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Merhaba

12. sayımızla karşınızdayız. Bu sayımız, 12-13 Kasım
2011’de İstanbul’da düzenlediğimiz “Kadın Emeği Konferansı” dönemine denk geldi. Konferans hazırlıkları nedeniyle
aktif, dinamik ve heyecanlıyız… Konferans programını ve
konuşmacıların daha önce yayınlanmış önemli makalelerinin
özetlerini derginin ortasında çek-al formunda bulabilirsiniz.
Yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ve kadın cinayetlerindeki artışa rağmen şiddetin öznesinin giderek muğlaklaşması
nedeniyle bu sayının dosya konusunu “Erkek Şiddeti” olarak
belirledik. Dosyamızın teorik çerçevesini de oluşturan, erkek
şiddetinin “Yeni Muhafazakarlık” ile ilişkisini Yasemin Özgün ve Deniz Ulusoy yazdılar. Pratik ayağı oluşturan yeni yasa
taslağı çalışmalarını Çiğdem Hacısoftaoğlu özetledi. Ayşe
Toksöz medyada şiddetin ele alınma biçimini, Filiz Karakuş
haksız tahrik indirimi uygulamalarını yazdılar. Özge Yenier
Duman takip ettiğimiz tecavüz davalarında sık duyduğumuz
“travmatik bellek” üzerine yazdı. Hilal Eyüpoğlu psikolojik
şiddeti, Funda Ekin boşanma, aile ve erkek şiddetinin ekonomik boyutunu yazdı. Şiddetin öznesinin, “aile içi şiddet”
kavramında olduğu gibi nasıl görünmezleşebildiğini Fatoş
Hacıvelioğlu, ve Elif Şafak’ın son romanı İskender’i eleştirdiği yazısıyla Cemre Baytok yazdılar. Şahika Yüksel ve Lale
Tırtıl Siirt’te görülen toplu tecavüz davası nedeniyle yaptıkları yolculuğun kendilerine yaşattıklarını dile getirdiler. Canan
Arın’la feminist bir avukat olarak hukukta erkek egemenliğiyle mücadele ve “kadının beyanı esastır” ilkesi üzerine bir
söyleşiyi de dosyamızda bulabilirsiniz.
Emek sayfalarımız için Banu Paker ve Nacide Berber,
Petrol İş Sendikası’nda yaşanan son tüzük değişiklikleriyle ilgili olarak Necla Akgökçe ile bir söyleşi yaptılar. Beden
sayfalarında Handan Üstündağ kadın cinselliği ve antropoloji
üzerine yazdı. Yuvarlak Masa’da yakınlarını kadın cinayetiyle
kaybeden feminist kadınlar bir araya gelip konuştular. Gülhan Davarcı nasıl feminist olduğunu anlattı. Tuğba Özay Baki
“Düğme deyip geçme”meyi öyküledi. Kadınlık Hallerinde
Ocaklardan Irak Şeﬁka’yı ve bayan yanı efsanesini bulacaksınız. Bellekte kürt kadın dergisi Rosa’nın çıkış öyküsü var.
Saadet Arıkan Özkal 1990’daki boşanma eylemine Tayyip
Erdoğan’ın tepkisine dair yazdı. SFK’nın dördüncü kampını
Ilgaz’da yaklaşık 100 kadınla Ağustos ayında yaptık; sonuç
bildirgesini sayfalarımızda bulabilirsiniz. Mamak’la ilgili iki
kitap ve Aksu Bora’nın son kitabının tanıtımları, sanat haberleri, iç ve dış haberler ve bir cezaevi mektubu, derken sayfalarımızın sonuna geldik.
12. sayımızı hazırlarken Hakkari’de 24 askerin öldürülmesinin ardından, BDP’nin Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki binalarına saldırılar devam ediyordu. Dergiyi matbaaya
göndermek üzereyken Van’da 7,2 şiddetindeki deprem meydana geldi ve maalesef Türkiye’de ırkçılığın her koşulda varlığını sürdürdüğünü bize gösterdi. Üzgünüz ve bir kez daha
‘Barış için ısrar ediyoruz’ diyoruz. Bu nedenle bu sayımızda
2009 yılında kurulan Barış için Kadın Girişimi’nin kuruluş
metnine yer vermeyi önemsedik.
Bir dahaki sayıda aynı heyecanla buluşmak dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.
Düzeltme: Dergimizin 11. sayısında Müge Yetener’in yazısının başlığı yanlış basılmıştır; doğrusu “Esnekliğin cinsiyeti
ve kadınların sosyal güvenliği” olacaktı. Düzeltir, özür dileriz.
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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

P

Banu Paker - Nacide Berber

etrol-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, çıkaracakları
kadın dergisi için bir kadın gazeteci aradıkları 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 kadın üye ve erkek üye eşleri kadınlarla söyleşiler yaptık. Ulaşma ola-
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nağından ötürü daha çok İstanbul’da
çalışan kadınlara yönelmeye ve kadın
işçilerle söyleşiler yapmaya başladık.
Temel olarak, Petrol-İş’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 ve 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. Sekiz 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?
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, ka-

dın kurtuluş hareketinin çeşitli bileşenleri, 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 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?
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, kadınlar direnişteyken bu süreçte
eşlerin ne yaptığını, dolayısıyla patriyarkal 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…
Olabilir, işin o yönünü açıkçası hiç
düşünmemiştim, öyle galiba… Ne kadar okunuyor, bilemiyorum ama herkes
bir şey okuduğunu söylüyor. Bazen dergi genel kurul, kampanya vb. işlerden

dolayı aksıyor ve arayan oluyor. Arayanlardan umutluyum, o zaman özeleştiri yapıyoruz…
Nacide: Sendikada neler yapılıyor
kadın örgütlenmesi adına, biraz onlardan bahsedebilir misin?
26. Genel Kurul’a kadar sendikanın
bir kadın örgütlenmesi yoktu. Genel kurul öncesi biz servis raporları hazırlarız
ve genel başkana 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. Açıkçası 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 biraraya
gelip bir tüzük hazırlamıştık, DİSK’e
de sunuldu. Ben de onun üzerinden bir
tüzük önerisi hazırladım, bir tek yüzde
30 kota geçmedi. Yüzde altılık 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 ilgi-

li 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 yukarıya 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?
Sanmıyorum, daha fazla, Novamed,
Bericap direnişlerinin etkisi olmuş ola-

bilir. 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
anında tepki veren, en dinamik 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 olsa içlerindeki kadın yapıları
sendikalar içinde 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.
Banu: Dört yıllık plandan biraz
feminist
politika
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bahsedebilir misin?
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…
Aynen öyle. Özel olarak koyduk
çünkü kadınların sendikada güçlendirilmeye ihtiyacı var ve bunun yolu kadın
ve eşitlik politikalarından geçiyor.
Nacide: Ve ev işini unutmadan…
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…
Aynen öyle ve esasında bu pratikte
de pek başarılı olmamış. Sendikada verdiğimiz toplumsal cinsiyet eğitimleri,
erkek üyelere 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…
Evet. Sendikanın kadın komisyonları, büroları kurması ve kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele etmesi
gibi. Dört yıllık programda, en önemli
maddelerden biri: “Sendikamız, kadın
işçilerin hem evde hem de işte kadınlık
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durumlarından kaynaklanan farklı ezilİşveren tacizine ya da kadının çalışme pratikleri olduğu bilincindedir, kamak istediği durumlarda kadını korudın politikası bu bilinç üzerine şekillemuyor. Ama elde başka bir şey yok. 25
nir.” Bu, kadın işçilerin erkek işçilerden
Kasım’da kadına yönelik şiddete karşı,
ayrı çıkarları var, sendika bu çıkarların
Türk-İş’teki mücadeleci sendikaların
bilincinde demek. Ev içi emeği üzerinoluşturduğu Sendikal Güçbirliği Platden bir ayrımcılığa maruz kalan bir işçi
formu içindeki kadınlarla birlikte bir
grubu var burada, biz bu işçi grubunun
kampanya düzenlemeyi düşünüyoruz.
da çıkarlarını savunacağız diyor. Bu da
Sendikaların artan kadın cinayetlerine
radikal bir ilke.
karşı hep birlikte bir şeyler yapmaları
Banu: Tabii, feminizmin “çifte
gerekiyor.
mesai yapıyoruz” propagandasının
Nacide: Ücretli olarak çalışan katüzüğe girdiğini, bir bakıma gösteridınların en önemli engellerinden biri
yor…
annelik ve ihtiyacı da kreş diyebiliriz.
Sendikalarda hep, endüstriyel üreNe yazık ki yasal olarak da, kreş zotimin çekirdeğindeki bir grup işçi grurunluluğu kadın çalışana göre tanımbunun çıkarları savunulmuş, kadın işçilanmış. Buna dair bir talepte bulunler zaten bu çekirdekte yoklar. Hizmet
dunuz mu?
sektöründe çalışanlar
Hayır, çünkü
da yok. Sendikalar, Politik olarak anlamlı olsa annelikten doğan
üyelerimiz dediğinde, da, şimdiye kadar sendika- haklar, çok uzun
söz edilen erkekler. ların kadın politikası deyin- dönemden
beri
Sendikal hareket hep ce sadece kreş ve emzirme toplu sözleşmelertek özneli olmuştur.
de bulunuyor. Poizni akla geliyor, bütün ka- litik olarak anlamNacide: Bu yüzden de tek yönlü bir dınlar evli ve çocukluymuş lı olsa da, şimdiye
mücadele
yürütü- gibi. Oysa kadının ezilmesi kadar sendikaların
lür…
ve kadın hakları daha ge- kadın politikası
Evet, kadın talepdeyince
sadece
nel bir şey
leri de genel istekler
kreş ve emzirme
arasında soğurulur ya da gözden kaçıizni akla geliyor, bütün kadınlar evli ve
rılır. Burada gözden kaçırılmıyor. Topçocukluymuş gibi. Oysa kadının ezillumsal cinsiyet eğitimlerinin yanında,
mesi ve kadın hakları daha genel bir şey.
güçlendirme amaçlı özerk kadın eğitimNacide: Kanunda 100 kadın işçi
leri ağırlıklı olarak verilecek. Bu aynı
deniliyor ve feminist mücadelenin tazamanda kadın dergisinin haber akışına
leplerinden biri ‘100 işçi’ye çevirmek.
da katkı sağlayacak diye umut ediyoKeza doğum iznini de ebeveyn iznine.
rum.
Burada bir mücadele gerekmez mi?
Nacide: Buralarda bilinç yükseltDergiye defalarca konu yaptık, erme grupları gibi feminist yöntemlere
kek üyelerimiz bile artık “ben de çoyer verilecek mi?
cuğu kreşe getiriyorum, bu benim de
Şube söyleşilerinde, bilinç yükseltderdim” diyorlar. Muhtemelen KK’lar
me grupları kıvamında gidiyoruz bir
işlemeye başladığında ilk gündeme genoktadan sonra. KK’lar kurulunca, küleceklerden biri olacak.
çük gruplar oluşacak ve bilinç yükseltNacide: Aslında bunlar bakım
me için uygun bir ortam yaratacak. Bir
emeğinin yasalar altında paylaşımını
de “Eş değer işe eş eşit ücret” ilkesi var,
etkileyecek önemli maddelerden bibu çok önemli. Bizde ücretler düşük
risi, kadın-erkek eşitliği politikasını
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,
Kadın kurtuluş hareketi açısından
erkekler teknik işlerde çalışır. Vasıfsa,
bu böyle olabilir. Ama biz sendikalarda,
erkek özellikleri üzerinden tanımlanır.
hakları hakkında bugüne kadar hiçbir
O nedenle “eş değerde iş” dedik. Bu
söz söylenmemiş kadınlar üzerinden,
madde, ücret dengesizliklerini ortadan
kadınlığın genel sorunlarından hareketkaldırmayı amaçlıyor. Aynı şekilde cinle söz söylemek istedik. Sadece sendisel tacize yönelik, İş Kanunu’nun 24/2b
kada kadın meselesi deyince annelik
ve 25/2c maddeleri konularak mücadeanlaşılmayabilir, “çocukların bakımı dıle edilebilir. Bu maddeler “haklı fesih
şında da başka şeyler var”ı vurgulamak
nedeni”, kadın tacize uğradığında haklı
için. Yine de konulabilirdi elbette.
olarak sözleşmesini fesih edebilir, tazNacide, Banu: Çok teşekkür edeminatını alabilir, ancak yeterli değil.
riz, çok güzel bir sohbet oldu…
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Erkek şiddeti
Son dönemlerde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri vakalarının kayda değer bir biçimde artmasına, feminist örgütler ve kadın kuruluşları tarafından aralıksız dikkat çekilmesiyle, “erkek şiddeti”
ülke gündemine yerleşti. Kadın cinayetlerinin görünürlüğü, durumun varlığına dikkat çekilmesi ve önlemler alınması açısından olumlu. Fakat bu gidişat tuzaklarla dolu. Öyle ki, kadına yönelik şiddetin görünür
kılındığı süreçte, şiddeti uygulayan erkeğin buna paralel olarak görünmezleşmesi oldukça manidar.
Şiddeti engellemeye yönelik hükümet politikaları -aileci, cezalandırıcı politikalar- patriyarkal sistemi
karşısına almıyor. Kamuoyu oluşturmakta bir sorumluluğu olan medya, çoklukla kadın bedenini teşhir ve
reyting aracı olarak kullanıyor. Böylece şiddetin erkekliğin kuruluşunda yattığı gerçeği gizleniyor. Biz feministler, bu tuzağın farkında olarak, politik eylemlerimizi de belirleyecek olan ve ayağı yere basan analizlere ihtiyaç duyuyoruz. Şiddeti “aile içi” sıfatıyla tanımlayan eğilimlerin güçlenmesi karşısında, bunun
bir öznesi olduğuna ve bu öznenin de “erkek” olduğuna yeniden ve yeniden işaret etmek istedik. Ayrıca,
şiddetin salt ﬁziksel olanla sınırlı olmadığını, cinsel, duygusal ve ekonomik boyutlarının olduğunu ve biri
diğerini doğuran bir döngü içinde ortaya çıktıklarını göstermek istedik. Bu noktada, kadınların maddi olanaklara sahip olmasını engelleyen sosyal politikaların hedef alınması gerektiğini düşünüyoruz. Zihinsel
dönüşümü çok önemli bulmakla birlikte, bunun ancak kadınların bireyselliklerini temel alan sosyoekonomik dönüşümlerle etkili olabileceğini düşünüyoruz.
feminist
politika

7

DOSYA

Yeni muhafazakârlık ve kadın cinayetleri

Kadını gerektiğinde yedek işgücü olarak kullanmak, “aileye destek” olarak düşünülen
kadın emeğinin ucuz ve güvencesiz olmasından faydalanmak isteyen neoliberalizmin kadını eve kapatan klasik muhafazakârlıkla olan çatışmasını ise yeni muhafazakârlık çözdü
Yasemin Özgün
Deniz Ulusoy

K

adın cinayetlerinin katliama
dönüştüğü, kadına yönelik
erkek şiddetinin sistematik
olarak arttığı ve her gün kadın düşmanlığının türlü görünümleriyle
yüz yüze geldiğimiz günler yaşıyoruz.
Kadın cinayetlerinin özellikle son 10
yılda bu kadar yükselişe geçmesinin nedenleri üzerinde durulurken, toplumda
şiddetin, militarizmin artışı gibi genel
nedenleri vurgulayanlar olduğu gibi,
ekonomik krizin, yoksullaşmanın, işsizliğin artışının özellikle erkekleri güçsüzleştirdiği üzerinde duruldu. Ancak, bu
güçsüzleşmenin hangi
mekanizmalarla kadına
yönelik katliam boyutuna
varan şiddete
dönüştüğüne yönelik
doyurucu
açıklamalar
yapılamadı.
Kadın
cinayetlerinin artışına
yönelik bir
başka açıklama, bazı feminist arkadaşlarımızın
da üzerinde
durduğu gibi,
özellikle
son on yılda neoliberalizmin yükselişe
geçmesinin erkekleri güçsüzleştirerek
ellerindeki son kale olan kadınları kaybetmeleriyle birlikte ayrılmaya, boşanmaya cesaret eden, hayır diyen, direnen
kadınları katleden erkek şiddetine dönüşmesi biçiminde oldu. Biz bu yazıda
kadın cinayetlerinin artışında önemli bir
etken olduğunu düşündüğümüz erkek
egemenliği ile yeni muhafazakârlığın
yükselişe geçmesi arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.
Kadın cinayetlerinin artışı ile yeni
muhafazakârlığın yükselişe geçmesi
arasındaki ilişkiyi incelemeden önce
yeni muhafazakârlığın Batı’da ve biz8

feminist
politika

de aldığı görünümlere bakmanın doğru olacağını düşünüyoruz. Zira yeni
muhafazakâr yönelim bütün dünyada
son 30 yıla yakın bir süredir etkili olmakla birlikte içinde yer aldığı coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel vb.
değişkenleriyle farklı görünümlere bürünebilen bir nitelik arz ediyor.
1970’lerin sonunda refah devletinin
kriziyle baş edebilmenin bir yolu olarak
kapitalizm küreselleşmenin yeni bir evresine girerek neoliberal bir tarzda yeniden yapılanırken, sermayenin kârını
artırmaya dönük politikalar öne çıktı
ve eğitim, sağlık, bakım vb. hizmetlerin özelleştirilerek paralı hale gelmesi
gündeme geldi. Özelleştirmeler ve onla-

ra eşlik eden hak kayıplarının yol açtığı toplumsal gerilim ve çelişkilerle baş
edebilmenin bir yolu olarak devlet siyasal alanda çok daha otoriter bir tutum
alarak, hak ve özgürlükleri kısıtlama yoluna giderken; ekonomik alanda serbest
piyasanın işleyişinin önündeki engelleri
kaldırma yükümlülüğünü üstlendi. Böylelikle 1970’lerden bu yana uygulamaya konulan ve yeni sağ yaklaşımın bir
ayağını oluşturan neoliberal politikalar,
istihdam, eğitim, sağlık, bakım hizmetlerini sosyal politikanın konusu olmaktan çıkararak, bireylerin kendi çabaları
ile ve karşılığını ödemek suretiyle üstlenmek zorunda oldukları meselelere

dönüştürüldü.
Batı’da 1960’ların özgürlük hareketlerine tepki olarak yükselen yeni sağın
ilk dönemindeki klasik muhafazakâr
vurgu, çalışan-evli kadın ve çalışan anneleri hedef aldı. Çünkü bu kadınların
toplumu dönüştürücü etkisi olduğu düşünülmüştü ve aile birliğinin dağılması ve baba otoritesinin sarsılmasından,
evde yemek yapıp, çocuğa bakmak yerine çalışmayı, bir anlamıyla güçlenme ve
özgürleşme yolunda adım atmayı tercih
eden kadınlar sorumlu tutuldu. Toplumun ahlakı, birlik ve düzeni, eve ekmek
getiren baba rolünün korunması ile sağlanabilirdi ancak. Ne var ki sonraki dönemlerde neoliberalizmin yükselişiyle
sermayenin
ucuz emeğe
artan talebi,
kadınların
sadece yeniden üretime
katılmalarıyla yetinemezdi. Nitekim açılan
bu yoldan,
yani kadının
sadece aile
içi rolleriyle
tanımlanması
durumundan,
neoliberalizm de kendi
payına oldukça yararlandı.
Böylece kadının aile içi
rolleriyle tanımlanması ve ücretli emeğinin “aileye
destek” olarak görülmesi, kadının emek
piyasasındaki dezavantajlı konumuna
zemin oluşturdu. Kadını gerektiğinde
yedek işgücü olarak kullanmak, “aileye
destek” olarak düşünülen kadın emeğinin ucuz ve güvencesiz olmasından faydalanmak isteyen neoliberalizmin kadını eve kapatan klasik muhafazakârlıkla
olan çatışmasını ise yeni muhafazakârlık
çözdü.
Yenimuhafazakâr pozisyon, muhafazakârlık gibi aile yaşamı, heteroseksüel
evlilik ve cinsiyet farklılığı gibi unsurlarla kadının geleneksel olarak ev kadını
olduğu patriyarkal aileye vurgu yapma-
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Yeni muhafazakâr pozisyon, muhafazakârlık gibi aile yaşamı, heteroseksüel evlilik ve cinsiyet farklılığı gibi unsurlarla
kadının geleneksel olarak ev kadını olduğu patriyarkal aileye vurgu yapmayı sürdürürken, muhafazakârlıktan farklı
olarak kadınların ücretli çalışmasını da meşrulaştırır
yı sürdürürken; muhafazakârlıktan farklı olarak kadınların ücretli çalışmasını
da meşrulaştırır. Yenimuhafazakârlığın
liberalizmden aldığı “fırsat eşitliği”, “bireysel seçim hakkı” gibi kavramlar şu şekilde yorumlanabilir:
Yenimuhafazakârlıkta kadınların ücretli çalışması bir seçenek olarak güçlenirken liberalizmin “cinsiyet eşitliği”
kavramı yerine “fırsat eşitliği” kavramına geçiş yapılır ve dolayısıyla tıpkı muhafazakârlık gibi cinsiyet rolleri
ve cinsiyetçi işbölümüne dokunulmaz.
Yenimuhafazakârlar çubuğu refah döneminde öne çıkan “cinsiyet eşitliğinden”
değil, “cinsiyet farklılığından” yana bükerler1. Burada öne çıkan, kadının erkekle eşit olmamasının sonucu olarak dışarıda erkekten daha aşağı işlerde çalışabilirken, bir yandan da kadından namuslu,
dürüst ev kadını olmasının beklenmesidir. Ayrıca, çalışan annelerden, devletten destekleyici sosyal politikalar beklemek yerine, evde ve işte çalışıp aynı
zamanda annelik ve karılık görevlerini
eksiksiz yerine getirmek için bireysel
ayakta kalma stratejileri geliştirmeleri
beklenir. Dolayısıyla yenimuhafazakâr
iklimde kadınların işgücüne katılımının
bedeli daha düşük ücretler, güvencesiz
ve ev içi bakım emeğinin bütün yükünü
üstlenerek çalışma olmaktadır. Kadınların aile içindeki ve emek piyasasındaki konumları arasındaki bu ilişkiden
dolayı, aileci retoriğin salt ideolojik
düzlemde analizi yeterli olmamaktadır, nitekim yenimuhafazakârlık, klasik
muhafazakârlıktan farklı olarak kendini
sosyal politikalarda gösterir ve ekono-

mik rasyonellerle kendini meşrulaştırır2.
Alev Özkazanç AKP hükümetinin ilk iki
döneminde AB’ye uyum çerçevesinde
medeni kanun değişikliği, ceza yasası değişikliği, kadın istihdamı vs. gibi
konularda Avrupa’dan gelen uyarıları
resmi düzeyde benimseyen, işbirliğine
açık gözüken bir politika izlediğinden
dem vuruyor ve aile vurgusunun seçimleri izleyen dönemde güçlendirilmeye
başlandığının altını çiziyor.3 Bu, politik
söylem düzeyinde yerinde bir tespittir.
Ancak biliyoruz ki, AKP iş başına geldiği günden bu yana bir birey, vatandaş
olarak kadını değil, aileyi temel alan
politikalar uygulamaktan çekinmedi.
Önce SSGSS Yasası ile kadınlar evliliğe mahkûm edilirken İstihdam Yasası
ile sermayenin ucuz emek gücü haline
getirildiler. İstihdamın esnek, kuralsız
ve güvencesiz biçimde yeniden düzenlenmesini hedeﬂeyen Torba Yasa ise kadınların ev içindeki karşılıksız emeğini
yok sayan ve kadını değil aileyi merkezine alan sosyal güvenlik sistemini
güçlendirmeyi hedef haline getirdi4. Öte
yandan, AB’nin bu konulardaki sicili de
düşünüldüğü kadar temiz değil. AB stratejilerinde kadınların iş yaşamına katılımlarının artırılmasının ancak “aile” ile
“iş yaşamının” uyumlulaştırılması politikaları ile birlikte olması gerektiği ileri
sürüldü. Bu politikalarla, kadınlar açısından “yarı zamanlı çalışma”, “geçici
iş sözleşmeleri”, “evde çalışma” biçimlerinin yasal düzenlemelerle kontrol altına alınması yoluyla “kadınların korunması” ve istihdama katılmaları hedeﬂeniyor. AKP dönemi boyunca aile, Alev

Özkazanç’ın vurgusuyla, refah devleti
uygulamalarına benzer bir biçimde sosyal politikalarla güçlendirilmiyor belki
ama başka bir şey yapılıyor; sosyal politikaların güçsüzleştirildiği neoliberal
ortamda aile, ayakta kalmanın yegâne
dayanağı haline getiriliyor. Özkazanç
ayrıca, geçmiş döneme kıyasla aileci politikaların etkisinin daha fazla olacağını
düşünmekle birlikte, tam da neoliberal
politikalarla çeliştiği için etkisinin sınırlı olacağını düşünebileceğimizi söylüyor. Biz de klasik muhafazakârlıkla
neoliberalizmin çeliştiği tam bu noktada
yenimuhafazakârlığın devreye girdiğini
iddia ediyoruz. Özellikle son dönemlerde, kadın istihdamının Batı’lı ülkelerdekinin aksine düşmesine karşın kadınların kısmî, güvencesiz, ucuz emek gücü
olarak çalıştırılmalarındaki ve ev eksenli çalışmaya yönlendirilmelerindeki artış
göz önüne alındığında, yenimuhafazakâr
yaklaşımların -Batı’daki gelişimine paralel olarak- burada da kadınlardan hem
çalışıp evi döndürecek parayı getirmesi
hem de “namuslu”, “dürüst” ev kadını
olması beklendiği düşünülürse, neoliberal politikalarla aileci yaklaşımların
birlikte uygulandıklarında hiç de çelişmeyeceği düşünülebilir5.
Kapitalizmin günümüzdeki neoliberal politikaları ve ona eşlik eden
yenimuhafazakâr yönelim kadınların
büyük çoğunluğu için, daha çok şiddet,
daha çok karşılıksız ev ve bakım emeği, aileye ve kocaya daha çok bağımlılık anlamına geliyor. Ancak bütün bu
sebepler kadın cinayetlerindeki korkunç
artışın nedenlerini bütünüyle açıklamaya yeterli mi?
Kadın cinayetlerinin artışına ilişkin
değerlendirmesinde Ayşe Düzkan, kadınların itaat etmemeleri ve itaat etmeyecek koşullara ulaşmalarının öneminden söz ediyor. Düzkan’a göre “kadınlar
artık daha rahat ayakta kalabiliyorlar.
Eskiden dul ya da bekâr bir kadının
tek başına yaşaması daha zordu. Başka
bazı dinamiklerle bu çok daha kolaylaştı”6. Türkiye’de boşanma oranlarının
geçmişe oranla arttığı bir gerçek, fakat
hâlâ binde 1,59’luk (2009) bir oranla
AB ülkeleri arasında en düşük boşanma oranına sahibiz7. Bu oranın geçmişe
göre yüksek, diğer ülkelere göre düşük
olmasını şu şekilde açıklamak mümkün olabilir: Son 20 yıldır genişleyen
hizmet sektöründe (bankacılık, ﬁnans
vs…) büyük oranda kadın çalışan istihdam ediliyor. Toplam kadın nüfusu içinde küçük bir oranı oluşturan bu kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalarını
sağlayacak maddi olanaklara ve sosyal
becerilere sahipler. Bu durum ve bofeminist
politika
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şanma işlemlerinin geçmişe göre daha
kolay olması boşanma oranlarındaki artışı açıklayabilir. Ayrıca, medya, tüketim
kültürü ve kentleşmenin getirdiği sosyal
hareketliliğin yanında düzensiz ve kırılgan da olsa bazı kadınların istihdama
katılmaları, birçok kadında başka bir
yaşamın, daha iyi bir yaşamın olanaklı
olduğu ﬁkrinin oluşmasına ve yaşadıkları şiddete “hayır” deme cesaretini bulmalarına yol açmış olabilir8. Ancak yine
de unutmamak gerekir ki bahsettiğimiz
durumlar çok küçük bir kesim için geçerli ve birçok kadın hâlâ boşanmayı bir
seçenek olarak görebilecek olanaklara
sahip değil9.
Düzkan’a paralel olarak, Özkazanç,
1970’li, 80’li yıllara kadar kısmen de
olsa işleyen ve erkekten beklenen şeyin eve aileyi geçindirecek gelir getiren
koca ve baba rolünü oynaması, kadının
kendinden beklenen ev içi emeği sarf
ederek uygun ve iffetli bir yaşam sürmesi gerekliliğine dayanan ataerkil pazarlığın artık çözüldüğünü ileri sürüyor.
Öncelikle, sözü edilen ataerkil pazarlık,
dünyada refah devleti uygulamalarının en iyi işlediği dönemlerde Batı’da,
Özkazanç’ın da belirttiği gibi belki kısmen işlemişti ama Türkiye için böyle
bir dönemin yaşandığından söz etmek
zor. Tarımda kadın istihdamının yüksek oluşu ve işsizliğin her daim geçerli
oluşu tek başına “gelir getiren erkek”
10
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durumunun sürekliliğini de sorgulamayı
makta avantajlı (!), işten çıkarılmakta
gerektiriyor10. Kadınların son 40 yıldır,
ise dezavantajlı konumdalar. Bu “kriz”
kentleşmeyle paralel bir şekilde, tarım
dönemlerinde, sermayenin örgütlü, nissektöründe çok daha az istihdam edildipeten yüksek ücretli, güvence ve hak
ğini ve neoliberalizmin ucuz emek taletalebiyle ortaya çıkabilen erkek işgübine rağmen, tarımdaki kadın işgücünün
cünden kurtularak, yerine emeği “aileye
azalmasının hizmet ve sanayi sektödestek” olarak görüldüğü için ücreti düründeki artışla dengelenmediğini, hatta
şük, sigorta ve güvence talebi olmayan,
günümüzde kadınların işgücüne katılım
vasıfsız işlerde çalıştırıldığı için gerek
oranına (yüzde 24,5) baktığımızda atakalmadığında kolayca işten çıkartabierkil pazarlığın madleceği, düzensiz bir
di temelinin yeni Burada gözden kaçan, ka- istihdama sahip kadın
yeni
yerleştiğini dınların gerçekleştirdikle- işgücünü
istihdam
söyleyebiliriz. Fakat rinin gerçek anlamda güç- ettiğini biliyoruz. Bu
kadın işgücünün ta- lenerek “siz ne yaparsanız durum, bazı ailelerde
rım istihdamından yapın, itaat etmeyeceğiz” işsiz erkek ve “eve
çekilerek evlere kaekmek getiren” kadın
vurgusuyla yapılan bilinçli durumuna yol açmış
panması ve erkeğin
eve ekmek getirme bir isyandan ziyade karşı olabilir. Ayrıca, birdurumu, içinde bu- karşıya kaldıkları şiddete çok ailede sosyal yarlunduğumuz neoli- “artık” tahammül edeme- dımlar için başvuraberal çağda, batının
melerinden kaynaklı bir nın ve bunları alanın,
refah devleti döne“erkek utandığı için”,
“itaatsizlik” olduğudur
minden farklı bir şekadın olduğunu da
kilde gerçekleşmektedir. Tam tersine,
biliyoruz. Böyle durumlar, kadın her ne
yenimuhafazakârlık,
neoliberalizmin
kadar güvencesiz, geçici ve eğreti bir işe
taleplerini (ucuz, güvencesiz emek) yeni
sahip olsa da, üzerine bir de kocasından,
yeni kurulan ataerkil pazarlık (evde iş
sevgilisinden şiddet görüyorsa, erkeksiz
yapması beklenen kadın-ekmek getirbir yaşamın mümkün olabileceğini, hatmesi beklenen erkek) olgusu ile uyuşta erkeğin yük olduğunu fark etmesine
turmaya çalışmaktadır.
yol açmış olabilir. Ancak eldeki verilerle
Öte yandan, kapitalizmin “krizler”
bunu kadının güçlenmesi olarak görmek
çağında, kadınlar tam da patriyarkanın
ya da maddi koşulların değişmesinden
onlara biçtiği rollerden dolayı, işe alındolayı kadınların daha kolay ayakta ka-
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labildiklerini söylemek çok doğru görünmüyor.
Daha da önemlisi, kadına yönelik
şiddet ve cinayet vakalarının sadece
“krizin teğet geçmediği” kesimlerde değil, toplumun tüm sınıﬂarında yaşandığı
gerçeği, “erkeklik krizini” sadece yoksulluk, işsizlik ve kriz gibi durumlara
bağlamayı da sorunlu kılıyor11.
Son olarak, Ayşe Düzkan’ın kadın
hareketinin bu konudaki sloganının,
“Siz öldürseniz de, dövseniz de itaat
etmeyeceğiz” olması gerektiğine dair
önerisinin çok da geçerli olmadığını
düşünüyoruz. Burada gözden kaçan,
kadınların gerçekleştirdiklerinin gerçek
anlamda güçlenerek “siz ne yaparsanız
yapın, itaat etmeyeceğiz” vurgusuyla
yapılan bilinçli bir isyandan ziyade karşı
karşıya kaldıkları şiddete “artık” tahammül edememelerinden kaynaklı
bir “itaatsizlik” olduğudur. Biz
feministler, bu nüansın farkında
olarak ve Ayşe Düzkan’ın altını
çizdiği zihniyet dönüşümünün
tek başına yeterli olamayacağı
ve asıl işimizin patriyarkal kapitalist sistemin maddi yapılarındaki dönüşüm olduğundan
hareketle, yolumuzun da epeyce
uzun olduğunun bilinciyle, gerçekçi bir yol haritası çizebiliriz
ancak.
_________________________
1
ABD’de yeni muhafazakârlar
(neo-cons) feministlerin olumlayıcı eylem, kürtaj hakları ya da Eşit
Haklar Sözleşmesi taleplerini aşırı
liberal bularak reddettiler. Benzer
biçimde AKP ve yandaşları da sürekli kadın-erkek farklılığından
dem vuran açıklamalarla karşımıza
çıktılar. Sözgelimi; mecliste kadın
hareketinin “kadın erkek eşitliği”
komisyonu olması yönünde çaba
harcadığı komisyonu “fırsat eşitliği” komisyonu adı altında kurdular.
2
Ayşe Buğra’nın 2010 yılında yayınlanan, muhafazakârlığın (Buğra’nın çalışmasında bahsedilen muhafazakârlık, kadını sadece ailede konumlandıran klasik
muhafazakâr değerlerdir, bizim bahsettiğimiz yeni muhafazakârlık ise bu değerler ile
neoliberalizmin kadın emeği konusundaki
talepleri arasındaki uzlaşma sonucu ortaya
çıkan bir durumdur) kadın istihdamı üzerindeki etkileri üzerine önemli tespitler barındıran “Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah Rejimleri: Türkiye’de Kadın
İstihdamı” adlı araştırmasında, Kayseri’de
görüşülen, kadınlarla erkeklerin bir arada
bulunmamalarının doğal olduğu yönündeki
muhafazakâr değerleri sonuna kadar içselleştirmiş bir sendika görevlisi, bu değerleri
ahlakçı bir temelde değil, ekonomik rasyonalite temelinde savunmaktadır: “Kadınlarla

erkekleri bir arada çalıştırmak bir kere çok
masraﬂı. Tuvaleti ayrı olacak, mescidi ayrı.
Hele bu kriz ortamında işveren bunu neden
göze alsın?”.
http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/proje_raporlari/AyseBugra_KadinIstihdami_TUBITAK.pdf
3
Hazal Özvarış’ın Doç. Dr. Alev
Özkazanç’la röportajı, “Türkiye ZİNA Realitesini Tanımalı!”,
h t t p : / / w w w. t 2 4 . c o m . t r / h a b e r d e tay/165599.aspx
4
Bu yasal düzenlemelerin kadınları nasıl etkilediğini analiz eden yazılar için bkz:
Mutfak Cadıları I.
5
Hakan
Yılmaz’ın
Türkiye’de
muhafazakârlık araştırması sonuçlarına göre
eşit, hamarat ve namuslu olması beklenen
kadın Türkiye’de muhafazakârlığın temelini
oluşturuyor. Kadının kamusal alanda erkekle
eşit olması onay görürken evde “sadık eş- iyi
anne” rolünü oynaması isteniyor.

EV
http://hakanyilmaz.info/yahoo_site_admin/assets/docs/HakanYilmaz-2006MartTu r k i y e d e M u h a f a z a k a r l i k - S u n u s Turkce.28465359.pdf
6
Ayşe Düzkan’la röportaj, “Zihniyet
Yenilenmesine
İhtiyaç
Var”,
h t t p : / / w w w. f i r a t n e w s . c o m / i n d e x .
php?rupel=nuce&nuceID=48885
7
Prof. Dr. Şemsa Özar’ın yürüttüğü,
Şubat 2011’de ﬁnal raporu yayınlanan “Eşi
Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal
Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik
Araştırma Projesi”,
http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/SPF-SYDGM_NihaiRapor.pdf
8
Tablonun tümünü açıklamaya yetmeyeceğinin farkında olarak kadınların en azından bir bölümü için güvencesiz de olsa, ucuz
emek gücü olarak ya da ev eksenli kayıtsız
çalışarak da olsa istihdama katılmalarının bir
biçimde kadınların güçlü hissetmesine yol

açması mümkün. Evliyken çalışmayan ama
boşanınca çalışmak zorunda kalan bir kadın
arkadaşımızın durumu belki de bir parça
açıklayıcı olabilir. Kadın boşandıktan sonra
Çorum’da bir tekstil fabrikasında çok düşük
ücretle çalışmaya başlıyor ve boşanmayla
yaşanan sıkıntılarının üstesinden bu biçimde gelebiliyor. Burada ilginç olan fabrikada
çalışan kadınların neredeyse tamamının boşanmış olması. Bu, bir yandan neoliberalizmin boşanmış kadınlar üzerinden bir ucuz
emek gücü elde edebilme yeteneğine örnek
oluştururken diğer yandan kadınların boşandıklarında ya da “hayır” dediklerinde ayakta
kalabileceklerine dair inançlarının oluşması
açısından da önem taşıyor. Aile kurma, aileyi güçlendirme politikalarının aynı zamanda
kadınların işgücü piyasasına girmelerinin
önünde engel oluşturduğu göz önüne alınırsa
bu örnek daha da anlamlı olabiliyor: 20-44
yaş arası kadınlar arasında, evli kadınların
işgücüne katılım oranı yüzde 20,9; hiç evlenmemiş kadınların işgücüne katılım oranı yüzde55,5. Evli erkeklerin
işgücüne katılımları, hiç evlenmemiş erkeklerinkinden daha yüksek.
Üniversite mezunu hiç evlenmemiş
kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranları neredeyse eşitlenmişken (sadece 1,7 puanlık bir fark),
evlilikle birlikte üniversite mezunu
kadın ve erkekler arasında bile yüzde 25.5 puanlık bir fark oluşuyor.
9
Boşanmış kadınların ayakta
kalma koşullarının hiç de cesaretlendirici olmadığını gösteren kapsamlı veriler için bkz. “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal
Yardım Programı Geliştirilmesine
Yönelik Araştırma Projesi”, http://
www.spf.boun.edu.tr/content_ﬁles/
SPF-SYDGM_NihaiRapor.pdf
10
Türkiye’de 1960’ta kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı
ve kadınların işgücüne katılım oranı sırasıyla yüzde 68, 5 ve yüzde
65,4’tür. 1970’te yüzde 61,8 ve yüzde 50; 1980’de yüzde 56,2 ve yüzde
46,2; 1990’da yüzde 40,8 ve yüzde
35, 9; 2000’de yüzde 35, 3 ve yüzde 25,9
ve 2008’de yüzde 31,32 ve yüzde 24,5’tir.
Bu durum, diğer Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında, daha önce tarım sektöründe
istihdam edilen kadın işgücünün, hizmet
ve sanayi sektörlerine kaydırılmasının çok
sınırlı olduğunu göstermekte ve Türkiye’de
1970’lerden itibaren kadın istihdamının artmak yerine azaldığı görüşünü desteklemektedir.
http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/proje_raporlari/AyseBugra_KadinIstihdami_TUBITAK.pdf. Dolayısıyla, batıdakine benzer, iyi yerleşmiş bir ataerkil pazarlık
söz konusu olmadığı için bunun sarsılmaya
başladığını söylemek de sorunlu görünmektedir.
11
Münevver Karabulut, Necla Yıldız,
Ayşe Yılbaş, Sevim Zarif ve daha birçok kadının neden cinayete kurban gittiğini sadece
sınıfsal saiklerle açıklayamıyoruz.
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Şiddetin cinsiyeti
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Kadına şiddet uygulayan erkek değil de nedir? Erkeklik durumu, eğitimden askerliğe
kadar genel olarak şiddetin, özel olarak ise kadına yönelik şiddetin sürekli olarak
yeniden üretildiği bir durum değil de nedir?

T

Fatoş Hacıvelioğlu

ürkiye’de milyonlarca, dünyada da yüzmilyonlarca kadının maruz kaldığı şiddeti
tanımlamak gerekirse iki kelime yeterli olacaktır: “Erkek şiddeti”.
Fakat şiddetin öznesinin belirsizleştiği,
cinsiyetsizleştiği bir anlayışla “erkek
şiddeti”nde “erkek” tamamen yok sayılmakta. Buna en iyi örnek son aylarda televizyonlarda da sıkça gösterilen
Hürriyet gazetesinin “Aile İçi Şiddete
Son Kampanyası” kapsamında çektiği
bir video. Çok iyi niyetli, hatta “kadın
dostu” bir anlayışla çekilmiş görüntüsü
verilmeye çalışılan bu videoda aslında
koca bir dünya yatıyor.
Şiddetin
cinsiyetinin
gizli olduğu, şiddetin
kendisinin failsizleştiği,
dolayısıyla kadının da,
sanki “objektif” bir şiddetin muhatabı olarak
kabul edildiği, başından
sonuna kadar erkek egemen bir dünya. Masada
yemek yiyen bir kadının
yüzü yamuluyor yere
düşüyor, ama ortada bir
erkek yok! Aynada morluklarına bakan bir kadının saçından tutulup
başı aynaya vuruluyor
ama bir el yok! Son olarak kadın yere düşüyor
yine ortada kimse yok!
Videonun sonunda şöyle
deniyor: “Bu ﬁlmde bir erkek görmüyorsanız, muhtemelen siz de bizim gibi
düşünüyorsunuz. Çünkü kadına şiddet
uygulayan erkek değildir.” Yapılmak
istenen en ucuzundan bile “ironi” sayılamayacak “ironi” ise şu: “Ey erkekler,
erkekseniz kadına şiddet uygulamayın.
Şiddet erkekliğe uygun bir davranış
biçimi değildir.” Peki biz de şu soruyu
soralım: Kadına şiddet uygulayan erkek değil de nedir? Erkeklik durumu,
eğitimden askerliğe kadar genel olarak
şiddetin, özel olarak ise kadına yönelik
şiddetin sürekli olarak yeniden üretildiği bir durum değil de nedir? Sistematik
hale getirilmiş olan bu durumun faili
belirsiz midir? Peki, bütün bu şiddete
karşı sessiz kalan erkek topluluğu suç
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ortağı değil midir? Sakın bu videolar,
bu kampanyalar, suçluluk duygusuyla
hareket eden ama kendini “asıl fail” erkeklerden ayırmaya, esas olarak durumlarını kurtarmaya çalışan erkeklerin ve
onların erkek egemen kafalı dostlarının
senaryosu olmasın! Yani, kadına yönelik erkek şiddetini kınama değil de erkekliği kurtarma senaryoları olmasın!
Failler bu kadar belli iken, kadına
yönelik şiddet konusunda uluslararası
sözleşmelerle, yasalarla “çözüm” aranırken kasıtlı olarak bu şiddetin öznesi
olan erkeği yok sayan bir dil kullanılıyor. “Kadına yönelik erkek şiddeti”
yerine “kadına yönelik şiddet veya şiddete maruz kalan kadınlar” söyleminin

seçilmesi tesadüf değil. Aynı şekilde,
özellikle medya olmak üzere şiddete
dair söz söyleyen birçok kesimde daha
çok “dayak yiyen kadın” cümlesi kullanılarak kadınlar mağdurlaştırılıyor ve
fakat döven erkeğin adı bile anılmıyor.
Dolayısıyla tartışma şiddet gören kadın
üzerinden devam ediyor; olayın kendisi, hangi erkeğin şiddet uyguladığı değil
kadının kimliğinden, yaşına, kıyafetine,
neden dayak yediğine kadar kadının hayatını didik didik eden, teşhir eden bir
cendereye dönüşüyor. Her şeyden önce
bu anlayış şiddeti sadece ﬁziksel şiddet
olarak gösterdiği gibi şiddetin öznesi
konusunda kafa yormamızı engelleyen
sadece kadınları mağdurlaştırıp nesneleştiren ama asıl yönelmemiz gereken

yeri es geçen bir anlayış. Bu durumda
da şiddete yönelik isyanımızı ve öfkemizi belirttiğimiz bir dili kullanma konusunda kafalarımız karışabiliyor.
Bunun yanı sıra yine erkeğin yok
sayıldığı “Aile içi şiddet” kavramı ile
aile içinde bireylerin birbirine uyguladığı şiddet tanımı yapılıp babaların ya da
annelerin çocuklarına uyguladığı şiddet
de aynı kefeye konularak erkek şiddetinin özgül durumu ortadan kaldırılıyor.
Ya da kadınların meşru müdafaa halinde
başvurdukları şiddet de “aile içi şiddet”
ya da “eşe yönelik şiddet” diye tanımlanarak erkek şiddetinin ağırlığı ve yoğunluğu yok sayılıyor. Tıpkı son yıllarda “toplumsal cinsiyet”
kavramının anlamında
yaratılan değişiklik gibi
kadına ve erkeğe atıf
yapılarak “hiçbir cinse
üstünlük sağlanmayan”
bir anlayış benimseniyor.
Elbette erkek şiddetinde gerekli önlemleri
almayan devlet ve onun
birimleri bu suçların faili ve azmettiricisi. Fakat
burada erkeklik konusunda bu vurguyu yapmanın kendisi bize patriyarkal dinamiği işaret
ediyor. Bu dinamiği
görmemiz erkek şiddetinin aslında kadınları
tahakküm altına almak için sistematik
olarak uygulanan bir yöntem olduğunu
kavramamızı sağlıyor. Erkek şiddetinin kökeninde patriyarka ve erkeklerin
bundan sağladığı çıkarlar yatıyor. Bu
nedenle biz her fırsatta “Şiddet değil
erkek şiddeti” diyoruz. Bizim en temel
sloganlarımız; “Erkek vuruyor devlet
koruyor”, “Bağır herkes duysun, erkek
şiddeti son bulsun” aslında son derece
özlü bir biçimde patriyarkaya gönderme
yapıyor. Biz şiddetin cinsiyetini gizleyen, onu koruyan, kollayan anlayışa
karşı, öfkemizi ve isyanımızı gösterdiğimiz kendi dilimizi kullanarak kolektif
bir mücadeleye devam edelim hep birlikte.
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Ekonomik şiddet hukuk yoluyla arttırılıyor

Para/harçlık vermemek, kısıtlı para vermek, ailenin gideri geliri konusunda kadına bilgi
vermemek, tasarruf kararlarını tek başına almak, kadının çalışmasına izin vermemek en
çok rastlanan ekonomik şiddet biçimleri…

E

Funda Ekin

konomik şiddet, şiddetin en az
fark edilen ama en yaygın olan
türlerinden biri. Para/harçlık
vermemek, kısıtlı para vermek,
ailenin gideri geliri konusunda kadına
bilgi vermemek, tasarruf kararlarını tek
başına almak, kadının çalışmasına izin
vermemek en çok rastlanan ekonomik
şiddet biçimleri. Buna karşın yapılan
istatistik çalışmalarda da kadınlar tarafından şiddetin cinsel ve ekonomik boyutunun hiç ifade edilmediği ya da en
az ifade edilen şiddet biçimleri olduğu
belirtiliyor.
Gündelik hayat, kadınları esnek çalışmaya, gizli çalışmaya, evde çalışmaya
yönlendiredursun, yasalar da düzenlemeleriyle bu ekonomik şiddeti sürdürüyor.
01.01.2002’den itibaren yapılan değişiklikle, evlilik içinde edinilen mallarda katılım sağlayan mal rejimleri uygulaması
başladı. Bu yasa 2002’den önce evlenmiş
kadınların emeğini ve haklarını ortadan
kaldırması ve kusura bağlanması itibariyle de çok tartışıldı ama açılan pek çok
dava halen sürmekte. Yasaların aksayan
yönleri ile ilgili itirazlar, eylemler, açılan
davalar sürmekteyken yeni gelişmeler de
oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü, Tapu Müdürlüklerine bir
yazı göndererek, artık malik olmayan
eşin talebi üzerine aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranması
gerektiğini bildirdi. Gerekçe ise bir erkek
tarafından açılan iptal davasında verilen
yürütmeyi durdurma kararı. Danıştay
10. Daire’de açılan davada, Tapu Sicil
Tüzüğü’nün 57. Madde fıkrasının iptali
istenmiş!
Tapu Sicil Tüzüğü’nün ilgili maddesi
şöyle;
Madde 57 - Temlik hakkını yasaklayan şerhler için;
a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı
veya yazısı,
b) İﬂasın veya konkordato ile verilen
sürenin şerhi için yetkili merciin resmi
yazısı,
c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belirtilen belgeler,
d) (Ek bend: 08/11/2004 - 2004/8109

S.Tüz/12.mad) Aile konutu şerhi için, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan
muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge ile birlikte vukuatlı
nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanı,
Aranır.
Buradaki d bendinin amacı, erkeğin
tek başına ailenin yaşadığı yer hakkında
karar vermesini, oturulan evi satmasını
engellemek idi. Zaten bu tedbir sadece
“oturulan ev” için verilebilen
bir karardı. Birden fazla ev,
para, araba vb. olduğu halde, bu maddedeki direk tedbir zaten koyulamıyor, onlar
için ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir ve/veya tedbir
kararı vermesi gerekiyordu/
gerekiyor. Kadınlar hiçbir
harç, karar gerekmeksizin; erkeğin tek başına
tasarrufta bulunmasını engelleyebiliyordu bu madde ile. Ekonomik olarak
özgürlüğü bulunmayan,
dava açarken gereken asgari harçları bile ödeyecek
ayrıca parası olmayan, bu
nedenle baroların adli
yardım servislerinden
avukat bularak davasını açabilen kadınlar
için bu, önemli bir tedbir kararıdır. Örneklere
bakacak olursak; mal
mülk evliliklerde büyük
çoğunlukla erkeklerin
üzerine yapılıyor (erkeğin mal kaçırmak istediği durumlar hariç),
bu da tek başına tasarruf
yetkisini kullanabilmeleri anlamına geliyor. Erkekler her durumda bu yetkiyi tek başına
kullanabildiklerinde, bazen boşanmak
isteyen, çocuğun velayetini vermeyen,
nafaka talep eden kadını cezalandırmak
için, bazen boşanmak istemeyen ya da
haklarını talep eden kadını zorlamak,
çaresiz bırakmak için ellerindeki bu tek
taraﬂı tasarruf yetkisini kolaylıkla kullanabiliyorlar.
Bu anlamda verilen “yürütmeyi durdurma” kararı, kazanılmış bir hakkın
kaybı anlamına geliyor. Elbette süreç
sonuçlanmadı, davada nihai karar henüz verilmiş değil. Ayrıca bu yürütmeyi

durdurma kararının doğuracağı telaﬁsi
imkânsız zararlar, geriye dönüşü olmayan tasarruﬂar itibariyle dava sonucundan sağlanacak hukuki yararı yürütmeyi
durdurma ile sağlaması bakımından da
hukuka aykırı bir karar. Boşanma davalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan
biri erkeklerin bir çöp vermeden boşanm a y a çalışma yaklaşımları. Öyle
ki çocuklar için istenen
nafakaları dahi, kendilerine hakaret,
isyan sayıyorlar.
“Ben mahkeme
kanalıyla, devlet kararıyla mı
bakacağım çocuğuma, ne nafakası!” derlerken,

kadınların
istedikleri tazminat, nafaka, evdeki görünmeyen
emeklerinin karşılıkları ise onlar
için saçmalığın ta kendisi oluyor.
Tapu sicil Tüzüğü’ndeki bu
maddenin iptal edilmemesi
için, hem davaya her şekilde müdahil olmak, hem de
bu kararın kadınlar için ne
anlama geldiği konusunda
bir kamuoyu yaratmak gerekiyor. Çünkü kararın
bu hali ve nihayetinde
maddenin iptali demek,
kadınlara yönelik “ekonomik şiddetin” kabulü, tescillenmesi ve
katmerlenmesi demek.
Üstüne üstlük 1 Ekim’de yürürlüğe
giren 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği, dava başında
alınan gider avanslarının ciddi rakamlara ulaştığı düşünülecek olursa, aslında
“Adalet mülkün temelidir” yaklaşımın
bir kere daha tescillenmesi demek bu.
Sonuçta herkesin hukuk yollarına başvurabilme hakkının da ihlali anlamına geliyor. Ancak yaşadığımız ekonomik şiddet
ve maldan, mülkten yoksun olmamız sebebiyle kadınlar için bu iki kere böyle.
feminist
politika
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Erkek şiddetiyle mücadelede yeni bir adım?
“Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun”

İlk olarak kadına yönelik şiddetin soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete
bağlı olmaması gerekliliği dile getirildi

F

Çiğdem Hacısoftaoğlu

eministler olarak “4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair
Kanun”a ilişkin adı, kapsamı
ve özellikle uygulamada ortaya
çıkan sorunlar ve çözüm yolları üzerinden uzunca bir zamandır tartışıyoruz ve
yapılması gereken düzenlemelere ilişkin
bir kamuoyu oluşturmak için uğraşıyoruz. İşte bu uğraşıların etkisiyle ve daha
da önemlisi son yıllarda kadına yönelik
şiddet artık herkesçe görülebilecek düzeyde arttığı için, yeni bir şiddet yasasının hazırlanması gerekliliği artık devlet
kurumları tarafından da kabul görüyor.
Yeni adıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı bir süredir “KADIN VE AİLE
BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN” adında yeni
bir yasa üzerinde çalışmaya başladı ve
yasa taslağını hazırladı. Elbette kadın
örgütleri tarafından da kadına yönelik
şiddetle mücadelede önemli bir işleve
sahip olacak bu yasa üzerinde çeşitli çalışmalar yapıldı ve hem bakanlıkça hazırlanmış taslaktaki mevcut düzenlemelere ilişkin eleştiriler hem de eksik olan
düzenlemelerin neler olduğuna dikkat
çekilerek yasadaki boşluklar dile getirildi. 222 kadın örgütü kendi hazırlamış
oldukları yasa taslağını Bakanlıkla yapılan toplantılarda paylaştı ve bu toplantılarda yeni çıkacak yasanın tüm görüş ve
önerilerin dikkate alınarak hazırlanması
gerektiği konusundaki hassasiyet dile
getirildi. Kadın örgütlerince hazırlanan
taslak ile getirilen önerileri burada tümüyle anlatmak mümkün değil ama
aşağıda taslağı ve önerilerin neler olduğunu kısaca özetlemeye çalışacağım.
Yapılan toplantılarda kadın örgütleri tarafından öncelikle kadına yönelik
şiddetin gözle görülür şekilde artmış
olduğu bir ülkede Bakanlık adındaki
“Kadın” kelimesinin kaldırılmasına dair
itirazlar ifade edildi ve bakanlığın adının “Kadın ve Eşitlik Bakanlığı” olarak
değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Buna
ek olarak yasanın adının da düzenlenebileceği dile getirildi. Yasanın amacının
kadına yönelik şiddetle mücadele olması ve yasanın adının amacıyla çelişkili
ve belirsiz olmaması gerekliliğinden
hareketle yasanın adının “4320 SAYILI
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222 kadın örgütü kendi hazırlamış oldukları yasa taslağını
Bakanlıkla yapılan toplantılarda paylaştı
KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ
ŞİDDET ve EV İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, ŞİDDETLE MÜCADELEYE
DAİR KANUN” olarak düzenlenmesi
önerildi. Bu şekilde yasanın amacının
sadece korumak değil, aynı zamanda
şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması ile kadın ve erkek arasında somut
eşitliğin sağlanması olduğunun açıkça
ifade edilmesi gerektiği vurgulandı.
Yasanın içeriğinde yapılan düzenlemelerin uluslararası sözleşmelere uygun olması gereğine ise ayrıca dikkat
çekildi. Uluslararası sözleşmelerin bu
yasa ile hayata geçirilmesi ve özellikle
11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve
Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla
Mücadeleye Dair Sözleşmesi (İstanbul
Sözleşmesi)’nin bu yasa içine alınması
gerektiği dile getirildi ve daha kapsamlı, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını
amaçlayan bir yasa talep edildi.
Yasanın içeriğine ilişkin önemli
noktalar da ayrıntılarıyla ortaya kondu. İlk olarak kadına yönelik şiddetin
soruşturulması ve kovuşturulmasının
şikayete bağlı olmaması gerekliliği
dile getirilerek, bu yöndeki bir düzenlemenin uluslararası sözleşmelere ve

uluslararası yargılama ile içtihat haline
gelen düzenlemelere de uygun olacağı
belirtilerek, kadına yönelik şiddet suçlarının İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda
uzlaşma ve arabuluculuk kapsamından
çıkarılması istendi. Ayrıca kadınların
yaşadıkları şiddet nedeniyle akut ihtiyaçlarını karşılamak üzere “acil telefon
hattı” ve “cinsel şiddet kriz merkezleri”
kurulması ve sığınaklara ilişkin bu yasa
ile ayrıntılı düzenlemelere yer verilmesi
gerekliliği ısrarla vurgulandı.
Kadının yaşadığı şiddet sonrası en
rahat ulaşabildiği yerlerin kolluk güçleri
olmasından ve olayın mesai saatleri dışında gerçekleşebileceğinden hareketle
kolluğun yetkilerinin sınırları çizilmek
suretiyle arttırılması gerekliliğinin altı
çizildi. Kolluk, savcı ve hakimler de
dahil olmak üzere tüm uygulayıcıların yetkilerini gereği gibi kullanmasına
yönelik, şiddetin yapısal nedenleri, toplumsal cinsiyet ve kadının insan hakları, kadın erkek eşitliği temalarını içeren
gerekli meslek içi eğitimin verilmesi
yönünde görüş bildirildi.
Bunun yanı sıra çocukların cinsel
istismarı ve zorla evlendirmeler başta olmak üzere çocuklara karşı işlenen
suçlarda yasal sürecin başlatılmasında

DOSYA
zamanaşımı süresinin olmaması, kadına yönelik şiddet suçlarında örf, adet,
“namus”un herhangi bir şekilde tahrik
nedeni sayılamayacağına ilişkin açık
bir düzenleme getirilmesi, “Şiddet Suçu
Mağdurlarına Devlet Tarafından Tazminat Ödenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” çerçevesinde tazminat düzenlemesi
yapılması, kanunun uygulanmasında
gereken dikkat ve özeni göstermeyen
veya geciktiren kamu görevlilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına gidilebileceğine ilişkin hükümler getirilmesi
talep edildi.
Diğer yandan Bakanlıkça hazırlanmış olan yasa taslağı ile getirilen çeşitli
düzenlemelerden sakıncalı olabilecek
noktalara dikkat çekildi ve bunların yeniden düzenlenmesine yönelik görüşler
paylaşıldı. İlk olarak Bakanlığın taslak metninde “Bildirim Yükümlülüğü”
başlığı altında yer alan düzenlemeye
ilişkin itirazlar dile getirildi. Bu madde ile herkese herhangi bir şekilde öğrendikleri şiddet eylemlerini savcılığa
veyahut kolluğa bildirme yükümlülüğü
getirilmesinin, şiddet eylemlerinin kadınlar tarafından paylaşıldığı merciler

olan pek çok kadın örgütünü çalışamaz
hale getirebileceği belirtildi. Bildirim
yükümlülüğüne ilişkin maddenin yeniden İstanbul Sözleşmesi ile paralel
olacak şekilde düzenlenmesi istendi.
Bunun yanında, medyaya yönelik “haber verme sınırlarını aşma” başlığıyla
düzenlenen maddenin sansür tehlikesi içermekte olduğuna dikkat çekildi.
Medyanın toplumsal cinsiyet konusunda hassas ve duyarlı, kadına ikinci bir
şiddet içermeyen, gazetecilik etiği doğrultusunda yayın yapması gerektiğini
kabul etmekle birlikte bunun ancak bu
kurumların bu konuda teşviki gibi bir
çözümle dönüştürülmeye çalışılabileceği bunun dışındaki düzenlemelerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Buraya kadar kadın örgütlerinin yasaya ilişkin düzenleme taleplerini ve
değişiklik isteklerini ifade ettik. Ama
bitirirken altını çizmek gerekir ki; yasal
düzenlemelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir yeri olduğu
bir gerçek ise de asıl olan bu değildir.
Zira 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına
Dair Kanun’un uygulanması sırasında
dahi pek çok farklı kararların ortaya çı-

kabileceğini ve çıktığını biliyoruz. Somutlaştıracak olursak, bir mahkemenin
boşanmış eşler için bu yasayı uygulamadığını gördüğümüz gibi bir başka
mahkemenin de aynı şartlarda boşanmış
eşleri bu yasa kapsamında değerlendirdiğine şahit olduk. Hep söylediğimiz
gibi erkek egemen zihniyetin olduğu bir
toplumda “adalet” mekanizmalarının
ve yargılama süreçlerinin bu zihniyetten muaf olamayacakları bir gerçektir.
Yasalar nasıl düzenlenirse düzenlensin
uygulayıcıların gözleri böyle bir dünyadan bakar. Yani söz konusu taslak tüm
taleplerimizi içerir şekilde yasalaşsa
da uygulanmasında karşımıza çıkacak
sonuçlardan memnun kalmama ihtimalimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle
kadına yönelik şiddetin toplumsal meşruiyeti ve sonrasında yargı makamlarına
bu şiddetin taşınması ve yasaların uygulanması birlikte değerlendirilmeli ve sonuçları bu gözle okunmalıdır. Yasaların
değişmesini talep etmek bu mücadelenin yalnızca bir yönü. Aynı zamanda bu
yasaların uygulanması takip edilmeli ve
toplumdaki ataerkillikle ve şiddetle mücadeleye devam edilmelidir.

Beş klişede kadın cinayetleri ve medya
Ayşe Toksöz
Git gide ne kadar sık duyar olduk,
“Gel son bir kez konuşalım”la başlayıp, sonu kana bulanarak biten hikayeleri… Duyduğumuzdan çok duymadıklarımız da var elbette.
İsyan ediyoruz artık. Görmeyelim
duymayalım değil, bu olaylar hiç olmasın, olamasın istiyoruz.
Aynı olayın yarın olmaması için, dün
olmuş olayı nasıl duyduğumuz önemli.
Öldüren erkeği değil, öldürülen kadını,
kadının bedenini, erkeğin şiddetinin nesnesi olmuş o bedeni öne çıkararak yapılan haberlerden duyduğumuzda böyle
hikayeleri, yarın da bir başka kadının,
bir başka erkek tarafından öldürüldüğünü duyma ihtimalimiz artıyor. Erkek
medya patronları, şiddetin pornograﬁsinden nasıl palazlanacaklarını düşünürken, “Sonun o kadın gibi olur”lar
yaratıyorlar, bu tür haberleri gördükçe
şiddeti daha da kanıksayan erkeklerin
kafasında. Kadın düşmanlığı giderek
doğallaştıkça hayatlarımızda, kadınların
gerçekliği oluyor bu tehditler.
Tabii ki tek sorumlu medya değil erkek şiddetinin bu kadar ayyuka çıkmasında, giderek kontrol edilemeyen bir
vahşete evrilmesinde. Kadın cinayetlerinde yıllar boyu uygulanagelmiş ceza

indirimleriyle, yargı sisteminin kendisi
değil mi “Beş yıl yatar çıkarım” ﬁkrinin tohumlarını erkeklerin zihinlerine
saçan? Kadınları, hayatlarının değersizliğine inandırıp, şiddetle terbiye olmak
zorunda bırakan?
Ya art arda gelmiş, hiçbiri yeterli
sayıda sığınak açmamış, hasbelkader
açtıkları sığınaklarda şiddete maruz
kalan kadınlara gerekli desteği vermek
yerine, ailenin bütünlüğünü korumaktan
başka kaygı gütmemiş hükümetlere ne
demeli? Çiçeği burnunda Aile ve Sosyal
Politikalar bakanımızın kadın cinayetlerinin faturasını medyaya çıkartmaktaki
aceleciliğine aldanmayalım. Sığınakların koşullarının zaten kötü olması, danışmanlık hizmetlerinin neredeyse hiç
verilmemesi, sığınağa gelen kadınları
güçlendirecek bir istihdam politikasının
yokluğu yetmiyormuş gibi, bir de sığınak (pardon kadın konukevi) yöneticilerinin “Aman yuvanı yıkma” telkinleri,
hatta baskıları değil mi bu kadınları (Bakan Şahin’in ifadesiyle) “kendi rızasıyla” şiddet
uygulayan kocalarına dönmek
zorunda bırakan? Yeri gelmişken söyleyelim, polisiyle,
savcısıyla, herkes yarışıyor bu
sistemde kadınlara “Kocandır ne de olsa” demekte…

Hayır, tabii ki tek sorumlu medya değil erkek şiddetinin bu kadar pervasızlaşmasında. Yalnızca medyanın haber
verme tarzını düzeltmekle de üstesinden
gelinmeyecek bu durumun. Fakat medya erkek şiddetini değil, kadının zayıflığını, kırılganlığını, çaresizliğini öne
çıkartacak şekilde haber yaptıkça daha
fazla kadını hapsediyor bu döngünün
içine. “Rahatsız olduğumuz için” (F.
Altaylı) değil, “Toplumun ruh sağlığı
olumsuz etkileneceği için” (F. Şahin)
değil; karşımızdakinin bir kadın olduğunu unutmadığımız için, ölümünden sonra ölümünün fotoğrafının gazetelerde
boy boy basılması o kadına bir kez daha
şiddet uygulamak olduğu için medyanın
haberleri veriş biçimine öfkeleniyoruz.
Haberin odağının umutsuzluk değil, şiddetin kabul edilemezliği olmasını istiyoruz.
Biz bu şiddeti kabullenemiyoruz.
Cinsiyetçi medya istemiyoruz!
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Ceza hâkimleri erkek egemenliğini
korumak istiyorlar

DOSYA

Ceza kanununu uygulayan ceza hâkimleri yeni yasaları dikkati almak yerine “erkek
egemenliği”ni korumak istiyorlar, yeni yasalar o egemenliği sarsacak diye!

C

Sakine Günel

anan Arın’a, kadınların yazılı olan, olmayan taleplerinin
hukuk içinde işletilmesinin
olanaklarını sorduk. Onca
yıllık avukatlığına rağmen hala öfkeli
ve kanıksamamış ifadesiyle yapılan söyleşinin bir kısmını okuyacaksınız.
Canan, bir panelde “kadının beyanı esastır” ilkesinden bir davadan örnekle bizi haberdar etmiştin. Kadınlara yönelik cinsel saldırı davalarında işletilmesini istediğimiz “kadının
beyanı esastır” ilkesini feminist bir
avukat olarak, hukuk içinden nasıl
yorumlarsın?
Evet İsviçre’de seks isçisi bir kadının
davasıydı, cinsel saldırı ve tecavüz…
Eski ceza kanununda doğrudan doğruya
tecavüz karşılığı olan bir kelime yoktu,
biz ona ırza tecavüz diyorduk ki bu, ataerkil erkek dilidir. Arapçada “ırz” kadının cinsel ilişkiye girmemiş olması, iffetli yani “temiz” olması demektir. Eski
ceza kanunumuzda, evli kadına tecavüz
daha ağır bir suç idi. Bu açıdan bakıldığında namus dediğimiz şey de erkeğe
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aittir, kadının bedeni erkeğin malı sayıldığı için, erkeğin malına yapılan saldırı
da erkeğe yapılmış bir saldırı sayılıyor.
Şimdi, kadın hareketinin gelişmesiyle tanımlar değişti. Tecavüzü, cinsel saldırıyı; taraﬂardan birinin iradesi, rızası
olmaksızın diğer tarafın onun bedeni
üzerinde cinsel isteklerini tatmin etmesi
şeklinde tarif edebiliriz. Benim şiddet
tanımımda, güçlünün güçsüz üzerinde
iktidarını kurmak ve devam ettirmek
amacıyla kullandığı bütün yöntemler
şiddettir. Kadın bedeninin kontrolü meselesidir ve tecavüz de bunun araçlarından bir tanesidir. Bu bakımdan ceza
kanununda bir iyileştirme oldu, ceza
kanununda cinsel tecavüzün bir tanımı
var artık... Bu güç, rızasını belirleyemeyecek olanlar üzerinde kullanılmışsa tecavüz sayılır. Bizdeki rıza yaşı 15’tir ve
cinsel saldırıda bulunan kişi mağdurdan
beş yaş büyük ise, şikâyet koşulu aranmaksızın, cezası iki kat arttırılır. 15-18
yaş arası çocuklar kendilerinden en fazla beş yaş büyük olan birisi ile kendi
rızaları olmak koşulu ile cinsel ilişkiye
girebilirler. Cinsel saldırı ancak, kişi-

nin rızasının olmaması durumunda söz
konusudur. 15-18 yaşa kadar karşılıklı
ilişkide yaş farkı beşten fazlaysa ortada
cinsel saldırı suçu vardır ve şikâyet olmasa bile dava açılır.
Rıza yaşı, tecavüzde rıza yaşı varmış gibi anlaşılıyor.
Hayır, ancak ne yazık ki uygulama
korkunçtur. 15 yaş altı bir çocuğun hiçbir surette “rıza”sından söz edilemez.
Eğer hatırlarsanız Siirt’teki küçük bir
kıza yapılan toplu tecavüz davasında
utanmadan çıkıp “alan razı satan razı,
size ne” dendi yani çocuğun rızasından
bahsettiler. Olayı gündeme getiren basın suçlandı. Herkesin vicdanı rahattı
ama ortaya çıkınca “rezalet” oldu!
Mardin’deki N.Ç davası...
Evet, bu mahkeme, 13 yaşındaki çocuğa tecavüz eden 26 kişiye mahkemede iyi hal’den ceza indirimi uygulandı.
Sanıkların içinde iki tane de kadın vardı, kadınların fuhuş yaptıkları var sayılıyordu ve kadınlara indirim yapılmadı.
Ceza kanununda ne kadar kadınlar lehine değişiklik yaparsak yapalım, uygulayıcıların olaylara bakış açılarını değiş-
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tirmediğimiz sürece olumlu sonuç elde
etmemiz çok zor oluyor. Ceza kanununu
uygulayan ceza hâkimleri yeni yasaları
dikkati almak yerine erkek egemenliğini korumak istiyorlar! Hiç utanmadan
küçük kız çocukları için, tecavüzün rızaya bağlı ilişki olduğunu düşünebiliyor
ve tecavüzcüyle evlendirme gibi eski
kuralları yeniden getirmeye çalışıyorlar.
“Ceza hukukunun temel ilkeleri
olan; iddia edenin iddiasını ispatlamakla yükümlü olması, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, masumiyet karinesi ve benzeri ilkeler özellikle cinsel
saldırı suçlarında sanığın cezasız kalmasına yol açıyor” deniyor.
Evet, şüpheden sanık yararlanır demek bizim aleyhimize. Erkek yapmadığını ispat etsin, kadının yalan söylediğini erkek ispat etsin, ben de yıllardır aynı
şeyi savundum.
Ceza hukukunun da yazılı olması,
kadınları güçlendirir…
Ama bunun olması oldukça zor.
Çünkü uluslararası kurallara göre, her
kim, ne iddia ediyorsa, onu ispat etmekle yükümlüdür. İnsanlar suçları sabit
oluncaya kadar masumdur. Bu masumiyet karinesiyle beraber yürüyen bir
kuraldır, birbirinden ayırmak zordur ve
ceza kanunlarına açıkça şu davalarda
ispat yükü yer değiştirir diye bir kural
konamıyor ama davaya göre, yargıçların olaylara bakış açısına göre uygulamada ispat yükü yer değiştirebilir. Çünkü tecavüz edilenin bedeninde herhangi
bir zorlama, bir morarma, bir travma izi
yoksa bunun ispatı son derece zordur.
Kural olarak, bir kadının ortaya çıkıp
şu kişi bana tecavüz etti demesi hayatın
olağan akışına aykırıdır. Hukukun temel
ilkelerinden bir tanesi de hayatın olağan
akışına uygun bir şey olmasıdır. Bir kadının kendisine taciz, tecavüz edildiğini, böyle bir şey uydurması çok güçtür.
Onun için kadının sözüne, beyanına itibar etmek gerekir. Ama aksini “kendi rızasıyla oldu” diyen erkeğin ispat etmesi
gerekir. Bu ilke benim bir davamda uygulandı. Türkiye’de de her ne kadar hukuk düzeni rezil olsa da yeni kavramlara, suç tanımlarına zihniyet olarak açık
yargıçlar da var. Çok ünlü iki kişi, bir
kadına işkence ederek tecavüz etmişlerdi. “Biz bunu yapmadık, kadın kendini
başkasına tecavüz ettirdi, bizim üzerimize atıyor” diyerek reddettiler ama kadının çeşitli yerlerde verdiği ifadelerin
birbiriyle tutarlı olması sonucunda, davada kadın lehine karar verilmişti. Kadının beyanını ispat meselesi mutlak bir
kural değil ama başka ülkelerin, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AHİM)
de bu tür kararları var. Hukuk davala-

rı ile ceza davalarındaki “ispat yükü”
meselesini ayırmak gerekiyor. Ceza
davalarında olayına göre ispat yükünün
yer değiştirmesine bazen izin verilmektedir. Nitekim AHİM Salabiaku’nun
Fransa’ya karşı açtığı (1988) 13EHRR
379 numaralı davada, ispat yükünün
katı uygulanamayacagını “mâkul sınırlar” içinde ispat yükünün yer değiştirebileceğini kabul etmiştir. (Bkz. “Burden
of Proof” başlığı altında “Burden and
Standart of Prof: Presumptions” s.5)
Kadının beyanı esastır ilkesi, kadına pozitif bir ayrımcılık yapılıyormuş
gibi algılanıyor.
Hayır, ispat yükü hukuki süreçlerde
sürekli olarak araştırılıyor, mesela İsveç
hukukunda çok tartışılmıştır. AHİM bir
kararında diyor ki “Bu kural mantıklı
bir takım sınırlar çerçevesinde uygulanmalıdır. Karşıdakinin ne kadar mağdur
olduğunu görüp, inandığın zaman ille

Ceza kanununda ne kadar
kadınlar lehine değişiklik
yaparsak yapalım, uygulayıcıların olaylara bakış
açılarını değiştirmediğimiz
sürece olumlu sonuç elde
etmemiz çok zor oluyor
de bu kuralı ‘ispat yükümlülüğünü’ uygulayacağım diye karşı tarafı hukuk yoluyla daha fazla mağdur etmenin anlamı
yoktur.”
Peki, kadın yaşadığı travma nedeniyle tutarlı ifade veremediyse…
Yeni Ceza Usul Yasası’na göre küçük çocukların video kamera ile sadece
bir kez ifadelerinin alınması mümkün.
Böylece çocuk; avukatı, Adliye’nin atadığı bir psikolog, savcının huzurunda
usulüne uygun ifade vermişse artık tekrar tekrar dinleyerek ona aynı travmayı
yaşatmak söz konusu değil. Ancak çoğu
durumda hâkimin zihniyetiyle de savaşmak zorunda kalınıyor.
Artan şiddetle, kadınların yasal
haklarının uygulanması talebi de arttı. Buna karşı mahkeme kararlarındaki ısrar, HSYK’nın önerileri gibi,
var olan yasaların gerisine düşen
önerilerin yapılması, erkek egemen
zihniyetin direnmesi ve karşılıklı bir
çatışma var...
80’lerde feminist hareketin erkek
şiddetine karsı mücadelesinin yüksek
olduğu, Mor Çatı’nın kurulduğu yıllarda erkekler yine son derece saldırgan bir
tutum içindeydi. O zaman benim bir yorumum vardı “Kadınlar itaat etmeyi bıraktıkları veya güçlendikleri sürece, erkekler iktidarını kaybetmekten o kadar

korkuyor ki iyice saldırganlaşıyorlar.”
Bakıyorsunuz, hiç ummadığın bir yerde, mesela Erzurum’un bir köyünde, bir
kadın telefon ediyor, benim televizyonda söylediğim sözleri bana tekrarlıyor.
Kadınlar o kadar dikkatli dinliyorlar.
Bu bir iktidar meselesi. Erkekler iktidarı sürdüremeyeceklerini gördükçe
her alanda kadın aleyhine düzenlemeler
yapıyorlar, vahşileşiyorlar. Şiddetin bir
nedeni de yükselen ve yobazlığa varan
muhafazakârlık. Bir başbakan ısrarla
ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum
derse, ondan sonra geçmiş olsun, Fatma
Şahin ne yaparsa yapsın.
Yargı kararlarının kadından yana
çıkması daha da önemli.
Öyle olması için de hukukçuların
eğitilmesi gerekiyor, öğretilmesi değil.
Yani hukuk fakültesi mezunu olmak
değil, eğitilmiş olmak, ufak yaşlardan
itibaren kadın ve erkeğin eşit olduğunu, sadece beden yapımızdaki farklılığın eşitsizliğe yorumlanamayacağını
bilerek büyütülmüş olmak gerekiyor.
Avukatın da rolü çok önemli, ısrarla ve
inatla işin üzerinde durması gerekiyor,
farklı hukuki yorumları getirmesi gerekiyor. Kadın bakış açısına sahip avukatların davalarda yer alması gerekiyor.
İstanbul Barosu’nda kadın avukatların çalışmaları vardı. Baro bunu
kaldırdı.
İşte! Baroda biz bunu talep ettik, bizi
sepetlediler, Şimdi erkek avukatlar da
giriyor böyle davalara.
Erkek avukatlar cinsiyetçi ve kadına inanmayabiliyorlar.
Çünkü adli yardım para vermeye
başlayınca, erkekler bu davalara ilgi
duymaya başladılar. Biz parası olmayan kadınlar için yıllarca davalara parasız girdik, sonra Adalet Bakanlığı
avukatlara ödeme yapmaya başladı. O
zaman bütün erkek avukatlar bu tür davalarda çalışmak istediler. Bazı kadın
avukatların “Biz hepimiz hukukçuyuz,
hukukçunun kadını erkeği olmaz,”
diye itirazları oluyordu. Baroda eğitime giriyordum, bu eğitimden çıkan bir
kadın avukat, “Şimdi böyle davalara
erkek avukatların neden giremeyeceğini anladım” dedi. Mor Çatı’da başvuru
alan bir avukat arkadaşın müvekkili
“hayatımda ilk defa bana Mor Çatı’da
insan muamelesi yaptılar” demiş. Ağabeyinin kendisine tecavüzünü anlatması tam 6 saat sürmüş, gözyaşları içinde!
“Bunu gerçekten erkek bir avukata anlatması mümkün değil ve erkeğin dinlemesi de” dedi. “E, günaydın” dedim.
Bence bu tip davalarda, “kadın bilinci
gelişmiş” kadın avukatların görev alması gerekir.
feminist
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Erkek şiddetini ve cinsiyetçiliği meşrulaştıran ‘haksız tahrik indirimi’ uygulamasının
kadın cinayeti davalarında devre dışı bırakılmasını erkek egemenliğine karşı mücadelemizde bir köşe taşı olarak değerlendiriyoruz
Filiz Karakuş

20

05 yılında yürürlüğe Yeni
Türk Ceza Kanunu ile kadınlara yönelik suçlar yeniden tanımlandı. Bu suçların kadın cinayetlerini içeren kısmında eski TCK’daki
“namus saikiyle işlenen suçlar” ifadesi
yerine “töre saikiyle işlenen suçlar” ifadesi kullanıldı ve “töre cinayeti” nitelikli insan öldürme suçu kapsamına alındı.
TCK Kadın Platformu, yasanın çıkış
sürecinde “töre cinayeti” yerine “namus
cinayeti” terimi kullanılması yönünde
ısrar etti. Çünkü töre cinayetleri terimi
namus adına işlenen cinayetleri doğru olarak betimlemiyor ve töre ifadesi,
cinayetleri, belli bir bölge ve aşiret yapısıyla ilişkilendiriyordu.
1926 tarihli TCK, namus
adına işlendiği iddia edilen
cinayetlerde cezai yaptırımda üçte bir oranında indirim öngörüyordu. Şimdiki TCK ise nitelikli öldürme maddesine dahil edilen
“töre saiki” dışında işlenen
tüm kadın cinayetlerinde
katil erkeklerin cezalarında indirim yapılmasına zemin sunuyor.
İşte bu nedenle “ağır
tahrik” yerine yürürlükteki
TCK’da“haksız
tahrik”olarak formüle edilen cezai indirim kadın katillerini teşvik ediyor.
Türkiye’de her gün en
az 3 kadın öldürüldüğünü
Adalet Bakanlığı’nın 2010
yılı ağustos ayında yaptığı
açıklamadan biliyoruz. Kadın cinayeti
davalarının karara bağlanması en az bir
yılı buluyor. Her yıl devam eden 1000
civarında kadın cinayeti davası var. Feministlerin ve kadın örgütlerinin takip
edebildiği dava sayısı maalesef parmakla sayılabiliyor. Kadın cinayetlerinin
tamamı basına yansımadığını biliyoruz.
Basına yansıyan mahkeme sonuçları ise
asla yüzlü rakamlara ulaşmıyor. Feministlerin, kadın örgütlerinin takip ettiği,
kamuoyunun gözünün üzerinde olduğu
davalarda mahkemeler özenli davranıyor ve çoğunlukla bu davalarda katillere haksız tahrik indirimi uygulanamı18

feminist
politika

yor. Hatta katillere iyi hal indirimi de
yapılmayabiliyor. İçinde onlarca avukatın da olduğu feministlerin takip ettiği
Ayşe Yılbaş davasında katil Hüseyin
Özmen’e ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken hiçbir indirime gidilmedi.
Tıpkı Satı Korkmak, Pippa Bacca, Demet Eygi davalarında olduğu gibi. Feministlerin takip ettiği Satı Korkmak
davasında karısını boğarak öldüren Hasan Korkmak ağırlaştırılmış müebbet
cezası aldı.
Erkek katillere verilen tahrik indirimleri yeni cinayetlerin önünü açıyor.
Buna en somut iki örnek Sevim Zarif ve
Ayşe Paşalı cinayetleri. Sevim’in katili
Yaşar Özcan avukattı ve hukukun erkeklerin lehine olduğunu bilinciyle bu

cinayeti işledi. İstikbal Yetkin’in ise
internetten kaç yıl ceza alacağını hesap
ettikten sonra Ayşe’yi öldürdüğü ortaya
çıkarıldı. Feministlerin ve kamuoyunun
bu iki davadan da gözünü ayırmaması
ve sıkı takipleri katillerin heveslerini kursağında bıraktı. Her iki katile de
haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Yaşar Özcan müebbet; İstikbal Yetkin ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.
Basına yansıyan az sayıda kadın cinayeti davasının sonuçları ise oldukça
vahim. Kadın cinayetlerinin herkesin
gündemine oturduğu bugünlerde bile
çoğu davada katillerin cezalarına “hak-

sız tahrik” ve “iyi hal” indirimi uygulanabiliyor.
Kadın cinayetlerini önlemenin katillere ağır cezalar verilmesi ile mümkün
olacağını söylemiyoruz tabii ki. Ancak
indirimlerle kuşa çevrilen ve caydırıcılığı kalmayan cezaların şiddet uygulayan
erkekleri harekete geçirdiğini görüyoruz. Öldürülen kadınların davranışlarının erkekleri tahrik ettiği gerekçesiyle
cezaların indirimle sonuçlanmasının,
erkek egemenliğini ve erkek şiddetini
meşrulaştırdığını, kadınları itaat etmeye
çağırdığını söyleyebiliriz.
Haksız tahrik inidirimi gerçeğiyle
ilk kez, arkadaşımız Sevim Zarif öldürüldüğünde yüzleşmistik. Yeni TCK’nın
kadın cinayetleri karşısında durduğu
kaygan zemini bu vesileyle öğrenmiştik. Bu zemin
varlığını hâlâ sürdürüyor.
Uzağımızda ve yakınımızda öldürülen kadınların davalarında katillere haksız
tahrik indirimi uygulanmaya devam ediyor.
Hülya Kalkan da bunlardan biri. Sosyalist Feminist Kolektif’ten bir
arkadaşımızın kuzeni olan
Hülya, Ağustos ayında
kocası tarafından öldürülmüştü. Davada müdahil
avukatlığını Candan Dumrul arkadaşımız üstlenmişti. Hülya’nın hikâyesi
de kocaları tarafından öldürülen diğer kadınlardan
farklı değildi aslında; sürekli şiddet gören Hülya
kocasının tehditlerinden korunmak için
kendine cep telefonu aldı. Öldürüldüğü gece “imdat” demek için ailesini ve
155’i ikişer kez aradı. Ancak yardım
çağrısı cevap bulamadan kocası Hakan
Kalkan tarafından 31 bıçak darbesiyle
öldürdü. Dava Hakan Kalkan’ın ağırlaştırılmış müebbet cezası alacağı yönünde
ilerliyordu. Son celsede değişen savcı yeni mütalaada gerçek adalet yerine
erkek adaleti devreye soktu. Mahkeme
heyeti Hakan Kalkan’ın “karım beni aldatıyordu” iddiasını kanıt olmadığı için
kabul etmedi, fakat, önceki gece çıkan
tartışmada Hülya’nın “Sana daha neler
yapacağım, sana boynuz yakışır” sözle-

rini sarfettiğini varsaydı. Aksi ispat edilmediğinden katil Hakan Kalkan’ın sözlerine itibar etmek gerektiğine hükmetti.
Ölmüş kadın neyi ispat edecekti? Yargı,
öldürülen ve kendini savunma hakkı
olmayan kadına karşı katil kocanın yanında yer almayı uygun gördü. Hasan
Kalkan tahrik ve iyi hal indiriminden
yararlanarak 20 yıla mahkum oldu.
Biz kadın cinayetlerinde hiçbir söz
ve ﬁilin tahrik oluşturamayacağını söylüyoruz. “Haksız tahrik indirimi”nin,
kadın cinayetleri kapsam dışında bırakılarak düzenlenmesini talep ediyoruz.
Hasan Kalkan lehine işleyen erkek
adalet; eylül ve ekim ayında birçok kadın cinayeti davasında devreye girdi.
Yenibosna’da 23 Ağustos 2010 tarihinde sevgilisi Gülbeyaz Arslan’ı öldüren Ferdi Sevim’in yargılanmasında cinayetin “kıskançlık” sonucu ağır tahrik
altında gerçekleştiğine kanaat getirildi.
Ferdi Sevim 21 Ekim 2011 tarihindeki
karar duruşmasında 15 yıla mahkum
oldu.
Adana’da 1 Haziran 2010 tarihinde
23 yıllık eşi Nazlı Umakoğlu’nu, öldüren İmadettin Umakoğlu 20 Ekim 2011
tarihindeki karar duruşmasında 20 yıl
ceza aldı. Mahkeme katilin “bana kadınlık yapmıyordu ve yatak odasına
almıyordu” beyanını ağır tahrik olarak
kabul etti.
İzmir’de 20 Temmuz 2010 tarihinde eşi Songül Acar’ı balta ve bıçakla
öldüren, kızları Rabia ve Ebru’yu ağır
yaralayan Tevﬁk Acar 12 Eylül 2011 tarihli karar duruşmasında 15 yıl hüküm
giydi. Songül Acar’ın başka bir erkekle
telefonla konuşma yapmış olması tahrik
olarak kabul edildi.
Bursa’da boşandığı eşi Aysel
Çalışır’ı barışmak için ikna edemeyince bıçaklayarak öldüren Cemal Aydın,
“Her şey Aysel’in bana küfür ve hakaret etmesi ve bir anlık öfke sonucu oldu.
Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti Ce-

mal Aydın’ın sözlerine inandı. Tahrik
olduğuna karar verdi. 14 Eylül 2011
tarihindeki duruşmada Cemal Aydın 20
yıl hapis cezası aldı.
Konya’da 30 Mart 2010 tarihinde 3
çocuğunun annesi olan dini nikahlı karısı Ayşe Demir’i öldürüp 10 parçaya
bölen Yaşar Kaya’nın cezası 11.10.2011
tarihinde verildi. Yaşar Kaya 19 yıla
mahkum oldu. Katil erkeğin “bana hakaret etti” beyanını doğru kabul eden
mahkeme heyeti cinayetin tahrik altında
işlendiğine hükmetti.

Kadın cinayetlerini önlemenin katillere ağır cezalar
verilmesi ile mümkün olacağını söylemiyoruz tabii
ki. Ancak indirimlerle kuşa
çevrilen ve caydırıcılığı kalmayan cezaların şiddet uygulayan erkekleri harekete
geçirdiğini görüyoruz
Türkiye’de yargının inisiyatiﬁne
bırakılan haksız tahrik indiriminin uygulanması için erkek olmak yetiyor.
Cinayeti işleyen erkeklerin “kadınlık
görevini yapmıyordu”, “erkekliğime
hakaret etti”, “bana küfretti”, “beni aldatıyordu”, “cilveli saat sordu”, “tayt
giyiyordu” gibi ucu açık beyanları mahkemelerin tahrik indirimi yapması için
yeterli oluyor.
Bu konuda acilen bir düzenleme gerekiyor.
Haziran ayında Yargıtay Ceza Genel Kurulu önemli bir karara imza attı.
Genel Kurul, “Boşandıktan sonra hiçbir
şey tahrik oluşturmaz” diyerek, eski eşini öldüren kocalara en ağır cezanın verilmesine hükmetti. Bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak
bu yetmez. Bütün kadın cinayetlerinde
tahrik unsurunun kabul edilmemesini,
bu doğrultuda erkek beyanlarının esas

alınmamasını istiyoruz.
Bu nedenle, 21.10.2011 tarihinde
BDP milletvekili Sebahat Tuncel’in
TBMM’ye
sunduğu “Türk Ceza Kanunu ve
Ailenin Korunması Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Tekliﬁ”ni içerik olarak destekliyoruz.
Bu teklifte, kadın cinayetlerinin nitelikli haller kapsamına alınması ve “namus
saikiyle, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle ve cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle”
bir insanı öldüren kişilerin, müebbet
hapis ile cezalandırılması öngörülüyor. Kanun tekliﬁnde ayrıca “kadınlara
yönelik cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle
işlenen kasten öldürme suçları, cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı
nedeniyle işlenen kasten öldürme suçlarında” haksız tahrik indiriminin uygulanmayacağı hüküm altına alınıyor.
Kadın cinayetlerinde haksız tahrik
indirimi uygulaması erkek egemenliğinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kadınların boşanmak istemesini, tartışırken
kendini ifade etmesini, istediği kıyafetle
gezmesini, sevişmek istememesini…
tahrik sebebi olarak değerlendirmek;
kadınların aile içinde erkeklere itaat etmesi gerektiğini varsayıyor. Dolayısıyla kadınları ölüme kadar götüren erkek
egemenliği ve erkek şiddetini pekiştiriyor. Kadınların iradelerini ve erkek egemenliğine direnişlerini cinayetin gerekçesi olarak kabul ederek erkek şiddetini
ve cinsiyetçiliği meşrulaştıran ‘haksız
tahrik indirimi’ uygulamasının kadın cinayeti davalarında devre dışı bırakılmasını erkek egemenliğine karşı mücadelemizde bir köşe taşı olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki kadının tayt giymesini, sevişmek istememesini cinayet için
tahrik unsuru olarak görmek; kadınların
kıyafetleri, cinsellikleri, iradeleri üzerinde erkek denetimini ve erkek şiddetini meşru sayar. İtaat etmeyeceğiz!
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Cinsel şiddetin belleğe etkileri:

Nasıl unutulur! Nasıl hatırlanır!

Ruhsal travma çalışmaları, erkeklerce üretilmiş kuşaklar arası ﬁziksel ve cinsel şiddet,
tecavüz, ensest gibi tarihsel olarak tabu olan konular ve bunların toplumdaki gerçek
yaygınlığı ile yüzleşmektedir
Özge Yenier Duman

E

rkek şiddetinin yaygın araçların biri olan cinsel saldırı,
sanıldığının aksine yalnız
sokakta, yabancı ve psikopat
adamlar tarafından değil, sıklıkla baba,
koca, sevgili, kardeş, arkadaş gibi tanıdık ve “normal” erkeklerce gerçekleştirilir. Her ne şekilde olursa olsun mevcut
toplumsal sözleşmeler, kadına yaşadıklarından söz etmeyi yasaklar. Cinsel şiddet, kurbanı zorlu bir ikilemle karşı karşıya bırakır: Emredildiği ve kendisinin
bir yanının da istediği gibi yaşadığı vahşeti unutmak, susmak... Yaşadıklarını
anlama, anlaşılma ve onarılma itkisiyle
olanları anımsamak, anlatmak...
Ruhsal travmaya yol açan olayların
bellekte yarattığı bozulmalar travmatik
bellek, bastırılmış bellek, travmatik anıların gecikmiş yeniden hatırlanması gibi
kavramlarla tartışılır. Tecavüz, kurbanı
ruhsal olarak zedelemek için tasarlanmış bir eylem olarak iş görmesinin yanı
sıra mağduru günlük yaşam ve hukuksal
mücadelede zorluklara götüren bir dizi
bellek sorunları da üretir.
Cinsel şiddetin ruhsal etkileri bilinç,
bellek, kimlik, duygular ve çevreyi algılama arasında normalde var olan etkileşim ve bütünlüğü bozarak bir kopma ve
çözülme yaratır. Bu durum disosiyatif
amnezi (çözülmeye bağlı bellek yitimi)
olarak anılır. Disosiyatif amnezi (DA),
cinsel saldırı sırasında kişinin nerede olduğunu, zamanı, kim olduğunu, ne yaşadığını ve ne hissettiğini algılamasında
değişim yaratarak ruhsal yapıyı koruma
işlevi görür. Ancak bu durum saldırı
sonrasında da devamlılık ve tekrarlama gösterebilir. Dakikalardan günlere
uzayabilen bir zaman aralığına yayılabilir. Sonuçta yaşama uyum bozulduğu gibi cinsel şiddetin anımsanması ve
sözel anlatımı yoluyla saldırgan/saldırganların yakalanması, engellenmesi,
yargılanması gecikir hatta mümkün olmayabilir. Bu durum sistematik erkek
şiddeti karşısında kişisel, toplumsal ve
hukuksal mücadelede eşitsiz koşullarla
ve sorgulanma ile boğuşan kadınları bir
kat daha zorlu bir sürece maruz bırakır.
DA egzotik ve seyrek bir durum gibi
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görülmekteyse de gerçekte oldukça
yaygındır. Disosiyasyon kuramı modern zamanların en tartışmalı toplumsal konuları ile çarpışır. Yakın tarihli
sistematik araştırmalar disosiyasyon ile
travmatik deneyimler arasında güçlü bir
ilişki göstermektedir. Ruhsal travma çalışmaları, erkeklerce üretilmiş kuşaklar
arası ﬁziksel ve cinsel şiddet, tecavüz,

lek yitiminde giderek anımsama olur.
Bebeklik ve çocukluk amnezisi (çoğu
insan 4-5 yaş öncesini anımsamaz) ya
da uyku ve rüyaya ilişkin unutkanlıkla bağlantılı değildir. Tamamlanmamış
bellek kaydıyla ilgisi yoktur; yoğun ve
karmaşık duygular yaratan durumlarda
olayın merkezi özelliklerine odaklanılır
ve bellek de bunları kaydeder.

ensest gibi tarihsel olarak tabu olan konular ve bunların toplumdaki gerçek
yaygınlığı ile yüzleşmektedir. Cinsel
şiddet üzerine ruhsal travma çalışması
feminist mücadelenin kazanımlarından
ayrı düşünülemez. Feminist eleştiri ve
mücadele olmaksızın bu alanda yürütülecek profesyonel ve bilimsel çaba kurbanların maruz kaldığı engellemelerin
ardında kalmaya mahkûm olacaktır.
DA’nin temel özelliği normalde bilinçli olarak anımsanabilen kişisel bilgileri hatırlama güçlüğü (geçici hatırlamalar olsa da tamamen bilinçte tutamama) olmasıdır. Olağan, günlük unutkanlıkla açıklanamayacak kadar yoğun
ve stres vericidir. Sıradan unutkanlıkta
zamanla unutma artarken travmatik bel-

Çözülmeye bağlı bellek yitiminde
sadece tek bir anı, duygu veya düşünceden çok anıların büyük bir kısmı ve onlarla bağlantılı duygular anımsanamaz.
Hatırlanamayanlar genellikle gündelik
bilgilerle ilişkilidir. Yeni bilgiler öğrenme yetisi, zihinsel işlevler ve dil kapasitesi genellikle sağlamdır. Kişi kendisini
kendinden ve diğer insanlardan kopmuş
algılar. Uyanıkken bile sanki rüyadaymış gibi hissedebilir, kendini bedeninden ayrılarak uzaktan seyrettiğini anlatabilir. Zaman yavaşlamış hatta durmuştur. Dünya uzak ve gerçek dışı, bulanık
veya sisli bir şekilde algılanır.
Travmatik belleğin dili sözel olmaktan çok imgeseldir. Kurban yaşadıklarını bir dizi karmaşık, tuhaf ruhsal

DOSYA
belirtilerle dışa vurur. Travmatik
cinsel şiddet yaşantısı unutulmamış, bastırılmış ve ardından şifrelenmiş olarak belleğe kaydedilmiştir. Sözel olmayan anlatımlar
kurbanın yaşamını güçleştiren
belirtiler oluşturdukları gibi inanılırlığını da tehlikeye sokarlar.
Çözülmeye uğramış anılar kendilerini dolaylı bir biçimde rahatsız edici görsel imgeler, bellekte
boşluklar, “ﬂashback”ler (tutarsız
anılar, kontrol dışında olur olmaz
canlanan anılar, travmatik olayın
bir kesitini yeniden yaşıyor gibi
olma), ﬁziksel bir hastalıkla açıklanamayan bedensel belirtiler, kabuslar ve davranışsal tekrarlamalar şeklinde belli ederler.
Yaşamı tehdit eden olaylar
çözülmeye yol açabilirler. Cinsel saldırı sırasında öldürüleceği
ya da ciddi biçimde yaralanacağı
korkusu yaşayan kadınlarda çözülmeye bağlı bellek yitimi daha
sık görülür. Tecavüz sırasında DA
yaşayan kadınlarda ileride daha
yüksek oranda travma sonrası
stres geliştiği ileri sürülmektedir.
Travmatik anıları çağrıştıran iç ve dış
uyaranlar karşısında kaçınma belirtileri
sergileyen, yani bu konuda konuşmayan, hatırlatıcı yer, kişi, durum ve etkinliklerden uzak kalmaya çaba gösteren
tecavüz kurbanlarında daha sıklıkla DA
görülür. Bu durum disosiyasyon mekanizmasının gelecekte travmatik anıların
bilince geri geldiği zamanlarda kullanılageldiğini düşündürür. DA’nın sürmesi
travma ile uğraşmaya devam etmenin
bir aracı olarak duygulanım ve bilgi
işlemede yetersizliğe, travma ile başa
çıkmada zorluk ve daha ciddi travma
sonrası stres belirtilerine yol açar.
Kadının saldırganı tanıdığı ve özellikle güvendiği erkekler tarafından saldırıya uğradığı, saldırının birden fazla
kişi tarafından gerçekleştirildiği, uzun
süre devam ettiği, tekrarladığı durumlarda DA daha fazla görülür. Cinsel
şiddet uygulayan kişinin adının gizlenmesi, olay hakkında kimseye bilgi vermeme konusunda kurbanı tehdit etmesi
DA gelişimini kolaylaştırır.
Bellek sorunlarının değerlendirilmesini karmaşıklaştıran başka bir boyut
son yıllarda giderek artan, ilaç ve yasa
dışı maddeler yoluyla kolaylaştırılmış
tecavüzlerdir (drug facilitated rape). Bu
ilaçlar alkollü veya alkolsüz içeceklerle
verilebilmektedir. Çoğu tatsız ve kokusuzdur. Sindirimden itibaren birkaç dakika içerisinde kimyasal etkileri başlar.
Kurbanın bilincinde azalma, ﬁziksel

Cinsel şiddet üzerine ruhsal
travma çalışması feminist
mücadelenin kazanımlarından ayrı düşünülemez
hareketlerinde kısıtlılık ve bellek kaybı
oluşur. Bellek yitimi yaratan etki alkolün yüksek dozlarında görülürken ilaçların düşük dozlarında mümkündür. Bu
ilaçların alkolle alınması çok daha kısa
sürede etkinin başlamasına neden olur.
Cinsel saldırıdan sonra adli soruşturma
sırasında kan ilaç düzeylerinin saptanması ve örnek alımının ihmal edilmesi
birçok adli sorun yaratır. Bu tür maddeler yardımıyla olan cinsel saldırıda, kurban ﬁziksel direnç gösteremeyeceği için
tecavüzü ﬁziksel kanıtlarla ispatlama
derdinde olan adli yargı kadını sorgulama ve suçlama alışkanlığını sürdürmektedir. Kurbanlarının çoğu geç başvurduğu veya toksikolojik çalışmalar ihmal
edildiği için pek çok vaka karanlıkta
kalır.
Yetişkin cinsel şiddet mağdurlarında çocukluk çağı cinsel istismarı ya da
daha önce cinsel saldırıya maruz kalma öyküsüne sık rastlanmaktadır. Onları yeniden yaralanabilir kılan nedir?
Cinsel şiddete maruz kalan çocuklarda
hayali arkadaşlar, dürtüsel ve saldırgan davranışlarda artış, sosyal beceri
gelişiminde ve öğrenmede sorunlarla
sık karşılaşılır. Cinsel şiddetin yarattığı
travmatik etkiler bu çocukları toplumsal

olarak güvenilir, doyurucu insan
ilişkileri geliştirme konusunda ve
akademik açıdan dezavantajlı hale
getirir. Cinsel şiddet insan ilişkilerine dair şemalarda bozulmalar
üreterek kurbanın güvenlik algısını etkiler, risk değerlendirme ve
yargılama işlevlerini bozar. İyileşmeyen travmatik stres belirtileri,
depresyon, DA, kaygı ve bunları
yatıştırmaya yönelik madde kullanımının etkileri bir araya gelince
zihinsel işlevlerde ortaya çıkan
bozulmalar bir duruma direnç ve
savunma gösterebilmenin zorlaşmasına yol açabilir. Duygu
denetiminde güçlük, kendini yatıştırmada uygunsuz başa çıkma
yöntemleri ve sağlıklı kişilerarası
bağlar oluşturma yetisinin bozulmuş olması yeniden kurban olma
olasılığını artırabilir.
Çocuklukta ya da yetişkin çağda daha önce cinsel şiddete maruz
kalmanın yarattığı ruhsal etkiler
nedeniyle yeniden kurban olmanın kolaylaşması asla saldırganın
konumunu değiştirmez. Aksine
daha önce yaşadığı cinsel şiddet nedeniyle yaralanabilirliği artmış bir çocuk ya da kadını yeniden istismar eden
erkeklerin cezaları mutlaka ağırlaştırılmalıdır. Cinsel şiddet öyküsü olduğunda, hukuksal süreç kurban cinsel şiddete
ilişkin belleğini geri kazandıktan ya da
alternatif olarak amnezi olsun olmasın
kendisine verilen zararın farkına vardıktan sonra işlemeye başlamalıdır.
____________________
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İskender:

Bir aileye yönelik şiddet romanı
Erkek şiddetini kadınların da masum olmadığı üzerinden, kadınların erkekler
üzerindeki sorumlulukları üzerinden çözümlemeye çalışmak görünür hale geleni
tekrar muğlaklaştırmaz mı?
Cemre Baytok

E

lif Şafak’ın son romanı
İskender’in daha satışa çıkmadan 165.000 adet sipariş
edildiği yazıldı gazetelerde.
Yani daha dağıtımı başlamadan bestseller olmuştu. Elif Şafak röportajlarda
kadına uygulanan şiddeti anlamaya çalıştığını söylüyordu. Bir feminist olarak,
bu kadar çok insana ulaştığını varsaydığımız bir kitabın, Türkiye’nin şu ya da
bu biçimde gündemine yerleşmiş kadına
yönelik erkek şiddetine dair nasıl bir söz
ilettiğini önemli buluyorum.
Elif Şafak The Guardian’daki “Türkiye gözlerini aile içi şiddete açıyor”
başlıklı yazısında kadınların yaşadığı
şiddet biçimlerinden örnekler veriyor
ve son paragrafta çeşitli grupların kadına yönelik şiddeti protesto ettiklerinden
söz ediyor. Ve şöyle bitiriyor yazısını:
“Ancak bu yeterli değil. Ta ki biz erkek
çocuklarımızı yetiştirme biçimlerimizi değiştirene dek, erkeklerin kızlardan
üstün olduğu ﬁkrinden vazgeçene dek;
biz anneler, erkek çocuklarına evin sultanı muamelesi yapmayı durduruna dek
hiçbir şey yeterli olmayacak”1. Kitabın
ilettiği argümanı anlamak için, bu bitiriş notu ile kitabın arka kapağında yer
alan, “Şu hayatta insan en çok sevdiklerini acıtır. En derin yaralar ailede açılır, kabuk tutsa bile kanar hikâye, içten
içe…” cümleleri arasındaki bağlantıya
bakmakta fayda var.
İskender, Kürt bir anneye, bir kız, bir
erkek kardeşe sahip. Londra’ya göç ediyorlar. 15 yaşında bir çocukken, evi terk
eden babasının ardından, başka biriyle
birlikte olduğu şüphesiyle annesini bıçaklıyor. Annesi Naze’nin 8 kız çocuğa
karşılık bir türlü erkek çocuk doğuramama trajedisine 17 yaşında İskender’i doğurarak cevap vermiş Pembe. İskender,
evin ilk erkek çocuğu, üzerine titrenmiş,
ikinci çocuk Esma’dan hep “farklı yetiştirilmiş”. Londra’da ırkçılığı erken fark
edip “güçlü” olmayı öğrenmiş.
Elif Şafak, önceki kitaplarından aşina olduğumuz bir şekilde çeşitli coğrafyalarda ve dönemlerde geçiriyor hikayelerini. İskender’de farklı olan ise,
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bu farklı coğrafyaların
hepsinin birer politik
mesele ile birlikte gelmesi. Bir aile ağacı ile
başlayan kitap, ailenin
3 farklı kuşağını 3 farklı coğrafyaya ve farklı
politikalara iliştiriyor.
“Fırat nehri yakınlarından bir köy” ile 50’lerden itibaren Kürt sorununa, İngiltere’ye göçen Pembe ve ailesiyle
70’lerin göçmen politikaları ve ırkçılığına,
İstanbul ile yoksulluğa,
dahası yan karakterlerle, Bulgaristan’a ve kumarhaneler ve striptizci
kadınlara, Abu Dabi’ye
ve yükselen konut piyasasına ve bunlara
eklenen birçok başka
soruna değiniyor Elif
Şafak. Bu kadar gezgin
bir kitapta hiç değişmeyen ve hepsini kapsayan
ise aile ve aile içinde kadın, erkek, anne,
baba, kız çocuk, erkek çocuk ve cinsiyete dayalı roller ve hepsinin zeminini
oluşturan cinsiyetçilikten payını almış
inanç ve anlam dünyaları. Çünkü toplumsala dair her zorluk, her sıkıntı önce
ailede bireyler arası ilişkilere yansıyor,
ilk olarak sevgisizlik olarak beliriyor,
sonra da kimi zaman çaresizlikle harmanlanmış, katilin kurbana karıştığı bir
biçimde şiddete varıyor ona göre. Ve bir
sarmal halini alıyor, “dışarıda” hayat ne
kadar keskinse, ailede de roller o kadar
pekişiyor, erkeğin “namusu” daha da
peşine düşülmesi gereken bir hal alıyor,
kadının hayatı ise daha da çıkmaza giriyor ve kendini kapıyor.
Kitabın ilk bölümleri politik ortamı
tasvire ayrılmış; yukarıdakinden daha
karmaşık ve aslında bilinen de pek çok
şey var ortada: Elif Şafak karmaşık
düzeylerdeki ezme ezilme ilişkilerini
açığa çıkarırken ağızlarda sakız olmuş
klişeleri alabildiğine peş peşe sıralamış.
Erkek çocuk doğuramamanın acısını
yaşıyan Kürt anne Naze’den tutun da,

sünnetten korkan İskender’e “erkek mi
olmak istemiyorsun?” diyen Pembe’ye,
Bulgar Roksana’ya Türk kahvesi yapan
Adem’e, “kız isteme”den çıkan Kürt
muhtarın sigara sarıyor oluşuna, karısı traﬁk kazasında yatalak olan Bulgar
adamın suçu Komünist Parti’ye atmasına, “Kadınlar karmaşık olur” diyen
Elias’ın eski sevgilisi Annabel’e, otorite
nedir diye soran Yunus’a “Türk babalarında bolca bulunur” diyen işgal evindeki kıza kadar her daim tanıdık, sık
örülmüş ve aslında dolayımdan yoksun
klişeler. Genel geçer söylemlerin bahsi
ve vurgusu elbette önemli ve dönüştürücüdür fakat bu topraklarda verilen
mücadelelerin kazanımlarının, üretilen
bilgiye nihayet yansıdığı bir dönemde
bu klişeleri, bugün gün yüzüne çıkan
çelişki, dolayım ve çatışmalarıyla vermemek gerçekliğin ancak yanına yaklaşmaktan ibaret kalıyor maalesef. Daha
da önemlisi, bugün böylesi bir bilgi üretimi ve birçok meselenin görünürleşmesi
ve tartışmaya açılması, birtakım yargıları
sabitleyebildiği gibi, yeni ezme ezilme
ilişkilerine de olanak sağlayabiliyor ve
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bu roman da tam bu yolda kimi parallelikler taşıyor.
Kitapta konu edilen kadına yönelik
şiddet de bahsettiğim klişeleşmiş kalıplarla örülü genel çerçevenin esas lokomotiﬁ. Belli kadınlık rollerinin kuşaklar
boyu, bilhassa aile içinde yeniden üretildiğini görüyoruz. Pembe’den yola çıkarsak; adım adım Pembe’yi kıskaç altına
alan hayat, önce kendi annesinin bir Kürt
ailesindeki konumuna tanıklığıyla başlıyor, sonra girdiği bir işte karşılaştığı muamele -ki kızı Esma’nın kadınlık sorgulamalarında önemli bir andır-, ardından kocası Adem’le öteden beri yaşadığı “sevgisizlik” ve terk ediliş ve esas başlangıç:
Koca evden gittiğine göre namus amcaya
devrediliyor, ablası Hediye’nin bir adamla kaçtı diye intihar ettiğine, yani öldürüldüğüne tanık olan Pembe, ona ilgi gösteren Elias’la ilişki kuruyor ve pek yakında
İskender bu ilişkinin peşine düşüyor ve
öncelikle annesine sokağa çıkmama gibi
kimi yasaklar getiriyor.
Elif Şafak, İskender’in “itildiği” nefret ve şiddetin, toplumsalla bağını kurarken yüzünü hep aileye dönüyor. Daha
sonra cinayetten yargılanırken hatırlayacağı, sünnet korkusu yüzünden annesinden yediği ilk tokat, ilk “gurur”, babası
Âdem’in evi terk edişiyle amcasının ona
devrettiği şeref ve babasının Elias’ı öğrendikten sonra bir türlü istediği tepkiyi
vermemesiyle büyüyor İskender. Onun
ailede üreyen bu erkekliğini roman dönüp dolaşıp aileye iade ediyor: aileye
sahip çıkalım ve çocuklarımızı düzgün
yetiştirelim öğüdünü inceden inceye ve
katmerli bir şekilde kitaba yayıyor. Fakat
şiddetin kaynağı, öznesinden eser yok,
şiddet olanca dolayımsızlığıyla karşımızda. Öyle ki, kitaptaki İskender’i bu “değerlerle” yetiştirenin belki en çok Pembe
olduğu imasına, kapaktaki İskender kılığında Elif Şafak metaforunu eklersek;
ortaya çıkan “erkeklerin içinde kadınlar vardır” mesajıyla birlikte meselenin,
erkek şiddetinden aileye uzanan yolda
bambaşka bir hal aldığını görebiliriz.
Aileye sürekli atıfta bulunan kitapta
cinsiyetçiliğin bu şekliyle ele alınmasının barındırdığı tehlikeleri ise günümüz
iktidarlarının cinsiyetçiliğin politikasını
nasıl yaptığına ve bunun topluma nasıl
yayıldığına bakarak düşünmek önemli görünüyor. Elif Şafak kadına yönelik
şiddeti tek tek ördüğü klişe detaylarla
görünürleştirirken üstü kısmen örtülü bir
biçimde de çözüm için aileyi işaret ediyor. Tıpkı bugünün AKP’yle billurlaşan
ama AKP’den ibaret olmayan egemen
söylemleri gibi. Erkek şiddetini kadınların da masum olmadığı üzerinden, kadınların erkekler üzerindeki sorumlulukları
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üzerinden çözümlemeye çalışmak görünür hale geleni tekrar muğlâklaştırmaz
mı? Varolan yapısını sarsmadan aileyi
çözüm yeri olarak atamak, AKP’nin kadınların şiddetten korunma taleplerini
yasaya geçirmeye kalkarken, eşzamanlı
olarak, adında Kadın geçen bakanlığını
Aile Bakanlığı’na çevirmesini veyahut
her aileye sosyal destek uzmanı atama
projesini anımsatıyor. Egemen söylemin
sadece tepelerde bir yerlerde üretilmediğini, hayata katman katman dâhil olduğunu biliyorsak, işin bu ikinci boyutunun,
yani ailenin böylece güçlendirilmesinin,
AKP ile Elif Şafak arasında birçok düzlemde karşımıza çıktığını da fark ederiz.
Bir tecavüz davasında sanık avukatının
“parçalanmış aile”den geldiği için kadının tecavüzü uydurduğu iddiasını, şiddet
gördüğü kocasından güç bela polise kaçmış kadını kocana dön diyerek eve gönderen polisi, nişan ve kürtaj temalarına
kilitlenmiş televizyon dizilerini, üzerimize neoliberal evlilik hayalleri boca eden
evlendirme programlarını, mutlu çiftlerden koca olanın karısına hâlâ son model
fırın alma peşinde olduğu reklamları ve
daha birçok örneği düşündüğümüz zaman görebiliriz ki, şiddetin son bulması
için aileyi adres göstermek iki iş birden
yapıyor aslında: hem bunca zaman dile
getirileni / feminist kazanımları yoksaymadan şiddeti görünürleştirmeyi ve aynı
zamanda çözümde egemenlik alanına
geri dönüş çağrısıyla egemenliği pekiştirmeyi.
Bu kadar soyutla kalmıyor ne Elif Şafak ne de bugünkü işleyişiyle erkek egemenliği. Aile derken sevgisizlikten de
söz ediyor roman, en kolay ailede incinip, en derin yaraları burada edindiğimizi
ve sevmekle ilgili bir sorunumuz olduğunu söylüyor. Düşününce bu da tutarlı.
Feministler “erkeklerin sevgisi her gün
üç kadın öldürüyor” diyor da, feministler bu sloganı nereden çıkarmıştı? Kıs-

kançlık, sahiplenme, aşk yüzünden öldüren erkekler artık sıradan bir biçimde
haber olmuyorlar mı? Hem İskender de
Pembe’yi çok sevmiyor mu Pembe’nin
sevgisinin de ötesinde? Tutarlılık işin
şurasında: Elif Şafak cümlenin “her gün
üç kadın öldürülüyor” kısmını dert ediniyor. Tıpkı iktidarlar gibi. Ama cümlenin
ilk kısmını, yani meselenin sevgisizlik
olmadığını, sevgiyle bugünkü yapının
aşınmayacağını, erkeklerin sevince de
öldürebildiğini, duyguların da güç ilişkisi
barındırdığını görmüyor. Tıpkı iktidarlar
gibi.
Klişeler içinde bir klişe Pembe, annesinin koyduğu isimle Kader, her şeye
rağmen bir yollar denemiş kendince ama
ötesine geçememiş. Feminizm bu yolda
tali bir mücadele, tıpkı kızı Esma’nın,
tüm direnişini Elias’ın evinin kapısında
unutup –klişeler uyarınca- “bize yalnızca utanç getirdiniz” demesi gibi. Halbuki
“cemaatten” Hatip feminizm için “koskoca bir göl süngerle kurutulur mu?” dediğinde ne kadar sinirlenmişti, “biz analarımıza, karılarımıza, kız kardeşlerimize
saygı gösteririz” dediğinde. Pembe’nin
belki kendi için harekete geçtiği tek an
olan Elias’la ilişkisinde bile, ona karşı
tam olarak ne hissettiğini, neyin onu heyecanlandırdığını, onu baştan başa saran
mahçubiyet dışında göremiyoruz. Buna
karşılık neden “namusunu koruduğunu”
çok iyi biliyoruz, hatta oh diyoruz sayfaları çevirdikçe, korktuğumuz gibi değilmiş. Halbuki artık haykırılması gereken,
namusu kadın cinselliğini denetim altına
almak olarak bilen erkeklerden ve bu sistem varoldukça bu şiddete bin türlüsünü
ekleyecek olan aileden bağımsız durabilen kadınların hikayelerine yaklaştığımız
bir dünya hayali.
_________________________
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/23/turkey-domestic-violence-honour-killings (çeviri bana ait).
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Psikolojik şiddet

DOSYA

Duygusal/Psikolojik şiddet en az diğer şiddet türleri kadar yaygın olmasına rağmen,
kadınların bu şiddet davranışlarını anlamlandırmada ve ifade etmede zorluk yaşıyorlar

P

Hilal Eyüpoğlu

sikoloji disiplinindeki şiddet
literatürünü incelediğimizde
temel olarak; kadının düşünceleriyle alay etmek, düşüncelerini önemsizleştirmek, kadına söz
hakkı tanımamak, kadın yokmuş gibi
davranmak, kadına küfür etmek, hakaret etmek, kadını başkalarının yanında
küçük düşürmek, kadının ﬁziksel özellikleriyle dalga geçmek, kadını tehdit
etmek, çevresindekilere ve çevresiyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini
söyleyerek kadını korkutmak,
kadının arkadaşlarını ve ailesini görmesine engel olmak,
kıyafetlerine karışmak gibi erkek davranışlarının psikolojik
şiddet adı altında yer aldığını
görüyoruz. Erkek bu davranışları kadına ait görmek istemediği herhangi bir davranışı
bırakmasını sağlamak amaçlı
yıldırma politikasıyla yaptığı gibi, özellikle tehdit içeren
sözel ifadeler kadını kontrol
altında tutmak amacıyla gerçekleşebiliyor. Ayrıca erkek
kadın üzerinde kontrolü kaybettiği hissine kapıldığı zamanlarda kontrolü tekrar sağlamak amaçlı psikolojik şiddet
biçimlerini kullanıyor. 2008
yılında Başbakanlık Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğü’nün
Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle yaptığı araştırmaya göre,
araştırmaya katılan 12.795
kadından %44’ü duygusal/
psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ifade ederken1 2010
yılında Ankara ilinde yapılan
başka bir çalışmada ise 1.178
evli kadından %40’ı duygusal
şiddete maruz kaldığını belirtmiştir.2
Kadınların maruz kaldığı şiddet türleri
içinde en yüksek oranı gösteren şiddet
türü duygusal şiddet türüdür.
Duygusal/Psikolojik şiddet en az diğer şiddet türleri kadar yaygın olmasına
rağmen, kadınların bu şiddet davranışlarını anlamlandırmada ve ifade etmede zorluk yaşadıklarını söyleyebiliriz.
Geçtiğimiz aylarda tezimin ön çalışması
için Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
120 kadınla yaptığım bir araştırmada,
kadınların çoğu partnerleri ya da eşleri
24
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tarafından duygusal şiddet davranışlarına maruz kaldıklarını belirtirlerken,
“ilişkinizde şiddet olduğunu düşünüyor
musunuz” sorusuna (22 kadın hariç) hayır cevabı verdiler. Kadınlar bazen psikolojik şiddet biçimlerini erkek egemen
toplumdaki erkeklik ve kadınlık rolleri
nedeniyle ilişkinin bir parçası olarak yorumlayabiliyor. Özellikle ilişkinin başlarında, ﬂört dönemlerinde erkeğin baskın
ve egemen yapısı kendini kıskançlık ve
kontrol davranışları ile belli edebiliyor.
Kadın duygusal/psikolojik şiddet içeren

erkek davranışlarını ilginin ve sevginin
bir parçası olarak görme eğilimine girerek, daha sonradan duygusal ve sosyal
hayatını güç duruma sokacak erkek şiddetinin önemini azaltabiliyor. Kadınlar
bu davranışların miktarının ve sıklığının farkında olsalar bile, bu davranışları
şiddet olarak değerlendirmiyor ve rahatsızlık belirtmeyebiliyor. Kadınlar maruz
kaldıkları psikolojik şiddeti anlamlandırırken, erkeklik ve kadınlık rollerinin
meşrulaştırılması kadar, çocukluk döneminde ailede görülen duygusal istis-

marın da önemi büyük. Çocukluğunda
aile ilişkileri içerisinde çeşitli istismar
türlerine maruz kalmış kadınlar, erkeğin sistematik duygusal istismara yol
açabilecek psikolojik şiddet içeren davranışlarına şiddet demekte ve eyleme
geçmekte daha zorlanıyor. Bedeninin ve
duygularının bazı durumlarda ve çeşitli
ilişkilerde zarar görebileceğine çocukluğundan inandırılmış kadın, daha sonraki ilişkilerinde de bu algısını sürdürüyor. Erkeğin kadını kendine ekonomik
yönden bağımlı kılması, çalışmasına
izin vermemesi, elindeki paraya
el koyması da kadının erkeğin
şiddet içeren davranışlarına isyan etmesi ve eyleme geçmesi
önündeki zorlu bariyerlerden
bir diğeri. Çevrenin ve kültürel/erkek egemen atıﬂarın etkisi, kadının erkeğin davranışlarına yüklediği anlamı şekillendirerek, kadının kendisini şiddet davranışını ortaya çıkaran
kişi olarak görmesine ve kendini suçlamasına neden olabiliyor. Yapılan bir araştırmanın
sonuçları kadınların olumsuz
duygularını kendilerinden alıp
erkeğe yönlendirmenin önemini vurguluyor. Şiddetin sıklığı
arttıkça, yani şiddet sistematik
bir forma büründükçe, kadınlar şiddetin nedeninin kendilerinin değil erkeğin olduğunu
düşünmeye başlıyorlar. “Suçlu
ben değilim o” dedikten sonra
kadınların öfke ve kızgınlık
duyguları artıyor ve bu duygular kadınların şiddet uygulayan erkekten uzaklaşması
için gerekli eylemlere geçmesini sağlıyor.3 Öfkenin kendine
değil de şiddeti üreten iktidar
öznesine yönlendirilmesinin iktidar öznesi ile mücadeleyi başlatması, bana
yıllar önce Ulrike Meinhof’un söylediği
“üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih
ederim” sözünü bir kez daha hatırlatıyor. Kadınların ve erkeklerin eşit olmadıklarına dair inanç ve bu inancın çevre
tarafından sürekli güçlendirilmesi, boşanmanın başarısızlık ve kadından kaynaklı bir eksiklik olarak lanse edilmesi
de kadınların sistematik erkek şiddetine
isyan etmeleri önündeki diğer engeller.
Türkiye’nin milyonlarca insanın önün-

DOSYA
de “kadın ve erkek eşit değildir” narası
atan bir başbakana sahip olduğu düşünülürse, kadının kendini ilişki içi hiyerarşide alt sıraya koyarak maruz kaldığı
erkek şiddetini meşrulaştırması olasıdır.
Kadınlar aile kıskacında erkeklerle
olan ilişkilerini yürütmeye uğraşırken,
erkeğe bir şans daha vermeye çalışırlar.
Erkeğin verilen şansı değerlendirebileceğini ve değişebileceğini umarlar. Kadının erkeğe şans verdiğini düşünmesi,
aynı zamanda ilişkinin ve ilişkideki
şiddetin kontrolünün kendisinde olduğu
hissini yaratır. Aslında bu his yalan ve
geçicidir. Şiddete başvuran erkek yoğun
şiddet atağından ve kadının küsme ve
tafra davranışlarından sonra hatasını anlamış gibi yapar ve özür diler. Bu safha
şiddet çemberinde balayı safhasıdır. Bir
süre sonra tansiyon tekrar yükselmeye
başlar. Tansiyonun yükseldiği aşamada,
kadın hala şiddetin gelmesini engelleyebileceğini düşünür. Çocukları erken
yatırır, daha güzel yemekler yapmaya
çalışır, evi temiz tutar, daha az dışarı
çıkar ve kocasıyla daha fazla ilgilenerek şiddeti ertelediğini sanır. Kadının
bu davranışları bir süre sonra hiç bir işe
yaramaz ve erkeğin şiddeti doruk noktasına varır, tehditler patlar, kısıtlamalar
artar, hakaretler ve küfürler yoğunlaşır
ve bunların arkasından da ﬁziksel şiddet
kendini gösterebilir. Şiddet çemberindeki bu şiddet fazında kadın artık şiddeti
engellemede ve erkeği değiştirmede hiç
bir etkisi olmadığını anlayabilir.
Sistematik olarak ilerleyen psiko-

lojik erkek şiddetinin kadının hem ruh
hem de genel sağlığı üzerindeki etkisi
oldukça fazladır. Depresyon, kaygı bozuklukları, ﬁziksel alt yapısı olmayan
beden ağrıları (somatizasyon), travma
sonrası stres bozukluğu duygusal/psikolojik şiddet sonrası görülmesi muhtemel
psikolojik sorunlardır. Kadınların yaşadığı bu sorunların kaynağı erkek şiddeti
ve kadının bu şiddet içerisinden çıkmasına engel olan erkek egemen toplumsal
bariyerlerdir. Sürekli baskı ve şiddet içeren bir çevreye uyum sağlamak mümkün
değildir. Çevresini değiştiremeyeceğine
inandırılmış kadın ruhu, çevreye uyum
sağlamaya çalışırken ister istemez uyarı işaretleri verecektir. Kadının sürekli
olarak erkek tarafından aşağılanması
ve değersizleştirilmesi kadının kendine olan özgüvenini azaltır. Bu şiddetten kurtulamayacağını düşünür, şiddeti
ilişkinin ve hatta hayatının bir parçası
olarak gören kadın yoğun çaresizlik ve
umutsuzluk duyguları yaşar. Çevresindeki kimsenin onu anlamadığını ve yardım etmeyeceğini düşünerek çevresiyle
olan ilişkilerini de azaltır, içine kapanır.
Yoğun yaşadığı çaresizlik ve yalnızlık
duygularından sonra duruma karşı hissizleşir ve bu hissizleşme hali bir süre
sonra genellenerek hayattan zevk almamaya ve hayatın anlamını yitirmesine
dönüşür. Bu duyguların yoğunlaştığı bir
durumda ise intihar görülebilir. Kadın
erkeklikle olan hesabını erkek egemen
sistemin istediği gibi yine kendi kendine
görmüş olur.

Ataerkil çevreye uyum göstermek
yerine -ben bu çevreye sorunlu ve patolojik çevre diyorum- öncelikle bu
çevrenin kadında yarattığı etkileri ve bu
çevreyi değiştirmenin mümkün olabileceğine inanmanın sorunlarla baş etmede
en büyük silah olduğunu düşünüyorum.
Duygusal/psikolojik erkek şiddetinin
önemini azaltmak yerine, bunun sonuçlarını ve kadınların üzerindeki etkisini
fark edip deşifre etmeliyiz. Çeşitli erkek
davranışlarının duygularımız, davranışlarımız ve hayatımız üzerindeki etkilerini kadınlar olarak bir araya gelip konuşmak, yalnızlık ve çaresizlik duygularından kurtulmamızı sağlayabileceği gibi,
aynı zamanda da ortaya çıkan öfke ve
kızgınlık duygularının değiştirici ve dönüştürücü gücünü kullanmamıza olanak
yaratacaktır.
_______________________
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile içi
Şiddet (2009), Ankara. http://www.ksgm.
gov.tr/tdvaw/anasayfa
2
Akar, T., Aksakal, N., Demirel, B., Durukan, E., & Özkan, S. (2010) The Prevalence of Domestic Violence Against Women
Among a Group Women: Ankara, Turkey.
Journal of Family Violence, 25, 449-460.
3
Pape, K. T., & Arias, I. (2000) The Role
of Perceptions and Attributions in Battered
Women’s Intentions to Permanently End
Their Violent Relationships. Cognitive Therapy and Research, 24(2), 201-214.
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Siirt’e gittik…

Diyarbakır’dan yola çıktık; kadınların, çocukların erkek cinselliğine kurban edilmesine
yükselteceğimiz sesimize; ölen kadınların yası, öfkesi de eklendi

B

Şahika Yüksel, Lale Tırtıl

u kentte diğerlerinden biraz
daha farklı doğuyor güneş…
Bu kentte kadınlar çocukluklarından beri herkesin bildiği
kimsenin duymadığı, görmediği, söylemediği sıkıntılar yaşıyorlar. Kadınların
çocuk bedenlerinde “heves, rıza” okuyor erkekler… Evdeki çocuklarına “babalık” ederken, okulda odasına gelen
öğrenciye “kocalık etmek” rahatlıkla kabul görebiliyor. Bu kentte kamu görevlilerinin de karıştığı tecavüz davalarından
geçilmiyor. Birinin kapısında beklerken
aynı salonda üç benzer dava olduğunu
öğreniyoruz. Kadınların bu kentte gidebileceği tüm kapılarda “örgütlü erkek
cinselliği” karşılarına çıkıyor. Adaletin
yargılaması ve muayenesi; bir çocuğun
onlarca erkekle cinsel ilişkiye “rızası”
ile girebileceğine hükmediyor. Memur,
işli, işsiz erkekler tarafından ve topluca ve alenen işlenen bu “insanlığın en
vahşi suçunda” yargıyı izlemek, uyarmak ve hesap tutmak için duruşmaları
izliyoruz.
İstanbul’dan Lale Tırtıl, Şahika Yüksel, Diyarbakır’dan Hicran İzci ve Uğur
Işık, dört kadın hekim 20 Eylül akşamı
Diyarbakır’da buluştuk. Bir gün sonra
Siirt’te ilkokul öğrencisi kız öğrencilerinin yaşadığı cinsel saldırı davasını
izlemeye gidecektik. Siirt’te cinsel saldırılarla ilgili yapacağımız panelle ilgili
işbölümü yaptık. Orada 13 duruşma ve
aradan bir buçuk yıl geçmesine karşın
hala bir türlü bulunamayan okul müdür
yardımcısı ve halen tutuklu olan ama
salıverilme olasılığı olan esnaf, memur,
iş adamı, kamu görevlisi çok sayıda sorumlunun olduğu bir dava vardı. Türk
Tabipleri Birliği Kadın Kolu adına kamuoyuna bu davanın farkında olduğumuzu, takipçisi olduğumuzu, devletin
kurumlarını samimiyete davet ettiğimizi bildirecektik. Ardından Siirt Tabip
Odası tarafından düzenlenen panelde
Çocuk Cinsel İstismarını farklı yönleri
ile tartışacaktık. Konuşmacılardan Lale
“Adli Tıp”, Şahika “Ruhsal Durum ve
Sorunlar”, Reyhan Yalçındağ “Yasal
Yönleri” tartışmaya açacaktı. İstismara ortak olanlar sorumluluğunu bilsin;
doktoru, polisi, hakimi haksızlık yapmasın, konuyu hasır altı etmesin, eğer
sorumluluklarını ihmal ederlerse onlar
hakkında da suç duyurusunda bulunul26
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sun istiyorduk.
Gece oldu yattık. Sabah yola çıkmak
için buluştuk, ayrılalı sadece yedi sekiz
saat geçmişti. Ama bölge faal, her an bir
olay oluyor. Uğur bize gece geç vakit
Siirt Tabip Odası Başkanı Dr. Ekrem
Bilek’in kendisini aradığını ve panelin
iptal edildiğini bildirdiğini söyledi. O
gece bir araba taranmış ve dört genç kız
öldürülmüş, ikisi ağır yaralanmıştı. Siirt gergindi, yas vardı oturup konuşma
yapılacak ortam yoktu. Diyarbakır’dan
yola çıktık; kadınların, çocukların erkek cinselliğine kurban edilmesine yükselteceğimiz sesimize; ölen kadınların
yası, öfkesi de eklendi.
Mahkeme ortamı batıdakilerden
daha açıkça sert ve memurların, görevlilerin tutumu, bakışlarıyla, konuşmalarıyla bizi yıldırmaya, kaçırmaya çalışır
tarzdaydı. Biz dört kadın mahkemeye
aynı nedenle gelmiş olan diğer 40 kadar kadınla birlikte bekledik. Basın
açıklamamızı da tok sesi ve kararlı duruşuyla, burnuna konan sineğin sabote
etme girişimlerine aldırmayan Hicran
İzci okudu. Diyarbakır’dan farklı kadın kuruluşlarından her davaya bıkmadan yılmadan gelen kadınlar, Siirt’te
demokratik örgütlerden gelen kadınlar,
İtalya’dan gelen kadınlar; iki bildiri
okuduk. Ardından kendimizi eylemimizi, birlikteliğimizi belgelemek istediğimizde memurlar çok kızdı. Kendilerini
hedef gösterdiğimizi söyleyerek hakları
olmadığı halde, kaba tavırlarla fotoğraf
çekilmesini engellemek, bizi korkutmak

istediler. Aslında korkan biz değildik,
onlardı.
Bizi sindiremezler, korkutamazlar,
kaçıramazlar. Ama bizi zorlayanlar var.
Yıllarca süren bir başka davada Adli Tıp
Kurumunun, Ağır Ceza Hakimlerinin
kararlarına karşın yaşamını sürdüren
kadının “tedavisi”, “yaralarının onarılması” için işleyen bir yöntem bilmemenin eksikliğini hissediyoruz.
“Ailenin, ilin, kurumun v.s.’nin itibarı zedelenecek” diyerek çocukların
ruhsal, ﬁziksel, sosyal durumları ile ilgili olumsuz etkiler göz ardı edilirken;
sesleniyoruz; çocuk istismarlarını önlemek, devletin en asli görevi ve sorumluluğu olmalıdır.
Bu dava özelinde aralarında davanın
ilk failinin de olduğu –ki bu çocuklarla
aynı okulda onları korumakla ilgili tanımlanmış rolü olan müdür yardımcılığı
yapan kişidir- bazı faillerin hala yakalanmamış olması nedeniyle adil yargılama konusunda endişeliyiz.
Erkek egemen zihniyetin kadın ve
çocuklara yönelik taciz, tecavüz, baskı,
korkutma, sindirme gibi şiddet ve istismar temelli her türlü eylemine karşı
devleti bütün kurumlarıyla; bu tür eylemleri örtbas etme, koruma yerine bu
eylemleri kınama, failleri yakalama,
adaleti bir an önce sağlama ve bu konuda samimi ve ciddi politikalar üretmeye
davet ediyoruz.
İstismarın, tecavüzün farkındayız!
Siirt’teyiz, Fethiye’deyiz, Antalya’dayız!

YUVARLAK MASA

Öfkeden taş kesilmek

Ablam hiç politik bir kadın değildi ama o adama direnişinde, insanın kendi pratiğinin
ne kadar önemli olduğunu, ne kadar dirençli, yaratıcı olabileceğini ve birdenbire kendi
devrimini yapabileceğini gösterdi
Günde 5 kadın erkekler tarafından
öldürülüyor. Yakınlarını kaybeden feminist kadınlar duygularını ve deneyimlerini bizimle paylaştılar...
N: Senin kardeşin öldü? Bundan
nasıl etkilendin? Neler hissettin?
Şimdiki yaşamın ne?
G: Kardeşim gibi birlikte büyüdüğüm biri öldürüldü, kuzenimdi esasında. Önce şok oldum ve çok ilginçtir, ağlamadım. Belki antidepresan alıyordum,
o etkiledi. Gözlerim doluyordu ama yaş
akmıyordu. Acıdan çok öfke hissettim.
Öyle öfkeliydim ki, dondum kaldım.
Ölüsünü öptüm, morga da girdim, inanamadım. Sürekli, “Bu nasıl başımıza
gelir? Bu nasıl benim yakınımdaki bir
kadına olur? Hülya gitti ve o adam ömür
boyu hapiste yatmalı” demeye başladım
kendi kendime. Yani öyle kötü bir durum
ki aslında, yas da tutamıyorsunuz. Çünkü yapmanız gereken şeyler var: Avukat
bulmanız, metanetli olmanız, mahkeme
süreçlerine katlanmanız gerek, susamıyorsunuz çünkü herkese nasıl olduğunu
anlatmak... Nefret ediyorum bu durumdan ve pek konuşmuyorum. Mayısta
oldu bu ve üzerine ilk defa oturup konuşacağım… Nasıl etkilendim? Her ne
kadar feminist de, duyarlı da olsanız,
yaşanmışlığın getirdiği farkındalık çok
başka bir şey. Hatırlıyorum, 7/24 nöbetlerinden sonra oldu bu cinayet olayı.
Ben Taksim’deki 7/24 nöbetine gidememiştim. Gündelik bir şeydi, ya işten
geç çıkmıştım ya da yorgundum yani bir
bahanem vardı. Ama Hülya’dan sonra...
birden kadın cinayetleriyle ilgili farkındalık... ki ben bir feminist olarak farkındalığımın zaten çok olduğunu sanıyordum, meğer sıfırmış. O cinayet benim
için can alıcı bir noktada duruyor.
Z: 1999’du. Ablam, evliliği süresince zorlu süreçlerden geçmişti. O hissettirmemeye çalıştı ama ben hep bildim.
Sürekli geçiştiriyordu, dövüle dövüle
beyin kalmamıştı kadında. Annem yanında kalırdı, ona hep “Ben nereye gideceğim” diyormuş. 99’da depremden
sonra adam etmediğini bırakmadı. Her
yönden şiddet vardı: Dayak, aldatma,
para vermemek... Herkes biliyordu. 25
sene dayandı. Annem, “Sen istedikten
sonra biz senin arkandayız” diyor. Babamlar, abimler “gelme” demiyorlar
ama kimse de destek olmuyor. Adam,
“öldürürüm, asarım” diye ablama in-

sanlar gönderiyor, baskı kurmaya çalışıyordu. Annem “yetti artık” dedi, savcılığa dilekçeler verdi. Sonra ablam,
“Eski Melek öldü, yeni bir Melek var.
Ben kendimi buldum, o adama dönmeyeceğim” diyordu. “Abla sen feminist
olmuşsun” diyorlar, “Bu feministlik
dünyanın en güzel duygusu” diyordu.
Akrabaları abimlere geldiler, dönmedi. Ablam, milletin içinde söylüyordu:
“Ona sadece çocuklar için dönüyorum”
diye. Adam ona sonradan saldırmış.
Öyle olunca üç yaşındaki çocuğunu
alıyor, ayağında terlik bile yok, taksiye
atlıyor, babamlara geliyor. Adam o süreçte zaten başka bir kadınla yaşıyordu
ve parası bitince yine rahatsız etmeye
başladı. Ablam dedi ki: “Kelleyi koltuğa aldım, boşanacağım.” Dedi ki: “Hep
seni öldüreceğim diyor.” Pompalı tüfeği varmış. “Sen dile düşersin” demiş.
“Birini de yanımda getiririm. Beni aldattı diye gösteririm, iki ayda çıkarım”.
Adam o planı yapmış. Avukattan önce
ablam zaten dilekçelerini vermişti, boşanma için yüzüğünü bozdurmuştu. Annem ve ben dışında kimse boşanmasını
istemiyor. “Bu adam seni öldürür diye
korkuyorum çünkü kişiliğini biliyorum.
Ekonomik gücü yok” dedim. Benim de
arada gideceğimi bilmiyordum. Davanın üstüne üç sene süre verdiler. Adam
bu süre boyunca, “Karımın kız kardeşi feminist, lezbiyenlerle geziyor, onu
kandırdı. Benim hanımım çok iyi. Dövmedim ama aç susuz bıraktım. Ama istiyorsa ben onu özgür bırakırım, istiyorsa
boşansın” diyordu. Boşansın derken taa

o zaman vuracakmış. O dönem bana bir
telefon açtı, sesini hiç unutmayacağım:
“Yaşasın boşandım, boşandım.” Hem
boşandı hem de her gece telefon, adam
her gece mahallede. Ablama dedim ki
“dikkat edelim.” Kız kardeşim gelmişti
İngiltere’den, ona hoşgeldine gitmiştik.
Benim çocuklarım da vardı. Giderken
baktım kapıda biri var. “Bu senin kocana benziyor” dedim. O arada da diğer
kardeşimin kocası geldi. O gelecek diye
biz bahçeye çıkmıştık. Biz çıkar çıkmaz
çatıdan atlayıp, böyle kuşanmış, mermiler takmış, ava çıkar gibi. Benim bacağıma tuttu tüfeği, ilk beni vurdu. Ama
o anki sesim, çocukların sesi, oğlumun
sesi, yeri göğü inletiyor. Ben vuruldum
biliyorum, yalnız “korkmayın, taş alın
atın” diyorum. Beş altı kişi gidici diye
düşünüyordum çünkü pompalı ateşli silahtır. Alevler üstüme geliyor. Tak
tak tak. Ablam, “Ben buradayım, beni
vur” diye bağırıyor. Ablam öne atılınca
denk geldi. Onun yerde yatışını hatırlıyorum. “Herhalde öldü ablam, o yüzden kaçıyor ve olayı yaşı küçük diye
küçük oğlunun üstüne atıyor” dedim.
Oğlan sabaha kadar göz altında tutuldu.
Diğer erkek kardeşi de mermileri topladı. “Toplama adi şerefsiz” diyorum.
Yerdeyim kalkamıyorum. Yani ailece
bir plan... O çocukların sesini ömrüm
boyunca unutamayacağım. İnsan kendini bilemiyor. Neden yaralandığını
bilmiyorsun. Herkesi kurtarmaya çalışıyorsun, çoluk çocuğunu koruma, kız
kardeşimi... Nasıl bağırıyorum: “Kendinizi kaybetmeyin, toplanın içeri girin.”
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Ben ablamın öldüğünü düşünüyorken
baktım taksi geldi, kimse de yok. Diğer
kız kardeşimin dili tutuldu, psikolojik.
Tanımıyorlar, görmüyorlar, donmuşlar.
Ben taksiye kendim bindim. Hastaneye
gidince ablam sürekli “Zehra öldü” diyormuş. Bileğimi hissetmiyordum. Hep
“acaba kaç kişi vuruldu” diye düşünüyordum. Avukat arkadaşımızdan ablamın Çapa’ya götürüldüğünü duydum.
O süreç çok acı. İnsanların sorgulamaları... Sen orada yatıyorsun ve insanlar
sürekli soruyor. O gece eve adam aldığımız, karısının kötü olduğu iddia ediliyor. Ertesi gün dava başlamış. Ablamın
Çapa’dan Okmeydanı’na gelmesi gerekiyormuş. Sedye ile getirdiler. Ablamın
sesini unutmayacağım çünkü her tarafı
kırık döküktü. Adli tıp ise gelip senin
hiçbir şeyini incelemeden raporunu, benim için iki ayda, ablam içinde üç ayda
iyileşebilir diye yazıyor. Onların ceza
almasında bunlar da çok etkili oldu. Ablam on kere ameliyat oldu, altı sene sürdü. Hem hukuksal boyutu… ölmesen de
arkada bir sürü ölü bırakıyorsun. Adam
cezaevinden bile bize telefon açıyordu, tehdit ediyordu. Bu nasıl bir devlet,
kurum, hapishane? Ben anlayamadım.
Dava sonuçlandı, beş sene verdiler. İyi
halden ve aldatmayla ilgili tahrik indiriminden iki buçuk senede çıktı. Gene
ağzımızdan burnumuzdan geldi, çok
korkunç. O tedavi süreleri, resmen, hapse gider gibi. Ablamı sonra kanserden
yitirdik. Ancak onun o hukuksal süreci,
adli tıbbın verdiği raporlar çok rezaletti.
Bu kanun yapıcıları değişmeli diye düşünüyorum. Benim için en önemli konu,
yasaların tümden değişmesi.
Yasalar da erkeğin eline güç veriyor zaten.
Z: Güç veriyor ve toplum da, vurulup ölmedinse, aynı mevzuyu pişirip pişirip... Ablama demişlerdi “Sen annesin,
çocuklarından ayrılmak olmaz.” Ablam
hiç politik bir kadın değildi ama o adama direnişinde, insanın kendi pratiğinin
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ne kadar önemli olduğunu, kendisinin
ne kadar dirençli, yaratıcı olabileceğini
ve birdenbire kendi devrimini yapabileceğini gösterdi. Ve hatta biz sosyalist
feministlerin onaylamadığı annelik rolüne, ona acı vermesine rağmen, direnmesi... Hem kadınlığı hem de anneliği
üzerine yazmış: “Bu annelik neymiş ki
beni yok etti” diye. Ablam kendisini çocuklara adamıştı ama “asla kendimden
vazgeçmeyeceğim” deyip direnmesi benim için çok öğretici oldu. Bunun için
bazı şeylerimizden vazgeçmemeyi de
çok büyük bir direniş olarak görüyorum.
N: Benim olay sırasında hissettiklerim de seninkine benzer. Bir insan ölmüş ama ilk gösterdiğimiz tepki, “Bu
bizim başımıza nasıl gelir?” Ben de çok
ağlayamadım ve içimdeki öfke acıdan
çok daha büyüktü. Acıyı hissetsem belki
bugünkü durumum daha iyi olurdu. Öfkemi de çok sesli biçimde ifade edemedim ve öfkem hâlâ çok canlı. Bir kişi bir
kişiyi öldürmüyor, intikam almıyor, çok
ciddi bir ağır yaralama söz konusu. İki
çocuğun annesiz ve babasız bırakılması
zaten büyük bir yoksunluk. Kayba uğrayan kişilerde bu travma çok uzun süre
devam ediyor ve travman tuhaf bir olayda tetikleniyor. Tedavi edilebilir mi bilmiyorum ama onunla yaşamayı öğreniyorsun. Bizim için yıpratıcı süreçlerden
biri mahkeme süreciydi. Biz mahkemeye çok kalabalık gitmiştik, arkadaşlarımız ve biz zaten kalabalığız. Çok ciddi
bir dayanışma gördük. Acıyı paylaşmak
önemli. Benim gördüğüm dayanışma
daha metanetli durmamı sağladı. “Bu
bizim başımıza nasıl gelir?”i utanç biçiminde değil, daha çok büyük bir şaşkınlıkla karşılamak sonrasında şaşırttı beni.
Hani dedin ya “feministim ama bu kadar
farkında değilmişim” diye, evet aynen
öyle ve bu kadar kadının öldürüldüğünün de farkında değilmişim. Ne zaman
ki kardeşim öldürüldü, ondan sonra gazetelerin o haberleri daha çok gözümüze
batmaya başladı ve bu kadar kadının öl-

dürüldüğünü fark etmek öfkemi çoğalttı
çünkü bunu kolaylaştıracak bir sistemde
yaşadığımızı da fark ettim. Erkek egemen sistem diyorsun, bir yığın şeyi teorize edebiliyorsun ama onu yaşamak,
yaşayarak fark etmek bilinçte başka bir
değişime sebep oluyor. Dediğim gibi
mahkeme süreci de benim açımdan zorluydu. Katille karşılaşmak, yalanlarını
gözümün içine baka baka dinlemek…
Tahrik indirimi, iyi hal indirimi derken hepsinden faydalanmak için yalan
üstüne yalan söylüyor. “Ben öldürdüm
pişmanım” diyor ama hiç pişman gibi
davranmıyor. İnsanlığını kaybetmiş bir
insanla karşı karşıyasın orada. Bu senin
hem acını hem de öfkeni çoğaltıyor. Çocuklar da var ortada, o da çok ağır. Benim deneyimimde iki kardeş, birinin babası, diğerinin babasını öldürüyor. Çocuklar henüz böyle bir şeyin bilincinde
olmasalar da, hep kafamızın bir yerinde
“Senin baban benim babamı ve annemi
öldürdü” derse endişesi... Yaşayarak farkında olmak, başka bir bilinç. Farklı bir
politik kimliğin de oluşuyor o zaman.
Teoride ettiğin laﬂarın daha bir anlamı
oluyor. Ayşe Yılbaş’ın mahkemesini biraz izledim, bir de Kartal’da öldürülen
bir kadının mahkemesine gittim. Çok
ilgimi çeken bir şey vardı; her üç adam
da aynı savunmayı veriyor. En temel savunma, “Aldattı, çocuğumu göstermedi,
ailesi beni istemedi.” En prim yapansa
aldatma. Hakim orada, “Aldatmak öldürmeni haklı gösterir mi?” demiyor,
buradan tahrik indirmi veriyor. Hele de
aldattığını kanıtlayabilirse o zaman ceza
bile almayabiliyor. Biraz önce anlattığın
gibi, adam pompalı tüfekle gelmiş, iki
kişinin canına kastetmiş, iki buçuk yılda
dışarı çıkıyor.
Z: Bir de sana cezaevinden mektup
gönderiyor. Mektup o kadar dikkatli yazılmış ki, Hülya dedi, “Biz bunu mahkemeye sunarsak daha az ceza bile alabilir.” Yani o kadar iyi biliyor, hem özür
diliyor hem de tehdit ediyor. “O benim,
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kimse elini sürmesin” diyor...
“O benim malım, döverim, severim” diyor...
Z: Ben şöyle bir deneyim de yaşadım; bütün bunlar olurken eşimle çocuğum sürekli bizim yanımızdaydı..
O kadar depresyona girdik ki her gece
oğlumun ağladığını... Bayağı yatalak
kaldım, altımı alıyorlar... Her gece hâlâ
telefon geliyor, adam bir bana bakıyor,
ekonomiyi düşünmek zorunda, hastanelere gidiyoruz,... 19 yaşındaki çocuk
bir saat geç gelse, balkonlardayız çünkü
arabanın rengini biliyor, o arabayı darmadağın edeceğini... Ailece üçümüzde
de “nereye gidersen dikkat et” tedirginliği var.
N: Hakikaten hiçbir şey o kaybın
acısını haﬁﬂetemiyor. Bizim hâlâ normal bir yaşama geçtiğimizi düşünmüyorum. Öncelikle yasaların değiştirilmesi
gerekiyor; mahkeme öldürülen kişinin
yakınlarının da yara aldığını göz önünde bulundurarak, oradan da ceza vermeli. Hem “aile kutsaldır” diyeceksin
hem de o aile içinde yaşanan vahşeti bir
takım kılıﬂarla meşru hale getireceksin.
Bu kadar fazla kadının öldürülmesi belli
bir meşruiyet zemininde gerçekleşiyor.
Bunun meşru olmadığını, ciddi anlamda
bir vahşet, bir katliam olduğunu, hiç bir
takdire ihtiyaç bırakmadan belirlemeli
yasalar; karşısına gelen katili katil olarak görmeli her şeyden önce.
Z: Tabii, mesela ben çalışıyordum,
bu olaydan dolayı işimden oldum. 18 ay
tedavi gördüm, vurulmuşum, o sigortadan tespit ediliyor, sonra iş yerim işimi
feshetti. Gittim tazminatımı aldım ama
ikinci işimden de, ahlak dışı bir şey demese de sırf bunun yüzünden atıldım.
Şiddet görüp de yaralanan, sakat kalan
insanlar yaşamlarını çok zor idame ettiriyor. Sabıka kaydına tüm bu yaşananlar
işleniyor. Bana mesela sakatlık raporu
da vermediler, benim işim ağır, ayağımda hala saçmalar, metaller olsa da uzvum kopmadığı için vermiyorlar.
S: Söylediğiniz şey gerçekten çok
önemli; taciz sadece bir kişiyi öldürmüyor, çocukları, yakınları, maddi manevi
herkes bundan zarar görüyor. Dolayısıyla bırakın tahrik indirimini, tüm bunlar
göz önüne alınarak ve mahkemelerde
gündeme getirilerek ağırlaştırılmış cezalar verilmesi gerekiyor.
N: Yani kolaylaştırıcı şeylerin değil,
ağırlaştırıcı hükümlerin getirilmesi gerekiyor.
G: Ben biraz ölümden öncesini
anlatmak istiyorum: Hülya diğer kardeşimle birlikte hem lise sona hem de
dershaneye gidiyordu. Bu sırada hayatına kocası, katil girmiş. Halam onunla

görüşmesin diye dövmüştü ve hatta o
dayağın üstüne gitti büyük olasılıkla.
Gidince de, bu hâlâ benim içimde bir
eziklik yaratıyor, biz de tavır aldık ve
bir süre görüşmedik. Sonra o tavrı kıran annemdi yine, özel günlerde ve iki
doğumunda da onun yanındaydı. Bir yıl
sonra da ben gitmeye başladım, seyrek
olarak, en sık görüşen kız kardeşimdi
çünkü ikisi yaşıtlar ve ikiz gibi büyüdüler. Hâlâ kırgın olduğumuzu hissettiriyorduk, tam tersi bir his vermedik
gibi geliyor bana. Adama sonra bizim
ayda yılda bir evine gitmemiz zor geldi
ve aldı, şehrin dışında, bir tarlanın ortasında gecekonduya taşıdı onu. Biz ne
adresini ne telefon numarasını biliyorduk. O bizi bazen değişik numaralardan
arıyor, “Ben iyiyim” diyordu ya da kendisi çıkıp geliyordu. Sonra onu o evde
öldürdü. Adamın zaten sabıkası vardı,
2009’da dövdüğü zaman burnunu kırmıştı, doktor raporu almıştık, “Şikayet
edelim, geri gitme” demiştik ama o çocuklar için tekrar gitmişti. Yine de öldürebileceği hiç aklıma gelmemişti. Hem
bunu söylüyorum ama diğer taraftan da
duyduğum zaman hiç şaşırmadım. Nasıl
bağırmadım, çağırmadım, sadece dinledim ve telefonu kapattım, hâlâ onu anlamıyorum. Mahkemede çalışan bir arkadaş söylemişti, “Seni Ayşe Paşalı gibi
yaparım” diye tabirler dolanıyormuş ortada. Bir taraftan bu öldürme şekilleri,
diğer katillere, katil adaylarına rehber
oluyor, cesaret buluyorlar. Yani benim
kafam karışık, ortaya çıksın diyoruz
ama ortaya çıkması birilerini acaba daha
mı çok sevk ediyor? Yani cinayetler hep
bu kadar çok muydu?
N: Bence çoktu ama haberler daha
görünür olmaya başladı dolayısıyla şimdi günde beş kadın gazetelerde. Tahrik
indirimi, iyi hal falan bunların hiçbir
şekilde bu tür davalarda işlememesi lazım.
G: Bizim aile içinde de herkes bu
işi allaha havale ediyor. Amcamın karısının söylediği şuydu: “Mahkemenin
hükmü, allahın hükmü gibidir, neden bu
kadar müdahale ediyorsunuz? Mahkeme ona gereken cezayı verecektir.” Ben
ne diyeceğimi bilemedim, ağırlaştırılmış hüküm alsın diye o kadar çırpınırken insanların bir köşeye çekilip böyle
davranması beni şok etti. Mahkeme kim
ki? Erkek egemen toplum, cinayeti işleyen erkekler... yani öfke duymuyorlardı, hâlâ o yüzden çok kızgınım. Sanki
takdir-i ilahi gibi karşılandı bir noktada,
peşinden koşulmadı.
N: Peki siz mahkemeye müdahil oldunuz mu?
G: Hayır.

N: Mesela biz Ayşe Yılbaş’ın davasına gittik, müdahil olmak istiyoruz
dedik ya, sizin de davaya müdahil olmanız iyi olabilirdi. Morçatı da müdahil olmak istemişti mesela. Morçatı’nın
müdahilliğini bir mahkeme kabul etti.
“Bu olaydan dolaylı zarar gördük” diye
katılıyorsun davaya. Başarabilsek, Ayşe
Yılbaş’ın davasında yapıldığı gibi tüm
davalarda olabilir bu. Keşke bütün davaları takip edebilsek. Kayba uğrayan
aile ile dayanışmak, mahkemeye müdahil olmak, tam da o caydırıcılık hikayesi
nedeniyle önemli şeyler. Sadece kadın
cinayetleriyle ilgili bir proje yürütsek,
Türkiye’nin çok ihtiyacı var buna çünkü. Kadınlar töre cinayeti diye katlediliyor, öldürülmüyorlarsa intihara sürükleniyorlar, tecavüze uğruyorlar, kanser
ediliyorlar, işkenceye maruz kalıyorlar.
Bu kapsamda sadece kadın cinayetlerine yönelik bir yeraltı örgütlenmesi gibi
bir harekete Türkiye’nin çok ihtiyacı
var.

Z: Madem yasalar işlemiyor, bizim
de kendimize göre bir yöntemimiz olmalı, öldürmek değil ama en azından
adamı caydıran bir hükmün olması gerekiyor.
N: Kadın konuşmaktan, çocuklarından ayrılmaktan, onun yüzünden
başkasına zarar vermekten korkuyor,
nereye gidecek diye düşünüyor, bunları
sağlayabilecek hatta evet, yeraltı örgütü
oluştuğunda adamın gidip bacağını kırabilecek...
Z: Adam hapisten çıktı, derneğine
de partisine de gitti. Ben partide kimi
tanıyorsam aradım, “Bu adam geliyor,
dışlayın demiyorum ama bu adam hâlâ
bizi tehdit ediyor, konuşun en azından”
dedim ve bunu yapmadılar. Adam daha
önceden başka bir kadını da taciz etmiş ama bunun da üstü örtülmüş, keşke
daha önceden yaptıklarının üstü örtülmeseydi, önlenseydi...
N: Yani Hülya o gün burnu kırıldığında geri dönmeseydi bugün belki yaşıyor olabilirdi...
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Farklılıklarımızın nedeni erkeklerin avcı,
kadınların toplayıcı olması mı?

Davranışlarımızın tamamen genetik kodumuza işli olduğunu savunmak sosyal
anlamda kadın-erkek eşitsizliğinin ve kadınlar üzerindeki sosyal baskının
meşrulaştırılması anlamına gelir
Handan Üstündağ

E

vrimsel psikoloji, insan aklını
ve davranışlarını evrimsel bir
yaklaşımla inceleyen ve son
yıllarda çok popüler olan bir
bilim dalı. Bu alanın uzmanları, insan
psikolojisinin temel özelliklerinin tıpkı
organlarımız, duyularımız ya da bağışıklık sistemimiz gibi evrimsel bir süreçte geliştiğini öne sürerler.
Evrimsel psikoloji zihnimizin, evrimimiz sırasında oluşan binlerce özel
amaçlı mini bilgisayardan oluştuğu savına dayanır. Genlerimiz aracılığıyla kuşaktan kuşağa aktardığımız bu mini bilgisayarların, evrim sürecimizin en uzun
zaman dilimini kapsayan avcı-toplayıcı
taş çağında geliştiği öne sürülür. Başka
bir ifadeyle bu yaklaşıma göre aklımız,
duygu ve davranışlarımız, esasen taş
çağında yaşamış olan atalarımızın döneminde şekillenmiştir. İnsan zekâsının ve
yeteneklerinin çeşitli yönleri, evlilik ve
üreme davranışları, akrabalık ilişkileri,
yardımlaşma, iktidar, kıskançlık ve şiddet gibi konular bu yaklaşımla açıklanmaya çalışılır.
Evrimsel psikologların en çok ilgilendikleri konulardan biri de kadınlar ve
erkeklerin zihinsel ve davranışsal farklılıklarıdır. Kadınlar veya erkekler hangi
konularda yetenekli ya da hangi konularda beceriksizdirler? Kadınlar veya
erkekler nasıl eş seçer, neden aşık olur
ve niçin aldatırlar? Bu konularda sık sık
kitaplar yazılmakta, konuyla ilgili çeşitli buluşlar popüler bilim dergilerinde
ve gazetelerde yer almaktadır. Konunun
çok ilgi çekici olduğu ve kadınlarla erkeklerin birçok açıdan farklı oldukları
bir gerçek. Elbette herkes bu farkların nedenini merak ediyor. Ancak tüm
ilginçliğine rağmen bu bilim dalının
savlarına şüpheyle yaklaşmakta fayda
var. Evrimsel psikologlar, kadın ve erkek arasındaki davranış farklılıklarının
genlere dayandığını ve hormonlar aracılığıyla ortaya çıktığını öne sürer. Ancak bu açıklamanın bir biyolojik determinizme dönüştüğünü, yani cinsiyetler
arasındaki farklılıkların tamamen genlere bağlı olarak açıklandığını görüyoruz.
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Kültürü ve kişisel deneyimi dışlayan bu
indirgemeci yaklaşım, bir takım davranış biçimlerinin doğal ve değişmez olduğuna vurgu yapar.
Evrimsel psikolojiye göre erkekler
özünde avcı, kadınlarsa toplayıcıdır. Erkekler ev dışındaki aktivitelere, ﬁziksel
güç gerektiren işlere, risk almaya ve heyecana genlerine işlemiş bir psikolojiyle
eğilimlidirler. Ev dışında erkek erkeğe
yapılan avcılık faaliyetleri, erkeklerin
kadınlar ve çocuklardan uzak olarak
uzun zamanlar geçirmelerine neden
olmuş ve bu süreç erkek davranış mo-

dellerine yansımıştır. Kadınlarsa çocuklar ve bebeklerle birlikte, ayrıca çoğu
zaman gebe olarak, avcılığa göre daha
güvenli olan toplayıcılık faaliyetleriyle uğraşmıştır. Dolayısıyla kadınlar da
fazla risk almadan, güvenli bir ortamda
erkeklerden uzak olarak uzun zamanlar
geçirmişlerdir. Buradan çıkan genelleme şudur: Erkekler evden uzakta erkek
erkeğe heyecanla avlanmaya programlı
bir beyine sahiptirler. Kadınlarsa yine
diğer kadınlar ve çocuklarla birlikte güven içinde evde oturmaya programlı bir
beyine sahiptirler. Yine bu yaklaşımla

BEDEN
kadınların sezgisel yeteneklerinin daha
güçlü olduğu, erkeklerinse teknik konularda daha yetenekli oldukları öne
sürülür. Taş çağındaki erkek atalarımızın avcılık teknikleri geliştirme ve silah
tasarlama zorunlulukları onların beyninin bu şekilde gelişmesine yol açmıştır.
Kadınların sezgisel yetenekleriyse toplayacakları bitkisel ürünleri ararken gelişmiştir. Ayrıca erkeklerin çok eşliliğe,
kadınlarınsa tek eşliliğe eğilimli oldukları iddia edilirken, erkeklerin kıskançlığı ve şiddet eğilimleri yine taş çağı
yaşam koşullarına yapılmış bir uyumla
açıklanır.
Peki, bu hipotezler ne kadar kanıtlanabilir? Bazı araştırmacılar, cinsiyetlere
özgü yetenekleri test eden çalışmaların sonuçlarının abartıldığını ve yanlış
yorumlandığını öne sürüyorlar. Ayrıca
kadınların sezgisel, erkeklerinse teknik
yeteneklerinin gelişmesinde kişisel yaşam deneyimlerinin de
önemli bir etkisi olmalıdır. Aileler ve çevre,
erkek çocuklarını daha
çok teknik konulara, kız
çocuklarınıysa ev ve çocuk yetiştirmeyle ilgili
konulara yönlendirir ve
çocuklar içinde yaşadıkları toplumsal çevrede
sürekli gözlem yaparlar.
Bunun sonucunda erkek
çocuklar erkeklerin, kız
çocuklarsa
kadınların
uğraştığı işlere ilgi duyarlar.
Bir de tek eşlilik ve
sadakatsizlik
meselesi var. İstatistikler evli
erkeklerin, evli kadınlara göre daha fazla oranda evlilik dışı ilişkilere yöneldiklerini
gösteriyor. Evrimsel psikologlar bunun
nedeninin, erkeklerin cinsel olarak üretken oldukları dönem boyunca mümkün
olduğunca çok kadını hamile bırakarak
dölünü aktarma içgüdüsü olduğunu öne
sürerler. Bu ﬁkir, insan türünün soyunu devam ettirme stratejisinin olabildiğince çok üremeye dayandığı savına
dayanır. Bir grup evrimsel psikolog,
çocuklarını istikrarlı bir ilişkinin (aile)
içinde güvence altına alma ihtiyacından
yola çıkarak kadınların tek eşliliğe daha
eğilimli olduklarını öne sürer. Ancak
bazı evrimsel psikologlar, kadınların
da oldukça yüksek oranda sadakatsizlik davranışına yöneldiklerini ve bunun
yine soyun devamıyla ilgili nedenleri
olduğunu savunurlar. Buna göre kadınlar erkekler gibi döllerini çok sayıda çocuğa aktaramazlar, ancak doğuracakları

az sayıdaki çocukların genetik kalitesini
arttırmak için farklı partnerlerden gebe
kalmaya çalışırlar. Bu yolla evrimsel
açıdan avantajlar sağlayacak olan daha
sağlıklı, daha güzel ve daha zeki çocuklar doğurabilirler.
Ancak bunlar tamamen biyolojik temelli açıklamalardır. Erkeklerin sadece
daha fazla döl yayma, kadınlarınsa biyolojik açıdan daha kaliteli bebekler
doğurma içgüdüsüyle çok eşli cinselliğe
yöneldiği savı temelsizdir. Kültürün ve
kişisel yaşam tecrübelerimizin cinsel
davranışlarımız üzerindeki etkisini nasıl
göz ardı edebiliriz? Çok sayıda çocuğun babası olmak uzun zamandır erkek
için arzulanan bir şey olmaktan çıkmıştır. Ancak pek çok kültürde çok sayıda
kadınla cinsel ilişki kurmak, erkeklere
toplumsal bir prestij sağlar. Bunun kültürel temelleri, ataerkillik çerçevesinde
çeşitli boyutlarıyla tartışılabilir. Kadın-

ları sadakatsizliğe yönelten tek nedenin de kaliteli genlere sahip çocuklar
doğurmak olduğu oldukça yetersiz bir
açıklamadır. Dayatma evlilikler, evlilikte taraﬂarın yaşadığı cinsel ve duygusal
tatminsizlikler ya da eşe duyulan öfke
nedeniyle ortaya çıkan sadakatsizlikleri
göz ardı etmek konuyu sadece aşırı derecede basitleştirmek demektir. Kısacası gerek erkeklerin gerekse kadınların
sadakatsizlik eğilimleri evrimsel psikolojinin ya da biyolojik determinizmin
çok ötesinde bir konudur.
Kadın ve erkeklerin genleri ve hormonları arasında farklar olabilir. Ancak
unutulmamalıdır ki genler ve hormonlar
son derece karmaşık bir yapıda işlerler
ve davranışlarımız üzerindeki etkileri öne sürüldüğü kadar basit değildir.
Daha da önemlisi davranışlar, kültür
ve kişisel deneyimin etkisi olmaksızın
açıklanamaz. Genler ve hormonlar, tek

başına davranışlarımızın sorumlusu olamazlar. Son yıllarda çok popüler olan
her davranış için bir genin bulunduğu
iddiaları, son derece indirgemeci bir
yaklaşım olup politik ve etik açıdan da
büyük tehlikeler barındırıyor.
Araştırmalar insan zihninin oldukça
esnek bir uyum yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Beyin fonksiyonları kişinin yaşamı sırasındaki çevresel
etkenlere göre şekillenmekte ve gelişmektedir. Dolayısıyla kişisel yaşam
deneyimimiz, içinde bulunduğumuz
koşullar, maruz kaldığımız uyarılar ve
eğitim, yeteneklerimizi ve davranışlarımızı şekillendirir. Çocuklar içinde büyüdükleri kültür içinde farklı toplumsallaşma ve eğitim süreçlerinin sonucunda
farklı özelliklere sahip bireyler olarak
yetişirler. Dahası, anne veya babanın
kız ve erkek çocuklara farklı davranması, pek çok kültürde kız ve erkek çocuklara farklı eğitimlerin
verilmesi, kadın ve erkek
davranışlarının farklılığını etkileyen en önemli
nedenlerdir.
Ayrıca biz insanlar
değişen çevresel koşullara müthiş bir beceriyle
uyum yapabiliriz. Dünya
üzerinde farklı çevresel
koşullarda yaşayan insan
toplulukları, kültürel olarak büyük bir çeşitlilik
göstermektedir. Ayrıca taş
çağından bu yana da binlerce yıllık bir süreç içerisinde insan psikolojisi,
yeni yaşam biçimlerine
göre tekrar tekrar uyarlanmış olmalıdır. Bu nedenle
psikolojimizin tamamen taş
çağında şekillendiğini, sonrasında hiç
değişmediğini ve bugün dünya üzerinde
yaşayan tüm insanların (içinde bulundukları farklı kültürel bağlamlara rağmen) bir taş çağı psikolojisiyle hareket
ettiklerini öne sürmek oldukça problemlidir.
Davranışlarımızın tamamen genetik
kodumuza işli olduğunu savunmak sosyal anlamda kadın-erkek eşitsizliğinin
ve kadınlar üzerindeki sosyal baskının
meşrulaştırılması anlamına gelir. Aynı
zamanda bu yaklaşım satır arasında “değişimin imkânsızlığı”nı da işaretler. Kadın ve erkek arasındaki davranış farklarının genlere işlemiş olduğunu öne
süren “bilimsel buluşlar”, sosyal değişimin de önünü tıkayacaktır. Bu nedenle
evrimsel psikoloji araştırmalarına, daha
doğrusu biyolojik determinizme dikkatle yaklaşmak gerekmektedir.
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Düğme deyip geçme!

ÖYKÜ

İnsan yavrusu üzerinden örneklemeye çalıştığınız, eril egemenlik histerisinin
bencilliğinden türetilerek, yüzyıllardır -özellikle kadınların- muhtelif toplumsal
tanımlamalarla içselleştirilmeye zorlandığı saçma kurallardan başka bir şey değil
Tuğba Özay Baki

M

esainin son saatine girmiş
olmanın rutin alışkanlığı
ile masasını toparlamaya başladı. Dosyaları sağ
köşeye, çizim, ölçüm alet edevatlarını hesap makinesi ile birlikte dosyaların aşağısına, kalemleri mini kavanoza
özenle yerleştirdi. En son bilgisayarı da
kapadıktan sonra kızlarının resmini taşıyan çerçeveyi düzeltti.
Her iş gününün olmazsa
olmazı son sigarayı da yaktıktan sonra, yine her iş gününün otomatiğe bağlanmış
son işine başladı. Düşünmeye… Bugün neler oldu, neler
yaptım.
Günün işlerini, biteni, ertesi güne sarkanı vb. saatin
tık tıkları ritminde hızla geçirip bir anda durdu. Bu son tık
sesi takılmıştı. Bir cümleyi
yineleyip duruyordu. “Zerrin
Hanım, şöyle bir hanım elinden başkanımla birlikte birer
sade kahve içsek? Ne dersiniz?”
Şaşkınlıkla adamın yüzüne baktı. “Anlamadım?”
dedi. Adam alttan alan bir
ifade ile çay ocağı görevlisi
İbrahim’in iyi kahve yapamadığını, bu nedenle birimin
tek kadın çalışanı olarak kendisinden kahve rica ettiklerini söyledi.
Bu işyerinde yaklaşık 18
yıldır çalışıyordu ve yüksek
lisanslı bir üniversite mezunu olmanın ötesinde mesleği
ile yaptığı işi ustalıkla ilişkilendirip oldukça disiplinli
ve araştırmaya dayalı çalıştığı için, kadın yöneticiye tahammülü
olmayan genel müdüre rağmen, çalıştığı birimdeki yöneticilik silsilesinin
ilk basamaklarından birine getirilmişti.
Gerçi bu ilk basamak, teknik ve idari,
işlerin tüm hamaliyesini yüklese de, bir
üst amirin daha da yükselmesi için besi
kaynağı olsa da, özellikle erkek çalışanlar tarafından bir an önce atlanması gereken bir yer olarak görülse de kadın çalışanlara pek layık görülmeyen bir ma32
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kamdı. Nihayetinde eşdüzeyde eğitime
sahip ve cinsiyetlerinden dolayı sadece
iyi iş çıkararak, çok çalışarak yükselme
şanslarının olmadığını farkında olan
birçok kadın çalışan için kendine ait tek
kişilik bir çalışma odası, küçük de olsa
ayrıcalıklı bir statüye bağlı olarak itibarı
olması bakımından önemliydi.
Gerçekte ise, Zerrin, bu mevkiinin
diğer çalıştığı pozisyonlardan farklı olmadığı gibi, çalışma hayatının cinsiyetçi koşulları için haﬁﬂetici olmadığını da

biliyordu.
İşte bu son talep üzerinde de fazla
düşünmesine gerek yoktu zira daha önce
de benzer taleplerle çok karşılaşmıştı.
Örneğin işyerinde “kibar” bir aktivite
olarak görülen çalışanların doğum günü
kutlamalarında, pasta, tabak, içecek vb.
hazırlıkları yapmak, mumu üﬂenen pastayı kesip dağıtmak vb. “kadın” işlerini
yine kendisi yapıyordu. İçinden isyan
etse de, sinirden ensesi uyuşsa da…

Ama “bu defa son” dedi kendi kendine. Adamların gözlerinin içine bakarak,
çaycı İbrahim’e seslendi. İbrahim odaya
girip adamların karşısında elleri önüne
kavuşturulmuş, neredeyse iki büklüm
pozisyonunu alınca, “Hazırladığın
kahvelerden memnuniyetsizlik var,
şimdi çay ocağına gidiyoruz, benim
sana anlattığım şekilde kahveleri
yapıp getireceksin. Böylece bu sorun
da giderilmiş olacak. Erkek elinden
kahvenin, hanım elinden daha
lezzetli olduğu görülecek”
dedi ve gülerek devam etti “
Bilmemek değil öğrenmemek
ayıp”.
Koridordaki telaşlı ayak
seslerini duyunca, çıkış zamanının geldiğini fark etti.
Telefonla ulaştığı küçük
kızına bugün doğrudan eve
gitmeyeceğini, geç kalacağını
kendisini merak etmemelerini
söylemiş olmanın huzuru ile
yürümeye başladı. Buluşma
zamanına daha bir buçuk saat
vardı. Bu ilk buluşma sözünü
verebilmek için ne kadar çok
düşündüğünü anımsadı.
Adamı neredeyse altı aydır tanıyordu. Her ne kadar
bu tanışıklık, iş ilişkileri sınırlarının elverdiği ölçüde
olsa da görüşme aralarında,
toplu yenen yemeklerde adamın ısrarla kendisiyle daha
özel ilgilenmesinin hissettirdiği haﬁf memnuniyetin etkisindeydi. Yine de baş başa
yemek tekliﬁni aldığında tedirgin olmuştu. Uzunca bir
süre bahanelerle erteledi ve
nihayetinde adamın (samimi
bulduğu kararlılığı) karşısında kabul etti.
Kocasının zamansız ölümünden sonra uzunca bir süre kendine gelememişti. Onun yokluğunu kabullenmek öyle
zordu ki. Paylaştıkları yaşamın, onun
gidişiyle ağırlaşan maddi yükü fazla etkilememişti ancak arkadaşlığını çok özlüyordu. Yaşadıkları toplumun alışagelmiş kalıplarını reddeden bir yapıda kurmuşlardı ortaklıklarını. Arkadaşlıklarının zihinsel ve bedensel uyumu zaman
geçtikçe derinleşen bir sevgi ile sağlam
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bir dostluğa, saygıyla desteklenen karşılıklı duygudaşlık kazanımlarıyla beslenen bir yaşam yürüyüşüne eşlik ediyordu. Eş ya da sevgili kelimelerinin tanımlamalarını aşan bir birliktelik…
Aniden bir vitrinin önünde durup
görüntüsünün yansımasına baktı. Üstü
başı derli toplu görünmesine rağmen
yorgunluğun izleri gözaltındaki halkalarda oldukça belirgindi. “Boş ver” dedi
ve kendi kendine gülümsedi. Gözlerimin altı kararmışsa ne olur ki… ﬁkirlerim aydınlık benim.
Zaman mı her şeyin ilacı idi gerçekten yoksa bir yanını eksik hissetmenin
arayışı mı emin değildi. Kocasını kaybettikten sonra, yaşamının merkezinde
konumlandırdığı kızlarıyla -ne zaman
bitecekse- nihayete erdirmeyi planladığı -özel- yaşamında bir kapıyı aralamış
oluyordu.
Buluşma yerine ulaştığında randevu saatini on dakika kadar geçirmiş
olduğunu fark etti. Hissettiği telaş ve
mahcubiyetine kızdı. Nasıl da alışmıştı zamanı dakik kullanmaya. Programlanmış bir robota dönüşmüş olmanın
farkındalığı can sıkıcıydı.
Adam içten bir gülümsemeyle
ayakta karşıladı. Bu defa tokalaşmaya yanakları değdirerek öpüşme eşlik
etti. Uzun zamandır görüşemeyen iki
arkadaşın buluşması kıvamında bir temas…
İkinci şarap şişesi ısmarlandığında,
haﬁf baş dönmesini de hissetmeye
başlamıştı. Sohbet -henüz- tek ortak
konuları olan iş üzerinden, karşılıklı kişisel anlatılara geçilmişti. Adam
kendisinden çok hoşlandığını söyleyebilmek için, geçmişinden uzun
uzun bahsetme gereğini neden duymuştu anlamaya çalışıyordu. Aniden
adamın elleri göğsüne doğru uzandı
ve gömleğinin açılan orta düğmesini
iliklemeye yöneldi. Zerrin doğal refleksle gerileyince adam özür dileyerek
düğmeyi işaret etti. Bir yandan işaret
edilen yere bakarken düşünüyordu.
Neydi şimdi bu? Alt tarafı bir düğme.
Ne olmuş açılmışsa… hadi açıldı ona
ne… amaç ne… kimin bedenini kimden kolluyorsun ve ne hakla? Eğer bu
bir kollama değil de, görüntünün verdiği rahatsızlıksa senin sola yamulmuş
kravatına ben bir şey diyor muyum?
Açılan düğmeye baktı ve hiçbir şey
söylemeden, düğmeye dokunmadan
şarabını yudumlamaya devam etti.
Adamın bakışlarındaki şaşkın ifade
eğlendirmeye başlamıştı ki adam tuvalete gitmesi gerektiğini söyleyerek
ayağa kalktı. Döndüğünde yüzündeki
şaşkınlık yerini dinginliğe bırakmıştı.

Hiçbir şey olmamış gibi, düğme
harekâtından önce Zerrin’den nasıl ve
neden etkilendiğini anlattığını unutmuş gibi başka bir konuya atlayıp konuşmaya başladı.
Günümüzde ekonomik özgürlüğünü elde etmiş kadınların eğer bir
de para ve mevkii sahibesi iseler her
şeye eyvallahsız olduklarını ve bunun,
doğanın erkek ve dişi arasında kurduğu
“mükemmel denge”yi zorladığını söyledi. İlk örneklemesi bebeklerin -insan
yavrusunun- anne tarafından taşındığı, doğumundan sonra normal şartlar
altında beslenme ve bakımının ancak
anneleri tarafından yapılmasının doğru
olduğu, aksi durumlarda ruh ve beden
sağlığı eksiklikleri olan bireyler olarak
yetişebileceklerini anlatmaya başladı.
Devamla, kadınların maddi ve manevi
güç kazanmış olmalarından kaynaklı
-ekonomik olarak özgürleşmiş, statüleri
güçlenmiş kadınların- özgüveninin sadece topluma, toplumun işleyiş kurallarına, erkeklere -kocaları ya da sevgililerine- karşı duymaları gereken sorumlulukta değil, doğurdukları bebeklerin ilk
etaptaki “zorunlu” sorumluluğunu taşımalarında bile mantıksız bir paylaşım
talebi ile sorun çıkardıklarını söyledi.
Adamın soluklanmasını fırsat bilen
Zerrin konuşmaya başladı.
Sizin bahsettiğiniz, doğadaki erkek ve dişi arasındaki mükemmel
denge, ancak ve ancak çiftleşme sonrası meydana gelen yeni canlılarla
açıklanabilir. Elbette kopya koyunları
vb. göz ardı edersek:) Kaldı ki sadece
canlı türlerinin devamını sağlayan bu
eylem “mükemmel” kelimesinin geniş

anlamını kısıtlıyor. Farkında mısınız?
Ayrıca mükemmele dengeyi de eklediğinizde ortaya çıkan kavram ise doğadaki her bir canlının kendi özelliklerine,
özgüllüklerine göre görecelidir. Ayrıca
anlatmaya çalıştığınız mükemmelliğin özelliklerinden biri cinsellik ise bu
denge sadece erkek ve dişi arasında mı
kurulabilir? Erkek ile erkek arasında ya
da dişi ile dişi arasında kurulan/kurulabilecek ilişkiler için doğada sizin ifade
etmeye çalıştığınız mükemmelliği zedeleyecek yasalar mı var? İnsan yavrusu
üzerinden örneklemeye çalıştığınız ise,
eril egemenlik histerisinin bencilliğinden türetilerek, yüzyıllardır -özellikle
kadınlarınmuhtelif
toplumsal
tanımlamalarla
içselleştirilmeye
zorlandığı saçma kurallardan başka bir
şey değil.
Zerrin konuşmasını bitirir bitirmez
adam garsonu çağırıp hesap istedi. Sanki tesadüfen aynı masaya oturup karşılıklı yemek yemek zorunda kalmış, birbirini ilk kez gören insanların kayıtsız
ifadesi oturmuştu adamın yüzüne.
Sessizce kalktılar. Mekânın çıkışında
soğuk ve mesafeli, karşılıklı teşekkürler
edildikten sonra Zerrin dolmuş durağına
doğru yürüyordu.
Her ne kadar kendine açık açık itiraf
etmese de, yarenliğe, yoldaşlığa umutla
aralanan kapısının, iliğinden kurtulan
bir düğme ile açılmadan kapanmasının
getirdiği ve adını koyamadığı duygulardı.
Öfke mi, hayal kırıklığı mı, hüzünlü
bir huzur mu… Sahi neydi şimdi
hissettikleri?
feminist
politika

33

BELLEK

ROZA Cinsiyetçiliğe ve ırkçılığa karşı
kürt kadın dergisi

Irkçılığın sadece ABD’de veya Güney Afrika’da olduğunu varsayan bir politik zeminde
Türk ırkçılığını sorgulayıp gündeme getirmeye çalıştık. Aile içi şiddetten devlet
şiddetine dek uzanan gündemlerimizin listesi çok uzundu ve biz azdık
Fatma Kayhan

M

art 1996 ile Haziran 2000
arasında yayımlanan ilk
Feminist Kürt Kadın
Dergisi ROZA’nın çıkışı
ve dört yıl boyunca yayınına devam etmesi yakından izleyenlerin bildiği gibi
çok sancılı oldu. Derginin çıkışına derin
etkisi olan iki Kürt kadının hikayesi ile
başlamak istiyorum.
Mayıs 1993’te Cemile adında genç
bir Kürt kadını üç çocuğunu kendine iple
bağlayıp, cebine de taş doldurup Fırat
Nehrine (Elazığ’da) atlayarak intihar etti.
Şok ediciydi. Cemile yıllarca aile içi şiddete maruz kalmıştı. Aynı dönemde Kürt
politik hareketi görece güçlü olmasına
rağmen Cemile’nin trajedisi onların gündemine giremedi, sanki Cemile hiç yaşamamıştı. Sadece biz bir kaç Kürt kadını
ve Türk feministleri bunu protesto ettik
ve kocası ile babası hakkında savcılığa
suç duyurusunda bulunduk.
Ayni yılın Haziran ayında Şükran
Aydın adlı Kürt kadını yaşadığı köyde
(Derik/Mardin) Türk askerleri tarafından bir kaç akrabası ile birlikte gözaltına
alındı. Yaklaşık bir hafta gözaltına alındığı karakolda binbaşı tarafından tecavüze uğradı. Fakat Şükran gözaltından
çıkar çıkmaz bu iğrenç saldırıyı açıkladı
ve savcıya suç duyurusunda bulundu. O
güne dek çok duyulan ama açıkça söylenmeyen şeyi, gözaltında devlet görevlileri tarafından işlenen tecavüz suçunu ilk
kez Şükran dillendirdi (1).
Cemile ile Şükran’ın yaşadıkları
bizi kaçınılmaz olarak derinden etkiledi. Cemile ve Şükran bize bir kez daha
feminizmin Kürt kadınları için ne kadar
elzem olduğunu gösterdi. Kendimizi ifade edebileceğimiz bir Kürt kadın dergisine ve örgütlenmesine acil ihtiyacımız
olduğu aşikardı. Bir kaç başarısız denemenin ardından ancak üç yıl sonra Mart
1996’da ROZA’yı, kendi dergimizi çıkarabildik. Fakat, bağımsız Kürt kadın örgütlenmesinin ilk nüveleri çok daha önce
ortaya çıkmıştı. 1980’lerin sonlarında ne
yapacağımızı tartışan küçük bir grubumuz vardı.

34

feminist
politika

Temel politikamız neydi?
Kendi adımıza, kendimiz için örgütlenmek temel prensibimizdi; Türk kadın gruplarından ve Kürt politik partilerinden bağımsız olacaktık. Kürt kadının
ezilmişliği, ancak cinsiyetçiliğin ırkçılıkla bağlantısı birlikte ele alındığında
açıklanabilir. Sadece patriyarka tarafından belirlenen cinsiyetçi rol dağılımına
bakarsak Kürt kadınlarını anlayamayız,
ama ayni biçimde sadece ırkçı hiyerarşi üzerinde yoğunlaştığımızda da Kürt
kadılarının durumunu analiz edemeyiz
(2).

Açıkça, Kürt kadınları ezen ulus
Türklerden farklı olarak etnik kimliklerinden dolayı da ayrımcılığa uğruyor.
Oysa Türk kadınlar ezici bir çoğunlukla
bunu görmemezlikten geldi ve farklılığımızın üstünü örtmeye çalıştı. Bunun
aksine, tüm kadınları zoraki ortak bir
paydada buluşturma yerine, farklılıkları
temel alan bir feminizmden yana olduk.
Öte yandan Kürt ulusal hareketi de
kadınlığımızı bir kenara koymamızı
veya ertelememizi istedi. Oysa bizi parçalayan, eksik algılayan, görmemezlikten gelen iki anlayışa da karşı çıkarak,
Kürt ve kadın olarak kimliklerimizin
bir bütün oluşturduğunu söyledik. Bu

özgün ezilmişlik durumu ayrı bir gündemi ve mücadele tarzını beraberinde
getirdi.
Özetle ROZA, feminist bir perspektiﬂe Kürt kadınlarının sesi olmayı
amaçladı, bugün ne kadar başarılı olduğu tartışmalı da olsa. Irkçılığın sadece
ABD’de veya Güney Afrika’da olduğunu varsayan bir politik zeminde Türk
ırkçılığını sorgulayıp gündeme getirmeye çalıştık. Aile içi şiddetten devlet
şiddetine dek uzanan gündemlerimizin
listesi çok uzundu ve biz azdık.
ROZA’nın çıkışının oldukça karmaşık bir süreç olduğunu söylemek mümkün. Kısaca ilk ciddi grup girişimimiz
Bağımsız Kürt Kadın Grubu adıyla
(BKKG) 1990 Haziran’ında oldu. İlk
kez Kürt politik partilerinden ve Türk
kadın gruplarından bağımsız örgütlendik. Ayni zamanda Kürt feminizmin ilk
nüveleri de burada oluştu. Çok heyecan
verici ve canlı bir gruptu. Yoğun tartışmalarla gecen üç yıldan sonra BKKG
1993’te dağıldı. ROZA, BKKG’nun
mirasını devraldı; gerek politikasını
oluşturan temel prensipler ve gerekse
onu çıkaran kadınların çoğu bu gruptan
geldi. 1995 sonbaharında bir araya gelen altı kadın kendi durumumuzu tartışmaya başladık ve düzenli toplantılardan
sonra dergi çıkarmaya karar verdik. Ve
ROZA böyle çıktı.
Genel hatlarıyla, Kürdistan’da ve
Türkiye’de politik atmosferin ağırlığı,
yasal baskılar, az sayıda olmanın verdiği yalnızlık duygusu, kendi başına
çalışmanın mali külfeti, ciddi dağıtımm
engelleri bir bütün olarak ROZA’daki
kadınları yordu ve giderek derginin çıkışını imkansızlaştırdı. Tüm bunları değerlendirerek dergi yayınını durdurmaya karar verdik ve son çıkan 17. sayıda
bunu belirtik.

________________________________

Notlar:
(1)Yıllarca suren hukuk davası nihayet 1997’de sonuçlandı ve Şükran Aydın
Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinde davayı kazandı, Türkiye suçlu bulundu.
(2)Roza’nın kadın politikası Siyah
Feministlerden ve özellikle bell hooks’tan
etkilendi. Bkz. Roza 12, 13 ve 14. sayıları.
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ROZA, Kovara jınên kurd a lı dıjî
nîjadperestî û zayendperestıyê

Lê nijadperestî di çavên hinekan de tene li YDE an jî Afrîkaya Başur heye, me hewl da
em nijadperestiya Tirk di vê bingeha polîtîk de vepirsin û bînin rojevê. Lîsteya rojeva
me pir dirêj bu ku ji tundiya malbatê heta tundiya dewletê pêk dihat û em hindik bûn

D

i navbera Adara 1996 û
Pûşpera 2000’an de kovara
yekemîn a jinên Kurd
ROZA derket. Di çar salan berdewam kir. Wekî gelek kes dizanin
pir bi jan bû. Ez dixwazim di derxistina
kovarê de bi çîroka du jinên kurd dest pê
bikim.
Di Gulana 1993’an de jinek ciwan a
kurd bi navê Cemîle sê zarokên xwe bi
xwe ve girêda û bêrîka xwe tijî kevir kir û
xwe avêt Çemê Feratê (Elezîz) û xwe kuşt.
Buyerekî apore bû. Cemîle bi salan din av
malê de bi tundî duçar mabu. Di heman
demê de digel ku Tevgera Siyasî ya Kurd
xurt xuya dikir jî, trajediya Cemîleyê neket
rojeva wan, wekî Cemîle nejiyabe. Tenê
me çend jinên Kurd û Tirk ên femînîst
ev protesto kir û me der barê mêr û bavê
wê de serî li dozgeriyê da.
Di meha Pûşpera heman salê de bi
navê Şukran Aydin jinek kurd li gundê ku
lê dijiya (Dêrika Çiyayê Mazî/Mêrdîn) ji
alî leşkerên tirk ve digel çend xizmên wê
hate binçavkirin. Nêzî heftiyekê di bin çavan de ma û li qereqolê bînbaşî dest avêtê.
Lê Şukran çawa ku ji bin çavan derket ev
destdirêjiya qirêj vegot û serî li dozgeriyê
da. Tiştê ku heta wê rojê pir dihat bihîstin
û nedihat gotin, tawanbariya destavêtinê
ya rayedarên dewletê ku di binçavkirinê
de dikin, cara yekem ji alî Şukranê ve hate
lêvkirin (1).
Jiyana ku Cemîle û Şukran jiyan em
gelekî xistin bin bandora xwe. Cemîle
û Şukranê careke din nîşanî me dan ku
femînîzm ji bo jina Kurd çiqasî tiştekî
jêneger e. Aşkere bû ku pêdiviya me bi
kovareke jinê ya Kurd heye ku em xwe tê
de îfade bikin. Piştî çend ceribandinên ne
bi serkeftî di dawiya sê salan de, di adara
1996’an de me kovara xwe ya ROZA derxist. Lê bingeha birêxistinbûna jina kurd a
serbixwe berê derketibû holê. Di dawiya
salên 1980’yî de komeke me ya biçûk a ku
nîqaş dikir bê emê çi bikin, hebû.

Polîtîkaya me ya bingehîn
çi bû?
Li ser navê xwe, birêxistinbûna ji bo
xwe prensîba me ya bingehîn bû; Em ê ji
komên jin ên Tirk û partiyên siyasî yên

kurd serbixwe bûna. Lê perçiqandina jina kurd; ancax bi têkiliya
zayendiya ku bi nijadperestiyê
ve girêdayîye dihat fêmkirin.
Tenê ku mirov li gora belavbûna
ristên zayendî yên ji alî patriyarka ve hatiye belîkirin lê binihêre
em nikarin jina kurd fam bikin.
Lê bi heman rengî dema em tene
li ser hiyerarşiya nijadperest rawestin em ê nikaribin rewşa jina
kurd binirxînin (2).
Bi rengekî vekirî jina kurd ji
bilî netewa serdest a tirk ji ber
nasnameya xwe ya nijadî jî tê
cudahiştin. Lê bi piranî jinên tirk
xwe ji nedîtî ve hatin. Hewldan
ser cudahiya me bigirin.
Berevajî vê yeke li şûna mirov hemû jinan di parekê de bike
yek, me femînîzmeke ku cudahiyan wekî bingeh dibîne parast.
Li aliyê din Tevgera Kurd
xwest em jinbûniya xwe deynin
aliyekê an jî bi taxîr bikin. Lê
tişta ku me parçe dike, me kêm dibine du nazîkatîne ku em li dijî derketin
û wekî jina Kurd me got nasnameyên
me yekbûnekê çêdike. Ev bendestiya
xweser rojeveke din û şêweyeke din ê
têkoşînê bi xwe re anî.
Bi kinasî ROZA’yê, hewl da ku bi
perspektîfeke femînîst bibe denge jina
Kurd. Îro ev çiqasî bi ser ketiye an ne
ketiye mijara nîqaşê ye. Lê nijadperestî
di çavên hinekan de tene li YDE an jî
Afrîkaya Başur heye, me hewl da em
nijadperestiya Tirk di vê bingeha polîtîk
de vepirsin û bînin rojevê. Lîsteya rojeva me pir dirêj bu ku ji tundiya malbatê
heta tundiya dewletê pêk dihat û em
hindik bûn.
Derketina ROZA’yê pêvajoyeke
tevlîheve. Bi kinasî hewldana me ya
yekem a cidî ye. Di Pûşpera 1990’î de
bi navê Koma Jinên Kurd a Serbixwe
(BKKG) hate ava kirin. Cara yekem
em ji partiyên siyasî yên Kurd û komên
jinên Tirk cüda bi rêxistin bûn. Di heman deme de bingeha femînîz ma Kurd
wê deme çêbû. Komeke pir bi heyecan
û zindî bû. Sê sal bi nîqaş derbas bûn

û BKKG di sala 1993’yan de belav bû.
ROZA’yê mîrata BKKG’yê wergirt;
jinên ku politikaya wê û prensîbên wê
yên bingehîn diparastin bi piranî ji vê
komê hatin. Di payiza 1995’an de 6
jinên ku hatin cem hev ev rewş nîqaş
kirin û piştî çend civînên bi pergal me
biryar da ku em kovarekê derxin. ROZA
wisa derket.
Bi gelemperî, li Kurdistan û
Tirkiyeyê tîrîya atmosfere tundiyên
zagonî û hindikbûna me wekî dilînî
û lêçûna aborî a bitenêbûna me,
astengiyên belavkirinê, bi giştî jinên
ROZA’yê westandin û bi deme re derxistina kovarê kir karekî ne mumkûn.
Me ev hemû nirxandin û me biryar da
ku em weşanê rawestînin. Me ev di hejmara 17’în de daxwiyand.
__________________________

Nişe
(1) Doza huqûqî ya ku bi salan berdewam kir, di sala 1997’an de bi dawî bû. Û
Şukran Aydin li Dadgeha Mafê Mirovan a
Ewropa mafdar, Tirkiye tawanbar hat dîtin.
(2) Polîtikaya ROZA ya jinê ji reşikên
femînîst û bi taybetî ji Bell Hooks sûde wergirt. Bnr. Hj. Roza 12, 13 ve 14.
feminist
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Sizi kişiye hakaretten Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine dava edeceğim, Sayın
Başbakan. O da yetmezse, sizi Allah’ın mahkemelerine havale edeceğim. Mumunuz
ancak yatsıya kadar yanacak...
Saadet Arıkan Özkal
Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların 1990’daki boşanma eylemi üzerine
söylediklerine dair
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, memleketin birinde kadınlar varmış. Bu kadınlar bir gün, “Flört fahişeliktir” diye
gazetelere demeç veren Cemil Çiçek
adlı devlet bakanına çok kızmışlar. Bir
sürü düdük almış, mor boyalarla süsleyip Beyoğlu’nda öttürmüşler. Kimin
umuru? Hemen arkasından aynı Cemil
Çiçek’in önderliğinde “Ailenin Güçlendirilmesi” amaçlı kanun hükmünde bir
kararname gündeme gelince, kadınların
tepesi iyice atmış. Ailenin güçlendirilmesinin kadının güçsüzleştirilmesi anlamına geldiğini savunan yazılar yazmış, broşürler çıkarmış, sloganlar üretmişler. Ama bütün bunlar onları kesmemiş ve bir akşam, kalabalık bir
toplantıda son kararı vermişler:
“Biz evli kadınlar ‘Aile Araştırma Kurumu’nun kurulmasını ve
Cemil Çiçek’i protesto etmek için
kocalarımızdan boşanacağız.”
Birkaç gün sonra, evli 30 kadın, ellerinde boşanma dilekçeleri, Sultanahmet’te İstanbul
Adliyesi’nin yolunu tutmuşlar.
Bir basın toplantısıyla eylemlerinin gerekçesini kamuoyuna açıklamışlar:
“Bizler, hoşlandığımız erkekle
birlikte olabilmek için evlendik.
Gerçi evlilik erkeğin egemenliğini resmen tanımak, onun yönetimi altına girmekti. Medeni Kanun
da erkeğin üstünlüğünü güvence altına
almıştı. Şimdi devlet, erkeğin çıkarını koruyan bütün yasalar yetmiyormuş
gibi, “milli değerler” diyerek güçlü bir
aile yaratmayı hedeﬂiyor. Güçlü aile,
erkeğin şimdikinden daha güçlü, kadının ise güçsüz olması mı demek? Yoksa
kadın çocuk doğurmalıdır mantığıyla,
istemediğimiz çocukları devlet eliyle
doğurmaya zorlamak mı demek? Koca
iznine bağlı kürtajın yeniden tümüyle
yasaklanması mı demek? Boşanma hakkını hiç kullanamadığımızı görmemiz
mi demek? Kocalara ve erkeklere karşı artık hakkımızı savunamayacağımız
mı demek? Kadının çalışma saatlerinin
36

feminist
politika

kısıtlanmasıyla meslek yaşamımızın
budanması mı demek? Biz tüm bunları,
kadının köleliğini pekiştiren yasaları istemiyoruz. Bugünkü toplumsal koşul ve
gelişmeler sonucu birlikteliğimizi yasal
olarak sürdürme olanağı kalmamıştır.
Bu nedenle boşanmayı talep ediyoruz.”
İlk başvurular hâkimlerce reddedilmiş. Derken, 30 kadından birkaçının
kocası, mahkemeye gelip eşini desteklemeye ikna olmuş ve bu çiftler boşanmayı başarmışlar. Böylece ilk boşanma
13 Aralık 1990 tarihinde gerçekleşmiş.
Ertesi günkü gazete manşetleri:
“Protesto için boşandılar” (Günaydın)
“Evlilikten istifa” (Cumhuriyet)
“Cemil Çiçek yüzünden resmen boşandı” (Güneş)
“Aile Araştırma Kurumunu protesto
için 11 yıllık kocasını boşadı” (Hürriyet)

“Protesto boşanması (Sabah)
O arada eş dostun anneler ablalar
dahil bütün aileye bir türlü kesilmek
bilmeyen tebrik telefonları; manavın,
kasabın, bakkalın, taksi şoförlerinin
kutlamaları, vesaire, vesaire.
İşin hikâye kısmı bu kadar. Gelelim
günümüze. Meğer aynı günlerde, çok
ses getiren bu boşanma eylemi üzerine
Recep Tayyip Erdoğan adlı bir siyasi
parti yöneticisi bir “vaaz” vermiş. Vaizin söyledikleri 2011’de internete düştü. Hepimizin bildiği gibi kendisi İmam
Hatip Lisesi mezunu; bir hatip olarak
yetiştirilmiş ve hitabeti, beden dili,
ikna kabiliyeti gerçekten güçlü. Âdeta
Kur’an ve mevlit ahenginde, “saba”

makamında konuşuyor. Yalnız bir sorunu var: İnsanları ikna etmek için göz
göre göre yalan söylemekten hiç çekinmiyor. Ve öyle tatlı tatlı yalan söylüyor, erkeklerin erkekçi anlayışına hitap
etmeyi o kadar iyi biliyor ki, kimse de
çıkıp, “İyi ama Tayyip Bey, bu kadınlar bunu söylemiyor,” demeyi aklından
geçirmiyor. Varsa oradaki ve evdeki
kadınlar da geçirmiyor. Bakın, herkesin
bir yasanın protesto edilmesi olarak gördüğü bir eylemi Tayyip Bey kalabalığa
nasıl anlatıyor:
“30 tane feminist kadın. Bunlar evliymiş daha önce… İstediği zaman istediği insandan çocuk doğurma hürriyetine sahip olmak istiyormuş. Onun için
de ne yapmışlar, kocalarıyla anlaşarak
boşanma davası açmışlar. Ee, o onun
nikâhsız kocası olacak, o da istediğiyle istediği zaman işi bitirecek. Nereye
götürülüyor bu toplum Allah aşkına? …
Piçlerin yetiştirilmek istendiği bir
toplum meydana getirilmek isteniyor.”
Pes! Kargaların bile gak gak
güleceği, tuhafın da tuhafı bir yorum! Ama millet yutuyor ya!
Eğer ben de Kutsal Kitaplar
dilinde konuşmayı yeğleseydim
belki şöyle sorular sorardım:
“Ya Tayyip, sen kadınları niye
hep çocuk fabrikası olarak görürsün?”
“Ya Tayyip, sen ﬁkre yalanla,
iftirayla, küfürle değil, ﬁkirle karşı çıkmayı bilmez misin?”
“Ya Tayyip, Allah’ın indinde
‘piç’ var mıdır? Yoksa o kelime
senin gibi erkeklerin uydurması mıdır?
Sen bilmez misin ki, İslam dini senin
‘piç’ dediklerini de demediklerini de
anasının adıyla toprağa verir! Çünkü,
Allah’ın indinde bir çocuğun çıktığı rahim esastır. Kadınların, kocaları dışında
bir erkekten çocuk doğurmak için senin
mahkemelerine ihtiyaçları yoktur.”
Ama ben bu dilde konuşmayacağım.
Ben Tayyip Bey’e sadece şunu söyleyeceğim:
Sizi kişiye hakaretten Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine dava edeceğim,
Sayın Başbakan. O da yetmezse, sizi
Allah’ın mahkemelerine havale edeceğim. Mumunuz ancak yatsıya kadar yanacak...

Barış diyen seslerimizi çoğaltma zamanı
Bu metin bir yıl önce yayınlanmış bir metindir. Bugün hatırlamak maalesef
daha bile önemlidir. Bir çağrı olarak Barış İçin Kadın Girişimi’nin oluşumuna
dair yazıyı yayınlıyoruz

B

izler barış için buluşan, barış
için mücadele eden kadınlarız.
Bu ülkede yaşayan ve
aynı şiddetten etkilenen, farklı politik
ve sosyal çevrelerden, farklı kimliklerden, farklı inançlardan, farklı cinsel
yönelimlerden kadınlar olarak yıllardır
savaşa ve erkek egemen şiddete karşı
mücadele ediyoruz. Savaşın kadınlar
için ne anlama geldiğini biliyoruz.
Doksanlardan itibaren çeşitli zamanlarda kadın barış gruplarında bir araya
geldik. Barış için Kadın Girişimi hep
birlikte erkek egemenliğine ve savaşa
karşı sürdürdüğümüz mücadelenin sonucu olarak 2009 yılının Mayıs ayında
kuruldu. O günden beri barış talebini
bütün ülkede yükseltmek ve barışın yolunu açmak için sokakları, evleri, okulları, işyerlerini barış noktaları haline getirmeye çalışıyoruz.
Birlikte kadın mücadelesi verdiğimiz arkadaşlarımız neden gösterilmeden gözaltına alındı. Barış için Kadın
Girişimi bunun hem savaşa hem de erkek egemenliğine karşı mücadelemizi
engellemenin bir yolu olduğu inancıyla
kuruldu. Kadınlara yönelik bu saldırıların amacı, kadınları sokaklardan ve
politik alanlarından sürmekti. O günden bugüne halka halka büyümek, barış
mücadelesinde Türkiyeli tüm kadınlar
olarak birbirimize ulaşmak, sesimizi çoğaltmak için yolumuza devam ediyoruz.
Barış koşullarının da, barışın da ancak
“kadın sözünün” etkin olmasıyla mümkün olabileceğine inanıyor, bunun için
mücadelemizi sürdürüyoruz.

kurtulabilecekleri sığınma evlerinden,
para kazanma ve hayatlarını sürdürme
olanaklarından yoksun bırakılıp, fuhuşa, sokakta yaşamaya, şiddet gördükleri evlerine geri dönmeye ve ölüme terk
edilirken, ülke bütçesi savaşa harcanıyor. Kadınların kazanılmış sosyal hakları ellerinden alınıyor. Anadilde eğitim
hakkı olmaması bir yandan kadınların
eğitiminin önünde engel teşkil ederken,
diğer yandan kadınları kamusal hayatın
dışında bırakıyor. Göçlerle sürüklendikleri yeni dünyalarda daha da yalnızlaşmalarına, erkeklere mahkûm olmalarına
yol açıyor.
Savaş göç, köylerin boşaltılması,
ormanların yakılması, canlı hayatın yok
edilmesi, yaşanan toprakların terk edilmek zorunda kalınması demek. Zengin
ülkelerin yoksulları, yoksul ülkelerin en
yoksulları olan biz kadınlar göçler sonunda daha da yoksullaşıyoruz, hayatın
iyice kıyısına itiliyoruz.

Öldürmeye değil yaşatmaya
bütçe istiyoruz
Dünyadaki değerlerin üçte ikisini biz
yarattığımız halde, dünyayı ve bütün
canlıların yaşamını yok eden ve zehirleyen savaşa karşı ﬁkri sorulmayanlarız.
Savaşların göç, yoksulluk, şiddet, tecavüz, ayrımcılık gibi sonuçlarını en fazla
biz kadınlar yaşıyoruz.
Kadınların dışlandığı politikalarla,
kadınların dışlandığı yönetimlerce alınan kararlar sonucunda kadınların eğitimine, sağlığına, güven içinde yaşamasına, kendini geliştirmesine, yeryüzünün
korunmasına ayrılacak paylar savaşa,
askeri operasyonlara, ölüme, bombaya,
mayına harcanıyor.
Kadınlar koca ya da baba şiddetinden

Savaş erkek cinselliğini silaha
dönüştürüyor
Savaş, ülkeyle, vatanla, bayrakla
özdeşleştirilen kadın bedenlerinin yağmalanması demek. Savaş kadınların
gündelik hayatlarında da saldırının, tecavüzün, dayağın, kapatılmanın, bir kez
daha meşrulaşmasının yolunun açılması
demek.
Kadın bedeniyle özdeşleşen toprağın
istilası, ele geçirilmesi, erkek cinselliğini savaş aracına dönüştürüyor. Savaş
erkek cinselliğini silaha dönüştürüyor.
Savaş ve askerileşme, kadınları da
daha çok doğurmaya, ev ve aile içinde

kalmaya, hayatla ilgili taleplerinden vaz
geçmeye yöneltiyor. Kadınların anneliği
hayatta sahip olunabilecek tek üstünlük
olarak benimsemesine yol açıyor.
Her türlü ev içi emeğin, yoksulluğun
yükü iyice biz kadınların sırtına biniyor.
Savaş, milliyetçilik ve ırkçılığı yükseltiyor, insanları birbirine düşman ediyor,
komşuların birbirinin katiline dönüşmesi tehlikesi yaratıyor.
Savaşta da barışta da şiddet günlük
yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Evde
koca ya da baba şiddetine, sokakta hak
aradığımızda devlet şiddetine, gözaltına alındığımızda cinsel saldırılara,
tacize ve tecavüze maruz kalıyoruz.
Erkek egemen sisteme ve savaşa karşı
seslerimiz bastırılmak isteniyor, politik
mücadele alanımıza müdahale ediliyor.
Savaş kadınların ayrımcılığa, görünmez
kılınmaya, erkek egemenliğine karşı
mücadelesini zorlaştırıyor, zayıﬂatıyor.
Savaş yaşadığımız toprakları erkeklerden ve silahlardan ibaret kocaman bir
kışlaya çeviriyor. Eril dil ve erkek şiddet
sokağa egemen oluyor. Savaş “erkeklik”
anlamına geldiği için erkekliği zedelediği, aileye karşı olduğu düşünülen her
türlü varoluş biçimi, her zamankinden
daha fazla bastırılmaya, yok edilmeye
çalışılıyor. Yalnız kadınlara değil, lezbiyenlere, transkadınlara ve eşcinsellere
yönelik şiddet de artıyor.
Bizler kadınlara karşı savaşın silahlı-silahsız/ ordulu-ordusuz olarak bütün
şiddetiyle sürmekte olduğunu düşünüyoruz. Günlük hayatta sevgi, şefkat,
annelik, evlilik bağlarını içine alan düşünce ve inanışlar bu şiddetin üstünü
örtüyor. Çatışma alanlarında kadınlara
yönelen şiddet, barışta meşru addedilen
bu şiddet sayesinde mümkün olabiliyor.
Bizler savaş ve savaştan rant ve çıkar
sağlayanların bizleri inandırmak istediği
gibi ‘Kürt sorununun’ çözümsüz olduğunu düşünmüyoruz. Kimsenin düşüncelerinden, inançlarından, kimliğinden,
cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa
ve şiddete maruz kalmayacağı, barış
içinde bir yaşam mümkün. Barışın bize
hediye edilmeyeceğini, bunun için mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz.
Barış için ısrar ediyoruz. Biz kadınlar
yeryüzünün bütün canlıları için yaşanabilir bir dünya istiyoruz.
Kadınlar olmadan barış olmaz.

Barış İçin Kadın Girişimi
feminist
politika
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feminizm kadim bir bilgidir
kadınlığın bilinçaltında

NASIL FEMİNİST OLDUM?

anne dem vurur kadının özgür, erkekten bağımsız olması gerektiğine. anneye vefa
borcu var. anneye saçlarını, ellerini ve gözlerini geri vermeli. bu yüzden kadın
olunacaksa en güçlüsünden olunmalı (!)
Gülhan Davarcı
yer: istanbul, beyoğlu
mekân: sosyalist feminist kolektif
kahraman: “nasıl feminist oldum?”
sorusunun cevabını arıyor. hayatın kendisi, cevabın ta kendisi. bu yüzden cevabı veremiyor. hayatı anlatabilse virginia
woolf’un bahsettiği shakespeare’ın kız
kardeşinin kendisi olacağına inanıyor.
(saﬂık işte!)
vurdum kapıları hızlı hızlı duymadın ki baba?
neden kızıyorsun tırnaklarımı kırmızıya boyamama
bozkırda açan gelincikler gibiler
oysa.
dokunma kızıl saçlarıma güneşin batışını hatırlatıyorlar
bana.
kaçtım hep karanlığından baba ama
gölgen hep arkamda.
koşuyorum sokakları soluk soluğa
kız kardeşlerimin suçlayan bakışları
pankartlarda.
neden öldürdün onları baba?
kendini feminizme götüren yolda
birkaç kilit kişiyi hatırlıyor
ve sadece onlardan bahsetmenin bile yeterli olabileceğini düşünüyor.
baba:
baba. annenin anahtarı
saklı, kilitli sandığı. kapısı her daim kapalı çatı katı.
annenin sevgiyle yeşerttiği
bahçenin bitimindeki dikenli telleri. her gece sokağın
başında bekleyen kara kedi.
saksımdaki çiçeklerin katili.
baba yatak odasında duruyor ve merakımı yorgan yapmış uyuyor. baba bir hortlak
olmuş geceleri tavan arasında
dolaşıyor. baba bahçeye girecekleri kanatıyor. baba sevmeye çalıştığım zaman
ellerimi cırmalıyor. saksımdaki çiçeklerimi hoyratça koparıyor.
baba karanlık, baba bilinmez, tehlikeli ve saklı.
anne:
annenin, saçı süpürge, elleri kürek,
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gözleri uzaklara yar olmuş. düşlendiği gibi yaşanmamış bir hayatın ağıdını
söyler her gün anne. bu yüzden iki kızının okuyup “özgür” olmasına ahdi var.
bunu bir mektup gibi okuduk yıllarca
gözlerinde. anne dem vurur kadının özgür, erkekten bağımsız olması gerektiğine. anneye vefa borcu var. anneye saçlarını, ellerini ve gözlerini geri vermeli.
bu yüzden kadın olunacaksa en güçlüsünden olunmalı (!)
anneanne, büyükbaba ve anne:
anne ve anneanne tütsü kokularının,
hoca fısıltılarının, muska üçgenlerinin
arasında. anneanne ağlıyor. büyükbaba
yolları mesken eylemiş oradan oraya
gidiyor. her durakta bir sevgili büyükbabaya el sallıyor. her el sallayışta anneanne daha çok ağlıyor. anneanne ağladıkça annenin göğsünde bir dağ kabarıyor. annenin göğsü kabardıkça efsunlu
evlerde babayı getirme derdine düşüyor.
biliyorum ki, büyükbaba gözyaşı, arap
alfabesi demek.
evlerimiz acı kaplı bizim. sandıklarımız,
bohçalarımız, yatak altlarımız.

her yer yapış yapış acı. anneannem,
göğsünde kırık cam parçası taşıyan bir
güvercin.
candan teyze:
candan teyze bir üst katta balkonda oturuyor. elinde sigarası yoksulluk
tüttürüyor. içeride romen kızı yerleri
süpürüyor. candan teyze kıskançlığı
yazma yapıp başına dolamış, romen kı-

zının “orospu”luğundan dem vuruyor.
romen kızı lal olmuş bakıyor. adamsa
sevme yeteneği tavan yapmış iki kadını idare etmenin hazzıyla erkekleştikçe
erkekleşiyor. küçücüğüm. adımın önüne
feminist sıfatını koymamışım. ama biliyorum ki bu dünya erkeklerin dünyası.
içimde öfke, içimde kızgınlık, içimde
haksızlığa uğramışlık duygusu. candan
teyze’yle oturmuşum balkona, küfrediyorum içimden bu dünyanın patronlarına!
erkekler:
ama görmüyorlar ki…ben yaşarken
kaç kere uzattım ellerimi onlara doğru.
beni, sylvia’yı, ikimiz gibileri anlasınlar
diye. etimizi lime lime eden acıyı tatsınlar diye. “güzelsin,” dediler “ışıltılı
ve zeki.” duymak istediklerimiz elbette
bunlar değildi. biz sadece tanınmak istedik. çünkü evrende sürekli düşüyorduk.
ah onlar! krallarınki kadar büyük burunları, düşünürler gibi kibirli, kargalar
misali üşüşürken üzerimize, literatüre
iyi analizler bıraktıklarını sanıyorlar. zavallılar! akbaba misali yiyorlar etimizi,
parçalıyorlar bizi.
oysa biliyor bilinçaltımızda yatan kadim bilgi. birileri var bizim dışımızda. eğer
bulabilirsek onları, toplanıp
yürüyebiliriz
düzenlerinin
üzerine.
sema zafer sümer ve sonuç:
ingiliz edebiyatı üçüncü
sınıf öğrencisiyim. amerikan edebiyatı dersi alıyorum sema zafer sümer’den.
kate chopin’i okumuşum.
uyanış’ın edna adlı karakterini unutamıyorum. onu intihara sürükleyen toplumsal roller üzerine kafa patlatıyorum.
arkasından sylvia plath, anne
sexton, alice walker ve daha niceleri…
feminizm konuşuyoruz. soruyorum güzelim troy gerçekten helen yüzünden
mi yıkıldı? cevabı artık biliyorum ve
kendime feminist diyorum. babam, annem, anneannem, candan teyze, erkekler, edebiyat bana tek seçenek bırakıyor:
feminist olmak!

KADINLIK HALLERİ

Makbul kadınlığın korkulu rüyası:

Ocaklardan ırak Şeﬁka

D

Ebru Sorgun

ışarıdan
baktığınızda
yaşadığı ve ona sunulan
dünyayı doğuştan reddetmiş gibiydi Ocaklardan
Irak Şeﬁka. Yaşadığı muhafazakar
taşrada, herkesin tuhaf ve haﬁften
de meşrep, azcık da saf mıdır nedir
yaftalarıyla kabullenip, bunların üzerinden mesafelendiği ama merakını da
alamadığı biriydi. Onlara göre Şeﬁka
dünya düzenini, makbul kadınlığı anlamayan, öğrenemeyen biriydi. Annesi azcık makbul kadınlık, yol yordam
öğrensin diye günlere götürürdü onu.
Şeﬁka bakardı bakardı, dinlerdi. Şeﬁka
konuşmazdı onlarla. Tüm bu kalabalığın
içinde paralel bir evrendeydi, tüm bu
çeşit kadınlıklardan adamlıklardan uzak.
Bir bilemezlerdi Şeﬁka’nın içinde tüm
bunların nasıl da önemsiz olduğunu.
Şeﬁka kek yapmayı severdi ama
kendine. Yaptığı keki ikram etmezdi
yanındakine ya da misaﬁre, Şeﬁka.
Ayıplanma konularından biriydi bu.
Yanındaki onu ayıplarken, Şeﬁka şimdi
ikram etse, “bunun içine ne kadar un,
yumurta koydun, osu az olmuş, busu çok
olmuş” demeleriyle, katlanılmaz bir kek
yapma yarışması muhabbetine girmek
istemezdi. Yan yan yerdi kendi kekini,
yüceltilmiş ve keklendirilmiş tüm çay
sohbetlerine inat. Makbul teyzelerin
kendilerini iyi hissetmesine yarıyordu
Şeﬁka’nın o ocaklardan ırak hali.
Şeﬁka’ya bakıp huzursuzlanmalarına
karşılık, şükredecek ne çok şeyleri
olduğunu düşünürlerdi ocaklarında. Onlar ne kadar da makbuldü bu halleriyle.
Şeﬁka aslında hayatı boyunca ona
sunulan tüm düzeni doğalında anarşist
bir tavırla redddetmiş, ne taşrayla,
ne taşranın muhafazakar ileri gelen,
babasıyla, ne annesinin yaptığı sınırlar
karakolluğuyla ilişki kurmuştu. Ne
Bakunin’i tanırdı, ne de Simone De
Beauvoir’ı. Tanışsa onlara da kekinden
vermezdi zaten. Taşranın çok önemli
aileleri, kızlarının Şeﬁka’ya benzemeyen hali için şükrederlerdi. İyi ve
kötü onun üzerinden belirlenirdi. Şeﬁka
gibi bakma, Şeﬁka gibi yürüme. Ne o
Şeﬁka’yı mı örnek aldın? Ay bunda bir
Şeﬁkalık var bugün… Tabi ki kızların
Şeﬁka’yla yakinen arkadaşlık etmesi
yasaktı. Şeﬁka sınır tanımayaz, terbiye

Makbul teyzelerin kendilerini iyi hissetmesine
yarıyordu Şeﬁka’nın o ocaklardan ırak hali. Şeﬁka’ya
bakıp huzursuzlanmalarına karşılık, şükredecek ne çok
şeyleri olduğunu düşünürlerdi ocaklarında
edilemez ve evcilleştirilemezdi. Hali
vakti yerinde, dini bütün, vatansever ve
eşraftan babasının ve makbul annesinin
hatırına idare ediliyordu. Sıralı mesafeli
katlanıyorlardı makbuller ona. Kendi
aralarında allah muhafaza, dağlara
taşlara, allah ıslah etsin, benden uzak
allaha yakın olsun cümleleri gezerdi.
Şeﬁka ne onları, ne onların cici kızlarını,
ne de kulaklarına kurşun döktükleri
şeytanı umursardı.
Yirmi tane kadının içinde öyle bir laf
atardı ki ortaya, kadın günü buzhaneye
dönerdi, ev sahibi “çayları tazeleyeyim
ben” diye koşturmaya başlardı. Kim ne
derse desin doğuştan karşıydı Şeﬁka.
Hem de ötekilerin beklenmedik savunucusuydu. Kadınlar, ortamda makbul
görmedikleri bir kadının, makbul görmedikleri hallerini asıp keserken, Şeﬁka
dikiliverirdi karşılarına. O umursamaz
ve hareketsiz bedeniyle dan diye girerdi
lafa, hiç utanmadan sıkılmadan, utandıra
utandıra, karşıdakinin boğazını sıka sıka
girerdi. Tüm makbul teyzelerin, kendi
gençliklerinde kırıp yedikleri cevizlerin
kabuklarını saçardı. Şeﬁka, kim nerede
kiminle ne yapmış bayramlık arşivini
gerektiğini hissettiği anda bir açardı ki,
o kutsal ocaklardan içeri ceviz kabukları
dolardı… “ne oldu yağmur yağdı da
yarıklarınız mı kapandı, siz sanki hiç
oynaşmadınız kimseyle” demişti birgün,
asan kesen makbul teyzelere... elindeki
ceviz kabuklarını ortalığa saçıvermişti.
Makbul teyzeler çay çorba tazelemeye
zor atmıştı kendini, kırılmış cevizlerinin
kabukları değmesin diye. Şeﬁka da kekinden bir lokma atmıştı ağzına. Bir dahaki sefere cevizli kek yapmaya karar
verdi. Şeﬁka bir tek kendini savunma
gereği duymazdı ya da kendini savunma
biçimi buydu.

Şeﬁka aşık olur…
Şeﬁka aşkta da sınır tanımadı. Baktı,
gördü, içinde bir ateş hissetti. Cevizler,
kekler, unlar, yumurtalar, ölçüler, çaylar,
çorbalar, makbul teyzeler uçuşuyordu
etrafında. Tüm çevresine göre olacağı
buydu. Annesi yalvardı yakardı, ağladı
sızladı, sütünü haram etmekle tehdit etti.

Şeﬁka’nın tüm şeﬁkalıklarına rağmen,
annenin kızını davulla zurnayla gelin
etme arzusu, Şeﬁka’nın annesini davulun tokmağıyla tehdit etmesiyle son buldu. Ocaklardan ırak Şeﬁka “kandırıldı”
evli bir herif tarafından. Kandırıldı denmesi bile hala ona gösterilen sahtekar
merhamettendi tabii. Şeﬁka’dan da zaten makbul kadın mı olurdu? Kim karakolunun makbulu yapardı onu. Halbuki
Şeﬁka şıkır şıkır aşık olmuştu, Şeﬁka
aşık olduğu adamla sevişmişti hiç nazlanmadan, ne olur diye düşünmeden.
Öyle ya o onu istiyordu, o da onu. Şeﬁka
hamile de kaldı kalmayı düşünmemişti
ama... yine düşünmedi, doğurdu. Adam
gitti, Şeﬁka aldı oğlanı peşinden gitti,
üstüne üstlük adamın karısının evine
yerleşti. Kadın da pek makbul bulmadı
tabi bunu da ama Şeﬁka yine istiﬁni bozmadı. Ocaklardan ırak Şeﬁka,
ocaklarından gitmiyordu. Zaman geçti,
Şeﬁka bir çocuk daha doğurdu. İsmini
de yine öylesine bir isim koydu. Hiçbir
beklentisi yoktu çocuklarından da.
Çocuktu işte. Verdiği isimlerle belli oluyordu yüksüz, takısız... Benim
olamadığım olsun isimlerinden çok
uzakta. Hatta biri ona niye daha güzel
bir isim koymadın dediğinde, Şeﬁka
anlamsız gözlerle baktı kadına: “isim
dediğin nedir ki, seslenince gelsin yeter”
dedi. Sonra kadına ikram etmediği kekinden bir lokma daha attı ağzına. Onlar
Şeﬁka’nın kekinin tadından anlamazdı.
Şeﬁka adamı hiç bırakmadı, adam
da onu bir daha bırakamadı. Adam
karısından ayrıldı, nikah eski eşte,
adam da Şeﬁka’da kaldı. Yıllardır
birlikte yaşıyorlar. Çocukları büyüdü.
Büyüdükleri için Şeﬁka onlara artık ses
de etmiyor.
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Keşke yan yana oturabilsek…

KADINLIK HALLERİ

Toplumsal cinsiyet denen şey olmasaydı, hayat ne kadar güzel olurdu, rahat olurdu,
eyvallah! Bir yerde bir ezilen grup varsa, bir de onu ezen bir grup var demektir. Bu
kategoriler farklı biçimde isimlendirilebilir. Ezilme biçimleri muhtelif…
Başak Günsever

B

irçok Avrupa ülkesinde olmayan, bizim ülkemize has,
şehirlerarası yolculuklardaki “bayan yanı” uygulaması
iyi midir kötü mü? Benim de kafamda
çarpışıyor. Trende ya da uçakta olmayıp, otobüslerde olan bir uygulama bu.
En son Ankara-Eskişehir treninde tek
başına yolculuk eden kadınların yanına
erkekler oturtulmamış. Basında da bu
haber, o kadar kadın düşmanı bir dille
verilmişti ki. “N’aparlarsa yapsınlar”
diyesi geliyor insanın! Oturtmasınlar
erkekleri de… Lakin kazın ayağı öyle
değil. Bir erkeğe kadın ya da bir kadına
erkek yanı bilet satmamanın iki sebebi
olabilir. Birincisi erkek kadına karşı bir
suç işler, kadın da “mağdur” olur. Ama
bunun alt metni şudur bu toplumda erkek kadını taciz eder, kadın da kendini
koruyamaz, zavallı! İkincisi de bir kadın
yanındaki erkeğe (haﬁfmeşreptir çünkü
kadın bu toplumda) göz kırpabilir, kuyruk sallayabilir. Bunun da alt metni şudur; kadınlar yolludur, onlara güven olmaz! Görüldüğü üzere her iki durumda
da kadınlık hallerimiz yok pek alâ. Ama
erkek? O, taciz etse de sırtı sıvazlanan
değil mi? “En iyisi boşuna arıza çıkarmayalım” demiş bilirkişiler, memleketin zavallı adamlarına “karıyı kızı” taciz
edip, olay yaratacak koz vermeyelim
şimdi, değil mi ama? Ne gerek var? Zaten bu adamlar buna teşne demişlerdir.
Yolda, orada burada, her yerde kadınları
taciz etmiyorlar mı zaten?
“Hakikaten hayatında en az bir kere
taciz edilmemiş bir kadın tanıdığımız,
hemcinsimiz var mı? O zaman bir de şehirlerarası otobüslerde erkekleri kadınların yanına oturtursak, başımıza neler
gelir allah muhafaza!” diye mi düşündüler bu uygulamayı bulan ve sürdüren
otobüs şirketleri? Hem uygulayış biçimleri hem de sonuçları itibariyle ne kadar
cinsiyetçi bir uygulama! Çünkü cinsiyetinden dolayı kadınların ve erkeklerin yaşayacağı şeyi önceden belirleyen,
peşinen kabul eden bir anlayış. Böyle alt
metinler, toplumdaki cinsiyet kodlarının
yaratılmasına ve sürdürülmesine olanak
sağlıyor çünkü. Buna göre kadını her
zaman taciz edilecek, erkeği de her zaman taciz edecek bir kategoriymiş gibi
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sunuyor topluma. Ama kadınlar gerçekten tacize uğruyor, bu da bir gerçek. Yahut taciz korkusuyla yaşayabiliyorlar.
Ha! Bana sorsanız erkeklerin ve erkekliğin, yasa koyucu ve uygulayıcılarla bu kadar korunduğu, kadına karşı
en haﬁﬁnden en ağırına kadar işlenen
suçların bu kadar yok sayıldığı ve cezasız kaldığı bir ülkede; farzımuhal
İstanbul’dan Ankara’ya gidecek bir otobüste tanımadığım bir adamla, zinhar
yolculuk yapmak istemem. Hem erkekler, hem kadınlar için nereden bakarsanız onur kırıcı bir uygulama olmasına
rağmen, istemem. Çünkü dediğim gibi
kadına karşı işlenen suçlar bir hak görülüyor erkeklerce ve bu hak devletçe de
korunuyor. Bu da bütün erkeklerin bu
suçları rahatça işlemesini sağlıyor.
Kadına yönelik bir taciz olduğunda,
o kadına erkek egemen bir tavır üzerinden “sen bi’sus!” denmiyorsa eğer,
ya olay mahalindeki erkekler birbirine “erkekçe” şiddet uyguluyor oluyor,
ya da tacizci erkeği kollayarak kadına
“sen yanlış anlamışsındır abla” muamelesi yapılıyor. Kimse taciz edilenin
vereceği haklı tepkiyi bile beklemiyor.
Hatta tepki göstermek istediğinde kadın itinayla, kibarca susturuluyor, -haklı
olarak- susmuyorsa kabaca susturulup,
daha çok şiddet görebiliyor. Hadi toplum görmezden geldi, yasa ne yapıyor?
Taciz, TCK’nın 105’inci maddesine
göre suç değil mi? Ancak polis, savcı
bunu umursuyor mu? Polisi çağırsan
ne olacak? İşte “bayan yanı” meselesi o

yüzden sadece bayan yanı meselesi değildir. Bir de kadın değil, bayan! İyice
iki yüzlülük!
Yani güdük bir muhafazakârlıkla
“bayan yanı” diye bir şey icat ediliyor.
Sonunda “trende erkekler bayan yanına
oturtulmadıkları için otobüsle yolculuk
etmek zorunda kaldılar” diye suç yine
alttan alta kadına atılıyor. Bu da bir kadınlık hali işte, namusla da “kendilerince” icat ettikleri bir “ilericilikle” de kadını ezebiliyorlar… Sanki yasa koyucular, otobüs şirketi sahipleri, hatta trende
ya da otobüste taciz edenler kadınlarmış
gibi! Komik yani! Bir de madem o kadar
rahatsız oluyorsunuz bundan, hadi tartışalım. Bizce de onur kırıcı, bizce de kadın erkek yan yana yolculuk edebilmeli.
Erkeklerin erkeklerle muhabbet edebildiği gibi erkekler kadınlarla, kadınlar da
erkeklerle edebilmeli. Kadınlar erkeklerden çekinmemeli, korunmaya muhtaç ya da haﬁfmeşrep görülmemeli. Erkeklerden korkmamalı, konuştuklarında
erkeklere kuyruk sallıyor muamelesine
uğramamalı. Bence de kalksın “bayan
yanı.” Peki tacize uğramama garantisi
var mı? Tacize uğradığında korunma
garantisi var mı? Eee? Keşke cinsiyetçi
bir toplum olmasa, eee? Erkekler, kadınların da insanlar kadar, kendileri gibi
güvenli bir yolculuk hakkı olabildiğini
düşünebilse… Bunu akıl edip bu iradeyi
gösterebilse… Taciz diye bir şey olmasa… Kadınlarla erkekler rahatça yolculuk edebilse… EEE?

KİTAP

“Biz bir orduya kafa tuttuk arkadaş”

Kadınlar, bir yandan bağımsız siyaset yapma imkânını yaratırken, bir yandan da
aralarındaki her tür farklılıkları (yaş, bilgi, deneyim, geçmiş…) aşmanın yollarını
bulmuşlardı Mamak’ta

Ö

Hülya Üstün

nce, “anlatan” kadınların adlarını yazalım… Adile, Ayfer,
Ayşe, Feride, Güneş, Hayat,
Meral, Pamuk, Seher, Sema, Sezgin,
Sükun.
Kitabı okurken, sanki birimizin evinde
bir araya gelmiş, ara ara tüylerimiz diken diken, bir ara gözlerimiz dolu, hop
kalkıp hop oturarak, daha çok gülerek,
anlatıyormuşuz hissine kapıldım sıkça… Anlatılara kapılıp, okumayı unutarak yaşadıklarımı düşünür, “ama bir
yandan da böyleydi…” diyerek kendi
kendime konuşur oldum.
Meral Akbaş, kitabın başında, ‘sözlü
tarih’ yöntemini neden, nasıl seçtiğini
(çok da iyi yapmış) alıntılar yaparak
açıklamış; böylece, bu bölümdeki anlatı
da gayet güzel bir biçimde kitabın amacına dahil olabilmiş. Kitap boyunca da
bu yöntemden ayrı düşmemek için çok
dikkatli davranılmış.
Kitap’ta, 12 Eylül öncesi ve sırasını,
okuldan bozma bir cezaevi olan ‘iki
yıllık’ı, bir “hoş geldin işkencesi” alanı olan Mamak cezaevi girişindeki
‘kafes’i, ‘tabutluk’u, Mamak cezaevinin 12 Eylül öncesi ve sonrasını, A ve C
blok kadınlar koğuşunda yaşananları ve
dışarıda karşılaşılan dünyayı anlatmakta
kadınlar.

Kadınların kendi sözlerine,
kendi anlatılarına ulaşmak…
“Bu çalışma, Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde askeri cezaevi deneyimi
yaşamış kadınların, kadın koğuşlarında bir arada yaşama tecrübelerinin, farklı yaşama/dayanma taktikleri
geliştirerek ayakta kalmaya uğraşma pratiklerinin, direnme ve tahayyül yüklü stratejileri(nin)… protesto
enerjileri(nin)… bireysel ve kolektif
fantezi ve yaşamı yeniden sahiplenmeye
yönelik yaratıcı girişimleri(nin) anlaşılması ve görünür kılınması girişimidir.”
diyor Meral Akbaş.
Cezaevi, kadınlar tarafından metanetle
karşılanmıştı; onlar, yapmaları gerekeni yapmışlardı… Cezaevine girmek de
mücadelenin bir parçasıydı Mamaklı
kadınlar için. “Günlük yaşantıda erkeklerden daha çok şiddet gören kadınlara,
cezaevindeki şiddetin ‘vız geldiği”ni

söylüyordu Sema. Kadınların cezaevinde yaşadıklarına dair anlatıların azlığı
ve kadını yok sayan söylemin, “devrimci” yazında da egemen kılınmasına, bu
mütevazı yaklaşım imkân vermişti belki, böylece...
Mamaklı kadınlar, çeşitli ortam ve durumlarda, çok nadiren dillendirdikleri
(Mamaklı diğer yüzlerce kadın gibi) anlatılarını dışarıya “anlatmaya” başlamış
oldular bu kitapla... Meral Akbaş’tan
devamla…“Kadınlar, cezaevi mekânını
‘yaşama alanı’ olarak tariﬂediler; cezaevinde yaratılan bu ‘başka’ dünyayı
farklı kelimelerle, farklı anıları hatırlayarak ama sürekli dile getirdiler.” Ve
Mamaklı kadınların anlatıları, cezaevi
kadın deneyimini görünür kılıvermişti…

Mamak artık dayanışmanın
mekânıdır…
Kitaptan alırsak, “Kadınlar için cezaevindeki kadın koğuşları, koğuşta yapılan eylemlerin, idareye karşı tutumun ve
oluşturulan taleplerin kadınlar tarafından ortak olarak tartışılması ve belirlenmesinin, bir başka ifadeyle bağımsız
siyaset yapmanın imkânını buldukları
mekânlar oldu. Bu ilişki biçiminin dayanışmaya çevrilebilmesi için aradaki
sınırların ama en önce örgütsel sınırların bulanıklaşmasını sağlayacak bazı
deneyimlerin koğuşta yaşanması” gerekmişti.
Kadınlar, bir yandan bağımsız siyaset
yapma imkânını yaratırken, bir yandan
da aralarındaki her tür farklılıkları (yaş,
bilgi, deneyim, geçmiş…) aşmanın yollarını bulmuşlardı Mamak’ta.
O günlerde ancak gülerek ayakta kalabildiklerini söylüyor, işkenceleri gülerek alt etme yöntemini geliştiren ve
uygulayan Mamaklı kadınlar. Akbaş’ın
dediği gibi, kadınlar, kapatıldıkları
mekânda gülerek, “hayır” diyerek, zorlukları ve zorunlulukları eğip bükerek,
hayal etmekten vazgeçmeyerek, yaratarak, keşfederek, paylaşarak başka bir
mekân kurmuşlardı.

Şiddete beraberce nasıl karşı
koyduklarını farklı bir dille
anlattılar…
Mamaklı kadınların, kendi işkencelerini
anlatmak yerine -genellikle pek rastla-

Mamak kitabı / Meral Akbaş
Ayizi Yayınları

nılmayan-, dayanışmayı sağlayan ve dayanışmaya “yarayan, yaratılan” baskı ve
işkenceleri anlatmayı tercih ettiklerini
görüyor; bu bölümleri, “Yaşasın Kadın
Dayanışması!” aklımızda olarak okuyoruz…
Kadınlar, “Başka kelimeler, başka başlangıçlar ve bitirişler, başka bir dille
Türkiye’ye dair farklı bir tarihi” görünürleştirmişlerdi. Onların anlattığı, “cesur” ve “korkusuz” kadınların hikâyesi
değildi… Mamaklı kadınlar, sadece
hatıralarını anlatmıyorlardı; Türkiye solunun geçmişine dair anlattıklarıyla hali
hazırdaki sınırlı bilgimize yeni sesler,
başka kelimeler, pek bilinmeyen görüntüler de ekliyorlardı. Sükun’un dediği
gibi, “Kadınlar direnmişti ve birden her
şey tersine dönmüştü!”
Not olsun: Kitabın sonlarına doğru,
“Sadece sol hareketin değil, feminist
kadınların da ilgisiz kaldığı bu tarih…”
denmekte ve bir miktar haksızlık yapılmış olunmakta. 12 Eylül öncesinden
gelen kadınların birçoğu, 12 Eylül’ü,
içerde ya da dışarıda çeşitli şekillerde
yaşadılar. Ve bu kadınlar daha sonra
feminizmle tanıştılar. Bir araya gelişlerinde konuştular yaşadıklarını, bazen
de bir yerlerde anlattılar... Ama bu tanışmadan sonra kendi sözlerini, kendi
dilleriyle söyler; kendi mücadele yöntemlerini geliştirir; kendi eylemlerini
yaratır oldular… O zamandan beri de
kendi tarihlerini yazmaya başlamışlardı
zaten.
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Umut ve direniş: Mamaklı kadınlar

KİTAP

Açlık grevi yaptığımız dönemde, artık şekerli su ve tuzumuzu idare vermemeye
başlamıştı, Ersin Teyze bize destek olmak için kızına “Kaktüsler susuz da yaşar “
diye yazmıştı mektubunda
Gönül Işık

“K

aktüsler Susuz da Yaşar”,
12 Eylül dönemini Mamak Cezaevi’nde karşılayan kadınların hikayelerinden oluşuyor. Yıllar sonra bizleri buluşturan ve
birleştiren “Ankara Devrimci 78’liler
Derneği’nin 26 Yıl Sonra Sahibini Arayan Mektuplar Sergisi” oldu. En gencimiz bile 50’sine merdiven dayamıştı.
Yıllar sonra buluşmanın heyecanı ve
coşkusuyla kucaklaştık birbirimizle…
Kısa sürede bir yazışma grubu oluşturduk. Grubumuzun adı Mamaklı Kadınlar idi.
120 kadın oluverdik. Önceleri birbirini
bulmanın sevinci ve heyecanı ile yazıştık. Bir süre sonra da yıllar önce yaşadıklarımızı o günkü ve bugünkü duygu
ve düşüncelerimizi gruba yazsak, paylaşsak sağaltıcı olmaz mı hepimiz için
dedik ve yazmaya başladık. Çok iyi geldi bu paylaşım ve dostluk birbirimize…
Bir süre sonra da kitap çalışmasına başladık.
“Kabuk tutan yaraların yeniden deşilmesi kolay olmadı. Ama birbirimizi cesaretlendirip, anılarımızı yazıp paylaşmaya devam ettik. Bu sımsıcak, samimi
ve dürüst ilişki hepimize çok iyi gelmişti. Sağaltmıştı bizi… Tıpkı Mamak’taki
gibi… Ve bu zorlu çalışmayı da her şeye
rağmen başarıyla tamamladık. Bunca
emeği heba etmedik. Ve okuyucu ile buluşturabildik kitabımızı…”
“Kaktüsler Susuz da Yaşar”da, Mamaklı
kadınlar her biri kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek, aradan geçen
31 yıla karşın hafızalarına kazınmış anılarını dile getiriyor.
Kitabımızın adını da annelerimizden
biri olan Ersin Öztoklu’nun mektubundan esinlenerek koyduk.
Açlık grevi yaptığımız dönemde, artık
şekerli su ve tuzumuzu idare vermemeye başlamıştı, Ersin Teyze bize destek
olmak için kızına “Kaktüsler susuz da
yaşar “ diye yazmıştı mektubunda.
12 Eylül askeri darbesinin icraatları
Mamak’ta, 28 Ağustos 1980’de başlar.
Mamak Cezaevi’nde bulunan kadın ve
erkek mahkumlar alışılmışın dışında
şiddete maruz kalırlar. Artık her tutuklu
kadın veya erkek fark etmez, askerdir,
komutanlarının tüm emirlerine uymak
42

feminist
politika

zorundadırlar. Bunlar arasında İstiklal
Marşı’nın okunması, askerlerin söylediği “Her Türk asker doğar” gibi nidalarla
yürünmesi, sayım yapıldığında sondaki
kişinin “sondur komutanım” demesinin
istenmesi olağan kurallardan olmuştu...
“Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi’ndeyken bir güvercin ürkekliğindeydik önceleri... Ürktük, çekindik, korktuk, kaygılandık ve de suskun kaldık. Anlamaya
çalıştık. Sonra toparlandık. İnsanlığımızı, kişiliğimizi, devrimci değerlerimizi
savunmak üzere güçlerimizi birleştirdik.
Suya atılan taş misali başladı bu başkaldırı... Önce küçük bir halka, sonra
giderek büyüyen, çoğalan ve tüm suya
yayılan halkalar gibi...
Orada büyüdük... Orada tanıdık kendimizi ve birbirimizi... İnsanı, insanlığı,
dostluğu ve dayanışmayı... Sevmenin
gerçekten ne demek olduğunu... Ve de
birbirimizi farklılıklarımızla sevmeyi... Sırt sırta, omuz omuza vermeyi...
Konuşmadan, sessiz yüreklerin sesiyle
iletişim kurabilmeyi... Sevgilerimiz büyüdükçe, dayanışmamız güçlendikçe,
zulmün küçüldüğüne tanık olduk. Ölüm
hücresinde, tabutlukta ya da bir başına
tecritlerde, kafeslerde iken bile dostlukların, yoldaşlıkların sıcaklığı ısıttı üşüyen bedenlerimizi, yüreklerimizi… Bir
de içimizi en çok acıtanın, kendi acımızdan çok, dostlarımızın acısına tanıklık
etmek olduğunu öğrendik orada...
31 yıl sonra, kitabın basımı aşamasında, 2011 Ağustos’ta, buluştuk “Mamak
direnişimizin sessiz ama yürekli kahramanlarından” asker “Küçümen”le. Anısı, “Benim Askerlik Arkadaşlarım Sizlerdiniz” başlığıyla yayınlandı kitabın
sonunda…
“Demirel’e oy veren bir ailedendim.
Mamak’ta 15 ay askerlik yaptım. İlk iki
ay subaylar bizi çok korkuttular. Tutuklulara yaklaşamıyorduk. “Onlarla göz
göze gelmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız ve onları ‘Lan’ diye çağıracaksınız
diyorlardı. Bu iki aydan sonra insanlık
dışı baskılara karşı kızların direnişlerine tanık oldum ve etkilendim. Kimi
erkekler bile beş altı copla bas bas bağırıyordu ama kızlara kırk elli cop vuruluyordu, sesleri çıkmıyordu. ... Kızlara
güvendiğim kadar asker arkadaşlara güvenmiyordum. Bu nedenle de hiç asker
arkadaşım olmadı.”

Kaktüsler Susuz da Yaşar /
Dipnot yayınevi

“O yıllardan bu yıllara hep aklımdaydınız. … Benim askerlik arkadaşlarım
sizlerdiniz. 51 yaşındayım. Bugün o
yıllarda sizin için yaptıklarımı yapacak
cesareti gösterebilir miyim diye düşündüğümde “Evet, daha da fazlasını
yaparım” diyorum. Şimdi sizleri yakından da tanıyorum. Artık dünyanın her
yanında bir sürü kız kardeşim var.”
“Bilin
istedik
yaşadıklarımızı…
Öğrenin istedik Mamak Kadınlar
Koğuşu’nun mücadelesini ve direngenliğini… Kadınların, 12 Eylül askeri faşist cuntasının Mamak Cezaevi
İdaresi’ne karşı mücadelesini, nelere
rağmen ve nasıl birlikte ördüğünü;
Görün istedik gözlerimizdeki pırıltıyı,
duyun istedik türkülerimizi ve marşlarımızı… 31 yıl önce yaşadıklarımızla
tarihe dair anılarımızı kitaplaştırarak
yazılı tarihe küçük de olsa bir not düşmek ve sonraki kuşaklara taşımak istedik bu deneyimimizi…”
Bizler, her şeye rağmen ve hâlâ tüm
insanların özgür ve eşit olabileceği bir
başka dünyanın hem gerekli, hem de
mümkün olduğu umudu ve inancı içindeyiz. Dayanışmanın, birlikte mücadelenin, direngenliğin, zorlu bir mücadeleden başarıyla çıkmanın coşkusunu;
acılar, hüzünler kadar kahkahaları da
duyumsayacağınız bir kitap oldu kitabımız…

KİTAP

Feminizm kendi arasında
Feminizmin radikalliği buradan gelir: İnsana rahat huzur vermez, bütün sığınakları,
bütün evleri kuşkuyla karşılar ve bizi sokağa çağırır. Radikaldir ve yorucudur
Tuğba Özcan
Aksu Bora’nın Ayizi Yayınevi’nden
çıkan Feminizm Kendi Arasında,
“yıllardır emek verdiğimiz bunca birikimin belki de birikmediği duygusuyla
başa çıkmak kolay değil” diyerek çeşitli
yerlerde yayınlanmış yazıları bir araya
getiren bir kitap. Feminizmi Tartışmak,
Temsili Kadın Kadınları Temsil Edebilir
mi? Kadınlık ve Maziye Bir Bakıver
başlıklarıyla dört bölüme ayrılmış.
Feminizm içi tartışmaları besleyen,
kimlik siyasetine, projelere, politik aktörlerin müdahale güçlerine vurguyla,
sorular sorarak, kendi cevaplarını tekrar
ele alarak çok verimli bir tartışma hattı
yürüttüğü yazıları bugüne de denk düşen
konular hala. Kadınlık bölümündeki
yazılar ise bir çırpıda keyiﬂe okunuyor.
Bu bölümü okurken, geçen sene Amargi
dergisi okur buluşması için ODTÜ’ye
gelen Aksu Bora’nın kadınların gündelik öykülerinin, yaşanmışlıklarının
anlatısının ne kadar değerli olduğunu

Bizbize…
Güneş Terkol-Deniz Ulusoy
İstanbul Modern’deki “Hayal ve Hakikat” sergisi kapsamında kadın sanatçılara
yönelik “Biz Bize Buluşmalar” başlıklı
ücretsiz atölye çalışmaları düzenlendi. Biz de bu kapsamda 13 Ekim’de
ortak bir atölye düzenledik. Atölye,
kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri
konularına odaklanarak pankart üretmek üzerine gelişti. 19 katılımcıyla 3
saat süren atölye çalışması, ilk olarak
kadına yönelik şiddetin nedenlerini
tartışmaya açarak başladı. Manisa’da
Şeﬁka Etik’i manşet yapan Haberturk
protestosu üzerinden açılan tartışma,
katılımcıların yorumlarıyla şekillendi.
Daha sonra, sevgililer arası ilişkilerden,
çocuk bakımındaki iş bölümüne, günlük
hayat içinde karşılaştığımız tacizlere kadar pek çok konuya az da olsa değinildi.
Atölyeye orta sınıfın farklı kesimlerinden, farklı yaş ve meslek gruplarından
kadınların katılması, tartışmaların hararetli geçmesine neden oldu. Örneğin;
şiddetin sadece alt sınıftan kesimler
arasında veya belli bir sosyo-ekonomik
seviyenin altındaki kadınlar için geçerli

vurguladığını ve bu tür yazıları
öncelediğini söylediğini hatırladım.
Çok yalın, çok gerçek, hep tanıdığımız
ama anlatılmaya ihtiyacı olan ve sayfalarca teorinin işaret edemeyeceği kadar açık… 2004’ten bugüne kadınlık
hallerinden yerel politikaya, projecilikten şimdinin eylemliliğine, feminizme içkin hemen her konuya değinen
yazıları tarihe not düşen kitapta, önceden yayınlanmamış bir bölüm var:
feminizm kendi arasında. Benim çok
eğlenerek okuduğum bir tespitler dizisi
oluşturmuş Aksu Bora. Farklı feminizmler denilen ama çeşitliliğin içinden de
kolay kolay çıkılamadığı şu vaziyette,
gözlemlerinden küçük bir feminizmler
sözlüğü yaratmış. Bana sürpriz olmuştu
bu kısım, şimdi anlatıp okuyucuların
keyﬁni baltalamayayım.
Ve tabi Perşembe Grubunun Dergisi:
Yeter! Aksu Bora’nın “kendi hikayeni bulup çıkarmak, tamir etmek, belki
yeniden yazmak…” dediği, yapılanların,
anısı kalanların sese ama daha çok da

yazıya dönüşmesinin ne kadar önemli
olduğunu hatırlatıyor. Kadınların sessiz
tarihini tozlarından arındırmaya çağıran
Virginia Woolf, tekrar söylesin: “Ve
yazın, erkekler ne der diye düşünmeden
yazın!..”

olduğuna inanmak isteyen
çoğu katılımcı ile bunun hiç
de böyle olmadığını söyleyenler arasındaki konuşmalar
sırasında farklı kutuplaşmalar
yaşandı. Şiddetin ya yalnızca
ﬁziksel boyutunun görünür
olduğunu ya da nedeninin
‘yanlış
seçimler’ olarak
açıklandığını gördük. İkinci
nokta ise, sevgi ve duygusal bağ,
kadınların en yakınlarındaki erkekleri
eleştirmelerinin ve dolayısıyla kendilerini bu sorunun bir parçası olarak
görmelerinin önünde en büyük
engellerden birisi. Erkek egemenliğinin
feminist eleştirisinin birçok kadında bu
sevgi bağını çökertecek bir tehdit gibi
görülmesinin savunmacı reﬂekslere yol
açtığını duyumsadık.
Kişisel tecrübeler üzerinden örneklerin
de paylaşıldığı, beklemediğimiz bir
sertlikte geçen konuşmalardan çıkan
sonuçlar ise yine beklemediğimiz
şekilde oldu. Atölye çalışması sonunda
“evlilik hatırası” yazısı altında bir gözü
mor, eteği parçalanmış yalnız bir kadın
imajı, “yanlış anladın sen benim kızım

gibisin” diyen pişkin bir erkek portresi,
“dikkat aşırı sevgi” yazan bir yazının
altında ise sevgi dolu bakışlarına
rağmen sevgilisinin saçlarını yakan
erkek imajı yan yana geldi. Bizim
açımızdan en çarpıcı olan şeylerden biri
de, konuşmanın başında bir başka kadını
“yanlış seçimler” yapmış olabileceği
için tacize, şiddete uğramış olabileceğini
söyleyen ve evliliğinden çok memnun olduğundan dem vuran bir kadın
arkadaşımızın, atölye sonunda yazdığı
sloganlar oldu: “Kutsal aile=şiddet” ve
“Size de olabilir”. Ve biz yine, birlikte
olmanın, birlikte üretmenin, birlikte
paylaşmanın, zaman zaman sert ve kırıcı
olsa bile konuşmanın, hepimizin yalnız
bırakılmışlıkla şekillenen zırhlarını
nasıl çözdüğünü gördük…

Feminizm Kendi Arasında / Aksu
Bora / Ayizi Yayınları
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Evli olmayana koruma yok
Şiddet gördüğü için Ankara Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunan kadın, “imam nikâhlı” olduğu için “Ailenin Korunmasına Dair
Kanun”a tabii olamadı ve koruma alamadı
Yani erkek şiddetinden korunmak için
önce şiddet uygulayan tehdit eden erkekle
evlenmiş olmanız gerekiyor. Devlet kendi
yasalarıyla inşa ettiği birey hukukunu değil
aile hukukunu koruyor.
Ankara’da 30 yaşındaki A.A, imam
nikâhlı olarak yaşadığı Emin K. tarafından,
garsonluk yaparak kazandığı parayı vermediği için dövüldü. Dört yaşındaki kızını da
alarak hastaneye giden A.A, daha sonra oturduğu semtteki karakola başvurdu.
Ankara Adliyesi’ne giderek savcılığa suç
duyurusunda bulunan A.A, rapor alması için
Adli Tıp’a gönderildi.

A.A, Şiddet gördüğüne ilişkin Adli Tıp
raporuyla birlikte savcılığa geri döndü.
Çocuğuyla birlikte kararı bekleyen
A.A’ya, “imam nikâhlı” olması nedeniyle
4320 sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” kapsamında mahkemece tedbir kararı
verilemeyeceği bildirildi.
Mevcut kanuna göre, evli olmayanlarla
ilgili koruma ve tedbir kararlarını ancak kaymakamlıklar verebiliyor.
Ankara Barosu, A.A’ya şiddet gören kadınlar için başlatılan “Gelincik Projesi” kapsamında hukuki destek için bir avukat görevlendirdi.

Mezopotamya Sosyal Forumu
keden gelen yaklaşık 2 bin katılımcı ile birçok panel, atölye, buluşma gerçekleştirildi.
MSF, 20 Aralık 2008’de Mezopotamya toprakları üzerindeki toplumsal örgütlenmeler,
inisiyatiﬂer, sendikalar, sivil
toplum örgütleri, yerel yönetimler ve “Başka Bir Dünya
Mümkün” diyen dünyadaki
benzer oluşumların dayanışma ağı ile kuruldu.

21-25 Eylül tarihleri arasında “We Azadi
Bı Serkeve” (Özgürlük Kazanacak) sloganıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen 2. Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF)’nda 250
kurum, insiyatif ve oluşum yer aldı. Nijer,
Fransa, Filistin, Ekvator gibi birçok farklı ül-

Mezopotamya Sosyal Forumu (MSF) kapsamında
birçok ülkeden kadının katılımıyla ‘Kadın
Özgürlük Mücadeleleri ‘başlıklı panel gerçekleşti. Örgütlenme ve mücadele yöntemleri üzerinde duran kadınlar, özgün ve özerk
örgütlenmeleri gerektiğini söyledi.

Koca soyadı olmazsa
aile kutsanmaz!

Anayasa Mahkemesi kadınların evlendikten sonra
yalnızca önceki soyadlarını
kullanabilmeleri
talebiyle
açılan davaları, ‘ailenin kutsallığını’ gerekçe göstererek
reddetti.
Böylece
AİHM’in
Türkiye’yi mahkûm ettiği bir
konuda Anayasa Mahkemesi,
AİHM kararına aykırı bir karar vermiş oldu.
Gerekçede, itiraza konu
“Kadın evlenmekle kocasının
soyadını alır” kuralının aile
birliğinin korunması ve aile
bağlarının
güçlendirilmesi
başta olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzenli tutulması,
resmi belgelerde karışıklığın
önlenmesi ve soyun belirlenmesi gibi kamu yararı ve
kamu düzeni gerekleri nedeniyle kabul edildiği” savunuldu.
Kadının evlenmekle kocasının soyadını almasının
cinsiyet ayırımına dayanan
bir farklılaşma yarattığı eleştirilerinin yerinde olmadığı da
savunulan kararda, “Durum
ve konumlarındaki özellikler,
kimi kişiler ya da topluluklar
için değişik kuralları gerekli
kılabilir. Belirtilen gerekçelerle yasa koyucunun takdir
yetkisi kapsamında aile soyadı olarak kocanın soyadına
öncelik vermesi eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmamaktadır” ifadesine yer verildi.

Tek kişilik direniş
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde işe geri dönmek için 34 gündür tek başına
direnen Güllü Hanoğlu işine geri döndü
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sekiz
yıldır Ortopedik Klinik sekreteri olarak çalışan Güllü
Hanoğlu, Atlas taşeron firmasının tüm haklarından
vazgeçmesini öngören “taahütnamesini” imzalamadığı
için işten çıkarıldı.
Ancak
Devrimci Sağ44
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lık İşçileri Sendikası (DEV
Sağlık-İş) İşyeri temsilcisi
Hanoğlu, hastane bahçesinde “ Gül Bahçesi” adını
verdiği direniş çadırında 34
gün direndi. Kadın örgütlerinin ve sendikaların destek
verdiği Güllü Hanoğlu, işe
dönme kararı ile direnişini
zaferle bitirdi.
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Eskişehirli kadınlar erkek şiddetine karşı nöbet tutacak
Eskişehir Demokratik Kadın
Platformu, yaptıkları oturma eyleminde Aile Bakanı Şahin’e polis
korumasındayken öldürülen kadınları hatırlattı. Kadınlar, her pazar
oturma eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.
Eskişehir Demokratik Kadın
Platformu (EKDP), kadına yönelik
şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek için her hafta oturma
eylemleri planladı.
Her pazar saat 15.00’da Adalar
Migros önünde yapılacak eylem-

lerin ikisi gerçekleştirildi. Eylemde
“Kadın cinayetlerini durduracağız”,
“Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek vuruyor, devlet koruyor” sloganları atıldı. “Yasta değil isyandayız” diyen kadınlar, “Tüm kadın
cinayetlerinin hesabını soracağız”
pankartı taşıdı.
Eskişehir Demokratik Kadın
Platformu kadın cinayetlerinin peşinde olduğunu göstermek için iki
hafta arayla düzenledikleri eylemlerle, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı ses çıkartıyor.

İstanbul’da 2 yılda 59 kadın öldürülmüş
Kadın cinayetleriyle ilgili istatistiklere kolay ulaşamıyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye
göre, İstanbul’da son iki yılda 59 kadın
öldürüldü.
Kadınların 59 kadından 19’u eşleri
tarafından öldürüldü. 13 kadın birlikte
yaşadığı sevgilisi, 6 kadın eski eşi, 6
kadın ağabeyi, 5 kadın kardeşi, 3 kadın
akrabası, diğerleri ise damadı, oğlu tarafından öldürdü. Kadınlar en çok evlerinde öldürülüyorlar.
İstanbul’da son iki yılda 26 kadın
evinde öldürülürken, 16 kadın evinin
sokağında, 8 kadın işyerinde, bir kadın bina içinde, bir kısmı ise parkta öldürüldü. 59 kadının 31’i ateşli silahla
20’siyse bıçaklanarak öldürüldü. 2 kadın boğularak, diğerleri ise yakılarak
ve yüksekten atılarak katledildi.
Katil koca, sevgili, akraba polise
verdiği bilgiye göre cinayeti işlemesi-

ne bahane olarak en çok en çok ‘ailevi’ yani ‘kadının boşanmayı, ayrılmayı
talep etmesi ya da geçimsizlik’i neden
olarak gösterdi. Ailevi nedenleri ‘namus, aşk, töre, yasak ilişki’ takip etti.

Kadınlar barış için yürüyor…
Çeşitli örgütlerden kadınlar
ve feministler 16-17 Eylül’ de
ülkenin çeşitli bölgelerinden
Ankara’ya yürüyerek Meclis’e
“Savaşı Durdurun, Görüşmeleri
Başlatın” taleplerini ilettiler.
Açıklamada, savaşın cinsiyetçiliği, milliyetçiliği, militarizmi, şiddeti, homofobiyi besleyerek bütün toplumun geleceğini, umudunu ipotek altına aldığını ama en çok da kadınların
kaybettiğini vurgulandı. Savaşın
ölüm, bedenlerinin gasp edilmesi, taciz ve tecavüz, göçe zorlanmak, yoksulluk, güvencesizlik

ve ucuz iş gücü anlamına geldiğini bir kez daha tekrarladılar.
Diğer yandan Barış Anneleri İnsiyatiﬁ hava harekatlarını,
sınır içi ve ötesi operasyonları
protesto etmek için 10 gündür
devam ettirdiği canlı kalkan
eylemi sınırın ötesine taşıdı.
Şırnak’ın Silopi İlçesinden iki
otobüsle Kuzey Irak’a bu amaçla
100 kişi geçti. Canlı kalkanların
aralarında BDP’li milletvekilleri, belediye başkanları, il genel
meclis üyeleri ile çeşitli sivil
toplum örgütü ve sendika temsilcileri de bulunuyor.

İstanbul Emniyeti bu bilgilendirmeyle birlikte kaç kadının karakola
başvurmasına rağmen korunamadığı
ve öldürüldüğü bilgisini neden vermiyor?

Koruma talebine 110 TL
“Gider Avansı”
Şiddete uğrayan kadınlar, artık 110 lira ödemeden korunma talep edemiyor. Çünkü 1 Ekim’de
yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre artık hukuk mahkemelerinde
açılacak tüm davalarda masraﬂar peşin ödenmek
zorunda. Bu da aile mahkemelerinde boşanma ve
nafaka davası açmış, korunma talep etmiş çok sayıda kadının mağdur olması anlamına geliyor.
Bu uygulamanın acilen sonlandırılması, tevzi
bürosunun yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bu
durum şiddetten uzak güvenli yaşama, adil yargılanma, etkin iç hukuk yoluna başvurma hakkının
ihlalini getiriyor ki, Türkiye’nin imzacı olduğu
CEDAW, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi
uluslararası sözleşmelere de aykırı düşüyor.
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Fethiye’de tecavüz davası sürüyor!

Fethiye’de 2007 yılında gerçekleşen toplu
tecavüzün ardından tecavüze uğrayan kadının
hukuk mücadelesinin ardından açılan davada 5. duruşma 14 Ekim’de Fethiye Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü. İçlerinde ressamların,
öğretmenlerin ve Milli Eğitim müfettişinin de
bulunduğu sanıkların yargılamasına devam edilirken, kadınlar da adliye önünde tecavüze karşı
seslerini yükseltmeye devam ettiler.
“Tecavüzcüler Tutuklansın, Fethiye’deki
Davanın Takipçisiyiz” ve “Tecavüzcüleri Korumak Tecavüze Ortak Olmaktır” pankartları arkasında yürüyen kadınlar, davada 5. duruşmaya
gelinmiş olmasına rağmen, tecavüzcülerin bir
kısmının hala yargılanmıyor oluşunu protesto
etti. Dava 16 Aralık’a ertelendi.
Adliye önünde yapılan basın açıklamasında,

“Adaletin
temsilcileri,
tecavüzcüleri
aramızda dolaştırmaya devam
ediyor; daha fazlası, tecavüzcüler ve vekilleri
savunmalarını yaparken
bu davayı ‘kadın örgütlerinin komplosu’ olarak
tanımlıyor,
‘boşanmış
aile çocuğu’ olarak suçladıkları kadın arkadaşımızı, tecavüzden sorumlu
tutuyor” denildi. Tecavüz
suçlarında kadının beyanını esas alıp, erkeğin
tecavüz etmediğini ispat etmesi gerektiğine
kanaat getirmesi gerekiyor. Fethiye davasında
yargılanmaya başlanmamış tecavüzcülerin teşhis edilerek yargılanması, yargılanmaya devam
eden tecavüzcülerin tutuklanması, bunun için
psikolojik raporun yeterli olması ve tecavüz
davalarında kadının beyanının esas alınmasını
istiyoruz.
Davanın görüldüğü gün olan 14 Ekim’de
Fethiye’deki toplu tecavüz davasında yargılanan
sanıklardan Muğla İlköğretim Müfettişi Ali Niyazi Oktar, Muğla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na
atandı. Oktar, mahkemede, tecavüz etmediği
yönünde ifade veriyor. Ancak Oktar’ın telefon
sinyallerinden olay günü toplu tecavüzün yapıldığı otelde olduğu tespit edildi.

Kadını
korumayan
polis suçlu!
Ankara 10’uncu Aile
Mahkemesi
Hakimi
Mustafa Ateş , boşanmak istediği eşi tarafından tehdit edildiği
için koruma talebinde
bulunan Naile Ekinci’yi
korumayan polisler hakkında suç duyurusunda
bulundu.
Mahkeme
tarafından Naile Ekinci’ye
yaklaşmama kararı verilen Salih Ekinci 23
Temmuz’da eşinin evine
girmeye çalışmış. Gürültüyü duyan komşular
ve Naile Ekinci’nin ihbarı üzerine eve gelen
Cebeci Karakolu polisleri, Salih Ekinci’yi
bulamayınca
evden
ayrılmıştı. Salih Ekinci, 24 saat sonra tekrar
aynı eve gidip, pencereden girerek karısı Naile
Ekinci’yi 2 çocuğunun
önünde öldürüp, intihar
etmişti..

Nejla Yıldız davasında müdahil olduk!
Kızının eski erkek arkadaşı Gazi Baltacı tarafından
sokak ortasında öldürülen
adliye çalışanı ve BES Üyesi Nejla Yıldız cinayetinin
davası sürüyor. Davanın birinci duruşmasında BES Ankara Adliyesi işyeri temsilcisi olan
Necla
Yıldız’ın
davasında Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
BES ve Kadın Dayanışma Vakfı’nın
müdahilliği mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.
Bakırköy’de
öldürülen
SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) üyesi Dilek Daştanoğlu davasında da SES’in
müdahilliği kabul edilmişti.
46
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Ancak şiddetle uğraşan bir
kadın örgütünü müdahlliğinin kabulü ilk kez Nejla Yıldız davasında yaşandı. Bunu
çok önemli bir kazanım olarak kabul ediyoruz.
Davanın
3.
duruşması Ekim ayında
10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde
görüldü.
Duruşmada tanık
ifadelerinden,
akıl sağlığının
yerinde olmadığı iddia edilen Baltacı’nın
sağlıklı olduğu
anlaşılıyordu.
Dava, dosyanın adli tıpa
tekrar gönderilip gönderilmeyeceğinin görüşülmesi için
29 Kasım 2011 tarihine ertelendi.
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ABD’de kürtaja “bütçe” karşıtlığı

Amerika Birleşik Devletleri’nde
başkanlık seçimleri öncesi tekrar alevlenen bütçe tartışmaları, yine kadınlar
aleyhine sonuçlanacak gibi görünüyor.
Sağlığa ayrılacak bütçeye kısıtlama getirilmesi, her zamanki gibi, öncelikle
kadınları vuracak.
Fakat zaman zaman ilginç gelişmeler de yaşanabiliyor: Washington D.C.
Belediye Başkanı Vincent Gray ve aralarında Belediye Meclisi üyelerinin de
bulunduğu 40 protestocu Ağustos ayı
sonunda gözaltına alındı. Protestonun
nedeniyse, Cumhuriyetçiler ile Demok-

ratlar arasında varılan bütçe uzlaşmasının, D.C.’de kürtaj uygulayan kurumlara destek verilmesini yasaklıyor olması
idi.
Evet, Amerika’da işler böyle yürüyor: kürtaj yasaklanamıyorsa, kürtaj
uygulayan kurumların maddi destek
kanalları kesiliyor. En büyük hedefse,
Planned Parenthood (Planlı Ebeveynlik)
programı. Program, kürtajla ilgili çalışmaların ortalama %3’ünü oluşturuyor.
Buna karşın, muhafazakârların programa karşı düşmanlığı, bütçe müzakerelerine damgasını vurmaya devam ediyor.

Kadına Şiddet Sözleşmesi’ne
Türkiye artık taraf
Avrupa
Konseyi
Bakanlar
Kurulu’nun İstanbul toplantısında kadına yönelik şiddetin önlenmesi için
hazırlanan sözleşmeye Türkiye de imza
attı.
Sözleşmeye şimdilik Türkiye’nin
yanı sıra Avusturya, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Karadağ, Portekiz, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Slovakya
ve Lüksemburg taraf oldu.
Söz konusu sözleşme metni “Kadına
karşı şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi”, “Şiddet mağdurlarının korunması”,
“Suçluların cezalandırılması” ve “Kadına karşı şiddetle mücadele” alanında
bütüncül ve koordineli politikaların uygulanması” ilkeleri çerçevesinde hazırlandı.
Fiziksel ve cinsel şiddet, tecavüz,
zorla evlendirme, kadın sünneti ve namus cinayetleri gibi konularla ilgili hükümler içeren sözleşme, devletin kadına
yönelik şiddet konusunda sorumluluktan muaf tutulamayacağını vurguluyor.

Sözleşme, taraf devletleri kadına
karşı şiddet ve aile içi şiddetle mücadeleyi sağlamak üzere ceza hukuku
alanında somut önlemler almakla da
yükümlü kılıyor. Şiddet mağdurlarına
ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını
öngörüyor. Ayrıca, toplumsal cinsiyete
dayalı şiddet ile ilişkili iltica talepleri
ve geri göndermeme ilkesi konusunda güvenceler getiriyor. Kadın - erkek
eşitliği, kadına yönelik şiddet gibi konuların eğitim müfredatına eklemelerini
de öngörüyor ve devletlerin uygulamalarını izlemek üzere bir denetim mekanizması oluşturulmasını içeriyor. Ancak
Türkiye’de hükümetin ve yasa uygulayıcıların kadına yönelik şiddete yaklaşımı bu durumla çelişkili bir hal ortaya
koyuyor. Kıbrıs’ta da sözleşmenin imzalanması için 25 Kasım BM Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne
kadar, www.feministatolye.org sitesi tarafından iki bin beş yüz imza toplanması için imza kampanyası başlatıldı.

Bu ne perhiz bu ne
lahana turşusu!
Dünyada kadınların hukuki açıdan
en ayrımcı yasalarla karşı karşıya kaldığı Suudi Arabistan’da kadınların çalışabilmek, seyahat edebilmek ve hatta
bazı tıbbi bakımları sağlamak için yakınları olan bir erkeğin iznini almaları gerekiyor. Bunun çarpıcı bir örneği
araba kullanan bir kadına on kırbaç
ceza verilmesi ile bir kez daha ortaya
çıktı. Adının Sima olduğu belirtilen
ancak soyadı gizlenen kadınla ilgili
kırbaç cezasını affa uğradığı açıklandı.
Suudi Arabistan mahkemesinin verdiği
skandal karar, Kral Abdullah’ın Suudi
kadınların siyasi statüsünü kısmen ilerletmeyi içeren reformları açıklamasından iki gün sonra geldi. Kral Abdullah,
oy hakkı bulunmayan Suudi kadınların
2015 yılında yapılacak yerel seçimlerde oy kullanabileceğini, seçimlerde
aday olabileceğini ve danışma organı
Şura’ya 2013 yılından itibaren üye olabileceklerini söylemişti.

Kendimizi korumak
için bir ﬁkir!
Paris’in Bobigny kasabasında başlatılan ve daha sonra Strasbourg kentinde de uygulanan “teknolojik çözüm”
kadına yönelik şiddete karşı bir çare
olarak gündeme geldi. Şiddet görmesi
muhtemel kadınlara dağıtılan cep telefonları kısmen işe yarıyor. Son olarak
Strasbourg’da 46 yaşındaki bir kadın,
yeni hapisten çıkan ve evine yaklaşmasına yasak getirilen eski kocasının
bıçakla saldırısından, özel cep telefonunu kullanması sayesinde kurtuldu.
Kadının eski kocasının şiddetinden kurtulmasında, telefon şirketi ile
telefondaki çağrıyı alıp güvenlik güçlerini alarma geçiren sigorta şirketinin
işbirliği önemli rol oynadı. Kadının,
kendisine verilen özel cep telefonunu
sadece bir kez çaldırmasıyla, yetkililerle konuşamasa bile, yeri tespit edilerek, güvenlik güçleri alarma geçirildi. Strasbourg’da sekiz ayda, 10 özel
telefon dağıtılırken, bu telefonlardan
şu ana kadar altı kez alarm geldiği ve
polisin 4 şüpheli kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Proje uyarınca başvuruda
bulunan kadınlara altı ay süreyle bu
telefonlar veriliyor. Gerektiği takdirde kadınların kendilerini güven içinde hissetmeleri için bu süre bir altı ay
daha uzatılabiliyor.
feminist
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Apple’dan homoseksüellik testi!
Fransa’da
Apple
tarafından
1.99
Euro’ya piyasaya sürülen
“Oğlum Gay
mi?” I-Phone
uygulaması, “Oğlunuz üstüne başına çok özen gösterir mi? Futbol
sever mi? Çok yakın bir kız arkadaşı var mı?” gibi yirmi klişe soruda
ebeveynleri aydınlatmayı (!) vaat
ediyor. Fransız feminist ve LGBT
örgütleri, duruma öfkelenmek ye-

rine gülmeyi ve internet siteleri ve
bloglar üzerinden uygulamayı alaya almayı tercih ettiler. Bu strateji
başarılı olmuş olmalı ki, uygulamanın planlayıcısı Christophe de
Baran her yere, uygulamanın asıl
amacının durumun dramatikleştirilmesini önlemek ve annelerin
oğullarının homoseksüelliğini kabullenmesini kolaylaştırmak olduğunu bildiren e-postalar yolluyor.
Ne diyelim, öyleyse umarız yakında “Kızım Lezbiyen mi?” uygulaması da raﬂarda yerini alır!

İlk transeksüel vekil

Polonya’da dün yapılan genel
seçimlerde ilk kez bir transseksüel milletvekili seçildi. Votka kralı işadamı Janusz Palikot’un yeni
kurduğu liberal Palikot’un Destek
Hareketi partisinden meclise gir-

meye hak kazanan elli yedi yaşındaki Anna Grodzka, ülkedeki siyasi
sistemden dışlanan ve ayrımcılığa
maruz kalan kişilerin seslerinin
duyulması için aday olmaya karar
verdiğini söyledi.
Cinsiyetini geçen yıl değiştiren
Grodzka, amacının, cinsiyet değiştiren kişilerin sorunlarının anlaşılmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Liberal Palikot’un Destek Hareketi oyların yüzde 10’unu alırken
Grodzka’nın ülkenin güneyindeki
Krakow bölgesinden 18 bin oy aldığı kaydedildi.

SlutWalk yayılıyor
ya da hayır “hayır” demektir

Fransa’nın başkenti Paris’te yaklaşık yüz
kadın, kısa elbiseler, mini etekler veya şortlar
giyerek, cinsel şiddete karşı Paris sokaklarında yürüdü. “Fahişelerin yürüyüşü” adı altında
yapılan yürüyüşte kadınlar cinsiyetçiliğe ve
cinsel şiddet mağdurlarında suçluluk hissi yaratılmasına tepki gösterdi.
Yürüyüşte dağıtılan SlutWalk France imzalı bildiride Fransa’da her gün 137 kadın tecavüze uğradığı belirtilirken, her 10 kadından
birinin cinsel şiddet mağduru olduğu ve olacağı ifade edildi. Bildiride her iki buçuk günde
bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü
kaydedildi.
SlutWalk konsepti ilk olarak Nisan ayında
Toronto’da bir kampüsteki tecavüzleri soruşturan bir polisin cinsiyetçi sözlerine cevap
olarak ortaya çıkmıştı. Söz konusu polis, tecavüz kurbanı olmamaları için “kadınların fahişeler gibi giyinmekten kaçınması gerektiğini”
söylemişti.

Kadınlara dair BM tablosu

“BM Kadın” tarafından
dünyadaki kadınların durumuyla ilgili ilk rapor yayınlandı. ‘’Dünyada kadınların
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ilerlemesi’’ başlıklı raporda, 127
ülkenin evlilikte
tecavüzü cezalandırmadığına
dikkati çekildi. 61
ülkenin de kadına kürtaj hakkını
sınırladığı ve ayrıca, genel kural
haline gelmiş biçimde, kadınlara
erkeklere nazaran yüzde 10 ile
yüzde 30 daha az
maaş verildiği ortaya koyuldu.
1
Ocak
2011’de göreve
başlayan BM Kadın, dünyada kadın haklarına
ilişkin var olan BM organlarından birçoğunun faaliyet-

lerini aynı çatıda toplayan
yeni bir BM kurumu. Şili’nin
eski devlet başkanı Michelle
Bachelet tarafından yönetilen
BM Kadın tarafından dünyadaki kadınların durumuyla
ilgili hazırlanan rapor, dünya
genelinde kadınların yaygın
biçimde ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığını bir kez
daha vurguladı.
‘’Kanunlar bakımından
önemli ilerlemelere rağmen
milyonlarca kadın hala yaşamlarında şiddete maruz
kalıyor ve bu şiddet genellikle eşleri tarafından uygulanıyor’’ ifadesi kullanılan
raporda, cinsel şiddettin asırlardır savaş silahı gibi kullanıldığı hatırlatıldı. Cinsiyetler arasındaki eşitlikle ilgili
kanunun, kadınların adalete

ulaşmasının temelini oluşturduğuna dikkat çekildi.
Bu ilk yıllık raporda, ‘’600
milyon kadın, çok güvenli
olmayan kötü işlerde yasal
olmayan koşullarda çalıştırılıyor’’ denildi. Raporda ayrıca kadınlara yönelik suçların
ifşa edilmemesinin bütün bölgelerde ciddi sorun olduğuna
işaret edildi.
186 ülkenin kadınlara
karşı her türlü ayrımcılığın
ortadan kaldırılmasını öngören konvansiyonu imzaladığı
belirtilen raporda, 173 ülkenin annelik yardımını garanti
altına aldığı, 139’unun cinsiyetler arasında eşitliği kabul
ettiği ve 125’inin de evlilik
içi şiddeti gayrimeşru kabul
ettiği belirtildi.

Sosyalist Feminist Kolektif 4. kamp sonuçları
Aşağı yukarı bütün katılımcıların sözünü söyleyebildiği atölye çalışmaları ve farklı
konuların tartışıldığı açık alan tartışmaları oldukça verimli geçti

S

osyalist Feminist Kolektif’in
4. kampını geride bıraktık. 4. Kampımızı 19-20-21
Ağustos’ta Ilgaz’da gerçekleştirdik. 2008 yılı Ağustos ayında yaptığımız ilk kampımız sonrasında Kasım
2008’de SFK’nın kuruluşunu kamuoyuna ilan etmiştik. O yıldan beri her yıl
Ağustos’ta kamp yapmak bizim için gelenekselleşti.
SFK’nın 4. kampına altısı çocuk 95
kadın katıldı. İstanbul 54, Ankara 20,
Adana 11, Eskişehir 1, İzmir 3, Muğla 1 kişiyle kampa katıldı. Kampımıza
katılanlar arasında İstanbul, Ankara ve
İzmir’den toplam 7 SFK dostu vardı.
Değişik illerden SFK’lılarla kaynaştık.
Sadece tartışmadık, güldük, eğlendik
de… Kampı örgütlerken SFK dostlarına
yeterince ulaşamadık. Örneğin Antalya
ve Mersin’de dergimizi düzenli dağıtan arkadaşlarımıza ulaşmamış olmayı
önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.
Kamp gündemimiz çok yoğundu.
Buna rağmen, verimli tartışmalar yapa-

bildik. Aşağı yukarı bütün katılımcıların
sözünü söyleyebildiği atölye çalışmaları
ve farklı grupların farklı konuları tartıştığı açık alan tartışmaları oldukça verimli geçti. Kamp gündemlerini konuşurken
hepimizin konsantrasyonu muhteşemdi.
Dolu dolu tartıştık ve yine de tartışma
konularımızı çok az bir zaman kaymasıyla tamamlamayı başardık.
Açık alan tartışmalarında kadın cinayetleri ile ilgili ﬁlm ve feminist şenlik
projelerimiz bir parça daha olgunlaştı ve
organize oldu. Feministlerin çatı partisi ile ilişkileri bir diğer gündemimizdi.
Açık alan tartışmalarında olabildiğince
ortak sonuç çıkarmaya çalıştık. “Seks
işçiliği” başlıklı tartışma bir sonuç çıkarabilecek noktaya varamadı. Katılımcılar bu konudaki tartışmaların sürmesi
gerektiğini söylediler.
“Kadının Beyanı Esastır” ilkesinin
ne anlama geldiği de açık alan tartışmalarından birinde ele alındı. Herhangi
bir taciz durumunda izlenecek yönteme dair ayrıntılı bir metin hazırlandı.
SFK’nın cinsel taciz konusunda bugü-

ne kadar özgül olaylarla biriktirdikleri,
tüm zorluklarına rağmen yaşadıklarını
yüksek sesle ifade edebilme cesaretini
gösteren kadınlara umarız güç katıyordur. Ortaklaştığımız metne yansıyan
temel vurgular şu şekildeydi: Kadının
beyanı esastır ilkesini “taciz, tecavüz
deklerasyonu durumunda kadının beyanı esastır, aksini erkeğin ispatlaması
gerekir” bütünlüğü içinde vurgulamalıyız. Tartışmanın “kadının her söylediği
doğru kabul edilmeli midir?” düzeyine
sıkıştırılmasının anlamlı olmadığını, bu
ilkenin taciz, tecavüzün olmadığını ispat
etmesi gerekenin erkek olduğunu belirten bir ilke olduğunu daha yüksek sesle
ifade etmeliyiz. Dolayısıyla bir cinsel
taciz örneğinde, taraf olmak için, ilgili
kadının öyküsünü dinleyip, ikna olmamız ve/veya vicdani bir kanaat geliştirmemiz gerekmediğini, bizim bu sürecin
hakimi ya da hakemi olmadığımızı anlatmaya devam etmeliyiz. Cinsel taciz
nerede yaşanırsa yaşansın ve kim tarafından yapılırsa yapılsın; tereddütsüz biçimde karşı çıkmayı, bu konuda göster-
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diğimiz kararlı tavırdan vazgeçmemeyi,
bu ilkelerde ısrar etmeyi önemli görüyoruz. Kadının beyanının esas alınması
ilkemizi, içeriğinin çarpıtılmasına izin
vermeksizin, sahiplenmeye devam etme
kararlılığındayız.
Cinsel taciz halinde öznenin tüm
kadınlar, feministler olduğunu akılda
tutarak, cinsel taciz yaşayan kadınla,
neye ihtiyaç duyduğu,, bizim neler yapabileceğimiz ve bizden ne istediği ile
ilgili konuşmalıyız. Yapacaklarımızı
tabiî ki tacize uğrayan kadını gözeterek
ama feminist ilkelerimiz ışığında belirleyeceğiz. Bu konuda ençok tartıştığımız soru “Tac,ze uğrayan kadının her
istediğini yapmalı mıyız?” oldu. Epeyce tartıştıktan sonra izlememiz gereken
ilkenin “her istediğini yapmak” değil,
“istemediği hiçb,ir şeyi yapmamak”
olmaıs gerektiğine karar verdik. Tüm
bunların yanında her olayı kapsayacak
tek bir reçete bulunmadığı ve her olayı
kendi iç bütünlüğü içinde değerlendirmek gerektiğinden hareketle, şimdiye
kadar kullandığımız yöntemlerin zenginleştirilmesi gerektiğini, “cinsel taciz
halinde feminist yöntem” tartışmasının
önümüzdeki dönemin tartışması olduğunu düşünüyoruz. Kadın hareketi ile
feminist hareketin farklılıkları ve cinsel
şiddet suçlarında ittifak ve işbirliğinin
önemini ve tacizin sol-sosyalist bir örgüt ile bir sendika ya da meslek odasında yaşanması halinde bu örgütlerin ne
denli cinsiyetçi olduğunu göz önünde
tutarak, orada yer alan kadınlarla doğru
ilişki kurmanın, onları güçlendirmenin
ne denli önemli olduğunu unutmayarak, ilkelerimizden ödün vermeden ama
farklı yöntemlerle davranmak gerekebileceğini düşünüyoruz. Cinsel tacizin tek
ve nihai gündemimiz olmadığını hatırlayarak yürümemiz ama feminist bir örgütün üzerinde düşen her şeyi yapmaktan
da imtina etmememiz gerekiyor…
Kadın cinayetlerininin nedenlerini,
neden bu kadar arttığını, nasıl daha etkili mücadele edebileceğimizi tartıştık. Bu
konuya daha çok odaklanabilmek, politikamızı derinleştirebilmek için kadın
cinayetlerine karşı bir SFK komisyonu
kurulmasına karar verdik. Dört yıldır
SFK’lıların da yoğun katılımıyla feminist gruplardan arkadaşlarla birlikte kadın cinayetleri davalarını takip ediyoruz.
Bu konuyu beraberce gündemleştirdik.
Son 1.5 yıldır kadın cinayetlerine karşı
farklı illerde platformlar oluşturuldu,
eylemlerin sayısı arttı. SFK’lı kadınlar
değişik illerde bu platformlarda ve eylemlerde yer aldı. Artık kadın cinayetleri
görünürlük kazandı ve münferit vakalar
olarak etiketlendirilmekten çıktı. Kadın
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cinayetlerinde kadın ve erkek arasındaki
güç asimetrisinin payını aklımızda tutarak; neoliberal politikaların, işsizliğin,
savaşlarla yayılan, olağanlaşan şiddetin
rolünün ve güçlenen kadınların bağımsız olma, tahakkümden kurtulma taleplerinin cinayetlerdeki etkisini tartıştık.
Muhafazakarlaşmanın AKP politikalarının, üç çocuk doğurma, aileyi güçlendirme taleplerinin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini konuştuk.
Şimdiye dek kadın cinayetlerinin
politik olduğunu ortaya koyarak dava
sonuçlarına ve haksız tahrik indirimi verilmemesine odaklanırken, bundan sonra ölümleri engellemeye, cinayetlerdeki
artışı durdurmaya yönelmemiz gerektiğini vurguladık. İşe yaramayan koruma
kararları, karakol, savcılık gibi kurumların işlevlerini tartışmaya açmanın, bizi
ölüme götüren süreçte aile-patriyarka
politikalarına odaklanmanın gereğine
işaret ettik.
SFK’nın yürüttüğü ‘Erkeklerden
Alacaklıyız’ kampanyasının bu yıl öne
çıkaracağı gündem üzerine yürüttüğümüz tartışmaların emeklilik, kreş ve

Şimdiye dek kadın
cinayetlerinin politik
olduğunu ortaya koyarak
dava sonuçlarına ve
haksız tahrik indirimi
verilmemesine
odaklanırken, bundan sonra
ölümleri engellemeye,
cinayetlerdeki artışı
durdurmaya yönelmemiz
gerektiğini vurguladık
esnekleşme olarak üç ayaklı yürütülmesine karar verdik. Kreş hakkının sadece kadının ücretli bir işte çalışmasıyla
bağlantılı dile getirilmesinin, ücretli
çalışmayan kadınların annelik rollerinin
sabitlenmesi anlamına geldiği, bakım
işlerinin erkekler ve kadınlar arasında
eşit paylaşımının, ücret kaybı olmaksızın iş gününün kısaltılmasının politik
talepler olarak önemi konuşuldu. Bunu
yanısıra hem iş yeri, hem mahalle kreşlerinin ﬁnansmanının devlet tarafından
karşılanmasının, yönetiminin belediyelere bırakılmasının ve cinsiyetçilikten
arındırılmış şekilde eğitim veren kreş
uygulamaları için kreş yönetimlerince
cinsiyetçi iş bölümünü tersine çevirecek
önlemler alınmasının gereğini vurguladık. Tüm kadınlar için emeklilik hakkını
savunurken, ev içi cinsiyetçi iş bölümüne karşı çıktığımızı, kadınları güvence-

li istihdama yönlendirecek talepleri, iş
yerlerinde ve mesleki eğitim kurslarının
cinsiyetçi işlerden arındırılması için de
kotayı, kadınların artan iş yükleri için
sosyal güvenceyi, babadan, kocadan bağımsız sağlık ve güvenlik haklarını önde
tuttuğumuzu yeniden dillendirdik. Çalışma sürelerinden ve işin niteliğinden
bağımsız bir ücretlendirme politikasını,
devredilemez babalık iznini savunmaya
devam ediyoruz.

Tartıştıklarımızın ışığında;
18 yaşını bitirmiş ve işe girmek isteyen tüm kadınlar için işsizlik sigortası
sağlanması ve en az 1 yıl aylık ödenmesi,
Boşanmak isteyen kadınlara boşanma müracaatından itibaren 2 yıl koşulsuz aylık ve işe girmek istediği andan
itibaren işsizlik sigortası sağlanarak en
az 1 yıl süreyle aylık ödenmesi,
Ücretli-ücretsiz çalışan tüm kadınlara 50 yaşında emeklilik hakkı,
Doğum izni süresinin kadınların
emekliliğine sayılması ve sigortalarının
devam etmesi gibi taleplerimizi somutlandırdık.
Örgütlenme sorunlarını tartışırken,
feminist olmanın gündelik hayattaki
zorluğunu yaşayarak deneyimlediğimizi
de konuştuk, örgütlü feminist olmanın
güçlendirici olduğunu da. Her birimiz
“ben ne yapabilirim?” sorusunu sormaya çalıştık. Farklı ﬁkirleri tartışırken
birbirimizi dinledik, anlamaya çalıştık.
Bilginin kolektiﬂeştirilmesinin, katılımı
arttırma çabasının, harcanan emeğe saygı duymanın, birbirimizi yüreklendirmenin, işleri birlikte kotarmanın keyﬁni
ve coşkusunu dillendirdik. Motivasyonu
kişisel ilişkilerle götürmek yerine, özel
hayatın politikasını feminizmin dert
edindiği sorunlar olarak kurgulamayı
öğrenip, kişisellikten çıkarmayı örgütlü
olmanın gereği kabul ettik. Bilinç yükseltmeyi sürekli kılmanın ve kendi dışımızdaki kadınlara ulaşmanın önemini
vurguladık.
Kampta Barış komisyonu, Emek
örgütleri / sol- sosyalist partiler, sendikalar ve meslek örgütlerinde cinsel suçlara karşı komisyon, Kadın Cinayetlerine Karşı Komisyon, Kadın Cinayetleri
Belgeseli Komisyonu, Feminist Şenlik
Komisyonu gibi kimi yeni komisyonlar
da oluşturduk. … Sonuçlar tüm kamp
katılımcılarıyla paylaşıldı.
Sözün özü bu kamptan hem kendimizi hem SFK’yı güçlendirerek çıktık.
12-13 Kasım’da yapılacak olan Kadın Emeği Konferansımızın SFK için
önemli bir eşik olacağını düşünüyoruz.
Herkese sevgiler.

KADIN EMEĞİ
KONFERANSI

ÜCRETLİ, ÜCRETSİZ EMEK
KISKACINDA KADIN
Erkeklerden alacaklıyız, ev işi kadın işi
değil, sermaye ve devletten de
taleplerimiz var dedik.
Patriyarkal kapitalizmin ücretli ücretsiz
emek kıskacını kırmak için yola çıktık.
Şimdi hep birlikte erkeklerden,
sermayeden, devletten bağımsız bir
feminizmin kadın emeği politikalarını
düşünelim, tartışalım, uluslararası
feminist hareket ile deneyimlerimizi
paylaşalım istiyoruz...

Konuşmacılar:
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Gülnur Acar Savran
Heidi Hartmann
Helena Hirata
Jean Gardiner
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Neden Kadın Emeği Konferansı...
Duygusal/Psikolojik şiddet en az diğer şiddet türleri kadar yaygın olmasına rağmen, kadınların bu
şiddet davranışlarını anlamlandırmada ve ifade etmede zorluk yaşıyorlar

S

osyalist Feminist Kolektif
olarak kadın emeği ile ilgili
politikamızı değişik vesilelerle, çeşitli yerlerde yazdık.
Dolayısıyla burada yazdığımız birçok argüman halihazırda tekrardan
ibaret. Yine de ‘kadın emeği konferansı düzenleme noktasına nasıl geldik, neden bu konuklar?’ sorusunu
açıklamak için bazı tekrarları göze
aldık.
SFK olarak kadın emeğinin politikalarına en başından beri bir önem
atfetmemizin çok çeşitli nedenleri
var. Ancak burada tüm bu nedenleri tartışmayacağız. Sadece nasıl bir
maddeci feminizm tahayyül ettiğimizi ve bu bağlamdaki farklılıklarımızı çok kısaca anlatmaya çalışacağız. Böylece ücretli-ücretsiz kadın
emeğinin bizim için neden bu denli
önemli olduğunu daha iyi ifade edebileceğimizi düşünüyoruz.
Maddeci feminizm en genel tanımıyla, erkek egemenliğinin kaynağını kadınların emeklerinin ve beden-

{

Bizim sermayeden ve devletten taleplerimiz var ancak esas
olarak: Erkeklerden Alacaklıyız

lerinin erkekler tarafından denetlenmesinde aramaktır diyebiliriz.
Erkeklerin kadınların emeklerine el
koyması ile kapitalizm arasında ilişkiyi analiz ederek ise patriyarkal kapitalizmin hangi temelde örgütlendiğini ortaya koymaya çalışıyoruz.
Patriyarka ve kapitalizm arasında dinamik bir ilişki var. Yani kapitalizm patriyarka toprağında kök
salarken, çokça iddia edildiği gibi,
patriyarkayı zayıflatmıyor veya patriyarkanın yerini almıyor. Bilakis
patriyarka ile yaptığı işbirliği, kadının kapitalist işgücü piyasasına katılımı ücretsiz emeğinin varlığı üzerinden olduğundan patriyarkayı bir
kez daha güvence altına alıyor. Kapitalizm ve patriyarka iç içe geçerek
daha çok birbirlerini güçlendiriyor,
yer yer de çatışıyorlar.
Feminizmin ikinci dalgası kadınların ev içindeki görünmeyen emeğine vurgu yaparken, 2000’lerden
sonra yapılan çalışmalar ağırlıklı
olarak kadınların ücretli emeği üze2
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rine odaklandı. Ücretli kadın emeği
üzerine yapılan analizlerin çoğumluğu evdeki erkek egemenliğinin
etkileri yoksayılarak yapılıyordu. Bu
nedenle biz, ısrarla, kadınların ev
içindeki ücretsiz emekleri ile işgücü
piyasasındaki ücretli emekleri arasındaki ilişkiyi bir bütün olarak ele
almak gerektiğini söylüyoruz. 2009
yazında da Feminist Politika’nın
3.sayısının dosya konusunu “ücretliücretsiz emek kıskacında kadınlar”
olarak belirledik. Bu eksende, örneğin, esnek çalışma ile aile ve iş yaşamını uyumlulaştırma tartışmalarını
feminist bir zeminden hareketle ele
almaya çalıştık. Tespitimiz şöyleydi:
kadınların aile içinde harcadıkları
karşılıksız emek onları ücretli emek/
ücretsiz emek kıskacına hapsediyor.
Ev işlerinin “kadınların” işi olması
kapitalizmle beraber cinsiyetçi işbölümünün derinleşmesine neden
olurken, kadınlar en istenmeyen,
kötü, düşük ücretli işlerde çalışıyorlar ya da kadınlar hangi işi yaparsa

yapsın o işin ücreti azalıyor. Kadınların ev içinde harcadıkları emek
görünmez olduğu sürece, işgücü piyasasında istikrarlı, güvenceli, tam
zamanlı nitelikli işlerde çalışarak
bulunmaları, aileden özgürleşebilecekleri bir ücret almaları ve aldıkları
ücreti nasıl haracayacaklarına tek
başlarına karar vermeleri mümkün
görünmüyor. Bunların tekrarlamamızın nedeni, kadın emeği üzerine
politika üretmeye çalıştığımızda
meseleyi ücretli-ücretsiz emek bütünlüğüyle ele almazsak “aile ve iş
yaşamını uyumlulaştırma” politikalarında olduğu gibi, evdeki erkek
egemenliğini sabitleyerek ücretli
emek gücündeki koşullarımızı dönüştürmeye/iyileştirmeye çalışmak
gibi beyhude bir çaba içine girebiliriz. Zira her “çözümün” bedelini
yine biz kadınlar ödüyoruz. Örneğin
kadın istihdamını artırmanın yolu
neden esnekleşmeden geçsin? Kapitalizmi ayakta tutarken kadınların
erkeklerin hizmetinde harcadıkları

karşılıksız emeği daimi kılmak için
kuşkusuz. Zira aile bu mekanizmanın temeli kadının bedenine ve ev
içindeki emeğine el koyulan, kadınlar için hayatta kalmanın yegâne
yolunun bu olacağının doğdukları
andan itibaren öğretildiği, kimliksizleştirme, itaatkârlaştırmanın çok çeşitli denetim yöntemleri ile sağlandığı aileye laf etmeden, aile ile uyumlulaşmış bir iş yaşamının kadınların
dezavantajlı durumunu üreten koşulları güçlendirmekten öte bir politika olamayacağını düşünüyoruz.

{

Takip eden dönemde SFK içinde
ve dışında kendini maddeci feminist olarak tanımlayan kadın arkadaşlarımızla biraraya gelerek, kadın
emeği meselesini daha örgütlü ele
almak gerektiğini üzerine konuşmaya başladık 2009’un ikinci yarısı
bu çabalarla geçti ancak bir şeyi fark
ettik ki kadın emeğini tüm kadınlar
için tartışılabilir hale getirmedikçe
mesele “akademik” veya “uzmanlık
isteyen” bir noktada kalacaktı. Oysa
biz SFK olarak eylem ile teorinin
buluşmadığı, akademinin sokakta,
sokağın akademide yansımasının
olmadığı hiçbir politik yönelimi
benimsemiyorduk. En nihayetinde
biz hayatlarımızı değiştirmek için
politika yapıyoruz ve kendi emeğimizle ilgili pek de eylem yapmamış
olduğumuzu fark ettik. Dahası genel
olarak kadın emeği üzerine yapılan
çalışmalar yoğunlukla istatistiklerin, bilimsel çalışmaların bir alanı
olmuştu. Kuşkusuz feminist araştırmacıların yaptığı, anlamlı analizler
ve sonuçlar ortaya çıkaran, bir dizi
çalışma mevcut. Ancak yapılan analizlerde mücadelenin taraflarının
bizzat kadınlar ve erkekler olduğunu
gözden kaçırmak, feminist politikayı
zayıflatma riskini taşıyor.
2010 yılının başında, yukarıdaki
gerekçelerle, kadın emeği’nin feminist politikanın esas konularından
biri olarak daha çok kadını kapsaması gerektiği; tartışmaların yayılması, emek konusunun “uzmanlık”
alanı olmaktan çıkması, sokakla
ilişkisinin güçlenmesi için eyleme
yüzünü dönmesi gerektiği düşünceleriyle SFK Kadın Emeği grubu
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kuruldu. Grup, kadın emeği ile ilgili
gelişmeleri yakından takip etmek ve
bir kamuoyu oluşturmak, tartışmaları derlemek ve olabildiğince ortak bir dil oluşturabilmek amacıyla,
2010 Mart’ında Mutfak Cadıları’nı
çıkarmaya başladı. Mutfak Cadıları
bültenini çıkarma nedenimiz sadece
gündemi takip etmek değil, aynı zamanda politik reflekslerimizi kadın
emeğini gündemine alacak şekilde
örgütlemekti. Mutfak Cadılarında “Esnek Çalışma, Taşeronlaşma,
Kadın İstihdamı, İş Güvenliği, Üç
Çocuk, Torba Yasa, Ücretli/Ücretsiz
Emek Kıskacı” gibi konular ile ilgili
bolca yazıldı, tartışıldı.
Mutfak Cadıları beklediğimizden çok daha fazla ilgiyle okundu,
tartışmalarımızı çok yoğunlaştırdı
ve bu tartışmalar etrafında harekete
geçmemizi mümkün kıldı. Öyle bir
dönemden geçiyorduk ki; giderek
artan bir şekilde ücretli ve ücretsiz
kadın emeği üzerindeki düzenlemeler hızlanıyor, tartışmalar artıyordu.
Kadın istihdamını artırma/esneklik
(güvenceli mi?) başlığıyla ortaya konan bu süreç, esas olarak kadınların
cinsiyetçiliğe dayalı ucuz, niteliksiz
vs. emek olarak çalıştırılma koşullarına resmiyet ve süreklilik kazandırma çabasıyla şekillendi. AB’ye uyum
başlığı altında “kadın istihdamını
hızla artırma” hedefi, kadınların
aile bağlarını ve aile için harcadıkları karşılıksız emeği meşrulaştırma
hedefiyle ortaklaştı. Biz de Mutfak
Cadıları ile tüm bu gelişmeleri elimizden geldiğince değerlendirmeye
çalıştık. Yasa tasarılarına ‘bile’ kulak
kabarttık. Kendi kendimize “Hepi-

miz iktisatçı/hukukçu olduk! Bu kadar kolaymış” demek çok keyifliydi,
gerçekten, bizi bu kadar bağlayan
Torba Yasa’nın ne demek istediğini
böyle bir sürecin parçası olmasak
çoğumuz anlayamazdık.
Ardından Mayıs 2010’da kadın
emeği politikalarımızın daha kristalize hale geldiği “Erkeklerden Ala-
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rin maddi çıkarı (para, zaman) var,
erkekler için harcadığımız zamanı,
emeği geri istiyoruz” dedik. Kampanya kapsamında İstanbul, Ankara,
Adana, Eskişehir ve İzmir’de eylemler yaptık, konferanslar düzenledik.
Bu süreçte kadın emeği konusunda
bir konferans düzenlemek fikri belirginleşti. Zira kampanya esnasında

SFK olarak eylem ile teorinin buluşmadığı,
akademinin
sokakta,
sokağın
akademide
yansımasının olmadığı hiçbir politik yönelimi
benimsemiyorduk.
En
nihayetinde
biz
hayatlarımızı değiştirmek için politika yapıyoruz
ve kendi emeğimizle ilgili pek de eylem yapmamış
olduğumuzu fark ettik

caklıyız” kampanyası geldi. Kampanya ev içi emek, sosyal politikalar ve
ücretli emek alanlarından hangisine
yönelik olmalı (günümüz konjonktüründe feminist politika ihtiyacı
açısından), bu alanları bölüm bölüm
mü yoksa bütünlüklü mü ele almalı, somut bir iş üzerinden mi gitmeli
gibi birçok konuyu uzun süre tartıştık. Tüm bu tartışmalardan sonra
üçlü ayak da dediğimiz sosyal politika, ücretli emek ve ücretsiz ev emeğini birlikte düşünmeden bir politika
oluşturabilmemizin mümkün olmadığı sonucuna vardık. Kampanyanın
ismi bu tartışmalardan sonra geldi,
tam da anlatmak istediğimiz buydu;
Bu üç ayak içinde bizim sermayeden
ve devletten taleplerimiz var ancak
esas olarak: Erkeklerden Alacaklıyız.
Temizlik, yemek, yaşlı bakımı ve en
önemlisi çocuk bakımı gibi “kadın
işleri”nin yapılmasından erkekle-
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biriktirdiklerimizle farklı uluslararası deneyimleri tartışıp birleştirerek
yürüme ihtiyacı duyduğumuzu fark
ettik. Düzenleyeceğimiz konferansta
hem Türkiye’deki feminist mücadelenin hem de SFK’nın kadın emeğine ilişkin gündemleriyle örtüşmesini
sağlayacak bir program oluşturmaya
çalıştık. Bu amaçla öncelikle patriyarka kapitalizm ilişkisini yeniden
konuşmak üzere Heidi Hartmann’ı,
ev içindeki karşılıksız emeğimiz
üzerine analizlerini paylaşması
için Jean Gardiner’ı ve ücretli emek
gücüne katıldığımızda bize dayatılan esnek çalışmayı değerlendirmek üzere Helene Hirata’yı konferansımıza katılmaları için davet
ettik. Konuklarımızı daha fazla tanımanızı mümkün kılmak için de
bu sayımızda yaptığımız bu mini
dosyada kısaltarak birer makalelerini yayımlıyoruz.
feminist
politika
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Kapitalizm, patriyarka ve
cinsiyete göre iş ayrımı
Erkeklerin, kadınları örgütlemek yerine neden dışladıkları kapitalizmle değil ancak kadınlar ve
erkekler arasındaki patriyarkal ilişkilerle açıklanabilir
Heidi Hartmann

C

insiyete dayalı iş bölümü,
insanlık tarihi boyunca evrensel bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bugünkü toplumda ise cinsiyete dayalı iş bölümünün hiyerarşik, erkeklerin yukarıda
kadınların altta olduğu bir yapısı var.
Hâlbuki antropoloji ve tarih bu iş bölümünün her zaman hiyerarşik olmadığını söylüyor. Cinsiyete göre hiyerarşik
düzenlenmiş iş bölümünün gelişimi ve
önemi, bu yazının konusu. Benim görüşüm, kadınların mevcut toplumsal
statülerinin kökeninde cinsiyete dayalı iş bölümünün yattığı. Sadece cinsler
arası iş bölümünün hiyerarşik doğasının değil, kadınların erkeklerle eşit
toplumsal statüye sahip olabilmeleri
ve hem kadınların hem de erkeklerin
insani kapasitelerini tam olarak gerçekleştirebilmeleri için cinsler arası iş
bölümünün kendisinin ortadan kalkması gerektiğine inanıyorum.
Bu durumda araştırmamın temel
soruları, birinci olarak daha eşitlikçi
bir iş bölümünün nasıl daha az eşitlikçi bir hale dönüştüğü, ikinci olarak da
bu hiyerarşik iş bölümünün modern
dönemde ücretli emeğe nasıl yayıldığı olacak. (…)
Kapitalizmden önce, erkeklerin aile
içinde kadınların ve çocukların emeğine el koydukları, bunu yaparken de
hiyerarşik örgütlenmenin ve deneti-

{

Kadınların emek piyasasındaki mevcut statüleri ve
cinsiyete dayalı iş ayrımı, kapitalizm ve patriyarka
arasındaki uzun bir etkileşimin ürünüdür

min tekniklerine vakıf hale geldikleri
bir patriyarkal1 sistemin kurulduğunu
göstermek istiyorum. Devlet aygıtlarının ve daha geniş mübadeleye ve
büyük üretim birimlerine dayalı ekonomik sistemlerin ortaya çıkmasıyla
yaratılan özel-kamusal ayrımının gelişmesiyle birlikte, erkekler için kadınların iş gücü üzerindeki denetimlerini
devam ettirmek bir sorun haline geldi.
Diğer bir deyişle, doğrudan kişisel denetim sistemi (erkeğin kişisel olarak
kadın üzerinde doğrudan denetim
kurması-ç.n.), toplumsal kurumlar
aracılığıyla dolaylı, kişisel olmayan bir
denetim sistemine dönüştürüldü. Er4
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keklerin ellerinin altındaki mekanizmalar (1) cinsler arası geleneksel iş bölümü (2) hiyerarşik örgütlenme ve denetim teknikleriydi. Bu mekanizmalar
ikinci süreçte, Batı Avrupa ve Birleşik
Devletler’de kapitalizmin ortaya çıkış
aşamasında, cinsiyete göre düzenlenmiş iş bölümünün ücretli emeğe genişletilmesinde etkili oldu.
Kapitalizmin 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki gelişimi, birçok eski kurumu ortadan kaldırıp “serbest” emek
piyasası gibi yenilerini yarattığından,
kurumsal otoriteye dayalı patriyarkal
denetimi tehdit ediyordu. Bu gelişim,
tüm kadınların ve çocukların emek
gücüne dâhil olması, dolayısıyla da ailenin ve erkeklerin kadınlar üzerindeki denetimlerinin (örneğin aile içinde
kadınların emeği üzerindeki denetim)
ortadan kalkması tehdidini içeriyordu.2 Eğer saf kapitalizmin teorik yönelimi, işçiler arasındaki keyfi tüm statü
farklılıklarını yok etmek, bütün işçileri
pazarda eşit kılmaksa neden emek piyasasında kadınlar hâlâ erkeklerden
aşağı konumdalar? Bu sorunun, sürecin tamamlanmadığı ya da pazarın
eksikliklerinden dolayı engellediğini
söyleyen neo-klasik görüşten, pazarın
kendisi “eşitlik” gerektirse de üretimin
hiyerarşi gerektirdiğini iddia eden radikal görüşe kadar birçok olası cevabı var.3 Bana göre, bütün bu görüşler
erkeklerin -sıradan erkeklerin, erkek
olarak erkeklerin, işçi erkeklerin- ka-

dınların emek piyasasındaki aşağı durumlarını sürdürmekteki rollerini yok
sayıyor. Özellikle de radikal görüş,
erkek patronların güçlerini ellerinde
tutmak için üretim sürecinde hiyerarşi
yaratmalarındaki rollerine vurgu yapıyor. Kapitalistler bunu emek piyasasını
bölerek (ırk, cinsiyet ve etnik farklılıklar aracılığıyla) ve işçileri birbirlerine
karşı kullanarak yapıyor. Bu yazıda erkek işçilerin, emek sürecinde cinsiyetçi
iş bölümünün sürmesinde merkezi bir
rol oynadıklarını ve oynamaya devam
ettiklerini tartışmak istiyorum.
Cinsiyete göre iş ayrımının, kapitalist toplumda erkeklerin kadınlar üze-
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rindeki üstünlüklerini koruyan temel
mekanizma olduğunu ve bunun emek
piyasasında kadınların düşük ücretlerle çalıştırılmasını sağladığını ileri süreceğim. Düşük ücretler, kadınları erkeklere bağımlı kılıyor çünkü kadınların
erkeklerle evlenmesini teşvik ediyor.
Evli kadınlar kocaları için ev işlerini
yapmak zorundalar. Böylelikle erkekler, hem yüksek ücretlerden hem de ev
içi iş bölümünden yararlanmış oluyorlar. Ev içi iş bölümü de kadınların emek
piyasasındaki durumlarını zayıflatmaya yarıyor. Yani, ev içi iş bölümü emek
piyasası tarafından süreklileştirilirken
kadınların emek piyasasındaki durumları da ev içi iş bölümüyle pekişiyor. Bu
süreç, iç içe geçmiş iki sistemin, kapitalizm ve patriyarkanın, sürekli etkileşiminin bugünkü sonucu. Patriyarka,
kapitalizm tarafından alt edilmedi,
hâlâ çok canlı. Modern kapitalizmin aldığı biçimi belirliyor, tıpkı kapitalizmin
patriyarkal kurumları dönüştürmüş olması gibi. Kapitalizm ve patriyarkanın
birbirleriyle bu şekilde karşılıklı uyum
içinde olması, kadınlar için bir kısır
döngü yaratmış durumda.
Benim görüşüm, hem neo-klasik
hem de marksist ekonomistlerin geleneksel görüşleriyle karşıtlık içinde. Her
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iki görüş de maddi temeli olan bir toplumsal sistem olarak patriyarkayı yok
sayar. Neo-klasik ekonomistler, iş ayrımını cinsiyetçi tavırlar gibi dışsal ideolojik faktörlere yükleyerek kapitalizmi
temize çıkarma çabasındalar. Marksist
ekonomistler ise erkek işçilerin oynadığı rolü ve yüzyıllara yayılan patriyarkal toplumsal ilişkileri yok sayarak,
iş ayrımını kapitalistlere yükleme eğilimindeler. Bu yazıda bu yok saymayı
telâfi etmeyi umuyorum. Burada kısaca özetlediğim, aşağıda daha geniş şekilde geliştireceğim bu savları kanıtlayamayabilirim. Bu yazı, umuyorum ki,
bu savların kanıtlanabilirliğini olmasa
bile kabul edilebilirliğini temellendirir.
(…)
Kapitalizmin Ortaya Çıkışı ve
İngiltere ile Birleşik Devletler’de
Endüstri Devrimi
Kapitalizmin ortaya çıkışındaki temel süreç ilkel birikimdir, yani kapitalizmin kendisini tesis edebilmesi için
zorunlu olan ön birikim.4 İlkel birikim,
üretim ölçeğinin genişlemesinin ön
koşullarını yaratan ikili bir süreçti. İlk
olarak özgür emekçilerin, ikinci olarak
büyük miktarda sermayenin birikmesi
gerekiyordu. Birincisi, insanların geçim kaynaklarının, yani topraklarının
kuşatılması ve buralardan uzaklaştırılmaları, dolayısıyla ücretli çalışmaya
zorlanmaları yoluyla gerçekleşti. İkincisi ise hem çiftlikler ve dükkânlarda
bankacılık faaliyetleri yoluyla küçük
sermayelerin büyümesi, hem de ticari sermayenin, köle ticaretinden elde
edilen kârların ve kolonyal sömürünün
muazzam artışıyla gerçekleşti.
Kapitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte ücretli iş gücünün yaratılmasının
ve üretim ölçeğinin genişlemesinin,
bazı bakımlardan kadınlar üzerinde
erkeklere oranla çok daha ağır etkisi

{

{

Ev içi iş bölümü de kadınların emek piyasasındaki
durumlarını zayıflatmaya yarıyor. Yani, ev içi iş bölümü
emek piyasası tarafından süreklileştirilirken kadınların
emek piyasasındaki durumları da ev içi iş bölümüyle
pekişiyor

racılar ve karıları da, daha çok erkekler,
ücret karşılığında çalışıyorlardı.6 17. ve
18. yüzyılda küçük çiftlik sahipleri ve
rençperler, daha büyük çiftlik sahipleri tarafından yerlerinden edildiğinde,
erkekler bir yere kadar ücretli işçiler
olarak çalışırlarken, karıları geçimlerine temel katkı sağlayan kaynakları kaybettiler.7 Kadınlar, önemli olan bu aile
toprağından yoksun kaldıklarında işsizlikten erkeklere göre daha fazla zarar
gördüler ve bir bütün olarak aileler geçim kaynaklarının geniş bir bölümünden mahrum kaldılar.
1700’lerde pamuk tekstil ürünlerine talep arttı ve İngiliz tüccarları, zaten
iplik eğirme ve dokuma zanaatlarına
aşina olan İngiliz köylü nüfusunun
emeğinden yararlanabileceklerini keşfettiler. Tüccarlar, eğrilecek ve dokunacak malzemeyi sağlayarak, yerlerinden
edilmiş birçok çiftçi ailesini istihdam
eden bir hane içi imalat sistemi kurdular. Ne var ki bu dışarıya iş yapma
sistemi yeterli değildi. Dağıtım ve toplama karmaşası, belki daha da önemlisi
işçilerin üretim süreci üzerindeki denetimleri (ara verebilir, kesintili çalışa-

Sanayileşme ilerledikçe ve şartlar oturdukça erkek
egemen sendikalar güçlendi ve erkek işlerini koruyabilir
hatta genişletebilir duruma geldi

oldu. Bu etkiyi anlamak için, gelin bu
değişim gerçekleşmeden önce ve gerçekleştikten sonra kadınların yaptıkları işlere yakından bakalım:5 1500 ve
1600’lerde tarım, yün endüstrisi (tarımın yan endüstrisi olarak) ve kentlerdeki değişik zanaat ve ticaret İngiliz
nüfusunun temel geçim kaynaklarıydı.
Kırsal alanlarda erkekler sahip oldukları ya da kiraladıkları küçük çiftliklerde, tarlalarda çalışıyorlar, kadınlar ise
ev işlerine, küçük tarlalara, meyve bahçelerine, süt ve süt ürünleri işlerine bakıyorlardı. Kadınlar aynı zamanda yün
eğirme ve dokuma işlerini de yapıyorlardı. Bu ürünlerin bir kısmı köylerin,

tiğinde el tezgâhlarında dokuma yapanlara ihtiyaç da azaldı. 8
Bu yolla, kapitalizmin ortaya çıkmasıyla yaratılan hane içi imalât, sonrasında endüstriyel kapitalizmin gelişimiyle aşıldı ve yok edildi. Bu süreçte,
kırsal kesimlerdeki çocuklar, kadınlar
ve erkekler, hepsi birden, yerlerinden
edilme ve işlerinden olma dolayısıyla
farklı şekillerde ciddi zarar gördüler.

kasabaların ve kentlerin ihtiyaçlarının
karşılanması için küçük pazarlarda
satılıyordu. Böylelikle kadınlar ailelerinin idamesine ayni olarak destek
oldukları kadar nakit para gelirlerinin
ciddi bir oranını da sağlamış oluyorlardı. Çiftçiler ve kiracılara ek olarak,
çalışanları kadın ve erkeklerden oluşan
büyük çiftliklerde, küçük bir ücretli
işçi sınıfı da vardı. Yeri geldiğinde ki-

bilir, malzemeden çalabilirlerdi) ürün
miktarının tüccarların ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar artmasını engelliyordu. Bu sorunları çözmek için,
önce 1700’lerin sonlarında iplik eğirme, sonra da 1800’lerin başlarında dokuma, fabrikalarda yapılmaya başlandı.
Başta tekstil fabrikaları, hem kentlerdeki locaların getirdiği sınırlamalardan
kurtularak çocuk ve kadın emeğinden
hem de su enerjisinden yaralanabilmek
için kırsal alanlarda kurulmuştu. İplik
eğirme işlemi sanayileştiğinde, evde
iplik eğiren kadınlar işsiz kalırken el
tezgâhlarında dokuma yapan erkeklere
talep artmıştı. Dokuma da makineleş-

{

}

Tarımın kapitalistleşmesiyle erkeklerden daha fazla işsizliğe mahkûm olan
kadınlar, hem evden iş yapma sisteminde hem de ilk dönem fabrikalarında çalışmaya daha hazırdılar. Hem erkeklerin bağımsızlıklarını kaybetmek
istemedikleri için fabrikalara gitmeye
direndikleri hem de kadınlar ve çocukların daha uysal ve yola getirilebilir
oldukları sıkça söylenir. Eğer durum
buysa kadın ve erkeklerin “karakter
özellikleri”, imalatın kapitalist örgütlenmesinin öncesinde çoktan yerleşmiş
ve bir önceki küçük ölçekli, aile tarımı dönemindeki hâkim otorite yapısının içinden doğmuş demektir. Birçok
tarihçi, aile içinde erkeklerin hane reisi
olduğunu, kadınların ailelerin geçiminin büyük bir kısmını sağlamalarına
rağmen tabi konumda olduklarını söylüyor.9
Sanayi öncesi aile içindeki otorite
yapılarında gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Çünkü bildiklerimizin çoğu ya hüküm veren bir
literatüre dayanıyor ya da sınıfsal bir
önyargıyla kuruluyor ve insanların bakış açıları hakkında çok az şey biliyoruz. Yine de aile yaşamı, göreli ücretler
ve yaşam düzeyleri hakkındaki bulgular kadınların aile içinde ikincil bir konuma sahip olduklarını gösteriyor. Bu
sonuç, patriyarkal toplumsal ilişkilerin
ortaya çıkışını erken toplumsal tabakalaşma ile birlikte betimleyen antropolojik görüşle de uyumludur. Dahası, ilk
dönem fabrikalarının tarihi gösteriyor
ki kapitalistler, kadınları ve çocukları aile ilişkilerinden ve tarımdaki, onları işsiz bırakan değişikliklerden ötürü
daha savunmasız bulduklarında, bu
otorite yapılarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandılar. 10
Kasaba ve kentlerde kapitalizme
geçiş, bazı açılardan kırsal alanlardan
farklı yaşandı, fakat bu süreç de burada
savunulan argümanı destekler görünüyor: Kadınlar ve erkekler aile içi otorite
yapılarında farklı yerlere sahipti ve kapitalizm, kendini bu otorite yapılarının
üzerinden inşa ederek ilerledi. Kasaba
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ve kentlerde, kapitalizme geçişten önce
aile imalat sistemi hüküm sürüyordu:
Mübadele için üretimde bulunan, hane
içinde bir arada çalışan zanaatkârlar ailesi. Yetişkinler, endüstriyel olduğu kadar toplumsal ve dini işlevleri de olan
loncalarda örgütleniyordu. Kadınlar ve

{

17. ve 18. yüzyılda küçük çiftlik sahipleri ve rençperler,
daha büyük çiftlik sahipleri tarafından yerlerinden
edildiğinde, erkekler bir yere kadar ücretli işçiler olarak
çalışırlarken, karıları geçimlerine temel katkı sağlayan
kaynakları kaybettiler

erkekler genellikle farklı görevleri yerine getiriyorlardı. Erkekler daha fazla beceri gerektirdiği düşünülen işleri
yaparken kadınlar hammaddeyi işliyor ya da ürüne son halini veriyordu.
Genellikle üretimin başı olan erkekler, usta zanaatkâr unvanına sahipti.
Kadınlar ise yardımcı statüdeydiler.
Genç, bekâr kadınların ticaret yapması
pek onay görmezdi ve nadiren ustabaşı
ya da usta olabilirlerdi. Evli kadınlar
üretim sürecine katılır ve önemli beceriler elde ederlerdi ama genellikle
üretim sürecinin denetimini ancak dul
kaldıklarında ve loncaları çırak ya da
ustabaşı çalıştırmalarına izin verdiğinde ellerinde tutabiliyorlardı. Gerçekte,
loncaların aile dışından ek işçi çalıştırmayı yasakladığı bir sistemde, genç
kadınlar ve kızlar ekstra ya da ara sıra
çalışan emekçiler olarak benzersiz ve
önemli bir role sahiptiler. Şüphesiz,
evlendiklerinde yararlı hale gelen beceriler öğreniyorlardı.11 Yine de kızlar
erkekler kadar özenli bir şekilde eğitilmiyor ve yetişkin olduklarında loncalarda aynı statüye sahip olamıyorlardı.
Her ne kadar birçok zanaat dalında erkekler esas çalışan, kadınlar
yardımcı olsalar da, bazı zanaat dalları cinsiyetlerle öylesine özdeşleşmişti
ki buralarda hane içi imalât yaygınlaşmadı.12 Doğramacılık ve tuhafiyecilik
bu dallardan ikisiydi. Hem erkek marangozlar hem de kadın tuhafiyeciler
yanlarında çırak ve yardımcı çalıştırabiliyorlar, usta zanaatkâr unvanına
sahip olabiliyorlardı.(…)
17. ve 18. yüzyıllarda, daha fazla
üretim talebi karşısında hane içi imalat sistemi ve loncalar yetersiz kalmaya
ve ortadan kalkmaya başladı. Kapitalistler, üretimi daha büyük ölçeklerde
örgütlemeye başladı ve bunun sonunda üretim evden ayrıştı. Kadınlar, artık
hane içinde örgütlenmediği için imalata katılımdan dışlandılar. Evli kadınlar
ise ev işi yapmaya devam ettiler. Yine
de birçok kadın, kapitalist tarzda örgütlenmiş sanayi içinde ücretli işçi olarak çalışmak için iş aramak zorunda
kaldı. Kadınlar ücretli emeğe katıldıklarında erkeklere göre dezavantajlı bir
duruma düşmüş görünüyorlar. Önce-

6

çekal.indd 6

likle, tıpkı tarımda olduğu gibi (daha
önceki sınırlı ücretli emek alanında)
zaten kadınlar için düşük ücret geleneği vardı. İkinci olarak, kadınlar erkeklerden daha az eğitime sahipti ve ancak
istenilmeyen işlerde iş bulabiliyorlardı.
Üçüncü olarak, daha az örgütlü du-

rumdaydılar.
Erkeklerin örgütlenme yeteneklerinin, kadınların ücretli emek piyasasına
katılımının sınırlandırılmasında etkili
bir rol üstlendiğini düşündüğümden,
erkeklerin daha iyi örgütlendiği iddiamı destekleyecek bazı bulgular ve bu
alanda daha üstün olmalarına ilişkin
geçerli kabul edilebilecek nedenler sunmak istiyorum. Erkeklerin her daim ve
her yerde ya da tüm örgütlenme alanlarında daha fazla örgütsel yeteneklere
sahip olduklarını iddia etmiyorum.
Fakat bahsedilen dönem İngiltere’sinde özellikle ekonomik üretim alanında
böyle olduğunu söylüyorum. Bu konudaki üstünlüklerine kanıt olarak, erkek
zanaatları alanında kadınlarınkilerden
daha iyi örgütlendikleri, ortak zanaat
dallarında ise erkeklerin daha üst pozisyona sahip oldukları (kadınların hiyerarşi basamaklarını tırmanmalarına
nadiren izin veriliyordu) loncaları öne
sürebiliriz. İkinci olarak, 16. ve 17. yüzyılda erkek mesleklerinin sayılarının
artması, kadınlara ait mesleklerin ise
devre dışı bırakılması da bu konuda bir
kanıttır. Başından itibaren erkeklere ait
bir uzmanlık alanı olan tıp, hiyerarşik
bir örgütlenmeyle, yeni “bilimsel” becerilerin tek elde toplanmasıyla ve de
devlet yardımlarıyla kendini tesis etti.
Ebelik erkekler tarafından neredeyse
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sine sahip olduklarını anlayabilmemiz
için, devlet ve din tarafından güçlendirilen çekirdek aile içindeki patriyarkal
toplumsal ilişkilerin gelişmesine bakmalıyız. Erkekler, politik alanda hanenin reisi, hane içinde ise üretim biriminin reisi olduklarından, kendi hanelerinin ötesinde örgütsel yapılar da
oluşturmaları çok muhtemeldi. Hane
içinde ikincil durumda olan ve devlet desteğinden yoksun olan kadınlar
bunu daha az yapabilir durumdaydılar.
(…)
Sonuç olarak diyebiliriz ki endüstrinin kapitalist örgütlenmesi, işi ev
içinden ayırarak kadınların tabiyetini
artırmaya yaradı. Çünkü erkeklerin
egemen olduğu alanın göreceli önemini artırdı. Ama bu egemenliğin çoktan
tesis edilmiş olduğunu ve kapitalist gelişimin yönünü ve aldığı biçimi açıkça
etkilediğini hatırda tutmalıyız. Clark’ın
belirttiği gibi, işin evden ayrılmasıyla birlikte erkekler, sanayi üretiminde
kadınlara daha az bağımlı hale geldiler
ancak kadınlar ekonomik olarak erkeklere daha bağımlı duruma düştüler.
Kendilerinin ve çocuklarının geçimlerini sağlayan evli İngiliz kadınlar, kocalarının hizmetçilerine dönüştüler. Erkekler kadınları sanayiden, eğitimden
ve siyasi örgütlenmelerden uzaklaştırdıkça teknoloji, üretim ve pazarlama
üzerindeki denetimlerini artırdılar. 14
Kadınlar ücretli emek piyasasına
katıldıklarında, bunu ancak kapitalizmin olduğu kadar patriyarkanın da
sınırlandırdığı biçimlerde yapabildiler. Erkeklerin kadın emeği üzerindeki denetimleri ücretli emek sistemi
tarafından dönüştürüldü ama ortadan
kalkmadı. Emek piyasasında erkeklerin egemen konumları, cinsiyete göre
düzenlenmiş iş ayrımıyla korundu.
Kadınların yaptığı işler daha az ücrete
tabiydi, daha az beceri gerektiren işler
olarak ele alınıyordu ve daha az kontrol
ya da yaptırım gücüne sahip olunan iş-

Her koşulda, erkek egemen sendikalar, başından itibaren
kadınların istihdam edilmelerine karşıydı

yok edildi. Biracılık bir diğer örnektir.
Erkek maya üreticileri bir cemaat örgütlediler, kraldan tekel haklarını talep
ettiler ve diğer küçük bira üreticilerini
kendilerinden alım yapmaya zorladılar
ve bunu başardılar.13 Üçüncü olarak,
endüstriyel kapitalizmin oluşum döneminde erkeklerin ücretli işçiler olarak
daha iyi örgütlenmiş olduklarını görüyoruz. Dahası, birazdan göreceğimiz
gibi fabrika üretimi tesis edildiğinde,
erkekler kendi emek örgütlerini kadınların emek piyasasına katılımını sınırlandırmak için kullandılar.
Bu geçiş döneminde neden erkeklerin daha üstün örgütlenme kapasite-

{

lerdi. Erkekler, emek piyasasında iş ayrımının kuvvetlenmesi için çabaladılar,
sendikaları bu doğrultuda kullandılar.
Kadınların ev işlerini, çocuk bakımını
ve bunlara bağlı sıkıcı işleri yapmalarını gerektiren ev içi iş bölümünü güçlendirdiler. Kadınların emek piyasasındaki ikincil pozisyonları aile içindeki
ikincil konumlarını güçlendirdi, bu da
tekrardan emek piyasasındaki konumlarını pekiştirdi.
Endüstrileşme süreci ve fabrika sisteminin tesis edilmesi, özellikle tekstil
sektöründe erkeklerin sendikalarının
oynadığı rolü çok açık gösterir. Tekstil
fabrikaları, önceleri çocukları istih-
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dam ediyordu ama genişlemeye başladıklarında erişkin kadınların, giderek
tüm ailenin emeğinden yararlanmaya başladılar. Çalışan evli kadınların
sayısı çokça abartılsa da kocalarının
ve üst sınıfların, aile yaşamı ve çocuk
bakımı konusunda endişelenmelerine
yetecek kadar sayıda kadın, işlerinin
peşinden giderek fabrikalara girmişlerdi. (…)
Kadınlara yüksek payeler veren
Viktorya döneminin üst sınıfları, ahlaki sınırların ihlaline ve İngiliz ırkının geleceğine (ve işçi sınıfının yeniden üretimine) ilişkin kaygılanmaya
başlamışlardı.“Erkeklerde”
diyordu
Lord Shaftesbury, “sistemin ahlaki etkileri üzüntü verici ama kadınlarda çok
daha kötü. Sadece kendileri üzerinde
değil, toplum üzerinde hatta diyebilirim ki ülkenin üzerinde. Erkekleri yozlaştırmanız yeterince kötüdür ama kadınları yozlaştırırsanız suyu kaynağından zehirlemiş olursunuz”.15 Engels de
benzer gerekçelerle sinirlenmişe benziyor: “Burada Fabrikalar Raporu’nun
ortaya koyduklarının aynısıyla karşı
karşıyayız. Kadınların doğum anına
kadar çalışmaları, ev işlerini yapmakta
yetersiz kalmaları, evin ve çocukların
ihmal edilmesi, aile yaşamına ilgisizlik,
aslında isteksizlik ve ahlaksızlık, dahası, erkeklerin istihdamın dışına atılmaları, makineleşmenin sürekli gelişimi,
çocukların erken özgürleşmesi, karıları, çocukları tarafından geçindirilen
kocalar vb”.16 Burada Engels, erkek işçilerin duruma muhalefetlerinin nedenlerine değinir. Engels, kimin tarafında
olduğu konusunda ikirciklidir çünkü
çoğu zaman erkeklerin ve üst sınıfların
yaklaşımlarını paylaşır görünse de aynı
zamanda sendikalardan, sadece kendileri için kazanım sağlayıp vasıfsız işçileri, kadınları ve çocukları yok sayan
yetişkin erkeklerin seçkinci örgütleri
diye bahseder. 17

{

ler acısı durumu, 20. yüzyıl başlarında
birçok İngiliz tarihçi ve ekonomist tarafından anlatılmıştır. Bazıları, erkek
sendikacıların, kadınların yerlerinin
evleri olduğu ve erkeklerin ücretlerinin artırılması gerektiği yolundaki
mantığını benimsemişlerdir. Bu yazın,

{

Kadın ve erkeklerin “karakter özellikleri”, imalatın
kapitalist örgütlenmesinin öncesinde çoktan yerleşmiş
ve bir önceki küçük ölçekli, aile tarımı dönemindeki
hâkim otorite yapısının içinden doğmuş

emek piyasasında kadınların durumlarına ilişkin olarak daha sonra yapılmış
neredeyse tüm açıklamaların çerçevesini çizmiştir. Buna ek olarak, bu yazıda savunulan görüşü, yani iş ayrımının
kadınlar açısından tahripkâr olduğu ve
erkek örgütlerinin bunu güçlendirmek
üzere hareket ettiği görüşünü destekler
niteliktedir.
Merkezi mekanizma olarak iş ayrımı ve eşit olmayan gruplar üzerine
yoğunlaşan bazı yazarlar da erkek sendikacıların eylemlerini tartışırlar. Sidney Webb, kadınların aldığı düşük ücretleri haklı göstermek için, erkeklerle
aynı iş dalında ve aynı işte istihdam
edilseler bile aynı kademedeki işleri yapmadıkları açıklamasını getirir.
Erkeklerin lüks puroları sararken, kadınların daha az beceri gerektiren ucuz
yaprak sigaraları sardıkları puro üretimini örnek verir. Yine de kadınların
gerekli becerileri kazanmalarını engelleyen erkek egemen sendikaların rolünü teslim eder hatta eşit iş için kadınların düşük ücret almış olmalarının
mümkün olduğunu kabul eder. 18
Millicent Fawcett, eşit işe eşit ücretin bir aldatmaca olduğunu iddia
eder. Çünkü kadınların eşit beceriler
kazanmaları engellendiğinden, yaptıkları işler (aynı işte dahi) aslında

Lewis şöyle diyordu: “Kadın dizgiciler; ‘ispiyoncu’
ustabaşıların, yayıncıların ve işverenlerin bile
kendilerine sendikalı erkeklerden daha adil
davrandıklarını düşünüyorlar.”

İşçiler arası rekabetin geçerli olduğu bir ekonomik sistemde erkek işçilerin, kadınları kendi işleri için tehdit
olarak görmeleri şaşırtıcı değil. Kadınların daha düşük ücret almaları bu
tehdidi artırıyordu. Fakat erkeklerin,
kadınları örgütlemek yerine, neden
dışladıkları kapitalizmle değil ancak
kadınlar ve erkekler arasındaki patriyarkal ilişkilerle açıklanabilir. Erkekler,
kadınların evde onlara atfedilen işleri
yapmaya devam etmelerini sağlamak
istediler. (…)
Kadınların emek piyasasındaki iç-

(…)
Ne var ki, Birinci Dünya Savaşı,
kadınların beklentilerini artırdı. Her
ne kadar erkek egemen sendikalar,
kadınların işlerinin geçici olduğunun
sözünü vermiş olsalar bile, kadınlar
kendi istekleriyle evlerine geri döne-

eşit değerde değildir.19 Sendika politikalarının özünün, daha az verimli
olan kadınları dışlamak, hatta kadınları daha az verimli tutmanın yollarına
bakmak olduğunu düşünür. 1917’de
Eleanor Rathbone’un yazdığı gibi, erkek sendika liderleri, eşit ücreti “cinsler
arasında eşitliği savunur görünürken,
kadınları dışlamanın etkili bir yolu
olarak” destekleyeceklerdir. Rathbone,
“Bir kadının bir erkekle aynı ücreti alacak olması düşüncesi bile birçok sendika üyesinin kalp krizi geçirmesine yeterli.” diye düşünmeden edememiştir.

}

}

ceğe benzemiyorlardı. Çünkü kocaları savaşa giden evli kadınlar, maaşlarına
ek olarak ailelerinin büyüklüğüne göre
devlet yardımı alıyorlardı. Rathbone
şöyle yazıyor: “Sorunun gelecekteki
çözümü şüpheli ve zor… Hiç de hoş
olmayan sınıf ve cins çatışması olasılıklarını ortaya çıkarıyor … Özellikle
kadınlar için ya kapitalistler tarafından
sömürülmek ya da sendikalar tarafından şeytanileştirilip ezilme arasında bir
seçim öneriyor”.20 Rathbone, savaş sonrası devlet yardımlarının devamını önerir. Çünkü bu yardımlar, ailelerin
erkeğin maaşıyla geçinmek zorunda olmamalarını, evde kalan kadınların bir
ücret almalarını ve “talep edilen” maaşlar bu durumda farklı olmayacağından,
kadınların emek piyasasında erkeklerle
eşit rekabet edebilmelerini garanti altına alır. 1918’den sonra Fawcett de, eşit
işe eşit ücret talebinin gerçekleşebilir
bir hedef olduğunu düşünür. Emek
piyasasındaki gelişmeler, erkeklerin
ücretlerinin düşürülmemesi için eşit
ücreti gerekli kılmıştır. Fawcett, bunun
önündeki temel engellerin, erkek egemen sendikalar ve toplumsal gelenekler olduğunu söyler. İkisi birden kadın
mesleklerinde aşırı bir yığılmaya neden
olmuştur.21 (…)
İngiliz yazınının düşük ücretler
için getirdiği temel açıklama, cinsiyete
dayalı iş ayrımıdır. Hem düşük ücretler hem de iş ayrımının birlikte var olması hakkında ise birbiriyle bağlantılı
birkaç açıklama sunar: (1) Erkek egemen sendikaların dışlayıcı politikaları,
(2) erkeklerin ailelerine karşı parasal
sorumlulukları, (3) kadınların aldığı
parasal destekler ya da düşük yaşam
standartlarından dolayı daha az çalışmak istemeleri (ve daha fazlasını alamayacak olmaları) ve (4) kadınların
eğitim ve beceri eksikliği. İngiliz tarih
yazını ise, cinsiyete dayalı iş ayrımının
kökeninin patriyarka olduğunu, uzun
süreli ve kolay yıkılamayacak kadar dayanaklı olduğunu gösterir. Erkeklerin
sendikalarda örgütlenme kapasiteleri
–muhtemelen hiyerarşik örgütlenme
tekniklerine ilişkin bilgilerinden kaynaklıydı- iş ayrımının ve ev içi iş bölümünün sürmesindeki temel etkendir.
feminist
politika
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Birleşik Devletler’deki koşullar İngiltere’dekilerden farklıydı. Birinci olarak, sömürgecilik dönemindeki çiftlik
ailelerinde, erkeklerin tarlada olduğu,
kadınların evde el işi ürünler ürettikleri iş bölümü çok daha katıydı. İkinci
olarak, tekstil fabrikaları New England

{

Her ne kadar birçok zanaat dalında erkekler esas
çalışan, kadınlar yardımcı olsalar da, bazı zanaat dalları
cinsiyetlerle öylesine özdeşleşmişti ki buralarda hane
içi imalât yaygınlaşmadı

çiftliklerinden bekâr kadınları istihdam ediyordu. Zorunluluktan olsa
gerek, aile emeği sisteminin oluşmasını engellemek ve erkek emeğini tarımda tutmak için bilinçli bir çaba
gösteriliyordu.22 Ne var ki bu durum,
ekonomideki başat sektör olarak imalatın tarım üzerinde zamanla üstünlük
kurması ve göç ile değişti. Üçüncü olarak, yetersiz iş gücü ve sömürge, sınır
boyu Amerika’sının acımasız koşulları,
kadınlar için aile dışında geleneksel olmayan arayışlar açısından belki daha
fazla fırsat sunmuştu. Sömürgecilik
koşullarında kadınlar birçok farklı
alanda iş yapıyorlardı.23 Dördüncü
olarak, iş gücü yetersizliği 19. ve 20.
yüzyıl boyunca birçok farklı noktada
kadınların lehine işlemeye devam etti.
Beşinci olarak, sürekli yeni göçmen
grupların gelmesiyle değişen beceriler
ve örgütsel olarak gelişim düzeylerindeki farklılıklar çatışmalara yol açsa
da aşırı derecede heterojen bir iş gücü
oluştu. (…)
Bazı durumlarda kadınların tercih
edilmesi, üretimi artıracak ve vasıflı işçi gereksinimini azaltacak teknik
buluşlarla birlikte gelişti. 1800’lerde
çizme ve ayakkabı imalatçıları, kadınların çizmenin üst kısımlarını evde
dikebilmelerini sağlayan yeni bir iş
bölümü yarattılar. 1850’lerde dikiş makineleri çizme ve ayakkabı yapımına
uyarlandı. 1870’lerde elde şekil vermek
yerine tahta kalıpların kullanımı, sigara yapımını kolaylaştırdı. 1880’lerde
ise makineler kullanılmaya başlandı.
Büro işlerinde, daktilo, büro emekçilerinin verimliliğini ciddi biçimde
artırdı. Tekstilde kullanılan makineler
–çıkrıklar- geleneksel olarak erkekler
tarafından çalıştırılıyordu. Erkek egemen sendikaların kadınları dışlamayı başardıkları sektörlerden biri olan
basım işlerinde sendikalar, yeni dizgi
makineleri için işçi alımında ısrar ettiler. (…)
Sömürge dönemi boyunca kadınlar, matbaacılıkta dizgici olarak çalışıyorlardı. Beceri gerektiren bir işti ama
ağır bir tarafı yoktu. Abbott, sektördeki
erkeklerin kıskançlıklarını, bunun kadınlara “uygun” bir iş dalı olmasına
8
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bağlar. Her koşulda, erkek egemen sendikalar, başından itibaren kadınların
istihdam edilmelerine karşıydı. 1854’te
Ulusal Matbaacılık Sendikası “kendi
eylemleriyle kadın dizgicilerin istihdamını cesaretlendirmemek” kararını
aldı.24 Baker, sendikaların genç kızla-

rın meslek öğrenmelerinin önüne geçmeye çalıştıklarını, kadınların mesleği,
sendikanın örgütlü olmadığı yerlerde
ve grev kırıcılar olarak öğrendiklerini söyler.25 1869’da Ulusal Matbaacılık Sendikası’nın da üyesi olduğu
Ulusal İşçiler Birliği’nin yıllık kongresinde Susan B. Anthony’nin salona
girmesi esnasında kavga çıktı çünkü Anthony’nin kadın dizgicileri grev
kırıcı olarak kullandığı iddia ediliyordu. Anthony, bunu yaptığını itiraf etti
çünkü ona göre işi başka bir şekilde öğrenmeleri mümkün değildi. Matbaacılık Sendikası, 1870’te New York’ta bir
kadın yerel birimi kurulmasını kararlaştırdı. Ulusal Sendika’nın ilgili sekreteri de olan bu birimin başkanı Agusta
Lewis, kadın sendikasının uzun süre
devam edemeyeceğini düşünüyordu
çünkü sendikalı kadınlar, sendikalı erkekleri desteklerken, erkekler kadınları desteklemiyordu. Lewis şöyle diyordu: “Kadın dizgiciler; ‘ispiyoncu’ ustabaşıların, yayıncıların ve işverenlerin
bile kendilerine sendikalı erkeklerden
daha adil davrandıklarını düşünüyorlar.” Kadınların yerel birimi gerçekten
de 1878’de kapandı.
Görünen o ki, erkekler açısından,
destek vermeme politikası başarıyla
sonuçlanmıştı. 1910’da Abbott’ın iddia

{

}

emek piyasasında kadınların alanlarını
nasıl daralttıklarını vurgulamaya çalıştım. Erkeklerin rollerini vurgulamama
rağmen patronların rollerinin önemsiz olduğunu düşünmüyorum.28 Yakın
tarihteki emek piyasasında bölünme
teorisi, patronların rolüne bakmak için
bir çerçeve sunuyor. Bu modele göre,
bölünmeyi yaratan mekanizmalardan
birisi kapitalistlerin her zaman komplocu olması gerekmeyen, bilinçli eylemidir. İşçiler arasında zaten var olan
bölünmeleri, onları daha da fazla bölmek için kışkırtır. Böylelikle de sınıf
birliğini parçalar ve işçilerin pazarlık
güçlerini zayıflatır. Karmaşık meslek
içi düzenlemeler yaratılması bu çabanın bir parçasıdır. Farklı iş düzeyleri
yaratmak, kapitalist toplumların iki
sınıflı yapısının üstünü örtmeye yarar.
Bu model, ilk olarak cinsiyete dayalı
ayrımın ileri kapitalizme içkin emek
piyasası bölünmüşlüğünün bir parçası
olduğunu, ikinci olarak da kapitalistlerin bilinçli bir şekilde cinsiyet ayrımını
körüklediğini söyler. Bu nedenle, yaptığım analiz kapitalizm öncesinde ve
kapitalizmin tüm aşamalarında29 var
olan cinsiyete dayalı ayrıma ve erkek
işçilerin bunu sürdürmekteki bilinçli
eylemlerine vurgu yapıyorsa da kapitalistlerin bilinçli eylemlerinin erkeklerin
bunu yapmalarında etkili olmuş olabileceği notunu düşmek de önemlidir.
Tarihsel olarak erkek işçiler kadınların emek piyasasına katılımlarının
sınırlandırılmasında etkili bir rol oynadılar. Erkek egemen sendikalar kendilerinden önceki loncaların politikalarını,
tavırlarını devam ettirdi ve erkek işçiler
için kazanımlar elde etmeye çalıştı. Kapitalistler cinsiyete dayalı ayrımı geçmişten devraldılar ama bunu kendi
çıkarları için kullanabilecek bol bol
fırsata sahip oldular. Eğer kapitalistler
düşük ücret alan kadınları kullanarak
deneyimli erkeklerin ayağını kaydıra-

Endüstrinin kapitalist örgütlenmesi, işi ev içinden ayırarak
kadınların tabiyetini artırmaya yaradı. Çünkü erkeklerin
egemen olduğu alanın göreli önemini artırdı

ettiğine göre: “Diğer iş dallarındaki
sendikacılar, matbaacıların politikasını
örnek vererek, kadınların istihdamını engellemek ya da kısıtlandırmak için
sendikanın kontrolünün başarılı olabileceğini düşünüyorlar.”26 Matbaacılık
Sendikası, eşit işe eşit ücret politikasını
kadınları cesaretlendirmek için değil,
erkeklerin ücretlerini koruyabilmek
için hararetle savunmuştu. Daha az
vasıflı kadınlar eşit ücret almayı talep
edemez, akıllarından bile geçiremezlerdi. 27(…)
İngiltere ve Birleşik Devletler’de ücretli işgücündeki yukarıda bahsettiğim
gelişmeleri anlatarak erkek işçilerin

{

bilseydi en iyisi bu olurdu. Ama sadece
bu tehdidi kullanarak emekçileri zayıflatabilirse o da kabul edilebilirdi. Ya da
erkek-kadın arasındaki mevcut statü
farklılıklarını erkekleri ödüllendirmek
için kullanıp patriyarkal çıkarları için
kapitalizmle ittifak yapmalarını sağlayabiliyorsa bu da iyiydi. 30
Kapitalistlerin eylemleri, mevcut
cinsiyete dayalı ayrımın hâlâ çok canlı olmasında önemli bir yer tutsa da
emek piyasasında bölünme teorisi kapitalistlerin rolünü abartır ve işçilerin
bu bölünmedeki rollerini yok sayar.
İstedikleri işleri yapabilenler işlerini,
maddi kazanımlarını ve kişisel çıkarla-
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rını ellerinde tutmaya çalışır.31 İşçiler,
sendikaları aracılığıyla hiyerarşik ve
paralel (ayrı fakat eşit olmayan) iş yapılarının yaratılmasının ve devam edebilmesinin parçası oldu. Muhtemelen kapitalistlerin ve erkek işçilerin cinsiyete
dayalı iş ayrımının tesis edilmesindeki
ve devam etmesindeki önemi farklı
dönemlerde değişiklik gösterir. Kapitalizme geçiş aşamasında mesela kapitalistler işlerin cinsiyet bileşimlerini değiştirebilecek durumdaydı. Daha önce
el tezgâhlarında dokuma işini erkekler
yaparken fabrikalar, kadınların kullanabilecekleri tezgâhlar kurdu. Yine
benzer şekilde önceki ip eğirme çıkrıklarını ve su değirmenlerini kadınlar
kullanırken fabrikalardaki yeni ip eğirme makineleri erkek operatörler tarafından kullanılmaya başlandı. Sanayileşme ilerledikçe ve şartlar oturdukça
erkek egemen sendikalar güçlendi ve
erkek işlerini koruyabilir hatta genişletebilir duruma geldi. Yine de toplumsal ve ekonomik ihtiyaçların aşırı artış
gösterdiği dönemlerde öğretmenlik ve
büro işlerinde olduğu gibi emek gücüne talebin artmasını fırsat bilerek erkek
kapitalistler, erkek işçilerin hakkından
gelebilecek duruma geldiler. Ekonomik
değişim dönemlerinde kapitalistlerin
eylemleri, işçiler savunmacı bir pozisyondayken cinsiyete göre bölünmüş iş
ayrımını tesis etmek ya da değiştirmek
konusunda daha etkili oluyordu. Diğer dönemlerde erkek işçiler, var olan
cinsiyetçi iş ayrımlarını sürdürdü, ucuz
kadın işgücü çalıştırılmasındaki artışı
engelledi hatta kadınların işten kovulmalarına yol açtı ve böylelikle de kendi
cinslerinin çıkarlarını korudular. 32
Sonuç
Kadınların emek piyasasındaki
mevcut statüleri ve cinsiyete dayalı iş
ayrımı, kapitalizm ve patriyarka arasındaki uzun bir etkileşimin ürünüdür.

{

{

Kadınların emek piyasasındaki ikincil pozisyonları aile
içindeki ikincil konumlarını güçlendirdi, bu da tekrardan
emek piyasasındaki konumlarını pekiştirdi

yan erkeklerin, kendilerini özgürleştireceklerse patriyarkal kapitalizmin
içine çekilmiş olduklarının farkına
varmaları ve patriyarkal çıkarlarından
vazgeçmeleri gerekiyor. Kadınlar özgürleşmek istiyorlarsa hem patriyarkal
güce karşı hem de toplumun kapitalist
örgütlenmesine karşı mücadele etmek
zorundalar.
Hem cinsiyete dayalı iş bölümü hem de erkek egemenliği köklü
bir varoluşa sahip olduğundan yıkılmaları kolay değil. Bu ikisi şu an o
kadar iç içe geçmiş durumda ki erkek
egemenliğinin yıkılması için cinsiyete
dayalı iş bölümünün ortadan kaldırılması gerekiyor. Kadınların kurtuluşu
için toplumun ve kültürün tüm alanlarında temel değişikliklerin yaşanması gerekiyor. Bu yazıda, cinsiyete
dayalı iş ayrımının kadınların mevcut
durumlarının en temel köklerinden
biri olduğunu tartıştım ve bu cinsiyete
dayalı iş ayrımını sürdüren topluma
yayılmış kurumların işleyişi üzerinde
durdum. Fakat sözünü ettiğimiz iş bölümünün sonuçları çok daha derinlere, bilinçaltına kadar gidiyor. Bilinçaltı,
toplumsal kurumların mikro düzeyde
destekçisi ya da tamamlayıcısı haline
gelen davranış biçimlerini yaratıyor ve
yine bu toplumsal kurumlar tarafından
güçlendiriliyor.

Rathbone, “Bir kadının bir erkekle aynı ücreti alacak
olması düşüncesi bile birçok sendika üyesinin kalp krizi
geçirmesine yeterli.” diye düşünmeden edememiştir.(…)

Bu çalışma boyunca erkek işçilerin
yaptıklarına vurgu yaptım çünkü bunun doğru olduğunu düşünüyorum.
Eğer kadınların tabiyeti son bulacak ve
erkekler sınıf ezilmesinden ve sömürüden kurtulmaya çalışacaklarsa erkeklerin iş bölümündeki avantajlı konumlarından -hem iş yerinde hem de
evde- vazgeçmeleri için zorlanmaları
gerekiyor.33 Kapitalistler kadınları gerçekten de erkek işçileri güçsüz kılmak
için vasıfsız, ucuz işgücü olarak kullandı. Ancak bu, erkeklerin patriyarkal
toplumun içine çekilmeleri ve patriyarkal toplumu desteklemeleri sonucunda

memelerinde gözlenebilir. Ayrıca yine
yerleşik bir korku olarak diğer cinsle
özdeşleştirilme korkusu var. Genel bir
kural olarak erkekler dişil, kadınlar eril
bir iş yapmamalıdır. Erkek yöneticiler,
mesela erkek sekreterleriyle bir saygı gösterisi olarak el sıkışırlar, erkekliklerinin baki olduğunu göstermek için

bu toplumdaki erkekler arası hiyerarşinin gelip onları vurmasından başka bir anlam taşımaz ve tünemek için
kümese giden tavukların durumuna
benzer. Kapitalizm patriyarkanın üzerinde yükseldi. Patriyarkal kapitalizm,
katmanlaşmış toplumun mükemmel
bir örneğidir. Egemen sınıftan olma-

Bu yazıda tartıştığım makro olgular
kadar bu mikro fenomenlerin de araştırılıp tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bir erkeğin aynı sınıftan
bir kadına tabi olamayacağı inancı o
kadar yerleşik bir davranış kuralı ki.
Bu kuralın dışavurumları, lokantalarda kadın garsonların erkek barmenlere emir verirken yaşadıkları sıkıntıda,
kadın yöneticilerin kendi düzeylerinde
fazla kişiyle iletişim içinde olmadan çalıştıklarında ve küçük bir grubu idare
ettiklerinde daha başarılı olmalarında
veya fabrikalarda kadın şeflerin erkek
çalışanların işlerini rahatlıkla düzelte-
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olsa gerek.
Bu davranış kurallarının nasıl içselleştirildiğini ve kişilik yapılarından
nasıl doğduklarını anlamak için daha
derin bir düzeyde bilinçaltını incelemeliyiz. Kişiliklerin oluştuğu bu derin
düzeyde toplumsal cinsiyetin nasıl kurulduğu, yani biyolojik cins farklılıklarının toplumsal olarak insanları nasıl
ayrıştırır hale geldiği üzerine bazı çalışmalar yapıldı.34 Gerçekliğin maddeci
yorumu, toplumsal cinsiyet üretiminin
cinsler arasındaki geniş iş bölümünden
doğduğunu ve diyalektik bir süreç içerisinde bu iş bölümünü kuvvetlendirdiğini söylemeyi gerektirir.35 Bana göre
cinsiyete dayalı iş bölümünün dallanıp
budaklanmış, derine kök salmış olmasından dolayı aramızdaki toplumsal
cinsiyet farklılıklarını dolayısıyla da
cinsiyete dayalı iş bölümünün kendisini yok etmeden cinsiyete göre hiyerarşik düzenlenmiş görev dağılımını ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır.
Patriyarka ve kapitalizme, her ikisine karşı mücadele ederken hem topluma yayılmış kurumları hem de derine
kök salmış alışkanlıklarımızı değiştirmenin yollarını bulmalıyız. Uzun ve
zor bir mücadele olacak.
_________________________

{

1 Patriyarkayı maddi bir temeli olan, erkeklerin kadınları denetim altında tutabilmesini sağlayan, erkekler arası hiyerarşinin
ve dayanışmanın olduğu sosyal ilişkiler
dizisi olarak tanımlıyorum. Bu anlamıyla
patriyarka kadınların erkekler tarafından
ezildiği sistemdir. Gayle Rubin, ekonomik
sistem dışında kalan, cinsiyet farklılıkları
üzerinden toplumsal cinsiyet katmanlaşmasının oluştuğu, ekonomik sistemle her
zaman koordineli olmayan alanları tanımlamak için “cinsiyet-toplumsal cinsiyet
sistemi- terimini kullanmamız gerektiğini
söylüyor. Robin, patriyarkanın sadece erkek iktidarının babalıkla eş anlamlı kullanıldığı Eski Ahitte betimlenen pastoral
göçebe toplumlar için kullanuılması gerektiğini ileri sürüyor. Robin’in ilk görüşünü
kabul etmekle birlikte ikincisinin patriyarka teriminin kullanımını çok sınırladığını
düşünüyorum. Patriyarkanın erkek egemen toplumlar için iyi bir tanım olduğunu düşünüyorum. Bkz, Gayle Rubin, “The
Traffic in Man”, Toward an Anthropology
of Women, der. Rayna Reiter (New York:
Monthly Review Press, 1975. Muller, vefeminist
politika
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sayet rejiminin ekonomik ve politik boyutlarının olduğu, “kadınların statülerinin
kocalarının, babalarının, erkek kardeşlerinin vesayeti altında tanımlandığı toplumsal sistem” olarak patriyarkanın daha geniş
bir tanımını öneriyor. Bkz, Viana Muller,
“The Formation of the State and the Oppression of Women: A Case Study in England and Wales”, mimeograf (New York:
New School for Social Research, 1975), s.
4. Muller’in çalışması Karen Sacks’in şu
çalışmasına dayanıyor: “Engerls Revisited:
Women, the Organization of Production,
and Private Property, Woman, Culture and
Society, der. Michelle Rosaldo ve Louise
Lamphere (Stanford: Stanford University
Press, 1974). Patriyarkanın erkeklerle kadınlar arasında olduğu kadar erkekler arasında bir sistem olarak daha ayrıntılı bir
şekilde Amy Bridges ve Heidi Hartmann
tarafından bir taslak metinde tartışılıyor
Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evliliği:
Yeni Bir Birliğe Doğru).
2 Marx ve Engels, kapitalizmin, kadınları
ve çocukları işgücü pazarına dâhil ederek
aileyi ortadan kaldıracağını düşünüyorlardı. Engels her ne kadar Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökenleri’nde erkeklerin
aile içinde kadınları ezdiğini kabul etse de
kadınların bu ezilmesinin ev içi emeklerinin kontrolüyle gerçekleştiğini görmez,
hatta erkeklerin denetimi altındaki ailenin
ortadan kalkmasına hayıflanır. Ayrıca bkz.,
The Condition of the Working Class in England (Stanford: Stanford University Press,
1968), özellikle ss. 161-164.
3 Richard C. Edwards, David M. Cordon ve
Michael Reich, “Labor Market Segmentation in American Capitalism” taslak metin;
ayrıca bu görüşün daha geniş bir açıklaması için bkz. birlikte derledikleri Labor Market Segmentation (Lexington: Mass.: D.C:
Heath, 1975).
4 Karl Marx, “İlkel Birikim” Kapital, cilt
1, bölüm 8. Ayrıca, Stephen Hymer, “Robinson Crusoe and the Secret of Primitive
Accumulation”, Monthly Review, 23, sayı 4
(Eylül 1971), ss 11-36.
5 Bu açıklama Alice Clark’ın çalışmasını
temel alır. Bkz, The Working Life of Women
in the Seventeenth Centrury (New York:
Harcout, Brace &Howe, 1920). Clark’ın
görüşleri şu çalışmalarda da desteklenir:
B. L. Hutchins, Women in English Life from
Medieval to Modern Times, 2 cilt (Londra:
Richard Bentley & Son, 1896); F. W. Tichner, Women in English Economic History
(New York: F. P. Dutton, 1923); Ivy Pinchbeck, Women Workers and the Industrial Revolution, 1750-1850 (Londra: Franc
Cass. 1930).
6 İngiltere’de hem kadınlar hem de erkekler birkaç yüzyıl boyunca tarım işçisi olarak istihdam edildiler. Clark, 17. Yüzyılda
erkeklerin ücretlerinin kadınlarınkinden
daha yüksek olduğunu ve aynı beceri ve
güç gerektirmesine rağmen yapılan işlerin
farklılaştığını bulgular (Clark, Working
Life, s. 60). Tarım (ve diğer işler) için ücretler, genellikle yerel yöneticiler tarafından
belirleniyordu. Ücretlerdeki bu farklılaşma
erkeklerin ve kadınların göreli toplumsal
statülerini ve zamanın toplumsal normlarını yansıtır. Kadınların daha az ücrete
ihtiyaç duydukları düşünülüyordu, çünkü

10
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daha az gıda tüketiyorlardı ve erkeklere
göre daha az lüks tüketimde bulunuyorlardı, örneğin puro içmek gibi (kadınların
daha düşük yaşam standartlarına sahip olmasının kanıtları için bkz, Clark, Working
Life ve Pinchbeck, Women Workers).
7 Kırsal kesimlerdeki kadınlar arasındaki
işsizlik yoksul yasası reformu etrafındaki
tartışmalarda olduğu gibi genellikle kabul
edilen bir durumdu. Bir çare olarak, kırsal
kesimdeki ailelerin küçük arsalarının korunması, kadınların tarım işlerinde ve dışarıya üretimde daha fazla çalıştırılmaları
ve erkeklerin ücretlerinin artırılması gibi
önlemler öneriliyordu. Bkz, Pinchbeck,
Women Workers, ss. 69-84.
8 Hane dışına üretim sisteminden fabrikalara geçiş sürecine ilişkin bkz, Stephen
Marglin, “What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist Production”, Review of Radical Political
Economics, 6, sayı 2 (Yaz 1974), ss. 60-112.
9 Bkz, E. P. Thomson, The Making of the
English Working Class (New York: Vintage
Books, 1963); Clark Working Life ve Pinchbeck, Women Workers.
10 Aslında erkek dönem fabrikalar, ailelerinden ayırılmış, mahalli otoriteler tarafından fabrika sahiplerine çırak olarak verilmiş çocukların emeklerinden yararlandılar. Belki de en çaresiz ve kırılgan olanlar
onlardı.
11Hutchins, Women in Modern Industry,
s. 16. Kız çocuklarının emekleri hakkında bkz, Olive J. Jocelyn, English Apprenticeship and Child Labor (Londra: T. Fischer
Unwin, 1912), ss. 149-50; kasabalardaki
aile imalatı için bkz, Clark, Working Life,
bölüm 5.
12 17. Yüzyılda zanaatlar ve loncalar cinsiyete göre bölünmüştü. Loncaların ve cinsiyete dayalı iş bölümünün gelişimi ve kadın
örgütlerinin doğası üzerine daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Böylesi bir çalışma
kadınların statülerinde kabile döneminden
feodalizme oradan da kapitalizmin ortaya
çıkışına kadarki düşüşü daha gerçekçi bir
şekilde takip edebilmemizi sağlayacaktır.
13 Clark, Working Life, bira üreticileri için
ss. 221-31, tıbbi uzmanlık için ss. 242-84
14 Age, bölüm 7. Ayrıca, benzer bir tarih
yorumu fakat farklı çıkarımlar için bkz. Eli
Zaretsky, “Capitalism, the Family and the
Personal Life”, Socialist Revolution, 1-2, 3
(1973).
15 Mary Merryweather, Factory Life; Women in English Life from Medieval to Modern Times 2; 200 içinde alıntılanmıştır. İlk
kayıt, Hansard Parliamentary Debates, 3.
Ser., House of Commons, 7 Haziran 1842.
16 Friedrich Engels, The Condition of the
Working Class in England in 1844 (Stanford: Stanford university Press, 1968), s.
199.
17 Age, s. Xv.
18 Sidney Webb, “The Alleged Differences
in the Wages Paid to Men and Women for
Similiar Work” Economic Journal 1, sayı 4
(Aralık 1891), s. 658
19 Millicent G. Fawcett, “Mr. Sidney
Webb’s Article on Women’s Wages” Economic Journal 2, sayı 1, (Mart 1892): 173-76.
20 Age, s. 64.
21 Millicent G. Fawcett, “Equal Pay for
Equal Work”, Economic Journal 28, sayı 1

(Mart 1918): 1-6.
22 Abbott, Women in Industry, özellikle bölüm 4.
23 Age, bölüm 2.
24 Abbott, Women in Industry, ss. 252-53.
25 Baker, Technology, ss. 39-40.
26 Abbott, Women in Industry, s. 260.
27 Baker, 1963’teki Eşit Ücret Antlaşması
üzerine görüşlerin kadınların ihtiyaçlarına
vurgu yapanlarla erkeklerin korunmasına
vurgu yapanlar arasında eşit bir şekilde bölündüğünü gözlemler Technology, s. 419)..
28 Edwards, Gordon and Reich, Labor
Market Segmentation’da “iş gücü piyasasındaki bölünme”yi, piyasanın her biri kendi
karakteristik davranışlarına sahip farklı alt
piyasalara bölünmesi sürecini anlatmak
için kullanırlar: bu bölümler farklı hiyerarşi düzeyleri olabileceği gibi aynı düzey içindeki farklı gruplar da olabilir.
29 Kapitalizmin rekabetçi dönemeinde
dahi varolan işgücü piyasasının cinsisyete
ve ırka dayalı kuvvetli bir şekilde bölünmesi Edwards, Gordon, Reich tarafından iddia
edilen aynı dönemde emeğin homojenleşmesinin baskın olduğu yollu görüşü sorgulamamıza yol açar.
30 Kapitalistler patriyarkayı her zaman
kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilir
durumda değillerdir. Erkeklerin kadınların emeğini mümkün oldukça ev içinde
tutma çabaları, genişleme dönemlerinde
kapitalizmin gelişimini zora sokabilir. Kapitalistlerin yararlanmak istedikleri kadın
emeğine karşı erkek lerin direci kapitalist
ilerlemeyi yavaşlatmaktadır.
31 Marx, Engels ve Lenin, emek aristokrasisinin kazandığı maddi ödüllerin farkındadırlar. Bunları kişisel çıkarlara indirgememek bu noktada önemli, çünkü bu
durumda sınıf içi bölünmelerden doğan
problemler minimanilize edilmiş olur.
Castles ve Kosack, çalışmalarında bu hataya düşüyorlar: “The Function of Labor
Immigration in Western European Capitalizm”, New Left Review, sayı 72 (Mayıs-Haziran 1972): 3-12.
32 Bana işverenler ve çalışanların göreli
güçlerinin “döngüsel modeli”ni öneren David Gordon’dur.
33 Marksist analiz içinde kadınların toplumsal statülerinden kaynaklan sorunla
başa çıkmaya çalışan bir çok Marksist feminist çaba cinsiyetler arasındaki bu temel
çatışmayı, erkekler ve kadınlar arasında
sağlanması gereken altta yatan sınıf dayanışmasını vurgulamak için olsa gerek görmezden geliyor. Brigades ve Hartmann’ın
taslak metinleri (dipnot 1) bu yazının bir
taramasını yapıyor.
34 Freud’u feminist bir perspektiften yeniden yaratma çabası için bkz, Rubin (dipnot
1) ve Juliet Mitchell, Feminism and Psychoanalysis (New York: Pantheon, 1974). Aynı
şekilde Shulamith Firestone, The Dialectic
of Sex (New York: Bantam, 1971).
35 Örneğin, çoçukları kadınların yetiştirdiği mevcut iş bölümü kızların ve oğlan
çocuklarının kişilik yapılarını (farklı bir
şekilde) derinden etkiliyor. Bu durumun
Freudcu olmayan bir yorumu için bkz,
Nancy Chadorow, Family Structure and
Femine Personality: The Reproduction
of Mothering (New York: McGraw-Hill,
1964).
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Ev içi emek tartışmasına dönüş:
Marksist iktisadın feminist eleştirisi
Feminist bir ekonomi politik geliştirirken odaklanmamız gereken, aileyi bakım emeğinin
örgütlendiği yer olarak kuramsallaştırmak olmalı
Jean Gardiner
Bu makalede, 1970’ler ve 1980’ler
boyunca devam eden ev içi emek ve
patriyarka tartışmaları ile bu tartışmaların 1990’larda toplumsal cinsiyet ve
emek üzerine yapılan araştırmalarla
ilişkisi üzerine derinlemesine düşünmek amaçlanmaktadır.1 1970’lerde
feminist hareket, ücretsiz ev içi emeği açıklamak için Marksist kavramsal
çerçeveyi kullanmaları yönünde bazı
radikal ekonomistlere ilham verdi.
Sonrasında ortaya çıkan ‘ev içi emek
tartışmaları’ pek çok eleştiriye maruz
kaldı. Ancak, bu tartışmanın başlangıç
noktalarından bir tanesi hâlâ geçerliliğini koruyor: Feminist ekonomi politiğin geliştirilebilmesi için ev içi emeği
ekonomik analize dahil etme yolunun
bulunması.
Son yirmi yılda feminist ekonomi
politiğin geliştirilmesi yönünde çok az
adım atıldı. Feminist iktisat, ana akım
iktisadın eleştirisini çokça neoklasik
paradigma içinden yapmaya çalıştı.
1993 yılında Amsterdam’da yüzlerce
feminist iktisatçıyı bir araya getiren
The Out of the Margin International
Conference’ın (Sınırların Ötesinde:
Uluslararası Konferans) amacı neoklasik iktisada feminist bir perspektifle
nasıl yaklaşılabileceğini tartışmaktı
(Kuiper ve Sap, 1995). Pek çok feminist, Marksizmin kendilerini de içinde tanımladıkları radikal iktisat için
tarihsel önemini kabul ederken, çoğu
‘Marksizm ve feminizmin mutsuz evliliğinin’2 tek çıkış yolunun boşanma
olduğunu kabul etmişlerdi. 1980’lerde
ayrılan bu eşleri tekrar biraraya getir-

{

eleştirisine geri dönmek hedefleniyor.4
1970’ler boyunca devam eden ev içi
emek tartışmaları Marksist ekonomi
politiğin feminist eleştirisini geliştirmek adına çok önemli olduğu halde ne
yazık ki bu çaba, özellikle de Marksist
teorinin feminist eleştirisini yeteri kadar ileri götürmediği için, başarısız olmuştur. Ev içi emek tartışmasına ve bu
tartışmayı başlatan Marksist kavramsal
çerçeveye eleştirel bir bakış, feminist
ekonomi politiğin esaslarını belirlemeye başlamak için bize çok yardımcı
olacaktır. Makale bize, ev içi emek tartışmasının geriye dönük değerlendirilmesi ve onu takip eden patriyarka
tartışmalarının eleştirel olarak gözden
geçirilmesi olanağını sunacak. Burada
feminist bir ekonomi politik geliştirir-

Marksizm’in … ev içi emeğin emek gücünün yeniden
üretimi ve devamını sağlamadaki rolünü görmemesi,
feministlerin Marksist iktisat teorisini ev içi emeğe
uyarlamasına neden oldu

mek için birkaç adım atıldı,3 ancak pek
çok sosyalist feminist, Marksist kavramsal çerçevenin toplumsal cinsiyet
ve sınıf dışındaki diğer toplumsal eşitsizlikleri incelemek açısından yetersiz
olduğu sonucuna ulaştı.
Bu makalede Marksizm’in feminist ekonomi politik perspektiften

ken odaklanmamız gereken, aileyi bakım emeğinin örgütlendiği yer olarak
kuramsallaştırmak olmalı.

1970’lerde Ev içi Emek
Tartışmaları
Ev içi emek tartışmaları, iki politik
ve teorik akımın biraraya gelmesini

}

temsil eder. 1970’lerin başlarında ortaya çıkan Kadın Kurtuluş Mücadelesi,
kadınların aile içinde harcadığı ücretsiz emeğin kadınların ezilmesinin en
önemli sebebi olduğunu iddia ediyordu
(Rowbotham, 1990). Aynı dönemde,
yeni sol ve Avro- komünist gelenekten
gelen devrimci sosyalistler Ortodoks
Marksizmin eleştirisi yapıyorlardı.
Marksist feministler de Marx’ın ekonomi politiğini yeniden incelemek için
temelde bu iki düşünsel akımdan etkilendiler. Ev içi emek Marksist ekonomi
analizinden dışlanmış olduğu için, ev
içi emeğin kapitalist ekonomi ile ilişkisini kuramsallaştırmak 1970’lerde
devam eden feminist iktisat çalışmalarının temel ilgi alanını oluşturdu. Diğer taraftan, feminist sosyologlar ev içi
emeğin ekonomi politiğini geliştirmenin, Ortodoks Marksizm’in bir bütün
olarak kadınların ezilmesine yaklaşımını eleştirmemize sağlayabileceği katkıyla ilgilendiler (Molyneux, 1979).
1970’lerin başında Marksist sömürü
kavramı, ev içi emeği analiz etmek için
faydalı bir kavram olarak düşünüldü.
Marksizm, insanların piyasadaki kazanımlarının, onların toplumun üretim
için harcadığı çabaya yaptıkları katkıyı
değil, güç ilişkilerini yansıttığını fark
etmişti. Bu ilişkiler, piyasada alış veriş
halinde olan eşit rasyonel bireyler arası
ilişkiler değil, eşitsiz güç ilişkisi içinde
konumlanan sınıflar arası ilişkilerdi -ki
ikincisinde bir sınıf diğerinin emeğine
feminist
politika
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üretim süreci içinde el koyar-. Bu ilişkiler ve farklı grupların üretime ne kadar
katkı sağladığı, sadece maddi kazanımlara bakılarak anlaşılamaz. Örneğin:
Köle emeğinde, çalışma gününün, kölenin kendi geçim araçlarını yenilemeye çalıştığı bölümünde
bile… efendi için emek harcanıyor gibi gözükür. Kölenin harcadığı emeğin tümü ücretsiz emek
gibi gözükür. Ücretli emekte ise,
bunun tersine, artık emek ya da
ücretsiz emek bile ücretlendiriliyormuş gibi gözükür. (Marx, 1970:
539-40)
Marksizm, parasal hareketleri aşarak, üretimin örgütlendiği toplumsal
ilişkilere baktığı için, ev emeğinin ekonomik karakterini anlamamıza yarayacak bir potansiyel olarak görünüyordu.
Marksizm’in ekonomik faaliyetlerin
temelini oluşturan bu toplumsal ilişkilere eğilmesinin yarattığı potansiyele
rağmen, ev içi emeğin emek gücünün
yeniden üretimi ve devamını sağlamadaki rolünü görmemesi, feministlerin
Marksist iktisat teorisini ev içi emeğe
uyarlamasına neden oldu.

Tartışmanın Odağı
Ev içi emek tartışmaları ev içi emek
ile sermaye birikimi arasındaki ilişkinin doğasına odaklandı. Bu soruna
karşı geliştirilen iki temel yaklaşımdan
birincisine göre ev içi emek, emek gücünün yeniden üretimini sağlamadaki
rolü açısından kapitalist üretimi destekliyor ve kapitalistin kârını dolaysız
olarak artırıyordu (Gardiner, Himmelweit ve Mackintosh, 1975). İkinci yaklaşım, ev içi emeğin üretimi desteklediği iddiasına karşı çıkıyor ancak onun
kapitalist bir toplumda emek gücünün
yeniden üretimi için zorunlu olduğunu
vurguluyordu (Seccombe, 1974). Bu iki

{
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Kadın ve erkeklerin, bağımlı çocuk ve yetişkinlere bakma
sorumluluğunu almaları aile içindeki ve dışındaki işin
toplumsal cinsiyete dayalı yapısını belirleyen temel
özelliktir

Tartışmanın Sonucu
Ev içi emek tartışmaları, 1970’lerden önce yeteri kadar değinilmemiş
pek çok konuya açıklık getirdi. Bunlar
şu şekilde özetlenebilir:
•
Aile, endüstrileşmiş kapitalist toplumlarda sadece tüketim değil
aynı zamanda bir üretim birimidir. Ve
bu türden toplumların iktisadi örgütlenmesi, hem üretim hem de tüketim
birimi olan hane temeline dayanır.
•
Yaşam standardı sadece ücret seviyesine ve bu ücretle alınabilen
mallara değil, ev içinde üretilen kullanım değerlerine ve kamu hizmetlerine
de bağlıdır.
•
Emek gücünün değerini belirleyen ücret malları paketinin tarihsel
evrimi, ev içi emeğin bu malların işlenmesine veya muadillerinin sağlanmasına yaptığı katkıya bağlıdır.
•
Marksist değer kavramı ev içi
emeği analiz etmek için uygun bir araç
değildir, çünkü ev içi emek piyasada
mübadele edilmez, ev içinde tüketilir.

•
Ev içi emek, kapitalist üretim
ilişkilerinin temel özelliği olan verimlilik artışı baskılarına maruz kalmaz
(gerçi kadınların hem ücretli işte hem
de evde çalışırken yaşadıkları zaman
kısıtlamaları gibi durumlarda ortaya
çıkan, daha verimli olmaları yönünde
hissettikleri, farklı baskılar vardır). O
nedenle de ev içi emek, ücretli emek
ile eşitlenemez. Hane ve piyasa analitik
olarak ayrıdır.
•
Aile içindeki toplumsal üretim ilişkileri ücretli emekten farklıdır
ve bu nedenle de farklı şekilde araştırılmalıdır. Bu ilişkiler, ev içi emek tartışmalarının devamında bazı feministle-

}

çünkü Marx emek gücünün yeniden
üretimini tamamen ücret mallarının
tüketimine eşitlemiştir.
•
İnsanların üretimi ve yeniden üretimi iktisadi sistemin temel bir
yönüdür ve bu nedenle de iktisat disiplininin sınırları içine dahil edilmelidir.
•
Ev içi emek, çalışan nüfusun
yeniden üretimi kavramı dolayımıyla
Marksist iktisat teorisine dahil edilebilir.

ne dair farklı görüşler vardı.

Tartışma içindeki temel anlaşmazlıklar ücretsiz ev içi
emeğin kapitalist kâra etki edip etmediği, ediyorsa da ne
şekilde ettiği üzerineydi

genel yaklaşımla ilgili olarak yapılan
başka tartışmalar için Himmelweit ve
Mohun’un (1977), Sokoloff ’un (1980)
ve Gardiner’in (1997) çalışmalarına bakılabilir.
Tartışma içindeki temel anlaşmazlıklar ücretsiz ev içi emeğin kapitalist
kâra etki edip etmediği, ediyorsa da ne
şekilde ettiği üzerineydi. Bazıları, işçi
sınıfı yaşam standardını koruyabilmek
için gereken tüm mal ve hizmetleri
satın almak zorunda olsaydı, kapitalistin onlara daha yüksek ücret ödemesi
gerekeceğini, bugünkü durumun ise
kapitalistlerin ücretleri düşük tutmaya
yönelik pazarlık gücünü arttırarak, ev

rin üzerine daha çok eğildikleri yeniden
üretim ilişkilerine bağlıdır (MacKintosh, 1979).
•
Emek ve kaynak aktarımı
hem aile ve kapitalist üretim alanı arasında, hem de aile içinde gerçekleşir.
Bu türden aktarımların karmaşıklığı
Marx’ın teorisinde açıklanmamıştır

içi emekten fayda sağlamalarını mümkün kıldığını, söylüyordu. Ancak, ev içi
emek zamanı ile kapitalist meta üretimi
için harcanan emek zamanının karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağına ve ev
içinde üretilen artık emeğin kapitalist
sınıfın artık değer birikimine eklenmesi mekanizmalarının neler olabileceği-

Tartışma Konuları

{

Ev içi emek tartışması, onu takip
eden feminist araştırmalara konu olan
pek çok sorunu ortaya koyar. Örneğin,
ücret malları ile ev içi emek arasındaki
ilişki oldukça karmaşıktır ve hem tarihsel hem de ampirik olarak araştırılmaya ihtiyaç gösterir. Ev aletleri de dahil
ücret mallarının artışı doğrudan ev içi
emeği azaltan bir şey değildir (Cowan,
1983). Daha fazla ücret malı olması
daha az ya da daha çok ev içi emek anlamına gelse de gelmese de, “emek gücü
değeri”nin daha az belirleyici ve muhtemelen daha az yararlı bir kavramdır.
Bu da, çalışan nüfusun yeniden üretim
maliyeti gibi klasik ekonomi politik
kavramına dönmenin daha yararlı bir
yaklaşım olabileceği anlamına geliyordu (Picchio, 1992).
Emek gücünün yeniden üretimi ve
kapsamlı bir yaşam standardı analizi için Marksist kavramsal çerçevenin
yetersizliğini ortaya koyan ev içi emek
tartışması, ailenin işleyişinin kadın ve
erkekler için bedelleri ve yararları üzerine araştırmalar yapılmasını sağladı
(Folbre, 1982). Ancak, ev içi emeğin
girdileri Marksist ölçüm kuralları ile
ölçülemez. Ekonomik eşitsizlik kavramı, ölçülebilir maliyetler ve kazançlara
bağlıdır. Bu bağlamda, ev içi emek tartışması Marksist kavramsal çerçevenin
sınırlılığını ortaya koyar. En azından
İngiltere’de 1980’ler boyunca feministler, sosyoloji ve sosyal politika gibi başka sosyal bilim alanlarında kendi araştırmaları için alan açabilmişlerdi.
Bu tartışmanın yarattığı enerjinin

feminist
politika
27.10.2011 19:05:37

bu kadar hızlı bir şekilde dağılma nedenlerinden biri, biraraya gelerek açık
ve yaratıcı bir şekilde ortak çalışma yapan Marksist feministlerin zayıf, güçsüz, marjinalize olmuş bir temelden
hareket etmeleriydi. Maksizmle özel
olarak ilgileniyor olmaları tartışmayı
iktisat disiplinin sınırlarında tutuyordu ve bu disiplin açısından Marksizm
her zaman marjinal bir pozisyonda
olmuştu ki 1970’lerin ortalarından
sonra daha da önemsiz bir güç olmaya başladı. Feminist Marksistler ise iki
misli marjinalize olmuş durumdaydılar çünkü Marksist geleneğin kendisi
de tarihi boyunca toplumsal cinsiyet
ilişkilerine ilgisiz kalmıştı. Diğer ülkelerdeki feminist iktisatçılar, özellikle
de Amerika’da olanları, ana akım ekonomiye daha fazla angaje oldular. Her
zaman bu disiplinin sınırlarında mücadele veriyor olsalar da, kendi çalışmaları için bir temel kurmada daha başarılıydılar. Marksizm’in etkisi azaldıkça,
neoklasik iktisat kendisine hegemonik
bir pozisyon edindi. İktisat disiplini
bugün rasyonel seçim teorisine eşitlenmiş durumda ve alıcı ile satıcıların
kendi çıkarları doğrultusunda hareket
etmesiyle ilgileniyor. Yeni Ev Ekonomisi (The New Home Economics) (Mincer,
1962; Becker, 1965), toplumsal cinsiyet
ve emek araştırmalarında iktisatçıların
kullandığı temel teorik çerçeve haline
geldi ve Marksizm’in aksine, bu teori
ev içi üretimi açıklamak için feminist
açıdan uygun olmayan bir çerçeve sunuyor (Ferber ve Nelson, 1993).

Tartışma neden hâlâ
yararlı?
Ev içi emek tartışmalarında ortaya
atılan sorular şu an yeterince kapsamlı
gibi görünmese de, kendi tarihi içinde
değerlendirildiğinde bunun Marksist
teoriyi eleştirmek adına feministler

{
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İnsanların üretimi ve yeniden üretimi iktisadi sistemin
temel bir yönüdür ve bu nedenle de iktisat disiplininin
sınırları içine dahil edilmelidir

çarpan muhafazakârlaşma, feminist
söylemin marjinalize olmasına sebep
olan süreç ile ilişkili.

Feminist bir eleştiri
geliştirmek: Patriyarka
Patriyarka kuramının geliştirilmesi
Erkeklerin ev emeğinden ne şekilde
fayda sağladığı üzerinde durmaması, ev
içi emek tartışmalarının feminist açıdan en temel eksikliğidir. Kapitalistlerin, kadınların ev içinde harcadığı artık
emeğe el koyduğu kabul edilmiş ve bu
şekilde de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine Marksizm içinden bir açıklama
getirmek yönündeki geleneksel direnç
devam ettirilmiştir.5 Feministler, hanedeki sömürünün kapitalist bir sömürü
değil patriyarkal bir sömürü olduğunu
söylemişler ve kapitalist ve patriyarkal ilişkilerin bir arada varolduğunu,
ev içinde ve ücretli emek piyasasında
varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
devam ettirmek üzere bu iki sistemin
eklemlendiğini iddia etmişlerdir.6
Millett’tın (1971) itibaren pek çok
feminist patriyarkayı genel anlamda erkek egemenliğini ifade etmek için kullanmış olsa da, patriyarka özellikle de
aile içindeki toplumsal cinsiyet ilişkile-

Ev içi emek tartışmaları, ev içi emeğin yok sayılmasının,
genel olarak iktisadi teori, özel olarak da Marksist
ekonomi politik içinde kadınların marjinalize olmasının
temel nedeni olduğunu göstermekte başarılı oldu

tarafından atılan önemli bir adım olduğu görülmeli. Tartışmanın devam
edememesi, Marksizm’in genel olarak
1970’lerin sonlarında girdiği krizin bir
yansıması olduğu kadar, tartışmanın
kendi iç sınırlılıklarının da bir sonucu.
Ev içi emek tartışmaları, ev içi emeğin
yok sayılmasının, genel olarak iktisadi
teori, özel olarak da Marksist ekonomi
politik içinde kadınların marjinalize
olmasının temel nedeni olduğunu göstermekte başarılı oldu. Yirmi yıl sonra
bu tartışma, Marksistlerin Marksizm’in
problemleri ve sınırlarını kabul etmelerini sağlayan önemli adımlardan

sar. Ev içinde kendisine hizmet etmek
için hazır bulunan bir kadının varlığını
garantileyen ortak erkek çıkarı bu ailenin temelini belirler. Delphy (1977) gibi
kimi yazarlar evliliği, patriyarkayı devam ettiren en önemli kurumsal mekanizma olarak tanımladılar. Hartmann
(1979) ve Walby (1986) gibi başkaları

biri olarak görülmeli. Feministlerin bu
konuları yeniden irdeleme yönündeki
çabaları, ekonomi politiğin yenilenmesi için önemli. Düşünsel çalışmalarda
artık feminizm ve radikalizm arasında
güçlü bir bağ var. Yirminci yüzyılın
son yirmi yılında, İngiltere’deki iktisat
araştırmalarında ve derslerinde göze

riyle ilintili şekilde kullanılmış ve kavramın tarihsel kökenleri daha yakından
incelenmiştir.7
Patriyarka ve ev içi emek ile ilişkili
olarak 1980’lerde devam eden feminist yazın temel olarak üçe ayrılabilir.
İlk türden açıklamalarda, patriyarkal
ailenin genel tanımı benimsenirken,
erkek aile reisi ile ona bağımlı kadın ve
çocuklardan oluşan aile tanımı yapıldı.
Bazı feminist yazarlar tarafından bu aile
yapısı, bugünkü batı kapitalizmindeki
tipik aile yapısıdır ve farklı sınıflardan,
meslek gruplarından ve çalışmayan bireylerden oluşan ailelerin tümünü kap-
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ise daha geniş bir patriyarka tanımı benimsediler. Onlara göre patriyarka, özel
alanda kadınların emeği üzerindeki erkek egemenliğinin devamını sağlayan,
kamusal alanda ise erkekler arasında
süregiden toplumsal ilişkileri de kapsıyor. Kadınlar istihdama daha çok katıldıkça ve toplumsal eşitliği sağlayacak
yolları daha çok zorladıkça, aile içinde
erkeğin otoritesi azalır ve mesleklerin
cinsiyete göre ayrışması, kadınların patriyarkal aileye ekonomik bağımlılığını
devam ettiren en önemli araç haline
gelir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
maddi temelleri gittikçe daha az bir şekilde aile içinde, daha yoğun bir şekilde
de işgücü piyasasında oluşmaya başlamaktadır. İnsanların yeniden üretimi ve
çocuk bakımına açıklayıcı faktör olarak
önem verilmez.
Patriyarka ve ev içi emek eksenindeki ikinci yaklaşımın iddiası ise, patriyarkanın, toplumun mevcut (erkek)
egemenlerince örgütlendiği ve erkek
egemenliğinin toplumsal olarak daha
çok içselleştirilmesi için bile gücünü
azaltmadığı koşulları tanımlamaya uygun olduğudur (MacKintosh, 1981:7).
Engels ve diğer Marksistlerin ekonomik indirgemecilikle ve kadınların tabi
konumda olmalarında özel mülkiyetin
önemine yaptıkları fazlaca vurgu nedeniyle, eleştirilmelerinin nedeni, kadınların tabi konumlarının biçimi ve
derecesi ile üretici güçler ve ilişkilerin
gelişimi arasındaki ilişkiyi açıklama ihtiyacıdır. Patriyarkal toplumlar, fiziksel
şiddet ve ideolojiyle ekonomik mekanizmaların biraraya gelerek kadınların
sistematik olarak tabi kılındığı toplumlar olarak tanımlanmıştır (Young ve
Haris, 1978:51). Bu türden toplumlar
genellikle üretici güçlerin gelişiminin
belirli bir aşamada olduğu durumda ortaya çıkar. En yaşlı erkeğin tahakkümü
altında kurulmuş köylü ailelerden oluşan toplumlar bunlara örnek olabilir.
Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünde toplumsal üretim ilişkileri kadar
toplumsal yeniden üretim ilişkileri de
belirleyicidir. Patriyarkanın esaslarından biri kadınların cinselliği ve doğurganlığı üzerindeki erkek kontrolüdür.
Bu teorik bakış, patriyarka tartışmafeminist
politika
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sını bu kavramın temelindeki ‘babanın
egemenliği’ anlamıyla birleştiren Nancy
Folbre’nin (1982, 1983 ve 1994) çalışmasında görülebilir. Folbre, yetişkin
çocuklar üzerindeki patriyarkal denetim ile kadınlar üzerindeki patriyarkal
denetim arasındaki bağlantıyı vurgular.
Babalar çocuklarından ekonomik fayda
sağlayabildikleri durumda, eşlerinin
emek gücü üzerinde de kontrol sağlamak için bir neden oluşur, ki bu kontrol
de çoğunlukla çocuk doğurma ve yetiştirmeyle ilişkilidir (Folbre, 1983: 270).
Folbre, kadınlar üzerindeki patriyarkal
denetimi erkeklerin doğum oranlarının
artmasından sağladıkları faydaya bağlamaktadır. Çünkü bu durum erkeklere
ekonomik fayda sağlar ve çocuk sahibi
olmanın kendileri için maliyetini azaltır. Kapitalizm, yetişkin çocuklar üzerindeki patriyarkal denetimi zayıflatır
ve çocuk sahibi olmanın maliyetine
oranla sağladığı faydayı azaltır. Bu, kapitalizmin gelişmesiyle düşen doğurganlık oranlarında görülebilir. Erkekler eşlerinin çocuk doğurmasına kıyasla çalışarak eve para getirmelerinden
daha çok fayda sağlamaya başladıkları
için patriyarka zayıflamıştır. Kadınlar
üzerindeki patriyarkal kontrol azalmış
olsa da varlığını sürdürür ki bu durumda da erkekler, çocukların ve çocuk yetiştirmenin bedellerinin olabildiğince büyük bir kısmını kadınların
üzerine yıkmayı garantilemiş olurlar.
Tartışmanın üçüncü ayağı, siyah
kadınların patriyarka eleştirisinden
beslenir. Siyah kadınlar, beyaz feministlerin patriyarka tanımının kadınlar arası deneyim farklılıklarını, siyah
kadınların ve erkeklerin kendi özel deneyimlerini hesaba katmadığını söylediler. Siyah feministler, ırk, etnisite ve
kültürün sınıf ve toplumsal cinsiyeti
kuşattığı alanları açıklamak üzere bir
analitik çerçeve geliştirdiler. AfroAmerikalı feministlerin patriyarka ve

{

Siyah Feminizm
Feminist patriyarka teorisine en
büyük eleştiri, genelleştirilmiş “erkek”
ve “kadın” kategorilerini reddeden siyah kadınlar tarafından getirildi. Siyah
kadınlar, beyaz feministlerin kullandığı evrensel kategorilerin siyah kadın ve
erkeklerin deneyimlerini dışladığının
altını çizdiler (Carby, 1982; Amos ve
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dı’ (a.g.e., 1982: 91).

Patriyarka tartışmasından
hangi sonuçlar çıkarılabilir?
1980’ler boyunca siyah kadın hareketinin eleştirilerine bir tepki olarak ve

Siyah ve beyaz kadınlar arasındaki ayrım, çoğunlukla
siyah kadın ve erkekler arasındaki ayrımdan daha önemli
görünüyordu

karları, en azından cinsiyetçilik ve patriyarkanın kadınlar ile erkekler arasında yarattığı yarılma kadar önemliydi.
Aynı şekilde, siyah ve beyaz kadınlar
arasındaki ayrım, çoğunlukla siyah
kadın ve erkekler arasındaki ayrımdan
daha önemli görünüyordu. Örneğin,
Batı Avrupa toplumlarında bazı beyaz
kadınlar siyah kadınlar kadar siyah erkeklerle ilişkilerinde de egemen pozisyonda duruyorlardı.
Afro-Amerikalı ve Afro-Karayipli
kadınların deneyimi, siyah erkeklerin
beyaz erkek hiyerarşisinde kendilerine yer edinemedikleri bir kölelik ve
kolonyalizm tarihi içinde şekillendi
(Carby, 1982: 215). Bu nedenle siyah
kadınların ücretli çalışması, siyah erkeklerin aile ücretinden yararlanması
mümkün olmadığı için, anneliğin zorunlu uzantısı haline geliyordu. Tam
zamanlı annelik ve ev kadınlığı siyah
toplumlarda hiçbir zaman yaygınlaşmadı ve beyaz kadınların kendilerini
ailelerine bakmaya adayabilme seçenekleri, pek çok siyah kadının özlemini duyduğu bir ayrıcalıktan ibaretti.
Ayrıcalıklı ve güçlü sınıflarla gruplar
güvenebilecekleri pek çok toplumsal
yapı ve kuruma sahipken, güçsüz ve
en çok ezilen gruplar için aile, varolan tek destek mekanizmasıdır (hooks,
1984:37). Bu nedenle beyaz feministlerin ücretsiz ev içi emeği erkeklerin
sömürüsü olarak tanımlamaları, siyah

Farklılıkların fark edilmesi ve bugünkü feminizmin
savunduğu gibi kadınların ortak deneyimlerini belirleme
isteği arasındaki gerilim feminizm içinde de devam ediyor

ev içi emek analizi siyah feminizme bu
alanda yapılan en önemli katkı olduğu
için aşağıda daha detaylı bir şekilde ele
alınmıştır.

14

Parmar, 1984). Beyaz feministler, siyah kadınlar için ırkçılık deneyiminin
genellikle cinsiyetçilik deneyiminden
daha güçlü ve yaygın olduğunu dikkate
almıyorlardı. Siyah kadın ve erkeklerin
ırkçılık karşıtı mücadeledeki ortak çı-

kadınların bu emeği çoğunlukla baskı karşısında bir tür direnme olarak
görmelerini göz ardı eder (Collins,
1990:44).
Siyah feministlerin diğer önemli
katkısı, mevcut ırk ayrımcılığı bağlamında siyah kadınların ücretli ev işçisi
olarak çalıştırıldığı tarihsel duruma bir
açıklık getirmiş olmalarından kaynaklanıyor. ABD’de, beyaz erkekler siyah
erkekleri yüksek ücretli işlerden dışlayabilirken, ‘beyaz kadınlar da günlük
ev işi yükünü siyah kadın hizmetçilere
bırakmak konusunda istekli olmuşlar-

{
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postyapısalcılık ile postmodernizmin
gittikçe büyüyen etkisiyle (Barrett ve
Philips, 1992), kadınların ezilmesine
ilişkin genel açıklamalardan, net bir
şekilde sınırları çizilmiş gruplar içindeki toplumsal cinsiyet ilişkilerine bakan ampirik temelli yerel araştırmalara
doğru bir geçiş yaşandı. Sosyalist feministler, kapitalizm ile patriyarka, üretim
ve yeniden üretim, sınıfa ve cinsiyet dayalı ezilmişlik arasındaki ilişkinin genel
açıklamalarını yapmaktan uzaklaştılar.
Toplumsal cinsiyet tahakkümünün belirli örneklerine ve bunun sınıf ve ırk ile
karşılıklı ilişkisine yöneldiler. Genelliği
değil çeşitliliği işaret eden “patriyarkal
ilişkiler” kavramı, patriyarkadan daha
uygun bir kavram olarak kabul edilmeye başlandı (Smart, 1983). Patriyarka ve
kapitalizme dayanarak, yapısal olarak
açıklanan eşitsizlik yerini, tüm sosyal
etkileşimlere nüfuz etmiş bir patriyarkal güç kavramına bıraktı. Farklılıkların
fark edilmesi ve bugünkü feminizmin
savunduğu gibi kadınların ortak deneyimlerini belirleme isteği arasındaki gerilim feminizm içinde de devam ediyor.
Patriyarka kavramının analitik bir
yarar taşıması için insanların yeniden
üretiminin gerçekleştiği toplumsal
ilişkiler zemininde ele alınması ve tek
tek (erkek) egemenlerin tanımlandığı
bağlamdan ayrıştırılması gerekir. Patriyarka, belli tarihsel dönemleri ya da
sınıfları, ırkları, toplumları karakterize
eden aileye dayalı toplumsal ilişkilerde
varolur ve bu ilişkiler aile içinde ya da
dışındaki güçler tarafından sürdürülür.
Kocaların/babaların aile reisi, karıların/
annelerin aile reisine ekonomik ve hukuksal olarak bağımlı, çocukların ekonomik bir kaynak ve kocaların kadınların cinselliği ve doğurganlığı üzerinde
kontrol sahibi olduğu durumlarda patriyarkanın başlıca unsurları görülebilir.
Patriyarkanın güçlü olduğu dönemlerde tüm bu unsurlar mevcuttur ve bu
ilişkiler, sadece erkeklerin değil, ilişki
içinde olan tüm tarafların koşulların
devamından fayda sağlamalarından
ötürü devam ettirilir. Toplumun bütünü (kilise, devlet) de patriyarkanın
devamından fayda sağlar. Böylece yoksulluk oranlarını, aile içinde ve dışındaki toplumsal yapılara bağımlılığı sı-
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nırlayan, nesiller arasında süregiden ve
ebeveynler tarafından devam ettirilen
yardımlaşma sistemi korunabilir.
Patriyarka, toplumun içine nüfuz
etmiş aile dışındaki güç ilişkilerini işaret eder şekilde kullanılıp insanların
yeniden üretimi ile ilişkisinden koparıldığında, analitik gücünü kaybeder
ve erkek egemenliğinin açıklanması
olmaktan çıkar, sadece betimlenmesine indirgenmiş olur. Bu, örneğin iş
gücü piyasasındaki toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı ile patriyarkal aile yapıları arasında tarihsel ilişkiler olduğunu
inkâr etmek anlamına gelmiyor. Sadece, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, ırk,
sınıf, cinsellik, doğurganlık ve bağımlı
kişilerin bakımını kapsayan unsurların
değişken matrisi içinde kurulduğu ve
bu unsurların hepsinin hem belli dereceye kadar özerk, hem de birbirlerine
bağımlı olduğunu iddia etmek anlamına geliyor. Patriyarka kavramı ancak
erkek egemenliğinin evrensel değil tarihsel bir açıklaması olarak kullanıldığı
durumda analitik olarak faydalı olur.
Feministlerin patriyarkayı toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini tanımlamak için
evrensel bir açıklama olarak kullanmaları ne kadar faydasız ise, erkeklerin de
onu evrensel bir istek olarak korumaları o kadar faydasızdır.
Şimdi de, ev içi emeğin, bu tartışmalarda yeterince değinilmeyen kısmına göz atalım.

Feminist bir eleştiri
geliştirmek: Bakım emeği
sağlayıcısı olarak aile
Ev içi emeğin ana unsuru olarak
bakım emeği
Ev içi emek, kavramsal olarak,
hem aile içinde hem de aile dışında
gerçekleştirilen pek çok farklı rolü ve

{

{

Ev içi emek, kavramsal olarak, hem aile içinde hem de aile
dışında gerçekleştirilen pek çok farklı rolü ve toplumsal
ilişkiyi biraraya getiriyor

ve ona bakan kişiye bağımlı olduğu durum söz konusudur. Üçüncü olarak da
kendiliğinden bakım ilişkileri vardır ki
bunlarda da bakım emeği acil durum
ya da kriz anlarında karşılıklı olarak
sağlanır ve devam etmesi beklentisi olmaz.
Bu nedenle, ev içi emek, bağımlı
çocukların bakımı ve eğitimi, bağımlı
yetişkinlerin bakımı, karşılıklı bakım,
kendi kendine bakma ve kadınların
erkeklere bireysel bakım hizmeti sunması gibi farklı toplumsal bakım ilişkileri arasında düzenlenir. Ev içi emek,
kadınların, erkeklerin, ebeveynlerin,
çocukların, bağımlı yetişkinlerin, işverenlerin ve devletin bundan fayda
sağladığı karmaşık ekonomik ve toplumsal ilişkileri düzenler. Ev içi emeği
sadece kapitalist ücretli emek gücünün
yeniden üretimiyle ve/veya patriyarkal
sömürü ile eşitlemek resmin sadece bir
bölümünü gösterirken aile içindeki ve
aile, piyasa, devlet arasındaki karmaşık ilişkileri açıklamaya yetmez. Ev içi
emek olarak sayılabilecek ilişkiler, farklı aileler arasında ve belli bir aile içinde
de yaşam süresince tarihsel olarak farklılık gösterir.
Gelişmiş endüstriyel toplumlarda
birden çok kişinin yaşadığı haneler,
hem yaşlı ve çocuk hem de erkeklerin

Evli ve yarı zamanlı işlerde çalışan kadın ile uzun çalışma
saatli tam zamanlı işte çalışan erkekten oluşan ailelerin
sayıca artması geleneksel toplumsal cinsiyet ilişkilerini
sürdürüyor

toplumsal ilişkiyi biraraya getiriyor.
Farklı aileler bu rol ve ilişkilerin farklı
bileşimlerini sergiler. Waerness’e göre
(1984), bakım emeğinden faydalanan
ile bu emeği harcayan arasındaki üç
farklı türden ilişkiye bakım denilebilir.
Birincisi, kişisel hizmet ilişkileridir. Bu
ilişkilerde (bakım) emeğini harcayanla
bakılan arasında eşitsiz bir ilişki vardır
ve bakım hizmetini alan aslında fiziksel
olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır. Ancak toplumsal
ve kültürel beklentiler, ekonomik ve
politik güç, ya da fiziksel kuvvet bu ki-

ve yeniden dağıtım süreçlerinden farklı
olmasıdır. Üçüncüsü ise, hane ve piyasa
arasındaki bağımlılık ilişkisinin asimetrikliğidir. Sonuçta ekonomik bağımsızlığın piyasa kazancına bağlı olduğu
durumlarda, ev içi emek ekonomik bağımlılık yaratır.

şiye başkasının emeğini kontrol etme
gücünü vermektedir. Bu baba/koca ve
kız çocuğu/eş arasında süregiden klasik patriyarkal hizmet ilişkisidir. İkinci
olarak, bakım emeği verilen kişinin verili bir ortamda engelli, hasta ya da çok
küçük olduğu için kendine bakamadığı

bakım hizmetinin aynı yaşam alanında sağlandığı birimlerdir. Ev içi emek
sürecinin piyasadaki ya da kamu sektöründeki emek süreçlerinden farklı olması açısından, ailedeki bakım emeğinin üç önemli unsuru vardır. Birincisi,
bakım emeği verilen ve bakım emeğini
veren arasında ailede kurulan ilişki, pazardaki satıcı ve alıcı arasında kurulan,
kişisel olmayan ilişkiden farklıdır. Buna
bağlı ikinci özellik ise, ailede gerçekleştirilen bakımın maliyetinin ve kazancının paylaşılması sürecinin piyasa ve
kamu finansmanıyla şekillenen dağıtım

}

{

Aileler oldukça kişiselleştirilmiş
hizmetler sunmak açısından, piyasa ve
kamu sektörüne kıyasla çok daha donanımlıdır. Hizmetin fiziksel kısmı herhangi bir sektör tarafından karşılanabilecekken, insani/duygusal ilişkiler gerektiren kısmı kişilerin ihtiyaç ve isteklerine
özel bir dikkat göstermeyi gerektirir. Bu
insani/duygusal ilişkiler, ev içi emeğin ve
ailenin örgütlenmesi ve devamı açısından merkezi önemdedir. Erkeklerin ev
işlerini eşit paylaşmaları için fiziksel güç
gerektirecek işleri paylaşmaları yetmez.
Kişilerarası yükü de fark etmeleri, buna
değer vermeleri ve bunu öğrenmeleri de
gerekir.
Ev içinde kullanılan teknoloji, yetişkinlerin kendileri için sağlamaları
gereken hizmetleri kolaylaştırdığı için
geleneksel toplumsal cinsiyet temelli işbölümünü aşındırmaya yardımcı olur.
Bu teknolojinin modern öncesi evresinde, her hanede birinin sürekli olarak
evde olması gerektiği için, erkeğin aileyi
geçindirdiği kadının da ev işlerinden sorumlu olduğu geleneksel evlilik ilişkileri
anlaşılabilirdi. Sosyalist feministler, ev
içi teknolojinin dönüştürücü potansiyelini ve ev içindeki sorunları gidermek
için sunulan kolektif çözümlerin muhtemel faydalarını ciddiye almama yönünde bir eğilim gösterdiler. Kapitalizm ve
piyasa ekonomisi ev içi emek yükünün
biraz hafifletilmesini mümkün kılmıştı.
Ev içi teknolojideki gelişmeler, özellikle
de su, ısıtma ve elektrik sağlayan altyapı
yenilikleri ve çamaşır makinesi, elektrik
süpürgesi ve bulaşık makinesi gibi ev
aletleri önemlidir çünkü bunlar bir dereceye kadar geleneksel toplumsal cinsiyet temelli iş bölümünü aşındırmaya
yardımcı olur. Ancak, bu potansiyelin
kullanılabilmesi için, teknolojinin toplumsal ilişkileri değiştirecek şekilde zorlanması gerekir.
Yirminci yüzyılın son otuz yılında,
endüstrileşmiş toplumlarda bakım işi,
ev içi emeğin gittikçe önem kazanan
bir bileşeni olmaya başladı. İngiltere’de
rutin ev işlerinde harcanan zaman düştükçe, çocuk bakımına harcanan zaman
arttı (Gershuny ve Robinson, 1988). Ev
içi hizmetlere ve teknolojik aletlere ulaşabilen aileler, fiziksel olarak yapılması
gereken işler nedeniyle birinin sürekli
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olarak evde bulunması gereğini duymazlar. Yoksul ailelerde, verili toplumsal
ilişkilerin dayatmalarıyla oluşan baskılar
artmış olmasına rağmen, ev içi emeğin
fiziksel yanı önemini korumakta. Kadınlardan ailenin toplumsal ilişkilerinin
devamını sağlama sorumluluğunu almaları beklenirken, ev içi emek süreçleri
de bu gerekliliğe göre şekilleniyor (Devault, 1991). Eğer çocuk varsa, onların
bakımı ev emeğinin diğer tüm bileşenleriyle örülüdür. Devault’un Feeding the
Family isimli araştırması şunu çok açık
bir şekilde göstermektedir ki, yemek hazırlama ve idare işi temelde toplumsal
ilişkilerin yönetimiyle ilgilidir.
Boşanmalardaki artış ve yalnız yaşayan annelerin sayıca çoğalması, bakım
emeğine kıyasla ev içi emeğin patriyarkal, kişisel hizmet yönünü azalttı (Folbre, 1983). Ev içi emekteki toplumsal
cinsiyete dayalı iş bölümü, artık bakım
emeğinin cinsiyetli yapısı, kadınların
bağımlı çocukların bakımından sorumlu olması ve bakım için gerekli olan toplumsal desteğin yokluğuyla açıklanıyor.
Diğer bakım ilişkilerinin devam ediyor
olmasından bağımsız olarak, kadınların
erkeklere hizmet ettiği aileler de yine
de tüm haneler içinde önemli bir oranı
teşkil ediyor. Evli ve yarı zamanlı işlerde
çalışan kadın ile uzun çalışma saatli tam
zamanlı işte çalışan erkekten oluşan ailelerin sayıca artması geleneksel toplumsal cinsiyet ilişkilerini sürdürüyor. Heteroseksüel çiftlerin olduğu hanelerde, ev
işlerinin toplumsal cinsiyete dayalı bölüşümünde temel bir değişim olmasının
önkoşulu, hem kadın hem de erkeklerin
ailenin toplumsal ilişkilerinin devam ettirilmesi için eşit sorumluluk alma isteğine ve olanağına sahip olmaları.

Sonuç
Ev içi emek ve patriyarka üzerine

{
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içeren pek çok unsurun birbiri içine geçmiş matrisi içinde oluşurken, bunların
hepsi hem birbirlerinden bağımsız hem
de birbirleriyle bağlantılıdır.
Üçüncü olarak, bakım emeği toplumsal cinsiyet ayrımı açısından merkezi önemdedir. Hane içindeki ve emek
piyasasındaki cinsiyet ilişkileri, bakım
emeğinin belli tarihsel dönemlerdeki

Son 150 yıldır, erkekler, ki bunun içine işçi sınıfı erkekleri
de dahil, ücretli emeği kendi çıkarları doğrultusunda
şekillendirebiliyorlar

alternatif bir analitik kavramsallaştırma gereğine işaret ediyor. Aile ve piyasa kendi içinde de oldukça farklılaşmış
durumda. Piyasada çalışma koşulları
idari, kurumsal, yönetim stratejileri ve
kültürleri açısından farklılaşırken; aileler de oluşumları, sınıfsal konumları,
eğitim düzeyleri, gelire erişimleri, ırk
ve kültür yapıları, cinsel yönelimleri,
yaşam döngüsü içindeki evreleri ve ait
oldukları nesilleri, bakım yükümlülükleri açısından farklılaşırlar. Toplumsal
cinsiyet ilişkileriyle hane içindeki eşler
arasındaki ilişkilerden oluşan bir matris
vardır. Bu matris içinde ortak çıkarlarla
birlikte farklı çıkarlar birarada varolur.
Bu matrisin unsurları, eşlerin pazarlık
gücünü, bağımlılık ilişkilerinin doğasını
ve bakım ilişkilerinin çeşitlerini içerir.
İkinci konu ev içi emeğin analizinin,
iş yükü ve yaşam standardı açısından
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gizlemekten ziyade ortaya çıkarması gerekliliğidir. Bu kadınlara ve erkeklere, hem ücretli emek hem de ev içi emek ile ilişkili
hakları, sorumlulukları ve faydaları paylaşmak için daha eşitlikçi yollar aramak
adına müzakere etmeleri için bir çerçeve
sunacaktır. Son 150 yıldır, erkekler, ki

Erkeklerin ev işlerini eşit paylaşmaları için … kişilerarası
yükü de fark etmeleri, buna değer vermeleri ve bunu
öğrenmeleri de gerekir

süregiden tartışmalardan üç temel sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi, aileyi ve
piyasayı ekonominin birbiriyle ilişkili
ancak ayrı sektörleri olarak analiz etmeliyiz. Ev içi emek toplumun üretken
girdisi ve tüketilebilir çıktısıdır. Yaşam
standardının, tüketim ve yaşam kalitesinin sadece piyasa ve devlet aracılığıyla
sağlanan yönlerinden ibaret olmadığı,
aile içinde harcanan emeği de kapsadığı
unutulmamalı. Aynı şekilde, emek arzı
tanımları, hane içindeki emek arzını da
içerecek şekilde genişletilmeli (Glucksmann, 1990). Ev içi üretimi ölçme çabaları, ailenin ekonomik faaliyetlerinin
oranını göstermek ve ekonomik refahın
16

Gayrı Safi Milli Hasıla’dan daha geniş bir
kavram olduğu konusunda farkındalık
oluşturmak açısından faydalıdır. Ancak,
piyasanın değerlendirme kriterlerine
göre ev içi emeğin hacmini daha görünür kılmak, aile ve piyasa arasındaki
önemli farkları görünmezleştirme riski
taşıyor (O’Brien, 1993). Tartışma aile ve
piyasa arasındaki ayrımları ve bunların
birbirleri arasındaki bağları dikkate alan

bunun içine işçi sınıfı erkekleri de dahil,
ücretli emeği kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirebiliyorlar. Böylece evdeki eşlerinin onlara hizmet etmesini de
garanti altına alıyorlar. Ancak toplumsal cinsiyet ilişkileri oldukça ayrışmış
durumda ve sürekli olarak da gelişiyor.
Patriyarkanın genelleştirilmiş bir tanımı
da bu karmaşıklığı içermeme eğiliminde. Bu tanımıyla patriyarka, kadınlar ve
erkekler arasındaki benzer ve birbiriyle
çatışan çıkarların birarada var olduğunu, kültüre göre ve tarih içinde değiştiğini görmüyor. Toplumsal cinsiyet
ilişkileri, ırk, sınıf, cinsiyet, doğurganlık
ve bağımlı olan bireylerin bakımını da

{

gelişimine dayanır. Kadın ve erkeklerin
bağımlı çocuk ve yetişkinlere bakma
sorumluluğunu almaları aile içindeki
ve dışındaki işin toplumsal cinsiyete dayalı yapısını belirleyen temel özelliktir.
Çocuklara ve diğer bağımlı kişilere bakmakla ve hanehalkının toplumsal ilişkilerini sürdürmekle ilişkili ev içi emek
biçimleri, bugünün endüstrileşmiş toplumlarında ev içi emeğin merkezindedir.
Feminist bir ekonomi politik, ailenin, piyasanın ve devletin insanların bakımını
sağlamak için nasıl bir etkileşim halinde
olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir.
_______________________

{

1 Bu makale, Sosyalist Ekonomistler Konferansı (Gardiner, 1994) ve Toplumsal Cinsiyet Analizi ve Politikası Birimi’nde (Gardiner, 1995) sunulan makalelerin yeniden
derlenmiş versiyonudur.
2 Mutsuz evlilik metaforu ilk kez Amy Bridges ve Heidi Hartmann tarafından 1975’te
kullanıldı; bkz. Sargent (1981).
3 Lisa Vogel (1983) bu dönemde Marksist
feminist teori üzerine tekrar çalışan az sayıda isimden biriydi.
4 Neoklasik ekonominin benzer bir eleştirisi için bkz Gardiner (1996).
5 Marksist gelenek içinden bazı yazarlar ev
içi emek tartışmalarını, ev içi emeğin devamını sağlamada sınıf mücadelesinin aktif
rolünü görmediği için eleştirirler. Örneğin
Humphries (1977a) ev içi emeğin devamlılığını sadece sermayenin gücüne bağlamanın ve işçi sınıfının yaşam standardı ve
kendi aile yapılarının devamını sağlamak
için çaba sarf ettiğini görmemenin yanlış
olduğunu vurgular.
6 Örneğin, bkz. Delphy (1977) ve Hartmann (1979). Walby (1986) bu eleştiriyi
biraz da ileri taşıyarak, iyi işlere ulaşamamaları kadınların aileden bağımsız yaşamalarına engel olduğu için, kadınların erkekler
tarafından sistematik olarak ücretli emek
piyasasındaki avantajlı pozisyonlardan dışlanmalarının onları patriyarkal üretim tarzı
(ev içi emek) içinde kalmaya ikna eden temel mekanizma olduğunu iddia eder.
7 Patriyarka kavramının tarihsel kökeni üzerine bir tartışma için bkz. Coole
(1988).
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Çanlar kimin için çalıyor?:
Küreselleşme ve cinsiyete dayalı iş bölümü
En azından bir kısım kadının meslek hayatında artan sorumluluklarına rağmen, ev içi emeğin
bölüşümü gerçek anlamda değişmedi
Helena Hirata

D

evam etmekte olan küreselleşme süreci, sınıflar,
cinsiyetler ve ırksal/etnik
gruplar arasındaki çatışmaları güçlendirmek yönünde mi, yoksa zayıflatmak yönünde mi ilerliyor?
Ücretli çalışanlardan oluşan toplumlarımızın gelecek perspektifleri üzerine
edinebileceğimiz bakış açısı, finansal
ve ekonomik küreselleşmenin toplumsal boyutlarına ilgi duyan kişiler tarafından sorulan bu sorunun cevabına
bağlıdır.

Çanlar kimin için çalıyor?
Üretimin yeniden örgütlenmesinin
ve
çalışmanın
dönüşümlerinin
karmaşık
hareketleri
nedeniyle,
“güçleniyor mu zayıflıyor mu”
sorusunun pek çok cevabı vardır.
Küreselleşmenin
paradokslarından
biri, yani çalışmanın örgütlenmesinin
yeni modellerine bağlı olarak çalışanların atomizasyonu, küreselleşme karşıtı
ya da alternatif küreselleşme yanlısı
hareketlerde yeni kolektif aktörlerin
ortaya çıkmasını engellememekte,
hatta bu duruma yol açmaktadır. Ne
toplumsal bir determinizmden, ne de
teknolojik ya da ekonomik bir determinizmden söz edilebilir: Kadın emeği ve
istihdamı konuları (lehte ya da aleyhte) söz konusu olduğunda, mevcut güç
ilişkileri temel olacaktır.
Kadın-erkek ve Kuzey-Güney bakış
açılarından yola çıkarak, çoğu zaman

{

emek, istihdam ve meslek konularındaki heterojenliğini keskinleştirir.
Bu makalenin amacı, Kuzey-Güney
ilişkileri perspektifinden, küreselleşme
sürecinin istihdam ve emek üzerindeki
farklılaştırıcı etkilerini cinsiyete göre
çözümlemektir. Eğer emek sosyologlarının ve iktisatçıların 90’lı yıllar üzeri-

Bu süreçlerin sonuçlarından biri de kadın erkek arasında
ve kadınların kendi aralarındaki toplumsal eşitsizliklerin
şiddetlenmesidir

“karmakarışık” görünen küreselleşme
kavramını sorgulamak istiyoruz. Küreselleşme hakkında düşünmek, normatif bir model olarak kullanılmasını
eleştirerek analitik bir kavram olarak
ele almak istediğimiz bu kavramın yapı
sökümünden ayrılamaz. Ulusal piyasaların birleşmiş bir dünya pazarına yönelik olarak artan karşılıklı bağımlılığı,
homojenleştirici etkilerine rağmen, çeşitliliği yok etmez; daha ziyade kadınların ve erkeklerin, Kuzeyin ve Güneyin

ne yaptıkları araştırmaların sonuçlarını göz önüne alacak olursak, ticaretin
serbestleşmesi ve uluslararası rekabetin
şiddetlenmesi, kadınların ücretli istihdamının ve karşılığı ödenen kadın
emeğinin dünya çapında –Sahra-altı
Afrika gibi birkaç istisna dışında- artması sonucunu doğurmuştur. Oysa –ki
bu, küreselleşmenin paradokslarından
biridir- bu büyümeye, söz konusu işlerin eğretileşmesi ve kırılganlaşmasındaki artış eşlik etmektedir. Kadınların

{

ücretli istihdamının artışıyla beraber,
ücret, çalışma ve sağlık koşullarındaki
eşitsizliklerde, kayda değer bir azalma
olmadı ve en azından bir kısım kadının
meslek hayatında artan sorumluluklarına rağmen, ev içi emeğin bölüşümü
gerçek anlamda değişmedi. Bu sürekliliğin temelinde ev içi emek ve duygulanım arasındaki ilişkinin olduğu görülmektedir. Aslında, ev içi emeğin bölüşülmesindeki değişimler çok yavaştır.
Ev içi teknolojisindeki gelişmeler bu işleri daha az zahmetli kılmakla beraber,
ev içindeki cinsiyete dayalı işbölümü ve
ev işinin kadınların payına düşmesi durumu değişmeden kalıyor.1
Eğreti, kırılgan ve esnek çalışma
modeli, Kuzey ülkelerinde kısmi zamanlı çalışma, Güney ülkelerinde ise
enformel, statüsüz ve hiçbir sosyal güvence olmadan çalışma şeklini aldı.
Ücretli kadın emeğinin bu durumu ile
son yıllarda üst düzey kadroların ve
kafa emeğine dayalı mesleklerin kadınlaşmasının artan önemi arasındaki
karşıtlık, kısmen eğitim alanında meydana gelen süreçlerin sonucu oluşan bu
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“kutuplaşma” Kuzey ve Güney ülkeleri
arasındaki merkezi bir yakınsama noktası olduğu ölçüde dikkate alınmalıdır.
Bu süreçlerin sonuçlarından biri
de kadın-erkek arasında ve kadınların
kendi aralarındaki toplumsal eşitsizliklerin şiddetlenmesidir, ama işçilerin
eğreti (belirli süreli iş sözleşmesi, geçici
iş, işverene istihdam için ödenek tahsis
edildiği iş sözleşmeleri*) ve yalıtılmış
(evden çalışma, telefonla çalışma vs…)
istihdam modellerinden kaynaklanan
atomizasyonu, ortaya yeni kolektif aktörlerin çıkmasını engellemez, hatta
paradoksal olarak bu yeni kolektif aktörlerin ortaya çıkması için bir çerçeve
hazırlar.
Bu makalenin amacı, ilk olarak, bir
dizi eleştirel iktisatçının tanımlarından
yola çıkarak küreselleşme kavramının
sınırlarını ve ana hatlarını çizmeye
çalışmak olacak; ikinci olarak, kadın
istihdamının uluslararası düzeydeki
bugünkü çerçevesine gönderme yapacağız; üçüncü olarak ise, küreselleşmenin kadın emeği ve istihdamı üzerindeki etkisi hakkında yapılan çalışmaların
durumunu göstereceğiz; son olarak,
kendi araştırma sonuçlarımıza dayanarak, Kuzey-Güney ilişkileri bağlamında, ücretli kadın emeğinin, özellikle de
küresel şirketlerde istihdam edilmesiyle
yaşanan güncel değişimlerinden bahsedeceğiz.

Kavramın konturları ve
sınırları
François Chesnais (1997: 22) tarafından alıntılanan, Avrupa’nın en
büyük şirket gruplarından birinin bir
yöneticisinin yaptığı kapitalist tanıma
göre, küreselleşme/globalleşme2, sermayenin dünya çapında engel tanımaksızın hareket etmesidir. Bu girişimciye
göre, globalleşme:

{
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Fatiha Talahite, küreselleşmeye
toplumsal cinsiyet perspektifinden
yaklaşan az sayıda iktisatçıdan biridir.
Talahite, “analitik kategori” ve “normatif model” (liberal bir bakış açısından,
yerleşik düzenin kutsanması, kaderci-

1990’larda güneydeki kadınların ücretli emeğindeki
artış, yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin
genişlemesinden kaynaklanır

çekten de, bu sürece yeni bir karakter
veren en az üç boyut vardır.
Birincisi, ticari mübadelelerin serbestleşmesi, kuralsızlaştırma, piyasaların açılması ve uluslararası şirketlerin
yeni gelişme mantığı gibi sonuçlarıyla
birlikte, bu süreç hızını neoliberal hükümet politikalarından alır. Bu eğilimlerin mantıksal sonucu, özelleştirmeler,
taşeronluğun gelişmesi ve üretimin
dışsallaşmasıdır. Bu süreçlerin, taşeron
zincirlerinde kitlesel olarak çalışmaya
başlayan kadınların emeği ve istihdamı
üzerinde negatif etkileri vardır.
İkinci olarak, yeni enformasyon
ve iletişim teknolojilerinin hızlanan
gelişmesi ve ağların genişlemesi, çalışma
esnekliği ve istihdamın eğretileşmesi
sonuçlarının yanında, her türden
bilginin ve verinin dolaysız dolaşımını
ve ekonomilerin finansallaşmasını
mümkün
kılmaktadır
(Pierre
Salama, 1998). 1990’larda güneydeki
kadınların
ücretli
emeğindeki
artış, yeni enformasyon ve iletişim
teknolojilerinin
genişlemesinden
kaynaklanır.
Üçüncü
olarak,
uluslararası
kuruluşlar, ulus-devletlerin ve çok
uluslu firmaların başını çektiği
düzenlemelere paralel olan ama
onlarla her zaman uyumlu olmayan
bir rol üstlenmiştir. Cinsiyet eşitliği

Ücretli kadın istihdamında, artan bir eğretileşme ve
kırılganlığın eşlik ettiği artış, toplumsal cinsiyet açısından
küreselleşmenin en önemli paradokslarından biridir

“Bir şirket grubunun istediği şeyi üretmek için, istediği
yerde stok biriktirerek ya da satış yaparak ve iş hukuku ve toplumsal sözleşmeler konusunda
olabildiğince az kısıtlamaya
maruz kalarak, istediği şeyi
üretme, istediği yerde, istediği
zaman yerleşme özgürlüğüdür”.
Eleştirel iktisatçılar, yukarıdaki tanıma kısıtların ve sınırların aşıldığı
noktada katılırlar: “Globalleşme, küresel birleşik bir piyasanın oluşumu
doğrultusunda bütün ulusal piyasaların
birbirlerine bağımlılıklarının artmasını
ifade eder” (Alain Lipietz, 1996: 43).
18

Lipietz’a göre, söz konusu olan, sermayenin uluslararasılaşmanın tarihsel
eğilimleridir, ama bu süreçte yeni olan
“akışın yoğunluğu, ürün çeşitliliği ve bu
harekete dahil olan ekonomik aktörlerin sayısıdır.” (Pascal Petit, 2000). Ger-

konusunda
giderek
daha
açık
politikalar söz konusu olduğu oranda,
bu uluslararası kuruluşların (Birleşmiş
Milletler, Dünya Bankası) ve yeni Avrupa kurumlarının müdahalesinin, özellikle bu konuda (cinsiyet eşitliği) kadınlar üzerindeki etkilerinden söz edebiliriz (Jeanne Bisilliat, 1998; Stéphanie
Treillet, 2002; Virginia Ferreira, 2002).
Dolayısıyla, bu yeni ekonomik ve finansal çerçevenin bölgelere ve cinsiyete
göre farklılaşmış sonuçları vardır. Fakat
günümüzde finansal ve ekonomik küreselleşme üzerine literatürün oldukça
geniş olmasına rağmen, küreselleşmeyi
anlamak için kadın-erkek farklılıklarını
göz önüne alan çalışma sayısı azdır.

{

lik) arasında ayrım yapar. “Küreselleşme, hem ekonomik bir fenomeni
betimlemesi açısından analitik, hem de
davranışları şekillendirmesi, normların
ve kurumların içeriklerini belirlemesi
ve meşrulaştırması açısından normatif
bir kategoridir” (F. Talahite, 2000: 121).
Talahite, özellikle, uluslararası anlaşmalarda kadınların korunması amaçlanmakla birlikte küresel bir norma
başvurulmasıyla ortaya çıkan, ezilen
kültürlerden kadınların “sessiz” bırakılması ve cinsiyetler arası farklılıkların
kültürel olarak özgül ifade biçimlerinin
hor görülmesinin yarattığı paradoksal
durumu betimler.

Küreselleşen Ekonomide
Kadın Emeği ve Kadın
İstihdamı

{

Küreselleşme sürecinin 1990’lı yıllarda kadın ve erkek istihdamını eşitsiz
bir şekilde etkileyen karmaşık ve çelişkili sonuçları oldu.
Erkek istihdamı geriledi ya da en
fazla durağanlaştı. Bununla beraber,
ticaretin serbestleşmesi ve uluslararası
rekabetin kızışması sonucu, çok nadir
istisnalar olmakla birlikte (Sahra-altı
Afrika), dünya genelinde kadın istihdamı ve ücretli emeği artış gösterdi. Hatta
gelişmekte olan bazı bölgelerde, kadın
istihdamı oranı OECD ülkeleriyle karşılaştırılabilecek durumdadır. Formel
sektörde olduğu kadar enformel işlerde de, kadınların emek piyasasına katılımı arttı ve hizmet sektöründe yeni
bir genişleme meydana geldi. Ne var
ki, bu katılım Asya’da olduğu gibi Avrupa ve Latin Amerika’da da eğreti ve
kırılgan işlerin yaratılmasıyla kendini
gösterdi. Bu eğilimler, feminist iktisatçıların 2000’lerin başında yayınlanan
araştırma sonuçlarında açıkça görülmektedir (Lourdes Beneria vd. 2000;
Caren Grown vd. 2000). Ücretli kadın
istihdamında, artan bir eğretileşme ve
kırılganlığın eşlik ettiği artış, toplumsal
cinsiyet açısından küreselleşmenin en
önemli paradokslarından biridir. Bunun yanında, ücret, çalışma ve sağlık
koşullarındaki eşitsizliklerin azaltılmadığını ve kadınların iş yaşamında daha
fazla sorumluluk yüklenmelerine rağmen, ev içi işbölümünde kayda değer
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bir değişim olmadığını söyleyebiliriz.
Örneğin, Ruth Pearson (1995) küreselleşmenin birçok fırsat sunduğunu,
ama aynı zamanda kadın çalışanlar
için yeni riskleri de beraberinde getirdiğini göstermiştir. Peason’ın araştırmaları, kadın çalışanlar açısından iş
ilişkilerindeki ve sağlık koşullarındaki
eşitsizliklerin, esnekleşme politikasının etkisi altında daha da kötüleşmiş
olabileceğine dikkat çeker.
1990’lı yıllarda, esnekleşmenin bir
aracı olarak -her yerde çoğunlukla
kadınların çalıştığı-kısmi zamanlı işler, aralarında Kanada, Japonya gibi
ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülkede ve Avrupa ülkelerinin neredeyse
tamamında dikkat çekici bir şekilde
artmıştır. Bu gelişmede, devletin oynadığı rol, en az üç amacı gerçekleştirebilmeleri için şirketlere tahsis ettiği
ödenekler dolayısıyla çok önemli olmuştur: Esnekliğe ulaşmak, maliyetleri düşürmek ve işsizliği azaltmak.
Kuzey ülkelerinde görülen kısmi
zamanlı çalışmadaki bu gelişme, Güney ülkelerindeki, yine kadınların fazla temsil edildiği enformel çalışmanın
yaygınlaşmasıyla
karşılaştırılabilir.
Her iki durumda da, -kamu sektörü
dışında kalan sektörlerde ve özellikle
ticaret ve hizmet sektörlerinde- istikrarsız, düşük ücretli, toplumsal itibarı olmayan, neredeyse hiçbir terfi ve
kariyer imkanının olmadığı, sınırlı
sosyal hakların olduğu ya da hiç olmadığı işler söz konusudur. Şirketler
de eş zamanlı olarak üretim faaliyetinin bütün farklı biçimlerini bir araya
getirmekte ve bütünleştirmektedirler.
Son olarak, günümüzün, Kuzey ülkelerinde olduğu kadar Güney ülkelerindeki kadın istihdamını da etkileyen
iki eğiliminden bahsetmek gerekir.
Birinci eğilim, güvencesiz, toplumsal
itibarı olmayan, düşük ücretli işlerde

{

{

Devam etmekte olan ekonomik
ve finansal küreselleşme süreci çoğu
zaman birbiriyle sıkı bir şekilde bağ-

Kuzey ülkelerinde görülen kısmi zamanlı çalışmadaki
bu gelişme, Güney ülkelerindeki, yine kadınların fazla
temsil edildiği enformel çalışmanın yaygınlaşmasıyla
karşılaştırılabilir

Bu kutup, kısmi zamanlı, geçici çalışma
(belirli süreli iş sözleşmesi [contrat a
durée déterminée-CDD], geçici, çeşitli
“devlet destekli sözleşmeler” (contrat
aidé) (“uzun süreli işsizler için düşük
ücretli yarı zamanlı iş sözleşmeleri”
[contrat emploi solidarité-CES], “konsolide iş sözleşmeleri” [contrat emploi
consolidé-CEC]*) vb.’ye dayanan işlerin artmasıyla şişirilmiştir. Kadın - erkek ilişkisine, çelişkili ikinci bir ilişki
eklenebilir: Kadın - kadın ilişkisi. D.
Kergoat (1998: 322-323), bu iki grup
arasındaki potansiyel politik çatışmanın teorisini yapar.
İkinci eğilim, krize ve ekonomik
durgunluğa bağlı olarak, özellikle
de aktif olmayan ve geçerli mesleki
bir vasfı olmayan kadınları emek
piyasasıyla eklemlenmeye iten,
“bakım işleri” denen hizmet
işlerindeki genişlemeyle ilgilidir.
Fransa ya da Brezilya gibi ülkelerde,
sanayi sektöründeki iş tasfiyesi,
aynı zamanda kutuplaşmanın da
çok görüldüğü hizmet sektöründe
istihdam yaratılmasıyla telafi edildi: Bir yandan, bankalarda ve sigorta şirketlerinde kadınların finansal
yönetici kadrolarında artan istihdamı; diğer yandan bütün dünyada

Kadınların birey olarak ekonomik özgürlüklerini artıran
kalkınma süreçleri aynı zamanda anneler olarak ekonomik
kırılganlıklarını arttırma eğilimindedir

çalışan ve “vasıfsız” olarak nitelendirilen, kadın çalışanların çok büyük
bir kısmı ile “üst düzey yöneticilik ve
kafa emeğine dayalı meslekler” başlığı
altındaki istatistiksel kategoriye dahil olan kadınların küçük bir azınlığı
(INSEE’nin yürüttüğü istihdam araştırmasına göre, 1998’de Fransa’da çalışan aktif kadınların yaklaşık % 10’u)
arasındaki kutuplaşmadır. Kadın istihdamı, kişisel hizmetler, sağlık ve
eğitim gibi sektörlerde yoğunlaşmaya
devam ediyor. Ne var ki, konumların
çeşitlenmesine yönelik eğilim, bugün
kutuplardan birinde yüksek oranda
vasıflı meslek sahiplerinin bulundu-

Küreselleşme, emek ve
toplumsal cinsiyet: Bazı
çalışmalar

ğu, kadın işgücünün bütününe kıyasla
yüksek ücret alan bir kadronun varlığına işaret eder: Mühendis, mimar,
doktor, öğretim üyesi, yönetici,
avukat, savcı, hakim vs…İkinci kutup
ise düşük ücretli ve kariyer perspektifi
olmayan güvencesiz işlerden oluşur.

“hizmet işleri”nin, “kişisel hizmetlerin” (ücretli ev içi çalışma, çocuk
ve yaşlıların bakımı vs.) genişlemesi. Hizmet işlerinin bu türünün
genişlemesinin ters etkileri olduğu
bilinmektedir: Bu genişleme sonucunda genellikle kadın emeğiyle
ilişkilendirilen ve zaten eğreti ve
itibarsız olan bu tür işlerin statüsü
düşer.
Bu iki eğilim, böylece, kadın
istihdamındaki güçlü artışla eş
zamanlı olarak, bu istihdamın
statüsünün değersizleşmesi ve eğretileşmesi paradoksunu da güçlendirir.

{

}

lantılı olan bir olgular bütünüyle ilişkilendirilir: Ulusal piyasaların karşılıklı bağımlılığı ve artan bütünleşmesi; uluslararası ticaretin, malların ve
hizmetlerin uluslararası mübadelesinin genişlemesi; neoliberal hükümet
politikalarına bağlı olarak piyasaların
ve ekonominin kuralsızlaştırılması
ve serbestleşmesi; bilişim teknolojisinin hızlandırılmış gelişmesi, ağların
genişlemesi ve çok daha genel bir şekilde, mikroelektronik üzerine kurulu
yeni teknolojilerin yükselişi; bölgesel
piyasaların oluşumu (Avrupa Birliği,
ALENA, MERCOSUR): bölgeselleşme küreselleşmenin diğer yüzü olarak ortaya çıkar; üretim merkezleri
de olan ve doğrudan yatırımları çeken
ve kendileri de dışarıda yatırımcı olan
–ABD, Japonya ve Avrupa gibi- yeni
ekonomik kutupların oluşması ve son
olarak piyasaların bütünleşme süreçleriyle güçlendirilen, çok uluslu şirketlerin yeni genişleme mantığı.
Bu küreselleşme sürecinin ilerleyişiyle eş zamanlı olarak ülkeden ülkeye
değişen seviyelerde başka süreçlerin
gelişimine tanık oluyoruz: Örneğin,
özelleştirmeler ve taşeronluğun gelişmesi (müşteri-tedarikçi ilişkileri).
Küreselleşmenin toplumsal cinsiyete3 göre farklılık gösteren sonuçları
hâlâ büyük ölçüde çözümlenmeye
muhtaçtır.
Kendimizi
Fransız
yazarlarla sınırlayacak olursak, yukarıda hızlıca bahsettiğimiz olguları inceleyen birçok çalışmanın neredeyse
tamamı (aralarında R. Boyer, 1996; J.M. Cardebat, 2002; F. Chesnais, 1997;
P. Petit, 2000 gibi yazarlar bulunan),
makroekonomik ve toplumsal olan
bu değişimlerden etkilenen nüfusun
erkek ya da kadın olması konusunu
dikkate almamaktadır. Bu çalışmalar
cinsiyet körüdür.
Küreselleşmeyi toplumsal cinsiyet
bakış açısıyla ele almalarıyla istisna
sayılabilecek birkaç çalışma, bu sürecin kadın istihdamı ve emeği üzerine
olan etkilerini göstermektedir.
S. Mitter ve S. Rowbothan (1995)
tarafından koordine edilen araştırmalar, teknolojik değişimlerin ve uluslararası mübadelenin yoğunlaşmasının
feminist
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Kadın istihdamındaki güçlü artışla eş zamanlı olarak, bu
istihdamın statüsünün değersizleşmesi ve eğretileşmesi
paradoksunu da güçlendirir

kadınlar için istihdam olanaklarını
artırdığını daha önce göstermişti: Örneğin, Malezya’da bilişim sektöründeki vasıflı işlerdeki kadın oranı 1975’te
% 16’dan 1990’da % 40’a çıkmıştır. L.
Abramo (1997: 12, 24), Şili’de yeni
teknolojilerin yeni olanaklar yarattığını ve kadın emeği üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. R. Mears
(1995), küreselleşme ve Amerika’daki
kadın emeği üzerine yazılanlardan
yola çıkarak aynı eğilime işaret etmiştir.
Üretimin
bazı
aşamalarının
başka ülkelere taşınması sürecinin
incelenmesi
şunu
da
ortaya
koymuştur:
Veri
toplama
ve
programlama faaliyetlerinin başka
ülkelere taşınmasının kadınlar için

20
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yarattığı yeni istihdam fırsatlarına,
müşteri
şirketlerin
ülkelerinin
kadın
çalışanlarının
ücretleriyle
karşılaştırıldığında
ortaya
çıkan
bir ücret ikiliği eşlik eder. Böylece,
Karayipler’de
klavye
operatörü
olarak çalışan bir kadının ücreti,
Amerika’daki muadilinden altı kat
daha azdır (S. Mitter ve S. Rowbortan).
Toplumsal cinsiyet, emek ve kalkınma arasındaki sosyal ilişkilerden
yola çıkan üç çalışma kadınların dünya ekonomisinin küreselleşmiş mekanındaki paradoksal durumlarının
tahlilini derinleştirmiştir. Bu çalışmalar, Kuzey-Güney ilişkisi çerçevesinde
kadınların bireyselleşmesi önündeki
zorlukları gösterir.
Nancy Folbre (1995) şu düşünce-

{

yi ileri sürer: “Kadınlar bir paradoks
karşısında: Kadınların birey olarak
ekonomik özgürlüklerini artıran kalkınma süreçleri (eğitimin ve ücretli
istihdamın gelişmesi), aynı zamanda
anneler olarak ekonomik kırılganlıklarını artırma eğilimindedir.” Folbre,
ayrıca, özelleştirme ve sosyal güvencenin azaltılması süreçlerinin kadınerkek ilişkileri üzerindeki asimetrik
sonuçların altını çizer. Bakım faaliyeti ve çocukların eğitiminin metalarla ikamesinin göreli verimliliğini,
bu sektördeki kamu hizmeti fikrinin
terkedilmesinin ekonomik büyüme
için olumsuz olan sonuçları açısından
tahlil eder.
Susan Joekes (1987) karşılıklı
bağımlılıkla ortaya çıkan kırılganlığa dikkat çeker: Güney ülkelerinin
potansiyel olarak gelişmekte olan
ekonomik aktör ve piyasalar olarak
ortaya çıkmalarıyla aynı anda, mübadelenin küreselleşmesi sonucu olarak
oluşan karşılıklı bağımlılık süreci bu
ülkeleri kırılgan bir konuma yerleştirir. Bu bağlamın kadın ve erkeklerin
ekonomik durumları üzerine etkileri ekonomik sektöre ve bölgeye göre
değişir. Güney ülkelerinde kadınlar,
ekonomik genişlemeden ücretli olarak doğrudan ya da aile içinde dolaylı
olarak faydalanırlar (Asya örneği) ya
da iktisadi durgunluğun faturasını,
oransal olarak erkeklerden çok daha
fazla öderler (Afrika, Latin Amerika). Kadınlar, ithalata yönelik imalat
faaliyetinin yükselmesiyle canlanan
endüstriyel istihdamın büyümesinden
yararlanırlar. Ne var ki, tarım sektöründeki bilanço olumsuzdur: “Gelişmekte olan ülkelerde, tarımdaki teknik gelişme kadınlara fayda sağlamadı” (S. Joekes, 1987: 123). İstihdamın
tahrip edilmesi ve yaratılması süreçlerinin birarada olduğu hizmet sektörünün değerlendirilmesi daha karışıktır.
Yazara göre, bu sektörde istihdamın
yaratılması Güney ülkelerinde Kuzey
ülkelerinden çok daha sınırlı olmuştur. Sonuç olarak, Joekes’un çıkardığı
genel sonuç bir paradoks formunda
ifade edilebilir:
“Uluslararası ekonomik baskıların bir sonucu olarak, her sektörün içinde (yazar tarafından
altı çizilmiş) kadınların çalışma
şartları erkeklere kıyasla daha kötüleşebilirdi, (ama aynı zamanda)
kadınlar için esas olarak olumlu olan bir değişim büyük ölçüde
uluslararası piyasadaki gelişmelere atfedilebilir (yazar tarafından
altı çizilmiş)” (ibid. 1987: 136).
Güneyin bakış açısından yola çıkarak, Sonia Yanez ve Rosalba Todaro
(1997) ticari serbestleşme ve anlaşmaların, emek istikrarı ve işin niteliği anlamında olumsuz sonuçları olduğunu
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göstermektedirler. Şili’de son dönemde, kadın istihdamının büyümesi erkek istihdamının büyümesinden daha
önemli olmakla birlikte, 1990’larda
bir yavaşlama meydana geldi ve günümüzde istihdamın eğretileşmesi eğili-

{

açmıştır.
Bununla beraber, Catherine Quiminal (2000)’in de çok haklı olarak
“Protesto her şeye rağmen yeryüzünden eksik değildir” der ve böylece küreselleşmenin başka bir paradoksuna

Söz konusu yeni kadın işlerinin istikrarsız ve eğreti
doğasının, çalışma koşulları, sağlık, ücret ve yaşam şekli
açısından olumsuz sonuçları vardır

mi daha çok kadınları vurabilir. Yanez
ve Todaro, kadın işgücüne dair kamusal politikaların oluşturulmasını,
şirket politikalarında kadınlara dair
düzenleme yapılmasını ve sendikal faaliyette ücretli kadın çalışanların pazarlık gücüne ilişkin tutum değişikliğine gidilmesini öneriyorlar (S. Yanez,
R. Todaro, 1997: 53).
Daha yeni olarak (2000), Feminist
Politics4 ve World Economy5 dergileri,
sırasıyla “Küreselleşme ve Toplumsal Cinsiyet” ve “Toplumsal Cinsiyet,
Makroekonomi, Finans ve Küresel Ticaret Eşitsizlikleri” konularına ayrılan
özel sayılar çıkarmışlar ve 1990’lı yıllar boyunca kadın istihdamının uluslararası düzeyde gelişimini incelemişlerdir. Son yıllarda yapılan ampirik
araştırmaların birçoğunun dökümü
yapılmış ve bu araştırmaların sonuçlarının aynı yönü işaret ettiği gösterilmiştir. Bugün, son on yıldır büyük
ölçüde gelişme gösteren küreselleşmenin kadın istihdamı açısından fayda
sağladığı söylenebilir. Ne var ki, yaratılan çalışma modelleri, İkinci Dünya
Savaşı’nı izleyen 30 yıl boyunca yürürlükte olan istikrarlı istihdam modeli
normundan uzaklaşmaktadır ve söz
konusu yeni kadın işlerinin istikrarsız
ve eğreti doğasının, çalışma koşulları,
sağlık, ücret ve yaşam şekli açısından
olumsuz sonuçları vardır.

işaret eder: Küreselleşme, cinsiyetler
arası eşitsizliklerin yaratıldığı ve güçlendirildiği yer, ama aynı zamanda da
yeni kolektiflerin yapılandığı çerçevedir. Küreselleşme karşıtı ya da alternatif küreselleşme yanlısı hareketler
kayda değer bir seviyeye ulaştılar ve
uluslararası politik arenada kendilerini dayatıyorlar. Farklı dernekleri,
grupları, kadın hareketlerini biraraya
getiren şiddete ve yoksulluğa karşı
küresel yürüyüş ise krize, kadın emeğinin artan eğretiliğine ve esnekliğine
karşı alternatiflerin olduğunu ve dünya çapında ortak eylemler yapılabile-

ceğini akla getirmektedir.
__________________________

{

1 Bu sürekliliği anlamak için merkezi
olan, egemenliğin psikolojik-duygusal
nedenleri sorunu sosyologlar tarafından
yeterince incelenmemiştir. “Gönüllü kölelik”, egemenliğe “rıza” ve “aşk duygusu”
gibi aile ve çift yaşantısında kadın-erkek
ilişkisinin temelindeki kavramlar, ev içi
köleliğin yeniden üretilmesinin temelindeki duygular üzerine düşünmek için
işlevseldir. bkz. H. Hirata, 2002.
2 Burada iki terimi eş anlamlı olarak
kullanıyoruz. Globalleşme ve küreselleşme arasındaki farklar üzerine tartışma
için bkz. R. Boyer, 1996.
3 Bizim açımızdan, Kuzey-Güney ve kadın-erkek farkları -sermaye-emek ilişkileriyle beraber- tahlilin temelini teşkil
eder ve burada merkezi kavramlar olarak göz önüne alınacaklardır.
4 Cilt: 6, no: 3, Kasım 2000, Lourdes Beneria, Maria Floro, Caren Grown, Martha MacDonald tarafından koordine edilmiştir.
5 Cilt: 28, no: 7, 2000, Caren Grown, Diane Elson ve Nilüfer Çağatay tarafından
koordine edilmiştir.

Sonuç
“Sermayenin olabildiğince az sosyal kısıtlamaya maruz kalarak hareket
etmesi”nin kadınların ve erkeklerin
istihdam, emek, iş (meslek / ev içi)
ve çalışma koşulları üzerinde aynı sonuçları olmadığını gördük. Bir yandan
ulusal piyasaların birbirine karşı artan
bağımlılıkları, öte yandan 1990’larda
çalışma esnekliğini geliştiren teknolojik ve kurumsal değişiklikler, kadın
emeği ve istihdamının gelişmesi sonucu doğurmuştur, ama -ki bu, paradokslardan sadece birisidir- yaratılan
bu işler, aynı zamanda eğretilik ve kırılganlık damgasını taşırlar. Taşeronluğun, evden çalışmanın, telefonla çalışmanın, enformel emeğin birbirine
karşıt biçimlerinin gelişmesi, işsizliğin
ve eksik istihdamın artması iş zamanı ve mekanının atomizasyonuna yol

Mutfak Cadıları her ay güncel
kadın emeği yazılarıyla
www.sosyalistfeministkolektif.org
adresinde....
feminist
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Jean Gardiner

1970’lerin sonlarından 1980’lere kadar uzanan “Ev içi emek
tartışmaları” diye anılan Marksist değer teorisini ev içi
emeğe uyarlamaya çalışan teorik/politik tartışmalara bizzat
katkı sundu. Önceleri bakım emeği odaklı çalışmalar yapan
Jean Gardiner, bugün daha çok ücretli emek ve sosyal
politika, iş-aile yaşamını uyumlulaştırma, ücretli emek ve
ücretsiz emek ilişkisi, yasaların ırk/etnisite, yaş, toplumsal
cinsiyet ve aile üzerindeki etkileri, toplumsal cinsiyet, etnisite ve yaşın örgüt kültürü üzerine etkisi üzerine araştırmalar yapmaktadır. İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik
dersi veren Gardiner’in 1997 tarihinde yazdığı Toplumsal
Cinsiyet, Bakım Emeği ve Ekonomi (Gender, Care and
Economics) isimli kitabının yanında pek çok kitapta ve akademik dergide makaleleri
yayımlandı. P. O’Hara’nın editörlüğünü yaptığı Ekonomi Politik Ansiklopedisi’nde
(Encyclopedia of Political Economy), patriyarka üzerine yazdı. Gardiner, halen İngiltere, Leeds Üniversitesi’nde profesör olarak çalışıyor.

Heidi Hartmann

1970’lerin sonlarından 1980’lere kadar uzanan “Ev içi emek
tartışmaları” ertesinde devam eden patriyarka tartışmasına
önemli katkıları olmuştur. “Marksizm ile Feminizmin
Mutsuz Evliliği” makalesinin yazarı olan Heidi Hartmann,
döneminin önemli maddeci feministlerindendir. 1990’lardan sonra pek çok sosyalist feminist gibi Hartmann da
kapitalist üretim tarzı içerisinde kadınları güçlendirecek,
kısa vadeli, somut istihdam talebine dayanan bir feminist
politikayı benimsemiştir. Bugün daha çok aile ve hastalık
izni, sosyal politika reformları, sağlık hizmetleri, kamu
politikaları, feminist teori ve kadın örgütlerinde toplumsal
cinsiyetin ekonomi politiği konularında araştırmalar yapan
Heidi Hartmann, ABD’de yer alan Kadınlar için Politika Araştırma Enstitüsü’nde (Institute for Women’s Policy Research-IWPR) yöneticidir. Hartmann’ın hazırlanmasına katkı
sunduğu IWPR raporlarından bazıları şunlardır: Büyük Durgunluk Döneminde Kadın
ve Erkek İstihdamı ve İşsizliği (Women’s and Men’s Employment and Unemployment
in the Great Recession); Emek Piyasası Hâlâ Erkeklerin: Uzun Dönemli Ücret Farkları
(Still a Man’s Labor Market: The Long-Term Earnings Gap); Sosyal Sigorta Reformunun
Kadınlar üzerindeki Etkisi (The Impact of Social Security Reform on Women). Pek
çok akademik dergide editörlük yapan Heidi Hartmann, Journal of Women, Politics &
Policy’nin yazı işlerinde yardımcı editör ve Feminist Economics dergisi yayın kurulu
üyesidir.
22
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Helena Hirata

Paris CNRS’de Araştırma Direktörü ve sosyolog olan
Helena Hirata cinsiyete dayalı uluslararası iş bölümü
çerçevesinde, Brezilya, Fransa ve Japonya üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yürütmektedir. Brezilya São Paolo
Üniversitesi’nde kadınlar ve toplumsal cinsiyet üzerine
disiplinler arası çalışmalar yapan NEMGE Merkezi’nin
bilim kurulu; Emek Piyasası ve Toplumsal Cinsiyet Avrupa
Araştırma Grubu’nun (GDR-E MAGE) yürütme komitesi
üyesidir. Toplumsal Cinsiyet hakkında Üniversiteler Arası
ve Disiplinlerarası Ulusal Ağ’ın (RING) yürütme komitesinde de görev alan Hirata, Cahiers du Genre ve Travail,
Genre, Société gibi toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan
süreli yayınların redaksiyon ve bilim kurullarında yer almaktadır. Küreselleşmenin
cinsiyetli yapısı, kuzey ve güney ülkelerindeki farklı etkileri üzerine yayınlanmış
çalışmaları vardır. Gülnur Acar Savran tarafından Türkçeye çevrilen Eleştirel Feminizm
Sözlüğü’nü F. Laborie, H. Le Doare, D. Senotier ile birlikte hazırlamıştır.

Gülnur Acar Savran

Gülnur Acar Savran, 1976 yılından başlayarak asistan
olarak çalıştığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Felsefe Bölümündeki görevinden YÖK yasasının
çıkmasıyla birlikte istifa etti. 1983 yılında “Rousseau,
Hegel ve Sivil Toplumun Eleştirisi” başlıklı doktora
tezini savundu. 1987 – 1997 yılları arasında İstanbul
BİLAR’da ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünde iki dönem, Mimar Sinan Üniversitesi
Sosyoloji Bölümünde ise üç dönem ders verdi. Sivil
Toplum ve Ötesi (1987, Alan Yayıncılık; 2. baskı:
2003, Belge Yayınları), Beden, Emek, Tarih (2004,
Kanat Yayınları), Özne – Yapı Gerilimi (2006, Kanat
Yayınları) adlı kitapları; Nesrin Tura ile birlikte hazırladığı Kadının Görünmeyen
Emeği (1992, Kardelen Yayınları; 2. baskı: 2008, Yordam Kitap) adlı bir derlemesi;
Eleştirel Feminizm Sözlüğü (derl. H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doare, D. Senotier,
2007, Kanat Yayınları) adlı bir çevirisi var. Feminist hareket içindeki faaliyetlerini
sürdürürken bir yandan da 11. Tez, Sınıf Bilinci, Sosyalist Feminist Kaktüs ve
Pazartesi dergilerinin yayın kolektiflerinde çalıştı. Ayrıca, Yapıt, Defter, Praksis
ve Amargi dergilerinde de yazıları yayınlandı. Halen feminist teori üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Sosyalist Feminist Kolektif üyesi olarak Feminist Politika
dergisinde yazıları çıkıyor.
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PROGRAM
12 Kasım Cumartesi
09:30 10:00 Kayıt
10:00 10:30 Açılış Konuşması
10:30 11:45 Birinci Oturum:
“Kapitalizm ve Patriyarka” H. Hartmann
11:45 12:00 Kahve Molası
12:00 13:00 Birinci Oturum Aktif Tartışma
13:00 14:00 Yemek Arası
14:00 15:15 İkinci Oturum:
“Bakım Emeği” J. Gardiner
15:15 15:30 Kahve Molası
15:30 16:30 İkinci Oturum Aktif tartışma
13 Kasım Pazar
11:00 13:00 Üçüncü Oturum:
“Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği”
H. Hirata
13:00 14:00 Yemek Arası
14:00 15:00 Kapanış Oturumu:
“Günümüzde Feminist Politika”
H. Hartmann, J. Gardiner,
H. Hirata ve G. Acar Savran
15:00 15:15 Kahve Molası
15:15 16:30 Kapanış Oturumu Aktif Tartışma
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