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Cinsel özgürlük, haz(cılık) ve pornografi

HER YER HOPA
HEPİMİZ KADINIZ!
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20 Cinsel özgürlük tarihi: Kadınlara ne getirdi, ne götürdü? /
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Merhaba
Kadına yönelik şiddetin yaygın olarak sürdüğü günümüzde, feminist hareket olarak cinsellik alanını politikleştirmemiz hiç kolay olmadı. “Cinsellik ve pornograﬁ” dosyamızda
cinselliği konuşup yazarken, kişisel deneyimlerimizden hareketle, heteroseksüelliğin bizi nasıl biçimlendirdiğini; görünür
olmayan ve hatta içselleştirdiğimiz cinsel baskıyı açığa çıkarmayı deneyerek daha dönüştürücü, özgürleştirici bir cinselliğin ve politikanın olanaklarını aradık.
Hamileyken dokunulmaz olan bedenlerimizden, orgazmdan ve cinsel hazdan ne anladığımızdan, ahlakçılık ile özgürlük arasına sıkışmış cinsel politikalarımızı nasıl yapacağımızdan ve deneyimlerimizden, cinsel tedavinin feminist yöntemlerinden, cinsel özgürlüğün sorgulanmasından, pornograﬁye
bakışımıza kadar geniş bir alanı kapsıyor dosya yazılarımız.
Haziran ayında yaklaşık 2 yıldır örgütlenme mücadelesi
veren ev işçisi kadınların mücadelesi somutlaştı. Ev İşçileri
Dayanışma Sendikası’nın kuruluş sürecini emek sayfalarımızda bulabilirsiniz. Aynı sayfalarda esnekliğin cinsiyeti ve
kadınların sosyal güvenliği üzerine yaptığımız incelemeyi
okuyabilirsiniz.
2011 seçim süreci Kürt sorununda baskı ve imha politikalarının yoğunlaştığı ve aile vurgusunun arttığı bir ortamda
gerçekleşti. Hem seçim sürecini biz feministler olarak nasıl
yaşadığımız üzerine bir değerlendirmeyi hem de seçime birkaç gün kala “Kadın Bakanlığı”nın “Aile Bakanlığı” olarak
değiştirilmesi üzerine bir yazıyı dergi sayfalarımızda bulabilirsiniz.
KESK Olağan Kongresi üzerine bir değerlendirme ve
muhafazakârların feministlere yönelik kışkırtıcı argümanları üzerine, feminizmin görülmeyen “emeği”yazısı ve 19.
LGBTT Onur Haftası üzerine yazılarımız da diğer gündem
sayfalarımızda…
Bellek sayfamızda ilk feminist yayınevi Kadın
Çevresi’nin hikâyesi yer alıyor. Beden sayfaları menopozda
cinsel yaşam, Kanada’da Slutwalk yürüyüşü, çokeşlilik yazıları ile devam ediyor. Kadınlık Halleri sayfasında “Ana Kızın
Kısa Tatili” yer aldı. Nasıl feminist olduğumuza dair hikayelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Bu sayıdaki Yuvarlak
Masa’nın konusu cinsel fantezilerimiz. Feminist fantezi olur
mu dedik, fantezilerimizi paylaştık. Haziran ayında Cynthia
Enloe İstanbul’a geldi, “akıllı feminist sorular” sorabilmenin öneminden bahsetti, gittik dinledik, gidemeyenler için
sayfalarımızda yer verdik. İngiltere Fahişeler Kolektiﬁ’nin
Londra’daki Kaltak Yürüyüşü’nde okuduğu metni sizin için
çevirdik. Osmanlı döneminde Ermeni bir feministin hayatının anlatıldığı yazının da ilginizi çekeceğini umuyoruz. Sanat
sayfalarında Türk sinemasında pornonun tarihi, kitap tanıtımı
ve öykümüz yer alıyor.
Bu sayının kapağını oluştururken Feyza Çanaklı’nın 7/24
Nöbetteyiz eylemi için hazırladığı aﬁşten yararlandık. Destek
ve dayanışmaları için teşekkür ederiz.
Gelecek sayımız Kadın Emeği Konferansı hazırlıkları döneminde çıkacak. Gelecek sayımızda görüşmek üzere…
DÜZELTME: 10. sayımızda Ayizi Yayınevi’nden İlknur
ve Aksu ile yaptığımız söyleşiye “İlk feminist yayınevi: Ayizi” başlığını koymamız maddi bir hata oluşturmuş. Hatamızı
düzeltmek için bu sayımızda Bellek bölümümüzü “ilk feminist yayınevi” olan Kadın Çevresi’ne ayırdık. Arka kapağımızda da Kadın Çevresi Yayınları’ndan çıkan “Feminizm”
kitabının kapağını kullandık.
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Sendikal hareket hep tek özneli mi?

EMEK

Sendikalarda hep, endüstriyel üretimin çekirdeğindeki bir grup işçi grubunun çıkarları savunulmuş, kadın işçiler zaten bu çekirdekte yoklar. Hizmet sektöründe
çalışanlar da yok. Sendikalar, üyelerimiz dediğinde, söz edilen erkekler. Sendikal
hareket hep tek özneli olmuştur

Söyleşi:
Banu Paker, Nacide Berber
Petrol-İş’te gerçekleşen son tüzük
değişiklikleri üzerine, Petrol-İş Kadın
Dergisi genel yayın yönetmeni Necla
Akgökçe ile görüştük ve feminist hareketin kazanımlarının sendika tüzüğünde
yer alış hikayesini kendisinden dinledik…
Banu: Biraz kendinden ve dergiyle
buluşma sürecinden bahsedebilir misin?
Necla: Feministim ve gazeteciyim,
ana akım medyada (birçoğu kadın dergisiydi) uzun süre çalıştıktan sonra,
Petrol-İş sendikasından, çıkaracağı kadın dergisi için bir kadın gazeteci aradığı haberi geldi. Bir şablon istediler,
uzmanlarla, başkanla bir toplantı yapıldı. İçeriği beğendiler; bir iki ekle başladık. Mizanpaj için de Selgin devreye
girdi. Önceleri 27 sayfalık bir dergiydi,
şimdi 40’a çıktık. Başlarda, sendikanın
eğilimi, üye eşlerine seslenmekti ama o
zaman bile ev kadınlarına seslenirken,
ev emeğine dikkat çekmek ve ücretlendirilmesini tartışmak istedik. Bu da
feminist olmanın getirdiği bir şeydi. Ev
kadınlarına yaklaşacaksak buradan yaklaşalım dedik, “siz sendikadan anlamazsınız, sizi bu konuda bilinçlendirelim”
gibi bir şey değildi. Sendika yönetimi
de bizi açıkçası özgür bıraktı, biz içeriği
tayin etmeye başladık. Daha sonra üye
ve erkek üye eşleri kadınlarla söyleşiler yaptık. Ulaşma olanağından ötürü
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daha çok İstanbul’da çalışan kadınlara
yönelmeye ve kadın işçilerle söyleşiler
yapmaya başladık. Temel olarak, Petrolİş’in kadınlara dair yaptığı işlerle, buradaki kadınların hayatları ve kadın kurtuluş hareketinin gündeminin kesiştiği
bir yerden yayının içeriği belirleniyor,
diyebiliriz. Şimdiye kadar içerikle ilgili olumsuz bir tepki almadık; demek
ki insanlar memnun. Biraz daha sağlık,
güncel politikaya dair şeyler olsun istiyorlar ve biz de bu konulara daha fazla değiniyoruz. Böylece içerik daha da
genişliyor. Şu anda sadece Petrol-İş’teki
işçi kadınlara yönelik bir dergiden çok,
döneme ilişkin kadın işçi portresi hakkında bir ﬁkir elde edebilmek mümkün.
8 sene önce yola başladık ve başladığımızda “umarız öteki sendikalarda da kadın dergileri yoğunlaşır” demiştik. Hepimizin bildiği 8 Mart, 25 Kasım’larda
çıkan özel sayılar var tabii ama periyodik bir kadın dergisinin çıkması açıkçası
sendikanın ona bütçe ayırmasıyla mümkün. Bunlara sendikalar da, konfederasyonlar da pek yanaşmıyor.
Nacide: Kaç basıyorsunuz şu anda
ve ilgi nasıl? Ne kadar kadın üye var
ve ulaşabiliyor musunuz hepsine?
Necla: Beş bin basıyoruz. Ulaşmaya
çalışıyoruz, bütün üye kadınlara gidiyor, 1450 civarında kadın üye var. Bu
Petrol-İş toplam üye sayısı içinde yüzde
6 demek. İsteyen üye eşlerine de gidiyor. Üniversiteler, kadın dernekleri, kadın kurtuluş hareketinin çeşitli bileşen-

leri, sol örgütlerden kadın meselesiyle
uğraşan kadınlara ve kim istiyorsa ona
gidiyor. Çeşitli sendikalara, İş Müfettişleri Derneği’ne bile gidiyor.
Banu: Petrol-İş dışında böyle periyodik olarak yayın çıkaran başka
bir sendika var mı? Eğitim-Sen’inki
düzenli değil sanırım.
Kesintisiz çıkan başka bir örnek yok.
Bu içerikte Avrupa’da yok ama “sendikada kadınlar ne yapıyor?” bültenleri
şeklinde var. Kadın tarihiyle, sendikalardaki kadınların durumuyla ilgili çıkan bir kadın dergisi yok, en azından
taradığımda görmedim.
Nacide: Kadın örgütlenmesine
derginin katkısı nasıl oluyor?
Necla: Kadın örgütlenmesine epey
bir katkısı var. Novamed sürecinin kadın kurtuluş hareketiyle tanışmasını
sağlayan, aracı olan Petrol-İş kadın dergisi oldu ve bu karşılaşma inanılmaz
güzeldi. Sendikalarla kadın kurtuluş hareketinin birbirlerini tanımalarına vesile
olduğunu, bir yol açtığını düşünüyorum.
Dergiyi takip eden kadın arkadaşlarımıza en çok hangi bölümü seviyorsunuz,
diye sorduğumda “Diğer şubelerdeki
kadın direnişlerini okuduğumuzda, benzer sorunlar yaşadığımızı görüyoruz”
diyorlar. Dergi içeriği hazırlanırken feminist politikanın ve yöntemin oldukça
büyük etkisi var. Direnişlere gittiğimizde sadece “Kazanacak mısınız? Duygularınız ne?” diye sormuyoruz. “Evde
çocuk var mı? Kim bakıyor? Kocanız ne
diyor?” gibi ev içi emek, kadın direnişte
olduğu sürece ne denli belini büküyor
ya da eşler ne yapıyorlar kadın direnişteyken, patriarkal ilişkileri sorgulamak
açısından bunları soruyoruz. Bunları
sormak da, her kadının hayatına değmek oluyor.
Banu: Dergi ile ilgili ilginç gelen,
kadınların “Biraz da ülke gündeminden bahsedin” demesi; aslında basından, televizyondan takip ediyorlar
ama belli ki dergiye bir güven var ve
güncel politikayı da dergide görmek
istiyorlar ve bu da derginin yarattığı
etkiyi gösteriyor…
Necla: Olabilir, işin o yönünü açıkçası hiç düşünmemiştim, öyle galiba…
Ne kadar okunuyor, bilemiyorum ama
herkes bir şey okuduğunu söylüyor. Ba-

zen dergi genel kurul, kampanya vb. işlerden dolayı aksıyor ve arayan oluyor.
Arayanlardan umutluyum, o zaman öz
eleştiri yapıyoruz…
Nacide: Sendikada neler yapılıyor
kadın örgütlenmesi adına, biraz onlardan bahsedebilir misin?
Necla: 26. Genel Kurul’a kadar sendikanın bir kadın örgütlenmesi yoktu.
Genel kurul öncesi biz servis raporları hazırlarız ve Genel Başkan’a teslim
ederiz. Genel Başkan benim servis raporunu okumuş. “Petrol-İş’te tüzükle
tanımlı bir kadın yapısı yoktur” yazmıştım. Bunu sorguladığında; bunu kadın
dergisi çatısı altında yaptığımızı söyledim. Başkan da, kadınlarla ilgili tüzük
değişiklik önerilerini ve ayrıca bir kadın
tasarısı hazırlamamızı söyledi. Açıkça
Başkan’ın adım atmasıyla oldu, burada
çalışsam da sonuçta politikaları yönetim belirliyor. Daha önce KESK’ teki
tacizden sonra feministler, sendikalar
ve kadın örgütlerinden kadınlar olarak
bir araya gelip bir tüzük hazırlamıştık,
DİSK’e de sunuldu. Ben de onun üzerinden bir tüzük önerisi hazırladım, bir
tek yüzde 30 kota geçmedi. Yüzde 6’lık
bir temsilin olduğu bir yerde bu fazla bulundu. Yüzde 10 deseydim kabul
ederler miydi, bilmiyorum ama şu an
hiç kota yok ve koyulmadı. Çünkü kota

doğrudan doğruya yönetime talip olmakla ilgili bir şey. İktidarı paylaşmak
zor tabii. Tüzükte en önemli değişiklik,
ki ben bunu kadın kurtuluş hareketinin
kazanımı olarak görüyorum; mobing,
taciz, dayak gibi kadına yönelik suçlarda “kadının beyanı esastır”ın kabul
edilmesi ve aksini ispatlama yükümlülüğünün karşı tarafa verilmesi. Gerçekten işçi sendikaları tarihinde bir ilk ve
devrim niteliğinde. Erkek ağırlıklı bir
sendikada tüzüğe konulması da önemli. İkincisi ve en önemlisi bence kadın
komisyonlarının (KK) kurulması kararı.
KK, kadın çalışmasının yaygınlaşması ve daha küçük birimler olduğu için
bilinçlenme, eğitim ve sendikal hakları algılamanın alanı haline dönüşebilir.
Bu yapılar şubelerde kurulduğunda,
sendikanın kadın politikası aşağıdan
belirlenecek, oysa şimdi biraz yukardan aşağıya oldu. DİSK’in, Türk-İş’in
KK’ları mutlaka gündeme getirmesi
lazım. Avrupa’da konfederasyonlarda,
kadın kongreleri yapılır, kadın kararları alınır, sendikanın genel politikalarına
yansıtılır. Bizde inanılmaz gecikmiş bir
şey, anlatamam.
Nacide: Bu değişikliğin kabul edilmesinde KESK’teki taciz olayının bir
etkisi olmuş olabilir mi?
Necla: Sanmıyorum, daha fazla,

Novamed, Bericap direnişlerinin etkisi
olmuş olabilir. Eskiden, ilaç sektöründe
epey bir kadın çalıştığı ve üye olduğu
için, 1965’ten itibaren kadın temsilci var
bu sendikada, 1970-80 arası şube başkanı kadınlar var. Bir de her şeyden önemlisi, İlerici Kadın Derneği’nin kadın
sayfası var 1977’den itibaren. Bir alışıklığı var yani sendikanın kadına. Feminizme aşinalığı var mı, o yeni işte. O da
kadın dergisi aracılığıyla oldu ve güzel
oldu bence. Feminist hareket niceliksel
olmasa da niteliksel olarak Türkiye’nin
en dinamik, anında tepki veren bir hareketi. Sendikal hareket biraz hantal
diyeyim, Novamed’deki o işbirliği çok
güzel oldu ve sendikal yapıya biraz
dinamizm kazandırdı. Bu x hareketinden gelen kadınların sendikal hareketle
karşılaşması değil, yoksa sol hareketler
zaman zaman da onların kadın yapıları
sendikalar içinde hep çalışıyorlar. Bizde
feminist hareketin ve sendikal hareketin
bir karşılaşması oldu. Bu tüzük değişikliği ve alınan kararlar bu karşılaşmanın
ürünü. Böyle olunca iki hareketin birbirini dönüştürme ihtimali daha yüksek.
Umarım bu kanaldan yeni şeyler çıkar.
Petrol-İş kadın dergisinin başarısını da
buna bağlıyorum. Bir de kadına yönelik
şiddetle mücadele etmek MYK’nın görevleri arasında yer aldı.
feminist
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Banu: Dört yıllık plandan biraz
bahsedebilir misin?
Necla: Tüzük değişikliklerinde şunu
özellikle vurguladık: “Kadın-erkek eşitliğini savunmak ve bu eşitliğin inşası için
evde, işte ve sendikada…” Bu önemli
çünkü kadının sendikadaki görevi ev işlerince engelleniyor, bir de “kadın-erkek
eşitliğini savunmak” bilinçli olarak konuldu çünkü son dönemde AKP’de aile
politikaları bilinçli olarak öne çıkıyor ve
kadın yok edildi. Sendikalarda da özellikle AB’nin sosyal diyalog vurgusunun
ağırlık kazanmasıyla, toplumsal cinsiyet
çalışmalarına evrildi kadın ve eşitlik çalışmaları. Biz doğrudan kadın ve eşitlik
çalışmaları yapacağız, diyoruz.
Banu: Çok önemli, muğlak bir
kavram toplumsal cinsiyet, kim ezen
kim ezilen belli değil…
Necla: Aynen öyle. Özel olarak koyduk çünkü kadınların sendikada güçlendirilmeye ihtiyacı var ve bunun yolu
kadın ve eşitlik politikalarından geçiyor.
Nacide: Ve ev işini unutmadan…
Necla: Evet. Kullanılan her deyim
her sözcük kadın kurtuluş hareketinde
belli bir şeye tekabül ediyor. Biz burada toplumsal cinsiyet eğitimleri de
yapıyoruz ama Petrol-İş sendikası aile
politikaları gütmüyor kadın konusunda,
sendikanın desteklediği ve önem verdiği politika kadın ve eşitlik politikaları,
bu önemli. Pek çok sendikanın çalışma
programlarında artık toplumsal cinsiyet
eşitliği, toplumsal cinsiyet bakış açısı
hakim.
Nacide: Ama bu cinsiyeti görünmez kılan da bir şey…
Necla: Aynen öyle ve esasında bu
pratikte de pek başarılı olmamış. Sendikada verdiğimiz toplumsal cinsiyet
eğitimleri, erkek üyelerin kendilerine
düşen rollerin ne kadar tarihsel, bölgesel olduğunu anlatmak için. Bunun şu
açıdan yararı oluyor, zaten dönüşmeye
yatkın üyeler açısından belli kanallar
açılmış oluyor. Rahatlıkla kendilerini
ifade etmeye başlıyorlar, mesela ev işleri yaptıkları için kılıbık denilmesini, ev
işleri yapmanın bu anlama gelmediğini
derslerde birbirleriyle tartışıyorlar. Yoksa temel politika, eşitlik ve kadınların
güçlendirilmesi üzerine kurulu.
Nacide: Devamındaki cümle de
önemli, bu eşitliği sağlamak adına
alınacak önlemler ve yapılacak uygulamalar kısmı, çünkü bu soyut eşitlik
anlayışını kıran bir şey…
Necla: Evet. Sendikanın kadın komisyonları, büroları kurmak ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele
etmesi gibi. Dört yıllık programda, en
önemli maddelerden biri: “Sendikamız
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kadın işçilerin hem evde hem de işte
tacizine ya da kadının çalışmak istedikadınlık durumlarından kaynaklanan
ği durumlarda kadını korumuyor. Ama
farklı ezilme pratikleri olduğu bilincinelde başka bir şey yok. 25 Kasım, kadedir, kadın politikası bu bilinç üzerine
dına yönelik şiddete karşı, Türk-İş’teki
şekillenir.” Bu, kadın işçilerin erkek işmücadeleci sendikaların oluşturduğu
çilerden ayrı çıkarları var, sendika bu çıSendikal Güçbirliği Platformu içindeki
karların bilincinde demek. Ev içi emeği
kadınlarla birlikte bir kampanya düzenüzerinden bir ayrımcılığa maruz kalan
lemeyi düşünüyoruz. Sendikaların artan
bir işçi grubu var burada, biz bu işçi grukadın cinayetlerine karşı hep birlikte bir
bunun da çıkarlarını savunacağız diyor.
şeyler yapmaları gerekiyor.
Bu da radikal bir ilke.
Nacide: Ücretli olarak çalışan kaBanu: Tabii, feminizmin “çifte medınların en önemli engellerinden biri
sai yapıyoruz” propagandasının tüzüannelik ve ihtiyacı da kreş diyebiliriz.
ğe girdiğini, bir bakıma gösteriyor…
Ne yazık ki yasal olarak da, kreş zoNecla: Sendikalarda hep, endüstrunluluğu kadın çalışana göre tanımriyel üretimin çekirdeğindeki bir grup
lanmış. Buna dair bir talepte bulunişçi grubunun çıkarları savunulmuş,
dunuz mu?
kadın işçiler zaten bu çekirdekte yokNecla: Hayır, çünkü annelikten dolar. Hizmet sektörünğan haklar, çok
de çalışanlar da yok. Politik olarak anlamlı olsa uzun dönemden
Sendikalar, üyelerimiz da, şimdiye kadar sendika- beri toplu sözleşdediğinde, söz edilen ların kadın politikası deyin- melerde bulunuerkekler. Sendikal ha- ce sadece kreş ve emzirme yor. Politik olarak
reket hep tek özneli
anlamlı olsa da,
izni akla geliyor, bütün ka- şimdiye
olmuştur.
kadar
dınlar
evli
ve
çocukluymuş
Nacide: Bu yüzsendikaların kadın
den de tek yönlü bir gibi. Oysa kadının ezilmesi politikası deyinmücadele
yürütü- ve kadın hakları daha ge- ce sadece kreş ve
lür…
emzirme izni akla
nel bir şey
Necla: Evet, kadın
geliyor, bütün katalepleri de genel istekler arasında sodınlar evli ve çocukluymuş gibi. Oysa
ğurulur ya da gözden kaçırılır. Burada
kadının ezilmesi ve kadın hakları daha
gözden kaçırılmıyor; toplumsal cinsigenel bir şey.
yet eğitimlerinin yanında, güçlendirme
Nacide: Kanunda 100 kadın işçi
amaçlı özerk kadın eğitimleri ağırlıklı
deniliyor ve feminist mücadelenin taolarak verilecek, bu aynı zamanda kadın
leplerinden biri ‘100 işçi’ye çevirmek.
dergisinin haber akışına da katkı sağlaKeza doğum iznini de ebeveyn iznine.
yacak diye umut ediyorum.
Burada bir mücadele gerekmez mi?
Nacide: Buralarda bilinç yükseltNecla: Dergiye defalarca konu yapme grupları gibi feminist yöntemlere
tık, erkek üyelerimiz bile artık “ben de
yer verilecek mi?
çocuğu kreşe getiriyorum, bu benim de
Necla: Şube söyleşilerinde, bilinç
derdim” diyorlar. Muhtemelen KK’lar
yükseltme grupları kıvamında gidiyoruz
işlemeye başladığında ilk gündeme gebir noktadan sonra. KK’lar kurulunca,
leceklerden biri olacak.
küçük gruplar oluşacak ve bilinç yükNacide: Aslında bunlar bakım
seltme için uygun bir ortam yaratacak.
emeğinin yasalar altında paylaşımını
Bir de “Eş değer işe eş eşit ücret” ilkesi
etkileyecek önemli maddelerden bivar; bu çok önemli. Bizde ücretler dürisi, kadın-erkek eşitliği politikasını
şük ve aynı işi yapanlar aynı ya da yakın
da somutlaştıran bir uygulama. Aynı
ücreti alıyormuş gibidir. Bu da, kadın
zamanda kadınların işe alım ve son
erkek ücretleri arasındaki farkı görülveriş süreçlerindeki bir engeli de bermez kılar. Oysa kadın ve erkek işinin
taraf edebileceğimiz bir uygulama…
niteliği farklı. Kadınlar vasıfsız işlerde,
Necla: Kadın kurtuluş hareketi açıerkekler teknik işlerde çalışır. Vasıfsa,
sından bu böyle olabilir. Ama biz sendierkek özellikleri üzerinden tanımlanır.
kalarda, hakları hakkında bugüne kadar
O nedenle “eş değerde iş” dedik. Bu
hiçbir söz söylenmemiş kadınlar üzemadde, ücret dengesizliklerini ortadan
rinden, kadınlığın genel sorunlarından
kaldırmayı amaçlıyor. Aynı şekilde cinhareketle söz söylemek istedik. Sadece
sel tacize yönelik, İş Kanunu’nun 24/2b
sendikada kadın meselesi deyince anneve 25/2c maddeleri konularak mücadelik anlaşılmayabilir, çocukların bakımı
le edilebilir. Bu maddeler “haklı fesih
dışında da başka şeyler var’ı vurgulanedeni”, kadın tacize uğradığında haklı
mak için. Yine de konulabilirdi elbette.
olarak sözleşmesini fesih edebilir, tazNacide, Banu: Çok teşekkür edeminatını alabilir. Yeterli değil. İşveren
riz, çok güzel bir sohbet oldu…
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Menopoz bedenin “artık yumurtlamak
istemiyorum” demesidir…

Olağan bir süreç olan menopoz, ticarileşmiş sağlık endüstrisince hastalıkmış ve
tedavi edilmeliymiş gibi sunulup üzerinden kazanç sağlanacak bir “sorun” haline
dönüştürülmüştür
Hasbiye Günaçtı

C

insel yaşamımızı yasaklayan, öznel cinselliğimizi de
(mastürbasyonu, orgazmı)
yok sayan egemen zihniyet,
hangi yaşta ne kadar sevişeceğimizi,
neyden haz alacağımızı da kendine göre
belirlemiştir. Tıpkı evlenmiş kadınlar
gibi, evlenmemiş kadınlara yüklenen
haksızlıklar dizisi, menopoz öncesi ve
menopozda da sistematik olarak sürer.
Bir yaştan sonra yumurtlamamak
(menopoz) biyolojimizin kendini korumasıdır. Dokularımıza yumuşaklık
veren östrojen azalmaya başlar, bu
çoğu kez sıcak basmasıyla hissedilir.
Belirtiler her kadında farklı seyreder.
Cinsel isteğin sıklığı, şekli, seksüel fonksiyonlarımız değişebilir. Menopoz belirtileri de, regl gibi sıkıntı,
stres, travmalar ve çevre değişikliklerinden etkilenir.
Olağan bir süreç olan menopoz,
ticarileşmiş sağlık endüstrisince hastalıkmış ve tedavi edilmeliymiş gibi
sunulup üzerinden kazanç sağlanacak
bir “sorun” haline dönüştürülmüştür.
Kadının bu dönemi sıkıntısız geçirmesi değil, bundan ne kazanç sağlanacağı
ön plana alınmıştır. Bazı “durumlar”
nedeniyle erken gelen menopozu bundan ayrı tutuyorum.
Yaşlanma devresinde veya başka
bir dönemde bambaşka nedenlerle, yumurtlama durur, üremek için (bu cümleler biyolojinin dilidir) vajina ihtiyacı
kalmaz. Dolayısıyla vajina duvarındaki bezlerden salgı salınımının durması
vajina mukozasında kuruluğa sebep
olur. Gerek mastürbasyon yaptığımızda gerekse seviştiğimizde, yeterli istek
yoksa menopozda değilseniz de kuruluk olabilir. Çözüm kişinin jel, krem,
köpük gibi maddeler kullanmasıdır.
Her yaşta farklı olduğu gibi ileri
yaşlarda da libidomuz değişkendir. 30
yaşındaki bir kadının mastürbasyon /
sevişme isteği, ileri yaştaki bir kadınla
aynı olamaz. Günde 2 defa ya da ayda 1
defa mastürbasyon yapan olabilir. Mastürbasyon partner yokluğunda başvurulan bir yöntem değil, tam tersi
kişinin kendi bedenini tanıması, an-

laması, kendiyle iletişim kurmasıdır.
Kendi bedenini tanımayan başkasını da
tanıyamaz. Bedenini tanımayan kadın,
gerek yalnızken gerekse partneriyle haz
alma girişiminde istediği sonuca ulaşmakta zorluk yaşar.
Menopozda kadınlık bitiyormuş
efsanesi egemen sistemin kadın bedenine haksızlığıdır. Rahim ameliyatı
olan kadına “senin için boş, kadınlığın bitti” demek bir çeşit şiddettir.
Bu yanlış söylemler erkek egemen
zihniyetin kadına biçtiği rol ile çok
bağlantılı yürür. Bir toplantımızda,
kenar mahalleden gelen 45 yaşlarındaki
kadın “kocamla sevişmek istemiyorum.

O hiç beni düşünmeden ilişki istiyor,
ben istemiyorum, rahatsız oluyorum,
acı duyuyor, hiç zevk almıyorum, bunu
ona söylediğimde ‘Başka biri mi var’
diyerek beni ilişkiye zorluyor” demişti.
Menopoz döneminde kadının sıkıntılarını yok sayıp illa duhullü ilişki için direten erkek, kadını “başka biri” olmadığını ispatlaması adına aile içi tecavüzle
karşı karşıya bırakmış.
Zıtcinsel veya eşcinsel olsak da
menopoz süreci değişmez. Karşı cinsle ilişkilenmiş, kendi cinsiyle ilişkilenmiş veya kimseyle ilişkilenmemiş
olsak da hemen hemen benzer süreçlerden geçeriz.

Konuştuğum kadınların çoğunda;
cinsel ilişki/sevişme, hatta mastürbasyon yapma isteğinde menopoz döneminde düşüş olmuş. Zaten hayatın ağır
ve eşitsiz yüklerini taşıyarak bu çağa
gelen kadınlar “artık dinlenmek istediklerini, dingin, huzurlu, yormayan birliktelikleri önemsediklerini” söylemişlerdir. Bunda, sevişmeyi motive eden
libidonun yavaşlaması kadar, dayatılan
ilişkilenme biçimlerinin eşitsizliği de
etkilidir. Motivasyon olduğunda hazzın
niteliğinde sorun yoktur, ancak cinsel
isteklerimiz bedenin diline uyarak
seyrekleşir.
Menopoza girene kadar kadınlara
dayatılan cinsel yaşamın çoğunlukla
tek yönlü, kadın orgazmını ﬂulaştıran
kodlarla örülü olduğunu biliyoruz.
Kadın hamile kalmıyorsa önce kendisi suçlanır, vajinal ilişkilerde doğum
kontrol yöntemleri sadece kadına dayatılır. Hamile kaldığında da bütün
yükü o çeker. Kadının spiral takmasına bile karşı çıkan erkek kısmı, vazektomi yapmaya yanaşmaz, prezervatiﬁ
enfeksiyon bulaştırma pahasına bile
takmaz. Dolayısıyla cinselliğini sorumsuzca yaşayan erkeğin karşısında,
bütün sorumluluğu eşitsiz bir şekilde
yüklenen kadın ikili sevişmeye dayalı
hazzı unutur.
Birçok kadın; menopozun ﬁzyolojik etkilerini atlattıktan sonra “ ertelediğim şeyleri özgürce yaşamaya
hakkım var” noktasındadır. Kendini
yetkin hisseder, sistemin biçtiği role
belki de en çok menopoz döneminde
isyan eder.
Cinselliğini istediğiyle, istediği gibi
yaşayamama baskısına bir de 40’ından
sonra kadınların arzularının yok sayılması da eklenince cinsellikte erken tükenmişlik yaşar.
Bir vakitler hoşlandığı (erkek veya
kadın) bedenler artık onu çekici bulmamaktadır. Bu hüzünlü durumlardan
erkek egemen sistemin cinsiyetçi dayatmaları sorumludur. 50’sindeki erkeği
“olgun ve makbul”, kadını ise “menopoza girmiş işi bitmiş” sayan cinsiyetçilik, karşıcinsel veya eşcinsel kadını
kendi duygu dünyasının içine hapsolmaya zorlar.
feminist
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Kutsal yuva bize tuzak mı?
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Erkeklerin tercihi olan çok eşlilik, sanki kadınlar istiyormuş gibi, paneller, konferanslar hatta belediyelerde yapılan danışmalıklar aracılığıyla kadınlara benimsettirilmeye çalışılıyor
Özgür Can

“M

uhafazakârlık” kavramı
da yavaş yavaş negatif
çağrışımlardan arınmaya başladı. Doğal karşılanır oldu. Bu
sözcüğün TDK’deki karşılığı “tutuculuk”, dolayısıyla “muhafazakârım”
derken bayağı bir düşünmeli insan.
Mesela ben, iyi olmayan bazı özelliklerim için şöyle derim: “Maalesef yemek
konusunda muhafazakârım, ne yazık ki
değişik yemekler tatmak çok da sevdiğim bir şey değil”. Daha bunu söylerken, aslında iyi olmayan bir şey söylediğime inandığım anlamına gelir. “Biz
muhafazakâr bir partiyiz, aile bizim en
önemli meselemiz. Aile güçlü olsun ki
millet de güçlü olsun” diyor başbakan.
Bu söylemden de anlaşılacağı üzere aile kurumu,
mevcut AKP hükümetinin
önemli
meselelerinden
biri. Erdoğan, anne baba
ve mümkünse 3 çocuktan
oluşan yapıyı aile olarak
tanımlıyor. Aile, başbakanın tanımladığı gibi tek
tip midir? Peki ya boşanmış, çocukları ile aile olan
kadınları nereye koyacağız? Yalnız yaşamayı tercih edenleri nasıl tanımlayacağız? AKP hükümetinin aileden sorumlu eski
devlet bakanı Selma Aliye
Kavaf “eşcinsellik hastalık’’ dese de, görmek istemese de, var olan eşcinsel
aileler ne olacak? Bu noktada şu soruyu
sormamız gerekiyor, “Hangi aile, nasıl
bir aile?’’ Aslında aileden kasıt, heteroseksist evliliklerde kadın ve erkek rollerinin geleneksel biçimde sürmesi yani
farklı olana karşı geleneksel olanın sıkı
sıkıya korunması. Muhafazakârların
aile tanımlarına göre, baba, mutlak otorite; anne, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı
ile ilgilenen, ev işlerini yapan ve kocasına itaat eden kadın; çocuklarsa bu katı
cinsiyetçi rol modellerini örnek almış,
muhafazakâr ve geleneksel aile yapısını sürdürecek bireyler olacaklardır. Bu
zincir sağlamlaştıkça, geleneksel aile
yapısı korunacak, hükümetse kadının
ailedeki konumunu sabitleyip bu konu8
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mu överek, yeri geldiğinde kutsallaştıracak; kadın erkeğe itaat ederken, erkeğin kamusal alanda yer alması yeterli
olacaktır. Erkek belirleyici olunca kadın
da erkeğin seçimine ve tercihine göre
davranacaktır.
Fatih, Ümraniye, Bahçelievler, Eyüp
gibi birçok belediye ve kurumlar için aile
içi iletişim seminerleri veren, aile ve evlilik danışmanlığı yapan, muhafazakâr
kesim tarafından iyi tanınan Sibel Üresin, bakın ne diyor: “Çok eşlilik dinimizde var, herkes yapamaz ama yapana
niye yaptın diyemezsiniz, şirke girer,
Kuran’da var.” Üresin, anlaşılacağı üzere çok eşliliği erkek için hak görürken,
kadına ise katlanmayı öneriyor. Her iki
kişiden birinin muhafazakâr olduğu bir
memlekette Kuran’a referanslar dikkate

alınıyor, üstelik uzmanlık ve danışmanlık statüsüyle konuşunca, Üresin’in dedikleri, tartışılamaz, şüphe duyulamaz
bir durum olarak algılanıyor.
Üresin, erkeği hoşnut etme tavsiyeleri vererek devam ediyor: “Kadın erkeğine itaat etmeli, dediklerini yapmalı,
2-3 ya da daha fazla kadını, kocası için
caiz görmeli’’ diyor. Bu söylem, kutsal
ailenin sekteye uğramadan devam ettirilmesine yarıyor. Günde üç kadın öldürülürken, açıkça ifade edilmese de aile
içi şiddet kadının suçu anlayışına varabilir. Erkeklerin tercihi olan çok eşlilik;
paneller, konferanslar hatta belediyelerde yapılan danışmalıklar aracılığıyla
kadınlara benimsettirilmeye çalışılıyor.

Yine Üresin’den alıntılayalım: “Bir erkek, kadında arkadaşlık, cinsellik, annelik ve ev kadınlığı arar. Bu özellikleri
taşımıyorsanız, eşiniz tarafından aldatılmaya hazır olmalısınız.” Bu sözlerin
meali şudur: Canınız sevişmek istemiyor olsa bile, koca isterse sevişilir; annelik yapıp evde çocuk bakma sorumluluğunu kocanızla paylaşmanız, aldatılma riskini artırır; çamaşır, ütü, yemek
işleri yapılmıyorsa, kocanız gider başka
kadınla sevişir! Peki bu ne anlama gelir? Açıkça ifade edilmese de aile içi
şiddetin meşrulaşması anlamına geliyor.
Üresin’den, ailede kadının erkeği
elinde tutması, onu hoşnut etmesi için
taktikler alırız. “Onu mutlu edin, size
bağlı olsun, bırakın o sizi yönetiyor
sansın, aslında siz onu belli etmeden
yönetirsiniz.’’ Kadınlara rol yapmalarını söylemek, kurnaz, yalancı
olun demek değil mi
bu? Üresin’in kadınlara
önerisi erkeklerin tercihlerini kabullenmeleri
ve onlara hizmet etmeye hazır olmalarıdır.
Bir de cinsiyetçiliğe
“modern” kılıﬂar uyduranlar var. Kadınlar
için, erkekleri yatakta
mutlu etmenin 10 yolu,
erkekleri elde tutmanın
28 taklası tadında verilen “modern” bilgiler,
muhafazakâr çevrelerin
önerilerine hiç ters değil.
Peki, hayat kime güzel canım kardeşim?
Örtünmek de, soyunmak da erkekler
içinse...
Zayıﬂama stresleri,
Güzellik ve bakım peşinde saatlerce
çekilen çileler erkekler içinse...
Sevişmek ve haz erkekler içinse...
İyi yemek yapmak, erkekleri elde
tutmak için şart ise...
E, çocuğa da kadın bakacaksa zaten...
“Yahu hayat kime güzel? Boşuna mı
geldik dünyaya’’, demez mi insan?
Aile denilen mutluluk kurumu, erkek
dünyanın, kadınları yola sokmak için
hazırladığı bir tuzak olmasın sakın!
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Hepimiz “kaltağız” ya da
hiçbirimiz “kaltak” değiliz
Şikayette bulunulan kurumlar erkeği aklamak, hiç değilse
cezasını en aza indirebilmek için yine kadına yüklenirler.
Kadın “açık giyinmiştir/dar kıyafetleri vardır/rahat hareket
edip davetiye çıkartıyordur/ tahrik ediyordur”. İlla ki kadın
bir şey yapıyordur! Öyle ki şiddet ve cinsel saldırı mağduru
kadına bir tek bu şiddettin cezasının çektirilmediği kalır

E

Burcu Şentürk

rkek şiddeti, cinsel saldırı
gibi durumlarda, erkek failin suçunu kapatabilmek için
sanki herkes elbirliği yapar.
Toplumsal baskı, aile baskısı, örgüt
baskısı derken aşılacak engeller öyle
çoktur ki, bunların karşısında kadınlar
erkek şiddetini de, tacizi de, tecavüzü
de teşhir edemeyecek hale gelirler. Bir şekilde şiddeti-tacizi-tecavüzü teşhir edebilen kadınlar
için engeller henüz bitmiş değildir. Şikayette bulunulan kurumlar erkeği aklamak, hiç değilse
cezasını en aza indirebilmek için
yine kadına yüklenirler. Kadın
“açık giyinmiştir/dar kıyafetleri
vardır/rahat hareket edip davetiye çıkartıyordur/tahrik ediyordur”. İlla ki kadın birşey yapıyordur! Öyle ki, şiddet ve cinsel
saldırı mağduru kadına bir tek bu
şiddettin cezasının çektirilmediği kalır.
Bu baskılar ve erkeği koruyan bakış
açısının egemenliği altında kadınlar,
hayatlarını cehenneme çeviren cinsel
saldırıyı, şiddeti teşhir edecek güçten
yoksun düşer, köşeye kıstırılır, gün geçtikçe kendilerine daha çok otokontrol
uygulamaya başlarlar. Öyle ya, “iyi”
kadınlar vardır, bir de “kötü” kadınlar… “Kötü” kadınlar tacize de uğrar,
tecavüze de; şiddet bile görürler. Ama
hak ederler! Çünkü hareketleriyle, bakışlarıyla, ses tonlarıyla, kıyafetleriyle,
hatta kıyafetlerinin renkleriyle bile erkekleri tahrik edebilirler!!!
Kanada’da York Üniversitesi’nde
güvenlik üzerine bir forumda konuşma
yapan polis memuru Michael Sanguinetti, “Kadınlar cinsel taciz mağduru
olmak istemiyorlarsa, kaltak gibi giyinmesinler” sözlerini sarfetti. Yine
Kanada’da Şubat ayında, bir cinsel saldırı davasında savcı “mağdurun kıyafetleri ve ﬂörtöz davranışlarının” bu saldırıda payı bulunduğunu öne sürmüştü.

Dünyanın her yerinde, taciz-tecavüz
vakalarında kadınların suçlandığı, kadınların kıyafetlerinin, davranışlarının
bir “sebep” oluşturduğuna alışılmış olsa
da, Kanadalı feministler için bir polis
memurunun, bunu açıktan söylemesi ve
kadınlara “akıl” vermesi, bir yargıcın
da cinsel saldırı davasında benzer yönde tutum alması belki de bardağı taşıran
son damla oldu.

“Kaltak” gibi giyinen, ya
da giyinmeyen kadınların
aslında anlatmaya çalıştığı
şey bu ifadenin kadınlar
arasında bir ayrıma yol açtığı; kadınların bedenleri,
cinsellikleri üzerindeki erkek egemenliği ve belirleyciliğiydi. Birçok eylem alanında da ifade edildiği gibi,
hepimiz “kaltağız” ya da
hiç birimiz “kaltak” değiliz
Polis memurunun bu sözleri üzerine Kanadalı feministler harekete geçtiler ve üç binin üzerinde bir katılımla
Toronto’da “kaltak yürüyüşü” (slutwalk) gerçekleşti. Eylemin örgütleyicileri, “kaltak” kelimesinin olumsuz bir
anlam içerdiğini, kadınları kıyafetlerinden ötürü bir ayrıma maruz bıraktığını,
damgaladığını, tam da bu yüzden bu
ifadeyi sahiplenerek dönüştürmeyi he-

deﬂediklerini belirttiler. Eylemin örgütlendiği web sitesinden eylem katılımcılarına günlük kıyafetleriyle eyleme katılmaları duyurusu yapılsa da, katılımcıların büyük çoğunluğu “kaltak” kelimesini vurgulamak için ﬁle çoraplar, mini
etekler giymeyi tercih ettiler. “Kaltak”
gibi giyinen, ya da giyinmeyen kadınların aslında anlatmaya çalıştığı şey bu
ifadenin kadınlar arasında bir ayrıma
yol açtığı; kadınların bedenleri, cinsellikleri üzerindeki erkek egemenliği ve
belirleyciliğiydi. Birçok eylem alanında
da ifade edildiği gibi, hepimiz “kaltağız” ya da hiç birimiz “kaltak” değiliz.
Kaltak Yürüyüşü, kadın bedeni ve
cinselliği üzerindeki erkek tahakkümünü hedef alıp, tam da bunun üzerinden
“kaltak” ifadesini sahiplenip, dönüştürmeye çalışırken, öte yandan bu ifadenin erkeklerin kadınlara dayattıkları
bir görünüm biçimi olduğu da düşünülebilir. Zira bir grup feminist, kaltak
yürüyüşlerinin erkeğin kadına dayattığı
“kaltak” görünümünü normalleştirdiği,
bunun da erkeklerin kadın cinselliğindeki tahakküm kuran bakış
açısının kadınlarca da kabullenildiği anlamına geldiğini söylüyor.
Tüm eleştirilere rağmen, Kaltak
Yürüyüşü, kadınların mağdur oldukları durumlarda bile erkekleri aklayan cinsiyetçi ideolojinin
dayandığı “iyi kadın/kötü kadın”
ikilemi üzerine önemli bir tartışma açtı.
Polis memuru Sanguinetti her
ne kadar tepkiler üzerine özür dilemek zorunda bırakılsa da, resmi
kurumların Kanada’da kadınlara bakış açılarını apaçık ortaya koydu.
Kadınlar polisten, resmi kurumlardan,
erkeklerden, kadınları yanlızlaştıran,
onların mağduriyetlerini arttıran cinsiyetçi bakış açılarından ötürü hesap
vermelerini bekliyor. Daha da önemlisi
Kanada’da gerçekleştirilen “kaltak yürüyüşü” farklı ülkelerdeki birçok kadın
için ilham verici oldu ve eylem birçok
ülkeye yayıldı. Kadınlar “ne giyersek
giyelim, nereye gidersek gidelim, evet
evet demektir, hayır hayır demektir”,
“hey hey bayım, ellerini kızkardeşimin
üzerinden çek” sloganlarıyla dünyanın
pek çok yerinde alanları doldurdular.
Kaltak Yürüyüşü daha şimdiden İngiltere, Avustralya, Amerika, İskoçya ve
Meksika’nın çeşitli kentlerinde gerçekleştirildi. Eylemlerin örgütleyicileri,
kadınları, erkekleri, her cinsel yönelimden insanı Kaltak Yürüyüşü’ne destek
vermeye çağırıyor. Eylem duyuruları
ise www.slutwalktoronto.com sitesinde
yapılıyor.
feminist
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İngiliz Fahişeler Kolektiﬁ’nden...

BEDEN

Polis, tecavüzcüleri ve şiddet uygulayan erkekleri durdurmazken neden benim gibi
kadınları suçlu durumuna düşürüyor? Fahişelik hayatta kalmakla ilgili. Birçok seks
işçisi, anne ve hatta onlar çoğunlukla bekar anneler

K

adınlar seks işçiliği yaparak
kendilerini ve ailelerini geçindirmeye çalıştıkları için
cezalandırılıyorlar. Sheila
Farmer, 11 Haziran’daki tecavüz karşıtı
Slutwalk yürüyüşünde, kendi hikayesini anlatmak için Trafalgar Meydanı’nda
bulunan 5000 kişiye bir konuşma yaptı.
“Fahişe olmayı ben istemedim. Çocukluğumda cinsel ve ﬁziksel şiddet
gördüm. Aile içi şiddet gören diğer
mağdurlar gibi bu şiddetten kurtulmak
için hiçbir yardım olanağım yoktu. 23
yaşında bekar bir anne oldum. Kendime
ve oğluma bir hayat kurmak için çok
çalıştım. Bilgisayar programcısı olmak
için eğitim aldım. Ağır bir işti ancak iyi
kazanıyordum. İyi bir işim vardı, bir
ev aldım ve oğluma iyi bir hayat yaşatmayı başardım. Sonrasında
hastalandım; diyabet, görme
bozukluğuna yol açtı ve beynimde tümör oluştu.
Bir arkadaşımın yardımıyla fahişelik yapmak için bir ev
kiraladım, böylece borçlarımı
ödeyebilecektim. Kısa zaman
sonra, çok kötü bir saldırıya
uğradım. Defalarca tecavüze
uğradım, ellerim bağlandı,
rehin tutuldum ve neredeyse
boğularak öldürülüyordum.
Bu olaydan sonra güvenlik
nedeniyle asla yalnız çalışmadım, hep arkadaşlarımla
birlikte çalıştım. Herkes kendi parasını biriktiyordu ancak faturaları,
kirayı ve ilan parasını ortak karşılıyorduk.
2010 yılında polis baskın yaptı. Suç
Gelirleri Yasası’nın uygulamaya konmasıyla birlikte, benim gibi hakkında
dava açılan ve suçlu bulunan birçok kadının mal varlığına, polis ve savcıların
el koymasına izin verildi. Pezevenklik
yasallaştı.
Şimdi genelev işletmekten 7 yıl cezayla yargılanıyorum. Hiçbir zaman
kimseyi zorlamadım ya da kontrol altına almadım. Her zaman kendimi ve
diğer kadınları saldırılardan korumak
için elimden geleni yaptım. Kazandığım
parayla çocuğumu yetiştirdim. Şimdi
sağlık hizmeti alabilmek için bu paraya
ihtiyacım var. Eğer fahişelik yüzünden
sabıka kaydım olursa nasıl hayatta kala10
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cağım? Böyle bir suçtan kaydım olursa
beni kim işe alacak?
İngiliz Fahişeler Kolektiﬁ (English
of Collective of Prostitutes [ECP]) ile
davamın durdurulmasını talep ediyoruz. Polis, tecavüzcüleri ve şiddet uygulayan erkekleri durdurmazken neden
benim gibi kadınları suçlu durumuna
düşürüyor? Beraber güvenli bir ortamda
çalışma hakkımız var. Biz ne suçu işliyoruz?”
Dinleyiciler alkışladılar ve duydukları karşısında öfkelendiler. Sheila’nın
dinleyicilerden gördüğü bu sempati bir
rastlantı değildi. Bu tecavüz karşıtı hareket, Kanada’da bir polisin öğrencilere kadınların tecavüze uğramamak için
kaltak gibi giyinmemeleri gerektiğini
söylemesiyle başladı. “Haydi sesimizi
yükseltelim, dünyaya tecavüzü kabul

etmediğimizi haykıralım: Kadınlar mini
etekli de olsa, çıplak da olsa; karın, kız
arkadaşın ya da arkadaşın da olsa, alkollü de olsa, onun istediğini düşünseniz de, tecavüz kabul edilebilir bir şey
değildir.”
İngiliz Fahişeler Kolektiﬁ’nden Niki
Adams, Sheila Farmer’ı tanıştırırken
şöyle dedi: “Slutwalk ahlaki savaşa karşı bir duruştur. Bunun içinde fahişeligin
kadına yönelik şiddet olduğunu söyleyen ve orada çalışan tüm göçmenlerin
insan ticaretine zorlandığını iddia eden
feministler de bulunmaktadır. Sonuç
olarak polis baskınları arttı, daha fazla
kadın cezaevine konuldu ve sınırdışı
edildi. Evlerde ya da sokaklarda çalışan
bizler, daha fazla yeraltına ve tehlikeye
itildik.”

İngiltere’de ve tüm dünyada, Sheila
Farmer gibi güvenlik gerekçesiyle birlikte çalışan binlerce kadın, tutuklanmalarla karşı karşıya. Kundakçılık ihbarında bulunan bir seks işçisi, saldırganlar
serbest bırakılırken, kendisi fahişelikten
mahkum edilmiş durumda.
Fahişelik bir hayatta kalma meselesidir. Birçok seks işçisi, anne ve hatta
onlar çoğunlukla bekar anneler. Bazıları paralarını yurtdışındaki ailelerine
gönderiyorlar. Bazıları şiddet içeren
ilişkilerinden kurtulmak için bu işi seçiyor. Seks işçiliği, aileden bağımsızlaşan
gençler, evsiz insanlar, öğrenciler, devlet yardımı kesilenler ya da çok düşük
miktarda yardım alanlar, çalışmalarına
izin verilmeyen, hasta, özürlü ve düşük
maaşlı olan sığınmacılar için tek ya da
en iyi seçenek… Eğer fahişeliğe son vermek istiyorlarsa yaşamamız için gereken parayı bize vermeliler.
Sheila Farmer’ın cezasının iptali talebini, Slut Means Speak Up adlı kampanya takip grubu üstlendi ve
geçen hafta Black Women’s
Rape Action (Siyah Kadınların Tecavüze Karşı
Hareketi), ECP ve Women
Against Rape (Tecavüze
Karşı Kadınlar) ile birlikte,
Kraliyet Başsavcılığı önünde bir protesto düzenledi.
40’tan fazla kişi pankart ve
dövizleriyle toplandı. Kendilerine yönelik saldırıları bildirdikleri sırada yetkililerden gördükleri umursamaz, önyargılı
ve hatta suçlayıcı tepkilere öfkelenen
kadınlar ve birkaç da erkek, megafonu
aldı. Erkeklerden biri seks işçisiydi;
diğeri internette çocuğuna askıntı olan
adamlar yerine kendisini tutuklayan polislerden şikayetçiydi.
Binin üzerinde kişi Sheila Farmer’ın
cezasına itiraz etti. Sheila, 6 Eylül’de
yeniden mahkeme önüne çıkacak. Eğer
ona destek olmak ve seks işçilerinin
cezalandırılmasını önlemek istiyorsanız, privateofﬁce@cps.gsi.gov.uk adresinden Genel Savcılık Müdürü Keir
Starmer’a yazıp, Sheila’nın cezasının
düşürülmesini isteyebilirsiniz. Lütfen
bize bir kopya yollayın.
Çeviren: Özgü Aşan

Feminizmin görülmeyen “emeği”

Feminizmin “erkek düşmanlığı” olarak algılandığı, aile kurumunun kendisinin bir ahlak
kriteri olarak tanımlanıp bunun dışında kalanların ahlaksızlıkla, iffetsizlikle suçlandığı
bir toplumda, savunmacı halimiz çok anlaşılır bir durum

A

Deniz Tuna

hmet Rasim Küçükusta,
Oğuz Berksun, Aliye Kavaf,
Sibel Üresin, Hıncal Uluç,
Orhan Çeker isimli şahıslar
son dönemde, neredeyse üst üste açıkça
cinsiyetçi ve hatta kadın düşmanlığı içeren “düşünceleriyle” öne çıktılar. Hepsinin de adının önünde çok önemli insanlar olduklarını düşünmemizi sağlayan
birtakım kısaltmalar var. Bu listeye bir
de ayağının tozuyla yeni bakanı“mız”
Fatma Şahin eklendi.
Bu şahısların sarf ettiği sözlerin ya
da bu zihniyetin, ideolojik ve politik bağlamlarını, işlevlerini bilmiyor değiliz. Bu ve benzeri “görüşleri”, yaklaşımları daha uzun süre
duymaya devam edecek oluşumuz da sürpriz değil. Bu tür açıklamalar basında yer aldıkça öfkelenmek ve tepki göstermek isteği
ve belki zorunluluğu da anlaşılır.
Bununla birlikte, bu tür zırvalıklar haberleştirilirken kullanılan
“bakalım feministler ne diyecek”
tonlamasıyla, sanki işi uzmanına
devrediyormuş ve uzmanın sözü
çok kaale alınıyormuş gibi bir
havayla yapılan, magazinel bir
“kapıştırma” sinsiliğinin kendisi de mücadele edilmesi gereken
bir durum. Ve bunun karşısında
feministlerin de derhal imza kampanyası örgütleme, basın açıklaması yapma, sırf gündemdeki bir
haberi atlamama derdiyle, bazı
televizyon programlarına katılıp
feminizmi abecesinden başlayıp
sabırla izah etme gayretleri bende bir beyhudelik hissi yaratıyor.
Teorik, politik ve pratik olarak
yıllardan beri çok şey biriktirdiğimiz ve önemli kazanımlar elde ettiğimiz
halde sistemin bizi içine hapsetmeye
çalıştığı sınırlara bu saçma sapan sözler
nedeniyle bir kez daha çarptığımızda
bunalıyorum. Yanlış anlaşılmasın, feministlerin, kadınların, gerçek gündemini
sahiplenen ve muhtemelen aynı kaygıları paylaşarak bunları kamuoyuna yansıtmaya çalışan basını ve buralarda yer
almayı küçümsemiyorum, önemsiz de
bulmuyorum.
Elbette, kadına yönelik her tür ayrımcı sözün ve uygulamanın doğrudan

muhatabı feministler ve feminizm. Hem
bu tür beyanatların içimizde yarattığı
haklı öfkeyi bastırmak imkansız; hem
de, bu tür beyanatlar karşısında tutum
almak, politika yapmanın, feminizmi,
kadınları görünür kılma kaygısının doğal ve zorunlu sonucu.
Yine de, bu ilkel tartışmalara muhatap olmak, bende, yoğun bir usanç duygusuna neden olmanın yanı sıra bir de
feministlerin, feminizmin bu ilkel tartışmalara “indirgendiği”, buralarda oyalanmaya çalışıldığı duygusu yaratıyor.
Feministlerin sadece bu tür magazinel
işlerde hatırlanması herhalde tesadüf
değil. Bu basit bir ikiyüzlülük de değil;

tam da kadınların sözünü yok saymanın,
feminizmin içini boşaltmanın ideolojik
bir aracı.
Benzer bir yaklaşım, sol harekette de söz konusu. Kadın eylemlerinin,
toplum ya da medya açısından seyirlik
malzeme gibi görünmesine alışığız; ancak “erkekler evlere çocuk bakmaya,
yemek yapmaya…”, “sendikada tacize, tecavüze hayır” diye haykırdığımız
1 Mayıslarda erkek katılımcıların sanki Rio Karnavalı yürüyüşü izliyormuş

gibi bir edayla, şuursuzlukla ve sırıtırak
feminist “korteji” selamlamasının da;
kürsüde tek bir feministe söz verilmemesi ve feminizmin “f”sinin bile anılmamasına rağmen feministlerin alana
girdiğinin anons edilmesinin ardından
diğer gruplara gösterilen teveccühün
feministlere de gösterilmesinin ve “coşkuyla” alkışlanmasının da; aynı amaçla
hareket etmeseler de, medyanın ya da
daha düz ifade edelim egemen ideolojinin feminizmi değersizleştirme tavrıyla
aynı yere düştüğünü söylemek sanırım
yanlış olmaz. Kadınlara cinsel tacize,
tecavüze, şiddete uğramadan politika
yapabilecekleri güvenli bir varoluş zemini bile sunmayan, bu tür durumlarda kadını suçlayan ve sonuç itibariyle kadını “cezalandıran” karma örgütlerin alanda
feministleri görünce coşması,
en azından benim izah edebileceğim bir şey değil.
Feminizmin “erkek düşmanlığı” olarak algılandığı, feministlerin “cadı” gibi görüldüğü,
aile kurumunun kendisinin bir
ahlak kriteri olarak tanımlanıp
bunun dışında kalanların ahlaksızlıkla, iffetsizlikle suçlandığı bir toplumda savunmacı
halimiz çok anlaşılır bir durum,
ama bu “renkli kareler” tuzağına düşmenin kısa vadede derdimizi doğru anlatabilmeyi çoğunlukla sağlamadığını, uzun
vadedeyse sığ polemiklerin bir
tarafı haline getirilmemiz riskini taşıdığını görmek gerek. Feministler olarak siyasetin öznesi haline geldiğimiz, kadınlarla
ilgili yapılacak her yasal düzenlemede/uygulamada muhatap
alındığımız, söz ve karar mekanizmalarında yeri doldurulamaz bir konuma ulaştığımız noktada sığ polemiklere de razıyım. Ancak, bizi sıkıştırmaya çalıştıkları alan burası. Çok kabaca,
toplumun gittikçe muhafazakârlaştığı
tespitinde hemﬁkirsek, feministleri yalnızca giyim kuşam peşinde koşan, son
tahlilde “yaşam tarzı” mücadelesi veren
kadınlar olarak lanse etmeye hizmet
eden politikalara/yöntemlere/söylemlere karşı, iktidar alanlarıyla doğrudan
karşılaşmayı sağlayacak bir tarz geliştirmemiz gerek.
feminist
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Eşitlik ve bakanlık

Kadınları erkeklerle eşit görmeyen AKP, artık kadınların eşitliğini, ﬁkri düzeyde bile
olsa devletin gündeminden resmi olarak tamamen çıkarıyor
Sakine Günel

G

eçtiğimiz seçim sürecinde
kadın hak ve özgürlükleri
açısından endişe verici gelişmeler oldu. “Eşit değiliz,
yaradılıştan farklıyız” diyen başbakan,
kadını erkekten aşağıda gören anlayışı
hükümet politikası olarak uygulamayı
sürdürdü. Hükümet, kadın-erkek eşitliğini sağlamakla görevli Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü’nü (KSGM) yeniden
düzenledi ve Kadın ve Aileden Sorumlu
Bakanlık’ın adını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirdi. Başbakanın, “Biz muhafazakâr demokrat
bir partiyiz, aile yapımızı güçlendirmemiz lazım,” demesinin ardından, seçim
sonuçları bile beklenmeden kanun
hükmünde kararnameyle yeni bakanlıklarla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmen kuruldu.
Seçim süreci boyunca, siyasi partilerden ve hükümetten kadın cinayetlerine dair önlemler beklenirken,
özellikle AKP’nin ve ana muhalefet
partisi CHP’nin gündeminde kadını
değil, aileyi destekleyen politikalar
vardı. Kadın cinayetleri ile artış gösteren erkek şiddetine karşı yetersiz
kalan uygulamaların acilen düzenlenmesi gerekirken, tam tersi gerçekleşerek, kadınların kazanılmış hakları,
AKP’nin muhafazakâr politikalarının
doğrudan hedeﬁ oldu. 1991 yılında
kurulan Kadın ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakanlığı (1990’da kurulan
KSGM, kadınların eşitlikçi talepleri sonucu, Çalışma Bakanlığı altında bir “alt kurum” olmaktan çıkarılıp
başbakanlığa bağlanmıştı) AKP iktidarı süresince, görevinden ve amacından
uzak açıklamalarıyla muhafazakârlığın
sözcüsü durumundaydı. Adındaki “kadın” çıkarılarak aileyi güçlendirmekle
görevli bakanlığa dönüştürülmesi, bu
durumu iyice pekiştirdi.
Kadını yok sayan, aileyi güçlendirmeyi esas alan düzenlemelerle kadınları
aile içinde erkeğin denetiminde görmek
isteyen muhafazakâr patriyarkal politikaların etkisi giderek daha çok hissediliyor. Kadınları erkeklerle eşit görmeyen AKP, artık kadınların eşitliğini, ﬁkri
düzeyde bile olsa devletin gündeminden
resmi olarak tamamen çıkarıyor. Kadınların biyolojik yapısına da gönderme
yaparak erkeklerle eşit olamayacakları12
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nı ifade eden başbakanın yaklaşımı, yıllardır feministlerin dile getirdiği “soyut
eşitlik değil somut eşitlik” talebinin de
bu iktidar döneminde karşılanmayacağını ortaya koyuyor. Kadınlar aile içinde, en yakınları olan erkekler tarafından
öldürülürken, kadınları aileden bağımsızlaştıracak politikalar yerine aile içinde tutmayı hedeﬂeyen, evdeki cinsiyetçi işbölümünü sürdüren, sermayenin
ihtiyacı ucuz işgücü olarak kadınların
güvencesiz esnek işlerde istihdamlarını
öngören torba yasayla art arda gelen bu
politikalarsa endişe verici.
Aile
ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’nın amacına baktığımızda,
“Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal

refahının arttırılması” ifadesiyle ailenin
esas alındığını görüyoruz.
Kadınlar; çocuklar, özürlü ve yaşlılar
gibi korunması gereken kesimlerin içinde sayılıyor ve sosyal yardım adıyla bu
kesimler sadakaya bağlanıyor. Otuz yıl
önce yasalarda yer alan, kadınları aile
içinde, erkeğin himayesinde korunması
gereken güçsüz varlıklar olarak gören
anlayış, yeniden devlet politikası haline geliyor. Bakanlığın görevleri, aile,
çocuk, özürlü, yaşlı hizmetleri müdürlükleri ile aile bakanlığı altında amacı
daraltılan KSGM bünyesinde sıralanıyor. Kadınların durumu sadece, KSGM
içinde erkeğin statüsüyle karşılaştırılmadan genel ifadelerle geçiştiriliyor.
Vaat edilen destekler, sosyal devlet ol-

manın gereği ve hak anlayışı üzerinden
belirlenmek yerine, devlet ve özel kurumlardan gelecek sadaka ödeneklerine
bağlanıyor. Kadın, aile içinde emeğine
el koyan erkeğin şiddetine, baskısına
mahkûm edilirken, bu ödenekler aracılığıyla diğer kesimlerle birlikte hükümete
de bağımlı kılınıyor. Şehit yakınları ile
gazilere yönelik sosyal hizmet maddesinden ise savaş politikalarının devam
edeceği anlaşılıyor. Derinleşen sosyal
ve ekonomik krizin bedeli ailede, ev
içinde kadınların sömürülmesiyle haﬁﬂetilmeye çalışılıyor. Sadaka ödenekleriyle güçlendirilen ailede kadın-erkek
eşitsizliği derinleşirken, kadına yönelik
şiddetin önlenmesine dair sözleşmelere
atılan imzaların ve yayımlanan genelgelerin adeta göstermelik ve kadınların
tepkilerini bastırmaya yönelik olduğu
izlenimi veriliyor.
Geçtiğimiz dönemde Aliye Kavaf,
kadınların talepleri sonucunda erkek
egemenliğine karşı kazanılmış bir
mevzi olan Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan koltuğunda otururken “Eşcinsellik hastalıktır, kadın cinayetleri
münferittir” demişti. Kadınların taleplerini dikkate almayan, başbakandan sonra en çok çatıştığımız kişi olan
Kavaf, verdiği demeçlerle bakanlığın
asıl işlevini bize unutturmaya çalışıyordu. Kadın cinayetleri kamuoyunda
görmezden gelinemeyecek boyutlara
ulaştığı halde bakanlığın kadın cinayetlerini önleyecek politikası ve inisiyatiﬁ olmadı.
Kadınların karar alma mekanizmalarından dışlandığı, kararları erkeklerin aldığı siyasi partilerde kadınlar
politik özne olamıyorlar. Dolaysıyla
kadınlarla ilgili politikaları hükümet tepeden belirliyor; kadın bakanlığı ise hükümetin aile politikalarını uyguluyordu.
Mevcut sistemde, bakanlığın hükümet
tarafından dayatılan aile politikalarını,
erkeklerin ve sermayenin önceliklerine
göre alınan kararlar doğrultusunda uygulaması kaçınılmaz gözüküyor. Kadınların eşitliğini hedeﬂeyen bir bakanlık;
siyasi partilerden bağımsız, kadınların
denetiminde ve kadın hareketinin taleplerine, politikalarına duyarlı bir işleyişe
sahip olmalıdır. Ancak bu şekilde ﬁili
anlamda kadınların yararına olacak politikalar üretmek söz konusu olabilir.
Yeni kurulan hükümetteki tek kadın
bakan Fatma Şahin, Aile ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığı’na getirilmiş. Fatma
Şahin, geçtiğimiz dönemde kadınların
(kâğıt üstünde kalan) hak taleplerini
içeren yasal düzenlemeler sürecinde,
hükümeti temsilen kadınlarla yaptığı işbirliği ile tanınıyor. Bakan olarak yaptığı ilk açıklamasında annelik ve kadının
ev içinde rolüne vurgu yaptı: “Annelik
yapmak bizim görevimizdir. Yaşlılarımızın evladı, çocuklarımızın anası, bacısı olacağız” dedi.
Devlet ve sermaye, ekonomik ve
sosyal hak yükümlülüklerini aile politikaları aracılığıyla kadınlara yüklerken,
ev içi “görevleri” artan kadınların ucuz
iş gücü olarak bile istihdamı söz konusu
olamayacak. Desteklenen ailede erkek
güçlenirken, kadın aile-ev içine hapsolacak.
Bu gelişmeler, var olan hakların kullanılması açısından kadınları daha da
zor günlerin beklediğini gösteriyor.

Soyut değil somut eşitlik
Kadınları aileden bağımsızlaştıracak,
erkeğin şiddetinden, denetiminden
kurtaracak ekonomik ve sosyal politikalar getirme yerine soyut bir eşitlikçi
anlayışla yasalaşan SSGSS ve torba
yasayla kadınlar, tüm kesimlerle beraber sosyal hak kaybına uğradı. Kadın
İstihdamının Artırılması ve Fırsat
Eşitliğinin Sağlanması gibi genelgelerle erkeğin karşısında kadının eşitsiz
konumunun değişmesi mümkün görünmüyor. Üstelik sermayenin talebi olan
ucuz kadın işgücü istihdamı, AKP’nin
güçlendirilen aile perspektiﬁyle de
çelişiyor.
Kadınlarla erkeklerin eşitliği ilkesel
olarak kabul edilse bile, bunun gerçekleşmesi ancak somut eşitlikçi sosyal

politikalarla mümkün. Kadınların ev
içindeki konumlarını dönüştürecek,
erkek şiddetine ve tahakkümüne karşı
direnmelerini ve mücadele etmelerini
destekleyen uygulamalarla birlikte evden çıkmalarını, dışarıda çalışmalarını
kolaylaştıracak ve teşvik edecek önlem-

Mutfak

ler gerekiyor. Bu sosyal hak taleplerini
kabaca sıralayacak olursak; öncelikle
kadınların nitelikli iş gücü olarak sosyal güvenceli işlerde çalışabilmelerinin
sağlanması için iş piyasasında kadınlara
karşı ayrımcılığın engellenmesinin ötesinde kota, pozitif ayrımcılık gibi uygulamalar geliştirilmeli; ücretli bir işte
çalışmayan kadını erkek karşısında güçlendirecek, kocaya babaya bağlı olmayan bir sosyal güvence sağlanmasıyla
birlikte aile bireylerinin bakım yükünü
erkeklerin paylaşmasının önünü açacak
ve bakım hizmetini toplumsallaştıracak
önlemler alınmalıdır. Yine aynı şekilde
evliliğin kadınlar için bir geçim aracı
olmaktan çıkarılması ve şiddete uğradıklarında, boşandıklarında nafaka güvencesi sağlanması, konut ihtiyaçlarının
giderilmesini sağlayacak bütünlüklü politikalar kadınları eşitliğe yaklaştıracaktır. Kadınların tüm bu sosyal haklardan
mahrum olmalarının sonuçlarından biri,
kadın-erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisinden kaynaklanan, erkekler tarafından
işlenen kadın cinayetlerindeki artıştır.
Devlet kadınların can güvenlikleri açısından acilen somut eşitliği sağlayacak
sosyal adımlar atmak zorundadır.

Cadıları
Sosyalist Feminist Kolektif

Ayda bir elektronik bülten olarak
yayınlanır

Haziran sayısı
Nasıl Çalışıyoruz?
Güçlenen Aile: Zayıﬂayan Kadın
Haydi Kadınlar Okula, Temizliğe!
Ebelerin Eylemi

Temmuz sayısı
Ev İşleri ve Özel İstihdam Büroları
İşyeri Mutfağındaki İş Gerilimi De, Evdeki Ne?
Sevgilim Yemek Pişiriyor
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Kadın-erkek eşitliğine inanmayan,
cinsiyetçi başbakan istemiyoruz

Eşcinselliğin, evlilik dışı ilişkinin, kürtajın yasaklanması, kamu ahlakını bozma suçu
gibi suç kategorilerinin oluşturulmasında ahlakın etkisi çok açık görülmektedir
O. Meriç Eyüboğlu

A

slında artık herkes biliyor.
Recep Tayyip Erdoğan,
eleştirildiği zaman çok öfkeleniyor. Bırakalım siyasi
partileri, kurumlar düzeyindeki eleştirileri; tek tek vatandaşlarına dahi tahammül edemiyor. Konuşması esnasında
slogan atan ve yaka paça dışarı çıkarılan üniversite öğrencilerinin sicillerini
kontrol ettirip, sonra hiç üşenmeden
kamuoyuna “sicili bozuk” açıklaması
yapmaktan, “Açız, çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı” diye önüne geçen
vatandaşına “Ananı da al git” demeye
kadar, hafızamızda yer etmiş onca örnek var. Zaten onca kişiye dava açılması
da bu yaklaşımın bir devamı.
Ancak Başbakanın yaklaşımdaki
tek sorun; hoşgörü, tahammül
eksikliği değil elbette. Meselenin sadece “demokrasi” sorunu
olarak okunması da eksik kalır.
Çünkü Başbakanın hal ve tutumunun önemli belirleyenlerinden biri cinsiyetçilik.
Aslında hükümetin programına da sirayet eden temel
yaklaşım; örneğin “kadınlarla
erkeklerin eşitsiz konumlarda
olduğunu fark etmemek, erkek
egemenliğini dikkate almamak
yani farkında olmamakla” açıklanamayacak kadar “derin”. Nitekim bu ülkenin Başbakanı zaten kadın-erkek eşitliğine inanmadığını,
hak düzeyinde eşit olsalar bile, fıtrat
olarak eşit olamayacaklarını çok önce
açıklamıştı. Zaten bilumum hal, tutum,
konuşma ve icraat ile de “sözünün arkasında”(!)
Son olarak Hopa’da yaşananları protesto eyleminde, panzere karşı elinde
plastik sopa ile “kavga” eden Dilşat’tan
“Kız mıdır, kadın mıdır bilemem” diye
söz etmesi de, tarihimize geçen açıklamalardan biri oldu.1
Her şey Başbakan Erdoğan’ın, seçim
öncesi Hopa’da miting yapmaya karar
vermesiyle başladı. Hopalılar yaptıkları
tüm basın açıklamalarında, yer seçiminin başlı başına manidar olduğunu söylüyorlar. Nihayetinde Hopa, sosyalist
14
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solun belediye başkanlığını kazandığı
nadir yerlerden biriydi. O süreçten geriye, unutulmaz bir deneyim kal-a-masa
da!
Erdoğan miting yapmaya karar verdi. Hopalılar da, Erdoğan’ı sloganları,
pankartları ile karşılamaya… Televizyona yansıyan görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, daha Başbakan gelmeden,
miting alanının uzağında ve horonda
olan kalabalığa ilk gazlı müdahale başlıyor. Metin Lokumcu bu ilk gazdan etkileniyor. Kısa bir süre sonra ölüm haberi, panzerler ve gaz bulutları ile mücadele etmeye çalışan Hopalılara ulaşıyor. Sonrası mı? Hopa’da 65 gözaltı, 13
tutuklu, onlarca aranan insan.
Bu yaşananları protesto etmek için
dört bir yanda eylemler yapıldı. Ankara
ve İstanbul’dakiler de bol gazlı geçti…

Hepimizin panzerin üzerinde görüp,
“Vah be” dediğimiz Halkevleri Merkez
Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş da,
Hopa’da yaşanları protesto etmek için
ordaydı. Hani Başbakanın “kız mıdır
kadın mıdır” bilemediği Dilşat Aktaş…
Aslında kadınları bir tür kuluçka
makinası gibi görüp “en az üç çocuk”
yapmalarını salık veren; o dönemde
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme
Derneği (KADER) Başkanı olan Hülya
Gülbahar’ın, mecliste daha çok sayıda
kadının yer alması için kotayı gündeme
getirmesi üzerine, Hülya’yı ve “eşitlik”
için kota dahil, pozitif ayrımcılık önlemlerini savunan hepimizi Ruanda’ya
gönderen; kadınları bir birey, bir kimlik
olarak görmeyen, bu nedenle Kadın ve

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı
kapatıp, yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı kuran bir zihniyetin
yansımaları bunlar. Tabii ki bizleri kızlar-kadınlar, hanımefendiler-kötü kadınlar diye kategorize ediyor! Yani şaşırmamak lazım ama düşündüm de yine
de şaşırıyorum, “Yok artık bu kadar da
olmaz” diyorum.
Kadın gruplarının, bırakalım Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet
Bakanlığı’nı, “Eşitlik Bakanlığı”nın
açılmasını önerdiği günlerde, daha da
geriye gidilip, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılması ve kadınların
tüm itirazlarına kulakların tıkanması
elbette kaygı verici. Üstelik bu “yeni”
yapılandırmada, Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü, yeni bakanlığın bünyesinde
yer alacak. Yani kadın-erkek eşitliğini
sağlamakla görevli mekanizma ortadan kaldırılıyor… Bu
tablo karşısında “kadınların
taleplerini dikkate alan bir
Anayasa” beklentisi de hiiç
gerçekçi görünmüyor.
Üstelik bizlerden, miting
alanlarında, “kız mı, kadın mı
bilemem” diye söz ediliyor.
Tabii kadınların; bırakalım
evde oturmayı, bırakalım haddini bilmeyi, hele bir de politikaya soyunması, siyasetle
uğraşması… bu zihniyetin
kabul edebileceği, sindirebileceği bir durum değil. Zaten
Başbakan en çok bu konumdaki kadınlara öfkeleniyor. Herhalde bu nedenle
kız mıyız-kadın mıyız merak ediyor?!
Bu yazı vesilesiyle, bir miting konuşmasına ya da bir davaya konu olacaksam belirtmek isterim ki, ben ve
arkadaşlarım; hem kızız, hem kadınız,
hem hanımefendiyiz, hem hayat kadınıyız, hem bayanız, hem hanımız, hem
lezbiyeniz, hem transız… Hem hepsiyiz, hem hiçbirisiyiz. Kime ne?
__________________________

Dilşat Aktaş bilindiği gibi bu eylemden
sonra, yani eylem bitmiş ve herkes dağılmışken, sivil polisler tarafından, gündüz
vakti, sokak ortasında feci şekilde dövüldü; kalçası kırıldı.Doktorlar, iyileşip ayağa
kalkmasının 6 ayı bulacağını söylüyor.
1

Kadınlar, seçimler, eşitsizlikler, alametler 1
AKP iktidarı altında kadın düşmanlığının kadın düşmanlığı olarak teşhis edilmesi
giderek güçleşiyor, muhalif kesimler açısından bile kadınlar ve kadın sorunları
görünmezleşiyor
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Haziran seçimlerinde bağımsız feminist bir adayın
çıkmamış olması ve geçtiğimiz yıl KESK içinde yaşanan, hâlâ
çözüme ulaşmamış olan taciz olayının
bizde yarattığı mesafelenme, feministlerin önemli bir bölümünü seçim öncesi
kampanya süreçlerinden uzak tutmuş
olsa da, ne seçimlere ilgisiz kaldığımız
söylenebilir, ne de seçim öncesi ve sonrasındaki gelişmelere kayıtsız olduğumuz.
Son zamanlardaki gelişmeleri,
AKP’nin önceki iki iktidar dönemiyle
yan yana koyduğumuzda, kimi sürekliliklerle beraber kimi farklılıkların da
bulunduğunu görüyoruz.
Özellikle ilk döneminde, AKP’nin
kadınlar açısından en büyük vaadi ,
AB’ye uyum süreci çerçevesinde
uygulanmak
durumunda kalınan kimi
eşitlikçi politikalardı. Elbette bu politikaların tüm
kadınlar açısından “kazanım” olarak değerlendirilemeyeceği, bizce en
başından aşikardı: Söz konusu eşitlik, ya sosyal politikalarla desteklenmeyen
tüm “hak”lar gibi formel
düzeyde kalıyor ve somut
kazanımlara dönüşemiyor, ya da kimi kadınlara özgürlük ve güçlenme
sağlasa da, başka kadınlar
açısından var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirecek şekilde işliyordu.
Önümüzdeki dönemde
AKP’nin nasıl bir AB politikası güdeceği henüz belli değil. Eğer AB’ye üyelik,
tümden partinin gündeminden düşmezse, yine kadınları ilgilendiren uygulamalar olacaktır. Ancak gündemde kadın
istihdamı, iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması politikaları olduğu için patriyarkal kapitalizmi güçlendirme zemininde bu politikaların kadınların hayatını değiştirmeyeceğini söylemek abartılı
olmaz. Ayrıca, AKP’nin mevcut kadın
politikalarına bakarak, önümüzdeki dönemde bizi bekleyen tablonun daha da
vahim olacağını öngörebiliriz.
AKP’nin kadın politikasını bizce en
açık özetleyen gelişme, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık’ın, Aile ve Sos-

yal Hizmetler Bakanlığı olarak yeniden
düzenlenmesi oldu. AKP’nin kadınları
görmeyen, kadınların tüm hak ve kazanımları pahasına aileyi öne çıkaran, koruyan ve güçlendiren politikalar uyguluyor olması, yeni bir durum değil. Hatta söz konusu yeniden düzenleme gerçekleştirilirken (başta başbakan olmak
üzere) parti görevlilerinin takındıkları
tavırların ve kullandıkları dilin pervasızlığı da yeni değil! Fakat yeni düzenleme, kadınlar için faydalanılabilir kimi
biçimsel hakları da ortadan kaldırarak,
eşitsizliği alenen devlet politikası haline
getiriyor.
Geçtiğimiz döneme göre en önemli
farklardan biri de bu noktada ortaya çıkıyor. Özellikle kadınların sosyal hakları açısından benimsenen STK-sermaye-

devlet üçgeni içinden hak elde etme
stratejisi, artık geçerli olamıyor. Aslında
daha SSGSS’nin yürürlüğe girmesiyle
birlikte sonuna gelen bu anlayış, yeni
düzende kendine hiç yer bulamayacak.
Yeni düzenden kasıt, elbette bu seçimle bir gecede gelen bir yenilik değil, muhafazakarlığın kurumsallaştığı,
aslında son birkaç yıldır derinleşerek
sürmekte olan bir sürecin sonucu. Bu
bakımdan, feministler açısından, aileyi
politikalarımızın merkezine taşımak,
bize doğru olduğu kadar, her zamankinden daha gerekli görünüyor. Nitekim
aile, kadınların ücretli-ücretsiz emek
kıskacında sıkıştırılmasını kolaylaştıran
başat kurum olarak, karşımızda eskisin-

den bile daha kuvvetli biçimde duruyor.
Bakanlık konusundaki tartışmalarda,
AKP, kimi alanlarda geri adım atmış
olsa da, muhafazakarlaşmanın ve kadınların aileye sıkıştırılmasının artarak
süreceği açık.
Bu muhafazakarlaşmanın tek taşıyıcısı AKP değil elbette. Seçim öncesinde
gündeme getirdiği “Aile Sigortası”yla
CHP de bu konumdan çok uzak olmadığını ortaya koydu. Fakat AKP ve
CHP’yi aynı muhafazakarlık potası içinde eritmek yanlış olur: her şeyden önce,
AKP’nin sağlam iktidar konumu, muhafazakarlığın toplum içinde derinleşerek
yaygınlaşması açısından, onu apayrı bir
noktaya taşıyor. “Halk kadın düşmanlığına oy verdi” gibi bir çiğliğe düşmeden, AKP iktidarı altında kadın düşmanlığının kadın düşmanlığı
olarak teşhis edilmesinin
giderek güçleştiğini, muhalif kesimler açısından
bile kadınların ve kadın
sorunlarının görünmezleştiğini vurgulamalıyız.
Seçim sonrası süreçte, kadınları doğrudan
etkileyecek bir başka gelişmeyse, yemin kriziyle beraber bir kez daha
ateşlenen savaş ﬁtili.
Savaşın ve militarizmin
kadınlar açısından ne
anlama geldiği, neden
özellikle kadın sorunu da
oldukları, feminist hareket ve Kürt kadın hareketi tarafından yıllardır
gündemleştirilmeye çalışılıyor. Barış talep etmek için sesimizi yeniden yükseltmemizin gerekeceği
günler bizi bekliyor.
Feministler açısından seçimler, politikanın esas mecrası olmasa da, politik
alanımızı istila etmiş olan iktidar ilişkilerini analiz edebilmek için bir perspektif sunuyor. Bu analizin bizi getirdiği
yer çok iyimser değil ne yazık ki. Fakat
gelinen noktanın sürdürülemezliği, yerine alternatiﬂer inşa etmek üzere harekete geçmek için de bize bir olanak
sağlıyor…
__________________________

Bu yazı, Sosyalist Feminist Kolektif’te
yapılan seçim konulu tartışma toplantısının
notlarından derlenmiştir.
1
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19. Onur haftası

Bu sene de “Toplumsal cinsiyet rollerine ve kurumsal aileye, bedenleri disipline eden
ve kimliklendiren politikalara, eril kent düzenine ve kentsel dönüşüme, ayrımcı ve
nefreti örgütleyen politikalara karşı hep beraber söz üretmek” için buluşuldu

O

Seçin Tuncel

nur Haftası İngilizcesi Gay
Pride Week olan ve 1969’da
New York’taki Stonewall
İnn barında baskıya ve şiddete dayanamayan eşcinsellerin ayaklanmasıyla polise karşı verilen LGBT
mücadelenin dönüm noktalarından biri
olan olayların anıldığı günün kutlandığı haftadır. Onur Haftası 1993’ten beri
İstanbul’da da kutlanıyor. Homofobi
Karşıtı Buluşma, Onur Haftası ve Baki
Koşar Nefret Suçları ve 25 Kasım Nefret Suçu Mağdurları ile Dayanışma etkinlikleri gibi LGBT bireylerin ve birçok homofobi ve transfobi karşıtının
katılımıyla gerçekleşiyor. İstiklal
Caddesi’nde yürüyüşle taçlandırılan
ve bütün hafta süren etkinliklerde bu
sene de “Toplumsal cinsiyet rollerine ve kurumsal aileye, bedenleri disipline eden ve kimliklendiren politikalara, eril kent düzenine ve kentsel
dönüşüme, ayrımcı ve nefreti örgütleyen politikalara karşı hep beraber
söz üretmek” için buluşuldu.
Bu yıl “tabu” temasının işlendiği
19. LGBT Onur Haftası, 20-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenen
panel, atölye, forum, ﬁlm gösterimi,
piknik, konser, Hormonlu Domates
ödül töreni ve Onur Yürüyüşü gibi
etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler
çerçevesinde Ermenistan’dan gelen
anarko-feminist grup Pincet de bir
konser verdi.

Hormonlu Domatesler AKP,
TSK, Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı, Facebook, Altaylı ve
ODTÜ’nün
Bu yıl yedincisi gerçekleşen Hormonlu Domates ödül töreninde geçtiğimiz yıl boyunca homofobik ve
transfobik söylem üreten veya eylemde
bulunan kişi ve kurumların arasından
seçildi. “Kazanan” kişi ve kurumlar
İstanbul Live’da düzenlenen ödül töreniyle domateslerine kavuştu. Hormonlu
Domatesler; siyaset dalında “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun
Tasarısı Taslağı”nda yer “cinsel kimlik”
ibaresinin, İçişleri Bakanlığı’nın resmi
sitesinde olan taslaktan çıkartılması nedeniyle AKP’ye; Avrupa Birliği üyeleri
ve adayları arasında eşcinselliği “ileri
16
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derecede psiko-seksüel bozukluk” yani
hastalık olarak tanımlayan tek kurum
olan TSK’ya; basın dalında, “Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir
Değer Olarak Aile” konulu konferansın
sonuç bildirgesinde eşcinselliği “hastalık” olarak nitelendiren, aile içi cinsel
ilişki (ensest) ile eşcinselliği aynı düzlemde değerlendiren ve “tedbir alınması
gerektiğini” açıklayan Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı’na; kadınlara yönelik
taciz ve tecavüzün haklı gösterilmesini “gizli eşcinselliğe” bağlayan Fatih
Altaylı’ya; eğitim dalında yıllardan beri
topluluk olma mücadelesi veren LGBT
topluluğuna izin vermeyen ODTÜ Rek-

törlüğü ve Kültür İşleri’ne; bir kadının
ancak “erkeklerden şiddet gördüyse”,
“maddi ve manevi boşluğa düşmüşse”
lezbiyen olabileceğini yazan Sabah
Gazetesi’ne; internet dalında, LGBT
bireylerin hesaplarını “genel ahlak”a
karşı olduğu gerekçesiyle kapatan Facebook Türkiye ekibi, RTÜK ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na;
mekanlar dalında Taksim Live isimli
bara; TV dalında “Ahlâksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların proﬁlini sergiliyoruz. Bu kişiler ve
ahlâksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına çıkmadan bir şeyler
yapmak zorundayız” şeklinde açıklama

yapan yapımcı Osman Sınav’a; “Pembe Deterjan” (Pink Wash) Ödülü ise
Uluslararası LGBTQ Gençlik Örgütü
IGLYO’ya; Beynelmilel ödülü aktivistlere homofobik ve transfobik şekilde
yaklaşan İsveç’in Malmö Belediyesi ve
Polisine gitti.
Atölye, panel ve forumlar hafta
boyunca sürdü
Yeni anayasa süreci, Ayrımcılık Yasası, Nefret Suçları Yasa Taslağı gibi
konuların tartışılacağı “Yasa ve Tabu”
forumunda Af Örgütü’nün “Ne Hastalık Ne Suç” kampanyasının tanıtımı
yapıldı. Kaos GL, Pembe Hayat, MorEl,
Lambda İstanbul, Hevjin temsilcilerinin
de katılımcı olduğu forumda Af Örgütü Türkiye’nin Türkiye LGBT raporu açıklandı.
LGBT hareketinin feminist ve
sendikal hareketlerle bileşenlerinin
masaya yatırıldığı “Kardeş Hareketlerde LGBT Politikaları”, “Türkiye’deki LGBT bireylere yönelik ayrımcılığa son ver” çağrısıyla
gerçekleştirilen “Eşitlik Hemen
Şimdi”, yurtdışından katılımcıların
da yer aldığı “Aile İçindeki Tabular”; eril söylemlerin, kadınlık deneyimlerinin, LGBT’lerin kamusal
alana ne şekilde dahil olduklarının
tartışıldığı “Şehir ve Tabular”, bu yıl
gerçekleştirilen panellerdi.
“Medyada LGBT Tabular” konulu forumda ise, Lambda İstanbul
ve Kaos GL temsilcilerinin yanı sıra
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Itır Erhat, Radikal
Gazetesi’nden Tuğrul Eryılmaz ve
Pınar Öğünç katıldı. Forumda Türk
basınında ve uluslararası medyada
LGBT bireylere ilişkin haberlerin basında nasıl yansıtıldığı, medyanın nefret
suçu işleme eğilimi ve bunun engellenebilirliği konulu sunumlar yapıldı.
“Kadınlar ve LGBT’ler” başlıklı panel
de Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki kadın ve LGBT hareketlerinin devrim hareketleriyle ilişkisi ve deneyim aktarımı
yapıldı.
Türkiye çapındaki üniversitelerden
LGBT kulüp ve gruplarıyla öğrencilerin katıldığı Öğrenci Buluşması’nda, bir
manifesto kaleme alındı, bu manifesto her yıl 23-24 Nisan’da gerçekleşen
Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenci
Buluşması’nda sunulacak.
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Cinsel özgürlük, haz(cılık) ve pornografi
Bu dosyamızda, Türkiyeli feministler olarak eksikliğini hissettiğimiz cinselliğin politikasını tartışmaya açtık.
Şimdiye kadar ne istemediğimizi, nelere karşı çıktığımızı hep söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz.
Ama ne istediğimiz, neleri arzuladığımız ve hayal ettiğimiz hakkında daha az konuştuğumuzun da farkındayız. Son yıllarda, kadını aile içinde konumlandıran ve giderek yükselen muhafazakârlıkla erkek bakışını ve
cinselliğini kışkırtan tüketim toplumunun hazcılığı arasında kalmış kadınlar aslında ne istiyorlar? Bir şeyleri
hayal etmek ve yaşamak özgürlüğüyle bu hayallerin ve deneyimlerin heteroseksist patriyarkal dünyadan ayrı
olmadığı gerçeği bizi ikilemlere sürüklüyor. Bu ikilemleri “akıllı feminist sorulara” dönüştürebildiğimiz ölçüde,
hazzı reddetmeyen ama dayatılan hazcılığı da eleştiren yeni, “kendimize ait” bakış açıları geliştirebiliriz. Öte
yandan şunu da gözlemledik: Deneyimlerimizi paylaşmada, “ben bunu yaşadım ve ben bunu istiyorum/istemiyorum” diyebilmekte hâlâ çekingen davranıyoruz. Muhafazakârlığa karşı çıkmak isteyen bir kadın, kendi
cinselliğinden bahsettiğinde tüketimci hazcı ifşa kültürünün bir parçası olmaktan çekiniyor ya da kadın cinselliğini bastıran, denetleyen heteroseksist erkek değerleri hâlâ bilinçaltımızın bir köşesinde duruyor. “Gerçekten” özgür bir cinsellik için, erkek egemen algının bize hangi noktalarda nüfuz ettiğini anlamaya, daha çok
deneyim paylaşımına ve cinselliğin feminist bir analizine ihtiyacımız var.
feminist
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Feminist cinsel politikanın imkânları
ve önündeki tuzaklar
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…kadınların cinselliklerinin duygulardan özerkleşebildiği, erkeklerinkininse
bağımlılıktan travmatize olmadığı bir dünya perspektiﬁ pekâlâ mümkün

B

Gülnur Acar Savran

u yazıyı yazmaya hazırlanırken, Ocak 1998’de Pazartesi
dergisinde yayınlanmış olan
bir yazıma yeniden baktım.
Yazının başlığı “Cinsel devrim kime
yaradı; kime yarayabilirdi?” Yazıda
esas olarak, 1960’larda başlayan “cinsel devrim”den kadınlar adına çok bir
şey beklemiş olmanın beyhudeliğini
öne çıkarıyor; 1980’lerden itibaren cinsellik alanında da dünyayı sarmış olan
“bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ideolojisinin, kışkırtılan cinselliğin,
Madonnavari bir ihlalciliğin, “Temel
İçgüdü” etosunun, liberal bir özgürlükçülüğün kadınlar açısından barındırdığı
riskleri vurguluyordum. Kışkırtılan cinsellikle kışkırtılan cinsel şiddetin nasıl
iç içe girdiğini anlatmaya çalışıyordum:
“Bugün, bu cinsiyetçi dünyada gözü
kara bir hazcılık kadınlara yönelik şiddeti potansiyel olarak içeriyor, kadınlar
için acı tecrübe anlamına geliyor.”
Bundan sonra, başka, eskiden okumuş olduğum bazı yazılara yeniden
döndüm. Bunların bir bölümünde, benim temkinli bir tonda dile getirdiğim
kaygıların daha uç örneklerine, “cinsel
devrim”in erkek egemen bir dayatmadan ibaret, bugün erkeklerle yaşanan
cinselliğin ise baştan aşağı “yanlış,
kötü, kirli” olduğunu ima eden görüşlere yer veriliyordu. Erkek egemen dünyada, kadınlar için erkeklerle yaşadıkları cinsellikten haz almaları adeta yasaktı, kendi içinde bir çelişkiydi. Kadınlar,
“sahici, özgün” cinselliklerini ancak
patriyarkal iktidarın olmadığı, erkekler
tarafından bedenlerine, arzularına ve
duygularına el konmadığı bir dünyada
yaşayabileceklerdi… Kendi içinde hâlâ
çok da yanlış olmadığını düşündüğüm o
yazıyı yazmış olduğum için neredeyse
belli belirsiz bir pişmanlık duydum…
Hiç kuşku yok ki, herkesin cinselliğinin, haz duyma biçimlerinin kendine
özgü olduğunu ileri sürmenin, her tür
fantezinin, arzunun, hazzın özgür bırakılmasını savunmanın, cinselliği politik
bir alan olmaktan çıkaran bir yanı var.
Patriyarkal ilişkilerin ve erkek merkezli
cinselliğin kadınlara dayattığı haz duy18
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ma biçimlerinin, kadınlar için cinselliği yer yer nasıl da haz verme
çabasına indirgediğinin hikâyesi
yeterince anlatıldı. Ne var ki, feminizm kadınların özgürleşmelerinin peşinde koşarken, cinsellik
söz konusu olduğunda savunmacı
bir konumla yetinemez; kadınların cinselliğinin özgürleşmesinden feragat edemez.
Feminizm daha birinci dalgasından itibaren cinsellik konusunda bu uç noktalar arasında savrulmuş. Feminizm içinde, kadınların
çarpıtılmamış, “sahici, özgün”
cinsellik biçimlerinin ancak duygusallıkla örülmüş, yumuşak, adeta aseksüel bir cinsellik olabileceğini savunan, cinselliğin, arzunun
özerkliğine hiç yer açmayan bir
yaklaşımla, eleştirel olmayan bir
haz/arzu/erotizm fetişizmi hep çatışagelmiş. Kadınlar yer yer erkeklerle yaşadıkları cinsellik biçimlerinden, fantezilerinden dolayı
feminist kız kardeşleri tarafından
suçluluk duymaya itilirken, yer
yer de sorunsallaştırmadıkları bir
haz dünyasında örselenmişler. Kimileri feminist cinsel politikanın
anahtarını kadınsı bir duygusallık
ve ahlakçılıkta ararken, kimileri
de bugün şekillenmiş oldukları
biçimiyle erkeklere öykünmüş,
mümkün olduğu kadar çok erkeği
“götürüp düzmeye” çalışmış.
Aslında bu savrulmanın çok anlaşılabilir bir yanı var. Patriyarka kadınların cinselliğini bir yandan bastırır, onlara hazzı yasaklar, kadın olmayı namus
simgesi ve anne olmak diye tercüme
ederken, bir yandan da kadınları erkeklerin haz nesneleri olarak seferber eder;
tıbbıyla, psikiyatrisiyle, bilimiyle kadınların bu erkek şölenine katılımlarını
sağlamaya yönelir. Bu ikili denetleme
ve el koyma süreci karşısında, kadınlar
için neyin özgürlük olduğu kendiliğinden aşikâr değildir. Baskıdan kurtulup,
dizginlerinden boşanmışçasına hazcılığın sonsuz serüvenlerine açılmak mı,
kadınlarla zaten “yanlış” sevişen, sevişme adı altında onlara tecavüz eden erkeklerden uzak durmak mı? Feminizm

eleştiri oklarını, kadınları cinsel özneler
olarak görmeyen, onlardan cinselliği
esirgeyen muhafazakârlığa mı yöneltmeli; yoksa cinselliği kışkırtarak kadınları erkek hazzına ve şiddetine giderek
daha çok peşkeş çeken patriyarkal gösteri ve tüketim toplumuna mı? Her ne
olursa olsun özgürlükçü bir politika mı,
savunmacı bir politika mı?
Bu soruları bir çırpıda yanıtlamak
bana o kadar da kolay gelmiyor. Sanki
hangi tez güçlü bir biçimde savunulsa
hemen aksi lehinde bir şeyler söyleyebilirmişim gibi geliyor. Öyleyse belki
de, bu ikilemleri gevşetebilmek üzere, cinsellik alanını politize etmemize,
dönüşüme açmamıza yardım edecek
bir-iki noktayı öne çıkararak biraz yol

DOSYA
alabiliriz. Böylelikle toptan red ve olduğu gibi benimsemenin ötesinde bir ufuk
belirebilir önümüzde.
Her şeyden önce, kadınların bağımlılığa, nesneleşmeye yönelik arzularının sadece ve basit bir biçimde “yanlış
bilinç”ten, erkek egemen dünyanın dayatmalarından, koşullandırmalarından
kaynaklandığını düşünemeyiz. Ne de
bunların özgür birer seçiş olduğunu ileri
sürmek o kadar kolay. Cinsel yönelimlerin ve arzuların dinamikleri çok daha
derinlerde yatıyor. Psikanalizin tarihselliğe açık kimi versiyonları, arzularımızı
ediniş serüvenimizin ne kadar çelişkiler
ve çatışmalarla dolu olduğunu anlatıyor
bize. Patriyarkal aile içinde kız çocuklara kadınlığın dayatılması ve kadınlığı edinme süreçleri “huzursuzluklar”la
örülü. Arzuların bu çelişik, çatışmalı
niteliği aynı zamanda onları dönüştürmenin imkânlarına da kapıyı aralıyor.
Arzularımız, fantezilerimiz yüzünden
suçluluk duymadan, bir yandan da bu
arzuları edinme sürecini anlayabilir,
açıklayabilir, onları sorgulayabiliriz.
Öte yandan, içinde yaşadığımız patriyarkal dünyada, erkek cinselliği de
kadın cinselliği de bu dünyanın damgasını taşıyor. Her ikisi de farklı yönlerde
sakatlanmış, çarpıtılmış cinsellik biçimleri. Bastırılan cinsellik kadın cinselliğinin çarpıtılmış biçimiyse, kışkırtılmış cinsellik de çarpıtılmış erkek cinselliğine işaret ediyor. Dolayısıyla ne
erkeklerin cinselliği değişmez biçimde
böyle, ne de kadınlar için, erkeklerin
ele geçirmesi olmasa yaşayabilecekleri
sahici, özgün bir cinsellikten söz etmek
mümkün. Erkeklerin seçilen, sevilen,
okşanan olmayı, kadınların da seçen,
seven, okşayan olmayı kolayca becerebilecekleri, kadınların cinselliklerinin
duygulardan özerkleşebildiği, erkeklerinkininse bağımlılıktan travmatize
olmadığı bir dünya perspektiﬁ pekâlâ
mümkün.
Cinselliği dönüşüme açık bir süreç
olarak politikleştirirken nirengi noktamız “patriyarkal heteroseksizm” olmalı diye düşünüyorum. Kadınların ve
erkeklerin cinselliklerinin kuruluşunu
çözümlemek ve bu kuruluştan uzaklaşmaya başlamak ancak bu kavramın
ışığında mümkün. Bir yandan erkek
cinselliğinin nesneleştirici, şiddete eğilimli kuruluşunu eleştirmek, diğer yandan kadın hazzına, arzusuna (lezbiyen,
biseksüel, heteroseksüel, trans kadınlar
olarak birlikte) açılmak için önemli bu
kavram. Erkeklerle cinselliğin yeniden inşası da, kadınlarla cinselliğin
içerilmesinden geçecektir. Bunu, tekil

bireysel yaşantılar bağlamında değil,
feminizmin bir bütün olarak ancak erkeklerle ve kadınlarla yaşanan deneyimlerin harmanlanması ışığında cinsel
politikasını örebileceğini anlatmak için
söylüyorum. Heteroseksüelliğin dar
ufku içinde kalarak kadın cinselliğinin
potansiyellerini keşfetmek ve onu yeniden inşa etmek bana pek mümkün gelmediği için…
Türkiyeli feministler olarak bugüne
kadar esas olarak savunmacı bir cinsel
politika hattı sergiledik. Tacize, tecavüze, fahişeleri şiddete maruz bırakan

Baskıdan kurtulup, dizginlerinden boşanmışçasına hazcılığın sonsuz serüvenlerine
açılmak mı, kadınlarla zaten
“yanlış” sevişen, sevişme
adı altında onlara tecavüz
eden erkeklerden uzak durmak mı?

438. maddeye karşı çıkarken esas olarak
kışkırtılmış erkek cinselliğine (bekâret
kontrolüne karşı çıkışımızda ise cinselliğimizin denetlenmesine) isyan ettik.
İçinde yaşadığımız, kadın düşmanlığı ve kadına yönelik şiddetin hüküm
sürdüğü toplumda bundan sonra da bu

politikalara devam etmek zorunda kalacağımız kuşku götürmez. Ama ne yaşamak istediğimizi pek seslendirmedik.
Ve kaçınılmaz olarak heteroseküellik
ufkuna hapsolmuş politikalardı bunlar.
Biraz da buna bağlı olarak, son yıllarda
LGBT hareketi bunu önümüze getirene
kadar, LBT kadınlar feminist hareket
içinde kendilerine bir kanal, bir ses bulamadılar.
AKP’nin muhafazakârlık çıtasını
giderek yükselttiği, kadınlara ailenin
organik bir parçası olmaktan başka bir
varoluş tanımadığı, meşru aile biçimine
kurultaylarla ayar verdiği, LGBT bireylere yönelik saldırı ve şiddeti açıkça teşvik ettiği düşünüldüğünde, cinsel
şiddet ve saldırıya karşı savunmacı politikaların bize hiçbir şekilde yetmeyeceği açık. Muhafazakârlığın böylesine
yükseldiği dönemlerde salt bu politikalarla yetinmek kolaylıkla ahlakçılığın
değirmenine su taşımak anlamına gelebilir. Bu yüzden, politikalarımızdaki
özgürlükçülük vurgusunu artırmamız
elzem diye düşünüyorum. Bunu yaparken feminizmin LBT kadınların cinsellik deneyim ve taleplerini içermesi, baştan beri sözünü ettiğim, cinselliğimizin
yeniden inşası sürecini birlikte ve daha
güçlü bir biçimde yaşayabilmemizin
önünü açabilir.
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Cinsel özgürlük tarihi:

Kadınlara ne getirdi, ne götürdü?
Eğer erkek egemen bir cinselliği red edeceksek, cinsellik ve erkeklik arasındaki
ilişkiyi ve bu ilişkinin bizim beden algımıza, düşünce tarzımıza, duygularımıza
nerelerde bulaştığını saptamamız gerekiyor
almazken, kararlarımı kendi kendime
verdiğimi hissediyorum. Ancak mesele
bedenine bir erkeği davet etmeye,
cinselliğini onunla paylaşmaya, onunla
beraber olmaya gelince, kendi bedenim
ve cinselliği yaşama biçimim üzerinde
sinsi bir düşman gibi yatan “öteki algısı”
ufak bir tetikleyiciyle kendini canavar
gibi ortaya çıkarabiliyor. Bu tetikleyiciler genelde diğerlerine göre daha
maço tavırları olan erkeklerle beraber
ortaya çıkıyor diyebilirim. Cinsel olarak
özgür olmakla, cinsel olarak istismar

ediliyor olmak arasındaki fark git gide
azalmaya başlıyor. Sen başka birileürkiye’de namus hâlâ bu
riyle cinselliğini paylaşmanın sorun
kadar baskın bir sindirme
olmadığı, cinsellik, düşünce ve duygu
aracıyken, kadın bedeninin
bağlamlarında özgür olduğun ama aynı
üzerinde erkek tahakkümü
zamanda sevilip sevebileceğin bir ilişki
bu derece pervasız bir şekilde denetiyaşadığını hayal ederken, karşındaki
mini sürdürürken, Türkiye’de yaşayan
erkek, ilişkinizin “ciddi” bir ilişki
kadınların topyekün bir cinsel özgürolmadığına çoktan karar vermiş, seninle
lük tarihinden bahsetmemiz olanaklı
yapabileceklerini ve geçireceği zamanı
değil. Olanaklı olan sadece kendini cinbelirlemiş, kafasındaki “muhteşem”
sel olarak özgür hissettiğini ifade eden
kadınlık kategorilerinden birine seni
kadınların deneyimleri ve bu cinsel
oturtmuş biçimde karşına çıkıveriyor.
özgürlüğü deneyimleme halleri üzerine
Bundan sonrası ise tam bir
konuşmaktır. Cinsel olarak
çatışma. Kadınlığının özkendini özgür olarak
nel hikâyesinin tamamen
tanımlamanınsa erkek egekaybolduğu, bir kadın
men bir toplumda nereye
olarak sadık bir hayvana
denk düştüğünü aklımızın
indirgendiğin ve hayatta
bir kenarında hep tutmak
başka bir şey olmadığın
gerekir.
ya da olamayacağın hisHeteroseksüel bir kadın
siyle, erkeği sevmek,
olduğum için, kendi sohsevmeye devam etmek;
betlerime, iç ve dış gözlembüyük savaşlar vererek
lerim üzerine yazacağım
kurtulduğunu düşündüğün,
bu yazı homoseksüel
yaşam biçimin üzerinilişkileri kapsayamayan
deki erkek normlarından
bir yazı olabilir. Erkek
üreyen yargılar arasında
egemen dünya içerisinde
gidip gelmek. Basit olarak
kendi cinselliğini özgürce
sonuçta gelebileceğin üç
ya da özgürmüş gibi
nokta var: Böyle bir erkeği
yaşayan kadınlara bir
sevmemeyi ve ayrılmayı
nebze dokunabilirsem de
seçebilirsin, böyle bir
güzel olur.
erkekle sadece sevişmeyi
Bir
kadın
olarak
seçebilirsin, böyle bir
cinselliğimle kurduğum
erkekle ilişkiyi sürdürmeye
ilişkinin iki içerikli bir
devam edebilirsin. Eğer
ilişki olduğunu düşünürüm
tercihini ilk şıktan yana
genelde. Kendi bedenkullanırsan
ayrıldığında
im üzerimdeki algım,
yaşayacağın en olası duygu
başkalarının benim bedensuçluluk duygusu olur,
im üzerin-deki algısı. Çok
erkeğini elinde tutamamış
uzun yıllar boyu kendi kenve kaçırmış bir kadın
dime verdiğim mücadele
olarak bir süre bu suçluluk
sonrasında, başkalarının
duygularıyla yüzleşmen
bedenim
üzerimdeki
ve kendini yeniden ve
tahakkümünden
büyük Madem cinsellikle duygularımız birbirinden ay- tekrardan
yapılandırman
ölçüde
kurtulduğumu
gerekebilir.
Eğer tercirılmıyor, işin içine her zaman kendimize dair,
düşünüyorum.
Kıyafetdünyaya dair, kadınlığımıza dair aktarmalar giri- hini ikinci şıktan yana
lerimi seçerken, içinde
kullanırsan ki bence en sonasıl göründüğüme dair yor, o zaman cinsel özgürleşme politikalarını ku- runlu nokta, sevemediğin ve
sorular sorarken, vajinama rarken, kurmaya çalışırken, her birimizin cinsel- sevilmediğini düşündüğün
bakarken,
bacaklarımın lik deneyimlerinden yola çıkarak ortak bilinçler bir erkekle sevişmek, cinsel
kıllarını alırken ya da
olarak istismar ediliyor ololuşturmalıyız
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mak duygusuyla bir süre sonra aynı yere
denk düşebilir. Evine girip çıkan, beraber
yemek yemediğin, müzik dinlemediğin,
kitap okumadığın, hayal kurmadığın,
plan yapmadığın bir erkekle sevişmek,
huzursuz, iknasız, yüzeysel bir cinsellik. Görünen o ki, kadınlara bu birbirinden sorunlu alanları sunan kadının kendini var etme biçimi değil, dışarıdan
gelen ve ciddi erkeklik yargıları içeren
koşullar. Oysa ben sorun değil, özgürce
düşünebildiğim,
duygulanabildiğim,
sevebildiğim bir hayat ve bu hayatta
baskınlanmadan kendi cinselliğimi
deneyimleyebileceğim bir yatak istiyorum. Üçüncü şık da isen, küçük sesinle
birini sevmenin bedellerinin bu kadar
ağır olmaması gerektiğini söyleyerek,
büyük sesinle de kendini ve erkeği sadık
bir kadın olabileceğine ikna edersin.
Kafamı meşgul eden bir konu da poligami (çok eşlilik) ve monogami (tek
eşlilik) tartışmasının erkek egemen bir
toplumda ne kadar kadın özgürlüğüne
hizmet edebileceği. Şimdi diyelim gerçekten sevdiğim birisiyle beraberim ve
başka birine karşı da dayanılmaz arzular içindeyim. İkisini de sevmek ve ikisiyle de beraber olmak istiyorum. Hep
beraber özgürleşelim, özgür olalım istiyorum ve iki tarafta bu isteğime eşlik
etmeye karar verdi. Ama hâlâ erkek
egemen bir alan içerisinde bu özgürlükleri yaşamaya çalışıyoruz ve diğer
kadın, yani erkeklerin hayatındaki ikinci ya da üçüncü kadın, cinselliğini ikili
ve bağımlı ilişkisellik içinde yaşamayı
tercih ediyor. Sadakat, güven sunuyor ve talep ediyor, belki poligaminin
olanaklı olduğunu düşünmüyor, belki
bundan yorulmuş ve sıkılmış. Benim
cinselliği yaşama biçimimin bir diğer
kadının üzerinde poligamik bir dayatmaya neden olabilir mi? Böyle bir
durumda o kadın özgürleşmeden, kendini özgür hissetmeden, o kadınla kendi
özgürlük alanlarımızı netleştirip, kabul
etmeden, benim tek başıma kendi özgür
cinselliğimi yaşıyor olmamın anlamı,
gene erkeklerin zaten hali hazırda kabul ettikleri “erkek özgürdür, istediğini
yapar, bunu da kendini özgür hisseden
kadınlarla yapar, diğer kadınlar ise
başka” diye karşımıza çıkan bir iktidar yapısının parçasına dönüşmesi
muhtemel değil midir? Bu sorunun
cevabını verebilecek net bir yanıtım
olmadığı için, daha ileri de belki
netleşirsem ya da netleşebilirsek yazabilecek başka bir yazıya bırakıyorum.
Bir diğer konu da, kadınların eşleri
ya da sevgilileri dışında bir başka
erkekle ilişki kurduklarında, kendini
başlarda bilinç düzeyinde göstermeyen

erkeği cezalandırma motivasyonunun
nedenleri ve koşulları. Kadın bedeni bir
yandan denetim altına alınırken, bir yandan da kadın bedeninin ve cinselliğinin

Çok uzun yıllar sonucu
kendi kendime verdiğim
mücadele sonrasında başkalarının bedenim üzerimdeki tahakkümünden büyük ölçüde kurtulduğumu
düşünüyorum
sözde kıymeti namus adı altında erkek
bir algıyla değerlendiriliyor: “Senin bir
kadın olarak en değerli varlığın, namusun, o da bacak aranda”. Evli, mutsuz
ve eşleri tarafından duygusal ve ﬁziksel
istismara maruz kalmış kadınlar, başka
bir erkeğe yönlendiklerinde, bu yönelimini eşi ya da kocayı cezalandırmak
olarak değerlendirebilirler. Zaten her
özgürleşme davranışı bir takım suçlamalarla karşı karşıya kalmış kadın,
onu suçlayacak birileri olmasa bile,
bu özgürleşme eğiliminin bedelini
kendi kendine ödetmeyi seçebiliyor.
Düşüncede ve eylemin kendisinde bir
ceza-suç pratiği işlemeye başladıktan
sonra kadın da kendisini bu döngü
içerisinde bulabiliyor. Her ne kadar
diğer ilişki de kendini özgür, mutlu, huzurlu ve tatminkâr hissetse de, bunu o
eşe/sevgiliye karşı yapılmış bir hareket
olarak görmekten kendini alıkoyamaz
halde sorumluluk, utanç ve suçluluk
halleriyle boğuşabiliyor. Bu da aslında
özünde, özgürleşme ve hatta red etme,
evlilikten, istismardan, sömürüden
kaçış ve evliliğin ya da boyuneğdirici,
ikili beraberliğin kadınlar üzerindeki

baskısına karşı bir başkaldırış olan eylemin kendisini başka tür sancılarla
yaşanmasını beraberinde getirebiliyor.
Peki, nasıl mümkün olabilir? Ben
kendimi istismara maruz kalmış hissetmeden, başka bir kadına ona ait olmayan bir gerçekliği dayattığım duygusuna kapılmadan, suç-ceza pratiğine
girmeden, kadın arzusu ve kadın
duygularıyla özgür bir cinsellik yaşamam
nasıl mümkün olabilir? İlk aklıma
gelen şeylerden bir tanesi, merkezden
cinselliği alıp, yerine dayanışmayı,
dayanışma kültürünü koymak. Madem cinsellikle duygularımız birbirinden ayrılmıyor, salt bir yatıp-kalkma
ilişkisinden bahsedemiyoruz, işin içine
her zaman kendimize dair, dünyaya
dair, kadınlığımıza dair aktarmalar giriyor, o zaman bu ayrıma son vermeliyiz.
Cinsel özgürleşme politikalarını kurarken, kurmaya çalışırken, her birimizin
ayrı ayrı cinsellik deneyimlerinden yola
çıkarak ortak bilinçler oluşturmalıyız.
En önemlisi cinselliği tabu olmaktan
çıkarıp, konuşmalıyız. Eğer erkek egemen bir cinselliği reddedeceksek, cinsellik ve erkeklik arasındaki ilişkiyi
ve bu ilişkinin bizim beden algımıza,
düşünce tarzımıza, duygularımıza
nerelerde bulaştığını saptamamız gerekiyor. Birimizin “yaşasın cinsel özgürlük” diye haykırırken, içten içe bir
bağlanma/güven ilişkisi talep etmesi,
bu ikisinin bize erkek egemen yapı da
aynı anda sunulmadığının göstergesi
olabilirken, bir diğerimizin “kahrolsun
cinsel özgürlük” demesi, aslında tam da
bunu arzuluyorken, başaramıyor, kendini doğru ifade edecek alan yaratamıyor
ve bulamıyor olmasından kaynaklı olabilir.
feminist
politika
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Kadınların cinsellikten zevk alma arayışlarının politik bir tarafı olduğunun göz ardı edilip
bunun -farklı çevreler tarafından sıklıkla yapıldığı gibi- salt hazcılığa indirgenmesini tehlikeli
buluyorum

K
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adın cinselliği ve haz üzerine bir şeyler karalamaya çalışırken aklımdan geçenleri
kelimelere dökmekte bu kadar zorlanmam yalnız benim beceriksizliğimle açıklanabilir mi? Yoksa cinselliğimizi ve arzularımızı kendi aramızda
bile rahatça konuşamamaktan kaynaklanan bir dil erozyonu mu söz konusu?
“Ar değiliz! Zar değiliz! Mal değiliz!
...” Ne zaman duysam bu sloganda bir
şeyler eksik gibi gelmiştir bana. Tamam,
ne olmadığımızı yüksek sesle haykırıyoruz; erkek egemen cinsiyetçi sistemin
buyurduğu gibi kimsenin namusu değiliz, kadın mı kız mı (!) olduğumuzu belirleyen bir zar hiç değiliz. Kurulu erkek
düzenin bize giydirmeye
kalktığı namus denen deli
gömleğine direniyoruz da
kadınlar olarak bizim de
cinsel hazzın öznesi olduğumuzu aynı kararlılık ve
heyecanla söyleyebiliyor
muyuz acaba?
Bütünüyle erkek egemen cinsellik kavramıyla
şekillenen ve heteronormatif yapının dışında kalan cinselliklere hiçbir
alan tanımayan bir sistemde, cinselliğimizi özgürce
ifade etmenin ve yaşamanın, kadın cinselliğini
olumlayan bir söylemi
güçlendirerek cinsel adalet ve özgürleşme açısından çok temel bir mesele
olduğunu düşünüyorum.
Feminist Politika’nın bir önceki sayısında Ayşe Düzkan “ne cinsiyet ne
cinsel yönelim” yazısında cinselliği,
içinde yaşadığımız toplumun ideolojik
bombardımanı altında belirlenen bir
alan olarak tanımlamış. Cinselliğin heteroseksüel erkeklere ait bir özel alan
olduğu zaten her gün farklı kanallarla
kafamıza sokuluyor. Film sektörü, diziler, reklamlar, ana akım porno, seks
shop’lar ve aslında piyasanın bize sunduğu tüketim mallarının çoğu erkek
cinselliği ve hazzını yücelterek kadına
bu alanda da hiç yer tanımazken, kadınların payına, cinsellikleriyle ilgili sessiz
kalmalarını salık veren bir zihniyetin
22

feminist
politika

sonucunda yok sayılmak düşüyor. Kiminle sevişeceğimize genel ahlak bizim
yerimize karar veriyor zaten. Buna bir
de kadınların her gün cinsel şiddetin bin
bir türüne maruz kaldıkları gerçeği eklenince kadın cinselliğine olumlu bir yerden yaklaşmanın pek de kolay olmadığı
ortaya çıkıyor. Bir tarafta kadınlar için
cinsellik bağlamında mücadele edilecek
çok daha hayati ve acil meseleler varken
cinselliği olumlu yönleriyle yeniden tanımlamaya uğraşmak kimilerine lüks
bir çaba gibi gelebilir fakat olumsuz bir
kadın cinselliği algısı, kadınları erkek
cinselliğinin kurbanı söylemine sıkıştırdığı için aslında cinsel şiddetle mücadelenin de önünde bir engel.
Antropolog Carole Vance “Haz ve
Tehlike: Kadın Cinselliğini Keşfetmek”

adlı kitabında feminizmin kadınların sorunlarını azaltmanın yanında kadınların
keyif ve hazzını arttırması gerektiğini
söyler. Cinsel hazza yapılan bu vurgu
aynı zamanda kadın cinselliğini -erkek
sistemin kadın cinselliğine biçtiği en temel rol olan- doğurganlığın tekelinden
çıkarması sebebiyle de son derece feministçe bir yaklaşım değil mi?
Kendi cinselliklerinin kontrolünü ele
almaları cinsel hazzı talep edebilmekle
mümkün olduğundan, kadınların cinsel hazza ulaşmak için seçtikleri farklı yollara alan tanımak da çok önemli.
Kadınların erotik arzularının öznesi
olmaya başlamaları toplumsal cinsiyet
normlarına da güçlü bir meydan okuma

aslında. Bu yüzden cinselliğin mücadele
alanı olarak ele alınmasının, kadınların
cinsellikten zevk alma arayışlarının politik bir tarafı olduğunun göz ardı edilip
-farklı çevreler tarafından sıklıkla yapıldığı gibi- salt hazcılığa indirgenmesini
de tehlikeli buluyorum. Başkalarını yargılarken ya da yargılanırken buluyoruz
kendimizi. Cinselliği ifade etmeye çalıştığımızda karşımıza çıkan duvarlar
ve yargılayıcı her türlü tepki, şiddetin ta
kendisine dönüşebiliyor bazen.
Her türlü kamusal alanda cinsellikten bahsetmek, iliklerimize kadar işlemiş tabulardan dolayı zaten yeterince
zorken feministler arasında da farkında
olmadan birbirimizi “fazla rahat”, “hazcı” ya da “liberal” olmakla suçlayabiliyoruz. Bu durumda biz kendi cinsel
özgürleşmemizle tam hesaplaşıp barışamamışken
kadın cinselliğini erkek
egemen toplumda savunmak iyice zorlaşıyor.
Şüphesiz kadının güçlenmesi birbirini kesen
birçok alanda mücadeleyle
mümkün ve cinselliğin bu
alanların en önceliklisi olduğu gibi bir iddiam yok;
fakat kadın erkek eşitliğine dayalı bir toplumsal
adaletten bahsediyorsak
cinsellik açısından da adil
bir sistemi hedeﬂemek
gerekmiyor mu? Kadınlar
olarak cinsel arzularımızı ifade edip talep etmek
bir anlamda cinsel olarak
görünür olmak ve kadın
mücadelesini yükseltmek için de çok
hayati değil mi? Kadın cinsel hazzı ve
bunun kadınlar açısından özgürleştirici
yanı kadınları cinselliğinin pasif unsuru olmaktan çıkartarak heteropatriyarkal algının kırılmasının önünü açabilir.
Bu yüzden feminist hareketin cinsel
şiddetle sonuna kadar mücadele etmesinin yanında, cinselliğin kadınlar için
ele geçirilmesi gereken bir alan olduğu
gerçeğine daha fazla vurgu yapmasını
önemli buluyorum. Mevcut cinsel eşitsizliğe başkaldırmak ve özgürleşmek
adına erkek egemen cinselliğe alternatif
bir alanda karşılık bulmak kadınlara düşüyor. Çünkü cinsel olan da politiktir ve
haz özgürleştirir.
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Elim elime değse….

Kendisine dönmeyen, kendi içselliği olmayan bir beden, tikel, benim bedenim
olması, ben olmam anlamında bir özgüllüğe sahip bir beden değildir
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ir bedene sahip olmanın,
hatta yaşayan, canlı bir beden olmanın ne’liğine ilişkin
söylenecek her söz nasıl bir
bakış açısını benimsediğimizle belirlenir kuşkusuz. Çoğu kez felsefenin, her
daim bilimin benimsediği bakış açısı,
bedenin kendine verilişinden soyutlanarak “tema”laştırıldığı; bilginin nesnesi
haline getirildiği üçüncü şahısın bakış
açısıdır. Böyle bakıldığında Batı felsefesi ve ardından da modern biyoloji bedenin iki belirleniminde ısrar eder: beden, tıpkı diğer materyal nesneler gibi
uzamsaldır, yani parçalara bölünebilir;
ama canlı bir beden olarak, hareket kabiliyetine sahiptir (aslında bu anlayışta
hareket de -uzamsal kabul edildiğindenbölünebilirdir),
dolayısıyla
belli bir nesneye yönelebilir.
İkinci belirleniminde beden
bir itki olarak değerlendirilir.
Fakat bedenin bir itki ya da
bir amaca yönelmiş bir güç
olarak tanımlanması bedene
olumlu bir özellik atfetmez.
Beden ihtiyaçların alanıdır
ve bu anlamda bir eksikliktir. Onu harekete geçiren bu
eksikliğin giderilmesi için
dış bir nesneye yönelmesidir. Nesne elde edilir, ihtiyaç doyurulur ve eksiklik
giderilir. Bu anlamıyla da
yaşam bir olumsuzlamanın
-ölümün- olumsuzlanmasıdır: yaşam kendine özgü olumluluğu
içinde değil, yaşamın sürdürülmesi
olarak tanımlanır; yaşamak ölüme, yok
olmaya direnmek, dolayısıyla kendi yaşamını muhafaza etmektir. Felsefenin
biyolojinin alanına terk ettiği, modern
biyolojinin evrim teorisini üzerinde temellendirdiği beden, kendini koruma
ilkesi altında güdülenmiş bir bedendir.
Biyolojik özcülük bedenin ve yaşamın
böylesi bir olumsuzlanması üzerinde
yükselir: cinsiyet doğuştan verilidir ve
cinsellik bir ihtiyacın giderilmesinden
başka bir şey değildir; arzu ihtiyaca indirgenir, haz ise doyumun sağlanmasına. Burada cinsiyetin doğuştan “verili”
olduğunu söylemek de esasen yanlıştır,
çünkü “verili” olan bir şey yoktur bu
bedende; bu beden kendine dönen bir
ilişki değildir; olumsuzlama olarak bir

eksikliktir, dolayısıyla da kendine “verili”, kendi tarafından deneyimlenen bir
“doğası” bulunmamaktadır. Bu bedene
ilişkin modern biyolojinin varsaydığı
doğallık aslında bir soyutlamadır. Bu
“doğallığın” biyolojinin kavramsal bir
inşası olduğunu söylemek ise, bedeni
illa ki toplumsal inşa teorilerinin istilasına terk etmek anlamına gelmez. İçinde yaşadığımız heteroseksist patriyarkal
toplumda verili kabul edilen cinsiyet
belirlenimlerinin ve cinselliğin toplumsal olarak kurulduğunu söylemek başka
bir şeydir, bedeni bu toplumsal belirlenimlerin olumsuzlandığı bir ihlal alanına dönüştürmek başka şeydir.
Elbette özgürlüğü, toplumsal olarak
inşa edilmiş belirlenimlerin ihlaline ve
belirlenimlere direnç olarak sürekli bir
geçişe indirgemek yine de bedene iliş-

kin olumlu bir şey varsayar: arzu. Arzu,
ihtiyaç gibi bir eksiklik değildir, nesnesi
tarafından belirlenmez, her doyumu bir
doyumsuzluktur, dolayısıyla kendini
doyumundan yeniden üretir. Bu anlamıyla arzu olumlu bir eksikliktir; eksikliğin giderilmesi için belirli bir nesneye
yönelik değildir; salt bir yönelmişliktir,
çünkü her doyum arzunun daha da yoğunlaşmasıdır. Arzu, sürekli bir dışarıya, dünyaya, ötekine açıklıktır; kendi
özü kendinin dışındadır ve bu özü bulmaya yönelmiş bir imkânsızlıktır. Arzu,
imkânsız bir kendini arayıştır.
Arzunun bu diyalektiği, bizi iki
önemli sonuca götürür. Bu beden artık
diğer nesneler gibi mekanik, nedensel
yasalarla belirlenen modern biyolojinin
ve tıbbın bedeni değildir. Biyoloji yaşam felsefesine açılmak zorundadır. Bu

beden anlayışı geleneksel felsefeye de
bir darbedir; bedensel olan (dünyada olmaklık, dünyaya açıklık, algı, bilgi artık
bedensel olarak tanımlanmaktadır) her
şey cinseldir. Tüm yapıp etmelerimizin,
dünyada olmaklığımızın kökeninde arzunun yattığını söylemek bizi idealist
bilinç felsefelerinden kurtarabilir belki
ama sürekli bir dışarıya açıklık olarak
arzunun bize bir özgürlük sağlayacağı bence kuşkuludur. Çünkü burada da
beden ve arzu kendine dönen bir ilişki
değildir, sürekli bir açıklık ve açlıktır.
Elbette ki bu, tatminle son bulmayan
bir hazzın olumlanmasıdır, ama kendine
terk edilmiş, içerilmeyen, salt bir dışarıya yönelmişlik olan arzunun varacağı
nokta ya kendini salt tekrardır, bayağılaşmasıdır ya da kendini yok etmedir;
kendini yaratıcı bir şekilde yenilemek,
yeniden yeniden biçimlendirmek değil. Kendisine dönmeyen, kendi içselliği olmayan
bir beden, tikel, benim bedenim olması, ben olmam anlamında bir özgüllüğe sahip
bir beden değildir. Hazza ve
öteki olarak ötekine açılan bir
beden, tatmin ve memnuniyet
duraklarına sahip olacaksa ve
ötekiyle bu duraklarda buluşacaksa, öncellikle “benim”
bedenim olarak var olmalıdır
ve tabii “ben” bedensel olmalıdır.
Bu bedenin nasıl benim
bedenim olduğu, yani kendine nasıl verildiği önemli bir
soru olarak hala ortada. Benim bedenim
doğuştan bana verilen biyolojik belirlenimi içinde “bulduğum” bir beden değildir ama her daim toplumsal olanın
dolayımıyla kendine verilen bir beden
de değildir. Her iki yaklaşım da bedenin dışarıdan “tema”tikleştirilmesidir.
“Benim” bedenim ilksel olarak kendine
yönelmiş bir ilişki olarak mümkündür;
kendine verilişi, kendini duyumsaması,
hissetmesi içinde “oluşan” bir bedendir.
Salt arzunun kendi dışına itkisiyle yaşayan değil, kendine dönebilen, kendini
deneyimleyen, dolayısıyla yaşantılanan
bir bedendir.
Bedenin kendi içinden hissedilmesi,
kendine dönebilen bir ilişkisellik olarak
yaşantılanması ise ancak dokunmayla
mümkün olabilir. Elimi masanın üzerinde gezdirdiğimde bu masanın sert,
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düz bir nesne olduğunu algılarım, ama
aynı zamanda parmaklarımda sertlik ve
düzlük duyumlarına da sahibimdir. Her
dokunma aslında dokunulmadır aynı
zamanda. Her nesneye dokunuşumda
bedenimin mevcudiyetini hissederim.
Ama bu yine de bedenin kendine dolaysız mevcudiyeti değildir henüz. Bedenimin kendine dolaysız verilişi, ancak kendine dokunmayla mümkündür.
Hatta kendine dokunmayan, dokunma
duyusundan yoksun bir beden örneğin,
kendisini sadece aynada gören bir beden, asla benim bedenim olamayacaktır.
Beden fenomenolojisi yazınında artık
klasikleşmiş sağ elin sol ele dokunması örneğini alalım. Sağ elim, sol elimi
bu yumuşak, pürüzsüz el olarak algılar,
aynı zamanda kendini dokunan el olarak
duyumsar. Fakat sol elim sadece dokunulan değildir, o da kendi duyumlarına
sahiptir, bu yumuşak, yuvarlak parmağın duyumlarına. Burada dokunan dokunulana, dokunulan dokunana dönüşür. Dokunan ve dokunulan ayrımı yiter.
Sağ elin sol eli, sol elin sağ eli, kendinden soyutlamayla nesneleştirmesi elbette mümkündür. Ama bu nesneleştirmeden önce ilksel olarak bedenim kendine dolaysız mevcudiyeti içinde verilir.
Dokunmaya içsel bir üçüncü özellik ise,
dokunmanın hareketle mümkün olmasıdır elbette. Bedenim sadece dolaysız
mevcudiyeti içinde hissedilmez; kendini özgürce hareket ettiren bir kendilik
olarak da hissedilir. Yaşantılanan, hissedilen beden kendi hareketlerinin olanağı
olarak bir kendiliktir.
Kendine dokunma, dokunulanın dokunana, dokunanın da dokunulana dönüşmesiyle her zaman kendini uyarmadır. Bedenimin ilksel mevcudiyeti her
zaman cinsel, erotik bir mevcudiyettir.
Kendine dokunma ve kendini bir kendilik olarak duyumsama, bedenimin özgürleştirici bir arzunun ve hazzın öznesi
haline gelmesidir; kendini bilen, biçimlendiren bir arzuya dönüşmesidir.
Kendime dokunmamla bedenim benim bedenim olarak uyanır; daha fazla
dokunmak ve dokunulmak ister. Kendini okşamaya başlar. Elim bedenimde
gezindikçe bedenim şekil kazanır, sınırları, girintisi, çıkıntısı olan bir bedene
dönüşür. Ellerim kadar bacaklarım da
dokunur, dilim bedenimde gezinmeye
çalışır; topuklarıma ulaşamasa da başparmağıma ulaşacak bir yol bulur; bedenim olanakları ve sınırları içinde bana
verilir. Ama ellerimle tüm bedenime
dokunabilirim, tüm bedenim biçim kazanır. Elim sırtıma ulaşamasa da sırtım
hareket eder, bu hareket diğer tüm hareketlerle birleşir. Kendime dokunmamla
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dur, bakışın ya da dokunuşun edilgin
büyüyen arzu tüm bedenime yayılır, bekılamadığı, kendine dokunmasıyla dodenim bir haz alanına dönüşür. Bu haz
kunan dokunulan ayrımının yitip, nesyayılabilir, belli yerlerde yoğunlaşabilir.
neleştirmenin mümkün olmadığı benim
Kendime dokunduğumda bir kadın ya
biricik bedenimdir.
da erkek değilimdir henüz; bir vajinaya
Bu beden aynı zamanda indirgesahip olmam belirleyici değildir; ağzım
nemezliği içindeki ötekine açılan bir
da içine dokunulsun ister, en çok da
bedendir. Başkasını gördüğümde ilk
klitorisim. Orada bir penis bulmam da
gördüğüm, kendini hareket ettiren bir
belirleyici değildir, bir o kadar anüsüm
bedene sahip olmasıdır. Tıpkı benim
ve ağzım ve kulaklarım da yanar. Penisi
bedenim gibi kenbırakalım, ama işte
“Benim”
bedenim
ilksel
dine dokunan, kenyine de bir vajinam
olarak kendine yönelmiş dini uyaran, kendi
vardır, içerden dokunulmak ister, ama bir ilişki olarak mümkün- özgüllüğü, biricikliği içinde var olan
aynı zamanda içerdür…
bir beden olmasıdır.
den dokunulmadan
Ötekinin bedeni tıpkı benim bedenim
da kendini kasıp gevşetebilir. Giderek
gibi erotik bir bedendir; kendi arzusunu
tüm bedenim kendini kasıp gevşetebilir,
bilen, kendine özgü arzu ve haz alanlarıdilediği gibi hareket edebilir. Ellerim
na, yoğunlaştırma tercihlerine sahip bir
mi göğsüme bastırıyordur, göğsüm mü
bedendir. Benim arzu nesneme indirgeellerime önemli değildir, avuç içim de
nemezdir. Tıpkı benim gibi bir kendititrer. Bedenimin hiçbir bölgesi edilgen
liktir. Ona sahip olmayı istemem, bana
değildir. Daha çok dokunmak isterim,
sahip olmasını ise hiç istemem. Onu
dudaklarıma, ağzıma, klitorisime, vajikendiliği içinde tanımak isterim. Beni
nama, içime… Ağzım mı parmaklarımı
kendim olarak tanısın isterim. Kendi
emiyordur, parmaklarım mı ağzımın
hazzımıza sahip çıkarak paylaşmak isteiçinde geziniyordur? Hayır, dokunan
rim; onunla bir olmak değil. Ona dokunve dokunulan ayrımı yiter, parmakladuğumda kendini nasıl hareket ettirdiğirım içimde hareket etmiyor, daireler
ni görmek, hissetmek isterim, kendine
çizmiyor sadece, vajinam parmaklarımı
dokunuşuna, hareketlerine eşlik etmek
emiyor, kaslarım sıkıyor ve bırakıyor
isterim. Aynısını ondan talep ederim.
parmağımı. İşin doğrusu parmaklarım
Kendine kör bir ihtiyaç ya da arzuyla
kaslarıma, kaslarım parmaklarıma eşlik
güdülenmemeyi, onunla özgür olmayı
eder; her hareket birbirine eşlik eder….
isterim; hareketlerimize olduğu kadar
Bu dolayımsızlık içinde değişmeyen şey
ise bu bedenin benim bedenim olduğuduruşlarımıza da eşlik edebilmeyi….

DOSYA

Bu beden kimin?
Bu beden kimindir; “ailede erkeğin malı”, “aileyi koruyacak bir kalkan” mıdır?
Sevişmek kadının neden görevidir? Penis merkezli, erkeğin hazzını esas alan bir
ilişki kadını görev yapar hale getirir. Tek taraﬂı cinselliğe mecbur edilir.

E

Dilek Şentürk

lli beş-altmış yaşlarında
bir erkek öldüğünde ya
da
amansız
hastalığa
yakalandığında, çevremdeki
kadınlardan sık sık duyduğum bir söz
vardır: “Bir erkek için çok ileri bir yaş
değil”. Yani erkeğin o yaştan sonra yapacak çok şeyi vardır, dinçtir, enerjiktir,
hayattan zevk alıyordur; dünyayı terk etmesi için erken bir saattir. Her defasında
sormuşumdur hem kendime hem o
kadınlara: “Peki kadın için ileri bir yaş
mıdır o yaş?”
Neden “bir
insan için
çok yaşlı
sayılmaz”
d e n m i yor da, özellikle
“erkek
için”
sözcüğü
k u l l a n ı l ı y o r.
Kadının
belli
bir yaştan sonra
tükenmiş, enerjisini tüketmiş
olarak görülmesine sebep olan
şey nedir?
İkincillikten, birey olamamaktan, hep birilerine ait olmaktan,
emeğini hep başkaları için harcamaktan mıdır bu tükenmişlik?
Kadınların kafasında bunu
zaman içinde bu kadar
normalleştiren,
dillerinin
ucunda söylenmeye hazır
bekleten nasıl bir sistemdir?
Ya da kadın keyif almak yerine, hep başkasına haz vermekle yükümlü olduğu için
mi daha erken tükenmişlik
yaşıyor?
Çoğu evli kadının cinsel ilişkiyi bir görev gibi
yaşadığı gerçeğini yıllar içinde
arkadaşlarımla,
komşularımla
olan sohbetlerimde öğrendim. Ne
yazık ki bu sohbetlerde cinsellik, hep bir şeylerin karşılığında
erkeğe
verilendi.
Kadının
orgazmı, ya da kendine yetmesi,
heteroseksüel olmayan ilişkiler,
cinselliğin olsa da saklanan, söze
dökülmeyen can yakıcı kısmıydı...

Kadına ilk olarak, “erkeğin cinsel
ihtiyacını karşılamak kadının görevidir”
öğretilmiş. Cinsel ihtiyaç erkeğe mahsusken, kadının cinselliği yok sayılmış.
Kadın cinsel isteğini belli ederse kolay
elde edilir, basit kadındır. Erkeği tatmin
etmek, kadınlık yapmak zorundadır.
Çünkü evlilikte bu bir alış-veriştir.
Kadın bunu yapmadığında, erkek
evine bağlı olmaz, gözü dışarıda, başka
kadınlarda olur, öfkelenip şiddet uygulayabilir, çoluk çocuğunu ihmal eder.
Bu alış-verişte kadın yuvasını kurtarmak adına, çoluk çocuğunun ihtiyaçları
için,
kocası
istediğinde
sevişmeli,
erkeğin
cinsel
gücünün
k a n ı t ı
o l a r a k
sevişmeye
istekli gö-rünmeli, orgazm taklidi
yapmalıdır
ki erkek kendini
başarılı hissetsin. Erkek
için sevişmek, karşılıklı zevk
alma değil, sahip olmanın,
gücünün ispatıdır. Evlilik öncesinde ayıptır, günahtır deyip
cinselliği bastırılan kadından,
evlendiğinde erkeği tahrik
edecek cinsellik beklenmektedir. Cinselliği ayıp
olarak öğrenen kadının, bir
anda dört duvar arasında, o
yatak odasında dönüşümü
istenir. İsteksiz görünürse
zevk vermeyen, kadınlık
görevini yapmayan soğuk
kadın damgasını yemesi an
meselesidir. İsteksiz ama bir
mecburiyet girdabının içinde,
uyumadan önce günün son
görevidir diye boyun eğenlerin
sayısı azımsanmayacak kadar
çoktur.
Bu beden kimindir; “ailede
erkeğin malı”, “aileyi koruyacak bir kalkan” mıdır?
Sevişmek
kadının
neden
görevidir? Kadın, vajinası ile
değil klitorisi ile cinsel hazza
ulaşırken, klitoris erkeğin um-

urunda değildir. Penis merkezli, erkeğin
hazzını esas alan bir ilişki kadını görev
yapar hale getirir. Tek taraﬂı cinselliğe
mecbur edilir.
Görünmez emeği ile gün boyu ev
içinde didinen kadına teşekkürü bile
çok gören erkek, kadın üzerinde hakkı
olduğunu düşünür, onu kendi malı kabul
eder. Kadın bu erkeğe mecbur olduğunu
düşünür; aile adına, sevgi adına, annelik
adına o kadar çok şeye mecburdur ki...
Aşçıdır, hastabakıcıdır, temizlikçidir,
dadıdır. Aile, akraba ilişkilerini düzenleyen arabulucudur. Cinselliği kendine
ait değildir; kocasına karşı yürüttüğü
tüm bu görevlerin bir parçası olarak var
olmalıdır. Karşılığı, bu yoğun temponun içinde “sevgisini katarak yapıyor”
diye dillendirilen onca yükün verdiği
tükenmişliğin hesabını yapan olmaz.
Kadın cinselliğinin küfür olarak
kullanıldığı bir dünyada erkek, seviştiği
kadına şiddet uygulama hakkını da
kendinde görür. Sevişen bir erkek,

Ne yazık ki cinsellik, hep
bir şeylerin karşılığında
erkeğe verilendi. Kadının
orgazmı ya da kendine
yetmesi, heteroseksüel olmayan ilişkiler, cinselliğin
olsa da saklanan, söze dökülmeyen can yakıcı
kısmıydı...
sevişmenin ötesinde cinselliği hükmetme, sahip olma, güç gösterisi olarak
yaşarken kadın, beyniyle, duygularıyla,
bir bütün olarak, bedeniyle sevişmek
ister. Derdi sadece bedensel tatmin
değildir. Önemsenmek, güven duymak,
soru işaretleri olmadan yatağa girmek
ister. Bu yazdıklarımdan kadının isteksiz
olduğu, cinselliği yaşamak istemediği
anlaşılmasın. Bilakis, bekâret baskısı,
hamilelik korkusu gibi kadınları tedirgin eden durumları gerilerde bırakıp
menopoza girmiş kadınların cinselliklerini endişesiz, keyiﬂi yaşadıklarını
düşünüyorum. Kadın cinselliği erkeğe
göre uzun yıllar sürmesine rağmen bunu
itiraf etmeye çekinen bir dünyada, hep
erkeği sağlıklı, güçlü, aktif göstermeye
çalışan bir sistemde yaşıyoruz işte!
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Gebelikte (yok) cinsellik
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Ben hamilelik ve hormonlar sebebiyle sevişmeyi her zamankinden daha çok isteyen bir
kadındım. Ama anne olmak üzereydim. Ve hamile olduğum için beni arzulamayan bir
sevgilim vardı. Böylece kutsallaştırılmış annelikle tanışmış oldum

H

Dilruba Şerbetçi

er bulduğu yerde sevişen
çiftler vardır ya, biz biraz
öyleydik. Restoran tuvaleti,
oﬁs, mutfak, asansör… Yine
ateşli bir sevişme sonrasıydı. Ama bu
sefer farklı bir son bizi bekliyordu. Regl
olmamıştım, bir de baktım ki…
Kadın: Sevgilim, hamileyim!
Erkek: İnanamıyorum, gerçekten
mi? Baba mı oluyorum? Şaka yapmıyorsun değil mi hayatım?
Kadın: Şaka değil. Ben de şaşkınım.
Test yaptım şimdi. Akşam evde konuşuruz.
15 gün sonra:
Kadın: Bütün gün oﬁste seni düşündüm sevgilim. Akşam olsa da kendimi
kollarına atsam diye sabırsızlandım.
Hadi kalk da bilgisayarın karşısından
yanıma gel. Çok yaramazlık yapasım
var bu gece.
Erkek: Bu gece çalışmam lazım sevgilim. Oﬁste bitiremediğim işlerim var.
Sen beni bekleme, yat istersen.
Kadın: Peki.
5 gün sonra:
Kadın: Hiç uykum yok. Şu gıdıklama oyununu oynasak mı? Bu sefer ben

istiyorum. Ayaklarından başlıyorum.
Erkek: Yapma canım, halim yok.
Hadi iyi geceler.
Kadın, sevgilisinin alnına ilk kez
koyduğu bir öpücükle kalakalır. Erkek
sırtını dönmüş, uykuya geçmiştir.
1 hafta sonra:
Kadın: Bugün sana gönderdiğim mesajı aldın mı?
Erkek: Aldım canım. Çok şekersin!
Kadın: Şeker mi? Pornograﬁksin desen daha uygun olurdu. Birazdan oﬁse
yanına geleceğim. Masanda sevişmeyi
özledim. Oﬁstesin değil mi?
Erkek: Tam çıkmak üzereydim canım. Akşam da gecikeceğim.
Kadın: ?
Aynı hafta:
Erkek: Yatağın üzerindekiler ne canım? Bugün alışveriş mi yaptın?
Kadın: Evet, nefesini kesecek siyah
bir kombinezon aldım.
Erkek: Ama canım naylon iç çamaşır giyme bence sen artık hamilesin, pamuklu iç çamaşır giymelisin.
Kadın: Sana neler oluyor anlamıyorum. Seni tanıyamıyorum. Yanıma bile
yaklaşmıyorsun. Alnımdan ve yanaklarımdan öpüyorsun. Neden sevişmediğini merak ediyorum.

Erkek:
Sen artık
karnında
bir bebek
taşıyorsun.
Psikolojim
değişti.
Seni
bir
kadın değil anne
olarak görüyorum. Seninle sevişmek aklıma gelmiyor. Sevişmek, şehvet uzak kelimeler
bana.
Bu cümleleri aylarca duydum. Ben
hamilelik ve hormonlar sebebiyle sevişmeyi çok isteyen her zamankinden daha
arzulu bir kadındım. Ama anne olmak
üzereydim. Ve hamile olduğum için beni
arzulamayan bir sevgilim vardı. Böylece kutsallaştırılmış annelikle tanışmış
oldum. Doğumdan sonra da farklı olmadı hayat benim için. Emzirmek, bebeğe
alışmak, bebeğin dilini çözmek derken
zaten sevgilimle cinsel hayatımız diye
bir şey kalmamıştı. Kutsallaştırılmış
bir anne olarak hızla mutsuzluğa sürükleniyordum. Kadın olmak istiyordum.
Sadece kadın. Ama annelik her bir yeri
kaplamıştı. Kadınlığa yer bırakmamıştı.

Gebe olduğumu anladığımda gittiğim doktor tek bir şeyi yasakladı: Sevişmeyi.
Yâreppimm! Günde birkaç tane sigara, haftada birkaç kadeh şarap, amuda kalkmak,
atletizm yapmak, umumi havuzlarda yüzmek... Her şey, her bir şey serbest, ama sevişmek yasak...
Perizat Azâdegil
Epey bir zamandır cinsi münasebette
bulunmuyorum. Vallahi pek de şikâyet
ettiğim bir durum değil bu. Malum son
sefer bana biraz pahalıya patladı. Dokuz
ay on gün sonra nur topu bir bebeğim
oldu. Gebe olduğumu anladığımda gittiğim o her şeyi serbest bırakan sevgili
erkek doktorum bir tek şeyi yasakladı:
Sevişmeyi. Hâlâ dün gibi hatırlıyorum
söylediklerini: “Sevişmeyin! Muzır
şeyler yapmayın!” Yâreppimm! Günde birkaç tane sigara, haftada birkaç
kadeh şarap, amuda kalkmak, atletizm
yapmak, umumi havuzlarda yüzmek ve
dahi normalde bile tehlikeli olabilecek,
temkinlilik gerektiren her şey, her bir
şey serbest, ama sevişmek yasak. Muzır
şeyler yapmak yasak… Neler giriyor bu
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“muzır şeyler”in içine acaba? Yahu bu
doktor bize “tahriklerden kaçınınız” diyor galiba...
Kaçındık. O günden sonra televizyonda bir öpüşme sahnesi dahi izlemedim. Ailecek izlenen ﬁlmlerde ekranda
beliriveren sevişme sahneleri, kumandayı her daim ellerinde bulunduran babalar ya da abiler tarafından nasıl zaplanıyorsa aynen öyle zapladık. Neme lazım, tahrik oluruz ﬁlan! Kendimizi spora verdik. Doğada uzun uzun yürüyüşler
yaptık. Memleketi karış karış gezdik,
ama sevişmedik. Bir daha da sormadık
doktora. Taa ki doğurmaya iyice yakın
bir vakitte doktor “Artık seks yapabilirsiniz, ama sert olmasın!” diyene kadar. “Yahu aylardır birbirimize serçe
parmağımızla dahi dokunmadık, nasıl
yumuşak seks yapacağız” diyemedik ta-

bii doktora. Ben içimden “Allah belanı
versin” demekle yetindim…
Doğumdan sonra her şey düzelecek
sanmıştım. Hiçbir şey normale dönmedi. Tıpkı kullanılmayan uzuvların işlevini yitirdiğine dair üretilen teorilerde
olduğu gibi… Test ettik doğru çıktı.
Kullanmadığım uzuvlarım işlevini hepten yitirdi. Tüm bunlara bir de uzun
uzun bebek emzirme seansları eklenince, başta kocam olmak üzere kardeş,
kuzen vs. gibi çok “anlayışlı” ve de
pek bir “esprili” yakınlarım tarafından
“sarıkız” diye çağrılır oldum. Libidom
düştükçe düştü. Hâlâ daha yerlerde.
Uzun zamandır sevgilisi olmayan bir
arkadaşım “Eskiden seviştiğin günlere
say!” diyor. Öyle yapıyorum. Malum
son sefer bana biraz pahalıya patlamıştı.

DOSYA

Hayatlarımızla feminizmlerimiz
arasındaki o ince çizgi...

Sana öğretilmiş bir kadınlık halidir suçluluk duygusu. Sorumluluk duygusuyla birlikte
çalışır, biri olmayınca öbürünü yüklenir durursun. Feminist “olup” bunların kadınlığınla
ilişkisini alt etmeye uğraşırsın

B

Helin Aydeniz

enim tarihimde evliliği, dolayısıyla uzun süreli ilişki
formatını reddetmem, feminist olmamdan epey önceye
rastlıyor. Feminizmin ilk adımıydı bu
belki. Yıllarca yakın arkadaşlarımla
aşkı ve tekeşliliği sorguladıktan sonra
25 yaşında “aşık” olduğumu kabullenmek de oldukça güç oldu. Aşık olduğumu kabullenmek derken, öncesinde
yaptığım bütün sorgulamaları çöpe
atıp, klasik heteroseksüel/heteroseksist kalıpların içine kolaycacık yerleşmeyi kastetmiyorum aslında. Yine de
aşk bir parça kendine ve inandıklarına
ihanet etme duygusuyla birlikte gelip
yerleşiyor kadının içine. İlk aşkımda egemen toplumsal normların içine
yerleşmeyen bir çift olmak gibi nedenlerle yaşadığım tekinsizlikler, bu
ihanet duygusunu sadece bir tomurcuk
olarak yerleştirmişti içime. Ama yeniden aşık olup uzun süreli bir ilişki
formunu hayal etmeye başladığımda o
tomurcuk ﬁlizlendi ve gün geçtikçe de
büyümekte.
Bazen kadınlığı bir suçluluk duygusu olarak yaşamak bir yazgı diye
düşündüğüm oluyor. Feminist bir derginin sayfalarına yakışmayacak bu
cümle için suçluluk duydum bile şimdiden. Zaten sana öğretilmiş bir kadınlık halidir suçluluk duygusu. Sorumluluk duygusuyla birlikte çalışır, biri
olmayınca öbürünü yüklenir durursun.
Feminist “olup” bunların kadınlığınla
ilişkisini alt etmeye uğraşırsın, bu sefer bir de bakmışsın feminizmini bir
sorumluluk-suçluluk sarmalında yaşamaya başlamışsın. Hani feminizm bir
“olmak” değildi de “oluş”tu, sonuç değil de bir süreçti hep. Bir yerde yanlış
yapıyorum ama nerde...
Uzun süreli ilişkinin tahayyülünü
de kendisini de hem arzuyla hem kavgayla aldım hayatıma. Kimyagerler
için laboratuvara girmek nasıl bir şeyse, erkekle paylaşılan hayat da feminist
için öyle. Hayatının çeperinde duran
erkeklere, erkekliklerinden utanmalarını söylemek öfkeli ve keyiﬂi, oysa

aşık olduğun adama bunu söylediğinde genellikle bir iç sıkıntısı, bunaltı,
umutsuzluk eşlik ediyor duruma. İnsanın “öteki”yle hesaplaşmasından daha
zor kendisiyle yüzleşmesi… Onun
erkekliğini sorgulayabildiğim kadar
kendi kadınlığımı da sorgulamam gerekir mi? Sorguladıkça derinime kök
salmış, bugüne kadar beni ben yapmış kadınlıklarımla karşılaşıyorum.
Dahası, içimdeki kadınla boğuşurken
bir erkeğe dönüşmekten korkuyorum.
Hayattaki varlığınızı bir tür “tekbaşınalıkla” kurmuşsanız tutarlı ve huzurlu biri olmanız daha kolay galiba.
Karşımdaki erkeğe bakınca içimdeki
kadını gördüm birden! Ve korktum…
Sevgilimle yaşamaya başladığımdan beri muhafazakârlaştığımı hissediyorum, “eskisi kadar feminist”
değilim sanki? Patriyarkanın yapısallığı hiç bu kadar çıplak görünmemişti
gözüme. Direnerek bile dahil olduğumuz, yeniden ürettiğimiz onca şey…
İlişkimizin birçok anında bitmeyen
sorular, sorgulamalar. Bazen yalnız,
bazen onunla kavgalar. Ev içinde işler benim aleyhime işlemeye başladığı
anda öfke, isyan ama hep bir suçluluk
duygusu eşliğinde. Sık sık Delphy’nin
yazısı aklıma geliyor, hayatlarımızla

feminizmlerimiz arasındaki o ince çizgi...
Çizdiğim karamsar tabloya rağmen, durduğum yerde ısrar ediyorsam,
hem kendim için hem feminizmim için
doğru olan bir şeyler olmalı yaşadıklarımda. İlişkimi de feminist pratiklerim
içinde sayabilir miyim acaba? Kendim
için, ilişkim için verdiğim feminist
çabayı ve ev içinin politik bir hareket
alanı olduğunu da düşünürsek, galiba
evet. “Her şey politiktir” demenin fazla totaliteryan olduğunu düşünürüm
bazen. Politik olsalar bile durduğumuz
yerden politik anlamını kavrayamayacağımız şeyler vardır. Kendi duygularının politikasını yapabilmek “insan”ı
aşar çoğunlukla, bu yüzden kendi
psikanalizimizi yapamıyoruz belki.
Bilinç yükseltiyoruz da bilinçaltımızı
yükseltebiliyor muyuz acaba?! Belki
de bunlar birbirinden o kadar da ayrı
şeyler değildir, henüz bilmiyoruz.
Feminizmim beni ve ilişkimi dönüştürürken kendisi de dönüşecek besbelli. Umuyorum ki suçluluk-sorumluluk döngüsünün dışına çıkacağız,
feminizmimle elele tutuşup saçlarımızı savura savura yürüyeceğiz birlikte.
Yolun sonunda ne var bilmiyorum ama
yürümek güzel.
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Cinsel saldırı mağdurlarının yeniden
güçlenmesinde seks tedavilerinin yeri
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Kadınlar bir yandan cinsellikten keyif almamaktan şikayet ederken diğer yandan onu
yaşamaya hazır da değildir. Tedavi kadınların kendi bedenini sevmesi, dokunmaya,
dokunulmaya fırsat yaratma yollarının keşfedilme ortamını sağlar

C

Şahika Yüksel

insel saldırı kadınları derinden etkiler. Bununla mücadele farklı boyutları olan bir
konu. Öncelikle, bunu besleyen ve saldırganları koruyan cinsiyetçi
anlayışın değiştirilmesi gerekir. Cinsel
saldırı yaşayan kişiler, gelişebilecek
bedensel ve ruhsal sorunların onarılması için hızla değerlendirilmelidir. Değerlendirme adli tıp, kadın doğum, ruh
sağlığı uzmanlarından oluşan cinsiyete
duyarlı bir anlayışın benimsendiği tek
bir merkezde yapılmalıdır. Bu merkezlerde, kanıta dayalı raporlar hazırlanabilir ve tedaviye yönlendirilir. Mahkemede de kadınları saygılı
ve adil bir ortamda değerlendirecek
yetkililer olmalıdır. Cinsel saldırılarla mücadele için özgün stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de bu tür davalarda kadınlara, tecavüze karşı destek platformunun eşlik etmesi, yaraları sarmak ve
adaletin yerine gelmesinde önemli
bir girişim. Cinsel saldırıyı yaşayanlar ve aileleri, müdahale ekibinde
yer alan profesyoneller, yasaların
çalıştırılmasında sorumluluğu olan
yetkililer; hepimize çok iş var.
Saldırının kanıtlanmasının, saldırganların yaptıklarının bedelini
ödemesinin hem saldırıya maruz
kalan kadın hem de tüm toplum için
anlamı büyüktür. Bazı mağdurlar
için ciddi iyileştirici bir değer taşır.
Ama herkesi rahatlatacak tek yöntem
değildir. Bu yazıda cinsel saldırı yaşamış olan kadınların cinsellikle ilgili zorluklarında seks tedavilerinin yeri özetlenecektir.

Cinsel saldırıların sağlığa ve
ruh sağlığına etkileri:
Cinsel saldırı öyküsü olan kadınlarda istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, bedensel yaralanmalar olabilir. Uzun sürebilen travma
sonrası stres bozukluğu, depresyon, bayılmalar, alkolizm, intihar girişimi gibi
psikolojik sorunlar yaşama riski taşır.
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Cinsel saldırılar kaçınılmaz olarak
cinsel keyﬁ de etkiler: Cinsel saldırıya
maruz kalanlarda sık rastlanan cinsel
sorunlar;
Cinsellikten korkuyorum, ilgim yok,
kaçınıyorum
Cinselliği bir zorunluluk olarak yaşıyorum
Bana dokunulduğunda huzursuz oluyorum
Bana dokunulması öfke, iğrenme,
suçluluk gibi duygular uyandırıyor
İstediğim bir kişiye yaklaşmaya çalıştığımda bir şey hissetmiyorum, uya-

rılmıyorum
Cinsellik sırasında sanki ben orada
değilim gibi yaşıyorum
Cinsellikle ilgili düşünceler, konuşmalar midemi bulandırıyor
Her türlü cinsel yakınlığı, seçmeden,
yaşıyorum
Yakın bir ilişki başlatmakta ve sürdürmekte zorluğum var
Cinsel yakınlık ağrılı oluyor, orgazm
olmuyorum

Cinsel travma öyküsü olan kadınlarda seks tedavileri:
Bir tedavinin etkili ve hedefe yöne-

lik olmasında ilk adım kişinin kim olduğunun ve ne yaşadığının öyküsünün
detaylı olarak öğrenilmesidir. Tedavi
cinsel sorunlara göre farklılaşır. Travmanın önemli etkilerinden biri, kişinin, sürekli çevreyi kontrol etme, uçan
sinekten haberdar olma ihtiyacıdır. Bu
tür öyküsü olan kadınlar başkalarıyla,
bu arada terapistle de işbirliği ve güven
bağını zor kurar. Tedavi sürecinde gelgitler ve çelişkiler içinde olacaktır. Kadınlar bir yandan cinsellikten keyif almamaktan şikayet ederken diğer yandan
onu yaşamaya hazır da değildir. Tedavi
kadınların kendi bedenini sevmesi,
dokunmaya, dokunulmaya fırsat
yaratma yollarının keşfedilme ortamını sağlar.
Hem travmatik kişilerin tedavisinde gözetilmesi gereken durumlar hem seks tedavisi ilkeleri
bütünleştirilmelidir. Mağdur ile
istismarcının ilişkisinin ne olduğu,
olayın tekrarlama riski ve kişinin
güvenliği değerlendirilir. Saldırının yineleme riski varsa kişinin
güvenliğinin sağlanması öncelik
taşır.
“Cinselliğin tek bir tanımı yoktur” anlayışı bu kişilerle çalışırken
açıklıkla sergilenir. Kişinin özelliklerine, cinsiyetine, yaşına, cinsel yönelimine, kültürel özelliklerine göre farklılık gösterir. Tedavide istismarda yaşananın tersine,
denetim mağdurun elinde olmalı,
tedavi adım adım anlatılmalı, tedavi
süratine mağdur kendi karar vermelidir.
Tedavi cesaretlendirici, bilgi verici ve
kaynaklara yönlendirici olmalıdır.

Cinsel travma öyküsü olan
kişilere yararlı olabilen cinsel
tedavi stratejileri:
Cinsel travma mağdurlarının birçoğu için cinsel işlev bozukluğunun anlamı vardır ve işlevseldir. Bu tür öyküsü
olanlarda, cinsel yakınlık hazır olana
kadar ertelenmelidir.
“Kişinin zihnindeki cinsellik” nedir.
bilinmeli, cinsel şiddet ve cinsellik ara-

DOSYA
sındaki fark tanıtılmalıdır. Cinsel istismar öyküsü olanlarda cinsel konularda
olumsuz iç konuşmalara sık rastlanır.
Cinsel istismarı tetikleyen uyaranlar
tanınır ve durdurulması öğretilir. Dokunma becerileri yeniden öğretilirken,
cinsel olmayan, keyiﬂi dokunmalardan
başlanır, cinsel organa geçiş yavaş olacaktır. Sevgi ve güvenli yakınlık arasındaki bağ oturtulur. Rahat yapabildikleri
erotik dokunmaları yapmaları ve rahatsızlık duyduklarında durmaları öğretilebilir. İstismarcıyı değil, istismardan etkilenen bedenini “affetmesinin” yolları
araştırılır.
Tedavi sürecinde partnerin işbirliği yararlı olacaktır. Ama bu aralarında
iletişim sorunu veya evlilikte tecavüz
olmayan çiftler için mümkündür. Cinsel
istismar öyküsü olanların eşleri de etkilenir. Eş itici tepkiler aldığında etkilenip
kendisinin istenmediğini düşünür veya
eşini rahatsız edeceği kaygısı ile cinsellikten kaçınabilir veya tersine keyif alabileceği düşüncesi ile eşini hazır olmadığı bir ilişkiye zorlayabilir. Partnerler
sorunlar konusunda bilgilendirilmeli ve
çift bunları konuşmaya hazırlanmalıdır.
Türkiye’de görgülerimiz bu işbirliğinin
çok seyrek sağlandığı ve sıklıkla “cinsel saldırıyı kaldıramayan” eşlerin ayrılması ve bunun kadınların zorluklarını
pekiştiren yeni bir travma oluşturması
şeklindedir.
Cinsel saldırı ardından özellikle kısa
sürede rapor almaya gelen kadınlar rapordan beklentilerini şu şekilde ifade
edebiliyor: “O olaydan sonra yaşamak
istemiyorum ama ondan öcümü alacağım, cezalandırılsın ondan sonra yaşamıma son vereceğim”, “Ben cinsel saldırı yaşayan diğer kadınlara yardım edebilmek için kuvvetlenmek istiyorum.”
Bu açıklamaların altındaki farklı mesajları örneklersek; kendilerinin iyileşmeyi hak etmedikleri, umutsuzluklarını,
mahcubiyetlerini, öç alma isteklerini,
saldırının etkilerinden kurtulma konusunda çaresizliklerini, konuyu bireysellikten çıkartıp ortaklaştırarak rahatlama
girişimlerini ifade ediyorlar diyebiliriz.
Cinsel saldırı deneyimi olan kadınlar,
cinsellikle ilgili kaygılarından kurtulmak amacıyla farklı yollar kullanabilir.
İki gruba ayrılabilecek bu yöntemlerin
amacı tektir. Aseksüel bir yaşam biçimi
benimsemekten, seçim yapmadan cinselliği yaşamaya kadar farklı kaçınma
biçimleri otomatik olarak gelişebilir.
Tedavide bunların farkına varma yolları
geliştirilecektir.
Cinsel istismar cinsel hazzın tersine,
cinsellikle ilgili her şeyden hatta cinsel
hazdan bile suçluluk ve utanç gibi olum-

suz duygular yaşanmasına yol açar. Bu
tür duygulardan kurtulmanın bir yolu da
kişinin kendi bedeninden uzaklaşması,
onu sanki yok saymasıdır. Kendini-bedenini inkar, bir başka biçimde ifade
edilirse; kişinin kendi gereksinimlerinin ve arzularının tersine hareket etmesi
olarak tanımlanabilir.
Bu kadınlar cinsel konularda bilgilenmekten, kendi erotik duygularınden
ve bedenlerinden de -mastürbasyondankaçınabilir. Böylece, her boyutu ile cinsellikten kendini uzak tutan kişi kendisinin bir parçasını ayırıp atmış olur ve
istismarın kendisinden daha güçlü olduğunu kabul eder.
Cinsel istismar yaşayan kişilerde
tersine seçimsiz cinsellik de ortaya çıkabilir. Kompulsif cinsellik de denen,
yineleyen seçimsiz cinsellik, bedenini
yok sayma ve kaygı azaltma yöntemi
olarak kullanılmaktadır. Cinsel olarak
özgür, cinsel isteği olan kadınlar gibi
görünmekle birlikte, seçimsiz cinselliğin bedeli, kişinin kendi cinselliğini yok
etmesi demektir. Cinsellik, istismarda
olduğu gibi, kendi kararı ve keyﬁ için
değil, başkalarına hizmet için yaşanır.
İkisi aslında aynı olaya, duygularından
kaçınmaya onlardan uzak kalmaya hizmet eder. Fiziksel, cinsel, duygusal sı-

nırları istismarla kırılmış bozulmuştur.
Tek parça kalabilmek için bedenleri ile
iletişimi koparırlar. Acılı ağrılı duygularla yüzleşmekten kaçınmaya çalışırken cinsellik elden gider.
Cinsellik tedavileri ile ilgili ipuçlarını toparlarsak; cinsel travma öyküsü
olanların cinsel tedavilerinde hedef,
kişinin kendi seçtiği, kendi arzuları temelinde yarattığı cinselliği yaşamasıdır.
İyileşmek demek, bedenin dışladıklarına ve onun yarattığı duygulara toleransın artması demektir. İyileşirken yeni
duygulara yaklaşılır ve istismarın getirdiği duygulardan uzaklaşılır. İyileşme,
güçlenme ve yeniden çevre ile yeni bağlar kurabilmektir. İyileşme sürecinde
güvenme, otonomi, beceri, kimlik, yakınlık ve girişimcilik gibi bozulan temel
melekelerin toparlanması gereklidir.
_________________________
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(Şişe çevirmece oyununda cinsellik)

“İster incelikle verilen bir sır, ister otoriter bir sorgulama biçiminde olsun,
ister ehli keyiﬂerce düzenlenmiş, ister köy usulü uygulanmış olsun,
cinsellik anlatılmak zorundadır.”1

E

Selda Ustabaş

ril zihniyet kültürel alanda
bastırma yoluyla kendi devamını sağlar. Bu bastırmanın
cinsiyetlere dağılımı ise pek
adaletli değildir. İnsanlar toplumsal
düzen içinde birçok şeyi bastırıyorken,
kadınlar hep daha fazlasını bastırmaya,
dolayısıyla da ikincil konumlarını devam ettirmeye zorlanıyorlar. Bastırılması gereken ve serbest bırakıldığında
bir kaosa yol açacak olan en önemli
şey cinsellik olarak karşımıza çıkar.
Cinsellik, erkek olmanın temel taşlarından biridir ve “erkek olma” aracı olarak cinsellik, kadınlar
üzerinden tanımlanır.
Erkekliğin cinselliği
mutlak suretle bir kadına yönelmelidir. Zira
bu hazzın ve isteğin bir
erkeğe yönelmesi, eril
zihniyet açısından “erkeklik kaybına” neden
olur. Cinselliğin öneminden ziyade kime,
hangi cinse yöneldiği
önemlidir. İktidar mekanizmasının kontrol
altında tutmaya çalıştığı cinsellik, bu açıdan
iktidarın izin verdiği
ölçüde ve aynı zamanda iktidarın onayladığı
kişilerle yaşanır.
Kadın cinselliğine baktığımızda,
ataerkil zihniyette kadının kendine ait,
kendisi için bir cinselliği yoktur. Kadınların bu sistem açısından yegâne cinselliği, görev bilinciyle olanıdır. Kadın,
cinsel açıdan erkeğe hizmet eder ve soyun devamını sağlar. Erkeğin cinselliği
ise, soyun devamlılığını taşır gibi gösterilerek esas cinsellik haline getirilir.
Cinsel hazzın kendi cinsinize yönelmesi
durumunda ise durum zorlaşır. Kadınların cinselliği, penis olmadan cinsellik
sayılmamaktadır. Sayılmaması olağan
bir şeydir, çünkü erkeğe yöneldiğinde
de esas amaç erkeğin cinselliği ve soyun devamı olduğundan, zaten bir kadın cinselliği yoktur. Ama iki kadının
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cinselliği, kadınların bir erkeğe gereksinim duymadan bunu paylaşmaları,
hem ahlak duvarına toslar hem de yok
edilmeye çalışılır. Erkek olmak cinsellik aracılığıyla pekiştiriliyorsa ve bu bir
kadın aracılığıyla yapılıyorsa, kadınının
olmaması hali erkek açısından erkekliği
“eksilten” bir durum ortaya çıkarır, tabi
ki bu eril zihniyetin bakışıdır.
Toplum içindeki her şey aslında bu
zihniyetin izlerini taşır. Çocukların oynadıkları oyunlarda, oyuncak seçimlerinde, sokak aralarında, günlük konuşmalarda, esprilerde, ritüellerde vs. Bu
listeyi uzatmak hatta fazlaca uzatmak
mümkün.

Şişe çevirmece oyunu da bunlardan
bir tanesi. Şişe çevirmece oyununda,
bir şişe yuvarlak olan grubun ortasında
çevrilerek oynanır. Şişeyi çeviren kişi,
şişenin ağzının denk geldiği kişiye bir
soru sorar. Sorular “doğruluk” ve “cesaret” olarak iki kategoriyi kapsar. Doğruluk kısmında sorulan sorular, adı üstünde doğru cevaplar beklenerek sorulan
sorulardır. Kişinin hayatına dair, soru
soran kişinin öznelinde sorulur. Cesaret kısmı ise, kişinin eylemliliği üzerine
bir istektir. Soruyu soracak kişi bu kez
karşısındakinden “cesaret gerektiren”
bir şey yapmasını ister. Cesaretin içini
dolduran şeylerin de yaşanılan topluma
göre değiştiğini, sınırlarının çizildiğini

de unutmamak gerekir.
Oyunları ve daha birçok şeyi, altında
hiçbir şey yokmuşçasına önemsiz addetmek, eleştirdiğimiz ve karşı çıktığımız şeyleri, yeniden üretme tehlikesini
içinde barındırdığını görememek olur.
Soruları, yaşanılan kültürden, inançlardan, mahremiyet algısından, iktidarın
yasaklarından vs. ayrı tutamayız.
Sorulan sorular dikkate alındığında
görüyoruz ki sorular aslında bizim bastırdığımız, korktuğumuz ve başkalarıyla
paylaşamadığımız şeyler üzerine. Bunların başında ise cinsellik geliyor. Sorulan sorular birazdan da tek tek göreceğimiz gibi, ilgili kişinin cinsel alanına
dair. Kiminle cinselliğini paylaştığı, hangi
cinsle paylaştığı ya da
kendi cinsiyse eğer,
buna cesareti olup olmadığı vs. Birbirimizi sınadığımız alanlar
tam da iktidarın yol
gösterdiği şekilde ilerliyor. Şişe çevirmece
ile “oyun” adı altında
adeta yasaklar deliniyor; bir nevi rahatlama,
biat etmenin yarattığı
sıkışmışlıktan bir anlık
özgürleşme gibi. Ama
gerçekte hiçbir şey değişmiyor; sonrasında
soruları biz sormamışız
gibi davranıyoruz. 15 kişiden aldığım
(çoğunluğu kadın) şişe çevirmece sorularına, yukarıda yaptığım açıklamalar ışığında baktım. Sorduğum erkekler
genel olarak soruları vermek istemedi.
Ama yine de oynadıkları oyunların sorularını yollayacaklarını ama bu soruları kendilerinin sorduğunu düşünmemem
gerektiği uyarsını yapanlar da oldu. Sorular elime gelince gördüm ki çoğu soru
ortak ama inceleyeceğim belli başlılarını ele aldım. Bu yazıda sadece cinsellikle ilgili soruları tartışıyorum.
-Hiç tek gecelik bir ilişki yaşadın mı
ya da sevişmek için illa sevmek gerekir
mi?
Eril zihniyetten bakıldığında tek ge-

DOSYA
celik ilişkiler ahlaksızlık olarak değerlendirilir. Cinsellik aile sınırları içinde,
özellikle de kadınlar için tek kişiye “sunulmalıdır”. Cinsellik sevgiyle bir tutulduğunda hoş görülür; sevilen biriyle
yaşanan tek gece, sevmeden ya da tanımadan yaşanan tek geceyle aynı şekilde değerlendirilmez. Tanıdık olanın bir
nebze “onaylanma” ihtimaline karşın,
yabancıyla paylaşılan mahremiyet kabul almakta zorlanır.
-İlk kimle öpüştün? (cevabın bir
konsomatris olduğu bilindiği için sorulmuş soru)
Bu soru bir erkeğe sorulmuş, ancak
esas konu onun ilk olarak kiminle öpüştüğü değil bu öpücüğü bir konsomatris
ile gerçekleştirmiş olmasıdır. Konsomatris kadınlık tanımları içinde kabul
görmeyen bir durumdur. Ayrıca cevabın
bilinerek bunun ifşaya zorlanması da
yukarıda bahsettiğim bilgiler ışığında
bir tahakkümdür.
görüntüler değişiyor. Hatta eşcinsel ka-İlk mastürbasyonu kaç yaşında
dınların herkese sarktığını düşünüp size
yaptın? Ne sıklıkta mastürbasyon yapıneden asılmadığını düşünüyorsunuz.
yorsun?
-Kocandan başkasıyla sevişmeyi düMastürbasyonun yasaklanması, cinşündün mü? Biriyle sevişirken bir başselliğin keşﬁnin önlenmesi ve cinsellikasını hayal ettin mi?
ğin yasaklanması açısından önemlidir.
En önemli sorulardan biridir, özelÖzellikle çocuklukta engellenmesi, cinlikle kadınlara sorulması önemlidir.
selliği zararlı bir şey olarak algılatır ve
Çünkü erkekler bunu zaten erkeklik
genel ahlak normları içinde sınırlandırır.
gereği olarak yaptıklarından ya da yapBunun farkında olmak, dile getirmektemalarının sorunlu bulunmamasından
ki zorluk üzerinizdeki baskı kalksa bile
dolayı, bu “cüreti” gösterecek olan ve
devam eder. Cinsiyetlere göre uygulanıbu eylemden sonra kovulacak olan kaşına bakınca, kadınlar açısından kendi
dındır. Kadın eril sistemde tek eşli olacinselliklerini tanımasını engellemek
rak erkeğe bağımlı
ve kendine ait bir
olarak kurgulanmışKadınlar için tanımlanıp
cinselliği yok etmek
belirlenmiş bu alanlar için- tır. Özellikle namus
amacıyla engelleme
adı altında cinselliği
de kadının kendi sesine, denetlenir. Kadınlar
daha fazla yaşanhazlarına, hislerine kulak için tanımlanıp bemaktadır.
-Bir fantezini an- vermesi zaten beklenmez lirlenmiş bu alanlar
lat!
içinde kadının kendi
Fantezi bize çizilen sınırların gerçeksesine, hazlarına, hislerine kulak vermeliğini hatırlatır. Dayatılan sınır zorunlu
si zaten beklenmez. O yüzden kocasına
olarak fantezilere yol açar. Gerçek olabir şey hissetmese bile rol yapmak dururak kabul ettiğimiz hayatımız içindeki
mundadır. Bu soruya en çok kadınların
sınırları kaldırdığımız yer olarak fanmaruz kalmasının nedeni de bundandır.
tezileri kabul edebiliriz. Bu yüzden asBu sorunun cevabı tespit edilerek baslında bize görünenin ardında neler olakı devam ettirilir. Kadınlar erkeklere
bileceğini, nelerin fantezi olarak düşüoranla daha fazla bastırılmışlığa maruz
nüldüğünü merak ederiz. Aslında fantekaldıklarına göre “yasaklar”, “sırlar”
zileri kimi zaman da başkalarına açarak
onlardadır.
tekillikten çıkarırız.
-Daha önce hiç oral seks yaptın mı?
-Hiç bir kadınla seviştin mi? (Soru
Grup seks yaptın mı?
bir kadına soruluyor) Hiç eşcinsel bir
Cinsellik yasaklarla birlikte belirli
ilişki düşündün mü?
kalıplar içine hapsedilmiştir. Aile içinHayatımızı kaplayan homofobinin
de cinsellik başka bir şey iken, evli oletkisi ile aslında yasak olanın yapılıp
mayan bir çift arasındaki cinsellikse
yapılmadığının merakı gideriliyor. Cefarklıdır, hele ki eşcinsel ilişki tümden
vap evet ise, o kişiye bakıldığında -eğer
farklıdır. Yaşanan şeyler aynı olsa da
siz de bir kadınsanız- size kur yapmakiminle, kaç kişiyle yaşandığı, yaşananı
sını bekliyorsunuz. Kafanızda ona dair
aykırı ve yasak olana dönüştürür. Eyle-

yenlerin yanında eylemin nasıl olduğu,
tanımlanmış olandan ne kadar farklı olduğu önemlidir. Grup seks ve oral seks
bu çizilmiş sınırların dışına taşar.
-İç çamaşırı satan bir dükkâna girip
kadın kabininde jartiyer giymek.
Bu cesaret yaptırımı bir erkeğe uygulanmış. Erkeklik rollerini bir kereliğine
de olsa terk etme talebi. Özellikle belli
bir kalabalığın olduğu bir mekan seçiliyor ki, kişi eylemini rahatça gerçekleştiremesin. Burada esas nokta, bir erkeğin
kadın iç çamaşırları giymesi değildir,
belli bir kalıbı onaylamış olan toplum
içinde gerçekleştirmesidir. Seçilen çamaşırın gündelik bir kıyafetten ziyade iç
çamaşırı olması da önemli bir noktadır.
Çünkü esas mesele kadınlık ve erkeklik
rollerini ayrıştırdığımız alan olarak cinsellik olduğundan iç çamaşırı giyilmesinin seçilmesi, eylemin gerçekleşmesini
daha da zorlaştırır. Şöyle bir yorum da
yapabiliriz: Kadınlar, tarihte korkulan
ve gizemli varlıklar olarak tanrısallaştırılıp sonrasında da yok edilmeye çalışılmıştır. Kültürel yapı ve erilliğin uç
noktaya ulaşması, tanrısallığa ulaşma
ve onu taklit etme arzusunu törpülemiş
de olabilir. Yani erkekliğin yüceltilmesi
kadınlığa ulaşma isteğini veyahut onun
gibi olma isteğini kapatıyor ve engelliyor diyebiliriz.
Cinsellik üzerindeki bu baskılamanın yoğunluğu onun saklanası bir şey
olduğunu daha da kabul ettirir bizlere.
Saklanılası ama sürekli gizli gizli konuşulması gereken şey olduğunu her seferinde hissettirir.
____________________________

Foucault ,Michel, Cinselliğin Tarihi, (çev.
Hülya Uğur Tanrıöver), Ayrıntı Yay. İstanbul, s:26
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Eşcins-el (kadın) cinselliği üzerine
düşünce ve sorular...

DOSYA

… belki de böylece heteroseksizmin gölgesinden neden bir türlü kurtulamadığımızı,
değişken rol ve konumlarla, bir akış ve bir geçiş halinde sevemediğimizi,
sevişemediğimizi keşfedebileceğiz

Kiraz: Cinsellik açıkça konuşulsa
da üzerinde konuşulmaya çekinilse de
bir biçimde tabu olabilmeyi başarabilen bir husus sanki. Bir tür manevrayla
yine kendini tam anlamıyla üstesinden
gelinemeyen bir imkansızlık olarak bırakabilmekte ama bu durum, arzunun
kaotikliğiyle eş güdümlü bir eşya tabiatı
hissiyatı yaratıyor bende. Nasıl ki var
oluşun o kaotik noktasını tam anlamıyla
anlamak ve başkaları için anlaşılır kılmak imkansızsa ya da imkanlı gözüktüğünde de ancak etrafından dolanılıyorsa, aynı durum arzunun vuku bulduğu
yegane ilişkisellik olan cinsellikte de
geçerli diye düşünüyorum.
Zira arzunun ve varoluşun
kaotikliğinin en güzel vuku
buluşu, akla hep orgazmı getiriyor; arzu nasıl ki var oluşa
dair en “ben” şey ise orgazm
da kadının en tek ve sadece
o kadın kişiye has zevk durumu sanki; yani “öncesinde
ne olursa olsun, o anda sadece kendinle kendi zevkinin
tadında” olunur gibi bir hal.
Mevzu cinsellik olunca
sübjektif bir giriş denemesi
gerçekleşti yukarıda, amaç
esasen sadece cinselliğin özgüllüğüne vurgu. Lakin bu
alanı irdelemek, ilişkiselliklerimizi nasıl kurduğumuz
üstüne düşünmek ve hatta
nasıl seviştiğimizi dahi sorgulamak feminist olmanın
başımıza açtığı bir dert olsa
gerek:) Zira feminizm, özel olanın politikliğini ilan ederek her kadın özneyi
bitimsiz bir sorgulama ve irdeleme sürecine de mahkum etmiş oluyor. Olumsuz sözcüklerle ifade etsem de esasında
burada anlatmak istediğim, feminizmin güçlüğünün ve güzelliğinin kışkırtıcılığına dair bir hissiyat. İşte tüm
buralardan yola çıkarak kadın kadına
cinselliğin irdelenmesine geliveriyor
zihin. Sorulmalı mı? Sanki evet. Zira
her ne kadar orası bize has zevkimiz,
mahrem alanımız olsa da neden bizler
“aktif”/“pasif” gibi bir ayrım yapma durumunda kalıyoruz. Süreklilik arz eden
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roller için kimimiz neden aktif olmaktan
kimimiz neden pasif olmaktan zevk alıyor? Zevk alış biçimlerimizi belirleyen
zihinsel/duyusal ve duygusal halimiz
nelerle belirleniyor? Mesela “Tamam
feministim, ataerkil sisteme karşıyım
ama cinsel ilişkide efendi köleyi oynamayı severim” diye kurulan bir cümlede bu tespiti böylece bırakmak ve “o
benim mahremim” demek, bir nevi “işte
orgazm son derece kişiye özgüdür” diyerek -kişiliğimizin kaotikliğine ve giriftliğine dair olduğu için belki de- kendimizden kaçış olabilir mi? Sanki tam
da bu kaotik ve arzumuza has alanı en

azından kendimizce irdeleyerek, o karanlık yerde bir bütün olarak iktidarın
(kendi mikro alanlarımızda tabi oluşlarımızın, hakimiyet kuruşlarımızın) çöreklendiği yeri bulabileceğiz. Ve belki
de böylece heteroseksizmin gölgesinden neden bir türlü kurtulamadığımızı,
değişken rol ve konumlarla, bir akış ve
bir geçiş halinde sevemediğimizi, sevişemediğimizi keşfedebileceğiz. Bunlar
sadece sorular, ihtimaller, birer kapalı
önermeden uzak, yazarken düşünen bir
zihnin soru ve sorunsalları diyelim.
Oylum: Arzu nesnesi olmanın kendi başına çekici olma halini bir kenara

itmeden belki bakmak gerekiyor. Nesne
deyince sanki daha mı uzağa düşüyor
beden? Zaten uzak olan bir şeyi tanımlamaya çalışınca mı sorun çıkıyor acaba? Arzu duymayı, sahip olma isteğini,
istenci, arzulamayı dile getirirken ister
politika yaptığın kız kardeşimin yanında ister kendi kendime dillendirirken
neden dikkatliyim? Bir kadınla yaşarken onun iktidarının nerede başladığını
görmüyor muyum sanki? Arada torpil
geçtiklerim neden muaf ki? Belki ilk
başa dönmek gerek, daha önceleri henüz
kendimi ve dünyayı keşfederken sürekli tanımlama ve bilme zorunluluğundan
olsa gerek, cinsel edimi
de bir çizgi gibi düz ve
sınırlandırılmış alanları,
yukarı çıkan ve doruk
noktası bulunan bir yarış
sanırdım. Cinselliğe dair
birçok kavramı televizyondan ve günlük hayatta kullanılan cümlelerin
alt metinlerinden öğrendim ben. Neyi nasıl
yapacağımı, nedense ilk
kez yaşanırken “muhteşem” bir duygu olacağı
sanrısına da bu yüzden
kapılmıştım
sanırım.
Oysa yaşadıklarımı tanımlamaya başladığımda açılan perde sayesinde ben de kendimi rahat
bıraktım. Bir erkeğin
arzu nesnesi olma ihtimali beni öfkelendiriyor,
sinirlendiriyor. Çünkü erkeklerle bugüne kadar yaşadığım deneyimlerimin gayet heyecansız olmasının yanı sıra arzu
nesnesinden bir nefret nesnesine, tehdit
edilebilir bir hale geldiğimi deneyimlerim sayesinde öğrendim. Kıskançlığın dahi her iki bedende “esaret altına
alma” veya “kontrol etme” gibi ﬁil durumlarının da farklılıklarını biliyorum,
kadınlarla yaşarken “arzu nesnesi” olma
durumumun beni neden rahatsız etmediğini de biliyorum. Bunu dillendirirken
yaşadığım ilişkilerin ve dolayısıyla cinselliğin hepsinin biricik oluşu ve tarif
edilemezliği üzerinden söylüyorum.

DOSYA

Cinselliğimi özgürce yaşamak neydi ki?

Ben cinselliğimi yaşamış mı oldum şimdi ama neden bu kadar acı çekiyordum?
“Özgürce” karar verdim ve yaptım ama bu ne şimdi?
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yaşındaydım. Hiç erkek arkadaşım olmamıştı. El ele
tutuşmuşluğum bile yoktu.
Politikadan, futboldan anlardım, erkeklerin kankasıydım, kadınların aşk
problemlerini dinleyip “rasyonel” çözümler önerirdim. Etkilendiğim erkekler olurdu ama varlığımı bile fark
etmezlerdi. Aşk ve cinsellik, kafa yorduğum konular arasındaydı ama pratik
fena halde sallanmaktaydı. Korkaktım,
ürkektim, güvensizdim ve en fenası
hiç de böyle görünmeyip sanki bu taraklarda bezi olmayan çok daha
“ciddi” ve “önemli” meselelere
kafa yoran bir görüntü çizmemdi. Bir yanım beğenilmek, sevilip
okşanmak, cinsellik denen şey ne
ise yaşamak için yanıp tutuşurken
diğer yanım bütün bunları şiddetle
bastırmakla, yokmuş gibi davranmakla meşguldü. İşte bu ahval ve
şerait içinde öğrenim için yurtdışına çıkmam gerekti. Aileden ilk
ayrılış, uyum sorunu, dil sorunu,
derslerin ağırlığı epeyce belimi
büküyordu ama yeni bir “ben”
yaratma, “kadın olmanın” farkına
varış sürecine de girmiştim ufaktan. Beni ben yaptığını zannettiğim özelliklerim burada önemsizleşmiş, kadın kimliğim öne çıkmaya başlamıştı. Aşırı çalışmanın
verdiği gergin geçen ilk üç ayın
sonunda her zaman tıkırında giden reglim gecikti ve zaten gergin
olan bünyede fırtınalar kopmasına
neden oldu. Batıda olmanın verdiği “her şeyin çaresi muhakkak
bulunur” şeklindeki safça güvenle
okulun sağlık merkezine gittim.
Burada önce hemşireye derdinizi anlatmanız gerekiyordu, hemşire
uygun görürse doktoru görebiliyordunuz. Hemşireye reglimin geciktiğini,
bunun bende gerginlik yarattığını ve
bu yüzden çalışamadığımı anlattım.
Beklentim şu ilacı kullan hemencecik
regl olursun demeleriydi. Ama öyle
olmadı. Hemşire kadıncağız sordu da
sordu “neden korkuyorsun, hamile
olmaktan mı çekiniyorsun?” “Yok”
diyordum, “öyle bir olasılık yok.” Bu
defa da “hiçbir korunma yöntemi güvenilir değildir” diyordu. Epeyce dil
döktüm ama bir türlü ikna olmuyor-

du. Kimseyle ilişkim olmadı demeye
de utanıyordum. Sonunda “Meryem
ana olmadığım sürece hamile olmam
imkânsız” deyiverdim. Kadın şaşkınlıkla yüzüme baktı ve doktorla görüşmem için beni öteki odaya aldı. Aynı
muhabbetin sonunda doktora da açıkladım durumu. Bana şu an yapacak bir
şey olmadığını, birkaç gün içinde regl
olmazsam yine gelebileceğimi söyledi. Sağlık merkezinden çıktığımda bu
bekâret belasından her ne pahasına
olursa olsun kurtulmaya ant içmiştim.
Üstelik okulda hoşlandığım biri vardı,
benden yaşça büyüktü ve cinsel açıdan

çok deneyimliydi ama ben yanaşmaya
korkuyordum. Bakire olduğumu anlayınca kim bilir ne düşünürdü? İmdadıma, ara sıra okulda görünen ve çapkınlığıyla nam salmış biri yetişti. Bu
işi onunla halledip öbürünün kollarına
atılabilirdim. Ama kazın ayağının öyle
olmadığını öğrenecektim. Davetini kabul edip evine gittim. Romantik parçalardan seçilerek doldurulmuş bir kaset
koydu teybe. Kim bilir kaç kadın dinlemişti bu parçaları. Ve beklenen son...
Sonrasında aramızda hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandık. Daha doğrusu

o öyle davrandı, ben de ses etmedim.
Ee ne oldu şimdi, ben başka bir şey mi
oldum artık? Bedenimde hissettiğim
tek değişiklik apış aramda hissettiğim
sürtünmeden kaynaklı acıydı. Güzel
miydi? Başlardaki öpmeler, koklaşmalar kısaydı ama güzeldi; gelip gitme
kısmı canımı acıtmaktan başka bir şey
değildi ama asıl canımı acıtan belki de
yaşadığım şeyi anlamlandıramamaktan, gerçek anlamda paylaşamamaktan kaynaklı parçalanma ve yalnızlık
duygusuydu. Tek istediğim oradan
uzaklaşmaktı. Karmakarışık bir halde
yaşadığım yere döndüm. Gelir gelmez
karşılaştığım şey ise çok daha
can sıkıcıydı. Çok yakın bir arkadaşım korunduğu halde hamile kalmıştı, üstelik dış gebelik
olmuştu ve operasyon gerekiyordu. O gün hastanede zor bir
gün geçirdik ama neyse ki başarılı bir operasyon oldu. Ama bu
defa da beni bir kaygıdır almıştı, ya ben de hamile kadıysam?
Korunmamıştım ama tehlikeli
olmayan günlerden biriydi ama
arkadaşım korunduğu halde hamile kalıyorsa, ya ben de? Endişelerimi paylaştığım bir arkadaşım ertesi gün hapından söz
etti. Yeniden sağlık merkezinin
yolunu tuttum. Bu defa aynı
hemşireye derdimi anlatmam
daha kolay oldu. Beni hemen
doktorun yanına aldı. Daha bir
hafta önce gelip regl olamıyorum diye sızlanan kadın şimdi
gelmiş ertesi gün hapı istiyordu.
Doktor şaşkınlıkla yüzüme bakıp bir hafta önce vermeye can
attığı korunmanın önemine dair
bilgileri sıraladı ve bu defa ilacı
verip gönderdi. Bense bir dolu
soru ile başbaşaydım. Ben cinselliğimi
yaşamış mı oldum şimdi, ama neden
bu kadar acı çekiyordum? “Özgürce”
karar verdim ve yaptım ama bu neydi
şimdi? Bir yandan nedenini bilmediğim bir öfke duyuyordum, bir yandan
da o insanı özlüyordum, beni sevmesini, sarıp sarmalamasını istiyordum, bunun olmayacağını hissettikçe de öfkem
artıyordu… Bu kısır döngünün içinden
uzun süre çıkamayacağımı o an bilemezdim… Tek bildiğim kadının özgürce cinselliğini yaşaması çok başka bir
şey olmalıydı.
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Nesneleşen bedenler:

Pornograﬁ ve imge üretimi

Bakışının tatmin edilmesini isteyen porno tutkunu, partnerini daha çok hissedebileceği
pozisyonu değil, bedenleri daha iyi görebileceği pozisyonu tercih eder…
Deniz Ulusoy

G

üzide bilim “adamı”mız
Prof. Dr. Celal Şengör,
Cumhuriyet Bilim Teknoloji
dergisinde “Porno Siteleri
ve Sayısız Faydaları” adlı bir makale yayımlamış ve sonunda da Bülent
Arınç’a porno izlemesini tavsiye etmiş. Habertürk’ten Elif Key’e röportaj
veren bilim “adamı”mız şöyle buyurmuş “Porno ‘seviş ve sevişirken zevk
al’ der, belli bir yaşın altındaysan bu
işi yapamayacağını anlatır, mesajı
barışçıldır. Pornoda, sevişirken yapılmaması gereken hareketler de gösterilir, eğiticidir.”1 Belli ki yükselen
muhafazakârlığın cinselliği ayıp sayan
anlayışı karşısında bulduğu çare, özgürlükçü sandığı ve cinsellik eğitimiyle bir tuttuğu porno olmuş. Kendisine,
muhafazakârlığa karşı çıkmak istiyorsa eğer, Darwin’den şaşmamasını, bu
minvalde devam etmesini tavsiye ederiz. Anlaşılan o ki, porno karşısında
yaşadıkları kenetlenmenin utancını kadınlara transfer eden muhafazakârların
ikiyüzlülüğü ve aynı imgenin verdiği
zevkle akıl tutulması yaşayan bilim
“adamları”nın özgürlükçülük adına
pornoyu kutsayan cehaletleri karşısında feministlerin söyleyecek daha çok
sözü var2.
Yaygın kullanımıyla, cinsel edimi
kendine malzeme yapan pornograﬁk
imge, varolan fanteziler ve ilişkilenme
biçimleri üzerine kurulu olup (yani erkek egemen tahayyülün ürettiği fanteziler ve ilişki biçimleri) aynı zamanda
bunları yeniden üretir ve varolan güç
ilişkisini pekiştirir. Dolayısıyla, bu yazının konusu temel olarak, pornograﬁk
imgeyle erkeğin bakışına sunulan kadın
öznenin algılanması ve bunun ilişkilenme tarzlarını nasıl yeniden ürettiği ya
da değiştirdiği olacak. Öte yandan, bu
konuda ısrarcı olmamakla birlikte, pornograﬁk imgenin aralarında bir “kardeşlik” ilişkisi bulunan eşcinsel erkek bireyleri de olumsuz yönde etkileyebileceğini tahmin etmek mümkün. Nitekim
pornograﬁk imgeye içkin olan nesneleştirme ve yüzeyselleştirme özellikleri, tarihsel olarak aralarında güç ilişkisi
bulunmayan eşcinsel erkek bireyler ara34
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sında da güç ilişkileri oluşturmaya muktedirdirler. Bu da, pornograﬁk imgenin
“yaratıcı” tarafıdır. Kadın değil de erkek
eşcinsellerden bahsetmemin nedeni de,
erkek oldukları için özsel olarak değil
tabii ki, ama tarihsel-toplumsal olarak
bu güç ilişkisini üretmeye daha meyilli
olduklarını düşünmem.
Peki pornograﬁk imge ne demektir? Geniş anlamıyla pornograﬁk imge,
bakışı kışkırtmak ve onu çağırmak için
kendini bakışa göre örgütleyen imgedir.
“ [İ]mge yalnızca görünmeyeni görünür

mekanizması kuran teşhirci ve köreltici
bir uyarıdır bu.(…)” (Sayın, 2003)
Pornograﬁyi pornograﬁ yapan cinsel edimi kendine konu alması değil,
bunu sunuş biçimidir. Cinsel edimi konu
edindiği için yasaklayan muhafazakâr
anlayıştan farklı olarak, “Pornograﬁ,
cinsel organları ve onların çeşitli organik eyleyişini göze getirdiği için değil,
kişinin kendine ait gözünü yitirmesine
yol açtığı (…) için pornograﬁktir.(…)
Pornograﬁnin müstehcenliği, genellikle sanıldığı gibi her şeyi sonuna değin
göstermesinden ve görünmemesi gerekenleri bakışa sunmasından değil,(…)
imgeyi çifte bir varoluş olarak konumlandırmamasından ve göz ile bakış arasındaki ayrımı görmezden gelmesinden
kaynaklanır.” (Sayın, 2003). Bu varsayıma göre, cinselliğin gösterildiği her
imge pornograﬁk değildir, cinselliği
konu almayan imgeler de pornograﬁk
olabilir. Erotika ve pornograﬁ arasındaki fark da buradan kaynaklanır. Biz
yine de beden ve cinsellik algılarını
kadın aleyhine nasıl yeniden ürettiğini
araştırdığımız cinselliği konu edinen
pornograﬁden bahsedelim.

Dokunma korkusu

kılan bir çerçeve değil aynı zamanda
görünmeyeni kendi içinde saklayan ve
ardında tükenmez bir çeyiz barındıran
bir perdedir.(…) Pornograﬁk bir imgede
ise kendi çerçevesinin dışına taşan, kendiyle beraber ona bakan gözü canlandıran bir kışkırtıcılık yoktur. Duyuların
diriliği yerine zaman içinde duyuların
gitgide körelmesini getiren imgelerdir
pornograﬁk imgeler; yarım istekli bir
uygulama fantezisine kapı aralasa da
aslında kaçışı olmayan bir denetleme

Pornograﬁnin temelinde bakışı tatmin etme vardır. Dokunmakla (hem
tensel hem manevi), nüfuz etmekle
ilgili olan her şey unutulmuştur ya da
hiç öğrenilmemiştir. Arka plan yerine,
ön plan vurgulanır. Görünen şey, bilinen şeydir; görmek ve bilmek birbirine eşittir. Bu yüzden, porno endüstrisi
merak edilmez, porno endüstrisinde
çalışan kadınların neden ve nasıl bu işi
yaptıkları, uyuşturucu, tecavüz, istismar hikâyeleri bilinmez. “(…) Zizek’e
soracak olursak pornograﬁnin birincil
özelliği göz ile bakış arasındaki ayrımı
ortadan kaldırması ve ekranda gördüğü
imgeler karşısında mıhlanan seyirciyi,
felce uğramış nesnesel bir bakışa indirgemesidir.” (Sayın, 2003) “Mıhlanan seyircinin” soracak sorusu da olmaz, bakışına sunulan şey ona şimdilik yeterlidir.
Benzer şekilde, partnerleri karşısında
da “mıhlanırlar”, hikâyeleri umurlarında değildir, konuşmalar kısa ve yüzeyseldir. Bir ilişkinin nasıl sürdürüleceği
konusunda cahildirler, çünkü ilişki için
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gerekli olan iletişimi kurmayı bilmezler. Bakışının tatmin edilmesini isteyen
porno tutkunu, partnerini daha çok hissedebileceği pozisyonu değil, bedenleri
daha iyi görebileceği pozisyonu tercih
eder, artık dokunarak hissedemiyordur,
sadece ﬁlmlerdeki oyuncular gibi “rol
kesiyordur” ve kendine dönüktür. Dokunmaktan değil, beden hareketlerini ya
da hayaline getirdiği sahneleri izlemekten zevk alır büyük ölçüde (hayal de kuramıyordur artık, daha önce izlediği imgeleri aklına getiriyordur, zira kendine
ait bakışını yitirdiği için hayal gücü de
yoksullaşmıştır), partnerinin en yakınında -içindeyken- bile aslında “yoktur”.

Narsisizm ve can sıkıntısı
Richard Sennett (2010), kamusal insanın çöküşüyle ortaya çıkan bir karakter bozukluğu olarak narsisizmi şöyle
tanımlar: “(…) neyin benliğin tatmininin alanına ait, neyin bu alanın dışında
olduğunun algılanmasını engelleyen
kendine dönüklük halidir. ‘Bu kişi ya da
olay benim için ne ifade eder?’ şeklindeki bir takıntıdır. İlginçtir ki benliğin
bu kendine gömülmesi benliğin gereksinimlerinin tatminini engeller”. Tam bu
esnada, can sıkıntısıyla kıvranan narsist erkek-bireyin imdadına pornograﬁk
imge yetişir, ama kısa bir süreliğine:
“[Pornograﬁk imge] tutkunun varoluş
nedenine, arzunun kayrasına doğru yol
alacağına, kendi ötesinde bir yere uzanmayan, kendi can sıkıntısıyla tekrar
eden ve can sıkıntısıyla tatmin olan bir
uyarılmadır. (…) Herhangi bir varoluşun
sizm ve can sıkıntısının can simidi porvarlığının ya da yokluğunun izini süreno izleme eylemi bir kısırdöngü halini
ceklerine, kendi yatıştırıcılıklarının izini
alır. Kendine dönük erkek-birey, kendi
sürerler.” (Sayın, 2003) Böylece, “Keşiçinde döner durur. Fakat bir yandan da
ke daha fazla hissedebilseydim, gerçekbu tutkusuzluğun, can sıkıntısının acısıten hissedebilseydim, o zaman başkalanı kadından çıkarır.
rı ile ilişki kurabilir, ‘gerçek’ ilişkilere
Öte yandan, Sennett’in beden ve
girebilirdim. Yazık ki hiçbir karşılaşma
narsisizm arasında
anında yeterince bir
kurduğu
ilişkinin
Porno
karşısında
yaşadıkşey hissetmiyorum”
de
cinsiyetlendiril(Sennett, 2010) di- ları kenetlenmenin utancını
mesi gerekir. Yüzyerek
hayıﬂanan
kadınlara transfer eden
kadının
erkek-bireyin can sı- muhafazakârların ikiyüzlü- yıllardır,
yüceltilmesinin
ön
kıntısı pornoyla yalüğü
ve
aynı
imgenin
verdikoşulu,
bedensiz
tıştırılır. İlginçtir ki,
ği
zevkle
akıl
tutulması
yaolmasıdır.
Şayet
bir
Sennett’in narsisizm
ve cinsellik arasın- şayan bilim “adamları”nın bedeni varsa da, o
da kurduğu bağlan- özgürlükçülük adına por- beden “bir erkek satı, pornograﬁk imge noyu kutsayan cehaletleri hibi” olduğu sürece
yüceltilmeye, semtanımına tıpatıp uykarşısında feministlerin
bolik anlamlar yükmaktadır: “ (…) narsöyleyecek
daha
çok
lenilmeye “hak kasisizm, bedenin ‘mesözü
var
zanır”. Günümüzde
taforik’ tasavvurunda
birçok kadının cinbir gerilemeye, yani
sel anlamda özgürleşmesiyle artık bedeﬁziksel bir şeyden bir sembol yaratmak
ninin tek sahibinin kendisi olduğu şekşeklindeki idrak faaliyetinin yoksullaşlindeki haklı bir nokta vurgulanırken,
masına yol açmaktadır.” Böylece, narsi-

bu nokta, cinselliği erkek bakışından
kurtarmak için yeterli olmamaktadır. Ne
yazık ki erkek bakış açısı, kadınların da
cinselliğe, bedenlere bakışını işgal edebilmekte ve cinselliğin salt biyolojik ihtiyaçtan öte olduğu, anlam yaratmaktaki
rolü es geçilmektedir. Pornograﬁk imge
patlaması ve narsistleşmeyle beraber
sembol yaratma mekanizmalarının da
kısırlaşması, tarihten gelen ve hali hazırda varolan güç ilişkileri içinde kadın
bedeninin aşağı statüsünü yaratmak bir
yana, olsa olsa baskıyı “özgür cinsellik”
adı altında görünmez kılarak daha da
vahimleştirir.

İmkânsız tatmin
Porno eleştirilirken sıkça bahsedilen
bir şey vardır: Kadın vücudunun idealize edilmesi, birçok kadının bu ideal
vücuda sahip olmadığı için psikolojik
baskı altına girmeleri. Eğlence endüstrisi için bu hâlâ büyük ölçüde geçerli olsa
da, porno endüstrisi için doğru değildir.
Porno siteler, artık her tür “zevke” hitap eden “ürün kategorileriyle” dolu.
feminist
politika
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Buna eskiden pornograﬁk tahayyüllere
dâhil olmayan yaşlı ve şişman kadınlar da dâhil. Çünkü porno izleyicisi bir
süre sonra tatmin olamıyor ve bilgisayar oyunlarındaki gibi “level” atlıyor.
Bir süre önce asla kabul edemediğinizi
düşündüğünüz şey, pornograﬁk imge
yoluyla tahayyülünüzün parçası haline
geliyor. Burada bizi ilgilendiren şey kimin neyin hayalini kurduğu değil, ama
neyi meşru görür hale geldiği. Çünkü
bu tahayyül genişlemesinin sonu yok;
daha yeni, daha ilginç olanın arayışında, birçok şey “anlaşılır” hale geliyor;
buna çocuk istismarı, hayvanlarla ilişki, ensest, tecavüz, dayak gibi şeyler de
dâhil. Celal Şengör, “Porno seyredene
sapık denen ülkede kadın katli, çocuklara tecavüz ibadullah!” derken, bu ikisi
arasındaki bağlantıyı göremiyor belli ki.

Kadınlar da porno izler ama…
Ama ya kendi aleyhlerine olacak
durumları içselleştirip normalleştirirler,
çünkü artık direnme güçleri kalmamıştır
pornograﬁk erkek tahayyüllünün karşısında ya da hayallerinde hazzın odağına
kendilerini koydukları fantezileri gerçekleştirdiklerinde büyük bir yıkım yaşarlar. “Sert” bir sevişme isterler belki,
ama şiddet değil; seviştikten sonra saygı
görmek isterler, hor görü değil; arzulu
bakışlar isterler, “yiyen” bakışlar değil.
Aynı şekilde, feminist ya da alternatif
porno dediğimiz türler için de erkek
egemen bakışa tâbi olup erkek egemen
piyasa ilişkileri içinde işleme sokulduğu sürece “feminist” ya da “alternatif”
yönü kaybolur, pornograﬁk yönü işler.
Zaten pornoyla ilgili olarak yeni olan,
kadın bedeninin aşağılanması değildir;
bu, porno endüstrisinin ortaya çıkışından yüzyıllar öncesinden beri varolan
bir durumdur. Yeni olan; pornograﬁye
içkin tüketen, haz verirken felç eden imgelerin kadın erkek fark etmeden bütün
izleyicilerde, güç ilişkilerinin ezen tarafı erkek bakışını meşrulaştırılmasına,
onun içselleştirilmesine hizmet etmesi
ve kadının kendine ait bakış açısını keşfetmesinin önünde yeni bir engel oluşturmasıdır.
Kadının haz arayışıyla toplumsal itibarının ters orantılı olması konusundaki
erkek dayanışması ve cinsiyetçi güç ilişkileri sürdüğü müddetçe, kadın ve erkek
aynı imgelerden beslenseler bile, aynı
beklentilere sahip olmayacaklar, kadının
tahayyül ettiğiyle yaşadığı arasındaki
büyük uçurum kapanmayacaktır. Denebilir ki fantezi her zaman bir “artı değer”
içerir; zaten bu uçurumun kapanması,
anlam oluşturmanın mekanizmasına
terstir. Buna genel olarak katılmakla bir36
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… bu tahayyül genişlemesinin sonu yok; daha yeni,
daha ilginç olanın arayışında, birçok şey “anlaşılır”
hale geliyor; buna çocuk
istismarı, hayvanlarla ilişki,
ensest, tecavüz, dayak gibi
şeyler de dâhil
likte, bir yanıyla da “elindekiyle yetin,
zaten hayal ettiğine ulaşamazsın” gibi
algılandığını ve mevcut durumu meşrulaştırarak atalete ve sinizme sürüklediğini de biliyoruz. O zaman uçurumdan
ne anladığımızı netleştirelim: Mevcut
durumda, kadın bedeni söz konusu olduğunda, haz dolu bir sevişmenin yerini
tecavüz, ölüm ve dayak; eşitlikçi, saygılı bir iletişimin yerini ise aşağılanma
ve değersizleştirme alıyor. Bu durumda,
bahsettiğimiz farkın fantezinin tanımın-

da olan “artı” olmadığı açıktır herhalde.
Erkeğin ve kadının tahayyül ettikleriyle yaşadıkları arasında neden bu kadar
büyük bir fark olduğunu sorgulamak ve
bunu yok etmeye çalışmak ise, feminist
mücadelenin meşruiyetini ve zorunluluğunu bir kez daha tasdik eder.
Kaynakça
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Feminist fantezi olur mu?

Gerçek olduğunda o kadar etkili olabilir mi bilemiyorum, ben olmadığını gördüm.
Gerçeklikten bağımsız bir fantezi kurmanın kolay olmadığını düşünüyorum
Bu yuvarlak masanın konusu cinsel fantezilerimiz. Bir hafta sonu
kahvaltısı eşliğinde fantezilerimizi
konuşmakta biraz zorlansak da... konuşmaya çalıştık.
Şirin: Ben cinsel fanteziyi somut
olarak yaşamadığın ama orgazma
giden yolda bedeni hazırlamak için
sana yardımcı olan bir hayal etme hali
diye düşünüyorum. Fantezimin fantezi olarak kalmasını isterim. Yalnızken
fantezi kurarım. Sevişirken hiç gerek
duymadım. Gerçek olduğunda o kadar etkili olabilir mi bilemiyorum,
ben olmadığını gördüm. Gerçeklikten
bağımsız bir fantezi kurmanın kolay
olmadığını düşünüyorum.
Ayşegül: Ben fantezimin gerçekten yaşadığım o eksiklik duygusundan kaynaklandığını düşünüyorum.
Hayal edip de yaşamadığımız şeylerden kaynaklanıyor olabilir, yaşayamadıklarımızın hepsini fantezi
yoluyla kapattığımızı düşünüyorum.
Kendi hayatımda da bunu açıkça gözlemleyebildim. Mesela benim ilk sevgilim olmadan önce resmen fantezi
dünyasında yaşıyordum. Bir sevgilim
olduktan sonra onunla fantezilerimi
gerçekleştirmeye başladım ve zamanla onlar fantezi olmaktan çıktı, önemi
kalmadı. Bu sefer bir basamak daha
atlıyorsun ve farklı fanteziler kuruyorsun, bunun bir sonunun olmadığını gördüm. Bu dönem biraz daha az
kuruyorum. İlk fantezim lisedeyken
hep üniversiteye gideyim, bir evim
olsun ve sevgilimle istediğim zaman
sevişebileyim istiyordum, kimseden
izin almadan. Kendimi evde çıplak
hayal ediyordum, bunlar gerçek olmaya başlayınca fantezi olmaktan
çıktı.
Şirin: Özgürleştiğin bir ortamı
fantezi olarak kurgulamışsın.
Olcay: Ben de neden böyle bir
şeye ihtiyaç duyuyorum acaba diye
düşünüyorum. Genellikle seviştiğim
sırada fanteziler kurmayı tercih ediyorum. Tek başıma da yaparım aslında ama fanteziyle çok daha hızlı
orgazm olabiliyorum, çünkü öyle bir
problemim var.
Ayşegül: Benim de şöyle bir fantezim vardı bir dönem. O zaman lisedeydim sanırım. Benden birkaç yaş

büyük, erkek kuzenlerim var. İçlerinden biriyle hep kavga ederdik. Bir
gün onların evlerine gittim. Yastık
savaşı yapmaya başladık. Birden ona
karşı aşırı bir cinsel istek duyduğumu fark ettim ama tabi bir şey yaşamadık. Ondan sonra ben hep onunla
kavga edip sonra sevişmeye başladığımızın hayalini kurdum. Neyse ki
geçti.
Fadime: Benim üniversiteye kadar doğru düzgün sevgilim olmadı.
O zaman da zaten cinselliği bile yaşamamışken fantezi kısmına geçemedim. Namuslu genç kız, iyi aile
kızı baskısını her zaman üzerimde
hissettim. Sonra da bir süre bedenimi tanımakla geçti. Biraz takıldığım
ortamlardan dolayı birlikte olduğum
erkekler cinselliği çok rahat yaşadığımı düşündüler ama öyle olmadı.
Yani dudaktan öpüşmek için bir ay
geçiyordu. Tabi sonradan daha rahat-

tım ama şimdi düşününce o dönemlerde bile her zaman birlikte olduğum
erkeklerin fantezilerine ortak olduğumu düşünüyorum. Ama son dönemde
benim de fantezilerim var ve genelde
duygusal bağ kurduğum değil tanımadığım insanlar üzerine fantezilerim oluyor.
Leyla: Şimdi bir erkek olsa tak tak
diye beş tane fantezisini sayar. Ben de
ilk cinsellik deneyimini yaşadığımda
fantezim yoktu. Gerçek orgazmı daha
yeni yaşadım. İlk defa bir adamla olduğumda acaba işedim mi diye düşündüm. Şimdi artık fantezilerim var.
Örneğin orta yaşlı erkek fantezim var.
Ön sevişmesi uzun tiplerden... Bir de
mekan fantezisi, mutfak masasında
sevişme gibi... İmkansız şeyler beni
çekiyor, hiç beklemediğin bir anda
sevişmeye başlamak gibi.
Arzu: Beni de birinin gelmesi
ihtimali gibi adrenalini yüksek şeyfeminist
politika
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ler heyecanlandırıyor. Önceden çok
robot gibi sevişiyordum. Haz alma
duygum çok gelişmemişti. Yaşadıkça
hem vücudunu keşfediyorsun hem de
neyi yapmaktan hoşlandığını öğreniyorsun, ya da adamın ne yapmasından hoşlandığını biliyorsun. Ben de
neredeyse geçen sene keşfettim haz
alma durumunu.
Leyla: Ben kadının orgazmının
çok zor olacağını düşünüyordum önceden ama penetrasyonsuz da mümkün olduğunu gördüm. Dokunduğu
anda gidiyorum yani. Duygusal olmasından kaynaklanıyor ama biraz
da imkânsız olmasından kaynaklanıyor sanırım, imkansızla tutku zaten
doğru orantılı.
Olcay: Ben mastürbasyon olduğunu bilmeden zevk almaya başladığımda ortaokul ya da lisedeydim.
Leyla: Ben de 3-4 yaşlarında hatırlıyorum bir yere sürtünüyordum,
babam beni uyarmıştı. Yıllar sonra o
anı düşündüğümde utandım.
Olcay: Annem terziydi, kumaş dükkânlarından çıkmazdık.
Dükkânlarda 1-2 metrelik masaların
köşeleri sivridir. Kumaşı indirir topu
çıkarır, o zaman masaya biraz yaklaşmıştım, hoşuma gitmişti, masanın
sivri yerine bayıldım yani.
Arzu: Cinselliği ilk defa yaşadığımda sevişmeyi sadece gece ve yatak odasında yapılan bir şeymiş gibi
algılıyormuşum meğer. Ondan sonra
mekan fantezisi kurmaya başladım.
Başka bir odada, bir yerde vs. Kalabalık bir yerde gizli sevişiyor olmak
ilgi çekici geliyordu.
Leyla: Senin dediğin hepimizde
var galiba. Acayip bir adrenalin hali
var, ben de adrenalini seviyorum. Bu
toplumsal olarak yasak bir şey olabilir, bilmediğin birisi olabilir. Çocukluğumda yaptığım bir sporda şampiyon bir adam vardı ama onu kimsenin
bilmemesi gerekiyordu. Mesela müsabakalara gidiyorduk, renk vermemem gerekiyordu. Ben hayalimde
onunla gizli sevişiyordum, tutku vardı. Şimdi mesela kışın ortasında karlı bir yere gittiğimi hayal ediyorum,
akşam yürüyüşe çıkıyoruz -bu arada
bütün fantezilerim duygusal bir şey
hissettiğim birine karşı yapıyorumbir yerde duruyoruz, sevişmeye başlıyoruz ve aslında üstümüzü çıkarmadan, penetrasyon durumu olacak ama
o soğukta karda kışta benim içimden
sıcacık bir şey akacak. İnanılmaz bir
şey. Bir de doğayı seviyorum, yani
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vahşi doğada ağaç altında, toz toprak
içinde fantezilerim var.
Fadime: Duygusal bağ kurduğum
birisi benim fantezilerimde yer almı-

Bir ara fantezilerimde çok
pasif konumda olduğumu
fark ettim ve bu durum
beni acayip rahatsız etti.
Yani neden hep erkekten
bekliyorum diye, sonra
fantezilerimde aktif olmaya
başladım. Hayır, ben
feministim aktif olmam
lazım. O mesele de
çok ilginç
yor, sanırım onlar çok masum çünkü
fanteziyi de kirli bir cinsellik olarak
düşünüyorum. Yabancı birisi daha
çekici geliyor. Örneğin uçaklara park
yeri gösteren, dövmeli, uzun saçlı
erkeklerle apronda sevişmek benim
için fantezi konusu olabiliyor.
Şirin: İki kişi düşünüyorum uzaktan. O iki kişiyi izlerken uyarıldığımı

görüyorum, onları kendime göre yönlendiriyorum. Kendim yönettiğimde ve o işin öznesi olduğumda keyif
alıyorum. Şurama dokun, şöyle yap
diyorum. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Genellikle yüzsüz görüntüler
oluyor. Benim haz almamı, beynimi
tetiklemesi gereken şey görüntülerin
toplamı ama bu görüntülerde sevdiğim ve istediğim kişi yok.
Alara: Mesela uyurken, kendi rızam dışında biriyle birlikte olmak
bana cazip geliyor. Aslında bu sevişmek olmuyor. Tecavüz etmek gibi,
şiddetli bir sevişme kurguluyorum.
Tabi uyarıldığın için uyur numarası
yapsan da nefes alış ritmin değişiyor... Keşke uyumaya devam edebilsem ya da çok iyi rol yapabilsem istiyorum. Aslında tecavüz gibi bir şey
yani…
Olcay: Benim de iki farklı kategoride fantezim var. Birincisi beğendiğim erkek ya da her neyse tanıdığım
ama sevişmediğim birinin, başkasıyla sevişirken onu düşünerek sevişmek gibi bir fantezim var. Onu hayal
ederek başka biriyle sevişmek çok
zevkli oluyor. İkincisi de seviştiğim
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insanın bana mastürbasyon yaparken
hikaye anlatmasını severim. Genelde
hikayeye ben başlıyorum, hoşuma
gitmezse yönlendiriyorum. Bu sevişirken anlatılan hikayelerin imkansız
bir tarafı yok, hiç imkansız hikayeler
değil. İki kriter var; bir olayın geçtiği yerin kalabalık bir mekan olması,
diğeri de üzerime giyilen bir kıyafet,
yani hiç etek giymem ama fantezide
etek giyerim, külot giymemek gibi
rahat şeyler düşünürüm. Örneğin çok
düşük bel pantolon giyiyorum fantezimde, hemen indirilebilecek cinsten.
Mesela barda, otobüste geçebilir. Bu
hikâyelerde beni çok heyecanlandıran şey ayrıntılardır. Kendimi üçüncü
bir göz gibi görüyorum, bu da beni
heyecanlandırıyor. Sadece bir defa
internetten canlı yayımlamıştık, o da
bir fanteziydi.
Leyla: Ben de mesela dışarıdan
nasıl göründüğümü merak ederim.
Kesinlikle üçüncü bir göz olarak ya
da aynadan izlemek isterim kendimi.
Alara: Ben kendime dışarıdan
baksam koparım. Pis bir porno ﬁlm
izliyormuşum gibi geliyor.
Ayşegül: Ben de bir de fantezi
kurduğum kişi eğer fantezimdeki gibi
davranmıyorsa sinirlenmeye başlıyorum. Agresif oluyorum, hayal kırıklığı yaşıyorum. İstiyorum ki fantezimde ne yapıyorsa onu yapsın.
Arzu: Çünkü hayalindekini kendin yönetiyorsun, kendi isteklerine,
arzularına, beklentine göre kurguluyorsun. Uymayınca da kızıyorsun.
Leyla: Ben de en iyi orgazm yaşadığım anı düşünüyorum. Çok komik
mesela, çok iğrenç bir adamla birlikte oldum. Fakat o ilk kez dilini içime
soktu. Ben o adamdan nefret ettim.
Bir daha hiç görüşmedim ama fantezi
kurduğumda adamın yüzünü silerek o
anı hayal ediyorum.
Şirin: Peki, tekrar yaptığında bu
kadar keyif verecek mi sence?
Leyla: Verecek eminim. Adamdan
nefret ettiğim halde hayalimde istediğim bir adamın yüzünü koyarak o anı
kuruyorum.
Şirin: Fantezi benim için cinselliği yaşama biçimim yani eğer partnerim yoksa ve bedenimden haz almak
istiyorsam mastürbasyon yaparım.
Sevdiğim insan arzulayarak bana dokunmuyorsa adrenalinden, bedeninin
deviniminden bunu anlarım. Sen haz
alıyorsan duygun ona geçer. Bu fantezi değil, güzel sevişme olur. Fantezi
afrodizyaktır benim için. Seni uyaran

bir şey olması gerekir ama bunlar
acaba dayatılan şeylerden mi besleniyor? Çünkü heteroseksüel bir kadın
bir erkekle sevişirken bana bir kadını
hayal ettiğini söylemişti. Ona sevgilisi eşcinsel olduğunu söylemiş. O da
“nereden çıkardın senle birlikteyim
ve seni arzuluyorum” demiş. Bir erkekle birlikte olmam şart değil erkekleri fantezimde kullanıyorum. Onu
istediğim gibi kurguluyorum, aslında
bu gerçekte istediğim bir şey değil.
Fantezi sorgulanmaz, yargılanmaz.
Ayşegül: Bir ara fantezilerimde
çok pasif konumda olduğumu fark ettim ve bu durum beni acayip rahatsız
etti. Yani
neden hep
erkekten
bekliyorum diye,
sonra fantezilerimde
aktif
olmaya
başladım.
Hayır, ben
feministim aktif
o l m a m
lazım. O
mesele de
çok ilginç.
Fadime: Ben
de erkeklerin aktif
katılımcı
kadınlarla
sevişmekten zevk
aldığını düşünüyorum yoksa süs bebek gibi yatmak onları da hiç uyarmıyor.
Şirin: Kadınlar belki başkasından
bekledikleri için aktif olmuyorlar.
Genelde hayal ettiğim çiftte erkek
oluyor ve onları istediğim gibi yönlendiriyorum. Bazen bir artist falan
yaratıyorum. Bir de iki kişiyi sevişirken gördüğümü hayal ediyorum,
röntgencilik yani.
Olcay: Röntgencilik beni de uyaran bir şey. Teşhir gibi.
Şirin: Bir yandan da sevişmeyi
yönlendiren, haz vericinin sen olması
orada pasif bir iktidar yaratıyor. Hem
görüntüleniyorsun hem de onun uyarılma gücü sende ya, o güç sana pasif
iktidar sağlıyor.
Olcay: Ama sevişme anını hiç hayal etmiyorum yani o cinsiyetçi du-

rumu.
Şirin: Bu hoşlanılma hali bize dayatılan bir şey mi? Biz hep niye orada tanımlıyoruz kendimizi. Adamları
hayallerimizin nesnesi haline getirip
alaşağı edebiliriz.
Alara: Hayat bize nasıl öğretiyorsa öyle hayal ediyoruz kendimizi.
Şirin: Ama perde arkasında, dominant kadınlardan hoşlanan çok erkek var, köle erkeğim diyen bir sürü
erkek var. Kadının yönlendirmesinden hoşlanan çok erkek var.
Leyla: Kendi aralarında “feministler iyi sevişiyormuş abi” gibi şey-

ler konuşuyorlar.
Şirin: Bunun nedeni de feministlerin kendi bedenlerinin ve beyinlerinin özgür olması.
Fadime: Birkaç defa aynı anda
orgazm yaşadık, gerçekten de çok
zevkli.
Ayşegül: Ben hiç penetrasyonlu
orgazmı yaşamadığım için...
Leyla: O zaman sana 40 artı tavsiye ediyorum. Ben de orgazm olduğumu sanıyordum. İlk orgazmı daha çok
yakın zamanda yaşadım. Mastürbasyondan çok daha zevkli. İçimden sular seller aktı. O zaman herhalde ben
işedim falan oldum. Bayağı şaşırdım.
Artık penetrasyonlu, penetrasyonsuz
bayağı oluyor yani.
Not: Bu yazıdaki bütün isimler birer fanteziden ibarettir.
feminist
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Sapkın sevicinin mavi göl fantezisi
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“Çoğunluğun” önyargılarını kıracağım, yanlış bilgilerini düzelteceğim diye, seks
hayatım yokmuş gibi davranacak ve yaşadığım cinselliğin penis yokluğuyla alçaltılıp
küçümsenmesine göz yumacak da değilim

T

Burcu Ersoy

aklit, öğrenmenin en iyi yöntemi. Keşif ya da keşfetmek;
öğrendiklerin dışında bir şeyi
bulmak. Kendinle ilgili yeni
bir şey keşfettiğinde, aslında o güne kadar nasıl da -mış gibi yaşadığını, yani
taklit yöntemi sayesinde normları ne de
güçlü bir şekilde içselleştirdiğini de fark
ediyor insan. Oysa çemberin dışına çıkmak herkesin aklına gelir, ama sadece
bazıları adım atar. Ama durun, iş burada
da bitmez, o adımı çok güzel geri çektirirler, cısss’la başlar, dayakla devam
eder, hatta söz dinlemeyenin ölüme kadar yolu vardır. Dolayısıyla, o adımı attığını dahi unutmak
işine gelir birçoğumuzun. Geriye kalan, Sapkındır1.
Çocuklar
sürekli keşfeder, ama
doğru olanı taklit
edemezse köteği
yer. Fiziksel şiddetin yanlış yöntem
olduğunu benden
önceki
çocuklarında tecrübe eden
ailem, benim üzerimde de psikolojik
şiddet yöntemini
denemiş, sağ olsunlar. Kız çocuğu
taklidi yapamayan
bana, başlarda güzel güzel kız olduğumu, etek giyersem ne kadar cici olacağımı anlatmaya
çalışsalar da, bakmışlar ki karşılarında
esmerken sarışınım demesi yetmezmiş
gibi küçük bir pipisi olduğunu iddia
eden Ali almış başını erkekliğin sularında yüzüyor, daha etkili yollar aramaya
koyulmuşlar. Bir telaş psikologlar gezilmiş, biz nerde hata yaptıklar, bu çocuk
neden böyleler, nasıl düzelteceğizler,
vs. Angelina Jolie’nin çocuğu değiliz
ki rahat bırakılalım.2 Sonunda, 4 yaşındaki bu yavrucağa, olduğunu sandığı o
küçük pipisinin başına gelecekleri canlı
canlı izletmişler bir sünnet düğününde.
Travma, kesin çözüm! Azcık ucundan
aldırmak hangi erkek çocuğu mutluluktan heyecanlandırmış ki, bizim imitas40
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yon Ali bu acıyı sahiplensin, öyle değil
mi? O günden sonra, erkeklik iddiası bir
daha ağza alınmamak üzere sökülüp atılmış dilimden. Anlayacağınız ben sapkın
doğmuşum da ailem saptığım yoldan
çekip çıkarmış beni. İsyankâr ruhuma
daha o minicik bedendeyken prangalar
vurulmuş. “Erkek Fatma” olmak kalmış
elimde bir tek. Bebeklerle ve cici evcilik oyunlarıyla da pek alakam olmadı,
erkek arkadaşlarımla ağaçlara tırmanmak, çıkışa gel kavgaları etmek ve futbol oynamaktan zevk alıyordum. Tek
bebeğim olan Sindi’yi çırılçıplak soyup
arkadaşlarla gizli gizli cinsellik keşfetme maceralarım aklıma geliyorsa da,
Sindi’ye yaklaşımımdan da anlayacağı-

nız gibi, aslında erkekliğe öykünmemin
bilinçaltında yatan gizli nedeni, içten
içte geleceği öngörüp kadınlarla birlikte
olmanın tek yolu sandığım vücuda sahip
olma arzusuydu. Bu hikayeyi anlattığımda, “yok canım, sen bariz küçükken
duyguları baskılanmış gizli bir transsın”
diye takılan arkadaşlarım olsa da, 13
yaşında ilk kez regl olduğu günü, annesinin attığı tokada rağmen sevinçle karşılayan ve o günü “ilk kez kadın oldum”
diye duvardaki takvimine not eden biri
için pek doğru bir tespit olmazdı bu. Üstelik olgunlaşan kadın bedenini aynada
seyredip büyüyen memelerine hayran
olan ve gittikçe kadınsılaşan vücudunun
kıvrımlarıyla gayet barışık, sıcak ve sa-

mimi bir ilişki kuran bir genç kız olarak,
hala futbolu seviyor olmam, kollarımı
aça aça haldır huldur yürümem, küfretmem ve daha birçok “hanım hanımcık
kız” zıddı rahat davranışlarım nedeniyle
“erkek Fatma” denmeye devam edilmesinden rahatsız olmaya, erkek sözcüğünü ruhuma ve bedenime bir hakaret, bir
aşağılama olarak görmeye başlamıştım.
Ne vardı yani, neden bunlar sadece erkeklerin yapacağı şeyler oluyordu, ben
de yapmak istiyordum, böyle rahattım
ve mutluydum, kim demişti bunları kızların yapamayacağını, kızdım da yapardım da! İşte, tam da bu bedenle barışma
evresinin üstüne tuz biber katkısı olarak
feminizmin ilk tohumları atılmıştı bile.
Stefani ve Keyt.
Şu an bu satırları
yazarken bir yandan dinlediğim radyoda, müziğe ara
verildiğini
fark
ettim ve tok sesli
bir anlatıcının ağzından Stefani ve
Keyt’in
diyaloglarıyla şekillenen
hikayesine kulak
verdim. 8 senedir
birbirlerinin en iyi
arkadaşı olan bu liseli kızlardan Keyt,
o gece annesinin
eve gelmeyeceğinden emin olduktan
sonra
Stefani’yi
eve çağırmış. Keyt,
gergin ve sıkıntılı, Stefani’nin yanına oturuyor, Stefani ona doğru başını çevirince yüzüne
doğru yaklaşarak “konuşmamız gerek”
diyor. Stef de meraklanıyor ve ne oldu
diye soruyor. Keyt, “bunu söylemek
çok zor, nasıl diyeceğimi bilemiyorum,
benden uzaklaşmandan korkuyorum”
diyor gözleri dolarak. Stef, Keyt’e iyice yaklaşıyor ve arkadaşına dokunarak,
“lütfen Keyt anlatmalısın, biz her şeyi
paylaştık şimdiye kadar” diyor. Keyt’in
nefes alışları hızlanıyor, çenesi titriyor
ve sonunda “Stefani, ben (?) !” diyerek
ağlamaya başlıyor. Stef de ağlamaya
başlayıp Keyt’e sımsıkı sarılıyor ve “sakın üzülme ben seni seviyorum, birlikte
bunun da üstesinden geliriz” diyor. Evet,
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soru işareti için tahminlerinizi bekliyorum. Tamam, konuşmanın gidişatından benim ne tahmin ettiğimi tahmin edin
o zaman, bu daha kolay!
Gözlerim iyice açılmış
şekilde beklerken duyacağımı sandığım cümle,
“sana aşığım!” idi. Çok
erotik gelmişti anlatım
ve birazdan da sevişecekler sandım. Duyduğum ise “hamileyim!”
oldu. Ve hoop bu dünyaya geri döndüm. Aloo,
nerde yaşıyorsun seeen!
Sapkın bir sevici olunca,
insanın beklentileri de
sapkın oluyor işte böyle.
“‘Lezbiyenim’ demek, dinleyenler açısından ‘cinselliğim var’
demek. Toplumun çoğunluğu içinse cinselliği olan bir kadın ‘yollu’
bir kadın, yani aslolan
yol dışında her yola gelebilecek kadın, demek” 3. İşte bu benim: yolundan sapmış bir sevici! Ahlak
buysa ben ahlaksızım diyen tüm genel
ahlaksızların hissettiği duyguyla, ben
de bu yoldan sapar, istediğim her yola
girerim. Lezbiyen sözcüğü “cinsellik”
çağrıştırıyor diye, kendisi için ve kadınları seven diğer kadınlar için bu sözcüğü kullanmaktan imtina eden öyle çok
kadın var ki… Hatta, kadınları seven
haliyle toplumun çizdiği sınırların içine dahil olmaya çalışan, eşcinsel ilişkisini toplumsal normlara uydurmaya
çalışarak kabullenme ve onay isteyen
kadınlar var. Ben onlardan biri değilim
ve o nedenle de “sapkın” bir seviciyim
işte. Bi kere cinselliğim var; sevişmeyi
seviyorum ve bunu saklama gereği duymuyorum, hatta türlü türlü cinsel fantezilere sahibim. Lezbiyen, “kadın kadına
sevişen” demek değil, erkeklerin “lezbiyen porno”larındaki seks objeleri değil
demek zorunda kalıyorum elbette, ama
“çoğunluğun” önyargılarını kıracağım,
yanlış bilgilerini düzelteceğim diye,
seks hayatım yokmuş gibi davranacak
ve yaşadığım cinselliğin penis yokluğuyla alçaltılıp küçümsenmesine göz
yumacak da değilim.
Mesela, bir kadınla sevişmeyi dahi
heteroseksist bir sevişme kalıbına uydurarak, erkek ve kadın rollerini, aktif ve
pasif şekilde yaşama eğiliminde olanlar
var. Bir nevi, taklit etme yönteminden
kopamamış, halen bunun kolaylığı ve
kopyala yapıştır tembelliği ile cinsel-

liklerini kuran insanlar çok fazla. Ancak
kimseyi suçluyor ya da yargılıyor değilim kesinlikle, sadece, sürekli bir “nasıl sevişilir” dersleri bombardımanına
maruz kaldığımızı ve kaçınılmaz olarak
bu dersleri patik ettiğimizi vurgulamaya çalışıyorum. Bir sapkın bile ne kadar
taklitlerden kaçınırsa kaçınsın, istediği
özgünlüğü yakalayamıyor. Bunun için,
görmemek, duymamak, okumamak,
dinlememek lazım ki hiç bir şey yapmasak bile yaşarken öğreniyoruz maalesef.
İlk kez yaşadığımızı sandığımız deneyim bile aslında bir yerden beynimize
işlenmiş kodların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sonra da hadi bakalım bu
ezberleri bozalım diyoruz. İşte tam bu
noktada benim fantezim giriyor devreye, öğrendiğimiz bir cinsellik olmasa,
ikide bir ezber bozmak zorunda kalmasak… Nasıl olurdu?
Sürekli yeniden doğmak istemek gibi
bir şey, her sevişmenin sevişmeye dair
hiçbir şey bilmeksizin ilk kez yaşıyormuş gibi deneyimlenmesi fantezisine
sahip olmak. “Mavi Göl’de yaşasaydım
belki böyle olmazdı, bu kadar birikimim
olmasaydı, başka türlü olurdu” diyor bir
kadınla ilk kez cinsellik yaşayan sevgilim bile… Bu ülkenin Cumhuriyet Savcılığı, Kadın Kadına Öykü Yarışması
öykülerinden oluşan Aşkın L Hali kitabına, “doğal olmayan yollardan cinsel
ilişki”yi barındırarak müstehcen olduğu gerekçesiyle soruşturma açamazdı,
doğal diye öğretilen bir heteroseksist
cinsellik kalıbı var olmasaydı… “Hiçbir

şey bilmeseydim keşke;
hiçbir şey öğrenmemiş
olsaydım. Etrafta kısıtlama, örnek ve yönlendirmenin olmadığı bir yerde, kendi kendime keşfetseydim cinselliği...”
diye özetlemiştim geçen
sene bu fantezimi.4 Şimdi düşünüyorum da, cinsiyetsiz dünya hayalimle
paralel aslında bu fantezim. Erkek ve kadın
diye ayrılmazsak, nasıl
sevişmemiz gerektiğine dair kalıplarımız da
olmayacak. Sevişmek,
sevişmek demek olacak
işte; kimse “lezbiyenler
nasıl sevişiyor ki” diye
merak etmeyecek, çünkü sevişmek, am-penis
penetrasyonuna sıkıştırılmış dar kalıplar içine
hapsolmak yerine, dokunmakla başlayıp sonu
olmayan bir keşif olarak
yaşanıyor olacak.
Şu iki cinsiyetli heteroseksist dünyaya getirdikleri bebeklerinin cinsiyetini
herkesten saklayıp seçimi çocuklarına
bırakacağını açıklayan Kanadalı çift ile
ilgili habere facebook’ta, “ben o çocuk
olsam seçme hakkımı hiç kullanmazdım” diye yorum yazmıştım.5 Bu devrimci çiftin dediklerinden zerre kadar
anlamamış “uzman”ların, çocuğun ileride zorluk çekeceği safsatalarına aldırmadan, önce beyinlerimizde yapsak
biz de şu devrimi, sonra da cinsiyetsiz
bebekler olarak Mavi Göl’de sevişmeler
hayal edip düşlerimizin ardından gitsek,
ne de güzel olur. Belki yazmakla başlarız paylaşmaya, paylaştıkça çoğalır hep
birlikte adım artarız şu çok matah dünyayı yolundan saptırmaya!
___________________________

“Sapkı”’ ifadesini, 2009 başından beri
“quee”’ yerine kullanıyorum. Bakınız:
Kaos GL Dergisi, Eylül-Ekim 2009,
108. sayı, Kelimeler ve Şeyler dosyası
giriş yazısı: ‘’Binbir ‘sapkın’ düşünce
sözcüklere dökülürse..’’
2
Meraklısına: “Angelina’nın kızı da erkek
gibi giyiniyor” alt başlığı, “Cinsiyetsiz çocuk yetiştirme tartışması” haberi,
26.05.2011, haberturk.com
3
Yeşim T. Başaran’ın, kasgl.org’ta 14 Aralık 2009 tarihinde yayınlanmış olan “Lezbiyenler Nasıl Yaşar?” başlıklı yazısından.
4
“‘Cinsellik’ imiz, Eşcinsel/Biseksüel
Kadınlığın Üç Hali”,19 Ağustos 2009, kaosgl.org
5
Haber için: “Cinsiyetsiz çocuk yetiştirme
tartışması”, 26.05.2011, haberturk.com
1
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Pornograﬁnin alternatiﬁ mi? Alternatif porno mu?

Lezbiyen pornograﬁk materyaller, ana akım porno sektöründe “ne olursa gider” anlayışıyla,
heteroseksist fanteziye hizmet ettiği ölçüde yer almaya başlıyor

P

Tuğba Özcan

ornograﬁ tartışmaları, porno
karşıtı feministler ile başlayıp,
birçok veçheden geçerek bugün geldiği noktada, hâlâ farklı görüşlerin değişik uçlardan tuttuğu,
önerilerle zenginleşen ama mutabakata
varılması gittikçe zorlaşan bir yere doğru gidiyor. Pornograﬁyi, fotoğraﬂar ve
sözcüklerle kadını aşağılayan her türlü
görsel materyal olarak adlandıran ve
buradan yola çıkarak her türlü pornograﬁk öğeye karşı olan feministler
olduğu gibi, pornograﬁnin kadınların özgüllüğüne işaret ederek yeniden üretilebileceğini,
bastırılan kadın cinselliğine özgürleştirici bir kapı olabileceğini
düşünen pro-seks feministler de
var.
Hâlihazırda
önümüzdeki
fotoğrafın bize gösterdiği; pornograﬁnin cinselliğe dair yaptığı
tanımın eril olduğu: Erkek gözüyle, erkeğin bakmak istediği,
baktığı ve tanımladığı… Burada
eril dilin ve gözün yaptığı tanım,
kadının erkek bakışında olmasını istediği yer kadar. Kadın itaat
eden, bekleyen, pasif, fetişleştirilen, ya çok saf ve kirletilen ya
da çok azgın ve bir türlü doyurulamayan…
Porno endüstrisinde heteroseksizmin hâkimiyeti söz konusu, her ne kadar artık gay porno
videoları çekilebiliyor ve internet siteleri kurulabiliyor olsa da.
Amerika’da lezbiyen bir grup
kadının, lezbiyen kadınlar için
çekmiş olduğu videolar, Yetişkin
Film Yapımcıları Derneği1 tarafından reddediliyor. Penis görüntüsünün olmadığı ve erkeğin
boşalmadığı bir video, porno endüstrisi
içinde yer alamıyor. Ana akım porno
sektöründe, kadınlar, eşcinsel kadın ve
eşcinsel erkekler pornograﬁk materyallerin yapım aşamasında yer aldıkları
halde, heteroseksist matriks içinde kendilerine hitap eden görüntülere ulaşamıyorlar. Sonraları, ironik bir şekilde,
lezbiyen pornograﬁk materyalleri, ana
akım porno sektöründe “ne olursa gider” anlayışıyla, heteroseksist fanteziye
hizmet ettiği ölçüde yer almaya başlıyor, kamerayı lezbiyen kadınların elin42
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den alıp, erkeklere vererek… Endüstri
içinde kadın cinselliğinin “rahatsız”
ediciliği ve lezbiyen cinselliğinin “korkutuculuğu” göz önündeyken, erkek
eşcinseller bedenlerindeki penisin yüzü
suyu hürmetine ﬁlm yapımcılığı yapabildiler. Ama bu kemikleşmiş kurum
içinde kendi dillerini oluşturmaları pek
mümkün olamadı, özgüllükleri sönümlendirilerek sektör içine dâhil edildiler.
Bedenin metalaşması, özellikle kadın bedeninin metalaşması, aşağılanması ve parçalanması, porno karşıtı

feministlerin daha yüksek sesle karşı
çıkışlarını beraberinde getirdi. Feministlerin bu mücadelesi, zaman zaman
muhafazakâr sağın porno karşıtlığı ile
de birleştirildi, paralellikler kurulmaya
çalışıldı. Pornoya karşı olmak, her türlü
cinsel “içeriğe” karşı olmaya indirgendiğinde muhafazakârların cinselliğin
temsiline ahlaki karşıtlığı ile aynı çizgide değerlendirilir oldu. Pornograﬁnin
feminist eleştirisinin politik bir mesele
olduğunu unutmamamız gerek. Pornograﬁ, MacKinnon’ın da belirttiği gibi

iyiyi ve kötüyü ele alan bir ahlak alanı
içinde değil, güç ilişkileri içinde değerlendirilmesi gereken politik bir mesele.
Porno karşıtı feministlerin mücadele ettikleri şey, cinselliğin temsil ediliş
biçimi. Melek Özman’ın Bianet’teki
yazısında değindiği gibi, “…bir ﬁlmi
pornograﬁk yapan cinselliğin temsiline
ne kadar, nereye kadar yer verdiği değil,
nasıl temsil ettiğidir. Yani muhafazakâr
cinsellik temsillerini ne kadar yeniden
üretip üretmediğidir.”
MacKinnon’ın görüşüne göre pornograﬁ zor kullanılan cinselliğin
bir formu, cinsellik politikalarının pratik alanı, cinsiyet eşitsizliğinin bir kurumu. Bu açıdan
pornograﬁyi zararsız birer fantezi ürünü olarak görmek zorlaşıyor. Kadınlık ve erkekliğin
toplumsal kuruluşundaki erkek
baskısı ve sömürüsünü de içine
alarak, pornograﬁ eril üstünlüğün cinselliğini kurumsallaştıran
bir endüstri. Cinsiyetler, cinselliği de barındırıyor ama pornograﬁnin yaptığı, bu cinselliğe bir anlam oluşturmak. Oluşturulan bu
anlam içinde kadın erkeğin gözünden, erkeğin gördüğü ya da
görmek istediği şekilde konumlandırılıyor. MacKinnon’unçok
güzel özetlediği gibi “erkeğin
kadın üzerindeki gücünün anlamı şu: Erkeğin kadını nasıl gördüğü, kadının ne olabileceğini
tanımlıyor.”2
Cinselliğin kendisinin toplumsal olarak kuruluşu ve gerçeklikte de cinsiyetli bir yapısının oluşu, pornograﬁnin bir
hayal ürününden çok, gerçeklik
içinde kurgulandığı sonucuna
götürüyor bizi. Dworkin’in ileri
sürdüğü düşünce üzerinden bakıldığında pornograﬁyi; fantezi, cinselliği kötüye kullanma, olanın yansıması,
ifade şekli ya da gösterge olarak adlandırmak yetersiz kalıyor bu durumda.3
Çünkü yaşamımıza sirayet etmiş bir
yerde artık o. Eril bakışın, eril dilin hegemonyasında bir cinsellik tanımı yapılıyor ve toplumsal rollerin pornograﬁyi,
pornograﬁnin hakim cinsellik anlayışını
beslediği bir kısır döngü oluşuyor. Fakat
porno karşıtlarının gerçeklik ile fantazma arasında kurdukları nedensel ilişki,
Judith Butler’a göre birkaç problemi
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beraberinde getiriyor.4 Teleolojik bir
ilkeyle hareket edildiğinde, görüntülerin fanteziye evrimi,
fantezilerin gerçek
bir aktiviteye evrimi
ile izleniyor. Böyle
bir izleğin sonucunda, temsil, fantezi
ve aktivite arasında
kurulacak olan bir
nedensellik ağında,
ayrımcılık temsile
tekabül ediyor. Yani,
fantezinin görüntüsü
aktiviteyi erteliyor
ya da durduran bir
işlevi oluyor. Temsilini gördüğümüz
fantezi, gerçeklikte
bir kırılma yaratabilir oluyor. Diğer
taraftan bakıldığında, temsili görüntü
ayrımcılık
yapan
bir aktivite olarak
ele alınırsa, böyle
bir görüntüye bakan
bir seyirci, görsel
bir saldırı ile karşılaşmış oluyor; bu
saldırıda
“seyirci”
pasif bir alıcı konumunda. Bu şekilde
değerlendirildiğinde, Butler görüntü,
görüntünün anlamı ve etkisi arasında
yorumlanabilecek bir alan kalmadığını ve pornograﬁnin analizinin mümkünsüzleştiğini söylüyor. Pornograﬁk
görüntülerin içeriden bir yapı-bozuma
uğratılarak, farklı okumalara açılabileceğini öne süren alternatif porno ya da
feminist porno destekleyicilerinin de
güç aldıkları bir nokta bu.
Peki, alternatif porno ne söylüyor?
Öncelikli olarak, seks-pozitif feminizm,
cinsel kurtuluşun ve cinsel özgürlüğün
kadının özgürleşmesinde anahtar konumlarda olduğunu söylüyor. Pornograﬁyi, kadın cinselliğinin ifadesi için bir
araç olarak görüyorlar. Cinsellikle ilgili
-pornograﬁ karşıtlığı gibi- konularda
radikal kanattaki feministleri patriyarkal dinler ve ideolojiler kadar zalim
bulduklarını belirtiyorlar. Feminist kadınlar tarafından üretilen porno, porno
endüstrisinin küçük ama büyüyen bir
kanalını oluşturmaya başlıyor. Birçok
görsel materyal bulunabiliyor internette
ve teşvik amaçlı feminist porno ödülleri var. Hakim güzellik anlayışına karşı
çıkan, şehvetli olma hakkını savunan,
kapitalizme, patriyarkaya ve sansüre
karşı çıkan İsveç yapımı feminist por-

no Kirli Günlükler’in manifestosu şöyle diyor: “Sansür, cinselliği özgürleştiremez. Eğer cinsel imgeler tabu iseler,
kadın cinselliği imgesinin değişmesi
imkânsızdır. Kadınlara, cinselliği sergiledikleri için saldırmayın. Cinselliğimizi kontrol etmeye çalışan cinsiyetçiliğe
saldırın! Kendi seveceğimiz seksi ﬁlmler yaparak, ana akım porno endüstrisine alternatif yaratmamızın mümkün
olduğuna inanıyoruz!”
Good For Her’ün5 direktörü Alison
Lee, 2006’dan beri verilen Feminist
Porno Ödülleri’nin bir amacının da insanlara birçok çeşit porno olabileceğini
ve bunların ilginç ve güçlendirici olabileceğini göstermek olduğunu söylüyor.
Lee, bir porno ﬁlmini neyin feminist
yaptığı hakkında üç kriterden bahsediyor: Filmin yazım, üretim ya da yönetmenlik aşamalarından en az birinde
bir kadın olmalı ya da çekilen çalışma
kadının özgün hazzına hitap etmeli ya
da çalışma ana akım porno stereotiplerini zorlamalı ve cinselliğin temsil sınırlarını aşmalı. Lee, feminist pornonun,
sadece kadınlar tarafından ve sadece
kadınlara yönelik çekilmesinin bir zorunluluk olmadığını; feminist pornonun,
kadını bir izleyici olarak öncelediğini
söylüyor. Hazırladıkları ﬁlmlerin birçok erkek ve heteroseksüel erkek ﬁlm

yapımcıları tarafından
da ilgi gördüğünü belirtiyor. Alternatif porno çekimlerinde oynayan modellerin ﬁziksel
özellikleri, ırkı, rengi,
trans ya da biseksüel
oluşları fetişleştirilmeden, kendi özgüllükleri
ile veriliyor.
Pornoyu bedenin
ve beden görüntülerinin kontrol edilebileceği bir alan olarak
gören pro-seks feministler, eğer görsel yaratmak bir güç işi ise, o
gücü siyahi bir kadının
ya da bir queer’in alıp
kullanmasını, sömürü
olarak değil gerekli bir
tavır olarak görüyorlar.
Karşılıklılık, eşitliğe
dayalı cinsellikler ile
şiddet-baskı üzerine
kurulu cinsellik arasında fark olduğu ﬁkriyle çekiyorlar ﬁlmleri.
Bazı pornograﬁ karşıtı
feministler, pornograﬁ
ve erotika arasında ayrım yaparak, feminist
pornoyu erotika olarak
ele alıp destekliyorlar. Bazı feministler
ise, patriyarkal sistem içinde üretilen
cinsellik içeren materyallerin eril egemenliği ifade ettiğini ileri sürüyorlar.
Alternatif pornonun, cinselliğin kadınlar, eşcinsel ve transseksüeller tarafından özgürce ifade edilebilmesi için
bir olanak ve alan yarattığı doğru, fakat
bu alan cinsiyet ve cinselliğe dair algılarımızı ve cinselliği yaşayışımızı özgürleştirir mi?
Cinselliğin izlenerek/seyredilerek
tüketilebilir olduğu bir alan cinselliğin
özgürleşmesine, öznelerin kendi özgüllüklerini keşfetmesine bir araç olabilir
mi?
_______________________
Yetişkin Film Yapımcıları Derneği
(The Adult Film Makers Association).
Amerika’da 1969’da kurulmuş olan porno
ﬁlm yapımcılarının biraraya geldiği dernek.
2
MacKinnon C. (2000), Not a Moral İssue,
Feminism & Pornography, Ed. by Cornell
D, Oxford University Press.
3
Dworkin A. (1998), Pornography: the
Production and Consumption of İnequality,
Ed. Dines G. Routledge.
4
Butler J. (2000), The Force of Fantasy,
Feminism & Pornography, Oxford University Press.
5
Good For Her (Kadın İçin İyi), Toronto’da
faaliyet gösteren bir seks mağazası. www.
goodforher.com/feminist_porn_awards
1
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Kadın Çevresi kurulurken...

BELLEK

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
Gülser Öztunalı Kayır

K

endi duygu ve düşüncelerimi de sizlerle paylaşarak,
Nurser’in ve benim topladığımız elyazması notlar
ve belgelerden oluşturduğum Kadın
Çevresi’nin öyküsünü eksikli olsa da,
kadın hareketi ve feminist yayınevi
serüveninin özetini vermeye çalışıyorum. Yazacak çok şey var, kitap olmalı
aslında. Kadın Çevresi kuruluş öncesi,
Kadın Klubü, kuruluşu, sürdürme çabaları ve bugün olmak üzere, 4 döneme
ayırarak iletmek istiyorum K.Ç. (Kadın
Çevresi) tarihsel sürecini.
İlk kez bir kadın grubunun varlığından
haberdar
olduk
1982
Nisan’ı; Yazko’nun “Kadın Sorunları Sempozyumu”na katılmamız;
Feyza’nın “Şirin’de toplantı var siz de
katılın” demesiyle başladık her şeye.
benim gözlemlerim, duyduklarım, artık bir sürü
sorunun kendim dahil
bütün arkadaşlara sorulması lazım geldiğini anımsattı .
1. Grup kavramından
anladığımız nedir? Üyelerin
her biri ötekilerle karşılıklı
ilişkisi içinde bulunan
küme . Karşılıklı iki yanın
birbiri için yaptığı .
2. Biz “kaynaşmış grup”
diye nitelendirilebilir
miyiz bu grubu? Kaynaşmış
grup derken gruptan daha
dar, daha özgül bir kavram,
yapılaşmamış grup, belki
küçük yapılar, acaba onlar
mı kaynaşmış grup niteliklerini taşıyorlar?
3. Bir eylemimiz var mı?
(Bir birey ya da grubun ,
bir amaca yönelik olarak
koşulları düzenleme/örgütleme etkinliği) Hangi yerde ,
nasıl , hangi aşamada?
4. Yoksa toplumun diğer
katmanları arasında olan
yabancılaşmayı kendi aramızda da yaşıyor muyuz?
Yukardaki bu soruların
cevaplarını kendi kendimize , yansız olarak yanıtlasak
44
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öyle sanıyorum ki bundan
sonraki çalısmalarımızı
daha elle tutulur görebiliriz.

Ocak 29/83 Nurser
Kadın Çevresi Kuruluşu
Öncesi
Yıl 1982, Beşiktaş’ta bir işhanı,
Nurser’in mimarlık bürosu, 15 metrekarelik bir alan. Paramız yok ki, gelecek olan kadınların oturması için koltuk
alalım. Portakal sandıkları buluyoruz
manavlardan, Yaprak, onlara minderler, çiçekli güzel kılıﬂar dikiyor. Toplantılar, toplantılar! Gelen kadınların
sayısı beklediğimizden çok, büronun
koridorlarına taşıyoruz. Daha geniş bir
yere ihtiyaç var.
Öncelikle büronun açık kalmasını
sağlamamız gerek. Nöbet çizelgeleri
yapılıyor. Onlarca kadınla her gün mutlaka birinin K.Ç.’de bulunmasını sağlıyoruz. Gelen kadınlarla tanışacağız,
onlarla ilgili izlenimlerimizi not edeceğimiz bir defterimiz var. Darbe sonrası
yıllar, korkularımız var; dikkatli olmalıyız uyarıları yapıyoruz birbirimize.
Gelecek olan kadınların okuması ve bilinçlenmesini sağlamak için, Stella’nın
önerdiği kitaplardan oluşan bir kitaplık
oluşturuyoruz. Sonrasında kendi yayınladığımız kitaplarımız da giriyor o
kitaplığa.
3 Kasım (1982 olsa gerek) Kitap
Klubü’nün açılış tarihi olarak karar-

laştırılmış ve her ay bir konulu toplantı
yapılacak. Kadın ve hukuk, cinselliği
nasıl yaşıyoruz, ev emeği sömürü mü,
sosyalizm ve kadın, kadınlara sol örgütlerde neler yapıldı, feminizmi nasıl
yaşıyoruz, erkeklerle söyleşi; saptanan
konulardan bazıları.
30 Temmuz 1982’de saat 17.00 Şule
Torun’da toplantı kararlaştırmışız.
4 Aralık 1982- “Kadın ve Bedeni Sempozyumu” için öneriler; yazılı
öneri ve görüşlerin bir elde toplanması,
sempozyum komisyonunun oluşturulması, gazetelerin bize sunacağı olanakların tartışılması o günkü toplantıda
konuşulanlardan birkaç not.
19 Aralık 1982- “Şule’nin dış ülkelerdeki deneyimlerini aktarırken,
feminist anneler acaba antifeminist annelerden daha az mı anneliğe hazırlıyor
kızlarını” sorusu aklıma geldi diye not
almış Nurser.
Aralık 1982- “Kadınlar ve Erkekler
Arasında Yapılacak Anketin Soruları”
başlıklı 14 soruluk bir anket; 6. Soru:
Bir erkekten hiç dayak yediniz mi? Bir
kadını hiç dövdünüz mü? Evetse kimden/kime, nedeni, sonucu, kalan izler,
kadına dayak atılmasını hoş karşılıyor
musunuz?” Soruyu son olarak, “Kadınların dövülmesini önlemek için ne
yapılmalı” gibi açık uçlu bir soruyla bitirmişiz. Çıkardığımız sonuçlarla ilgili
hatırımda bir şey kalmamış.
“Toplumu ve topluma yansıyan
olayları eleştirmek, cinsiyetçiliği yansıtmak, yayın tarayarak cinsiyetçi davranışın eleştirisini yapmak. O haftanın
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en az 3 yazısına karşı bir yazı üretmek.
Dil bütünlüğü lazım, feminizm tarihi,
tanıklıklar, yayın, kadın hareketinden
kadınlar, erkek egemenliği hicviyesi,
alternatiﬂer oluşturmak, kadın ve hukuk, kadın ve bedeni” (Nurser, 1982).
Toplantı konumuz büyük grup. Başlığı: “Bu gruptan anladığım?”. Liderlik, hiyerarşi, eleştirme yöntemlerimiz,
yargılamalardan kurtulmamız, lider
gibi davranmama uyarısı gibi noktalar
dikkat çekiyor. Esin “bu grup bir feminist çekirdeği oluşturuyorsa herkesin
birbirine daha iyi niyetle yaklaşması
(gerek), küsmeden, gitmeden, beraber
olmalıyız. Bunların neticeleri seneler
sonunda belki çıkabilir” diyen yumuşatıcı, toparlayıcı ve rasyonel bakışı,
Yaprak’ın; “grupta bir dayanışma var,
oluşturma devresindeyiz, feminizmi
savunmak birinci, lidersiz hiyerarşisiz
olabilmek ikinci, bağımsız bir örgüt
olabilmek üçüncü ilkemdi” derken,
birkaç dakika sonra “o zaman başkan seçelim” demesi; bir başka kadından “büyük grup kalksın küçük
grup olsun” önerisi (Nurser, 1982).
29 Ocak 1983- Nurser’in, dayak
konusuna, görece eleştirel bakan tek
kadın dergisi Kadınca’nın tutumuna
ve yönelik notları.
“Eğer derginizde kadınların dayak yemesi gibi
bir konuda yazı ararsanız, ben varım ve bu konunun açık edilmesini istiyorum. Biliyorum ki bir
sürü kadın aynı durumda .” İsim ve telefon numaramı bıraktım. Tabii
ki aramadılar. Onlar yine
aynı uslupta yazmaya devam ettiler. Boşanalı 4 ay
olmuştu, kardeşim beni arayıp (Nisan 82’de) haber verdi . Yazkonun Kadın Sorunları Sempozyumunu haber
vermesiyle kendimi buldum.
Çok heycanlandım, devamlı Gülser ’e , “iyi ki geldik”
diyorum. Kafama takılan
Gisella Hanımın eşarbı ve
Şule’nin konuşmaları:
Orada Feyza’yla yan yana
oturuyorduk , hemen arkadaş olduk . Çıkışta Şirin’deki
toplantıyı bize haber verdi
“eğer isterseniz gelin” dedi .
Büyük gruba öyle katıldım,
önce tanışma , insanları tanıma . Devamlı yayın konuşuluyor. Tüm toplantılara katılmaya , kaçırmamaya

çalışıyorum. Bilgileniyorum,
düşünüyorum ama kafamda tek bir sorun var, dayak .
Nasıl oldu da ben o kadar
sene bu olaya katlandım.
İnaniyorum ki kamuoyu yaratılırsa bir sürü kadın bilinçlenecek .

ise, “kendi başıma güçlendiğimi grup
sayesinde buldum” diyerek… kısa metrajlı ﬁlm, kadın fotoğrafçılardan sergi
önerilerinde bulunuyor.
12 Ekim 1983- Somut için Stella’da,
5 Kasım 1983 yayın için Yaprak’ta, 12
Kasım 1983 büyük toplantı Stella’da
(Nurser,1983).

30 Mart 1983 Çarşamba- Şule’de
toplanmışız. Çevirilerin ve literatürün
bir dosyada toplanması, çeviri için önerilen kitaplar: Hidden Violence, Battered Wives Canan, Şahika, Evin (Doğu)
ortak çevirecekler, The Myths About
Battered Women kitabının yanında Ayhan Tolgay-Kayır, Crimes Against Women kitabını da Evin’in çevireceği ve
son kitap olacağı notu var.
27 Nisan 1983 toplantısı- Bir adet
kitap Leaving Violent Men kimin çevireceği notu yok ama 8 adet kitapçık,

K.Ç. kuruluyor

2 adet broşür hazırlamayı düşündüğümüz anlaşılıyor (Nurser,1983).
1 Ekim 1983- Bilinç yükseltme grubunun “Gruptan ne umdum ne buldum”
sorusuna yanıt aradığı bir toplantı.
Ayşe Kaya, grubun devam etmesinden
yana olduğunu, küçük grup çalışmasını uygun bulduğunu söylüyor, ayda bir
toplanmayı öneriyor. Şirin, grubun tarihçesini, nasıl oluştuğunu, 6 kişilik çekirdek grubu anlattıktan sonra “bilinç
grubu ile yayın grubu ayrılmalı… temel kitaplar çevrilmeli… ve 84’te dört
kitap, kendi adıma kitap çevireceğim”
diyor. Piraye “Somut aşamasında katıldım… coşkuyla gelip heyecansız döndüm, ne bilinç yükseltme ne de yayın
tam olarak yapılamadı” diye yakınırken; Evin “korkularımı attım. Tıkanma
var. Yayın olabilir” diyor. Füsun Yaraş

K.Ç. önce kooperatif olarak düşünülüyor, önerilen isimler şimdi ne komik
geliyor insana. Kadın Sorunları Üretim
Yayın Koop., Kadın Sorunları Yayın
Üretim Koop., KASORKO, KANKO,
KADKO, KaÜRKO, KAYKO, KAYAYKO, YAZKA, KADIKO, FEMKO, FEYKO (Nurser,1982). Kooperatiﬁn zorlukları konuşuldu günlerce ve
zamanın zorlamaları nedeniyle anonim
şirket olursak hayatımızın kolaylaşacağı, mücadelenin daha az tepki çekerek gerçekleşebileceğini düşünür olduk. İçimizden çoğumuz şirket olur
mu? Olmaz! derken, bir zorunluluk
gibiydi şirketleşmek.
23 Mayıs 1984- “Kadın Çevresi Yayıncılık Hizmet Danışmanlık
A.Ş.” kısaltarak kullandığımız K.Ç.
kuruluyor. Basın açıklaması. Gazete muhabirleri ve bazı kadınlar
K.Ç.’ciler olarak adlandırıyor bizleri. Yayınladığı kitaplar: Feminizm,
Evlilik Mahkumları, Kadınlık Durumu, Bağır Herkes Duysun, Ben Bir
Feministim.
“Kadın Çevresi 84’te kuruldu…
Yazko’nun 4 sayfası… Şule sayfanın adını Feminist koydum dediğinde, ben Paris’teydim, oralardan
telefonlar ettim, intihar ediyoruz bu
iş yapılmaz herkesi karşımıza alacağız, hiç olmazsa adı Kadın Açısı
olsun, feminist olmasın… kitap fuarı
vardı, kitap yoktu elimizde… yine fuarda olmak istedik… bir sürü tanımadığım kızların orada nöbet tuttuğunu
gördüm… izdiham oluyordu ‘feministleri gördün mü?’ diye... önemsediğim
bir şey de Kadın Çevresi’nin kurulduğu gün, bir basın açıklaması oldu ve
ilk kavgamızı verdik… çünkü basından
gelenler Türkiye’de kadının durumu
hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir
soru sordular. Bizim hazırlığımızda
böyle bir soruya cevap vermek katiyen yoktu… hiçbir şey söylemek istemiyoruz… ben kendimi tutamadım ve
sanıyorum kadın eziliyor türünden yuvarlak bir laf ettim… bir anonim şirket
politika yapar mı yapmaz mı, gibi şeyler yaşandı” (Ovadia,1989:38) diyerek
hangi tarihsel süreçlerden geçtiğimizi,
feminist
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kamuoyuyla karşılaşmamızı, nelerle
mücadele ettiğimizi, dışlanmama mücadelemizi, nereden nerelere, nasıl ve
ne kadar çok kadınla geldiğimizi çok
iyi anlatıyor Stella.
12 Aralık 1984- K.Ç. Kitap Klubü
üyeleri ve misaﬁrlerden para toplama
işleri. En zorlandığımız da parasal konular. Kitap basmak için para ihtiyacını
ön plana çıkartanlarımız, “hayır, Klüp
kadınları biraraya getirecek, ortak politika üreteceğimiz bir yer, para gündeme gelmesin” diyenlerimiz derken, sonunda 109 kişilik (Nurser,1984) kadın
ve erkeklerden oluşan bu toplantı, ilk
kez koca bir düğün salonunu dolduran
o kadar çok kadını bir araya getirerek
sonuçlanıyor. Bir yandan hazırladığımız sandviçler ve içkiler satılıyor, bir yandan katılanlar listesi
oluşturuluyor, üyeleri çoğaltma
çabalarımız. Birbirini azarlayanlar, öyle yapma böyle olsun
diyenler… Hepsi sürekliliğini
sağlayabileceğimiz
feminist
bir yayınevi olmak, kadın politikası yapmak, daha çok kadına
ulaşmak ve tabii ki, feminist
olmak için! Kadınlar artık hiçbir yere sığmıyoruz, Şişli’de
kiraladığımız iktisatçılar lokalinde toplantılar sürüyor.
18 Ocak 1985- Gülnur’dan
öneriler:
“Klubün
Kadın
Çevresi’yle ilişkisini ortaya
koymak, ayrı anlamak gerekiyor. Klüp üyelerinin işlevi,
Klubün kendi içinde nasıl çalıştığı… değerlendirilmeli…
Klüpten beklentiler neler, onlar
çıkarılmalı. Açığa çıksın diyorum” diyerek bir netleşmeden
söz ediyor. Stella “50 üyesi var.
Çizelge var. Klüp defteri var.
Ödemeler var” diyor. Bir başkası, üye sayısını sınırlayalım mı, yeni
üye isteniyor mu, diye sorarken, başka
birisi içki satılıyor! yasallaşmak gerekir diye hatırlatıyor; Canan prosedürü
araştıracak. İdari yürütme Tülay’ın işi;
üyelerle ilişki ve Klubün paralarının
toplanmasından Handan sorumlu, Gül
bülteni hazırlıyor, Hacer ve Gülnur
program düzenleme işlerini üstlenmişler. 700 kitabın satılmış olduğu, 100
adetinin tanıtım için dağıtıldığını not
etmiş (Nurser:1995).

K.Ç. kuruluş sonrası
ve sürdürme çabaları
1 Kasım 1986- Kadın Çevresi’ni
devam ettirme çabaları. “K.Ç. hakkında herkes ﬁkrini söylesin”: Gülnur
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“devam etmesinden yanayım… şirket
yapısıyla yapılamaz” derken, Canan
“devam etmesi taraftarıyım” diyor,
Tülay ise “Kadın Hareketini bir K.Ç.
yürütemez… feminizmin tıkanması
çok entelektüel olmasıdır… kitlesel
olması gerek” diyor. Gül “16 sayfalık
bir feminist dergi, tek formalık… K.Ç.
çok militan gözüküyor” derken; Stella
“Derginin tek bir ideolojisi mi olacak?”
diye sormaya başlıyor bile.
8 Mart 1987- ilk sayısıyla FeMİИiST
dergi çıkıyor. Genç kadınlar katılıyor,
dinamik, farklılıklarını dilleriyle, davranışlarıyla, eylemleriyle ortaya koyan
kadınlar. Tartışmalara, dışlanma ve yok
sayılma korkularımıza rağmen, dergiyi
kotarıp çıkarıyorlar. Genç kadınlar çok

şey kattılar ve bayrağı ileriye götürdüler. İki kuşak olarak adlandırabileceğim bir süreçti ve zor da olsa birarada
çalıştık bir süre. Yazko ile başlayan süreçte, biz feministler diyebiliyor, sivri
dille yazabiliyor, cinsiyetçi dili cesurca
eleştiriyor, açıkça kafa tutabiliyorlardı
artık.
4 Ekim 1987 Kariye Müzesi Kadın
Şenliği başlı başına bir öykü. Feminist
kadın hareketinin meşrulaşma, kabul
görme, dayanışma açısından bir dönüm
noktası olan, iki bine yakın kadınla
yapılan Yoğurtçu Parkı’ndaki Dayağa
Karşı Dayanışma Yürüyüşü. Kamuoyunda etkili izler bırakan -aynalar, kağıt toplarına yazılanlar- kitap fuarları-

na katılma, kampanyalar, mor iğneler,
yeni kadın dernekleri, tarihini hatırlayamadığım TBMM’ye taleplerimizi
ilettiğimiz imzalar, Mor Çatı kuruluşu
derken halen süren ve giderek daha da
güçlenen bir feminist kadın hareketi…
Nereden nereye? Bugünlerden baktığımda…
Bugün geldiğimiz noktada, 80’lerden hem çok farklı, hem çok zengin,
hem de bilimsel bilgi üretir hale geldi
feminist hareket. “Ayizi Yayıncılık” çalışmaları için emeği geçen tüm feminist
kadınlara teşekkürler. Zenginleştim,
umutlandım, gelecekte ben de bir şeyler yazarım diye düşünmeye başladım
bile. Ama ilk olma meselesinin gözden
geçirilmesine, düzeltilmesine ve emeği geçen yüzlerce kadının
yok sayılmasının önlenmesine ihtiyaç var diye düşünüyorum.
Cumhuriyet Dergi’nin
13.03.2011
tarihli
“Türkiye’nin İlk Feminist Yayınevi” röportajı
üzerine bazı kadınların
söyleyecekleri vardır herhalde. Çünkü yüzlerce
kez yazılmış, söylenmiş
ve belgeselleşmiş bir gerçek olarak feminist tarihte
yerini almış ilk yayınevi
“Kadın Çevresi Yayıncılık
Hizmet Danışmanlık A.Ş.”
dir. FeMİИiST adlı dergiyi
çıkarmış olan, Türkiye’nin
ilk feminist yayınevidir.
Dergi başlığının yazılımı
bile tek başına feminist
kadınların erkek dilinin
dönüşmesi gerektiğini anlatıyordu daha o tarihlerde.
K.Ç. tarihi ve sürecini
yaşayan, zihinsel, ﬁziksel
emeğiyle, zamanıyla, parasıyla katkı sağlamış olan yüzlerce kadın vardı
Türkiye’de feminist mücadele başladığında. Kuruluş için zorunlu olan 5
kadın dışında onlarca kadındı bu mücadeleyi başlatan. “Feministtiler!”
“Hayır değildiler!” “Yayıneviydiler!”,
“Hayır değildiler!” seslerini duyar gibi
oluyorum. Bu sorular dahi biz kadınları zenginleştirir ve feminizmin bitecek
bir proje olmadığını, aynı demokraside
olduğu gibi, yeniden ve yeniden düşünmemizi ve geliştirmemizi sağlayacak, rekabete dayalı erkek dünyasında
kadınların farklılıklarıyla yarattıkları
dayanışma ve barış ortamı çabalarını
arttıracaktır.
Biz feministler, evrensel ve tarihsel

BELLEK
bir özlem içinde düşünen ve eyleyen
kadınlarız. Bunu da evrensel feminist
ilkelere dayanarak gerçekleştirmeyi
ilke edinmişiz. Kendi feminizmlerimizdeki farklılıklar, bir zenginlik, bir
tamamlayıcılık anlamı taşıyor benim
için. Bu nedenle de dayandığımızı düşündüğüm evrensel feminist ilkelerin
başında “yok saymamak” geliyor. Akademisyen olmamdan önce -kadın hareketinin verdiği güçle 30 yaşlarımda yeniden başladığım üniversite eğitimimden önce- feminist olmuştum kadınlar
sayesinde. Akademik bir ilke olan
“yok saymama ilkesi” başka ifadeyle
“örtmeme ilkesi” benim feminizmden
öğrendiğim ilk ilkedir. İyi ki de böyle
olmuş.
İlk olma meselesi; analitik mi yoksa
amprik bir mesele mi, başka deyişle bir
iktidar sorunu mu, yoksa basit bir bellek sorunu mu, sorguluyorum. Henüz
bir yanıt bulamadığım için de düşüncelerimi paylaşmak isterim. İktidar sorunu olması benimle birlikte yüzlerce kadının emeğinin yok sayılmasını, erkek
rekabetini, egemenlik kurma çabalarını
anlatır. Feminist ilkelere aykırı bir durum olur ki, bu mümkün değil. Hafıza
sorunu olması ise, yayınevi çalışanları
içinde feminist akademisyen arkadaşlarımızın da bulunması nedeniyle pek
olası görünmüyor bana. Belki de basının abartmalarından biridir. Önemli
olan Türkiye feminist tarihinin doğru
yazılması kanımca.
Biz feminist düşünme ve davranışın
gelişmesi için hep sorguladık ve sorgulamaya devam ediyoruz. Davranış ve

eylemlerimizin feminist olma niteliği,
kaynağını “erkek egemen” sistemin hiyerarşik, hegemonik, örtülülük, erkek
tarihselliği vb. ile mücadeleden aldığını, feminist ilkeler ve sorgulamalarımızdan biliyoruz.
“ ‘80 sonrası feminist hareket, askeri
rejimin neredeyse hemen ardından gelişmeye başlamıştır. İlk feminist bilinç
yükseltme grupları 1981’de oluşturuldu, 1983’te ise ilk yasal feminist örgütlenme feministler tarafından kurulan
Kadın Çevresi oldu. Kadın sorunu Somut, Gösteri, Yapıt, Yeni Gündem gibi
dergilerde işlenmeye başlamıştır aynı
dönemlerde. Kadın Çevresi’nin kurulmasının ardından, Feminist (1987),
Kaktüs (1988) dergileri çıkmaya başlamıştır. Pratik mücadeleler hız kazanmış; kadınlar, Dayağa Karşı Kampanya
(1987), Sarkıntılığa Son gibi bir takım
eylemler yürütmeye başlamıştır. Ayrımcılığa Karşı Kadın Derneği (1987),
Kadın Kültür Evi (1989), Kadın Dayanışma Derneği (1989) gibi kurumlaşmalar gerçekleşmiştir.” (Tekeli, 1995)
diyor Şirin yıllarca önce.
“ FeMİИiST’i çıkaran kadınlar Kadın Çevresi’nin çatısı altında yaşayan
bir süreç sonucu bir araya geldi. Kadın Çevresi ya da çoğumuzun kullanmayı sevdiği “Çevre” ya da “K.Ç.”…
Türkiye’de feminizmden ilk kez bahseden oluşumlardan biri. Çevre’den
yüzlerce kadın geldi geçti, çoğu hala
hareket içinde ama farklı yerlerdeler.
Dergi böyle bir ayrışma ortamında ortaya çıktı… hiyerarşiyi hatta otoriteyi
sorgulamak açısından önemli bir yeri

olduğunu iddia eden bir dergi olmak
onuru, Feminist’in oldu” (Düzkan,
1989:31) diyor Ayşe ve çok sayıdaki
kadının emeğini ve ilk olmanın önemini anlatıyor bence.
“Feminist” kavramını kullanmanın
birlikte düşünmemizi ve çoğalmamızı
azaltıp dışlanmayı getirebileceği korkusunu yaşadığımız o yıllarda, yine
yayın etrafında toplanmayı seçerek feminist kavramı yerine “kadın açısından
yaklaşım” ya da “kadın bakış açısı”
gibi kavramlarla varolmaya çalıştık.
K.Ç. tarihi, Türkiye’de biz feministlerin, mücadelemizde ne kadar yoğun,
zorlu, acılı ve dönüştürücü bir süreçten
geçtiğimizi gösteriyor kanımca. Yerleşik erkek egemenliğinin yanlışlığını anlatabilmek için seçtiğimiz yol ve
yöntemlerimizle övünüyoruz. Bundan
sonra da sorgulamalarımızın ve dönüştürücü çabalarımızın sürdürülmesinin
ancak tüm Türkiyeli kadınların, feminist yayınevlerinin ve kamuoyunun
katkısıyla süreceğini düşünüyorum.
Feminist Politika’nın başarılarının devamını dileyerek…
________________________
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Feminist Politika dergisini çıkartan sevgili kadınlar,
Derginin 10. sayısında Öznur
Subaşı’nın “ilk feminist yayınevi:
Ayizi” başlığı ile yaptığı söyleşiyi
okurken büyük bir şaşkınlığa düştüm ve çok üzüldüm.
İlk cümle: “Türkiye’nin ilk feminist yayınevi Ayizi kuruldu!”
1984 yılında, 80 sonrasının tüm
zorluklarına rağmen İstanbul’da
feminist kadınların kurmuş olduğu
Kadın Çevresi ne çabuk unutuldu?
Kadın Çevresi yayınları olarak
basılan kitaplara ne oldu?
Onlar feminist yayınlar değil
miydi?
Belki yaşları gereği genç arkadaşlar adını duymamış olabilir

ama dergiyi çıkartan arkadaşların
hiçbirinin de mi aklına Kadın Çevresi gelmedi?
Keşke ilk olmak yerine Beril’in
dediği gibi Kadın Çevresi’nin başlattığı geleneği sürdürmekten söz
edilseydi.
Ekşi sözlük bile kadın çevresini unutmamış:
“türkiye’de kurulan ilk feminist
örgütlenmedir. 1984 yılında kurulmuştur. feminist bir yayınevi olan
kadın çevresi, feminist bir literatür
oluşturmak için kitap basmıştır.
bununla birlikte, kadın çevresi salt
bir yayınevi olarak kalmamış, aynı
zamanda feministlerin ve femi-

nizm üzerine düşünmeye başlayan
kadınların birbirini bulduğu bir örgütlenme olmuştur. daha sonraları bilinç yükseltme toplantılarını,
feminist dergileri ve kampanyaları
örgütleyecek olan kadınlar burada
tanıştı ve aktif olarak feminist siyaset üretmeye başladılar.”
Umarım Ayizi’nin yolu açık
olur, bol bol kitap basar, bol bol
satar ama geçmişi de unutmaz.
Bence toplumsal hareketlerin
gücü geçmişine sahip çıkmaktan
geçer onu yok saymaktan değil.
Kolay gelsin,
Gül Özlen
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Zabel

“…Bn. Düsap edebiyatla uğraşmak istediğimi öğrenince
‘Bu alan kadınlar için defneler değil dikenlerle doludur.
Kadının ortaya çıkıp erkeğe ait bir alana girmesine
tahammül edilmemesi toplumumuzun bir gerçeğidir,
bunların üstesinden gelmek için vasatın üstünde
olmak gerekir, erkek yazarın vasat olmak gibi bir hakkı
var oysa kadının asla’ diyerek uyarmıştı beni”.
Kayuş Çalıkman

Z

abel, Ermeni Edebiyatı’nın en
çok okunan, hakkında en çok
araştırma yapılan tek kadın
yazarıdır. Osmanlı Ermenilerinin büyük dalgalanmalar yaşadığı bir
dönemde dünyaya gelmiştir. 1840 yılına kadar süren 150 yıllık “Veradznunt”
(yeniden doğuş) dönemi bitmiş ve “Zartonk” (uyanış) dönemi başlamıştı, bunun sonucu olarak gündelik
(modern) Ermenice, edebi dil olarak kullanılmaya başlanmış, halkın edebiyatla yakınlaşması sağlanmıştı. Günlük basın kurulup
gelişmiş, okullar modernleşerek
gelişip yayılmış, karma okullarda
kız ve erkek öğrenciler beraber
eğitim almaya başlamışlardı. Bu
okullarda Ermenice ve Osmanlıca
dışında yabancı bir dil de (Fransızca) öğretiliyordu. 1863 yılında
Nizamname-i Milleti Ermeniyan
(Ermeni milletinin anayasası)
onaylanmış ve bu toplumsal dönüşümler sonucu kadın özgürlüğünü hedeﬂeyen ilk hareketler de
özellikle Srpuhi Düsap öncülüğünde başlamıştı.
Zabel’in doğumu ‘93 harbinin
başlangıcına rastlar. Yaklaşık 1 yıl
süren savaş sonunda Osmanlılar
önce Aya Stefanos, ardından da
Berlin Anlaşması’nı imzalamak
zorunda kalmışlar ancak akabinde taşrada Ermenilere karşı zaten
var olan baskıları artırmışlardı. Bunun
sonucunda Ermeni siyasi partileri ve
gizli örgütleri kurulmuş, siyasi başkaldırılar başlamıştı. Bunlar yaşanmakta
olan toplumsal dönüşümü desteklemiş
ve daha önce başladığına tanık oluğumuz kadın hareketini, günlük gazeteler
veya dergiler vasıtasıyla daha da görünür kılmıştır. Böyle bir ortamda doğup
büyüyen Zabel’in ilk eğitmeni olan babası, entelektüel bir insandı ve kızının
siyasi görüşlerini etkilemiş, kadının
özgürleşmesinin erkeklerle eşit eğitim
almasıyla başlayacağını, bu yönde yaz-
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ması gerektiğini kızına telkin etmişti.
Bu yöntem konusunda daha sonraları
babasıyla ﬁkir ayrılığına düşse de kadın
özgürlüğünün toplumsal adaletsizliğin
çözümüyle gerçekleşeceği şeklindeki
kendine has feminizmini savunmuştur.
Zabel, küçük yaştan itibaren büyük
cesaret ve azimle yazar olmayı hedeflemişti, ancak 19. yüzyılda kadın yazar
olmanın birkaç şartı vardı; genellikle

şiir alanında üretim yapılmalı ve erkek
önyargılarına asla karşı çıkılmamalıydı
ki bunu ilk kez S. Düsap denemiş, bedelini de ödemişti. “…Bn. Düsap edebiyatla uğraşmak istediğimi öğrenince
‘Bu alan kadınlar için defneler değil
dikenlerle doludur. Kadının ortaya çıkıp
erkeğe ait bir alana girmesine tahammül
edilmemesi toplumumuzun bir gerçeğidir, bunların üstesinden gelmek için vasatın üstünde olmak gerekir, erkek yazarın vasat olmak gibi bir hakkı var oysa
kadının asla’ diyerek uyarmıştı beni”.

Babasının telkinleriyle yazarlık denemeleri yapan genç Zabel’in, 1895’de
yazdığı ilk eseri “Geceye Türkü” adlı
şiiri, Dzağig (Çiçek) dergisinde yayımlanır. Yine aynı yıl Osmanlı başkenti
çalkantılıdır ve taşradan da durmadan
Ermeni katliamı haberleri gelmektedir.
Babası Zabel’i bu ortamdan uzaklaştırmak ister. Böylece bir grup Ermeni
aydın ile birlikte Paris’e giden Zabel,
burada Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat ve felsefe derslerine devam eder
ve üniversite eğitimi alan ilk Ermeni
kadın olur. Burada, Ermeni, Fransız gazete ve dergilerine yazılar verip tercümeler yapmıştır, aynı zamanda “Ozan”,
“Yaşmak”,
“Kırmızı
Değirmen”,
“Ölüm”,“İntihar Eden Çocuklar” gibi
hikâyeleriyle gerçekçi bir yazar olarak
ünlenmiştir. 1900 yılında kendisi de
Paris’e göçmüş ressam Dikran Esayan
ile evlenir, aynı yıl kızları Soﬁ dünyaya
gelir. İki yıl sonra İstanbul’a dönerler, kendisi artık iyice tanınan
bir yazar olarak edebiyat çevrelerinde derhal kabul görür. Aynı
dönemin İstanbul’unda sosyal ve
kültürel hayat da oldukça hareketlidir, bu hareketliliği ayakta tutup
ona yön verenler ise bir avuç Ermeni entelektüel kadındır. Bu, Zabel için de üretken bir dönemdir,
9 hikâye ve Bekleme Salonunda
adlı kısa bir roman yazmıştır. Bu
dönem eserlerinde, kadının aşağılanışının toplumsal nedenlerini
tarihi deneylerin ışığında irdeler,
kadının içinde bulunduğu itilmişliği, yaşadığı talihsizlikleri toplumun sınıfsal yapısıyla açıklar.
Kadının ahlaki ve düşünsel gelişimi ve aile ve toplumsal yaşamda
ikinci planda olmaması için alan
yaratılmasını savunur.
1905 yılında tekrar Paris’e
göç eder, 1908 yılında Tanzimat fermanının ilanından sonra
İstanbul’a yerleşme kararı alır.
Bu dönemde Sahte Dahiler ve
Düzgün İnsanlar adlı romanlarını
yazar. O günlerde henüz İstanbul’a
dönmemiş olan kocasına yazdığı mektuplarda başkentin huzura erdiğini,
Türkler tarafından Ermenilere karşı
alışılmadık bir sempati oluştuğunu,
İstanbul’a dönüş kararının ne kadar isabetli olduğunu, herkes tarafından sanki
beklendiğini, umulmadık insanlar hatta
Türkler tarafından bile komplimanlara
boğulduğunu yazar. Prens Sabahattin,
Esayan çiftiyle yakından ilgilenmekte, yardım sözü dahi vermektedir. Bu
günlerde Zabel, “Azganver Hayuhyats
Ingerutyun” (Milletperver Kadınlar

Cemiyeti)’ne üye olduğunu da bildirir
Dikran’a. Daha önce Taşnagtsutyun’a
üye olan Esayan, bu partinin sosyalist
görüşlerinden uzaklaştığını söyleyerek
istifa etmiş ve “Hınçagyan”lara üye olmuştu.
Yine 1908 yılında Zabel, Hasan
Fehmi’nin karısı ile yakın ilişkidedir
ve beraberce bir birlik kurma çabaları
içindedir. 1906’da Paris’teyken Polonyalı feminist Maria Cheliga’nın “Eğitim
aracılığıyla barış ve dayanışma” toplantılarına katılmış ve bu cemiyeti de
oradan esinlenerek kurma girişiminde
bulunmuştur. Cemiyetin adı “Osmanlı
Kadın Dayanışması Cemiyeti” olacak
ve Osmanlı’daki değişik milletlerden
kadınları biraraya getirerek, dayanışma
ve barış sağlanması için çalışılacaktır.
Kuruluş aşamasında eşi Dikran’a yazdığı mektupta “Belli bir siyasi rengi
olmayacak, özellikle dini konular üzerinde hiç konuşulmayacak, tek amacı
ülkeyi oluşturan farklı milletler arasında
barış ve dayanışmayı sağlamak olacak,
bu ancak kadınlar aracılığıyla gerçekleşebilir…” diyordu. Ancak, Zabel’in bu
çabaları bir sonuç vermedi ve cemiyet
çok kısa süre içinde kurulamadan dağıldı. Akabinde gelişen olaylar bir daha
asla iki millet arasında barış ve kardeşlik kavramlarının anlam bulabileceği bir
düzlem oluşturmadı.
1909 Temmuz’unda Zabel’in kocasına Adana’dan yazdığı mektupta yaklaşık 1 aydan beri Adana’da bulunduğunu
ve yolladığı mektupları mutlaka saklamasını söylemektedir, çünkü gün be
gün yazdığı bu mektuplar ilerde yazacağı belgesel nitelikteki romanı Harabeler Arasında1’ya ışık tutacaktır. Zabel,
31 Mart vakasının hemen ertesi 11-13
Nisan tarihlerinde gerçekleşen Adana
katliamından geriye kalan yetimleri toparlamak, yetimhaneler kurmak amacıyla Patrikhane tarafından “Giligya”ya
yollanmıştır. Temmuz ayında eşine yazdığı mektupta “Soﬁm nasıl? ...Tarafımdan ona söyle, kendisinden ayrı olmam
onun buradaki kardeşlerinin yanında olduğumdandır ve eminim kendisi bunun
farkında ve memnundur” demektedir.
1911 yılında Esayan’ın Adana olaylarını anlatan Harabeler Arasında adlı eseri yayımlanmış, ayrıca yine bu temayı
“Beddua”, “Saﬁye”, “Yeni Gelin” gibi
hikâyelerle edebi eserlerine de yansıtmıştır. Aynı yıl oğlu Hrant doğmuş, çok
sevdiği babasını kaybetmiş, kendisi arada Fransa’ya gitmiş ama genelde eşi,
kızı ve kız kardeşleriyle Paris’te, kendisi oğluyla İstanbul’da kalmıştır.
1914 yılının bahar aylarında
Adana’da oynanması gereken tiyatro

oyunu sansürle engellenmişti. Zabel bu
oyunu “Şahan” (erkek) adıyla yazmıştı. O günlerde Zabel
ailesini
İstanbul’a
getirtmeyi planlıyor,
ev
düzenliyordu.
1914 Haziran tarihli mektubunda kız
kardeşine “Üsküdar
harika, huzur içinde, ne mutlu bana ve
vahlar olsun size ki o
otomobil gürültüleri,
pis kokular arasında
yaşamaya çalışıyorsunuz, benim tepeme güller yağıyor..”
diye
yazmasının
üzerinden henüz birkaç ay geçmiştir, bu
kez yine kız kardeşine Bulgaristan’dan
yazmaktadır çünkü o
gökyüzünden güller
yağan şehirden bin
bir zorlukla kaçmak
zorunda
kalmıştır.
1915 Nisan ayında
İstanbul’da yaşayan
Ermeni aydın ve sanatçıların sürgünü
başlamış ve Zabel de kara listeye alınan
tek kadın olarak günlerce bir hastanede
saklandıktan sonra kılık değiştirerek
Bulgaristan’a kaçmak zorunda kalmıştır. İstanbul’da geçirdiği son aylarda
Viken takma adıyla ve birinci şahsın
erkek olarak kurgulandığı bir anlatı formunda yazmıştı (İstanbul’da kalan annesi ve oğlunu korumak zorundaydı).
Bundan sonrası, 1917’ye kadar Tiﬂis,
Rusya’nın çeşitli şehirleri ve Bakü’de
siyasi faaliyetler, konferanslar ve yetimlerle sürgünden kurtulanlara yardım
çalışmalarıyla geçti. Bir Halkın Ölümü
adlı çalışması bu dönemde yayımlandı. 1921 yılında Paris’te Son Kadeh ve
Sürgün Ruhum adlı eserleri yayımlandı.
Aynı günlerde eşini kaybetti.
Zabel bundan sonra gittikçe Sovyet
yanlısı bir tutum sergilemiş ve aynı eğilimde gazetelerle çalışmıştır. 1926’da,
Moskova, ardından da ilk kez Sovyet
Ermenistanı’na gitmiş ve dönüşünde buram buram Sovyet propagandası kokan
seyahat anılarını Kurtarılmış Prometeus
adıyla yayımlamıştır. 1933’de ise çocuklarıyla birlikte Yerevan’a yerleşmiş,
Yazarlar Birliğinin ilk konferansına
katılıp buraya üye olmuştur. Sosyalist
geçekçiliğin ilkelerini benimsemiş biri
olarak büyük bir mutluluk, iyimserlikle var gücüyle çalışarak Ermenistan’ın

Zabel Essayan. Harabeler arasında, Adana
Katliamları, Nisan 1909

sosyalist kalkınmasında rolü olsun istemiştir. Bu süre içerisinde yazdığı eserler
birbirinin tekrarı gibidir. 1934 yılında
sosyalist gerçekçilik tarzında yazdığı
romanı Ateşten Gömlek’te çocukluk anılarını kullanmıştır, ancak burada yoksul
bir aile ön plandadır (proletaryanın yüceleştirilmesi). 1935 yılında yazdığı Silihtar Bahçeleri de Moskova’dan gelen
yönergeler doğrultusunda çoğu Sovyet
yazarının yazdığı gibi otobiyograﬁk bir
eserdir. 1936’da ise uzun soluklu romanı Barba Khaçig’de yine proleter bir
aile üzerinden anılarını yazmıştır, ancak
kahraman (yani kendisi) erkektir. Bu,
Zabel’in sık sık başvurduğu bir yöntemdi.
Zabel’in sosyalist dünyada mutluluğu 1937 yılına kadar sürebildi. O
yıl Stalin kovuşturmalarına uğrayıp,
Sibirya’ya sürüldü. 1915 sürgününden
kurtulan Zabel, buradan kaçamayıp 42–
43 yıllarında belirsiz bir şekilde ortadan
yok oldu.

________________________

Romanın Ermenice aslı (Averagneru Meç)
2010 yılında Aras Yayıncılık tarafından
yayımlandı. Hali hazırda romanın Türkçe
çevirisi Kayuş Çalıkman tarafından yine
Aras Yayınları için hazırlanmakta ve 2012
yılı içinde yayımlanması planlanmaktadır.
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Nasıl feminist oldum?

Sendika yönetimine girdim. Bu sefer hangi listeden, kimlerle yönetime gireceğimi ben
belirledim. İşi öğrenmiştim (kadınların verdiği mücadeleler sonucunda sendikamızda
kadın sekreterlikleri kurulmuştu) ve kadın sekreteriydim
Gönül Korkmaz

N

asıl feminist oldum, diye
hiç düşünmedim desem!
Feminist Politika dergisine
“Nasıl feminist oldum?”u
yazıncaya kadar… Bu ülkede kadın olarak yaşıyorsan, zaten feministsindir…
Öyle uzun uzadıya kafa yormaya gerek yok. Sadece adlandıramayan vardır
diye düşünüyorum… fazla mı abartıyorum? Yoo, aksine az bile söylüyorum.
Sol bir ailenin en küçüğüyüm. Çocukluğum, babamın tembelliği ve annemin vardiyalı olarak bir fabrikada çalışmasıyla geçti. Evin günlük rutin işlerini
genelde babam yapardı. Ablamla beni
okula babam hazırlardı; kahvaltımızı
yaptırır, saçlarımızı tarar, yemeğimizi
yedirirdi. Annem, gece vardiyasındaysa ve babam da hazine bulmak için dağ
taş tepe geziniyorsa, biz kızlara bakmak
ağabeylerime düşerdi. Birçok defa,
gece çatışmalardan gelip, hazır aldıkları işkembe çorbasıyla karnımızı doyurmuşlardır. Çocukluğum, ağabeyim
ve arkadaşlarının 1980 öncesi anılarını
dinleyerek geçti. 12 Eylül darbesinde
11 yaşındaydım. Yaşadıklarımızı siz
tahmin edersiniz, tek tek anlatmaya gerek yok… Mayamız böyle olduğu için
üniversitede “kadın sorunu yoktur, insan sorunu vardır” cephesindeydim. Taa
ki Sevim Zarif”in kız kardeşi Sevgi ile
tanışıncaya kadar. Şimdi farkına varıyorum da, canım arkadaşım feminizmle
tanışmamı sağlamış o yıllarda… Kendisine buradan sevgilerimi yolluyorum.
İyi ki tanımışım seni!
Arkadaşımın çevresi, kadın sorununa çok duyarlı bir politik gruptu. Onlarla her türlü eylem ve etkinliğe gidiyordum. Ankaralı kadınlarla ilk izlediğim
ﬁlm, Jodie Foster’ın başrolde oynadığı,
“Sanık”tı. Film sonrasında mor iğne dağıtılmıştı. Sonrasında Kaktüs dergisiyle
tanıştım... hâlâ gözüm gibi saklarım…
kitaplığıma bile koymuyorum izinsiz
alabilir birileri kaygısıyla... özel dolabımda saklıyorum.
Öğrenciliğim böyle geçti. Mezun
oldum, bir ay sonra Tokat’da öğretmenliğe başladım. Bu arada feminizmi
unutmuştum. Başka kaygılar yaşıyordum. 1994’te Eğitim-Sen’e üye oldum,
birkaç yıl sonra “yönetimde genç bir
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kadın olsa iyi olur, hadi sen yaparsın,
yönetime gir” dediler… “Yapamam, bir
şey bilmiyorum” desem de işe yaramadı, ben onları değil, onlar beni ikna ettiler ve ben de yönetime girdim. Kongre
salonunu hiç unutamam. Kimi kokartımda yazan adımı okuyunca selam
verip geçiyordu, kimi yüzünü çevirip
görmezden geliyordu. Bunun ne demek
olduğunu yönetime geldikten sonra öğrendim. Meğer siyasi gruplar varmış ve
listeler yarışıyormuş ve ben de bir listeden adaymışım…
Sendika Yönetim Kurulu görev dağılımı (6 erkek yönetici tarafından)
bana haber verilmeden yapılmış ve fazla işlevi olmayan basın-yayın sekreterliğine uygun görülmüştüm. Niye “genç
bir kadın yönetime girsin” dediklerini
daha iyi anlar gibi olmuştum (güzel bir
vitrin oluşturuyordum) ama yine de tam
adlandıramıyordum
yaşadıklarımı…
(içinizden ne safmışsın dediğinizi duyar
gibiyim, hoş dışınızdan da söyleyebilirsiniz).
Eğitim-Sen Genel Merkezi kadın
yöneticileri toplantıya çağırıyordu ve
yönetim kurulundaki tek kadın ben olduğum için gitmek zorundaydım. Oysa
aynı tarihte Samsun’da bölge mitingi
vardı ve arkasından Boğaziçi Gösteri
Sanatları Topluluğu (BGST) konseri
olacaktı. BGST’yi dinlemeyi o kadar
istiyordum ki, Ankara’ya kadın toplantısına gitmemek için çok direndim.
Yine erkeklerin dediği oldu ve ben
Ankara’nın yolunu tuttum. İyi ki de
tutmuşum. Eğitim-Sen Genel Merkezi,
Norveç Eğitim Sendikasının ﬁnanse
ettiği bir çalışma için bizi çağırıyordu.
Kadın politikaları, toplumsal cinsiyet,

kota ve kadın sekreterliklerinin oluşumu gibi konuların konuşulduğu iki günlük iyi bir çalışma olmuştu. Sonrasında
beş günlük bir eğitim çalışması derken
kendimi sendika kadın çalışmalarının
içinde buldum.
Sendika şubesinde kadın komisyonu
çalışmaları zordu. Önüm, arkam, sağım, solum yurdum solcu adamlarıyla
doluydu. Uğraşıyordum. İstanbul’a sürgün edildikten sonra sendika kadın komisyonu çalışmalarım devam etti. Sendika yönetimine girdim. Bu sefer hangi
listeden, kimlerle yönetime gireceğimi
ben belirledim. İşi öğrenmiştim (kadınların verdiği mücadeleler sonucunda sendikamızda kadın sekreterlikleri
kurulmuştu) ve kadın sekreteriydim.
8 Mart toplantıları için İstanbul Kadın
Platformu toplantılarına gitmeye başladım. Platformda kendimi yakın hissettiğim kadınlar yine feminist kadınlardı.
Birkaç yıl platformlara gittim, geldim.
Sonra Novamed grevi için oluşturulan
dayanışma platformu, feministlerle ilk
temasımı sağladı. Uzun bir kampanya örgütlendi ve birbirimizi pratikte
de tanıma şansını yakaladık. Ardından
SSGSS için oluşturulan platform derken, bir baktım ki feminist hareketin
içindeyim…. Onlardan biriyim….
Bu arada, özel alanda yaşadıklarıma hiç değinmediğimi fark ettiniz mi?
Özel yaşamın hiç mi etkilemedi feminist olmanı, diye soruyorsunuz, değil
mi? Etkilemez olur mu, hem de nasıl!
Biraz içim buruk, hayal kırıkları ve öfkeyle dolu. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum şimdilik. O yüzden Gönül’ün
özel yaşamını başka bir yazıya bırakıyorum...

KADINLIK HALLERİ

Ana kızın kısa tatili

Kısa öz cevaplar vererek, o tarafa hiç bakmayarak daha fazla ileri gitmelerini engelledik.
Turistik yer de olsa yalnız iki kadının rakı içmesi onlara sataşma hakkı veriyordu
Yasemin Köken

B

u sene yaz geç geldi. Bütün
haziran yağmurdan gözümüzü açamadık. Hele o grinin iç karartıcı tonu tüm ruhumuzu kapladı. Güneş çıksın, eﬁl eﬁl
giysilerimizi giyelim, kapı cam açık
oturalım istedik.
İşyerimde birlikte çalıştığım arkadaşım doğum iznine ayrıldı. İşin yoğunluğu o kadar dert değil ama izin
alamamak sinir bozucu. Kızım bu sene
yaz okuluna kaldı, neredeyse bütün
yazı Ankara’da geçirmek zorunda. Biz
ana kız zaman zaman kendimizi bir
yerlere zincirle bağlanmış hissediyoruz. Özgürlüğümüzü kısıtlayanlar var.
Gerçi bu durumlar olmasa hep tatilde mi olacağız, hayır ama bir
şeylerin bize engel olmasına
sinir oluyoruz. Bulduğumuz
kolay çözüm hafta sonu tatili
oldu. Ne yalan söylesem diye
üç gün evirip çevirdikten
sonra bir şey buldum. Ikına
sıkına izni aldım. Yakın olduğu için Amasra’ya gidelim
dedik. Her şeyi ayarladım,
cumayı bekliyoruz.
Salı akşamı yine bir fırtına, yağmur, donuyoruz.
Amasra’yı arıyorum bütün
gün yağmur yağmış, buz gibiymiş. Acilen rotayı tam güneye çeviriyorum. Her şeyi
iptal edip orada yaşayan eski
bir arkadaşımdan yardım istiyorum. Fethiye’ye akşam
sadece bir otobüs kalkıyor.
Perşembe akşamı koştura koştura bavul yerleştirip
yola koyuluyoruz. Daracık koltuğumda yanımdakini rahatsız etmemek
için bütün gece uyumadan sopa gibi
oturarak gidiyorum. Sabah arabadan
indiğimde dayak yemiş gibiyim. Bize
bulunan pansiyonu öğretmen emeklisi karı koca işletiyor. Sanki akrabaları
gelmiş gibi karşılıyorlar. Fethiye’deki
siyasi ortamı anlatıyorlar. 2 Temmuz
Sivas katliamının anma törenine davet
ediyorlar. Kısa süremizi iyi değerlendirmemiz için Fethiye’nin öncelikle
görülecek gidilecek yerleri için program yapmaya başlıyorlar. Biz ana kız
onlar ne derse onaylıyoruz. O kadar
uykusuz, yorgunuz ki söylenen her

şeyi itirazsız hemen beğeniyoruz.
Yukarı odamıza çıkıyoruz. Her şey
çok eski, biraz da pis. Ama görmezden geliyoruz. Kendimiz biraz temizliyoruz. Sanki teyzemizin evine gelmiş
gibi. Dört yatak var ama sadece biri
ehven-i şer, ikimiz onda uyuyoruz.
Sabah, on İngiliz turistle tekne gezimiz başladı. Onlar rahat etsin diye
kimselerin olmadığı koylarda durduk.
Yorgunluğumuzdan mı, beşik gibi sallanmaktan mı iyice sersem olduk pek
karar veremesek de güzeldi. En azından yüzmüştük.
Akşam yemeği için üst baş değiştirildi hatta biraz süslenildi. Aman para
hesabı yapmadan bir keyif yapalım
diyerek balık hali denen gerçekten
hoş bir yere gittik. Çalgıcılar masalara
gelip şarkı söylüyorlardı. Kadınların

azınlıkta olduğu bir kalabalık yiyip
içiyordu. Bize yakın masalardan biraz
bulaşmaca oldu. Ama kısa öz cevaplar
vererek, o tarafa hiç bakmayarak daha
fazla ileri gitmelerini engelledik. Turistik yer de olsa yalnız iki kadının rakı
içmesi onlara sataşma hakkı veriyordu.
Hiçbir şeyin keyﬁmizi bozmasına izin
vermeyelim dedik. Kızım sık sık “iyi
ki geldik” dedi. Onu mutlu görmek
ezeli annelik duygularımı rahatlattı.
Dokuz saat otobüs yolculuğu, sabahtan akşama tekne sallantısı, açık
hava, deniz, güneş, üzerine rakı; artık
uyumaktan başka çaremiz kalmamıştı.
Öğlen oldu zannederken sabah her za-

manki iş ve okul saatinde uyandık. Bu
günkü plan Ölüdeniz’e gitmek. Bol bol
yüzeceğiz. Ölüdeniz’de her şey çok pahalı geliyor ama yapacak bir şey yok,
alıyorsun. İnsan en çok da hepimizin
malı olan doğal yerlerin birilerinin kazanç kapısı olmasına sinirleniyor.
Üstü açık güneşlenen yabancı turistle sadece yüzü ve eli ayağı açık
olan kadın yan yana plajdaydı. Küçük
çocuğu olanlar o gün denize gitmezlerse ceza alacaklar duyurusu yapılmış
gibi, birçok aile vardı. Şöyle yalandan
bakanın bile görebileceği üzere tüm
küçük çocukların yanında anneler vardı. Güneşten yanmış, aslında hayattan
yanmış ıstakoz anneler. Babaları soruyorsanız eğer elbette şemsiye altında
gelen geçeni seyretmekle meşguller.
Son günümüzde Saklıkent’te
belimize kadar buz gibi suya
girip kanyonun epey içlerine
gittik, ayakkabılarımız parçalanmadan turu bitirdik. Turcularla kendimizce pazarlık yapmıştık ama yine tongaya düştüğümüzü anladık. Son günün
son akşam yemeğini de deniz
kenarında güneşin batışını izleyerek yedik. Pansiyon sahibi
bizi arabasıyla otogara bıraktı.
Otobüs hareket etti ama el sallama hala devam ediyordu. Bu
sahiplenme yalnız iki kadınız
diye miydi, dıdının dıdısı arkadaş bağlantısı mıydı, kızımla
pek çözemeden Ankara’ya yolculuk başladı.
Dönüşte kızımla yan yana
oturduk. Uyuma çabasında birbirimizden destek aldık. Ancak
yandaki aile babası bizi sinir etti. Bir
yaşlarındaki çocukları sürekli kadının
kucağında, sık sık ağlamakta, mahcup
anne onu susturmak için çabalamakta.
Kadın ne yapacağını şaşırmış, su veriyor, bir şeylerle oyalamaya çalışıyor.
Adam gayet sakin, koltuğunu arkaya
yatırmış uyukluyor. Sanki o çocuğu
kadın arabaya binmeden önce marketten almış. Kendisiyle hiç alakası yok.
Molada herkesten önce inip sigara tüttürüyor. Kadının tuvalet ihtiyacı için
çocuğu biraz biz oyaladık. Yol boyu bu
erkek milletinin bencilliği, her şeyi kadına yıkması üzerine ne yapılmalı diye
düşüne düşüne geldim.
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“Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla!”
Türk Sineması’nda kadınlar, 1960’lı yıllara kadar “faziletli anne” ve “dokunulmamış
sevgili” olarak idealize edildiler. 1980’lerden sonra, gerek televizyonun, gerekse
toplumsal değişimin etkisiyle ﬁlm yıldızları birer birer soyunmaya başladılar
Mehtap Doğan

K

imi güzel olduğu kadar küstahtı, kimi melek bir anne.
Ya sevdikleri adamla ayrı
dünyaların insanıydılar, ayrıldılar ya da evlenip pembe panjurlu evlerine kavuştular. Parayla satın alındılar,
tertemiz hislerle oynadılar, şereﬂeri için
yaşayıp, namusları için öldüler, saadet
dolu yuvalara kara gölge düşürdüler…
Türk sinemasında kadınlar, 1960’lı
yıllara kadar melodram kalıpları içinde “faziletli anne” ve “dokunulmamış
sevgili” olarak idealize edildiler.
Filmlerdeki diğer kadın karakterse
genellikle kötü, seksi, erkeksi ya da
histerikti. 1980’lerden sonra, gerek
televizyonun etkisine, gerekse toplumsal değişimlere paralel olarak
Türk sinemasının starları bir bir
soyunmaya başladılar. İyi ve kötü
kadınların ayrı ayrı temsil edildiği
ﬁlmlerin yeriniyse her ikisinin özelliklerini belirli ölçülerde taşıyan tek
kadınlı ﬁlmler aldı.
Türk Sineması tarihinde ilk konulu ﬁlm 1917’de Sedat Simavi
tarafından çekildi. Eliza Binemeciyan, Nurettin Şefkati ve Raşit
Rıza’nın rol aldığı Pençe isimli
ﬁlm, şehvet düşkünü, histerik bir
kadınla ilişki kuran Pertev’le, “evli
bir kadın uğruna yuvasını unutan”
Vasﬁ’nin öyküsünü anlatıyordu.
Film gösterime girdikten sonra
Muhsin Ertuğrul tarafından ağır bir
dille eleştirildi. “Seyri sadece Türkleri değil, herkesi utandıran eser”,
böylece eleştirisi yapılan ilk Türk
ﬁlmi unvanını da kazanmış oldu.
Türk sinema tarihinde sansüre
uğrayan ilk ﬁlmse Mürebbiye oldu.
Sevgilisini başka bir erkekle aldatan ve çalıştığı konaktaki herkesi
baştan çıkartan Anjel’in öyküsünü konu
alan ﬁlm, İşgal Kuvvetleri Kumandanı
Franchet d’Esperey tarafından yasaklandı. Komutan Franchet’in yasaklama
gerekçesiyse “bir Fransız kadınının yosma olarak gösterilmesi”ydi (1919).
1922-1939
yılları
arasında
Türkiye’de ﬁlm yapan tek isim Muhsin
Ertuğrul’du. Sinema ve tiyatro yönetmeni Ertuğrul, erotik ﬁlmler çekmese de
ﬁlmlerinde cinselliğe yer verdi. Yönet52
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men, o dönemlerde çektiği ﬁlmlerde ana
karakter olarak ya zevk düşkünü, yuva
yıkan, sömüren, vamp hayat kadınlarını
ya da metres hayatı yaşayan, para yiyen
sosyetik kadınları kullandı. Mayolu kızların ritmik bacak hareketleriyle açılan
Karım Beni Aldatırsa sinema gişeleri
önünde uzun kuyruklar oluşmasına sebep olsa da erotizm Muhsin Ertuğrul
sinemasına Cahide Sonku’nun oynadığı Şehvet Kurbanı ile girdi. Ancak bu,
yönetmenden değil Türk sinemasının
ilk erotik simgesi Cahide Sonku’nun
çekiciliğinden kaynaklanıyordu.

Asıl erotik patlama ise 1960-68 yılları arasında yaşandı. Metin Erksan’ın
Susuz Yaz, Suçlular Aramızda, Kuyu
gibi ﬁlmleri döneme damgasını vurdu.
Köy gerçeklerinin yanı sıra cinsel bir
tutkunun da altını çizen Erksan’ın Susuz
Yazı’nda Hülya Koçyiğit ve Erol Taş
başarılı bir oyunculuk sergiledi. Erksan
gibi Atıf Yılmaz, Halit Reﬁğ, Osman
Seden, Turgut Demirağ da ﬁlmlerinde
erotizmi kullandı. Atıf Yılmaz’ın bu dö-

nemde çektiği İki Gemi Yan yana’da
Suzan Avcı ve Sevda Nur adlı iki kadın
oyuncunun dudak dudağa gelişiyle Türk
sinemasında yeni bir sayfa açıldı.
Parçala behçet!
Yeşilçam’da 1960’lı yıllara kadar çekilen ﬁlm sayısı ancak yüzü bulurken,
sonraki yıllarda bu rakam üçyüzlere
ulaştı. 1970’li yıllarda seyircisini televizyonun başından kaldıramayan yapımcılar çareyi “erotik” ﬁlm yapmakta
buldu. 1972 yılında 299 ﬁlm çekilerek
Türk sinema tarihinin en büyük rekoru
kırıldı.
O yıllarda “hardcore movies”
denilen seks ﬁlmlerinde gerçekten
sevişilir, “softcore movies” denilen seks ﬁlmlerindeyse ya sevişilir
gibi gösterilir ya da sadece sesler
duyulurdu. Kimi zamanlarda da
“hardcore” ﬁlmler sansür makasıyla “softcore movies”e dönüştürülürdü. Bu süreçte pornograﬁ
cinsel sorunları olanlar ya da toplumsal baskı hissedenler için terapi yöntemi olarak görülmeye başlandı. 70’li yıllarda seks ﬁlmlerine
giden seyirci sayısında ciddi bir
artış yaşandı. Toplumun her kesiminden insanlar bu ﬁlmlere gidiyor, hatta çiftler birlikte izliyordu.
1970’li yıllarda Türk sinemasında bir kan değişimi yaşandı
ve sadist kişilikli erkek tipleri
ön plana çıkmaya başladı. Melih
Gürgen’in Parçala Behçet’i yeni
bir akımın öncüsü oldu. Ardından
da Bastır Behçet Bastır, Ustura
Behçet, Namın Yürüsün Behçet
gibi cinsellik ve sadizmi iç içe
gösteren bir dolu Behçetli ﬁlm
çekildi. Gülgen, Behçet serisiyle
seks ve avantür ﬁlmlerine yeni bir
yol açtı. Aşırı şiddet sahneleriyle
dolu bu tür ﬁlmlerin erkek oyuncusu
Behçet Naçar’dı. Dönemin en çok soyunan kadınıysa Seyyal Taner oldu.
“Pişman mısın yavrum?”
Türk sinemasında cinselliğin en çok
sömürüldüğü, abartıldığı ve saptırıldığı
dönem 1974 yılında başlayıp 1979’a kadar süren seks komedileri dönemi oldu.
İtalyan komedi ﬁlmlerinden uyarlanan
Beş Tavuk Bir Horoz’la başlayan seks

kimlik arayışını, Aile Kadını (Kartal
Tibet), Güneşin Tutulduğu Gün (Şerif Gören) ve Şalvar Davası’yla (Kartal Tibet) sürdürdü. Baş kaldıran özgün
kadın tipinin kuramcısı olarak Türkan
Şoray dâhil, birçok oyuncuyu etkiledi.
Bu aşamada dibe bastırılmış kadın cinselliği ve iç dünyası da ön plana çıkmış
oldu.
Şerif Gören, çaresiz ve ezilen bir kadının öyküsü üzerine kurduğu Firar’da
cinselliği gerçekçi bir bakış açısı içinde
ele alarak yılın en cesur çıkışlarından
birini gerçekleştirdi. Yusuf Kurçenli’nin
Ölmez Ağacı bir Türk kızıyla bir Yunanlı gencin aşkını, insani ve evrensel
boyutlara ulaştırdı. Yavuz Turgul Fahriye Abla’da, Atıf Yılmaz ise Bir Yudum Sevgi’de başkaldıran yeni kadın
imajını beyaz perdeye getirdi. Özellikle
Bir Yudum Sevgi, “kadının kurtuluşu”
açısından Türk sinemasının o yıllarda çevrilen en önemli ﬁlmlerinden biri
oldu. Atıf Yılmaz’ın, 1988’de, Duygu
Asena’nın kitabından uyarladığı Kadının Adı Yok ise, Türk sinema tarihindeki en büyük gişe rekorunu kırarak, 6
haftada 140 TL kazandırdı.
Türk sinemasında
unutulmaz replikler
Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da!
Senin annen bir melekti yavrum.
Bu kızla evlenirsen, seni mirasımdan
mahrum, evlatlıktan men ederim.
komedileri modası, Türk sinemasındaki
bunalımı iyice körükledi. Bu komedilerde “vamp erkek” rollerini daha çok
Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş, Hadi
Çaman, Alev Sezer, Rüştü Asyalı gibi
tiyatro sanatçıları üstleniyordu. 1979’da
seks komedileri büyük bir tırmanışa
geçti. Bu türde tam 131 ﬁlm çekildi.
Öyle Bir Kadın ki adlı ﬁlmle de seks
furyası giderek pornograﬁye dönüşmeye başladı. Nuri Yurten’in yönettiği ﬁlm
numaradan değil sahiden sevişilen ilk
porno ﬁlm oldu. Aynı yıllarda Zerrin
Egeliler bir yıllık süre içinde çevirdiği
37 ﬁlmle dünya rekorunu kırdı.
Erotik ﬁlmlerde vücudunu cömertçe sergileyen oyunculara o yıllarda iyi
gözle bakılmıyordu. Aşağılanmaya, tacize, dışlanmaya maruz kalan kadınlar
arasında Arzu Okay, Alev Altın, Dolgan
Sezer, Mine Soley, Nalan Çöl, Seyyal
Taner gibi pek çok isim vardı. Bir dönemin gözde oyuncuları zamanla depresif, mutsuz kadınlara dönüştü. Tam da
bu yüzden ya evlenerek “namuslarını”
temizlemek ya da başka şehirlere, ülkelere yerleşerek izlerini kaybettirmek

zorunda kaldılar. 1970’lerin en gözde
sinema yıldızlarından Feri Cansel sevgilisi tarafından öldürülürken, vamp rollerin vazgeçilmezi Seher Şeniz intihar
etti…19 yaşında sinema sektörüne giren
Mine Mutlu ise 41’inde kansere yenik
düştü…
Bu furyayı uzaktan izleyip suskunluğu tercih eden usta yönetmenler
1980’lerde “sosyal içerikli” ﬁlmlerle
erotizme dönüş yaptı. Yönetmen Atıf
Yılmaz, ikiyüzlü ahlak anlayışına başkaldıran bir kadının öyküsünü konu alan
Mine’yi, Türkan Şoray’ın hayat kadınını oynadığı Seni Seviyorum’u, Hale
Soygazi’nin çevre baskıları sonucu kocasına ihanet ettiği Bir Yudum Sevgi’yi,
sürekli zengin erkeklerle birlikte olarak
yoksulluk içinde geçen çocukluk yıllarını unutmaya çalışan Meryem’in öyküsü
Dağınık Yatak’ı bu dönemde çekti. Kadının cinsel özgürlüğünün gündeme gelmeye başladığı bu yeni dönemde erotizmin simgesiyse Müjde Ar oldu.
Müjde Ar, Ömer Kavur’un yönetmenliğini üstlendiği Ah Güzel
İstanbul’la (1981) başlattığı kadının

Ben fakir bir gencim, sen ise zengin bir
fabrikatör kızı…
Biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
Evlenince pembe panjurlu bir evimiz
olacak.
Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla.
Seni sevemem, sen arkadaşımın aşkısın.
Bana yıllar önce çılgıncasına sevdiğim
bir kadını hatırlattınız.
İşte bana yazmış olduğun aşk dolu
mektuplar. Meğer hepsi yalanmış…
Beni paranla satın alabileceğini mi
sandın?
Saadet dolu yuvamıza kara bir gölge
düşürdün.
Bizim gibi insanlar şereﬂeri için yaşar,
namusları için ölürler.
_____________________
Kaynaklar:
Gelişim Sinema Dergisi (Mayıs 1985)
Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema
Genel Müdürlüğü Sinema Tarihi Araştırması
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KİTAP

Sanat/cinsiyet:

Sanat tarihi ve feminist eleştiri

“Neden hiç büyük kadın sanatçı yok?” sorusunun ne anlama geldiği düşünülmeye
başlandığında, önemli soruların sorulma şeklinin bizi bu dünyanın düzeni hakkında
nasıl koşullandırdığını görürüz
Gülhan Davarcı

A

hu Antmen’in editörlüğünü
yaptığı Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri adlı kitap feministler
için bir başucu kitabı olma niteliğinde1.
Kitap, farklı yazarların makalelerinden
oluşuyor. Sanatta ve sanat tarihinde feminizmin doğuşundan birinci ve ikinci
kuşak feminist sanat eleştirisine, neden
hiç büyük kadın sanatçı yoktur
sorusundan sanat tarihi kanonuna, modernliğin ve kadınlığın
mekânlarından beden sanatına
kadar pek çok konuyu birarada
bulmanın mümkün olduğu bir
eser duruyor okuyucunun karşısına. Kitabın en çarpıcı tezlerinden biri “Neden Hiç Büyük
Kadın Sanatçı Yok?” sorusuna
Linda Nochlin’in verdiği cevapta yatıyor.
Linda Nochlin, “Neden Hiç
Büyük Sanatçı Yok” adlı makalesini hepimizin sık sık karşılaştığı bir soru üzerinden kuruyor:
“Peki kadınlar erkeklerle eşitse,
neden hiç büyük kadın sanatçı
yok?” Bu soruda belki hepimizin hissettiği ama adını koyamadığı sinsilik meselenin özünü
çarpıtarak yanıtını veriyor: “Hiç
büyük kadın sanatçı yok çünkü
kadınlar büyük olamaz.”
Nochlin, feministlerin ilk
tepkisinin, yemi olduğu gibi
yutmak ve bu soruyu sorulduğu
biçimiyle yanıtlamaya çalışmak
olduğunu söyler. Bu soruya yanıt vermeye çalışırken, sorunun
içerdiği olumsuz göndermeler
de üstü kapalı olarak pekiştirilir. Bu
soruyu yanıtlamak için tutulan bir diğer yol, kadınların sanatı için “büyüklük” olgusunun erkeklerinkinden daha
farklı olduğunu öne sürer. Yazar, ikinci
sorunun ilk bakışta mantıklı gibi geldiğini söyler. Kadın sanatçıların, toplum
içindeki deneyimleri ve koşulları erkeklerinkinden farklıdır ve kadınlık deneyimini ifade etmek adına bilinçli olarak
biraraya gelen grubun ürettiği sanat üslup açısından kadın sanatı olmasa da en
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azından feminist sanat olarak tanımlanabilir. Fakat yazara göre, bu olasılık da
daha gerçekleşmemiştir. Çünkü kadın
sanatçıların ve yazarların, her durumda
birbirlerinden ziyade, aynı dönemde yaşadıkları sanatçılara ve yazarlara yakın
oldukları ortaya çıkmıştır. Hem belli
konuları seçmek ya da seçmemek belli
bir üslubun, hele hele özünde kadınsı
olarak nitelendirebilecek bir üslubun
göstergesi sayılamaz.

Nochline’e göre bu iki tutumda da
yanlışlık vardır. Bu yanlışlığın kaynağıysa, feministlerin kadınlığın ne olduğuna dair anlayışından değil, sanatın ne
olduğuna dair, çoğunluğun paylaştığı
yanlıştan kaynaklanır: Sanat ne dokunaklı bir yaşam öyküsü ne de kişisel
sırların fısıldandığı bir iç dökme aracıdır. Sanat üretimi, zaman içinde tanımlanmış belirli uzlaşımlara, şemalara ya
da kod sistemlerine az çok dayanan ya
da bunlardan bağımsız olan, kendi için-

de tutarlı bir biçim dilini gerektirir ve
bunların ya eğitimle, çıraklıkla ya da
bireysel deneylerle öğrenilmiş olması
gerekir.
Sorun, kadınlara verilen eğitimde
ve kurumlardadır. “Neden hiç büyük
kadın sanatçı yok?” sorusunun ne anlama geldiği düşünülmeye başlandığında,
önemli soruların sorulma şeklinin bizi
bu dünyanın düzeni hakkında nasıl koşullandırdığını görürüz. Yani gerçekten
bir kadın sorunu olduğunu kabul
etmişizdir ama kendimize öncelikle bu soruları kimin soru haline getirdiğini, kimlerin sorduğunu ve sonra da bu tür soruların ne
tür bir işlev taşıdığını sormamız
gerekiyor. Günümüzde iktidar
sahipleri vicdan azabını maskelemek adına çabucak bir takım
sorunlar kurguluyor. Doğu Asya
sorunu, Kadın sorunu gibi...
Yazara göre, insanla ilgili bütün sorunlar gibi, “Kadın Sorunu” da öyle “çözüm” bulunacak
durumlardan değildir. Kadınlar,
kendilerini hali hazırda olmasa
da potansiyel olarak erkeklere
eşit varlıklar olarak görmeli ve
durumlarının değerlendirmesini
kendilerine acımadan, belli bakış
açılarını kendilerine mal etmeden
yapmaya hazır olmalıdırlar. Aynı
zamanda, toplumsal kurumların
eşit başarıyı olanaklı kılmakla
kalmayıp aktif olarak teşvik edeceği yeni bir dünyayı yaratacak
kadar yüksek düzeyde bir duygusal ve zihinsel adanmışlık içine
girerek durumlarını değerlendirmelidirler.
Türkiye gibi sanatın her dalında kanonu yeni yeni oluşan bir ülkede
kanonu sorgulamak ve bu kanona kadınları sokmakta kitap önemli kriterler
getiriyor. Kitaptaki bütün sorular ve cevaplar sanatın her dalıyla ilgili eleştiri
eksikliği çektiğimiz bir ülkede özellikle
kadınlar için can alıcı bir noktada duruyor. İyi okumalar…
_________________________

Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist
Eleştiri, der. Ahu Antmen, İletişim Yayınları, 2008, İstanbul.
1

ÖYKÜ

Şu kapıdan girebilsem

Demek istiyorum şu kapıdan girebilsem. Ah girebilsem, bir kırabilsem kabuğumu
neler yok ki söylenecek. Uzun ön sevişmeler vardı o vakitler, ben hoşlanıyorum diye
yapıldığını sandığım. Uzun dokunuşlar, okşayışlar, öpüşler vardı

B

Nurhan

en T. Nur Eroğlu, beş yıldır yapamadığım bir görüşmeyi az sonra gerçekleştireceğim. Randevuma
yarım saat var, görüşme yapacağım
yerin tam karşısındaki bir çay bahçesinde kahvemi yudumlayıp, sigaramı
içerek zihnimi toparlamaya, kendimi
hazırlamaya gayret etmekteyim şu
an. “Psikolog Hande Demirci” yazan şu kapıdan kaç kere
döndüm, kaçtım, sayısını
bilmiyorum. Ama bu kez
kararlıyım, dönmek yok.
Arkadaşlara bugün işe
gelemeyeceğimi bildirdim, tansiyonum yüksek,
kendimi iyi hissetmiyorum dedim, psikoloğa gideceğim diyemedim ama.
İkinci bir işim daha var
bugün; şu ismimin önünde yıllardır nöbet tutan
“T”den kurtulmak için dilekçe vereceğim. Adınız
ne diyorlar, Nur diyorum.
Yapılan işlem resmi ise,
tam adınızı soruyorlar.
T. Nur Eroğlu diyorum.
“İlk isminizi de açarak
söyleyin” diyorlar bu kez.
Açıyorum, söylüyorum:
“Teslime Nur Eroğlu” diyorum. Ben erin oğlu değilim, içimden peki, erin
kızı mıyım? Hayır değilim, annemle babamın
kızıyım, Teslime miyim?
Bu kez önce hayır diyorum, sonra evet, bazen
biraz diyorum, bazen bilmem ki? Netleşemiyorum
bir türlü. İşte bu yüzden buradayım
zaten. İyisi mi şu görüşme bittikten
sonra “T” den kurtulmak için dilekçe verirken “erin oğlu” olmaktan da
nasıl kurtulabilirim, bir soruşturayım.
Çocukluğumda bile okulda Nur diye
adımı söylerdim, evde her ne kadar
bana Teslime deseler de. Mahkemedir, şudur budur uğraşmaya vaktim
mi olmadı, hata bende midir, ihmallik
tembellik mi bilmem, yıllardır nere-

ye gitsem, Teslime peşimden geliyor.
Eşim dostum Nur diyor, ama resmi
evraklarda oﬁsimin kapısındaki tabelada, masamın üzerindeki isimlikte
bile açık açık Teslime diye yazmasam
da Nur’un başına bir nöbetçi gibi “T”
yi koymak zorunda kalmıyor muyum?
Bir yerlere, bir şeylere, birilerine
teslimiyet gibi bir şey mi bu Teslime?
Kimi yerlerde kadın ve erkek arasındaki cinsel ilişkiyi “kadın kocasına
teslim oldu” diye anlatanları hatır-

lıyorum. Birine ait olma, malı olma,
teslim olma hali. Teslime oluşumu,
olmayışımı, ne durumda olduğumu
bilmem kaçıncı oldu ve şimdi her sorgulayışımda ateşler düşüyor içime.
Kimi zaman da adımı değiştirsem ne
olacak ki, ben Teslime’yim diyorum.
Neden mi?
Bir uzmana danışamadım, kocamla olmayan seks hayatımızı, sorunlarımızı, neler hissettiğimi, hatta hisse-

demediğimi dökemedim ortaya. Kocamla bu konuları konuşmayı denediğimde ise hep geçiştirildim, ısrarcı
davranıp konuşma ortamı sağladığımda da ben suçlu oldum. Ben üniversite mezunu, kırılan kolunu yen içinde
tutma mücadelesi veren Nur Hanım.
Yen içinde tuttuğun kolun kangren
oluyor, uyan artık! Gençliğimizde kocamla cinsel hayatımız vardı, şunun
şurasında beş sene öncesine kadar.
Ama hep o isteyince, hep onun istediği şekildeydi. Demek
istiyorum şu kapıdan girebilsem. Ah girebilsem,
bir kırabilsem kabuğumu
neler yok ki söylenecek.
Uzun ön sevişmeler vardı
o vakitler, ben hoşlanıyorum diye yapıldığını sandığım. Uzun dokunuşlar,
okşayışlar, öpüşler vardı.
Aslında bana ait olmayan ve kocamın kendisini
ilişkiye hazırlaması adına
yaptığını şimdilerde çözdüğüm. Çözdükçe kördüğüm oldum ve bu düğüm
içinde cinsel ilişkiden
nefret ettim demek istiyorum. Kocamın sağlık
problemleri var şimdilerde, cinselliği bitti, “teslim alma”, “sahip olma”
olmayınca öpüşler, okşayışlar, dokunuşlar da bitti.
Kendisi için ön hazırlık
saydığı ön sevişmelerin,
benim için asıl sevişme
olduğunu bile bile dokunuşlarını aldı benden.
Çözdüğüm düğümlerde
bencillik vardı, yalan vardı, iki yüzlülük vardı demek istiyorum.
Arkadaşlarıma
anlatamıyorum,
çoğu tanır kocamı, tanıyanlara anlatamıyorum, aslına bakacak olursanız
yaşlı bir teyzem var, ona da anlatamıyorum. “Zevk almak erkeklere mahsustur, bizimkisi vazifedir” diye ayıplayacak beni. Anneme anlatsam “Gül
gibi kocan var, sana pervane olmuş,
Allah’tan kork” diyecek, biliyorum.
Oğullarıma zaten anlatamam, diyelim
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anlatabildim, onların da ne diyeceği,
hangi tarafta olacağı malum zaten. Bir
kızım olsaydı, ah bir kızım olsaydı,
beni anlayabilecek bir kızım olsaydı,
anlatabilseydim ona uzun uzun. Bir
uzmanla bile görüşmeye kariyer sahibi bir kadın olarak yıllardır yanaşamazken, çözmeye çalıştığım kördü-

56

feminist
politika

ğüm içinde soluksuz
kalmaktan korkmaktayım. “Boşan Nur”
diyorum bazen kendi
kendime ama bunca yılın yaşanmışlığı
var, aslında iyi adam
şu senin kocan, yataktaki bencilliği dışında
deyip
frenliyorum
kendimi. Bu saatten
sonra sağlık problemleri olan birine de kapıyı göstermek olmaz
diyorum. “Ağzı var
dili yok bir adamdı,
niye boşadı ki nankör
kadın”, diyecek, hep
beni suçlayacak eş
dost, biliyorum. Ama
yeni fark etmiş olduğum, sevişirkenki
bencilliğini affedemiyorum. Yıllarca beni
okşuyor sandığım ellerinin, aslında kendini hazırlıyor olmasını çözdüğüm andan
beri vurgun yemiş gibiyim.
Bir başka ilişki canlandırıyorum
zihnimde bazen, bir kaçamak, bir heyecan. O anda annemin kalp krizinden
gittiğini, oğullarımın, akrabalarımın
bana yüz çevirdiğini, arkadaşlarımın,
komşularımın arkamdan ﬁskos edişlerini görüyorum gözlerimin önünden

geçen karelerde. Acaba kocamla değil
de başka biriyle evlensem daha mı iyi
olurdu, diye düşündüğüm vakitler de

Birine ait olma, malı olma,
teslim olma hali. Teslime
oluşumu, olmayışımı, ne
durumda olduğum bilmem
kaçıncı kere ve şimdi her
sorgulayışımda ateşler
düşüyor içime
olmadı değil. Ne fark eder ki, diyorum
şimdi, her durumda ortada görünür
biçimde bir yumruk var. Kimi gözaltında mor halka olmuş, kimi yürekte zıpkın yarası, kimisi ağızlara kilit
vurmuş, çözülürken kördüğüm olmuş,
vurgun vurmuş.
Vakit de az kaldı, girmesem mi
içeri ama randevu aldım. Olsun, her
zaman almıyor muydum zaten randevuyu. Ne diyecek bana Hande Hanım,
benden yana olup beni güçlendirecek,
isyanımı haklı bulacak, kafamda netleştirecek birçok şeyi, çözüm önerileri
getirecek biliyorum. Doğruların farkındayım nice zamandır zaten, ama
ben oğullarıma, komşularıma, kocama, anneme, teyzeme, iş arkadaşlarıma, kurulu düzenime karşı çıkabilecek miyim? Erkeklerin yaptığı gibi
umursamazlıkla, bencillikle alıp başımı gidebilecek miyim?

Feminizmin sordurduğu sorulardan korkmak niye?
Her ne kadar Enloe, genellikle üniversite çatısı altında yapılan araştırmalardan bahsetse
de, atılan her yeni adımın kadın hareketi sayesinde mümkün olduğunu söylüyordu

H

Özlem Kaya

aziran ayında Sabancı
Üniversitesi’nin
konuğu olarak İstanbul’a gelen
Cynthia Enloe, çalışmalarından onu tanımayanlar için bile çekici
olacak bir başlıkla sundu konuşmasını:
“Toplumsal cinsiyet analizinden kim
korkar?: Akıllı sorular sormak için feminist meraktan faydalanmak”. Enloe,
soruların neden toplumsal cinsiyet temelli sorulmadığını sorguluyor ve bunun nasıl bir eksikliğe karşılık geldiğini
vurguluyordu. Kafamızda keşke
hafta içi mesai saatlerinde, görece küçük bir salonda ve Türkçe
tercümesi yapılmayan bir etkinlik olmasaydı, üniversite dışında
pek çok kadına da ulaşabilseydi, ﬁkirleriyle gittik konuşmaya,
ki dinledikten sonra bunun daha
fazla kadına da ulaşması koşullarının zorlanması gereğini düşünerek çıktık.
Çünkü -sondan başlayalımkadın hareketine teşekkürle biten
bir konuşmaydı Enloe’nunki. Her
ne kadar genellikle üniversite çatısı altında yapılan araştırmalardan ve bu araştırmaların eksikliklerinden bahsetse de, atılan her
yeni ve onun vurgusuyla zorunlu
adımın kadın hareketi sayesinde
mümkün olduğunu söylüyordu
ve biz de sonuna kadar haklı olduğunu düşünüyorduk.
Toplumsal cinsiyetle ilişkili soruların akla bile gelmediği,
alakasız görüldüğü durumların
aslında temelinde bu çelişkiyi
barındırdığını, bunlar sorulmadan yapılmış araştırmaların eksik
olmaktan da öte yanlış olduğunu vurguladı Enloe. Konuşmayı
özetliyormuş gibi görünme riskini
de göze alarak verdiği bir örneği sizinle
paylaşmak istiyorum.
Günümüzün temel çevresel problemlerinden iklim değişikliğinin yarattığı tsunamilerin ilk anda akla gelmeyen,
kadın ve erkekler üzerindeki kelimenin
her anlamıyla, “hayati” etkisinin farklılığı üzerine bir örnek. İlk anda tsunamiden zarar görenlerin bilgisi toplanırken
şu soruyu sormakla başlamalı her şey:
Ölenlerin kaçı kadın kaçı erkek? Çıkan
sonuç kadın ve kız çocuklarının sayısı-

nın fazla olduğunu gösterirken, sormak
zorunda kalınan diğer soru ise: Neden?
Tsunami tehlikesinin olduğu bölgeleri
öncelikli düşündüğümüzde ve bu alanı istediğimiz kadar genişlettiğimizde,
gördüğümüz şey şu; erkek ve kadın
arasındaki cinsiyetçi işbölümünün sonucunda erkekler balıkçılıkla uğraştıkları için denizde yaşamlarını sürdürmek
becerisini kazanmış durumdalar. Kadınlar ise temelde ev işlerinden sorumlu
oldukları için bu tarz becerileri kazanamadıkları gibi, çocukların birincil sorumluları olmaları yüzünden tehlike an-

larında da onları düşünmek çok büyük
ihtimalle onların üzerinde oluyor. Ayrıca yine aynı erkek egemen yapı yüzme,
tırmanış gibi acil durum anlarının kurtarıcısı becerileri kadınların edinmesine
önem ve hatta izin vermiyor. Ve sonuç:
Ağaca tırmanmanın dahi cinsiyet temelli politikasının yapılabilirliği ve bunun
en temel hayatta kalma mücadelesiyle
iç içeliği…
Aslında Enloe’nun seslendiği kesim,
akademik çalışma yapanlardı ve fakat o

üniversitenin akademik yapısına uygunlaştırılmış toplumsal cinsiyet analizinin
“renk katıcı”, “farklılıkları vurgulayıcı”
etkisinden başka bir şey söylüyordu. Bir
kere “feminizmden ilham alan araştırmacılar” diyerek ve başta söylediğim
kadın hareketi vurgusunu yaparak politik bir hareketin etkisinden bahsediyor
ve böylece aradaki uzaklığı azaltmaya
çalışıyordu. Bugün yapılan araştırmaların eksiğini de ortaya koyarak, feminist
hareket-akademik faaliyet ilişkisinde
ilkinin ikincisinden yararlanma ihtimalinin bir tür bilinçli uzak durmadan daha
farklı nedenleri de olabileceğini
anlatıyordu: Yapılan haliyle eksik ve hatta yanlış olan araştırmalardan kadın hareketinin faydalanması ihtimalinin zorluğu!
Feminizmden haberdar olan/
etkilenen erkeklik çalışmalarını
(feminist-informed masculinity
studies) erkekler üzerine yapılan çalışmalardan ayırarak,
kadınlık-erkeklik rolleri tanımlamasının muğlaklığını aşıp,
feminizmi ve dolayısıyla kadın
kurtuluş mücadelesini başa koyan bir yol önermiş oluyordu.
Bu noktada belki de
Enloe’nun konuşmasının başlığını şöyle çevirmek daha iyi
olabilir: “Kim korkar toplumsal
cinsiyet analizinden? Feminist
merakın sordurduğu akıllı sorular” Korkmadan, feminizmin
akademik değersizliğiyle mücadele ederek, kadın kurtuluş
mücadelesini akademik sınırlar
içinde vermek amacıyla değil,
mücadele alanını genişletmek
amacıyla, bu alana da taşıyacak bir yol üzerine düşünebiliriz. Kadınların toplum içindeki
ikincil konumlarından kaynaklı
olarak kadın çalışmalarının da
üniversite içindeki ikincil durumunu
değiştirmek de mücadele alanlarından
biri olabilir ve feminizmin yol haritasını
çıkarmasında yardımcı olabilecek bilgi
birikimini sağlayacak çalışmalar yine
bu mücadelenin zorunlu kıldığı sorular
sorularak mümkün olabilir. Enloe’nun
da vurguladığı gibi, korkulan, bu bilginin insana yüklediği sorumluluk. Korkmayacak olan da bunun mücadelesinin
verilmesi gereğine inananlar, feminist
kadınlar!
feminist
politika
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Kadın cinayetlerine karşı “7/24 nöbeti”
“Ayşe Paşalı” davasının karar duruşması
öncesi feministler, kadın cinayetlerine dikkat
çekmek ve cinayetlerin
önüne geçilmesi için
11 ve 12 Mayıs tarihlerinde “7/24 nöbetteyiz” eylemi düzenledi.
Katili eski eşi İstikbal
Yetkin’den şiddet gören ancak mahkeme
tarafından koruma talebi reddedilen Ayşe
Paşalı’nın öldürülmesine ilişkin davanın 12
Mayıs’ta görülen karar duruşmasından
bir gün önce kadınlar, İstanbul, Ankara,
İzmir, Eskişehir, Antalya, Van, Sinop,
Urfa, Diyarbakır, Adana ve Trabzon’da

nöbet tuttular. Ülkenin dört bir yanında
oturma eylemi yapan kadınlar, kadın
cinayetlerinin son yıllarda yüzde 1400
arttığına vurgu yaparak, bir kez daha
devleti uyardılar.

Ayşe Paşalı davasında indirim yok
Polise ve savcılığa başvurmasına
rağmen, devlet tarafından koruma altına alınmayan, eski eşi İstikbal Yetkin tarafından 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Ayşe Paşalı davasında, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi,
Paşalı’nın katili olan boşandığı eşi İstikbal Yetkin’i, takdiri indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti

üyelerinden
birinin,
indirim
uygulanmamasına
muhalefet etmesi dolayısıyla karar oy çokluğu ile verildi.

Tecavüzü protesto edenler değil,
tecavüzcüler yargılansın!

Antalya’nın Kaş ilçesinde, bir buçuk yıl önce, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine yönelik soruşturma, mahkeme tarafından kovuşturmaya gerek görülmediği gerekçesiyle
kapatılmıştı. Antalya Kadın Danışma
ve Dayanışma Merkezi’nin (AKDD)
müracaatıyla dava yeniden açıldı. Geç
açılan davada, Kaş Adliyesi, taciz ve
tecavüz suçlularını bir an önce yargılayıp cezalandırmak yerine, tecavüzcülerin yargılanmamasını protesto edenleri
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soruşturmayı tercih etti.
AKDD’ye, 11 Mayıs 2011 tarihinde, tecavüz davasının ilk duruşmasının
görüldüğü Kaş Adliyesi önünde yaptıkları basın açıklaması nedeniyle, “traﬁği aksatmaktan” soruşturma açıldı. Bu
durumu protesto eden kadınlar, “Kadınlara yönelik başlatılan soruşturmaya
derhal son verilmesini talep ediyoruz.
Mahkeme, tacizi ve tecavüzü protesto
edenleri değil, taciz ve tecavüz zanlılarını yargılasın” dediler.

kısa... kısa... kısa... kısa...
Tuğçe Anlaş’ın katiline
müebbet hapis
29 Kasım 2009’da sevgilisi Malik En ve sevgilisinin arkadaşı Atilla Pekgözlü tarafından öldürülen 20
yaşındaki Tuğçe Anlaş’ın davasında
karar çıktı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi katil Malik En’in “kasten
öldürme” suçundan müebbet hapsine, Atilla Pekgözlü’nün ise “işbirliği” suçundan indirim uygulayarak
11 sene 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Davaya müdahil
vekili olarak katılan Adana Kadın
Platformu’ndan avukatlar her iki sanığın da Tuğçe’yi tasarlayarak öldürdüklerini, nitelikli öldürme suçundan
cezalandırılmalarını ve haksız tahrik
ve takdiri indirim uygulanmamasını
istiyorlardı. Adana Kadın Platformu,
her iki sanığın da aynı cezayı alması
için kararın temyiz edileceğini açıkladı.

Erkek yargı,
kadın katillerini
koruyor
Ayşe Paşalı ve Tuğçe Anlaş davalarında gördüğümüz olumlu gelişmeler (katillerin herhangi bir indirimden yararlanmamaları), ne yazık ki
hâlâ norm olmaktan çok uzak. Ocak
ayında Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 17 yaşındaki Çiğdem Tekin, eşi ve
eşinin ailesi ile birlikte yaşadığı evde
ölü olarak bulundu. Muhittin Tekin
ve Hüseyin Tekin, Çiğdem Tekin’i
öldürmekten tutuklu olarak yargılanmaya başlandı. Sanıklar ve sanık
avukatları Çiğdem’in intihar ettiğini
iddia ediyorlardı ve 1 Temmuz’da
görülen son duruşmada sanıklar Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy
birliğiyle verdiği karar sonucunda
beraat ettiler.

Gecikmiş adalet,
adalet değildir!
25 yaşındaki imam nikahlı kocası, 17 yaşında ve hamile olan Eylem
Pesen’i, 17 Mayıs 2009 tarihinde
önce bıçaklamış, daha sonra da yaralı
haldeyken araçla üzerinden geçerek
öldürmüştü. Eylem’in katili, eşi Kerem Çakan, o günden bu yana Van
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. 28 Mayıs’ta Eylem Pesen’in
davasına devam edildi. Mahkemeden
karar çıkmadı ve dava ertelendi.
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Feministlerden “Blok Vekillerine Dokunma” eylemi
Emek
Demokrasi
Özgürlük
Bloku’nun
seçilmiş milletvekilleri
üzerindeki baskılar hemen seçim sonrası boy
gösterdi. Önce Hatip
Dicle’nin vekilliği düşürüldü, sonrasında ise
KCK tutuklusu vekillerin dokunulmazlık hakkı gasp edildi. Bütün bu
gelişmeler karşısında,
İstanbul Feminist Kolektif üyesi kadınlar,

27 Haziran’da Taksim
Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla, “Biz feministler de
yeniden
militarizme,
milliyetçiliğe karşı mücadelede Kürt halkının yanındayız demek
için buradayız. Emek
Demokrasi Özgürlük
Bloku’nun seçilmiş vekillerini eksiksiz olarak
Meclis’te görmek istiyoruz” dediler.

Mecliste kadın vekil oranı sadece %14!
12 Haziran seçimleri sonrası oluşturulan TBMM’nin yeni döneminde kadınların
sayısal temsili yine eşitliğin çok gerisinde.
KADER’in kamuoyuna açıkladığı meclisteki kadın vekil oranları şöyle: AKP’den
45 (% 13,8), CHP’den 19 (% 14,07),
MHP’den 3 (% 5,6) ve bağımsız 11 (%
30,5) kadın TBMM’ye girdi. TBMM’deki
kadın oranı % 8,8’den, % 14,18’e yükseldi.

SFK’da Takas Pazarı!

4 Haziran’da SFK olarak bu yıl üçüncüsünü
düzenlediğimiz Takas Pazarı’nda kadınlar olarak biraradaydık. Paranın sözünün geçmediği
ve baştan sona kadın dayanışması ile gerçekleştirdiğimiz takas pazarımızda önceki yıllarda
olduğu gibi “Benim olan, senin olsun” diyen
pek çok kadının katkısıyla askıları ve tezgahları temiz, sökükleri dikilmiş ve (kadınların ev
icinde harcadıkları karşılıksız emeğin önemli bir kısmını ütü işinin aldığını düşünerek)
ütüsüz olarak teslim aldığımız her mevsime,

2007’de 48 olan kadın milletvekili sayısı
78 olurken, 43 ilden hiç kadın milletvekili
çıkmadı. Dünyada kadın temsili oranı ortalama % 19,3; Avrupa’da % 21,5 ve Asya’da
% 18 ve bu rakamlar bile kadınların talebini karşılamaktan çok uzak. Türkiye ise,
geçen döneme göre görülen artışa rağmen,
zaten düşük olan dünya ortalamasının bile
çok altında.

bedene ve zevke göre kıyafetlerle, eşyalarla
doldurduk. Kendi yarattığımız, ihtiyaçlarımıza
yönelik bir alanda, hesapsız paylaştık, paylaştığımız eşyalarla birbirimizi tanıyıp, yakınlaştık, birbirimizden aldığımız cesaretle beğenilerimizi geleneksel ayıplardan, yasaklardan
özgürleştirmeye daha yaklaştık.
Önceki yıllarda yaptığımız gibi, takasta
yerini bulmayan eşyaları irtibat kurduğumuz
başka kurum ve kişilere ulaştırdık. Bir dahaki
takasta görüşmek üzere!

“Kadın-erkek eşitliği bir devlet politikası olarak kabul edilinceye
dek mücadelemizi sürdüreceğiz”
Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın
yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın
kurulması ve Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında yetkisiz ve etkisiz bir birim haline getirilmesi karşısında, 79 kadın örgütü Eşitlik
Mekanizmaları Kadın Platformu’nu oluşturdu.
Kadın örgütleri 6 Haziran’da Başbakanlık’a iletilen 3000 imzalı metinle, kadınları birey olarak
görmezden gelen, onları aile ve sosyal yardım

merkezli politikaların içinde konumlandırıp bağımlılıklarını güçlendiren düzenlemelere karşı
mücadele etmekte kararlı olduklarını açıkladılar. Ayrıca, söz konusu düzenlemelerin, hükümetin “ilk imzacı” olmakla övündüğü, henüz
11 Mayıs’ta imzalanan Avrupa Konseyi Kadına
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi
ve Bunlarla Mücadeleye Dair Sözleşme’ye ve
imzalanan bütün uluslararası anlaşmalara aykırı
olduğuna da dikkat çekildi.

Ev İşçisi Yeter Akyüz güvencesizlik nedeniyle hayatını kaybetti
Antalya’da bir eve temizliğe giden 52
yaşındaki Yeter Akyüz, balkondaki fayansın kırılması sonucunda sekizinci kattan düşerek iş cinayetine kurban gitti. 6
Temmuz’da basın açıklaması yapan Ev İş-

çileri Dayanışma Sendikası üyeleri, “Bunun önlemini almak çok kolay, evlerinde
düşmesini önleyecek bir palet bulundurmaları veya döner pencere kullanmaları bu
tür iş cinayetlerini önleyebilirdi” dediler.

kısa... kısa... kısa...
TMMOB
2. Diyarbakır Yerel
Kadın Kurultayı
TMMOB’li
kadın
mühendis-mimar-şehir
plancıları, 18 Haziran’da
Diyarbakır’da 2. Yerel Kadın Kurultayı’nı düzenlediler. Mesleki alanlarında,
erkek meslektaşlarından
farklı olarak, uzmanlık alanı seçimi, ücretlendirme,
mesleki gelişim gibi cinsiyete dayalı iş bölümünden
dolayı uğradıkları ayrımcılık ve şiddeti tespit etmek
ve çözüm politikaları üretmek üzere toplandılar.

Sendika tüzükleri
değişsin!
Erkek
Egemenliğine
Karşı Kadın İnisiyatiﬁ
üyeleri, “Sendika Tüzüğü
Değişiklik Önerisi” hazırladı. 23 Haziran’da Taksim Tramvay Durağında
bir araya gelen kadınlar,
hazırladıkları tüzük değişiklik önerilerini açıkladı.
Yeni kurulacak hükümete
ve sendika yöneticilerine
çağrıda bulunan kadınlar,
“Sendikalarda kadına yönelik şiddette kadının beyanı esas alınsın”, “Sendikalarda kadın erkek eşitliği
sağlansın” ve “Sendikalarda kadına yönelik pozitif
ayrımcılık
uygulansın”,
dediler.
feminist
politika
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19. Onur yürüyüşü: Velev ki ibneyim!
19. Onur Haftası etkinlikleri, binlerce kişinin katıldığı Onur Yürüyüşü’yle
sonlandı. 27 Haziran’da düzenlenen
Onur Yürüyüşü’nde “Hastanede değil,
sokaktayız”, “Susma haykır eşcinseller vardır” gibi sloganların yanı sıra
“yaşasın halkların kardeşliği” sloganları da atıldı, “Velev ki ibneyim”, “Annenim, yanındayım” dövizleri taşındı.
“Eşcinsellik hastalıktır” zihniyetinin
kınandığı yürüyüş, coşkulu protestolarla Tünel Meydanı’na kadar sürdü.
Yürüyüşte yapılan basın açıklamasında ise “Bizler Lezbiyeniz, Geyiz, Biseksüeliz, Transeksüeliz, Travestiyiz,
dünyadaki milyonlarca kardeşimizle
birlikte eşitlik, adalet, özgürlük için
güçlenerek mücadele ediyoruz. Bugün
nefret cinayetlerinde ağır tahrik indiri-

Dünya yerinden oynar,
translar özgür olsa!

miyle zanlılar ödüllendiriliyor. Cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliklerimizden
dolayı işe alınmıyor, mesleklerimizden men ediliyoruz. Anayasal eşitlik
ilkelerini düzenleyen 10. maddeye ve
ayrımcılık karşıtı yasalara ‘cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği’ ibarelerinin
eklenmesini, seks işçilerinin sendikal
haklara sahip olmasını, Nefret Suçları
Yasası’nın çıkarılmasını talep ediyoruz” dendi.

Adli Tıp Kurumu Hediye Aksoy’un tahliyesini engelliyor!
Cezaevinde ağır hasta 100’den
fazla tutukludan biri olan ve meme
kanseri teşhisi konulan görme engelli Hediye Aksoy’un tedavisi, cezaevi
koşullarında yapılmaya devam ediliyor. Hediye Aksoy’a Özgürlük Platformu her cuma Taksim’de oturma
eylemi yapmaya karar verdi. Platform
üyeleri, “Hediye Aksoy giderek ağır-

laşan bu süreci tam teşekküllü hastane
koşullarına hiç engelsiz ulaşabileceği,
yakınlarıyla birlikte olabileceği bir
ortamda geçirmek zorundadır” dedi.
Hastane ve cezaevi arasında, ring arabalarında saatlerce bekleyerek geçen
“tedavi” sürecine dikkat çekildi ve
Adli Tıp Kurumu’nu ve buna sessiz
kalan bütün merciler protesto edildi.

Mahkeme delillere
rağmen, tecavüzcüleri
tutuklamadı!
Muğla-Fethiye’de ikisi 18 yaşından küçük olan 8 sanığın yargılandığı toplu tecavüz davasının 4. duruşması 15 Temmuz’da
Fethiye’de görüldü. Duruşma öncesinde de
Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar tecavüzcülerin yargılanması için mahkeme önünde nöbetteydi.
Sanıkların olay günü tecavüzün yaşandığı
mekanda bulunduğunu kanıtlayan telefon sinyal kayıtları mahkemeye ulaştı. Avukatlar bunun üzerine sanıkların tutuklanması talebinde
bulundu. Ancak mahkeme heyeti bu talebi
kabul etmedi. Eksik belgelerin tamamlanması
için duruşma 14 Ekim’e ertelendi.
Sanıkların avukatı Muğla Barosu Başkanı
Mustafa İlker Gürkan ile kadın avukatlar arasında adliye binasında tartışma yaşandı. Baro
başkanının, “30 kişi bir araya geliyorsunuz,
yalan söylüyorsunuz” şeklinde ithamlarda
bulunması üzerine avukatlar tutanak tutturdu.
Polis, kadınların tecavüz sanıklarını görmesini engellemek için adliye binasından gizlice
çıkardı.
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Arzu’yu korumayan
savcıya takipsizlik
Arzu Yıldırım devletin korumadığı kadınlardan biriydi.
Arzu, katili Metin Çilingir’i
kendisini öldüreceğini belirterek savcılığa şikayet etmiş,
öldürüldüğünde dilekçesi çantasından çıkmıştı. Feministler,
14 Şubat’ta Ümraniye Savcılığı önünde eylem düzenleyerek
Ümraniye savcısı hakkında görevini ihmal ettiği gerekçesiyle
suç duyurusunda bulunmuşlardı. Geçtiğimiz temmuz ayında,
açılan soruşturma gereği, İstanbul Feminist Kolektif avukatları
tekrar ifadeye çağrıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından “Haklısınız ama yapacak
bir şey yok. Kararı size tebliğ
ederiz” denmesinden usulen ifade alındığı ve birçok soruşturma
gibi bu soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlanabileceği anlaşılıyor.

Bu sene 19 Haziran’da ikincisi düzenlenen Trans Pride’da “Baskı şiddet
ahlaksa biz ahlaksızız”, “Aşk, aşk,
hürriyet, uzak olsun nefret”, “Transfobik polise hayır” sloganlarıyla trans
bireylere yapılan ayrımcılık ve şiddet
protesto edildi.

Cinsiyetçi hükümler
yasalardan ayıklansın!

Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu, TBMM’ye bir çağrı metni gönderdi. Metinle “‘İffetli olmak’
yasalarımızda en temel erdem olarak
yerini alarak, kadınların özel yaşamına, disiplin cezaları yolu ile devlet ve
işveren müdahalesine yasal zemin sunulmuştur” denerek ilgili maddelerin
yasalardan çıkarılması talep ediliyor.
Koordinasyon, Anayasa, CEDAW ve
AİHS’in “özel yaşama saygı hakkı”
ile ilgili hükümlerinin ihlal edilerek,
“iffetli-iffetsiz kriteriyle kadınların
giyim kuşamına, kimlerle konuşup
konuşmayacağına kadar denetim ve
baskı uygulamaya olanak sağlayacak
düzenlemeler getirmiştir” diyor ve
çalışma yaşamında kadınlara yönelik
ayrımcılık taşıyan tüm düzenlemelerin
kaldırılmasını talep ediyor.
İffetsizlikle suçlanarak meslekten
ihraç edilme, son olarak hakim Arzu
Özpınar ile gündeme gelmişti. Arzu
Özpınar, kılık kıyafeti ve özel hayatına ilişkin olarak iffetsizlikle suçlanmış
ve 2004 yılında HSYK kararıyla meslekten çıkarılmıştı. Davayı AİHM’e
taşıyan Özpınar, AİHM’in uygulamayı “özel hayatın ve aile hayatının
korunmasına” aykırı bulmasıyla mesleğe geri dönme hakkı kazanmış, 21
Haziran’da toplanan HSYK ise ihraç
kararını kaldırmıştı.

Ahmet Yıldız davasında
gelişme yok

Yargı ve güvenlik güçleri, LGBTT
bireylere yönelik nefret cinayetlerinin faillerini korumakta ısrarlı. 15
Temmuz 2008’de, eşcinsel olduğunu
açıkladıktan sonra öldürülen 26 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın 7. duruşması
16 Haziran’da Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. 2008 yılından bu yana hiçbir gelişmenin olmadığı davanın bu duruşmasında mahkeme sanık baba Yahya Yıldız hakkında
çıkartılan yakalama emrinin infazını beklediğini açıkladı ve davayı 16
Eylül’e erteledi.
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Erkekler kulübü parlamentolar
İngiltere
Başbakanı
David
Cameron’ın, parlementoda sağlık reformları konusunda İşçi Partisi’den
gelen eleştirilere yanıt verirken cinsiyetçi bir dil kullanması, yasaları yapanların da cinsiyetçilikten azede olmadığını, parlamentoların “erkekler
kulübü” gibi çalıştığını bir kez daha
gösterdi. Cameron, muhalefet partisinin gölge Hazine Baş Sekreteri Angela Eagle’ın itirazlarına, “Sakin ol, canım (Calm down, my dear!)” sözleriyle karşılık verdi. Ardı ardına sözlerini
tekrarlayan Cameron, daha da “etkili
olmak” ve sözlerini pekiştirmek adına yine birkaç kez “sakin ol canım,

sakin ol ve doktoru dinle” dedi. Tüm
bunlar olurken, Cameron’ın partili vekillerden yoğun sempati gördüğü kameralara yansıdı (http://www.youtube.com/watch?v=VWKBSYqtu7M).
Ardından
başlayan
tartışmada
Westminster’da (Parlamento) benzeri
yaklaşımların yaygın olduğu, bunun
bir ilk olmadığı, Eagle’ın lezbiyen
kimliğinin hedef alındığı vurgulandı.
Cameron’ın sözleri, muhafazakârlar tarafından şaka olarak değerlendirilirken, İşçi Partisi ve cinsiyetçi söylemlere karşı olanlar,
Başbakan’ın özür dilemesini istedi.
Cameron ise “özüre gerek yok” diye

konuştu. Ayrımcılık ve cinsiyetçiliğin
açık bir tezahürü olarak değerlendirilen sözlerin Eagle gibi lezbiyen ve
eşcinsel evliliği olan bir kadın vekile
yönelmiş olmasının tesadüf olmadığı
belirtildi.
Cameron’ın parlementodaki erkeklik gösterisi bize nüfusunun yüzde 51’i kadın olan İngiltere’nin, yasa
yapıcılarının da cinsiyetçi olduğunu
bir kez daha gösterdi.
Avustralya Federal Hükümeti İşçi
Partisi Hazine Bakanı Penny Wong da
geçtiğimiz ay, lezbiyen kimliği nedeniyle “şaka” kisvesi altında cinsiyetçi
saldırılara maruz kalmıştı.

Feministler güzellik yarışmasını protesto etti:

“Ne güzeliz, ne de çirkin! Öfkeliyiz.”
Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz
Mayıs ayında Lancaster’da güzellik
yarışması düzenlendi. Güzellik yarışmasının tam da şu dönemde yeniden
gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını
düşünen feministler, yerel yönetim tarafından yarışma organizasyonuna tahsis
edilen salonun önünde yarışmayı protesto etti. Güzellik yarışmalarının başta
beslenme bozukluğu olmak üzere ka-

dınlar açısından yarattığı olumsuz sağlık
sorunlarına dikkat çeken feministler, güzel-çirkin karşıtlığı üzerinden kadınların
öz saygısının erkek egemen baskı ile
zedelendiğini belirttiler. Sonuçta kapitalizm için de bir kâr kapısı olan güzellik endüstrisinin ve bu tür yarışmaların,
kadının bedeni ve psikolojisi üzerindeki
erkek egemen tahakkümmü güçlendirdiğini vurguladılar.

Güney Afrika’da lezbiyenler öldürülüyor!
Güney Afrikalı lezbiyenler tecavüz ve cinayet vakalarının artması
nedeniyle korku içinde yaşadıklarını
söylüyorlar. Bölgede, son on yılda 31
lezbiyen saldırılar sonucu öldürüldü.
Nisan’da Noxolo Nogwaza, Johannesburg yakınlarındaki KwaThema’da
sekiz erkeğin tecavüzüne uğradıktan
sonra öldürüldü. 24 yaşındaki kadının yüzü ve başı taşla ezilmekten
tanınmaz haldeydi. Vücuduna tekrar tekrar bıçak gibi kullanılan kırık
camlar saplanmıştı. Bu saldırı “ıslah
tecavüzü” olarak adlandırılan vakaların ilk öne çıkan örneğiydi. “Islah tecavüzleri” ilk olarak 2008’de
dünya çapında duyuldu. Güney
Afrika’yı uluslararası kadın futbol
maçlarında temsil etmiş olan Eudy
Simelane, toplu tecavüze uğradı; ardından dövüldü ve yüzünden, gövdesinden ve bacaklarından 25 kez bıçaklandı. Kwa Thema’da yaşanan olayla
ilgili dört sanıktan biri suçlamaları
kabul edip 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları reddeden bir sanık
müebbet hapis cezası alırken, iki sa-

nık beraat etti. Tecavüz mağdurlarına
yardım eden Luleki Sizwe kuruluşuna
göre, sadece Cape Town’da haftada 10
lezbiyen tecavüze veya toplu tecavüze
uğruyor. Luleki Sizwe’nin kurucusu
Ndumie Funda, pek çok vakanın mağ-

durların polisin kendilerine kulak vermeyeceği, güleceği ya da saldırganların intikam peşine düşeceği korkusuyla kayıtlara geçmediğini söylüyor.
Sowetolu bir lezbiyen olan Thando
Sibiya, “Bazı polisler, ‘seni çekmiyorsa nasıl bir erkeğin tecavüzüne
uğrayabilirsin’ diye soruyor. Tecavüze

uğrama hissinin nasıl bir şey olduğunu
anlatmanızı istiyorlar. Bunlar çok aşağılayıcı” diye belirtiyor. Sibiya, polise
başvuran ancak gördükleri muamele
ardından şikayetlerinden vazgeçen
iki kişi tanıdığını söylüyor. Eşcinsel
hakları savunucusu Behind the Mask
(Maskenin Arkası) grubundan Lesego
Tlhwale, “Afrika’da toplum hala çok
ataerkil. Kadınların bir erkekle evlenmesi gerektiği düşünülüyor; bunun dışına çıkan her şey yanlış” diyor. Tlhwale, hedef alınan kadınlardan çoğunun erkeksi görünüşlü olduğunu söylüyor: “Erkekler en çok
bu kadınları tehdit olarak görüyor.
Kız arkadaşlarını çaldıklarını söylüyor. Burada çok çarpık bir hak algılaması ve erkekliklerini savunma
güdüsü var.” Güney Afrika, eşcinsel
evliliklerine izin veren tek Afrika
ülkesi ve dünyadaki 10 ülkeden de
biri. Anayasa cinsel tercih temelinde
ayrımcılığı net şekilde yasaklıyor. Her
yıl Güney Afrika’da kayıtlara geçen
50 bin tecavüzden ne kadarının eşcinselleri hedef aldığı bilinmiyor çünkü
mağdurun cinsel tercihi verilere yansımıyor.
feminist
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Ya eski koca!
Sınır tanımayan kadın katliamlarının son kurbanı Gülistan Subaşı’yı
öldüren kiralık katil müebbet hapse
ve işbirliği yaptığı arkadaşı 22 yıla
mahkum olurken, Subaşı’nın dokuz
yaşındaki oğullarını Türkiye’ye kaçıracağı gerekçesiyle cinayeti azmettirdiği iddia edilen eski kocası Serdar
Özbek serbest bırakıldı.
Londra’nın doğusunda geçen

yıl vurularak öldürülen Gülistan
Subaşı’nın 16 yaşındaki katili Santre Gayle’in, Subaşı’nı öldürmek için
200 sterlin (yaklaşık 500 TL) aldığı
açıklandı. Davacı tarafın, 9 yaşındaki oğullarını Türkiye’ye götürmesine
engel olmak için kiralık katil tuttuğunu iddia ettiği Subaşı’nın eski eşi
Serdar Özbek (28) cinayetten sorumlu tutulmadı. Polis, Gülistan Subaşı

cinayetinin diğer şüphelileri olan ve
yurtdışına çıktıkları tahmin edilen
Hüseyin Özbek (Serdar Özbek’in
kardeşi) ve Nathanial Scott’un bulunması için yardım çağrısında bulundu.
Gülistan Subaşı’nın annesi Döndü
Subaşı, mahkemeye verdiği ifadede,
“Kızımın gözlerimin önünde öldürülmesi korkunçtu, bu, yaşamımdan ve
sağlığımdan çok şey götürdü” dedi.

Feminist aktivist, akademist Diana Leonard’ın ardından…
Fransız feminist yazar Christine
Delphy’nin çalışmalarını İngilizceye çeviren, maddeci feminist, akademisyen ve aktivist Diana Leonard
68 yaşında, mücadele verdiği kanser
nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında
yaşamını yitirdi. Londra Üniversitesi Eğitim ve Cinsiyet Araştırmaları
Enstitüsü’nün kurucusu Leonard, Fatima Jinnah Kadın Üniversitesi’den
Maryam Rab ile birlikte yazdığı son
yayınında İngiltere’de eğitim gören
Pakistanlı kadınların evlilikle ilgili
sorunlarını, onların aile ve evlilik yasaları aracılığıyla erkekler tarafından
nasıl istismar edildiğini inceledi. Kadınlar için eşitlik arayışında hep çeşitli
organizasyonlara imza atan Leonard,
1997’de Güney Afrika’da kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için çeşitli

etkinlikler düzenledi. Londra’da Feminist Kütüphane kurdu. Radikal feminist
dergi Trouble and Strife’ı kollektif ya-

Susma tecavüz(cüy)ü teşhir et!
Uluslararası Para Fonu (IMF) eski
başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın,
New York’ta kaldığı otelde bir temizlik
işçisine tecavüz girişiminin tüm dünya
medyasında yer almasından sonra kadına karşı şiddete yönelik
uluslararası bir farkındalık yaratmak isteyen feministler, imza
kampanyası başlattı.
“Tecavüz her zaman güç ve
hükmetmekle ilgilidir” diyen
feministler, tecavüz ve cinsel
tacizin dünyanın her yerinde,
her sosyal tabakada yaşandığına
dikkat çekiyor ve bu son bulana
kadar “kadınların asla özgür olamayacağını” ifade ediyorlar.
İmza kampanyasının çağrı
metninde şu ifadelere yer veriliyor:
* Feministler olarak, IMF başkanı
Dominique Strauss-Kahn’ın cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmasını, toplumda farkındalığı arttırmak ve Amerika’da
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ve medyanın Strauss-Kahn’ı mağdur
gibi gösterdiği her yerde, cinsel şiddete
karşı hareketi güçlendirmek için bir uyanış çağrısı olarak görüyoruz.

* Strauss-Kahn’ın suçluluğu kanıtlanana kadar masum olduğunu söyleyen
Fransız feministlere katılmakla beraber,
onu suçlayan kadına da saygı duyulması
ve ifadesinin güvenilirliğinin, yanlış ol-

yın olarak çıkardı. Geride ise mücadelesini sürdürecek sayısız feminist yoldaş/öğrenci bıraktı.
duğu kanıtlanmadığı sürece, kabul görmesi gerektiğini düşünüyoruz. New York
polisini ve işveren Soﬁtel’i, bu şikayeti
ciddiye almaya çağırıyoruz.
* İşi sırasında tecavüz girişimine uğrayan bir temizlik görevlisinin hayat hikayesinin ve cinsel geçmişinin bir mesele haline getirilmesi kabul edilemez
bir durumdur.
* Strauss-Kahn’ın “şiddet içeren
bir suç işlemek için fazla medeni”
olarak portrelenmesi, Afrikalı göçmen kadınlara yönelik sömürgeci
ve ırkçı stereotipleri yinelemektir.
* Taciz, cinsel şiddet ve tecavüze kati suretle karşı çıkıyoruz.
Biliyoruz ki, güç, zenginlik ve ırk
hiyerarşisi söz konusu olduğunda,
adaletin yerini bulması daha da
zorlaşıyor.
Amerika’daki feminist örgütleri, Strauss-Kahn’ın tacizine uğrayan
kadın işine devam edemediği ve yaşam
koşulları büyük oranda değiştiği için,
hukuki ve gündelik masraﬂarına katkıda
bulunmak için bir yardım fonu da kurdu.

KESK Disiplin Kurulu’nun tacize ilişkin
aldığı kararlara kurul üyesi olarak şerhimdir
Bilindiği üzere taciz konusu bir yıldır KESK’in gündemini belirliyor ama ne yazık ki
bu sürecin asıl muhatabı olan KESK genel sekreterinin adı, taciz konusunda alınan
kararlarda geçmiyor
Semra Altınsoy Kaya

T

üzüğümüzde yer alan “Toplumsal yaşamın her alanında
cinsiyet ayrımcılığına karşı
çıkarak, başta çalışma yaşamı olmak üzere her alanda cinsiyetler
arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması
için mücadele etmeyi amaç edinir” ilkesini içselleştirmiş bir kadın olarak
disiplin kurulu çalışmalarımı sürdürdüm.
KESK DK (Disiplin Kurulu) çalışmalarına 28.05.2010 saat 14.00’te
başladım. Bu çalışmalarda düşüncelerimi ifade ederken, DK başkanı
tarafından eril üslubuyla psikolojik
şiddete maruz kadım ve engellendim.
Soruşturma süresince
KESK
mücadelesi
gereği bu tutumlara
direnç gösterdim.
DK hiçbir ön araştırma yapmadan soruşturmaya başladı.
Taciz olayı altı aydır
KESK MYK’sının
gündeminde ve yaklaşık iki aydır da
basın ve kamuoyuna
yansımasına karşın,
oldu bittiye getirilip
konu kapatılmak istendi. Usulen disiplin
kurulu çalıştırılmış
olacaktı. “Aklanması gereken birisi var
onu aklayalım”, tavrı
takınıldı. Çalışmaların başından beri
gerekli bilgi ve belgeleri istedim. Taraﬂarın tamamının yazılı ifadesinin
alınmasını ısrarla önermeme rağmen
tek taraﬂı sözlü ifade alındı.
Diğer MYK (Merkez Yürütme
Kurulu) üyelerinin bilgisine başvurduğumuzda da son derece problemli
bir üslupla karşılaştık. KESK MYK
üyeleri ağız birliği yapmış, kadın arkadaşı aşağılayan ifadeler kullanılırken, farkında olmadan taciz olayını da
doğrular gibiydiler (özellikle KESK
kadın sekreteri). Bu konuda arkadaş-

ları uyardım.
Soruşturma sürecinde sözlü taciz ve psikolojik baskıya uğradım:
DK çalışmaları boyunca, taciz olayının muhatabı olan erkeğin de sürekli bulunduğu bir ortamda, sözlü ve
psikolojik tacize uğradım. Taciz olayının muhatabı olan erkeğin ifadesi
alındıktan sonra, DK çalışmalarının
sağlıklı yürütülmesi adına, DK’nın
bağımsız olduğunu belirterek muhatabın KESK’ten ayrılmasını rica ettim. Ayrılmadığı gibi bana yönelik:
“Niye, benden etkileniyor musun?”
gibi taciz içeriği taşıyan ifadelerde
bulundu. Kendisini sert bir dille uyarmama rağmen bu davranışını iki kez
daha yineledi. Diğer DK üyeleri ve

KESK MYK’dan kadın sekreter bu
konuşmalara tanık olmalarına rağmen
bir şey yapmadılar. DK üyesi olarak
sağlıksız bir ortamda çalışmalarımı
sürdürdüm.
Taciz mağduru kadın arkadaşla telefonla yapılan görüşmede, KESK’e
gelmeyeceğini çünkü taciz sürecinden dolayı psikolojisinin uygun olmadığını, tehdit edildiğini, kapısına
“polis yok, öleceksin!” gibi yazıların
atıldığını, yaşantısının altüst olduğunu, yeterince zarar gördüğünü, KESK
DK’dan bir beklentisinin olmadığını,

nasıl olsa hiçbir şeyin düzelmeyeceğini, eğer biz kendi vicdanımızı rahatlatmak istiyorsak avukatı aracılığıyla
yazılı ifadesini göndereceğini söyledi
ve gönderdi de.
05.06.2011 tarihine kadar ısrarlarıma ve dilekçe vermeme rağmen DK
toplanmamıştı. DK başkanı tarafından
03.06.2011 tarihine kadar aranmadım.
Ben kendisini ve diğer kurul üyesini,
tacizle ilgili yarım kalan DK çalışmalarını ne zaman tamamlayacağımızla
ilgili bilgi almak için aradım. DK başkanı uzun süre telefonlarıma çıkmadı.
Özelikle DK’ya, “Konfederasyon tüzük, ilke ve amaçlarına uygun hareket
etmeyen yönetim kurulu ve üye sendikalar hakkında soruşturma açar. Sonucu iki ay içinde
yönetim kuruluna
sunar.” maddesini
hatırlatmama rağmen duyarsız ve
tepkisiz kaldılar.
Taa
ki
01.05.2011
tarihinde tacizle ilgili
bir kararın alınmış
olduğunu ve çeşitli ortamlarda ifade
edildiğini, söylentilerden öğreninceye kadar.
KESK DK başkanını
aradım,
tacizle ilgili bir
toplantının yapılıp
yapılmadığını, yapıldı ise ne zaman yapıldığını sordum,
çok ilginç bir yanıt aldım: “Toplantı
yapılmadı, Ankara’da bir işim vardı,
gelmişken DK kararını da yazayım”
dedi ve yazdı. Kararın içeriğini sorduğumda şaşırtıcı olan şu yanıtı verdi:
“Karar defterde yazılı, siz de bir ara
gittiğinizde imzalayın, imzalamazsanız da şerh’inizi düşersiniz” dedi. DK
başkanının tutum ve üslubu yine sert
ve nezaketten uzaktı. (04.05.2010)
Bu ilginç telefon görüşmesinin ardından diğer DK üyesini aradım. DK
başkanı ortada tacizle ilgili bir karar
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yapacağını söylemesinin beni şaşırttıolduğunu ifade ediyor, bilgisi varsa ne
ğını ifade ettim. KESK genel başkanı
zaman, nerede tekrar toplanıldığını ve
ile görüştüğünü “toplantı yapılmadan
kararın içeriğini, sordum. Diğer DK
karar alınmış” yanlışlığını düzeltmek
üyesi: “DK sürecini işletme taraftarı
istediğini belirterek beni toplantıya
değilim, bu süreçten sonra işe yaramaz, disiplin kararı iki kişiyle alınır, çağırdı. Aynı gün içinde DK başkanı
da aradı; olağan genel kurul sürecinin
tacizle ilgili bir karar alınmadı, bayaklaştığını, bir an önce biraraya gelip
yan arkadaş ifade vermeye gelmediği
DK çalışma raporunu hazırlamamız
için bir karar alınmamıştır, defterde
gerektiğini, söyledi. Diğer üyenin de
karar var; ama imza atmadım, DK
bilgisi olup olmadığını sordum, onun
başkanıyla ﬁkir alışverişi için sadeda 05.06.2011’de KESK’te olacağıce telefonda görüştüm, herhangi bir
nı söyledi. Bu iki arkadaşım çelişkili
toplantıya katılmadım, düşüncem bu,
söylemlere sahip olsalar da, her koşulduyduklarınız yalandır, bu aşamadan
da çalışmalara mazeretsiz katılacağısonra karar almak istemiyorum” dedi.
mı dile getirmiş olduğum 30.12.2010
(04.05.2010)
tarihli dilekçede belirttiğim gibi,
Bu görüşmelerden de anlaşıldı05.06.2011 tarihinde KESK’e gittim.
ğı gibi ortada belirsizlik, bir tuhaﬂık
DK toplantımız benim zorlamamla yavardı. Doğal olarak bu duruma açıkrım saat sürdü çünlık getirmek için
KESK Genel Baş- KESK’i ciddi anlamda yıp- kü ne olup bittiğini
kanı D.K.Çınar’ı
ratan, örgütü olağanüstü anlamak istedim,
anladığımda yapaaradım. Böyle bir
kongreye taşıyan tacizi,
cak bir şey yoktu;
kararın bilgisine
oldu bittiye getirmeye
sadece “DK kasunulmadığını, taçalışıyorsunuz”
rarlarını KESK’te
cizle ilgili bir ditoplantı yaparak
siplin çalışmasının
aldık” demek içinmiş ve çağrılmam
da bilgisi dahilinde olmadığını söyleda prosedürün tamamlanması içinmiş.
di. Kesin bilgi için Ankara’ya gelmeO gün yaşadıklarım bir kabustu. Arkamin yerinde olacağını söyledi.
daşlar kendi aralarında daha önceden
12.05.2011 tarihinde KESK’e gittialınmış olan kararı on dakikada yazğimde, DK üyesi olarak, ortada doladılar, oy çokluğu ile imzaya sundular.
şan kararı görmek istediğimi söyledim
Şerh hakkımı kullanacağımı, kararın
ama defter ve karar bana gösterilmebir örneğini vermelerini istedim; kadi. KESK genel sekreteri, bir kararın
rarı yine vermediler. “Arkadaşlar, siz
olduğunu fakat şuanda KESK binası
bana ne yapmak istediğinizi açıklaiçinde olmadığını, Eğitim Sen’de olyın” dedim. “30.12.2010’da DK zoduğunu, söyledi. Kendisine DK evrunlu çalışmalarına ara verdiği halde,
raklarının bu binanın dışına çıkarılma05.01.2011’de gizli karar aldınız, üssının doğru olmadığını söyledim. Bu
telik sizleri defalarca aramama rağaşamada ifade etmem gereken önemli
men ‘biz bir karar aldık’ demediniz ve
bir nokta var; DK üyesi olarak, karar
KESK’i ciddi anlamda yıpratan, örgüdefterine ulaşmak, kararları görmek
tü olağanüstü kongreye taşıyan tacizi,
ve kararları edinmek noktasında ciddi
oldu bittiye getirmeye çalışıyorsunuz”
problemlerle karşılaştım. Karar defteşeklinde belirttim. Her ihtimale karşı
ri KESK binası dışında, genel sekreeski kararın fotokopisini almak isteterin çantasında farklı yerlere taşındı,
diğimde, yaşadıklarım ifade edilemekararlar ilgisiz çeşitli ortamlarda göyecek kadar vahimdi. Daha fotokopi
rüldü; altına şerh yazacağım kararın
makinesinin yanına gelmeden DK
fotokopisini dahi almam engellendi.
başkanı merdivenlerden bana doğru
Genel sekreter, “defterden notlar al,
hızla koşmaya başladı. Ben, “Ne oluona göre yaz” dedi. Bu tutum ayrıca
yor? Bu bana ﬁili müdahale anlamına
ciddiyetle irdelenmesi gereken bir
geliyor” dedim; “Gerekirse yaparım”
önem arz etmektedir.
dedi. Hem başkan hem de kurul üyeDisiplin kurulu kararları değiştirisi, beni fotokopi makinesinin yanında
liyor!..
kıskaca aldılar, DK başkanı KESK’te
03.06.2011 tarihinde DK üyesi
bulunanları, beni engellemek için yarbeni aradı, daha önce alınan kararladıma çağırdı. Çalışanları sert bir dille
rın içine sinmediğini, bir karar değiuyardım. DK’nın bağımsız olduğunu,
şikliğine gidileceğini, söyledi. Karar
herhangi bir müdahalede suç işlemiş
almadıklarını söylediği halde, şimdi
olacaklarını hatırlattım. Çalışanlar
de alınan kararla ilgili bir değişilik
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geri çekildiler, bu yaşananlar beni son
derece ürküttü, bir an ne yapacağımı
bilemedim, tam bir akıl tutulması yaşadım. Önce aklımdan avukatımı çağırmak geçti, daha sonra noter aracığıyla defteri zimmet altına aldırtmayı
düşündüm ve bu düşüncelerimi DK
üyelerine ilettim. Baktım olacak gibi
değil, DK başkanı gözü dönmüş, beni
tehdit ediyor; her şeyi oluruna bıraktım, ben olayın şokunu yaşarken, arkadaşlar defteri elimden alır almaz
hızla binayı terk etmişler. Çaresizce
bu yaşadıklarımı KESK Genel Başkanı ile paylaştım, tüm bunları bir tutanak altına almamın doğru olacağını,
söyledi. Hatta şerhimi yazıp KESK
çalışma raporlarına yetiştirmemi söyledi.
Sonuç olarak neden karar değişikliğine gidildiğini sorduğumda; “Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz,
bu durum herkes için en iyisi olacak”
dediler.
Bilindiği üzere taciz konusu bir
yıldır KESK’in gündemini belirliyor
ama ne yazık ki örgütü Olağanüstü
Genel Kurul’a götüren ve bu sürecin
asıl muhatabı olan KESK genel sekreterinin adı, taciz konusunda alınan
kararlarda geçmiyor.
Bu siyasi kararın, KESK kamuoyunu, kamu çalışanlarını, demokratik
kamuoyunu, kadın hakları mücadelesi
veren hiçbir kurum ya da kişiyi ikna
etmesi mümkün değildir. Kendinizi
bile inandıramadığınız bu siyasi kararınıza, bu nedenle itiraz ediyor ve şerh
koyuyorum.
Son olarak 01.07.2011’de KESK
Genel Kurulu’nda tacizle ilgili şerhimi divan başkanı okutmak istemedi.
Divan başkanı, İnsan Hakları Derneğinin (İHD) genel başkanıdır. İHD’nin
ilkelerini benimsemiş ve hayata geçirmek için herkesten önce mücadele
eden başkanın bana karşı takındığı
tutumun altında yatan gerekçeler nelerdir? Bilmiyorum ama genel kurulda
gösterdiğim demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde, divan başkanının yanımda değil de karşımda yer
alması şaşırtıcı bir durum değil mi?
Son söz olsun diye, yaşasın kadın
mücadelesi, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın KESK!..
Tekrarlanan şehvetimle döllenen
yeryüzüne
Yeniden merhaba diyeceğim
Hadi gülümse bulutlar gitsin
Belki şehre bir ﬁlm gelir
Bir güzel orman olur yazılarda

Sergüzeşt-i taciz ve KESK’te yaşadıklarımız
Türkiyeli kadınların icat etmemiş olduğu evrensel bir ilke olan “kadına karşı şiddet
içeren taciz ve tecavüz konusunda kadının beyanı esas alınır” ilkesi sorgulandı

G

eçenlerde İzmit’te kendisine iş başvurusunda bulunan
kadına tecavüz etmekten
yargılanan Gencay Kayan
ile avukatı Nazmi Küçükoğlu tecavüze uğrayan kadının “güvenilmez” kişi
olduğunu mahkeme heyetine sunarken
IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn
davasını örnek gösterdiler. Bu ülkeler
arası akıl yürütmenin, erkek dayanışması örneğinin biz kadınlar açısından üzerinde durulması önemli.
Kamusal alanda dillendirilebilmiş
taciz ve tecavüz suçlarında bugüne değin hiçbir erkek failin uyguladığı şiddete kılıf aramadığı, bir nedene bağlamadığı görülmüş değil. Bu nedensellik
içerisinde biz kadınların çoğu kez duymaya aşina olduğu (ancak asla alışmadığı) husumet, komplo kurmak, kadının
bedeninin davetkârlığı, kadının “zaten…” oluşu görüşünü içeren önermeler
bir bütün olarak erkek iktidarının ortak
savunma reﬂeksine bir imdat çekici gibi
yetişen ezberler. Fransız veya İzmitli
bir adamın madde 438’e tabi tutulası iki
kadın yüzünden bunca “rezil” edilmesi
elbet erkek kafalarca anlaşılamıyor; üstelik kıtalar aşılarak bizzat şiddet uygulayanların mağduriyet ortaklığı söylemi
yaratılarak birbirlerini hiç tanımazken
dayanışabilmelerine yeter sebep bulunuveriyor. Peki ya muhalif yapılarda biz
kadınların yaşadıkları farklı mı? Kafalar
erkek olunca durum değişmiyor elbet.
Komplolar kuruyor, önemli! adamları
alaşağı etmek için Havva’dan bugüne
bize biçilen elma metaforu ile itham ediliveriyoruz. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nda da değişen bir
şey olmadı. Âdem masumdu.
Kendiliğinden biraraya gelen ve zaman içerisinde sayıları artan/eksilen
biz bir grup kadın, ilk olarak 26 Kasım
2010 tarihinde KESK Genel Sekreteri
Emirali Şimşek’in sendika çalışanı bir
kadın arkadaşı taciz ettiği duyumu üzerine toplandık. Daha geniş katılımlı bir
toplantı çağrısı örgütleyip aynı zamanda
ortaklaşa yazdığımız metni tüm Türkiye
KESK şubelerine de iletmiş olduk. Ardından yapmayı planladığımız 30 Kasım tarihli toplantı ise “kurumsal kimlik/
şubeler platformu/çağrıcısı yöneticiler
olmalı…” çerçevesindeki açıklamalar
ve alınan tutumlar gereği istenilen şekilde, KESK İstanbul Şubeleri aracılığı

ile yapıldı ve katılım da son yıllarda görülmemiş şekilde iyiydi. Sonuç ise; her
bir kadın arkadaşın grupsal reﬂekslerini
fazlasıyla tanıdık. Siyasetin eril dili, politikanın erkeklere mahsus alanı “onlar”
olmadan içimize sirayet etmişti. Olmadı. Kimimiz “komplo” dedi, kimimizin
içi içini yedi, kimimiz yıllar öncesinde
duyduğu benzer cümleleri işitmemek
için kulaklarını tıkadı. Türkiyeli kadınların icat etmemiş olduğu evrensel bir
ilke olan “kadına karşı şiddet içeren
taciz ve tecavüz konusunda kadının beyanı esas alınır” ilkesi sorgulandı, sorgulandı. Ya yalancı iseydi kadın, kötü
niyetli iseydi, adamın ailesi de vardı ve
adamın psikolojik durumunu da gözetmek gerekti, kadınla görüşülmüş ve tacize uğramadığı –kim tarafından- tespit
edilmişti; ülke gündemiydi, inanılır bir
kişi değildi kadın, zaten…
Artan/eksilen ama her daim inat eden
bir grup kadın olarak yakın zamandaki
Eğitim-Sen Başkanlar Kurulu toplantısına beş arkadaşımızı gönderme yönünde karar aldığımız bir başka toplantı gerçekleşti. Sabah saat 8’de ulaşılan
toplantı salonunda önce genel sekreter
tarafından “lobide beklesinler” talimatı,
sonrasında ise uzun tartışmalar, psikolojik baskı ile geçen saatlerin sonunda
ancak saat 18.00’da hazırladığımız raporu okuyabildik. Alaycı yaklaşım, “feministler gitsin, Beyoğlu’nda mor iğne
satsın” cümlesi ile son buldu.

Olağanüstü olan ne?
Avusturyalı yazar Ingeborg Bachmann, dünya ölçeğinde bir yapıt olarak
kabul görmüş Malina isimli romanında
sarsıcı bir saptama ile şunu söyler: “Faşizm, atılan ilk bombalarla başlamaz,
her gazetede üzerine bir şeyler yazılabilecek olan terörle de başlamaz. Faşizm,
insanlar arasındaki ilişkilerde başlar. İki
insan arasındaki ilişkide başlar…”
Bachmann’ın saptaması gündelik
hayata işaret ediyor elbet ve daha derine. Makro politika yaparken işin öncülüne bakıldığında muhalif olan “ben”
öznesinin aslında karşısında tutum aldığı “güç” ün yeniden üretimindeki katkısını görmezden gelmesi sık karşılaştığımız bir durum. Dolayısıyla tahakküm
uygulayan “güç”ün yeniden üretimi ve
kurulan ilişkiler ağı, yalnızca burjuvazinin ihtiyaç duyduğu çeşitli kurumsal ve
kültürel kodlarda muhalif olanı da esir
alıyor: ahlak, aile, cinsellik… Burjuvazinin gizli çekiciliği de denilebilecek bu
durum muhalif özneyi kendisine benzeterek kolaylıkla tarumar ediyor. Faşizme, oligarşik diktatörlüğe, tahakküme,
vesayete karşı çıktığını ve bu uğurda
mücadele ettiğini düşünen muhalif özne
evinde çocuğuna, sokakta simitçiye,
lokantada garsona, okulda öğrencisine,
kimsenin olmadığı bir büroda kadına,
otobüste engelliye… vs. kimi zaman
acıyarak bakarak, kimi zaman psikolojik, ﬁziksel şiddet uygulayarak, kimi zafeminist
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man aşağılayıcı bir dil kullanarak, kimi
zamansa buyurgan beden dili ile faşizmin kolektif üretiminde kendi rolünü
oynuyor.
Cinsel taciz sorunu nedeniyle gerçekleşen istifalar sonrası 8 Ocak tarihinde yapılan KESK Olağanüstü
Kongresi’nde hissettiklerimiz de işte
bu gündelik hayatlarda üretilen baskı,
tahakküm ve aşağılayıcı dil nedeniyle
bizler için sıkıntılı başladı. İstanbul’dan
bir grup KESK üyesi kadın olarak yola
çıktık. Bildirimiz, pankartımız hazırdı.
Ankara’daki farklı gruplardan kadınların da desteği ile KESK Olağanüstü
Kongresi’nde basın açıklaması yaptık.
Kongrede söz alan konuşmacılar neoliberal saldırılardan, sendikanın yapısal
sorunlarından, emperyalizmin ülkede
yapıp ettiklerinden bahsedip durdular.
Olağanüstü kongreye neden gidildiği
unutul(muş!) gibi yapıldı. Sendika içinde yıllardır hüküm süren erkek egemen
anlayış, büyük politikaların ancak ve
ancak erkek aklı ile kotarılabileceği sanrısı, kotanın kadınların emek
sarf etmeden yönetsel organlara
“konması” anlamına geleceği… vesairelerle bugüne değin gelinmişti.
Dolayısı ile cinsel taciz de siyaset
dışı bir olgu olarak algılandı, adı
bile anılmadı, “malum mesele” denilebildi. Kimi konuşmacılar ise
bizleri “burjuva ideolojisi feminizme” batmış bir avuç kadın imasıyla
yaftalamaktan geri durmadı. Yani
her şey “olağan”dı; biz de “olağan
şüpheliler”. Kongre salonundan,
pankartımızı açıp (Kadının beyanı
esastır-KESK’li kadınlar) kadınlar
arası dayanışma sloganlarımız eşliğinde
ayrıldık.
KESK yönetimine kadın başkan ve
iki kadın üye seçilerek kim bilir belki
de kadınların gönlünü almak istediler.
Yanılmıştık!

Her şey olağan
Olağan kongreler sürecinin başlaması ile birlikte tanıdık hesaplar devam
etti. Süreç devam ederken yaptığımız
toplantılarda “bağımsız kadın sekreteri” talebi dillendirilmişti. Kimi gruplarca bu girişimimiz çarpıtıldı. Kimden,
neyden, nereden bağımsız, grubu olan
kadınların bağımsızlığı… vs. şeklinde
talebin kendisinden uzak bir anlam atfedilmeye çalışıldı. Politika yaparken kadın kurtuluş mücadelesinin kazanımları
doğrultusunda öncelikli reﬂeks göstermek gibi kısaca tanımlanabilecek “bağımsız aday” vurgusu ulusal medyada
yer alan köşe yazılarındaki aşağılayıcı,
eril dil ile araçsallaştırıldı.
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Bu hengâmenin ortasında gerçekleşen Eğitim-Sen Genel Kurulu’na yine
taleplerimizle, yine hazırlıklı gittik.
Önergelerimiz vardı. Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği tespitinden hareketle hazırlanmış, son derece ayrıntılı
değişiklikler içeren önergemiz zamanı
ve bileşeni belirsiz bir şekilde önceden
“zaten” hazırlanmış taslak nedeniyle
reddedildi. Genel kurul delegelerine de
sunulmayan bu taslağı çalışma raporunda da göremedik. Eril yüksek siyaset komitesi tarafından her şey daha öncesinden hazırlanmış olduğundan olsa gerek,
yüzde 50 kadın kotası önergemiz gündeme bile alınmadı. Hazırladıkları yeni
tüzük, genel kurul delege tam sayısının
salt çoğunluğu tarafından onaylanması
gerekirken, ittifak delegeleri tarafından, delegelere hiçbir ön bilgi verilmeden, gerekçeler okunmadan, hatta bazı
maddelerin kendisinin bile okunmasına gerek duyulmadan oylanarak kabul
edildi. Aleyhte söz almak “vakit kaybı-

günü dağıtılan çalışma raporunda disiplin soruşturmasının sonuç metnine nihayet ulaşabildik. Daha öncesinde defalarca kadın sekreteri arkadaşlar tarafından
talep edilmesine rağmen herhangi bir
bilgi edinemediğimiz metin, taciz beyanının öznesi Emirali Şimşek’in adını
içermezken, beyanda bulunan kadın arkadaşımızın adının pervasızca yazıldığı,
kadın arkadaşımızın ifade vermeye gitmediği yalanı ile taciz iddiasının olumlu
veya olumsuz anlamda karara bağlanamadığı içerikli idi. Üstelik disiplin kurulu üyelerinden Semra’nın karara karşı
yazdığı şerh de çalışma raporunda yer
almamıştı. Semra’nın her şeye rağmen,
inatçı ve kararlı tutumu ile söz alıp şerhini okuması bizleri de yüreklendirdi.
Yaşasın kadın dayanışmasıydı. İki erkeğin aldığı, gerçekleri yansıtmadığını disiplin kurulu üyesi kadın arkadaşımızın
ağzından öğrendiğimiz kararı yok saydık. Kongrenin ikinci günü yaptığımız
basın açıklamasında “KESK’te Tacize
Uğrarsanız Ne Yapmalısınız?” sorusuna da yanıtlar üretmiş olduk.
Acı, yorucu, kırgın bir deneyim
de olsa çok şey öğrenmiştik.
Kongre delegesi olan kimi kadın arkadaşlar sayesinde verilebilen önerge ile çalışma raporunun
cinsel taciz mağduru kadın arkadaşımızın isminin yazılı olması
nedeniyle dağıtılmaması yönünde
karar aldırdık.

Sendikalar nereye?

Her bir kadın arkadaşın
grupsal reﬂekslerini fazlasıyla tanıdık. Siyasetin
eril dili, politikanın erkeklere mahsus alanı “onlar”
olmadan içimize sirayet
etmişti. Olmadı. Kimimiz
“komplo” dedi, kimimizin
içi içini yedi
na” neden olduğu için gereksizdi. Zira
tüzük değişikliği çoktan gerçekleşmiş,
genel kurula yalnızca “şekli” formaliteler bırakılmıştı. Bu politik şiddet biçimi
zaman zaman ﬁziki şiddetle “terbiye”
edilmeye değin vardı. Kendi içerisinde
demokrasiyi işletemeyen “demokratik”
bir sendika genel kuruluna böylece şahit
olmuş olduk.
1-3 Temmuz tarihli KESK Olağan
Genel Kurulu da benzer tutumların
devamı niteliğindeydi. Kongre’nin ilk

Sendikaların ilk ortaya çıktığı
tarihsel süreçte erkek işçilerin kadın işçilere karşı kendi ayrıcalıklarını korumak adına sendikal yapıları
inşa ettiğini biliyoruz. Biraz sınıf mücadeleleri tarihi okuyan herkes bunda
elbet hemﬁkir olacaktır. Genel anlamı
ile de politikanın dili, tanımı, araçları,
toplumsal cinsiyet rollerinin dayatmaları ve kültürel kodlarla da birleştiğinde
biz kadınlar için politika yapmak elbette
güçleşiyor. Sınıf siyasetinin özünde yer
alan ezme-ezilme ilişkilerinin “iktidar”
kavramının her yerdeki varlığından
uzak ele alınmaması gerektiğinin altını
bir kez daha çizmekte yarar var. Eşitsiz
gelişim yasası doğal değil, kapitalizmin
kendini yeniden inşa etmesi açısından
üretilen olgusal bir şey ise, biz de pozitif ayrımcılık, kota, beyanımızın esas
alınması gerekliliklerini bir mağdur dili
ile değil, cüretimizden istiyoruz. Evet,
cüretkârız. Sendikalar, biz kadınlar olmadan mücadele ettiğini sanmakla yetinecek. Ama bizler yetinmeyeceğiz.
Yaşasın kadın dayanışması!
KESK Üyesi Bir Grup Kadın
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