onlar çıl-
dırmış gibi konuşma 
halindeyken insanın 
öylece duruverme-
si… tanrı gibi seyirci 
rolünde, bakmak şey-
lerin seyrine… elle-
rimizde yapış yapış 
acı, ne yapacağımızı 
bilmeden gözlerimiz 
sonsuzluğa kilitli, sa-
dece oturuyoruz.

                   acı, sanki sonsuz bir dura-
ğanlık. hiçlik nasıl tarif edilir? sen hiç 

“hiç” oldun mu?
suskunluğumuzun onlara verdiği 

cesaretle ellerinin ne kadar temiz oldu-
ğunu göstermeye çalışıyorlar herkese. 
susmadan önce kustuğumuz onca cüm-
lemizin “kötü niyetle uydurulmuş siya-
si bir komplo” olduğunu söylüyorlar. 
sürekli taciz suçlaması kolay, aksinin 
kanıtlanmasını zor olarak kurgulayan 
yaygın ve gizli erkek söylemi ve bu 
söylemin örgütlerimizdeki baskın gizli 
ideolojisi yaşadıklarımızı anlamsızlaş-

tırıyor. sanki bedenlerimiz bize hiç ait 
olmamış, kendi kaderimizi denetleye-
mezmişiz gibi, bizi, etimizi “komp-
locu ‘iç’ düşmanların” maşası olarak 
görüyorlar. ne de olsa ülke olarak en 
muhafazakârımızdan en solcumuza bu 
“iç düşmanlar” mevzunda patolojik bir 
ruh halimiz yok mu? sence bu aslında 
onların biz kadınları mücadelede nereye 
konumlandırdıklarını göstermiyor mu? 
sözde “kadın dostu” bu adamlar “beden-
lerimizi bize ait görmüyor.” tam da bu 
yüzden belki de “ihtiyaç” halinde kendi 
aralarından bir kadına teklif edecekti bu 
“komplo”nun öznesi olmayı? yoksa na-
sıl bu kadar cüretkâr olabilirler? peki, o 
kadın dostlarımız, bize inanmayan her 
kadın bu söylediğimi onaylamıyor mu 
sence? 

tacizciyle ne kadar yakın mekanlar-
da bir araya gelmişsek, yaşadığımızın 
taciz olma olasılığı o derece azalıyor, 
öyle mi? “hayır”ımız “evet” olarak an-
laşıldığı sürece “evet”imizin anlamı ne-
dir, tanrı aşkına söyle? yoksa bu adam-
lar “hayır” dememizi yoğun bir arzunun 
işareti olarak mı algılıyorlar? durmasını 
söylediğimizde sadece o an mı durma-
ları gerektiğini düşünüyorlar? öyle de-
ğilse neden bu kadar ısrarcılar çirkin-
liklerinde? yoksa taciz edilmekten hoş-
landığımızı ve ne isterlerse ona sahip 
olabileceklerini mi sanıyorlar? sanki ne 

istediğimizi ve istemediğimizi anlama-
mak üzerine ihtisas yaparak büyüyorlar. 
hem bir adamla daha önce birlikte bile 
olsak, onunla flört bile etsek, onunla 
yatsak, fahişeysek de tacize ve tecavüze 
tahammül etmek zorunda mıyız? bütün 
bunlar engeller mi “hayır”ımızın “ha-
yır” oluşunu?                                   

***
aralık 2010. günlerden bir cumar-

tesi. dolmabahçe’nin görkemli mi-
marisi boğaza karşı nispetle dikiliyor. 
ihtişamlı bir masa. masada türkiye 
cumhuriyeti’nin başbakanı ve pek de-
ğerli (!) rektörleri. dışarıda bir grup üni-
versiteli genç. gençlerin içinde daha da 
genç bir kadın. kadın yerde yatıyor. po-
lis tekmelerini genç kadının karnına sa-
vuruyor. kadın kanıyor. hem bedeni hem 

kalbi kanıyor. bebek 
kan olmuş akıyor kadı-
nın bacaklarına doğru. 
kadın o bebeği istemiş. 
kadının karnında po-
lisle birlikte emniyet, 
devlet, medya tepini-
yor. kadının karnında 
ERKEK tepiniyor. polis 
tekmeledikçe hepimizin 
bacakları arasından ılık ılık 
bir kan akıyor. hastane-
de kutuya konan bebek, 
aynı zamanda sistematik 
olarak bizi katledişlerinin 
bir simgesine dönüşüyor.  

sevgili “sol”un er-
kekleri kınıyor karnı-
mızda tepinen medya-
yı, emniyeti, devleti. 
ya kendileri tarafından 
uğradığımız tacizler? 

1 mayıs yaklaşıyor. taksim meydanına 
“yoldaşlarımız”la yürüyeceğiz. gözle-
rimiz öfkeyle polis barikatına ve o ba-
rikatın arkasındaki polislere bakacak 
sanıyorsun, öyle mi? hayır! gözlerim 
barikatların içinde kalan eril şiddetin 
aktörlerini arayacak! barikatın içinde de 
güvende değiliz neden anlamıyorsun? 
onlarla aynı sınıftan değiliz. onlar hep 
bir üst sınıf!

susuyoruz, neden anlamıyorsun? ko-
nuşun deme. yaşamak için bazen susu-
yoruz. anlasana, suskunluğumuz neler 
söylüyor! 

nuryoldaş’a mektuplar 2 
suskunluğumuz politik (!)
sanki bedenlerimiz bize hiç ait olmamış, kendi kaderimizi denetleyemezmişiz 
gibi, bizi, etimizi “komplocu ‘iç’ düşmanların” maşası olarak görüyorlar

Gülhan Davarcı

KADINLIK HALLERİ
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Toplumsal hareketlerin feminist eleştirisi
Bu dosyamız geçen sayının dosyasının devamı niteliğinde. Hatırlarsanız geçen sayımızda feminizmi bir 
politik hareket olarak ele almış ve bu konuda tabir caizse bir politik hareket olmanın anlamını feminizmin 
kendisine anlattırmıştık. Şimdiyse feminizme dış çeperinden, başka toplumsal ve politik hareketlerle iliş-
kileri açısından yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu çeperde hemen yanı başımızda lgbt hareketi duruyor; bunun 
yanı sıra bu ilişkiler ağı içinde sosyalist hareket ve işçi hareketi de var, Kürt özgürlük ve kadın hareketi de. 
Feminizm bir yanından anti-militarist harekete uzanırken bir yanıyla da ekolojist harekete değiyor. Ne var ki 
bu ilişkiler oldukça karmaşık. Nerede, hangi koşullarda bir destek ve dayanışma ilişkisinden söz edebiliriz, 
ne zaman bir iç içe girmişlikten, kesişmeden? Bu hareketlerden hangileri, ne gibi durumlarda feminizmi 
besliyor, büyütüyor; hangileri köstek oluyor, ayağına dolaşıyor? Hangisine mesafeli durmakta yarar var; 
hangisiyle teklifsiz ilişkiler kurmakta? Ya da belki, feminizmin bütün bu hareketlerden ayrıksı bir niteliği mi 
var; öyleyse neden? Dosyamızda bu ve bunlar gibi başka sorulara bir takım yanıtlar vermeye çalıştık. Bu 
yanıtların bazıları birden fazla yazıda kendini tekrarlıyor. Ve bu tekrarlanan yanıtların işaret ettiği yerde, 
feminizmin bütün bu hareketlere yönelttiği eleştiri var.



20 feminist
  politika

1960’ların ortalarında ABD ve 
Avrupa’daki büyük çıkışını 
yaptığından bu yana, femi-

nizm politik ve teorik olarak bir dizi 
toplumsal hareketle birlikte, onlardan 
biri olarak anılageldi. Bu sınıflandırma 
tarzının ilk versiyonu,  feminizmi “68 
ruhu”, “68 isyanı” diye nitelendirdiği 
bir bütünün parçası olarak görüyordu. 
Feminizm bu ruhu taşıyan çeşitli ha-
reketlerden biriydi. Bu bakışta, 68 ha-
reketlerinin, özellikle de Avrupa’daki 
anarşist/liberter eğilimli 
karşı-kültür damarıy-
la, ABD’de ortaya çı-
kan hippilik, rock ve 
uyuşturucu kültürünün 
“özgürlükçülük” vur-
gusu öne çıkarılıyordu. 
“Yaşantı politikası”nın, 
duyguların özgürleş-
mesi ve cinsel enerjinin 
serbest bırakılmasının 
dönüştürücü potansiye-
line duyduğu inanç bu 
özgürlükçülüğün önem-
li bir boyutuydu. 

Oysa bu “özgür-
lükçülük”ten kadınla-
ra düşen pay ağırlıklı 
olarak düş kırıklığıydı. 
Kadınlar, hippi komün-
lerinde olsun, Siyahla-
rın mücadelesinde ya 
da öğrenci hareketinde 
olsun, bu muğlak öz-
gürlükçülüğün kendi 
konumlarını pek de 
dönüştürmediğine ta-
nık oldular: Kadınlardan yine hareketin 
hamaliye işlerini yapmaları bekleniyor-
du. Dahası, onlara artık gebelik kaygısı 
duymanın “out” olduğu, çocukları oldu-
ğunda babalardan sorumluluk paylaşımı 
talep etmenin baskıcılık olduğu söyle-
niyordu. Kadınlar aşağılandılar, kırıldı-
lar, öfkelendiler ve 68 ruhunu oluşturan 
çeşitli hareketlerden koptular. Erkeklere 
kapalı kadın grupları oluşturmaya başla-
dılar. Feminist hareket kadınların bütün 
bu hareketlere karşı isyanı olarak politi-
ka sahnesine çıkmıştı. 

Bu açıdan, yüzyıl önce anneanne-
lerinin yaşadıkları deneyimi yeniden 
yaşıyordu feministler. Hatta daha da 

öncesinde, 1700’lerin sonunda Fran-
sız Devrimi’nde Versailles yürüyüşünü 
gerçekleştiren kadınlar 1791’de kendi 
kadın kulüplerini kurma gereğini duy-
mamışlar mıydı? Siyasal haklardan 
tümüyle dışlandıklarında Olympe de 
Gouges’un eliyle ayrı bir “Kadın Hak-
ları Bildirgesi” kaleme almak zorunda 
kalmamışlar mıydı? Daha sonraları ise, 
ABD’de Köleliğin Ortadan Kaldırıl-
ması Hareketi’nde erkeklerle birlikte 
çalışırken, 1837 yılında İngiltere’de 
toplanan Uluslararası Kölelik Karşıtla-
rı Kongresi’nde bu kez L. Mott ve E.C. 

Stanton kadın oldukları için delegeli-
ğe kabul edilmemişti. Bu iki kadın, on 
yıl sonra Seneca Falls’daki ilk kadın 
kurultayını örgütleyecek ve toplantıya 
sunulan “Duygular Bildirgesi”ni hazır-
layacaklardı. Keza İngiltere’deki büyük 
Süfrajet hareketinin yolu da, 1905’te 
kadınların Liberal Parti mitinginden 
atılmalarıyla, ardından İşçi Partisi’nin 
onlara yeterli desteği vermekten kaçın-
masıyla döşendi… Kısacası, feminist 
hareketin birinci dalgası da kadınların 
başka toplumsal hareketlerdeki erkek 
egemenliğine isyan ederek buralardan 
kopmasıyla oluşmuştu. Bu kopuşlar ka-
çınılmazdı çünkü erkek egemenliği bü-

tün bu hareketleri zaten bölmüştü.
1980’lerin ikinci yarısından itibaren 

ortalığı feminizmi başka toplumsal ha-
reketlere teorik olarak iliştiren tahliller 
kapladı. Bu tahlillerde1 “yeni toplumsal 
hareketler” kategorisi; genellikle çevre/
ekoloji hareketini, yeşil hareketi, barış 
hareketini, nükleer karşıtı, militarizm 
karşıtı, ırkçılık karşıtı hareketleri, etnik 
azınlık hareketlerini, LGBT hareketi ve 
feminist hareketi kapsayacak biçimde 
kullanılır. “Yeni toplumsal hareketler” 
üzerine teorilerin bir bölümü, bu hare-

ketlerin ortak niteliği-
nin “sınıf-dışı” hare-
ketler olmalarından 
kaynaklandığını ileri 
sürer: Kapitalizmin 
yeni evresinde, gerek 
yaygınlaşan metalaş-
ma, bürokratikleşme 
ve kültürün kitlesel-
leşmesi ve buna bağlı 
olarak sınıfsal kimli-
ğin parçalanmasıyla, 
gerekse de hakimiye-
tin artık bilgi akışının 
ve kültürün denetlen-
mesiyle kurulmasına 
bağlı olarak, merkezi 
çatışma dağılmış ya 
da üretim düzeyinden 
ve sınıflardan, kültür, 
ahlak, cinsiyet, cinsel-
lik gibi başka alanlara 
kaymıştır. Dolayısıyla 
da bireyler artık poli-
tikaya sınıfsal kimlik-
leriyle değil, yeni ve 
değişken kimliklerle 
katılmaktadırlar. Fe-

minizm de bu kimlikler seli içindeki 
kimliklerden biri olan kadın kimliğine 
dayalı politikanın adıdır. Bu tahlillerin 
politik perspektifinin merkezinde ise bir 
hareketler koalisyonu yer alır.

Yine “yeni toplumsal hareketler” kü-
mesinden söz etmeyi ve bunları bir ara-
da tahlil etmeyi anlamlı bulan ikinci bir 
grup yazara göre ise, bu hareketler, en 
geniş anlamıyla ücretli işçilerin çıkarla-
rını temsil ederler ve bu yüzden sınıf-dı-
şı sayılamazlar. Yeni toplumsal hareket-
lerde dile getirilen talepler, kapitalizmin 
doğurduğu sorunlara karşı geliştirilmiş 
tepkilerdir. Söz konusu hareketler, çev-
re, kültür, eğitim, beden, cinsellik vb 

Feminizm (yeni) toplumsal hareketlerden biri mi?
…ikili toplumsal cinsiyet sistemi ve buna bağlı olan heteroseksizmin 
(heteronormativitenin) aşılması feminizm ile queer’in ortak amacıyken, bu hedefe 
doğru gidiş için öngördükleri yol taban tabana zıt

Gülnur Acar Savran

DOSYA
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alanlarda yaşam kalitesi sorununu gün-
deme getirmekte ve değişim değerine 
karşı kullanım değerini vurgulamakta-
dırlar. Ya da kapitalizmin militarizm ve 
savaşı yeniden üreten mantığına karşı 
çıkmaktadırlar. Ücretli işçi kimliğinin 
ötesine geçen ve tikel/somut sorunlar 
temelinde oluşan somut kimlikler, kapi-
talizmde hüküm süren yabancılaşma ve 
şeyleşmenin değişik yüzleridir. Başka 
bir deyişle, emek-sermaye çelişkisinin 
somut dolayımlarıdır bunlar. Beklenebi-
leceği gibi bu tür tahliller anti-kapitalist 
hareket içinde oldukça rağbet görmek-
teler.

Bu ikinci grubunkine yakın bir ses 
de feminizmin içinden gelmeye baş-
ladı. Bir ölçüde Maria Mies, Claudia 
von Werlholf ve Veronika Bennholdt-
Thomsen’in2 teorilerinde de ortaya çı-
kan, Chandra T. Mohanty’nin3 çalışma-
sında doruk noktasına ulaşan ve eko-fe-
minist/eko-sosyalist4 yaklaşımlarda sıkça 
yankılanan bu ses, “aşırı bütünleştirici” 
ve türdeşleştirici bir yaklaşımdan besle-
niyor. Bu yaklaşımda, ırkçılık, cinsiyet-
çilik, heteroseksizm ve ekolojik yıkım-
dan ikisi, üçü ya da hepsi arasında, kapi-
talizmin bütünleştirici şemsiyesi altında 
içsel ilişkiler kurulur. Bu bağlantıların 
sistematiğini bize verecek olan serma-
yenin işleyiş mantığıdır. Dolayısıyla da, 
işçi hareketinin yanı sıra, ekolojik yıkı-
ma karşı mücadele, ırkçılık karşıtı hare-
ket gibi, LGBT hareketin ve feminizmin 
de tek ve esas hedefi kapitalizmdir.

Bu bütünleştirici yaklaşımda, pat-
riyarkanın özgül dinamiklerine hiç yer 
yok. Erkek egemenliği ya da patriyar-
kanın dinamikleri, esas olarak kapitaliz-
min türevleri olarak, ya da en iyi durum-
da tümüyle ona tabi olarak işleyen di-
namikler. Oysa kapitalizm ile patriyarka 
arasında yer yer ortaya çıkan gerilimleri 
anlamak için, örneğin dünyanın birçok 
ülkesinden farklı olarak Türkiye’de 
neden aileden bağımsız kadın göçü ol-
madığını çözebilmek için, söz konusu 
olanın iki farklı dinamiğin eklemlen-
mesi olduğunu görmek gerekiyor. Öte 
yandan, kadın cinayetlerinin, kadın be-
denine yönelik şiddetin (fuhuş sektörü 
dışındaki) bin bir yüzünün, tacizin, teca-
vüzün kapitalizmden kaynaklandığı ya 
da sermaye sömürüsünün dolayımları 
olduğunu kim iddia edebilir? Kadınların 
kapitalist patriyarkanın bir özelliği olan 
ücretli/ücretsiz emek kıskacına hapsol-
muşlukları olsa olsa bu baskı ve saldı-
rılardan kurtulamamalarını -o da ancak 
kısmen- açıklayabilir, ama bu baskının 
kendisini değil.

Bunun da ötesinde, daha önce de 
söylediğim gibi, feminizm bu hareketle-

rin tümünün barındırdığı erkek egemen-
liğine karşı bir isyandır, dolayısıyla da 
bu özelliğiyle aslında tümünün karşısın-
da yer alır. Radikal olsun, anarşist olsun, 
ekolojist olsun, sosyalist olsun, devrim-
ci olsun, feminist olmanın derin anla-
mı bence burada yatar. Hem hedefine 
aldığı iktidar ilişkisi nedeniyle hem de 
politikayı tanımlayış biçimiyle böyledir 
bu. Feminizm, ikinci dalgasıyla birlik-
te politikanın sınırlarını sorgulamış ve 
dönüştürmüştür. Feminist eleştiriden 
beslenen feminist politikanın “kapsamı” 
diğer hareketlerinkinden radikal olarak 
geniştir, çünkü özel alanın ve öznelliğin 
duvarlarını aşar feminizm. Bir yandan 
aşkı, cinselliği, bedeni politikanın ko-
nusu haline getirirken, diğer yandan da 
feminist hareketteki öznelerin bizzat po-
litika yaparken dönüşmelerini öngörür5: 
Kadınların güçlenmelerini, suçluluk 
duygularından kurtulmalarını, cinsellik-
ten haz duymalarını uzaktaki bir gelece-
ğe ertelemez. Bilinç yükseltme grupla-
rında, kampanyalarında, bu dönüşümün 

gerçekleşmesinin yolunu döşer.
Gerek cinselliği ve bedeni politika-

nın alanına dahil etmek açısından, ge-
rekse de patriyarkayı sorgulama ve aşın-
dırma potansiyeli bakımından bu hare-
ketler içinde feminizme en yakın duranı, 
hiç kuşku yok ki LGBT hareket. Ancak 
LGBT harekette şu anda baskın politik 
anlayış olan queer politika ile feminist 
politika arasında gerilimli bir ilişki ol-
duğu kanısındayım: Hem örtüştüğü bir 
alan var bu iki politikanın, hem de çeliş-
tiği bir alan. Queer politika esas olarak, 
ikili toplumsal cinsiyet sistemini, ikili 
karşıtlığa dayalı biyolojik cinsiyet an-
layışını ve sabitlenmiş cinsel kimlikle-
ri, beden politikalarıyla yapıbozumuna 
uğratmayı hedefliyor. Bunu, bedenin, 
cinsiyetin ve cinselliğin performatif, 
yani bireysel ve iradi biçimde yeniden-
kurulmasına yönelerek yapıyor. Bu po-
litika yapışın bazen örtük bazen açıkça 
savunulan bir varsayımı var: İkili top-
lumsal cinsiyet sisteminin, (biyolojik) 

cinsiyet ve cinselliğin, tekrarlanan per-
formansların dayattığı bir varoluş oldu-
ğu. Bu varsayım nesnel toplumsal ilişki 
ve süreçlere dayalı bir patriyarka anla-
yışını ikame ediyor. Böyle olduğu için 
de queer’in patriyarkal yapı ve ilişkilere 
yönelik somut politikaları yok. Politika-
larının hedefinde esas olarak heteronor-
mativite ve homonormativite var. Anne-
lik, aile ve evlilik kurumlarıyla, piyasa-
sıyla, hukukuyla, devletiyle… kadınla-
rın bedenlerini ve emeklerini denetleyen 
ve onlara el koyan devasa patriyarkal 
yapı ayakta dururken, “normativite”ye 
karşı üretilen politikalar feminizm açı-
sından zayıf kalan politikalar. 

Ama asıl önemlisi, ikili toplumsal 
cinsiyet sistemi ve buna bağlı olan he-
teroseksizmin/heteronormativitenin 
aşılması feminizm ile queer’in ortak 
amacıyken, bu hedefe doğru gidiş için 
öngördükleri yol taban tabana zıt. İkili 
toplumsal cinsiyet sisteminin maddi, 
somut temelleri patriyarkal ilişkiler ol-
duğu ölçüde, bu sistem beden politika-
larıyla, performanslarla bir çırpıda aşı-
lamaz. Erkeklerin kadınlar üzerindeki 
egemenliğine karşı çıkabilmek için ai-
leye, evliliğe, kadın emeğine, bedene, 
hukuka, piyasaya, devlete, üretime, ye-
niden üretime ilişkin somut politikalar 
geliştirmek gerekir. Ve bu politikalar 
ikili toplumsal cinsiyet düzeninin için-
den geçen, yani kadınları erkekler kar-
şısında bir politik özne, kadın-erkek ça-
tışmasının tarafı olarak kuran politikalar 
olmak zorunda. İşte queer politikayla 
feminizm arasındaki gerilimin hatta çe-
lişkinin ortaya çıktığı nokta da burası.

Bana kalırsa feminizmi bir dizi top-
lumsal harekete iliştiren politik ve teorik 
yaklaşımlar onun sahiden ne söylediğini 
tam duymuyorlar… 
___________________________
1 Bu tahlillerin çeşitli versiyonları için 
“Marksizm ve ‘Yeni Toplumsal Hareketler’ 
Tartışması” (Özne-Yapı Gerilimi, Kanat Ya-
yınları, 2006 içinde) başlıklı yazıma bakıla-
bilir.
2 Örneğin yazarların Son Sömürge: Kadınlar 
(İletişim Yayınları, 2008) adlı kitabındaki 
yazılar.
3 Sınır Tanımayan Feminizm (Boğaziçi 
Üniversitesi yayınları, 2008). Mohanty’nin 
eleştirisi için bkz. Ece Kocabıçak, “Sınır ta-
nımayan feminizm üzerine”, Feminist Poli-
tika, sayı 9, Kış 2011.
4 Türkiye’den bir örnek için bkz. Ecehan 
Balta, “Ekososyalist bir feminizm için…”, 
Yeniyol, sayı 33, Bahar 2009.
5 Ayşe Düzkan, “iyi ki feministiz”, Femi-
nist Politika, sayı 9, Kış 2011; Gülnur Acar 
Savran, “80’li yılların kampanyaları ve özel 
alanın politikası: sorunlar ve sorular”, Öz-
gürlüğü Ararken (Amargi, 2005) içinde.
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Türkiye’de LGBT (lezbiyen, 
gey, biseksüel, trans) bireyle-
rin örgütlenme çalışmalarının 
neredeyse 20 yıla yakın bir 

geçmişi var. Bu tarihten önce homofobi, 
transfobi, heteroseksizm bir toplumsal 
mücadele alanı olarak tanımlanmamış, 
teorik olarak tanımlayanlar arasında 
bile bir eylem/kampanya/faaliyet ala-
nı olarak yerini bulmamıştı. Bu müca-
dele ve eylem alanını LGBT örgütleri 
geliştirdiler. Önceki yıllar LGBT ör-
gütleri açısından kamusal eylem 
konusunda çok zengin değilken, 
2001’de Ankara’da ilk kez 1 
Mayıs’a açık LGBT kimlikleri ile 
katılmalarıyla durum değişti. Bu 
çıkış Türkiye’de LGBT mücadele-
sinin kamusal alana taşınmasında 
bir dönüm noktası olarak değer-
lendirilebilir. Eğer LGBT müca-
delesini örgütlenmeye başlama ve 
kamusal alana çıkma diye iki ayrı 
dönemde ele almak istersek, bu 
eylem ikinci dönemin başlangıcını 
imlemektedir. 

Bireysel ilişkileri veya girişim-
leri saymazsak, LGBT mücadelesi 
ile feminist mücadelenin iletişim 
ve dayanışma içinde olması LGBT 
mücadelesinin kamusal alana çık-
masından sonraki süreçlere denk 
gelir. Henüz herhangi bir LGBT 
örgütü kimlik mücadelesi bağ-
lamında varlık göstermemişken, 
yazdıkları yazılarda LGBT ko-
nularına, homofobiye, heterosek-
sizme değinen feministler vardı. 
Ancak ne bu tartışmaların varlığı ne de 
LGBT mücadelesindeki bireylerin teo-
rik olarak feminist hareketi kendisinin 
ilk müttefiki olarak görüyor olması, bu 
hareketler arasında kamusal ve yaygın 
bir iletişimi otomatik olarak var etmedi. 
Burcu Ersoy Cogito’da yayınlanan “Her 
Kadın Heteroseksüel Değildir”1 yazı-
sında Türkiye’de bu iki hareketin yakın-
laşma sürecini ve birlikte yaptığı çeşitli 
çalışmaları da aktarıyor. Bu yazıda da 
özetlendiği gibi, ne zaman ki LB ka-
dınlar sadece LGBT örgütlerinde değil, 
feminist örgütlerde de çalışmaya, femi-
nist örgütlerle iletişim kurmaya, birlik-
te kampanyalar düzenlemeye giriştiler, 
feminist hareket içerisinde homofobi 

tartışmaları yaygınlaşmaya, feminist 
örgütler konuyu daha sistematik bir şe-
kilde ele almaya başladılar. Aynı şekilde 
LGBT örgütlerindeki erkekler açısından 
da feminizm, teorik boyutunun ötesin-
de, pratik bir mücadele kanalı olarak al-
gılanmaya, tanınmaya ve tartışmaların 
çerçevesini belirlemeye başladı.

Feminist örgütlerin hukuk mücade-
lesi, kampanya örgütlemek gibi konu-
lardaki deneyimleri LGBT aktivistlere 
çok şey kattı. Örneğin feministler, 2004 
yılında Türk Ceza Kanunu yasa tasarı-
sının üzerinde büyük etki yaratırken, 

LGBT örgütlerinin fikirsel olarak des-
teklediği, ama henüz hakkında hukuki 
bir girişimde bulunmadığı “cinsel yöne-
lim temelli ayrımcılığın yasaklanması” 
konusunu da gündeme taşıdı. Her ne 
kadar bu kavram yeni TCK’da yerini 
bulamasa da, LGBT örgütleri Türkiye 
vatandaşları olarak TBMM’nin kapısına 
gelmiş ve varlığını devlete duyurmuştu. 
Takip eden sene, bu hukuk mücadelesi 
deneyimi dernekleşme girişimleriyle 
LGBT’lerin örgütlenme hakkını siyasi 
düzlemde tartışılır hale getirdi.

Feminist ve LGBT aktivistler bir-
likte çalıştıkça, homofobi, transfobi 
ve cinsiyetçilik bu iki örgütlenme ala-
nı içerisinde önemli gündemler olarak 

yerlerini korumaya devam ediyorlar. 
Peki, bu akrabalık hakkında neler söy-
leyebiliriz? Neden henüz Türkiye’de 
LGBT örgütlenmesi yokken feministler 
arasındaki tartışmalarda homofobi ken-
dine yer bulabiliyordu? Neden LGBT 
aktivistler henüz feministlerle kalıcı 
eylem birliktelikleri kurmaya başlama-
mışlarken, teorik olarak feministleri en 
yakın müttefikleri sayıyorlardı? Ataerkil 
toplumsal hiyerarşiler içerisinde cinsel-
liğin yeri bu sorulara verilen ilk cevap 
oluyor genelde. Feminist kadınlar cinsi-
yetleri nedeniyle aşağılanmalarında cin-

selliğin çok büyük bir işlevi oldu-
ğunu ortaya koydular. Cinselliğin 
toplumsal hiyerarşilerin üretildiği 
alanlardan biri olduğunu, kadın-
ların toplumsal hareket alanının, 
öncelikle cinselliklerine saldırıla-
rak belirlenmeye ve sabitlenmeye 
çalışıldığını açık ettiler. Eşcinsellik 
ve biseksüelliğin ise, sınırı evlilik 
ve mülkiyet ilişkisi ile çizilmiş 
olan kadın-erkek birlikteliği içinde 
var olması, tanımı gereği mümkün 
değil. Kadınlarla yaşanan cinsellik 
erkeklik ispatı iken, erkekler arası 
hemcins aşkı ve cinselliği erkekli-
ğin yüz karası olmak anlamına ge-
liyor. Kadınlar arası hemcins aşkı 
ve cinselliği ise zaten izin verilmiş 
olan yoldan çıkmak demek.

Ancak teorik alanda her iki mü-
cadelenin cinsellik gibi bir kesişim 
noktası olduğunun altını çizmek 
yeterli değil. Kadınlar ve LGBT bi-
reyler olarak mücadele etme gerek-
sinimi duymamıza neden olan şey, 
her ne kadar başkalarının bizim 

cinselliğimizi işaret etmesi, kontrol al-
tında tutmaya çalışması, damgalaması, 
dışlaması ise de, cinsellik daha büyük 
bir kuşatmanın görünen yüzlerinden 
sadece birisi. Cinselliği de içeren, ama 
aslında hayatın tüm alanlarına yayılmış 
olan cinsiyet kavramı bizi bir araya geti-
ren. Kadın ve erkeğe dair toplumsal an-
lamlar, değerler ve roller her iki müca-
delenin de temel sorunsalı, yaşadığımız 
tüm şiddet ve baskıları kalabalıkların 
gözünde meşrulaştıran temel araçlar.

Eşcinsel ve biseksüeller cinsellikle-
ri nedeniyle değil, cinsellik alanını da 
hegemonyası altına almış olan toplum-
sal cinsiyet değerleri nedeniyle dışlan-
maktadırlar. Burada yaygın değerler-

LGBT aktivizmi ve feminist mücadele
Burada yaygın değerlerle çelişen konu, sadece bir kadının bir kadına veya bir erkeğin bir 
erkeğe arzu duyuyor, onunla sevişiyor olması değil, iki kadın veya iki erkeğin toplumun 
gözünde birliktelik yaratabilecek en küçük toplumsal birim olmasının imkansızlığı
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le çelişen konu, sadece bir kadının bir 
kadına veya bir erkeğin bir erkeğe arzu 
duyuyor, onunla sevişiyor olması değil, 
iki kadın veya iki erkeğin toplumun gö-
zünde birliktelik yaratabilecek en küçük 
toplumsal birim olmasının imkansızlığı. 
Söz konusu olan iki kadınsa kim aileyi 
koruyup kollayacak, iki erkekse kim evi 
çekip çevirecek? Elbette ki eşcinsel ve 
biseksüellere yönelik saldırılar doğru-
dan bu söylemler kullanılarak yapılmaz. 
Ama LGB bireylerin toplumsal kabulde 
arıza çıkardıkları alan aslında bu özel-
likleridir: Kadınla erkeğin arasındaki 
ilişki biçimini belirleyen hiçbir değer 
içerisinde kendilerine yer bulamamala-
rı. Roller baştan kadınla erkek arasında 
dağıtılınca, eşcinsel ilişki tanımsız bir 
alanda başıboş kalır, toplum hemcins 
birlikteliğini safra olarak atma ihtiyacı 
hisseder.

Feminizm ve LGBT mücadelesinin 
cinsiyet kavramı üzerinden akrabalık 
kurması gerekiyorsa, peki bu denklem-
de transların yeri neresi? Bu iki mü-
cadele arasında hiç mi gerilim alanları 
yok? Feministler arasında translara 
yönelik “biz cinsiyeti sorgularken, siz 
yeniden üretiyorsunuz” diye bir yargı-
lama ile karşılaşmak güç değil. Her ne 
kadar transların yaşadıkları şiddete karşı 
onlarla dayanışsa da, pek çok feminist 
yukarıdaki konuya dair düştüğü şerhi 
de belirtme ihtiyacı hissediyor. Trans 
olmak, tanımı gereği yaygın cinsiyet de-
ğerlerini sarsan bir durumken, translığı 
bir cinsiyete uyum sağlamak olarak ele 
alanlar olabiliyor. Oysa tartışma alanı 
bedenimizde taşıdığımız cinsiyet gös-
tergeleri, tavırları değil, farklı gösterge-
ler ve tavırlar arası kurulan hiyerarşik 
ilişki olmalı. Sorunumuz mavi veya 
pembeyle, kiminin mavi kiminin pem-
beyi sevmesiyle değil, mavi ve pembe 
arasındaki hiyerarşik ilişki ile olmalı. 
Yani toplumsal cinsiyeti ve cinsiyetçili-
ği yeniden üreten translık değil, aslında 
bizim ona bakışımızdır.

Feminizm ve LGBT mücadelesi ara-
sında translığın yanı sıra başka bir geri-
lim alanı da aile. LGBT aktivistler bir 
yandan sevgililik ilişkilerine toplumsal 
meşruiyet yaratmaya çalışırlarken, bir 
yandan da mensubu oldukları çekirdek 
ailenin dönüşümü için mücadele veriyor 
ve onları LGBT örgütlenmesine kazan-
dırıyorlar. Feminist mücadele açısından, 
ilk bakışta ailenin sorgulanmaması ola-
rak algılanabilen bu durum hemen kabul 
görmeyebiliyor. Aile konusunda radikal 
olduğu kadar, aynı zamanda yaşama ge-
çirilebilir pratikler üreten LGBT birey-
ler, kimi feministler tarafından uysallaş-
mış ve kaybedilmiş olarak algılanıyor. 

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin 
merkezindeki aile elbette ki LGBT mü-
cadele içerisinde de sorgulanan bir ör-
gütlenme biçimi. Fakat bu, aileyi dönüş-
türmek için aktif eylemlilik içerisinde 
olmamıza engel bir durum değil. Aileyi 
reddetmenin tüm toplumsal kesimlere 
değil, sadece üst orta sınıftan kadınlara 
önerilebilecek bir yaşam pratiği oldu-
ğunu düşünecek olursak, LGBT müca-
delesinin ailenin dönüşümü alanındaki 
girişimlerinin farklı sınıflardan LGBT 
bireylere ve kadınlara katkı sunmak için 
ön açıcı olabileceğini görüyoruz.

Türkiye’de LGBT aktivizmi ve fe-

minist mücadelenin kısa tarihli birlikte-
liklerine baktığımızda, aralarında belli 
bir olgunluğa erişmiş bir işbirliği ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ancak cinsiyet, 
translık ve aile kavramlarını tartışmaya 
henüz başlıyoruz. Bu yazıda tartışma 
noktalarını derinleştirmem mümkün de-
ğil maalesef. En azından bu iki hareket 
arasındaki teorik zemini netleştirmek 
ve hareketlerin var olan pratikleri ara-
sındaki gerilimlerin bu zemin üzerinde 
ele alınmasının öneminin altını çizmek 
istedim. LGBT bireylerin aileleri Tür-
kiye çapında örgütlenmeye başladılar, 
trans kadın ve erkekler kendi öz inisiya-
tiflerini, derneklerini kuruyorlar, LGBT 
aktivistler hak mücadelesinin yanı sıra 
kadınlar ve erkekler açısından cinsiyet 
özgürleşmesini de gündemlerinde tu-
tuyorlar. Bunlar her iki hareket için de 
teorik ve pratik tartışmaların yapılması-
nın acil olduğu alanlar. Birlikteliğimizin 
bizleri bu konularda beslemesi ve geliş-
tirmesi umuduyla. 
_________________________
1 Burcu Ersoy, “Her Kadın Heteroseksüel Değil-
dir: Çifte kavrulmuş mücadelede eşcinsel ve bi-
seksüel kadınlar”, Cogito, Sayı: 65 / Bahar 2011 
(65-66), Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram.
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içinde yaşadığımız toplumun ideolojik bombardımanı altında belirlenen bir alan 
cinsellik. masallardan pornoya, romantik komedilerden moda endüstrisine pek çok 
şey kimi, nerede, nasıl arzulayacağımızı, kafamıza vura vura dikte ediyor

cinsiyet olmasa cinsel yönelim diye 
bir şey olur mu? 8 mart geçmişken ve 
onur yürüyüşü kapıdayken bunlar üzeri-
ne düşünmenin zamanıdır. 

geçen yıl dünyamızdan ayrılan, lez-
biyen ulus adlı kitabın yazarı jill john-
ston, neredeyse yarım asır önce, “her 
kadın lezbiyendir, henüz bunun farkında 
olmayanlar dışında” derken erkeklerden 
bütünüyle vazgeçmenin kadın kurtuluşu 
için devrimci bir adım olduğuna işa-
ret ediyordu. ilk bakışta provokatif bir 
aforizma gibi görünen bu söz bir başka 
gerçeği de aklımıza getiriyor. heterosek-
süel cinsellik kadın bedeninin nesneleş-
tirilmesi üzerine kurulu. heteroseksüel 
kadınlar -belki de bütün kadınlar- kendi 
bedenlerinin cazibesini arzu verici bulu-
yor. hayatında çıplak bir kadına arzuyla 
dokunmayı aklından geçirmeyen birçok 
kadın, çıplak bir kadının görüntüsünü 
çıplak bir erkeğin görüntüsünden daha 
tahrik edici bulabilir. bu bile kadınlar ve 
erkeklere ilişkin hiçbir şeyin simetrik 
olmadığının da işareti. ama sadece bu-
nun değil, çok daha önemli bir noktanın, 
cinsel pratiğimizin toplumsallık tarafın-
dan belirlendiğinin bir göstergesi. 

okumaya başladığınız bu yazı kadın 
kurtuluş hareketiyle ebt hareketin* iliş-
kilerini ele almaya çalışacak. bunu ya-
parken göz önünde tutacağım noktalar-
dan biri, temel aldığım zeminin kimlik-
lerin ifade edilmesi değil, baskı ve ege-
menlik ilişkilerinin çözülmesi olduğu. 
ikinci önemli noktayı biraz önce ifade 
ettim: cinsel pratiğimiz toplumsal iliş-
kilerimizin sebebi, temeli hatta mutlak 
göstergesi bile değil. tam aksine, içinde 
yaşadığımız toplumun ideolojik bom-
bardımanı altında belirlenen bir alan 
cinsellik. masallardan pornoya, roman-
tik komedilerden moda endüstrisine pek 
çok şey kimi, nerede, nasıl arzulayaca-
ğımızı, kafamıza vura vura dikte ediyor.  

kadın ve erkeğin biyolojik veyahut 
toplumsal kategoriler olduğunu, bu sa-
tırlara ulaşan herkes biliyor. ikisi arasın-
da bir egemenlik ilişkisi bulunduğunu 
da. ama zaman zaman bu iki durumun 
bir arada var olmasının sonuçlarını çı-
karsamakta güçlük çekebiliyoruz. ve 
kadın kurtuluş hareketiyle ebt hareket 
arasındaki açı bu güçlükle büyüyor.

ezbere bildiğimiz bir noktayı daha 
hatırlatarak devam edelim. patriyarka 
kadınların sömürülmesini, baskı altında 
yaşamasını sağlar, erkeklerin de hayatı-
nı sınırlar. patriyarka ekonomik bir alt-
yapıya (kadınların ev içinde ücretsiz ça-
lışması) dayanan toplumsal bir sistem. 
her toplumsal sistem gibi ideoloji ve 
ayrımcılıkla “işler”. bu iki ayrımcılığı 
hepimiz gayet iyi tanıyoruz: cinsiyetçi-
lik ve heteroseksizm.** kadın kurtuluş 
hareketi de ebt hareket de aynı sistemle 
uğraşır. ama güncel politika ile son tah-
lil arasında epey mesafe ve iki hareketi 
birbirinden ayıran noktalar var.
•	 kadın kurtuluş hareketi çok çeşitli 

varyantları olmakla birlikte özün-
de, bir sistemi hedefleyen devrimci 
bir hareket. buna karşılık ebt hare-
ket bir hak hareketi. çünkü kadınlar 
sömürülürken ebt’ler ayrımcılığa 
uğruyor. 

•	 kadınlar ufak bir farkla dünyanın 
çoğunluğunu oluşturuyor. ebt’ler 
ise azınlık.

•	 bir kimliğin muhalif siyasetin konu-
su olması ezilen olmasıyla bağlantı-
lı. ebt bireyin cinsiyet deneyiminde, 
cinsel yönelimi değil fakat üzerin-
deki baskı belirleyici. heterosek-
süel kadın ise erkek egemenliğini 
deneyimliyor. kadın eşcinseller ise, 
o çok kullanılan klişenin hakkını 
vererek ikili bir egemenlik yaşı-
yor. ebt bireylerle kadınların tıpatıp 
benzer bir baskı deneyimlediklerini 

söylemek çok zor. oysa güncel siya-
sette günlük deneyim önemli.

•	 erkeklerin baskısından kaçınmaya 
çalışan birçok kadının uzak durdu-
ğu kimi şeyler, örneğin feminist-
lerin erkek egemenliğinin baskı 
kurumlarından biri olarak gördüğü 
evlenme, ebt’ler için bir hak. çün-
kü ebt hareket, ebt aşkın ve ilişki-
nin sonuçlarının heteroseksüel ilişki 
gibi meşru olmasının mücadelesini 
veriyor, haklı olarak. ama bunun iki 
hareket arasında açı yaratması kaçı-
nılmaz.  

muhafazakâr düşünce ebt’lerin be-
lirli bir uygarlığa veya zamana mahsus 
olduğunu iddia eder. özellikle islami 
muhafazakârlık, en iyi olduğu noktada, 
“şüyuu vukuundan beterdir” şeklinde 
özetlenen o ikiyüzlü anlayış çerçevesin-
de, ebt’lerin günah işleme hakkına sa-
hip olduğunu ama cinsel yönelimlerini, 
kimliklerini uluorta ifade etmemeleri 
gerektiğini söylüyor. oysa git gide daha 
güçlü kanıtlarla ebt insanların tarihin 
başından beri var olduğunu biliyoruz. 
ebt hareket var olduğunu kanıtlamanın 
değil onurlu bir varoluşun peşinde. ha-
reketin dünyanın her yerinde düzenle-
nen en önemli etkinliğinin adının pride 
(gurur) olması, türkiyeli eylemcilerin 
ise onur yürüyüşü gibi çok isabetli bir 
ifadeyi tercih etmeleri boşuna değil. 

ama feminizm açısından farklı cinsel 
yönelimler, daha doğrusu cinsel yöne-
lim kavramı cinsiyet farkının bir sonu-

ne cinsiyet ne cinsel yönelim

ayşe düzkan

jill johnston “bütün kadınlar lezbiyendir, henüz bunun farkında olmayanlar dışında” demişti
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cu ve ürünü. cinsiyet basit bir biyolojik 
farktan ibaret olsa cinsel yönelim bu ka-
dar belirgin olabilir mi? feminizmin he-
defi, cinsiyetin diğer sonuçlarının yanı 
sıra cinsel yönelimin de ortadan kalk-
ması. cinsel arzunun, biyolojik ya da 
toplumsal cinsiyetten bağımsız olarak 
gelişeceği bir dünyada heteroseksüel, 
eşcinsel ya da biseksüel gibi kategoriler 
anlamsız, “geçiş” ise gereksiz hale gel-
mez mi? 

sıkıcı olmak pahasına tekrar edeyim. 
kadın kurtuluş hareketi cinsiyeti ve her 
türden tezahürünü sorgular. arzu ve cin-
sel pratik bu sorgulamadan azade değil. 
ebt hareket “neden istediğimizi yapma-
yalım?” derken feminizm “bunu neden 
istiyoruz?” diye sorar. yani serbest olan 
ve yasaklanan da dahil, hazzın kendisi-
ni de sorgular. o yüzden zaman zaman 
çakışsa da kadın kurtuluş hareketi mut-
lak bir cinsel özgürlük hareketi değil, 
ondan daha geniş bir alanda işlev görü-
yor. buna karşılık ebt hareket tarihin en 
onurlu cinsel özgürlük hareketlerinden 
biri. 

ebt görünürlükten söz ederken neyin 
“gay” neyin “hetero” neyin “kadın” ya 
da “erkek” olduğu konusuna geliyoruz 
ister istemez. bu yazıyı yazdığım gün-
lerde rolling stones grubuyla ilgili stones 
in exile adlı belgeseli izledim. 1970’li 
yılların başındaki keith richards’ın zarif 
vücut dili, gündelik hayatındaki, bede-
nine yapışan tişörtü, katlı kesilmiş uzun 
saçları, göğsüne kadar gelen boncuk 
kolyesi, ince uzun fuları ve küpeleriyle 
bugün istanbul’da bir gay kulübe girse 
“kadın” muamelesi göreceğini ve aksin-
de ısrar ederse dolaptan çıkmaya davet 
edileceğini düşündüm. kendi adıma, 
cinsiyetin silinmesinden yana olduğum 
için, onun heteroseksüel olduğu halde 
kadınlara mahsus giysi ve tarzdan ka-
çınmamasını politik olarak daha anlamlı 
buluyorum. (yine belgeselde gördüğüm 
üzere, sabahları 08.30’da uyanıp oğluy-
la ilgilenmeye başlamasını, ancak öğle-
den sonra onu karısına devredip müzik 
çalışmaya koyulmasınıysa bundan da 
önemli buldum.) kadın ve erkeklere 
mahsus tarz ve tavırlar ülkeden ülke-
ye, çağdan çağa farklılık gösterebiliyor. 
ama cinsel yönelim görünürlüğü ister 
istemez cinsiyetin göstergelerinin mut-
laklaştırılması anlamına da geliyor. 

kadın kurtuluş hareketi de ebt hare-
ket de ideolojik tercihlerin değil öznele-
rin tanımladığı politik akımlar. patriyar-
kal ilişkiler cinsel pratiklerle değil top-
lumsal yapıyla belirleniyor. patriyarka 
kadınlar ve erkeklerden oluşuyor. cinsel 
yönelimi bireyi cinsiyet rollerinden ba-
ğımsızlaştırmıyor. ailelerine açılan lez-

biyenlere anneleri “o zaman sen artık 
evi işi yapma” demiyor, cinsel tacize 
uğruyor, düşük ücret alıyorlar. erkek 
eşcinseller de, sokakta rahat geziyor, ai-
lelerindeki kadınların verdiği hizmetler-
den yararlanıyor, seslerini yükseltmeyi 
kadınlardan daha iyi biliyorlar. her bi-
rey, doğduğu veya geçtiği toplumsal 

cinsiyetin mensubu. patriyarka bir sis-
tem olarak tek tek bireylerin pratiğinden 
bağımsız soyut bir şey değil. kadınlar 
erkekler tarafından eziliyor ve sömürü-
lüyor. 

o yüzden kadın kurtuluş hareketinin 
öznesi biyolojik veya trans kadınlar. 
cinsel yönelimi ve ideolojik tercihi ne 
olursa olsun erkekler değil. bugün, dün, 
hayatının bir aşamasında kadın kimliği 
taşımış olanlar da değil; kadın olarak er-
keklerin egemenliği altında olanlar. ka-
dınlar da sık sık cinsiyetçiliğin taşıyıcısı 
olmakla birlikte her zaman patriyarka-

nın mağduru.
ebt hareket ise bir sistemle değil bir 

ayrımcılıkla uğraşıyor. heteroseksizm, 
tıpkı cinsiyetçilik gibi, sadece hukukta, 
sanatta, geleneklerde değil bizzat cinsel 
yönelimimizden bağımsız olarak her 
birimizin ideolojisinde ve ondan daha 
önemlisi duygusal yapısında var. ama 
heteroseksizmin uygulayıcısı olan ve bu 
ayrımcılıktan doğrudan çıkarı olan bir 
toplumsal kesimden söz etmek mümkün 
değil. o yüzden ebt hareket içinde hete-
roseksüeller yer alabiliyor.

bazen birbirimizi anlamak ve kardeş 
olmak, gereken yerde uzak durmasını 
bilmekten de geçiyor. 
_________________________
*lgbtt yerine ebt yani eşcinsel-biseksüel-
trans tanımını kullanmayı tercih ediyorum. 
çünkü bir eşcinsel ya da trans, kadın veya 
erkek olmasından bağımsız olarak baskı gö-
rüyor. cinsiyet bu baskının biçimini değişti-
riyor ama belirleyici değil. 
** ebt bireylere gösterilen düşmanlık, şid-
det, ayrımcılık vb eğilim ve eylemleri ta-
nımlamak için heteroseksizmin homofobi-
den daha doğru bir terim olduğunu düşü-
nüyorum. homofobi, yani başkalarında ve 
kendinde eşcinsellikle karşılaşma korkusu 
toplumsal sistemden kaynaklanmakla bir-
likte duygusal, psikolojik bir duruma işaret 
eder. o yüzden heteroseksizm ebt’lara yöne-
lik ayrımcılığı tanımlamak için bence daha 
uygun. 

cinsel arzunun, biyolojik ya 
da toplumsal cinsiyetten 

bağımsız olarak gelişeceği 
bir dünyada heteroseksüel, 

eşcinsel ya da biseksüel 
gibi kategoriler anlamsız, 
“geçiş” ise gereksiz hale 

gelmez mi? 

keith richards 
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Feminist hareketin sol hareket-
lerle yan yana gelişi ya da bir-
likteliği her zaman aynı sorun 
etrafında döndü: bir yandan 

feminist hareketin özerkliğini korumak, 
öbür yandan sosyalist harekete feminist 
ilke ve talepleri benimsetmeyi üstlen-
mek. Genelde de feminist enerji ikinci-
sinde tüketilip, hayal kırıklığı ile sonuç-
lanıyordu. Bu Türkiyeli feministlerin 
ÖDP deneyiminden iyi bildikleri bir 
durum, ama dünyanın birçok yerinde de 
feministler için aynı çaba ve sonucunda 
benzer bir hayal kırıklığı geçerli. Sosya-
list hareketin feminizmi en iyi ihtimalde 
bir “kadın sorunu” olarak algılaması ve 
kadınları kadın kolları ya da ko-
miteleri aracılığıyla bir alan 
çalışmasına hapsetmesi, 
feminist hareketi sos-
yalist hareketle girdiği 
her ittifakta zayıflatan 
bir işlev gördü. Elbet-
te fazla genellemeci 
yaklaşmamak gereki-
yor, çünkü bu durum 
her bir hareketin içinde 
geliştiği toplumsal ve siya-
sal iklimde farklı tezahür etti. 
Batı ülkelerindeki feministlerin dene-
yimi ile Latin Amerika feministlerinin 
deneyimi aynı değil örneğin, çünkü bu 
toplumlarda özerk bir kadın hareketinin 
gelişme dinamikleri farklı. 

Bu yazı 2000’lerin başından baş-
layarak dünya genelinde gelişen yeni 
bir toplumsal hareketlilik ve militanlık 
tarzıyla birlikte feminizm ve sol ara-
sındaki ilişkide yeni bir dönemin açılıp 
açılmadığını tartışmayı hedefliyor. Bah-
sedilen yeni hareketlilik ve militanlık 
tarzı, Seattle’da başlayan, bir alçalıp bir 
yükselen, bazı ulusal düzeylerde siya-
sal karşılığını yaratan, Sosyal Forumlar 
aracılığıyla devam eden, kitlesel savaş 
karşıtı hareketle birleşen küresel adalet 
hareketi ve bunun sol içinde yarattığı 
dönüşüm. Bu duruma aynı yıllarda ge-
lişen Latin Amerika’daki devrimci ge-
lişmeleri de eklediğimizde yeni bir sol 
anlayışın geliştiğini söyleyebiliriz. Bu 
sol, 20. yüzyıl deneyimlerinden dersler 

çıkarmaya çalışan, kendisini doğrudan 
sınıfın siyasi temsilcisi görmek yerine 
toplumsal hareketler içinde inşa eden, 
bu hareketlerin taleplerini siyasallaş-
tıran ve dolayısıyla çoğulcu, kapsayıcı 
bir 21. yüzyıl sosyalizmini hedefleyen 
bir sol. Birçok geleneksel sol yapı, eğer 
birleşik parti deneyimleri içinde dönüş-
mediyse, bu hareketle ilişki kurmak, bu 
hareketlerin taleplerini sahiplenebilmek 
için kendisini yenilemek zorunda kaldı. 
Hal böyle olunca sosyalist ya da yeni 
mütevazı tabiriyle anti-kapitalist parti 
ya da oluşumlar kendilerini ekolojist, 
demokratik, aşağıdancı olarak tanımla-
dıkları kadar feminist olarak da tanımlı-
yorlar. 

Bugün programatik düzeyde neredeyse 
herkes feminist. Bu programatik kabu-
lün, hem anti-kapitalist solun feminizme 
açılması hem de feminizmin patriyarkal 
kapitalizmin yeniden radikal bir eleştiri-
sini üstlenmesi ve bir özgürleşme pers-
pektifini yeniden kazanması için yeni 
olanaklar sunduğu düşünülebilir. Öte 
yandan bu durum Necla Akgökçe’nin 

bu sayıdaki yazısında bahsettiği, sınıf 
hareketinin hiçbir zaman vazgeçmediği 
“kadın erkek el ele, güzel günlere” yak-
laşımının yeni bir tezahürü olmasın? 
Bu hareketler, oluşumlar, hatta prog-
ramatik düzeyde bu yaklaşımı benim-
seyen partiler içindeki aktif kadınların 
somut deneyimleri durumun bundan 
öteye geçemediğini gösteriyor. Orada 
ya da burada durum değişmiyor; kadın-
lar hâlâ anti-kapitalist hareketler içinde 
hem reel politikalar düzeyinde hem de 
cinsiyetçiliğe karşı feministleşme için 
mücadele ediyorlar. Tek bir farkla, o da 
artık feminizme ikna olmayan erkeklere 
karşı değil, ikna olan ve dahası kendisi 
de “feminist” olan, hatta anti-kapitalist 

bir feminist mücadelenin nasıl olması 
gerektiği üzerine ahkâm kesip 

duran erkeklere karşı! 
Herkesin feminizmi 

sahiplenmesinin fe-
minizmin içselleş-
tirilmesi olduğunu 
söylemek mümkün 
değil. Bu sahiplen-
me feminist hare-

ketin kendisini aşan 
bir söylemsel inşanın 

ürünü. Tıpkı ikinci dalga 
olarak adlandırılan feminist ha-

reketin en radikal taleplerinin kapita-
lizm tarafından neoliberal politikaların 
meşrulaştırılması için sahiplenilip “top-
lumsal cinsiyet eşitliği” etrafında söy-
lemsel düzeyde yeniden inşa edilmesi 
gibi. Bugünkü sol sahiplenme ise neo-
liberal politikaların yarattığı yıkımdan 
ve yoksulluktan en fazla etkilenenin, iş 
gücü piyasasına çekilip esnek, güvence-
siz, düşük ücretli işlere mahkum edilen 
kadınlar olduğu tespitine dayanıyor. İş 
gücünün kadınsallaştırılması karşısında 
bugün kadın hareketi artık sınıfı bölen 
değil, tam da sınıfın birliğini sağlama-
sı açısından sol hareket tarafından ol-
mazsa olmaz kabul ediliyor. Elbette sol 
açısından bu önemin fark edilmesi ken-
diliğinden gerçekleşmiş bir süreç değil. 
Arkasında kadınların mücadelesi var. 
Ama öte yandan bu gerçek, bence yeni 
anti-kapitalist solun, feminizmi femi-
nist hareketi aşan bir şekilde söylemsel 
bir düzeyde yeniden inşa ederek sahip-

Güçlü bir feminist hareketin yokluğunda, anti-kapitalist mücadelenin bir bileşeni 
olarak söylemsel düzeyde inşa edilip sahiplenilen bir feminizmden kadınların hayır 
beklemesi gibi bir seçeneğimiz yok

Anti-kapitalist sol, anti-kapitalist feminizm: 

Yeni durumlar, eski sorunlar

Özlem Barın

Herkesin feminizmi 
sahiplenmesinin feminizmin 
içselleştirilmesi olduğunu 
söylemek mümkün değil

DOSYA
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lendiği gerçeğini değiştirmiyor: Femi-
nizm kadınların, hayatlarındaki somut 
sorunlar üzerinden mobilizasyonuna 
ve en fazlası kadın hareketine 
indirgenerek bu söylemsel in-
şaya tabii tutuluyor. Yeni du-
rumda sorun aynı; feminizm 
hâlâ bir kadın sorunu olarak 
algılanıyor. Oysa feminist-
ler açısından feminizm 
herhangi bir sorun et-
rafında örgütle-
nen salt bir kadın 
hareketi değil, 
bir cins olarak 
kadınların ezil-
mesine karşı, yani 
patriyarkaya karşı 
mücadele eden, öz-
nesi kadınlar olan 
bir politik hareket. 
Yeni anti-kapitalist 
solun, feminizmi ola 
ki böylesi bir siyasal 
düzlemde kabullenme-
si ise ancak öznesizleş-
tirilmesiyle gerçekleşiyor: 
Patriyarka bir tek kadınları ezmiyor, 
erkeklik rollerini de belirleyerek er-
kekleri de eziyor! Her iki yaklaşım 
da ayrı ayrı ya da bir arada sol 
içinde yeniden üretiliyor, hem 
de sanki yeni bir şey söyleni-
yormuş gibi. 

Bugün, dünya genelinde, neolibe-
ral saldırılar karşısında, anti-kapitalist 
mücadelenin her alanında kadınlar ön 
saflarda yer alıyor. Güney ülkelerinde 
toprakların büyük şirketler tarafından 
yağmalanması, ormansızlaşma, buna 
bağlı sel felaketleri, suyun özelleşti-
rilmesi karşısında en fazla etkilenen, 
ihracata dayalı ekonomik model altın-
da özel bölgelere modern köleler ola-
rak hapsedilen kadınlar. Yeni sağın, 
köktendinciliğin saldırıları da ilk ve 
önce kadın bedenine yöneliyor. Latin 
Amerika’da, Afrika’da, Güney Asya’da 
kadınlar yaşamlarına, yaşam alanlarına 
sahip çıkmak üzere direniyorlar. Yine 
Arap Devrimleri’nin içinde dikta rejim-
leri altında en fazla baskılanan kadınlar 
en önde yer alıyor. Avrupa’daki öğren-
ci eylemlerinde, işgallerinde yine genç 
kadınlar aktif. Kadınlar yine yeni kesin-
tilere karşı büyük yürüyüşlerin ön safla-
rında yer alıyor, çünkü bu kesintiler ilk 
kadınları vuruyor, örneğin sağlık hiz-
metlerindeki kesintiler -Fransa’da oldu-
ğu üzere kürtaj kliniklerinin kapatılma-
sı, kürtajın sağlık güvencesi kapsamın-
dan çıkarılması yoluyla gerçekleşmesi 
gibi ya da yaşlıların bakımının sosyal 
güvenlik kapsamı dışına atılması gibi. 

Kadınların bu mobilizasyonu bağımsız 
bir kadın hareketine, hele ki feminist bir 
harekete dönüşmüş değil. Yine de hare-
ketin içindeki kadınlar kendi öz örgütlü-
lüklerini yaratmak, hareketin gündemi-
ni kendi gündemleriyle belirleyebilmek 
için mücadele ediyorlar. En son geçti-
ğimiz ay Via Campesina’nın Afrika’da 
kadınlara yönelik şiddete karşı başlattı-
ğı kampanya kadınların hareketin gün-
demini belirleyebilme konusunda attık-
ları adımı gösteriyor. Sol, ancak kadın-
ların bu mücadelesi karşısında, kadın 
hareketini olmazsa olmaz kabul etmeye 
yanaşmış durumda. Fakat bu hareketle-

rin ve mücadelelerin alternatif bir siyasi 
seçeneğe tahvil edilebildiği durumlarda 
ilk gözden çıkarılanlar yine kadınlar 

oluyor. Latin Amerika’da Brezilya, 
Venezuella, Bolivya gibi ülkelerde 

kadın hareketinin birliğini savu-
nan erkek başkanların Hristiyan-
larla ittifakta ilk feda ettikleri, 
kadınların kürtaj hakkına erişimi 
oluyor. Ya da Fransa’da kürtaj 

haklarının savunulması için 
verilecek mücadele, her yer-

de anti-kapitalist direniş 
avına çıkmış solcu 
erkekler için sa-

dece kadınlara bı-
rakılamayacak bir iş. 

Mücadelenin anti-kapi-
talist bir perspektifle ve-
rilmesi gerekiyor! Yine 

yeni kurulan Yeni 
A n t i k a p i t a l i s t 

Parti’de feminizm 
herkesin meselesi, o 
yüzden kadın komis-

yonları karma toplanı-
yor. Fakat kadınların er-

keklerin varlığından ötürü ko-
nuşamadıkları, hatta saldırıya 

uğradıkları ve bu yüzden birçok 
yerelde toplu, grup olarak istifa et-

tikleri göz ardı ediliyor, anti-kapitalist 
mücadelenin dönemsel geri çekilişine 
bağlanıyor. Ya da Belçika’da diğer sol 
gruplarla yapılan seçim ittifakının met-
ninde işçiler kelimesini dişil de yaza-
bilmek için günlerce “feminist” erkek 
yoldaşlarınıza dil dökmeniz gerekiyor, 
aldığınız cevap “biz kendi parti metin-
lerimizde böyle yazıyoruz, ama bunu 
ittifaka dayatamayız” oluyor, ama aynı 
metne kesintilerden en çok etkilenenin 
kadınlar olacağını yazıyorlar. Güçlü bir 
feminist hareketin yokluğunda, anti-ka-
pitalist mücadelenin bir bileşeni olarak 
söylemsel düzeyde inşa edilip sahiple-
nilen bir feminizmden kadınların hayır 
beklemesi gibi bir seçeneğimiz yok. 
Kurtuluşumuz, radikal köklerine dönen, 
patriyarkal kapitalizmin kadınlar açı-
sından kapsayıcı bir eleştirisini hedefle-
yen, yeniden bir kurtuluş ve özgürleşme 
perspektifi kazanan bağımsız bir femi-
nist hareketi yükseltmekle mümkün. 
Böylesi bir feminizm ancak anti-kapi-
talist bir feminizm olabilir. 21. yüzyıl 
sosyalizminin demokratik, öz-yönetime 
dayalı, ekolojist olması ve feminist ta-
lepleri benimsemesi gerektiği de mu-
hakkak. Fakat bunu mümkün kılacak 
olan salt devrimci bir programatik birlik 
değil, kadınların bağımsızlığından taviz 
vermedikleri bir feminist mücadele ola-
bilir ancak. 

Kadınlar hâlâ anti-kapitalist 
hareketler içinde …

mücadele ediyorlar … artık 
feminizme ikna olmayan 

erkeklere karşı değil, ikna 
olan ve dahası kendisi 

de “feminist” olan, hatta 
anti-kapitalist bir feminist 
mücadelenin nasıl olması 
gerektiği üzerine ahkâm 

kesip duran erkeklere karşı!

DOSYA
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Kendini feminist olarak tanımlayan sol gruplar var. Anti-kapitalist olmanın feminist 
olmak için yeterli olduğunu ileri sürüyorlar. Feminist hareketi eritip silikleştirmeye 
çalışmaktan başka bir işe yarar mı bu yaklaşım?

“Erkek” kadından “kadın 
sorunu”na…

Feminist hareket, farklı derecelerde 
de olsa solda, düşmanlığın her türlüsü-
ne, nefretin her düzeyine maruz kaldı. 
Politik değerlendirme olarak ise, küçük/
büyük burjuva hareket olarak suçlandı; 
sapkın, sapık ideoloji olarak yaftalandı. 
Kadın hareketi sevildi, takdir 
de edildi… Ne de olsa,  eski 
“erkek” kadınlar, kadın yol-
daşlardı onlar. Ta ki, seslerinin 
yönü değişip, kendi partileri-
ne, örgütlerine çarpınca, flört 
devresi bitivermişti. Feminist-
lerin o kadarcık bile şansı ol-
madı uzun yıllar.

Erkek egemenliğine, cinsi-
yetçiliğe karşı çıkarsanız, “ka-
dın sorunu”nu tahlil ederseniz 
fazla sorun yaşamazsınız. An-
cak sınırlarınızı bilmelisiniz. 
Eğer, cinsiyet körü politikaları 
mahkum etmeye başlarsanız, 
yanı başınızdaki erkekleri, 
yoldaşlarınızı mücade-
lenizin hedefi haline ge-
tirirseniz, durumunuz 
zordur. Bir de, ayrı ör-
gütlenme, yoldaşlardan, 
kocalardan, sevgililerden 
ayrılmayı göze alarak ve 
onlara karşı da bir alan 
yaratmak gerekli diyor-
sanız, başınıza gelecekleri artık hesap 
etmelisiniz.  

Kadın kurtuluş hareketine 
evet, ama feminist olmasın!

Feminist kadınların mücadelesi sür-
dü. Kadın mücadelesi, kadınlara bıra-
kıldı. Ama “ama”larla tabii. Kadınların 
kurtuluşunun toplumsal mutfaklar ve 
çamaşırhanelerin duvarlarına sığmaya-
cağı kabul edildi. Sosyalist hareketin 
saflarında olmayan (!) “dışarıdaki” er-
kek egemenliği kabul edildi.

Erkek egemenliğine, cinsiyetçiliğe 
karşı mücadeleye, parti, örgüt program-
larında yer verildi. Kadınlar için kotalar 
konuldu. Sayısal eşitlik bile, erkek ege-
menliğinin sorgulanmasının iç rahatlatı-
cı bir ifadesi değil ne yazık ki. Hakla-

rımızı kullanma gücümüz yoksa erkek-
kadın demeden ilan edilmiş hakların da 
bir anlamı olmuyor. Peki, bu gücü nere-
de bulabilirdik?

Dahası, kadınlara yönelik şiddet ve 
taciz disiplin suçu sayıldı. Görüldü ki, 
tek tek erkek üyeler söz konusu oldu-
ğunda kararlar bir çırpıda unutuluve-
riyor! Karma gruplarda siyasi faaliyet 
yürüten kadınların acil sorunları (taciz, 
tecavüz vb) hiçbir zaman öncelikli gö-

rülmüyor. Ya da kadın üyelerin aktif 
olarak politikaya katılmalarının önünde 
engel oluşturan toplantı saatleri, yerle-
ri ve sürelerinin belirlenmesinde kadın 
üyeler gözetilmiyor. Cinsiyetçi söy-
lemlerin kadının üzerinde nasıl bir etki 
yarattığı düşünülmüyor. Keza bakım 
emeği konusunda kadınları düşünen bir 
çözüm gözünüze çarptı mı?

Önemli bir gelişme olsa da, sorunlar 
hâlâ sürüyor. Erkek egemenliğine karşı 
mücadelede, bir sol örgütün gelebildi-
ği “ileri” noktalardan biri, patriyarkayı 
“kadın sorunu” olarak tanımlaması ve 
bu sorun için mücadeleyi, kadınlara, 
feministlere bırakması. “Kadın soru-
nu” bir türlü parti, grup politikalarının 
güncel hedefleri arasında yer alamıyor, 
özgül bir mücadele olarak hak ettiği il-

giyi görmüyor. Dolayısıyla erkeklerin 
de sorunu haline gelemiyor. Gençlik, 
çevre, etnisite vb arasında yer alıyor. 
Kadınların mücadelesini ayrı bir “alan” 
mücadelesi olarak görmeyen siyasi yak-
laşımların bazıları ise, kadınları toplu-
mun çeşitli sorunlu kesimleri arasında 
sayarak örgütlemeye çabalıyorlar.

Tabii bir de, kendini feminist olarak 
tanımlayan sol gruplar var. Anti-kapita-
list olmanın feminist olmak için yeterli 

olduğunu ileri sürüyorlar. Fe-
minist hareketi eritip silikleş-
tirmeye çalışmaktan başka bir 
işe yarar mı bu yaklaşım?

Biz ne istiyoruz?                    
Ne bekliyoruz?

Öncelikli olarak, kadınların 
sözünün belirleyici olması ge-
rekiyor. Karma yapılarda da, 
kadınların kurtuluşu için mü-
cadelede esas sözü üreten yine 
kadınlar olmalı. Bir yandan 
da yapının bütün üyelerinin, 
bu sözün örgütün politikası 
olduğunun bilincinde olması 

elzem. Öğrenmeye, dö-
nüşmeye açık olmaları… 
Erkek üyeler, pratik ola-
rak da kendi ayrıcalık-
larından, üstünlüklerin-
den gönüllü bir biçimde 
vazgeçmeyi öğrenmeli-
ler. Rekabet ve sindirme 
yöntemlerinden uzaklaş-
malılar. Yapılar içindeki 

kadınların önünü açacak örgütlenme 
biçimleri yaratılmalı. Kolay değil, hem 
kadınlara tam bağımsız söz üretme hak-
kı, hem de o sözü politik olarak benim-
seyip, savunmak.

Karma yapılar içindeki kadınların 
güçlerini nereden alacaklarını sormuş-
tuk. Politikaları ve örgütlenme model-
leriyle bağımsız feminist hareket, hem 
kadın hareketi hem de sol siyasi örgüt-
lenmelerdeki kadınlar için büyük bir 
destek ve güvence oluşturuyor. Bunun 
ötesinde feminist hareket, sol hareket-
lerin gözüyle bakıldığı gibi, basitçe 
“muhalefet”in parçası ya da “kitle” ha-
reketi değil; eylemleri ve fikirleriyle, 
patriyarkal kapitalizmin egemenlik iliş-
kilerini hedef alma, dönüştürme potan-
siyelini taşıyor. 

Feminizm, ama nasıl ?

Banu Paker

Feminist hareket ve sol hareketin ilişkisi, birlikteliği 
için, “mutsuz evlilik” benzetmesini ödünç 

alırsak, “mutluluğun” yakalanıp yakalanmadığını 
Türkiye’deki sol hareketin feminizme yaklaşımında 

sivrilen bir iki noktayı ortaya koyarak 
değerlendirebiliriz. Belki de asıl sorun evliliktedir
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bugünden düne bakmanın, dünü in-
celemenin ve sonuçlar çıkarmanın var-
sayım da olamayacağı tek bir alan var-
dır: erkek egemen sistemde kadınların 
ezilmesi, yok sayılması, yok edilmesi, 
sindirilmesi. çünkü erkek zihniyeti ve 
egemenliği, devlette, sermayede, dinde, 
evde, işte, sokakta, okulda, medyada, 
yargıda, poliste, partide/harekette... aklı-
nıza gelebilecek her mekan ve zamanda 
yeniden yeniden üretilmekte ve sürdü-
rülmektedir.

sağ partilerdeki kadınların durumu 
malum. sol parti/hareketlere ve buralar-
daki feministlerin nelerle karşı karşıya 
kaldıklarına bir bakalım, 
ne kadar farklı? bu parti/
hareketler ve feministler 
üzerine bir araştırma var 
mı bilmiyorum. aşağıda-
kiler, epey bir zaman içe-
riden yapılan gözlemler, 
yaşananlardır...

ne kadar geriye gitsek 
acaba? ne kadar geriye 
gidersek gidelim, söyle-
necekler, yine kadınların 
ezilmesi, yok sayılması 
olacak. şimdilik, son 10-
20 yıl içindeki sol parti/
hareketlere, buralardaki 
erkek egemenliğinin gö-
rünüş biçimlerine bakalım 
ve burada yer alan yapının 
feministlere yaşattıkları-
na.

sol partiler/hareketler kabul etmezler 
ama onlar da bu sistemin, bu toplumun 
partileridir ve sistemde var olanlar bu 
yapılarda da vardır. sistemden bağım-
sız olduklarını söylerler ama erkek ege-
menliğini terk etmedikleri, terk etmek 
istemedikleri için, sistemin tam içinden 
partiler/hareketlerdir.

programları, çerçeveleri hem yasa 
hem de mevcut toplumsal kurallarda 
geçerli olan hukukla belirlenmiştir ve 
her iki düzenleme sistemi de erkekten 
yanadır. erkek egemen zihniyeti aşmak 
söz konusu parti/hareketlerin gündemi-
ne gelmez bir türlü - ama son zamanlar-
daki çıkış bildirgelerinde, baştan savma 
bir şekilde kadınlardan söz edilmeden 
geçilmemektedir nedense! feminizme 
yaklaşmayı düşünmezler. kadını ezme, 

yok sayma bu partilerde de tüm acıma-
sızlığıyla sürdürülür.

feminist dile getirmeleri, “kadın so-
runu” olarak niteleyip, feminist kadın 
kurtuluş mücadelesini küçümser bu dü-
zen dışı erkek yapı...

kadınların kurullarda yarı yarıya 
yer almasını içine sindiremez; kurullar-
da, komisyonlarda, ekiplerde erkeklerin 
çokluğundan yanadır; gerekçesi de “ka-
dınlar aday olmuyor”dur bu düzen dışı 
erkek yapının...

toplantılarda kadınlara öncelik ve 
daha uzun süre konuşma hakkının güç 
bela elde edildiği durumlarda, kadınlar 
söz almaktan çekinip, verilen süreyi dol-
duramayan konuşmalar yapınca alaycı 

hallerini takınır; “neden acaba, ne yap-
malıyız?” diye sormaz bu düzen dışı er-
kek yapı...

toplantılarda, yazılı metinlerinde, 
eril dilini düzeltmeye yanaşmaz bu dü-
zen dışı erkek yapı...

parti/hareketlerdeki erkekler, ka-
rılarını, sevgililerini partiye/harekete 
pek bulaştırmazlar. yapıdaki feministler 
sorar: “kadın azlığını da hep siz gün-
deme getiriyorsunuz ama neden karın, 
sevgilin gelmiyor?” diye. cevap hep bir 
gülümseme ve bozulma, uzaklaşma ol-
muştur... kendi çevresindeki kadınların 
partide mücadele eden kadınlarla temas 
etmesini, evdeki düzenin bozulmasını is-
temez bu düzen dışı erkek yapıdakilerin 
çoğu...

parti/hareketlerde her zaman gruplar 
vardır. bu gruplarda yer alan feministle-

re de feminist gözüyle bakmaz, sonuçta 
hep onlardan yana yer alacak “bizim 
kızlar” olarak görmek ister ve feminist 
tavrını sürdüren kadınları da dışlar bu 
düzen dışı erkek yapı...

dışarıdaki feministlerden de pek 
hoşlanmaz ama parti/hareketleri gereği 
onlarla da ilişkilenmek gerekli diye dü-
şünür, hemen bir kadın arkadaşı görev-
lendirir ve böylece ilişkilendiğini sanır 
bu düzen dışı erkek yapı...

parti/hareket toplantılarında en ka-
dın yanlısı söylevler çeker, ilk erkek bu-
luşmasında kadın üzerine küfürleri dil-
lerinden düşürmez bu düzen dışı erkek 
yapıdakilerin çoğu...

parti/harekette kadınların kadın ça-
lışması (kadınlar yıllardır 
karşı çıktıkları halde) yapma-
sı en büyük beklentileridir ve 
her fırsatta bunu önerir, teş-
vik eder bu düzen dışı erkek 
yapı...

feministlerin, çirkin, şiş-
man, yaşlı, bakımsız, oldu-
ğuna dair üretilmiş yargı ve 
homofobiklik bu erkek yapıda 
da içselleştirilmiştir.

bünyesi içindeki tacizci 
erkeklerle dayanışır ve kadını 
suçlu duruma düşürmek için 
her yola başvurur bu sistem 
dışı erkek yapı.

çeşitli deneyimlerle ço-
ğaltılacağı kuşkusuz olan bu 
yapılardaki erkek zihniyete 
sürekli şahit olmak, feminist-

lerin en temel savunularını aşındırma ve 
geriye çekme hareketleri ile karşı karşı-
ya kalmak çok yıpratıcı. bir süre sonra 
bazıları kanıksanmayla sonuçlanabili-
yor. bu noktada da feminizmde geri dur-
ma; duruma nedenler bulma, mazeretler 
geliştirme başlıyor. birlikte mücadelede 
tıkanmalar, kadın dayanışmasında boş-
luklar oluşuyor.

bu yapılardaki feministler, başa fe-
minist kimliklerini koymadıkça, önce 
feminist olmadıkça, birden fazla kimlik-
leri olduğunu söyleyecek ve bu kimlik-
lerin zaman zaman birbirleriyle çatışkı-
ya girmesini de “olası”, “doğal” karşıla-
yacaklardır.

politik karma örgütte mücadele etme-
yi “olmazsa olmaz” kabul eden feminist-
lere sabır ve her şeye rağmen feminizm-
lerinin yara almamasını diliyorum. 

erkek parti yapısı içinde feminizm yaralıdır

Hülya Üstün

sol partiler/hareketler de bu sistemin, bu toplumun partileridir ve erkek egemenliğini terk 
etmedikleri, terk etmek istemedikleri için, sistemin tam içinden partiler/hareketlerdir
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Kadın üye sevemeyen sendikacılar, kadınları fabrikasında istemeyen sınıf, kadın dostu 
sosyalist erkekler, sınıf dostu kadınlar ve kadın dostu feministler… Sınıf hareketi ve 
feminist hareket bir aşk-nefret ilişkisi içinde yıllardır. Boşananlar kurtuldu ama ya bu 
mutsuz beraberliği sürdürmek zorunda kalanlar?

Novamed Kampanyası sıra-
sında Dayanışma Platfor-
mu olarak Kadıköy İskele 
Meydanı’nda stant açmıştık, 

bir yandan da megafonla durumu an-
latmaya çalışıyorduk; vapurdan inenler 
hedefimizdi... Biz bunu yaparken, ken-
dilerini işçi sınıfı hareketinin temsilcisi 
olarak tanımlayan sıkı Marksist bir grup 
da aynı anda bildiri dağıtıyordu. Tuhaf 
bulduk ama ses çıkarmadık... Bu grup-
tan çok genç bir erkek yanımıza gelerek 
“Biz işçi sınıfının kadın ve erkekler ola-
rak ayrılmasını doğru bulmuyoruz, ey-
lemi yanlış buluyoruz” dedi...

Sınıfın bir cinsiyeti olduğunu, erkek 
işçilerin doğum yapmalarının sıraya ko-
nulması gibi bir durumla hiçbir zaman 
karşılaşmayacaklarını ayaküstü anlat-
mak, genç sosyalisti ikna etmeye elbette 
yetmezdi. Çünkü o işçi kadının ezilme-
sini kapitalist düzene bağlıyor, onların 
cinsiyet temelli ezilmelerini proletarya 
üzerindeki dolaylı dolaysız sonuçları 
üzerinden değerlendiriyordu. 

Feministler olarak kadınla-
rın beden ve emek sömürüsü 
üzerinden dayanışma müca-
delesi yürüttük, işe yaradı, 
grev kazanıldı. 

Oy hakkı mücadelesini 
yükselten birinci dalga fe-
ministlerden bugüne, kadın 
kurtuluş hareketi kadınlara 
yönelik baskılara, eşitsizlik-
lere, sömürü ve şiddete karşı 
mücadelenin altını çizerek iti-
razları dile getirirken, kendisi 
de eşitlik ve adaleti vurgula-
yan sınıf hareketi tarafından 
sınıfı bölen, onun mücade-
lesine zarar veren “burjuva” 
hareket olarak değerlendirildi. Ama fe-
ministlerin haklı talepleri bir süre son-
ra sınıf hareketi içindeki kadınlar nez-
dinde karşılığını buldu. Kadın üyelerin 
zorlamalarıyla bu tür yapılarda “kadın 
sorunları”, hareketin genel amacına ve 
örgütlenme biçimine uydurularak yeni-
den tanımlanma yoluyla çözümlenmeye 
çalışıldı. Sendikalarda kadın komisyon-
ları kuruldu, sosyalist partilerde kadın 
yapıları ve kolları. Ama “Beyazların ol-

duğu yerde bulunmak beyazlığı olumlu 
bir imge olarak kabullenmenin yanı sıra 
olumlu bir imge için gerekli koşulu da 
kabullenmek anlamına geliyordu. Bu da 
siyahlığın olumsuz bir imge olarak be-
nimsenmesini içeriyordu.”

Her durumda sınıf hareketini oluştu-
ran ya da temsil eden erkekler, “kadın 
sorununun” esas olarak dışarıda kurtul-
mayı bekleyen kadınların sorunu olduğu 
inancını taşıdılar. Oysa işçi sınıfı erkek-
lerinin de işlerini evde karıları yapıyor-
du. 

Kapitalizmle ister eklemlenmiş ola-
rak, isterse ayrı bir sistem olarak ele 
alınsın, başka bir sömürü sisteminin, 
patriyarkanın varlığı ve ona karşı müca-
dele, sınıf hareketi ile feministlerin ay-
rım noktası oldu hep… Çünkü bu tespit, 
sınıf hareketinden ayrı cinsiyet temelli 
bağımsız bir kadın mücadelesinin ve 
örgütlenmesinin gereğine de vurgu ya-
pıyordu. 

Aile ücreti kimin ücreti
Kadın işçiler üzerinden yürütülen 

ilk dönem tartışmalar, “onlar çalıştığın-

da ev işlerini kim yapacak” sorununda 
düğümleniyordu… 19. yüzyıl sonunda 
sendikaları ve sosyalistleri kapitalist-
lerle birleştiren “aile ücreti” çözümünü 
hatırlatmakta yarar var. Daha önceleri 
Adam Smith erkek işçinin ücretinin ai-
lesini geçindirmeye yetecek kadar ol-
ması gerektiğini söylüyor ve devam edi-
yordu: “Aksi takdirde böyle bir erkek 
işçinin soyu birinci kuşaktan öteye gi-
demez”. Ona göre bir kadının ücreti ise 
tam tersine, “çocuklarına bakma zorun-

luluğu hesaba katılmak üzere, kendisine 
yetecek kadar olmalıydı”. Bir zamanlar 
sınıf hareketi içinde olan Kautsky de 
“Bugün kadının sanayi alanındaki etkin-
liği... omuzlarındaki yükün yeni bir yük-
le artması anlamına gelir. Ama insan iki 
efendiye birden hizmet edemez. Çalışan 
erkeğin karısı ne zaman ekmek parası 
kazanmaya yardım etse, bunun acısını 
hane çeker” demiyor muydu? Aynı dö-
nemde sendikaların kadınları çalışma 
yaşamından ve sendikalardan dışlamak 
için aile ücreti talebine ne kadar sıcak 
baktığını biliyoruz.

İlk sendikacıların, işçi kadınlara sen-
dikal koruma sağlamak yerine erkeğe 
aile ücreti verilmesini talep etmelerinin 
sonuçlarını hâlâ yaşıyoruz. Kadınlar bi-
reysel ücret, erkekler ise hâlâ aile ücreti 
alıyorlar. O nedenle erkeklerin ücretleri 
işin niteliği aynı olsa da hep daha yük-
sek.

İşçi kocaya destek ev kadınları
İngiltere’de İşçi Partisinin kadınların 

oy hakkı konusundaki tereddüdünün bir 
sonucu olarak 1903 yılında kurulan ve 

1907’ye gelindiğinde, öğret-
menleri, tezgahtarları, katiple-
ri, terzileri ve tekstil işçilerini 
de içine alan 3000 şubeye sa-
hip bağımsız bir yapı olan Ka-
dınların Toplumsal ve Politik 
Birliği (WSPU) hatırlansın… 
Süfrajetlerin gazeteleri Kadın-
lara Oy Hakkı, haftada 40.000 
adet satıyordu. Aynı süfrajet-
ler Hyde Park’ta 250.000 ki-
şilik bir gösteri düzenlemeyi 
başarabiliyorlardı. 

1910 Şubatı’nda Prusya’da 
kadınlar eşit oy hakkı için 
mücadele başlatıyorlar ve bu 
hareket tüm Almanya’ya ya-

yılıyordu. “Yaşasın kadınların oy hakkı” 
diye pankartlar taşıyan Alman Sosyal 
Demokrat Partisi tarafından “burjuva 
kadın hareketi” olarak değerlendirilen 
Alman Demokrat Kadınlar Birliği üyesi 
bu kadınlar, başka kulvarda savaşan işçi 
kadınlara selam yolluyorlardı… Clara 
Zetkin Gleicheit (Eşitlik) gazetesinde 
gösterilere bir milyondan fazla kadının 
katıldığını yazıyordu. Oysa aynı Zetkin 
1904 yılında Gleicheit’in 25. sayısında 
Ruhr madenci grevi başladığında ma-

Sınıfın kadınları, kadınların sınıfı ve feminizm

Necla Akgökçe
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denci eşleri kadınlara şöyle sesleniyor-
du: “Kadınlar yakınıp sızlanarak veya 
azarlayarak kocasının mücadele gü-
cünü, sevincini yıpratmamalı. Onların 
yapması gereken, daha çok mücadelenin 
kendisine getirebileceği bir takım acı 
ve sıkıntılar şeklindeki ezici sorunla-
rı, anlayış, fedakarlık ve coşku ile kar-
şılayarak, kocasının direnme gücünü 
daha da yükseltmektir.” O yıllarda Ruhr 
bölgesinde kömür madenlerinde genç 
kadınların çok kötü koşullarda çalıştırıl-
dığının altını çizerek, sendikal hareket-
te özellikle erkek ağırlıklı işkollarında 
örgütlü sendikalarda “ev kadınlarının” 
grev kırıcı olduğu ideolojisinin hâlâ ge-
çerliliğini koruduğunu söyleyelim. 

1970’li yılların ikinci yarısında yük-
selen ikinci feminist dalganın sol hare-
ket ve partiler içinde kadınların ezilme-
sine dair ciddi teorik tartışmalara yol 
açtığını, bunun ardından da pek çok ka-
dının sol hareketlerden ayrılıp, bağımsız 
kadın hareketi oluşturduğu yakın geçmi-
şe ait bir bilgi… 

70’lerin sonlarına doğru bağımsız 
kadın hareketinin talepleri, sendikalar-
da çalışan feministlerin etkisiyle sınıfın 
ekonomik mücadelesini yürüten sen-
dikalara da taşındı. Bu tarihlerde batılı 
sendikalarda kadın komiteleri oluştu-
rulmaya başlandı. Kadın komitelerinin 
belli bir özerkliği vardı ve kadın-erkek 
eşitliği çalışmaları yürütüyorlardı. Bu 
çalışmalar sendika üyesi kadınların 
güçlendirilmesine yönelikti. Pozitif ay-
rımcılık önlemleriyle kadınların karar 
ve yönetim organlarında yer alması des-
tekleniyordu. Uluslararası Çalışma Ör-
gütü ILO bile 1975 yılında benimsediği 
Kadın İşçiler için Eşit Muamele Fırsatı 
Deklarasyonu’nda, “cinsler arasında 

etkin eşitlik sağlamaya yönelik olarak 
geçici bir süre için olumlu açıdan özel 
muamele yapılmasının ayrımcılık sayıl-
mayacağı” belirtmişti. 

Kadın hareketinin ayrılıkçı yanları-
nın törpülendiği, kimlik, farklılık po-
litikalarının yaygınlaşmaya başladığı 
1990’larda sendikalarda ayrımcı poli-
tikaların yerini toplumsal cinsiyet po-
litikaları, kadın komisyonlarının yerini 
ise toplumsal cinsiyet büroları almaya 
başladı. Farklılıklarımızla bir arada du-
racaktık ya, bu neden erkekleri de içer-
mesindi? Şu anda bu bürolarda kadın ve 
erkekler birlikte çalışmalar yürütüyorlar. 
Daha doğrusu durum şu: Kadınlar kadın 
komitelerinin her türlü pratik işlerini, 
toplantı, konferans örgütlenmelerini ya-
pıyorlar. Kadın konferanslarının konu 
ve çerçevesini, komitelere hangi sendi-
kadan kimin seçileceğini, yönetimlerde 
ağırlıklı olarak bulunan erkekler tespit 
ediyor. 

Mutsuz da olsa beraberlik mi?
H. Hartmann’ın teorik planda Mark-

sizm ve feminizm için yaptığı “mutsuz 
evlilik” tespiti, sınıf hareketi ve femi-
nizmin pratiği için de doğru. Bu evlilik 
de, gerek sınıf hareketini temsil ettiği-
ni düşünen sol hareketlerde gerekse de 
ücretleri ve sosyal hakları artırıp artı 
değer sömürüsünü birazcık sınıf lehine 
döndürmeyi hedefleyen sendikalarda, 
erkeklerin ve erkek işçilerin reisliğinde 
yürütülüyor. 

Ve feministler erkek egemenliğine 
karşı mücadelenin sosyalist erkekleri 
de kapsadığı gerçeğini durmadan anla-
tıyorlar. Ezilenlerin ezenlerle birlikte 
ezilmeye karşı mücadele edemeyeceği-
ni vurguluyorlar. Ama onlar -sosyalist 

erkekler- başka türden erkekler ya; çok 
alınıyorlar. Geçtiğimiz 8 Mart’ta kadın 
yürüyüşünden “kovulan” solcu erkek, 
“erkeklerin dayanışmasına ihtiyacınız 
yok mu?” diyordu. Adamın, kendi des-
teği olmazsa kadın mücadelesinin yürü-
yemeyeceğine dair düşüncesinin altında, 
kişisel özelliklerinden -aşırı şişkin ego 
da sonuçta erkekliğe ait bir özelliktir- 
ziyade sınıf hareketinin “kadın-erkek el 
ele özgür günlere” politikası yatmıyor 
muydu? 

Christin Delphy’e kulak veriyoruz: 
“Feminist mücadele, bilinmeyen ezil-
meleri keşfetmeye olduğu kadar, daha 
önce tanınmayan alanlardaki ezilmeyi 
keşfetmeye ve aynı zamanda bilinen 
ezilmeyle de mücadele etmeye dayanır.” 
Solcu erkek eşitliğe inandığı için evde 
eşine/sevgilisine iyi davranabilir, köfte-
leri yoğurup kızartabilir, çocuğun altını 
bile temizliyor olabilir, fakat bu onun o 
doğmadan önce ataları tarafından önüne 
konan erkeklik müessesesinin imtiyaz-
larından yararlanmadığı anlamına gel-
miyor elbette.  

Peki ya sınıf hareketi içindeki kadın 
dostlarımız… Unutmayalım erkekler 
sınıf dediklerinde erkeklerden bahsedi-
yorlar… Ulus dediklerinde yine erkek-
lerden… Bunu her kuşaktan kadın illa 
da bizzat -feminizm öz deneyimin politi-
kası olsa da- deneyimleyerek öğrenmek 
zorunda değil. Bizden önceki kadınların 
hikayelerine kulak vermek yeterli ve ge-
rekli. Aksi durumda her kadın fani, önce 
sosyalist olmanın haklı gururunu, sonra 
çorap ve çocuk bezi yıkamanın enfes 
mutluluğunu, daha sonra aile mahkeme-
sinin soğuk koridorlarını, en sonunda da 
işsiz ve güçsüz olmanın inanılmaz yıkı-
mını tatmak zorunda kalacak. 

DOSYA
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Kürt kadın hareketi,  feminist hareket içerisinde yer alan kadın örgütleri ve tek 
tek kadınlarla her alanda sadece dayanışmayı değil, ortak mücadele, hatta ortak 
örgütlenme zemini yakalamayı çok önemli bulduğunu birçok kere dile getirdi

Eylem ve etkinliklerinde, ka-
dın dayanışmasını sağlamak, 
kadın birliğini oluşturmak 
için tüm kadın örgütleri çaba 

harcar, çünkü herkes sözün ortak ku-
rulmasının etki değerini artırdığını his-
seder, bilir. Ama dayanışma içerisinde 
olmak o kadar kolay değildir, hele da-
yanışmayı geçen birlikler kurmak (bu-
güne değen kısmıyla plat-
formlar, çalışma grupları, 
girişimler) hiç kolay 
değildir. Çok konuşmak 
gerekir, politik olarak or-
taklaşmak gerekir, hede-
fin, kurulan birliğin ama-
cının baştan belli olması 
beklenir. Hadi diyelim 
ki ortak politik hedef be-
lirlendi amaç da oluştu, 
ama iş daha bitmemiştir. 
Bir de  bu işin metinleri, 
sloganları, eylem biçim-
leri üzerine tartışmak ge-
rekir. İnce eleyip sık do-
kunur, ağızlar yanmıştır 
birçok kere, öyle hemen 
yapamayız.  Hatta  bakı-
lır, çok zorlanılıyorsa “ya 
varsın kadın dayanışması 
olmuyorsa olmasın, biz 
kendi politik sözümüzü 
zaten kurarız” deyip çı-
karılır işin içinden.

Ama yine de naifçe 
birbirinin kapısını aşın-
dırmaya devam eder ka-
dınlar; çünkü kadınız, 
birbirimizi görmezden ge-
lerek yapamayız; bu, yüre-
ğimize aklımıza sığmaz, 
feminizme, kadın kurtu-
luş ideolojisine sığmaz...

Uzun yıllardır bu ülke-
de bir savaş var, çok acıdır 
ki hâlâ ölümler, tutukla-
malar, baskılar devam edi-
yor. Bu savaşın ön cephe-
sinde Kürt sorununun çö-
zümü ve barış varken, arka cephesinde 
ise, hem geleneksel toplumsal rolleri 
sürdürmek isteyen  sistemle, hem de 
o rolleri taşımakta ısrar eden bireyler-
le yürütülen savaş var. 60’lar devrim-

ci hareketinden etkilenerek yola çıkan 
Kürt özgürlük mücadelesi, ilk olarak 
toplum içerisinde geleneksel rolle-
ri  ve o rolleri sürdürmekte ısrar eden 
sistemi çözümleyerek yola koyuldu. 
Bu, 80’lerden itibaren Kürt hareketi 
içerisinden güçlü bir Kürt kadın hare-
ketinin doğuşunun zeminini oluşturdu. 
1990’lar kadın katılımının adeta mila-
dı olmuştur.  Serhıldanlarda kadınlar 
en önde, özgür kimliği için mücadele 

yürütmüş, geleneksel toplumsal rolleri 
reddederek özgürleşmek için dağlara 
çıkmış, mücadeleleriyle Kürt özgürlük 
hareketinin felsefesine damga vurmuş-
tur.  Üstelik “özel olan politiktir” diye-

rek, toplumun kutsallaştırdığı aileye, 
aile içerisindeki kadın erkek ilişkileri-
ne, erkek iktidarına müdahale etmiştir. 
Sonuçta yüz binlerce kadını güçlü bir 
kadın kurtuluş felsefeniz olmadan sü-
rekli olarak sokağa dökmek imkansız-
dır.  Kürt kadınları da sokağa çıkarken, 
kadın mücadelesi verirken, biliyorlar ki 
yürüttükleri mücadelenin toplum için-
de onlar için bir karşılığı var.   

İşte bu nedenle Kürt kadın hareke-
tinin yürütmüş olduğu 
feminizmi kendi özgün 
koşulları içerisinde, ken-
di dinamikleri üzerinden 
değerlendirmek gerekir; 
hatta değerlendirmenin 
ötesinde ilişkilenmek, 
tanımaya çalışmak gere-
kir.  Aslında Kürt kadın 
hareketinin gelişim süreci 
çok da bilinmiyor, sadece 
dışardan görünen kısmı 
biliniyor.  Anti-demok-
ratik yasalar nedeniyle 
yazınsal olarak maale-
sef kendini gösteremiyor 
ama muazzam bir sözlü 
tarihi var. Çünkü  nerede 
mücadele yürütürse yü-
rütsün, her Kürt kadının 
feminizme dokunan bir 
hikayesi var. Üstelik bu 
hareket yüzlerce kadının 
mücadele hikayeleri ile 
doludur.  Kürt kadınlar 
kadın kurtuluş ideoloji-
si ile yüzlerce, binlerce 
kazınım elde etmiştir. O 
yüzden Kürt kadın hare-
ketine bakarken resmin 
sadece bir noktasına de-
ğil, her yanına bakmak, 
ortak politik birliktelik-

leri yakalamak için çok 
önemli.    

Kürt kadın hareke-
ti,  feminist hareket içinde 
yer alan kadın örgütleri 
ve tek tek kadınlarla her 
alanda sadece dayanışma-

yı değil, ortak mücadele, hatta ortak 
örgütlenme zemini yakalamayı çok 
önemli bulduğunu birçok kere dile 
getirdi. Çünkü Kürt kadın hareketinin 
deneyimleri ile feminist hareketin de-

Kürt kadınların sözlü tarihini okumak…

Zehra İpek

Kürt kadın hareketinin yürütmüş olduğu 
feminizmi kendi özgün koşulları içerisinde, kendi 

dinamikleri üzerinden değerlendirmek gerekir; 
hatta değerlendirmenin ötesinde ilişkilenmek, 

tanımaya çalışmak gerekir
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neyimlerinin buluşmasının kadınları güçlendireceğinin, böy-
lelikle toplumsal rollerin, erkek egemen sistemin ve erkek-
liğin aşılabileceğinin farkında.  Hatta yerel yönetimlerden 
milletvekilliğine, danışma merkezlerinden çamaşır evlerine, 
oluşturulan kadın bütçelerine  kadar, her kazanımını ortak 
örgütlenmeye, birlikte çalışmaya, hayallerimizi birlikte ger-
çekleştirmeye açtı.  Bunun pratik adımları olarak davetlerde 
bulundu. Bu konuda pek çok tartışma ve platform denemesi 
yapılmış olsa da, başta belirttiğim, adeta bir kaos halini alan 
ilişki ağını maalesef aşamadık; ama birbirimizden de vazge-
çemedik; hâlâ da bu konuda umutsuz değiliz: Karşılıklı birbi-
rini görerek kurulacak dayanışma–destek hattının dışında bir 
ilişki neden olmasın, neden yapılamasın? 

Bunun yolu birbirini görmekten geçer, bir taraf kendini 
ileri diğerini geri görürse ya da kendi yaptıklarını yerinde 
diğerinin yaptıklarını eksik bulursa, elbette ki eşit ilişki kur-
mak zorlaşır. Kaldı ki bunun bir ölçeği ya da terazisi de yok. 
Ortadoğu bugün kaynarken, gözümüz kulağımız muhaliflerin 
meydanlardaki seslerindeyken, gözlerimiz acaba meydanlar-
da kaç kadın var diye bakınırken, Kürt coğrafyasında sistem 
karşıtı kadın muhaliflere ilgi duymamak, sokağa çıkışları-
nı, kadınların toplumsal rolleri reddedişi olarak görmemek 
mümkün müdür? Peki ya dünyanın hiçbir yerinde olmayan, 
kadın kurtuluş ideolojisi ekseninde örgütlendiğini savunan 
kadın gerillaya karşı  ilgisizlik olabilir mi? En iyi yaklaşımla 
kendini süren savaşın içerisinde Kürt tarafının bir destekçisi 
olarak görmek, Kürt kadınlarla böyle bir dayanışma içinde 
olmak yeterli midir? Belki sorular çoğaltılabilir, ama önemli 
olan toplum içindeki cinsiyetçi rolleri aşacak, kadınları güç-
lendirecek, ortak bir politik örgütlenme zeminini yakalamak-
tır. Belki böylelikle Kürt kadın hareketinin sözlü tarihinden 
açığa çıkan deneyimler ile feminist hareketin görece daha 
yazınsal birikimi ve deneyiminin birleşmesinin anlamı ola-
caktır.   

“Hakikat ve uzlaşma komisyonları” (truth and re-
conciliation commissions), iç savaş, etnik çatışma gibi 
sosyal dokuyu parçalayan, sona erdikten sonra bile ar-
dında “normal”e dönüşe imkan vermeyen, tahribat bı-
rakan olaylarla yüzleşmek amacıyla dünyanın pek çok 
yerinde denenmiş bir uygulama. Güney Afrika, Arjan-
tin, Guatemala, akla gelen ilk örnekler.

Bu komisyonların temel işlevi “toplumsal mutaba-
katı sağlamak” olarak belirlenmiş olsa da, bu mutaba-
katın ne üzerine kurulu olacağı tartışma konusu olmaya 
devam ediyor. Uygulandığı her yerde bu modelin içe-
riği farklı şekillerde dolduruluyor; ancak genel olarak 
“uzlaşma” çerçevesi içinde mağdurların hikayelerinin 
dinlenmesine ve bir anlamda “rahatlama” sağlanması-
na, “yüzleşme” ve “affetme” öğelerine ağırlık verilir-
ken, “adalet”, genellikle bu yaklaşımın zayıf noktası 
olarak kalmaya devam ediyor.

Neredeyse 30 yıldır süren savaşın yol açtığı yıkım-
lar, Türkiye’de de çeşitli çevrelerde bu komisyonların 
kurulması konusunda tartışmalar başlattı. Kürt hareketi 
içinde önemli bir odak olan kadın hareketi ve onlarla 
dayanışma içindeki feministlerden oluşan “Barış İçin 
Kadın Girişimi”, bu konuyu gündemine aldı. Böyle bir 

sürecin nasıl örülebileceği ve işletilebileceği, ne gibi 
yöntemler üzerinden yürüyeceği, hangi taleplerin öne 
sürüleceği gibi konularda tartışmalar sürüyor.

İleriki sayılarımızda konu hakkında daha ayrıntılı 
yazılara yer verme umuduyla, şimdilik bu komisyon 
hakkındaki hayallerimizden bahsedelim…

Kadınların savaştan erkeklerden farklı biçimlerde 
etkilendiği  son  yıllarda sık sık dile getirilse de, ka-
dınların savaşta yaşadıkları konuşulmuyor, bilinmi-
yor, görünmüyor. Bu konu hakkında çalışan, düşünen 
bizler bile bu yaşananların farkında olamayabiliyoruz. 
Bu nedenle Kürt kadınların savaş ve inkar süreçlerin-
de yaşadıklarını “uzlaşma” ve “affetme” çerçevesinde 
değil, kadınların hakikatlerini ön plana alacak şekilde 
dillendirmeye ihtiyacımız var. Bize dayatılan klişelerin 
ötesindeki kadın gerçekliğini tanımlamaya, açığa çı-
kartmaya yarayacak bir süreç hayal ediyoruz. Böyle bir 
çalışmanın, hem kadınların Kürt sorununda neden taraf 
olduğunu ortaya koyacağını, hem de kadınlar arasında 
köprüler kurulmasını sağlayarak, bizi çoğaltacağını ve 
güçlendireceğini düşünüyoruz. 

Savaşta taraf olan kadınların, barışın da öznesi ola-
cağına inanıyoruz.

Savaşta kadın hakikatleri

Ortadoğu bugün kaynarken, gözlerimiz 
acaba meydanlarda kaç kadın var diye 
bakınırken, Kürt coğrafyasında sistem 
karşıtı kadın muhaliflere ilgi duymamak 
sokaklara çıkışlarını, kadınların toplumsal 
rolleri reddedişi olarak görmemek mümkün 
müdür?
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Kürt kadınların özgül ezilme biçimlerini feminist politikaya dahil etmek ve Kürt 
kadınlarla köprüler kurmaya çalışmakla Kürt Hareketi’yle ilişki birbirinden farklı

Nüfusunun neredeyse üçte 
birinin Kürt olduğu bir coğ-
rafyada yaşıyoruz. Kürtçe 
konuşmanın yasak olduğu, 

Kürt olmanın aşağılanmak için yeterli 
olduğu yıllardan Kürt gerçeğiyle yüz-
leştiğimiz günümüze gelebilmek Kürt 
Hareketinin istikrarlı mücadelesiyle 
mümkün oldu. Artık Türkiye’de Kürtle-
ri, Kürtleri inkar ve imha üzerinden yü-
rütülen politikaları görmezden gelmek 
çok güç. 

Türkiye’de Kürt kadınların farklılı-
ğını yok sayarak feminist politika yap-
mak ise neredeyse imkansız. Çünkü 
feminizm farklı kadınlar arasında köp-
rüler kurmayı siyasetinin merkezine ko-
yar. Feministlerin bir bölümü bir süredir 
Kürt ve kadın olmanın birleştiği nokta-
da yaşanan farklılıkları politika-
larına dahil etmeye çabalıyor.

Kürt ve Türk kadınlar ara-
sında köprü kurmak için önce-
likle inkar ve imha siyasetinin, 
ırkçı ve milliyetçi söylemlerin 
parçası olmamak gerekiyor. 
Feministler1 savaşa karşı barı-
şı savunarak Kürt sorununun 
çözümünden yana iradesini is-
tikrarlı olarak ortaya koyuyor. 
Neredeyse on beş yıldır basın 
açıklamaları Türkçe ve Kürt-
çe okunuyor. Anadil yasağının 
Kürt kadınların kadın olarak öz-
gürleşmelerinin ve farklılıkları 
olan kadınların birbirlerine ya-
kınlaşmasının önünde bir engel olduğu 
görülüyor; ana dilde eğitim feministle-
rin bir talebi olarak benimseniyor. Uzun 
yıllar milliyetçi söylemlerle birleşerek 
“töre” adı altında Kürtlerin aşağılanma-
sıyla birlikte ele alınan ve patriyarkal 
özünden koparılmaya çalışılan kadın ci-
nayetleri, feministlerin ideolojik ve po-
litik mücadelesiyle artık kamuoyunun 
gündemine erkek şiddeti olarak girmiş 
durumda.

Kürt kadınların farklılıklarını yok 
saymadan savunulması gereken poli-
tikalar kuşkusuz bunlarla sınırlı değil. 
Sınırlar genişletilebilir: Örneğin seçim 
sonrasına ertelenen bireysel silahlan-
ma yasasına erkek şiddetini arttıracağı 
gerekçesiyle karşı çıkmayı; yıllardır ve 
devlet desteğiyle silahlanan korucu er-
keklerin bölgedeki kadınlara yönelen 

şiddetini açığa çıkararak koruculuk sis-
teminin kaldırılması talebiyle birleştir-
mek gibi.

Kürt kadınların özgül ezilme biçim-
lerini feminist politikaya dahil etmek 
ve Kürt kadınlarla köprüler kurmaya 
çalışmakla Kürt Hareketi’yle ilişki bir-
birinden farklı. Birincisi feminist siya-
setin esasına ilişkin bir mesele. Kürt 
Hareketi’yle ilişkinin boyutunu belirle-
yen ise, Hareketin kadın politikası, cin-
siyetçilik karşıtı örgütlenmesi ve femi-
nistlerle kurduğu ilişki. 

Kürt Hareketi dünyada benzer amaç-
larla mücadele edenlerden farklı özel-
liklere sahip. En önemli farklılığı ise, 
kadınların mücadelesinin de etkisiyle 
zamanla hareketin ideolojisinin kadın 
kurtuluş ideolojisi olarak da tanımlan-
mış, evrensellik misyonunun merkezine 
kadın özgürlüğünü yerleştirmiş ve mü-

cadelede kadınların aktif kurucu özne 
olarak kabul edilmiş olması. “Demok-
ratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü top-
lum paradigması” temelinde önerilen 
demokratik konfederalizm ve demok-
ratik özerklik projelerinde kadınların 
ve kadın kurtuluş hedefinin özel bir yeri 
var. Ancak kurulan sözün Türkiye’de 
ve dünyada feministlerin sözleriyle 
kimi ortaklıkları olsa da, sanırım aynı 
düzlemde olduğunu söyleyemeyiz. Ön-
celikle Kürt Hareketi’nde “Önderlik” 
kadın kurtuluş ideolojisinin mimarı ve 
önderi olarak kabul ediliyor. Kadın mi-
tinglerinde “Güneş” diye tanımladıkları 
Öcalan’la ilgili olarak “Kadınlar güneşle 
özgürleşecek”, “Kadını yaratan önderli-
ğe bin selam”, vb sloganların atılması, 
bu ideolojik ve örgütsel bağlılıktan ileri 
geliyor. Yıllardır kadın kurtuluş ideolo-

jisini karma örgütlerden, önderlerden, 
erkeklerden bağımsızlık temelinde de 
tanımlayan feministler için bu durum 
bir mesafenin oluşmasına neden oluyor.

Savunulan kadın kurtuluş ideoloji-
sinde aile, devlet ve iktidar ilişkisi üze-
rine çözümlemeler yapılıyor. “Kadın-
laşma” ve “karılaştırma” kavramlarıyla 
kadınların aile içindeki köle konumları-
na karşı çıkılıyor. Mevcut aile düzeninin 
yıkılması gerektiği savunulurken yerine 
neyin inşa edileceği konusu ise belir-
gin değil. Kadınların cinselliği üzerine 
pek konuşulmuyor. Kadın eksenli diye 
tanımlanan Neolitik çağın Tanrıça, Me-
lek, Afrodit kişiliğini bugünle buluştu-
rarak özgür kadın duruşunu geliştirmek 
ve topluma yaymaktan söz ediliyor. 
Burada Kürt Hareketi’nin kadınların 
ezilmişliğini tahlil ederken kullandığı 
kimi kavramlara yüklenen olumlu ve 

olumsuz değerlerin tartışmalı 
olduğunu söylemek isterim: 
“kadınlaşma”, “karılaşma”, 
“tanrıçalaşma” gibi.

Kürt Hareketi’nin örgüt-
lenmesinde de kadınlar çok 
etkin. Sadece kadınlardan 
oluşan siyasi ve askeri bir-
likler var. Kota uygulanıyor. 
Milletvekili ve belediye baş-
kanı kadınların sayısı artıyor. 
Kadınlar kendi temsilcilerini 
kendileri seçiyorlar. Hareket 
içinde kadına şiddet uygula-
yan, çift evlilik yapan erkek-
lere ciddi yaptırımlar uygula-
nıyor… Ancak bu açıdan da 

sorunlar yok değil: Mesela Başkanlık 
Konseyi üyesi olarak öne çıkanların 
tamamı Osman, Duran, Murat, Cemil, 
Rıza… gibi erkekler. İsimleri unutul-
mayan/unutturulmayan Zekiye, Rahşan, 
Beritan, Berivan, Zilan… ise, beden-
lerini dava ve “önderlik” için tutuştu-
ran, canlarını kaybeden kadınlar. YJA-
Star2Askeri Konseyi’nin, Şubat ayında 
yaptığı 5. Konferansı “Fedaileşen kadın 
öncülüğünde 4. dönem mücadelesini 
yükseltelim, Reber3 Apo’yu özgürleşti-
relim” şiarıyla gerçekleştirmesi de tesa-
düf değil. 

Demokratik özerklik projesinde ka-
dınların aile içindeki ev ve bakım eme-
ği üzerine söylenenler ise yer yer kaygı 
verici. Kimi metinlerde kadın-doğa ya-
kınlığına da gönderme yapılarak, eko-
lojik toplumun kuruluşunda ev ve ba-

Farlılıklarımızla birlikte

Filiz Karakuş



35feminist
  politika

DOSYA
kım emeği üzerinden kadınlara 
önem atfediliyor: “Demokratik 
siyasetin kurumsallaştırılması 
çalışmalarında da kadına büyük 
rol düşmektedir. Çocuğun yetiş-
tirilmesi ilk ve esas eğitmencisi 
olması, ailenin düzen ve disip-
linini sağlayan olması ve ya-
şamsal günlük işlerin esas çekip 
çevireni olması bakımından ka-
dın toplumsal ahlakın kaynağı, 
geliştirici gücüdür. Demokratik 
özerkliğin köy, tarım ve topra-
ğa dayalı ekolojik yaşamın ve 
onun ekonomi politikasının ge-
liştirilmesinde de kadının belirleyici bir 
konumu söz konusudur. Ekonomi kadı-
nın kutsal mesleği olarak önce kadından 
ardından da toplumdan kopartılarak ik-
tidar ve sermaye tekellerinin hizmetine 
verilmiştir.”4

Kürt Hareketi kadınları araçsallaştır-
madan cinsiyetçilik karşıtlığını siyaseti-
nin merkezine koyuyor. Üstelik feodal 
yanı da güçlü milyonlarca kişinin des-
teğini almayı başarıyor ve bu siyaseti 
savaş koşullarında yürütmeye çalışıyor. 
Feministlerin, Kürt Hareketi’nin bu 
yanını görmezden gelmesi imkansız. 
Yani sadece Kürt halkının demokratik 
taleplerini desteklemek, savaşın kadın-
lara yüklediklerine isyan etmek, erkek 
egemenliğini güçlendiren milliyetçilik 
ve militarizme karşı çıkmak için değil; 
Hareketin geleneksel cinsiyet rollerine 
eleştirisi ve bunu aşmak için gösterdi-
ği iradeden dolayı da gözümüz Kürt 
Hareketi’nde olmalı diye düşünüyorum. 
Ancak hareketin ideolojisi ve öncelik-
leri dolayısıyla Kürt Hareketi’yle iliş-
kimiz stratejik bir ittifak ve koşulsuz 
destek ilişkisi olmalı diyemiyorum. Bir 
yandan siyasetimizi Kürtlerin, Kürt ka-
dınların talepleriyle genişletirken, bir 
yandan da Kürt Hareketi’ne destek ve-
receğimiz, birlikte iş yapabileceğimiz 
zamanlarda geri durmayacağımız bir 
ilişkiden söz ediyorum.

Son aylarda yaşadıklarımızın Kürt 
Hareketiyle ilişkilerimizi zedelediğini 
söyleyebiliriz. KESK içinde bir kadın 
arkadaşımızın cinsel tacize uğradığını 
beyan etmesinden sonraki gelişmeler 
çok çarpıcı. Tacize uğrayan arkadaşı-
mızı mağdur eden, feministlerin kazanı-
mını hiçe sayan tutumların öncülüğünü 
Kürt Hareketi’nin desteğini alan kesim 
yaptı. Bu kesim tarafından “taciz değil 
komplo” açıklaması öne sürüldü. Femi-
nist örgütlenmelerin niyeti sorgulandı. 
“Taciz değil komplo” açıklaması hâlâ 
yerinde duruyor. Şeffaf olmayan ve 
erkeklerin müdahil olduğu soruşturma 
yöntemleriyle çözümsüzlük üretiliyor. 

Konuya sonradan müdahil olan Kürt 
Kadın Hareketi ise ne kadın gruplarıyla 
birlikte ne de kendi başına, açıktan bu 
tavrın karşısında durdu.

Kürt Kadın Hareketi bölgede erkek 
şiddetine, kadınların kamusal alandan 
dışlanmasına karşı ciddi mücadele ve-
riyor. Hatta Türkiye’de erkek egemenli-
ğine karşı verilen mücadelede en güçlü 
sesin bölgeden geldiğini söyleyebiliriz. 
Harekette kadınlara kurucu misyon ve-
rildiyse de bunu hayata geçirmek Kürt 
kadınlarının mücadelesiyle mümkün 
oluyor. Kürt Hareketi; içindeki kadınla-
rın mücadelesiyle ve başat konumlarıy-
la tanınıyor. Hareket içinde çok sayıda 
feminist var.

Türkiye’de feminist hareket “biz 
kadınlar” söyleminin Türk olmaya kar-
şılık gelebileceğini ve Türk kadınlarla 
Kürt kadınlar arasında hiyerarşik bir 
ilişki olduğunu geç fark etti ve bu an-
cak Kürt kadınların5 mücadelesi sonu-
cunda gerçekleşti. Ancak “feministler” 
öznesi hâlâ Kürt kadınları kendiliğin-
den içermiyor. Bunun en önemli nedeni, 
Türkiye’de Kürt kadınların hâlâ “mağ-
dur” ve dayanışma, destek verilecek bir 
grup olarak görülmeleri ve milliyetçilik 
rüzgarına yeterince direnç gösterilemi-
yor olması. 

Ama bunun bir de Kürt Kadın Hare-
keti tarafı var. Kürt Kadın Hareketi’yle 
ilişki, benimsenen kadın kurtuluş ideo-
lojisinin sınırlarının “önderlik” tarafın-
dan belirlenmesi ve başka feminizmlerin 
sözüyle harmanlanmaya açık olmaması 
dolayısıyla çeşitli zorluklar içeriyor. 
Kürt Hareketi’nin hedefleriyle uyum 
halinde ve adı ve içeriği kendi özgün ta-

nımlamalarını katarak belirlenen 
kampanyalara, istisnalar dışında 
Türkiyeli feministlerin katılması 
çok zor. Kurulacak ilişki ancak 
destek ilişkisi olabiliyor. Dolayı-
sıyla Kürt Kadın Hareketi’nin son 
iki yıl içinde yaptığı “Kimsenin 
Namusu Değiliz, Namusumuz 
Özgürlüğümüzdür” ve “Özgürlük 
Mücadelesini Yükseltelim, Teca-
vüz Kültürünü Aşalım” kampan-
yaları da; 8 Mart’ta başlayan ve 
önümüzdeki 8 Mart’a kadar sü-
recek olan kadınların ve halkların 
kırımını birlikte ele aldıkları “Ka-

dın kırımına hayır” kampanyası da yine 
sadece kendileri tarafından yürütülüyor. 
Novamed, SSGSS, Kadın Cinayetle-
ri gibi, feministlerin açık çağrı ile yü-
rüttüğü kampanyalarda ise Kürt Kadın 
Hareketi’nden kadınlar güçlü bir şekil-
de yer almıyorlar. 

Buna karşılık Türkiye’de her kesim-
den kadın grupları, feministler çeşitli 
toplantılarda, sempozyumlarda bir ara-
ya geliyor. 25 Kasım, 8 Mart gibi gün-
lerde birlikte eylem örgütlüyor; geçici 
eylem birlikleri yapıyorlar. Konusu “ba-
rış” olan daha uzun süreli platformlarda 
bir araya geliyorlar. 

Birbirimizi etkileyebileceğimiz ve 
kadınların ezilmesinin tüm boyutlarına 
karşı birlikte yol alabileceğimiz uzun 
bir yolumuz var. Farklılıklarımızı mut-
laklaştırmadan ama yok saymadan bir-
likte güçlü! 
___________________________
1 “Feministler” derken kadın kurtuluşu si-
yaseti yapan bağımsız feminist grup ve ki-
şilerden oluşan kesimi işaret ediyorum.
2 YJA STAR (Yekiniya Jinên Azad-Star): 
Kürt kadın özgürlük hareketinin askeri 
yapılanması. Kürdistan meşru savunma 
gücü olan Halk Savunma Güçleri (HPG) 
içinde, özgün ve özerk bir örgütlenmeye 
sahip. 1500-2000 civarında kadrosu mev-
cut. Tüm kadroları savaş tecrübesi olan ve 
savaş tekniği, meşru savunma mantığı üze-
rine eğitim almış olan kişilerden oluşuyor. 
Yeni katılımlar ise ideolojik-teknik (savaş 
tekniği) eğitimlerinden aşamalı olarak ge-
çirildikten sonra YJA STAR saflarına ak-
tarılıyor.
3 Reber - Yol gösteren
4 www.hezenparastin.com/tr. Ekin Gever, 
“Halkların ve Kadının Özgürlük Sistemi: 
Demokratik Özerklik”. 
5 Kürt kadınların mücadelesi kuşkusuz 
Kürt Hareketi’yle ilişkili kadınların müca-
delesiyle sınırlı değil. Bu yazının odağını 
ise Kürt Hareketi bağlantılı kadın mücade-
lesi oluşturuyor. Bölgede ve metropollerde 
örgütlenen çok sayıda Kürt kadın grubu 
var. Hatta kendine feminist diyen ilk Kürt 
kadın grupları Kürt Hareketi’ne eleştirel 
bakıyorlardı: Roza, Jiyan, Jujin gibi.

Hareketin geleneksel 
cinsiyet rollerine eleştirisi 

ve bunu aşmak için 
gösterdiği iradeden 

dolayı da gözümüz Kürt 
Hareketi’nde olmalı
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Cynthia Cockburn, feminist ve 
anti-militarist bir araştırmacı. 
1995 yılından bu yana Ku-
zey İrlanda, Bosna-Hersek, 

Filistin ve Kıbrıs gibi savaşın olduğu 
ülkelerde kadın barış aktivistleri ile bir-
likte çalışıyor. Savaş karşıtı kadınların 
aktivizmini konu alan son kitabı 2009 
yılında Metis Yayınları tarafından Bura-
dan Baktığımızda: Kadınların Militariz-
me Karşı Mücadelesi adıyla yayınlandı. 
Pınar Selek’in Şubat ayındaki davasını 
desteklemek amacıyla Türkiye’ye gelen 
Cockburn, Amargi Sınır Ötesi Feminist 
Buluşmalar kapsamında bir de konuşma 
yaptı ve güncel araştırmalarını Türkiyeli 
feministlerle paylaştı. 

Cockburn son araştırmasına erkekle-
ri de katarak çeşitli ülkelerde anti-mili-
tarist hareketler içindeki sosyalist, anar-
şist, feminist, pasifist ve dindar eğilim-
ler arasındaki gerilimleri ve insanların 
bu gerilimleri çözmek adına neler yap-
tığını incelemiş. Bu ülkelerin ortaklaş-
tığı temel nokta şu: Militaristleşme ve 
savaş döneminde kadına yönelik cinsel 
şiddetin aşırı boyutlara varması ile barış 
döneminde gerçekleşen kadına yönelik 
erkek şiddeti arasında güçlü bir bağ var. 
Cockburn konuşmasında savaşla barışı 
birbirine bağlayan bu şiddet sürekliliği-
ni Okinawa ve Uganda örnekleri üzerin-
den anlattı.  

Okinawa, Japonya’nın güneyin-
de bulunan bir dizi adadan oluşan bir 
bölge. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
Japonya’nın kolonisiyken savaş sonra-
sında ABD askerleri tarafından 25 yıl 
süreyle işgal ediliyor. Bugün dahi Oki-
nawa, Japonya’da bulunan ABD askeri 
varlığının yüzde 75’ini barındırıyor. El-
bette bu askerlerin, “dinlenme ve rahat-
lama talebi” adı altında, kadınların be-
denlerini kullanmaları söz konusu. 

OWAM ise, kadınların 1995 yılında 
üç yaşında bir kız çocuğunun ABD’li as-
kerler tarafından kaçırılıp tecavüze uğ-
raması sonucunda kurdukları bir örgüt. 
Bu örgüt aynı zamanda Okinawa’daki 
anti-militarist hareketin ve barış hareke-
tinin önemli ve saygın bir bileşeni. Ana 

akım hareket temelde ABD ve Japon-
ya arasındaki güvenlik anlaşmasına ve 
Okinawa’daki ABD askeri üslerine karşı 
mücadele veriyor. OWAM bu hareketle 
kitlesel şiddet (örneğin ABD uçakların-
da ve denizaltılarında bulunan nükleer 
silahlar) karşıtı eylemlerde birleşiyor. 
Ancak OWAM’a göre yumruk, postal 
ve kalkmış bir penis de birer silah. Ve bu 
silahların kurbanı, Kuzey Kore gibi düş-
man bir ülkeden ziyade, yerli bir kadın 
olabiliyor. OWAM bu yüzden, kadınla-
rın cinsel istismarıyla ABD-Japonya gü-
venlik anlaşması arasında herhangi bir 
ayrım yapılmasına izin vermiyor. 

OWAM’ın kardeş örgütü REICO ise, 

tecavüz ya da ev içi şiddet vakalarının 
tek faillerinin ABD’li askerler olmadı-
ğına işaret ediyor; Okinawalı ve Japon 
erkeklerin ABD askerlerinden geri ka-
lır tarafı yok. REICO üyeleri diyor ki: 
“Tecavüzün faili ister bir ABD askeri, 
ister Okinawalı, isterse Japon bir erkek 
olsun, cinsel şiddete karşı ortak öfkemiz 
ve tepkimiz aynı olacaktır.” Tahmin edi-
leceği üzere, ana akım hareketin solda 
duran erkekleri, bu öfkenin yerel er-
keklere yöneltilmesi konusunda hiç de 
hevesli değiller. Bir yandan ana akım 
hareketin öfkesini ABD’li erkeklerin 
tecavüzü ile besleyip milliyetçiliği kö-
rüklerken, diğer yandan yerli erkeklerin 

Savaşla barış arasındaki bağ: 
Kadına yönelik erkek şiddeti

DOSYA

Militaristleşme ve savaş döneminde kadına yönelik cinsel şiddetin aşırı boyutlara 
varması ile barış döneminde gerçekleşen kadına yönelik erkek şiddeti arasında güç-
lü bir bağ var

Selin Çağatay
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tecavüzüne karşı durmanın anti-milita-
rist aktivizm olmadığını düşünüyorlar! 

OWAM’lı kadınlar için mesele, ana 
akım hareket için olduğu gibi ABD’nin 
toprak işgalinden ibaret değil; onlar 
farklı ölçeklerdeki şiddet vakaları ara-
sındaki ilişkiye işaret ediyor. Ordu şid-
det üreten bir sistemse patriyarka da 
şiddet üreten bir düzen. Yani, kadına yö-
nelik erkek şiddeti, küresel şiddetin çok 
önemli bir unsurunu oluşturuyor. 

Uganda’daki sorun ise küçük ve ha-
fif silahlarla ilgili. Uganda’da 1962 yı-
lındaki bağımsızlıktan sonra savaş nere-
deyse hiç durmadı. Bunun sonucunda şu 
an ülkedeki erkeklerin çoğu yasal veya 
yasadışı silah sahibi ve kadınlara karşı 
davranışları da değişmiş durumda. Silah 
sahibi olmak erkek kimliğini güçlendi-
riyor ve/çünkü kadın bedenini kontrol 
etmeyi kolaylaştırıyor. Çatışma olsun 
olmasın, tecavüz ve dayak oldukça yay-
gın durumda ve silahların varlığı yüzün-
den yaralanmalar daha ciddi ve tehlikeli 
oluyor, şiddet sonucu ölüm vakaları ar-
tıyor. Silahlar çevredeki insanların ola-
ya müdahale etmesine de engel oluyor. 
Üstelik, tecavüzü mahkemeye başarılı 
bir şekilde taşımak için direndiğinizi 
kanıtlamak zorundasınız ve ortada bir 
silah varsa direnemiyorsunuz; yani fai-
lin yargılanması ihtimali eskiye kıyasla 
çok daha düşük. 

Cockburn’un belirttiği üzere, Ugan-
da’da güçlü bir kadın hareketi var ve 
çok sayıda kadın bireysel silahlanma 
sorununu çözmeye çalışıyor. “Kadın-
ları kurtarmak istiyorsanız silahlardan 
kurtulun” sözüyle yola çıkan kadın-
lar, dünyayı küçük ve hafif silahlardan 
arındırmayı amaçlayan IANSA adlı bir 
örgütün kurduğu uluslararası ağdan bes-
lenerek, devletin silahsızlandırma poli-
tikasına müdahil olmaya çalışıyor. 

IANSA’dan bahsetmek gerekirse, 
merkezi Londra’da bulunan bu örgüt, 
farklı ülkelerdeki yerel sivil toplum 
örgütleriyle işbirliği içinde çalışarak, 
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere 
uluslararası kuruluşlara ve devletlere 
baskı yaparak onları bireysel silahlan-
ma konusunda önlem almaya zorluyor. 
IANSA’nın şimdiden bir başarısı var: 
Birleşmiş Milletler küçük ve hafif silah-
lara yönelik bir eylem programı hazır-
lamış durumda. Bu programı imzalayan 
devletler, yasadışı hafif silahların üre-
timi, satışı ve taşınmasını engellemeye 
yönelik belirli kanunlar geçirmeyi ka-
bul ediyor. Ancak tabii bu programda 
kadınlara yönelik tek bir kelime yok. 
İki sene önce bir kadınlar ağı oluşturan 
IANSA ise silah karşıtı feminist grupları 
destekliyor. Ayrıca, bireysel silahlanma 

meselesinin toplumsal cinsiyetle ilişkili 
olduğunu, yasal ya da yasadışı şekilde 
silahları üreten, alan, satan, taşıyan ve 
kullananların ağırlıklı olarak erkekler 
olduğunu ve silahların kadınlar üzerin-
deki olumsuz etkilerini hükümetlere ve 
uluslararası kuruluşlara anlatıyor. Yani, 
dünyayı silahlardan arındırmak istiyor-
sak bu, öncelikle erkeklerle ve erkeklik-
le ilgili bir şeyler yapmayı gerektiriyor. 

Uganda’da İçişleri Bakanlığı, Bir-
leşmiş Milletler ile imzaladığı eylem 
programı doğrultusunda, silaha erişimi 
olan erkekler üzerinde kontrol sahibi 
olmaya yönelik bir yasa hazırlıyor. Ya-
saya göre silah ruhsatı mecburi hale ge-
lecek ve sabıka kaydı bulunanlar silah 
sahibi olamayacak. Ama ev içi şiddet 
sabıka kaydına geçmiyor ki! Devlet “Si-
lahlar yanlış ellere geçmemeli” derken 
aklında teröristler var; soruna güvenlik 
sektörü açısından yaklaşıyor. Kadın-
larsa silahı tutan eli hedef alıyor ve ev 
içi şiddet uygulayan erkeklerin de silah 
sahibi olmaması gerektiğini vurguluyor.

Okinawa ve Uganda arasındaki pa-
ralelliği görmek mümkün: Kadınlar 
iki örnekte de meseleyi dünyanın geri 
kalanının görmezden geldiği ucundan 
tutuyor. Onlar için esas mesele, savaş-
taki ve barıştaki erkek şiddetini birbiri-
ne bağlayan sürekliliği görünür kılmak. 

Okinawa’da ABD askerlerinin varlığı, 
savaşın, bitmiş olmasına rağmen bir 
anlamda devam ettiği anlamına geliyor. 
Barış olsa bile, askeri şiddet kadınların 
hayatına cinsel şiddet olarak yansıyor. 
Uganda’da ise, savaş zamanında kulla-
nılan silahlar barış döneminde farklı bir 
anlam kazandı; silah sahibi olan erkek-
ler hem ekonomik güçlerine güç, hem 
de erkekliklerine erkeklik katıyor. 

Cockburn’a göre Okinawa ve Ugan-
da örnekleri bize, savaş ve barışı birbi-
rine bağlayan erkek şiddetine karşı mü-
cadele ederken benimseyebileceğimiz 
bir yol gösteriyor. İlkin, savaş karşıtı ve 
anti-militarist hareketlerin, toplumsal 
cinsiyet ilişkilerini dönüştürmeyi amaç-
layan hareketleri de içermesi gerekiyor. 
Erkekliği dönüştürmek, kadın-erkek 
ilişkilerini yeniden şekillendirmek, ai-
lenin işleyiş şeklini değiştirmek, aske-
rileşmiş erkeklik ve itaatkâr kadınlık 
modellerinin yeniden üretimine bir son 
vermek barışın olmazsa olmazları; yani 
toplumsal cinsiyet meselesi barış mese-
lesi demek. 

İkincisi, erkeklerin de bu meselenin 
çözümünde yer alması gerekiyor. Çok 
sayıda, yüzlerce erkek toplumsal cin-
siyet aktivisti ve anti-militarist aktivist 
olmadıkça yol almamız zor görünüyor. 
Son olarak, kendi feminist hareketleri-
mizde, militarizmi bir toplumsal cin-
siyet meselesi olarak analiz etmeyi ve 
bunu kadına yönelik erkek şiddetiyle bir 
arada dile getirmeyi şu an olduğundan 
çok daha güçlü bir şekilde yapmamız 
gerekiyor. 

Bu öneriler Türkiye için de epey an-
lamlı. Cockburn Türkiye’de erkekliğin 
şiddet bağlamında İngiltere’ye kıyasla 
daha çok sorgulandığını ve erkeklerin 
barış mücadelesinde aktif rol almalarına 
(örneğin vicdani retçiler) gıpta ile baktı-
ğını söylüyor. Yine de, militarist şiddet 
ile bireysel şiddet arasındaki ilişkinin 
yeteri kadar irdelenmediğine, kadına 
yönelik erkek şiddetinin “aile içi şid-
det” adı altında toplumsal bağlamından 
kopartıldığına, AKP hükümetinin kadın 
cinayetlerindeki artışa rağmen bireysel 
silahlanmanın önündeki engelleri kal-
dırdığına şahit oluyoruz. Öte yandan 
feministler, şiddetin faillerinin ağırlıklı 
olarak erkekler olduğunu hatırlattıkla-
rında, “erkek düşmanı” ilan edilip yal-
nızlaştırılıyorlar. Erkek şiddetinin sa-
vaşta ve barışta var olan bir süreklilik 
olarak görüldüğü bütünlüklü bir tahlil 
için, anti-militarist hareketin ve barış 
hareketinin feminizmden daha fazla 
beslenmesi ve feministlerle daha fazla 
dayanışma içinde olması kaçınılmaz gö-
rünüyor. 

DOSYA

Kadına yönelik erkek 
şiddetinin “aile içi şiddet” 

adı altında toplumsal 
bağlamından kopartıldığına, 

AKP hükümetinin 
kadın cinayetlerindeki 
artışa rağmen bireysel 

silahlanmanın önündeki 
engelleri kaldırdığına şahit 

oluyoruz
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İkinci dalga feminizm soyut eşitlik 
fikrinin ötesine geçerek, özgürlük 
bağlamında bir eşitlik tahayyülün-
den hareket etmiştir. Feminizm, 

kadın erkek arasındaki eşitsizliği yara-
tan toplumsal yapıyı ve iktidar odakları-
nı sorgularken temel hak ve özgürlükle-
rin demokrasinin formel gerekleri kadar 
önemli olduğu alternatif bir demokrasi 
anlayışı sunmuştur.1 Bunun sonucunda 
liberal-temsili demokrasilerin ataerkil 
sistemle olan ilişkisini, eşitlik, kamusal 
alan-özel alan, yurttaşlık ve katılım so-
runları çerçevesinde deşifre etmişlerdir. 
Böylece kadınlar, 
hareketin içinde 
hem kendi kamu-
sal alanlarını oluş-
turmuşlardır, hem 
hakim söylemlerin 
dışında ve karşısın-
da kendi kavramla-
rı ile biçimlendir-
dikleri taleplerini 
dillendirmişlerdir. 
Kadın hareketinin 
oluşturduğu ma-
dun karşıt kamu-
lar2 içinde oluşan 
bu talepler politik 
sistemin yapısına 
ve hareketin gücü-
ne göre kadınların 
kullandıkları çeşitli 
stratejiler sayesin-
de, güçlü kamusal 
alanlara yani par-
lamentolara kadar 
ulaşabilmiştir.

Evrensel kadın hareketinin, kadının 
insan hakları meselesini demokrasi mü-
cadelesi ile örtüştürmesi, Türkiye’de 
de karşımıza çıkmaktadır.  1980’lerde-
ki kadın hareketi darbe sonrası Türki-
ye’deki ilk demokratik siyasal hareket-
tir3. 

1980’li yıllarda kadın hareketi, fe-
minist kadınların küçük gruplar içinde 
dayanışma ve karşılıklı dostluk üzerine 
kurdukları bir örgütlenme pratiğiyle yol 
almıştır. Bilinç yükseltme tekniğini kul-
lanan gruplar kadınların kendi kişilikle-

rini bulmalarını, güçlenmelerini, güven 
kazanmalarını sağlamıştır.  Küçük grup-
ların formel örgütlere göre daha esnek 
yapıda olmaları, giriş-çıkışı daha kolay 
olan, eyleme daha hızlı geçebilen örgüt-
lenmeler olmalarını getirmiştir.  Örgüt-
lenmeler içinde hiyerarşinin ve lider-
liğin olmaması, hareketin demokratik 
ve adem-i merkeziyetçi yapısını ortaya 
koyması açısından önemlidir.  Bu ör-
gütlenme yapısı ile kadınlar Türkiye’de 
o güne dek görülen en demokratik ve 
katılımcı yapıyı oluşturmuşlardır. Bi-
çimsel anlamdaki radikallikleri, fikirsel 
ve söylemsel anlamdaki radikalliklerini 
beslemiştir. Dergiler, broşürler, eylem-

ler, kampanyalar, paneller kanalıyla 
tartıştıkları meseleleri, sorunlar ve ta-
lepler olarak kamuoyunun gündemine 
taşımışlardır. Kişisel olanın politikasını 
yapan kadınlar o güne kadarki siyaset 

anlayışına kökten bir değişiklik getir-
mişlerdir.4

1980’li yıllarda Türkiye’de kadın 
hareketi kısa süreli hedefler oluşturan 
ad hoc komiteler aracılığıyla eylem ve 
kampanyalarla sorunlarını gündeme 
getiriyordu ve bu noktada başarılıy-
dı.  “Dayağa Karşı Kampanya”, “Be-
denimiz Bizimdir-Cinsel Tacize Hayır 
Kampanyası” çerçevesinde yapılan 
“Mor İğne Kampanyası”, meyhane ve 
kahve ziyaretleri, İzmirli kadınların 
gece yürüyüşü, TÜYAP kitap fuarında 
cinsel taciz standı, Bilsak’ta tartışma 
ve tanıklık toplantıları örneklerden ba-
zılarıdır. T.C.K. 438. maddenin iptali 

için bir protesto 
kampanyası ile if-
fetli iffetsiz kadın 
ayrımının ortadan 
kalkması talebi ve 
neticede madde-
nin iptali bu dö-
nemin kazanımla-
rındandır. Hareket 
kitleselleşirken, 
geleneksel kadın 
örgütleri ve diğer 
siyasal örgütler de 
bu eksende değiş-
meye başlamıştır.5 

1980 sonrası 
feminist hareket; 
gruplara, birey-
lere ve onların 
inis iyat i f ler ine 
güvenen ve saygı, 
demokrasi, çoğul-
culuk gibi Tür-
kiye’deki siyaset 
yapma üslubunu 

kökten değiştiren bir biçimde siyaset 
yaparak yol aldı.6 Böylece kadın ha-
reketi feminist hareketin itici gücüyle 
1980 sonrası dönemde demokrasiye ge-
çişteki en önemli toplumsal aktör olarak 
tarihe geçti.

Kadın Hareketinin çözüm stratejile-
ri, 1990 sonrası dönemde dernek, vakıf, 
platform gibi kurumlarda gerçekleştir-
meye çalışılmıştır. Kadın Hareketi 1990 
sonrası feminist, Kürt, muhafazakâr, 
Kemalist, eşcinsel… gibi içindeki tüm 
farklılıkların kabulüne dayalı bir kamu-

1980 sonrası feminist hareket, Türkiye’deki siyaset yapma üslubunu kökten değiştiren 
bir biçimde siyaset yaparak yol aldı

Türkiye’de kadın hareketinin 
demokratikleşmeye etkisi

İlkay Yılmaz

Kadın Hareketi 1990 sonrası 
içindeki tüm farklılıkların 

kabulüne dayalı bir kamusal 
alan oluşturma noktasında 
siyaseti dönüştürücü bir 

işlevi de gerçekleştirmiştir
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sal alan oluşturma noktasında 
siyaseti dönüştürücü bir işlevi 
de gerçekleştirmiştir.  Bu sü-
reç farklılık, parçalılık, yerellik 
ekseninde biçimlenen bir de-
mokratikleşme perspektifini de 
beraberinde getirmiştir.7 

Ancak 1990’lar kadınları 
sokak eylemlerinden ziyade ka-
pandıkları kurumlara, projelere 
hapsetmiştir. Bu içine kapanma 
ile birlikte kadın hareketi içinde 
feminizm noktasında ideolojik 
bir savrulma da görülmektedir. 
Feminist örgütlenme yöntem-
lerinden yavaş yavaş vazgeç-
me, hareketin hem radikalliğini 
törpülemiş, hem de gündelik 
yaşam pratiklerinin değiştiril-
mesi hedefine giden yolu ze-
delemiştir. Sonuç olarak kadın 
hareketi hakim siyasal kültürün 
etkisinden kendini sıyırmakta 
zorlanmaya başlamıştır. Ancak 
unutulmaması gereken nokta 
tüm bunlara rağmen kadınların 
aralarında tartışmaya devam 
ettikleri gerçeğidir. Bu da her ne kadar 
hakim siyasal kültürün etkisinde kalsa 
da kadın hareketinin farkını ortaya koy-
maktadır.

2000’li yıllarda kurumsallaşmanın 
getirdiği bir avantaj olarak hareketin 
devlet mekanizmaları içinde lobicilik 
faaliyetleri yürütmesi oldukça olum-
lu bir gelişmedir8. Özellikle Medeni 
Kanun, Anayasa madde 10 ve TCK 
mücadelelerinde kadın hareketi talep-
lerini parlamento 
düzeyinde dile ge-
tirebilen bir kurum-
sallaşma seviyesi 
edinmiş ve kamu-
oyu nezdinde meş-
ruiyetini artırmış-
tır. Maalesef bu tip 
idari-hukuki deği-
şikliklerin birçoğu 
hareketin talepleri-
ni tam olarak karşı-
lamamış ve genellikle parlamentodaki 
erkek egemen yapı nedeniyle bilinçli 
olarak eksik bırakılmıştır. 

Tüm bu süreç siyasal partilerde ve 
diğer sivil toplum adacıklarında femi-
nizm ve kadının temsiline ilişkin tar-
tışmalarla birlikte gitmiştir. Örneğin, 
kadın temsiline ilişkin kota, kadınların 
güçlü oldukları kurumlarda işlemekte-
dir ama siyasal yelpazenin hem sağın-
da hem solunda birçok kurumda kota 
talebi hâlâ cadılıkla eşdeğerdir. Öyle 
ki, özellikle sendika seçimlerinde femi-
nistler için rahatlıkla revizyonist, küçük 

burjuva gibi, seçimin yapıldığı kuruma 
göre pejerotif anlamlarla yüklü hangi 
sıfat varsa rahatlıkla kullanılmaktadır. 
Bazı kurumlarda feminizm kavramını 
zikretmek bile tepkiyle karşılanmakta-
dır. Bazı durumlarda cinsel taciz bile, 
en son KESK örneğinde gördüğümüz 
gibi, erkeklerin ve hatta bazı kadınların 
üzerini örtmeye çalıştıkları ya da inatla 
kadın hareketi tarafından oluşturulmuş 
tanımının görmezden gelindiği bir du-
rum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son birkaç yıl 
içinde feminist ör-
gütlenmelerin art-
ması ve bu örgütle-
re katılan kadın sa-
yısının çoğalmasıy-
la kadın hareketinin 
tekrar canlılık ka-
zandığını ve sokağa 
indiğini söylemek 
mümkün. Bu canlı-
lık hem yerel hem 

ulusal düzeyde toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğine dair tartışmanın canlanmasını 
da beraberinde getiriyor. Artık feminist 
karşıt kamu tüm tartışmaya taraf olarak 
kamuoyu nezdinde meşru bir siyasal 
özne olarak karşımıza çıkıyor. 
_________________________
1 Meryem Koray, “Türkiye’de Kadın Ha-
reketinin Soru ve Sorunları”, 75 Yılda Ka-
dınlar ve Erkekler, der.: Ayşe Berktay Ha-
cımirzaoğlu, , Tarih Vakfı Yayınları, İstan-
bul, 1998, s:364-365;  “Fatmagül Berktay, 
Cumhuriyet’in 75 Yıllık Serüvenine Kadın-
lar Açısından Bakmak”, a.g.e., s:1-12

2 Nancy Fraser, revizyonist tarih yazımına 
atıfla çoğul kamular fikrini ortaya atar.  İş-
çiler, derilerinin rengi farklı olanlar, kadın-
lar, geyler, lezbiyenler gibi ezilen toplumsal 
grup üyelerinin kendi kimlik, çıkar ve ih-
tiyaçları hakkında muhalif yorumlar oluş-
turmalarına imkan veren karşıt söylemler 
üreterek söylemsel alanlar meydana getir-
diklerini anlatır. Birbirlerine paralel olarak 
kurulan bu söylemsel alanları madun-karşıt 
kamular olarak adlandıran Frazer bunların 
çoğalmasının söylemsel alanın genişlemesi-
ne neden olacağını savunur. Nancy Fraser, 
“Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek”, Ka-
musal Alan, Der. ve Çev. Meral Özbek, Hil 
Yay., İstanbul, 2004, s.:116-118.
3 Yeşim Arat, “Toward a Democratic Soci-
ety – The Women’s Movement in Turkey 
in the 1980s”, Women’s Study Int. Forum, 
cilt.17, sayı2/3, 1994, s.:.241-248.
4 Şirin Tekeli, “1. ve 2. Dalga Feminist Ha-
reketlerin Karşılaştırmalı bir İncelemesi 
Üzerine”, 75 Yılda …, s.:340-343.
5 Meryem Koray, “Türkiye’de Kadın Hare-
ketinin Soru ve Sorunları”, 75 Yılda, s.:362. 
Merkez sol bir parti olan Sosyal Demokrat 
Halkçı Parti’nin 3. Olağanüstü Genel Kuru-
lunda (1989) parti programında kadınlara 
%25’lik bir kota ayrılmasını kabul etmesi 
buna bir örnektir.  
6 Şirin Tekeli, “80’lerde Türkiye’de kadınla-
rın Kurtuluşu Hareketinin Gelişmesi”, Biri-
kim, sayı:3, Temmuz 1989, s:40
7 Sevgi Uçan, “İkinci Dalga Feminizmin 
Açtığı Alan: Demokratikleşmeden AB’ye”, 
Birikim, sayı:184-185, 2004, s:114
8 Elbette bu tüm sistemi değiştirmeye ça-
lışan hareketin sistemin yapılarına entegre 
olması çelişkisini de getirmiştir. Ancak ku-
rumsal düzenlemelerin yapılması ancak bu 
şekilde mümkündür.

Kadınlar ve erkekler 
eşit olmalıdır!

Kadınlar erkeklerden 
daha değerlidir!

Son birkaç yıl içinde 
feminist örgütlenmelerin 
artması ve bu örgütlere 
katılan kadın sayısının 

çoğalmasıyla kadın 
hareketinin tekrar canlılık 

kazandığını ve sokağa 
indiğini söylemek mümkün
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DOSYA

İklim değişikliğinin, ekolojik krizin, vahşi kapitalizmin krizinin bedelini ödemek zorunda 
bırakılanlar ve böylelikle daha fazla şiddet, denetim ve sömürüye tabi tutulanlar kadınlar

Feminizm ve yeşil, ekolojist ha-
reket, radikal politik hareketler 
olarak geliştikleri 1970’lerden 
başlayarak doğal müttefik ka-

bul edildiler. Hatta feminist hareketin 
kazanımlarını ilk sahiplenen ve politik 
örgütlenmesi içinde uygulamaya geçi-
ren, ekolojist hareket ve 1980’lerde bir-
biri ardına kurulan Yeşil Partiler oldu. 
Bunun bir sebebi bu hareketlerin taba-
nını büyük oranda kadınların oluştur-
masıydı. Karşı kültür hareketlerinden, 
barış hareketinden, radikal/lezbiyen 
feminist hareketten kadınların ekolojist 
harekete katılımı yüksekti. Bu hareket-
ler özellikle de erkek egemen, hetero-
seksist, baskıcı ve sömürücü değerlerin 
eleştirisi, adem-i merkeziyetçilik, kişi-
sel olanın politikliği gibi 
temel feminist ilkeleri be-
nimsiyorlardı. Fakat femi-
nist hareketle olan bu ya-
kınlığın ve kadınların etkin 
katılımının, yeşil hareket-
lerin partileşme sürecinde 
merkezi kadro ve politika-
lara doğrudan yansıdığını 
iddia etmek ise mümkün 
değil. Fakat düzen içine 
çekilen Yeşil Partiler dışın-
da kalan yerel ve radikal 
ekolojist hareketler femi-
nist mücadeleden gelen ya 
da doğanın ve kadınların 
ezilmesi ve sömürülmesini 
birlikte değerlendiren ka-
dınlardan oluşmaya devam 
etti. Bugün Batı Avrupa’da 
ekolojist hareket içinde 
“doğrudan eylem” savu-
nucuları ve düzenleyicileri 
büyük oranda eko-feminist 
kadınlar. Yine eylemlerin-
de, örgütlenme modellerinde, kamp-
larında feminist ilke ve yöntemleri en 
çok hayata geçirmeye çalışanlar radikal 
ekolojist hareketler. 

Fakat ekolojist hareketin doğası ge-
reği feminist olduğu ya da olması ge-
rektiği iddiası ise içinde bir dizi tehli-
keyi barındırıyor. Bunlardan en önem-
lilerinin feminist mücadelenin öznesiz-
leştirilmesi, bağımsız bir feminist mü-
cadelenin ikincilleştirilmesi, dişilliğin 
ilkeselleştirilmesi ve feminist hareketin 
kapsayıcı, sistematik bir patriyarka 

eleştirisinin bireysel ya da bireyler ara-
sı bir soruna dönüştürülmesi olduğunu 
düşünüyorum. Bunda elbette ekolojist 
hareket içinde, özelikle de tüketim ve 
büyüme karşıtı hareket içerisinde ye-
relleşme ve bireysel değişime yapılan 
vurgunun artması büyük rol oynuyor. 
Öte yandan ekolojist harekete katılan 
kadınların büyük çoğunluğunu, politik 
bir feminist hareketin yokluğunda qu-
eer ve işgal hareketi içinden kadınların 
oluşturması, ekolojik hareket içinde 
feminist mücadelenin politik öznesi 
konusunu sorunsallaştırmayı zorlaştı-
rıyor. Eko-sosyalist yaklaşım ise, eko-
lojik felaket ve kapitalizm altında en 
çok kadınların ezildiğini tekrar etmenin 
ötesine geçip, kadınların özgül ezilme 
biçimlerine her zamankinden daha fazla 
eğilmek zorunda. 

Öte yandan karşı karşıya olduğumuz 
ekolojik felaketin, iklim değişikliğinin, 
vahşi kapitalizmin ve kadınlar üzerin-
deki şiddeti gittikçe artan patriyarkanın 
özellikle Güney yarımküredeki kadınlar 
açısından politik özne sorunsalını bir 

başka biçimde dönüştürdüğünü düşü-
nüyorum. Bugün iklim değişikliğinin, 
ekolojik krizin, vahşi kapitalizmin kri-
zinin bedelini ödemek zorunda bırakı-
lanlar ve böylelikle daha fazla şiddet, 
denetim ve sömürüye tabi tutulanlar 
kadınlar. Bu durum ekolojik hareketin, 
çevreci taban hareketlerinin, köylü ve 
yerli hareketlerin özneleri ile feminiz-
min öznesini iç içe geçiriyor. Bugün 
Güney ülkelerinde gıda üretiminin yüz-
de 80’i kadınlar tarafından gerçekleşti-
riliyor, su, yakacak gibi diğer temel ih-
tiyaç maddelerinin sağlanmasından, ço-
cuk ve yaşlı bakımından sorumlu olan 
kadınlar. Çiftçi kadınların topraksızlaş-
tırılması, su kaynaklarının mülkleştiril-
mesi, ormansızlaşma, iklim felaketleri, 
salgın hastalıkların artmasından ilk ve 
en fazla etkilenen kadınlar. Bu yüzden 

topraksızlaştırılan köylü 
hareketlerinde, ormanların 
savunulmasında, suya eri-
şim hakkı mücadelesinde, 
sel sonrası iyileştirme ça-
lışmalarında ve yerel, ma-
halli dayanışma ağlarında 
mücadele eden kadınlar. 
Bu kadınlar için ekolojik 
mücadele gündelik ya-
şamlarının, hayatta kalma 
kavgalarının bir parçası. 
Son yıllarda Türkiye’de de 
kadınların topraksızlaştırıl-
ması, topraklarının kirletil-
mesi, suya erişim imkanla-
rının azalması, HES’lerle 
birlikte bağlı oldukları 
doğanın, geçim kaynak-
larının yok edilmesine ve 
kadınların kendi yaşam 
alanlarını savunmak üzere 
çevreci taban hareketlerine 
katılmasına tanık oluyoruz. 
Taban hareketleri içinde-

ki kadınların, özgül ezilme biçimlerini 
hareketin gündemine dahil edebilme-
leri, kendi mücadele gündemlerini ve 
öz-örgütlülüklerini yaratabilmeleri ve 
yerel düzeyde ve hareket içinde karar ve 
denetim mekanizmalarına katılımı talep 
etmeleri önemli. Diğer yandan sosya-
list, maddeci bir feminizmin kadınla-
rın patriyarkal kapitalizm altında özgül 
ezilme biçimlerine ilişkin analizini ve 
mücadele hattını ekolojist bir perspek-
tifle genişletmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. 

Feminizm ve ekolojist hareket

Ekolojist hareketin doğası 
gereği feminist olduğu ya 
da olması gerektiği iddiası 
ise içinde bir dizi tehlikeyi 

barındırıyor

Özlem Barın
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Memlekette nasıl bir de-
mokrasi istiyoruz tartış-
masında ne dediğimiz 
aslında hangi “torba 

dava”yı nasıl değerlendirdiğimizi söy-
lediğimizde anlaşılıyor. KCK, Ergene-
kon ve Devrimci Karargâh davalarında 
nerede durduğumuz kiminle yan yana 
politika yapacağımızı/yaptığımızı da 
gösteriyor. Biz feministler de değişik 
dolayımlarla bu üç davanın mahkeme 
kapılarında, salonlarında bulunuyoruz 
bir süredir. 

İlki KCK davasıydı. DÖKH’ün 
çağrısıyla, Diyarbakır’a çokça, 
KESK’teki cinsel taciz sorununun 
çözülememesinin iç sıkıntısıyla 
gittim. Biraz kırgın bir dayanış-
ma duygusuyla vardım mahke-
me binasına. Salonun önü çok 
kalabalıktı: Sendika, baro ve oda 
başkanları, parti temsilcileri ve 
yurtdışından gözlemciler. Hay Al-
lah, bu kadar mühim bir bileşimi 
geçerek davayı izlemek mümkün 
olmayacak galiba diye düşünme-
mek elde değildi. Yanılmışım… 
Tüm izleyiciler aynı ilgiyle kar-
şılandı ve kimseye öncelik tanın-
madı. Herkes aynı kuyrukta yeri-
ni aldı (kaptı demek daha doğru 
olabilir) ve içerisi müsait oldukça 
salona girilebildi. Sadece yurtdı-
şından gelenlere öncelik tanındı 
zira onlar memleketin kuyrukta 
sıra kapma geleneğini bilmez gö-
rünüyorlardı! İçeriye girdiğimde 
iç sıkıntıma rağmen iyi ki gelmi-
şim dedim. Kadın tutuklular ayrı 
oturuyordu, gözlüğümü takıp on-
lara bakmaya çalışırken Pınar’ın 
“Hülya gelmiş” diyen sesini duydum. 
Hacer’e ve Pınar’a mutlulukla el salla-
dım. Mahkeme bildik biçimde devam 
etti. Kürtçe konuşuldukça hâkim mik-
rofonu kapatarak tutuklu arkadaşları-
mızın sözünü kesiyordu. Dışarıda da 
bildik sahneler devam etti, polis mah-
kemeyi protesto edenlerin üzerine taz-
yikli suyla, biber gazıyla saldırdı. Ama 
belli ki Kürt halkı biber gazına ve suya 
dayanıklılığını artırmış. Zira gaz sıkıl-
dıktan birkaç dakika sonra aynı alanda 
yeniden toplanıyorlardı. Akşam mahke-
me sonrasında iki dosya dağıtıldı, biri 

DÖKH’nin mahkemeye ilişkin savun-
masıydı. O mahkemede yargılananın 
esas olarak DÖKH’nin Kürt kadınlarla 
birlikte verdiği mücadele olduğunu an-
latan kapsamlı bir siyasal savunma dos-
yasıydı. 

İkincisi Ahmet Şık ve Nedim 
Şener’in gözaltına alınmasıyla başlayan 
dava oldu. Bu davayı Ergenekon diye 
adlandırmak bu arkadaşlara haksızlık 
olacağı için olsa gerek, dayanışma süre-
cinde yer alan kimse davayı Ergenekon 
davası diye anmıyor. Biz SFK’lılar da 
Ahmet, Yonca’mızla evli ve Yonca’nın 
eylemlerimizin ve etkinliklerimizin ka-
tılımcısı kızının da babası olduğu için 

olaya ilk andan müdahil olduk (Ayrıca 
Ahmet, gazeteci olarak, çoğumuzun 
yıllarca katıldığı eylemlerin en gerçek 
gözü kulağı olmuştu). Birlikte feminist 
politika yapmanın verdiği alışkanlıkla 
göstermeye çalıştığımız dayanışmamız 
Ahmet’e yöneltilen suçlamanın akılla-
ra ziyanlığıyla birleşince, 5 Mart günü 
SFK’lılar olarak Beşiktaş’taki mahke-
me kapısında yerimizi almıştık. Öfke, 
umut, karamsarlık duyguları peşi sıra 
bir döngü şeklinde yaşandı o gece bo-
yunca. Sabaha karşı tutuklamaları öğ-
rendiğimizde Yonca için geceyi biraz 
olsun kolaylaştırmış olma umuduyla 

evlerimize dağıldık. Galiba o geceden 
hepimize kalan zor günlerde birbiri-
mize güvenebileceğimiz duygusunun 
güçlenmesiydi. Ama mahkeme kapısın-
da feminist, sosyalist olmanın farkı sa-
nırım en çok, birkaç gün sonra Balyoz 
davasındaki tutuklu subayların eşleri 
militarist/hiyerarşik bir örgütlenmeyle 
Harbiye Orduevi önünde ve Beşiktaş’ta 
“Vardiya Bizde” eylemi yapmalarıyla 
ortaya çıktı. 

Son olarak yine Beşiktaş’ta Devrim-
ci Karargâh davasının kapısındaydık. 
Operasyon yedi ay önce yapıldı. Yine 
akıllara ziyan suçlamalar söz konusu: 
Yıllar önce öncü savaşını silahlı mü-

cadeleyi programlarından çıkaran 
sosyalistler Devrimci Karargâh 
üyesi olmakla suçlanıyor. Üstelik 
bu devrimciler, sosyalistler bir de 
üstüne işkenceci Hanefi Avcı ile 
birlikte örgüt kurmaktan yargıla-
nıyorlar. Devrimci Karargâh’ın 
-tıpkı KCK gibi- Ergenekon ile 
ilişkilendirilmeye çalışılması da 
cabası. Toplumsal muhalefetin 
önemli bir kesimi gibi biz de bir 
grup feminist olarak tutuklu ar-
kadaşlarla dayanışmak için mah-
kemenin kapısındaydık. Bir dizi 
feminist avukat arkadaşımız da 
salonda yerini aldı. Operasyondan 
sadece birkaç ay öncesine kadar 
SDP’lilerin çoğuyla selamlaşma-
yanlar vardı aramızda. SDP’nin 
verdiği kapsamlı özeleştirinin ar-
dından kişisel kırgınlıkları tamir 
edebilecek kadar zaman geçme-
den gözaltılar ve tutuklamalar ger-
çekleşmişti. Kuşkusuz tüm taraflar 
için unutmak mümkün olmasa da, 
mahkeme kapısında önemini bir 

hayli yitiren tartışmaların etkisiyle, 
biraz da çekinerek, belki bizimkilerdir 
diye cezaevi araçlarına el sallıyordum. 
(Rivayet odur ki, biz bir grup feminist 
DK tutuklularının gelişinden yarım saat 
sonra hala her araca el sallıyormuşuz!). 
Doğru arabaya da el salladım mı, sela-
mım ulaşmış mıdır bilmem ama itiraf 
ediyorum, orada atılan çokça grupçu 
sloganların bir kısmına içimden feci 
halde eşlik eder buldum kendimi… 
Yüksek sesle ise yaşasın devrimci da-
yanışma sloganını attım. O mahkeme-
nin kapısında bana en iyi gelen slogan 
da buydu galiba… 

Mahkeme kapısında feminist olmak

Hülya Osmanağaoğlu

Öfke, umut, karamsarlık duyguları peşi sıra bir döngü şeklinde yaşandı... Galiba o geceden 
hepimize kalan zor günlerde birbirimize güvenebileceğimiz duygusunun güçlenmesiydi
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Soyut eşitlik politikalarının mutlaklaştırılması, bir yandan kota talebinin içini 
boşaltırken, diğer yandan pozitif ayrımcılık önlemlerini aşılacak geçici önlemler/
stratejiler olmaktan da çıkararak kalıcı kılma riski taşıyor

Ka-Der, 2011 seçim kampan-
yasını başlattı: “Biz, eşit 
temsil, gerçek demokrasi, 
yeni anayasa ve engelleri aş-

mak için mecliste 275 kadın milletvekili 
görmek istiyoruz.” Feminist politikadan/
feminist cepheden bakınca; mecliste 
kadınların sayısının artmasını pek ço-
ğumuz önemli buluyoruz. Zaten bu ta-
lebin en temkinlimiz, en karamsarımız, 
en “parlamenter siyaset sevmeyenimiz” 
açısından bile göz ardı edilmesi müm-
kün görünmüyor. 

Ancak birçoğumuzun yaklaşımları, 
bir mesafe, hatta huzursuzluk nokta-
sında ortaklaşıyor. “Önemli bir talep 
ama…” diye başlayan cümlelerin arka 
planında da, sanı-
rım meselenin salt 
sayısal düzlemde 
ele alınmasından 
duyulan rahat-
sızlık var. Çünkü 
“mecliste kadınla-
rın olması” talebi, 
politik bir prog-
ramla desteklen-
miyor. Bu haliyle 
talep, kadınlarla 
erkeklerin sayısal 
eşitliğine indir-
genmiş durumda. 

Kadınların ezi-
len bir toplumsal 
grup olduğunu 
ve bu ezilmeden 
kaynaklanan özgül 
sorunlarının bulunduğunu görmeden 
eşitlik istemek, aslında bizi soyut bir 
eşitlik anlayışına mahkum ediyor. Çün-
kü bu yaklaşım sadece kadınlarla erkek-
ler arasındaki değil, kadınların kendi 
arasındaki farklılıkları (işçi, okur yazar, 
girişimci, Kürt, Ermeni, lezbiyen, trans, 
seks işçisi vb) ve eşitsizlikleri de gör-
meden, yol yürümeye çalışıyor.

Soyut eşitlik politikalarının mutlak-
laştırılması, bir yandan kota talebinin 
içini boşaltırken, diğer yandan pozitif 
ayrımcılık önlemlerini aşılacak geçici 
önlemler/stratejiler olmaktan da çıkara-
rak kalıcı kılma riski taşıyor. Çünkü bu 
haliyle “gerçek eşitliği” kurmak müm-
kün olmayacağı için pozitif ayrımcılık 

önlemlerine de her daim ihtiyaç olacak! 
Oysa ne soyut eşitlik, ne de farklılık po-
litikalarının altının bu kadar kalın çizil-
mesine ihtiyacımız var. Tam aksine Gül-
nur Acar Savran’ın dediği gibi; “farklı 
kadınlık durumları arasında köprüler 
kuran; bunların karşılıklı olarak birbi-
rini besleyen, yeniden-üreten konumlar 
olduğunu ortaya çıkaran ve her birinin 
nasıl patriyarkanın ihdas ettiği konum-
lar olduğunu açık eden bir politikaya”, 
yani feminist politikaya ihtiyacımız var. 

Feminist hareketin gönlünden geçen 
elbette, kadınların kendi talepleri doğ-
rultusunda programlarını oluşturmaları 
ve temsilcilerini kendilerinin seçmeleri 
olur. Tıpkı bağımsız feminist bir aday 
göstererek girdiğimiz Mart 2009 se-
çimlerinde olduğu gibi. Sadece feminist 

hareketten bir arkadaşımızı, Beyoğlu 
Belediye Başkan Adayı göstermekle 
kalmamış, aynı zamanda -pek çok ek-
siğine rağmen- bir politik program da 
oluşturmuştuk. Kuşkusuz feminist hare-
ket için önemli bir deneyimdi ve tabii ki 
bir başlangıçtı. 

2011 Genel seçimleri ise farklı ve 
zor bir politik iklimde gerçekleşecek. 
Listelerde feminist adaylar olsa da, as-
lında feministlerin/feminist hareketin 
birlikte belirlediği bir aday yok. Seçim 
sürecinde kadınlara ilişkin şimdiye ka-
dar kulağımıza çalınan tek söz de, liste-
lerdeki kadın aday sayısı ile sınırlı. 

Geçen zamanda kadınların; ne “ma-
lum” siyasi partilerdeki konumlarının 

değiştiğinden söz edilebilir, ne parti içi 
kadın örgütlenmelerinin güçlendiğin-
den, ne de bu örgütlenmeler kanalıyla 
parti politikalarına müdahale edilebil-
diğinden… Bu kategorideki siyasi par-
tilerin, daha bildik ifadesiyle “düzen” 
partilerinin, partili kadınlara bakışının 
değiştiğini söyleyebilecek bir veriye de 
sahip değiliz. Onlardan beklenen hâlâ 
“Genel Başkanımıza verdiğimiz ‘İK-
TİDAR’ ve ‘BAŞBAKANLIK’ sözünü 
yerine getirmek” için çooook çalışmak1. 
Daha açık ifadesiyle egemen, erkek ve 
cinsiyetçi olan genel siyaset arenasında 
kadınların politik özne olduğunu söyle-
mek hâlâ pek mümkün görünmüyor.2 

Seçim bildirgelerine şöyle bir göz 
atmak da bu savı doğruluyor. Örneğin 
AKP’nin 160 sayfalık seçim beyanna-

mesinde, kadının 
adı yok. Çünkü bu 
alana ilişkin “po-
litikalar”,  genel 
politikalar değil. 
Kadın kollarına 
havale edilmiş po-
litikalar. İşte kadın 
milletvekilleri için 
tahsis edilen alan 
da, üç aşağı beş 
yukarı burası, ka-
dın alanı (!) zaten. 
Seçimlerde bu ala-
na ilişkin talebini 
“eşitlik” üzerine 
kuracağı anlaşılan 
CHP saflarında 
da, bütünlüklü bir 

program ya da sis-
tem analizi olmadığını söylemeye hacet 
yok herhalde.3 

İşte bu noktada tekrar yazının başı-
na, Ka-Der kampanyasına dönmek ka-
çınılmaz görülüyor. Bıraktığım yerden 
devam ederek söylersem, siyasete eşit 
katılımın sağlanması için, “eşitlik” ve 
“farklılık” taleplerinin bütünleşmesini 
sağlayacak politikalara ihtiyaç var. İşte 
bu noktada kota talebiyle birlikte, poli-
tik bir program ihtiyacı da daha belirgin 
hale geliyor. Çünkü kadınlar için siya-
setin de, hayatın da dönüştürülebilme-
si için, patriyarkaya kafa tutulabilmesi 
için, sadece sayıca eşitliğe değil, bütün-
lüklü bir programa da ihtiyaç var. Üste-
lik siyasi parti başkanları ve karar verici 

Seçim kapıdayken… 

O. Meriç Eyüboğlu



43feminist
  politika

kurullarının erkeklerden oluştuğunu ve 
erkeklerin patriyarkadan/erkek egemen-
liğinden çıkarları olduğunu hatırlamaya 
da…4

Oysa Ka-Der (ve kampanyası), kadın 
adaylarda politik bir program aramadığı 
gibi, sadece biyolojik olarak kadın ol-
mayı yeterli buluyor. Zaten “eşit tem-
sil” talebinin muhatabı/“hedef kitlesi” 
olarak da siyasi partilerin erkek lider-
lerini görüyor. Ancak meselenin sadece 
temsile indirgenmesi, egemen ve erkek 
siyasetin kadınları sokmaya çalıştığı 
“alımlı, bakımlı, şık kadın milletvekili” 
kalıplarının da hiç sorgulanmamasına 
yol açıyor. Zaten bu haliyle Ka-Der’in 
“eşit temsil”inin içine örneğin lezbiyen, 
trans, başörtülü, seks işçisi, Kürt kadın-
ların girmesi de mümkün değil. Sonuçta 
kadınların meclisteki sayılarının artma-
sı, önemsiz bir kazanım olmasa da, bu 
talep -Ka-Der’in formüle ettiği haliyle- 
içeriksiz olması nedeniyle eksikliklerle 
malul. 

Kadınların daimi gündemi

CHP’nin “soyut eşitlik” dozajı yük-
sek önermelerine karşılık, AKP’nin ro-
tasında “kadın istihdamı” daha doğru 
ifadesiyle “ucuz işgücü” var. 

Çok derinleştirmeden sadece şubat 
ayının sonlarında yürürlüğe giren Tor-
ba Yasa düzenlemelerine göz atmak, 
kadınları nelerin beklediğini kavramak 
için yeterli aslında. Torba Yasa’yla; -tıp-
kı SSGSS’de olduğu gibi- kadınların ev 

içindeki karşılıksız emeğini yok sayan 
ve kadını değil aileyi merkezine alan 
sosyal güvenlik sistemi güçlendirildi. 
Yaşlı, hasta ve çocuk bakım hizmet-
lerinde kamu ve işveren yükümlülüğü 
yok sayılarak, bu görevler aileye ve aile 
içinde kadına yüklenmeye devam etti. 
Lafzında kadın istihdamını artırmaya 
yönelik ama özünde bir eliyle verdiğini, 
öbür eliyle alan istihdam politikaları (!) 
hayatımıza girdi.

2011’de de sosyal politika bağlamın-
da; ev kadını olanlarımız için emeklilik, 
hem evde hem işte çalışıp çifte mesai 
yapanlarımız için “erken emeklilik” 

istemeye, aileye, 
evliliğe mahkum 
edilmeden tek başı-
mıza yaşayabilmek 
için babadan ve 
kocadan bağımsız 
sağlık sigortası gü-
vencesi ve işsizlik 
ödeneği talep etme-
ye devam edeceğiz 
belli ki. 

Ülke genelinde 
sağlık çalışanları-
nın greve gittiği, iki 
gün “sağlık hizmeti 
sunmama” kara-
rı aldığı günlerin 
içinden geçerken; 
“sağlıkta dönüşüm 
programı”ndan ka-
dınların payına da 
yeni yükler düşü-
yor. Koruyucu sağ-
lık hizmeti sunan 
birinci basamak 
sağlık kuruluşları-
nın tasfiye edilmesi 
de, sağlık hizmetinin 
paralı hale gelmesi de; kadınların hasta, 
çocuk, yaşlı bakım yükünü daha da art-
tırdı/arttırıyor. Çünkü SSGSS ile oluş-
turulan ve seçimlerden sonra yürürlüğe 
girecek olan “yeni” sistemde, sağlık 
hizmetine ulaşmak için sosyal güvenlik 
sistemi içinde olmak yeterli değil. Sağ-
lık hizmetinden yararlanabilmek için 
ek ödeme yapılması (prim, katkı payı) 
gerekiyor. Bu da kadınların bakım yü-
künün de artması sonucunu doğuracak. 

AKP’nin politikalarının kadınların 
hayatlarındaki karşılığı sadece sosyal 
devlet anlayışının tasfiyesi ve kamusal 
hizmetlerin çökertilmesine bağlı değil 
tabii. Bunun yanı sıra giderek kökleşen 
“dini muhafazakârlığın” da, somut so-
nuçları kadınlar üzerinden cisimleşti/ci-
simleşiyor. Ne çorap giymeyen(!) TRT 
kameramanı üzerine dönen lakırdıları, 
ne Cemil Çiçek’in tarihe geçen “flört 
fahişeliktir” sözüne rahmet okutan Sel-
çuk Üniversitesi İlahiyat Bölüm Baş-
kanı Orhan Çeker’in “dekolte giyinen 
tecavüze uğrar” açıklamalarını unutmak 
mümkün.

Kadın cinayetleri ve erkek şiddeti 
yönünden de, “hadım yasası” fırtınası-
nın ardından yaprak kıpırdamıyor. Oysa 
kadınlar katledilmeye, AKP’li kadın 
milletvekilleri “münferit” demeye de-
vam ediyor.5 Erkek şiddeti, üç aşağı beş 
yukarı bir “asayiş” ve “uygulama eksik-
liği” olarak kodlanıyor. Patriyarkal sis-
temle ve bu sistemin kadınları yerleştir-
diği ikincil konumla bağı kurulmuyor. 

Dolayısıyla bu bağı aşındıracak (ve tabii 
ki koparacak) politikalar da geliştirilmi-
yor. 

Seçim barajlarının “dokunulmaz” 
olduğu, bağımsız adaylığın tek seçe-
nek olduğu bir parlamento aritmetiğin-
de, kadınlardan yana ve demokratik bir 
anayasa talebi ise, en gerçekçi yorumla 
sadece uzak bir hayal. 

Bu korkutucu gündem karşısında, 
“programsız kota”yla meclise girmiş 
kadınların nasıl davranacakları, ne ya-
pacakları ise herhalde cevaplanması en 
zor soru… 
__________________________
1 http://www.chp.org.tr/?page_id=1443
2 Oysa parti içinde ayrı, bağımsız ve güçlü 
bir kadın örgütlenmesine sahip olan BDP’li 
kadınların, parti siyasetine doğrudan müda-
hale etme ve değiştirme güçlerinin olduğu-
nu, Osman Baydemir’in cinsiyetçi ve küfür-
lü konuşmasına kamuoyu önünde yaptıkları 
müdahaleden, keza kadın milletvekillerinin 
kadınlar tarafından belirlenmesi/seçilmesi 
örneklerinden biliyoruz. 
3 Ama kimi iyileştirmelerden ve özellikle 
yasal düzenlemelerden her iki partinin kadın 
kolları sayfalarında da söz ediliyor. 
4 Bu noktada tekrarlamak da fayda var: 
Kadınlar kendi oluşturdukları programlar 
temelinde ve kendi seçtikleri kadınlar tara-
fından temsil edilmeliler!
5 Aslında bu saptama sadece “eşcinselliğin 
bir hastalık olduğu ve eşcinsellerin tedavi 
edilmesi gerektiği” söyleyen “Kadından So-
rumlu Bakan” Aliye Kavaf tarafından yapıl-
saydı, daha az endişelenirdik. Ancak “hadım 
yasası” mucidi Alev Dedegil de benzer gö-
rüşleri dile getiriyor. 

Siyasete eşit katılımın 
sağlanması için, “eşitlik” 
ve “farklılık” taleplerinin 

bütünleşmesini sağlayacak 
politikalara ihtiyaç var. İşte 
bu noktada kota talebiyle 

birlikte, politik bir program 
ihtiyacı da daha belirgin 

hale geliyor
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Yuvarlak Masamızın konusu femi-
nizmle pek çok açıdan çelişen evlilik 
kurumu… Dört feminist kendilerini 
evliliğe götüren koşulları, ilişkide ya-
şadıkları çatışmaları ve evlilikten son-
rasını konuştular.

Suna: Evlenmeden önce evliliğin 
ilişkileri kolaylaştıran bir şey oldu-
ğunu düşünürken, sonrasında öyle 
olmadığını görerek hayal kırıklığı 
yaşadım. “Hazır lokma” olmak in-
sanı aşağılayan bir şey. Emeksiz bir 
şekilde beraber olunuyor. Kolaycı-
lık... Onu görmek için çaba harca-
mıyorsun; akşam ya da birkaç gün 
sonra göreceğini biliyorsun. Hayatı 
kolaylaştırmak için evlenmişken 
diğer yandan başka zorluklarla yüz 
yüze kaldığımızı keşfettim. Başında 
iş bölümü ve birbirimizin hayatını 
kolaylaştırma noktasındaydı. Fakat 
bu konuda duyarlılıklarımızın fark-
lı olduğunu gördüm. Arkasından 
feminizmle tanışmam bu duyarlı-
lıklarımızın incelmesi gerektiğini 
hissettirdi. İkimiz de birlikte dönüş-
müş olduk. Ben dönüşürken tabii 
ki onu, çocuğumuzu ve ilişkiyi de 
dönüştürerek, düşe kalka, çatışarak 
yol almaya çalışıyoruz. Ama tabii 
öyle kolay olmuyor. Dönüşürken 
çatışsak da bundan memnunuz. 
O da kendi hayatındaki değişimi 
önemsiyor. Onun da politik bakışı-
nı, dünyaya bakışını etkilediğini düşü-
nüyorum. 

Yasemin: Ben kesin bir patriyarka-
nın hüküm sürdüğü bir evde büyüdüm. 
Aşırı baskın bir baba ve onun karşısın-
da pasifize olmuş bir anne… 1 yaş kü-
çük erkek kardeşime sunulanlarla bana 
reva görülenler sayesinde hak kavra-
mını çok erken yaşta öğrendim. Kadın 
olarak doğmuş olmanın suçunu hiçbir 
zaman ödeyememiş bir çocuk, ergen ve 
genç olarak hep borçlu ve eksik hisset-
tirildim. 5,5 yaşında başladığım okul 
hayatım babamın zoruyla girdiğim zi-
raat fakültesinden 20 yaşında mezun 
olarak son buldu. Daha hayatın başında 
öfkeli ve yorgundum. Hiçbir idealimi 
gerçekleştiremeyeceğimi okul süre-
cinde anlamıştım. Üniversitedeyken 
çıktığım ve bana sürekli evlenme tek-
lif eden çocukla kaçtım. İlk evliliğim 
böyle başladı. 13 yıl sonra gerçekleşen 

ikinci evliliğim de yine bir evden ve ya-
şadığım şehirden kaçış öyküsüdür. İki 
evliliğimi de ben bitirdim. Boşanmala-
rımsa yeraltı romanlarını aratmayacak 
süreçlerdi.

Babam, Alevi olduğu için ilk eşimle 
çıkmamıza izin vermedi. Aslında ondan 

okulu bitirirken ayrılmıştım ama sanı-
rım babamın baskısı olayı Romeo-Ju-
liet sendromuna dönüştürdü. Babamın 
bana evi dar etmesi ve en son beynimi 
yıkadığını söylediği kitaplarımla bir-
likte beni de zippo benziniyle yakmaya 
çalıştığı bir sinir krizinden sonra -anne-
min tavsiyesiyle- evi terk ettim… Bir 

süre sonra babamlarla tekrar barıştık. 
Ben artık başka bir şehirdeydim. Evlen-
dikten 3 ay sonra çalışmaya başladım. 
O askere gidene kadar, 8 ay çalışmadı, 
evde maket araba yaptı. O askerden ge-
lene kadar yaşımızın küçük olmasının 
da etkisiyle evlilikten çok evcilik ya-

şadık. Daha sonra o askerden geldi, 
ben işten çıktım. Ailesi ona bir işye-
ri açtı. Herkes evlilikten bir sonraki 
süreç olan bebekle ilgili yapmam 
gereken ödevi hatırlatmaya başla-
dı. Bir süre sonra bebek doğurmam 
için yapılan baskı inanılmaz boyut-
lara ulaştı. Adeta başka konu konu-
şulmuyordu. Daha kendimi hazır 
hissetmiyordum. Yaşım küçüktü, 
henüz hayatımızı rayına oturtma-
mıştık.  En son kayınbabam da kalp 
rahatsızlığı geçirince beni babasına 
bir çocuk bile vermeyen bir canavar 
ilan etti eşim. Ve hayatım, bedenim 
ve doğacak çocuğumla ilgili bu çok 
önemli kararda fikir yürütme mü-
cadelesinden vazgeçtim. Eşim ve 
diğer akrabalar ne yapmam gerek-
tiğini benden daha iyi biliyorlardı. 
Kızımız oldu. 22 yaşındaydım. Bu 
evlilikten bana kalan bir güzellik 
kızımdır. Tabii ki hep kötü şeyler 
yaşamadım. Âşıktım, birbirimizi 
seviyorduk. Ama o kadar yanlışlık 
yaşandı ki tüm doğruları götürdü. 

İlk eşim solcu bir yapıdan gel-
se de evliliğimiz boyunca ayrıcalıklı 
erkek konumunun tüm avantajlarını 
kullanmayı seçti. Çıkarken hayran ol-
duğum adam evlenince feodal güç tut-
kunu, duyarsız biri haline geldi ya da 
evlilik bunu görünür kıldı.  3 yıl sonra 
açtığımız işyeri battı, evliliğimiz artık 
bitme noktasındaydı. Ailenin tek erkek 
çocuğu olduğu için şehir değiştirme 
kararımıza ailesi çok büyük tepki ver-
di. Ailesine karşı duyduğu suçluluk ve 
ekonomik sorunlar bana yaşattığı hak-
sızlıkları katmerledi. Beni başka kadın-
larla aldatmasından daha çok yaralayan 
kendi çalışmadığı halde bana “Sekreter 
olarak çalışmaya utanmıyor musun?” 
demesi oldu. Bu süreçte bir şantiyede 
çevirmenlik yapıyordum. 25 yaşında 
panik atak hastası oldum, 1 yıl içinde 
12 atak geçirdim. Bunu ancak yaşayan 
anlayabilir. 2 yılın sonunda boşandık, 
artık bir duldum. Aile şirketimizde ça-
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Zaten ilişkiler erkekten kadına doğru müdahaleyi çok kolaylaştırıyor, bir de bunu 
evlilik kurumu içinde yapınca o müdahale çok daha meşru bir zemin kazanıyor. Ve 
kadın çoğu zaman evliliğin devamı için bunu göz ardı etmek zorunda kalıyor

Evlilikte “kıyamet” var

… evlilik ailesel faktörlerin 
üzerimizdeki basıncını kat 
be kat perçinleyen bir şey 
oluyor. Karşıdaki insanın 

ailesinin de sorumluluğunu 
alıyorsun. Eskiden 

sorumluluğunu taşıdığın 
insan sayısı belliyken bir 
anda o sayıyı kat be kat 

aşıyorsun
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lışmaya başladım. Ailem bu süreçte 
bana destek oldu. Ama medeni halim ya 
da halsizliğim babamı rahatsız etti, iki 
yıl sonra eski eşimle yeniden barışma-
mı istedi. Akrabalarımızdan bir alkolik 
de gazeteye çıkmış tecavüzcüyü örnek 
verip “Bunlardan daha mı kötüydü ko-
can?” diyerek beni yeniden evlenmeye 
ikna etmeye çalıştı. Ben istemeyince 
de bana tepkisel davranmaya başladı. 
Erkek kardeşim ve babamla birlikte 
yürüttüğümüz iş sürecinde ekonomik 
olarak kardeşimin ayrıcalıklı durumu 
devam etti. Haksızlıkları dile getirmeye 
çalıştığımda ise “Herkes yaşadığını hak 
etmiştir” diye geçiştirildim. 

Aysel: Evliliğimi anlatmak için 
önce kendimi de anlatmam gerek. 1959 
doğumlu, 80’lerde çatışmaların doruk-
ta olduğu dönemde siyasi mücadele 
içinde yer alan bir insanım. Solcu bir 
aileden geliyorum.  Babam köy ensti-
tüsü mezunu, ablalarım 68 kuşağından, 
doğal olarak solcu… Ataerkil yapının 
daha çözülmüş olduğu aile ilişkileri 
içinde büyüdüm. Ataerkil yapıyla, için-
de yer aldığım siyasi örgütümde toslaş-
tım. “Halkımız böyle istiyor” diye kav-
ramlaştırılan, anlayamadığımız, sorgu-
layamadığımız kadın-erkek ilişkileri 
yaşadık. Kendi yoldaşına âşık olmanın 
ensest gibi algılandığı, duygularımızı 
saklamak durumunda kaldığımız ko-
şullardı. Zaten bacı kavramı da kadın-
erkek ilişkileri ve evlilik gibi birtakım 
mevzuların üzerini kapatan, kadına cin-
siyetsizliği dayatan bir şeydi. Cinsiyet-
siz gibi yaşadım, kaşımı almadım, bol 
kıyafetlerle bedenimi sakladım. Kendi 
siyasetimden birilerine ilgi duysam da 
ortam ve koşullardan kaynaklı bunu 
dillendiremedim. Bu süreçte sorumlu-
larımdan birinin bana söylediği lafı hiç 
unutmuyorum: “Sen tatile git gel, eğer 
arkadaşlar izin verirse seninle nişanla-
nabilir miyiz?” Anlatılan şey çok netti, 
“Ben sana yakınlık duyuyorum, istiyo-
rum, sende de bu duyguların karşılığı 
var mı?” gibi bir flört şeklinde hiç dile 
getirmeden, doğrudan langur lungur 
söylemişti. Ben de “Yok ben devrimci 
olmak istiyorum.” diye savuşturmuş-
tum. 

Sonra farklı siyasetten biriyle 
Diyarbakır’da yakınlaştım, evlilik gö-
rüntüsü içinde 4 yıl beraber yaşadık. 
İlk kez onunla yattım. Birlikte doğru ve 
sağlıklı bir hayat sürdüremeyeceğimizi 
düşünsem de, ev-eşyalar hazır, herkes 
evleneceğiz diye bekliyor, yani o oyunu 
bozarsam herkes kırılıp dökülecek diye 
evlendim. Ama birlikteyken de zaten o 
kurumsal ilişkiyi yaşıyor olduğumuzu, 

hatta geleneksel kadın rollerini elden 
geldiğince kusursuz bir şekilde yeri-
ne getirmeye çalıştığımı hatırlıyorum. 
O öğrenciydi, para kazanan bendim. 
Hem para kazanıyorum, hem eve gelip 
yemek yapıyorum; bir sürü öğrenci ve 
devrimci arkadaşlarımız var, onların 
hepsi bize geliyor, yemek yiyor… Bi-
rilerinin bacısı, yengesi, birinin sevgi-
lisi olmaktan oldukça yorulduğum bir 
zamanda oğlum doğdu, bir süre ne ol-
duğunu anlayamadan onunla oyalana-
rak götürdüm. Bana kalsa ilişkiyi daha 
götürürdüm. Evliliğim birçok ayrılma 
nedenini aynı anda barındırsa da ben 
farkında değildim. Çektiğim eziyeti de 
devrimci bir erdem gibi algılıyordum. 
Katmerli bir şekilde sömürüldüğümü 
daha sonra kadına yönelik şiddet üzeri-
ne okurken çok şaşırarak gördüm. Hem 
ekonomik şiddete maruz kalmışım hem 
psikolojik olarak, değersizlik duygula-
rı yaşamışım. Anlamsız şeylere anlam 
yüklemiş olduğumu fark ettiğimde za-
ten iş işten geçmişti yani ben çok daral-
mıştım. Sonra evliliğin fiziksel olarak 
da bitmiş olduğunu, tamamen çocuk-
ların varlığı üzerinden abuk sabuk bir 
ilişkiyi sürüklediğimi fark ettim. Lime 
lime olana, içimi acıtmayıncaya kadar 
sürdürerek bitirmiş oldum evliliğimi… 
Evlilikten kasıt devletin onayını almak-
sa, bundan çok o ilişkinin nasıl kurul-
duğu ve nasıl yaşandığının önemi oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Hatice: Devletle ne kadar ilişkimiz 
var ki, ilişkimizi tanısa ne olacak, ta-
nımasa ne olacak… Onay alınan me-
kanizmalar bazen arkadaşlar, yoldaşlar 
veya aileler olabiliyor. Tüm bunlar iliş-
kiyi kurumsallaştırıyor, meşrulaştırıyor 
ve o ilişki zaten evlilikten de öte bir hal 
alıyor. 

Y: Benim ikinci evliliğim böyle bir 

kuşatma sonucudur. Ailem, akrabalar 
komşular, 1,5 yıllık ilişkimi öğrenen 
herkes, hatta apartman görevlisi nikah 
günü bana, “Zaten sana yakışan da buy-
du” dedi. Gülümseyerek geçiştirdim 
ama apartman görevlimizin bile benim 

evlenmemi dört gözle beklemesi ve 
bunu cüretkâr bir şekilde ifade etme-
sine hâlâ şaşarım. Kendimi çok yalnız 
hissettiğim, gözlerin üstümde olduğu 
bir dönemdi. Aile şirketinde yaşanan 
düzensizlikler ve üstüne sevgilimin bit-
mez tükenmez ısrarları eklenince beni 
böylesine kuşatan bu şehirden çekip 
gitmek istedim. O dönemde evlilik ku-
rumu ve onu besleyen ilişkilerin bas-
kısını aşamadım, yağmurdan kaçarken 
doluya tutuldum. Şimdi çok farklı dü-
şünüyorum. 

S: “Evlilik önemsemediğim bir ku-
rum, o imzayı atsam n’olur, atmasam 
n’olur?” diyerek evlenmiştim. Öte 
yandan ilişkiyi daha az yorularak ve 
toplumdan bir bakıma daha az soyut 

Benim ikinci evliliğim 
bir kuşatma sonucudur. 

Ailem, akrabalar, komşular, 
1,5 yıllık ilişkimi öğrenen 

herkes hatta apartman 
görevlisi nikah günü bana, 

“Zaten sana yakışan da 
buydu.” dedi. Gülümseyerek 

geçiştirdim ama apartman 
görevlimizin bile benim 

evlenmemi dört gözle 
beklemesi ve bunu cüretkâr 

bir şekilde ifade etmesine 
hala şaşarım    
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lanarak yaşayaca-
ğımız düşüncesi… 
Akabinde zorunlu 
olarak onun aile-
siyle geliştirilen bir 
sürü organik bağ 
da çok ciddi bir 
dayatma oluyor.  
Fark bu belki, ev-
lilik ailesel faktör-
lerin üzerimizdeki 
basıncını kat be kat 
perçinleyen bir şey 
oluyor. Karşıdaki 
insanın ailesinin 
de sorumluluğunu 
alıyorsun. Eskiden 
sorumluluğunu ta-
şıdığın insan sayısı 
belliyken bir anda 
o sayıyı kat be kat aşıyorsun. 

H: Yedi yıl önce, üniversiteye daha 
ilk gittiğim gün toplantıda erkek ar-
kadaşımla tanışmış, flört döneminin 
ardından -hep bu kurumsallıktan kaç-
sam da- kendimi kurumsal bir ilişkinin 
ortasında bulmuştum. Bu ilişki 6-7 yıl 
kadar devam etti. “Vay efendim o ka-
dar yıl, o kadar çeperi var, herkes bi-
liyor, çok meşru, bırakılır mı?” son iki 
yılı bu şekilde geçti. “Aslında ayrılmak 
lazım ama ayrılık sadece seni bir daha 
görmeyeyim ya da bir daha sevişmeye-
lim demek değil, bu adam artık benim 
için herhangi biri diye ilan edebilmek” 
düşünceleriyle... Hayata ilişkin tercih 
farklılıkları dayatınca, “Tamam artık 
ayrılalım, ne kadar kurumsal ve meşru 
olursa olsun...” şeklinde bitti. Ayrıldık-
tan sonra anladım ne kadar kurumsal 
bir ilişkiler bütünlüğü içinde olduğu-
mu...

Yani eğer kurumsallaşma ailelere 
yayılmışsa nikahsız ilişkide de aynı şey 
oluyor. Sen davaya vb gerek kalmadan 
çok rahat ayrılabiliyorsun, ama aynı 
zamanda oğlunu seninle evlendirme-
ye çalışan insanların umutlarını boşa 
çıkarmış oluyorsun. Beni ayrıldığım 
erkek arkadaşımdan çok onun annesi 
arıyor, “Düzeltilebilir mi acaba bu iliş-
ki?” diye... 

A: Sürekli aynı kişiyle birliktesin, 
aynı kişiyle ve aynı yerde seks yapı-
yorsun. Bizimki böyle rutine binmiş 
bir şeydi. Düşünsel ve cinsel olarak 
hiç ilgimi çekmemeye başlamıştı. Ta ki 
beni aldattığını öğrenene kadar... Bunu 
öğrendiğimde öylesine üzerine odak-
landım ki bir ara takıntı haline geldi. 
Baktım ki duygularını pervasızca belli 
eden insanlarla ilişkiler onun daha çok 
ilgisini çekiyor. Bu yanıyla birdenbire 

karşılaşınca bir süre seks anlamında 
tekrar ilgimi çekti. Cinsel olarak ye-
niden ilgimi çekse de onunla birlikte 
olduğum süreçlerde başkalarıyla da ol-
duğunda duygusal olarak çok kötü his-
settiğimi fark ettim. Çünkü bu kez tam 
aldatılmış gibi bir ruh hali yaşıyorum. 
Tercih edilmeme gibi bir pozisyona 
düşünce bu kez karşımdakinin bir öne-
mi varmış gibi bir ruh haline taşındım. 
Sonra baktım ki kendimi üzmeme, niye 
öyle yapıyor diye beynimde yer verme-
mi gerektirmeyen bir insan. Bu noktaya 
geldiğimde zaten özgürleşmiştim. 

H: Benim ilişkimde ikimiz de öğ-
renciyiz, aynı evde kalıyoruz ama ev-
lilikten farksız yaşıyorsun, okula gidi-

yorsun tekrar aynı 
eve dönüyorsun 
vs. Ama toplumsal 
baskıyla, ev tutar-
ken ev sahibinin 
sorularıyla karşı 
karşıya kalıyorsun, 
kuzen rolünü oy-
namak zorundasın. 
Bu durumda en 
fazla zararı kadın 
görüyor, erkeğe hiç 
bir şey olmuyor. 
Kadın hep tolere 
eden taraf oluyor 
ama ilişki evli gibi 
yaşanıyor. Ben fe-
minist bir kadın 
olarak kim ne derse 
desin diyerek bunu 

göz ardı edebilirim ama birçok insan 
bundan kurtulmak için evliliği bir çö-
züm olarak görebiliyor. “Düzgün bir 
evde yaşamak, ailenin etinden sütün-
den yararlanmak” bir süre kolaylaştırıcı 
gelebilir, fakat aile o evi yaptıktan, seni 
oraya kapattıktan sonra aslında seni er-
keğin hakimiyetine bırakıyor. 

A: Evlenirken abimin söylediği 
“Buraya gelinlikle girdin, kefenle çı-
karsın” lafı beynime yer etmiştir. Boşa-
nırken abimden ciddi destek almış ol-
sam da, buradaki “evlilik ciddiye alman 
gereken bir şey” vurgusu o kültürü çok 
açık yansıtıyor. 

Y: Evet evlenirken bana da aynı 
laf söylendi. Bu toplumda bir askerle-
re kına yakılır askere giderken vatana 
kurban olsun diye, bir de gelinlere kına 
yakılır kocasına kurban olsun diye. Ben 
de bu düstur doğrultusunda ikinci evli-
liğimden nerdeyse kefenle çıkacaktım. 
1.5 yıl boyunca çıkarken yanımda tek 
küfür etmemiş adam evlendikten bir 
hafta sonra gerçek yüzünü gösterdi. 
Artık kocam olduğundan şiddet kullan-
mayı hak görüyordu. Toplum destekli 
erkek şiddetini bizzat yaşadım. Aileyi 
korumak adına kadının nasıl kurban 
edildiğine, polisiyle, jandarmasıyla tüm 
erkeklerin birbirini nasıl kolladığına şa-
hit oldum. Şiddet uygulamak bir tercih 
ve her tercih gibi politik. Kadın üstünde 
iktidar kurmanın en kolay aracı... 

Bu toplumda, şiddet ve kadının sö-
mürülmesi evlilik içinde meşru ve er-
keğin hakkı olarak görülüyor. İkinci 
evliliğimde tam da bunu yaşadım. Bo-
şanırken bana hâlâ beni çok sevdiği için 
kendini kaybettiğini, bu yüzden şiddet 
uyguladığını söyledi. İki yıl boyunca 
etmediği itirafları, evliliğin kendisine 
sunduğu silahlar boşanmayla elinden 

Bana kalsa ilişkiyi daha 
götürürdüm. Evliliğim 

birçok ayrılma nedenini 
aynı anda barındırsa da ben 
farkında değildim. Çektiğim 
eziyeti devrimci bir erdem 
gibi algılıyordum. Katmerli 

bir şekilde sömürüldüğümü 
daha sonra kadına yönelik 

şiddet üzerine okurken 
çok şaşırarak gördüm. 
Hem ekonomik olarak 

şiddete maruz kalmışım 
hem psikolojik olarak, 
değersizlik duyguları 
yaşamışım. Anlamsız 

şeylere anlam yüklemiş 
olduğumu fark ettiğimde 

zaten iş işten geçmişti yani 
ben çok daralmıştım
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alınınca yaptı. Benim değerimi bileme-
diği, aşağılık kompleksi yüzünden şid-
det uyguladığı vb …

S: Yaşantımızı birlikte dönüştürmek 
için birbirimize harcadığımız emek ve 
çatışmalarımız aslında evlilikte daha 
şiddetli sanki. Evlilik dışı ilişkilerde 
çatışmalar bu kadar şiddetli olur mu 
bilmiyorum. Evliliği uzun süre devam 
ettirmek istiyorsun ve daha çok çatı-
şıyorsun. Bir kazanımla çıkıp yeniden 
dönüştürebiliyorsak bu olumlu, ama 
birbirimizi tüketiyorsak olumsuz olu-
yor. 

H: Zaten ilişkiler erkekten kadına 
doğru müdahaleyi çok kolaylaştırıyor, 
bir de bunu evlilik kurumu içinde ya-
pınca o müdahale çok daha meşru bir 
zemin kazanıyor. Ve kadın çoğu zaman 
evliliğin devamı için bunu göz ardı et-
mek zorunda kalıyor. 

A: Aidiyetlerimizin olduğu yerler-
den onay aldığından, birlikte yaşadığı-
mız süreçte de meşruiyeti vardı benim 
ilişkimin. Bana da “Sonunda evlene-
ceksiniz zaten bir an önce evlenin. 
Daha ne kadar böyle yaşayacaksınız?” 
sorusu yöneltildi. Vazgeçme niyetinde 
olduğum için evliliği ertelemeye çalı-
şıyordum. Fakat çevrede herkesin bek-
lentisi bu yönde olduğu için vazgeçer-
sem oyunbozan ve sözünde durmayan 
bir insan durumuna düşecektim.

S: Evlilik kurumu erkekleri deşif-
re eden bir şey. Hatta çocuk bunu çok 
çok alenileştiriyor. Erkeklerin ikiyüz-
lülüğünü, bencilliğini çok daha somut 

yakalayabiliyorsun. Flört döneminde 
birlikte daha az vakit geçirdiğin için 
onun iç yüzünü göremiyorsun ama aynı 
çatıya girdikten sonra, aynı ortamda... 

H: Aslında ev belirliyor. Yani bir 

ilişkinin kurumsallaşması, etrafında çe-
per ilişkiler oluşturması, bir de aynı da-
mın altında birleşiliyorsa o şey evlilik 
oluyor. Kadının görevlerinin orada da 
tanımlandığını düşünüyorum. 

S: Ama insanlar rahat seks yapmak 
için aynı eve gittiğinde veya birlikte 
tatile çıktığında da kadının üzerine bi-
nen roller otomatik olarak ortaya çı-
kıyor. Bavul, plaj çantası hazırlamak 
veya yemek organizasyonu gibi... Evli 
olmasan, aynı evi paylaşmasan bile bu 
dayatmalardan ne kadar kurtulabilirsin 
ki? 

A: Bir sevgilim var, aynı evde yaşa-
mıyor, zaman zaman bir araya geliyo-
ruz. O süre uzadığında veya bir arada 
kalınan yer benim evimse bana daral 
geliyor... Geleceğim ve hayatım elim-
den vakumlanıyormuşçasına kaybolu-
yormuş gibi bir his… Ki sevgilim de 
cinsiyetçi olmayan bir insan ama başka 
yerlerde öyle olmasa da benim evimde 

farklı davranıyor. Mesela 
ben ne yemek yiyeceği-
mizi organize etmeye ça-
lışırken onun kumandayı 
alıp tv karşısına geçtiğini 
görüyorum. O anda o or-
tamdan ayrılmak istiyo-
rum. 

S: Peki düşünelim ki 
her şey hayal ettiğimiz 
gibi oldu; kadınlar özgür-
leşti; tasarladığımız gibi 
bir dünyada yaşıyoruz, 
eşitlendik… O durumda 
evlilik tahakkümü devam 
ettiren bir şey olur mu?

H: Olmaz tabii. Ben 
aynı evde kalmaya karar 
verirken şöyle düşünmüş-
tüm; kadın ya da erkek, 
alternatif daha iyi bir ar-
kadaş yoktu, beraber ev 

tutalım ve... Ev arkadaşın aynı zaman-
da sevgilinse bundan daha güzel şey mi 
var, diye bakmıştım başında. Ev arkada-
şına “Ben gideyim de birkaç gün başka 
bir yerde kalayım” dersin, ama ev seni 

çok bağlayıcı hale geldiğinden evlilikte 
bunu yapamıyorsun. Hele çocuk varsa 
evden çıkma şansın kalmıyor. Her şeye 
rağmen bence “Aynı evde yaşamak 
güzel ve kolaylaştırıcı olabiliyor ama 
evlilikten kaç!” “Sevgililikte ayrılmak 
daha kolay ama bir evlenirsem nasıl ay-
rılırım? Açıklama yapmak gereken bir 
sürü insan olacak” diye düşünüyorum.  

A: Bir de evlilikte ortak edinilen 
mallar mevzuu var. Yani mülkiyet fak-
törü ayrıştırıcı… Şirket akdi gibi bir şey 
olduğundan tasfiyesi, ortak birikim, eş-
yalar, mal mülkün bölüşümü de sorun 
çıkarıyor. Birlikte yaşarken geleceğe 
ve dayanıklı tüketim maddelerine ortak 
yatırım yapılmadığı için ayrılmak daha 
kolay. Çantanı veya kendine ait eşyaları 
alıp çıkabilirsin ama evlilikte…

H: Sonuçta evlilik herhangi bir ku-
rumsal ilişkiden bir topluma açıklama 
bir de ayrılma meselesinde ayrılıyor.

S: Onun dışındakiler zaten toplu-
mun kadına biçtiği roller ve beklentiler-
le perçinlenerek kartopu gibi büyüyor. 

S: Bizim hayatımızı oturtmamız için 
bir şehir tercih etmemiz gerekiyordu.  
İstanbul’da yaşasak belki bunu evlen-
meden yürütebilirdik ama ekonomik 
koşullardan dolayı küçük şehri seçtik. 
Bu durumda da evlenmemiz gerekti. Bu 
bir dayatmadan çok kolaylaştırıcı bir 
unsur gibi geldi ama sonradan dönüp 
bakınca, aslında bir dayatma olduğunu 
gördük. 

H: Bu dayatmalar olmasa sevgilim 
gidip bankada çalışmazdı. Hep “İste-
meye gittiğimizde bankacıyım derim” 
diyordu. Ben evlenmeyi ertelerken hep 
bir işim-gücüm olmamasını bahane edi-
yordum. Ben şimdi o ilişkiden çıkmış 
biri olarak şöyle düşünebilirim: “Sa-
dece kendime karşı sorumluyum. Her-
hangi bir iş tutma konusunda hayatımı 
tek başıma planlayabilirim. Çok para 
kazanmasam da olur, kazandığımı iste-
diğim zaman harcayabilirim.”  

Y: Şimdi kızımla birlikte huzurlu bir 
hayatımız var. Bir daha evlenmeyece-
ğim:) 

YUVARLAK MASA
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Müslümanlaştırılmış Er-
menilerin yaşadıklarını 
hikâyeleştiren (bildiği-
miz) ilk kitap 1991 yılın-

da Serdar Can tarafından yayımlanan 
Nenemin Masalları. Ancak konunun 
kamuoyunda tartışılmaya başlanması 
2004 sonunda piyasaya çıkan Annean-
nem  ile birlikte oluyor. Fethiye Çetin’in 
Anneannem’ini 2005-2008 arasında 10 
kadar anı-roman-tarih kitabı izliyor (ki 
bunlardan Elif Şafak’ın Baba ve Piç’i 
hem çok satanlar listesine hem de po-
litik tartışmaların merkezine oturuyor). 
Son olarak da 2009’da Fethiye Çetin ile 
birlikte hazırladığımız, büyükanne ve 
dedeleri Ermeni olan 25 kişinin hikaye-
sinden oluşan Torunlar kitabı yayımla-
nıyor. 

Birbirinin ardısıra gelen bu kitaplar 
iki soruyu aynı anda çağırıyorlar: Bu 
yüzyıllık suskunluk neden? Bu uzun ve 
derin suskunluk neden şimdi kırılıyor/
kırılabiliyor?

İkinci sorudan başlamak gerekirse: 
Türkiye son 20 yılda pek çok “tabu”nun 
aynı anda sorgulandığı büyük bir sorgu-
lama sürecinden geçiyor. Belli bir etni-
site, din/mezhep üzerine kurulu (Türk-
Müslüman-Sünni), kadınları ikincil 
gören, heteroseksist bir milli kimlik 
anlayışı artık herkesin ortaklaştığı bir 
varsayım değil. Bir yandan – bu tartış-
malara da tepki olarak – güçlenen bir 
milliyetçilik, nefret söylemi ve şiddetle 
karşı karşıyayız, bir yandan da geniş-
leyen bir eleştiri ve mücadele alanı ile. 
Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 
Müslümanlaştırılmış Ermenilerin görü-
nür olmaya başlamaları da bu sorgula-
manın mümkün kıldığı (feminizmle de 
beslenmiş) merakın bir sonucu.  

Aslında son yıllarda yapılan tüm 
yayınlara rağmen, 1915 sonrasında kaç 
Ermeni kadın, erkek ve çocuğun, nasıl 
Müslümanlaştırıldığına ve sonraki ha-
yatlarını nasıl yaşadıklarına dair hâlâ 
çok az şey biliyoruz. Kitapların baş-
lıklarına baktığımızda ilk dikkat çeken 
unsur, Müslümanlaştırılmış Ermeniliğin 
bir “kadınlık hali” olarak ifade bulması: 
Nenemin Masalları, Anneannem, Ne-

nem bir Ermeniymiş, Ermeni Kızı Ağçik, 
Müslümanlaştırılmış Ermeni Kadınla-
rın Dramı, Türkiye’de Ermeni Kadınla-
rı ve Çocukları Meselesi… Aynı şekilde, 
Torunlar kitabında anlatılan hikâyelerin 
de büyük çoğunluğu anneanne ve baba-
annelere dair. 

Neden kadınlar? Bu sorunun cevabı-
nı en az üç yerde arayabiliriz. Birincisi, 
1915’te Ermeni erkeklerin önemli bir 
kısmı doğrudan öldürülüyorlar; sürülen-

ler ağırlıklı olarak kadınlar ve çocuklar 
oluyor. İkincisi, erkek çocukların bir 
kısmı büyüdüklerinde İstanbul veya di-
asporadaki aileleriyle buluşabiliyorlar. 
Evlenip çocuk sahibi olan kadınlar için 
bu pek mümkün olmuyor. Üçüncü bir di-
namiğin de ataerkil-atasoylu zihniyet ol-
duğunu söyleyebiliriz. Anne veya nene-
nin Ermeni olması daha az ciddiye alın-
dığı için (çünkü “soy” erkek üzerinden 
kurgulanıyor) onlara dair hikâyelerin 

paylaşılması daha kolay oluyor olabilir. 
Kısacası, hem daha az Ermeni erkeğin 
Müslümanlaştırılarak hayatta kalmış ol-
ması, hem daha azının Müslüman ola-
rak yaşamaya devam etmiş olması, hem 
de dedesi Ermeni olan torunların nenesi 
Ermeni olanlara nazaran daha az konu-
şuyor olması olası. Başka bir deyişle, bu 
olgunun kendisi kadar onun etrafındaki 
suskunluk da hakim toplumsal cinsiyet 
anlayışıyla şekilleniyor. 

Suskunluk katmanları 
Torunlar için araştırma yaparken bizi 

en çok şaşırtan şeylerden biri Müslüman-
laştırılmış Ermenilerle ilgili suskunlu-
ğun uluslararası bir suskunluk olduğunu 
keşfetmekti. “Türk” tarihyazımındaki 
bu suskunluk, bir yandan 1915’e dair 
genel suskunluğun bir parçası olarak iş-
liyor, bir yandan da her türlü “farklılık” 
ifadesini bir tehdit unsuru olarak algı-
layan etnisist milliyetçilik anlayışından 
besleniyor diye düşünebiliriz. Peki ya 
“Ermeni” tarihyazımı ve uluslararası 
araştırmalar? 1915 sırasında ve hemen 
sonrasında yazılan tanıklıklarda Müslü-
manlaştırılarak geride kalan, kaçırılan, 
evlat edinilen, köle-hizmetçi-cariye-eş 

Müslümanlaştırılarak hayatta kalan Ermeniler, yalnızca soykırımın bir parçası ve 
kanıtı olarak ele alındıklarında, bu kez söylemsel olarak “öldürülmüş,” yok sayılmış, 
yaşamları bir kez daha anlamsızlaştırılmış ve değersizleştirilmiş oluyor

“kadınlarveçocuklar”a 
feminist merakla yaklaşmak

Bu yüzyıllık suskunluk 
neden? Bu uzun ve derin 
suskunluk neden şimdi 

kırılıyor/kırılabiliyor?

Ayşe Gül Altınay1 
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olarak yaşamaya zorlanan Ermenilerden 
çokça bahsedilmesine rağmen, neden 
daha sonraki yıllarda yazılan kitaplarda 
kırımdan bu şekilde “kurtulanlar” yok-
sayılıyorlar? 

Önemli bir sebep, 1948 sonrası yay-
gınlaşan soykırım odaklı siyaset olabi-
lir. Soykırım “bir milletin yok edilmesi” 
olarak tanımlandığından, Müslümanlaş-
tırılarak yaşamını sürdüren Ermeniler 
de çoğu zaman “yok edilmiş Ermeni 
milleti”nin parçası olarak ele alınıyor-
lar: “... on binlerce kadın kaçırılarak 
haremlere veya Müslüman ailelere alın-
dı, on binlerce çocuk Müslüman aileler 
tarafından alınarak zorla Müslümanlaş-
tırıldı, ve bu şekilde ifade bulan zorla 
din değiştirme yoluyla Ermeni nüfusun 
başka bir bölümü de yok edilmiş oldu” 
(Balakian 2003, 180).

Şüphesiz, bu çalışmaların dikkat 
çektiği süreçlere yakından bakılması 
(zorla din değiştirme, kaçırılma, ailele-
rinden koparılma, cinsel şiddet, vs.) ve 
bunların 1915 kırımının kurucu unsurla-
rı olarak değerlendirilmesi önemli. An-
cak, Müslümanlaştırılarak hayatta kalan 
Ermeniler, yalnızca soykırımın bir par-
çası ve kanıtı olarak ele alındıklarında, 
bu kez söylemsel olarak “öldürülmüş,” 
yok sayılmış, yaşamları bir kez daha an-
lamsızlaştırılmış ve değersizleştirilmiş 
oluyor. 

Türkiyeli tarihçilerin bugüne kadar 
bu konuya yer vermemiş olmalarının 
arkasında da soykırım odaklı siyasetin 
rol oynadığını söyleyebiliriz. Nitekim, 
1948’de kabul edilen Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 
Sözleşme’nin 2. maddesine göre “bir 
grubun çocuklarının zorla başka bir gru-
ba verilmesi” de soykırım unsurlarından 
biridir. Bu konuya eğilen tarihçiler, zor-
la din değiştirmelerin, Müslüman olarak 
yetiştirilen Ermeni çocukların varlığının 
soykırım savını güçlendireceğinden çe-
kinerek bu konudan hiç bahsetmemiş 
olabilirler.

Tabii burada en dikkat çekici unsur, 
Türk, Kürt, Ermeni, uluslararası, tüm 
tarihçilerin ve araştırmacıların “ölü” 
varsaydıkları veya “unuttukları” gru-
bun ağırlıklı olarak kadınlardan ve ço-
cuklardan oluşması. Başka bir deyişle, 
Müslümanlaştırılmış Ermenilere dair 
yaygın suskunluğun arkasında yaygın 
ataerkil zihniyet de önemli bir rol oy-
nuyor. Cynthia Enloe’nun “milliyetçilik 
tipik olarak erilleştirilmiş hafıza, eril-
leştirilmiş aşağılanma, ve erilleştirilmiş 
umuttan doğmuştur” (Enloe 1989, 44) 
tespitini yaptığı yıl, feminist bir Ermeni 
araştırmacı, Eliz Sanasarian da Ermeni 
soykırımı literatüründe kadınlara dair 

araştırmaların eksikliğinden yakınıyor-
du: 

“Ermeni soykırımı üzerine çok zen-
gin bir literatür olmasına rağmen, sürü-
lenlerin çoğunluğunu oluşturan kadın-
lara dair çok az araştırma yapılmıştır. 
Soykırım sürecinin toplumsal cinsiyet 
ekseninde nasıl farklılaştığına dair ne 
ampirik bir kavramsallaştırma mevcut-
tur, ne de sistematik bir inceleme mev-
cuttur.” (Sanasarian 1989, 449)

1915 üzerine yazılmış kitapları in-
celediğimizde, kadınlardan tarihsel öz-
neler olarak değil, birbirlerinden ayrış-
tırılmamış “soykırım kurbanları” olarak 
bahsedildiğini görürüz. Dahası, kadınlar 
ve çocuklar onlara “sahip” olan erkekler 
üzerinden tanımlanırlar; bir erkek üze-
rinden tanımlanamayan kadınlar için 
ise hem Türkçe hem Ermenice yazında 
“sahipsiz” (Ermenice “anter”) ifadesi 
kullanılır:  “Savaş ve yol koşullarının 
en fazla mağduru olacak olan sahipsiz 
kadınlar ve yetim çocuklar da tehcirden 
muaf tutulan, belirli bölgelerde devletin 
koruması altına alınan bir başka gru-
bu oluşturmaktaydı” (Atnur 2005, 29). 
Buradaki özne, Enloe’nun ifadesiyle, 
erilleştirilmiş millettir ve kadınlar eril-
leştirilmiş milletin “sahip” oldukları 
nesnelerdir. Bu durumda, kadınlar ve 
çocuklarla ilgili bahsin literatürde mal-
mülk bahsi ile iç içe geçmiş olması ve 
“bizim kadınlarımız/onların kadınları” 
gibi ifadelerin kullanılması şaşırtıcı de-
ğildir. Milleti, kadın-çocuk-mülk sahibi 
eril bir özne olarak tasavvur eden ata-
erkil anlayış, her kesimden ve görüşten 
araştırmacının ortaklaştığı bir çerçeve 
olarak karşımıza çıkar. Bu çerçevenin 
pek çok milliyetçi söyleme hâkim ol-
duğunu söyleyen Cynthia Enloe (1990), 
kadınlar ve çocukların sürekli birlikte 
ele alınmalarına ve adeta tek bir sözcü-
ğe dönüşmelerine dikkat çekmek için 
“kadınlarveçocuklar” ifadesini kullanır. 
Milliyetçi anlatılara hâkim olan ata-

erkil bakış açısı, adeta tek bir nefeste 
söylenen “kadınlarveçocukların” ko-
runmasını erkeklerin ve eril devletin 
varlıklarının temel unsurlarından biri 
olarak görür, bu korumadan muaf kal-
mış “kadınlarveçocuklar”ı da “sahipsiz” 
algılar. 

Vahé Tachjian, 2009 yılında yayım-
ladığı önemli makalesinde, Ermeni mil-
li yazınındaki ataerkil zihniyete dikkat 
çeker. Özellikle 1918 sonrası Suriye ve 
Lübnan’da “Ermeni ulusunun yeniden 
inşası” olarak tanımlanan süreçte, teca-
vüze uğramış, fahişelik yaparak hayatta 
kalmış veya Müslüman erkeklerden ço-
cuk doğurmuş kadınlar ve bu kadınların 
çocukları çoğu zaman tamamen dış-
lanmışlardır. Tachjian’a göre, pek çok 
kadın ya Müslüman erkeklerden doğan 
çocuklarını bırakarak Ermeni ailelerinin 
yanına ve açılan sığınaklara gitmek, ya 
da o çocuklarla birlikte Müslüman ola-
rak yaşamaya devam etmek gibi zor bir 
seçimle karşı karşıya kalmışlardır. Te-
cavüz ve fahişeliğin ulusal bir namus 
lekesi olarak ifade bulduğu “erilleştiril-
miş hafıza”da bu kadınlara yer yoktur. 
Tachjian, yaşadıkları felaket karşısında 
hayatta kalmaya çalışan bu kadınların 
hikâyelerini de birer “direniş” hikâyesi 
olarak okumaya davet eder bizi. Bu-
nun mümkün olması ve bu kadınların 
hikâyelerinin ciddiye alınması için en 
başta ataerkil bakış açısının sorgulan-
ması gereklidir. 

Son yıllarda, Osmanlı kadın hareke-
tinden Dersim’de zorla evlatlık verilen 
kız çocuklarına, 1968’den Kürt siyase-
tine kadar, kadın hikâyelerini ciddiye 
alarak, feminist bir merakla2 yürütülen 
tüm tarih ve hafıza çalışmaları kelime-
nin tam anlamıyla ezber bozuyor, tari-
hin yeniden yazılmasını sağlıyor. Müs-
lümanlaştırılmış Ermeni kadınların da 
“sahipsiz/anter” olmaktan çıkıp tarihin 
özneleri, büyük bir insanlık felaketinin 
mağdurları ve direnişçileri olarak ele 
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alınmaya başlamaları pek çok anlamda 
ezber bozuyor. Belki bu direnişçi ka-
dınların rehberliğinde, Hrant Dink’in 
deyimiyle, “1915 metre derinliğinde bir 
kuyu”dan daha kolay çıkabiliriz – hep 
birlikte. 

_________________________
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1 Burada ifade bulan görüşleri Fethiye 

Çetin ve Yektan Türkyılmaz ile birlikte ge-
liştirdik, bkz. Altınay ve Çetin 2009; Altınay 
ve Türkyılmaz 2011. 

2 Feminist merak (feminist curiosity) 
kavramını Cynthia Enloe’ya borçluyuz. 

Reklamlar…
Kocamla kırk yıldır evliyim. Güzel bir şey mi giymişim hemen yapıştırır: “Yaşından 
utan karı, bu ne hal”, yüzüme bir allık mı sürmüşüm: “Kime orospuluk yapıyorsun 
karı, bir daha görürsem öldürürüm ona göre, attırma tepemi.”

Ayla, yemeğin altını yaktı. 
Salona döndü. Televizyo-
nu kapattı. Gitti az önce 
sildiği pencerenin yanın-

daki en sevdiği yere, kanepeye oturdu. 
Gözlerini aşağıdaki sokağa kilitledi. 
Her zaman yaptığı gibi içiyle sohbete 
daldı: “Mustafam, bu kadar geç kal-
mazdı. Güneş battı hâlâ herif gelmedi. 
Bu adam kendini iyice saldı ya hadi ha-
yırlısı. Sorumlusu da oğlumdur. İki yıl 
önce kalp krizi geçirdiğinde doktorlar: 
‘Kalbi bir daha öyle bir heyecana da-
yanmaz’ demişlerdi. Hayırsız oğlum: 
‘Söylemeyelim anne. Babam gönlünce 
yaşasın’ demişti. Ağrıyan dişini çek-
tirdi kocam. Onu gören dünyanın en 
büyük ameliyatını geçirdi sanır. Üç 
gündür kahveye gitmiyor. Saat on ikiye 
kadar yatıyor. Sulu, hep sulu yiyecekler 
yiyor. Güneşin batışıyla sulu mezelerle 
rakısını içiyor. Arkadaşlarını telefonla 
arayıp evden çıkıyor. Sabahın üçünde, 
dördünde eve geliyor.

Torunu liseye gidiyor. Utanmaz! 
Saat on ikide kalktı yine. Bugün kah-
valtısını hamamda yapacakmış. Ha-
mamda kirini atıp, saçını sakalını kes-
tirecek eve öyle gelecekmiş. Oğluma 
söyledim. ‘Merak etme babam turp gibi 
maşallah. Bir şey olmaz’ dedi.

Yoksa herifin başına bir iş mi gel-
di? Ya kalbinin ritmi bozulmuşsa? Sağ 
eliyle yanağından makas aldı. Mırılda-
narak: ‘Ağzından yel alsın kız. Ne saç-
malıyorsun. Kale gibi herife bir şey mi 
olur?’ ” deyip mutfağa gitti. Yemeğin 
altını söndürdü. Yeniden pencerenin 

önündeki yerine kuruldu. Gözlerini, 
uzanan sokağa kilitleyip içine daldı 
yine: “Yoksa yaşına, boyattığı saçına 
bakmadan iş mi çeviriyor? Üç yıldır 
bir şeyler oldu bu adama. Artık ben-
den utanıyor. Geçen marketten geliyor-
dum. Ellerim poşet doluydu. Mustafa, 

Meryem Fehime Oruç

ÖYKÜ
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kahvede oturduğu genç arkadaşlarıyla 
karşıdan geliyordu. Beni görmemezlik-
ten geldi. Ona ‘Mustafam’ diye seslen-
memle ilk kez beni görüyormuş gibi, 
kırbaç sesiyle ‘Burada ne arıyorsun?’ 
dedi. Utanmaz, evimizin sokağında ne 
ararım? Sinirimden ayaklarım tutmaz 
oldu. Poşetleri yere bırakıp sarı sarı gü-
lümsedim.

Burnunun sağ ucunda ekmek yanığı 
gibi beni olan arkadaşı, bana bakarak 
sevecen bir sesle  ‘Söz ettiğin annen 
herhalde bu değil mi?’ dedi. Kızar-
dım. Hışımla yere bıraktığım poşetleri 
aldım. Annesi öleli on beş yıl olmuş. 
Mustafa benden on yaş büyük; demek 
ben ondan daha büyük görünüyorum. 
Oğlum da babasına hiç benzemez. Ka-
rısına hep bir şeyler alır. Nereye giderse 
karısıyla gider. Karısı daha fazla uyu-
sun diye gece çocuklarıyla ilgilenir. 
Gerçi para biriktirme sevdasıyla bize 
taşındıktan sonra o da babasına benze-
meye başladı ya neyse. Ama karısına 
karşı değil, bana karşı. Bana iş yaptır-
dıkça: ‘Anneciğim maşallah gelinin-
den gençsin. Bana su getir anneciğim’ 
diyor utanmaz. Çocukları bana bırakıp 
şimdiki gibi gezip tozuyorlar. Bakalım 
bugün kaçta eve gelecekler de sofrayı 
kurup, yemeği yiyeceğiz. Şerefsizler 
gelirken bir demet çiçek, bir şeker ge-
tirmezler. Varsa yoksa onlar gibi şeref-
siz kocama bir şeyler getirip adamı şi-
şirirler. İnşallah yakında ondan bundan 
aldığı havayla, gazla patlar da kurtulu-
rum ondan.” Durdu. Üç kez besmele 
çekti. Kendi içiyle konuşmaya devam 
etti. “Ne olmuş bana? Neler saçmalı-
yorum? Kış geliyor. Odun, kömür içimi 
karartıyor. O ukalalar soğuklar bastırdı 
mı hep aynı nakaratı gene söyleyecek-
ler. Aman da aman sobanın kerameti 
doğal gazda var mıymış? Yakıyorsun 
sobayı oohh. Bedenini gevşeterek ya-
nına kuruluyorsun. Mısır mı, kestane 

mi, kahve mi, yemek mi? Ne istersen? 
Hem ısın, hem keyiflen; tadını çıkar ha-
yatın! Ulan şerefsizler yılın on iki ayı, 
manavda çöplükte bulduğum tahtaları, 

odunu taşırım. Rastlantı bu ya yanım-
daysanız utanır, yardım etmezsiniz. 
Kocamla kırk yıldır evliyim. Güzel bir 
şey mi giymişim hemen yapıştırır: 
‘Yaşından utan karı, bu ne hal’, 
yüzüme bir allık mı sürmüşüm: 
‘Kime orospuluk yapıyorsun 
karı, bir daha görürsem öldürü-
rüm ona göre, attırma tepemi.’ 
Bir kez olsun benim yeri-
me hiç iş yapmadı. Canım 
ben de bugün ne çok saç-
malıyorum. Herif hala 
çorabını yere atar. Pan-
tolonunu, pijamasını 
ayağından çıkardığı 
gibi neresi denk ge-
lirse oraya bırakır. 
Tuvalette işini mi 
gördü sifonu bile 
çekmez. Nerde kal-
dı bu adam? Acaba 
hamamda başına 
bir iş mi geldi? Ya 
sıcaktan kalbi fırla-
yıp öbür tarafa git-
tiyse?

Şu gelen adam, elleri 
poşetlerle dolu olan, ko-
camın orta yaş haline çok 
benziyor. O zaman şef ol-
muştu. Havasından ayağı 
yere basmıyordu. Şükür ki 
şefliği beceremedi de kur-
tulduk onun kasıla kasıla 
çevresini süzmesinden. 
“Aaa kapının zili, acaba o 
mu?”

Ayağa fırlayıp kapıya 
doğru koşar adım gitti. 

-Aa gerçekten Musta-
fam sensin. Hoş geldin. Ta-
nıyamadım seni.  

Mustafa poz vermekten yorulmuş, 
geç kalmış fotoğrafçısını haşlayan bir 
bakışla karısını süzerek:

- Konuşacağına poşetleri al da dola-
bıma yerleştir. Kırışmasınlar. 

Ayla gergin bir sesle:  
- Aldım poşetleri, sinirlenme he-

men.
İçinden “Vay iblisin oğlu ne çok şey 

almış! Hayatında bir kez olsun bana 
kuru bir çöp bile almayan adam, yine 
giysiyle kendini sevmiş. Yağla parlatıl-
mış bal kabağı kafasını nasıl da kazık 
gibi tutmaya çalışıyor. Ne sürüp sü-
rüştürmüşse kendimi şehirlerarası oto-
büste sandım, içim geçti.” Ayla elinde 
poşetlerle yatak odasına girip kapıyı 
kapattı.

Mustafa, televizyonun karşısındaki 
koltukta oturan torununa baktı. Torunu 

oturduğu yerden kalktı. Çalışma odası-
na girip kapıyı kapattı. Mustafa koltu-
ğa oturdu. Ayaklarını sehpanın üzerine 

uzattı. Sağ eliyle kremli yüzünü 
okşadı. Hızını alamadı, iki eliyle 

alnından ensesine kadar başını 
okşadı. Karşıda pencerenin ca-
mına yansıyan görüntüsüne göz 

kırptı. İçinden: “İyi ki berbe-
rin dediğine uyup saçımı 
sıfıra vurdurdum. O sey-

rek kedi bıyıklarım-
dan kurtuldum. Yolda 
kadınlar nasıl da bana 

baktılar.” Heyecanlandı. 
Kalbi hızlı hızlı atmaya 

başladı. “Hala yirmilik 
delikanlı gibi güçlüyüm. 

Hep geneleve, o çıtır kızın 
yanına mı gideceğim? İki 

evim var. Birine çıtır kızı 
atsam, yakışmaz mı? Şimdi 
boş olan o güzelim dairede 
doğalgaz zaten var. Haftada 
bir temizlikçi kadın da gelir. 
Lokantalardan yemek getirti-
rim. Hem ben ne güne duru-
yorum? Yemek, bulaşık, ütü, 
temizlik daha neler neler, 
evlenmeden önce her işi 
ben yapmıyor muydum?”

Sehpada duran meyve 
tabağından al yanaklı 
bir armut aldı iştahla 

yemeye başladı. Tele-
vizyonun kumanda-
sını eline aldı. Sü-
rekli izlediği dizi 
yeni başlıyordu. 
Sesini en yükse-
ğe çıkardı. Dizi-
de, ondan daha 
büyük adam, li-

seli bir kıza t u t u l m u ş t u r . 
Ona araba almış, aşkını göstermiştir. 
Mustafa heyecanlandı. Elini cüzdanı-
na götürdü. Yüzü kızardı ter bastı. O 
da acaba aynı şeyi yapsa mı? Neden 
olmasın, karısının ahı gitmiş vahı kal-
mış. Hem daha iyi olur. Bu yaşlı haliyle 
artık yorulmaz. “Çağırıp söylesem mi 
acaba? Ya kızarsa? Hadi canım sen de 
niye kızsın ki? Belki çok sevinir. Be-
nim mürüvvetimi görmek bile isteyebi-
lir. Bakarsın altınlarını verir. Ben de o 
patates cipsi gibi çıtır kıza, son model 
araba alırım.” Daha çok ter bastı. Nefes 
almakta zorlanıyor mu ne? Televizyo-
nun sesini bastırabilmek için en yüksek 
sesiyle bağırarak: “Hanım iyi değilim. 
Kalbim! Hanım! Doktor! Ambulans!” 
Bedeni titreyip durdu. Dizi bitti. Rek-
lamlar başladı. 

Bir kez olsun benim yerime 
hiç iş yapmadı. Herif 
hâlâ çorabını yere atar. 
Pantolonunu, pijamasını 
ayağından çıkardığı gibi 
neresi denk gelirse oraya 
bırakır. Tuvalette işini mi 
gördü, sifonu bile çekmez
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Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 20. yılı kapsamında, tamamen kolektif ve gönüllülük 
esasına dayalı olarak, 10 Mart–22 Nisan 2011 tarihlerinde Depo’da gerçekleştirilen 
“Ateşin Düştüğü Yer” sergisi çalışma grubundan kadınlarla, sergiyi, sanat alanındaki 
erkek egemenliğini ve feminizmle ilişkilerini konuştuk

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
20. yılı vesilesiyle düzenlenen “Ateşin 
Düştüğü Yer”  sergisine nasıl dahil ol-
dunuz? Sizin için bu sergiyi diğer ser-
gilerden ayıran neydi?

Neriman Polat: En başından itibaren 
sergiden haberdardım. Hafriyat’taki tec-
rübelerimden dolayı ve daha önce de bu 
tür oluşumlarda yer aldığım için doğal-
lıkla çalışma grubuna girdim. “Münfe-
rit” sergisinde vakfın dokümanlarından 
faydalanmıştık ama benim aklımda İn-
san Hakları Derneği vardı, vakıf yoktu.

Nurcan Gündoğan: Ekim sonunda-
ki toplantıya katıldığımda artık listeler 
çıkmıştı, kimler davet edildi, kimlerle 
görüşülüyor vs. Vakıftan benim de habe-
rim yoktu, İHD’yi biliyordum ama. 

Selda Asal: Ben de ağustosta dahil 
oldum. Atölye çalışmalarına dayana-
cak olması cazip gelmişti, Apartman 
Projesi’nden öyle bir pratiğe yakınım. 
Çok öyle işlemedi gerçi...

Bundan önce bu tür birliktelikler 
oldu değil mi? 19 Ocak Kolektifi me-
sela. Bu kadar çok sanatçının bir ara-
ya gelip politik bir söz söylediği başka 
bir sergi oldu mu?

Neriman: Bu büyüklükte olmadı, 
ayrıca bir STK ile sanatçıların bir araya 
geldiği bir sergi hatırlamıyorum. Hazır-
lık sürecinde pek çok toplantı oldu ve 
Vakıf’tan biri, Hürriyet Şener, aramızda 
oldu.

İşleri seçerken nasıl bir kriter dev-
reye girdi peki? Küratör yok, sergi 
çalışma grubu birçok şeyi yürütüyor...

Neriman: Herkesin aklında birtakım 
işler ve özellikle bu tür çalışmalar yapan 
sanatçılar vardı. Bazı sanatçılar sergiye 
uygun işleriyle, bazıları da yeni işler 
üreterek katıldılar. Çağrılı hemen hemen 
herkes geldi.

Sanatçıların bir araya geleceği çok 
ortam yok, herkes galerilerle çalışıp 
biraz içine kapanıyor. Bu tür kolektif 
bir sergi, politik aktivizm olarak da 
insanlara iyi geldi gibi hissettim. 

Neriman: Güncel sanat ortamında 
bu türde bir motivasyon tam bitmiş gibi 
görünürken, işte galeriler, satışlar, müza-
yedeler ve sürekli paranın konuşulduğu 
bir ortam varken, bu sergi biraz soluk 

alma, sözünü çekinmeden söyleme alanı 
yarattı. Ayrıca bir parça dayanışma duy-
gusu…

Selda: Böyle de olabiliyormuş yani, 
sponsorsuz da yapılabiliyormuş.

Serginin iyi taraflarından biri de, 
uluslararası alanda tanınmış ve eser-
leri yüksek fiyatlara satılan sanatçıla-
rın yeni yeni bu alana giren isimlerle 
bir arada yer alması bence.

Neriman: Biz o klişeler işlemesin 
istedik. Galeriyle çalışan sanatçı, çalış-
mayan sanatçı gibi ayrımlara girmeden, 
tanınmış, tanınmamış, başka şehirlerden 
sanatçıların olduğu geniş bir yelpaze ol-
sun dedik. İlk kez gördüğümüz, duydu-
ğumuz bir ismi de arkadaşlarımız öne-
rebildiler.

Selda: Daha pentüre dayalı, daha ge-
leneksel malzemeyi kullanan insanlarla, 
daha dili medya olan, video, ses olan in-
sanlar birarada burada. Siz-biz ayrımları 
yıkıldı.

TİHV’in uğraştığı şey temel olarak 
devletin hak ihlalleri. Bunun içine iş-
kence, faili meçhuller, kayıplar girer 
ama kadına yönelik şiddet girmez me-
sela. Temayı genişletme meselesi nasıl 
gündeme geldi?

Neriman: İnsan hakları meselesine 
kadın hakları, çocuk hakları, işçi hakları 
gibi farklı yerlerden bakmaya çalıştık. 
Vakfın bu sergiyi yapmakta aracı oldu-
ğunu, ama onun sınırladığı konularla sı-
nırlanmadığımızı daha ilk toplantılarda 
ifade ettik. İnsan hakları meselesinin ne 
kadar geniş bir alana yayıldığını sürekli 
hatırlatıyorduk. 

Bu şiddet biçimleri birbirinden 
bağımsız değil, devletin vatandaşına 
uyguladığı şiddetle, erkeğin kadına 
uyguladığı şiddet, hepsi iç içe geçen 
şeyler. Vakıf kendi kuruluş amacı doğ-
rultusunda, tedavi ve rehabilitasyon 
hizmeti verip devletin hak ihlalleriyle 
mücadele ediyor ama tabii bu iç içeli-
ğin de farkında.

Neriman: Travma sonucu oluşan 
hastalıkları tedavi etmek için özveriyle 
çalışıyorlar. Sanatla bunların birleşmesi 
ilginç bir karışım oldu, belki de böylece 
sergi daha da genişledi.

Kadına yönelik şiddet sergide öne 
çıkan temalardan biri. 

Neriman: Özellikle bu konuyla ilgili 
işlerin olmasına dikkat ettik. 

Peki sizce bu sergi hazırlık sürecin-
de kadınlar kendilerini yeterince ifade 
edebildiler mi? Sanat alanı dışarıdan 
baktığında kadınların da güçlü ve gö-
rünür olduğu bir alan gibi. 

Neriman: Bence sanat alanında er-
kek dili egemen. Çok iyi kadın sanat-
çılar var ama son sözü söyleyen yine 
erkekler. Sanat kurumlarının yönetici-
leri, galericiler, satılan işler vs. bunların 
istatistikleri yapılsa, nasıl erkek egemen 
bir alan olduğu ortaya çıkar. Daha dün 
gördüğüm, bir dönemin sanatçılarının 
portrelerinden oluşan bir sergide -erkek 
bir sanatçının sergisi- tek bir kadın sa-
natçının portresi vardı. Erkek sanatçı, er-
kekler üzerinden tarihi resmediyor; çok 
feci bir şey bu. Kadın sanatçılar çok iyi 
olmalarına rağmen, yine görmezden ge-
liniyorlar. Yine de umut verici kırılmalar 

Ateş kadınlara değince

Asena Günal

SÖYLEŞİ
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var güncel sanat alanında.
Selda: Evet, alanı erkekler kaplıyor 

ama çok başarılı kadın sayısı da hemen 
hemen eşit gibi.

Alanın erkek olmadığı anlamına 
gelmiyor tabii bu.

Selda: Kadınlar çok fazla uğraşmı-
yorlar bu maço insanlarla didişmekle. 

Nurcan: Sanat öğrencisi kadın çok-
tur ama güncel hayat pratikleri içinde 
kadınların hızla elendiğini görürsün. 
Evlenme, çocuk doğurma, bu alandaki 
erkek dille mücadeleden yılma… Resim 
yapma, estetik, çok da kadınlara atfedil-
miş daha zararsız bir alandır ama yine de 
sanat erkek egemen bir alan.

Selda: Kadın olmanın şöyle bir avan-
tajı oluyor: Türkiye’deki ücra köşelere 
girmek istiyorsan, şüpheli sıfatını sana 
yapıştırmıyorlar, kadındır gezer diyip 
geçiyorlar. Devlet dairelerinden, sosyal 
hizmetlerden, emniyetten izin almak 
için gittiğinde, erkeklere göre daha hızlı 
geçiyorsun çünkü hiçbir zaman seni teh-
dit olarak görmüyorlar. 

Kadınlardan kadınlarla ilgili iş 
üretmeleri bekleniyor gibi bir baskı 
hissediyor musunuz?

Selda: Hissetmiyorum ama kendim-
den öyle bir beklentim var! 

Nurcan: Doğal olarak kadın mesele-
lerine daha çok çekiliyorsun.

Neriman: Bir kadın olarak bildiğim 
öyküyü anlatmak istiyorum.

Kadınlar olarak bir araya gelinen 
durumlar oldu mu? Benim bildiğim 
bir tek “Haksız Tahrik” sergisi var 
Hafriyat’taki.

Neriman: Benim de katıldığım, 
Karşı Sanat’taki “Sfenks seni yiyip yu-
tacak”, Sofya’daki “Sheshow” ve Ber-
lin’deki “Cennet değil, toprak ayağımın 
altında” sergileri, kadın sanatçılardan 
oluşuyordu ve kadın meselesine bakan 
sergilerdi. Bu üç serginin de küratörü 
Beral Madra’dır.

Bir araya gelip fikri beraber oluş-
turarak yapılan bir şey oldu mu?

Neriman: Hayır. Bu sergideki kadın 
sanatçı oranı da epey düşük. 131 sanat-
çının 41’i kadın. Bütün bu sergi süreç-
lerinde, kadınlar olarak aslında o kadar 
çok mücadele etmek zorunda kalıyoruz 
ki bazen mücadele etmekten işler aksı-
yor. 

Kadın dili, çok daha diyaloga açık 
bir şeydir, “bence” dersin, “bu bu-
dur” yerine, “bu böyle olsa, şöyle olsa, 
ben böyle düşünüyorum” dersin. 

Nurcan: Erkeklerin söylemleriyle 
kadınlarınki çok farklı. Bir tek sergi sü-
reçlerinde geçerli olan bir şey değil ki 
bu. Aynı konuyu konuşurken hiçbir za-
man aynı tondan, aynı dilden tartışamı-

yorsun ve ben kendi adıma hep kendimi 
bir terör altında hissediyorum. Bırak tar-
tışmayı, sana bir parmak kaldırma alanı 
bile kalmıyor. Bir ortamda erkekler daha 
fazlaysa bu bir şov halini alıyor.

Memleket gündemiyle ilgili mese-
leleri takip ettiğinizi düşünüyor mu-
sunuz? Feministler sürekli sokaktalar 
mesela, kampanyalar yapıyorlar, ka-
dına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, 
sosyal haklar… Bunları ne kadar ta-
kip ediyorsunuz?

Neriman: Biz bence bunları sürek-
li takip eden kişileriz. Sadece sanatçı 
değil, aktivistiz de. Birebir bir örgütün 
üyesi değiliz ama olabildiğince eylem-
lerde yer alıyoruz ve eylem tarzını taşı-
yan sergilerde olmayı çok önemsiyoruz. 

Peki siz dışarıdan baktığınızda fe-
minist hareketi nasıl görüyorsunuz?

Neriman: Çok şey başarıyorlar.
Selda: Ben belli alanları takip edebi-

liyorum açıkçası. Sığınma evleriyle ala-
kalı olanları mesela, orada bağlantılarım 
devam ediyor çünkü. 

Nurcan: Ben de az çok takipteyim 
ama toplantılara gitmişliğim yok.

Aktivist olup da örgütsüz olmak 
biraz da örgütlü olmanın kendisinin 
zorluğundan kaynaklanıyor herhal-
de. Ciddi bir mesai gerektiriyor. SFK 
içinde bir arkadaşımız “yalnızlık ko-
lay, örgütlülük zor” demişti. Beraber 
iş yapmak, kendini silmeden ortaklık-
lar kurmak, birlikte söz üretmek hiç 
kolay değil.

Neriman: Ama bunu başarmamız 
gerekiyor. Erkeklerle bir araya geldi-
ğimizde kendimizi yok etmeden nasıl 
bir arada durabiliriz, iktidar meselesini 
nasıl çözebiliriz, kendi sözümüzü nasıl 
söyleriz… bunlar çok temel meseleler. 

Selda: Ancak sustuğunda değerleni-
yor sözün, benim gözlemlediğim o. Me-
seleyi anlamaya ilişkin sorular sordu-
ğunda yiyorsun tokadı, sormayacaksın. 
Kabul etmeye doğru itiyorlar seni.

Eda sen bu sergiye feminist diye ni-
telendirilebilecek bir işle dahil oldun.

Eda Gecikmez: Şu anki işlerimde 
feminist yanlarımı keşfediyorum. Hep 
bir tavrım vardı ama böyle bir tanımlan-

dırma yapmıyordum; hâlâ daha yapmı-
yorum ama şimdilerde okumalarımı o 
yönde gerçekleştiriyorum.

Peki feminizmle ilgili okumalar 
yapmaya nasıl başladın?

Eda: Kendimde ve işlerimde keşfet-
tiğim tavrı, İnci Eviner’den aldığım atöl-
ye dersi ile daha kuramsal bir dil üzerin-
de temellendirmeye başladım.

Neriman: Benim öğrencilik yılla-
rımda Mimar Sinan’da sadece bir kadın 
hoca vardı, Neşe Erdok. Toplumsal cin-
siyet konuları asla gündeme gelmezdi, 
tam anlamıyla erkek dili egemendi.

Eda: Erkek hocalarla iletişimde çok 
sinirleniyordum. Mesela erkek öğrenci-
sine kolunu atıyor, konuşuyor saatlerce, 
ben soru sorduğumda kestirip atıyor. 
Çok sinir bozucuydu, okula bir bağlılık 
geliştiremedim. 

Selda: Sanat okullarına özgü bir şey 
var bu meselede. Sanatla uğraşıyoruz ya, 
rahat tipleriz, her türlü taciz mubah. 

Eda: Mimar Sinan’da yakın zaman-
da elle taciz oldu, tabii ki hoca kabul et-
medi, sonra da unutuldu.

Neriman: Hocaların kız öğrencilere 
sarkması inanılmaz derecede meşru, sık 
rastlanan bir şeydir. 

Ayşegül Sönmez’in garajistan-
bul’da kadın sanatçılarla düzenledi-
ği bir buluşmada sanatçılardan biri, 
“ben feminist değilim” diyerek başla-
mıştı konuşmaya.

Neriman: “Ben feminist değilim” 
diyen sanatçının durumu bana biraz ay-
mazlık gibi geliyor. Ama kadın sanatçı-
ların yaşamları ve ürettikleri arasındaki 
çelişkiler de sorun. Yani sanatta deşifre 
ettiğin kodları hayat pratiğine geçirme-
diğinde yaptığın işler de inandırıcılığını 
yitiriyor.

Sanat fakülteleri gibi çok farklı 
olduğunu düşündüğün yerlerde bile 
böyle bir erkek egemenliği varken, 
kadınların kendine alan açması kolay 
bir şey değil.

Neriman: Her gün mücadele, asıl 
olay bu.

Eda: Biz Mimar Sinan’dayken bir 
hoca gelip şunu demişti: “Siz böyle ça-
lışıyorsunuz şimdi ama sonrasında nasıl 
olsa evlenip gideceksiniz. Bu yaptıkla-
rınız boşuna”. Hem sitemde bulunuyor, 
hem de baştan kabul etmiş. Neden böyle 
bir şeyi üstüme atıyorsun ki benim? Ben 
sonra bununla savaşmak zorunda kalı-
yorum. 

Selda: Kendi emeğini de değerli bul-
muyor. 

Neriman: Benim bir hocam da şöyle 
demişti “Boşuna uğraşıyorsunuz, kültür 
erkektir”. İşte bununla mücadele etmek 
lazım. 

SÖYLEŞİ



54 feminist
  politika

Asıl mücadele gücünün “içsel” değil, ortak deneyimler üzerine kurulu dayanışma 
kaynaklı “dışsal” bir güç olduğunu düşünmek ve söz konusu filmlerdeki hikayeleri 
bu şekilde yorumlamak gerekir

Bu yıl 9.’su yapılan Filmmor 
festivali için bir yazı yazma-
yı düşündüğümde, festival 
yarılanmış ve ben de henüz 

birkaç film görebilmiştim. O yüzden 
yazacaklarım daha çok, festival haftası-
nın ikinci yarısında gösterilen filmlere 
yoğunlaşacak. İzleyebildiğim birbirin-
den sarsıcı filmlerin bende bıraktıkları-
nı, oluşturdukları düşünce ve 
soruları aktaracağım. Festival 
biteli bir haftadan fazla oldu. 
Yoğun bir görsellikten bana 
süzülüp gelenleri, bende ka-
lanları daha net görebilmek 
açısından da,  bu zaman aralı-
ğı iyi oldu. 

“Bir adım ötesi”
Chiara Cremachi’nin yö-

netmenliğini yaptığı 2010 ta-
rihli “Sakıncalılar”, 1938’de 
çıkan bir yasayla, çoğu 
Paris’te bulunan ve rejim için 
“sakıncalı” addedilen Nazi 
karşıtı Yahudi, politik mül-
teci, sürgün ve seks işçisi 25 
milletten kadının, Fransa’nın 
güneyinde bulunan bir top-
lama kampında enterne edil-
melerini ve sefalet, açlık ko-
şullarında yaşamı nasıl üret-
tiklerini anlatan bir belgesel. 
Günlük yaşamı idame etmeye 
yönelik üretimden el işleri-
ne, dil öğrenmek-öğretmek-
ten şarkı ve oyun yazmaya, 
ulusal, sınıfsal ve ideolojik 
ayrımları aşıp birlikte açlık 
grevi yapmaya kadar birçok 
faaliyette birbirleriyle daya-
nışma içindeler. “Bir Adım 
Ötesi” de, benzer bir şekilde, 
Türkiye’de politik nedenlerle 
uzun yıllar cezaevinde kalan 
üç kadının cezaevi ve sonraki yaşam-
larına yoğunlaşmış bir belgesel. Hatta 
belgeselin yönetmeni Tülin Dağ da, bu 
üç kadından biri. Bu filmde de, mahre-
miyet yokluğu ve sevdiklerinden uzak 
kalma gibi zorluklara rağmen, hapisha-
nenin zor koşullarında birbirlerine ver-

dikleri destekle umutsuzluğa, karam-
sarlığa karşı birlikte direniyorlar, koğuş 
içinde bir düzen kurup rutinler oluştu-
ruyorlar, tartışmalar düzenleyip toplu 
okumalar yapıyorlar, hatta bir dergi bile 
çıkartıyorlar! Asıl zorluk ise, on yıl bo-
yunca uzak kaldıkları dışarıda başlıyor; 
yarım bırakılan okullar, esirgenen işler, 
aşklar ve insanlar… İçeride dayanış-
mayla aşılan zorluklar, dışarı çıkıp bi-
reysel yaşamlara adım atıldığında kat be 

kat ağırlaşarak vuruyor bu kadınları.
Bu iki filmde anlatılan kamp ve hapis 

deneyimleri, kadınların bu ortamlarda 
da düzeni kurup rutinler oluşturabilme-
leri ve Goffman’ın deyimiyle totaliter 
kurumlarda (toplama kampı, hapishane, 
akıl hastanesi, manastır vs…) yaşamı ve 

umudu yeniden üretebilme gücü bize ne 
gösteriyor? Filmlerin bize ilham ettiği 
haliyle, kadınların bu ortamlara kolay 
adapte olup, bir yandan da bunları dö-
nüştürebilme gücünden söz edilebilir 
mi? İki filmde de, ev ve bakım işlerinin, 
günlük yaşamı üreten rutinlerin, yine 
kadınlığa özgü addedilen sözlü kültür 
aktarıcılığının kadınların direnç nokta-
sı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bunu 
nasıl yorumlamak gerekir? Ev içi ve to-

taliter kurum deneyimlerinin 
(yani bu iki durumun yarattığı 
ruh hali ve bununla mücade-
le biçimlerinin) benzerliğinin 
abartılı bir analojinin ötesinde 
bu filmlerde somut olarak gö-
rüldüğünü söylemek gerekti-
ğini düşünüyorum. “Kadınla-
rın gücü”nü kutsadığımızda, 
aslında bu gücü yaratan ko-
şulları onaylamasak bile eleş-
tirinin radikalliğinden taviz 
vermiş olmaz mıyız? Kadınlı-
ğın var olan haliyle yüceltil-
mesinden imtina ederken, asıl 
mücadele gücünün “içsel” de-
ğil, ortak deneyimler üzerine 
kurulu dayanışma kaynaklı 
“dışsal” bir güç olduğunu ve 
söz konusu filmlerdeki hika-
yeleri bu şekilde yorumlamak 
gerektiğini vurgulamak isti-
yorum. 

“Erkeksiz hayat”
Çinli yönetmen Luo Yi 

tarafından çekilen “Erkeksiz 
Hayat”, 20. yüzyıl başında 
Çin’de uygulanan bir gelene-
ği konu ediniyor. Bu gelene-
ğe göre, 20’li yaşlarına gelen 
kızlar ya hiç görmedikleri bir 
erkekle evlenecekler ya da 
evlenmeme yemini ederek 
fabrikada çalışacaklar. Her-
halde hiçbir gelenek, kadın-

ların bulunduğu ücretsiz-ücretli emek 
ikilemini bu kadar net bir şekilde ifşa 
etmemiştir. Ya evde çalışacaksın ya işte! 
Bu geleneğin Mao döneminde ortadan 
kalkmasına ve bu yeminin çok anlamı 
olmamasına rağmen, bazı kadınlar ev-
lenmemeyi sürdürürler ve hiç pişman-

Kadın sineması yetmez, yaşasın feminist sinema!
9.  Filmmor Kadın Filmleri Festivali üzerine birkaç fikir

Deniz Ulusoy

Çocukluğun tarihsel-toplumsal olarak 
kurulmuş olduğu gerçeği, çocuk ve yetişkin 

arasında varolan bağımlılık ilişkisini 
reddetmemiz gerektiği anlamına mı geliyor?
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lık duymazlar. Aynı dönemde dünyanın 
geri kalanında yaşayan çoğu kadının 
durumunu düşündüğümde, insanın “en 
azından seçim şansları varmış” diye-
si geliyor. Ama itiraf edeyim, kadınla-
rın benlik bütünlüğüne erişmeleri için 
bir erkeğin şart ve elzem olduğunun 
pompalanmaktan vazgeçilmediği, hatta 
eğlence endüstrisinin bu “aşk ideoloji-
si” üzerine kurulduğu bu günlerde, bu 
hikâyeleri görmek de insana ilaç gibi 
geliyor.

“Atlıkarınca”
İlksen Başarır’ın yönettiği ve aile 

içi tacizi konu alan “Atlıkarınca”, hem 
kurgusu hem de konuya yaklaşımı bakı-
mından çok etkileyici bir film. Tecavüz, 
ensest ve pedofili gibi olguları “sapık-
lık” olarak niteleyerek erkek iktidarı-
nın üzerini örten ve böylece bu olguları 
marjinalize ederek gizleyen hadımcı-
idamcı zihniyet bir uçsa, bu filmin bir 
gösterimi sonrasında yapılan soru-cevap 
bölümünde bir izleyicinin, yönetmen 
ve oyuncuya yönelttiği Foucault refe-
ranslı, tahakküm ilişkilerini ve çocu-
ğun bağımlı konumunu görmeyen, “si-
zin normal sınırlarınız ensesti anormal 
hale getiriyor” yollu, postmodernizmin 
yol açtığı kafa karışıklığı da diğer uçta 
durmakta. Film, ensest ve pedofili ko-
nusunda söz konusu iki zihniyete -biri 
marjinalize edici diğeri normalleştirici- 
bir cevap niteliğinde. Bir de insan şunu 
sormadan edemiyor: Evet, çocukluk son 
200 yıllık bir olgu. Yani daha öncesinde 
çocuk, birçok konuda yetişkinle eşit gö-
rülürken, son 200 yıldır çocuğun bakı-
ma muhtaç ve ebeveyne bağımlı olduğu 
kabul edilmiş ve birçok pratikten tedrici 
olarak men edilerek çocukluk dediğimiz 
dönem kurulmuştur. Fakat çocukluğun 
tarihsel-toplumsal olarak kurulmuş ol-
duğu gerçeği, çocuk ve yetişkin arasın-
da varolan bağımlılık ilişkisini reddet-
memiz gerektiği anlamına mı geliyor? 
Ensestin normal olabileceği vurgusunu 
yapan izleyici, bu filmin ensesti sade-
ce aile içinde tanımlayarak daha geniş 
ensest ilişkileri (herhalde Foucault’nun 
‘iktidar her yerdedir’ şeklindeki mik-
ro-iktidar tanımının bir uyarlaması???) 
görmemizi engellediğini ifade etmişti. 
Ben de, “eğer bir kavramın içini boşalt-
mak ve örtmek istiyorsan bunu her yere 
ve her şeye yay” şeklindeki düşüncemin 
doğruluğuna yeniden inandım. 

“Yasaklı sözler”
Literatüre girmiş 70 çeşit ara-cinsi-

yet (inter-sex) olduğunu biliyor muy-
dunuz? Cynthia Arra ve Melissa Arra 
tarafından 2007 yılında çekilmiş, Fran-

sız yapımı “Yasaklı Sözler”, kadından 
erkeğe, erkekten kadına dönüşmüş, 
dönüşüm geçirmemiş ama kendini kar-
şı cinsiyetle tanımlayan, dönüşüm sıra-
sında farklı safhalarda tedaviyi yarıda 
kesip kadın ya da erkek olarak tanım-
lanmayı reddeden, ister kendi tercihiyle 
ister anatomik bir “anomali”den dolayı 
olsun, kadın ya da erkek olmayan ya da 
olmak istemeyen insanların, bu şekilde 
var olmalarının zorluklarını ve bir örgüt 
(GAT) etrafındaki mücadelelerini konu 
alıyor. Trans-kimliklerin, çift/ikili cinsi-
yetli rejime karşı çıktıkları ve ara-kim-
liklerle onu ihlal ettikleri, fakat çoğu 
zaman erkekten kadına ya da kadından 
erkeğe dönüşerek bu çift/ikili cinsiyetli-
liği yeniden ürettikleri ileri sürülür. Fa-
kat mesela, filmde Vincent adlı karakte-
rin kendini tanımladığı gibi “kadından 
bilinmeyene” diyen biri çift/ikili cinsi-
yetli rejimi ihlal etmiş olmaz mı? Peki 
bu söylemsel ihlal, heteronormativite ve 
çift/ikili cinsiyetli rejimin altını oymak 
için yeterli mi? “Patriyarka” bu tartış-
malarda nerede duruyor? Film, bunlara 
yanıt vermiyordu tabii ki, bize öznel 
beyanların çeşitliliğini göstermekle ye-
tindi. Bize düşen de bu çeşitliliği ortak, 
kamusal bir zemine nasıl tahvil edebile-
ceğimizi düşünmek sanırım. 

“Birlikte Güçlü”
Filistin yapımı “Nar Çiçekleri” ve 

İsrail yapımı “Ida’nın Dans Kulübü” 
adlı filmlerin, savaşın, işgalin ve holo-
kostun değiştirdiği yaşamları normal-
leştirmenin yolu olarak dansa referans 
vermeleri ironik bir tesadüftü. “Birlikte 
Güçlü”, Kongolu ve Boşnak kadınla-
rın savaş deneyimleri üzerinden da-
yanışmalarını anlatan, feminizmin ve 
anti-militarizmin neden birbirine içkin 
olduğunu çok sarsıcı bir şekilde hatır-
latan bir belgeseldi. Filiz Bingölçe’nin 
çektiği “Kadın İş Türküleri” ise erkek-
lerin yanısıra, “şehirli kadınların” da ar-
tık göremediği, koptuğu, unuttuğu kırsal 
kadın emeğini ve bu envai çeşit işe eşlik 
eden manileri, türküleri bize taşıyan, 
benzerlerini görmeyi dilediğimiz bir ça-
lışmaydı. Tamamını kadınların oluştur-
duğu ve toplumsal cinsiyet önyargılarını 
değiştirme hedefi olsun olmasın, sadece 
kadınların film yapmalarını destekleyen 
Doris kolektifi ise İsveç gibi bir kuzey 
ülkesinde bile, böyle bir inisiyatifin kar-
şılaştığı zorlukları, önyargıları bizimle 
paylaştı ve birçok karede “hah işte!” de-
dirten tanıdık çocukluk anlarını ve gün-
delik hayat ayrıntılarını mizahi bir dille 
görünür kıldı.

Bu birbirinden güzel filmleri bize ta-
şıyarak kadın sözünü çeşitlendiren, aynı 
zamanda ortaklaştıran Filmmor ekibinin 
emeklerine sağlık diyelim, kendilerine 
selamlarımızı, sevgilerimizi göndere-
lim. 
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...memleketin çeşitli zamanlarından, çeşitli yerlerinden kadın kahramanları tanımak 
hepimize güç vermez mi? Kadınları ve kadınlığı sevmemize yardımı olmaz mı, ki 
bizce bu sevgi olmadan feminizm bir hak mücadelesinden ibaret kalır

Tükiye’nin ilk feminist yayı-
nevi Ayizi kuruldu! İlk ya-
yınları olan Makbul Anneler 
Müstakbel Vatandaşlar, an-

nelik ve neoliberal beden politikalarını 
anlatıyor. Üç feminist kadın Aksu Bora, 
İlknur Üstün, Selma Acuner tarafından 
kurulan Ayizi yayıneviyle ilgili merak 
ettiklerimizi İlknur Üstün ve Aksu Bora 
ile konuştuk...

Feminist bir yayınevi kurma fikri 
nasıl ortaya çıktı? Kuruluş sürecinde 
neler yaşadınız?

Herhalde şöyle bir şeyler söylemek 
yanlış olmaz: Bir (aslında iki ama 
şimdilik ikincisi bir kenarda duru-
yor!) dergi ve kitaplar yayınlamak 
fikri epeydir konuştuğumuz bir şey-
di. Amargi’yi çıkartmak ve süreklili-
ğini sağlamak çok vaktimizi aldı ama 
bunu yaparken kitap yayıncılığı fik-
rini de olgunlaştırma fırsatı bulduk. 
İstiyorduk ki, hem güncel politikayı 
ele alabilelim hem de geniş zaman-
lı feminist bir söz kurma işine omuz 
verelim. Bunların birbirini besleye-
ceğine, zenginleştireceğine inandık.

Ayizinin anlamı nedir?
Rivayet muhtelif: Ayın üzerinizde 

bıraktığı iz diye düşünenler de var; 
gümüşsü, ancak dikkatle bakıldığın-
da görülebilen bir damga gibi. Bunu 
yiyen bir daha iflah olmaz! Ayın 
arkasında bıraktığı o izi, yakamoz 
gibi çizgiyi izlemekle ilgisini kuran 
da… Bilirsiniz, ay, tanrıçadır, dişil-
dir. Dünyadaki sularla ilişkilidir… 
Kadınların yaşam döngüleriyle de… 
Belki de ayizi mantra gibi bir şeydir: 
Büyüsü tekrarında yatan!

İlk kitap olarak Makbul Anne-
ler Müstakbel Vatandaşlar kitabını 
seçmenizin bir nedeni var mı?

O mu bizi seçti, biz mi onu, emin de-
ğiliz doğrusu ama ilk kitabımızın Mak-
bul Anneler, Müstakbel Vatandaşlar 
olmasından çok memnunuz. Damardan 
bir feminist konuyu (annelik) güncel 
politikayla, üstelik de birkaç katmanlı 
olarak bağlantılandırmak, bu bağlantıla-
rı kurarak ortaya çıkardığı hakikati öyle 
berrak ve ferah anlatabilmek. Daha ne 
isteyebilirdik ki?

Bundan sonraki yayın planlarınız 

nelerdir? 
Bu söyleşi yayınlandığında piyasaya 

çıkmış olacak Yeşim Erdem’in Filedel-
fiya Hikayeleri var. Çok taze, çok heye-
can verici bir dili var; “Dört” hikayeden 
oluşan bir kitap. Bu günlerde yayınlan-
mış ya da eli kulağında bir kitap: Ma-
mak Kitabı. “Biz Bir Orduya Kafa Tut-
tuk Arkadaş” diyen kadınların, 1981-82 
yıllarında Mamak hapishanesi kadınlar 
koğuşunun, “azılı kadınları”nın hikaye-
si. Arkasından Nilgün Toker ve Melek 
Göregenli’nin hazırladığı, ayrımcılığı 
çeşitli boyutlarıyla tartışan Ayrımcılık 
kitabı geliyor. Mayıs ayında Aksu’nun 

feminizm üzerine yazılarından oluşan 
bir derleme gelecek. Nehir, söyleşiler 
dizisi içinde düşündüğümüz ilk kitap, 
Ceren Belge’nin hazırladığı bir Neba-
hat Akkoç kitabı, önümüzdeki aylarda 
çıkacak. Bu diziyi tanınmış ve tanınma-
mış, hikayeleri bize umut ve güç veren 
kadınlarla sürdüreceğiz. Arzu Çur’un 
hikayeleri, Aslı Güneş’in yayına hazır-
ladığı; Amargi edebiyat ve sinema atöl-
yelerine katılan kadınların yazdıkları, 
Osmanlı kadınlarını kendi seslerinden 
duyabildiğimiz, Aynur Demirdirek‘in 

Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı 
Arayışının Hikayesi. 

Yayınlayacağınız kitapları seçer-
ken nelere dikkat ediyorsunuz? Es-
cinsel edebiyatına ya da erkek eserle-
rine yer vermeyi düşünüyor musunuz 
yoksa sadece kadın yayınlarına mı 
yer vereceksiniz?

Bir erkek yazarın kadınlarla değil de 
erkeklerle sevişmesi onunla ilişkimizi 
belirlemez. Kitabın iyi olması, bize cin-
siyet ilişkileriyle, cinsellikle, kadınlık 
ya da erkeklikle ilgili bir şeyler anlat-
ması gibi son derece müphem kriterle-
rimiz var. 

Sürekli bir yayın kurulunuz var 
mı yoksa gönüllü çalışma üzerin-
den mi ilerliyorsunuz?

Yayın kurulumuz var, gönüllü ça-
lışıyor. Biz üç ortağın (Aksu Bora, 
İlknur Üstün, Selma Acuner) dışında, 
yayın kurulunda tasarım ve kapak iş-
lerimizi de yürüten Tennur Baş, Pı-
nar Selek, Eser Köker, Nilgün Toker, 
Melek Göregenli, Simten Coşar, Ece 
Göztepe, Neslihan Cangöz, Nebahat 
Akkoç, Handan Çağlayan var. Ayrı-
ca, edebiyat dizisinin editörlüğünü 
Can Cankoçak, medya ilişkilerini İl-
kay Ertem yürütüyor. Mali işlerimi-
zin sorumlusu Semanur Sevim. Hu-
kuk danışmanlığımızı Sanem Atak, 
mali danışmanlığımızı Tülay Orhan 
yürütüyor. Ayrıca İletişim Yayınla-
rındaki arkadaşlarımızdan da akıl 
fikir alıyoruz.

Duyduğumuza göre açık üni-
versite gibi faaliyet yürütme plan-
larınız varmış bunlar hakkında 
bize biraz bilgi verebilir misiniz?

Eser Köker, mart ortasından iti-
baren Feminist Biyografi Seminerine 
başladı. Haftada bir gün toplanıp bi-

yografiler üzerine çalışan bir atölye bu. 
Dedik ya, yayın kurulu üyelerimiz gö-
nüllü çalışıyor diye, işte, Eser Köker’in 
yaptığı da böyle bir şey: Feminist aka-
demisyen olmanın hakkını veriyor!

Feminist bilgi üretimi ve paylaşımı 
pek okullara falan sığmıyor; bunu bir 
okul gibi sistematik ve disiplinli ama 
ondan farklı bir heyecan ve gönüllülük 
içinde yürütürsek sanki ortaya iyi bir şey 
çıkabilirmiş gibi düşünüyoruz. Sonba-
harda bir semineri Handan Çağlayan’la 
gerçekleştireceğiz.   

İlk feminist yayınevi: Ayizi 
SÖYLEŞİ

Öznur Subaşı
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“Feministler olarak kadın emeği ile 
yeterince ilgilenmiyoruz” diyorduk za-
man zaman muhabbetlerde, toplantı-
larda. Ancak bunu fark etmek kimseyi 
harekete geçiremiyordu çünkü emek ko-
nusu her zaman çok ‘teknik’ bir mesele 
olagelmişti. İktisatçı olmayan çoğumuz 
için, kadın emeği ile ilgili konuşulanları 
en iyi ihtimalle anladığımızda bile tar-
tışmaların parçası olmak pek mümkün 
değildi. Böyle bir ortamda önce, SFK’lı 
veya değil, oldukça az sayıda feminist-
ten oluşan Kadın Emeği grubu, kadın 
emeği meselesini ‘teknik’ bir mesele ol-
maktan çıkarmaya kararlı bir şekilde bir 
araya geldi. Grup, kadın emeği ile ilgili 
gelişmeleri yakından takip etmek ve bir 
kamuoyu oluşturmak ama daha önemlisi 
konuya ‘yabancı’ kadınlar için meseleyi 
anlaşılır kılmak, tartışmaları derlemek 
ve olabildiğince ortak bir dil oluştura-
bilmek amacıyla, 2010 Mart’ında Mut-
fak Cadıları’nı çıkarmaya başladı. 

İlk sayısında o dönemin hararetli 
gündemlerinden “Regl İzni” ve “En Az 
Üç Çocuk” tartışmaları, “Sektörel Deği-

şim ve Kadın İstihdamı”, “Sermayenin 
Moderni ile Muhafazakârı Arasında 
Fark Yok” ve “Sera Tekstil’de Günlük 
Kadın İşçi” yazıları yer aldı. Yazılar 
sade bir dille yazılmış, ‘bizlerin de’ an-
layabileceği yazılardı. Bültenler bizi, 
emeğimizle ilgili olan biteni anlayabi-
leceğimize ve bu yolla daha istikrarlı 
bir şekilde emeğimize sahip çıkabile-
ceğimize ikna etme yolunda önemli bir 
adım oldu. Nitekim ilk başta yaklaşık 10 
kişi olan Kadın Emeği grubu birinci sa-
yıdan sonra 20’ye, ikinci sayıdan sonra 
30’a çıktı. Giderek daha çok kadın, ga-
zetelerde kadın emeği haberlerini taradı, 
gündemi takip etti, itirazlarını yazdı. Ga-
zete sayfalarının kıyılarında kalmış “Ağ 
Ören Kadınlar”, “Uzman Anneler” gibi 
haberler, magazin sayfalarına sıkışmış 
“İşsizlik Estetik Yaptırıyor” gibi konu-
lar, “Zamane Hatunları” gibi yarışmalar 
Mutfak Cadıları’nın oklarının hedefi 
oldu.  Bunun yanı sıra Esnek Çalışma, 
Taşeronlaşma, Kadın İstihdamı, İş Gü-
venliği, Üç Çocuk, Torba Yasa, Ücretli/
Ücretsiz Emek Kıskacı gibi konular ile 
ilgili bolca yazıldı, tartışıldı. 

İşte bir yıl boyunca Mutfak 

Cadıları’nın aylık elektronik bültenle-
rinde çıkan, maddi imkanlar elverdiği 
aylarda basılıp ücretsiz dağıtılan, el ver-
mediğinde yalnızca internet ortamında 
kalan bu yazılar Mutfak Cadıları – Cilt 
1 kitabı ile tekrar derlendi ve kitap hali-
ne getirildi. Ortaya çok güzel bir kitap 
çıktı. Keyifle okumanız dileğiyle.

Mutfak Cadıları - Cilt 1- 02.2010 - 02.2011  -

Berrin Hatacıkoğlu

Tek Boyutlu Kadın (One Dimensional Woman)

Nina Power’ın Tek Boyutlu Kadın’ı 
da feminizmin “kötüye kullanılma” 
hikayesiyle başlıyor. Power, öncelikle 
erkek egemen sistemin sadece kadınları 
değil feminizmi de görünmez kılmak, 
içini boşaltmak ve sömürgeleştirilmek 
için elinden geleni yaptığını ve üstelik 
bunu ‘yeni feminizm’ olarak nasıl sun-
duğunu anlatıyor. Kapitalizmin; savaşçı 
yüzünün savaş politikalarını meşrulaş-
tırmak, ekonomik yüzünün tüketimi 
arttırmak ve ucuz iş gücü talebine yeni 
pazar yaratmak feminizmi nasıl kullan-
dığını, muhafazakâr yüzünün ise aileyi 
korumak, nüfusu arttırmak için femi-
nizmi nasıl massedip ve adı yok hale 
getirdiğini gözler önüne seriyor.  Power 
Amerika’da yeni feminizmin en popü-
ler temsilcilerinden biri olan Cumhuri-
yetçi Sarah Palin’in hikayesini, ‘nasıl 
feminist olunmaz’ diye anlatırken, ak-
lınıza Tansu Çiller’i getirmeden edemi-
yorsunuz.

Yazar, kitabın adının esin kaynağı 
olan Herbert Marcuse’un Tek Boyutlu 
İnsan kitabıyla paralellik kurarak, ka-
pitalizmin bireye “özgürlük” masalıyla 

yaptığının aynısının, kapitalist ve tüke-
timci feminizm tarafından kadınlara ya-
pılmaya çalıştığının altını çiziyor. Biz 
erkek egemen sistem içinde feminizmin 
mutsuzluk getirebildiğini ancak bunun 
umutsuzluk demek olmadığını söyler-
ken; kapitalizmin, “mutlu feminizm”in 
mümkün olduğunu ve bunun zevkleri-
mizi doyurmaktan geçtiğini öğütlediği-
ni gösteriyor. 

Kitabın ‘İşgücünün Kadınsılaşma-
sı’ kısmında kadınların iş hayatında 
uğradıkları ayrımcılıklara değinilirken, 
verilerle esnek çalışmanın cinsiyetine 
dikkatimiz çekiliyor; bunun ve kapita-
lizmin her şeyi ‘bireyin tercihi’ne indir-
geyerek kadınların örgütlenmesini nasıl 
zorlaştırdığı ve farklı seviyedeki çalışan 
kadınları nasıl karşı kaşıya getirdiği or-
taya konuyor.  Son kısımda ise kapita-
lizm, tüketim ilişkileri ve pornografi 
üzerinden cinsellik ve tutkunun despot-
luğu sorgulanıyor. Burada Power tara-
fından önerilen yol ise cinselliğin poli-
tik olarak merkeze alınması ile ikiyüzlü 
ahlak anlayışının cinselliği yok sayma-
sının ötesinde başka bir yol bulmak…

Sadece Amerika’daki güncel politi-
kaların eleştirisiyle sınırlı kalmış olsa 

da Po-
wer, fe-
min iz -
min tek 
boyu t -
luluğu-
nu üze-
r i n d e n 
a tab i l -
mesi ve 
t e k r a r 
dönüş-
t ü r ü c ü 
t a l e p -
l e r i n i 
gündeme 
getirebil-
mesi için 
tüketici yüzünden arınması gerektiğini 
iddia eden yazarlardan biri. 

Türkiye’ye baktığımızda ise;  femi-
nizm bu denli ‘popüler’ değil henüz ve 
tüketim odaklı liberal feminizm hege-
monyası hissedilmiyor. Bu kitap vesile-
siyle Türkiye’deki hakim ideolojiler ve 
politikalar üzerinden feminizmin aynı 
şekilde massedilip, içinin boşaltılması-
na karşı yapılabilecekleri tekrar gözden 
geçirmek fırsatı bulabiliriz.

Nacide Berber

KİTAP

Nina Power, Çevirmen: Özlem 
Kaya, Habitus Yayıncılık, 2011. 
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ekip otosundaki kadınlar daha ne olacağını bilmez iken protestocu kadınlardan biri 
kalabalığı yararak gelir. “bacım sen niye geldin? yarınki eyleme de gideydin” gibi bir 
şeyler geveleyen kadınlara “siz niye buradasınız ki?” diyerek oturur

yıllardan 1989, yani teee bundan 22 
yıl önce…

yani biz 20’li yaşlarını süren in-
sanları toparlayıp cezaevlerine koyan, 
“asmayıp da besleyelim mi?” sorusunu 
sorabilen, “beslemeyip” idam ettiklerini 
“töhmet altında kalmamak için bir on-
dan bir bundan” diye açıklayabilen fik-
riyatın, fiiliyatlarını sürdürdüğü yıllar…

…
o yılların adalet bakanı mehmet to-

paç, “1 ağustos’tan itibaren uygulanmak 
kaydı” ile 1988 yılının temmuz ayında 
cezaevlerine bir genelge gönderir ve o 
genelgede denir ki:

- tek tip elbise giyilecek!
- ziyaret, avukat görüşü ve havalan-

dırma süreleri kısaltılacak!
- mektuplaşmaya, kitap ve dergi alı-

mına, ziyaretten eşya alınmasına sınırla-
ma getirilecek! 

- dışarıdan yiyecek alınması, içeride 
tüp, ocak, ısıtıcı vb. kullanılması yasak-
lanacak! 

- saç, sakal ve bıyık bırakmak yasak-
lanacak! 

- radyo, teyp, daktilo gibi aletler ya-
saklanacak!

…
öyle ister dönemin, 2. dönem iktida-

rını süren özal hükümeti.
ne var ki, tutuklular buna karşı çıkar-

lar.
yıllardır örselenen bedenlerinden 

başka silahı olmayan o tutuklular açlık 
grevine başlarlar.

5, 10, 20, 30. gün devam etmektedir-
ler açlık direnişine…

ve artık ölümler başlar…
…

cezaevlerinde yakınları olanlar ceza-
evi kapısındadır, 

yetmedi meclis önündedir, 
yetmedi sokaktadır.
insan hakları derneği haykırmakta-

dır…
…

açlık grevinin 43. günüdür, dört tu-
tuklu daha hastaneye kaldırılmıştır.

…
toplumsal muhalefetin bastırıldığı 12 

eylül 1980’den sonra ilk defa feminist 
kadınlar “kadının sırtından sopası kar-
nından sıpası eksik edilmemeli” diyen 

yargıya karşı sokağa çıkarlar. 
yıllardan 1987’dir…
kadına yönelik şiddete ve ayrımcılı-

ğa karşı kavga veren feminist kadınlar 
bu sefer 1 ağustos genelgesi’ni protesto 
etmek için siyahlar giyinerek çıkar so-
kağa… 

bir haftalık eylem planları vardır.  
yıllardan 1989, tarih 11 ağustos:

…

ilk gün 
yer cağaloğlu.
üzerinde, o zaman istanbul reklam 

diye bilinen şimdilerde ne olduğunu tam 
bilemediğim ve karşısında cezeri kasım 
paşa camii olan binanın yer aldığı ve 
eminönü istikametinden beyazıt’a doğ-
ru yol alan araçların güzergahı üstünde-
ki yola boylu boyunca uzanarak trafiği 
engelleyen kadınlar, okudukları basın 
açıklamasında cezaevlerinde yaşanan-
ları anlatır ve “1 ağustos genelgesi’ne 
karşıyız!” derler…

“grup olaysız dağılır!”

ikinci gün
10 ağustos 1989’da tünel’den 

galatasaray’a yürür yine siyahlar gi-
yinmiş kadınlar ve ellerindeki üzerine 
hiçbir şey yazılmamış olan siyah kart-
ları dağıtırlar yürüdükleri güzergahta 
ve galatasaray’da, ellerinde kalan siyah 
kartları da umut olsun diye havaya fır-

latırlar.
galatasaray dağılma noktasıdır. 
kimi işe gitmek, kimi o günkü yapa-

cağı işlere, kimi de ertesi günkü eylemi 
konuşmak üzere ayrılırken bu sefer du-
rum farklı olur.

“polis görevlisi olay yaratmaktadır.”
…

kadınlar, galatasaray meydanı’nda 
dağılır ve fakat polis teşkilatından bir 
görevli, amirinin emri ile protestocu 
kadınlardan birini çekiştirip durmakta-
dır. bunu gören protestocu diğer kadın-
lardan üçü olay mahalline gelir. gelen 
kadınlardan biri, polisin bileğinden kav-
radığı ve çekiştirip durduğu protestocu 
kadına sarılırken diğeri, “amirim sizinle 
görüşmek istiyor” diyerek bileğini kav-
radığı protestocu kadının bileğinden po-
lisin ellerini ayırmaya çalışır, üçüncüsü 
“memur bey” diye bir şeyler anlatmak 
istemektedir.

 …
bakarlar yaygara yapılıyor, atarlar bu 

üç kadını galatasaray postanesi’nin önü-
ne çekilmiş olan ekip otosuna. 

ekip otosunun önü, ardı, sağı solu 
kalabalık, 

gazeteciler foto neyim çekerler, 
ekip otosundaki kadınlar daha ne 

olacağını bilmez iken protestocu ka-
dınlardan biri kalabalığı yararak gelir. 
“bacım sen niye geldin? yarınki eyleme 
de gideydin” gibi bir şeyler geveleyen 

kadınlar vardır, kadınlar her yerde…

Nuran Ağan

BELLEK
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kadınlara “siz niye buradasınız ki?” di-
yerek oturur.

ekip otosu kalabalığı yararak içinde 
dört kadınla hareket eder. 

istikamet, beyoğlu karakolu’dur.
…

dört kadın götürüldükleri karakolda 
beklerken, 1 ağustos genelgesini protes-
to eden ve bu genelge nedeniyle açlık 
grevinde yaşanan ölümleri duyurmak 
isteyen kadınlardan yedisi daha getirilir 
beyoğlu karakolu’na. 

sayı 11 olmuştur.
…

beyoğlu karakolu…
11 kadını aynı nezarethaneye koyar-

lar. vesikasız olarak çalıştıkları için ge-
tirilen kadınlar karşı nezarethanededir, 
uyuşturucu kullanan, satan kadınlar da 
vardır…

ve işkence sesleri…
ve nezarethanenin yanındaki tuvale-

te önü kanlı plastik önlükle giren güven-
lik görevlileri… 

(beyoğlu karakolu’nda kalınan iki 
gün ve mahkemeye götürülüş zamanı 
ayrıca anlatılası bir durumdur) 

…
kadınlar gözaltına alınmıştır ve ama 

çıkarılacakları mahkemeden umutlu-
durlar.

umutlar boşa çıkar, beyoğlu nöbetçi 
sulh ceza hakimi, kadınların tutuklan-
ması kararını verir. 

verir, çünkü nöbetçi sulh ceza haki-
mi, devletin uygulamasını protesto et-

menin “suç” olduğu kanaatindedir. 
tutuklamanın ardından bu sefer isti-

kamet bayrampaşa cezaevi’dir.
  …

11 kadın bayrampaşa cezaevine git-
tiğinde, bayrampaşa cezaevindeki tu-
tukluların açlık grevi 21. günündedir. 11 
kadın da greve destek verirler ve derler 
ki “destek için bunu yapıyoruz, ne za-
man bitireceğimiz bizim inisiyatifimiz-

dedir”. sadece bunu demezler, bir de 
“kaldığımız sürece cezaevi konseyinde 
bizim de temsilcimiz olmalı” talebinde 
bulunurlar. ne var ki bu talep ve iradeyi 
ortaya koyan feminist kadınlardan hoş-
lanmaz bayrampaşa cezaevi kadınlar 
koğuşundaki bazı kadınlar ve cezaevi 
konseyindeki bazı adamlar. ve feminist 
olmaları nedeniyle kadınların temsil ta-

lepleri kabul edilmez.
(bu da ayrıca anlatılası bir öyküdür)
…
tutuklanan 11 kadından üçünün yaşa-

dıkları evler, tutuklandıkları cezaevinin 
arkasındadır. öyle ki yaşadıkları evden 
çıkıp, hemen önünden bindikleri topka-
pı-beyazıt hattı minibüsüne giderken, 
bayrampaşa cezaevindeki tutukluların 
havalandırma saatinde top oynayanların 
seslerini duyar, havalanan topu görürler. 

öylesine “yakın” ama bir o kadar da 
uzak olan bu yerdedirler şimdi. 

akşam olunca, kapatılan kapıların 
sesleri metaliktir ama “dışarı”dan ya-
şam sesleri gelmektedir. 

bayrampaşa cezaevi şimdi önünden 
değil “içeriden” yaşanmaktadır. 

…
7 eylül’deki ilk mahkemede 11 kadın 

da aynı savunmayı yapar: “biz şiddetin 
her türünü bilen kadınlar olarak, devlet 
şiddeti olan 1 ağustos genelgesi’ne kar-
şıyız, bunu protesto etmek için…” 

tahliye kararı çıkar…
…
eftal, nuran, gülnur, şenay, filiz, say-

nur, nazmiye, zübeyde, ayşe, süheyla, 
emel

kadınlara
selam olsun!

not: (üstü yatakhane, altı yemek sa-
lonu hem de oturma salonu olarak kulla-
nılan iki katlı bu yerde kalındığı sürece 
yaşananları emel çok güzel toparlamış-
tı) 

…“kaldığımız sürece 
cezaevi konseyinde bizim 

de temsilcimiz olmalı” 
talebinde bulunurlar. ne var 
ki bu talep ve iradeyi ortaya 
koyan feminist kadınlardan 

hoşlanmaz bayrampaşa 
cezaevi kadınlar 

koğuşundaki bazı kadınlar 
ve cezaevi konseyindeki 

bazı adamlar

BELLEK
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8 Mart’ta patriyarkaya karşı sokaklardaydık!
TÜRKİYE’DEN

Adana’da 8 Mart Kadın Platformu, 
“Kadın katliamları, taciz, tecavüz ve 
güvencesizlik son bulana kadar mü-
cadeledeyiz” pankartıyla meşaleli 
yürüyüş yaparak kadınlara yönelik 
şiddeti protesto etti. Ellerinde meşa-
lelerle, döviz ve pankartlarıyla İnönü 
Parkı’na kadar slogan atarak yürüyen 
kadınlar, burada yaptıkları konuşma-
da kadına yönelik şiddetin sürdüğü-
nü, sadece son 1 yılda 300’ü aşkın 
kadının öldürüldüğünü dillendirdiler. 

 “70 milyonluk Türkiye’de 70 sı-
ğınma evi bile yok. Devletin koruma-
sından faydalanamadık. Bizler kadın 
katillerinin hak ettiği cezalara çarptı-
rılmasını, devletin yaşam hakkımızı 
koruma görevini yerine getirmesini 
istiyoruz” diyen kadınlar daha sonra 
gece yürüyüşü yaptı.

“70 milyonluk Türkiye’de 
70 sığınma evi yok!”

“İsyandayız, yıkacağız”

Ankara  Kadın Platformu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde Türkçe ve 
Kürtçe “Erkek öldürüyor, taciz ediyor, 
tecavüz ediyor, devlet koruyor. İsyanda-
yız, yıkacağız” yazılı pankartla yürüdü. 
“Kadının Beyanı Esastır” ve Ceylan Ön-
kol resimli “Beni erkek devlet öldürdü” 
pankartları taşındı. Kadınlar, kadın cina-
yetlerine ve cinsel şiddet suçlarına dev-

letin duyarsız kaldığını, Torba Yasa’nın 
kadınlar için esnek, güvencesiz çalışma-
yı yaygınlaştıracağını söyleyerek, kadın-
lara güvenceli iş talebinde bulundu.  

Ankara’da Feministbiz’den kadınlar,  
8 Mart gecesi  bir yürüyüş düzenledi-
ler. Yoğun kara rağmen kadınlar Yüksel 
Caddesinden başlayıp Sakarya Caddesi-
ne kadar yürüdü.

Eskişehir Demokratik Ka-
dın Platformu’nun 8 Mart’ta 
düzenlediği yürüyüşe 350’ye 
yakın kadın ka-
tıldı. “Yaşasın 
8 Mart, Yaşasın 
Kadın Dayanış-
ması” sloganıyla 
yürüyüş yapan 
kadınlar “Kadın 
C i n a y e t l e r i n i 
Durduracağız”, 
“Kadın Cinayet-
leri Politiktir” 
ve “Jin Jiyan 
Azadi” sloganları attı. Kürt 
kadınının cinsiyet ve emek 
sömürüsünün yanında bir 

de Kürt olduğu için ezildiği-
ni söyleyen kadınlar; “Taciz 
ve tecavüzde kadının beyanı 

esastır” ilkesinin 
önemine dikkat 
çekerken, “Teca-
vüze, tacize uğ-
rayan kadından 
ispat etmesi bek-
leniyor. Kadın 
dekolte giyerse 
hak eder deniyor. 
Katilleri koruyan 
devlete, erkek 
egemen sisteme 

ve kapitalizme karşı mücade-
leyi yükseltmek için sokakta-
yız” dediler.

“Taciz ve tecavüzde kadının beyanı esastır” 

İstanbul Feminist Kolek-
tif, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü sabahı, Kadıköy Adli-
yesi önünde eylem yaparak; 
adli süreçlerin,  erkek şidde-
tine karşı kadınları güçlendi-
recek ve koruyacak, katilleri 
“haksız tahrik indirimi” ile 

kollamayacak şekilde iş-
letilmesini istedi. Kadınlar 
“Sonuçsuz kalan suç duyu-
rularımızı arkamızda bıraka-
rak öldürülmek istemiyoruz. 
Kadınların ‘Öldürüleceğim’ 
dilekçeleriyle yaptığı şika-
yetler ciddiye alınsın” dedi.

Adli süreçler katilleri 
kollamayacak şekilde işletilsin

“Serhildana Feminist-Feminist İsyan”
İstanbul’daki geleneksel 

8 Mart feminist gece yürü-
yüşünde, feministler “Kadın 
Cinayetlerine İsyandayız” 
ve “Serhildana feminist-Fe-
minist isyan” pankartları 
ile Taksim Meydanı’ndan 
Tünel’e kadar yürüdüler. Yü-
rüyüşte, öldürülen kadınların 
fotoğraflarını taşıdılar. Tünel 
meydanında yapılan açıkla-
mada kadınlar “Devlet, ka-

dın cinayetlerine karşı somut 
önlem almadığı için kadınlar 
şiddete karşı korumasız kal-
dı. Elimizde 8 Mart öncesi 
aceleyle açıklaması yapılan 
yasa tasarısı haberinden baş-
ka bir şey yok. TBMM’ye, 
hükümete, adli makamlara 
sesleniyoruz; kağıt üzerinde 
kalacak yasalar değil, acil 
önlem istiyoruz” diye konuş-
tular. 

“Yaşasın mücadelemiz, 
yaşasın 8 Mart!”  

İzmir’de dondurucu 
soğukluktaki havaya rağ-
men kadınlar 17.30’da 
Fuar Lozan Kapısı önünde 
buluşup,  Alsancak Domi-
nik Caddesi’ne doğru yü-
rüdüler. Türkçe ve Kürtçe 
okunan basın açıklaması 
şöyle bitirildi: “‘Sıcak 
yuvalarınızda 3’er çocuk 
doğurarak yaşayın ya da 
bizim sizler için düzenle-

diğimiz işyerlerinde çalı-
şın önerilerini’ asla kabul 
etmedik ve etmeyeceğiz. 
Bedenimiz, kimliğimiz 
ve cinsiyetimiz üzerinde 
kurulmaya çalışılan erkek 
iktidarını yok edinceye 
kadar kadınlar mücadele 
edecek. Dünyanın kadın 
yarısı özgürleşinceye ka-
dar; yaşasın mücadelemiz, 
yaşasın 8 Mart!”  
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 “Ne gül al, ne can! Öldüren sevgi istemiyoruz!”
TÜRKİYE’DEN

Kadınların dilekçelerini önemsiz 
sayan savcılara suç duyurusu

İstanbul Feminist Ko-
lektif, “Kadın Cinayetle-
rine İsyandayız” kampan-
yasının birinci yılı olan 
14 Şubat 2011’de, erkek 
şiddetiyle ilgili suç du-
yurularını önemsiz sayan 
savcıları izleme kararı aldı. 
Ayşe Paşalı, Sevim Zarif, 
Ayşe Yılbaş gibi öldürü-
len kadınların çoğunluğu, 
öncesinde savcılıklara baş-
vurmasına rağmen hukuki 
hiçbir önlem alınmıyor.

İstanbul Feminist Ko-

lektif, görevini yapmayan 
savcılıklarla ilgili ilk ey-
lemini Ümraniye savcılığı 
için suç duyurusunda bulu-
narak yaptı. Ümraniye’de 
öldürülen Arzu Yıldırım’ın 
da, aynı şekilde savcılığa 
“Öldürüleceğim” şeklinde 
dilekçe verdiği halde hak-
kında acil koruma kararı 
çıkartılmadığı açığa çıkın-
ca, feministler, dilekçeyi 
acilen ele almayan Ümra-
niye savcısı hakkında suç 
duyurusunda bulundular. 

“Hediye yerine özgürlük istiyoruz!”
İzmir Feminist-iz 14 Şubat 

Sevgililer Günü’nü protesto 
etmek için, Al-
ternatif Sevgililer 
Günü etkinliği 
düzenledi. Al-
ternatif hediye 
paketlerinin içi-
ne, “Erkeklerin 
sevgisi her gün 
üç kadını öldürü-
yor”, “At sizin, 
silah sizin, namus 
belasına döktü-
ğünüz kan bizim” 
gibi sözlerin yazıldığı kartlar 
konuldu.

Etkinlikte,  “Erkeklerin ka-
dın ve çocukları öldürdüğü bir 

ülkede ‘sevgililer 
günü’nden söz 
edebilir miyiz? 
Erkeklerin, sev-
gi gerekçeleriyle 
uyguladığı şid-
detin nedeninin, 
kadınlar üzerinde 
tahakküm kurma 
arzusu olduğunu 
biliyor, bu arzu-
nun nesnesi ol-
mak istemiyoruz. 

Hediye yerine özgürlük istiyo-
ruz!” denildi. 

Baro yöneticileri 
tecavüzcüleri 
savunuyor! 

Muğla - Fethiye’de yaşanan 
toplu tecavüz davasında, Muğla 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ta-
kipsizlik kararı vermişti. Takipsiz-
lik kararının kaldırılması için Ada-
let Bakanlığı’na yapılan başvuru-
da, Bakanlık dava açılması için 
adli tip raporunu yeterli buldu ve 
tecavüz çetesi ‘sanık’ sıfatıyla ilk 
defa ifadeye çağrıldı. Çeşitli iller-
den çok sayıda kadın Fethiye’ye 
gelerek duruşmayı izledi. 

Muğla Barosu Başkanı Musta-
fa İlker Gürkan ve Muğla Barosu 
Genel Sekreteri Leyla Bişen ise 
iki ayrı sanığın avukatı sıfatıyla 
davaya katıldı. Baro başkanlığı sı-
rasında toplu tecavüz gibi bir ola-
yın sanıklarını savunan ve tarafını 
tecavüzcülerden yana belirleyen 
Mustafa Gürkan, savunmasını 
yaparken, tecavüz mağduru ka-
dının aile kaydının getirilmesini 
talep ederek boşanmayı ‘ahlaksal 
çöküntü’ olarak algıladığını orta-
ya koydu. Baro Sekreteri avukat 
da, mağdur arkadaşımızın üyesi 
olduğu kadın derneklerinin adla-
rının tespit edilmesini isteyerek 
kadın düşmanı politikasını ortaya 
koydu. Bu duruma tepki gösteren 
Bodrum 8 Mart Kadın Platfor-
mu, TBB’ye hitaben Gürkan ve 
Bişen’in ya davadan çekilmesini, 
ya da baro yönetiminden istifa et-
mesini istedikleri bir metni imza-
ya açtı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu skandalı!
İstanbul Adli Tıp Kurumu ise, verdiği raporda “N.Ç.’nin ahlaki kötülüğün farkında oldu-

ğunu, bu olaylara ruhsal yönden karşı koymaya muktedir ve para amaçlı ilişki kurduğunu” 
iddia ederek tecavüzü meşrulaştırdı.

Adana Kadın Platformu, 14 Şu-
bat Sevgililer Günü’nü, “Sevgi ile 
isimlendirilen bu günlerde de ka-
dınlar şiddet görmeye, öldürülmeye 
devam ediyor” pankartını taşıya-
rak yaptıkları yürüyüşle protesto 
etti. Yapılan açıklamada  “Anneler 
Günü gibi, Sevgililer Gününde de 
kadınlara hediye alınması teşvik 
edilirken, kadınların emeği hiçbir 
alanda görülmemektedir”, “Sevgi 
ile isimlendirilen bu günlerde de ka-
dınlar şiddet görmeye, öldürülmeye 
devam ediyor” denildi.

Sevgi günlerinde de erkek şiddeti devam ediyor!

Adana Kadın Plat-
formu üyeleri geçtiğimiz 
aralık ayında eski sevgi-
lisi tarafından öldürülen 
Tuğçe Anlaş’ın davasını 
izledi. Platform üye-
leri duruşmadan sonra 
yaptıkları açıklamada, 
“sanıkların cezadan kur-
tulmaya çalıştığını, 20 
Temmuz’a ertelenen da-
vayı takip etmeyi sürdü-
receklerini” belirtti.

Kadınlar  
Tuğçe Anlaş’ın 
davasını izledi

Mahkeme, Utanç Davası’nda 
tecavüzcüleri ‘makul,’ kadınları 
‘iffetsiz’ buldu

Mardin’de 13 yaşındaki 
N.Ç.’ye kentin önde gelen 
görevlilerinin içinde oldu-
ğu 26 kişi 
t e c a v ü z 
e t m i ş t i . 
Mahkeme 
26 sanığa 
en alt sı-
nırdan ceza 
ve r i rken , 
N.Ç’yi sattıkları iddiasıyla 
yargılanan iki kadına “iffet-

siz yaşadıkları” gerekçesiyle 
tecavüzcülere göre daha faz-
la ceza verdi. Buna karşılık 

t e c a v ü z 
suçunu in-
kar eden, 
ifadelerin-
de N.Ç’ye 
iftira atan 
sanıklara 
“duruşma-

daki tavırlarına” bağlı iyi hal 
indirimi yapıldı. 
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kısa... kısa... kısa... 

kısa...    kısa...    kısa...
3 Mart, Dünya Seks İşçileri 
Günü’ydü

Pembe Hayat LGBT Dayanışma 
Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri 
Günü’nde bir basın açıklaması yaptı. 
Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve 
transeksüel bireylere yönelik ayrım-
cılıkla mücadele eden Pembe Hayat, 
seks işçiliğinin bir meslek olarak ka-
bul edilmesi, seks işçilerinin can gü-
venliğinin sağlanması ve sosyal gü-
venlik haklarının tanınmasının yanı 
sıra, seks işçilerinin sendikal düzeyde 
temsil edilmesini istedi. 

3. Altın Bamya Ödülleri’nin 
sahibi oldu

Bu yıl ilk kez verilen İzleyici Bam-
yası Ödülü, Altın Bamya web site-
sinde yer alan 2010 yılında vizyona 
giren tüm filmler arasında yapılan on-
line oylama sonucunda “Yahşi Batı” 
adlı filme verildi. Senaryo Ödülü Av 
Mevsimi’ne, Film Ödülü Romantik 
Komedi’nin oldu.

Pınar Selek bir kez daha 
beraat etti 

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkeme-
si Pınar Selek hakkındaki beraat ka-
rarında direndi. Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun hakkındaki beraat kara-
rını bozarak ömür boyu hapse çarptı-
rılmasını istediği Pınar Selek ve dört 
kişinin yeniden yargılandığı dava 22 
Haziran’a ertelendi.

Osmanlı’da Ermeni feminist yazarlar… 
Uluslararası Hrant Dink Vakfı’nın 

düzenlediği “Kadın Hareketi ve Erme-
ni Feminist Yazarlar” isimli bir söy-
leşi yapıldı. Söyleşide Osmanlı’dan 
Türkiye’ye kadın hareketinde önemli 
rol oynayan beş Ermeni feminist ya-
zar; Gesaratsyan, Düsap, Asadur, Ye-
sayan ve Mark konuşuldu. Söyleşide, 

yazarların yaşadıkları dönemin kadın 
algısı, edebiyat ve milliyet kavramla-
rıyla birlikte ele alındı. Konuşmacı-
lar Bir Adalet Feryadı-Osmanlı’dan 
Türkiye’ye Beş Ermeni Feminist Ya-
zar  isimli kitaptaki yazarları tanıttı. 
Kitap 2006’da Aras Yayıncılık’tan 
çıkmıştı. 

Ayrımcılık Yasası’nda 
LGBTT’lere  ayrımcılık yapılıyor

AKP hükümeti, 2009’un sonlarında  
“Demokratik Açılım”ın bir adımı ola-
rak, “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik 
Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı” hazırla-
dı. Hükümet, taslağı görüş almak üzere 
içinde Kaos GL’nin de olduğu çeşitli 
örgütlere göndermişti. İHOP’un hazır-
ladığı ve Adalet Bakanlığı’nca kabul 
edilen taslakta yer alan ‘cinsel kimlik’ 
tanımlanmış ve ‘heteroseksüel, eşcinsel, 

biseksüel, travesti ve benzeri kimlikleri 
ifade eder’ olarak belirtilmişti. 

Ancak İçişleri Bakanlığı’nın resmi 
sitesinde duyurulan “Ayrımcılıkla Mü-
cadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı 
Taslağı”ndan ‘cinsel kimlik’(cinsel yö-
nelim ve cinsiyet kimliği) ibaresi çıka-
rılmış.  LGBTT örgütleri taslaktan çıka-
rılan ‘cinsel kimlik’ ibaresinin yeniden 
eklenmesini talep ediyor.

Polislerden kadınlara cinsel saldırı: “Soyarak arama”
Son zamanlarda İstanbul’da, polisin 

üst arama bahanesiyle “soyarak arama” 
uygulaması sıklaştı.  Cinsel saldırı ola-
rak gördüğümüz bu şiddete bir ka-
dın arkadaşımız da maruz kaldı. 

İstanbul Feminist Kolektif 
üyesi, Mor Çatı gönüllüsü tiyat-
ro eğitmeni arkadaşımız Ü.S., 
Taksim-Tarlabaşı’nda cep tele-
fonuyla konuşurken, polis ken-
disini durdurup kimlik sordu. 
Arkadaşımız “Bir dakika, tele-
fonla konuşuyorum” dediği için 
polisle arasında tartışma çıktı. 
Polisin bağırıp hakaret etmesi 
üzerine polisten şikayetçi olmak 
için Beyoğlu Emniyet Amirliği’ne giden 
arkadaşımız, karakolda polisin “kimliği-

ni göstermedi kaçtı” şeklindeki ifadesi 
üzerine aramaya tabi tutuldu. “Narkotik 
arama” bahanesiyle, avukatının itirazla-

rına karşın, avukat odadan çıkartıldı ve 
Ü.S. zorla soyularak arandı. Arkadaşı-

mıza destek olmak için çok sayıda kadın 
avukat karakola gitti.  

Bu olayın münferit olmadığını bi-
liyoruz. Polis şiddeti kadın be-

deni üzerinde cinsel saldırıya 
dönüştü. Kolluk güçleri “makul 
şüphe” gerekçesiyle TCK’nın 
94. Maddesinde düzenlenen “İş-
kence Yasağını” ihlal ederek suç 
işledi. Hakim veya savcı izni, 
bilgisi olmadan arkadaşımızın 
vücudunda arama yapıldı. Bu 
uygulanan aynı zamanda beden 
bütünlüğüne yapılmış bir müda-
haledir. Feministler olarak suç 

duyurusunda bulunduğumuz dört 
polis hakkında, müfettişler “keyfi hare-
ket ettikleri...” için kınama cezası istedi.

TÜRKİYE’DEN



63feminist
  politika

Cinsel saldırılarda kadının beyanı esas alınsın!
TCK’da “Hadım Yasası” olarak bi-

linen cinsel saldırı suçlarına ilişkin de-
ğişiklik, Meclis Adalet Komisyonunda 
kabul edildi. Tasarı TBMM’de seçim 
sonrasında görüşülecek. Tasarıda “suçun 
ani ve kesik hareketle işlenmesi halinde 
verilecek ceza üçte birine kadar indiri-
lebilir” diyerek cinsel saldırıyı belirsiz, 
yoruma acık tanımlamış. Yapılan ceza 
indirimi ile tecavüz dışında cinsel saldırı 
suçları hafifletilmiş. Aile içi cinsel şidde-
te- enseste hiç yer verilmemiş. Tasarıya 
çeşitli çevrelerin ve kadınların itirazı var. 
Çocuklara yönelik cinsel istismarda ağır 
ceza verilmesini 15 yaşla sınırlarken, 18 
yaşa kadar olan suçları çocuk istismarı 
dışında bırakılmış. Mevcut yasada “Adli 
Tıp’ın mağdurun beden veya ruh sağ-
lığının bozulmasına dair raporuyla, on 
yıldan az olmamak üzere  hapis cezası 
verilebiliyordu, yeni tasarıda  Adli Tıp 
raporu tamamen çıkarılıyor. Adli Tıp 
sureci kadının yaşadığı tramvayı tekrar 
yasamak zorunda bırakıyordu. Ayrıca 
raporun  iki yılı aşan geciken sürelerle 
verilmesi sonucu geçen süre, ceza süre-

si sayılıp, sanıklar serbest bırakılıyordu. 
Yeni tasarıda “Cinsel saldırıda mağdur 
işini ve yaşadığı yeri terk etmek zorunda 
kalmışsa ceza artar” gibi kadınların çok 
sınırlı başvurabilecekleri gerekçelerle 
ceza artıyor. Cinsel saldırılara alt sınırda 
ceza indirimi yapılırken, bu suçları isle-
yen erkekler serbest kalacaklar. Adli Tıp 

raporu kanıt olarak kaldırılırken, çoğu 
zaman tacizin, tecavüzün tanıkları ol-
muyor. Mağdur, olayın ruhsal etkilerini 
yaşamaya devam ederken, saldırıya uğ-
radığını ispatlamak zorunda kalıyordu. 
Cinsel saldırı yapmadığına dair ispat 
yükümlülüğü sanığa ait olmalı, kadının 
beyanı esas alınmalıdır.

Hediye Aksoy serbest bırakılsın!
Yaklaşık 18 yıl önce ma-

yın patlaması sonucu iki gö-
zünü kaybeden ve kanser has-
tası Hediye Aksoy sağlık ko-
şulları cezaevinde kalmasına 
uygun olmadığı halde tahliye 
edilmiyor.  İnsan hakları ör-
gütleri, tutuklu kaldığı Ba-

kırköy Kadın Tutukevi’nde 
yakalandığı göğüs kanse-
ri nedeniyle ameliyat olan 
Aksoy’un ameliyat sonrasın-
da hassas bir tedavi ve bakım 
gerektiren durumu nedeniyle 
tahliye edilmesi için çağrı 
yapıtılar.

“Başörtülü aday yoksa oy da yok”

“Başörtülü Milletvekili İstiyoruz 
İnisiyatifi”nden kadınlar, TBMM önün-
de eylem yaptı. Ellerinde “Başörtülü 
aday yoksa oy da yok” yazılı dövizler ta-
şıyan yaklaşık 20 kadın, tüm siyasi par-
tilere 12 Haziran seçimlerinde seçilebilir 
sıralardan başörtülü adaylar göstermele-
ri çağrısında bulundu. Çağrıya  muhafa-
zakar erkekler “parti (AKP) kapatılır” 

gerekçesiyle başta Ali Bulaç olmak üze-
re kadınları aşağılayarak, karşı çıktılar. 
Ayşe Böhürler köşe yazısında bu erkek-
lere cesur eleştirilerle yanıt verdi: “28 
Şubat mağduru olduklarını gerekçe gös-
tererek, birçok kapıyı açmaya çalışan, 
tıkladıkları kapılardan giremeyince o 
kapıların aleyhine çalışan muhafazakâr 
erkek güruhunun başörtü düşmanlığı-

nın gerekçelerini anlamaya çalışıyorum. 
Muhafazakâr erkekler neden başörtülü-
lere düşman oldular? Başımızı örtmek 
gibi dini bir emri yerine getirmek için 
mücadele verelim, onların mevkii ve 
itibar sahibi olacakları durumlar için 
mücadele verelim, ahlaki zaaflarını dini 
manada görmezden gelelim, ama kamu-
sal alanda varoluşumuzu güçlendiren 
bireysel haklarımızı savunmayalım. İs-
lami harekette erkekler, İslami değerlere 
sahip olmayı en çok, kadınlara ikinci ha-
nımı İslam’a uygun bir durum olduğunu 
onaylatmak, olarak gördüler. Başörtülü 
eşlerini başı açık kadınlarla aldatma-
yı erkeklik hakkı olarak gördüler. Biz 
her zaman yardımcı durumunda kaldık. 
Çalıştık, ürettik, düşündük, yazdık ve 
onlardan bir şey istemedik. Aynı inancı 
paylaşan insanlar olarak da onlardan sa-
dece engel olmamalarını istiyoruz.” 

TÜRKİYE’DEN
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NewYorklu’lar bir sabah uyandık-
larında Manhattan’ın en popüler, tu-
ristik bölgelerinden biri olan Soho’da 
bu saldırgan afişle karşılaştılar: “Bir 
Afro-Amerikalı İçin En Tehlikeli Yer 
Anne Rahmidir!”. Kürtaj karşıtlığını 
simgeleyen bu afiş, Amerikalıların “Si-
yahların Tarihini Hatırlama Ayı” olarak 
anılan zamana denk getirilmiş, Siyahlar 
arasındaki yüksek kürtaj oranına dik-
kat çekmeyi hedeflemişti. Fakat afiş 

büyük tepkilere yol açtı 
ve planlanan tarihten 
üç hafta önce kaldırıldı. 
Afişin cinsiyetçi ve ırk-
çı saldırgan yaklaşımı 
medyada eleştirilirken, 
insanlar da afişe tep-
kilerini protesto gös-
terileriyle ifade ettiler. 
Afişin ilginç bir yanı 
da asıldığı bölge. Nere-
deyse semt sakinlerinin 
tamamını üst sınıf Be-
yazların oluşturduğu bu 
bölgeye asılan cinsiyetçi 
ve ırkçı afiş, insanlara 

afişin hedeflediği amacı sorgulattı. Si-
yahların uğradığı soykırımdan sonraki 
en önemli soykırımın güya “kürtaj” ol-
duğunu söylemeyi hedefleyen afiş, hem 
kadınları hem de Siyahları hedef alarak 
bir taşla iki kuş vurmaya çalıştı. Kürtaj 
karşıtlığı afişlerinin çokça rastlandığı 
Amerika’da bu afişin bu kadar tepki 
toplaması aslında afişin kürtaj karşıtlığı 
adı altında oldukça ırkçı bir dile sahip 
olması. 

Cinsiyetçilik/ırkçılık kol kola ya da
“En az üç çocuk” diyen zihniyet ABD’de

Suudi kadınlardan 
devrim gibi bildiri

Sosyal medyanın “örgütleyici” ola-
naklarından faydalanan bir grup Suudi 
kadın, “Suudi Kadın Devrimi” adını taşı-
yan bildirgelerinde eşit hak ve adalet ta-
leplerini Twitter’dan yaydı, Facebook’ta 
da safya açtı. 

Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da 
“Erkek Vesayetçiliği” denen yasa nede-
niyle kadınlar,  erkeklerin izni olmadan 
neredeyse adım atamıyor; seyahat ede-
miyor, iş başvurusu yapamıyor, eğitim 
alamıyor, evlenip boşanamıyor ya da her-
hangi bir resmi belgeyi imzalayamıyor. 
Kadınlar yine izinsiz ameliyat olamıyor, 
çocuklarını okula kaydettirip onların bel-
gelerine bile bakamıyor. İşte bildirinin 
birinci maddesinde kadınlar “erkek vesa-

yetçiliği” sisteminden kurtulmak istedik-
lerini vurguluyorlar. 

Ukrayna’da ilk feminist 8 Mart

SFK da oradaydı …
Ukrayna’da bu yıl ilk defa feminist 8 

Mart yürüyüşü düzenlendi. Kendilerine 
Feminist Ofenzyva (Feminist Hücum) 
adını veren bir grup kadının yaptığı 
çağrıyla düzenlenen yürüyüş, başkent 
Kiev’in ünlü Nezalezhnosti (Bağım-
sızlık) Meydanı’nda son buldu. Atılan 
sloganlardan bazıları şunlardı: “Bugün 
çiçek, ömür boyu kölelik!”, “Mutfaktan 
özgürlüğe!”, “Sekse evet, cinsiyetçili-
ğe hayır!”, “Çalışmayan anne yoktur!” 
Aralarında erkeklerin (!) de bulunduğu 
ve medyanın büyük ilgisiyle karşılaşan 
yaklaşık 300 kişilik grup meydanda 
bildiri dağıttı ve basın açıklaması yap-
tı. Feministlerin dile getirdiği sorunlar 
Ukrayna’nın erkek egemenliği konu-
sunda Türkiye’ye ne kadar benzediğini 
ortaya koyuyor: Kadınların parlamento-
daki temsili yalnızca yüzde 8, kadınlar 
erkeklerle aynı işi yaptıklarında yüzde 
30 daha az ücret alıyor, lider pozisyon-
larında kadınların sayısı yok denecek 
kadar az, kadınların ev ve bakım işlerine 
her gün harcadığı 4-6 saat devlet tarafın-
dan tanınmıyor, taciz ve tecavüzün çoğu 
aile içinde gerçekleşiyor, cinsiyetçilik 
almış başını gidiyor… 

Sovyet sosyalizminin “Batı ithali”, 
“burjuva ideolojisi” olarak reddettiği 
feminizm ise, Ukrayna milliyetçiliğinin 
kendisini “komünizmin artığı” şeklinde 
yaftalamasıyla boğuştuğundan, henüz 
sesini çok sayıda kadına duyuramıyor. 
Feminist 8 Mart yürüyüşü ise bu açıdan 
yeni bir başlangıç anlamına geliyor: Ka-
dınlar artık sokağa çıkıyor; sömürüyü, 
cinsiyetçiliği, ayrımcılığı ifşa ediyor; 
eşitlik ve adalet taleplerini yüksek sesle 
dile getiriyorlar. Bu seneki katılımın ve 
medyanın ilgisinin yürüyüşü örgütleyen 
kadınları bile şaşırtmış olması, kadınla-
rın aslında feminist aktivizme sıcak bak-
tığını gösteriyor ve gelecek 8 Mart’larda 
feminizmin sesini çok daha güçlü bir şe-
kilde duyuracağına işaret ediyor. 

Ayrımcı politikaların, emek ve be-
den sömürüsünün son bulması talebiyle 
kadınları mücadeleye çağıran Feminist 
Ofenzyva, 8 Mart haftasında uluslara-
rası bir buluşma da düzenledi. Bir hafta 
süren ve Ukrayna’nın dört bir yanından 
gelen feministlerle beraber Türkiye, Po-
lonya, Macaristan, Almanya, Rusya ve 
Finlandiya’dan feminist aktivistlerin de 
katıldığı bu konferansta patriyarka ve 
kapitalizm ilişkisi, cinsel haklar ve öz-
gürlükler, lezbiyen ve queer feminizm, 
seks işçiliği, feminist sanat gibi pek çok 
farklı konuda oturumlar düzenlendi. 
Ukrayna feminizmini güçlendiren kon-
feransın sonunda katılımcılar bir nok-
tada hemfikir oldular: Yaşasın feminist 
dayanışma!

DÜNYADAN
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İngiltere’de feminist karnaval!
York Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi 3-5 Mart ta-

rihleri arasında York’ta feminist bir karnaval düzenledi. Üç gün 
süren bu karnavalda feminist mücadeleler tarihi, yeni feminist 
hareketler, Arap ülkelerindeki isyanlar, yaratıcı aktivizm gibi 
konular üzerine paneller gerçekleştirildi. Paneller; katılımcıla-
rın aktif rol alabileceği feminizm, kadın bedeni, moda, feminist 
sanat, kadın mücadelesi çerçevesinde atölye ve tartışmalarla 
zenginleştirildi. Karnavalın ikinci günü şehir meydanında, ka-
dınlar ellerinde çeşitli dillerde “Dünya Kadınlar Günü Kutlu 
Olsun”, “Tacize Son”, “Kadınsız Devrim Olmaz” gibi pankart-
lar ile buluştular. Kısa bir süreliğine de olsa müzik aletleri, dü-
dükler ve ıslıklar ile tüm şehir meydanında sadece kadınların 
sesi yükseldi. 

Fransa’da burka ve peçe yasağı 
Fransa’da burka ve peçenin kamusal alanda yasaklanması-

nı öngören yasa yürürlüğe girdi. Fransa, bu yasağı tüm kamu 
alanları için genelleştiren ilk Avrupa ülkesi oldu. 

Yasa ister bir peçeyle, ister kask veya maskeyle yüzünü 
kamu alanlarında kapatmayı yasaklıyor ve ceza öngörüyor. 
Buna göre kamuya açık parklar, bahçeler, garlar veya alışveriş 
merkezlerinde yüzü kapatmak yasak. Ancak güvenlik güçle-
rinin peçede ısrar edenlerin peçelerini kaldırma yetkisi yok; 
sadece bu kişiler en fazla 150 euro para cezasına çarptırılabilir. 

Bununla birlikte bir kadını kapanmaya zorlayan herkes bir 
yıl hapis cezası ve 30 bin euro para cezasına çarptırılabiliyor. 
Eğer örtünmeye zorlanan bir çocuk ise bu ceza ikiye katlanı-
yor. 

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

Dünya Sosyal Forumu geçtiğimiz 
Şubat ayında üçüncü kez Afrika’da, bu 
sefer Dakar, Senegal’de toplandı. Kuzey 
Afrika ve Arap ülkelerindeki devrimci 
kalkışmaların ortasında toplanan foruma 
Afrikalı feministler ve kadın örgütlerinin 
de katılımı yüksekti. Bu yılki Toplumsal 
Hareketler Asamblesi’nin sonuç bildiri-
sine, kadınların bu yoğun katılımı, top-
lumsal mücadeleler içindeki kadınların 
suçlulaştırılmasına ve kadına yönelik 
şiddete karşı mücadelenin ön planda tu-
tulması şeklinde yansıdı. 

Bu yıl forumda toplanan Kadınlar 
Asamblesi ise bir sonuç bildirisi yayım-

lamadı. Hazırlanan öneri metni özellikle 
Afrika ve Orta Doğu’da kadınların kendi 
kaderlerini tayin hakkı için mücadelesini 

desteklemeyi ön plana çıkarıyordu. Fa-

kat bir grubun Batı Sahra’da Fas işgaline 
karşı mücadele eden kadınların kendi ka-
derini tayin hakkının metinde yer alması-
na karşı çıkmaları sonucunda metin ortak 
bir bildiriye dönüşemedi. Bunun üzerine 
diğer birçok kadın örgütü bildiriyi imza-
layarak bir mektup şeklinde dağıttı. Ka-
dınlara yönelik her türlü ayrımcılığa kar-
şı kadınların ortak mücadelesine inancın 
yinelendiği metin, Arap devrimleri için-
de ön saflarda mücadele eden kadınlarla, 
özelde de Filistinli, Batı Sahralı ve Kürt 
kadınlarının kendi kaderlerini tayin hak-
kı için mücadeleleriyle dayanışma çağrı-
sıyla bitiyordu. 

Venezuella’nın başkenti Caracas’ta yapılan 2011 Dünya 
Kadın Konferansı’nın delegasyonunda bulunan Kürt ve 
Ortadoğulu kadınlar, konferanstan çekildi. BDP İstanbul Mil-
letvekili Sebahat Tuncel, organizasyonda yaşanan sıkıntıların 
yanı sıra “elit ve anti-demokratik uygulamalar” nedeniyle 
konferanstan çekildiklerini açıkladı. 

Sonrasında yapılan açıklamada çekilme gerekçeleri şöyle 
açıklandı: 
- Birçok delegemiz vize alamadığı için konferansa 

katılamamıştır. (Irak, Columbia, vb.) Bu kadar ciddi 
bir sorun karşısında hazırlık komitesi üzerine düşen 
sorumluluğu yerine getirmemiştir.

-  Konferansın ev sahibi olan Venezuella’dan kadın 
katılımının yeterli düzeyde olmayışı bizim için bir soru 
işaretidir.

-  Konferans öncesi belirlenen yönetmelikteki çalışma 
esaslarımız ve kararlarımız dikkate alınmamıştır. 
Örneğin okuduğumuz yönetmelikte Venezuella ulu-
sal marşının değil bir kadın marşının okunması 
öngörülmüştü, ancak konferansın açılışında Venezu-
ella ulusal marşı okundu. 

-  Hazırlık komitesinin dar ve dışlayıcı yaklaşımı 
Caracas’ta da devam etmiştir. Hazırlık Komitesi 

yaşanan sorunlara dair delegelere tek bir açıklama 
yapmamış, delegeleri görmezden gelmiş, gelen soru-
lara geçiştirici yanıtlar vermiştir.

Dünya Sosyal Forumu ve kadınlar

Dünya Kadın Konferası’na tepki
DÜNYADAN
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İsmail Sağdıç’ın 3 Mart 2011 tarihli 
Evrensel Gazetesinde “KESK Genel 
Kurul süreci ve sorumluluklarımız” 
başlıklı yazısı yayınlandı. Sağdıç’ın 
yazısı KESK kongreler sürecini bir 
grup açısından değerlendirirken, ya-
zının bir bölümünde şöyle deniliyor: 
“Ayrıca her defasında ‘iktidarcı’ an-
layışı eleştirerek, kadın mücadelesine 
önem atfedenlerin neden oldukları 
tutum, kadın mücadelesi açısından da 
sorgulanmaya değerdir. Kadınların 
sendikalardaki temsiliyetinin önüne 
birleştirilmiş setler kurarak ve ken-
di ‘iktidarları’ için neden oldukları 
tahribat, bu arkadaşlarımız tarafın-
dan nasıl açıklanacaktır? Emek ve 
demokrasi mücadelesinin yanı sıra 
KESK’in kadın mücadelesindeki 
yüzü olan bir kadının, şube yöne-
timinden (Tüm Bel-Sen Ankara 2 
No’lu Şube) uzaklaştırılarak yerine 
yedi erkekten oluşan bir yönetimin 
ikame edilmesi nasıl açıklanacaktır? 
Ya da benzer biçimde sermayenin 
saldırılarına karşı sendikaların mü-
cadele mevzisini en ileriden kuran, 

sendikal hareketin yerel düzeyde bir-
leşmesi için her türlü çabayı göste-
ren, bu örnek tutumlarıyla KESK’in 
ve kadın mücadelesinin öncüsü ol-
muş kadın emekçilerin yönetiminde 
bulunduğu sendika şubelerine (Eği-
tim Sen İstanbul 3 No’lu Şube, SES 
Şişli Şube) karşı bu emekçi kadınları 
sendikal yönetimlerin dışına itmek 
üzere ‘topyekün işbirliği’ne gitmek 
‘iktidarcı’ olmayan anlayış tarafından 
nasıl açıklanacaktır?” 
İsmail Sağdıç bu değerlendirmesiyle 
üzerine vazife olmadığı halde, erkek 
aklıyla biz kadınlara buyurdu. Kadın-
ları iktidar hırslı ve koltuk ihtiyacıy-
la hareket etmekle suçlayan zihniyet  
KESK içinde feminist kadınların mü-
cadelesini yok saymak için en baş-
ta Eğitim-Sen’li olan sendika üyesi 
feminist kadınları da emekçi olarak 
görmüyor. “Emekçi kadın” kendi 
siyasi grubundan kadınlarla sınırlı 
oluyor. Demek ki, bu gruptan olma-
yan sendika üyesi kadınlar emekçi de 
değiller. Öncelikle bu hangi sendikal 
anlayışa uyar? İkincisi yönetimlerde 

yer alan 
kadınların 
s a y ı s ı n ı 
a r t ı r m a k 
yerine bu 
a n l a y ı ş , 
kendinden 
olmayan kadınların yöneti-
me seçilmesini kendi siyasi grubun-
dan seçilen olmadığı için tasfiyecilik 
olarak görüyor. Kendileri yönetim-
lerde yer aldıklarında koltuk veya ik-
tidar hırsı yok, ama kendileri dışında 
olan kadınlar olursa iktidar hırsından 
orada olmuş oluyorlar? Çifte standar-
da bakın! Her şeyden öte KESK’te 
cinsel taciz yaşandığından bir cümle 
dahi söz etmeyen bu anlayış (üstelik 
KESK başkanı bir kadın artık, değil 
mi?) KESK şube kongrelerinde, ya-
şanan cinsel tacizi ve tacize uğrayan 
arkadaşımızın mağduriyetini ve da-
yanışmayı da görmezden, duymaz-
dan geliyor! Hiç şaşırmadık! Kendi-
sine tavsiyemiz, kendi işiyle uğraşıp, 
bilmediği konularda ahkam kesme-
sin!

Hiç şaşırmadık!
İsmail Sağdıç buyurdu, emekçi kadınlar sendikadan dışlanıyor!

Sevgili Feminist Politika dergisi 
emekçileri, 

Dostlukla kucaklıyorum hepinizi. 
Umarım her şey yolundadır. Yakla-
şık iki yıl boyunca derginizi Burdur 
Cezaevi’nden takip ediyoruz. 10 Ocak 
tarihinden bu yana Bakırköy Kadın 
Cezaevi’nde bulunuyoruz. Burdur 
Cezaevi’ne gönderdiğiniz dergi (Kış 
sayısı) geçen hafta elime geçti.

Yine capcanlı, yine dopdolusu-
nuz! Elinize, yüreğinize sağlık.

Bu satırları yazmamın bir nedeni 
mevcut adres değişikliğini bildirmek 
(bundan sonra dergilerinizi Bakırköy 
Cezaevi’ne bekliyorum). Diğer neden 
ise yanımdaki bir arkadaşın yaşadığı 
sağlık problemleridir.

Arkadaşımın adı: Hediye Aksoy. 
1 Mayıs 1977, Mardin-Dargeçit do-
ğumlu.1994 yılında mayın sonucu 
her iki gözünü de kaybediyor. Yaralı 
halde tutuklanıyor. Erzurum, Sakarya, 
Çanakkale ve Ümraniye Cezaevlerin-
de kaldıktan sonra 2000 yılında tahli-
ye oluyor. 

Dışarıda yeniden bir hayat kurma-

ya çabalıyor. Onurlu ve iradeli kadın 
duruşundan taviz vermeden hayata 
karışıyor. Ne yazık ki, dışarıda ve içe-
ride ‘âmâ’ olmak güçtür. Ama katlanı-
lacaktır bu güçlüklere. 

Talihsizlik yakasına yapışmış-
tır bir kere. 23 Nisan 2007’de ‘PKK 
bombacısı’ diye yakalanır. Bu şekilde 
lanse edilir basında. Sonra 18 yıl ce-
zaya çarptırılır. 

Şimdi bu dertlerinin üstüne yeni 
bir dert daha eklendi. Eylül ayından 
bu yana yapılan tahliller sonucu göğüs 
kanseri teşhisi konuldu Hediye’ye. 
Doktorlar hiçbir sağlıklı açıklama 
yapmadan, ayrıntılı bilgi vermeden, 18 
Şubat’ta ameliyata aldılar Hediye’yi. 
Kanserli kitlelerle beraber göğüs ucu 
da alındı. Şimdi yeni sonuçları bekli-
yor. Eğer kanserli hücreler tüm göğse 
yayılmışsa tüm göğüs alınacak. 

Hediye ameliyattan 15 saat son-
ra ring aracıyla tekrardan Bakırköy 
Hapishanesi’ne getirildi. Sağ göğsü 
ve koltuk altı dikişli bir halde cezaevi 
koşullarında tedavi olmayı bekliyor.

Hediye hem şimdi hem ‘âmâ’ hem 

kanser hastası.
Hediye şimdi mahpushanede, kü-

çücük bir odada güzel ve sağlıklı bir 
geleceği düşlüyor. 

Hediye içeride yalnız değil, ar-
kadaşlarıyla birlikte. Ama Hediye 
dışarıdaki dostlarını merak ediyor. 
Onların da kendisini merak etmesini 
istiyor. 

Hediye yüzde 85 engelli. Buna 
dönük raporu var. Onun bir an önce 
dışarıda olması gerekiyor. Şimdi 
göğsündeki kanserli hücreler, dışarı 
çıkması için daha büyük bir gerekçe 
oluşturuyor. 

Özgür bir ortamda, ailesi ve sev-
dikleriyle beraber olması enerjisine 
enerji, moraline moral katacaktır. 

Onun için sesimizi, sözümüzü bir-
leştirelim. Ve Hediye’yi bir an önce 
özgürlüğüne kavuşturalım. 

Duyarlı yüreklerine inanıyoruz.
Sevgiyle, dostlukla,

Dilek Öz
L Tipi Cezaevi B/2 Bakırköy

Cezaevinden mektup var... 
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27 Mayıs’ta 
yine oradayız...
27 Mayıs’ta 
yine oradayız...

Fethiye 16 Mart 2011






