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İÇİNDEKİLER

Geçen sayımız, bizim için çok heyecan verici olan 
Kadın Emeği Konferansı’ndan hemen önce yayınlandı. 
Konferansta yapılan sunumları ve tartışma notlarını en 
kısa zamanda yayınlayabilmeyi umuyoruz. Bu sayımız-
da yüksek katılımlı ve coşkulu geçen konferans süreci-
nin kafamızda uyandırdığı soruları bir an önce tartışma-
ya başlayalım istedik. Yurt dışından gelen, kadın emeği 
konusunda önemli çalışmalar yapmış feminist dostları-
mızın sunumları, bizlere dünyanın başka yerlerinde de 
feminist politikanın açmazların içine düştüğünü ve yeni 
mücadele zeminleri yaratmamız gerektiğini gördük. 
Türkiye’de son yıllarda yakaladığımız dinamiğin değeri-
ni bir kez daha anladık, “Peki bizde durum ne ve bundan 
sonra neler yapabiliriz?” diye sorduk. Bu nedenle “Gün-
cel feminist politika” konulu dosyamızla karşınızdayız. 
Her zaman olduğu gibi, dergimizin sayfalarını feminist 
arkadaşlarımızla güçlendirmeye çalıştık.

Biz kendi gündemimizi oluşturmaya çalışırken, ülke 
gündemi de boş durmadı. Van depremi ardından söyle-
nenlerin ve yapılanların tüm dehşetiyle hepimiz için ağır 
bir darbe oldu. Herkesi etkileyen büyük bir felaket kar-
şısında, kadınların yine daha fazla ve kötü etkilendiğini 
görmek, bizlere feminist dayanışmanın önemini tekrar 
hatırlattı. Böyle bir halet-i ruhiye içinde, şiddete karşı 
yasa tasarısı tartışmaları sürecinde sağlam durmanın ve 
ısrarcı olmanın önemini fark ettik. Bu sayede elde edece-
ğimiz hukuki kazanımların gerçek hayatta da karşılık bu-
labilmesi için sözümüzü söylemeye ve mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Şimdilik web sitemizden izleyebilece-
ğiniz dava takipleri ve erkek yargıya karşı eylemlilik-
lerimizi, umarız önümüzdeki aylarda yayınlayacağımız 
erkek şiddetine karşı bir bültenle sizlere ulaştıracağız.Bu 
yılki ilk dava takibimiz Ayşe Yılbaş için olacak. Ağır-
laştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan kocası, katil 
Hüseyin Özmen’in cezasını ağır bulan Yargıtay, Ocak 
ayında kararın sanık lehine bozulmasını kararlaştırdı. 
Yeniden yerel mahkemede görülecek dava için 21 Şu-
bat sabahı saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Ayşe Yılbaş duruşmasında olacağız. Er-
kek şiddeti tehdidi altında olan tüm kadınlar için...

Savaşın tüm karanlığının üzerimize çöktüğü 2011’in 
son günlerinde barış umutlarımızı koruma gayreti için-
deyken, hem “arka bahçe” sakinleri olduğumuzu öğren-
dik hem de Hopa davasında dergimizin bir suç unsuru ol-
duğuna tanık olduk. Biz zaten biliyorduk bu devletin ne 
kadar acımasız bir bahçıvan olduğunu, ama Uludere’den 
gelen haber bizleri bir kez daha sarstı…

Anlaşılan önümüzdeki yıllarda çok daha fazla saldı-
rıyla karşı karşıya olacağız. Feministler olarak işimizin 
bir kat daha zor olduğunu biliyoruz. Ama patriyarka yeni 
şekiller alırken biz de tüm gücümüzle ve yeni mücadele 
biçimlerimizle sokaklarda olacağız…

Önümüzdeki sayıda ya da daha erken, 8 Mart’ta bu-
luşmak dileğiyle…
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1984 doğumlu Pınar Akıncı, 4 yıldır 
bankacılık sektöründe. Aynı za-
manda Bank-Sen üyesi olan Pınar, 

bankacılıkta genç bir kadın olarak yaşa-
dıklarını, gördüklerini anlattı. 

Türkan Elaldı ise, DİSK’e bağlı 
Bank-Sen’de Mali Daire Başkanı. “Be-
yaz yakalılar” için farklı bir anlamı 
olan 2002’deki Emlak Bankası’nın satı-
şı sırasında yürütülen direnişle birlikte 
sendikada etkin rol almaya başladığını 
söylüyor. 1984’te başladığı –o dönemki 
ismiyle- Emlakbank’ta ilk kadın mali tah-
lil uzmanı olan Türkan Elaldı ile banka-
larda kadınlık hallerini konuştuk.

Pınar’ın da, Türkan’ın da söyledik-
lerinden çıkardığımız; plazalarda kadın 
olmak zor. Ve örgütlenmek hayati.

“Plazalardaki kadınlar olarak 
maalesef, çok parçalıyız.”

Pınar, kendinden bahset biraz. Ne-
relerde çalıştın?

27 yaşındayım. Bir aydır 
Anadolubank’ta Bilgi Teknolojileri bölü-
münde çalışıyorum. Marmara Üniversi-
tesi Kalkınma Bölümü’nde yüksek lisans 
yapıyorum aynı zamanda. Daha öncesin-
de Finansbank ve Garanti’de çalıştım. 

Hiç çalıştığın yerde cinsiyetten kay-
naklı ayrımcılığa maruz kaldın mı?

Ben yaşamadım birebir, gördüm. 
Ama günlük hayatın içindeki cinsiyetçi 
dil insanı taciz ediyor, ortamdan uzaklaş-
tırıyor, ilişki kuramamana neden oluyor. 
Finansbank’ta şöyle bir şey olmuştu. Yö-
netici, evli bir adam, karısı hamile; o da 
bizim bankada çalışıyor. Adam, eskiden 
beraber olduğu bir kadınla birlikteymiş 
bankadan. Kadınla iç yazışmalarda kul-
lanılan bir programda yazıştıkları özel 
şeyler yönetimin eline geçmiş. Ve doğru-
dan kadını işten çıkardılar. Adam ise aynı 
pozisyonda kaldı. 

Yükselme nasıl oluyor? Kadın-er-
kek açısından farklılıklar var mı?

Finansbank’tayken çok bariz, erkek-
ler çok daha kolay yükseliyordu. Belirli 
bir yere kadar kadınlar da çıkıyor. Ama 
ondan sonrasını çıkamıyorlar. Mesela 
erkekler askere gidip geliyor, terfi alıyor. 
Ama kadın, hamile kaldığında işten atı-
lıyor. Ben girdiğimde yönetici bir kadın 
vardı. Yıllarını vermiş, emekçi bir kadın. 
En alt kademeden başlamış. O yöneticiy-
ken birini alıyorlar işe. Adam sonra kade-
me atlıyor sürekli, askere gidiyor geliyor 

terfi alıyor falan. En sonunda ikisi de yö-
netmen oluyor, aynı kademeye geliyor. 
Ve oraya bir bölüm başkanı lazım oluyor. 
Adamı bölüm başkanı yapıyorlar. Kadın 
istifa ediyo çünkü kadın, o adamı yetiş-
tiren pozisyonda. Adam beş senede aynı 
pozisyona geldi kadınla. Yöneticinin 
söylediği şuymuş: “Ben altımda kadın 
başkan çalıştırmam.” 

Kadın yöneticileri eleştirirken kul-
lanılan dil, erkek yöneticileri eleştirir-
ken kullanılan dilden farklı mı?

Daha çok “torpille bir yere gelmiş” 
denilir. “Bu kadar genç nasıl olmuş, ke-
sin bununla yattı, kesin şununla ilişkisi 
var” gibi genellemeler çok yapılır. 

Bankada çalışan kadınlar, toplum-
sal cinsiyet rollerinin onlara yüklediği 
ev içi yükümlülükleri ve iş sorumlu-
luklarıyla aynı anda nasıl başa çıka-
biliyorlar? Bankalar bu konuda kadın 
çalışanlarına kolaylık sağlıyor mu?

Bu anlamda kadınların erkeklerden 
çok daha fazla sorunu var. Hem evde 
çalışması, hem çocuk bakım hizmetleri-
ni onların karşılaması bekleniyor. Başka 
bankalarda var mı bilmiyorum, ama be-
nim çalıştığım yerlerde (Finans, Anado-
lu) bankanın kreş hizmeti yoktu. Kadın-
lar dışarıdan ücretli hizmet alıyorlar ya 
da banka “şu çocuk yuvasında şu kadar 
indirim var” gibi kampanyalar yapıyor.

Peki bankada cinsiyet temelli iş bö-
lümü var mı? Nasıl?

Erkekler genelde düşük maaşlı pozis-
yonlardan çıkmaya çalışır ve bu pozis-
yonlarda daha çok kadın çalışır. Çünkü 
erkekler ev geçindirir, kadın ek para ka-
zanır. Giden erkeklere daha çok, “Zaten 

ne yapsın burada, buradaki maaşla zaten 
hiçbir şey olmaz, çocuk da evlenecek” 
gözüyle bakılır. Kadınlara terfi olasılığı 
da çok düşüktür. Hırslı olan kadınların bu 
durumdan dolayı hevesleri kırılıyor, bir 
noktaya kendilerini taşıyamayacaklarını 
fark ediyorlar. Erkekler ise işi bırakmak 
konusunda daha cüretkârlar, rahatlar, iş 
kuracağım deyip çıkanlar, iş bulmadan 
çıkanlar, eski işine pat diye geri dönen-
ler...

Plazalarda kadınları örgütlemek 
mümkün mü? Feminizmin kadın eme-
ği politikaları oradaki kadınları kap-
sayabilir mi?

Plazalarda olacağını düşünmüyorum. 
Çünkü plazalardaki kadınlar olarak ma-
alesef, çok parçalıyız. Çok yalnızlaştırıl-
dık, çok süslü bir dünya sunuluyor. As-
lında çok ortak noktaları var kadınların. 
Henüz çok farkında değiller ama koşul-
lar ağırlaştıkça bunu fark edecekler. Fe-
minizm, birçok insan için sosyalizmden 
daha marjinal, çok daha yabancı. Mesela 
Hülya diye hamile bir arkadaşım vardı. 
Kocasının hiç iş yapmamasından şikâyet 
ederdi. Ben söylenirdim ona. Sonra o, bir 
zaman “Evet, o yapınca bana yardım etmiş 
oluyor. Ben yapınca görevimi yapmış olu-
yorum” demişti. İşte bu aslında feminizm-
dir. Ama kadına sen “feministsin” dersen, 
hayır der. Çok daha basit bir istekle başla-
yıp -kreş mesela, bu her kadının istediği bir 
şeydir-, bunu başka noktalara evriltebiliriz.

“Sendikacılık ruhunu kaybetti.”
Türkan, kendinden bahseder misin?
1984’te Emlak Kredi Bankası’nda 

çalışmaya başladım. O zamanlar ban-

Plazalardaki “görünmeyen emek”
EMEK

Deniz Ulusoy – Başak Günsever
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EMEK
kaya mali tahlil uzmanı (müfettiş) alın-
mıyordu. Ben o bölüme ilk giren kadın 
oldum. Benden sonra kadınları da alma-
ya başladılar. İlk üç ay tek kadındım. Ka-
dınlara hele o dönemlerde “şehir dışına 
çıkmaz, zor koşullarda çalışmaz, babası 
izin vermez, annesi izin vermez, eşi izin 
vermez” diye bakılıyordu. Kadınlar daha 
çok geri hizmette, gişelerde çalışıyordu. 
Ben girdiğimde de çok uğraştım. Basit 
işler vermek istiyorlar sana. Bunların al-
tında kalmamak lazım. Sen şehir dışına 
gitme diyorlar. Niye gitmeyeyim? Eşin 
izin vermez diyorlar. Niye karışsın eşim? 
Eşi izin vermediği için öğlen dışarı çıka-
mıyordu kadın çalışanlar o dönemde. 

Bankalarda, kurum içi sınavları 
değerlendirme kriterleri cinsiyete göre 
değişiyor mu? Yani erkeğin 70 alması-
nın yeterli olduğu bir sınavdan, kadın 
çalışanın 85 alması gerektiği vs…

Açıktan olduğunu sanmıyorum, ama 
gizli yapılıyor olabilir. Şöyle bir şey ol-
muştu; terfi kadrolarına sadece erkekle-
rin alınmasını, kadınların alınmamasını 
bildiren bir belge dolaşmıştı bir bankada. 
O yazı bizim elimize geçmişti Bank-
Sen’deyken. Açık bir genelge olmayabi-
lir ama tercihlerde düşük puanlı erkeği 
kadının önüne çekebiliyorlar. Hamilelik 
gibi durumlarda adam seni daha düşük 
puanlıyor, performansını düşük gösteri-
yor. Daha sonrasında ise kadın süt verir-
ken, çocuğa bakarken işten kopabiliyor.

Sendikal mücadeleye ne zaman 
başladın?

95’ten sonra. Emlak Bankası Ana-
dolu Bankası’yla birleşince. Çünkü 
bizim sendikalı olmamız yasaktı. Ana-
dolu Bankası’nda işçiler vardı, sendika 
kurma aşamasındalardı. Onlara destek 
verdim. Ben 657’ye tabi memurdum, 
üye olamıyordum. Ta ki 2002 yılında 
bankayı devretme çalışmaları başlayana 
kadar. Bizim sendikayla iç içe geçişimiz 
2002’de bankanın kapatılma aşamasın-
da oldu. Önce in-
sanlar biraz ürkekti. 
IMF’nin isteğiyle 
bankayı kapatma 
kararı ilk alındığın-
da bankanın önünde 
ilk basın açıklaması 
yapılacaktı. Sendi-
kadan ve destek ve-
renlerden başka ban-
kadan sadece ben ve zorla getirdiğim iki 
kişi vardı. Birkaç gün sonra katılım çığ 
gibi büyümeye başladı. Bankayı Ziraat 
ve Halk Bankası’na dağıtacaklardı. Öz-
lük haklarımız var, kurulmuş bir haya-
tımız var. Sözleşmeye geçmeyeni kamu 
kurumlarına dağıtacaklarını söylüyor-
lardı. Şehir değişecek, standartların 

düşecek. Gelirinde, sosyal haklarında 
birçok gerileme olacak. Kadınlar ço-
ğunluktaydı örgütlenmede. Ankara’da 
büyük bir miting yaptık. Baktılar ki 
olmuyor, Emlak Bankası’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Vural Akışık, 
temsilcilerle görüşeceğim diye haber 
yolladı. 100 kişilik bir grup oluştu içe-
ride. Ama dışarıda 1000’e yakın insan 
var. Birisi “Çoluğumuz çocuğumuz 
var, ne yapacağız?” deyince bu kalktı, 
“N’apalım canım? Doğururken bize mi 
sordunuz” dedi ve ben de bunun üzeri-
ne bir şeyler söyleyip salonu terk ettim. 
Bunun üzerine, planlanmış bir eylem ol-
mamasına rağmen galeyana gelip mah-
sur aldılar Akışık’ı.

Sendikanın bankalara nüfuz etme-
si zor mu?

Çok zor çünkü Türkiye çapında ör-
gütlenmek zorundasın. Bankanın bü-
tün şubelerinde 50+1 almak için çok 
güçlü olmak lazım. 3000-5000 çalışanı 

var, belli bir mer-
kezde değil, tüm 
Türkiye’ye yayıl-
mış. Sendikacılık da 
o ruhu kaybetti. İn-
sanlar işe girerken, 
işe giriş evrakı gibi 
sendikalı oluyorlar, 
neye üye olduğu-
nu bilmiyor, iktidar 

yanlısı sendikalar, Türk-İş, Hak-İş vs… 
Hemen hemen bütün bankalarda yük-
sek sayıda üyemiz var ama barajı aşa-
mıyorsun. Eskiden her şube bir işyeri 
kabul ediliyordu. O şubeyi örgütlediğin 
zaman, o şubenin toplu sözleşmesini 
yapıyordun. Sonra, tümünün 50+1’ini 
örgütleme zorunluluğu getirildi.

Sendikalarda neden daha az kadın 
var?

Kadınlar hâlâ kendi kısırdöngülerini aş-
mış değiller. Kendilerini bir kıskacın içinde 
görüyorlar. Genel müdürler bastırılabilir 
güç, ucuz emek olarak görüyor kadını. Es-
kiden işyerlerinde çok az kadın haksızlığa, 
eşitsizliğe karşı çıkıyordu. Şimdi daha iyi, 
ama ne kadar bağımsız olursan ol, evdeki 
sorumluluktan kurtulamıyorsun. 

Patriyarka kapitalizmden daha köklü 
olduğu için olabilir mi?

Aynen öyle. Niye böyleyiz diyorum? 
(Gülüyoruz) Biyolojik değil tabii. Ama öğ-
retilmiş bir şeyi atabilmek çok zor. En sosya-
list, en komünist erkek arkadaşı getir, birlikte 
yaşamaya başla, kendini yayar, sana bırakır.

Sosyalistlik, komünistlik kadınlara 
bakış açısında çok belirleyici değil zaten, 
sol parti ve sendikalardaki taciz vakala-
rında görüyoruz bunu.

Sine-Sen’de gördük bunu mesela. Biz 
Bank-Sen olarak taciz edilen kadının arka-
sında olduk, eylemler yaptık, broşürler yaz-
dık. Bu tarz olaylara müdahil olduk.

Bank-Sen’de yönetimde kadın-erkek 
oranı nasıl?

Hemen hemen eşit. Şu anda yönetimde 3 
kadın 4 erkek var. Bank-Sen, bir dönem bo-
yunca bir kadın tarafından yönetilmişti. Bu 
konuda bir problemi yok sendikanın.

İşyerlerindeki tacizler hakkında sen-
dikaya ulaşan şikâyetler var mı?

Pek yok. Genelde mobbing şikâyetleri 
alıyoruz. Şekerbank’ta aynı bankada çalışan 
evli bir çift söz konusu olduğunda, kadını iş-
ten çıkarmışlardı. O geldi bize. Basın açıkla-
maları, duyurularla sınırlı kaldı. Niye? Toplu 
sözleşme yaptığımız yerler değil buralar. Ör-
gütlü değildik orada. Üyeni açığa çıkaramı-
yorsun örgütlü olmadığın için. 

Erkekler genelde düşük 
maaşlı pozisyonlardan 
çıkmaya çalışır ve bu 

pozisyonlarda daha çok 
kadın çalışır. Çünkü 

erkekler ev geçindirir, 
kadın ek para kazanır
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işte böyle güzelim... kadınların kadınlara anlattıkları cinsellik hikâyelerinden oluşan 
bir okuma tiyatrosu: bastırılan, kışkırtılan, metalaşan, küfürleşen, gözlerden ırak 
yaşanan, gözümüze gözümüze sokulan, haz veren, gizlenen, utanılan, korkulan, 
susulan, arzulanan, içimizi kıpır kıpır yapan, kâbusa dönüşen, adı olmayan, adını 
başkalarının koyduğu cinselliklerimiz önce söze döküldü, sonra da yazıya...

BEDEN

işte böyle güzelim…

Cinsellik hikâyelerimiz nerede 
nasıl başlıyor? Bedenlerimizle 
nasıl tanıştık? Bedenlerimizi, 

cinselliklerimizi nasıl dile döküyoruz? 
Döküyor muyuz? işte böyle güzelim... 
okuma tiyatrosu, 2002 yılından bu yana, 
kadınların cinsellik hikâyelerini dinle-
yerek ve dillendirerek kadın cinselliğini 
kadınların bakış açısıyla paylaşmayı ve 
tartışmaya açmayı amaçlıyor. 

2002 Şubat’ında biraraya geldiği-
mizde farklı zamanlarda Eve Ensler’ın 
Vajina Monologları adlı kitabını oku-
muş ve çok etkilenmiştik. Kadınların 
cinsellikleriyle tanışmaları, barışmaları 
ve haz almaları üzerinden güçlenmeleri 
fikri bizim en temel ilham kaynağımız 
oldu. Derken önce birbirimizle, sonra da 
başka kadınlarla cinsellik hikâyelerimizi 
konuşmaya başladık. Mümkün oldu-
ğunca geniş bir görüşmeci kitlesi hayal 
ederek Türkiye’nin çeşitli illerinden ve 
Almanya’da yaşayan Türkiyeli kadın-
larla cinsellikleri üzerine bire bir görüş-
meler yaptık. 

Görüşme sürecinde feminist yöntem 
üzerine çok kafa yorduk. Görüşmelere 
“birtakım kadınlar” “birtakım hayatlar” 
yaşıyorlar ya da bazı “ilginç hayatlar” 
“birileri” tarafından yazılmayı bekliyor 
diye düşünerek gitmedik. Tam da bu 
yüzden önce kendimizden başladık. Gö-
rüşme esnasında tek yönlü bir soru bom-
bardımanından çok, dinlemeye, paylaş-
maya, diyalog kurmaya özen gösterdik. 
Cinselliğin bizler için ne ifade ettiğini 
konuşmak istediğimizi söyledik, geri-
sini anlatıcıya bıraktık. Anlatmak iste-
diklerini sınırlandırmadık. Duydukları-
mızı açmaya çalışan sorular sorduk ama 
konunun akışını değiştirmemeye özen 
gösterdik. Birçok görüşmede kendimizi 
de bir şeyler anlatırken, fark ederken, 
dönüşürken bulduk. Birbirimizin cesa-
retine hayran kaldık, hikâyelerimizden 
ilham aldık!

Bir (veya birkaç) kadınla paylaşılan 
sözlü hikâyeleri yazıya dökerken mono-
loğa dönüştürmemiz ve kısaltmamız ge-

rekti. Bunu yaparken çok zorlandık; her 
kadının kendi dilini ve sözlü paylaşım-
ların samimiyetini koruyabilmek için 
çok uğraştık, çok zorunda kalmadıkça 
orijinal cümlelere, ifadelere dokunma-
dık. Okuma tiyatrosu için kısaltılmış 
metinler daha sonra hikâye sahipleri 
tarafından da okundu, düzeltildi, (bazı 
durumlarda) değiştirildi. 

işte böyle güzelim... kitabı, Mayıs 
2008’de birinci baskısını, Haziran’da 
ise ikinci baskısını yaptı.1 Kitapla bir-
likte okuma yolculuğumuz da başladı. 
Okuma tiyatrosu deneyimlerimizden 
ilki, 8 Mart 2008’de KAMER’in Di-
yarbakır’daki Hasanpaşa Hanı’nda ki-
taptaki tüm hikâyelerin okunmasıyla 
gerçekleşti ve yaklaşık dört saat sürdü! 
Sonunda geç olduğu için tartışmaya fır-
satımız kalmadı, paylaşmak istedikleri-
miz içimizde kaldı. Bunun üzerine daha 
sonraki okumalarımızda farklı bir yön-
tem denemeye ve hikâye sayısını azalta-
rak okuma sonrası tartışmaya daha faz-
la zaman ayırmaya karar verdik. Mart 
2008’den bu yana, Diyarbakır, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Erzincan, Tunceli, Bursa 
ve Edirne’de 2000’e yakın kadın ve er-
kekle işte böyle güzelim... demek üzere 
bir araya geldik. Büyük çoğunluğunu 
çeşitli kadın ya da LGBT örgütlerinin 
daveti ya da katılımıyla gerçekleştirdi-
ğimiz 33 farklı okumada, 450’den fazla 
kadın (ve erkek), işte böyle güzelim... 
kitabından hikâyeler seslendirdik. 

Dekor, kostüm ve oyunculuktan 
arındırılmış, “okuyucuların” hiçbir eği-

tim almalarının gerekmediği okumalara, 
ilgilenen her kadın katılabildi, okuma 
yazma biliyorsa okuyucu olabildi. Çoğu 
zaman kadınlar bir okumaya katıldık-
tan sonra bir sonraki okumada hikâye 
okumak istediklerini söyledi ve oku-
du. Bu süreçte pek çok kadın Yağmur, 
Sibel, Elif, Şoğig veya Berivan olarak 
okudukları hikâyelerle ilk defa toplu-
luk önüne çıktılar. 2010 yılı sonlarında 
üç kadın tarafından hazırlanan grizine.
com sitesinin çağrısıyla oyun yazarı 
Ebru Nihan Celkan’ın düzenlediği özel 
bir okumayla birlikte profesyonel tiyat-
rocularla yollarımız kesişmeye başladı. 
Süreç, 2010-2011 boyunca İstanbul’un 
farklı tiyatro mekânlarında profesyonel 
tiyatrocuların ve okuma yapmak isteyen 
başka kadınların ve erkeklerin katıldığı 
bir okuma yolculuğuna evrildi. 

“Okumalardaki” samimiyet, sıcak-
lık, esler, hatalar, şaşırmalar, izleyiciyle 
aynı anda ve aynı hızla “okunan kadı-
nı” anlama/dinleme/dillendirme hali, 
“mükemmel icra edilmiş, defalarca ça-
lışılmış, bitmiş ve sorgulanmaktan çok 
sunulmaya hazır bir performanstan” 
farklıydı bizim için. “Oynamayıp oku-
mak” profesyonel oyunculara bazen zor 
gelse de, onlar da işte böyle güzelim… 
derken “hazırlıksız okuyucular” oldular. 
Onlar için de hikâyeler soru işaretleri, 
ilk karşılaşmalar, birlikte “orada ve o 
anda” yaşanan paylaşımlar demek oldu. 

Okumamı bitirdikten sonra okudu-
ğum kadını bulunduğu yerde bırakıp bu 
âna dönemedim bir süre. Onun içinden 

Hülya Adak, Ayşe Gül 
Altınay, Esin Düzel, Esen 

Ezgi Taşçıoğlu
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çıktığımı, kendime yavaş yavaş geldi-
ğimi hissettiğimde, okuyan dinleyen 
kadınların arasında olmak, konuşmak, 
dinlemek, göz göze gelmek, gülümsemek 
çok güzel (7 Şubat 2009 Amargi okuma-
sından). 

Her okuma sonrasında, dinleyiciler-
le birlikte hikâyelerin bizlere neler his-
settirdiğini, cinselliklerimizi yaşama/
yaşayamama, konuşma/konuşamama 
hallerimizi tartıştık. Birbirimizin sesin-
den dinlediğimiz işte böyle güzelim... 
hikâyeleri üzerinden, hayatın çok farklı 
aktığı coğrafyalardan, mahallelerden, 
kesimlerden kadınlar (ve erkekler) ola-
rak tüm kesişmeleri ve ayrışmalarıyla 
cinselliklerimizi konuştuk. 

Cinselliğin her bir katılımcıya çağ-
rıştırdıkları farklı oldu. Bizim için 
kıymetli olan kadınların kendi cinsel-
lik hikâyelerini dillendirdiği bir süre-
ci başlatmaktı, ancak cinselliklerimizi 
hikâyelerimiz üzerinden okuma tiyat-
rosu yöntemiyle paylaşmanın, kadınlık 
hallerimiz, beden dillerimiz, sessiz-
liklerimiz ve daha birçok şeyi ardarda 
böylesine açabileceğini düşünmemiştik. 
Kimimiz hazlarımızı dillendirdik, pek 
çoğumuz da haz alamayışlarımızı, biz-
den sakınılanları, tenimize ve ruhumu-
za kazınan yaraları... Bazı durumlarda 
söz boğazımızda düğümlendi, sustuk. 
Hikâyeler okunurken veya dinlenirken, 
ifade edilenler kadar susulanların da 
“duyulabileceğini” gördük. “Kim cin-
selliğini ne kadar, ne zaman, kiminle 
paylaşıyor?” sorusu, okumalar sonra-
sında en çok tartıştığımız sorulardan biri 
oldu. 

Kadının hikâyesini hep erkeklerden 
dinledik. Öykülerini, cinselliğini erkek 
diliyle dillendirdik. Ne mutlu biz bize 
paylaşabilmek, tartışabilmek. Konuşa-
cak çok şey var… (17 Ocak 2009 Bursa 
okumasından)... 

Okumaların bize gösterdiği belki de 
en önemli şey “okuma tiyatrosu” tek-
niğinin önemli bir tanışma, barışma ve 
güçlenme alanı yarattığı oldu. Başka 
kadınlarla ve kendimizle tanıştığımız bu 
çoksesli paylaşımlarda, aslında her bi-
rimizin ne kadar benzer deneyimler ya-
şadığını, cinselliğimizi konuşmanın her 
birimize ne kadar iyi geldiğini deneyim-
ledik. Hikâyelerimizin biricik, anlatma-
ya ve dinlemeye değer olduğunun far-
kına vardık. Her kadının hikâyesi cin-
selliğe farklı bir pencereden bakmamızı 
sağlarken birbirinden ne kadar farklı 
hikâyelerde kendimizden parçalar göre-
bildiğimize hep birlikte şaşırdık. Oku-
malara katılan kadınların sıklıkla ifade 
ettikleri bir duygu oldu bu: “Neredeyse 
her hikâyede kendimizden bir parça bul-

duk!” ya da “Yalnız değilmişim!”
Gerçekten de okumalara katılan pek 

çok kadının ve erkeğin farklı sözcük-
lerle ifade ettiği gibi, kadın cinselliği 
üzerine bu dillendirmeler ve dinlemeler 
‘kimliklerötesi’ (bir dinleyicinin ifade-
siyle “queer”) bir paylaşımın kanalla-
rını açtı. işte böyle güzelim... okumaları 
yaşı, sınıfı, etnik kimliklenmesi, cinsel 
yönelimi, cinsiyet kimliği farklı olan 
kadınların (ve erkeklerin) anlatan, oku-
yan, dinleyen şeklinde sürekli olarak yer 
değiştirdiği, okuyucular ve dinleyiciler 
için her türlü kimliğin ötesine geçen bir 
deneyim alanı oluşturdu. Bu çoğulluk, 
her bir okumayla daha da katmerlendi. 
Okumalarda, hikâyelerini paylaşmış 
kadınların her bir okuyucuyla yeni bir 
‘ses’e büründüğünü, yeni bir ‘beden’e 
girdiğini ve yeni kimlikler, yeni anlam-
lar kazanarak çoğaldığını gördük. Pek 
çoğumuz kendi hikâyemizi başka bir 
kadından dinlerken yeni bir kadınla ta-
nıştığımızı düşündük. 

Okumalarda en çok konuştuğumuz 
konulardan biri annelerle ilişkimiz oldu. 
Kitabı hazırlarken de görmüştük ki pek 
çoğumuzun cinsellik hikâyesi annele-
rimizden geçiyor. Bu konuyu daha de-
rinlemesine konuşmak üzere 2011’de 
ikincikat’ta özel bir “anneler ve kızlar” 
okuması yaptık – okuyucuların bir kıs-
mı gerçek anneler ve kızlarından oluşu-
yordu, seçtiğimiz hikâyeler de annelerle 
ilişkiyi dillendiren hikâyelerdi. O oku-
manın ve tartışmanın tadı damağımızda 
kaldı – ilk fırsatta benzer bir okumayı 
tekrarlamayı ve anne-kız ilişkisini cin-
sellik üzerinden düşünmeye devam et-
meyi çok istiyoruz. 

işte böyle güzelim…’in devam eden 
yolculuğu kadın cinselliği ve feminizm 

üzerine çalışan pek çok tiyatro, perfor-
mans ve etkinlikten beslenerek devam 
ediyor. Tiyatro Boyalıkuş, Tiyatro Bo-
ğaziçi, Esmeray, Amargi, KAMER, Sa-
bancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları Merkezi, Kaos 
GL, Lambdaistanbul, Homofobi Karşıtı 
Buluşmalar, grizine.com, Kumbaracı50, 
ikincikat, Maya Sahnesi, Tütün Deposu, 
Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversite-
si Mor Sertifika Programı başta olmak 
üzere pek çok platform bize bu yolcu-
lukta ilham verdi, hem paylaşmanın 
hem de öğrenmenin kanallarını açtı. 

işte böyle güzelim... okumalarının 
gördüğü ilgi, aslında kadınlar olarak 
cinselliklerimiz üzerine konuşmaya ve 
hikâyelerimizi paylaşmaya ne kadar ih-
tiyaç duyduğumuzu da gösterdi. Kitabın 
yayımlanması ve okumaların yaygın-
laşmasıyla birlikte, birçok kadın okuma 
düzenlemek ya da kendi hikâyesini pay-
laşmak için bizimle iletişime geçti. Ha-
yalimiz pek çok kadının daha işte böyle 
güzelim... demesi; tüm kadınların bu 
hikâyeleri okuyacakları ve dinleyecek-
leri, kendi hikâyelerini paylaşacakları 
buluşmaların mümkün olması. Bundan 
sonra da işte böyle güzelim... kadınların 
kendi cinselliklerinin öznesi olduğu bir 
dilin yaratılması yolunda açtığı müteva-
zı kanalda, yeni hikâyelerle çoğalarak, 
yolculuğuna devam edecek.2  

_____________________
1  Sel Yayıncılık, İstanbul. Almancası so ist das, 
meine schöne adıyla Orlanda Yayınevi tarafın-
dan 2009’da yayımlandı.
2  Sizler de okumalara katılarak, hikâyeleri ses-
lendirerek, kendi hikâyenizi bizimkilere katarak, 
bizlere yazarak işte böyle güzelim... diyebilirsi-
niz. Bize www.isteboyleguzelim.org sitesinden, 
isteboyleguzelim@gmail.com e-posta adresin-
den ya da facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

BEDEN



8 feminist
  politika

BEDEN

Emeklemeden koşmak: 
Türkiye’de kadın cinselliği
Aslında özgürlükleri birbirinden ayıramazsınız. Kadın diğer açılardan özgürleşme-
dikçe cinsel olarak da özgürleşmez

Birgül Avdan, meslek hayatı-
na hemşire olarak başlamış, 
zaman içinde farklı eğitimler 

alıp farklı işlerde çalışmış, son yılla-
rını cinsel sağlık ve üreme sağlığı da-
nışmanı olarak geçirmiş bir feminist. 
Bir süredir Ayvalık’ta yaşayan Birgül 
şimdiye kadar memleketin dört bir 
yanından yaklaşık 60 bin kişiye da-
nışmanlık yapmış. Kendisiyle üreme 
sağlığı ve cinsel sağlık eğitimi, por-
nografi, kadınların cinsel özgürlüğü, 
yaygın cinsel sorunlar ve bu sorunları 
aşma yolları ile ilgili konuştuk.

Son yedi yıl boyunca bir vakıfta 
çalıştınız. Ne tür işler yapan bir va-
kıf, kısaca bahsedebilir misiniz?

Aslında bir sivil toplum kuruluşu 
ama bir holdingin sosyal sorumluluk 
projesi olarak çalışıyor. Doğu Anado-
lu, Güneydoğu ve Karadeniz bölge-
lerinde eğiticilere aile planlaması ve 
kadın sağlığıyla ilgili eğitimler ve-
riyoruz. Eğiticiler de farklı yerlerde, 
çoğunlukla belediyeler bünyesinde 
gruplar kurup kadınları eğitiyorlar. 
Bir de okullarda cinsel sağlık eğitim-
leri veriyoruz. 

Ne gibi bilgileri içeriyor eğitim?
Gebelik, lohusalık ve bebek bakı-

mıyla ilgili bilgiler içeriyor. Bunun 
içinde tabii kadın sağlığını koruyucu 
davranışlar, üreme organları, aile plan-
laması, cinsellik, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar, haklar, iletişim, beslenme, 
temizlikle ilgili bilgiler de var. Ama 
eğitime aldığımız kişiler tabii sağlık 
sektörünün içinden kişiler değil. As-
lında eğiticilerin kadın fizyolojisini 
de bilmesi gerekiyor çünkü farklı bir 
soruyla karşılaştıklarında tıkanıyorlar. 
Dolayısıyla çok işlevsel mi bu eğitim-
ler, tartışılır. İşlevsel olan tarafı vakfın 
okullarda verdiği cinsellik eğitimleri. 
Onu da devlet okullarında veremiyo-
ruz çünkü Milli Eğitim, bizi 3-4 yıl 
önce çocukların ahlâkını bozduğumuz 
için kovdu. Bu eğitimleri yalnızca 
özel okullarda verebiliyoruz. Çok iyi 
sonuçlar alıyoruz ama yararlanması 
gereken asıl kesim bundan yararlana-
mıyor.

Devlet okullarında cinsellik eği-
timi veriliyor mu? Sizin verdiğiniz 
eğitimin farkı ne?

Devletin bir eğitimi var: ERDEP (Er-
genlik Dönemi Değişim Projesi). Kızla-
ra ve erkeklere ayrı ayrı eğitim veriliyor. 
Bazı bilgiler farklı. Bizim eğitimimizde 
kızlar ve erkekler birlikteler, dolayısıyla 
birbirlerinin üreme organlarını, işlevle-
rini, bazen riskleri birlikte öğreniyorlar. 
Bazı okullarda eğitimi dördüncü sınıftan 
başlatıp sekizinci sınıfın sonuna kadar sür-
dürüyoruz. Bu eğitimin sonunda, çocuklar 
yaşadıkları sorunları, değişiklikleri, neyi 
nasıl soracaklarını öğreniyorlar. Kendile-
rindeki değişimleri takip ettikleri ve neyin 
neden olduğunu bildikleri için de dışarıdaki 
olumsuz pornografik yayınlardan o kadar 
çok etkilenmiyorlar, referansları o olmuyor.

Eğitimciler kadın ağırlıklı mı yoksa 
erkek katılımcılar da var mı?

Eğitimcilerimiz çoğunlukla kadın, er-
kek eğitimcimiz bir tane. Ayrıca hiç erkek 

eğitim programımız yok. Aile sağlığı ve 
planlaması dendiğinde akla sadece kadın-
lar geliyor çünkü kadınlara ulaşmak daha 
kolay. Evet, kadınların eğitime ihtiyacı var 
ama kadınları engelleyenler erkekler. Erke-
ğe ulaşmadığınız sürece kadına verdikleri-
niz belli bir yerde kalıyor. Ben, aynı zaman-
da bir bilgi hattının danışmanıyım. Sponsor 
firma, belirli dönemlerde tıp fakültesindeki 
erkek öğrenciler aracılığıyla erkeklere kah-
vehanelerde eğitim veriyor. Benzeri şeyleri 
vakıf da yapabilir ama aile konusunda he-
nüz kadından öteye gidilmedi.

Feminizan bir duruş yok o halde 
vakıfta?

Vakfın feminizmle hiçbir alakası 
yok. Evet, kadına yönelik şiddete kar-
şıyız, kadınlar çok çocuk doğurmasın-
lar, istiyorlarsa doğursunlar tabii, sağlık 
sorunlarını takip etsinler. Ama bu ka-
dar kadın öldürülürken vakıftan hiçbir 
açıklama yok. Tecavüzlerle ilgili, istis-
marlarla ilgili cezalarda sürekli indirim 

Selin Çağatay

Benim aklım, benim 
bedenim, benim tercihim



9feminist
  politika

BEDEN
yapılıyor, vakıftan hiç ses seda yok. 
Hükümetle karşı karşıya gelmek iste-
miyorlar açıkçası, hiçbir şeye bulaşmak 
istemiyorlar. 

Siz bir feminist olarak vakıfta zor-
luk yaşadınız mı? Sizin bakış açınız 
karşı tarafta rahatsızlık yaratıyor 
muydu? 

Oradaki tek feminist ben değilim, 
başka bir arkadaşım daha var. Ben bi-
reysel olarak feminist eylemlere katıl-
dım, bundan özellikle bir rahatsızlık 
duyulmadı. Ama “Kadınların yanında 
olmalıyız, şöyle yapmalıyız, daha radi-
kal davranmalıyız” dediğimizde, “Çok 
abartıyorsunuz, ayaklarınız yere bas-
mıyor, bizim bir kurumsal kimliğimiz 
var” gibi şeyler söylediler. Tabii benim 
danışma hattındaki yanıtlarımın çoğunu 
duymadıkları için karışmıyorlar. Beni 
çoğunlukla erkekler arıyor, erkeklere 
verdiğim yanıtlar bazen kendi duruşu-
mu sergiliyor. Belki biraz danışmanlık-
tan öteye geçmiş oluyorum ama başka 
türlü de olmuyor. 

Siz bu alanda çalışmaya başladı-
ğınızdan beri kadınlar için ne değişti, 
cinsel anlamda bir özgürleşmeden söz 
etmek mümkün mü?

-Bilakis, seks kölesi haline gelmeye 
başladı kadınlar. Cinsellik eğitimi za-
ten yok. Bir taraftan da medya, insanla-
ra seks pompalıyor. Öte yandan sosyal 
yaşam üzerindeki kurallar daha da ka-
tılaşıyor. İnsanlar birlikte çok rahat ya-
şayamıyorlar, sevgili olamıyorlar, bilgi 
edinemiyor, kendilerini ifade edemiyor, 
geliştiremiyorlar. Özel hayat üzerindeki 
baskılar gittikçe artıyor. İnsanların por-
nografi dışında, cinselliği öğrenebilece-
ği hiçbir referans yok. 

Dünyada anal seksin en çok uygu-
landığı ikinci ülke Türkiye. Genç ka-
dınlar evlenmeden önce hem sevgilisini 
hem de kızlık zarını kaybetmemek adı-
na, sevgililerinin zorlamasıyla anal seks 
yapıyorlar. Tabii ki bu, pozisyon itiba-
riyle erkeğin egosunu tatmin eden bir 
ilişki şekli. Üreme sağlığı açısından bir 
şey bilmiyor kadın, iyi ve talep edilen 
bir ev kadını olması lazım. Çünkü tele-
vizyonlarda, dizilerde bu pompalanıyor. 
Erkekler zaten Kurtlar Vadisi’ndeki az-
gın, kadına istediğini söyleyen, yaptıran 
tipleri örnek alıyorlar. Kadınlara biçilen 
rol de itiraz etmeyen, sevgilisini kay-
betmemek adına onun cinsel taleplerine 
boyun eğen, korunmaya kalktığında cin-
sel ahlâkı sorgulanan, dolayısıyla hiçbir 
şey bilmiyormuş gibi yapmak zorunda 
kalan kadın rolü.

Pornografi feministler arasında 
tartışmalı bir konu. Sizin bakış açınız 
nedir, pornografiye karşı mısınız?

Pornografiye ben iki taraftan bakıyo-
rum. Pornografiyi bir eğitim aracı olarak 
kullanamazsınız, referans kabul ede-
mezsiniz. Çünkü insanların sınırlarını 
ortadan kaldırıyor, değerlerini ortadan 
kaldırıyor. Pornografide her şey olabi-
lirmiş gibi sunuluyor. Bu referans ka-
bul edildiği zaman insanlar komplekse 
giriyor, cinsel sağlık açısından önerilesi 
bir şey değil. Bir kere insanlar, özellikle 
de kadınlar kendi bedenlerini tanıma sü-
recinden geçmeli. Yürümeyi bilmeyen, 
belki emekleme aşamasında bile olma-
yan insana pornoyla “Haydi koş baka-
lım!” diyorsunuz. Bu, çok dehşet verici 
bir şey. Ama bu abartının farkındaysanız 
ve bunu uyarıcı malzeme olarak kullanı-
yorsanız siz bilirsiniz. Pornografi cinsel 
gelişimini tamamlamış insanların kulla-
nabileceği bir keyif aracı olabilir sadece. 

Hükümet de internete getirdi-
ği sansürü kısmen porno tüketimi-
nin gençler üzerindeki kötü etkisi ile 
açıklıyor. Siz pornonun yasaklanma-
sından yana mısınız? 

Hayır. Pornoyu yasaklarsanız daha 
çok cezbeder, rağbet daha çok artar. Bu 
aşamadayken yapabileceğiniz en hızlı 
şey eğitim vermek. Pornoyu yok etmek 
mümkün değil çünkü sadece çocuklar 
değil, bilmem neredeki adam da porno 
izliyor ve üstelik karısıyla birlikte izli-
yor bunu. Son zamanlarda danışma hat-
tına gelen telefonlardan biliyorum, evli 
çiftler internetten başka çiftleri bulup 
grup seks yapıyorlar. Bu çiftler genel-
likle tutucu yerlerden oluyor. Pornog-
rafik yayınları izleyip grup seks olabi-
lirmiş gibi görüyorlar. Ama yaşayınca 
adamın kafası karışıyor, o zamana ka-
dar karısı onun “malıydı”, şimdi “ma-
lını” bir başkasıyla kullanmaya başlı-
yor. Ya kadın bu adamdan zevk alırsa? 
Kendi başarısızlığıyla karşı karşıya 
kalıyor o zaman. Öbür taraftan günah, 
yasak, kadının cinsel organını görmek 
ayıp, bunlar da var. Bütün bunlar top-
luma çok ciddi bir şekilde baskı, teca-
vüz ve şiddet olarak yansıyor. Sadece 
kadınlar değil, küçük kız ve erkek ço-
cuklar da bunun kurbanı oluyor. 

Şu ana kadar yaklaşık 60 bin 
kişiye danışmanlık yaptınız. Toplu-
mun hangi kesimlerinde cinsellikle 

ilgili sorunlar daha fazla görülüyor? 
Artan dindarlık söyleminin bir etkisi 
var mı?

Tabii ki, dinin referans alınması ka-
dının cinsel gelişimini engelliyor. As-
lında erkeğin gelişimini de engelliyor. 
Ben bunu gelen telefonlardan görüyo-
rum. Sorduğum sorularla insanların 
dinî yaklaşımını algılamaya çalışıyo-
rum, kafasındaki karışıklığın nedenle-
rini çözmeye çalışıyorum… Toplumun 
muhafazakâr kesimlerinde cinsellik 
bilinmiyor. Her şey tabu, günah; bu 
yüzden sorunlar artıyor. İslami kesim-
de ensestin de çok daha fazla olduğu-
na inanıyorum çünkü kız adet olduğu 
andan itibaren kadın olarak kabul edi-
liyor. Erkek, kadın bedeninden hemen 
tahrik olmak üzere yetiştiriliyor. Kadın 
da erkeğin zaten tahrik olduğunu kabul 
ederek, daha küçücükken cinsel orga-
nının ayıp, günah olduğunu öğrenerek 
büyüyor. 

Danışmanlık yaparken en çok ne 
tür sorularla karşılaşıyorsunuz? 

-En çok cinsel içerikli sorular ge-
liyor. Arayanların çoğu erkek. Genel-
likle penis boyu takıntısı, erken bo-
şalma, sertleşme kaybı ve bazen de 
cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili 
sorular geliyor. Nadiren genç erkekler 
arayıp “Sevgilimi nasıl mutlu edebili-
rim?” diye soruyor. Kadınlar ise en çok 
bekâretle ilgili arıyorlar: “Evlendik, 
ilişkiye girdik ama kanama olmadı.” 
Bu, kadınları çok kaygılandırıyor. Ge-
belikle ilgili de çok fazla soru geliyor. 
Bazen de kocaları pornoyu referans alı-
yor, “Ben kocamı mutlu edemiyorum, 
ne yapacağım, kocam başka kadına gi-
decekmiş, ben onu nasıl mutlu edebili-
rim?” diye soruyor kadınlar. 

Tabii erkek dışarıda seks işçisiyle 
birlikte oluyor. Para verip birlikte oldu-
ğu kadınla kendi karısını kıyaslıyor. “O 
kadın mutlu oluyor, sen burada hayvan 
gibi yatıyorsun” diyor karısına. “Peki,” 
diyorum o zaman kadına, “sen zevk 
alıyor musun? Senin cinsel deneyimin 
var mıydı kocandan önce?” “Yok.” 
Diyorum ki, “Kocanla bir daha konu-
şursanız ‘Kadın mutlu olmadan erkeği 
mutlu edemezmiş diyorlar’ de.” Ya da 
mesela erkek bir başka kadına gidecek, 
beni arıyor. “N’apayım?” diyor, “Ka-
rım beni mutlu etmiyor.” “Karınız ilk 
cinselliğini sizinle mi yaşadı?” “Evet.” 
diyor. “Peki,” diyorum, “karınızın daha 
önce birkaç tane sevgilisi olsaydı, yatıp 
kalksaydı, erkekler arasında farklılıklar 
olabileceğini görseydi, ‘Ben sevgilime 
şöyle yapsam onu daha mutlu ederim,’ 
deseydi, sizin karınız olur muydu?” 
“Yok bacım, olur mu!” “E peki,” diyo-

Aile sağlığı dendiğinde 
akla kadınlar geliyor çünkü 

kadınlara ulaşmak daha 
kolay. Evet, kadınların 

eğitime ihtiyacı 
var ama kadınları 

engelleyenler erkekler
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rum, “bu ikiyüzlülük değil mi? Bilme-
diği için karınızı alıyorsunuz, yine bil-
mediği için onu cezalandırıyorsunuz.” 

Peki, cinselliğin bu kadar baskı-
landığı bir ortamda cinsel özgürlük 
meselesini gündeme taşımak için 
nasıl bir strateji izlemek gerekiyor?

Aslında özgürlükleri birbirinden 
ayıramazsınız. Kadın diğer açılardan 
özgürleşmedikçe cinsel olarak da öz-
gürleşmez. Kadınların Türkiye’de öz-
gürlüklerini gün geçtikçe kaybettikle-
rini düşünüyorum her açıdan. Kadın-
lar gitgide iş hayatının dışına çıkıyor; 
çünkü ekonomik şartlar kötüleşmeye 
başladı. Kadınlara “Ah! Ne güzel anne 
olacaksınız, hamileyken çalışmayın, 
çocuğunuz var ne güzel, çocuğunuza 
bakın, sağlıklı büyüsün çocuğunuz; 
sizin elinize para verelim, çocuğunuza 
bakarken çalışmayın” deniyor. Bunlar 
kadını nasıl özgürleştirebilir? Tabii 
ekonomik özgürlükle de iş bitmiyor. 
Cinsel istismarın yaygınlığı, özgüven 
eksikliği, hukuksal desteğin olmama-
sı, bir sürü etken var. Kadınlar ancak 
her açıdan özgürleştiğinde cinsel açı-
dan da özgürleşebilirler. 

Meseleye tek taraflı bakmak iste-
miyorum. Erkeğin özgürleşmesi de 
çok önemli kadının özgürleşmesi açı-
sından. Türkiye’de erkeklerin sosyal, 

ekonomik alanda karşılaştığı baskılar, 
başarısızlıklar kadınlara şiddet olarak 
yansıyor. Sıklıkla da cinsel şiddet ola-
rak yansıyor çünkü cinsellik adamın 
kendini özgür zannettiği, kanıtlamaya 
çalıştığı alan. Türkiye’de erkek özgür 
mü? Bilmeyen, korkularının esiri olan 
bir adam özgür olamaz ki! Hem hiçbir 
şey bilmiyorsun, hem o kadar abartılı-
yorsun, hem de o kadar baskılanıyor-
sun… 

Kadınlar cinsel sorunlarını bir-
birleriyle konuşuyorlar mı? Dene-
yimlerini birbirleriyle paylaşıp so-
runlarını aşmaya çalışıyorlar mı? 

-Kadınlar fırsatını bulurlarsa, dos-
tane bir ortam varsa sorunlarını ko-
nuşuyorlar. Dayanışmadan, birbirine 
akıl vermeden ziyade birbirlerine dert 
yanmak şeklinde oluyor bu konuşma-
lar. Sonra da herkes birbirinin tecrübe-
lerinden yararlanmaya çalışıyor. Ama 
kadınlar cinselliği öncelikle bir sorun 
olarak konuşuyorlar. Erkekler gibi 
keyif alarak konuşmuyorlar. Erkekler 
daha çok ne kadar muhteşem erkek 
olduklarını kanıtlamak adına birbirle-
riyle paylaşıyor, sorunlarını çok fazla 
paylaşmıyorlar; çünkü tiye alınabilir-
ler o zaman. Erkek ancak bir büyü-
ğüyle, “Abi ya, hani sen bilirsin…” 
diye önce onu dalga geçmeyecek bir 

konuma oturtup 
ondan sonra payla-
şıyor. Kadınlar ise 
kendi yaşıtlarıyla 
konuşmayı tercih 
ediyorlar; çünkü 
büyüklerle konuş-
mak ayıp.

Cinsel sağlık 
danışmanlığı ve-
ren özel kurum-
lar, kişiler de var. 
Kadınlar buralara 

rahatlıkla gidebili-
yor mu?

Kadınlar çok rahat gidemiyor, çe-
kiniyor tabii; ama son zamanlarda bu 
konuyla ilgili biraz daha fazla talep 
olmaya başladı. Bunun bir sorun oldu-
ğunu fark etmeye başladı insanlar, ka-
dınlar da erkekler de. Ve her kesimden 
insan gitmeye başladı. Televizyonda, 
gazetede cinsellikle ilgili konular ele 
alındıkça insanlar konuşmaya başla-
dı etraflarıyla. Konuştukça bunun bir 
sorun olduğunu kabul etmeye, “Evet, 
yardım alınabilir bu konuda” demeye 
başladılar.

Tabii televizyonda cinsellik ciddi 
bir şekilde ele alınmıyor pek, stand-
up’larda tiye alınıyor daha ziyade, ol-
ması gerektiği gibi incelenmiyor. Es-
kiden daha fazla konuşuluyordu, dok-
torlarla sohbetler oluyordu, sorunlar 
ele alınıyordu. Şimdi bu tür program-
lar neredeyse kalmadı ama ilgi azal-
madı, arttı. Demek ki o programlar işe 
yaradı, insanlarda bir şeyler kaldı. İn-
ternet yaygınlaştıkça da okumaya baş-
ladılar. İnternet yanlış bilgiyle dolu 
ama o karışıklığın arasında “Bir daki-
ka, ben bir şeyler yapmalıyım” diyen-
ler çıkış yolunu bulmaya çalışıyor. 

Bir taraftan 
medya, 

insanlara seks 
pompalıyor. 
Öte yandan 

sosyal yaşam 
üzerindeki 

kurallar daha 
da katılaşıyor. 

Cinsellik 
eğitimi zaten 

yok…
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2011 yılı baskıcı diktatörlere, 
global sisteme, yoksullaş-
maya, işçi haklarına ve şid-

dete karşı Arap ülkelerinden tutun da 
Avrupa ve okyanus ardı ülkelere varan 
eylemlerle tarihe geçti. 

Bunlardan biri de 17 Eylül tarihinde 
ABD’nin ve dünyanın finans merkezi 
olarak bilinen Wall Street’e karşı dü-
zenlenen Wall Street’i İşgal Et (Occupy 
Wall Street - OWS) eylemiydi. Wall 
Street’i seçmelerinin nedeni, 1930’larda 
yaşanan Büyük Buhran’dan yıllar son-
ra tekrar, 2007 yılında başlayan Büyük 
Durgunluk döneminde de Wall Street’in 
oynadığı önemli roldü. Tüketim karşıt-
lığı ile bilinen ve kâr amacı gütmeyen 
Adbusters “Reklambozanlar” adlı bir 
organizasyon tarafından başlatılan bu 
eyleme başlangıçta çoğunluğu aktivist 
ve sanatçı olan öğrenci ya da işsiz kalan/
iş bulamayan gençler destek verdi. Baş-
ta, yaptıkları sanatsal aktivitelerle “çok 
eğlenceli” şeklinde sunulan eylemciler, 
kısa bir süre sonra ciddiye alınmayan 
hatta dalga konusu olan söylemleriyle 
anıldılar. Yoga aktiviteleri, şiir ve mü-
zik dinletileri, hiç susmayan serbest 
çağrışımlı davul sesleri, dans gösterile-
ri ve rengârenk protesto afişleriyle çok 
zararsız ve sevimli görünen bu renkli 
protestocuların kısa sürede pes edecek-
leri sanılıyordu. Fakat sanılanın aksine 
gerek akademisyenler, gerek ünlüler ve 
gerekse varlıklı insanlar tarafından hem 
maddi hem de manevi destek alarak bü-
yüdüler. Medyanın da ilgisi büyüktü. 

Başlangıçta net bir söylemleri olma-
makla eleştirildiler, söylemleri duyul-
duktan sonra da “Ee tamam da çözümü-
nüz ne?” diye sorgulandılar. Belli ki bir 
araya gelmelerinin nedeni beyin fırtınası 
yapıp, fikir alışverişinde bulunup, sosyal 
ve ekonomik eşitsizlik, büyüyen işsizlik 
ve gittikçe adaletsizleşen gelir dağılı-
mını protesto edip, bu sorunlara çözüm 
yolları bulmaktı. Hareket oldukça do-
ğaçlama geliştiği için bazı katılımcılar 
sadece keyfe keder oradaydılar, bazıları 
sistemden şikâyetçi oldukları için ama 
tam olarak neyden şikâyet ettiklerini 
bilmeden ve bazıları da gerçekten neden 
orada olduğunun bilincinde olarak ora-
daydı. Söyledikleri ve protesto ettikleri 
elbette ki bilinmeyen şeyler değildi ama 

hareketi önemli kılan bir nokta vardı: 
Amerika’da uluslararası düzeyde katı-
lım kazanan, uzun vadeli anti-kapitalist 
bir sokak eyleminin uzun süredir ger-
çekleşmemiş olması. Bu nedenle, eğitim 
sendikaları, feministler, akademisyenler 
ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir-
çok grup eylemlere destek verdi. Hatta 
bazı yorumcular bu eylemleri yeni bir 
öğrenci hareketi olarak tanımladı. 

“Biz % 99’uz” sloganları ile en zen-
gin % 1’lik kesim ile halkın geri kalanı 
arasındaki gelir adaletsizliğine dikkat 
çektiler. 2007’de yaşanan Büyük Dur-
gunluk ile orta sınıf ailelerin gelir düze-
yinde % 36,1’lik bir düşüş yaşanmıştı.  
%1’lik kesimde bu düşüş %11,1 idi ve 
2002 ile 2007 arasında bu kesim geliri-
ni 10 kat artırdığı için söz konusu düşüş 

pek bir şey ifade etmiyordu.
Öğrenci kredilerinin yüksekliğin-

den ve bunları işsizlikten dolayı öde-
yememekten de yakınan eylemciler 
vergilendirmenin adaletsizliğinden de 
şikâyetçiydiler. 2011 yılında üniversite 
mezunu, 20 ile 24 yaş arası gençlerin 
işsizlik oranı yüzde 9,1 ile şu âna kadar 
Amerika’daki en yüksek orana ulaştı. 
Bu rakam 2009 yılında yüzde 8,7 idi. 
Kadın ve erkek arasındaki gelir eşit-
sizliği de protestolarının bir parçasını 
oluşturuyordu ki, birçok kadın, okul 
ücretlerinin ve alınan öğrenci kredile-
rinin erkek ve kadınlar için aynı meb-
lağda olmasına rağmen, kadınların aynı 
işi yapan erkeklere göre daha az kazan-
masını ve bu kredileri geri ödemekte 
erkeklerden daha çok zorlanmalarını 

Wall Street yetmez, patriarkayı işgal et!
İster kapitalizmin merkezi Wall Street’i, ister dünyayı işgal et, erkek egemen düzen var 
oldukça her alanı kendi üzerinden yeniden üretmeye devam edecektir

Bengisu Peker
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protesto ediyordu. Amerika’da bir erke-
ğin kazandığı 1 dolara karşılık kadının 
aldığı en yüksek rakamın 89, en düşük 
rakamın ise 65 sent olduğu Çalışma Ba-
kanlığı tarafından belirlenmiş durumda. 

Eylemcilerden kadın hakları hareke-
tine ve Ms. Magazine dergisine destek 
veren 77 yaşındaki feminist Gloria Ste-
inem de bu durumu protesto edenlerden 
biriydi ve bu durumda kadının aldığı 
ücretle aynı değerdeki okul kredisini 
ödemesinin daha da zorlaştığını vur-
gulamak için direnişe destek verdiğini 
söylüyordu. Steinem, kadın-erkek ara-
sındaki gelir uçurumu 2007’den bu yana 
azalmasına rağmen, konuya dikkat çek-
menin gelir ayrımcılığındaki açığı ka-
patabileceğine inandığından ve eyleme 
bu açıdan destek vermek istediğinden 
oradaydı. Ayrıca eylemci kadınlar, 
kadının görünmez emeğini, sağlık 
sigortalarının her koşulda erkeklere 
göre fazla olmasını protesto ediyor 
ve “Kadınlar olarak biz %99’un bü-
yük çoğunluğunu oluşturuyoruz” 
diye pankartlar açıyorlardı. Femi-
nist hareketten bazı kadınlar destek 
verdiler ve birtakım yazılarında, bu 
hareketin de tıpkı queer ve ekolojik 
hareket gibi feminist hareketten bes-
lendiğini söylediler. Çünkü eylem-
lerin anti-hiyerarşik, şiddet karşıtı 
ve eşitlikçi bir söylemi vardı. Fakat 
maalesef, bu çıkış noktalarını nasıl 
taşıyabildikleri ve politikalarını ne 
kadar sürdürebildikleri şüpheli!

Bu söylem ve şikâyetlerle eylem-
ciler eylemlerine Zuccotti Park’ta 
devam ederken çevre halk ve yerel 
esnaftan şikâyetler gelmeye başladı. 
Parkın özel mülkiyet olması nede-
niyle Belediye, park sahibinden izin 
almadan eylemcilere dokunamadı. 
Destekçiler tarafından portatif tuva-
letler sağlanmasına rağmen, halkın 
sağlığını tehdit ettikleri söylendi. 
Üstelik hırsızlık, sarkıntılık, şiddet ve 
tecavüz olayları yaşandı. Birazdan de-
ğineceğim birkaç olaydan sonra sadece 
kadınlara özel, güvenli bir çadır kuruldu 
ve şiddet karşıtı söylemlerini korumaya 
çalışmak için kendi içlerinde bir güven-
lik sistemi kurdular. Wall Street’i İşgal 
Eden Kadınlar grubu kuruldu (WOW). 
Başka eyaletlerde yaşanan tecavüz ve 
sarkıntılık olaylarında, “Şiddeti sim-
geleyen polisi aramıza sokmayacağız” 
gibi birtakım kurallar çıkarıldı. Olay-
ların polise yansıması engellenmese de 
desteklenmedi, fakat sonunda olaylar 
rapor edildi. 

Tecavüz/sarkıntılık olaylarından ve 
yapılan tartışmalardan sonra eylemciler 
cinsiyet ve güvenlik politikalarını bir 

kez daha gözden geçirmek zorunda kal-
dılar ve olayların polise bildirilmesini 
teşvik ettiler. Bu konuda en dikkat çe-
ken eyalet Baltimore oldu. Aynı eyalet-
te, tecavüze uğrayan 19 yaşındaki kadın 
daha önce tecavüze uğradığı için travma 
sendromları olan bir kadındı. Eylemde 
yaşadığı tecavüz, kadını bir başka trav-
maya sürüklerken, kadının önceki yaşa-
dığı travma kendine karşı kullanıldı ve 
olayları abartma olasılığının olabileceği 
söylendi. Güvenli olmadığı gerekçesiy-
le eylemin dağıtılmasını isteyen kadına 
eylemcilerden yardım gelmedi. Bazı te-
cavüzcülerin kimliği belirlenemezken, 
bazılarının eylemin dışından olduğu tes-
pit edildi. Wall Street’te ise tecavüzcü 
tam da eylemin içinden biriydi. Eylemin 
mutfak işlerinden sorumlu 28 yaşındaki 

bu erkek, arkadaşıyla anlaşamadığı için 
çadırdan ayrılan 18 yaşındaki bir kadına 
kendisiyle kalmasını teklif ettikten son-
ra tecavüz etti. Ertesi gün eylem yerine 
gelen tecavüzcü, eylemciler tarafından 
eylemden atılıp rapor edildi. Sağır bir 
erkeğe tecavüz edildiği ve bunun rapor 
edilmediğiyle ilgili bir röportaj yayım-
landı. Tartaklanan, sarkıntılık edilen ve 
aşağılanan kadınlar oldu. Bu olayların 
büyük bir kısmı rapor edildi ve haberle-
re yansıdı. Kadınlara yönelik bu olaylar 
sadece Wall Street eylemiyle de kal-
madı: Cleveland, Dallas, Philadelphia, 
Glasgow, Montreal, Londra vs. gibi çe-
şitli ülke ve eyaletlerde de benzer olay-
lar yaşandı. Güvenli olmadığı, hijyenik 

olmadığı ve uyuşturucu kullanıldığı 
gerekçeleriyle zaten çok ciddiye alın-
mayan İşgal Et’çiler, sonunda Zuccotti 
Park’tan da park sahibinin isteğiyle çı-
karıldı. 

Her ne kadar anti-hiyerarşik ve “Şid-
dete sıfır tolerans” söylemine sahip olsa 
da, yaşanan tecavüz olayları eylemin 
içini boşaltmış durumda. Medya da ya-
şanan tecavüz olaylarını magazinleştire-
rek bunları tamamına mal edip, eylemi 
sonlandırmaya yönelik yayınlar yaptı. 
Burada bence eylemciler ve öncelikle 
feministler bu olayları bas bas bağıra-
rak gün yüzüne çıkarıp, karşıt eylem 
düzenleseler ve “Söylemi ‘Şiddete sıfır 
tolerans’ olan bir eylemde bile bunlar 
yaşanıyorsa dünya genelinde her gün 
yaşananları siz düşünün” diye çok daha 

sağlam bir söylemle yola devam et-
selerdi ve bunu medyanın da yardı-
mıyla dünya çapında “Tecavüze ve 
Kadına Şiddete Son” kampanyasına 
çevirebilselerdi o zaman, “Şiddete 
sıfır tolerans”ın içini doldurabilir, 
ve belki de daha ciddiye alınırlardı. 
Amacım medyanın yaptığı gibi bu 
talihsiz olayları eylemin geneline 
mal etmeye çalışmak değil. Elbette 
tecavüz ve taciz-le savaşanlar ve du-
rumdan çok üzüntü duyanlar oldu, 
fakat keşke yaşananları politikala-
rıyla dönüştürebilseler ve olayları 
aleyhlerine değil de lehlerine çevi-
rebilselerdi. 

Hiyerarşik düzene karşı olduk-
ları ve barışçıl bir politikayla yola 
çıktıkları için gelen eylemcilerin 
kontrol mekanizmalarının olama-
masını anlıyorum. Kendi içlerinde 
güvenlik kurmaları da güzel bir şey 
ama “şiddeti desteklediğine inandı-
ğımız polisi aramızda istemiyoruz” 
demek ve bunun medyaya yansı-
masından korkmak hiç de anlaşı-
lacak bir durum değil. Zaten kendi 

aralarında çadır komünlerinin de sı-
nıfsal ve kültürel hiyerarşisinin olduğu 
gözlenilen İşgal Et eylemi, maalesef 
dünyanın bir prototipi olmaktan öte-
ye gidemedi. Keşke tecavüz ve şiddet 
olaylarını, gerek İşgal Et’çiler, gerekse 
feministler eylemlerine taşısalardı ve 
bir gündem oluştursalardı; belki şu anda 
ABD Parlamentosu’ndan yeni geçen 
tecavüz ile ilgili yasaya da katkıda bu-
lunmuş ve somut bir kazanım elde etmiş 
olurlardı. Demek ki, ister kapitalizmin 
merkezi Wall Street’i, ister dünyayı iş-
gal et, erkek egemen düzen var oldukça 
her alanı kendi üzerinden yeniden üret-
meye devam edecektir. O zaman, önce-
likle patriyarkayı işgal etmeliyiz ki, eşit 
ve şiddetsiz bir topluma kavuşalım. 
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N.Ç. 13 yaşında, yoksul bir ailenin 
çocuğuydu. Bir yıl boyunca fu-
huş yaptırıldı. 2003 yılında med-

yanın ağzından sular akarak manşetlere 
taşıdığı dava 7,5 yılın sonunda devletin 
kadın ve çocuğa yönelik ayrımcı, yafta-
layıcı erkek adaletini bir kez daha gözler 
önüne serdi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi, 24 sanığa alt sınırdan 5 yıl ceza ver-
di ve bu ceza, iyi hal indirimiyle 4 yıl 2 ay 
- 4 yıl 10 aya düştü. Mahkeme, sanıkları 
cezalandırırken eski TCK’nın “Her kim 
15 yaşını bitirmeyen bir küçüğün ırzına 
geçerse 5 seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapse mahkûm olur” şeklindeki 414. 
maddesinin, ancak küçük çocuğun rızası 
varsa işletilebilecek 1. fıkrasını uygu-
layarak N.Ç.’nin, kendi rızasıyla fuhuş 
yaptığı yorumuna imza attı. 

Hikâyeyi anlatır mısınız? Nasıbaş-
lıyor?

Olaylar 2002 yılında başlıyor. N.Ç. 
bir yıl boyunca Mardin’de birçok erkek 
tarafından tecavüze uğruyor. Bu sırada 13 
yaşında. 

Nasıl ortaya çıktı tüm bunlar peki?
Kendisi karakola gidip başvurdu. 
Mahkemenin rızasıyla oldu dediği 

durum için N.Ç. kendisi şikâyetçi oldu 
öyle mi?

Evet tabii ki. Çok zor zamanlar ge-
çirdi. Tüm tecavüzler anal yoldan ger-
çekleştiği için dört kez ameliyat oldu. 
Psikolojik sorunların yanı sıra yaşadığı 
bu insanlık dışı tecavüz fiilleri nedeniyle 
fiziksel ve psikiyatrik tedavi gördü. İnti-
hara teşebbüsleri oldu. 

Yaşadığı korkunç tecavüzlerden 
sonra dava süreci ve medya tacizi baş-
lamıştı o dönem. Hürriyet gazetesi da-
vada konuşulanları çarşaf çarşaf yaz-
mıştı. 

Hem gazeteler hem de mahkeme süre-
ci son derece travmatikti. Mahkemede te-
cavüzlerin tüm ayrıntılarını defalarca an-
latmak hatta nasıl bir pozisyonda gerçek-
leştiğini göstermek zorunda kaldı. O dö-
nem çocuk mağdurlar, ifadeleri esnasında 
uzman (psikolog, pedagog) yardımından 
yararlandırılmıyorlardı. Tahmin edebili-
yor musunuz? Başlangıçtaki duruşmalar-

da anne babası salondayken birçok ayrın-
tılı açıklama yapmak zorunda kaldı. Ayrı-
ca tanımadığı birçok insan, avukat, sanık 
yakınları, mahkeme heyeti, savcı, vs.’nin 
aralarında olduğu tıklım tıklım bir duruş-
ma salonu içinde ne yaşadığını “şeklen” 
de göstermek durumundaydı. Daha sonra 
anne babasının duruşmalara gelmemesini 
istedik. Tekrar tanık olmaları, yaşananları 
daha da ağırlaştırıyordu çünkü. Üzüntü ve 
yoksulluktan olsa gerek, bir süre sonra da 
babası öldü zaten. 

Bir çocuğun erkek-devlet işbirliğiyle 
maruz kaldığı cinsel, sosyal, psikolojik 
travmalar, tüm hukuksuzluk, kadına 
yönelik şiddet, erkek egemenliği, savaş, 
yoksulluk… N.Ç. tüm bunların mağ-
duru oldu. Tüm bu tecavüzcüler, er-
kek devletin tüm kurumları tarafından 
özenle korundu.

Yüzbaşı, polis, ziraat odası üyesi, öğ-
retmen, “hayırsever vatandaş”lar… Hepsi 
bu tecavüzcüler arasında…

Ben en başından beri bu tecavüzcü-
lerin sayısının çok daha fazla olduğunu 
düşündüm. Belki çok daha üst düzey, 
tehditkâr… N.’nin daha fazlasını açık-
lamaktan, taşımaktan korku duyacağı 
kişiler. Ne dersiniz?

Evet kesinlikle öyle. Çok daha fazla-
sı var ama N., belki bize de bazılarının 

isimlerini vermek istemedi. Daha fazlası 
var ama, sevdikleri var, sürdürmek istedi-
ği bir hayatı var. Ama örneğin ilk olarak 
İstanbul’da devlet koruması altına alındı-
ğı kuruma gelen birileri tarafından tehdit 
edildiğini biliyoruz. 

Peki bu kim olduğu belli olan 24 kişi 
nerede şimdi? Hapse girdi mi?

Ne hapsi. Hepsi dışarıda geziyor. İyi 
hal indirimi, rıza indirimi, tutukluluk sü-
resi derken tüm tecavüzcüler elini kolunu 
sallayarak geziyor.

Bir de N.’yi pazarlayan kadınlar 
var. En yüksek cezayı onlar aldı. 

Bu kadınlar, iffetsiz bir yaşamı sürekli-
leştirdikleri gerekçesiyle en yüksek ceza-
yı aldılar. Ama düşünün bir insanlık suçu 
olan tecavüzün faili olan onlarca erkek 
hakkında hiç iffetsiz ifadesi kullanılmıyor.

Kadınlar hapiste mi?
Onlar şu an kaçak, hapiste değiller. 
N. onlarla nasıl tanışmış?
Kadınlardan birinin kızı N.’nin arka-

daşı. O vesileyle tanışıyorlar. 
Bu tür durumlarda mağdur ve mağ-

dur çocuğun ailesine yönelik saldırı ve 
suçlamalar, sıklıkla karşılaştığımız du-
rumlar ne yazık ki. N.’nin ailesinin du-
rumu nedir? 

Aile olağanüstü yoksul ve zor koşullar-
da yaşayan bir aile. Toplam altı kardeşler. 

Reyhan Yalçındağ ile söyleşi:
N.Ç.’nin dava süreci ve sonucu üzerine
Bu süreçte biz de hem devletin hem erkek şiddetinin bir sürü yüzüyle karşılaştık. 
Tüm devlet aygıtları mağduru da, avukatlarını da, mağdurun yanında olanları da yok 
etmeye, cezalandırmaya çalıştı

Ebru Sorgun
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En küçük çocuk hariç, N. de dâhil olmak 
üzere gündelik işlerde çalışıyorlar. Aile 
de fark etmiyor… N. kendisi şikâyetçi 
olana kadar hiçbir şey bilmiyorlar. 

Sizler N.’yi savunan avukatlar ola-
rak neler yaşadınız? Bildiğimiz kada-
rıyla bu süreçte yoğun tehditler aldınız.

Evet. Sanık yakınlarından, sanıklardan 
yoğun tepki, baskı ve tehdit gördük. Bir 
gün duruşma çıkışı -ki saat gece yarısını 
çoktan geçmişti- 8 kadın avukattık ve bizi 
linç etmek istediler. Kimse korumadı bizi. 
Sanıkların, çoğu korucu olan silahlı akra-
baları, adliye kapısının önünde toplandı. 
Bizi sorumlu tutuyorlardı olanlardan. Po-
lisler bizi orada öylece bıraktılar. Sürekli 
bir yerleri aradık, partiyi aradık, valiliği 
aradık. En sonunda o dönem benim genel 
başkan yardımcılığını yaptığım İHD’nin 
genel başkanı Hüsnü Öndül’e ulaştık ve 
onun girişimleri üzerine Valilik aracı-
lığıyla polisler eşliğinde Mardin’den 
çıkabildik. Hüsnü Bey’in girişimleri ol-
masa bazılarımız ölebilirdi de. Bu süreç-
te inanılmaz şeyler oldu. Mesela N.’nin 
davasını ücretsiz üstlendiğimiz için bi-
zim hakkımızda soruşturma yapıldı. Bu 
süreçte biz de hem devletin hem erkek 
şiddetinin bir sürü yüzüyle karşılaştık. 
Tüm devlet aygıtları mağduru da, avu-
katlarını da, mağdurun yanında olanları 
da yok etmeye, cezalandırmaya çalıştı. 
Tecavüzcülere tüm ceza indirimleri uy-
gulandı. Ceza artırımı olması gerekirken 
indirimler uygulandı ve şu an tüm teca-
vüzcüler serbest geziyor. İşin içindeki 
kadınlara “iffetsiz yaşam sürdürdükleri 
gerekçesiyle” daha ağır ceza verilirken 
(her iki kadına da 9 yıl verilmişti) teca-
vüzcü erkekler serbest bırakılıyor. Ben-
zer olaylar Siirt’te de oldu biliyorsunuz. 
Örneğin ikisi kızkardeş dört ilköğretim 
öğrencisi çocuğa Siirt Gazi İlköğretim 
Okulu’nda okudukları yıllarda okulun 
müdür yardımcısı Fahrettin Kuzu yıllar-
ca tecavüz ediyor ve akabinde de esnaf, 
kamu görevlisi vb. birçok kişi de aynı 
çocuklara tecavüz ediyor. İlk tecavüzcü 
olan bu okul müdür yardımcı neredey-
se iki yıl boyunca bulunamadı (!), so-
ruşturma başlar başlamaz elini kolunu 
sallayarak Siirt’i terk etti ve emeklilik 
işlemlerini başlattı. N.Ç. davasındaki 
bu kabul edilemez kararın kamuoyunca 
tepkiyle karşılanması ardından, benzer 
bir vaka olduğu için bu adam Batman’da 
bir Kuran kursunda öğretmenlik yapar-
ken yakalandı! Şu an cezaevinde. Dava 
devam ediyor. Diyeceğim şu ki, sırf mu-
halif olduğu için, sırf demokratik siyaset 
yaptığı için, sırf insan hakları ihlallerini 
takip ettiği için son üç yıldır binlerce 
Kürt siyasetçi, belediye başkanı, meclis 
üyesi, gazeteci hatta milletvekili ve in-

san hakları savunucusu cezaevindeyken; 
insanlık suçu işleyen, minicik hayatları 
karartan tecavüzcüler korunuyor! Bu 
adalet, adalet değildir…

Bir yandan bölgede yıllardır sü-
ren bir savaş ve onun travmaları ve 
bununla büyüyen bir sürü sorun var. 
En mağdur olanlar da çocuklar ve 
kadınlar. N.Ç., Siirtli çocuklar, TMK 
mağduru çocuklar, ki şimdi anne ba-
balarının elinden alınıp sözde sevgi 
evlerine yerleştirilmeye çalışılıyorlar. 
Bunların hepsi kadına ve çocuğa yö-
nelik şiddeti de besliyor büyütüyor. 

Şiddet, militarizm, erkek şiddeti tüm 
bunlar birbirini besliyor. Tüm bunlar 
devlete nüfuz etmiş. İfade özgürlüğüne 
ve muhalif örgütlenmelere gösterileme-
yen tahammül, maalesef bu tür insanlık 
suçlarına karşı gösteriliyor. Örneğin ev 
içi ciddi şiddete uğrayan kadın, koruma 
talebiyle karakola gidiyor ve oradaki 
polis zihniyeti, şöyle diyor: “Kocandır, 
döver de sever de sen şimdi eve git.” Ya 
da mahkemelerce verilen koruma karar-
larının pratikte uygulanabilmesi için ka-
dının ciddi koruma mekanizmalarından 
yararlanması lazım. Oysa ki bu sokak-

larda kaç kadının üzerinde, çantasında, 
eski eşi tarafından öldürüldükten sonra 
sadece birkaç saat önce verilen “koru-
ma kararları” çıktı. Yani önemli olan o 
kararın verilmesi değil, koruma kararı-
nın uygulanabilmesidir. Bu kadın sonra 
nereye gidecek, ne yiyecek, ne içecek, 
çocuklarını nasıl alacak, vs. Dolayısıyla 
da toplumsal cinsiyetçi bakış açısı, bi-
zim gibi demokratik olmayan ülkelerde 
yaşamın her alanında karşımıza çıkmak-
ta. Görüntünün değil zihniyetin, sivil ve 
cinsiyet eşitlikçi olması lazım. 

Cumhurbaşkanı, Fatma Şahin vs. 
dava sonucundan rahatsız oldukları-
nı söylediler. Size inandırıcı geldi mi?

Birazcık vicdanı olan herkesin 
durumdan rahatsız olmasını bekler-
siniz ama sonuç itibariyle kuru bir 
“üzüldüm”ün dışına çıkmıyor. Dava 
bitti, Yargıtay kısmi bozma kararı verdi 
ve tecavüzcüler serbest kaldı. Zaten bu 
davanın 7,5 yıl sürmesi bile adalet siste-
minin nasıl işlediğini gösteriyor. Kısmi 
bozma kararından dolayı ayrıca bundan 
sonra dava yeniden görülecek. İlk du-
ruşması da 7 Şubat 2012. 17 yaşında bir 

çocuk hakkında taş attığı ya da slogan 
attığı gerekçesiyle jet hızıyla cezalar 
onanırken çocuk tecavüzcülerinin dava-
larının neredeyse on yıl sürmesi, adalet 
duygusunu yerle bir ediyor maalesef. 

Peki şimdi ne yapacaksınız?
AİHM’e gittik Eylül ayında. Dava 

halen AİHM’de devam ediyor. Henüz 
devlete savunma süresi verilmedi. Dev-
lete bu yapılanın suç olduğunun söylen-
mesini istiyoruz. AİHM’den çıkacak ka-
rar büyük ihtimal N.Ç.’nin lehine olacak 
ama biz istiyoruz ki bu ülkede demok-
rasi olsun, adalet yerini bulsun. Devlet 
suçu kabul etmiyor ama tazminatı ödü-
yor. Bunu bir gelenek haline getirdi. Bir 
nevi “ihlalimi yaparım tazminatımı öde-
rim” bakış açısı var ki bu çok tehlikeli. 
Önemli olan kendi hukuk sistemimiz 
içinde adalete erişmek.

2003 yılında AKP Mardin millet-
vekili Mehmet Beşir, bunun adi bir 
suç olduğunu, Mardin’in kültür şeh-
ri olduğunu, bu tip “adi suçlar” için 
Mardin’i karalamamak gerektiğini 
söyledi. Bunu söylerken duruma adi 
suç nitelemesi adalet anlayışını sergi-
lemiş oldu. Aynı dönemde CHP Mar-
din milletvekili Mahmut Duyan bu 
olayın lobi faaliyeti olduğunu, abar-
tılmaması gerektiğini belirtmiş ve de 
Mardin’in UNESCO’nun Dünya Şeh-
ri adayı olduğunu söylemiş. Konu ka-
dına ve çocuğa yönelik şiddet olunca 
erkekler arasındaki parti, laik, dindar 
gibi ideolojik ayrımları yapamıyor gi-
biyiz değil mi?

Evet. Erkek şiddeti ve beslendiği 
erkek egemenliği son derece ikiyüzlü, 
çifte standartları olan ve kadına şiddeti 
önemsizleştiren bir yerden bakıyor. 

Tecavüzcülerin çoğu AKP’li ve 
devlet çalışanı. Polis, asker, esnaf, bü-
rokrat… Erkek dayanışması devletin 
hem adalet kurumlarını hem kolluk 
kuvvetlerini de, hem de bölgedeki bü-
rokrat ve esnafı da içine almış. Erkek 
şiddeti söz konusu kadına yönelik şid-
det olunca, her yerde örgütlü görünü-
yor, ne dersiniz?

İşte bu bizim, yani kadınların, hu-
kukçuların, hak savunucularının, mu-
haliflerin ne kadar örgütlü hareket et-
mesi gerektiğini gösteren bir şey zaten. 
Çünkü devlet sadece kendi “güvenliği-
ni” merkeze koyuyor, oradan bakıyor 
ve kendisini oradan sürekli biçimde 
örgütlüyor. Cinsiyetçi eril devlet, aynı 
zamanda ötekileştiren, kendisinden ol-
mayanı düşman gören, muhaliflere kat-
lanmayan devlet demek. Erkek şiddeti-
nin örgütlülüğüne karşı kadınların daha 
adil bir yaşam için kendi örgütlenmesini 
artırması lazım. 

İfade özgürlüğüne ve 
muhalif örgütlenmelere 

gösterilemeyen 
tahammül, maalesef bu 
tür insanlık suçlarına 

karşı gösteriliyor
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Güncel feminist politika
Feminist Politika, bizim için yalnızca politik sözümüzü oluşturmanın ve yaygınlaştırmanın değil, feminizm 
üzerine düşünmenin de adresi. Elinizdeki dosya, daha önce hazırladığımız dosyaların bir devamı sayılabilir. 
Ancak, bu kez, feminizmi soyut düzlemde tartışmaktan öte bir adım atıp, yürüyeceğimiz yeni yolların haritası-
nı çıkarmak için bugün karşı karşıya kaldığımız zorluk ve açmazları tartışmaya açtık. Bu dosyayı hazırlarken 
kaygımız, kapsamlı bir feminist gündem dosyası üretmek değil; daha çok bugün, bu çevrede politika yapar-
ken gözden kaçırmamamız gereken kimi noktaları ortaya çıkarmaktı. 
Feministler olarak, erkek egemenliğini aşındırmak; hayatlarımızı değiştirmek ve kolaylaştırmak için müca-
delemizi çeşitli önceliklere dayanarak sürdürüyoruz. Bir yandan uzun erimli dönüşümler hayal ederken, bir 
yandan da her gün önümüze çıkan engellerle boğuşuyoruz. Feminist politikanın farklı boyutlarını bir arada 
düşünmek; henüz tüketmediğimiz, üzerinde konuşmaya hâlâ ihtiyacımız olan konuları kendimize hatırlatmak; 
şimdiye kadar aldığımız yolu görmek ve bundan sonra gitmek istediğimiz yönü tayin etmek için böyle bir 
“Güncel Feminist Politika” dosyasının yararlı olacağını düşündük...

DOSYA
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Geçtiğimiz yıl içinde, kimi femi-
nistler olarak ortak bir tespitte 
bulunduk: Kadınlar, çeşitli ne-

denlerle artık şiddete, kocalarına cinsel 
ya da başka türlü hizmet vermeye daha 
çok “hayır” diyor; daha çok boşanma 
girişiminde bulunuyor ya da boşanı-
yorlardı.  Evlilikler/birliktelikler şu ya 
da bu şekilde çatırdıyor, aile çözülüyor 
gibi görünüyordu. Peki bu, kimilerimi-
zin savunduğu gibi “ataerkil pazarlığa” 
dayalı aile düzeninin çözülmesi, yani 
erkeğin evin geçimini sağladığı, kadının 
da tam zamanlı ev kadınlığı ve annelik 
yaptığı, kamusal yaşamdan önemli ölçü-
de dışlandığı modern-öncesi/geleneksel 
patriyarka biçiminden, modern/çağdaş 
patriyarkaya geçişe, bir ara dönemin 
sancılarına mı işaret ediyor? Patriyarkal 
ilişkiler biçim mi değiştiriyor? Artık ka-
dınların erkeksiz bir yaşamın mümkün 
olduğunu görerek daha çok boşanıp, 
yalnız yaşadığı; küçük bir kadın grubu-
nun hizmet sektöründe görece üst düzey 
işlerde çalıştığı, daha büyük bir kesimin 
ise esnek, güvencesiz, düşük ücretli iş-
lerde istihdam edildiği; bir yandan ba-
kım emeği metalaşırken bir yandan da  
kadınların annelikle ev dışında çalışma-
yı bağdaştırmaya çalıştığı (AB modeline 
benzer) bir duruma mı geçiyoruz? 

Bana öyle geliyor ki, bir dönüşüm-
den, bir geçişten çok, patriyarkal ilişki 
biçimlerinin çeşitlenmesinden, çoğul-
laşmasından söz edilebilir. Yaşamakta 
olduğumuz süreç tek yönlü, doğrusal bir 
gelişme değil, çatışmalı/karmaşık bir sü-
reç. Modern-öncesi ve modern; kadınla-
rı kamusal alandan dışlayan veya tersine 
onları kamusal alana çekerek ezen; bir 
yanda kadınların koruyucu yasalarla aile 
içinde tanımlandığı, onlara kocalarına/
babalarına bağımlılıklarından geçen gü-
venceler tanındığı patriyarkal ilişkilerle, 
öbür yanda tüm emek piyasasını esnek-
leştirmek üzere kadınların esnek çalışma 
biçimleriyle, güvencesiz olarak ve düşük 
ücretlerle istihdama hep daha çok çe-
kildiği patriyarkal ilişkilerin eşzamanlı 
olarak, bir arada varolduğu bir durumun 
habercisi bu süreç. Farklı türden patri-
yarkal ilişkilerin bir arada varolması, ka-

dınlık durumlarının 
ç e ş i t -

lenmesi, 
çoğullaşması 
anlamına ge-
liyor.

İçinden geçtiği-
miz süreçte Türkiye 
patriyarkasının za-
ten sahip olduğu bir 
özellik olan melez 
niteliğinin derinleş-
tiğini düşünüyorum. 
Bunda, kadınların 
kazanımlarında ve kar-
şı çıkışlarındaki yük-
selişin yanı sıra, AKP’nin 
yeni muhafazakâr politikalarının ve 
yeni-muhafazakâr politik iklimin çok 
önemli bir payı olduğu ise bence açık. 
Yeni-muhafazakârlık, neoliberalizmle 
(dinsel ya da seküler) muhafazakârlığın 
bir  sentezi. Kuşkusuz iç gerilimleri de 
var ama yine de bir sentez. AKP aynı 
anda, hem fırsat eşitliği adı altında neo-
liberal politikalarını kadınlarla erkekle-
rin soyut eşitliği üzerinden oluşturarak 
kadın-erkek eşitsizliğini derinleştiriyor 
(istihdam politikaları, SSGSS, Torba 
Yasa); hem de bizzat başbakanın ağzın-
dan kadınlarla erkeklerin eşit olamaya-
cağının fetvasını veriyor ve çocuk/has-
ta/yaşlı bakımını gerekirse ev dışında 
çalışmayarak kadınların üstlenmesini 
sağlayan muhafazakâr politikaları ya-
şama geçiriyor. Yeni muhafazakârlığın 
özelliği tam da bu: Kadınları hem neo-
liberalizmin yöntemleriyle ezmek hem 
de aileci muhafazakâr yöntemlerle. 
Kadınlar bir yandan mikro  kredilerle/
girişimcilik programlarıyla ailenin ba-
kımının yanı sıra geçimini de karşıla-
yacak hale getirilmeye çalışılıyor; bir 
yandan da yoksulluk ve aileci söylemler 

kadınları giderek daha çok ev ve 
bakım işi yapmaya yönlendiri-
yor. Eşcinsellik hastalık olarak 

nitelendiriliyor. Boşanma oranlarının 
artması karşısında aileyi güçlendirme 
alarmı veriliyor. Boşanmalar, eşcinsel-
lik, genel olarak erkek şiddeti ve kadın 
cinayetleri karşısında AKP’nin önerdiği 
“çözümler” tamamen aileyi ıslah etme-
ye yönelik, kadınları heteroseksüel aile 
içinde eş ve anne olarak konumlandıran 
söylemler. Bunların ötesinde, bu dö-
nemde bir yandan ailecilik baskın bir 
ideolojik söylem olarak öne çıkar ve aile 
ıslah yoluyla güçlendirilmeye hazırlanı-
lırken (üç çocuk söylemi, diyaneti işin 
içine sokma hazırlıkları, şiddete karşı 
önlemler geliştirme girişimleri), bir yan-
dan da kadınları kendi bedenlerine düş-
man kılacak estetik endüstrisi ve cerrahi 
estetik zincirlerinden boşanmış biçimde 
gidiyor... Bu ikili sürecin simgeleri ola-
rak, absürde varan düğün endüstrisi ve 
televizyonlardaki evlilik programları ör-
nek verilebilir.

Bu süreç kadınların konumlarındaki 
çeşitliliği ve kadınlar arası farkları art-
tıran bir süreç: Türkiye’de karşılıksız ev 

‘Düzenlenmiş patriyarka’nın 
ötesine bakmak...*
Feminist politikanın yolu, kadınları, farklı patriyarkal ilişki biçimlerine direnmelerini 
mümkün kılacak biçimde güçlendiren politikalar üretebilmekten geçecek

Gülnur Acar Savran

DOSYA
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emeği kadınların ücretli emeğe katılım-
larını şekillendiren temel etken olmaya 
devam ediyor. Ama örneğin hizmet sek-
törünün üst basamaklarında bakım eme-
ği satın alarak annelikle iş yaşamını bağ-
daştırmaya çalışan kadın sayısı eskisine 
göre artıyor. Yeni muhafazakâr politika-
lar farklı kadın kesimlerine yer açıyor: 
Ev dışında çalışan kadınlar/tam zamanlı 
ev kadınları; esnek-güvencesiz-düşük 
ücretli işlerde çalışan kadınlar/(bir azın-
lık olmak üzere) daha güvenceli-tam 
zamanlı işlerde çalışan kadınlar; boşan-
mış-yalnız yaşayan kadınlar/dışarıda 
çalıştırılmayan kadınlar. Kısacası, karşı-
lıksız ev emeği, ücretli emek dünyasın-
daki patriyarkal ilişkiler, cinsellik, erkek 
şiddeti, siyaset ve kültürdeki patriyarkal 
ilişkiler gibi patriyarkanın temel yapıla-
rında iki dinamik birden işbaşında. İl-
ginç olan, bu iki dinamiğin birden eşza-
manlı olarak güçlenmiş olması... Buna, 
kadınların dirençlerinin artıyor olması 
da eklenmeli.

Önümüzdeki dönemde feminist poli-
tikanın yolu, kadınları, içinde bulunduk-
ları bu birbirinden oldukça 
farklı patriyarkal ilişki 
biçimlerine direnmelerini 
mümkün kılacak biçimde 
güçlendirecek (erkeklere 
itaat etmemelerini müm-
kün kılacak/etmedikle-
rinde öldürülmemelerini 
sağlayacak) politikalar 
üretebilmekten geçecek 
gibi görünüyor. Boşanmış, 
bekâr kadınları da; ço-
cuksuz kadınları da; evli/
çocuklu tam zamanlı ev 
kadınlarını da; evli çocuk-
lu ücretli çalışan kadınları 
da; ev eksenli/enformel/
güvencesiz çalışan kadın-
ları da, lezbiyen/biseksüel/
trans kadınları da güçlen-
dirmeye yönelik çok geniş  bir sosyal 
politikalar/sosyal haklar yelpazesi oluş-
turmak gerekiyor kısacası. Bu politika-
lar ne sadece farklılıkçı muhafazakâr 
saldırının önünü kesmekle yetinebilir, 
ne de salt neoliberal soyut eşitlikçi po-
litikalara karşı çıkmakla. İlk bakışta za-
mandaş gibi görünmeyen dinamikleri, 
yani sadece belirli (örneğin geleneksel) 
bir patriyarkal düzenin farklılıkçı dina-
miklerini değil, bunun yanı sıra (neoli-
beralizmle beslenmiş ve onu besleyen) 
çağdaş patriyarkanın soyut eşitlikçi di-
namiklerini de hedefine almalı bu poli-
tikalar yelpazesi. Konumları birbirinden 
bu kadar farklı, çıkarları yer yer birbi-
riyle çatışır gibi görünen kadın kesim-
leri için aynı anda hak talepleri gelişti-

rebilmek içinse, bu farklı kadınlık du-
rumları arasında bağlantılar kurabilmek, 
bu konumların her birini patriyarkanın 
bütünüyle ilişkilendirmek gerekiyor. 

Bu söylediklerim şu anlama geliyor: 
Sosyal haklar yelpazemizi geliştirirken, 
ufkumuzu, (günümüzün önde gelen sos-
yal politikası olan) aile/iş yaşamı uyum-
lulaştırma politikalarının hedefleri olan 
evli + ev dışında da ama esnek zamanlı 
çalışan + çocuk sahibi kadınların çok 
ötesine geçecek biçimde geniş tutma-
lıyız. Her şeyden önce, tam zamanlı ev 
kadınlarının (itaat etmemelerini müm-
kün kılacak biçimde) güçlendirilmesini 
önüne koyan politikalar geliyor. Bunlar-
dan bazılarını saymak gerekirse: Koca-
ya ve babaya bağlı olmayan emeklilik 
hakkı ve sağlık sigortası. Emeklilik hak-
kının evlenmeden birlikte yaşama seçe-
neğini içerecek şekilde düzenlenmesi; 
evliliğe ve boşanmış olma koşuluna de-
ğil yaşa (örneğin 50 yaş) bağlı olması. 
Mevcut durumda kusurlu ve ahlâksız ol-
mama koşuluna bağlanan, boşanmış ve 
yoksul kadınlar için nafakanın belirli bir 
gelir düzeyi altında hiçbir koşula bağlı 

olmaksızın genelleştirilmesi. Boşanma 
durumunda konut ve geçim güvencele-
rinin olmaları. İş aramaya başladıkları 
andan itibaren kadınların işsizlik ödene-
ğinden yararlanmaları... 

İkinci sırada kadınların ücretli emeğe 
katılmalarını kolaylaştıracak önlemler 
geliyor. Bunların başta gelenleri, yaygın 
parasız veya düşük ücretli, yaşlı ve ço-

cuk bakım merkezleri. Bu merkezlerin 
saatlerinin uzatılması. Ayrıca, yaşlılar 
için, kamu hizmeti olarak sosyal hizmet 
uzmanlarınca sunulacak evde bakım 
hizmeti. Bakım hizmetlerinin peşinden, 
işgücü piyasasında gerçekleştirilmesi 
gereken dönüşümler geliyor: İşe alın-
mada pozitif ayırımcılık, eşdeğer işe eşit 
ücret, teknik beceri kurslarında kota, 
erkek kadın bütün çalışanlar için ücret 
kaybı olmaksızın işgününün kısaltılma-
sı... 

Üçüncü olarak ise, erkeklerin ev 
içinde ve ev dışında bakım emeğini üst-
lenmelerini teşvik edecek/zorlayacak 
önlemler düşünmeliyiz: Devredilemez 
ücretli babalık izinleri; kamusal bakım 
hizmetlerinde erkeklerin istihdam edil-
mesi; kamusal bakım hizmeti alan baba-
ların ebeveynlik görevlerinden sorumlu 
tutulması ve bu kurumlarda kararlara ve 
işlere hizmet alanların veya yakınlarının 
katılımı... 

Ancak sosyal haklar ile kadın eme-
ğinin görünür olmasına /değerlenmesine 
yönelik politikalar, feministler açısın-

dan esas anlamını birer 
araç haline geldiklerinde; 
kadınların aileden, evlilik-
lerden, annelik kimliğinin 
cenderesinden, heterosek-
sizmin baskılarından vb. 
özgürleşme mücadelele-
rinde onları güçlendirecek 
araçlara dönüştüklerinde 
kazanır. Bugün Türkiye’de 
kimi kadınlar bu türden 
mücadele araçlarından bü-
yük ölçüde yoksun olduk-
ları halde boyun eğmiyor-
lar. Bu kadınların sayısının 
artması ve direnirlerken 
kıyıma uğramamaları için 
bize sosyal haklar gerekli. 
Ama yine bu kadınların di-

renişleri, sosyal haklarla “düzenlenmiş” 
bir patriyarka ufkunun ötesine bakmak 
konusunda bizi cesaretlendirmeli: Ka-
dınların karşılıksız emeğinden hareketle 
oluşturduğumuz sosyal hak taleplerini; 
cinsellik,  birlikte yaşama biçimleri, ka-
dınların bedenleriyle kurdukları ilişki, 
annelik ve bunlar gibi çok çeşitli mese-
lelere dair yaratıcı ve cesur feminist po-
litika biçimleriyle tamamlamanın yolla-
rını bulmalıyız. 
___________________
* SFK’nın Kadın Emeği Konferansı’nda 
13 Kasım 2011’de yapılan “Günümüzde 
Feminist Politika” başlıklı panelde yap-
tığım konuşmanın kısaltılmış ve biraz 
değiştirilmiş versiyonu.

DOSYA

Kadınlar bir yandan 
ailenin bakımının yanı sıra 
geçimini de karşılayacak 

hale getirilmeye çalışılıyor; 
bir yandan da giderek 

daha çok ev ve bakım işi 
yapmaya yönlendiriliyor
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ikinci dalga feminizm türkiye’de 
1980’li yıllarda ortaya çıktı, 1980’li 
yıllar boyunca küçük bir  kadın grubu 
kendini feminist olarak tanımladı ve o 
yönde çalışma yaptı. bu aynı zamanda 
türkiye’nin siyasi ve iktisadi yapısının 
değiştiği, kadınların ücretli emek içinde 
daha fazla yer aldığı, buna bağlı ola-
rak daha fazla eğitimden yararlandığı 
dönemdi. feministlerin çeşitli önerile-
rinin gördüğü olumlu olumsuz ilginin 
bir sebebi de kadınların hayatlarını et-
kileyen bu değişimdi bence. ama bu, o 
günden bugüne feministlerin sayısının 
artmış olmasına karşılık yarattıkları et-
kinin azalmasını açıklamıyor. bu yazıyı, 
bütünüyle bunu açıklamaya adamış ol-
mamakla birlikte bu soruyu düşünerek 
kaleme aldım. ancak bütün cevapları 
bulmuş bir metinden ziyade bir araya 
getirilmiş notlar olarak görülmesini rica 
ederim. 

ayırt edicilik

önümüzdeki birinci mesele şu bence; 
feminizm, ayırt ediciliğini kaybetti. bu-
gün feministlerin söylediği ve ama baş-
kalarının söylemediği bir şey varsa bile 
bu sözler kamuoyuna yeterince ulaşmı-
yor. bu durumda kadınların daha kolek-
tifmiş gibi görünen kimlikler yerine fe-
minist olmayı tercih etmeleri az ihtimal. 
ayırt ediciliği nerede arayacağımız da 
önemli bir nokta. geçmiş deneyimimiz 
bize radikal olanın ayırt edici olduğu-
nu gösterdi. basının dikkatini çekmenin 
çok önemli sayıldığı, muhaliflerin ço-
ğunluğunun dertlerini anlatmanın temel 
aracı olarak medyayı gördüğü bir dö-
nemden geçiyoruz. bu olgu, okumaya, 
düşünmeye teşvik eden unsurların ek-
sikliğiyle bir araya gelince itici, irkiltici, 
ayıp, ilginç olanın da radikal sayılması 
gündeme gelebiliyor. öte yandan, birçok 
durumda sağduyulu, salim bir tahlil ra-
dikallikten daha ayırt edici ve daha ikna 
edici olabiliyor.

şiddetle mücadele yeterli mi?

bence bugün kadınlara yönelik di-
namikleri açıklamakta ve karşılamakta 
güçlük çekiyoruz. uzun yıllardır, bası-
na ve kamuoyuna bakarsanız kadınları 
ilgilendiren iki mesele var; başörtüsü 
ve şiddet. ama bir bütün olarak kadın-
ları etkileyen gelişmelere baktığımızda 

iki önemli düğüm görülüyor ki bunların 
ikisi de kadınların aileleriyle kurdukları 
ilişkiyle ilintili. kadınlar güçleniyor, ai-
lelerinden bağımsız yaşamayı, evlilerse 
boşanmayı göze alabiliyor ama erkekler 
bunu kabul edemiyor. diğer yandan, eği-
tim için büyük şehirlere gelen, üniversi-
te hayatı sırasında ailesininki dışında bir 
ev sahibi olan, büyük şehirde iş bulup 
buradaki varlığını kalıcılaştıran ve ama 
evlenmeyen kadınlar var ki aralarında 
kendilerini muhafazakâr olarak tanım-
layanlar da bulunuyor. 

tam aksi yönde bir basınç da var: 
şehir hayatının ve çalışma koşullarının 
güvensizliği, yalnızlaşma kadınların ev-
liliğe sığınmasına sebep oluyor, gitgide 
büyüyen düğün endüstri de buna destek 
çıkıyor. öte yandan, hem mavi hem de 
beyaz yakalı kadınlar çalışma hayatın-
daki ayrımcılık biçimlerinden bunalmış 
durumda. feministler olarak bütün bu 
dinamikleri anlamakta ve cevaplamakta 
yetersiz kaldığımızı ve haklı gerekçe-
lerle bile olsa şiddete karşı mücadeleye 
hapsolduğumuzu düşünüyorum.

farklılıklarımız konusu

feminizm içinde farklı eğilimler var. 
tıpkı başka siyasi akımlarda olduğu 
gibi. ama biz birbirimizi rakip olarak 
görmüyoruz. hatta tarihsel olarak farklı 
feminist eğilimlerin farklı işlevleri yeri-
ne getirdiğini bile söyleyebiliriz. göste-
ri yapanlar, yayın çıkartanlar, feminist 
sanat yapanlar, sığınma evi benzeri 
kurumları ayakta tutanlar, hukuka mü-
dahale etmeye çalışanlar, lobicilik yürü-
tenler… bu listeyi uzatabiliriz, belki bir-
birlerinin yaptığı işe ellerini bile sürme-
yi düşünmezler ama hepsinin kadınların 
özgürleşmesi ve kurtuluşuna katkısı var.

feminizm bütün versiyonlarıyla bir 
sol hareket ama bu kadınlar üzerinden 
gerekçelendirilmiş solculuk olduğu an-
lamına gelmiyor. yani kabaca örnekler-
sek, “sosyalistler akp iktidarına emekçi 
haklarına saldırdığı için, feministler de 
kadınlara yönelik önerileri için karşı 
çıkar ve bunu benzer yöntemlerle ifade 
ederler” gibi bir durum yok. feminizm 
tahlilleri, önerileri,  örgütlenme tarzı 
açısından bütünüyle farklı bir hareket. 

yola devam
annelerimizin intikamını almak, babalarımızı affetmek, oğullarımızı sevmek, 
kızlarımız bizim yaşadıklarımızı yaşamasın ve biz mutlu olalım diye, yola devam!

ayşe düzkan

Özge Özgener
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bu anlamda, örneğin bakan fatma şahin 
kadın cinayetlerine müdahil olma kara-
rı aldığında verilecek biricik feminist 
tepki ikiyüzlülüğünü sergilemek değil. 
bundan yararlanmanın yolları da olabi-
lir. neden?

çünkü biz kadın devriminden söz 
ederken belirsiz ya da belirli bir gele-
cekte harekete geçecek bir yığın örgüt-
lenmesini hedeflemiyoruz, var olan gü-
cümüzle attığımız her adımın devrimci 
olmasına çabalıyoruz. (zaten feminizm 
bir kitle hareketi değil, ama kadın kit-
lelerinin hayatını etkileyen bir hareket.) 

komünistler kötü koşullarda çalışan 
bir işçiye daha iyi bir ücret için devrimi 
beklemesini önermez ama sömürünün 
ortadan kalkmasını mutlak bir devrimin 
sonrasına erteler, haklı olarak. çünkü 
kötü çalışma koşulları kapitalizm için-
de de düzeltilebilir. bizim de, eviçi üc-
retsiz sömürünün yakın bir gelecekte 
ortadan kalkacağını öngöremesek de 
dayak yiyen bir kadına çare ve öneri-
lerimiz olmalı. çünkü aile içi şiddet de, 
patriyarkanın bir sonucu ama vazgeçil-
mezi değil. 

kadın kurtuluş hareketi dünya-
nın pek çok yerinde bu tür konularda 
önemli çözüm pratikleri biriktirdi. an-
cak örneğin kadın sığınakları vb. öneri 
ve deneyimlerin çoğu sosyal devletin 
güçlü, en azından var olduğu dönemde 
hayata geçirildi. bugün başta finans-
man olmak üzere bu konularda büyük 
zorluklar yaşanıyor. projecilik ya baş 
düşman ya da tek kurtuluş kapısı olarak 
görülüyor. bu noktada farklı kaynakla-
rın zarar görmeden nasıl kullanılabile-
ceğini de içeren bir bilgi ve deneyim 
alanı yaratmamız gerek diye düşünü-
yorum. çünkü nasıl ki kadın vatandaş-
ların vergileriyle de oluşturulan devlet 
fonları 1970’lerde örneğin, avrupa’da 
feministlerin analarının ak sütü gibi 
helalse, bugünün misal, ab fonları da 
bizim hakkımızdır. hakkımızı almanın 
yolunu bulmamız gerek.

küçük güzeldir

bizler ilahi bir misyon sahibi ya da 
kahraman olduğumuz için değil, mutlu 
olmak için feminist olduk. mutluluğu-
muzun önündeki en önemli engel pat-
riyarkanın çizdiği sınırlar. bunlar ge-
nellikle annemiz, babamız, sevdiğimiz 
erkek, yakınlarımız aracılığıyla, sadece 
şiddetle değil, sevgi ve şefkat üstümü-
ze doğrultularak dayatılır. bunlarla baş 
etmek için özel hayatımız, kişisel tari-
himiz üzerine konuşmamız, tıpkı ülke 
tarihini politik bir bakışla ele aldığımız 
gibi, politize etmemiz gerekir. kadın-
ların özel hayatları üzerine sık sık ko-

nuştuklarını biliyoruz ama bu yaygın 
pratikten çok farklı olarak hayalleri 
gerçeğin yerine koymadan, dedikodu 
ve yargılama korkusu olmaksızın konu-
şabilmekten söz ediyoruz, ki bu ancak 
küçük grupta yapılabilir. 

küçük grup, feminizmin temellerin-
den biri ve önceki paragrafta andığımın 
dışında birçok işlevi var. politikleşme, 
insanın kendisini düzen karşısında ra-
hatsız edecek bir bilinç edinmesi de-
mek. bu ancak, düşünerek, okuyarak ve 
konuşup tartışarak olacak bir şey. bunu 
komünistler hücreyle yapar, feministler 
küçük grupla. çünkü herkesin söz ala-
bileceği, edilgen kalmayacağı bir grup 
en fazla on kişiden oluşur. 

politik faaliyetimizin temelini oluş-
turmamakla birlikte zaman zaman bü-
yük kalabalıklar halinde hareket etme-
ye ihtiyacımız oluyor. bu tabii ki, çağ-
rıyla ve temsiliyetle olacak. ama poli-

tikleşme sürecinin genel yapısından ba-
ğımsız olarak kadınlara yönelik sömürü 
ve baskının belirleyici kısmının özel 
alanda, tek başına yaşanmasından da 
kaynaklanan sebeplerle, şiddetten eği-
timde ayrımcılığa, hiçbir konu bireysel 
olarak tartışılıp kişisel deneyimle soyut 
bilgiyi bir araya getirmeden (ki bu ka-
baca feminist düşünme yöntemi olarak 
tanımlanabilir) politikleşmiş sayılmaz. 
yani feminist, beğendiği grubun yaptığı 
çağrıyla alanı dolduran kadın değildir; 
o alana gelmeden önce konuyla ilgili 
kendi deneyimini konuşmuş, politize 
olmuş ve sloganlarını bunun üzerine 
belirlemiştir, grup diplomasisiyle değil.

bu noktada kadın kurtuluş hareketi-
nin müttefikleri konusu gündeme geli-
yor. bu sorunun cevabı çok açık bence; 
feminizm düşmanlığı yapmayan, öz-
gürlükçü ve eşitlikçi hareketler. ama 
bu noktada eşcinsel, biseksüel, trans 
hareketin özel bir noktada durduğunu 
düşünüyorum çünkü ebt’lerin gördüğü 
baskı ve ayrımcılık da patriyarkanın so-
nuçlarından biri. ama bu, arada hiçbir 
gerilim olmadığı anlamına gelmiyor. 

ebt, bir hak arama hareketi, femi-
nizmse bir eleştiri olmanın ötesinde 
dönüştürücü bir ideoloji. ve özünde, 
son tahlilde, cinsiyetlerin ortadan kalk-
masını hedefliyor. ebt hareket ise haklı 

sebeplerle cinsel yönelimlerin görünür-
lüğünü sağlamaya çalışıyor. biraz da 
bunun bir sonucu olarak aynı işaretler, 
iki farklı harekete farklı görünebiliyor.

feminizm açısından kadınsı sayılan 
hareket ve detaylardan kurtulmak öz-
gürleşmenin bir parçası, örneğin kısa 
saç, “kadınsı” olmayan vücut dili, er-
keklerin de giyebileceği giysiler cinsi-
yetin silinmesi anlamına gelebilir. ama 
aynı veriler ebt hareket için cinsiyet 
geçişini ifade edebilir. çünkü belki de, 
doğru olmasa bile haklı olan nedenlerle 
trans hareket, cinsiyeti bütünüyle kişi-
nin iradesiyle belirlenen bir kimlik ola-
rak tanımlıyor.

kimlik ve özne meselesi

örneğin ben elimde olmayan sebep-
lerle kadın ve solağım, toplum beni 
emekçi yaptı, kendim komünist ve 
feminist olmayı tercih ettim. eğer so-
laklar ayrımcılık ve baskı görseydi, ne 
bileyim, yolda çevrilip elleri kesilsey-
di, büyük bir ihtimalle bir solak kurtu-
luş örgütü olur, ben de burada yerimi 
alırdım. ama şimdi yakınlarım dışında 
bundan haberi olan yok. ama cinsiyeti-
mi on metre öteden fark edersiniz. cin-
siyetin altını çizen şey, bunun üzerine 
kurulu olan hiyerarşi, tam tersi değil.

belli bir ezilme ve sömürü ilişkisi 
içinde tanımlanmamış kimliklerin si-
yasi arenada bir anlamı yok. o yüzden 
kadın hareketinin öznesi kadınların 
kurtuluşunu benimseyen, kadınlık de-
neyimi yaşamış, kendini kadın hisse-
den, erkekliğini reddeden, toplumun 
erkek saymadığı vb kimlikler değil; 
özne kadın olduğu için sömürülenler, 
baskı görenler. bunun dışındakiler, ben-
ce müttefik.

bu noktada feminizmin gündeminin 
ne olduğu konusu önümüze çıkıyor ben-
ce. feminizm sadece kadınların hayatını 
etkileyen konularla mı ilgilidir?

eğer bir eleştiriden ibaret olsaydı 
evet, ama feminizm bunun ötesinde bir 
gelecek projesi ve o proje için sadece 
kadınların hayatını etkilemeyen, siya-
sal baskı, kapitalist sınıf sömürüsü gibi 
konuları da gündemimize almamız son 
derece olağan; yeter ki öncelik sırala-
mamızı iyi yapalım ve bu konuları da 
feminist gibi ele alalım. herhangi bir sol 
partinin gündemini erkekler olmadan 
savunan gruba feminist denmez!

son olarak, yıllar önce kullandığım 
bir ifadeye başvurmama izin verin; an-
nelerimizin intikamını almak, babala-
rımızı affetmek, oğullarımızı sevmek, 
kızlarımız bizim yaşadıklarımızı yaşa-
masın ve biz mutlu olalım diye, yola 
devam! 

biz kadın devriminden 
söz ederken gelecekte 
harekete geçecek bir 
yığın örgütlenmesini 

hedeflemiyoruz, attığımız 
her adımın devrimci 

olmasına çabalıyoruz
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Kadınlara ve kadınların kurtuluş 
ideolojisi olan feminizme yö-
nelik saldırıların pervasızlaştığı 

bir dönemden geçtiğimizi düşünüyo-
rum. Son kitabında Sylvia Walby, fark-
lılıklar göstermekle birlikte dünya öl-
çeğinde feminizme yönelik saldırıların 
ortak özelliklerini özetlemiş. Walby’nin 
bahsettiği saldırıların bir kısmı Türkiye 
için de geçerli. Bu yazının amacı da gü-
nümüz Türkiye koşullarında feminizme 
yönelen saldırıları tartışmak ve feminist 
hareketin bu saldırılar karşısındaki du-
ruşunu değerlendirmek. 

1 - Açık saldırı
Walby’nin altını çizdiği ilk kategori 
“açık saldırı”. Bugün İngiltere parla-
mentosunda sağcı vekillerden biri genç 
kadınlara yönelik evlilik öncesi cinsel 
ilişkiden caydırıcı, kürtaj karşıtı bir eği-
tim programı önerebiliyor. Kanadalı bir 
polis memuru, tacizin sorumlusu olarak 
kadınların kendilerini işaret ediyor. Yeni 
Zelanda çalışma bakanı, işgücü piya-
sasındaki cinsiyetçiliğe gerekçe olarak 
kadınların regl olmasını öne sürüyor. Bu 
türden bir açık saldırının Türkiye’de de 
geçerli olduğunu ve dört farklı koldan 
yürütüldüğünü düşünüyorum. Bunlar-
dan ilki Susan Faludi’nin de kitabında 
bahsettiği gibi kadınların eve hapsedil-
mesi, eve geri dönüş. Amaç belli: Kadın-
ların evdeki kocaya ya da babaya olan 
bağımlılığını güçlendirerek, aileden 
kopmalarının, kendi başlarına bir yaşam 
kurmalarının önüne geçmek. Güvence-
siz, esnek, emek yoğun, kötü koşullar-
da ve kayıt dışı sektörde çalışmanın bir 
sonucu olarak kadınlar, kendi başlarına 
yaşayabilecekleri bir ücret kazanamıyor. 
Böylece işgücü piyasasındaki cinsiyet 
temelindeki ayrımcılık bir yandan emek 
sömürüsünü artırma yöntemlerinden biri 
olarak sermayenin işine yararken, bir 
yandan da kadın işçilerin ikincil konu-
mundan erkekler, hem “evin reisi” hem 
de işçi olarak kısa vadeli de olsa kendi 
ücretleri ve iş güvenceleri anlamında 
fayda sağlıyor. Maria Mies’in “ev ka-
dınlaştırma” olarak adlandırdığı süreç, 
uzun vadede işçi sınıfının tümünü teh-
dit etse de, özellikle kriz dönemlerinde 
günü kurtarabiliyor. Sosyal güvenlik 
sistemiyse kadınları, ancak sigortalı bir 
işçi ile evli oldukları müddetçe kapsam 

dâhilinde görüyor. Türkiye’de çalışma 
yaşı kapsamındaki kadınların sadece 
yüzde 24’ü sosyal güvenlik sistemine 
kayıtlıyken, bu rakam erkeklerde yüzde 
51’e ulaşıyor. Kadına yönelik erkek şid-
detine dair yasalar sadece yetersiz değil, 
devlet “haksız tahrik indirimi” gibi uy-
gulamalarla bir anlamda erkek şiddetine 
göz yumuyor. Böylece kadınlar evlilik 
ilişkisi içerisinde karşılıksız ev emeğine, 
şiddete ve tüm diğer patriyarkal sömürü 
ve tahakküm biçimlerine mahkûm edi-
liyor.
Kadınlara yönelen açık saldırının ikinci 
biçimiyse biyolojik 
indirgemecilik. Me-
sele gibi kendisini 
solda tanımlayan bir 
dergide, kadın ve er-
keklerin farklı beyin 
ve hormon yapılarını 
inceleyen araştırma-
lardan örnekler ve-
ren, kadınların matematik içeren bilim-
lerdeki “başarısızlığını”, onların beyin-
lerinin bu “parkurda” daha az gelişmiş 
olmasına bağlayan bir yazının yayın-
lanmış olması, en hafifinden Avrupa’da 
yaygınlaşan biyolojik indirgemeciliğin 
Türkiye’ye sızması olarak yorumla-
nabilir. Açık saldırının üçüncü ayağı, 
muhafazakârlık. Din, muhafazakârlık 
kapsamında kadınlara yönelik saldırıda 
kullanılan tek araç değil. Milliyetçilik 
de en az din kadar önemli. Heterosek-
süel ilişki, evlilik, kadının evdeki rolü 
ve annelik konumu, karşılıksız ev eme-
ği doğallaştırılıyor. Bu çerçevenin biraz 

dışına çıkmaya görsün, kadınlar en kü-
çük bir mazeretle canından ediliyor. Son 
olarak feminizmin itibarsızlaştırılması 
çabasını da açık saldırının bir türü ola-
rak ele almak gerekir. Köşe yazarlarının, 
diyanet işleri ve devlet görevlilerinin ve 
başbakanın kendisinin dahi feministlere 
karşı sarfettiği sözlerin amacına ulaşıp 
ulaşmadığı tartışılır. Ancak yine de fe-
minizmin kadınlar nezdindeki etkisini 
kırabilmek için medya ve hükümet ta-
rafından desteklenen bir tür karalama, 
yıpratma söylemi olduğunu da göz ardı 
edemeyiz. 

2- Feminizmin ka-
zanımlarının, femi-
nizme karşı kulla-
nılması
Açık saldırı olarak 
adlandırılan koşulla-
rın yanı sıra feminiz-
min kazanımlarının, 

feminizme karşı kullanıldığı durumlara 
da şahit oluyoruz. Bunlardan ilki ka-
dın ile erkeğin eşit olduğu ilkesinden 
hareket ile işgücü piyasasında kadın 
işçilere yönelik koruyucu yasaların kal-
dırılması. Feminist Politika ve Mutfak 
Cadıları’nın önceki sayılarında yazdık, 
söyledik. Kadınların ev içindeki yükü-
nü erkeklerle paylaşmalarına dair hiçbir 
önlem almaksızın, örneğin kadınların 
gece çalışmasının yasaklanması gibi 
koruyucu uygulamaların kaldırılması, 
cinsiyet temelindeki ayrımcılığı zayıf-
latmayacağı gibi kadınların çok daha zor 
koşullarda yaşamaya mahkûm edilmesi 

Feminizmi savunurken
Kadınlara ve feminizmin kazanımlarına yönelik olan açık saldırılar bir yana, içinde 
yaşadığımız koşullar gün geçtikçe kadınları isyan koşullarına sürüklüyor

Ece Kocabıçak

Toplumsal anlamda 
ciddi bir altüst oluş 

yaşanmaksızın, özel alanda 
yapılacak makyajvari 

dönüşümler, feminizme 
zarar veriyor
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sonucunu doğuracaktır. 
İkinci olarak, ev emeğinin görünmez 
niteliğini vurgulayan feminist politika-
ya karşılık şu günlerde farklı bir yanıtla 
karşı karşıyayız: Kadının ev içi eme-
ğine, özellikle bakım emeğine karşılık 
devlet tarafından yardım başlığı altında 
ödeme yapılması. “Ev içi emeğinizi gö-
rüyor ve ödüyoruz” diyor ve hatta bu-
nunla da yetinmeyip, Sızıntı dergisinde 
uzun uzadıya anlatıldığı gibi ev emeğini 
ücretli emeğe kıyasla daha cazip bir al-
ternatif olarak sunuyorlar. Özetle “Vahşi 
çalışma yaşamına atılıp hem kendinizi 
hem de çocuğunuzu yıpratmayın, değ-
mez. Evde oturun, çocuğunuza bakın, 
analık hem kutsal, hem de saygıdeğer 
bir emektir”, diyorlar. Feministler ola-
rak şimdiye dek “Görünmeyen emek 
sesini yükselt”, diyorduk. Bundan böyle 
görünürlük istemenin ötesine geçerek, 
hakkımızı talep ediyor ve “Erkeklerden 
alacaklıyız!” diyoruz. Bu tür saldırılara 
karşı soyut değil, somut eşit-
lik ve pozitif ayrımcılık talep 
ederken, bakım başta olmak 
üzere ev işlerini erkeklerin 
üstlenmesini sağlayacak olan 
teşvik ve yaptırım içeren uy-
gulamaları da talep etmenin 
zamanı geldi diye düşünüyo-
rum.
3 - Feminizmin bir yaşam 
tarzına dönüşmesi
Feminist politika karşısında-
ki bir diğer ideolojik saldırı 
ise “Özel olan politiktir” şi-
arının çarpıtılarak, “Politika 
yaşam tarzından ibarettir” 
biçimine dönüşmesi. Dünya-
yı değiştirme hedefi ortadan 
kalktıkça, politika daha da 
fazla özel alana hapsediliyor. Burada 
anlatmak istediğim elbette özel alanın 
feminist politikanın kapsamı dışında 
kalması gerektiği değil. Özel alanın 
politikasını, tarihsel bütünlüğü içeri-
sinde küresel bir sistem olan patriyarka 
ile ilişkilendirmeden, politikayı bir tür 
bireysel yaşam biçimine indirgemek-
ten bahsediyorum. Toplumsal cinsiyet 
kavramının bireysel yaşam tarzı içinde 
“akışkan” olduğu kabulü, sosyalizasyon 
sürecine içkin olan erkeklerin kadınların 
ezilmesinden sağladıkları faydanın yok 
sayılarak, patriyarkanın “performans” 
yoluyla altüst edilebileceğine olan inanç 
kanımca bu durumun bir parçası. Politi-
ka bir tür yaşam tarzı biçimine dönüşür-
ken, çelişik gibi görünse de aslında tam 
da bu eğilimin bir parçası olarak bilinç 
yükseltme yönteminin feminist mücade-
le içerisindeki önemini kaybettiğini gö-
rüyoruz. Çünkü bilinç yükseltme bizlere 

feminizmi yaşam tarzı ötesine taşıyarak, 
patriyarkayı bütünlüklü bir sistem ola-
rak tahlil etmenin olanaklarını sağlıyor. 
Toplumsal anlamda ciddi bir altüst oluş 
yaşanmaksızın, özel alanda yapılacak 
makyajvari dönüşümlerin yeterli oldu-
ğu algısının tüm kadınların kurtuluşunu 
hedefleyen feminizme zarar verdiğine 
inanıyorum.

4 - Soldan gelen saldırı
Feminizme yönelik saldırıların şiddet-
lendiği şu dönemde, sol-sosyalist hare-
ket kapsamındaki bazı erkeklerin, ideo-
lojileri uğruna erkek olarak çıkarların-
dan vazgeçmeleri hâlâ söz konusu değil. 
Geçtiğimiz yıllar içerisinde bazı sendi-
kalar, odalar ve birtakım sol-sosyalist 
örgütler içerisinde kadına yönelik erkek 
şiddeti, taciz ve tecavüz olayları karşı-
sında erkeklerin birbirlerine kenetlen-
diklerine şahit olduk. Erkek egemen 
örgüt zihniyetine eleştirel yaklaşamayan 

kadınların da bu patriyarkal koalisyon-
da araçsallaştırıldıklarını gördük. Kâğıt 
üzerindeki iddialı feminist ilkelere rağ-
men, “kadının beyanı esastır” ilkesinin 
bir çırpıda unutuluşunu ve sol hareket 
içerisindeki kadınlara yönelik saldırıla-
rın art arda gündeme gelişini takip ettik. 
Hatta bazı günler oldu ki, sol hareketin 
bir kısmı siyaseten dahi olsa doğrucu ol-
mayı unutarak homofobik olduğunu ilan 
etti. 
“Kadın erkek omuz omuza” politikası-
nın sol hareket içerisinde kısmen de olsa 
yeniden yer bulabilmesi, 1980’lerde fe-
ministlerin yaptığı tartışmaları yeniden 
yapmak zorunda kalacağımız kaygısını 
doğuruyor. “Feminizm liberalleşti, ka-
pitalizm ile işbirliği içerisine girdi. Ka-
dınları en iyi biz kurtarırız, kadın erkek 
el ele, aynı sosyalist örgüt çatısı altına!” 
çağrısının feminist hareketi zayıflatma 
potansiyeli her daim mevcut. Bu çağrı 

özellikle bir kısım solun feminist söy-
lemi kullanarak, feminist hareket yerine 
kendisini ikame etmeye çalışmasıyla ka-
dınlar arasında sınırlı da olsa yer bulabi-
liyor. İlerleyen günlerde, feminist hare-
ketin zayıf düşmesi ile erkek egemen sol 
örgütlerin kendilerini feminist hareketin 
yerine ikame etme çabalarının karşılık 
bulmayacağına inanmak çok zor. Özel-
likle teorik düzlemde “akışkan toplum-
sal cinsiyet rolleri”, “profeminist” ya 
da “feminist erkekler” gibi kavramların 
yaygınlık kazanması feminizmin sadece 
kadınlarla yapılması gerektiği ilkesini 
zedelemeye devam ediyor. 
Tüm bu saldırılar ile feminist politikanın 
günümüz koşullarındaki etkinlik kapasi-
tesi arasında bir ilişki olduğunu düşü-
nüyorum. Tarihsel olarak eşitlikçi bi-
rinci dalgadan, köktenci ikinci dalgaya, 
oradan da az biraz ehlilleştirilmiş olsa 
da ana akımlaştırmaya uzanan feminist 
politikanın, her sınıftan ve milliyetten 

kadınlar üzerinde etkili oldu-
ğuna şüphe yok. 
Türkiye’yle ilgili olarak açık-
ça söylemeliyiz ki 1980’ler-
den itibaren yükselen femi-
nist hareket başarılı oldu ve 
pek çok kazanıma imza attı. 
Bugünse, yukarıda saydığım 
kadınlara ve feminizmin ka-
zanımlarına yönelik olan açık 
saldırılar bir yana, içinde ya-
şadığımız koşulların kendisi, 
gün geçtikçe kadınları isyan 
koşullarına sürüklüyor. Ge-
rek kadınların ücretli, ücret-
siz emek dünyaları arasındaki 
çifte mesai yükünün artması, 
gerekse kadına yönelik erkek 
şiddetine tahammülümüzün 

kalmaması feminizmin güçlenmesinin 
de koşullarını hazırlıyor. Kadınlar eve 
kapatılmaya, muhafazakârlığın cinsi-
yetçi yüzüne, erkek şiddetine, işgücü 
piyasasındaki kadınlar aleyhine yaşa-
nan ayrımcılığa karşı sesini feminizmle 
yükseltiyor. Kadınların içinde yaşadığı 
koşullar zorlaştıkça ve patriyarkal kapi-
talist kıskaç daraldıkça, feminizmin bir 
kurtuluş ideolojisi olarak kadınları ikna 
etme potansiyeli artıyor. İçinden geç-
mekte olduğumuz yoğun erkek egemen 
saldırılar döneminde kadınlara ulaşmak 
ve feminizmin etkinliğini artırmak biz 
feministlerin elinde. 
_______________________
Faludi, S. 1992. Backlash: The Undeclared War 
Against Women. Londra: Vintage.
Mies, M., Bennholdt-Thomsen, V.i & Werlhof, 
C.V. 1998. Women: The Last Colony. Londra: At-
lantic Highlands; N.J.: Zed Books.
Walby, S. 2011. The Future of Feminism. Camb-
ridge: Polity Press.

Feminist devrim şimdi!
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Artık herkesin malumu: Ekono-
mik krizin vurduğu Avrupa’da 
banka kurtarma operasyon-

larıyla özel borcu kamuya devreden 
hükümetler, şimdi de bu borcu bütçe 
kesintileri adı altında emekçilere ödet-
mekte kararlılar. Farklı ülkelerde birbiri 
ardına aynı modelde kemer-sıkma prog-
ramları uygulamaya koyuluyor. Şu ko-
nuda da herkes hemfikir: kesintilerden 
ilk elden etkilenecek gruplar gençler, 
ileri yaştaki çalışanlar, işsizler ve kadın-
lar, eh geriye de orta yaş erkekler kalı-
yor. Emeklilik yaşının yükseltilmesinin 
ilk elden yaşlı çalışanları vuracağı açık; 
işsizlik maaşlarının düşürülmesi, hat-
ta kademeli olarak yok edilmesi diğer 
sosyal kesintiler ve yeni düzenlemelerle 
birlikte işsizleri ve göçmenleri vuru-
yor ve dahası işsizliğe mahkûm ediyor. 
Gençlere, diğer pek çok şeyle birlikte, 
mezun olduktan sonra iş bulana kadar 
sağlanan yardımlarda da ciddi kesinti 
öngörülüyor. Kadınlar için ise patriyar-
kal kapitalizmin yasası değişmiş değil: 
Kamu sektöründeki ciddi boyutlardaki 
işten çıkarmalar öncelikli olarak kadın 
çalışanların ağırlıkta olduğu sektörlerde 
başlatılıyor; eve geri gönderilen yine 
kadınlar. Kamu hizmetlerinde ve sosyal 
yardımlardaki kesintiler yine öncelikli 
olarak kadınların yararlandıkları hizmet 
ve yardımlar. Kadınların bu yardımlar-
dan sadece mahrum kalmayacakları, 
üzerlerindeki bakım emeği yükünün de 
artacağı muhakkak. 

Buraya kadar herkes hemfikir. Fa-
kat krizin kadınlar üzerindeki etkisini 
kadınları toplumsal olarak en kırılgan 

addedilen kesimlerden biri yerine ko-
yarak açıklamakla yetinebilir miyiz? 
Sendikalardan bunun ötesine geçen bir 
analiz beklemek zaten ham hayal. Sol 
Marksist yazına baktığımızda da bunun 
ötesine geçen bir analize rastlamak şim-
dilik pek mümkün değil. Krizin Avrupa-
lı boyutunun bir borçlar krizinden daha 
derin olduğu malum; bu kriz burjuva, 
emperyalist, nasıl derseniz, AB projesi-
nin iflasının krizi. Borçlar biraz da ba-
hane edilerek amaçlanan AB ülkelerinin 
küresel ölçekte ucuz işgücü rekabetini 
artırmaya yönelik, zaten son 30 yılda 
neoliberal politikalarla erozyona uğra-
tılmış kamu sektörü ve sosyal hakların 
tamamen yok edilmesi. Hal böyle olun-
ca kadınlar açısından bu krizin niteliği 
ve adını net bir şekilde ortaya koymaya 
ihtiyaç var: Bu kriz toplumsal yeniden 
üretimin yeniden yapılandırılması kri-
zidir. Amaçlanan, hükümetlerin göster-
mek istedikleri gibi biraz ordan biraz 
burdan kesintiye gitmek değil. Kesinti-
lere biraz daha yakından baktığımızda 
(bunu daha iyi takip edebildiğim İngil-
tere ve Belçika üzerinden yapacağım, 
diğer ülkelerde durum daha kötü de-
ğilse daha iyi de değil) kadınların üc-
retli-ücretsiz emek kıskacına çok daha 
ağır koşullarda mahkûm edildiklerini 
görüyoruz. Kamu sektöründeki iş ka-
yıplarından üçte iki oranında kadınlar 
etkileniyor. İşsizlik yardımlarındaki 
kesintiler ve kademeli olarak yok edil-

melerini ve özel sektördeki iş kayıpları-
nı da buna dâhil ettiğimizde kadınların 
geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire 
sahip olmaları artık mümkün değil. Ka-
dınlar bu şekilde eve geri gönderilirken, 
işgücü piyasasına katılımlarını kolay-
laştıran tüm yardımlar ve hizmetler de 
kesilmiş durumda: Çocuk yardımları, 
yaşlı, engelli bakım yardımları, hem-
şirelik hizmetleri vb. Yine kadınların 
tek başına ayakta durmalarını sağlayan, 
konut yardımları, yalnız ebeveyn yar-
dımları, bakıcılara ödenen paralardan 
vergi indirimleri, kreşler, oyun grupla-
rı, ücretsiz eğitim, ücretsiz ya da ucuz 
sağlık hizmetleri ve benzerleri yok edi-
liyor. Tüm bunlara bakıp kadınları sade-
ce eve gönderip, tüm bu yeniden üretim 
faaliyetlerini tekrardan üstlenmelerinin 
beklendiğini söylemek biraz saflık olur. 
Bu üstlenmeyle birlikte, bu şekilde yok-
sullaştırılan kadınların, krizin diğer bo-
yutlarını (gıda krizi, enerji krizi vb.) da 
hesaba kattığımızda her zamankinden 
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyacakla-
rı açık. Geçici, güvencesiz, yarı-zaman-
lı işlerde şimdikinden çok daha düşük 
ücretlerle çalışmaya zorlanacaklar. Ha-
lihazırda Almanya ve Belçika’da saat 
ücreti 1 avro olan işlerde bir rekabet 
oluşmuş durumda. Kadınların ücretli-
ücretsiz emek kıskacına bu ağır koşul-
larda hapsedilmeleri kapitalistler için 
ücretlerin topyekûn aşağı çekilmesi-
nin bir yolu.

Avrupa’da kriz ve kadınlar: 
Feminizmin dönüşü mü?
Kesintilere biraz daha yakından baktığımızda kadınların ücretli-ücretsiz emek kıskacına 
çok daha ağır koşullarda mahkûm edildiklerini görüyoruz

Özlem Barın

DOSYA

Yeniden üretim 
faaliyetlerinin büyük 

oranda yeniden kadınların 
üstüne yıkılmaya 

çalışılmasına karşı, 
bunca yılın deneyiminden 
sonra kadınların sessizce 

eve dönecekleri ve ev 
işlerini üstlenecekleri 

beklenmemeli

Patriyarkayı işgal et!
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Kapitalizm en derin krizinden üc-
retli-ücretsiz kadın emeği sömürüsünü 
daha fazla artırarak çıkmayı deniyor bir 
kez daha. Fakat iş bununla da bitmiyor. 
İngiltere’de şiddete karşı yardım mer-
kezleri, sığınaklar, tecavüz merkezleri 
kaldırılıyor. Oysa erkek şiddeti bura-
larda da hız kesmiş değil. Kadın eşitliği 
üzerine çalışan kuruluşların fonları ip-
tal ediliyor. Tüm bunların sadece ulusal 
düzeyde değil yerel düzeyde de gerçek-
leştiğini hesaba kattığımızda, buna bir 
de aşırı sağın yükselmesini eklediği-
mizde, durumun vahameti ortaya çıkı-
yor. Belçika’da, Fransa’da olduğu üzere 
kürtaj klinikleri birbiri ardına kapatı-
lıyor. Tüm bunlar dört bir koldan ka-
dınlara karşı açılmış bir savaş değil de 
nedir? Söz konusu olan kadın kurtuluş 
hareketinin kazanımlarının kısmen yi-
tirilmesi değil, tümden yok edilmesidir.

Tam da bunu söy-
leyen kadınlar, “Ka-
dın eşitliğinde zamanı 
geri döndürmeyin” 
(Don’t turn back time 
on women’s equality) 
diyerek 19 Kasım’da 
Londra’da bir eylem 
düzenlediler. İçinde 
farklı feminist grup 
ve kadın örgütlerinin 
aktif olduğu Kesin-
tilere Karşı Kadınlar 
koalisyonunun çağ-
rıcısı olduğu eyleme 
2500’ün üzerinde ka-
dın katıldı. Aynı gün 
İngiltere’nin farklı 
kentlerinde de kadın-
ların eylem ve yürü-
yüşleri vardı. Kadın-
ların durumunun, bu 
kesintilerle 1950’le-
rin gerisine düştüğünü göstermek için 
50’lerin kıyafetlerine bürünmüşlerdi. 
Ana akımlaşan, kurumsallaşan, radikal-
liğini yitirip cılızlaşan feminizm tekrar 
sokağa dönüyor diyebilir miyiz? Hem 
evet hem hayır diye düşünüyorum. 
Ana akımlaşmanın, kurumsallaşmanın 
çok güçlü yaşandığı ülkelerden bahse-
diyoruz. Örneğin, İngiltere’deki kesin-
tiler ve yeni vergilerin etkileri üzerine 
tek tek çalışıp, bunların kadınlara nasıl 
yansıyacağına ilişkin geniş raporlar ha-
zırlayan ve 19 Kasım’daki yürüyüşün 
ana örgütleyicilerinden olan Fawcett 
Society’nin derdi kesintilerin gereklili-
ğini sorgulamadan, bu kesintilerin “top-
lumsal cinsiyet eşitliği” gözetilmeden 
yapılmış olması ve hükümeti bu konuda 
pazarlığa zorlamak. Evet, bu eşitlik gö-
zetilseydi milyonlarca kadın için daha 

iyi olurdu ama Avrupa hükümetleri sivil 
toplum kuruluşları ve sendikalarla masa 
başı pazarlık ve uzlaşmaya dayalı neo-
liberal konsensüsü çoktan bozdular. Fa-
kat bu hareketlerin bu konsensüs içinde 
kazandıkları reflekslerden kurtulmaları 
o kadar kolay görünmüyor, bu kültü-
rün değişmesi zaman alacak ve başka 
mücadelelerle belirlenecek. Tam da bu 
başka mücadele biçimleri içinde femi-
nizmin sokağa dönüşünden bahsetmek 
mümkün. Indignados hareketine kadın-
ların bir önceki on yılın alter-globalleş-
me hareketine oranla daha fazla katılım 
gösterdikleri, hareket içinde daha fazla 
etkin olduklarını görüyoruz. Bu hare-
ketin içinde, önceki on yıla oranla daha 
fazla kadın kendini feminist olarak ta-
nımlıyor. Yine bu yeni hareketin kesin-
tilere öfkeyle karşı çıkarken demokrasi 
sorununa vurguyu elden bırakmaması, 

katılımcı demokrasi pratikleri gerçek-
leştirmeye çalışması büyük oranda ka-
dınların katkısıyla gerçekleşiyor. Daha 
fazla genç kadın biraraya gelip femi-
nizm tartışıyor, küçük örgütlenmelerde 
kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar. 

Kadınların öz-örgütlülüğü, radikal-
leşen bir feminist mücadele nasıl bir 
yoldan akacak, kestirmek zor. Önce-
likle, bugün yitirilen hakların ardında 
kadınların mücadelesinin yattığını akıl-
dan çıkarmamak gerekiyor. Bu hakların 
bir kısmı, kadınların tekrar kitlesel bir 
biçimde emek piyasasına çekilmeleri, 
dolayısıyla kapitalizmin feminist talep-
leri kendi içine çekip kısmen karşıla-
masıyla kazanılmıştı. Kapitalizmin bu 
talepleri kendi içine çekmesi cinsiyetçi 
işbölümünü dönüştürecek bir biçim-
de gerçekleşmedi, hatta sabitleyen bir 

işlev dahi gördü. Öbür yandan bu sos-
yal haklar kadınların hayatlarını büyük 
oranda kolaylaştırdılar. Bugün bu hak-
ların tereddüt etmeden savunulması ge-
rekiyor. Yeniden üretim faaliyetlerinin 
büyük oranda yeniden kadınların üstü-
ne yıkılmaya çalışılmasına karşı, bunca 
yılın deneyiminden sonra kadınların 
sessizce eve dönecekleri ve ev işlerini 
üstlenecekleri beklenmemeli. Hane içi 
alanın cinsiyetçi iş bölümüne karşı ye-
niden bir mücadele alanına döneceğini 
söyleyebiliriz. 

Diğer yandan Avrupalı feminist-
lerin eski sandıkları açmasının vakti 
geldi diye düşünüyorum. Uzun zaman-
dır unutulmuş olan ev içi emeğinin 
niteliği, cinsiyetçi iş bölümü, yeniden 
üretim tartışmalarına geri dönmek ge-
rekecek. Eski sandıklar son otuz yılın 
deneyimleri ardından açıldığında, özel-

likle maddeci femi-
nistler içindeki eski 
ayrılıklar hâlâ aynı 
yerden kurulabilir 
mi? Kadınların kur-
tuluşunun kapitalizm 
içinde teorik olarak 
mümkün olduğu hâlâ 
söylenebilir mi, ör-
neğin? Diğer yandan 
“erkeklerden alacak-
lıyız” demeyen, hane 
içi alanı bir mücadele 
alanı olarak tanımla-
mayan bir “sosyalist 
feminizm” mümkün 
mü? Ev içi emeğin 
karşılığının sosyal 
haklarla kısmen de 
olsa karşılanmasının 
mümkün olmadığı bir 
durumda cinsiyetçi 
iş bölümünü değiş-

tirmek üzere verilecek daha çetin bir 
mücadelenin kolektif biçimleri neler 
olabilir? Eviçi emeğinin toplumsallaş-
tırılması için başka alternatifler geliştir-
meye, yeni ütopyalara ihtiyaç yok mu? 
Bu toplumsallaştırmanın, kapitalist ser-
maye birikimine hizmet etmenin dışına 
çıkabilen yerel, katılımcı demokrasiye 
dayanan biçimleri mümkün mü? Bu 
mümkünlük tartışılacaksa feminizm 
hâlâ ekoloji körü kalabilir mi? Bu ve 
benzeri soruların akademizmden sıyrı-
larak, mücadele içinde yeniden yeniden 
sorulması gerekecek diye düşünüyo-
rum. Benzer soruların, teorik tartışma-
larını büyük ölçüde Avrupalı feminist 
yazın üzerinden yapmış, ayrılıklarını 
bu tartışmalar içinden yaşamış Türki-
yeli feministler için de geçerli olduğu-
nu düşünüyorum. 

DOSYA

Bütçe kesintilerine karşı kadınlar
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Türk Dil Kurumu diyor ki:
Afet: 1) Çeşitli doğa olaylarının sebep 
olduğu yıkım 2) Kıran 3) Çok kötü 4) 
Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, ak-
lını başından alan kadın.

Güzel kadının yıkıma götüren bir 
doğa felaketi olarak tanımlanması bir 
başka yazının konusu olsun. Bu yazı 
tartışmasını, afet kelimesi için TDK’nın 
verdiği ilk anlam üzerinden yürütmeye 
niyetli; TDK’nın tanımlamasını biraz 
daha genişleterek… Afet: doğa olayla-
rının ya da “doğallaştırılmış olayların” 
sebep olduğu yıkım…

Van’da deprem oldu. Yüzlerce insan 
öldü. Binlerce insan yaralandı. Enkaz-
lardan sağ çıkanlar evsiz kaldı. Dondu-
rucu soğukta, derme çatma çadırkentler-
de yaşam mücadelesi veriyorlar aylardır. 
Onlarla ilgili yapılan haberlere “Van’da 
hayat normale dönüyor” başlıkları atı-
lıyor şimdilerde; evsizlik, işsizlik, yok-
sulluk, yoksunluk ve silbaştan bir yaşam 
kurma zorunluluğu nasıl bir “normal”se 
artık… 

Van’da deprem oldu. Şehre ulaşan 
yardımlar insanlara ulaştırılamadı. Haf-
talarca tam bir dağıtım kaosu yaşandı. 
Çünkü belediye BDP’nindi. Valilik ve 
hükümet, belediyeyle işbirliği yapmak 
BDP’yi muhatap almak anlamına gelir 
diye, insanları aç susuz soğukta bırak-
mayı tercih etti. Hatta belediyeye giden 
yardımlara el kondu. Bir yer afet bölge-
si ilan edildiğinde bütçeden aktarılması 
gereken kaynaklar, bölgenin düze çıka-
bilmesi için devletin yerine getirmesi 
gereken sorumluluklar vardı. Her afetin 
afet olmadığını da öğrendik böylece. 
Afet kelimesi, yaşananın ne kadar büyük 
bir yıkım olduğuna göre değil, kimlerin 
yaşamını yıktığına göre zikrediliyordu 
devletin dilinde. Van’da devlet, yalnız-
ca enkazların arasında polisin Vanlılara 
sıktığı biber gazı suretinde vardı. 

Van’da deprem oldu. Yardım kutu-
larından Vanlılara gönderilen Türk bay-
rakları çıktı. Deprem, facebook’ta bed-
duadaş gruplar kurulmasının, twitter’da 
kindaşlık örgütlenmelerinin, sosyal 
medyada “ülkenin doğusu tümden yı-
kılsın” arzularını dillendirmenin vesile-

si oldu. Neyse ki “deprem her ne kadar 
ülkenin doğusunda, Van’da da olsa” 
üzülen Habertürk spikerleri de vardı. 
Hadlerini bilmeyerek yardım talep eden 
Vanlılara haddini bildirmek ise “önce 
polise taş at, sonra da yardım iste” ferya-
dıyla vahşi batının en tatlı/sert kadınına, 
Müge Anlı’ya düştü.

Van’da deprem oldu. Feministler ve 
kadın kurumları, deprem haberini du-
yar duymaz örgütlendi. Hızla oluşturu-
lan Van’la dayanışma grubu hem para 
ve erzak topladı, hem de yardımların 
dağıtımından, rehabilitasyon işlerine 
kadar Van’da ihtiyaç duyulan her alan-
da çalışacak kadınlar arasında bir ko-
ordinasyon ağı oluşturdu. Van’daki ka-
dın kurumlarının yürüttüğü çalışmalara 
birçok ilden destek verildi. Hafta hafta 
yeni kadın grupları Van’a gitti, orada her 
türlü işe koşturdular. Dönenler nelere ih-
tiyaç olduğunu anlattı. Yalnızca kadınla-
rın kullanabileceği konteynırlar alındı. 
Çadırkentin içinde kadınlar için özel 
bir alan oluşturuldu. Van’a gönderilen 
yardımların dağıtımından, iş bölümüne, 
kadınlar ve çocuklar için rehabilitasyon 
çalışmalarından, kadınları çadırkentler-
de yaşanan erkek şiddetinden koruma-
nın yollarını tartışmaya kadar, kadınlar 
her konuda büyük bir dayanışma göster-
di. Kadınlar kadınlara değdi. 

Bir doğal afetti yaşanan. Ama en çok 

kadınları etkiledi. Çünkü toplumsal rol-
ler ve konumlar depremle yıkılmıyor. 
İnsanlar depremin enkaza çevirdiği ha-
yatlarla baş etmeye, yeni bir yaşam kur-
maya çalışırken de bunu erkek ve kadın 
olarak yapıyorlar. Sokakta kalmanın acı-
sı, sokağın zaten hep “tekinsiz” olduğu 
kadınlar için bir başka yaşanıyor. Evin 
ve ailenin bütün iş yükünün omuzların-
da olduğu kadınlar, derme çatma çadır-
larda ısınma, su ve erzaktan yoksunken 
bir kat daha eziliyorlar bu yükün altında. 
Tüm can sıkıntılarının acısını kadınlar-
dan çıkarmaya alışkın kocalar, babalar, 
ağabeyler, deprem sonrası daha da zor-
laşan hayat koşullarında öfkelerini daha 
da çok saplıyorlar kadınların bedenle-
rine. Bedenlerine adeta yapışmış gibi, 
her adımda gittikleri yere götürdükleri, 
kadınların yaşam alanlarının sınırlarını 
belirleyen “namus” daha da tehlikede, 
daha da tetikte, daha da muğlak oluyor 
çadırkentlerde, birbirinden bir branda 
beziyle ayrılmış hayatları yaşarken. 

Bütün bunları ve daha fazlasını, fe-
ministler geçmiş deprem deneyimle-
rinden biliyorlardı. Ve bu bilgiyi, Van 
depreminde çok hızlı bir şekilde örgüt-
lediler. Deprem bölgesindeki kadınların 
acılarını, yaşadıkları ve yaşayacakları 
zorlukları, nelere ihtiyaç duyduklarını 
ve duyabileceklerini ilk günden konu-
şup tartıştılar. Neden özel bir kadın da-

Van’dan Uludere’ye 
“afet” günlerinde feminizm
Bölgeye giden sanatçıların, siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının, basın 
mensuplarının gözden kaçırdığı bu durumu en iyi feministler görecektir

Hazal Halavut
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DOSYA
yanışmasına ihtiyaç olduğunun, neden 
feministlerin ve kadın kurumlarının bu 
doğal afetin muhatabı olduğu sorusunun 
cevabı netti. Yola çıktılar.

Sonra Uludere’de bir “afet” yaşandı. 
Çoğu çocuk 35 kişi, savaş uçaklarıy-
la bombalandı. Geçtikleri sınır bahane 
edildi. Kimse sınırı aşmasın diye 35 ölü 
bedenle bir mesaj verildi. 35 kişi göz 
göre göre, sağ kalanlara bir ikaz olsun 
diye öldürüldü. Bundan ala yıkım mı 
olur? Kürtlerin ne kadar kolay harcana-
bilir olduğunu göstermek için 35 bedeni 
savaş uçaklarıyla parçalamak… 

Adına Uludere katliamı dendi. “Kat-
liam” batıdaki feministleri ve kadın 
örgütlerini “afet” kadar hızlı harekete 
geçiremedi. Bunun birçok sebebi var. 
Kendini feminist hareket içinde konum-
landıran kadınların sayısı zaten çok az-
ken, aylardır tüm enerji Van’a akıtılmış-
tı, hâlâ da akıtılıyor. İşini gücünü, ya-
şadığı yerdeki sorumluluklarını bırakıp 
dayanışma için başka bir kente gitmek 
maddi olarak çok zor. Yani aslın-
da, bu kadar çok şeyle uğraşmak 
zorunda olan sayıca bu kadar az 
kadının, örgütlü bir şekilde hızlı 
refleks göstermesi çok zor gerçek-
leşebiliyor. Ama önemli nokta şu: 
Van için, depremden sonra, bir do-
ğal afet karşısında bu gerçekleşti. 
Hem de çok iyi, çok hızlı, çok 
örgütlü gerçekleşti. Uludere’de 
ise yukarıdaki engellerin dışında, 
biraz afallamış, yavaş, ne yapa-
cağını bilmez halde kalmamızın 
başka sebepleri vardı. Hatta daha 
doğrusu sebep tam da buydu: ne 
yapacağını bilememek…

Deprem sonrası kadınların neden 
bölgeye gitmesi gerektiğinin bilgisine 
sahiptik, neden kadın dayanışmasına 
ihtiyaç olduğunun, Uludere’de ise bu 
soruların o kadar net yanıtları yoktu. 
Çok öfkelensek, üzülsek, mail grupla-
rında yüzlerce öfkeli ve kederli “ne yap-
malı” maili döndürsek de, “Uludere’ye 
gidelim” demek “Van’a gidelim” de-
mek kadar kolay olmadı. Katliam kor-
kunçtu, biz çok öfkeli ve üzgündük ama 
Uludere’de yaşanan, feminist politika-
nın sınırları içine giriyor muydu? Femi-
nistleri doğrudan ilgilendiriyor muydu? 
Feministler yıllardır savaş karşıtlıklarını 
dile getiriyorlar, peki Uludere’yle ilgi-
li politika üretmek savaş-karşıtlığının, 
anti-militarizmin zemininden mi ya-
pılmalı? Feministler yıllardır ırkçılığa, 
milliyetçiliğe karşı ses çıkarıyorlar. Peki 
Uludere’yle ilgili yükseltilecek ses ırk-
çılık/milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet 
ilişkisi üzerinden mi olmalı? Feminist-
ler yıllardır devletin Kürtlere reva gör-

düğü zulmün karşısındalar, peki Kürt 
hareketine destek veriyor ya da “Kürt-
lerin yanında” olmak Uludere’de yaşa-
nandan sonra ne anlama gelir?

Onlarca soru… Örgütlenme ve hız-
lı refleks gösterme konusunda elimi-
zi kolumuzu bağlayan, bizi atıl kılan 
onlarca soru… Bir de kabuller var, ön 
kabuller… Mesela Kürtleri ilgilendiren 
konuların/olayların öncelikli ve büyük 
muhatabı Kürtlerdir, Kürt hareketidir. 
Dolayısıyla ilk refleks, ilk çağrı onlar-
dan gelir. Uludere için de öyle oldu. 
Yaşadığımız şehirlerde düzenlenen 
eylemlere gittik, protestolara katıldık. 
Çağrıları, haberleri, bildirileri mail 
gruplarında paylaştık. “Biz de bir şeyler 
yapsak” dedik, günler geçti, ne yapaca-
ğımızı bilemedik. Oysa bize, feministle-
re, Türkiye’nin her yerindeki kadınlara 
apaçık bir çağrı vardı. Şırnak’ta Zilan 
Kadın Derneği’nden Derya Demir, kat-
liamın ilk günü bağlandığı canlı yayında 
“Geçmişte yaşanan benzer katliamların 

bugün filmi yapılıyor. İnsanlar gidip si-
nemalarda gerçekten gözyaşı döküyor-
lar. Bugün bu katliama sessiz kalanlar, 
yarın, bir gün bunun da filmi çekildiğin-
de, bu trajedinin sineması yapıldığında 
gidip koltuklarda ağlamasın. Çünkü hiç 
inandırıcı gelmeyecek artık. Yapılacak 
bir şey varsa bugün yapın.” demişti. Bu 
çağrı sosyal medyada yüz bin kişi tara-
fından izlendi. Derya Demir, Uludere 
katliamından 10 gün sonra televizyon-
da, bu kez kadınlara ve bu kez daha açık 
bir çağrıda bulundu: 

“Son olarak şunu söylemek iste-
rim: Zaten bir kadın kurumu çalışanı-
yım. Ve Türkiye’nin pek çok yerinde 
kadın kurumları var. Ben birçok kadın 
kurumundan şunu isteyeceğim. Gelin! 
Roboski’ye gelin! Burada bu kadınlar, 
bir rehabilitasyona, en azından hani 
öyle söyleyeyim, bu durumdan kaynaklı 
biraz desteğe ihtiyaçları var. Çok ciddi 
psikolojik travmalar yaşayan bir kadın 

profili var burada. İnsanlar buraya gel-
sin. Kadın kurumlarındaki kadın arka-
daşlar! Kadınlar! “Kadın konusunda biz 
böyle düşünüyoruz, şöyle düşünüyoruz” 
deyip literatürün dışında hiçbir şey yap-
mayan arkadaşlar! Buraya gelin! Bura-
daki dramı hep birlikte biraz iyileştirme-
ye çalışalım. Ben kadın kurumu çalışanı 
tüm kadın arkadaşları en azından buraya 
gelip, bir haftalığına da olsa, onların ya-
nında olmaya, onlarla birlikte acılarını 
paylaşmaya davet ediyorum. Bir kadın 
olarak bunu istiyorum. Sadece bunu 
söyleyebilirim son olarak. Bu kadar.”

Keşke Derya Demir’in bu çağrıyı 
yapmasına gerek kalmayacak kadar 
hızlı ve doğrudan refleks gösterip, ka-
dınlar olarak Uludere’ye gitmeyi örgüt-
leyebilseydik. Van depremi karşısında 
gösterdiğimiz atikliği, Uludere’de de 
gösterebilseydik. Bizim de Roboskili 
kadınlarla dayanışmaya ihtiyacımız ol-
duğu için; davet edilmeden, çağrılma-
dan gitseydik Roboski’ye. 

Feministler şimdi Roboski’ye 
gitme hazırlığında. 11 Şubat’ta, 
Uludere katliamından yaklaşık 
40 gün sonra orada olunacak. Ve 
bu çok önemli. Kadınların, ölen 
35 çocuğun/gencin ardında ka-
lan yaslı dullar, ablalar, anneler 
olmanın ötesinde bir yıkım ya-
şadıklarına dair söz üretmek için 
çok önemli. Kadınlar yalnızca 
yas tutmuyor. Onlar da 35 bede-
nin, ibret olsun diye, ikaz olsun 
diye, devlet isterse ne kadar acı-
masız olabileceğini ve acımasız-
lığının karşısında çıkan seslerin 
ne kadar cılız kaldığını göstersin 

diye, Kürtlerle politikasını bu acıma/
acımama pazarlığı üzerinden yürüte-
bilsin diye paramparça edildiği bir sa-
vaş coğrafyasında yaşıyorlar, hem de 
her gün. Bölgeye giden sanatçıların, 
siyasetçilerin, sivil toplum kuruluş-
larının, basın mensuplarının gözden 
kaçırdığı bu durumu en iyi feministler 
görecektir. 

Yine de bir doğal afetten sonra ya-
şanan yıkımın feministleri doğrudan 
ilgilendirdiği bilgisini nasıl örgütlü 
dayanışmaya taşıdıysak hızla, Kürtle-
re yönelik katliamların da “doğallaştı-
rılmış” afetler olduğunu dayanışmaya, 
politik sözümüze aynı hızla tercüme 
edebilseydik keşke. Adına “katliam” 
değil “afet” demekten geçiyorsa bu 
muhataplığın yolu, Uludere afeti di-
yelim bundan sonra; afetin yalnızca 
önüne geçilemez bir doğa felaketi de-
ğil, “doğallaştırılmasını” reddedersek 
önüne geçilebilecek bir devlet felaketi 
olduğunu not düşerek sayfalara… 
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Cinayetlere karşı politika yaparken… 
Dayağa Karşı Kampanya’yla yükselen feminist hareket uzun bir süre sokaktan çekilmiş, 
sonrasında daha çok yasal düzenlemelerle ilgili mücadele vermiş ve başarılı olmuştu. 
Ancak bugün haklar kullanılmaz hale getiriliyor

YUVARLAK MASA

Bu sayıdaki yuvarlak masamızın 
konusu, güncel feminist politika 
bağlamında kadın cinayetlerine 

karşı nasıl mücadele veriyoruz sorusu-
nun peşine takılarak çıktı. Hem İstanbul 
Feminist Kolektif hem de Sosyalist Fe-
minist Kolektif içinde kadın cinayetleri 
kampanya grubu içinde olan dört kadın 
konuyu tartıştık…

Cemre: Bir soruyla başlayalım.Son 
dönemde feminist mücadele, kadın cina-
yetlerinin önlenmesi hedefine yoğunlaş-
tı. Kadın cinayetlerine karşı mücadele-
de, hukuk ve devletten talepler ile özel 
alanın politikası ekseninde düşündüğü-
nüzde, güncel feminist politika nasıl şe-
killeniyor? 

Sakine: Patriyarkaya karşı mücade-
le hem cinsiyetçi devlet politikalarına 
karşı hem de özel alanda verilebilecek 
uzun soluklu bir mücadeleye bağlı. Ama 
kadın cinayetleri dediğimizde daha acil 
bir duruma işaret ediyoruz. O noktada 
sadece özel alanın politikasıyla sözü 
kurmak zor. Karşınızda kadınların kendi 
denetiminden çıkmasını engellemek için 
öldüren, öldürmeye kararlı erkekler var. 
Devletin etkin önlemleri olmadan nasıl 
baş edilecek? Kadınların çeşitli neden-
lerle evliliğini, erkekle ilişkisini bitirme 
talebi var; kadın bir karara varmış ve 
bunu uygulamak istiyor. Ancak uygu-
lamaya çalışırken engelleniyor. Kendi-
mizle bağını da bu alanlarda kuruyoruz. 
Erkeğe bağımlılık ilişkisi içinde, dona-
nımlı olmadan, çoğu zaman çocukları 
da alarak boşanmak istiyoruz ve mesela 
bu, hayatımıza mal oluyor. Kadınların 
yaygın olarak maruz kaldığı, yaşadığı 
bir durumdan feminist politika ve talep 
oluşturmak kaçınılmaz. Etrafımızda ko-
cası tarafından vurulup sonra ölen ta-
nıdığımız kadınlar da oldu. 25 yıl gibi 
uzun bir feminist tarih ve şiddetle mü-
cadele var. Nasıl oldu da erkek şiddeti 
bu boyuta ulaştı diye düşünmeden ede-
miyorum. Dayağa Karşı Kampanya’yla 
yükselen feminist hareket uzun bir süre 
sokaktan çekilmiş, sonrasında daha çok 
yasal düzenlemelerle ilgili mücadele 
vermiş ve başarılı olmuştu. Ancak bu-
gün haklar kullanılmaz hale getiriliyor. 
Sürekli erkek egemen sistemin duvarına 
çarpılıyor. Bu tarafta büyük bir boşluk 
bırakılmış diye düşünüyorum. Tabii bu 
aynı zamanda politika yapma biçimiyle 

de çok ilgili! Sokak politikasının, ey-
lemliliğin geri çekildiği uzun bir dönem-
le ilgili… Kadın cinayetlerinde gördük 
ki esas olarak yasal düzenleme dışında 
somut mekanizmaların kurulmasında 
hiç mesafe alınmamış. Kadınların öl-
dürülmesiyle bu açığa çıktı diye düşü-
nüyorum. “Tokattan başlayıp cinayet-
lere gelen uzun bir süreç” deniyor ya! 
Kadınlara tokat atıldığındaki aşamada 
ve bu kadar çok kadının öldürülmediği 
dönemde özel alanın politikasını sürdü-
rüp, bununla beraber, yasadaki uygula-
malara baksaydık, feminist hareketin 
gündemini de belki hep şiddet belirle-
meyecekti; kadınlar şiddete bu kadar 
açık hale gelmeyecekti, kadın direndiği 
zaman savunmasız kalmayacaktı. Biz bu 
dönemde, kadınların birebir kendi ola-
naklarıyla erkek şiddetinden “kurtulma-
ya” çalıştığı bir süreçte, birçok kadının 
maruz kaldığı, kurumlardaki cinsiyetçi 
uygulamaları teşhir ettik. Sözümüz yay-
gınlaştı ve meşrulaştı, tabii bu da önemli 
bir şey.

Cemre: Sen eksik bırakılmış bir ala-
na müdahale ediyoruz diyorsun. Peki, 
kadın cinayetlerine odaklanmanın ne-
deni sadece bu mu yoksa feminist poli-
tikanın kendi hayatımıza değmeyen bir 
yerden politika yapma haline dönüşme 
riskiyle de bir ilgisi var mı?

Sakine: “Eksik bırakılmış” değer-
lendirmesi kişisel. Feminist politika her 
zaman, birebir yaşadıklarımızla ilgi-

li politika yapmak anlamına gelmiyor 
ama genel kadınlık durumunun dışında 
kalamayacağımızı da bilerek yapıyoruz. 
Görünür olan, öncelikli ve acil talepler 
ön plana çıkıyor çünkü boşanmak iste-
dikleri için kadınları öldürmek meşruy-
sa, işyerinde tacize, sokakta saldırıya 
açık hale geleceğiz, her alanda kadının 
konumu daha aşağıda tanımlanacak. Bir 
kere kadın olarak bu durumda, taraf ol-
duğumuz için de gündemin getirdikleri-
ne dair politika yapıyoruz. İşte bu nok-
tada bütün kadınları kesen bir politika 
yapmak önemli. Birebir hayatlarımızda 
öldürülme ihtimali bize uzak desek bile, 
başka alanlarda derinleşen baskılar arta-
cak demektir. 

Meriç: Benim kişisel tarihim açı-
sından, Sevim Zarif de öyle ama, Ayşe 
Yılbaş özellikle bir kırılma noktası. 
Hayatımıza değiyor mu değmiyor mu 
meselesinde, o birçoğumuza feleğin 
bir tokadı oldu. Aslında ölümün-öldü-
rülmenin çok yakınımızda olduğunu 
gösterdi. Ayşe’yi kaybettikten sonra, ki 
“beni öldürecek” dediğinde ona inan-
madığımı hâlâ hatırlıyorum, bu suçluluk 
duygusu hep kalacak içimde. Kardeşim 
boşanmak üzereydi o dönemde, aslında 
Ayşe’ye benzemiyordu onun boşanma 
hikâyesi, ama o dönem ne kadar kork-
tuğumu hâlâ hatırlıyorum. Şu anda bo-
şanmak istemeyen bir erkekle karşılaş-
tığımda bu paniği yaşamıyorum ama 
bu duygunun ağırlığı da hâlâ peşimden 
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geliyor. Bu nedenle, bizim ortak hafı-
zamız açısından, bu kadar dışımızda bir 
şey olduğunu sanmıyorum, taciz de çok 
yanı başımızda, tecavüz de. Şiddet sade-
ce özel alanda değil, sokakta da sürekli 
karşımızda zaten. Ama senin sorun, “ki-
şisel hayatımıza değiyor mu, değmiyor 
mu”nun yanı sıra feminist politikanın 
kendi yolculuğuyla da ilgili sanki… Bi-
zimki kadar demokrasi, hak, hukuk vs. 
açısından geri kalmış toplumlarda mü-
cadelenin kendisinde biraz bu talepler 
ister istemez ön plana çıkabiliyor. Üste-
lik kadın katliamları bu kadar korkunç 
sayılara ulaşmışken…

Sakine: Özel alanın politikasını da, 
yine feministlerin 
kendi taleplerinde 
ortaklaştığı yerden 
genel olarak ka-
dınların durumuyla 
bağlantılı bir poli-
tika olarak anlıyo-
rum. Özel alanın 
genel durumun dı-
şında olmadığı ko-
nusunda hemfikiriz, 
ama bu şiddet ve 
muhafazakâr ortam 
biz feministlere nasıl 
yansıyor? Kendimizi hiç konuşmadık. 
Bu yazı nedeniyle ilk anda aklımıza ge-
lenleri konuşuyoruz. Ayrıca gündemin 
belirledikleri dışında kendi gündemi-
miz nedir? Özel alanımızda ortak sü-
reçlerimiz ve ortak taleplerimiz neler? 
Kendimiz için de olsa hiç konuşmadık. 
Ben kadın cinayetlerinin aciliyeti dola-
yısıyla İstanbul Feminist Kolektif tara-
fından sürdürülen “Kadın cinayetlerine 
karşı isyandayız” kampanyasında sözü-
müzü farklılaştırmakla beraber, devlete 
yönelik taleplerde devam edeceğiz diye 
düşünüyorum. Devlete yönelik hak ta-
leplerini dile getirenlerden biz feminist-
lerin sözü daha radikal oldu. “Erkeklerin 
sevgisi her gün üç kadın öldürüyor” gibi 
birçok örnek var. Bu taleplerin içinde, 
patriyarkayı, erkekleri, baş düşmanı teş-
hir eden feministler, feminist sözün etki-
leme gücü ile birlikte epey yaygınlaştı. 
Yaygınlaşan sözün içinin boşaltılması 
da söz konusu. Sözümüzün farklılığını 
ortaya koymak, onu duyurabilmek ise 
feminist hareketin dinamiğine bağlı.

Filiz: Feminist hareketin son on yıl-
daki gündemine, yürüttüğümüz kampan-
yaların konularına, güncel taleplerimize 
baktığımızda, yüzümüzü çevirdiğimiz, 
seslendiğimiz yerin daha çok devlet, 
bazen sermaye, ender olarak erkekler 
olduğunu görüyoruz. Erkek egemenli-
ğini aşındırma, geriletme mücadelesini 
devletten talepler üzerinden veriyoruz 

gibi geliyor bana. Feminist siyasette 
kurtarılacak bir kadın kitlesi yok. Kur-
tuluşu için mücadele eden ve taraf olan 
kadınlar var. Oysa son yıllarda taleple-
rin yasalar üzerinden şekillenmesi ve 
yüzümüzü devlete dönmemiz, feminist 
mücadelede siyaseti “temsil” edenlerin 
farklı konumlanmasına neden oldu. Ör-
neğin erkek şiddeti söz konusu olduğun-
da bu, şiddet gören kadınların olduğu 
bir “saha” ve sahada çalışan ve talepleri 
dile getiren kadınlar gibi tanımlamalara 
ve kadınlar arasındaki açının büyümesi-
ne neden oldu. Feminist siyaset kadınlar 
arasındaki farklılıkları ortadan kaldırıp 
her kadının kendini bulduğu bir siya-

set, direniş, hareket 
olmaktan uzaklaştı. 
Cümlelerimize “bü-
tün kadınlar…”, “biz 
kadınlar…” diyerek 
başlıyoruz. Bu öz-
neler “ben”i de içine 
alan bir yerden de-
ğil, siyasi bir kalıp 
olarak kullanılıyor. 
Bana öyle geliyor ki, 
güncel feminist poli-
tikada hedefe konan 
iktidar, sistem, dev-

let, uzakta bir patriyarka bizim yanı başı-
mızdaki erkeklerle ve içinde olduğumuz 
patriyarkal sarmalla daha az didişme-
mizi sağlıyor. Belki biz de bunu tercih 
ediyoruz. Feminist politikayı hayatımızı 
değiştirme yükünü taşımadan yapıyo-
ruz gibime geliyor. Özel olan politiktir 
konusu bizim hayatlarımıza değmeden 
dile getiriliyor. Örneğin kadın cinayet-
leri politikamız… Genel olarak erkekler 
öldürüyor, genel olarak erkekler en ya-
kınlarındaki kadınları öldürüyor, genel 
olarak devlet erkekleri koruyor ama bu 
bizim hayatımıza nasıl yansıyor? Ben 
aslında son on yıldaki siyasi hedefleri-
mizin ve siyaset yapma halimizin bizi 
feminist siyasetin özünden uzaklaştırıcı 
etkisi de olduğunu düşünüyorum. Femi-
nist siyaset, 80 sonrası, diyelim 90’ların 
ikinci yarısına kadar bunu aşmaya ça-
lışıyordu. “Biz kadınlar” içinde bir de 
“ben” öznesi vardı. Kampanya konu-
ları; dayak, sarkıntılık, cinsel taciz gibi 
kendi deneyimlerimizi de kattığımız ve 
her birimizin özneliğini ortaya koydu-
ğu yerden de belirleniyordu. Burada bir 
soru soruyorum, kendime ve herkese. 
Birbirini deşmeden, hayatını deşmeden 
siyaset yapmak bize tek tek “ben”lere 
daha mı iyi geliyor? İstediğin kadar ra-
dikal şeyler söyle, “katil devlet”, “erkek 
devlet”, “patriyarkal devlet” de; bu seni 
radikalleştirmiyor. Feminist siyaseti ra-
dikalleştiren siyaseti güncel hayatımıza 

nasıl yansıttığımız değil mi? 
Cemre: Bu bahsettiğin bence genel 

siyaseti nasıl yaptığınla alakalı. Hem 
amaçsal hem araçsal bir sorun var orta-
da. Erkek egemenliği dışında bu ülke-
de birçok şeye tepki veriyorsun. Ama 
o tepkiyi hangi biçimlerde veriyorsun? 
İstiklal Caddesi’nde eyleme gidiyor-
sun, Facebook’ta paylaşıyorsun, otuz 
kişiye mail gönderiyorsun, bu seni “ne” 
yapıyor peki? Bugün politika yapma 
biçimi bu mudur? Feminizm de bu ge-
nel resimden kendine düşen payı alıyor 
aslında. Burada da kendi gündemimizi, 
kendi hayatımızdan da yola çıkarak be-
lirlemediğimiz bir dönemde olduğumuz 
için de; hayatlarımızın olağan akışı içe-
risinde gidip gelirken politika yapılacak 
ve tepki verilecek alan en çarpıcı veya 
acil olanmış gibi yansıyor; yani evet, 
feminizm adına en acil görünen şey 
kadın cinayetleri. Sakine’nin dediğine 
geliyoruz burada: kadın cinayetlerini 
bizim dışımızda bir şeye dönüşüyormuş 
gibi formüle ediyoruz ama öte yandan 
da, ısrarla, “biz tarafız” diyoruz. Taciz, 
tecavüz, şiddet hepsinin bağlantısını ku-
rup biz bunun öznesiyiz diye sözle ifa-
de ediyoruz. Kaba tabiriyle “feminizme 
kendi hayatından başlamamak” hem bir 
örgütlenme sorunu hem de genel siyaset 
yapma biçiminden feminizme düşen bir 
paye. Hayatımızda politikayı, politika 
yapmayı nereye koyduğumuzla da ilgili 
bir şey. 

Meriç: Filiz’in söylediğini şöyle de 
anlamamız gerekmiyor mu, mesele neyi 
gündemleştirdiğimiz mi nasıl gündem-
leştirdiğimiz mi? 

Cemre: İkisi de.
Meriç: Kadın cinayetleri bu ülkenin 

gündemi olmak zorunda ama biz bunu 
nasıl gündemleştiriyoruz, belki yabancı-
laştığımız kısmı budur. Ben bu noktada 
feminist hareketin güçlenmesi, zayıf-
laması, kitleselleşmesi meselesinin de 
ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. 
Politikayı hayatlarımıza ne kadar tercü-
me edebildiğimiz, kendimizi ve birbiri-
mizi ne kadar deştiğimiz, kurcaladığımız 
örgütlenme yani örgütlene-me-me prob-
lemi de değil mi aslında? Birbirimize 
sınırlarımız dâhilinde değiyoruz, birbi-
rimizi hırpalamıyoruz, feminizm çokça 
kendini ve yanı başındakini hırpalamayı 
içerir, içermelidir çünkü benim bildiğim 
feminizm, devrimci ve dönüştürücü bir 
ideolojidir. Oysa feministler takır takır 
evleniyor, bir de nikâh davetiyesi bası-
yor, gelinlik giyiyor… O yüzden ikisi 
–örgütlenme ve politika yapma tarzı- iç 
içe. Dönüp SFK’ya baktığımızda, bu na-
sıl değişir diye düşündüğümüzde, cevap 
“örgütlenme formu” değil tabii ki ama 

YUVARLAK MASA

Feminist hareketin son 
on yıldaki gündemine, 

yürüttüğümüz 
kampanyaların konularına, 

güncel taleplerimize 
baktığımızda, yüzümüzü 

çevirdiğimiz, seslendiğimiz 
yerin daha çok devlet, 
bazen sermaye, ender 

olarak erkekler 
olduğunu görüyoruz
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tersten, seçtiğimiz politikanın kendi ha-
yatlarımıza değmemesi bizi belirsiz bir 
örgütsel forma da mahkûm ediyor sanki. 
İşte bir kadın artık kendi ufkunun geniş-
liğine göre okuyor, tartışıyor, düşünüyor 
ya da bunların hiçbirini yapmıyor! Be-
nim sorum şu; herkesin kendi ferasetine 
bırakılan bir örgütsel faaliyet olur mu?

Cemre: Ben merak ettiğim başka 
bir soruyu soracağım. Son zamanlarda 
güncel feminist politikayı dava takipleri 
üzerinden de yapıyoruz. Feminist hu-
kuk mümkün müdür? Biz mevcut hukuk 
sisteminin ne kadar içinden ve dışından 
siyaset yapıyoruz? Feminist bir dava ta-
kibinde, mevzu olan kadınlık durumu 
veya şiddet olayına karşı, politik bir söz 
söylüyor oluyor muyuz yoksa halihazır-
daki hukuk sistemini gözönünde tutarak 
bir strateji geliştirmeye ve davayı kazan-
maya mı çalışıyoruz?

Meriç: Sadece kadın cinayetlerine 
ilişkin davalarda değil, aslında tecavüz 
ve cinsel taciz davalarında da bu soru 
önemli. Aslında mesele kimi davalardan 
hareketle anlatmaya çalıştığımız şey; 
somut olarak haksız tahrik indirimiydi. 
Haksız tahrik indirimi gerçekten, kadın-
larla, kadınlık durumuyla ve erkek ege-
menliğiyle çok doğrudan ilintili. Sadece 
kadın cinayetlerinde değil, taciz, tecavüz 
dosyalarında da benzer şeyleri görüyo-
ruz. Mahkemelerde kadınlara “tecavüz 
sırasında bağırdın mı, yardım istedin mi, 
sonrasında hemen anlattın mı?” diye so-
ruluyor. Bizim cevap olarak vereceğimiz 
şey, sadece o dosyanın selameti açısından 
değil, kuşkusuz ki kendi iddiamız açısın-
dan; bu davaları feminist hareketin takip 
etme iddiası açısından çok önemli. Tüm 

cevaplarımızı “cinsiyetçiliği aşındırma” 
amacımıza uygun vermemiz gerekiyor. 
Biz davaları bu nedenle takip ettiğimize, 
haksız tahrik indirimini böyle bir yerden 
tartıştığımıza; tecavüzde, tacizde kadının 
nerede olduğu, kıyafetinin nasıl olduğu, 
alkollü olup-olmadığı, neye evet dediği, 
hiçbiri önemli değil, “hayır” demesi yeter-
li dediğimize göre, genel yaklaşımımız bu 
olduğuna göre, savunmamızın da bunun 
üzerine kurulması gerekir. Aksi bir kabul 
zaten alelade hukuki bir destek sunmak-
tır ki bunu bütün avukatlar yapabilir; fe-
minist avukatların, feministlerin, feminist 
hareketin o davayı takip etmesine gerek 
yok. Bence feminist politikayla köprüyü 
kuracağımız hukuk alanı taciz, tecavüz 
dosyaları. Niye? Çünkü kadın cinayetle-
rinde ölüm olması bir tarafa, aslında kadı-
nın olmadığı bir yerde bunu tartışıyorsun, 
asıl olarak ailesiyle muhatap olarak… 
Örneğin kadın adamdan ayrılıyor, belki 
başka birine sevdalandığı için, adam da 
aldatıldığı ve kahrolası “erkeklik gururu” 
zedelendiği için tecavüz ediyor. Biz de 
“başka biriyle olmuştur-olmamıştır sana 
ne/size ne, bunun davayla ne ilgisi var” 
diye savunma yapacağız… Ama burada 
yargılamanın selameti ve varacağı nokta 
açısından kadının ailesinde, hatta avukat-
larda tereddütler doğabilir. “Davanın stra-
tejisini şöyle kurmazsak aleyhimize karar 
çıkabilir” ya da haksız tahrik nedeniyle 
indirim yapabilir gibi kaygılar doğabi-
lir. O yüzden bu yaklaşımı taciz tecavüz 
dosyalarında ve kadının onayını alarak 
uygularsak, sanki daha doğru olur. Yani 
“mesajlaştı ne var, ne alakası var” diyebil-
mek için senin müvekkilinin de buna hazır 
olması gerekiyor, tek senin karar verebile-

ceğin bir şey değil. 
Sakine: Evet hakime, “ne var mesaj-

laşmış” demek zor olabilir, herkes yanaş-
mayabilir ama şöyle bir yöntem olabilir: 
savunmalar politik bir propaganda, me-
tin gibi yazılabilir. Öyle bir yolla da biz 
tartışabiliriz, teşhir edebiliriz, oralardan 
gündemleştirebiliriz. Genelde sorulan bu 
sorular üzerinden…

Meriç: Emin ol duruşmada olduğu 
kadar etkili olmaz. Çünkü hakim ve sav-
cı orada duyuyor, onun etkisi başka.

Filiz: Mesela sadakat sorumlulu-
ğu boşanma için haklı gerekçe, nafaka 
ödenmemesi için koşul oluyor. Oysa 
eğer biz kadınların karşılıksız eviçi 
emeğinden söz ediyorsak kadının nafa-
ka almasının kusursuz olması koşuluna 
bağlanmasına itiraz etmemiz gerekir. 
Üstelik kusur tespiti erkek adaletin in-
safına bırakılıyorken ısrarla itiraz etme-
miz gerekiyor diye düşünüyorum.

Meriç: Mesela kadın cinayetlerin-
de “haksız tahrik” kadın-erkek ayrımı 
olmaksızın herkese uygulanmak için 
konulmuş genel bir madde, ama hep 
kadınlar aleyhine işliyor! Nafaka da as-
lında kadın-erkek telaffuz edilmeksizin 
konulmuş genel bir düzenleme. Ama 
bütün mal, para pul erkeğe “ait” oldu-
ğu için boşanma sonucunda yoksullaşan 
kadın oluyor. Bu nedenle nafaka asıl 
olarak kadınlar için ufak bir maddi des-
tek oluyor. Ama erkeklere bağlanması 
gibi örnekler, hatta erkeğin sevgilisinin 
yani üçüncü kişinin, boşanmak istediği 
kadına (eşe) tazminat ödemesi gibi ör-
nekler, aile mahkemelerindeki gidişatın 
da “aile” lehine ama kadınlar aleyhine 
olduğunu gösteriyor. 

YUVARLAK MASA
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DOSYA

Türkiyeli feminist hareketin bu-
gününü, güncel sorunlarını dü-
şündüğümde bir kozanın için-

deymişiz gibi hissediyorum çoğu za-
man. Geçmişin iplerini şimdinin içinde 
harıl harıl ören, gittikçe daha da büyü-
yen, olgunlaşan, önümüzdeki günlerde 
neye dönüşeceğini tam kestiremesek 
de sesini duyduğumuz, kabuğu çok da 
kalın olmayan bir koza. Evrileceği yer 
bugün politikanın yollarını açanların, 
taşlarını döşeyenlerin ellerinde şekille-
niyor; biraz herkesin kendi durduğu ze-
minden tanımlanıyor; gidişat bazen iyi 
bazen kötü oluyor dilimizde, üzerimiz-
deki baskı arttıkça daha da sıkı çekişti-
riyoruz ipleri ama illaki farklı deneyim-
lerle yoğuruyoruz, zenginleştiriyoruz. 
Asıl enerjimizi bu zenginlikten, bazen 
çok zorlansak da çatışarak dönüşebili-
yor olma gücümüzden alıyoruz. 

Bu anlamda feminist hareketin po-
litik taleplerinin, mücadele alanlarının, 
son yıllarda daha da çoğaldığını ve ço-
ğullaştığını söyleyebiliriz. Her ne kadar 
bu taleplerin ortaya konuluş biçimleri 
her zaman kadın hareketinin öteki bi-
leşenleriyle ortaklaşmasa, eylemde ve 
söylemde ayrıştığımız noktalar olsa da 
feminizmler kadınların hayatlarında 
radikal değişimler yaratmaya devam 
ediyor, gündelik yaşamımızın içinden 
geçerek sayısız kavrama dokunuyor, 
dönüştürüyor. 

Bir tarafta projecilik, kariyer femi-
nizmi, siyasal partiler düzeyinde tem-
siliyet, etnik kökeni önceleyen talepler 
vs. gibi temalarla önümüze koyduğu-
muz, feminizmin devrimci taleplerini 
zayıflattığı, ideolojik ve politik gücü-
nü azalttığı, alanını daralttığı, dönüş-
türücülüğünün yerine iyileştiriciliği 
geçirdiği gibi eleştirilerle tartışmasını 
sürdürdüğümüz meseleler güncelliği-
ni koruyor. Öte yandan, gündüzleri de 
geceleri de binlerce kadının sokaklarda 
varız, biz buradayız dediği, taleplerini 
haykırdığı coşkulu bir döneme şahitlik 
ediyoruz. Sokakları dolduran böylesi 
gösterişli -gösteri değil- eylemleri el-
bette farklı açılardan değerlendirebili-
riz. Hemen her yaştan kadınları bira-
raya getiren bu enerjiyi feminist hare-
ketin tetiklediğini, hatta ivme verdiği 
düşünüyorum. Geçtiğimiz 25 Kasım 

Taksim buluşması mesela, son dönem 
kadınlara yönelik şiddete karşı, cins kı-
yımına karşı yürütülen politikalardan, 
kampanyalardan büyük oranda beslen-
di.

Tam da bu noktada, 2000’li yılların 
feminizminin, mücadeleyi “görünür 
kılma” hedefinin ötesine geçtiğimizi 
fark etmeye, bugün nasıl her zaman-
kinden daha çok “görünür” olduğu-
muzu, nasıl “görselleştirildiğimizi”, 
feminizmlerin, feministlerin “imajı”nın 
ne olduğunu tartışmaya açmaya, bu 
konuda yeni stratejiler oluşturmaya ih-
tiyacı var. Kadınlar, hareketin içinde, 
eylemlerde oldukları kadar caddelerde, 
sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde 
gündelik yaşamın her alanında sadece 
bedensel varlıklarıyla değil duygularıy-
la, düşünceleriyle ayan beyan “var”lar. 
Bu yüzden iktidarlar için, ataerkil sis-
tem için daha tehditkârlar; bu yüzden 
maruz kaldığımız saldırıların biçimleri 
de şiddeti de daha farklı, daha yoğun. 

Görüntüler ise bu saldırıların gü-
nümüz dünyasında en etkili araçlarına 
dönüşmüş durumdalar. Kadın bedeni 
hâlâ ataerkil sistemin fiziksel ve ahlaki 
ölçülerine uygun olarak görselleştirili-
yor. Haberlerde, dizilerde, reklamlarda, 
şov programlarında hâlâ ya cinsel ob-
jeyiz, ya alay edilen, aşağılanan, dövü-
len, nihayetinde ötelenen ikinci cinsiz. 
Yetmiyor, bir de bunlara kadın bedenini 
şiddetin evi olarak kanıksatmaya çalı-
şan cinayet mağduru kadınların kanlı 

bedeni ekleniyor. Bu görüntüler, ilmek 
ilmek örülen kadına yönelik şiddet 
karşıtı kampanyaların etkisini popüler 
medyanın ticari malzemelerine dönüş-
türme çabasındalar. Erkek egemen ba-
kışın cinsiyet kodlarını taşıyan, yeniden 
üreten türlü türlü görüntüler, tekrarlarla 
belleklere kazınıyor, bellek siyasetinin 
araçları olarak işlevselleştiriliyorlar. 
Milyon kare elinde pankart tutan “ey-
lem kadını fotoğrafı” çeksek de bu şe-
kilde arşiv oluşturmanın, andaç nesne-
leri üretmenin ötesine gidemeyeceğiz 
besbelli. Bu araçlar karşısında feminist 
yöntemleri nasıl geliştiririz, görüntüle-
rin feminist dilini nasıl üretiriz, yaptık-
larımıza yenilerini nasıl ekler, nasıl ço-
ğullaştırır, nasıl güçlendiririz diye her 
zamankinden daha fazla sorgulamaya, 
tartışmaya ihtiyacımız var diye düşü-
nüyorum. Nasıl olsa öldürülüyor, dövü-
lüyoruz, bütün bunları görünür kılmak 
ama nasıl olursa olsun göstermek gere-
kiyor demekten daha fazlasını yapmak 
zorundayız. Evlerimizi, sokaklarımızı 
dönüştürdüğümüz gibi imajlarımızı da, 
bize yapışıp duran, pornografikleştiren 
imajları da dönüştürmenin, sökmenin 
yollarını aramak durumundayız. Belki 
işe şiddet mağduru kadınlar kadar şid-
deti uygulayan, öznesi olan erkekleri, 
saldıran erkek bedenini daha çok gör-
selleştirerek başlayabiliriz. Belki bu, 
erkekliğin gittikçe daha çok soyutlama-
ya dönüşmesine engel de olacak adım-
lardan biri olur… 

Görünürün ötesine…
Evlerimizi, sokaklarımızı dönüştürdüğümüz gibi imajlarımızı da, bize yapışıp 
duran, pornografikleştiren imajları da dönüştürmenin, sökmenin yollarını aramak 
durumundayız

N. Gamze Toksoy

Çizim:Serpil Odabaşı
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Şefkat-Der’in “Can güvenliği teh-
dit altında olan kadınlar için; dev-
let korumuyorsa, canınızı kurtar-

mak için kendi başınızın çaresine bakın 
kılavuzu”, yerleşik basınımızda görebil-
diğim kadarıyla, müstehzi gülümseme-
lerle, “ilginç öneriler” olarak karşılandı. 
Medya mensupları klişelere düşkünlük-
leriyle bilinirler; ama “ilginç” ve “marji-
nal” klişeleri her zaman fazladan dikkat 
kesilmemizi gerektirir bence, sanıyorum 
“kuir”in karşılığı olarak kullanıyorlar bu 
sıfatları! Acayip, sapkın, yersiz… Bahse 
konu kılavuza bakınca, önce feminist bir 
sığınağa başvuran kadınlara da söylenen 
temel uyarıları görüyorsunuz: Bilinen 
bir adrese gitme, boşanmayı düşündü-
ğünü doğrudan söyleme, nüfus cüzdanı-
nı yanına al… Sonra işin “kuir” kısmı 
geliyor: Adamın içeceğine sakinleştirici 
koy, silah kullanmayı öğren… Sakinleş-
tirici türünden yolları babaannelerimiz 
de önerebilirlerdi belki, birtakım bitki-
lere başvurdukları da vâkidir ama tabii 
silah kullanmak, adamı elini kullanama-
yacak şekilde sakatlamak gibi öneriler, 
onlara biraz fazla görünebilirdi!

Hayrettin Bulan’ın televizyon prog-
ramlarında yana yakıla anlatmaya çalış-
tığı şey, feministlerin yıllardır söyledik-
leriydi aslında: Devlet kadınlara yönelik 
erkek şiddetini durdurmakta hevesli, 
hızlı ve becerikli değil! Kadınlara yöne-
lik erkek şiddetinin bir “aile meselesi” 
olmadığına inandıklarından bile emin 
olamıyoruz. Dolayısıyla, kadınlara “ba-
şının çaresine bak, bunlar seni koruma-
yacaklar” demek, o kadar da “ilginç” 
değil bence. Daha ilginç olanı, bir gruba 
silahlanmayı önermenin “ay ne tatlııı” 
havasında karşılanıyor oluşu. Bir dü-
şünün, herhangi bir mağdur grubuyla 
ilgili “silahlanın” dese biri, maazallah! 
Anlaşılan o ki, kadınlara yönelik erkek 
şiddeti, “vahim ama ciddi değil”ler ka-
tegorisinde; devletin kendine çeki düzen 
vermesiyle üstesinden gelinebilecek bir 
“sosyal yara”! Ya da “Gökyüzü Herke-
sindir” Konferansına ilham veren Nic-
holas Kristof ve Sheryl WuDunn’un de-
diği gibi, “21. Yüzyılın ahlaki sorunu”! 
Bu öneriyi ciddiyetle tartışmaya çalışan, 
izleyebildiğim kadarıyla, sadece Canan 
Arın oldu; yıllardır kadınlara yönelik 
şiddetle her düzeyde uğraşmış bir femi-

nist avukat olarak, “silahlanmak çözüm 
değil, orman kanunlarına mı döneceğiz” 
diye karşı çıktı Hayrettin Bulan’ın meş-
ru müdafaa tezlerine… Kadına yönelik 
şiddetin bir eşitlik ve iktidar meselesi ol-
duğunun altını çizmeye çalıştı. Ben, şid-
detin eşitlikle tabii ki ilişkili olduğunu 
ama şiddetle mücadele hukukunun da 
bu ilişkinin bileşenlerinden biri olması 
gerektiğini düşünüyorum. İstediğim, 
feministlerin zaten ve uzun zamandır 
yürüttükleri yasaların hazırlanması sü-
reçlerine müdahaleye işaret etmek değil; 
yasanın şiddetin karşısına konmasını, 
onun alternatifi olarak görülmesini biraz 
tartışmak. 

Yasayı “orman kanunu”na karşı bizi 
koruyacak bir toplumsal sözleşme gibi 
kabul etmek, politikayı nerede, hangi 
düzeyde sürdürebileceğimize, dahası, 
politikanın imkânlarına ve sınırlarına 
ilişkin bir tartışmanın kapısını açıyor. 
Sözleşmenin tarafı olarak kendi ihtiyaç 
ve taleplerimizi oraya yazdırma çaba-
sı, politik mücadelenin olmazsa olmaz 
bir parçası elbette ama aynı zamanda, 
Türkiye’de ve dünyada feminist hare-
ketin dahil olduğu en zorlu düğüm belki 

de. Çünkü yasa, “orman kanunu”dur! 
Yasa, şiddetin karşıtı değildir, kendini 
ortaya koyması zaten şiddetle ve iktidar-
la mümkün olandır. Kendini şiddetle var 
eder ve şiddetle sürdürür. Mağdurların 
kendi hukuklarını oluşturma girişimleri 
karşısındaki güçlü tepki, onların değil, 
yasanın korunmasıyla ilgili bir tepkidir.

“Şiddetin her türlüsüne karşıyız” 
sözü de bu bağlamda düşünülmeye, tar-
tışılmaya muhtaç. Bir yandan, “mağdu-
run şiddeti”nden çok çekmiş olmanın 
getirdiği bir bilgelik var bu sözde; onun 
şiddeti haksız, benimkisi haklı demenin 
sonuçlarını biliyor olmanın. Aynı za-
manda, “her türlü şiddet” derken, aynı 
olmayanı aynılaştırma, tek isim altında 
hizaya sokma da var. Meşru müdafaa 
nedir, kendimizi savunmak nerede biter, 
şiddet nerede başlar? Bu soru çetrefil bir 
soru ve bana öyle geliyor ki, “her türlü 
şiddet” cevabı, bu zorluğu geride bırak-
ma isteğinin sonucu. Bu soruyu geride 
bırakmak o kadar kolay değil çünkü şid-
dete karşı başvurmamız önerilen yasa 
da şiddetten muaf değil… Böyle oldu-
ğu için, hukuki bir terim olan “meşru 
müdafaa”nın aynı zamanda siyasi bir 

Çünkü yasa, orman kanunudur!

Aksu Bora

DOSYA

Birine tokat atmak, bağlamdan ve özneden bağımsız olarak şiddet diye tanımlanabilir mi? 
İktidar sahibi ile madun arasındaki farkı görmezden gelerek bir şiddet tarifi yapılabilir mi?
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tartışmanın konusu olduğunu hatırlama-
mız, hatırlatmamız ve şiddetle ilgili her 
türlü tartışmayı şiddetle reddetmenin 
politik değil, olsa olsa ahlaki bir tavır 
olduğunu görmemiz gerekir. Bu, kadın-
lara yönelik şiddeti politikanın konusu 
yapmaya çalışırken, kendimizi ahlakın 
ve ahlakçılığın sularında buluvermemi-
ze neden olabilir korkarım. 

Geçtiğimiz günlerde Mor Çatı 
Vakfı’nın yaptığı bir açıklama, kadınlara 
yönelik şiddetin politik bir sorun oldu-
ğunu vurgulaması ve feminist tutumun 
“kadınlara karşı her türlü şiddete hayır” 
koalisyonundaki diğer bileşenlerle far-
kını ortaya koyması bakımından, önem-
liydi. Mor Çatı Vakfı’nın televizyon-
larda yayınlanmak üzere çektiği kadına 
karşı şiddetle ilgili üç film, RTÜK tara-
fından “toplumsal cinsiyet eşitliğine ay-
kırı” olduğu gerekçesiyle engellendi ve 
Vakıf, şöyle bir açıklama yaptı: “RTÜK 
kadına şiddete karşı çıkan ama bunun 
arkasında erkeklerin toplumun her ala-
nındaki egemenliğini görmeyen ikiyüz-
lü tutumun bir örneğini sergiledi. 20 yılı 
aşkın bir süredir kadına karşı şiddetle 
mücadele eden Mor Çatı’nın TV’lerde 
ücretsiz yayınlanmasını istediği spotla-
rı ‘toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı’ 
buldu, ‘genelleme’ yapıldığını söyledi. 
Genelleme yapmadan kadına şiddet an-
laşılamaz. ‘Kadına şiddet’ dediğinizde 
de genelleme yapmış olursunuz. Çünkü 
bunun ardındaki toplumsal cinsiyet eşit-
sizliklerine işaret edersiniz. RTÜK’ün 
sözünü ettiği ‘toplumsal cinsiyet eşitli-
ğine’ değil.” 

Bu açıklama önemliydi, çünkü “si-
yasetin ihtilaflı nesnesi” olan toplum-
sallığı tarif etmenin tam da politikanın 
asli meselesi olduğunu hatırlatıyordu. 
Şiddeti bir “toplumsal sorun”, “zihni-
yet sorunu”, “sosyal yara”, “medeniyet-
sizlik meselesi” olarak adlandırmanın, 
politik mücadelenin bir parçası olduğu-
nu… Aile içi şiddetle mücadelenin bir 
sosyal hizmet alanı değil, politik müca-
dele olduğuna ve bu ikisi arasındaki far-
kın bulanıklaşmasının feminist hareket 
açısından yaşamsal bir sorun olduğuna 
işaret ediyordu. Ka-Mer’in kendi çalış-
malarında açtığı bir patika da bu açıdan 
kritik önemde görünüyor: Kadınların 
şiddetin sadece mağduru değil, aynı za-
manda failleri de olduğuna ilişkin bilinci 
derinleştirme çabası. “Şiddetin her türü-
ne karşıyız” sözünün yeni anlamlarla 
zenginleşebileceği, yukarıda söylediğim 
türden bir “hızla geçiverme” hissinin de-
rinleşme ve bağlamsal düşünme çabası-
na evrilebileceği bir patika burası. 

Mor Çatı’nın bahsettiği “genelleme”, 
toplumsalın politik tarifi anlamına geli-

yor - ihtilaflı nesneye bu türden genelle-
melerle biçim veriyoruz. “Şiddet” de bu 
anlamda, bir genelleme. “Her türlü şid-
det” dediğimizde, hangi eylemleri, han-
gi tehditleri kast ediyoruz? Birine tokat 
atmak, bağlamdan ve özneden bağımsız 
olarak şiddet diye tanımlanabilir mi? İk-
tidar sahibi ile madun arasındaki farkı 
görmezden gelerek bir şiddet tarifi yapı-
labilir mi? Bakanlığın taslağında şiddet 
şöyle tanımlanmış: “Bireyin, fiziksel, 
cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar 
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuç-
lanan veya sonuçlanması muhtemel ha-
reketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı 
ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini 
de içeren, toplumsal veya özel alanda 
meydana gelen fiziksel, cinsel, psiko-
lojik, sözlü veya ekonomik her türlü tu-
tum ve davranışı ifade eder”. Kadınlara 
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması-
na Dair Bildirge’nin ilk iki maddesinde 

yapılan tarifin bir özeti ve aynı zaman-
da, kadın örgütlerinin taleplerini içeren 
bir tarif bu (ekonomik şiddet, bildirgede 
yok ama burada var; bunu Türkiyeli ka-
dın örgütlerinin başarı hanesine yazmak 
gerek herhalde. Ve tabii BM bildirge-
sindeki yokluğunun anlamı üzerinde 
düşünmek!) Bu tarif, bütün tarifler (ve 
adlar) gibi, bir genelleme. Dayak, bu ta-
rifin altında; sözlü aşağılama, tecavüz, 
bankamatik kartına ya da bileziklerine 
el koyma da… Bu tarif, feministlerin 
onlarca yıllık mücadelelerinden, bu mü-
cadelenin deneyimlerinden gelen bilgiyi 
içeriyor: Şiddet öyle bir şeydir ki, fizik-
sel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik 
biçimler alır, bu biçimler altında olan 
şey, aynıdır; mağdurun acı çekmesi. Şid-
det, eyleme dökülmemişken, bir tehdit-
ken de şiddettir. 

Bildirge, yasa taslağında olmayan bir 

politik analizi de giriş kısmında içeriyor: 
“Kadınlara yönelik şiddetin, erkeklerin 
kadınların üzerinde egemenlik kurma-
larına ve onlara karşı ayrımcılık yap-
malarına ve kadınların azami derecede 
ilerlemelerine engel olmasına yol açan, 
kadınlar ve erkekler arasındaki tarihten 
gelen eşit olmayan güç ilişkisinin bir 
tezahürü olduğunu ve kadınlara yönelik 
şiddetin, kadınları erkeklerle karşılaştı-
rıldığında ikincil konuma zorlayan can 
alıcı sosyal mekanizmalardan biri oldu-
ğunu kabul ederek…” Bu analiz, femi-
nistlerin şiddeti sistematik bir hak ihlali 
olarak kavramsallaştırmalarıyla çakışı-
yor - öznesi belirsiz bir zihniyet sorunu 
değil, erkeklerin kadınları ikincil ko-
numda kalmaya zorlamalarını mümkün 
kılan bir araç olarak şiddet. İşte bu “ge-
nelleme”, şiddeti ayırt etmenin aracını 
veriyor bize, aynı olmayanı aynılaştırma 
tehlikesinden koruyor, benzemez görü-
nenin benzerliğini açık ediyor. İktidar 
edenin eylemleriyle iktidara tabi olanın-
kileri farklı değerlendirmemizi mümkün 
kılıyor.

Eğer şiddeti böyle tarif ediyorsak, 
her türlü şiddetin aynı kaynaktan bes-
lendiğini söylediğimizde, ne söylemiş 
oluyoruz? Ka-Mer’in açtığı patikadan 
biraz daha ilerlediğimizde, yani kadınla-
rın şiddetin sadece mağduru değil, faili 
de olabildiklerini hesaba kattığımızda, 
cinsiyet ilişkilerini kadın-erkek ilişki-
sinden daha karmaşık bir şey olarak 
analiz edebiliyoruz. Erkeklerin kadınları 
ikincilleştirmelerinin yalnızca iki tarafı 
yok aslında: Erkekler ve kadınlar! Ba-
zen, kadınlar da birbirlerini ikincilleş-
tirebiliyorlar, bunu yaparken şiddeti bir 
araç olarak kullanıyorlar; kadınlar ara-
sında geçiyor diye hikâyenin bir cinsiyet 
hikâyesi olmadığını düşünmemiz için 
bir neden yok diye düşünüyorum. Ör-
neğin, Amargi’nin 23. Sayısında “Bana 
inanıyor musunuz?” diye haykıran seks 
işçisi Elena Jeffreys’in “trajedilerimi-
zin gösterisini yapmadığımız için bizi 
inandırıcı bulmuyor musunuz?” sorusu, 
kadınlık ve kadınların kurtuluşu tahay-
yüllerine ilişkin çok öfkeli bir eleştiriy-
di; bütünüyle bir cinsiyet hikâyesinden 
söz ediyordu… Burada, bir adamın ken-
disinden ayrılmak istediği için karısını 
öldürmesiyle nasıl bir ortaklık var da 
biz ikisini de karşı olduğumuz “her türlü 
şiddet” içinde göreceğiz? Feminizmin 
bakışı olmaksızın, adamın cinayetiyle 
kadınların “hastalıklı sirk gösterisi”nin 
benzer bir ihlal eylemi olduğunu gö-
remeyiz; bunu göremediğimizde işte, 
kadınlara karşı şiddeti bir “ahlaki prob-
lem” zannedebiliriz! Feminizmin bakışı 
bize cinsiyete dayalı ikincilleştirmeleri 
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ayırt edebilme imkânı sunar: Bir kadı-
na sahip olduğunu düşünen bir adamla 
başka kadınları kurtararak kendi kurtul-
muşluğunu tescil edebileceğini düşünen 
bir kadının benzer bir ihlalin öznesi ol-
duğunu böylece fark edebiliriz.

Yeniden başa dönelim: Kadınların, 
kendilerini çeşitli yollarla ikincilleştir-
meye çalışan, bunu başaramadığında 
öldürmeyi hak olarak gören erkeklere 
karşı direnmelerini “her türlü şiddet”e 
dahil sayabilecek miyiz? Kadın adamı 
elini kullanamaz hale getirdiğinde, han-

gi hakkı ihlal etmektedir, adamın kendi-
sini öldürme hakkını mı? Meşru müda-
faa, hukukun tanımladığı bir haktır ama 
daha önemlisi, konuştuğumuz bağlam-
da, politik bir tartışma konusudur: Han-
gi eylemler meşru müdafaa sayılacaktır, 
biz neye şiddet diyeceğiz? Bir kadının 
bir erkeğe yönelik eyleminin “ölçülü” 
olup olmadığına nasıl karar verilecektir 
örneğin? Yahut “saldırının halen devam 
etmesi”nden ne anlamalıyız? Bir erke-
ğin eski karısını ölümle tehdit etmesi 
“ciddi ve gerçek” bir saldırı sayılır mı? 

Bu soruları “yabancı bir erkeğe cilve-
li bir şekilde saati sormak” eyleminin 
tahrik sayılıp sayılamayacağı gibileriy-
le devam ettirmeliyiz; “namus saiki”nin 
nasıl bir tür “mücbir sebep” muamele-
si görebildiği, “çılgın aşık”ların bazen 
ölçüyü biraz kaçırmalarının neden hoş 
karşılanabildiği… 

Hukukun korumaya çalıştığı bizim 
hayatımızdan çok, kendi düzenidir; za-
ten hep orman kanunu içinde yaşamakta 
olan kadınların sığınabileceği bir hukuk 
var mıdır? 

DOSYA

Sığınaklar Kurultayı’nda kadın düşmanı resmi görüşler seslendirilmemeli!

Kadına yönelik aile içi şiddete kar-
şı oluşturulan Sığınaklar Kurultayı’nın 
14.’sü 19-21 Kasım tarihlerinde 
Nevşehir’de yapıldı. Katılımcı gider-
lerinin küçük bir bölümü için Nevşe-
hirli kadınlar, belediyeden ve yereldeki 
resmi kurumlardan da destek almış. Bu 
desteklerle bağlantılı olarak, bağımsız 
politik alanın “sınırlandığı” kurultay 
organizasyonunda, resmi kurumlardan 
konuşmacılara da yer açılmış olduğu-
nu gördük. Nitekim Nevşehir Üniver-
sitesi Rektörü Filiz Kılıç’ın erkek ege-
menliğinden kadınları sorumlu tutan 
konuşması, bize yeniden “Siyasi parti 
veya kurumlarla işbirliği hangi sınırlar 
dâhilinde gerçekleştirilebilir? İşbirliği 
içinde bağımsız politika mümkün mü? 
Alınan destekler ne anlama geliyor?” 
gibi soruların tartışılması gerektiğini 
hatırlattı. 

Filiz Kılıç, “sığınak” sözcüğünün 
çok farklı çağrışımlara neden olduğu-
nu, değişmesi gerektiğini belirterek, 
“Kadın zavallı bir mahlûkat mıdır ki 
sığınaklarda olsun?” sözleriyle doğ-
rudan sığınak taleplerini ve kurultay 
politikalarını hedef aldı. “İsim değil, 
içerik belirleyicidir,” diyebiliriz ama 
önerilen tanımlar farklı kadın politi-
kalarına denk geliyor. Örneğin, devlet 
“sığınak” yerine “kadın konuk evi” 
diyor. Konuk evlerinde “…kadın sığı-
naklarının evrensel ilkeleri göz önünde 
bulundurularak hizmet verilmektedir,” 
denilmesine karşın, uygulamada bu 
ilkelerin işlemediğini biliyoruz. Sığı-
naklara, “konuk evi” dense de konuk 
evlerinin çoğu zaman kadınların ca-
nını kurtarmak için sığındıkları yerler 
olduğu gerçeği değişmiyor. “Sığınak” 
ifadesi, kadınların yaşadıkları şiddetle 
mücadele deneyimlerinden çıkan poli-

tik bir tanımdır. Bu nedenle isim tartış-
masından öte kadınların can güvenliği 
kalmadığı koşullarda sığınakların ye-
tersizliği ve koşulları kadın örgütleri-
nin gündemi olmalıdır. 

Katılımcı kadın gruplarının faali-
yetlerini içeren tanıtım broşürlerin-
den anlaşıldığı kadarıyla devlet ve 
belediyeler, yapmaları gereken sosyal 
hizmetleri kadınlara havale etmişler. 
Doğum kontrolünden “iletişim beceri-
lerinin geliştirilmesine” kadar kadınla-
rı eğitimle medenileştirme hedeflerine 
sıkıştıran çalışmalar, kaçınılmaz olarak 
çeşitli kurumların aile odaklı politika-
larıyla iç içe geçiyor. Örneğin belediye 
tarafından evlilik öncesi, kadın ve er-
keklere geleneksel rollerin telkin edil-

diği “danışmanlık hizmeti” verilmesi, 
bunu almayan çiftlere “nikâh tarihi 
verilmemesi” yönündeki bir çalışma, o 
yereldeki kadın grubunu desteklerken, 
ailede kadın ve erkek arasındaki çatış-
manın eğitimle aşılacağı varsayımını 
güçlendiriyor. Bu türden “danışman-
lık” ve benzeri çalışmalar, mevcut po-
litik mücadele potansiyelini sınırlandı-
rarak var olanı yeniden üretiyor.

Kurultaydaki bir başka tartışma 
konusu, bazı kadın kurumlarının şid-
det tanımıyla ilgiliydi. Kadın ve erkek 
arasındaki iktidar ilişkisinden kay-
naklanan erkek şiddeti istatistiksel bir 
veriye indirgenirken, sık kullanılan 
“toplumsal cinsiyet ayrımcılığı”, “top-

lumsal cinsiyet temelli şiddet” gibi 
ifadeler, erkeği işaret etmeden ve aile 
içindeki tahakküm ilişkilerinin üzerin-
den atlayarak, mücadele edilmesi ge-
reken özneyi (erkeği) belirsizleştiriyor. 
İşte bu noktada Sığınaklar Kurultayı, 
kadın gruplarının siyasallaşması ve 
erkek egemenliği ile çatışmacı bir ze-
minde mücadelenin sürdürülebilmesi 
açısından çok önemli. Bunların dışın-
da dile getirilen bazı örnekler tehlikeli 
gelişmelere işaret ediyor. Kadınları 
güçlendirmeye yönelik destek ve da-
nışmanlık hizmeti veren çalışmaların, 
hükümetin aile politikalarıyla çelişi-
yorlarsa engellenmesi, aile irşat büro-
larının kadın danışma bürolarının yeri-
ni alması ve hükümetin aileci STK’lar 
oluşturma ihtimali söz konusu.

Kurultayda yaşanan başka bir olay 
da Kürt kadınların cezaevinden oku-
duğu bir mektubun, tartışmalara ve 
gerginliğe neden olmasıydı. Bu tar-
tışmalar ortak hattı zedeleyecek şe-
kilde sürdürüldü ve gündemi kilitledi. 
Ancak daha önceki kurultay dene-
yimlerine bakıldığında, sert tartışma 
süreçlerinin sonraki kurultay ve ara 
kurultaylarda aşılabildiği, kurultay il-
keleri çerçevesinde ortaklaşılabildiği 
görülüyor.

Okunan mektuba ve rektöre verilen 
tepki, ardından Nevşehir Üniversitesi 
öğrencilerinin protesto edeceğine dair 
söylentiler, güvenlikle ilgili sorunların 
doğması 14. Kurultay’dan iz bırakan 
olaylar arasında. Nevşehirli kadın-
ların bütün bu süreçlerde resmi ku-
rumlardan yana davranması ise güven 
zedeleyiciydi. Bu ortama rağmen ku-
rultaydan çıkan ortak kararda, “Kadın 
ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korun-
masına Dair Kanun”la ilgili 222 kadın 
örgütünün imzaladığı taslağın aynen 
yasalaşması talebi yinelendi.

Sakine Günel
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25 yıl önce feministler da-
yağın meşruluğuna karşı 
çıktı. Duruş olarak kadın 

dayanışmasını işaret etti. Dayanışma 
ağları oluştu, 1990’da kurulan Mor 
Çatı, Dayağa Karşı Kadın Dayanışma-
sı Kampanyası’nın en somut ve kısa 
dönemde ortaya çıkan sonucudur diye-
bilirim. Mor Çatı 22 yıldır dayanışma 
merkezi ve dönem dönem sığınakta tek 
tek kadınlarla dayanışarak kadın bilgi-
sini çoğaltmakta. Şiddeti meşrulaştıran 
işleyiş ve süreçleri görmeye ve kadın 
dayanışması ile bunları deşifre edecek 
gücü kazanmaya çalışıyor. 

1987’deki Dayağa Karşı Kadın 
Dayanışması Kampanyası’nda karşı 
çıkılan dayağın meşruluğu iken, artık 
bugün feminist deneyim ve bilgimiz 
kadına yönelik erkek şiddetinin farklı 
yüz, işleyiş ve süreçlerinin farkında-
lığını getirdi, görünür kıldı ve müca-
dele etti. Artık şiddetin dayak, küfür, 
tecavüz, yaralama, tehdit, ölüme kadar 
giden süreçleri ile birlikte “şefkat” ile 
gelen elimizi-kolumuzu-aklımızı bağ-
layan, tek tek hayat alanlarımızı milim 
milim küçülten, bizi nefessiz bırakan, 
erkeğin çizdiği alana hapseden, haya-
tımızı yaşatmayan-erkeğin/saldırganın 
verdiği hayatı yaşatan, gözümüzü alan-
yerine erkeğin/saldırganın gözünü ve-
ren, yalnızlaştıran, “hastalandıran” 
erkek şiddetlerini de biliyoruz. Hayat-
larımızdan; kendi hayatlarımızdan ve 
paylaşan kadınların hayatlarından.

Bu sıkıştırılmış, 
daralan çizgiler 
arasında kadınlar 
olarak nasıl diren-
diğimizi, hayatta 
kalıp-hayatı yaptı-
ğımızı, değişim için 
mücadele verdiği-
mizi, kurtulma ira-
demizi, gücümüzü 
de biliyoruz. 

Aile içindeki kadına yönelik erkek 
şiddeti bir kontrol mekanizması. Aynı 
zamanda cezalandırma, güç gösterme 
içeriyor. Seçilmiş, kasıtlı ve sistematik. 
Patriyarka için eşitsizliği korumanın, 
ayrımcılığı tutmanın bir aracı. Aile içi 
şiddet bireysel bir durum değil. Toplu-
mun bütününe yayılmış ve örgütlü.

Türkiye’de feminist hareketin kadın 
sığınağını gündeme getirdiği yıllardan 
bu yana heteroseksist-patriyarkal dev-
let birçok özgürlük karşıtı hamle yap-
tı; reformlarla birlikte kavramlarımızı 
kullanıp, erkek egemenliğini yeniden 
üreten, aileyi güçlendiren ve ailede ka-
dını yeniden “kadın” olarak tarifleyen 
politika ve pratikleri gerçekleştiriyor. 
Aile içi şiddet devlet katında A.İ.Ş. 
diye ağızlardan düşmezken kadın cina-
yetlerinde “haksız tahrikle” erkeklere 

“öldür” denilmekte ya da sığınakları 
kadınların can güvenliğini sağlayan 
yerler olarak tanımlayarak anlamı da-
raltılmakta, “kadın konuk evlerinde” 
yaptıkları uygulamalarla ise kadınlar, 
çıkması bazen daha da zorlaşmış şekil-
de, evlerine geri yollanmaktadır. Med-
yadan da izleyebildiğiniz gibi bazen o 
geri gidilen evlerde ölüm beklemekte, 
bazen ise (yakın zamanda olduğu gibi) 
devletin arabuluculuk faaliyeti sırasın-

da ölümle karşıla-
şılmakta. 

Sığınak prati-
ği ve fikri ikinci 
dalga feminist ha-
reketin kazanımla-
rından biri. Femi-
nist bir eylem ve 
politik bir duruş. 
Farklı çoklu femi-

nist pratiklerle zenginleşti. Bugün dev-
letler sığınaklarını, yakınları olan “er-
kek fail”lerden (fail çünkü şiddet yasal 
olarak suç!) kaçan kadın vatandaşları-
nı can güvenliğini sağlamak amacı ile 
1 gecelik, 15 günlük, 3 aylık süre ile 
“konuk”lattığı; kabul için sağlık rapo-
ru ve polise resmi şikayet başvurusu 
istediği; bina içinde ve dışında silahlı 

güvenlikle koruduğu; bina dışına çı-
karmadığı-hapsettiği, cep telefonlarını 
ellerinden aldığı, her tür iletişiminin 
engellendiği, giriş çıkışın izne ve saate 
tabi olduğu, denetlendiği, “yönlendiril-
diği”, bir “aile” gibi namusunun korun-
duğu!; aile birliğinin her durumda sür-
mesi için barıştırma-uzlaştırma yönte-
mi ile kadının direncinin kırıldığı; kaç-
tığı ortamdan başka kapı bırakmayan, 
cinsiyete dayalı uygulamaları yeniden 
yeniden üreten;  kimliksiz-lezbiyen-
trans-psikiyatrik teşhisli-göçmen-yaş-
lı-sakat-fahişe-beraberinde 12 yaş üstü 
erkek çocuğu olanları kabul etmeyen, 
özel ihtiyaç sahibi kadınları dışlayarak 
ayrımcılıkları yeniden ören; şiddet ya-
şantısından kurtulan kadın ve çocukları 
“rehabilite” edilmesi, eğitilmesi gere-
kenler olarak gören; ailenin korunması 
merkezli; şiddete karşı direnci kırma 
hedefli (“sen şanslısın, ötekine baksa-
na”, “çocuklarını babasız mı..”, “iyi 
bir anne isen..”, “sen niye..”, “sen de 
öyle yapmasaydın”, “sende de suç var” 
diyen); şiddeti evde tutmayıp kamuya 
çıkaranı yük görüp, cezalandıran hiz-
met kurumları olarak işletmekte. En 
yakınımızdaki Avrupalı feminist grup-
ların sığınak deneyimine baktığımızda 
merkezî ya da yerel yönetimler, fon 
örgütleri ortaklığı ile yürütülen uygu-
lamalarda da parayı verenin uygulama-
yı nasıl etkilediği -en azından sadece 
uygun bulduğu konulara para verdiği-
ni- sürekliliği nasıl engellediklerini sık 
görmekteyiz. Yerel yönetimlerin daha 
yaygın sığınak açması süreci ile aynı 
zorluk bizlere de hayli yaklaştı. Fon 
örgütleri açısından ise uzun yıllardır 
kendi deneyimlerimizden avantaj ve 
dezavantajları görmekte ve ifade et-
mekteyiz. Aynı zamanda bağımsızlığı-
nı koruyan feminist sığınakların varlığı 
da “mümkünlük”-“özgürlük” gerçeği-
mizi-, hayalimizi kışkırtmakta. 

Mor Çatı için kadın sığınakları, he-
teroseksist-patriyarkal sistemin şidde-
tine maruz kalmış-kurtulmuş kadın ve 
çocukların şiddetsiz-güvenli bir ortam-
da, yaşadıklarını değerlendirip, kendi 
gücünü hatırlayıp, yaşamının kontrolü-
nü tekrar eline alıp, kendisi için uygun 
bulduğu yaşamı kurma konusunda çok 
yönlü destek ve dayanışma alabilecek-
leri evlerdir. Kalma süresi kişilerin ih-
tiyaçlarına/isteklerine/güçlenmesine 

Feminist politikanın aracı olarak sığınak*
Bu sıkıştırılmış, daralan çizgiler arasında kadınlar olarak nasıl direndiğimizi, değişim 
için mücadele verdiğimizi, kurtulma irademizi, gücümüzü de biliyoruz

Fatma Mefkure

Fiziki koşullar ve finansman 
çok önemli olmakla birlikte 
belirleyici olan, sığınağın 

feminist bir bakışla 
kurulması ve yaşantının 

böyle örülmesidir
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göre belirlenen, geçici olarak kalınan 
yaşam alanlarıdır. Sığınağa kabul için 
sistemin şiddetine maruz kalmış-kur-
tulmuş kadın ve çocuklar” olmaktan 
başka değerlendirme ve bölümleme-
lere tabi tutmak ayrımcılıktır. Politik 
olanı örtmek çabasıdır. 

Kendi deneyimimizde de yüksek 
güvenlik riski taşıyan, gözleri görme-
yen, ortopedik engelli, şiddet nedeni 
ile yüzde 85 iş gücü kaybı raporu olan, 
psikiyatrik teşhisli, T.C. vatandaşı ol-
mayan, Kürtçe konuşan, bağımlılığı 
olan ve bu yüzden yalnızca bu konular-
da uzmanlaşmış sığınaklarda kalması 
gerektiği düşünülen birçok kadınla bir-
likte çalıştık. Yetersiz donanımımızı-
alt yapımızı daha yeterli kılmak için 
sığınak yaşantısına 
farkındalık, bilgi ve 
güç kattılar. Birlik-
te güçlendik. Özel-
leşen ihtiyaçları 
için ilgili yerlerden 
destek aldılar, şid-
dete karşı sığınakta 
birlikteydik. Son-
rasında da uygun 
buldukları hayatları kurdular. Sadece 
sığınak, vakıf değil, biz çalışanlar için 
değil, o süreçte sığınakta birlikte yaşa-
yan kadınlar ve çocuklar için de hayatı 
başka kıldılar. 

Sığınakta çalışan kadınlar, kalan 
kadın ve çocuklarla birlikte bireysel 
ve grupsal güçlenme çalışmalarıyla 
dayanışırlar. Her kalanın bir destekçi-
si, birebir görüştüğü bir çalışan vardır. 
Her kadın ve çocukla birlikte; yaşadığı 
şiddetin mekanizmalarını fark etmeye, 
bu ve benzer işleyişlerle tekrar karşı-
laştığında tanıyabilmeye, daha önceki 
yaşantıda kendini nasıl koruduğu ve 
daha başka nasıl koruyabileceğine, 
kendi ihtiyaç-isteklerini belirleyerek 
kaynaklarına ulaşma bilgi ve planlarını 
geliştirmeye, gerçekleştirmeye dönük 
şiddetsiz, destekleyici, dayanışmacı ve 
güçlendirici, sistemli bireysel görüş-
meler yapılmakta. Kalan bir kadın ve 
çocuklarının tek tek güçlenmeleri, ça-
tışan istek-ihtiyaç-çıkarların çok yönlü 
görülebilmesi, desteklenebilmesi için 
anne ve çocukların çalıştıkları kadınlar 
farklı olmakta. Grup çalışmaları ye-
tişkinlere, ergenlere, çocuklara dönük 
olarak ihtiyaç ve istekler temelli olarak 
çoğunlukla sığınakta çalışan kadınların 
da katılımı ile gerçekleşmekte. Sığı-
naklar geçici kalınan yerler olduğu için 
bileşim değişmekte. Her kadın ve ço-
cuk biricik oldukları gibi, sığınağa da 
eşsiz istek-ihtiyaç ve deneyimle gel-
mekte. Her değişiklik, yeni bir birleşim 

ve yeni grupsal gereksinimler anlamına 
gelmekte. Bu anlamda sığınaklarda ko-
lektif yaşantının ihtiyaçları da bireysel 
çalışmalar gibi son derece esnek, de-
ğişen, dönüşen, yapılan ve bozulan ve 
yine yapılan olmakta. (Deneyimimizde 
şiddetsiz iletişim yöntemleri, çocuk-
lara yönelik ihmal ve istismar, aşk ve 
sevgi-lilik, annelik hallerimiz gibi ar-
zulanan çok konuda atölye çalışmaları 
yapıldı) Sığınakta kalan ve çalışan ka-
dınların ayrı ayrı kendi aralarında yap-
tıkları toplantılar da olmakta.

Sığınaklarda çoğu zaman kadınların 
yanında çocukları da vardır. Unutma-
yalım, çocuklar ya şiddetin mağduru 
ya da tanığıdır. Çocuklara yönelik istis-
mar ve ensest de yoğunluklu çıkmakta. 

Son sığınakta Mor 
Çatı’nın çocuklarla 
birlikte çalışmada 
geldiği nokta, bir 
kadın sığınağının 
aynı zamanda nasıl 
bir çocuk sığınağı 
olabileceğini gös-
terdi. Bu sığınak 
kadınları, 18 ya-

şından küçük kız ve erkek çocukları ile 
kabul ediyor. Tüm çocuklar ayrı bir bi-
rey olarak kabul ediliyor ve dayanışma 
görüyor. 

Dayanışırken her yönlü ihtiyaçların 

giderilmesini hedefliyoruz, kültürel, 
ruhsal, entelektüel...

Temasta olduğumuz kadınları ve 
çocuklarını en temel acil ihtiyaçlarının 
karşılanmasına muhtaç kurbanlar de-
ğil, kendini gerçekleştirmeye çalışan 
insanlar olarak algılıyoruz. 

Temelde tüm donanım ve birlikte 
yapılacak güçlenme eylemi; kadından 
taraf, inatçı, inadına feminist çözüm-
lemeden, cinsiyetçiliğe maruz kalmış-
kurtulmuş kadın ve çocuğun gereksin-
melerini önceden bildiğimizi varsayan 
bir anlayıştan değil, her bireyi tekil 

olarak gören (şiddetle mağdur edilmiş 
olması sırasında bununla beraber ve 
bundan bağımsız bir bütün olarak ira-
desi, azmi, gücü ile algılayan) bir du-
ruş ve tutumdan geçmeli. Geçmekte. 
Bu algı ve direniş olmayınca, şiddet 
yaşamış kadın ve çocuklar zayıf, yara-
lı, zavallı, yoksul, cahil, hepsi her tür 
terapiye muhtaç, istismarcı, eğitilmesi 
gereken, saldırgan tutumlu, rehabilite! 
edilmezlerse sokağa düşecek, suç iş-
leyecek, vb. “öteki”ler olur. Sığınağa 
sosyal hizmet uzmanı yanında psiko-
log, sosyolog, hemşire, pedagog, öğ-
retmen, rehber/psikolojik danışman, 
çocuk gelişimci, kadın güvenlik görev-
lisi, kadın polis, gözetmen alınır. Gece 
personelleri ile 24 saat kalanların “başı 
beklenir”, “yalnız kalmalarından”, 
“başkaları ile iletişim kurmalarından”, 
kendi aralarında kuracakları iletişim-
den “endişe” edilir. Cinsiyetçilikten 
tanıyacağınız bir akıl olarak şiddete 
maruz kalmış kadınlardan “korkulur” 
ve onlara “güvenilmez”. Yürütücülerin 
mağdur algısı ve bilgisi üzerinden ön-
ceden-ezberden kurgulanmış mesleki 
kurslar, hobi kursları, sosyal etkinlik-
ler, geziler, sportif faaliyetler, eğitim 
programları yapılır. Kurallar yığılır, 
yazılır, asılır. Giriş çıkış yasaklanır. 
Kalın çizgilerle “kocan seni dövdüy-
se, sende de vardır bir numara” denir. 
Böylesi bir sığınakta bahçe olmazsa 
olmaz olur. 

Yoğun güvenlik tehdidi yaşayanlar 
için gözlerden uzak “bir bahçe nefes 
için şart” olur. Çocuklar için de. Ancak 
daha iyi koşullu “hapishane” yaratmak 
için değil. Her tehdide karşı alınabile-
cek önlemler, açılacak bir yaşam alanı 
ve yaşanacak özgür bir ömür mümkün 
kılınabilmeli ve dayanışma ile çoğun-
lukla mümkün kılınabilir. Fiziki koşul-
lar ve finansman çok önemli olmakla 
birlikte belirleyici olan, sığınağın fe-
minist bir bakışla kurulması ve yaşan-
tının böyle örülmesidir.

Biz elbette sığınak binasında can 
güvenliğini sağlıyoruz. Bunun için, 

Feminist yaklaşımla 
yürütülmeyen sığınaklar 
kadınları heteroseksist-

patriyarkal sistemin dışına 
çıkılmasının ihtimalinden 

dahi “korumak”tadır
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polis gelene kadar dayanacak sağlam 
bir kapı, sokağın elektronik olarak iz-
lenmesi, kapıyı açmadan yaptığımız 
görüntü ve ses kontrolü gibi yollarımız 
var. Yani binamızın bir güvenlik pla-
nı mevcut. Ayrıca korunmaya ihtiyacı 
olanlar için bunu sağlayabilecekleri 
kaynak bilgilerini paylaşıyoruz (örne-
ğin, 4320 sayılı yasadan yararlanma 
gibi). Gerekli durumlarda kadın ve 
çocuklar için bireysel güvenlik planı 
oluşturuluyor. Önemli olan şu: Biz ka-
dını kendinden korumuyoruz. 

Sığınakların adresleri ve telefonla-
rı, kimlerin çalıştığı, kimlerin kaldığı 
gibi bilgiler gizlilik ilkesini oluşturur. 
Gizlilik, kalanların, hatta çalışanların 
şiddet uygulayan erkekler-kişiler tara-
fından yerlerinin bulunmaması için te-
mel önem taşır. Ancak gizlilik ilkesi ile 
güvenlik ve korunma konusu birbirinin 
yerine konulmamalıdır.

Erkek egemenin söylemi olan “ko-
ruma” sığınaklarda yeniden üretilme-
sin diye verdiğimiz mücadele sırasında 
bu söylem karşımıza kendi yarattığımız 
“korunma” kavramı kılığında dikildi. 
Bu kavram ağırlıklı olarak “güvenlik” 
kavramının yanına konulmakta. Sığı-
naklarda kadının saldırganla ilişkisini 
zorla kesmek, toplumdan izolasyon, 
kontrol, iradesini elinden almak “ko-
ruma” adına yapılıyor. Feminist yakla-
şımla yürütülmeyen sığınaklar kadın-
ları heteroseksist- patriyarkal sistemin 
dışına çıkılmasının ihtimalinden dahi 
“korumak”tadır. Buralarda şiddetten 
uzaklık fiziksel olarak algılanmakta, 
güvenlik “erkekliğin kaleleri hapisha-
ne sığınak”larla sağlanmakta. 

İlişkileri şiddetsiz biçimlerle kur-
makta kararlılık, kurmanın rahatlığı, 
değişimin getirdiği güç de güvenliğin 
tamamlayıcısıdır.

Gizliliğin bir başka anlamı da sı-
ğınak tarafından, kalan kadına verilen 
gizlilik sözüdür. Gelen kadın, gerçek 
kimliğini açıklamak zorunda değildir, 
istediği bilgiyi-istediği kadar paylaşır 
ve paylaştığı bilgiler kendi izni olma-
dan hiçbir amaçla kullanılamaz. 

Sığınak gizlilikle anıldığı halde, iç 
yaşamda en zorluk çekilen şey çoğun-
lukla mahremiyettir. Fiziki koşullar 
açısından belki de en dert edilmesi ge-
reken, bağımsız odalardır. Biz bu ko-

nuda şanssız bir yapıya sahibiz. Ancak 
yarattığı avantajlar da azımsanamaz. 
Ortak oda kullanan kadınlar birlikte 
yaşarken çıkan çatışmaları çözme ve 
birbirlerine alan yaratma konusunda 
birçok bilgi üretiyorlar. Son iki sığınak 
deneyimimizde çalışanların kullandığı 
iki odanın girişte olması, ortak yaşam 
alanlarından, çocuk oyun odasından, 
banyo ve tuvaletlerden, yatak odaların-
dan kesinlikle ayrılmamızı sağlayarak 
üst katların kalanların alanı olması pra-
tiğine bizi yaklaştırdı. Kapı anahtarının 
kalan kadınlarda olması, evin kimin 
için olduğunun altını çiziyor. Kalan ka-
dın ve çocukların ofis telefonunu kul-
lanabildikleri gibi, cep telefonlarının 
olduğu, acil haberleşme ihtiyacı için 
olmayanlara telefon temin edildiği, 24 
saat internet erişimi olduğu ve herke-
se şehir içi dolaşım kartı verildiği, ça-
lışanlara ya da kalanlara bilgi vererek 
dışarıda kalabildikleri, çalışanların sı-
ğınakta 24 saat bulunmadığı gibi ayrın-
tıları saymaya gerek görmüyorum. 

Sıkça duyduğumuz bir başka önem-
li mesele de “mağdurlar” tarafından is-
tismar edilmek kaygısı. Biz böyle bir 
kaygı taşımıyoruz. Çünkü değerli kay-
naklarımızı veriyoruz / kaybediyoruz 
mantık ve hissiyatında değiliz. Biz da-
yanışma ile kadının kendi gücünü or-
taya çıkardığını ve bununla durduğunu 
görüyoruz.

Evin işleyişi ile ilgili kurallar- pay-
laşım-yaşantı ilkeleri (temizlik payla-
şımı, çocuk bakımı destekleri, çocuk-
ların ortak yaşam alanından gece saat 
kaçta çekilecekleri vb.) yaşayanlarca 
konulmakta, haftalık harcamalar için 
gerekli olan para kalanlar tarafından 
dönüşümlü olarak idare edilmekte. Ev 
sorumluluğunu tamamen kalanların al-
masına dönük olarak yapılan düzenle-
meler, kalanları ve çalışanları güçlen-
dirmekte ve özgürleştirmektedir. 

Temel kurallarımız gizlilik, şid-
detsizlik ve ortak yaşamın gereklerini 
yerine getirme. Kurallar kişiyi görme-
yi engellememeli, kişisel baskı oluş-
turmamalı diye düşünüyor ve davran-
maya çalışıyoruz. Koruyarak kimseyi 
güçlendiremeyiz. Sadece koruyucuyu 
değiştirmiş oluruz. Annenin, kocanın, 
kural koyucunun vb. yerine biz, kurum 
geçer. 

Cinsiyete dayalı şiddete maruz 
kalmış kadınlar, çocukları ve çalışan-
lar, kendi aralarında ve birbirleri ile 
şiddetsiz, dolayısıyla yatay bir ilişki 
içinde birlikte çalışmaktalar. Sığınak, 
aynı zamanda anti-hiyerarşik eylem ve 
bakış; eşitliği güçlendirici, toplumsal 
normların-aile değerlerinin sorgulanıp, 

kendi dayanışmamız-çıkarlarımız için 
yeni biçimler kurgulanmasına yönel-
miş bir alan. 

Sığınakta çalışan kadınlar, Mor 
Çatı gönüllüsü feministler. Şiddet ve 
sığınaklar konusunda feminist dene-
yimi-yöntemi bilen, eylemin içinde, 
mücadele için dayanışmayı seçen ka-
dınlar. Kendi deneyim ve bilgilerine 
inandıkları kadar, bunu değiştirmeye- 
dönüştürmeye, başka bilgi ve dene-
yim almaya da açıklar. “Örnek olma” 
“misyon”unu benimsememiş, deneyim 
aktaran-deneyim alan kadınlar. Kadın-
ları seven, inatçı şekilde kadınlardan 
yana kadınlar. Müdür, personel, hanım, 
anne, abla olarak değil, o anda orada 
dayanışan olarak, sıfatları değil adla-
rı ile duran kadınlar. Çalışan olmanın 
getirdiği otoritenin yok olması için her 
gün yeniden davranma çabasında ka-
dınlar. 

Cins ayrımsız bir toplum, sığınak-

sız bir dünya hedefliyorsak sığınak bir 
amaç değil araçtır. Sığınak feministle-
rin hayali/ütopyası değil, stratejik bir 
aracı. Bizim için sığınak sosyal ser-
vis-hizmet sunmanın değil, toplumu-
dünyayı değiştirmenin aracı. Tek tek 
kadınların güçlenmesi kendi başına da 
değerli bir amaç ama şiddetin ilacının 
sığınaklar olmadığı gerçeğini değiştir-
miyor. Sığınak pratiğini, ideali gözden 
kaçırmadan yaşamaya çalışmak, pra-
tik hedefler peşinde koşarken, tek tek 
kadınları desteklerken, feminist pers-
pektifimizi kaybetmemeye çalışmak 
olmazsa olmazımız.

Sığınaklar önemli ve gerekli. Ancak 
devletin hedefleri, yasaları, politikala-
rı, AB uyum yasaları, sayısal hedefler 
bizi ilgilendirmiyor. Biz nicelikle değil 
feminist politikanın merkezi niteliği 
taşıyan yerlerin yaratılması ile ilgili-
yiz. Kadın dayanışması ile ilgiliyiz. 
Herkesin (devletin, Hürriyet gazetesi-
nin vb.) feminist talepleri sahiplendiği 

Ama araçtan amaca 
dönüştürülmüş bir sığınak, 

tekil kadınlara fayda 
getiremez, hem de feminist 

politikaya zarar verir 
inancındayım
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bu vakitte, feministlerin yapması gere-
kenin, amaç haline getirilmiş araçları 
feminist bir perspektifle yeniden tartış-
mak olduğu inancındayız. 

Yine de devlet desteği, para, olanak 
varken feministler de bu rüzgârı arka-
sına alsın, gitsin diyebiliriz. Mantık-
lı duruyor. Yeni sığınaklar açar, yine 
kampanyalar yaparız. Mor Çatı’nın 
yaptığına benzer belediyelerle sığınak-
larının yürütücü ortağı olarak çalışıla-
bilir. Ama araçtan amaca dönüştürül-
müş bir sığınak, tekil kadınlara fayda 
getiremez, hem de feminist politikaya 
zarar verir inancındayım. Feminist 
politikadan uzaklaşmış ve nihai amaç 

haline gelmiş bir sığınak, kadınlara 
sorunlarının çözülemeyeceği, sokağa 
çıkarak hiç çözülemeyeceği, kadına 
aileden başka dost olmadığı, sokaktaki 
son kapının da kapı olmadığı mesajı-
nı verir. Sığınaksız bir dünya hayal 
edememe umutsuzluğu tek tek kadın-
lardan ve kadın dayanışmasından güç 
kaybettirir. 

Sığınakları yalnızca erkek şiddeti-
nin yaralarının sarılmasının ve önlen-
mesinin yeri değil, aynı zamanda eşit-
sizliğin anlaşılmasının bir aracı olarak 
görmeliyiz. 

Aile içi şiddet, henüz şiddete maruz 
kalmamış bile olsa kadın olduğu için, 
hep bu ihtimalin gölgesinde yaşayan 
tüm kadınları da ilgilendiriyor. Hepi-
miz aile içi şiddetle ayakta tutulan bir 

toplumda yaşıyoruz. Şiddet içsel, yay-
gın ve sürüyor. Bu yüzden de, devlet 
ya da devlet/STK’lar birlikte tekil ola-
rak şiddete uğrayan kadınları kurtarsın 
demeyi feminist politika olarak gör-
müyoruz. 

Sığınaklar, kadın dayanışmasının 
üretildiği, bunun olanaklarının, me-
totlarının ve kaynaklarının yaratıldığı 
yerler olmalı. Buradan bakarak sosyal 
hizmetler mantığı ile işletilen sığınak-
lar ile kadın dayanışması ile yaşanılan 
sığınaklar arasında fark yaratabiliriz. 
Bu bakış, cinsiyete dayalı şiddete ma-
ruz kalmış kadınların mağduriyetlerini 
görmenin yanı sıra, yaşadıkları değişi-

mi, hayatta kalma-direnme stratejileri-
ni, kurtulma eylem-azim ve iradelerini, 
yani güçlerini de görmemizi sağlar. 

Peki güçlenmekten ne kastediyo-
ruz? Sosyal, psikoterapik, hukuksal 
destek, eğitim, vs. mi? Hem evet, hem 
de hayır. Bunlar ve kişiye ve ihtiyaca 
göre fazlası... Ve asıl olarak cinsiyet 
eşitsizliğinin anlaşılması, kadın daya-
nışmasının gücünün deneyimlenmesi 
ve kadının kurtulduğu, şiddet yaşantı-
sından uzaklaşması gibi, yeni ilişkile-
rinde de şiddetsiz biçimler yaşayabile-
ceği fikrinin/olanağının ortaya çıkma-
sı. 

Aynı kadınlık hallerini yaşıyoruz; 
kadınlık toplumsal bir durum, kişisel 
değil. Eğer şiddet kadın olmaktan kay-
naklı diyorsak, dayanıştığımız kadın; 

Yabancı olmaz. Yabancılaştırmayız, 
yabancılaşmayız.

Öteki olmaz. Ötekileştirmeyiz, öte-
kileşmeyiz. 

Yargılamayız.
Sorgulayıp, çelişkilere bakmayız.
Gerçeği arama peşine düşmeyiz.
Evet, “onun başına geliyor” ama 

yalnızca kadın olduğu ve patriyarkal 
bir düzende yaşadığı için. Tam da bu 
yüzden dayanışma, sadece halihazırda 
şiddet yaşayan değil, tüm kadınların 
ihtiyacı. 

Dayanışma ağımız her gün büyüyor. 
Gönüllüler geliyor. Başvuran kadınlar 
gönüllü oluyor. Ama bu değil sadece, 
dayanışma sığınak ve merkez dışında 
da büyüyor. Aile içi şiddetten bağım-
sızlaşabilmiş kadınların varlıkları/de-
neyim paylaşımları, bu ağı büyütüyor. 
Kadın ve çocukların varlıkları, bulun-
dukları her yerde yüzleşmelere neden 
oluyor. Onlar ilişkilendikleri herkesi 
aile içi şiddetle yüzleştiriyorlar. Dev-
let kurumları ile ilişkileri de değişiyor, 
bu kurumları yardım eden, kurtaran 
kurumlar olarak algılamak yerine, va-
tandaşı oldukları devletin sorumluluğu 
gereği oluşmuş kurumlar olarak görü-
yorlar, bu kurumları kullanmayı öğre-
niyorlar. Sığınaktan ayrıldıktan sonra 
da şiddetin meşruluğu ile ilgili müca-
dele bilincine sahip oluyorlar. 
Şiddet yaşantısından kurtulmuş kadın-
ların güçlenme ve diğer gereksinimleri 
için feminist dayanışma ağlarına, Mor 
Çatı Kadın Dayanışma Merkezi gibi 
mücadele alanlarına olan ihtiyaçları da 
çok önemli. Bu merkez yine sığınaktan 
ayrılan kadın ve çocukların iletişimle-
rini isterlerse devam ettirmeleri, daya-
nışmaları için de işlev gören bir kadın 
alanıdır. 
Son olarak, bu yazıyı hangi niyetle 
yazdığıma, nasıl okunmasını umut et-
tiğime ve feminist dayanışma anlayışı-
ma dair kritik bir not: Feminist sığınak 
deneyimi, “model” oluşturmak amacı-
na yönelmeyip, model-örnek olmayıp, 
dayanışmayı kurmak, deneyimini pay-
laşmak, dayanışma ağlarını büyütmek 
yöntemiyle değerlendirilmeli. Örnek-
model olmak, model olanın da model 
olunanın da özgürlüğünü kısıtlayıcı 
olacaktır. Paylaşımdan gelen güçle da-
yanışarak yapılacak yeni sığınaklar çok 
daha bağımsız ve feminist olacaktır. 

*Bu deneyimi, eylemi, birlikte çalış-
tığım kadınlar başka şekillerde payla-
şacaktır. Mor Çatı da yapıyor ve ya-
pacaktır. Örtüştüğümüz yerler bizim, 
ayrıştığımız yerler benim paylaşımım 
olacak. 
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12-13 Kasım’da Mimar Sinan 
Üniversitesi’nde  gerçekleş-
tirdiğimiz “Ücretli, Ücretsiz 

Emek Kıskacında Kadın” başlıklı kadın 
emeği konferansında, “kapitalizm ve 
patriyarka”, “bakım emeği”, “ücretli-üc-
retsiz kadın emeği” ve “günümüzde femi-
nist politika” başlıklı oturumlarda çeşitli 
illerden kadınlarla buluştuk. Amacımız, 
ücretli-ücretsiz emek kıskacına sıkışmış 
biz kadınların koşullarını dönüştürebile-
cek politikaları ve bu kıskaçtan kurtulma-
nın yollarını beraberce aramaktı. Konfe-
ransta, kadın emeği konusunda çalışma-
larıyla tanınan Heidi Hartmann, Helena 
Hirata, Jean Gardiner ve Gülnur Acar 
Savran birer sunum yaptı. Sunumlar son-
rası  tartışmalar gerçekleştirildi. 

Tartışmaları, akademik olmayan ve 
feminist hareketin farklı bileşenlerinin 
kendini ifade edebileceği, katkı sunabile-
ceği bir biçimde gerçekleştirmek konfe-
rans hazırlık sürecinde önemle üzerinde 
durduğumuz bir noktaydı. Feminist ha-
reketin önemli bir katkısı olan, atölye bi-
çimi tartışma yöntemine teknik zorluklar 
yüzünden imkan bulamasak da, her su-
num sonrası yaptığımız aktif tartışmalar, 
öngördüğümüz ihtiyaca cevap verdi. 

Konferansın ilk gününde maddeci fe-
minist Heidi, “Kapitalizm ve Patriyarka” 
başlıklı konuşmasında, kadınların daha 
kötü koşullarda, sosyal tatmini düşük 
işlerde ve daha az ücretle çalıştıklarına 
dikkat çekti. “Marksizm ile Feminizmin 
Mutsuz Evliliği” makalesinin yazarı olan 
Heidi, patriyarkal ilişkilerde feminiz-
min etkisiyle kırılma yaşansa da bunun 
patriyarkanın yıkıldığı anlamına gelme-
diğinin, bakım yükünün biz kadınların 
üzerinde olduğunun ve hâlâ ekonomik ve 
bedenlerimize dair sorunlar ve baskılar 
yaşadığımızın altını çizdi. 

“Bakım emeği” başlıklı konuşmasın-
da Jean de, tek başına emeğin patriyarka-
yı açıklamak için yeterli olmadığını be-
lirtip erkek şiddetine dikkat çekti. Erkek 
egemen kültürel kodlara meydan okuyan 
bir feminist mücadelenin önemini vurgu-
ladı.

Helena ise esnek çalışma ve kadın 
emeği konusunu değerlendirdi. Brezilya, 
Japonya ve Fransa’dan örnekler veren 
Helena, kadınların büyük çoğunluğunun, 
tam zamanlı iş bulamadıkları için esnek 
çalışmak zorunda kaldıklarını da ekledi. 

Birçoğumuz için oldukça ufuk açıcı tar-
tışmalara yol açan bilgiler verdi. 

Heidi, Helena, Jean ve Gülnur’un ka-
tıldığı son oturumda ise “Günümüzde Fe-
minist Politika” başlığı altında, feminist 
mücadelenin önemini ve kazanımlarını 
hatırladık, yeni mücadele alanları adına 
yol gösterici konuşmalar dinledik ve fi-
kirler ürettik. Konferansta erkek şiddeti 
ve kimlik konuları arka plana atılmadığı 
gibi, cinsiyetçi iş bölümü ile birlikte bü-
tüncül bir perspektifle ele alındı.  

Gülnur, Türkiye’de kadın cinayetle-
rinin artışına dikkat çekerken, kadınların 
artık ‘hayır’ demeye başlaması ve medya-
nın bunun pornografisini yapmasının bu 
artıştaki etkisini vurguladı. 20. yüzyılın 
başından beri Türkiye’de farklı patriyar-
ka biçimlerinin iç içe geçtiğini, AKP’nin 
aileci, muhafazakar ve soyut eşitlikçi 
yaklaşımları karşı kadınların isyanının 
büyüdüğünü anlattı. Türkiye’de melez 
bir patriyarkanın varlığından bahseder-
ken; bekaret, namus ve kadınların örtün-
mesi söylemlerinin birbirini beslediğini 
belirtti. Sermayeden kota istemek gibi 
saldırgan politikalar geliştirmenin, sade-
ce bakım emeğinin görünür hale gelmesi 
için erkeklerden alacaklı olduğumuzun 
vurgulanmasının önemine dikkat çekti.  

Jean, feministlerin, kültür politikaları-
na sızdığını, örneğin reklamlara karşı sa-
vaş açmanın ve feminist hareketin sözünü 
yaymanın önemli olduğunu belirtti. Jean, 
bakım emeğinin aynı zamanda duygusal 
bir ağırlığı da olduğunu, aile ilişkisinin 
devamı için bir zorunluluk olarak algı-
landığını vurguladı. Jean, esnek çalışma 
saatleri, yarı zamanlı iş gibi seçeneklerin 
kadınların, çalışma hayatında önlerini tı-
kadığını da belirtti.

Heidi, toplumsal cinsiyet temelli ve 
kadınlar için ayrılan bütçenin önemini 
vurgularken, ABD’deki en belirgin kaza-
nımların; ev içi erkek şiddeti için yardım 

hatları, her şehirde sığınakların, danış-
manlık hizmetlerinin ve anne-babaya ve-
rilen ücretli ebeveyn izinlerinin olduğunu 
belirtti. Bakım hizmetlerinin kamu hiz-
metleri olarak gerçekleşmesi gerektiğinin 
de altını çizdi. Ancak artık kadınların fe-
minist gündeme heyecan duymadığını da 
ekledi. 

Helena, Avrupa ülkelerinde, kadınla-
rın çalışmaları ve faaliyetlerinin farklılık-
lar gösterdiğini; kayıt dışı çalışmada ka-
dın sayısının erkekten daha fazla olduğu-
nu; güvencesiz ya da kayıt dışı istihdamın 
özelliklerinin sosyal güvence ve hakların 
olmaması, çalışma süresi, düşük beceri/
yetkinlik seviyesi olduğundan bahsetti.

Yurtdışından konuşmacılar sistem 
içi öneriler üzerinde fazlasıyla durdular. 
İlk anda bu önerilere tepki gösterilse de 
aslında özellikle hukuksal alanda bugün 
mümkün olan kazanımların feminist 
mücadelenin gücüyle gerçekleştirilebil-
diğine de dikkat çekildi. Feminist poli-
tikanın alanını sınırlamadan, erkeklerle 
mücadelesini sürdürerek ve bu mücade-
lede kadınların elini güçlendirecek kimi 
kazanımlar için de çabalanması gerekti-
ğinde hemfikir kalındı diyebiliriz. Bugün 
yapılması gerekenlerden birinin de patri-
yarkanın ortadan kalkmadığının farkında 
olarak, ne şekilde dönüştüğünü iyi analiz 
etmek gerektiği de vurgu yapılan diğer 
önemli noktalardandı.

SFK’nın ‘Erkeklerden Alacaklıyız’ 
kampanyasının bir parçası olan Kadın 
Emeği Konferansı’mızı, yaklaşık bir yıla 
varan bir hazırlık sürecinin sonunda ger-
çekleştik. Bu  süreçte bizlere çok sayıda 
kurum ve feminist dostlarımız dayanışma 
gösterdi. Bu konferans, başka ülkelerden 
kadınlarla yeniden buluşmak, feminist 
sözümüzü zenginleştirmek için bir fırsat 
yarattı; umarız, bütün kadınların ve femi-
nistlerin yolunun aydınlanmasına vesile 
olmuştur. 

Kadın Emeği Konferansı’nın ardından
Tartışmaları, akademik olmayan ve feminist hareketin farklı bileşenlerinin kendini 
ifade edebileceği, katkı sunabileceği bir biçimde gerçekleştirmek konferans hazırlık 
sürecinde önemle üzerinde durduğumuz bir noktaydı
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Türkiye’nin çeşitli illerinden fe-
minist kadınlar Van Mor Daya-
nışma adında bir grup oluştur-

dular. Dönüşümlü olarak bölgeye giden 
kadınlar “hava soğudu”, “araç bozul-
du”, “saat geç oldu” demeden 50 çadır 
kurdu, 100’ün üzerinde branda, 6 bin 
kişilik giyim malzemesi ve 236 aileye 
yaklaşık 20 gün yetebilecek kadar gıda 
paketi dağıttı... Depremzedelerle daya-
nışmak için bölgeye giden SFK’lı kadın-
lar izlenimlerini Feminist Politika’ya 
anlattı.

23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde 
Van’da yaşamı altüst eden iki büyük 
deprem yaşandı. Hayatını kaybedenle-
rin büyük bölümünü evde iş yaparken 
depreme yakalanan kadınlar oluştu-
ruyordu. Van’ın yüzde 90’ına zarar 
veren deprem sadece şehirde değil, 
kadınlar ve çocuklarda da büyük ha-
sarlar yarattı. 

Çadır, konteynır, kalıcı konut zin-
cirinin çok iyi kurulamadığı Van’da 35 
bin çadır bulunuyor. Bir çadırda kalan 
kişi sayısı ise 8 ila 10 arasında değişi-
yor. Bir arada yaşamak hem kadınların 
üzerindeki iş yükünü hem de ensesti, 
tacizi, cinsel istismarı artırıyor. Çadır 
kentlerin büyük bölümü altyapı sorunu 
halledilmeden ve kent sosyolojisi göz 
ardı edilerek kurulduğu için pek çok 
problem yaşanıyor. Örneğin, erkek ve 
kadın hamamlarının karşı karşıya ol-
duğu çadır kentlerde kadınlar ya ha-
mamlara gitmeye çekiniyor ya da eşle-
ri tarafından engelleniyor. Bu nedenle 
genital rahatsızlıkların, uyuz ve mantar 
gibi hastalıkların yaygınlaşması bekle-
niyor. Kısacası kadına yönelik aile içi, 
toplumsal ve kurumsal şiddet afete rağ-
men devam ediyor. Kadınların bu mağ-
duriyeti başta İstanbul olmak üzere An-
kara, Muş, Diyarbakır, Van gibi illerde 
yaşayan kadınları harekete geçirdi. 23 
Ekim’in hemen ardından Sosyalist Fe-
minist Kolektif, İstanbul Feminist Ko-
lektif, Van Kadın Derneği (VAKAD), 
Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler 
Derneği, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, 
Muş Kadın Derneği, Van Kadın Deng-
bejler Derneği, Mor Çatı, Amargi gibi 
kadın örgütlerinin yanı sıra Türkiye’nin 
çeşitli illerinden bağımsız feministler 
bir araya gelerek Van Mor Dayanışma 
adında bir grup oluşturdu. Depremze-
delerle dayanışmak için bölgeye giden 

Van Mor Dayanışma ve Sosyalist Fe-
minist Kolektif üyesi kadınlar izlenim-
lerini Feminist Politika’yla paylaştı.

Gidilecek çok yol var…
Gökşen Ayvaz

Birçoğumuzun hissettiği gibi “bir 
şey yapmalı” diyerek depremin onuncu 
gününde ben de oradaydım. Kurumların 
gösteremediği refleksi kadınlar gösterdi, 
göstermeye de devam ediyor. Mahalle-
lere dayanışma paketlerini götürmek 
üzere gittiğimizde yaşadığım, hisset-
tiğim şeyin ortaya çıkışı dönüş yolun-
da vuku bulacaktı... Bildiğim, tanıdık 
olduğum yoksulluğun ötesinde yalnız 
bırakılmışlık vardı. Van’da zaten zor 
olan hayat, deprem sonrası daha da zor-
laşmış, kadınların yoksulluğu, yalnızlığı 
katmerli hale gelmiş. Gitmeyen, götü-
rülmeyen hizmete ulaşmak kadınlar için 
zorken, bu durum dayatılan devlet dili 
nedeniyle daha da zor hale gelmiş. Yal-
nız bırakılmak ne feci bir şeymiş. Ve 
dayanışmak ne kıymetli! Bildiklerimiz, 
farkında olduklarımız vardır ama “an”ın 
yaşandığı andaki yakıcılığı başkadır. 
Anadilimiz farklıydı birçok kadınla ama 
engel değildi, dokunarak, gözümün içi-
ne bakarak, ağlayarak, bazen gülerek 
anlatmalarına... Ben Van’daki kadınlara 
ne kadar dokunabildim bilmiyorum ama 
Van’daki kadınların bana fena halde do-
kunduğunu söyleyebilirim... Gidilecek 
öyle uzun bir yol var ki kazanım dedik-
lerimiz bazen devede kulak kalır. Yola 
devam...

Kadının adı çadırda da yok!
Mehtap Doğan 

Van’da yardım malzemeleri dağıtılır-
ken babanın ya da kocanın TC numarası 
isteniyor ve dağıtımlar genellikle “talep 
et verelim” mantığıyla yapılıyor. Nüfus 
cüzdanı olmayan, eşi cezaevinde olan, 
dul olan kadınlar yardımlardan faydala-
namıyor. Çadır listelerinde de kadınların 
adı yok. Yardım çalışmalarının belediye, 
valilik ve STK’lar olmak üzere üç ayrı 
koldan yürütülmesi desteklerin koordineli 
dağıtılmasını engelliyor. Kadınlarda bütün 
yardımların devlet tarafından yapıldığı al-
gısı hâkim. Destek paketlerini dağıtırken 
kadın derneğinden geldiğimizi söylesek 
de “Allah devlete zeval vermesin” diye te-
şekkür ediliyor. Bazı STK’lar muhtarlarla 
ve imamlarla yaptıkları görüşmelere göre 
ihtiyaç sahiplerini belirliyor. Ancak gö-
rüşmeler sırasında ya dul kadınlarla ilgili 
bilgi verilmediği ya da “dul var ama siz 
bilirsiniz” denildiği söyleniyor. Bazı muh-
tarların yardım alamayan kadınlara destek 
olma gerekçesiyle tacizde bulundukları 
da kulağımıza gelen söylentilerden… Kı-
sacası depreme rağmen kadınlar için top-
lumsal baskı devam ediyor. Ortalama on 
kişinin birlikte yaşamak zorunda kaldığı 
çadırlarsa aile içi şiddeti besliyor. 

Yardım değil politik dayanışma
Filiz Karakuş

Mor dayanışma ile insani dayanışma 
birbirinin içine geçiyor. Öncelikle yal-
nız, boşanmış, kocasını kaybetmiş ya 

Depreme rağmen erkek şiddeti sürüyor
Van’da yardım malzemeleri dağıtılırken babanın ya da kocanın TC numarası isteniyor… 
Ortalama on kişinin birlikte yaşamak zorunda kaldığı çadırlarsa aile içi şiddeti besliyor
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da kocası sürgünde, cezaevinde olan 
kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz dayanış-
ma için... Ancak telefonlar hiç susmu-
yor. Destek için gittiğimizde yoksulluk 
ve ayakta kalma mücadelesi veren ka-
dınların ‘ailesiyle’ de dayanışma gös-
teriyoruz. Ben oradayken  kocasının, 
kayınpederinin, kayınvalidesinin ve ka-
yınbiraderinin şiddetine maruz kalan bir 
kadının dayanışma talebine ve sonrasına 
tanık oldum. Kadın 15 günlük evliydi. 
VAKAD aracılığıyla, daha sonra kız 
kardeşinin yanına gönderilmek üzere, 
acilen bir sığınağa yerleştirildi. İşte bu 
noktada yaptıklarımızın bir yardım işi 
değil, politik bir dayanışma olduğunu ve 
çabalarımızın boşa gitmediğini gördüm.

Bu Van, o Van değil
Sezen Yalçın

Ulusal basınımıza göre Van’da hayat 
günden güne normale dönüyor, dep-
remzedelerin her günü bir öncekinden 
daha güzel (!) geçiyor. Birileri bize yine 
ana akım medyanın kurgu haberleriyle 
yetinin diyor. Medyanın Van’ı gözden 
çıkarmasının üstüne bir de yetkililerin 
depremzedelere “basına konuşmaya-
caksınız” uyarısı eklenince bölgeden ha-
ber almak iyiden iyiye imkânsızlaşıyor. 
Vanlıların her derdine deva olacakmış-
çasına kamuoyuna pazarlanan Mevla-
na Evleri’nin depremzedelerin sadece 
küçük bir kısmını barındırdığını, çadır 
kentlerin dışında köylerde, mahallelerde 

depremi çok ağır koşullarda atlatmaya 
çalışan binlerce kişi olduğunu oraya git-
meden öğrenmek mümkün değil. Afet 
zamanlarında bile kadınlar erkeklerden 
çok daha ağır koşullarda hayatlarını sür-
dürüyor, bu yüzden kadın dayanışma-
sıyla orada olmak insani yardım değil 
politik bir çaba. Öte yandan “beyaz ka-
dının yükü” algısını kırmak çok önemli. 
Orta sınıf İstanbullu bir kadın ile yoksul 
Kürt ve depremzede bir kadın arasında-
ki dayanışma ilişkisi ne ölçüde eşit bir 
ilişki olabilir sorusu hep aklımızdaydı, 
fakat biz bu bıçak sırtı ilişkinin barın-
dırdığı çelişkilerin farkında olup bunları 
bertaraf etmenin yollarını beraberce ara-
yarak yola devam etmek istiyoruz. 

Feminizm canlısı, yürüyen erkekler…
Şiddet biçimleri arasında kendi aklınca hiyerarşik bir fark oluşturup, kadını öldüren 
erkeğe cani diyebilirken kendini, karısına vurmadığı için bütün sömürü ilişkilerinden 
azade sayabiliyor

Nedense 25 Kasım’larda ve 8 
Mart’larda kadına yönelik şiddet, er-
keklerin üzerine basın açıklamaları ya-
pıp yürüdükleri en gözde mevzu haline 
geliveriyor. Feministlerin bu mücadele-
nin öznesinin kadınlar olduğunu; erkek 
şiddetinin sadece sokakta, barda, taciz-
le, tecavüzle, kadın ölümleriyle kendi-
ni göstermediğini; erkekliğin ve bunun 
göstergesi maçist davranışların haya-
tımızın her alanında, her ilişkimizde, 
sol karma örgütlerin hepsinde değişik 
tezahürlerle var olduğunu söylemesine 
rağmen ve diğer yanda erkek şidde-
ti de kendini sürekli üretmeye devam 
ederken, erkekler ısrarla kendilerini bu 
mücadelenin bir parçası gibi görmekten 
geri adım atmıyorlar. 

Bu kadar ısrarlı bir biçimde müca-
delenin bir parçası olduğunu iddia et-
meleri bizde soru işaretleri uyandırmı-
yor değil. İlk olarak, sosyalist feminist 
mücadeleyi de kendilerine ait bir iktidar 
alanına çevirip boş bırakmayacaklarını 
bize söyler gibiler.  İkincisi de kadı-
na yönelik erkek şiddeti tartışmalarını 
popülerleştirip içini boşaltmak, kadın 
hareketinin bu zamana kadar olan kaza-
nımlarından işlerine geldiği ölçüde ya-
rarlanıp geri kalanını yok saymak, pat-
riyarkal kapitalizm dediğimiz girift bir 
iktidar sisteminin içerisinde yer almadı-
ğını ve bu iktidardan kendini arındırmış 
olarak göstermek. 

Aile kurumunu yeri geldiğinde meş-

rulaştıran erkek,  evde karısının ev içi 
emeğini gözünü kırpmadan sömürebi-
lirken, kadına yönelik şiddet söz konusu 
olduğunda herkesten çok konuşabiliyor. 
Ev içi taciz ve tecavüz dediğimiz şiddet 
biçiminden, bir kadının bedenini değer-
sizleştirmenin şiddetinden bihaber olan, 
kadınla sevişirken onun rızasını almanın 
ya da sormanın söz konusu olmadığı bir 
ilişkiyi yürüten erkek, sokakta bir kadın 
öldürüldüğünde herkesten çok bağırma-
yı meşru görebiliyor. Şiddet biçimleri 
arasında kendi aklınca hiyerarşik bir 
fark oluşturup, kadını öldüren erkeğe 
cani diyebilirken, kendisini karısına 

vurmadığı için bütün sömürü ilişkile-
rinden azade sayabiliyor. 8 Mart günü 
bile yapabileceği en iyi şeyin kadınlarla 
yürümek değil de kendi annesinin, abla-
sının, sevgilisinin, eşinin iş yükünü üze-
rilerinden alıp onların sokakta olmaları-
na olanak sağlamak olabileceği gibi bir 
perspektifi yok. Akşam eve gittiğinde 
kadınlara bir çay yapmaya bile eli git-
miyor. Yürü sen kadınlarla, yürü… 

Erkeklerin kendi iktidarlarından 
arınmalarının yolu feminist mücadele-
nin bir parçası olduklarını iddia etmele-
rinden geçmiyor maalesef.  Bu işler hiç 
de sandıkları kadar kolay değil; çünkü 

Hilal Eyüpoğlu, Özlem Barın
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mesele birileri adına poli-
tika yapmaktan, söz söy-
lemekten geçmiyor. Ken-
di adına, kendi yaşamını 
değiştirmek üzere politika 
yapmaktan başlıyor. Biz 
kadınlar bu işe giriştiği-
mizde, önce kendimize ba-
kıyoruz, gündelik pratikle-
rimize, hislerimize, beden-
lerimize dönüyoruz. Erkek 
egemen toplumun binlerce 
yıldır bize biçtiği roller-
den, bizim bu sistemi ye-
niden üreten pratiklerimiz-
den kendimizi kurtarmak 
için çabalıyoruz, kendimi-
zi ve birbirimizi kıyasıya 
eleştiriyoruz. Çocukluğumuzdan bu 
yana erkek egemen toplum içinde kadın 
olmaya dair hissettiklerimizin, bilin-
çaltı kodlarımızın üstüne gerektiğinde 
acı çekerek gidiyoruz. Sadece gündelik 
yapıp ettiklerimizi, dilimizi, birbirimize 
davranış biçimlerimizi değil, bizi bugü-
ne kadar biz yapan hissetme biçimleri-
mizi de değiştirmeye çalışıyoruz. Bilinç 
yükseltme diyoruz, feminist psikana-
liz diyoruz… Biliyoruz, bu toplumda 
feminist olmak sürekli kendini söküp 
yapmak, kendi benliğini bir şantiyeye 
dönüştürmek demek. Bunu birlikte ya-
pıyoruz, dayanışmayı birlikte öğreniyor, 
geliştiriyoruz.  Feminizm bizim için en 
mahrem yerde başlıyor, özel olanın po-
litikasını yapıyoruz. Önce kendi hayat-
larımızdan isyan etmeye başlıyoruz.

Hep söyledik, yine söyleyelim: Er-
keklerden beklediğimiz feminizmi 
desteklemeleri, feminist sözü ve poli-
tikayı benimsediklerini iddia etmeleri, 
hadi diyelim samimi bir şekilde buna 
soyunmaları değil; bizimle birlikte bir 
şey değiştirmek istiyorlarsa anti-maçist 
hareketi inşa etmeleridir. Öznesi olabi-
lecekleri hareket erkekliğin eleştirisidir, 
kadınların desteklenmesi değil. Bunun 
yolu dönüp kendi pratiklerine, dillerine, 
bedenlerine bakmalarından; bu pratik-
lerin eleştirisini birlikte vermelerinden 
geçiyor. Binlerce yıllık, erkek olmanın 
ayrıcalığından, çıkarlarından vazgeç-
meye kendilerini alıştırmaya başlama-
larından geçiyor. Üstelik bu çıkarların 
bir ezme-ezilme, sömürü ilişkisi içinde 
kazanıldığının farkına vararak. Oysa 
tarihte hiçbir egemenin bunu yaptığı 
görülmemiştir, çünkü söz konusu olan 
öznel hisler değil, nesnel çıkarlardır.

Hal böyle olunca, kadına yönelik 
şiddete karşı bu erkeklerin hiçbirini öl-
dürülen, tecavüze uğrayan kadınların 
davalarında hemcinsleri haksız tahrik 
indiriminden yararlanamasın diye uğra-

şırken göremiyoruz, mesela. Tersine, bu 
katillerin, tecavüzcülerin avukatlığını 
yapıyorlar. Yine kendi örgütleri içindeki 
tacizi, şiddeti örtbas etmek, cezalandır-
manın önüne geçmek için kapı arkası 
pazarlıklar yapıp yetmezse kadınları 
susturmak için bağırıyorlar. Kadınlara 
karşı şiddet, taciz, tecavüz uzak diyar-
larda değil bu solcu, feminizm destekçi-
si erkeklerin olduğu yerlerde, örgütlerde 
de artıyor!

 Dünyada örnekleri var bu söylediği-

mizin, ama nedense bıraka-
lım bu çabayı, bu literatür 
bile dilimize girmiş, kazan-
dırılmış değil.  

Hadi bunlardan da 
geçtik, klasik örneğimiz-
dir tekrarlayalım, çıkıp 
“Kreş istiyoruz” diye de 
yürümüyorlar. Bizler gibi 
öldürülen, tecavüze uğra-
yan kadınların davaların-
da haksız tahrik indirimi 
uygulanmasın diye mah-
keme önlerinde geçirmi-
yorlar ömürlerini; ama 25 
Kasım’da, 8 Mart’ta bizden 
önce atıyorlar kendilerini 
sokağa, yalnız bize ait olan 

tek eylem günlerimizde. Aynı erkekler 
kendi örgütleri içindeki tacizi, şiddeti 
örtbas etmek, cezalandırmanın önüne 
geçmek için kapı arkası pazarlıklar ya-
pıp yetmezse kadınları susturmak için 
bağırıyorlar.

Kadınlara karşı şiddet, emek, beden 
sömürüsü içeren kendi erkeklik pratik-
leri üzerine düşünüp bunların eleştirisini 
yapmadan, üstelik de bunu kolektif bir 
şekilde yapmayı göze almadan, maço-
luğu ve erkekliği  uzak bir yerlerdeki 
erkeklerin pratiği olarak görüp feminiz-
me destek çıkmaya soyunmaları bizde 
sadece umutsuzluk yaratıyor. Yaptıkları 
bizim ürettiğimiz söze, politikaya, bizim 
harcadığımız emeğe el koymaktan başka 
bir şey değil!  Erkeklerden bizim müca-
delemize destek olmalarını değil, kendi 
benliklerini yıkmalarını istiyoruz! 

Panel: “Sığınaklar”
Düzenleyenler: İstanbul Tabip Odası Kadın Hekim 
Komisyonu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Tarih: 15 Mart 2012
Saat: 17.00-20.00
Yer: İstanbul Tabip Odası, Cağaloğlu

Kolaylaştırıcı: Şahika Yüksel
 
Konuşmacılar:
Berna Ekal: Yerel yönetimler ve sığınak politikaları
Funda Ekin: Şiddet başvurularında yaşanan hukuki 
sorunlar
Feride Güneri: Sığınakta çalışan psikolog olmak
Melike Keleş: Mor Çatı sığınak deneyimi

Öldürülen, tecavüze 
uğrayan kadınların davaları 

için mahkeme önlerinde 
geçirmiyorlar ömürlerini, ama 

25 Kasım’da bizden önce 
atıyorlar kendilerini sokağa
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Feminist Atölye (FEMA), Kıbrıs’ta 
2008 yılında aktivistlerin bir 
araya gelerek kurdukları anti-

kapitalist, çevreci, anti-militarist ve qu-
eer feminist mücadele yürüten bir örgüt. 
FEMA’dan Doğuş Derya ile Kıbrıs’ta 
kadın olmak, feminizm, FEMA’nın ça-
lışmaları ve “Kıbrıs Sorunu” hakkında 
konuştuk. 

Neden Feminist Atölye? Hangi ihti-
yaç sizi bir araya getirdi?

Kıbrıs’ta yıllardır süregelen milli-
yetçi, militarist ve erkek egemen siya-
si yapının, kadınlar başta olmak üzere 
LGBT bireyler, göçmenler ve azınlıklar 
gibi birçok sosyal grubun var olan tem-
sil kanalları içerisinde yeterince görünür 
olmasına izin vermeyen bir yapı olduğu 
tespitinden hareketle yan yana geldik. 
Kıbrıs gerek 1974 öncesindeki etnik ça-
tışma süreçleri boyunca, gerekse 1974 
bölünmesi ile adada oluşturulan siyasi 
yapıdan dolayı milliyetçilik-
ten türeyen çatışmacı kül-
türden ziyadesiyle nasibini 
almış bir ülke. Özellikle 1974 
sonrasında adadaki bölün-
müşlük koşullarını kalıcılaş-
tırmaya çalışan milliyetçi ke-
simlerin güttüğü tahakkümcü 
politikalar, hak ve özgürlük 
politikalarına vurgu yapan 
sivil hareketlerin gelişmesi-
ni de engellemiş. Gerçi mil-
liyetçi hegemonyaya karşı 
adanın federal bir çözüm ile 
yeniden birleşmesi için mü-
cadele eden sol bir gelenek 
uzun yıllardır var. Fakat bu 
sol gelenek de feminist politikaya olduk-
ça temkinli yaklaştığından, bugüne dek 
Kıbrıs’ta feminist siyaset yapmanın ko-
şulları da yeterince geliştirilemedi. İşte 
biz de milliyetçilik ve militarist kültür ile 
boğuşan bir ülkede yaşadığımızın bilinci 
ile sahici bir demokrasi inşa etmenin ze-
mininin feminist politika olduğuna karar 
verdik ve Feminist Atölye’yi kurduk. 

“Kıbrıs Sorunu”nun tüm politik 
hattı belirleyip kapsadığı bir yerde fe-
minist politika yapmak özgül ama bir 
o kadar zor olmalı.

Bir kere Kıbrıslı Türklerin ağırlıklı 
bir bölümü feminist mücadeleyi sade-
ce kadın haklarına indirgenmiş, tali ve 
gereksiz bir alan olarak görüyor. Femi-

nizmin, sadece kadın hakları mücadele-
sinden ibaret olmadığını; dünyayı kav-
rama ve dönüştürme stratejisi olduğunu 
ve başka birçok siyasi alan ile ilişkisel 
bir mecradan yürütüldüğünü anlatma-
ya koyulduk. İçinde yaşadığımız eşitsiz 
koşulları değiştirmek için anti-kapitalist, 
çevreci, anti-militarist ve queer bir femi-
nist mücadelenin niye gerekli olduğunu 
açıklamaya giriştik. Tabii böylesi hete-
rojen ve parçalı siyaset öneren bir alan 
tarifi, hayatı birbirine karşıt ikiliklere 
bölünmüş anlam haritaları (kadın-erkek, 
aktif-pasif, rasyonel-duygusal vb) içeri-
sinde algılamaya koşullanmış ve bu an-
lam haritalarını yegâne “doğru” ve “do-
ğal” şeyler olarak gören grupların direnç 
göstermeden kabul edebilecekleri bir şey 
değil. Hele de yarım asırdan fazla bir sü-
redir birçok sözün dönüp dolaşıp “Kıbrıs 
Sorunu”na saplandığı bir mekânda, böy-
lesi bir alan tarifi oldukça zor olabiliyor.  

Resmi ideoloji tarafından şekillen-
dirilen “yavru vatan” algısının medya 

tarafından da pompalandığı ve bugün 
refah içinde yaşayan bir toplum ima-
jının yaratıldığından bahsettiniz. Bu-
gün Kıbrıslı neler yaşıyor? 

1974’ten beri Türkiye’nin Kıbrıs’ta 
uyguladığı Türkleştirme politikalarının 
şiddeti, son dönemlerde AKP hüküme-
tinin neoliberal stratejileri ile birleşin-
ce korkunç bir boyut kazandı. Kıbrıs 
menşeli tüm kurumlar “özelleştirme” 
adı altında ihalesiz-usulsüz bir şekilde 
AKP yanlısı kurumlara devrediliyor, 
sahiller devasa oteller yaptırmak üzere 
Türkiye’deki işadamlarına hibe edili-
yor, Kıbrıslı Türkler yeterince “Türk” ve 
“Müslüman” olarak görülmedikleri için 
adanın her köşesine kocaman bayraklar 

ve camiler dikiliyor. Eğitimden ulaşıma, 
haberleşmeden gıda sektörüne kadar 
adada Kıbrıslı olan ne varsa, neoliberal 
yöntemlerle tek tek yok ediliyor. Şüphe-
siz ki bu neoliberal yıkımın getirdiği iş-
sizlik, düşük ücret, budanan sosyal hak-
lardan en çok zarar gören kesim kadın-
lar… Maalesef Türkiye’den bakılınca, 
hikâyenin bu kısmı hiç görülmüyor. Bu 
iletişimsizliğin bir nedeni Türkiye’nin 
Kıbrıs’a dair duyarsızlığı ise, bir nedeni 
de Kıbrıs’ta siyaset yapan örgütlerin Tür-
kiye’deki muhalif hareketlerle yeterince 
temas kurmaması.

Siyasi parti, STK, sendikalarda ka-
dın temsiliyetinden bahsetmek müm-
kün mü? Bu kurumlarda kadınlar te-
mel olarak hangi sıkıntıları yaşıyorlar 
ve karar alma mekanizmalarında yer 
alabiliyorlar mı?

Meclisteki kadın oranının yüzde 8 
olması bir yana, siyasi partilerde, hat-
ta üyelerinin yüzde 80’i kadın olan 
sendikalarda bile kadınlar karar alma 

mekanizmalarına gel(e)mi-
yor. Çünkü siyaset yapılan 
mekânlar, kahvehane, meyha-
ne, futbol kulübü gibi olduk-
ça eril mekânlar ve ne siyasi 
partilerde ne de sendikalarda 
kadınların gündelik hayat de-
neyimlerine ve ihtiyaçlarına 
göre bir düzenleme yapma 
kaygısı duyulmuyor. Bir diğer 
neden ise, Kıbrıs Türk toplu-
munun ilişkilerin ve akraba-
lık bağlarının güçlü olduğu 
bir cemaat niteliği taşıması… 
Bu yarı-cemaat olma hali tam 
da “özel olan politiktir” düs-
turunu hatırlatan bir yerden 

Kıbrıslı Türk kadınların siyasi pratikle-
rini çevreleyen gündelik hayat deneyim-
leri doğuruyor ve politikanın “akrabalık 
ilişkilerine halel getirmeyecek ölçüde” 
yapılması gibi nepotik bir durum üreti-
yor. Bu ilişkilerin kadınlar üzerindeki iki 
temel siyasi tezahüründen bir tanesi, “ai-
lenin birliği” için kadınların yüklenmek 
zorunda bırakıldıkları geleneksel rollerin 
devam ettirilmesi ve siyasi işlerin erkek-
lere bırakılması... Bir diğeri ise, politik 
alana çıkan kadınların bu alanda birey-
ler olarak değil de, erkeklere verilen re-
feranslar içinden (birilerinin karısı, kızı, 
gelini, annesi ya da kız kardeşi olarak) 
tanımlanmaları. Kadınları birey olarak 
değil de cinsiyetleri üzerinden tanımla-

Farklı coğrafyalar, benzer sorunlar
Milliyetçilik ve militarist kültür ile boğuşan bir ülkede yaşadığımızın bilinci ile sahici bir 
demokrasi inşa etmenin zemininin feminist politika olduğuna karar verdik

Eylem Ateş

SÖYLEŞİ
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yan bu yapı, politikaya atılan kadınların 
birlikte tarif edildikleri erkeklerin siyasi 
yükleri ile alana çıkmasına neden oluyor; 
kadınların yaptığı siyaseti erkeklerin et-
kisine açık hale getiriyor. 

Avrupa Konseyi Kadına Yönelik 
Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi-
ne Dair Sözleşme’nin mecliste onay-
lanması amacı ile bir imza kampan-
yası gerçekleştirdiniz. Bu süreci ve 
FEMA’nın çalışmalarını anlatır mı-
sın?

Yakın zamana kadar Kıbrıs’taki en 
yaygın söylem “Kıbrıslıların İngiliz me-
deniyeti gördüğü ve şiddetten uzak, de-
mokrat bir toplum olduğu” yönündeydi. 
Bu egemen söylem, kadına yönelik erkek 
şiddet başta olmak üzere birçok sorunun 
konuşulmasını engelleyen ideolojik bir 
işleve sahip olmak yanında, şiddetin mü-
sebbibi olarak göçmen grupların işaret 
edilmesine de neden oluyordu. Biz bu 
egemen söylemin sessizleştirdiği konu-
ları gündem yapabilmek için şiddetin 
sadece göçmen grupların değil, sınıfı, 
ırkı, dili, dini, cinsel yönelimi veya fizik-
sel durumu fark etmeksizin, tüm sosyal 
grupların sorunu olduğunu anlatmaya gi-
riştik. Gerek yaptığımız sokak eylemleri, 
konferanslar ve seminerler ile gerekse 
de 145 haftadır her pazar yayınladığımız 
Feminist Atölye sayfası ile Kıbrıs’ta ya-
şanan farklı şiddet türlerine görünürlük 
kazandırmaya çalıştık. İstanbul Sözleş-
mesi için başlattığımız kampanya da şid-

det ile ilgili ortaya koyduğumuz çabanın 
bir uzantısı. Bu sözleşmeyi KKTC mec-
lisine kabul ettirmek için bir buçuk ay 
gibi kısa bir sürede 4 bin imza topladık. 
5 Aralık 2011 tarihinde de oy birliği ile 
kabul edildi. 

Kuzey Kıbrıs’ta halen bir Sığınma 
Evi yok. FEMA olarak, bir sığınma evi 
açılabilmesi için uğraşan ve kendi ça-
balarıyla küçük bir sığınma evi yürüten 
Yurtsever Kadınlar Birliği ve Sosyal 
Riskleri Önleme Vakfı ile birlikte çalı-
şıyoruz. Var olan hükümet bu konuda 
hiçbir kurumsal ve mali düzenleme yap-
mak istemediği için çok ciddi sorunlarla 
karşılaşıyoruz. Üstelik Sığınma Evi ile 
ilgili çalışma yürütmesi gereken Bakan-
lığın başında da şu an bir kadın bakan 
bulunuyor. Ama bir siyasetçinin biyo-
lojik olarak kadın olması, onun kadın 
sorunlarını temsil edeceği anlamına gel-
miyor. Bu yüzden FEMA olarak “kadın 
değil, feminist siyasetçi istiyoruz” diyen 
talebimizi düzenli olarak kamuoyunun 
gündemine taşıyoruz.

FEMA’nın farkındalık çalışmaları 
tam da bu noktada devreye giriyor ol-
malı…

Evet, biz bu sorun ile baş edebilmek 
için farkındalık çalışmaları yapmaya 
özen gösteriyoruz. Özellikle Kadın İn-
san Hakları-Yeni Çözümler Derneği 
ile kurduğumuz kurumsal ortaklık so-
nucunda Kadın İnsan Hakları Eğitim 
Programı (KİHEP) eğitimlerini Kıbrıs’a 

modifiye edip uygulamaya başladık. 
Son bir senedir düzenli olarak KİHEP 
uyguluyoruz ve bu kadar kısa bir sürede 
bile farkındalık çalışmalarının ne kadar 
dönüştürücü olabileceğini gördük.

Türkiye’deki feminizm ve kadın 
hareketinin Kıbrıs’tan görüntüsü 
hakkında neler söylemek istersin? 
Birlikte yol almak, ortaklıklar kur-
mak mümkün görünüyor.

Bu noktada belirtmeliyim ki, Türki-
ye’deki feminist hareketin ürettiği söz-
leri ve pratikleri yakından takip ediyo-
ruz. Son 15-20 yılda Türkiye’de giderek 
gelişen feminist yazın da kendimizi sü-
rekli yeniden gözden geçirmemize yar-
dımcı oluyor. 

Biz küçük bir aktivist grup olmamıza 
rağmen, adanın ötesine ses verdiğimiz-
de, özellikle Türkiye feminist hareketi 
ile temasa geçebileceğimizi gördük. 
AKP’nin özelleştirme paketinin KKTC 
Meclisinde görüşüldüğü bir oturuma 
zorla girip yaptığımız bir eylem var. Bu 
eylem Türkiyeli feminist dostlarımız sa-
yesinde Türkiye basınında da yer aldı. 
Yine Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı-
mız bir açık mektup vardı, o mektubun 
da çeşitli gazetelerde yer bulduğuna 
şahit olduk. Bu teması sürdürmeyi çok 
önemsiyoruz, çünkü farklı coğrafyalar-
da yaşasak bile benzer sorunlarla karşı 
karşıyayız ve bu sorunlara karşı ittifak 
politikalarımızı elimizden geldiğince 
sağlamlaştırmak gerekiyor. 

Roboski katliamını                                      
             unutmayacağız!
Feministler 11 Şubat’ta Uludere’de...

SÖYLEŞİ
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Bu yazı eğitim sistemi ile kadın-
lar arasındaki çok yönlü ve kar-
maşık ilişkiyi sorunsallaştırmak 

amacıyla yazıldı. Bu çok yönlü ilişkinin 
ilk bakışta karşımıza çıkan üç yönünü 
biraz açmak istiyorum. Bunlar, öğrenci 
olarak, öğretmen olarak ve anne olarak 
kadınların eğitim sistemiyle kurdukları 
ilişkilerdir.

Öncelikle kadınların öğrenci olarak 
eğitim sistemiyle kurdukları ilişkiye bir 
göz atalım. Bu gerçekten kadınlar için o 
kadar düz bir ilişki değil. Tabii ki kapi-
talist patriyarkal sistemin kadınları bir 
düzene koymak, kontrol etmek ve onları 
ideal kadınlar, ideal vatandaşlar yapmak 
için geliştirdiği kuvvetli bir eğitim pra-
tiğiyle karşı karşıyayız. Bazı kuramcılar 
eğitimi davranış değiştirmeye odaklı bir 
yapılanma olarak tanımlarlar. Bu sorun-
lu bir tanımlamadır, lakin gerçekten de 
böyle bir şey eğitim sisteminde amaç-
lanıyor. Kimler eğitim sisteminin içinde 
yer alabiliyorlar, ne kadar süre sistemin 
içinde tutunabiliyorlar, kimler dışında 
kalıyor konusunun önemle incelenmesi 
gerekir. Tarihsel olarak ve bugün de ka-
dınlar eğitim sisteminin içinde hep daha 
az var olabiliyor. Öğrencilerin sınıfsal 
konumu, sosyal ve kültürel sermayeleri 
de onların ne kadar süre ve ne nitelikte 
eğitim alacaklarını belirliyor. Ama sı-
nıfsal konumları ne olursa olsun, bütün 
kadınlar eğitim sistemi içinde ideolojik 
ve hegemonik baskıdan / biçimlendir-
meden geçmiş oluyorlar.

Kadınların eğitim sistemiyle yoğun 
olarak girdikleri ilişkilerden bir diğeri 
öğretmenlik. Sistem açısından kadın-
ların konumlandırılabileceği en makul 
ve makbul mesleklerden bir tanesidir 
öğretmen olmak. İdeal bir meslektir, 
çünkü kadın aynı zamanda makbul eş, 
makbul vatandaş olabilir, çünkü “özel 
alan” dedikleri evde de yeniden üretim 
faaliyetlerini ve bakım hizmetlerini sür-
dürebilirler. Toplumsal bilinçaltına zerk 
edilmiş olan ideaya göre zaten kadının 
asıl vazifesi yeniden üretim olduğu için 
bu ulvi vazifeyi aksatmadan yapabile-
ceği herhangi bir iş onun için “ideal” iş-
tir. Bu kanaat kadınların da dahil olduğu 

patriyarkal bilinç altından sürekli olarak 
besleniyor ve büyütülüyor. “Kadınlar 
eğitim sistemi içerisinde hep öğretmen 
olarak kalıyor, neden müdür veya başka 
kademede bir yönetici olarak yoklar” 
diye sürekli şikâyet edilir. Oysa madal-
yonun diğer yüzüne baktığımızda, ka-
dınlar bunu gerçekten istiyorlar mı, ya 
da belki isteyebiliyorlar mı diye sormak 
lazım. “Özel alan” dediğimiz tam za-
manlı mesai alanından ellerini etekleri-
ni çekmek gibi bir seçenekleri olmadığı 
sürece kadınlar yönetici kademeleri çok 
fazla tercih etmeyeceklerdir, vakitleri 
yetmeyecektir, ayrıca bu onların iş yü-
künü daha da artıracaktır. Öğretmenlik 
gibi daha alt-orta sınıf ve emek yoğun-
luğu olmayan işlerde bu durum bu kadar 
belirgin olmayabilir. Örneğin, bir şirke-
tin üst düzey yönetim kademeleri için 
kadınların daha iddialı olabildiklerini 
görebiliriz. Ancak bu kesim kadınların 
sayısı da genel kadın nüfusu içerisinde 
öğretmen kadınlar kadar fazla değildir. 
Yani öğretmenlik kadınlar açısından sı-
nıfsal bir durumdur aynı zamanda. Ka-
dın öğretmenler bir an önce eve gelip 
kendilerini bakım işlerine veriyorlar. 
Öte yandan zaten okul denen sistem 
tamamen erkek egemen bir şekilde ve 
erkeklere göre düzenlenmiştir. 

Kadınların eğitim sistemiyle olan 
belki de en ilginç fakat görünür olma-
yan ilişkisi anne olarak eğitim ve okulla 
ilişkileridir. Bu ilişki ise patriyarkal dü-
zen için gerçekten önemlidir. Her şey-
den önce okul dediğimiz sistemin içeri-

sinden “annelik” denen emeği bir an çı-
karttığımızı düşünelim. Bunu yaptığınız 
anda okul sistemi tamamen işlemez hale 
gelecektir. Eğer anneler çocukları “ders 
saatinde” okula hazırlayıp tam vaktinde 
ve tam istenen kıyafetle ve tam istenen 
ödevlerle ve beslenmesinden tutun da 
bütün ritüelleriyle okula hazırlamasa-
lar, okul denen yapı, saatinde başlayıp 
saatinde bitmez, dolayısıyla bir sistem 
olarak işleyemez. Demek ki, okul de-
diğimiz sistem özellikle ilk ve ortaöğ-
retim düzeyinde temel olarak “annelik 
emeği” üzerine kuruludur. Anneler grev 
yapsa, eğitim sistemini en az öğretmen-
lerin grevi kadar felce uğratabilir. An-
cak öğretmenlerin okuldaki var oluşları 
“kamusal alan” tanımına dahil olduğu 
için daha görünürdür, okulu okul yapan 
“annelik emeği” ise “görünmez”dir ve 
sanki “özel alan” denen özel sömürü 
alanı içerisinde “olmasa da olur”’ gibi 
görünmektedir. 

Neoliberal küresel düzenin kamusal 
eğitimin altını gittikçe oymasıyla bir-
likte, eğitim sisteminden çekilen kay-
nakların yükü annelik emeği üzerine 
angarya ediliyor. Bu nedenledir ki son 
birkaç on yıldır Milli Eğitim ve Valilik 
arası resmî dokümanlara dahi girmiş 
bir kadınlık, annelik tanımı var: “sınıf 
anneliği”. Bu dokümanlar, “Sınıf anne-
liği özendirilmelidir” diyor. Bu anneler 
okulun ihtiyaçlarına yönelik paranın 
sağlanması için faaliyet yürütmekten 
tutun da ayni olarak bazı işlerin yükü-
nü sırtlanmaya kadar okulun perde ar-

Kadınlar, patriyarka 
ve başka türlü bir eğitim
Okul dediğimiz sistem özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde “annelik emeği” üzerine 
kuruludur; anneler grev yapsa eğitim sistemini felce uğratabilir

Fadime Gök
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kasından sahnesine çıkmış durumdalar. 
Okulu boyayanlar, paspasını yapanlar 
da var, belediye başkanlarıyla iletişime 
geçip okulun bakım onarım işleri için 
para toplayanlar da… Okulun sınıfsal 
özelliğine göre değişen bir dizi aktif ve 
“kamusal” faaliyetin tam göbeğindeler. 
Bütün bunlardan bahsederken devlet 
okullarından bahsediyorum, özel okul-
lardan değil. Özel okullar zaten malum; 
özelleşme eğitim alanında ilginç bir 
şekilde gelişti. Bir taraftan özel okul-
lar çoğalırken, diğer taraftan da devlet 
okullarının içten ticarileşmesi ve ser-
mayeyle bütünleştirilmesi sürecini ya-
şıyoruz. Bu devlet okullarında ayakta 
kalma stratejisi olarak kadınların hem 
emek olarak, hem de bir şekilde mad-
di kaynaklar açısından okulu yürütme 
görevi ile baş başa bırakıldıklarını gö-
rüyoruz. 

Kürt kadınlar, politik bir eğitim 
mücadelesi alanı olarak ev

Kapitalist patriyarkal düzen-
de eğitim sistemi bu şekilde 
yürütülürken, kadınların si-
yasi olarak mobilize olduğu 
Kürdistan’da çok daha başka 
bir deneyim yaşanıyor. Mev-
cut eğitim sisteminin kadın-
ları özgürleştirdiği düşüncesi 
çok sorunlu ama bir taraftan 
da kadınlar okula gitsin ve 
eğitim hakkından faydalansın 
istiyoruz. Yani eğitim sistemi 
kadınları eziyor, öyleyse ka-
dınlar okula gitmesin gibi bir 
çıkış yapamayız. Fakat bu-
gün Kürt kadınlarının geldiği 
nokta, eğitim sisteminin mer-
kezindeki hegemonya ilişkisini 
kıran bir örnek olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Diyarbakır’da KCK davasın-
da, belediyenin önünde binler-
ce kadının o kent mekânını nasıl 
dönüştürdüklerini, direnmenin 
dilini orada nasıl yarattıklarını görünce 
özgürlük mücadelesinin dönüştürücü 
potansiyeli fark ediliyor. Mesele sade-
ce kamusal alanda Kürtçe konuşulması 
değildi; aynı zamanda direnişin dili ve 
pratiğinin örülmesi de bir eğitim dene-
yimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani söz 
konusu olan başka bir pratik, başka bir 
modeldir. Bu kadınlar “eğitimli” oku-
muş yazmış kadınlar değildi. Naylon 
terlikleriyle belediye meydanını kendi 
alanları kılmışlardı. Kendi iradelerini 
oraya koymuşlardı. Bu mücadele içinde 
belki her ev bir okul olma potansiyeline 
sahip olabilir. 

Ana dilinde eğitim politikasının, her 

evi bir okul haline getirerek hayata ge-
çirilmesini umutlandırıcı bir pedagojik 
pratik olarak görmek mümkün. Burada 
eğitim kelimesini, resmî eğitim olarak, 
iktidarla ilişkili bir anlamda kullanmı-
yorum, özgürleştiren pedagojik bir sü-
reç olarak kullanıyorum. Eğitim, için-
den geçilen politik bir tedrisat haline 
gelebilir, böylece özgürleştirici bir sü-
rece dönüştürülebilir. Resmî olmayan, 
ama direniş pratiğinden gelen, özgür-
lükçü bir eğitim düşünüyorum. Bugün 
bizim karşımıza demokratik özerklik 
formülüyle gelen tanımlamada bunu 
görüyorum. Bu özel tanımlama saye-
sinde acaba “ev” dediğimiz şey, kadın-
ları “özel alan”la sınırlayan bir pratik 
olmaktan ziyade özgürleştirici bir alan 
olabilir mi? Bu nasıl gerçekleştirilebi-

lir? Bu konu üzerinde son derece cid-
diyetle durmamız ve dayanışmamız 
gerekli. Aynı durumu ABD’de siyah 
kadınlar da dillendiriyorlar. 

Kürt kadınlar ister gerilla, eşbaş-
kan, bölgede gördüğümüz belediye 
başkanları olsun, isterse sanatçılar, 
TBMM’deki vekiller olsun, başka bir 
model sunuyorlar. Başka partilerde 
görülmeyen, Türkiye’nin başka yerle-
rinde yaşanmayan bu pratik, evi de dö-
nüştürme potansiyeli olan bir pratiktir. 
Bu pedagojik pratik, evi dönüştürecek 
bir örnek sunuyor bize. Gerçekten ana 
dilde eğitim, ana dilin sadece okulda 
öğretilmesi değildir. Evdeki pratiğin, 

evdeki pedagojik alanın dönüştürül-
mesi, “her ev bir okuldur” formülas-
yonu, hem Kürtçe’nin yaşaması, hem 
de evin yeni bir mücadele alanı olarak 
tanımlanmasını içeriyor. Toplumsal sta-
tükoyu yeniden üretmesi amaçlanan, 
sınırları kadınların sömürülen emeğiy-
le çizilen “ev”, artık bir mücadele alanı 
olarak tam tersi bir noktadan yeniden 
tanımlanabilir hale geliyor bu şekilde. 
Söz konusu olan, “ev”in bildiğimiz kö-
leleştirici, baskı ve şiddet uygulanan, 
“aile” pratiğinden kadınlar tarafından 
çıkartılıp, özgürleştirici bir pratiğe dö-
nüşmesidir. Yani evi bir mağduriyet 
alanı olarak tanımlamak yerine, kendi-
ne yeterliliğin, direnişin mekânı olarak 
tanımlayarak bunun içinde demokratik 
eğitimin kavramsallaştırılabilmesi po-
tansiyelidir. Temel hak ve özgürlük-
ler açısından ana dil bir haktır; fakat 
temel hak ve özgürlükler söylemi, bir 
mağduriyet dili olarak kullanılabiliyor. 
Halbuki şu anda sürdürülen politika, 

devletten talep etmekten çok devle-
te yaptırım uygulayan ve devleti 
bunu yapacak yolları düşünme-
ye sevk eden bir tavır ima edi-
yor. Özgürleştirici bir eğitim 
pratiğine ancak buradan gide-
biliriz.

Kısacası, eğitim ve kadın-
ların durumunu tartışmak açı-
sından özel alan-kamusal alan 
yapay ikiliği önemli bir tartış-
ma noktası. Bir yandan, kadın-
lar özel alanla tanımlandığı 
için eğitim sisteminin içerisin-
de öğretmen ve öğrenci olarak 
özel bir misyonla bulunuyor 
ve böyle olmaya devam etme-

si için de eğitim sistemi bir araç 
olarak önemli ideolojik işlevler 
görüyor. Diğer yandan, kapitalist 
neoliberal politikalarla kadınlar, 
özel alan ile tanımlı annelik işlerini 
“kamusal alan” olarak tanımlanan 
eğitim alanına yine ücretsiz ola-

rak taşımaktalar ve bu şekilde bir kat 
daha sömürüldükleri özel bir pozisyon-
da yeni işlevlerle karşımıza çıkıyorlar. 
Bambaşka bir açıdan baktığımızda ise, 
özel alan dediğimiz ve kadınların zin-
danı olarak belleklerimize kazıdığımız 
yeniden üretim alanı, Kürt kadınlarının 
mücadele pratiği sayesinde demokra-
tik eğitim açısından yeni bir mevzi ve 
demokratik dönüşüm alanı olarak kar-
şımıza çıkıyor. Bütün bunlar aynı ko-
nunun ayrı ayrı toplumsal gerçekliklere 
ve geçerliliklere tekabül eden değişik 
açıdan görüntüleridir. Her birinin ka-
dınlar ve eğitim ilişkisi açısından ayrı 
ayrı ele alınması gerekiyor. 

Devlet okullarında kadınların hem 
emek olarak, hem de maddi kaynaklar 

açısından okulu yürütme görevi ile 
baş başa bırakıldıklarını görüyoruz
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Trans bireylerlerin feminizm ve fe-
minist hareketle ilişkileri üzerine 
voltrans erkek inisiyatifinden Ulaş 

ve İlksen’le konuştuk. Söyleşinin ekse-
ninde feminizmin öznesi kimdir sorusu 
vardı. 

Öncelikle, trans erkek dediğimizde 
belli bir bedensel form mu anlamalıyız 
yoksa bedensel değişimleri o kadar da 
önemsemeyen bir trans halinden söz 
etmek mümkün mü?

Ulaş: Herkesin trans, transgender ya 
da trans erkeklik kavramı kendisine göre 
olabilir. Şu ameliyatları geçirirsen trans 
erkeksin diye bir şey yok. Bu kendi bün-
yende taşıdığın bir şey. Ama şunu söy-
leyeyim ben geçirdiğim kadınlık deneyi-
mini kabul ediyorum ve trans tanımı beni 
daha tatmin eden bir tanım, trans erkek 
olarak kullanmıyorum ama ne olmadı-
ğımı biliyorum. Varolan kadın tanımı 
üzerinden kadın olmadığımı, kadın gibi 
hissetmediğimi biliyorum. Ama onun 
dışında da bir çerçeve çizmiyorum, bir 
şeklim yok. “Kadın değilsen o zaman 
erkeksin” yanlış bir ifade. 

İlksen: Bana sürekli translık sorgu-
lanıyormuş gibi geliyor. Bizim öncelik-
le sorgulamamız gereken şey kadınlık 
ve erkeklik. Cinsiyet nasıl varoldu, nasıl 
böyle iki kutba ayrıldı, kendini kadın ve 
erkek olarak tanımlayanlar neye göre ta-
nımlıyor? Ben dünyaya geldiğimde cin-
sel organıma bakılarak pembe kimliğim 
oldu. Bana kimse sormadı, bir kadına ya 
da erkeğe de sorulmadı hangi kimliği is-
tersin diye. Bunu sorguladığımda evet, 
kendimi kadın olarak tanımlamıyorum. 
Toplumsal bir rol model var, bunu red-
dettiğim için varolabildiğim tek yer 
erkeklik oluyor. Bir tarafta erkeklik, 
diğer tarafta kadınlık. Bütün davranış 
rollerimi insanlar kodlamış zaten, bana 
bir seçenek bırakmıyorlar ki. Kadın-
lıktan da erkeklikten de bakınca ben 
transım. Çünkü erkeklik modellerine 
de uymuyorum, hiçbir zaman toplumsal 
bir erkek gibi davranamam. Bu yüzden 
kendime trans erkeğim diyemiyorum 
aslında, transım diyorum ama yaşam 
koşullarımda trans erkek olarak kabul 
edilip öyle algılanıyorum. Cinsiyetsiz 

ya da daha çeşitli cinsiyetlerin olduğu 
ve rollerin, davranışların bu kadar ay-
rılmadığı bir dünyada yaşamış olsaydık, 
ne kadınlık ne erkeklik ne de translık 
var olacaktı. İnsanlar kendi kimliklerini 
kendileri isimlendirebilecekti ve o dav-
ranışlar bir kimliğe, renkler bir cinsiyete 
bölünmeyecekti.

Politika içerisindeki çoğu trans er-
kek de sizin gibi mi düşünüyor? Ken-
dini erkek olarak ifade eden transları 
düşündüğümüzde bir ayrımdan söz 
edebilir miyiz?

Ulaş: Bizim elimizde politika ya-
parken kullanabileceğimiz kavramlar 
sınırlı: trans kadın, trans erkek, traves-
ti... transgender kavramını da yeni yeni 
kullanıyoruz. Kimlik politikası aslında 
geri bir politika ama koşullar böyle ol-
duğu ve görünürlük kazanmak için bu 
kavramları benimsiyoruz. Evet, trans 
erkekler ve kadınlar var ama bir yandan 
da birçok arkadaşa bu tanımlar yetmi-
yor. Kişilerin durumları, istekleri önem-
li oluyor. Kendine trans erkek demeyen 
“ben hep erkektim, kadınlık deneyimini 
kabul etmiyorum” diyen arkadaşlar da 
var. Ama bu, kendine transfeminist di-
yen, feminizm bizi de kapsar diyen, ka-
dınların bulunduğu toplantılar, eylem-
lerde olmak isteyen translar erkekleri 
kapsamayan bir söylem. O yüzden bazı 
feministlerin bunun üzerinden “zaten 
onlar kadınlık deneyimini kabul etmi-

yorlar, o yüzden biz niye karşımızdaki 
hetero görünüşlü erkekleri alalım ki” 
gibi bir düşünceye kapılmalarını doğru 
bulmuyorum. Daha çok temas etmek, 
konuşmak lazım. Belki de o toplantıla-
ra, eylemlere gelebilen hetero kadınlar, 
feministlerin istediği o “safkan” kadın-
lar da daha çok ataerkillik üretiyorlar. 
Şu yaftalama kötü bir şey: trans erkek 
zaten erkeklik üretir. Böyle genelleme-
ler yapmak doğru değil. Çünkü herkesin 
uğraşması gereken, herkesin kendisinde 
yakaladığı bir şey bence erkeklik. Biyo-
lojik olarak kadın doğmak bundan aza-
de olmamızı sağlamıyor.

Kendinizi feminist olarak tarif edi-
yorsunuz. Feminizm mücadele özne-
sini kim olarak kurmalı?

Ulaş: Bence feminizm karşılaştığı 
bünyelerle ve durumlarla kendini yeni-
lemeli ve genişletmeli. Evet transfemi-
nizm Türkiye’de çok fazla bilinen bir 
şey değil. En özet haliyle bence trans-
gender’ları, trans erkekleri, trans kadın-
ları kapsıyor. Türkiye’de öncelikle trans 
kadınların toplantılara girip girmemesi 
konuşuldu. Şimdi kademe kademe iler-
leniyor. Ben şu anda gece sokakta kal-
dığımda şu anki görünüşümden dolayı 
kadın muamelesi görüyorum. İstediğim 
kadar kendime “ben kadın değilim” di-
yeyim bu böyle. 8 Mart’ta, 25 Kasım’da, 
o toplantılarda benim de söyleyecek bir 
sürü sözüm var. Diyelim ben uğradığım 

Feminizm, trans politikası 
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Transgender’lık, trans erkeklik, trans kadınlık, bence bunun örnekleri
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şiddetin adını başka türlü koyarım, öyle 
değilim, kabul etmiyorum, hiç öyle olma-
dım derim, o zaman feminist harekete bir 
taleple gelmem zaten. 

İlksen: Kendini trans erkek olarak ta-
nımlayan ve kadınlığı kesinlikle reddeden 
trans erkekler var ama bir de oradaki ka-
dınlığın dayatılışına bakalım, onlar neden 
bu kadar kadınlığı reddeder hale gelmiş-
ler? Çocukluğumda erkeklik çizgilerim 
daha keskindi çünkü bana dayatılan çok 
fazla şey vardı kadınlık adına. Dayatıla-
nı reddetmek için kendimde kesinleştir-
diğim tek şey erkeklik oluyordu. Başka 
red olanağım, ispat şansım yoktu. Ne za-
man daha özgür bir ortamın içine girdim, 
LGBT hareketin içinde bulunmaya başla-
dım, bana dayatılan şeyler ortadan kalk-
tıkça daha çok kendim olmaya başladım. 
Cinsiyet kavramım, kadınlık ve erkeklik 
kavramım daha genişledi ya da gittik-
çe yok oldu diyelim. Bu bana çok iç içe 
geliyor, bir şeyi ya yok edeceksin ya da 
çok fazla çeşitlendireceksin yani ya ikili 
cinsiyet sistemi tamamen yok olacak ya 
da cinsiyetleri çeşitlendireceğiz. Bana tek 
çıkar yol bu gibi geliyor.

Benim feminizmden öğrendiğim 
mücadele öznesinin erkek olduğu. Kar-
şımızdaki özneyi erkek olarak tanımla-
mak, verilmiş ve verilmeye devam edi-
len bir mücadelenin sonucu. Size göre 
mücadele edilen özne kim? 

Ulaş: Feminizmin mücadele ettiği 
alan erkektir demek bence başlı başına 
problemli ve tehlikeli. Çünkü bu, kadın-
ların hepsini erkeklikten arınmış ve po-
litika yapmaya müsait görmek demek. 
Bunu üreten bir kadınsa da, bir transsa da, 
biyolojik bir erkekse de bizim yok etme-

ye çalıştığımız erkeklik olmalı. Bununla 
uğraşan, kendini erkeklikten arındırmaya 
çalışan ve o alanda olmak isteyen herkes 
bence o alanda olmalı. Feminizmin tari-
hinde kadınları güçlendirmek için alan 
açmasına hak veriyorum ama bugünkü 
durumda, erkeklikle uğraşmaya bu kadar 
gönüllü trans ve biyolojik erkek varken 
(tartışmanın içindeki insanları kastederek 
söylüyorum) “hayır kapılarımız kapalı” 
demek bana tehlikeli geliyor. Feminiz-
min politik olarak bu kısmı genişletmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Feminizm bu 
haliyle bir yandan bir mücadele yürütüyor 
ama bir yandan da o cinsiyeti keskinleşti-
riyor. Yekpare kurtulduğumuz bir şey yok 
bence, o zaman ben de şunu sorarım: Ne 
biliyorsun onun daha arınmış olduğunu, o 
toplantıdaki söz hakkını o hak ediyor da 
ben niye edemiyorum?

İlksen: Feminizmin mücadele ettiği 
şey ataerkil, heteroseksist sistem ve bu-
nunla mücadele etmek isteyen, bundan 
arınmak isteyen herkesin feminizmin için-
de olması gerekiyor. Sen bununla müca-
dele etmek isteyen bireyi, ne olursa olsun, 
trans, transgender, trans erkek, heterosek-
süel bir erkek, onu içine almadığın zaman 
feminizm olduğu yerde kalır. Feminizm 
ataerkil, heteroseksist sistemle mücadele 
etmek isteyen bir insanı içine almadığı 
zaman aynı ayrımcılığı yapmış olur. Ata-
erkil sistemden arınmak için herkese ihti-
yacımız var, sadece kadınlara değil.

Kadın ve erkek arasındaki somut, 
sistematik çıkar ilişkisi konusunda ne 
düşünüyorsunuz? Kimlik ya da beden 
politikası ekseninde bir sorgulamaya 
girmekle bu çıkar ilişkisine karşı mü-
cadele etmek farklı şeyler değil mi?

Ulaş: Söylediğine katılıyorum ama fe-
minist hareket kazandığı şeyleri kaybetme 
korkusuyla bunları konuşturmuyor bile. 
Şu an feminist harekette yolun çok ba-
şındayız ve bir araya gelme formları bile 
oluşturulmuyor. Tabii ki kadınların tüm 
eylem ve toplantılarında yan yana dur-
maktan bahsetmiyorum. Ama feminizm 
bu kadar kutsal olmamalı. O kadar kadın 
üzerinden ilerliyor ki. Özellikle de, fark 
etmiyoruz ama biyolojik kadın üzerin-
den ilerliyor. O yüzden de kapalıyız ama 
o zaman biz şekilcilik yapmış oluyoruz. 
Mücadelemiz özneleri seçerken şekilci 
davranmış oluyor. Bunu tartışmadığımız, 
açık olmadığımız için sanki elimizden bir 
hareket kayıp gidecekmiş gibi geliyor. 
Birlikte yapılan toplantılar olabilir. En ba-
sitinden ayda örneğin on kere yapmazsın 
ama iki ayda bir kere yaptığında temas et-
miş olursun. 

İlksen: Söylediğimiz gibi heterosek-
süel, ataerkil sistemden arınmak isteyen 
herkes feminizm içinde bulunabilir bence. 
Zaten o çıkarlarını gözetmeyen, o çıkar-
larından arınmak isteyen bunu reddeden 
herkes bunu sorguluyor demektir. Mesela 
bir arkadaşım şöyle demişti, ailem beni ar-
tık erkek olarak tanıdı ve su almaya gitti-
ğimde aman sen otur, biz getiririz diyorlar. 
Eğer o kişi bunu orada reddediyorsa evet 
feminist politika içerisinde var olabilecek 
bir insandır. Ben de aynı şekilde kendimi 
erkek olarak tanımlayıp bir kadın bana su 
getirirken bundan mutlu oluyorsam eğer 
o zaman politikamı sorgulamam gerekir. 
Feminist harekette erkekliğin verdiği ayrı-
calığı reddetmiş insanların bulunması ge-
rekiyor. Şuna da karşıyım; her trans, femi-
nizmin içerisinde var olabilir diye bir şey 
yok. Ataerkil sistemden arınmak isteyen 
herkesin feminist mücadele içinde olması 
gerekiyor. Her kadın, her trans, her lezbi-
yen, her biseksüel, her eşcinsel buna dâhil 
olamaz çünkü bu insanlarda kendi içinde 
ataerkil sistemi ürettiği, kendi varoluşunu 
kabul edip başka birisini yok ettiği ve ken-
dine tanınan ayrıcalıkları varettiği sürece 
bence bir trans da, bir kadın da feminist 
mücadele için de yer almamalı.

Bir erkeğin bilinçlenerek kendi çı-
karından vazgeçmesi düşüncesi ne ka-
dar olası? Bir de trans erkeklerle bi-
yolojik erkekleri, buradan gelen dene-
yimi birbirinden ayırmak gerekmiyor 
mu? Trans erkeklerde ezilen olmanın 
ne olduğunu bilmekle ilgili bir kadınlık 
deneyimi var. Trans erkeklerin bu sis-
temle yaşadığı hal, biyolojik erkeklerin 
deneyimini ve çıkarını tarif etmiyor as-
lında. 

Ulaş: Politika zaten somut pratikler 
üzerinden ilerliyor. Feminizm yeni bir 
durumla karşılaştığında, oturup konuş-
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tuğunda ve pratik bir davranış biçimi 
çıkardığında ilerleyebilecek. Kimseye 
şunu da soramıyorsun, ne kadar arındın, 
ne kadar samimisin? Çünkü siyasette 
samimiyetin ya da inanıyorum, inan-
mıyorum gibi sözlerin karşılığı şudur; 
onun o davranışta ne kadar ısrar etti-
ği, ne kadar değiştiği... Sonuçta şöyle 
şeyler de yaşayabiliriz, diyelim “trans 
erkeklere açık” yazdınız ve trans er-
keklerden dolayı bir problem yaşadı-
nız. Sonrasında yazdığınız şeyi silersi-
niz, trans erkeklere kapalı dersiniz, biz 
de nasıl kapalı olur deriz bu sefer. Bu 
kadar keskin, sabit ve önyargılı olun-
mamalı. O yüzden verilecek her kara-
rın iyi ve kötü yanları 
ortaya konularak biraz 
cesaretli olmak ge-
rek diye 
düşünüyo-

rum. Örneğin, 25 Kasım’da Voltrans’ın 
imzacı olup olamayacağını gerçekten 
ciddiye almak, orada insanlar yoksa 
bulup buluşturmak, aramak, yine mi 
olmuyor o zaman hiçbir örgüt adını 
yazmamak gerek. Bunu suçlamak, yar-
gılamak amacıyla değil peşini bırak-
mamak, kıymet vermek adına söylüyo-
rum. İkna olabiliriz ama pratikte ne ya-
pacağız? Biliyoruz, 25 Kasım’larda, 8 
Mart’larda erkekler gelip taciz ediyor, 
ben de gelsem ya diyor ama şunu çok 
net görüyorsun amacı seni taciz etmek, 
politikanla dalga geçmek. Bunu yapan 
bir kadın da olsa onu oraya sokmamak 
gerekir. Bunları göz önüne aldıkça po-
litikada ilerleyeceğiz. Karşılaştığımız 
kadar bilebiliyoruz.

Feminizmi daha çok ayrımcılık 
üzerinden, cinsiyet kavramının ken-
disini sorgulamaya açabilecek bir 
politika olarak kavradığınızı anla-
dım, doğru mu?

Ulaş: Bu haliyle çok eksik. Ben 
temel şeyleri kabul ediyorum mese-
la feminizm tamam başta kadın-erkek 
arasındaki eşitsizliği temel alarak yola 
çıkmış, çünkü elindeki somut ve acil 
olan şey buydu ama geldiğimiz nok-
tada demek ki feminizmin karşılaş-
madığı başka unsurlar onu zorluyor. 
Transgender’lık, trans erkeklik, trans 
kadınlık, bence bunun örnekleri. Fe-
minizmi sadece ayrımcılığa karşı ta-
nımlamıyorum, ayrımcılığa, her türlü 
şiddete, cinsel saldırılara, erkekliğe, 
tahakküme, bireylerin bedeni üzerinde 
söz sahibi olamamasına karşı bir poli-
tika.

İlksen: Bir kadın nasıl kendi bedeni 
hakkında söz söyleme hakkına sahip de-
ğilse, o beden erkeğin kabul ediliyorsa 
aynı şekilde bir trans da kendi bedeni 
hakkında söz söyleme hakkına sahip de-
ğil. Onun söz söyleme hakkına da dev-
let el koyuyor, aynı şekilde kadına da. 
Ortak noktamız tam da bu zaten.

Ulaş: Herkesin politikasının bir 
hedefi vardır benim inandığım feminiz-
min en üst noktasında cinsiyetin ortadan 
kalktığı, lezbiyenim, geyim, transım, 
biseksüelim diye kendimizi tanıtmak 
zorunda kalmadığımız, bunun önemsiz-
leştiği başka bir boyuta geçmek var.

İlksen: Mesela 25 Kasım’da 8 
Mart’ta yazılan metinlerde biz aynı şey-
leri ifade ediyorsak aynı amaç için yü-
rüyorsak aynı sözü söylüyoruz, aynı po-
litikayı üretiyoruz demek zaten. Bunun 
için varoluyoruz orada, o yüzden bizim 
imzamız neden olmasın, biz niye yürü-
yemeyelim?

Fakat aynı şeyleri söylememiz ka-
dınlık deneyiminden gelmekle alakalı 
değil diyorsun sen? Çünkü ben me-
sela 25 Kasım’da Voltrans’ın imzacı 
olabileceğini kadınlık deneyimi üze-
rinden olabilir diye görmüştüm ama 
siz başka bir şey diyorsunuz.

İlksen: Kadınlık deneyiminden ge-
len bir sürü trans erkek var ama ben on-
larla da aynı dili konuşmuyorum. Bazı-
ları kadınlık deneyimini bile reddediyor. 
Ben yaşadığım bir kadınlık deneyimi 
var diyorum çünkü toplumda kadın ve 
erkek diye bir şey var. Zorunlu kadınlık 
deneyimi deniyor benim yaşadığım de-
neyime ama herkes zorunlu kadınlık de-
neyimi yaşıyor zaten yani hangi kadın, 
hangi trans isteyerek o kadınlık deneyi-
mini yaşıyor? Evet, kadınlık deneyimi-
ni de yaşadım, erkeklik deneyimini de. 
Özellikle erkeklik deneyimi yaşamak 
istemediğim ve hâlâ kaçtığım bir şey. 
Bu toplumun içinde yaşamak zorunda 
olduğun şeyler var. Bütün trans erkekler 
böyle şeyler yaşıyor ama ben her trans 

erkekle aynı dili konuşmuyorum.
Ulaş: Hiçbir örgütte yekpare bir şey 

bulamazsın. Yani Voltrans’taki herkes 
kadınlık deneyimini kabul ediyor da 
kendine trans diyor diye de bir şey yok. 

Peki bu arkadaşlar da imzacı ol-
mak istiyorlar mı örneğin 25 Kasım 
eyleminde?

İlksen: Hayır, bir arkadaşım ben bu 
yürüyüşlerde yürümek istemiyorum, 
bence kadınların yürümesi gerekiyor 
diye bir röportaj vermiş mesela.

Sizin kendi örgütlenmelerinizde 
yöntemleriniz nasıl?

İlksen: Mesela Voltrans’ta bazen biz, 
kendini trans erkek olarak tanımlayan-
larla birlikte toplantılar alıyoruz. Bazen 
karma toplantılar alıyoruz, yani kendini 
transgender olarak tarif eden toplantı-
lar. Bu arada Voltrans’tan bahsedeyim, 
2007 senesinde biraraya geldik. Bu top-
lantılarda ilk biraraya geldiğimizde 3-4 
kişiydik, şimdi de sayımız 7-8, bazen 
10 oluyor. Şu anda da politik sürecin 
içinde çok az kişi var. Ben ilk defa trans 
erkek ismiyle kurulan Voltrans trans er-
kek inisiyatifinin Voltrans transgender, 
transqueer ve transerkek inisiyatifi ola-
rak yeniden isimlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

Ulaş: Yola çıkarken trans erkek diye 
çıkıyorsun ama sonra bakıyorsun ki ge-
len insanların ihtiyaçları, tanımları fark-
lı ve bir yerden sonra ekleme ihtiyacı 
duyuyorsun. Niye? Alanı kendini öyle 
tanımlamayan insanlara kapatmamak 
için. Feminist hareketin güçlendiği, 
beslendiği, sahip olduğu temel şeyle-
ri bırakmasından değil sadece şu anda 
devam eden politikası yanında bir akıl 
daha üretmesi gerektiğinden söz ediyo-
ruz. Çünkü başladığında, hareketin yük-
seldiğinde ihtiyaçları, özneleri çok fark-
lıydı. O zaman feminizmi zorlayan, biz 
de olmak istiyoruz diyen trans erkek, 
trans kadın görünürlüğünün bu kadar 
fazla olduğunu sanmıyorum. 

Son olarak söylemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Ulaş: Birbirimize temas etmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Konuş-
mak anlatmak kadar, pratikte de karşılı-
ğı olmalı bunun. Önemli adımlar bunlar. 
Yavaş olabilir ama yavaş da olsa ilerle-
meliyiz. Hep aynı tartışmaları yapma-
malıyız. Karşılıklı istek, çaba ve emekle 
bunun olabileceğine ve bundan sonra 
daha iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyo-
rum, umudum bu.

İlksen: Feminizmin cinsiyetçi, ata-
erkil, heteroseksist sistemi sorgulayan 
herkese açık olması gerektiğini düşünü-
yorum. Panseksüel ve queer bir dünya 
diliyorum. 
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Feministim diyene kadar öyle çok 
şey oldum ki! Seçmediğim, üze-
rime iliştirilmiş kimliklerdi çoğu, 

seçtiğimi sandıklarım da oldu. Diğer 
yanda kadın kimliğime, bedenime, dü-
şünüşüme, sevişime sahip çıkmak ne-
den bunca zamanımı aldı, döküleceğim 
size.

7 yaşında, illegal ve legal diyeme-
sem de Kürt ve kürk kelimelerinin son 
harflerinin yarattığı farkı bildiğimden, 
ben politiğim artık! Ailemin ben doğ-
madan evvel “göçtüğü” deniz kenarın-
daki şehirden başka, özlenen bir mem-
leketimiz var; eder illegal ve legal iki 
memleket!

Artık başka “falso” çıkmasın dedi-
ğim zamanlar öğretiyor ki ailece oruç 
tutmadığımızdan bizde bir terslik daha 
var! Kendime kızıp artık “farklı” bir şey 
daha olma, diyorum. Ama yok, eksik-
miş gibi beden isyanda!

Büyük ablam ilk regl olduğunda 
annemden tokadı yiyor; kendini bilsin 
diyeymiş. Hım, ne ola ki bu kendini bil-
mek acaba, deyip duruyorum kendime 
o sıralar.

Bana vurmuyor annem regl olunca, 
büyümüşüm! İyi bari kurtardık! Ama 
büyüyünce kızların sorumlulukları 
olurmuş, annemin durmaksızın yaptığı 
ev işlerine yardım etmek gibi. Yıllardır 
yapıyormuşçasına yapıyorum ama söy-
leniyorum da!

Ev işlerine yardım etmek, beni an-
neme yakınlaştırıyor biraz, iyi yanı bu. 
Annem, ardı ardına dört çocuk doğur-
muş bir kadın, ne büyük talihsizlik(!) 
hepsi de kız! “Oğlu yok” diyenlerden 
az çekmiyor kadın ama şikâyet ettiğini 
duymuyorum; seviniyorum. Ne kadar 
çok çalışıyor, bu bilekler neden böyle 
kalın, aklım almıyor; “köyde ne çok 
çalışırdım, bunlar bir şey değil” diye 
anlatıyor. Pek gülmez benim annem, 
sessizdir, diye anlatıyorum yeri gelince; 
illegal memleketimize gidip ana dili-
ni konuşabildiği zamanlara şahit olana 
dek. Evde çok konuşulmadığından öğ-
renemediğim bir ana dilim var; illegal 
kere illegalsin diyorum kendime! Ana-
dilimi bilmeyişimin yarası geçmiyor.

Annem, okumuş kadın ev işi gör-

mez, sömürülmez, şiddet görmez, ço-
cuk bakımı yükü olmaz diye düşünüyor 
olacak ki okuyun deyip duruyor. Amen-
na!

Üzerimde hissettiğim bakışlar ve 
dokunma hakkını kendinde bulan eller 
varmış, bu kez bizatihi yaşıyorum. El-
ler, bakışlar kimin peki? Bana çay dem-
lemek öğretilirken, onlara şekeri karış-
tırılıp çay servis edilen erkeklerin elleri, 
bakışları bunlar…

Nasıl baş edeceğimi bilemiyorum. 
Neden ben anne, diyorum? “Kendini 
bil” diyordun hani, bilmiyor muyum? 
Hayır, diyor; onlar erkek ve dünya onla-
rın sanıyorlar, sen bildiğin gibi ol! Me-
safe koyuyorum erkek arkadaşlarımla 
arama; tanıdıklarıma da güvenemiyo-
rum…

Sonra üniversite yılları, annem se-
viniyor, kendi parasını kazanan kadın 
olacağım için. Değişen bir şey olmuyor; 
çay içiliyor birlikte, çayı demleyen yine 
kadın oluyor, bardak almayı akıl eden, 
şeker bitince alan, kabına dolduran yine 
kadınlar. İşler paylaşılmıyor değil ama 
yük yine adresini buluyor, kadını!

Sevdiğim bir adam oluyor, görü-
şebiliyor olmayı özgürlük sayıyorum 
ama tacizlerin getirdiği gerilim, cinsel-
liği doğallığında yaşayamı geciktiriyor. 
Yeniden üretmeyelim anne-babamızın 
kadınlık-erkeklik hallerini, arada sevgi 
oluşu haklı çıkarır mı eşitsizlikleri, di-
yorum ama kolay olmuyor, vakit alıyor 
yükü üleşmek. Söylediklerim, sustukla-
rımın çeyreği olabiliyor o vakitler. 

Sonra birlikte “Başka bir dünya 
mümkün!” dediklerim iş fikir üreti-
mine geldiğinde fikir değiştiriyorlar; 
karşısında durduğumuz sistemin işleri-
ne gelen kısımlarından yararlanmakta 
sakınca görmüyorlar. Erkekler beyin 
oluyor, kadınlar beden! Kadınlar ente-
lektüel olabilir ama onlar varken biraz 
zor gibi! Eşitsizlikle mücadele ederken 
erkeklerin nasıl da hegemonik ilişkiler-
den beslendiğini fark ediyorum. Diğer 
yandan, bu başka dünya için, kadının 
kurtuluşu üzerine düşünelim, toplumsal 
cinsiyet bizi nasıl biçimlendiriyor onu 
konuşalım, dediğimizde buna neden ge-
rek duyduğumuza dair onlarca soru ve 
psikolojik baskı ile karşılaşıyoruz. Fe-
minist de mi olacaksınız diye soruyor-

lar ölü balık bakışlı gözlerle. 
Sonra yalnız kadınların sesini duy-

duğum bir toplantıya gidiyorum. Ka-
dınlar neden feminist olmaz, neden fe-
ministim diyemez, diye soruyor Serpil 
Çakır. Akla takılan bu sorularla birlikte 
onlarca ses üşüşüyor zihnime. 13 yaşın-
da iken bacağımda elini unutan erkek 
öğretmenin, “her şeye toplumsal cinsi-
yet penceresinden bakılmaz ki!” diyen 
erkek arkadaşların, “bu saatte çıkılmaz” 
diyen diyen babaların kadın emeği de-
dikçe “senden sosyalist olmaz” diyen 
erkek politika güruhunun, komşu çiftin 
evindeki şiddete mahrem diyen komşu 
amcanın sesi değil! 

Kadınlar vardır diyen bir şarkının, 
kadının işi hiç bitmez diyen annelerin, 
“ataerkil sistem farklı şekillerde tüm 
coğrafyalarda kadını denetim altında 
tutar” diyen Hintli bir feministin, “pu-
sulanın hep kuzeyi gösteren ibresi gibi, 
bir erkeğin suçlayan parmağı da daima, 
mutlaka bir kadını gösterir” diyen ro-
man “kahramanı” Meryem’in, ablamın 
Ünzile’yi söyleyen sesi hepsi birbirine 
karışıyor ama tek tek duyuyorum ben! 

Sonunda erkekler, kadın ve lgbt bi-
reylere ettikleri zulüm yokmuş gibi 
yaptığında, inanarak söylenmiş yalan-
lar yalan olmaktan, çektiğimiz acı acı 
olmaktan çıkar mı, 8 Mart’larda haykır-
dığımız sloganları evren nerede tutuyor, 
duyan yok mu, diyen kendi sesim! 

Zulmün hem şahidi hem yaşaya-
nı iken zulüm ile abad olan erkeklerin 
baskısı yüzünden feministim, kendimi 
biliyorum.

Dünyanın en büyük mutluluğu onun 
şahidi olmaktır diyor yazar! Benim en 
büyük mutluluğumsa şahit olmakla ye-
tinmeyip, özlemimi, umudumu, sesimi, 
adımlarımı kadınlarınkine karıştırıyor 
olmak! 

Kadınlar neden feminist olmaz... diye soruyor... onlarca 
ses üşüşüyor zihnime...“her şeye toplumsal cinsiyet 
penceresinden bakılmaz ki!” diyen erkek arkadaşlar, 
“bu saatte çıkılmaz” diyen diyen babalar...

Kendimi biliyorum 

Gül Demir

NASIL FEMİNİST OLDUM?
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Geçtiğimiz eylül ayında tanıdım 
Sevgi’yi. 28 yaşında nazik, se-
vecen, hoş sohbet, dünya tat-

lısı bir kadın. Köylerinden Ankara’ya 
seneler önce göç etmiş olan uzak bir 
akrabanın oğluyla evlendirilmiş, kendi 
deyimiyle, gecekonduya gelin gitmiş. 
Kayınpederinin gecekondusundan böle-
rek ve bir çıkma oda eklenerek meydana 
gelen “yavru ev”de 11 senedir yaşıyor. 
Sevgi’nin köyde anne babası, kız kar-
deşleri, Ankara’da ağabeyleri, koca ta-
rafından akrabaları var olmasına var da, 
Sevgi’nin tek bir umudu, hayata tutun-
duğu tek bir dalı var. O da kurtuluşu ola-
rak gördüğü oğlu Ferhat. Sırtına vuran 
ayazı önemsemeden çocuk kanatlarının 
altında sımsıcak sarmalıyor dördüncü 
sınıfa giden umudunu. Tüm kapıların 
yüzüne kapandığı kısa hayat öyküsünde 
ışığı gördüğü, görmek istediği, öyle um-
duğu tek çıkış kapısı olmuş Ferhat onun 
için. “Oğlum okuyacak bana sahip çıka-
cak” umuduyla nadide çiçeğinin üzeri-
ne kurduğu gelecek hayalinden geliyor 
tüm enerjisi. Baba evinde yaşadıkları-
na, koca evinde gördüklerine dayanma 
gücü bulmakta Sevgi bu enerjiyle. An-
cak oğlunun, babasının davranışlarını 
örnek alıp zaman içinde kendisine emir 
kipiyle konuşabilen, kendi çapında hük-
meden, emeğini ve duygularını sömüren 
birine dönüşmesini 
de inceden inceye 
sezdiğinde üzülmü-
yor değil. Buna rağ-
men tutunduğu tek 
dalın da kırılmasına 
tahammülü yok ve 
hayallerinde diren-
mekte Sevgi.

Uzun uzun an-
lattı okula gönde-
rilmeyişini, içindeki 
bu özlemi oğlunda gidermek isteyişini, 
sorgusuz sualsiz evlendirilişini, gün-
lük hayatında kocasının kendisine des-
tek olmak bir tarafa, köstek oluşlarını. 
“Okulda kimi evraklarda babasının işi 
sorusuna işsiz yazmak beni çok üzüyor, 
ne olur çalışsa” diye sık sık sitem et-
mekteydi Sevgi. İş aradığı da yoktu za-
ten, mahallenin kabadayılarından olan 
koca, sonucunda defalarca hapse girip 
çıktığı “suçlar” işliyor, getirirse para-
yı bu şekilde getiriyormuş evine, onun 

da günü saati belli olmuyormuş. Ama 
Sevgi’nin istediği bu değil ki, “Az olsun 
ama düzenli olsun, ona göre yapalım 
hesabımızı” demekte. Zaten kazandığı 
parayı kimi zaman evine getirmediği de 
oluyormuş madde bağımlısı kocanın. 
Sevgi’nin kayınvalidesi “Mecbur kö-
yümüzden aldık gelini, başkası çekmez 
kahrını. Ayranımıza duru, ekmeğimize 
kuru demedi bu gelin, kaçıp gitmesin 
diye mutfağımı, kömürlüğümü, kese-
mi açtım gelinime, ne yapayım?” de-
mişti Sevgi’ye duyurmadan. “Oğlumu 

bırakır gider” diye 
kaygılanışı yüre-
ğinden gözlerine, 
gözlerinden sözle-
rine dökülüyordu. 
Geliniyle küçük 
sırlar paylaşan, ona 
kucak açan, destek 
olan bir kadın ya-
ratmıştı kendi için-
de, gecekondusunu 
böldüğü gibi, ruhu-
nu da bölerek. Oğlu 

üzülmesindi. Oğlunun kahrını kimse 
çekmezdi. Yoktu ki başka çaresi. Böyle 
dökmüştü içini bir gün.

Sevgi, oğlu okula başlayana kadar 
çok gerekli olmadıkça evin dışına çıka-
rılmamış. Ev işi, çocuk bakımı, sabaha 
karşı eve geldiği için öğle vakti uyanan 
bir kocanın hizmeti derken, tükenip git-
miş günler zaten. Ne vakit eve gelip, na-
sıl bir hizmet isteyeceği belli olmayan 
kocanın varlığıyla zaten her an evde 

olması gerektiğinden yakın bir komşu-
suna geçerken bile eli yüreğinde olmuş 
hep. Kayınvalidesinin desteği ile ara-
da bir komşu kadınlarla görüşür olmuş 
zaman içinde. Ferhat okula başladıktan 
sonra hayatım değişti diyor Sevgi. Oğ-
lunu okula getirip götürürken okuldaki 
öğretmenler ve diğer annelerle tanış-
masıyla güçlendiğini anlatıyordu. Sınıf 
annesi olduğunu, bu süreçte düzgün 
konuşmayı, düşündüğünü anlaşılır bi-
çimde ifade edebilmeyi öğrendiğini 
söylüyordu. Güçlenmeyi sınıf atlamak-
la ilişkilendirip, buna giden yolda düz-
gün konuşmanın ne kadar önemli ve 
gerekli olduğu fikri canını yakıyormuş 
Ferhat’ın okul öncesinde. “Bunu çöz-
düm şimdi” diyordu. Ancak Ferhat sa-
yesinde evden özgürce çıkabildiği, bu-
nun hesabının asla sorulmadığı gerçeği 
içini acıtsa da bu hakkını sonuna kadar 
kullandığını, velilerin aktif olacağı tüm 
okul etkinliklerine gönüllü katıldığını 
da ekliyordu sözlerine.

Yarınsız kocasının farkında olan 
Sevgi, bu sosyalleşme sürecinde örgü, 
tığ işi, iğne oyası gibi el emeklerini an-
laştığı bir dükkâna belli aralıklarla sat-
maya başlıyor. Damlaya damlaya göl 
olur düşüncesiyle üç yıldır biriktirdiği 
parasını kocasının oturmaktan keyif al-
dığı yün minder içinde sakladığını söy-
lerken de “Bir bilse neyin üstünde otur-
duğunu, bir gecede siler süpürür hepsini 
ya, ama bende o göz var mı abla!” diye 
kahkahayı basıyordu. Annesinin kendi-
sine düşkünlüğünü bildiğinden, kimi za-

Gecekondumun penceresinden
Özlemle değil; nefretle, öfkeyle, çaresizlikle, pişmanlıkla andığı bir öykünün içinden var 
oluşu dolduruyor şimdi benim odamın içini. Hepimiz içinde değil miyiz bu öykünün?

Dilek Şentürk

Kafası çalışmayan 
kocasına boyun eğişinin 
eğitimsizlikle ya da hayat 

görüşüyle hiç mi hiç alakası 
yoktu. Ataerkil sistem ve 

onun mavi boncuğu evlilik, 
kapıların ardında çaresiz 

bırakmıştı onu

KADINLIK HALLERİ
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man bekçi emeklisi babasının onayı ile 
kimi zaman da babasından gizli olarak, 
bir şekilde karısına ve çocuğuna anne 
desteğinin süreceğinden emindi kocası. 
Tam da bu yüzden yün minderin üstün-
de içindekilerden habersiz, üstelik evin 
geçimini de dert etmeden önüne konan 
yemeği yemekte, çayını içmekteydi aile 
reisi kimliğiyle. Sonra da dışarıya er-
keklerin dünyasına, kendi alemine kay-
maktaydı. Evi çeviren Sevgi’nin emeği 
ile kayınvalidenin maddi desteği iken 
bu iki kadın, on yaşındaki bir çocuğun 
duygu ve düşünce dünyasına sahip bu 
“erkek” adamın reisliğine ses çıkaramı-
yorlardı. 

Kocasının para 
bıraktığı zamanlar-
da “evin ihtiyaçla-
rını ikişer üçer alıp 
yok zamanlarımda 
kullanmak üzere 
stok ediyorum ko-
camdan gizli” di-
yordu Sevgi. Buna 
benzer, çaresiz bı-
rakılan bir kadının zekâsı ile üretebile-
ceği ne kadar çözüm ve pratiğe döke-
bileceği ne kadar önlem varsa, olabili-
yorsa hepsi vardı Sevgi’nin hayatında. 
Üstüne kapatılan kapıların ardında var 
olma mücadelesi verirken, kapının dı-
şından sızan ışığı göreceği zamanın 
hayaliyle sımsıkı sarılmaktaydı oğluna. 
Bir ara uydum akıllı kocasının aklına 
Cezayir’e gitmek, nasılsa çalışmak gel-
miş. Keşke gitseydi dediğinde, “Sevgi, 
sana zor olmaz mı yalnız kalmak?” diye 
sormak gafletinde bulunmuştum, hangi 
akılla sorduysam. “Oğlum var abla yal-
nız değilim, keşke gitse” demişti Sev-
gi. “Keşke gitse”yi öyle bir söylemişti 
ki, sorduğum soruyu 
geri alıp yutasım, 
ağarmış saçlarımı 
yolasım gelmişti. 

Sevgi çok zeki 
bir kadındı. Kafası 
çalışmayan kocası-
na boyun eğişinin 
eğitimsizlikle ya da 
hayat görüşüyle hiç 
mi hiç alakası yoktu. 
Ataerkil sistem ve 
onun mavi boncu-
ğu evlilik, kapıların 
ardında çaresiz bı-
rakmıştı onu, üstüne 
üstlük yaşadığı yok-
sulluk daha bir zor-
laştırmaktaydı işini.

Sadece Sevgi mi, 
birçok kadın tanı-
dım üç ay yaşadığım 

gecekondu mahallesinde. Uğurlarına 
ömrünü adadığı yüksek tahsilli, iş sa-
hibi evlatlarının gelip de yalnız yaşa-
dığı gecekondusunun ahşap kapısını 
arada bir de olsa tıklatmalarını bekle-
yen halk ozanı Cevriye’yi mesela… 
Maden işçisi kocasının ciğerleri iflas 
edince düşüp yollara hastane için gel-
dikleri Ankara’da başlayan gecekondu 
hikâyesi, tıklatılmayan kapısının yarat-
tığı boşluğu dolduran 50 kedinin bakı-
mı ve sevgisi ile sürüp gidiyor. Şiirle-
rinin toplandığı, basılmış üç kitabını 
armağan ederken gözlerindeki ışıltı her 
şeye rağmen yaşama sevincini paylaş-
ma, yardımlaşma duygusunu açık eden 

o yüce kadına hay-
ran oldum. Koca-
dan kalan üç kuruş 
maaşla öğrencilere 
burs verişine, ke-
dilerini sevgiyle 
kollayıp, onlara 
bahçesinde mekân 
kuruşuna, onları 
bebek gibi besle-

yişine defalarca hayran kaldım. Kom-
şunun gecekondusunu yıkmaya gelen 
ekiplere göğsünü siper edişi, çevrenin 
sağlığını tehdit eden kömür depoları-
nın kaldırılması için verdiği mücadele, 
yıllar önce bu gecekondu mahallesine 
gelen araştırmacı bir kadının uğradığı 
cinsel taciz olayında kadınla dayanış-
ma öykülerinde solcu ve feminist kim-
liğiyle karşıma çıkan Cevriye’ye hay-
ran kaldım. 

Şimdi gecekonduda el ayak çekil-
miştir, ıssızdır sokaklar. Gözlerimi 
kapatıyorum, gecekondumun pencere-
sinden bakarken buluyorum kendimi 
bir akşamüstü. Pakize, kömür kovasını 

dolduruyor, yeniden yakacak sobasını. 
Kömürlüğün açık kalan kapısından ses-
leri gelmekte kulağıma. Sabiha sofrası-
nı sermiş, dört çocuğu ile beklemekte 
inşaat işçisi kocasının eve dönüşünü, 
akşam yemeğini yiyecekler. Tarhana 
çorbasına turşuyu, Sabiha’nın yaptığı 
ekmeğe tarhanayı katık edecekler. Bir 
başka evde eski Türk filmlerinde gör-
düğümüz, kör olmaktan şarkıcılığa uza-
nan, tecavüz, yoksulluk, yaşanması acı 
veren her ne varsa yaşanılan sahnelerin 
hepsini hayat öyküsüne sığdırmış olan 
Halide, antidepresan içiyor bir yudum 
suyla. Yine başı ağrıyor, sımsıkı sar-
mış alnına tülbendini. Duvarın dibinde 
yorgunluk sigarasını tüttüren Nezire, 
temizliğe gittiği evden dönüyor olma-
lı. Elindeki poşette temizlik yaparken 
giydiği kıyafetler, aklının bir kenarında 
onu yıllar önce yüz üstü bırakıp giden 
kocası var. Özlemle değil nefretle, öf-
keyle, çaresizlikle, pişmanlıkla andığı 
bir öykünün içinden varoluşu dolduru-
yor şimdi benim odamın içini. Hepimiz 
içinde değil miyiz bu öykünün? Gece-
konduda kadın olmak, kadın olmaktan 
ayrı bir yerde durmuyor. Sadece kadın 
olarak yaşadığımız tüm ikincilliklere 
yoksulluk ve mekânın fiziksel olum-
suzlukları da tuz biber olmakta. 

Üç ay boyunca gecekondu mahal-
lesinde tanıdığım tüm kadınlar geç-
mekte gözümün önünden şimdi. Öy-
külerimiz, umutlarımız, kaygılarımız 
benzemekte birbirine tıpa tıp örtüşme-
se de. İyi geceler diliyorum gözlerimi 
açmadan, gecekondumun pencere-
sinden şimdiki mekânıma dönmeden. 
İyi geceler hepimize. Sevgi, Cevriye, 
Pakize, Sabiha, Nezire, Dilek… İyi 
geceler. 

Güçlenmeyi sınıf atlamakla 
ilişkilendirip, buna giden 

yolda “düzgün” konuşmanın 
ne kadar önemli ve 

gerekli olduğu fikri canını 
yakıyormuş

KADINLIK HALLERİ
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Trafik: erkek sürücülerin ve erkek 
yayaların karayolunda kadınları 
dışlamak üzere yaptıkları hareket-

lerin tümüne  denir.
Kontak anahtarını ilk çevirdiğimde, 

araba sağdan sola doğru çaprazlama git-
meye başladı. ”Ne yapıyorsun?”dedi, er-
kek öğreticim, sesimi çıkaramadım. Hiç 
ön eğitim almadan hemen araba kullan-
mamı nasıl beklemişti hâlâ şaşarım.

Teorik sınavdan yüksek puan almış-
tım ama direksiyonum alçak kalmıştı. 
Bir daha onunla çalışmadım. Şimdiki bi-
lincim olsa kafasına anahtarı fırlatır, siz 
babanızın arabasında oynarken biz evde 
arkanızı topluyorduk der, makinelerden 
neden uzak tutulduğumuzun da hesabını 
sorardım.

Birçok kadın gibi ben de ancak 32 
yaşımda borçlanarak araba sahibi olabil-
dim. Arkadaşlarım “cesaretlisin” diyor-
du. Ne yazık ki erkek trafiğinde bilgi de-
ğil “cesaret” gerekiyor (cesaretin yarısı 
cehaletmiş).

Erkeklerin iyi araba kullandıklarını 
sanırdım. Ta ki, acemiyken uzun yol için 
yardım istediğim erkek sürücü arabamın 
silindir kapak contasını yakana kadar. 

Her şeyi biliyormuş gibi davranırlar, 
yardımı kadın oluşumuz üzerinden öne-
rirler. 

TV’de erkek taksi şoförü “Kadın tak-
si kullanamaz” diyor. Sebep, kadın las-
tiği söküp takamazmış. Taksi şoförü ol-
makla lastik değiştirmenin ne alakası var, 
sen dakka başı lastik mi değiştiriyorsun?1 
20 senedir araba kullanıyorum ancak bir 
defa lastik değiştirmem gerekti. Esas so-
run lastiklerin kolay sökülür, zincirlerin 
kolay takılabilir olmamasında. 

Gelelim “Kadınlar park edemez” ge-
yiğine. Aslında kadınlara park ettirilmez! 

Park için manevra yaparken, arkadaki 
sürücü kasten alanınızı daraltır, en arka-
daki klakson çalar, erkek esnaf kapı önü-
ne çıkar. Birisi bilmediği halde şöyle yap 
böyle yap der. Bütün kadınları temsil edi-
yorum sanırsın. Bunca baskı varken kaçı-
mız kolay park edebiliriz ki! (Erkeklerin 
olmadığı yerlerde  kolay park edilir!)

Kadınlar hatasını kabul eder, erkek 
ise hata yapmaz. Erkek yavaş gidiyorsa 
öyle gerektiği içindir, kadın yavaş gidi-
yorsa bilmediği içindir.

Erkek arabanın markasını kendi mar-
kası sanarak sürat yapar, kadın levhada 

kaç km yazıyor bakarak sürat yapar. 
Erkek yolda kalırsa hata  araçta, kar-

da, yağmurdadır; kadın yolda kalırsa, iyi 
araba kullanmayı bilmiyordur. 

Erkek, kadına sokakta nasıl davranır-
sa, trafikte de öyle davranır: taciz, sıkış-
tırma, hor görme;  her türlü hödüklük, 
pislik, çirkeflik yapar; bön bön bakar; 
üstünüze dümen kırar... 

Trafik durmuştu, çaprazımdaki erkek 
sürücü kiraz yiyor çekirdekleri yola saçı-
yordu, “yere atmayın” gibi elimle işaret 
ettim. Peki ne yaptı? Yanından geçerken, 
avucuna biriktirdiği çekirdekleri araba-
ma savurdu. 

Gece 23 sıraları Kartal civarında sey-
rediyorum. Arabamın hız göstergesi 110, 
ardımdaki otomobil ısrarla selektör yakı-
yor. Sağdaki vasıtayı geçip yol verece-
ğim ama o da ne! Aniden öne geçti frene 
bastı. Biraz gitti tekrar bastı. Bu cinayete 
teşebbüs değilse nedir? Panikleseydim, 
direksiyon hâkimiyetini kaybetseydim. 
“Erkek trafik canavarının rahatsız ettiği 
kadın sürücü kazaya sürüklendi” diye 
kim doğru haber yapardı?

Acil serviste çalışırken, yaralı bir er-
kek çocuk getirilmişti, getirenlere “Ne 
oldu?” diye sorduğumda “Bayan çarp-
mış,” dedi. Sürücü erkekse “trafik kaza-
sı”, kadınsa “bayan çarptı” oluyor.

Trafik o kadar erkek ki, yaralandığı-
mızda bile kişi kabul edilmeyiz. “İkisi 
kadın, beş kişi yaralandı” diye haber ya-
pılır. 

Uzun süre kullandığım KGS kartı-
mı yeniletince, köprü geçişlerinde optik 
cihaz eskisi gibi okuyamadı. Biraz uğ-
raştım ama arkada bekleyenler klakson 

çalmaya, huysuzlanmaya başladılar, 
kadın sürücülerin hanesine bir “kadın-
lık durumu” daha yazdırmak üzereyim. 
Böyle hallerde erkek sürücüler bizi bek-
letiyorsa, kartta sorun vardır veya cihaz 
arızalıdır. Bense kadın olduğum için kartı 
okutamıyorumdur. 

Artık OGS cihazı aldım optik okuyu-
cu cinsiyet ayrımı yapamıyor.

Ev işlerini yaparken kadın oluruz da, 
arabamızı yıkarken, neden “erkek gibi” 
derler? 20 senedir araba kullanıyorum 
sürücü olamadım, “bayan sürücü” olabil-
dim ancak. Sürücünün cinsiyeti illa söy-
lenecek ise “erkek sürücü, kadın sürücü” 
diye belirtilebilir. 

Ülke genelinde, 2011’in ilk 11 ayında 
otuzbirbinikiyüzyirmiüç trafik kazası ya-
pılmış (sürücülerin kaçı erkek kaçı kadın 
yazılmamış). Korkarım ki trafik kazala-
rında dünya birincisi oluşumuzun suçunu 
da üç beş kadına yükleyecekler. Kadın ya 
da erkek hızlı araba süren, kuralları hiçe 
sayan her sürücünün kaza yapma riski 
vardır. 

Hayatımızın her alanında egemen 
olan cinsiyetçi söylem trafikte de görül-
mektedir. Trafik kuralları, karayolları, 
otomobiller erkeğe göre dizayn edilmiştir 
ve kadın bu alanlardan hem dışlanmakta 
hem de yok sayılmaktadır.    
_______________________
1- 2-3 Aralık 2011 tarihlerinde Dubai Rallisi’ne 
katılan Burcu Çetinkaya ve Çiçek Güney çölde 
geçen iki günlük zorlu mücadele sonucunda Genel 
Klasman beşincisi, Grup N ikincisi, Bayanlar bi-
rincisi olmuşlardır. Daha başka dereceleri de olan 
bu iki ralliciye söyleşi yapan erkek tv spikeri “oto-
mobilinizin lastiğini kendiniz değiştirebiliyor mu-
sunuz?” sorusunu sorabilmiştir. 

“Bayan çarpmış”
Panikleseydim, direksiyon hâkimiyetini kaybetseydim... “Erkek trafik canavarının 
rahatsız ettiği kadın sürücü kazaya sürüklendi” diye kim doğru haber yapardı

Hasbiye Günaçtı

Ev işlerini yaparken kadın oluruz da, arabamızı yıkarken, 
neden “erkek gibi” derler? 20 senedir araba kullanıyorum 

sürücü olamadım, “bayan sürücü” olabildim ancak
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Her taraf lekelerle dolu olsa da, o “pril pril” temizliğiyle her şeyi parlatmalıydı. İnkâr 
ederdi ne kadar aydınlık olursa, lekelerin de, gölgelerin de o kadar belirgin olacağını

Ayten Teyze upuzun ve bir sürü 
kolu olan biri gibiydi. Bazen hü-
zünlü bazen kaygılı bakan koca-

man mavi gözleri, kısa boynu, kuş gaga-
sına benzeyen ağzı ve her yere ulaşabilen 
uzun kollarından değil, ailesini sarmala-
ma ve koruma biçimi nedeniyle ahtapot 
unvanını almış biriydi. Onun kolları evin 
her işini yapar, kimsenin göremediği de-
taylara siner, gözle görünmeyen tozları 
alır, Ege’nin şahane zeytinyağlılarını 
pişirir, sokaktaki kediyi köpeği besler, 
kocasını ensesinden yakalar, çocuklarını 
kollarıyla sarar, sıkar, düşmanlara karşı 
tıpkı ahtapotların mürekkep fırlatması 
gibi savunma fıskiyelerini çalıştırırdı. 
Tüm bunları aynı anda yapabilen, ayak-
larını da kollarıymış gibi kullanıyor gö-
rünen mitolojik bir teyzeydi Ahtapot Ay-
ten Teyze. 

Huzursuz bir kadındı. Sürekli tetik-
teydi, gözü sürekli kocasının ve çocukla-
rının üzerindeydi. Kim onların yuvasına 
gölge düşürecek, kim çamurlu ayakkabı-
larını kapının önünde çıkarmayacak, kim 
telefonun dantelini konuştuktan sonra 
tekrar telefonun üstüne sermedi gibi uğ-
raşları vatani görevleri arasındaydı. O bir 
külyutmazdı ve her külyutmazın kade-
rine sahipti. Evde herkes hile yapıyordu 
onun emektar ahtapot elleriyle kurduğu 
düzenine. Deli bir tutkuyla bağlı olduğu 
Fevzi’si her daim bir aşkın peşinde koşu-
yor, güzel kızı geceleri evden kaçıp kaçıp 
diskoya, bara gidiyordu. Oğlu da ileride 
nasıl iyi bir dolandırıcı olurum fantazile-
ri kuruyordu daha beş yaşındayken. Her 
şeye rağmen Ahtapot Ayten Teyze için 
aile kutsaldı, en kutsalı da tabii ki kendi 
ailesiydi. Yaşamın her incitici izi onun 
için lekeydi ve gölge bırakırdı. Her taraf 
lekelerle dolu olsa da, o “pril pril” temiz-
liğiyle her şeyi parlatmalıydı. İnkâr eder-
di ne kadar aydınlık olursa, lekelerin de, 
gölgelerin de o kadar belirgin olacağını.

Ahtapot Ayten Teyze’nin kocası Fev-
zi Müdür Beyler toplum içinde statü 
sahibiydi. Sosyal ilişkileri oldukça güç-
lü, işinde de sevilen biriydi. Yakışıklı 
ve flörtözdü. Bir sürü rütbesi ve apoleti 
vardı Fevzi Müdür Beylerin. Ayten, ko-
casını en çok resmi kıyafetleri içinde gör-
düğünde pek bir gururlanır ve şükrederdi 
haline. Protokollerde, apoletli Fevzi Mü-
dür Bey Amca’nın Ahtapot kollu Ayten 
hanımefendisi olurdu. Tüm bu apoletler 

Ahtapot kollarında çok şık duruyordu. O 
apoletler diğer kadınları çekiyor olsa da, 
kadınları da Ahtapot Ayten için çekilir 
hale getiriyordu.

Kızları Ecem çok güzel, gösterişli ve 
alımlıydı. Annesinin gururuydu. Fakat 
bir hanımefendiye yakışmayan hareket-
ler yapıyordu. Okulda şiddetli kavgalara 
giriyor, hoşlanmadığı kızların ortasına 
dalıp hiç de pırıltılı olmayan yumruklar 
sallıyordu. Bir gün bir kavgada birisi 
Ecem’in burnunu kırmıştı. O güzelim kı-
zın o caanım kırılmış burnu -tabii ki Ah-
tapot Ayten Teyze’nin ayarladığı bir plas-
tik cerrahının elinde- neyse ki eskisinden 
daha caanım bir hale gelmişti. 

Kime çekmişti bu kız? Annesini hiç 
de iyi temsil etmiyordu. Dikkatli baksa-
nız kızının bu açık şiddetinde annesinin 
dünyaya göstermediği gizli öfkeyi gö-
rürdünüz aslında. O annesi gibi klozet 
ovalamak, sehpa tozu almak, vitrini hoş 
göstermek yerine, ona yamuk yapan er-
kek arkadaşına tekme tokat dalmayı daha 
“temiz” buluyordu. Sonraki temizlik aşa-
masıysa üçüncü şahıs kadınlar oluyordu. 

Annesinin tüm çığlıklarına rağmen, odası 
her daim dağınıktı, ev işlerine karşı pek 
bir ilgi ve alaka göstermiyordu. Her bu-
laşıktan sonra fırını temizlemeye gerek 
yoktu. Ona göre sürekli temizlik yapan 
annesi aslında bokuyla oynuyordu.

Ahtapot Ayten Teyze’nin diğer bir 
gururu olan oğlu fantastik potansiyel do-
landırıcı Caner, temiz ve tatlı bir çocuk 
görüntüsüne sahipti, ama “r” harfiyle so-
runu vardı. Yıllarca uğraşmıştı Ahtapot 
Ayten Teyze, lakin bir kere “re” dedirte-
memişti. Oğlu garip bir şekilde “re”lere 
“le” sesi veriyordu. Ayten o dil uzmanın-
dan bu dil uzmanına koştura koştura bi-
tap düşmüştü. Aklına ne geldi bilinmez, 
son gittikleri doktorun kekeme çıkmasın-
dan sonra pes edip, bir avukata gidip, oğ-
lunun adını Caner’den Canel’e çevirmek 
için isim değiştirme davası açmıştı. En 
azından adını doğru söyleyecekti Canel.

Çocuklarla uğraşmak çok yorucu de-
ğildi hatta aslında oyalıyordu Ahtapot 
Ayten Teyze’yi, ama onun kocasına olan 
aşkı ve kocasının kadınlara aşkı pek yo-
ruyordu. Ayten ister çocuklarla uğraşsın, 

Ahtapot Ayten Teyze

Ebru Sorgun

Dikkatli baksanız kızının bu açık şiddetinde annesinin 
dünyaya göstermediği gizli öfkeyi görürdünüz aslında

KADINLIK HALLERİ



53feminist
  politika

ister günde göstermelik kahkahalar atsın, 
zihninde her daim Fevzi’yi takip ediyor, 
fantazi karışık senaryolardan kendini 
alamıyordu. Belki de Fevzi bile ilişkide 
olduğu kadınları, ilişkide olduğu anlar 
dışında, Ayten ka-
dar hayal etmiyor-
du. Hatta Fevzi’nin 
hayal kısmıyla pek 
ilişkisi yok denebi-
lirdi. Aman öyleydi 
böyleydi ama Fev-
zi, kadınlara olan 
bu “zayıflığı” dışın-
da iyi adamdı, iyi 
babaydı. Ayten’e ve onun ailesine karşı 
asla kaba ve ilgisiz davranmaz, evini ih-
mal etmezdi. Ayten’in kızkardeşleri ve 
aile çevresi arasında çok sevilirdi. Ayten 
imrenilen bir yaşama sahipti onların gö-
zünde. Ama ne zaman Fevzi’den parfüm 
kokuları alsa başı ağrır, kestiği patates 
dilimlerini tülbentle başına sıkı sıkı sarar, 
dantellerin hepsini kolalar, oymalı dev 
vitrindeki tüm kristalleri tek tek temizler, 
çeyizinde getirdiği gümüşleri parlatırdı. 
Bir de her zaman mırıldanarak başladığı 
“uykuda mısın sevgili yarim uyaaaaan” 
şarkısı, gümüşleri kızlığındaki gibi parlar 
hale geldiğinde, yorgun bir çığlığa dönü-
şürdü. 

Bir zaman geldi Ayten’in huzursuz 
kalbi daha bir huzursuz atmaya başladı. 
Pek bir sıkıntı olmaya başladı içinde. 
Kardiyolojiydi, tiroiddi tüm testler ya-
pıldıktan sonra psikiyatriye sevki uygun 
görüldü. Her an kocasına, çocuklarına 
kötü bir şey olacak, kötü bir haber ala-
cak gibiydi Ayten. Kalbi de böyle pırpır 
atıyordu. Rahat bir nefes alamıyor, kapı, 
telefon çaldığında ahtapot kolları birbiri-
ne dolanıyordu. Psikiyatrist için polikli-
nikte her gün onlarcasını gördüğü tanıdık 
bir kadın tiplemesiydi, tanı da belliydi: 
Yaygın bunaltı bozukluğu. Altı ay ilaç 
kullanması gerekmişti. Bunalmış me-
ğersem Ahtapot Ayten teyzem… Her an 
“kötü” bir şey yapmak istediğinden, her 
an “kötü bir kadın” olmak arzusundan 
habersiz. 

Yılları böyle geçti. Protokoller, tayin-
ler, başka şehirler, başka kadınlar, çocuk-
ların okulu, doktorlar, ilaçlar, bunaltılar, 
patatesli tülbentler, çocukların sınavla-
rı, çocukların evlilikleri, torunlar, gelen 
yeni rütbeler... derken Müdür Fevzi Bey-
ler, Çok Müdür Fevzi Beyler olmuştu. 
Ahtapot Ayten de protokoldeki yeni ve 
çok protokol yerinden yine memnundu. 
Çok Müdür Fevzi Beyler, artan rütbesiy-
le ters orantılı bazı performans kayıpları 
yaşasa da, çantasındaki küçük mavi dost-
larının desteğiyle, cep telefonundaki, er-
kek isimleriyle şifrelenmiş sevgilileriyle 

buluşuyordu. Buna karşılık Ahtapot Ay-
ten Teyze’nin eklem romatizması, yay-
gın bunaltı bozukluğuna eklenmiş, evin 
ve protokollerin her yerine nüfuz etme 
yeteneğini kaybetmemişti. Parfüm koku-

su alma yeteneği ise 
aynı acıdaydı. Daha 
fazla konuşuyordu. 
Kesintisiz söylence-
li ve yarı ağlamaklı 
sesi, evdeki filmin 
gerilimli fonunu 
oluşturuyordu. 

Bir gün Çok Mü-
dür Fevzi Bey göğ-

sünde bir ağrıyla uyandı. Denize girdi 
çıktı, bunalmıştı. Her şey bunaltıcıydı o 
gün gibi, o güne benzeyen evliliği gibi. 
Tüm ailesini vuran kriz o gün onu da 
vurdu. Ölüverdi Fevzi. Ayten’in ahtapot 
kolları onu bu defa tutamamıştı. Ayten 
ağladı, ağladı, ağladı, sustu yine ağladı. 
Tüm kollarını yerlere, duvarlara vurarak 
ağladı. İşte gitmişti Fevzi. Peşinde ko-
şarak geçirdiği bir ömür de onunla git-
mişti artık. Fevzi yoktu, parfüm kokuları 
yoktu, diğer kadınlar yoktu, protokoller, 
daha daha müdür bey eşi olma halleri 
bitmişti. Kalakalmıştı Ahtapot Ayten dul 
büyükanne olarak. Fevzi’yi toprağa ver-
di mecburen, ama verirken onu topraktan 
kıskandı bu defa.

En başlarda her gün mezara gitti Ay-
ten. Gittiğinde mezarı temizler, çiçekler 
götürür, Fevzi’ye bu 
kez de öldüğü için 
sitem ederdi. Baş-
sağlığı için arayan 
ağlamaklı sesli, ta-
nımadığı kadınları 
da araya sıkıştırıve-
rirdi, hışımla meza-
rın üstündeki yabani 
otları yolarken. Bir 
gün kızı Ecem’le 
birlikte gittiler me-
zara. Fevzi’nin me-
zarında gençten bir 
oğlan ağlıyordu. 
İçi titredi Ahtapot 
Ayten’in. “Acaba 
Fevzi’nin ‘re’leri 
söyleyebilen gayri 
meşru bir oğlu mu 
vardı” diye düşün-
dü. Yaklaştıkça, 
gençten oğlanın 
Fevzi’nin yanın-
daki diğer mezarın 
başında ağladığını 
fark etti. Tam rahat-
layacaktı ki nedense 
nefesi daraldı daha 
bir şiddetle. Acaba 

bu gencin genç sevgilisi miydi o mezarda 
yatan kadın? Cesaretini toplayıp gençten 
oğlana usulca yaklaşarak “Neyiniz olur-
du rahmetli” dedi, içi titremeye devam 
ederken.”Anneannemdi, çok yaşlanmış-
tı, beni o büyüttü, yetişemedim cenazesi-
ne, bir kere daha göremedim” diye ağlar-
ken, Ahtapot Ayten’in kaygı ve kederden 
düşmüş kollarına bir anda can geliverdi. 

Mezar dönüşü kızına dönüp: “Bili-
yor musun, o kadar sevindim ki babanın 
yanındaki mezarda yaşlı kadının olma-
sına... onun yanında genç bir kadının 
yatmasından çok korkuyordum, kıskanç-
lıktan ölürdüm vallahi” dedi. Babasının 
ölümünden beri yüzü gülmeyen, gözleri 
ağlamaktan balon olmuş Ecem, bir anda 
mezarlığın kapısında kahkahalara bo-
ğulurken Ahtapot Ayten Teyze rahmetli 
Fevzi’nin diğer yanındaki mezarı satın 
almaya karar verdi. Fevzi’nin artık ya-
pacağı bir şey kalmamış, savaşı Ahtapot 
Ayten kazanmıştı. 

Çok uzun zamandır Ahtapot Ayten 
Teyze’nin ağrılarına ve bunaltı bozuk-
luğuna dair hiçbir bir şikâyeti kalmadı. 
Ara sıra çoğu kaynana gibi gelinine gıcık 
oluyor, kadınlık deneyimlerini, yuvanın 
ayakta kalma öğretisini evliliğinde yer 
yer sorun yaşayan kızına aktarıyor, ara ara 
kızını üzdüklerinde damadına ve kızının 
kaynanasına mürekkep fışkırtıyor. 

Bunalmış meğersem 
Ahtapot Ayten teyzem… 

Her an “kötü” bir şey 
yapmak istediğinden, her 
an “kötü bir kadın” olmak 

arzusundan habersiz

YER: 
SOSYALİST FEMİNİST KOLEKTİF
TARİH:  17 Mart Cumartesi
SAAT:    11:00 Kahvaltı
                14:00 Okur Toplantısı

FEMİNİST POLİTİKA 

OKUR TOPLANTISI 

ve KAHVALTI

KADINLIK HALLERİ
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Alanların erkeği dişisi olmaz. Sadece, o alanı hangi cinsiyet doldurmuşsa onun 
borusu öter. Bizde de “ev işi” hariç bütün alanlar, erkekler tarafından doldurulduğu 
için sürekli bir “zart” sesiyle yaşama halindeyiz

Geçtiğimiz 8 Mart’ta yayın hayatına 
başlayan Bayan Yanı, birinci senesini 
dolduruyor. Çıkışıyla umut ve keyif ve-
ren Bayan Yanı ekibinden Asiye, Raziye 
ve Büşra ile buluştuk. Le’van çadırında 
başlayıp, Leman Kafe’de devam ettiği-
miz söyleşimize Pazartesi’den tanıdığı-
mız Gülay Batur da e-mail aracılığıyla 
katkıda bulundu. Keyifle okumanız dile-
ğiyle... 

İlk önce derginin hikâyesini sor-
mak istiyoruz. Biraz kurcaladığımız-
da ilk kadın mizah dergisinin Leylak 
adıyla Osmanlı’nın son dönemlerinde 
çıktığını öğrendik. Cumhuriyet ku-
rulduktan sonra çıkan ilk kadın mi-
zah dergisi Bayan Yanı diyebilir mi-
yiz?

Asiye: Bayan Yanı, Türkiye’de ve 
dünyada, kadın yazar ve çizerlerin çı-
kardığı ilk kadın mizah dergisi oldu.

Fikir nasıl doğdu peki? Nasıl bir 
ihtiyaçtan çıktı?

Raziye: Kadın gözünün olması ge-
rekiyordu. Bizim lisanımız daha farklı 
sonuçta, hem aynı şeyi de görmüyorsun. 
Gülay Batur, Meral Onat, Ramize Erer 
gibi yıllardır dergilerde çizen kadın çi-
zerlere ayrılan küçücük L köşeler o ka-
dar rahatsız ediciydi ki! En önce gözden 
çıkarılacak, “yer kalmazsa koymayız” 
tavrı hep kadınlara yönelikti.

Asiye: 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel 
yapılan bir sayıydı, Bayan Yanı. Ama 
o kadar çok talep oldu ki! Çok telefon 
geldi. Hâlâ okuyucularımız arayıp abo-
ne olmak istiyorlar. “Dergi ulaşamadı” 
veya “Dergi neden çıkmadı?” diye so-
ruyorlar. Facebook’ta da Bayan Yanı’nı 
takip eden üye sayısı yaklaşık 6.700 ci-
varında. Biz iki ay-
lık çıkarmayı plan-
lıyorduk ama gelen 
talepler nedeniyle 
aylığa çevirdik.

Kaç aboneniz 
var?

Asiye: Sadece 
Bayan Yanı’na abo-
ne olan 41-42 var. Ama Leman’la birlik-
te Bayan Yanı’na abone olanlarımız da 
var. 50’ye yakın diyelim.

Gülay: Asiye’nin söylediği, Bayan 
Yanı’nın lisan ve yaklaşım farkına da bir 
cevap oldu aslında; saf, samimi, hesap-
sız… Abone listesinin boyu değil, işlevi 
önemli diyelim.

Okuyucu profiline dair bir bilginiz 
var mı? 

Asiye: Her meslekten okurumuz var, 
avukat, doktor... Mesela geçen gün bir 
erkek doktor “Ben Leman’la büyüdüm, 
kızımın da mizahla büyümesini istiyo-
rum” diye kızı için Bayan Yanı’na üye 
oldu. Yurt dışından bile abonemiz var. 

Raziye: Erkekler okuyor diyece-
ğim… Facebook’taki sayfaya bakıyo-
rum bazen, bütün yorumlar, beğenenler 
erkeklerden geliyor.

Erkeklerden gelen tepkiler nasıl? 
Günah mı çıkarıyorlar? 

Asiye: Beğeniyorlar. Mesela, dergi-
ye resimlerinizi yolluyorsunuz ve onla-
rı karikatürize ediyoruz, onda da erkek 
okurlar yolluyorlar en çok resimlerini.

Raziye: Utanarak bazen. Yorum yaz-
mış geçen biri, “Neden yüzde 95 okuru-

nuz erkek?” demiş. 
Ezikleniyor bir de 
“Bayan Yanı” isimli 
bir dergi okumaya. 
Ama biz de şunu 
anlatmaya çalışıyo-
ruz: Bunun adı Ba-
yan Yanı, kadınlar 
çıkarıyor ama sade-
ce kadınlar okuya-

cak diye bir şey yok. İstemeye utansalar 
da, takip ediyorlar. 

Büşra: Türkiye’de genel mizah 
okurlarının çoğu erkek olduğu için, yeni 
bir dergi çıkınca takip ediyorlar. O yüz-
den okuyucu kitlesi de erkek oluyor.

Kadınlara ulaşmaya çalışıyor mu-
sunuz?

Raziye: Evet, çalışıyoruz. Onlar için 
de dergiye ek birtakım şeyler koyuyo-

ruz.
Nedir bunlar?
Büşra: Mesela hediyeler, çanta vs. 

var.
Raziye: Yazdıklarımıza, köşelerimi-

ze tepki versinler istiyoruz. Oradan me-
sajlar vermeye çabalıyoruz.

Gülay: Bu kadar kadın mizahçının 
biraraya gelip, toplumun kadın algısına 
dair bir başlıkla dergi çıkarması zaten 
bu çabayı göstermiyor mu? Dergi baştan 
sona kadın cephesinden bakış açılarıyla 
donanmış. Çeşit çeşit huya sahip kadın-
ların bakışı; kimimizle kavga edersin, 
kimimizle dostluk kurarsın… Bundan 
ötesi kadın okurun, okuma alışkanlık-
larını (varsa) gözden geçirmesi gereken 
bir durum. 

Biraz başa dönerek soralım, Bayan 
Yanı ismine nasıl karar verdiniz? 

Asiye: Bayan kelimesine tepki ola-
rak çıktı. Otobüslerde hani “bayan yanı 
olsun” derler ya... Oradan çıktı.

Çizer ve yazar ekibi nasıl kurul-
du?

Asiye: Dergimizde kadın çizerleri-
miz vardı, onlarla başlandı. Sonrasında 
da çizer olarak çok talep geldi. 20’nin 
üzerinde bir ekibiz. Çekimler oluyor, 
onlarda da Leman’dan birçok kişi kat-
kıda bulunuyor.

Büşra: Kadın çizerler birbirinden 
çok fazla haberdar değildi. Ama şimdi, 
birbirlerinden etkilenip çizmeye başlı-
yorlar.

Nasıl çalışıyorsunuz peki?
Asiye: İnternet aracılığıyla yollu-

yor arkadaşlar. Çünkü Ramize Hanım 

Hepimizin içinde feministlik var!

Hazal Özvarış, Nacide Berber

Erkekler genel dertleri 
çiziyor, kadınların kendisi 

dertli… Durdukları yer 
farklı olunca açılar da farklı 

oluyor tabii…
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Fransa’da, İpek Hanım Tarsus’ta, Gülay 
Hanım da karşıda oturuyor, sık sık gele-
miyorlar.

Gülay: Bu tür bütün aylık dergiler-
de (hatta haftalıklarda da) olduğu gibi 
yani…

Çizgileri tartışıyor musunuz? 
“Bunu yazmışsınız ama cinsiyetçi ol-
mamış mı?” gibi...

Büşra: Ben bu dergide çizdiklerim 
açısından bir kısıtlamayla karşılaşma-
dım. Editör dergide çok absürd bir şey 
gördüyse, bunu belirtiyordur. Ama ben 
karşılaşmadım.

Raziye: Çoğu zaman da kombine iş-
ler yapılmak isteniyor. Körler ve sağır-
lar birbirini ağırlar, halindeyiz. 8-9 sayı 
sonra öyle olabilir ama şimdilik birbiri-
mizi beğeniyoruz. Konsept belli, çizdi-
ğimiz köşeler belli.

Editör kim peki?
Asiye: Tuncay Bey. O zaten ön ayak 

oldu. Eşi Ramize Hanım; bundan da 
kaynaklanıyor olabilir tabii.

Bir gün bir kadını, örneğin Ramize 
Erer’i editör olarak görebilir miyiz?

Büşra: Bayan Yanı yeni bir dergi, 
belki daha sonra dergi içinden biri sivri-
lir ve dergiye çok hâkim olur, o olabilir. 
Ramize Hanım maalesef yurt dışında. 
Editör olabilecek kişinin herkesle ile-
tişim kurması ve herkesi tanıması ge-
rekiyor. Şu ana kadar kadın çizerler ön 
planda olmadığı için yoğun bir çalışma 
içine de girmemiş olabilirler.

Karma dergilerden farkı nedir Ba-
yan Yanı’nın?

Asiye: Erkek çizerler de var Bayan 
Yanı’nda tek tük. Ama diğer karma der-
gilerde kadın çizerler ön plana çıkmı-
yor, o yüzden böyle bir şey düşünülmüş 
olabilir.

Büşra: Tuncay Akgün ve Leman’ın 
da aracılığıyla çıkan bir dergi. Şimdiye 
kadar böyle bir dergi yokmuş ama belki 
bu dergiden sonra üç yıl dört yıl geçer, 
bu dergi çok fazla tutulur, kadın çizerle-
rin sayısı artar ve haftalık bağımsız bir 
dergiye evrilebilir tabii.

Asiye: Feyhan Hanım, Ramize Ha-
nım mesela genelde kadınları anlatır 
ama karma dergilerde daha çok erkek 
çizer olduğu için onlar kıyıda kalıyor-
lardı. Burada, kendilerini daha ön plana 
çıkarıyorlar.

Karma dergilerde cinsiyet halle-
ri nasıl yaşanıyor? Sizce cinsiyetçilik 
var mı?

Raziye: Aslında var. İtiraf etmek la-
zım. Gerçi bunu da sonuçta başlatan bir 
erkek ama böyle bir erkek modeli de 
var. Daha demin Güneri dedi ya “Benim 
içimde bir feminist Bayan Yanı var”. 
Belki onun da içindeki bir şey, bilemi-
yorum.

Gülay: Karma dergilerin toplumdan 
ne eksiği var ayol? 

Siz kendinize “feministim” diyor 
musunuz?

Büşra: Hiç düşünmedim.

Asiye: Hepi-
mizin içinde femi-
nistlik var. Belki 
sizin kadar yoğun 
yaşamıyoruz ama 
biz de yeri gel-
diğinde feminist 
oluyoruz.

Gülay: Bu 
toplumda yeri her 
daim hazır... Keş-
ke gerek olmasa 
diyebileceğimiz 
bir olgu, bugün 
henüz cesaretle 
ulaşılması ve be-
nimsenmesi zo-
runlu bir mertebe 
bana sorarsanız…

Raziye: Ben 
kendime “femi-
nistim” diyorum. 
Ben her şeyim 
(gülüyor).

70’lerden beri 
çizen kadınlar 
var, Ramize Erer, 
Gülay Batur, 
Feyhan Güver, 
Meral Onat, ama 
baktığınızda hep 
ikinci plandalar. 
Sonuçta burada 
da bir cinsiyet ayrımcılığı söz konusu. 
Siz bunu Leman’da fark ediyor muy-
dunuz? Mizah alanını da erkek bir 
alan olarak görüyor musunuz?

Büşra: Ben mizah alanını erkek bir 
alan olarak görmüyorum. Dergide bi-
rinin ön plana çıkabilmesi kişinin ken-
disiyle, çizdikleriyle, yetenekleriyle 
alakalı. Size bir köşe verirler, alan ve-
rirler, orada dergiye koyacaklarınızla il-
gili özgürsünüz. Sırf sizin için okumaya 
başlarlar.

Gülay: Alanların erkeği dişisi ol-
maz. Sadece, o alanı hangi cinsiyet 
doldurmuşsa onun borusu öter. Bizde 
de “ev işi” hariç bütün alanlar, erkekler 
tarafından doldurulduğu için sürekli bir 
“zart” sesiyle yaşama halindeyiz.

Karma dergilerde, on tane erkek 
çizer varken neden bir tane kadın 
çizer var. Yeteneksizlikten mi yoksa 
cinsiyet ayrımcılığından mı?

Raziye: Bu her yerde, trafikte de 
öyle. Aslında klişeleşmiş galiba. Kala-
balık bir yerde kadının görevi hemen 
belli oluyor, paltonu ona veriyorsun, 
terliği ondan bekliyorsun.

Sizi Van için düzenlediğiniz Le’van 
çadırında örgü örerken gördük.

Raziye: İşte her şeyi yaptırıyorlar 
bize.

Asiye: Örgü ören erkekler de var.
Gülay: Bugüne kadar bir tane bile 

erkek elinden çıkma kazağım olmadı.
NTV çekime gelince Raziye Hanım 

gidecek, örgü örecek kimse kalmaya-
cak diye eli ayağı titredi o erkeklerin 

ama…
Raziye: Mizahçılar çok geniş insan-

lar. Otursalar onu da örerler. Çizdikle-
rinden belli. Bir tane dantel çiziyorlar, 
annem öremez, o kadar güzel. Ben ba-
zen en çok bunlara bakıyorum, bir adam 
buna hakikaten dikkat etmiş mi diye. 
Hayranlıkla izliyorum. Kadına bir gece-
lik giydiriyor, dikse o kadar güzel dike-
mez. Bu kadar ince çalışıyorlar. 

Gecelik olduğu için olabilir mi?
Raziye: 99 yılında sahneye çıkıyor-

dum. Çıkmadan önce Güneri’ye uğra-
dığım zaman, “Önce bulaşıkları yıka 
sonra sahneye çıkarsın” diyordu. Eğer 
çalışma gecesiyse ve siz ortalıkta dola-
şıyorsanız, çay getirmesi gereken kişi 
sizsiniz, kadın! Çok centilmeni çıkarsa, 
yapıyor. Tuncay Bey, içindeki Bayan 
Yanı’ndan ötürü son çalışma gecesi çay 
yaptı. Anne babadan kalan bir misyon 
baltalıyor feminizmi. Sen evlenince, an-
nen baban gibi oluyorsun. 

Asiye: Genelde kadınlar ev işi yapar, 
erkek araba kullanır. Çocukluğumuzdan 
beri erkekler arabayla oynar, büyüdükçe 
de zihnimize kazınıyor ve öyle devam 
ediyoruz. Artık çalışan kadın çok fazla 
ama evdeki işi de düşünüyor. Mesela 
ben buradan gittiğimde evimi toparla-
mayı düşünüyorum. Ama erkek öyle 
değil.

Raziye: Daha zor kadının hayatı, 
hem ev kadını hem iş kadını hem sokak 
kadını. Nasıl bakarsan öyle, bizim göre-
vimiz o dersen, yapışıyor.

Bayan Yanı’nda diğer dergilerde 
görmediğimiz kadar, “kadın cinayet-
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leri” görüyoruz. Siz de süreçte femi-
nistleşiyor musunuz?

Asiye: Dediğim gibi, hepimizin için-
de feminist bir taraf, çok ön planda ol-
masa da var.

Gülay: Benimki hâlâ ön planda gö-
rünmüyorsa, bunu dert ederim.

Bu aynı zamanda erkeklere karşı 
bir ortak tavra ya da kadınlar arasın-
da dayanışmaya dönüşüyor mu?

Büşra: Bayan Yanı içinde bence bir 
birlik var. Ama feminist tarzda espriler 
düşünülen bir dergi değil. Öyle olsa, o 
kitleyi yaratıp onu yakalama kaygısı 
olurdu, tek tip olurdu.

Erkek ve kadın karikatüristler 
arasında fark görüyor musunuz? Dil, 
çizim, karakterler açısından…

Büşra: Evet, fark ediliyor bence. 
Gözlemlediğim kadarıyla hiç isim yaz-
masa da dilden, cinsiyetle ilgili yapılan 
esprilerden çizenin cinsiyetini anlayabi-
liyorsunuz. Kadınlarda hâlâ bir çekim-
serlik var gibi geliyor.

Gülay: Erkekler genel dertleri çi-
ziyor, kadınların kendisi dertli… Dur-
dukları yer farklı olunca açılar da farklı 
oluyor tabii…

Hikâyelerdeki kadın karakterleri 
nasıl oluşturuyorsunuz?

Büşra: Bazen gündemi takip ede-
rek, bazen oturduğum yerde hiçbir 
şey yapmadan, etrafımdaki diyalogla-
ra kulak misafiri oluyorum. Uykusuz, 
Penguen’de erkeğin üstün tutulduğu 
espriler çok yapılabiliyor ama bu alışıla-
geldiği için göze batmıyor. Ama bir ka-

dın çizer, kadını düşünmeden espri yap-
sa çok daha fazla dikkat çekebiliyor. 

Küfür veya argo kullanırken dik-
kat ediyor musunuz? 

Büşra: Bir erkek bunu söylerken 
yapıyor mu da bizimki sorgulanıyor… 
Bir kadın küfür ettiğinde “Nasıl ya-
pacaksın?” diye tepki geliyor. Küfrün 
kullanım amacı bunun yapılmasına 
dair değil, orada onu kullanmak gerek-
miş olabilir.

Erkek dilinin hâkim olduğu mi-
zah dergilerinde bir şeylere gülerken 
boğazımızdan da gelebiliyor. Çünkü 
erkek dili sürekli kadın bedeni üze-
rinden “s.kmek, koymak, becermek” 
gibi espriler üretiyor. Bayan Yanı’nın 
bazı yerlerinde de bu dile rastlıyo-
ruz. Bunu ne zaman, nerede kullan-
mak adına ilkeleriniz, o dili yeniden 
üretmemek adına hassas olduğunuz 
noktalar var mı?

Raziye: Yok, hiç öyle düşünülmü-

yor. Gerçekten o çizginin, karakterin 
getirisi neyse o yapılıyor. Ben küfret-
mekten hiç çekinmiyorum. Sahneye 
çıktığımda da bir kez küfürlü konuş-
muştum, izleyen gazeteci bir arkadaş 
“Benim annem sizi izlemeye gelmez” 
dedi. “O zaman annen gelmeyecek, ya-
pacak bir şey yok” dedim. Çünkü bu 
benim dilim. Rol neyi gerektiriyorsa, 
onu yapıyoruz.

Büşra: Yapılan espride gördüğüm 
kadarıyla çekinme durumu yok. Zaten 
dergi basılmadan harf eksiltiliyor, böy-
le bir zorunluluk var. Ve evet, Bayan 
Yanı’nda da küfürlü espriler var. 

Sen peki karakterinde kullanır-
ken nasıl belirliyorsun bunu?

Büşra: Kullanırken bunu kullanma-
yayım diye hiç düşünmedim. Kullan-
mıştım.

Israrla soruyoruz çünkü biz de 
başka bir yol bulmaya çalışıyoruz. 
Filiz Bingölçe, “Kadın Argosu Sözlü-
ğü” çıkarmıştı. Siz hiç böyle bir araş-
tırmaya girdiniz mi? 

Raziye: Gireriz. Çok güzel bir sek-
törmüş (gülüyor). Dediğiniz klasik kü-
fürleri ben de dolu dolu yapıyorum. Ya-
nındaki erkekten “Neyinle?” dediğini 
duyuyoruz. Ama onlar artık klişe oldu. 

Asiye: Bir erkek de bir erkeğe cinsi-
yetçi küfürler edebiliyor. 

Ama bunu karşısındaki erkeği, 
kadın yerine koyarak aşağılamak 
için yapıyor. Kadın argosunda çok 
zekice küfürler var. Babaanneleri-
mizin, anneannelerimizin kullandığı 
kadın küfürleri ağzımızı açık bırakı-
yor bazen ama biz sürekli erkek ar-
gosunu kullanıyoruz... Aslında der-
dimiz cinsiyetçi küfürler ve argo…

Raziye: Ben büyürken tek kadın-
dım. Üç abi, erkek yeğenler vs. O 
yüzden bir kadın nasıl konuşur bilmi-
yorum. Bir gece çalışırken “A.ınıza ko-
yarım” diye gittim. Müdür bile şaşkına 
döndü. O kadar kibar ettim ki, sizli biz-
liydi. İlk aklıma gelen o oluyor. Ama 
kitap da gelirse, alışırsam, ondan da 
küfürler kullanırım (gülüyor).

Leman ve diğer karma mizah der-
gilerinde feministlere özel yaratılan 
klişe karikatür tipler vardır. Erkek-
lerin yarattığı bu çizgiler hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Raziye: Bir görüşü savunan insan-
lar hoşuma gidiyor. Sadece feminist-
lik olarak düşünmüyorum da. Adamın 
başka bir görüşü var ama üstüne üstüne 
gidiyor. Çok yanlış. 

 “Cadılar, çirkinler” çizgilerinden 
bahsediyorum aslında... 

Büşra: Dikkat çekmek için de yapı-
yor olabilirler. Penguen’in bir sayısında 
okuyucu çekmek için yapılan çok sivri 
espriler oluyor. İnternette denk geldim, 
Ekşi Sözlük’te, sırf espriyi beğendiği 
ve destek olmak istediği için dergiden 
üçer beşer aldığını yazıyordu. 

99 yılında sahneye 
çıkıyordum. Çıkmadan önce 
Güneri’ye uğradığım zaman, 
“Önce bulaşıkları yıka sonra 
sahneye çıkarsın” diyordu. 
Eğer çalışma gecesiyse ve 
siz ortalıkta dolaşıyorsanız, 
çay getirmesi gereken kişi 

sizsiniz, kadın!
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Tarihten sayfa köşenizde, nere-
deyse otuz yıl önce yaşanmış 
bir anımı genç feminist dostlar-

la paylaşmak istiyorum. Olay, 1982’nin 
Nisan ayına ait. Evveliyatı altı ay kadar 
önceye gidiyor. Ben o zaman 37 yaşın-
dayım.

YÖK yasası çıkmış, ben ve Gülnur 
üniversiteden istifa etmişiz. YAZKO 
(Yazarlar Kooperatifi), bana bir iş teklifi 
getiriyor. Politika yapılamayan bir dö-
nemde, kadın sorunu, insan hakları vs. 
gibi daha önceki dönemde ikincil görü-
nen konular yayıncılar için kalem oyna-
tacakları yeni alanlar olarak öne çıkmış. 
Mustafa Kemal Ağaoğlu benden yeni 
bir kitap dizisi başlatmamı istiyor. Ne 
var ki, benim hiçbir yayıncılık tecrübem 
yok. Ama TÜMAS günlerinden beri 
Gülnur ve başka arkadaşlarımızla adı 
konmamış bir feminizm yapmaktayız. 
70’lerin sonunda bu adı telaffuz etmek 
zaten mümkün değil. Bizler Batı’da ge-
lişmekte olan olayları izliyoruz, yayın-
ları da okuyoruz. Ama Türkiye başka 
bir telden çalıyor. Hâkim güçler olarak 
karşımızda ortodoks –anti feminist ola-
rak okuyunuz- sol hareketler, yavaş ya-
vaş yükselen Müslüman hareketler ve 
1935’ten beri feminizmi yokedip yeri-
ne “kadın hakları” kavramını yerleştir-
miş, kadınların kurtarıcı babası olmuş 
Atatürk’e biat eden kadın örgütlerimiz 
ve onlara yön veren CHP var1. Hepsi de 
feminizmi küçümsüyor, hatta düşman.

Sonunda, Gülnur, Yaprak (üniver-
site yıllarımda benimle yüksek lisans 
tezi yapmak istiyordu), çalışmaları-
mız tercümeyle başlayacağı için fe-
minizmin o sırada en canlı olduğu 
İtalya’nın dilini konuşan Ferai (henüz 
Hürriyet Gazetesi’nin efsanevi dış po-
litika köşe yazarı olmamıştı) ve Teknik 
Üniversite’de asistan ve doktorasını 
yaparken İngiliz feminist hareketini ya-
kından tanımış olan Şule’yi gruba davet 
ediyorum(z). Stella da ilk gruptan ve 
Şule ile Ferai’yi o öneriyor.

Ondan sonraki birkaç ay, hayatımı-
zın bana göre en heyecanlı günlerini 
yaşıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz: İlk 
bilinç yükseltme grubu. Feminizmi keş-
fediyoruz. Çevirdiğimiz kitap üzerinde 

çalışırken feminizmin Türkçedeki ter-
minolojisini oluşturuyoruz. Hepimiz 
“sol”dan geliyoruz. Çok geniş bir 
yelpaze var. Benim gibi “legalist” 
(ama anarşizan) soldan gelen bir ka-
dınla, Dev-Yol çizgisine yakın ya da 
Mao’cu hareketten gelen kadınlar bu-
luşmuşuz. Tam bir Babil Kulesi. Do-
layısıyla, sol geçmişlerimizi feminist 
pencereden eleştiri süzgecinden geçi-
riyoruz. Hiyerarşiye, liderliğe karşı-
yız, doğrudan demokrasiden yanayız. 
Heyecandan uçuyoruz. 

Hatta öyle bir an geliyor ki, ken-
dimizden “ kadın hareketi” olarak söz 
etme gafletinde bulunuyoruz. O sıra-
da Paris’te olan ve beni ara ara kabin 
telefonundan jetonla arayan Stella 
kızıyor bize… “Ne hareketi?… Daha 
hiç bir şey yapmadınız ki…” Haklı!

Mustafa Kemal de bizi sıkıştırıp 
duruyor. Oysa bizim ilk çeviri kita-
bımız, haftada birkaç kez buluşup 
sıkı çalışmamıza rağmen yavaş ilerli-
yor. Sonunda Mustafa Kemal bir gün 
bir ültimatomla geliyor: “Gazeteciler 
Cemiyeti’nden gün aldım. Kitabın ta-
nıtımı için bir toplantı düzenliyoruz ve 
tarih 23-24 Nisan (umarım hafızam beni 
yanıltmıyordur)”. Bir de sürprizi var. 
Bu toplantıya Simone de Beauvoir’ı 
davet edecekmiş! Ben her şeyi bir yana 
bırakıp, önce neden büyük Simone’u 
davet edemeyeceğimizi anlatmaya ça-
lışıyorum. O zaman kendisi neredeyse 
sekseninde ve hasta. “Olmayan” bir 
hareket için taa buralara getirtilir mi? 
Sonunda onu daha genç, daha aktivist, 
kürtaj yasası gibi konularda önemli mü-
cadeleler vermiş Gisèle Halimi’yi davet 
etmeye ikna ediyorum. Sonra, toplantıyı 
hazırlamaya girişiyoruz. Kamu alanına 
ilk defa çıkacağız. O kadar endişeliyiz 
ki, birkaç kez prova yapıyoruz…

Nermin Abadan Unat, Oya Tokgöz, 
Tomris Uyar, Metin Başoğlu gibi ko-
nuşmacılardan sonra bizim adımıza kim 
konuşacak sorusu gündeme geliyor. 
Tüm grup “sen konuşamazsın, bizim 
lidersizlik ilkemize aykırı” diyor. Arala-
rındaki en “rütbeli” kişi benim ya! Ama 
bilmiyorlar ki, bu benim canıma min-
net. Yıllarca hocalık yapmama rağmen 
kalabalık önünde konuşma konusunda 
iflah olmaz bir korkum var. Sonunda bu 

konuşmaya Şule talip oluyor ve çok da 
parlak bir konuşma yapıyor. Bana veri-
len rol, Gisèle’in konuşmasını tercüme 
etmek. Bakın bu, iyi yaptığım bir iştir.

Toplantımız çok başarılı geçiyor ve 
o günden sonra gerçekten bir harekete 
doğru evriliyoruz. Çünkü Gazeteciler 
Cemiyeti’ni dolduran genç kadınların 
bir bölümü bize katılıyorlar… 

Gene de bana göre bu öyküdeki “kıs-
sadan hisse” şudur: “Feminizm” sözünü 
kamu alanında kullanmaktan o kadar 
korkmuştuk ki, o sözü bizim adımıza 
bir Fransız feministin, Gisele’in telaffuz 
etmesini istedik. Ben şahsen o konuş-
madan çok şey öğrendim. “Devlete ve 
siyasi partilere göre ÖZERKLİĞİNİZ 
olmazsa, feminist hareketiniz de olmaz” 
demişti konuşmasında. Hâkim güçlerin 
niye bize o kadar düşman olduğu işte bu 
bilgece sözde yatıyor. 

Not: O günü yaşayan ya da hatırlayan-
lar varsa bu yorumu yorumlamalarını 
isterdim. Bir de içimde ukde kalan bir 
şey var: Gisèle’in konuşması ve benim 
çevirim banda alınmıştı. Bunca yıldır 
kayıp… Nerede olduğunu bilen varsa 
bana bildirmesini isterdim.
____________________
1 Bu serüvenin tarihçesi için bkz. Yaprak Zihni-
oğlu, Kadınsız İnkılap: Nezihe Muhiddin, İstan-
bul, Metis, 2003.

Feminizm sözcüğünü kamu alanında 
telaffuz etmekten ne kadar korkmuştuk!
O sırada Paris’te olan ve beni ara ara kabin telefonundan jetonla arayan Stella kızıyor 
bize… “Ne hareketi?… Daha hiç bir şey yapmadınız ki…” Haklı!

Şirin Tekeli

BELLEK
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“Kötü, bir şey, bir yaratık, bir felaket 
olmaktan çıkıp kanlı canlı bir insana dö-
nüşmüştü, lakin dönüştüğü şey de, bildikle-
ri ve yaşadıkları dünyaya sığmıyordu.”

Ayşegül Devecioğlu’nun son kitabı, 
Başka Aşklar ismiyle kitapçılarda. İlk anda 
taşıdığı isimle çok da özdeşleştiremedi-
ğiniz kitap, hem karakterleri ve olay akışı 
hem de okuyucuda bıraktığı iz ile yarım 
kalmışlıkların hikâyesi…

Kitap 6 kısa öyküden oluşuyor: Koltuk, 
Tek Çaresi Ölümmüş, En Çok Karşılaştı-
ğım Adam, Kötü, Kurşun Memed, Xet. 
Kitabı oluşturan öykülerde, farklı coğraf-
yalarda birbirinden oldukça farklı durum 
veya tarihlere sahip insanların, ama daha 
çok kadınların hikâyeleri anlatılıyor. Farklı 
kadınların farklı toplumsallık ve anlamlan-
dırma deneyimleri aktarılıyor bizlere, iç ya 
da dış seslerle. 

Öyküyü bir noktalama işareti olarak ta-
nımlamak istesek en çok üç noktaya benze-
tebiliriz sanırım. Klasik roman okuyucusu, 
en nihayetinde kurulmuş bir çemberi zih-
ninde tamamlayabilme imkânına sahipken, 
öykü okuyucusunun böyle bir şansı yok. 
Çember tamamlanmıyor, kesin cevap-
lar verilmiyor, bu nedenle kısa dediğiniz 
hikâyeler farklı ancak derinlikli biçimlerde 
zihinlerde akmaya devam ediyor. 

Kitabın ilk öyküsünde yalnız yaşayan 
iki kadının, iki kardeşin boş vermişlik, 

sıradanlık ve gündelik rutin içinde 
akan hikâyeleri geçmişten izlerin ak-
tarımı ile çok boyutlu bir hale taşınıyor. 
Nesnelerin anlamı ile yoğrulmuş öyküde 
zaman algısı okuyucuya bırakılmış gibi. 
“Tek Çaresi Ölümmüş” öyküsü iki kadın 
arasında geçen, tarihin var olan zamana 
sürekli girip çıktığı bir diyaloğun öyküsü. 
Aslında hayatlarımızın hem kişisel hem 
de ilişkisel olarak üzerinde temellendiği 
yoğun tarih, onun etkileri üzerine bir de-
neme diyebiliriz. “En Çok Karşılaştığım 
Adam”, tesadüfler ve kadercilik üzerine, 
oldukça ilginç bir öykü. Okuyucuyu ken-
di hayatındaki denk gelişler, hayatımızda 
bazen ısrarla aradığımız mananın yokluğu 
üzerine kafa yormaya zorluyor. “Kurşun 
Memed”, bir kadın tarafından yaratılmış 
bir erkek miti üzerine bir öykü. Bir direniş 
ve ayakta kalma stratejisi olarak yaratılan 
hikâyenin nasıl toplumsallaştığı ve toplum-
sal alanda oluşan “sağduyu” ve anlamların 
mitlere ne kadar açık olduğu üzerine bir an-
latı. Son öykü ise mayınlarla kaplı bir sınır 
kasabasında geçiyor. Döngüsel bir biçimde 
kendi çaresiz gerçekliğini yaşayan insan-
ların aklın sınırlarında dolaşırken kendi sı-
radan hayatları ve bu hayatla baş etme ya 
da edememe halleri üzerine. “Kötü” ise, 
kişisel olarak benim de en fazla sevdiğim, 
bir mahalle öyküsü diyebiliriz. Kadınlık ve 
erkeklik, normların hayatlarımızda yarattı-
ğı ezberler, bu ezberlerin bozulması sonu-
cunda oluşan ve daha insani olan gerçeklik 

üzerine bir öykü. 
Ayşegül Devecioğlu kendisini salt bir 

yazar olarak değil hayatın değişim ve dö-
nüşümü içinde olan, dolayısıyla yazan, 
yazdıkça bu anlamlandırma biçimine kat-
kı sunan bir kadın yazar olarak tanımlıyor. 
Yani bir edebiyatçı olarak “bu biçimde” (sı-
radanlığın içindeki direniş, aynılar içindeki 
fark ve anın arkasındaki tarih) üretebilme-
sini politik kimliğinden ayırmıyor ve dahi 
bu iki alanın birbirini varettiğini ilan ediyor. 

Kendisini hem politik hem de yaratıcı 
özne olarak böylesi diyalektik bir biçimde 
tanımlayan bir yazar olarak bile dikkate, 
ilgiye değer bir yazar Ayşegül Devecioğ-
lu. Başka Aşklar’da ise iletişimsizlik temel 
vurgulardan bir tanesi. Sıradanlığın ve ka-
derciliğin kenarında gezinen iletişimsiz ha-
yatlar bize mutlu bir son vaat etmiyor. An-
cak yine de hem kitaptaki karakterler için 
hem de okuyucu için ezberin bozulduğunu 
söylemek mümkün. 

Bildik dünyalara sığmayan kısa öyküler
Sahra Daşdemir

Türkiye sosyalist hareketi yaşadığı her 
politik ayrışmada tezlerini Marksist-Le-
ninist külliyattan alıntılarla doğrulamaya 
çalışır. Neredeyse her eğilim aynı cümle-
leri ayrı yorumlamakta ustalaşmıştır. An-
cak hepsinin okuduğundan aynı anlamı 
çıkardığı yegâne yazılar Clara Zetkin’in 
kadın sorunu üzerine fikirleri olagelmiş-
tir.  Sosyalist sol Kollontay’ın kadınlar 
için söylediklerinden pek haz etmez, 
fazlasıyla feminist bulur, Lenin’in konu 
üzerine sınırlı sayıdaki sözü ve yazısı ise 
tartışmalarda referans verilecek kadar 
detaylı değildir. Bu nedenle özellikle de 
feministlerle yürütülen tartışmalarda her 
daim başvuru kaynağı Zetkin’in yazıla-
rıdır. Kuşkusuz bu yazılarda öne sürülen 
tezler için feministtir demek mümkün 
değil. Ancak yazıldıkları dönemdeki top-
lumsal mücadelenin gerilimleri, sınıfsal 
çelişkilerin boyutu göz önünde bulundu-
rulduğunda sosyalist solun yorumladığı 
gibi anti-feminist bir vurguya da sahip 

değildir. Tam tersine sınıf mücadelesi-
nin yükseldiği bir dönemde işçi sınıfın-
dan kadınların gündemlerinin ve talep-
lerinin nasıl oluştuğu üzerine Zetkin’in 
yaptığı analizler, kadın hareketine her 
dönem için önemli katkılar sunar. Clara 
Zetkin’in görüşleri  Türkiye’de hakkında 
yazılan biyografiler dışında sadece kadın 
sorunu başlıklı derlemelerde Marks, En-
gels, Lenin ve Stalin’den sonra kendine  
yer bulabildi. Bu derlemelerdeki alıntıla-
rın da kadınların ezilmişliği ve sosyalizm 
mücadelesine katılımları üzerine yazdığı 
yazılarının çok sınırlı bir kesimi oluştur-
duğunu söylemek gerekiyor. 

Clara Zetkin Kitabı: Seçme Yazılar-
da, Zetkin’in 1899’dan 1933’e kadar, 
proleter kadınlara ilişkin yazılarının 
dışında, savaş karşıtı mitinglerdeki ko-
nuşmaları, Karl Liebknecht ve Rosa 
Luxemburg’un ölümünden sonra yazdı-
ğı mektuplardaki hem duygusal tepkileri 
hem politik analizleri, Almanya’da yük-

selen faşizme karşı mücadele çağrısı gibi 
farklı dönemlerdeki duruşunu görmek 
mümkün. Türkiye’de her zaman tartışma 
konusu olan, 8 Mart’ın kutlanmasına iliş-
kin olarak 1910’da Kopenhag’da İkinci 
Enternasyonal’in Kadın Konferansına 
verdiği önerge de kitapta yer alıyor. Kita-
bı ilginç kılan bir başka nokta ise kitabın 
çevirisinin altı feminist kadın tarafından 
gerçekleştirilmiş olması…

Clara Zetkin kitabı: Seçme yazılar 

KİTAP

Ayşegül Devecioğlu, 
Başka Aşklar, Metis, 2011

Hazırlayan: Philip S. Foner, Clara Zetkin 
Kitabı: Seçme Yazılar, Dipnot Yayınları, 2012
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Ateşle Oynamak, dokuz kadının 
Hindistan’ın en geri kalmış 66 bölge-
sinden kırsal Utar Pradesh’in son dere-
ce hiyerarşik dünyasında sınıf, kast ve 
dini farklılıklar karşısındaki dayanışma, 
karşılıklılık ve dostluk yolundaki kişisel 
ve politik mücadelelerinin bir anlatımı. 
Aynı zamanda bu kadınların çocuklukla-
rı, ergenlikleri, evlilikleri, kadın STK’ları 
dünyasıyla tanışmaları ve STK aktivist-
leri olarak evlerinde ve topluluklarında 
verdikleri mücadeleler üzerine bir bellek 
çalışması.

Sangtin hikâyeleri daha önceden ya-
pılmış feminist otobiyografik anlatılarla 
akrabalığı olmakla birlikte metodolojik 
olarak eşsiz, çok farklı bir düzeyde peda-
goji ve örgütlenme dersleri veriyor. Hin-
distan’daki kadın hareketinin kast ve sınıf 
hiyerarşilerinin kurumsal eleştiri ve anali-
zini Sangtin Kolektifi’nden öğreniyoruz. 

Yazar Richa Nagar, “sangtin”in ka-
dınlar arasındaki dayanışma, karşılıklılık 
ve kalıcı dostluğu ifade eden bir deyim 
olduğunu yazıyor. “Kolektif örgütlenme, 
toplumsal adalet kuramı ve siyasetiyle il-
gilenen herkes için bu kitap olağanüstü bir 

el kitabıdır” diyor kadın çalışmaları profe-
sörü Chandra Talpade Mohanty ve ekliyor 
“Sangtin Kolektifi, kadınların güçlendiril-
mesinin “STK’laştırılması”nın yoğun bir 
eleştirisini yaparken, kadın çalışmalarının 
evcilleştirilmesinin ve akademinin şirket-
leşmesinin paralel bir eleştirisini teşvik 
ediyor.” Kitap, “Dayanışma, muhtaçlık ya 
da güçsüzlükle tanımlanan gruplar kurula-
rak dışarıdan varsayılmak yerine farklılığa 
aktif bir şekilde odaklanılarak kurulmalı” 
diyor. Bununla birlikte, en önemlisi, sınır 
ötesi birlikler kurmak için, özellikle de fa-
illik, öznellik ve örgütlenmeyle ilgilenen 
ulus ötesi feminist projeler için eşsiz bir 
kolektif dönüşüm ve dayanışma yöntemi 
öneriyor.

Hikâye anlatımını ve bellek çalışması-
nı merkeze koyarak direniş bilgisini üre-
tiyor, bu bilgiyi icra ediyor. Hibe temelli 
sivil toplum kuruluşlarının Güney’deki 
güçlendirme projeleriyle birleşen kolon-
yalist kalkınma söylemlerinin epeyce 
ihtiyaç duyulan bir eleştirisini sunuyor. 
Hakikati anlatma ve otoriteye dair birçok 
önemli tartışmayı tetiklemesinin yanı sıra 
kadın STK’larında içten içe kaynayan 
ama formel rapor ve analizlerde büyük 
ölçüde görünmez kalan meselelere dikkat 

çekiyor.
Akademi, aktivizm ve STK alanla-

rı arasındaki sınırları bulanıklaştıran bu 
süreç (Sangtinlerin yolculuğu) STK’lar 
içindeki hiyerarşinin bu kuruluşların güç-
lendirme amaçlarına engel teşkil edebile-
ceğine dikkat çekiyor. Aktivistlerle ortak 
çalışma, tabandaki siyasete angaje olmak, 
mücadele ve aktörlere dair çok katmanlı 
anlayışlar geliştirmeye ve kamusal tartış-
malar için yeni alanlar ve çerçevelerin ya-
ratılmasına olanak sağlıyor.

Ateşle oynamak 
Kamile Dinçsoy

KİTAP

Sangtin Yazarları ve Richa Nagar, Ateşle 
Oynamak, Çev: Emine Bademci, Pınar 
Gümüş, Ayizi Kitap, Eylül 2011
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Beden politikaları üzerinden işler üretiyorum. Kişisel olanın politik olduğuna inanan 
feminist bir sanatçı olarak beden doğal olarak işlerime yansıyor

CANAN’ın yeni sergisi “Türk Lo-
kumu”, 22 Aralık 2011 - 21 Ocak 2012 
tarihleri arasında Nişantaşı’ndaki X-ist 
galerideydi. CANAN’la son sergisini ve 
aktivist feminist sanatçı tavrını konuş-
tuk.

Edward Said’in Oryantalizm’in-
den sonra yazılan pek çok eser, özel-
likle de feminizm ve psikanalizden 
beslenenler, Doğu’ya dair her türlü 
temsilin her zaman cinsel imgeler, bi-
linçdışı fantaziler, arzular, korkular 
ve rüyalarla birlikte örülmüş olduğu-
nu gösterdi bize. Doğu ve kadın ara-
sında kurulan özdeşliğin, Batılı sö-
mürgeci özneyi erkek olarak konum-
landırdığını ortaya koydu. Meyda 
Yeğenoğlu’nun Sömürgeci Fantaziler 
kitabı, ilk akla gelenlerden. Son ser-
gin bana Batı’nın kendi kimliğini ku-
rarken doğulaştırdığı ve aynı zaman-
da kadınlaştırdığı Doğu’nun, fantazi 
nesnesi yaptığı Doğulu kadının isyanı 
gibi geldi. “Türk Lokumu” isimli vi-
deodaki sözler mesela

Evet, Doğulu bir kadın sanatçı ola-
rak isyandayım. Videodaki sözleri Or-
yantalist resimlere bakarak ama en çok 
da Oryantalist metinleri okuyarak yaz-
dım. Projenin ismine ise Alman sanatçı 
Olaf Metzel’in 2007 yılında Viyana’da 

kamusal alanda sergilediği “Turkish 
Delight / Türk Lokumu” adlı işini gör-
dükten sonra karar verdim. Başı türbanlı 
vücudu çıplak heykelin beni provoke et-
tiğini söylemem gerek. Aradan haylice 
vakit geçmesine rağmen projenin ilk te-
melini bu işin görselini gördükten sonra 
yaptım. Olaf Metzel’in işi Viyana’daki 
Türkler tarafından büyük tepkiyle kar-
şılandı ve kaidesinden söküldü. Müs-
lüman kadının namusu üzerinden bir 
okuma yapıldı. Şüphesiz bir sanat ya-
pıtının sökülmesi taraftarı değilim ama 
Olaf Metzel’in işi Oryantalist dönemde 
üretilmiş resimlerden farklılık taşımı-
yordu bana göre. Yeni bir motif değildi. 
Özellikle o dönemde üretilmiş resimlere 
baktığımızda ya dekor ile Doğu tanım-
lanıyor ya da başına bir örtü takılan 
çıplak kadın ile Doğu temsil ediliyordu. 
Olaf Metzel de yıllar sonra aynı motifi 
tekrarlayarak bu sefer işin ismi ile Tür-
kiyeli kadınlara gönderme yaptı. Ben 
de Oryantalizm üzerine bir iş yapmaya 
o zamanlar karar verdim. Olaf Metzel’e 
doğrudan bir cevap vermek yerine sanat 
tarihi üzerinden bir okumayı daha uy-
gun buldum. Ve harem kadınlarını konu 
alan “odalık” isimli tabloları yeniden 
canlandırmaya karar verdim. Harem, 
kadınları bir yandan özverili ve itaatkâr, 
öte yandan şehvetli ve cinselliğe iştahlı 
olarak betimleyerek köle-dilber imgesi 

için kusursuz bir ortam oluşturmuştu. 
Batı’nın Doğu üzerinde iktidarı sür-

dükçe Doğulu kadın imgesi de köle/
dilber imgesi olarak varlığını sürdüre-
cek gibi gözüküyor. Batılının gözünde 
türbanlı ya da çarşaflı müslüman kadın 
imgesi, hâlâ köle/odalık çağrışımı ya-
pıyor. Kendi iradesi ile örtünmemiş, 
ezilmiş, özgür olmayan kadın gözü ile 
bakıyorlar müslüman kadın bedenine. 
Metzel’in bir yandan örtülü, bir yandan 
çıplak heykeli, tam da bahsettiğimiz 
müslüman kadının köle/dilber fantezisi-
nin uç bir örneği gibi gözüküyor. 

Bu isyanda alaycı bir taraf da 
var sanki. Ingres’in odalık serilerin-
den birinin canlandırmasında elin-
de Butler’ın Cinsiyet Belası kitabı 
var, diğer canlandırmada da laptop. 
Matisse’in tablosunun canlandırma-
sında da sıkılmış uyukluyorsun. Gü-
nümüzde artık farklı şekillerde teza-
hür eden, bir köşe yazısında, haberde, 
televizyon programında, filmde veya 
insanların birbirine muamelesinde 
ortaya çıkıveren Oryantalizmle dal-
ga geçiyorsun adeta. Diğer işlerin-
de de bir tür mizah hep var aslında. 
“İbretnüma”da epey güldüğümü ha-
tırlıyorum. Senin için mizah nasıl bir 
yerde duruyor?

Bir çeşit kara mizah, ironi olarak ta-
nımlayabilirim. Gerçek hayatta mizahi 

bir tarafım yok dene-
cek kadar azdır. Ama 
özellikle ailemin ka-
dınlarının alaycı bir 
üslubu vardır her ko-
nuda.

Sanırım bu benim 
sanat yapma üslu-
buma da yansımış. 
“İbretnüma”da aile-
min kadınlarını az da 

“Türk Lokumu” sergisi

Asena Günal
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olsa yapıtın içine sokmuştum; o yüzden 
özellikle ninemin mizahi tarafı videoya 
yansıdı. Bu sergide ise beş kanallı bir 
video enstalasyondan oluşan bir yapıt 
izleyiciyi karşılıyor. Süresi beş dakika. 
Beş videonun dört tanesini video resim 
olarak tanımlayabiliriz. Cinsiyetçi sa-
nat tarihinin eleştirisi olan bu videolar-
da Oryantalist dönemin simgesi haline 
gelmiş tabloları özellikle odalık isimli 
tabloları yeniden canlandırıyorum. Her 
biri Batılı erkek ressamlar tarafından 
yapılmış, oldukça ünlü, sanat tarihi ile 
az buçuk haşır neşir olanların hemen 
tanıyacakları “odalık” başlıklı resimler 
bunlar. Batılı erkek ressamların hiç gör-
medikleri Doğu’ya karşı ürettikleri fan-
tezilerinin yansıması olan resimler. Bu 
videolardaki odalıklar orijinal resimlere 
göre farklılıklar taşıyorlar. Senin de be-
lirttiğin gibi biri yelpaze tutmak yerine 
Judith Butler’ın Cinsiyet Belası’nı oku-
yor. Diğeri bilgisayar ile sosyalleşiyor, 
bir diğeri modellik yapmaktan sıkılmış 
uyukluyor. Aralarından bir tanesi ise 
dans ediyor. Fonda Oryantalizm üzerine 
ironik bir şarkı duyuyoruz. Önce olduk-
ça erotik Oryantalist bakışı onaylayan, 
daha sonra cinsiyetçiliği açığa çıkartan 
isyankâr bir şarkı bu. 

Oryantalist tabloları yeniden can-
landırırken kendi bedenini kullan-
man önemli geliyor bana. İşlerinde 
genelde kendi bedenini kullanıyor-
sun. Kendini tanımlarken kullandığın 
“aktivist feminist” ifadesi ile bunun 
bağlantısını anlatabilir misin?

Beden politikaları üzerinden işler 
üretiyorum. Kişisel olanın politik oldu-
ğuna inanan feminist bir sanatçı olarak 
beden doğal olarak işlerime yansıyor. 
Başka bir beden kullanmak yerine ya-
kından tanıdığım kolayca şekillendire-
bileceğim bir beden olan kendi bedeni-
mi kullanmak daha samimi geliyor. Be-
denimi kullanırken neremi gösterdiğim 
değil, gösterdiğim yer ile ne söylediğim 
önemli diye düşünüyorum. 

Buradan “örtü” meselesine geç-
mek istiyorum. 2007 yılında yaptı-
ğın “Hicap” performansını çarşafla 
başlamış çıplak bitirmiştin, fonda da 
yüzlerce imge... Tıpkı 20. yüzyılın ba-
şındaki ulus inşa süreçlerinde olduğu 
gibi bugün de mesela başörtüsü tar-
tışmalarında, kadın bedeni bir müca-
dele zemini haline geliyor, araçsallaş-
tırılıyor. “Örtünme Töreni” işini bu 
çerçevede değerlendirmek mümkün 
mü?

Hicap kadın bedeninin senin de de-
diğin gibi araçsallaştırılması üzerine 
idi. Çarşaflı bir kadın bedeninden çıplak 
kadın bedenine kadar olan süreçte siya-

setten ekonomiye kadar kadın bedeninin 
bir araç olarak kullanılması üzerineydi. 
Örtülü ya da örtüsüz hangi konumda 
olursak olalım belli iktidar ilişkilerinin 
kıskacında kalıyoruz çünkü. “Örtünme 
Töreni” de aynı kanaldan besleniyor. 
Örtünme pratiklerinin moda ile ilişkisini 
anlatıyor. Örtülülük ile örtüsüzlük ara-
sında çok ince bir sınırın olduğunu ifade 
etmek istedim bu iş ile. 

“Türk Lokumu” serisi dışındaki iş-
lerinden özellikle “Avrehan” beni çok 
etkiledi. 90’lı yıllarda Güneydoğu’da 
çocuk olanların trajik hikâyelerini 
anlatan Bildiğin Gibi Değil’in tiyatro 
uyarlamasında da bu işin kullanılı-
yor. İçişleri Bakanı’nın “sanatla da 
terör yapılabileceği” açıklamasından 
sonra durum sana da biraz umutsuz 
gelmiyor mu?

“Avrehan”, Bildiğin Gibi Değil adlı 
kitaptaki “Avrehan” adlı bölümden 
esinlenerek yaptığım bir çalışma. Aynı 
tiyatro uyarlamasında 2009 yılında yap-
tığım “Kardeş Kardeşi Öldürürken Bir 
Baba Oğlunu Feda Ediyor” adlı resmim 
de kullanılıyor. İçişleri Bakanı hepimizi 
tehdit etti. Ruhlarımıza korku salmaya 
çalışıyor. Bak diyor, yaptıklarınız için 
cezalandırılacaksınız ve yapacaklarınız 
da bundan böyle bu konular hakkında 
olmasın. Otosansür yapmamızı istiyor. 
Her zaman söylediğim gibi ensemizde 
sistemin gözleri ile dolaşıyoruz. Elbette 
biz sanatçılar İçişleri Bakanı’nın sözleri 
ile üretimlerimize devam etmeyeceğiz. 
Bildiğimiz yoldan yola devam diyorum. 

Bildiğimiz yolda feminizmin yeri 
mühim. Kadın sanatçıların yer aldı-
ğı pek çok sergi düzenlendi bugüne 
kadar ama feminist eylem sergi an-
lamında küratörlüğünü üstlendiğin, 
2009 yılında Hafriyat Karaköy’de dü-
zenlenen “Haksız Tahrik” dışında bir 
örnek yok. Bugünden geriye dönüp 
baktığında “Haksız Tahrik”i nasıl de-

ğerlendiriyorsun ve bugün bu türde 
bir eylemlilik mümkün mü?

Sergi “Haksız Tahrik” ismini Türk 
Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı “haksız 
tahrik indirimi” maddesinden aldı. Bu-
nunla beraber içeriğini pratik yaşamda 
kadının “tahrik” unsuru olarak alınma-
sına odaklayıp, izleyiciyi bir katılımcı 
gibi konumlandırarak, onu, kadınlara 
yapılan her türlü siyasi kültürel ve top-
lumsal ayrımcılık üzerine düşünmeye, 
bununla savaşmak için mücadele biçim-
leri üretmeye çağırdı. Sergiye destek 
veren, katılımcı olan, sergi ile bağlantılı 
birçok feminist grup da vardı. Bu açı-
dan sergiyi küratörlü bir sergi olarak 
okumak yerine kolektif bir çalışma ola-
rak algılamak lazım. Şüphesiz, “Haksız 
Tahrik”i bir başlangıç olarak değerlen-
diriyorum. Bugünkü feminist hareket-
le sanatçıların bir çeşit tanışma eylem/
sergisiydi. Bununla beraber “Haksız 
Tahrik”ten çok önce feminist hareketin 
kendi içinde düzenlediği sergiler yapıl-
mıştı, bunları da göz ardı etmememiz 
gerekiyor. O günden bu güne her şey 
çok değişti, gelişti diye düşünüyorum. 
Şimdi ise kadın sanatçılar, kültür-sanat 
çalışanları, yazar ve aktivistler olarak 
biraraya geliyoruz. Yeni bir örgütlenme 
içindeyiz ve kesinlikle bunun müjdesini 
verebilirim ki bu bir feminist oluşum. 
Birlikte çalışma sürecinde birbirimizi 
tanıyıp ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi 
netleştirmeyi, cinsiyetçiliğe karşı ka-
dınlar arasında dayanışma platformu 
oluşturmayı, kadın sanatçıların feminist 
hareket ile işbirliği halinde olmasını ve 
güncel sorunlara örgütlü olarak anında 
tepki vermesini amaçlıyoruz.

Neler yapabileceğimizi, hangi tür bir 
eylemlilik içinde olacağımızı önümüz-
deki günlerde hep birlikte göreceğiz. 
Gerçekten heyecan verici bir oluşum 
olduğunu söyleyebilirim. 

SANAT

Avrehan
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4320 Sayılı Yasa Değişiyor (mu?)

Tecavüz çetesinin 
avukatına protesto! 

Ankara Barosu tarafından 
düzenlenen “Uluslararası Hu-
kuk Kurultayı”na konuşmacı 
olarak katılan, Fethiye’deki 
tecavüz çetesinin avukatlığını 
üstlenen Muğla Barosu Baş-
kanı Mustafa İlker Gürkan 
Ankara Kadın Platformu üyesi 
kadınlar tarafından 11 Ocak’ta 
protesto edildi.

Erkek şiddetine karşı kadınları güç-
lendiren ve kadınları erkek şiddetinden 
uzak tutmaya yarayan kimi düzenlemeler 
içeren 4320 sayılı yasanın geliştirilmesi 
için feministler ve kadın örgütleri uzun 
yıllardır mücadele ediyordu. Nihayet son 
bir yıldır bu mücadele karşılığını buldu. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 4320 
sayılı yasadaki değişiklikleri gündemine 

aldı. Bakanlık yasa değişikliği için çalı-
şırken taslakla ilgili kadın örgütleriyle çok 
sayıda toplantı yaptı. Sosyalist Feminist 
Kolektif’in de içinde olduğu 236 kadın 
grubu bir taslak hazırlayıp bu çalışmala-
ra yön vermeye çalıştı. Bakanlık ve kadın 
grupları arasındaki görüşmeler genel ola-

rak olumlu geçiyorsa da her görüşmeden 
sonra çıkan taslak, aksine daha olumsuz 
formülasyonlar içeriyordu.

Taslakla ilgili görüşmelere, 236 kadın 
örgütünün önerdiği taslak zemininde olu-
şan “Şiddete Son Platformu” üyeleri aktif 
olarak katılıyorlar. Her maddenin kadınlar 
lehine düzenlenmesi için çaba harcıyorlar. 

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada 
taslak henüz Bakanlı-
ğın onayına sunulma-
mıştı.“Şiddete Son Plat-
formu” taslağın daha 
iyi bir hale gelmesi için 
mücadelesini sürdürü-
yordu.

Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’nın, 
kadını değil aileyi güç-
lendirmeyi hedefleye-
rek düzenlemeye ça-
lıştığı yasa tasarısının 
feministlerin ve kadın 

örgütlerinin çabalarına karşın nasıl şekil-
leneceğini birlikte göreceğiz. Ayrıca yasa 
tasarısının olumluluklarının da yasa uygu-
layıcıların elinde ortadan kalkabileceğini 
düşünüyoruz. Bu anlamda feministlerin ve 
kadın örgütlerinin takip ve mücadelelerini 
sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz. 

Fethiye’deki tecavüz 
davası 17 Şubat’ta!

Fethiye’deki Gebeler Kap-
lıcası’nda içlerinde ressamların, 
öğretmenlerin ve milli eğitim 
müfettişinin de bulunduğu tespit 
edilen sekiz kişinin yargılandığı 
toplu tecavüz ve işkence dava-
sının 6. duruşmasında kadınlar 
yine Fethiye Adliyesi önündey-
diler. Kadınlar tarafından yapılan 
açıklamada “Bizler bu davayı 
yıllardır takip eden kadınlar ola-
rak hukuki sistemden, yargılan-
maya başlanmamış tecavüzcü-
lerin teşhis edilerek yargılanma-
sını, yargılanmaya devam eden 
tecavüzcülerin tutuklanmasını 
talep ediyoruz. Bunun yapılabil-
mesi için psikolojik rapor yeterli 
olmalı ve tecavüz davalarında 
kadının beyanı esas alınmalıdır.” 
denildi.

16 Aralık tarihindeki duruş-
mada sanıkların bilgisayarları 
üzerinde yapılan teknik incele-
menin bilirkişi raporu geldi. Bil-
gisayarda erotik içerikli görüntü-
ler tespit edildiğinin söylenmesi 
üzerine, müşteki avukatlar gö-
rüntülerin mağdurla ilişkisi olup 
olmadığının belirlenmesini talep 
etti. Talep kabul edildi.

Bir sonraki duruşma 17 
Şubat’ta görülecek. Orada ola-
cağız!

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 
2002’de 13 yaşındayken, aralarında dev-
let memurlarının da bulunduğu 26 kişiye 
satılan ve bu kişilerin tecavüzüne uğrayan 
N.Ç.’nin hem kendisini pazarlayan iki ka-
dının hem de kendisiyle ilişkiye giren 26 
kişinin yanına rızasıyla gittiğini belirtmişti. 
Yargıtay 14. Ceza Dairesi de 1 Kasım 2011 
tarihinde yerel mahkemenin kararının “rıza 
ile tecavüz” kısmını onayladı. Sonrasın-
da da Yargıtay Başsavcılığı kamuoyun-
da büyük tepkilere neden olan karara 30 
gün içinde itiraz etmeyince karar 24 Ka-
sım 2011 tarihinde kesinlik kazandı.

Yargıtay’ın N.Ç. davasına ilişkin ka-
rarına her kesimden tepki geldi. Kadın 
grupları, feministler sokaklara çıkarak 
“Erkek adalet değil gerçek adalet istiyo-
ruz” sloganıyla taleplerini dile getirdiler. 

İstanbul Feminist Kolektif, Amargi, 
Bağımsız Feministler, Filmmor, Mor 
Çatı, İllet, Petrol-İş Kadın, Sosyalist Fe-
minist Kolektif, Kadının İnsan Hakları 
Derneği-Yeni Çözümler, Kadav, Kadın Ci-
nayetlerine Karşı İsyandayız kampanyası 
aktivisti kadınlar Çağlayan Adliyesi önün-
de biraraya gelerek açıklama yaptı. Açıkla-
mada davada verilen kararla adil yargılama 

ilkelerinin hiçe sayıldığı belirtildi ve “Ka-
rara rızamız yok!” denildi. Kadınlar “Yargı, 
13 yaşındaki bir çocuğun 26 erkek tarafın-
dan tecavüze uğramasına razıdır. N.Ç razı 
değildir. Biz kadınlar razı değiliz.” dedi. 

13 yaşındaki N.Ç.’nin rıza ile tecavüzü 
kabul etmediğini iç hukuk yollarında erkek 
adalete kabul ettiremedik. Ancak hukuk 

mücadelesi daha bitmedi. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne gönderileceği için 
bitmedi. Yerel mahkemenin tecavüzcülerle 
ilgili kararı Yargıtay tarafından kısmi ola-
rak bozulduğu ve cezaların artırılma olası-
lığı olduğu için dava, Mardin’de tekrar gö-
rülmeye başlanacak. 

Karara biz razı değiliz!
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Ayşe Yılbaş davası 21 
Şubat’ta yeniden…

27 Temmuz 2009 tarihinde Ayşe 
Yılbaş davasının karar duruşmasında 
Mahkeme Başkanı kararı okuyunca 
hepimizin yüzü gülmüş, hatta sonucu 
alkışlarla karşılamıştık. Verilen ceza 
Ayşe’yi geri getirmeyecekti. Ama 
en önemlisi başka cinayetlerin işlen-
memesi için caydırıcı olabilecekti. 
Mahkeme Hüseyin Özmen’in, tasar-
layarak ve kasten öldürmekten ağır-
laştırılmış müebbet hapis ile cezalan-
dırılmasına ve cezadan indirim yapıl-
maması gerektiğine hükmetmişti.

“Bu dava diğer davalara emsal 
olsun” derken; geçtiğimiz Ocak ayın-
da Katil Hüseyin Özmen’in cezasını 
ağır bulan Yargıtay, kararın sanık le-
hine bozulmasını kararlaştırdı.

21 Şubat sabahı Saat 10.00’da 
Çağlayan Adliyesi 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Ayşe Yılbaş duruş-
masında olacağız. Erkek şiddeti teh-
didi altında olan tüm kadınlar için…

25 Kasım’da erkek şiddetine karşı 
sokaklardaydık!

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Kar-
şı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günü”nde Türkiye’nin her yerinde kadın-
lar etkinlikler, sokak eylemleriyle erkek-
devlet şiddetini protesto ettiler. 
Adana’da Adana Kadın Platformu 25 
Kasım’da takip ettiği iki duruşma sonra-
sında Adliye arkasında basın açıklaması 
yaptı. 22 Ağustos 2011 günü boşanma 
davası açtığı eşi Mehmet Köseoğlu tara-
fından öldürülen Ezgi Köseoğlu’nun ve 
işyerinde psikolojik şiddete maruz ka-
lan Zübeyde Şahin’in dava duruşmaları 
25 Kasım’a verilmişti.
Adana Kadın Platformu 25 Kasım akşamı 
meşaleli yürüyüş sonunda bir basın açık-
laması yaparak erkek şiddetine isyanını 
ve taleplerini dile getirdi. Yürüyüşte teşhir 
için kadınları katleden erkeklerin fotoğ-
rafları taşındı.
İstanbul’da İstanbul Feminist Kolektif; 
Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız 
Kampanyası 24 Kasım tarihinde Galatasa-
ray Meydanı’nda stand açarak hazırladığı 
bildiriyi kadınlara dağıttı. Bildiride şunlar 
söylendi: “Hükümet olarak adım atıyor 
gibi görünseniz de aslında bunların hiçbi-
riyle ilgili neredeyse hiçbir şey yapmadı-

nız. Kadınları yok sayarak ‘aile’ dediniz. 
Kadına yönelik erkek şiddetine ortak ol-
maya devam ettiniz. Erkek egemenliğini 
sürdürdünüz. Bu politikanızı daha ne ka-
dar sürdüreceksiniz? Bizim beklemeye, 
tek bir kadın arkadaşımızı daha kaybet-
meye tahammülümüz yok. Tüm kurumla-
rıyla erkek egemenliğine, erkek şiddetine 
itaat etmiyoruz. Ölümü göze alarak da 
olsa direnmeye ve hayatımızı değiştirmek 
için mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Sizleri de derhal üstlendiğiniz sorumlulu-
ğu yerine getirmeye çağırıyoruz.” 
İstanbul’da 25 Kasım Kadın Platformu, 
25 Kasım’da Galatasaray’dan Taksim’e 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte “ba-
ğır herkes duysun; erkek şiddeti son bul-
sun” pankartı taşındı. 
Eskişehir Kadın Platformu’nun, “Erkek 
Vuruyor Devlet Koruyor, Biji Biratiye 
Gelan, Trans Cinayetleri Politiktir, Susma 
Haykır Lezbiyenler Vardır, Kadın Düşma-
nı AKP, Kadının Beyanı Esastır, Kadınlar 
Savaş İstemiyor” sloganlarıyla süren 25 
Kasım yürüyüşü, basın açıklamasından 
sonra sona erdi. Açıklamada, sığınma 
evlerinin yetersizliğine dikkat çekilirken, 
trans kadın cinayetlerinin de arttığı, eş-
cinsellere yönelik nefret cinayetlerinde 
“haksız tahrik” indirimi uygulandığı ifade 
edildi.
İzmir Kadın Platformu’nun 25 Kasım’da 
düzenlediği yürüyüşte ise kadınlar, kadın 
cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, taciz 
ve tecavüzü protesto ederek Konak’tan 
Karşıyaka’ya yürüdü. Pek çok siyasi 
parti, dernek ve kurumun oluşturduğu 
İzmir Kadın Platformu’nun yürüyüşünü 
izleyen kadınlar da alkışlayarak destek 
oldu. Devletin kadınları korumadığının 
belirtildiği yürüyüşe İzmir’de öldürülen 
Ferdane Çöl ve Selma Civek’in yakınları 
da katıldı.

Kadın, çocuğuna soyadını 
verebilecek

Anayasa Mahkemesi eşiyle ay-
rılmış kadınların velayetlerindeki 
çocuklara kendi soyadlarını verebile-
cekleri yönünde karar aldı.

Siirt Asliye Hukuk Mahkeme-
si’nin, 2525 sayılı Soyadı Kanunu-
nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçe-
siyle Anayasa Mahkemesi’ne başvu-
rusunda, boşanmada çocuğun baba-
nın soyadını alması zorunluluğunun 
kişilik haklarının ihlali, özel hayatın 
dokunulmazlığı ve eşitlik ilkesine 
aykırı olduğunu iddia etti. Anayasa 
Mahkemesi de “evliliğin feshi veya 
boşanma hallerinde çocuk, anasına 
tevdi edilmiş olsa bile babasının seç-
tiği veya seçeceği adı alır” hükmünü 
içeren düzenlemeyi iptal etti.

Tutuklu kadınlara yeni yıl kartları
Barış İçin Kadın Girişimi, “Barış Noktası”nı 

Galatasaray Postanesi önüne kurdu ve uzun 
zamandır barış ve kadın mücadelesinde birlikte 
oldukları ancak şu anda cezaevinde olan 
kadınlara yeni yıl kartları gönderdi.

Kadınlar, “Halklar savaş istemiyor. Devlet 
ne istiyor?” yazılı pankart açtı, “Barış için ısrar 
ediyoruz” sloganı attılar. Kadınlar, Uludere 
katliamını da “Kaza değil, bir katliam” sloganıyla 
protesto etti.
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90’dan fazla kadın örgütünden oluşan “Kadınların 
Hukuku Projesi”nin 2001’den beri sürdürdüğü müca-
delenin sonucunda, FBI’ın tecavüz tanımı değiştirildi. 
Yapılan yeni tanımlama, tecavüzü cinsiyet bağlamından 
çıkartıyor: vajinal, anal ya da oral penetrasyon tecavüz 
olarak tanımlanırken, nesnelerin bu amaçla kullanılma-
sı da bu tanımlamanın içinde yer alıyor. Ayrıca “kurba-
nın direnme şartı” da tanımdan çıkartılmış.

Kadınların da tecavüz suçlusu sayılabilmesine ola-
nak sağlayan tanım, basında daha çok bu yönüyle yer 
buldu. Teknik olarak bu mümkün olsa da, asıl amacın 
erkeklerin 
erkeklere 
uyguladığı 
tecavüzün 
g ö r ü n ü r 
k ı l ı n m a -
sı olduğu 
söyleniyor. 
Bu tanımın 
y a l n ı z c a 
is ta t is t ik 
amaçlı kul-
lanılacağı-
nı, yasal bir değişime yol açmayacağını düşünürsek, bu 
olası. Ancak penetrasyona yapılan bu aşırı vurgu, teca-
vüzün farklı biçimlerini gizlemeye devam edecek. Önü-
müzdeki dönemde istatistiklerde bir patlama yaşanması 
beklenirken, bunun yasal alanda bir karşılığının olma-
yacak olması da cabası. “Kadınların Hukuku Projesi” 
bu konuya da el atacak mı, göreceğiz.

ABD’de tecavüz 
yeniden tanımlandı

TMMOB 2. Kadın 
Kurultayı yapıldı

TMMOB’lu kadınlar, 2. 
Kadın Kurultayı’nı 17-18 
Aralık 2011 tarihleri arasında 
Ankara’da  gerçekleştirdi.  Yir-
miye yakın ilde yapılan yerel 
kurultaylarda ortaklaşılan ka-
rarların yansıtıldığı bu  kurul-
tayda birçok önerge görüşüldü.  
TMMOB’un sayısal olarak da, 
örgütsel anlayış olarak da erkek 
egemen yapısının kadın örgüt-
lenmesini oldukça olumsuz et-
kilediğini düşünürsek, salonda 
kararlı bir kadın kitlesi görmek 
hepimiz için umut vericiydi. 

TMMOB’nin aldığı karar 
üzerine, içimize hiç sinmeyen 
“delege” yönteminin sonucu 
olarak yaklaşık 300 kadının ka-
tılımıyla yapılan bu kurultaya 
daha fazla kadının katılımını 
sağlamak için, bu yöntemin tek-
rar, daha başka bir açıdan değer-
lendirilmesi gerekiyor.

Kadının beyanını esas kılan 
ve yüzde 35 kota kararlarının 
alındığı 2. Kurultay, birincisinde 
olduğu gibi yine yüksek oranda 
erkek üye katılımlı TMMOB 
Genel Kurulu’nda tekrar oyla-
nacak. 2. Kadın Kurultayı’nın 
ilkine göre farklarından biri, 
yönetimlerde yer alan kadınla-
rın kurultaya sahip çıkmasıydı. 
Bu kurultay aslında gösterdi 
ki, TMMOB içinde kadınların 
kurultay dışı etkinliklerde ve 
eylemliliklerde buluşması ya-
kınlaşması gerekiyor. Çünkü 
bu yakınlaşmanın kurultaylara 
yansıması, kadınların kendi po-

litik duruşunu sağlamlaştırması 
açısından çok önemli. Aksi tak-
dirde kadın kurultayları kağıt 
üstünde kalacak bazı kararların 
alınması için biraraya gelmesin-
den öte bir anlam ifade etmeye-
cek.

Bahsedilen bu kimi olum-
lu yanların dışında, feminiz-
me ilişkin en hafif deyimiyle 
“olumsuz yaklaşım” içeren 
önergeler, “toplumsal cinsiyet” 
gibi bir çok kavramın içeriğini 
boşaltan ve bağlamından kopa-
ran önerge gerekçeleri gerçek 
anlamda üzücüydü. TMMOB 
Kadın Kurultayı’nın adının de-
ğiştirilerek “kadın” kelimesinin 
çıkarılması önerisi ise salondan 
epey tepki aldı. Fakat salonda 
gerginliğin, karşıtlığın arttığı en 
hassas gündemler savaş ve ana-
dil gündemleri oldu. Bu alan-
daki önergeler reddedildi ama 
önemli olan reddedilmesi değil, 
daha çok salonda oluşan milli-
yetçi hava ve bunun karşısında 
duran kadınların kaçınılmaz ola-
rak çatışmasıydı. İlginç olan şu 
ki, TMMOB Genel Kurulu’nda 
reddedilen kadınlara ilişkin 
önergeler Kadın Kurultayı’nda 
tekrar karar altına alınırken, 
TMMOB’nin Genel Kurulla-
rında kabul edilen anadil hakkı 
ve savaş politikalarının sonlan-
masına ilişkin önergeler kadın 
kurultayında reddedilmiş oldu. 
Sanırım bu da TMMOB tarihine 
yaman bir çelişki olarak geçti.

TMMOB kadın örgütlülüğü-
nün daha güzel yarınlara hızla 
gideceği umuduyla.

Önce Obama, ABD diplomasisi ve dış yardımlarının 
eşcinsel haklarını koruması ve ayrımcılığa karşı savaş-
ması gerektiği konusunda hükümet organlarını uyardı.

Sonra Hillary Clinton, Cenova’da bir diplomatlar 
toplantısında yaptığı konuşmada LGBT haklarını, “İn-
san hakları savaşının yeni cephesi” olarak tanımladı.

Arkasından Birleşmiş Milletler (BM), eşcinsel 
haklarına ilişkin ilk çalışması olan 25 sayfalık Pillay 
Raporu’nu yayınladı. Raporda, cinsel yönelime dayalı 
ayrımcılık ve şiddetin yaygınlığı ve boyutu tartışılıyor. 
Her ne kadar yelpaze geniş tutulmuş olsa da (İsveç ve 
Hollanda’da öldürülen eşcinseller, Portekiz’de saldırıya 
uğrayan transeksüeller, neo-nazizm ve cinsel yönelime 
dayalı şiddet arasında kurulan bağ gibi kimi noktalar 
mevcut) Müslüman ülkelere özel ilgi gösterilmiş: “İsim 
vermekten kaçınarak” en az beş ülkede eşcinselliğin 
idamla yargılanabileceği vurgulanmış. Kulaktan kula-
ğa yayılan beş ülkenin isimleri İran, Moritanya, Sudan, 
Sudi Arabistan ve Yemen.

Afganistan ve Irak savaşları öncesi yükselen “kadın-
ları özgürleştirme” söylemini hatırlayınca, 2011 Aralık 
ayı içinde ardı ardına gelen bu beyanatlar, bizde daha 
çok kuşku uyandırıyor. Eşcinsel evlilik gibi tehlikeli ko-
nulara girmekten itinayla kaçınarak eşcinsel haklarının 
savunuculuğunu üstlenen ABD hükümeti ve BM, gü-
venden çok tedirginlik yaratıyor…

Birleşmiş Milletler 
LGBT’yi koruyor!

TÜRKİYE’DEN ve DÜNYADAN

Hatice Erbay
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Somali’deki mülteci 
kamplarında tecavüz artıyor

Afrika ülkesi Somali’nin 
başkenti Mogadişu’da bu-
lunan mülteci kamplarında 
tecavüze uğrayan kadınla-
rın sayısında ciddi bir artış 
olduğu bildirildi. BM haber 
servisi IRIN’e konuşan ka-
dın hakları aktivisti Mama 
Hawo Haji, “Şehirde daha 
önce de tecavüz vakaları-
na şahit oluyorduk ama şu 
anda durum görülmemiş 
boyutlara ulaştı. Sadece 
son iki günde 32 tecavüz 
mağduru kadını hastaneye 
kaldırdık, geçtiğimiz dört 
aydaysa kayıtlara 80 vaka 
geçti” sözleriyle durumun 
vahametini ortaya koydu.

Mağdurlar ve insan hak-
ları savunucuları, tecavüz-
lerin büyük çoğunluğunun 
sorumlusunun sözüm ona 
kampı korumakla görevli 
askerler olduğunu ve geçiş 
hükümetinin silahlı güçler 
üzerinde hiçbir kontrolü-
nün bulunmadığını dile 
getiriyorlar. Yetki verilmiş 
ve kontrolsüz silahlı erkek-

lerin kaderine terk edilmiş 
kamplarda başvuracak hiç-
bir merciye sahip olmayan 
kadınlar korku içinde yaşı-
yor.

Kamplarda gözlem 
yapan insan hakları savu-
nucuları, tekrar tecavüze 
uğramaktan hatta öldürül-
mekten korkan birçok kadı-
nın durumlarını sakladığını, 
bu nedenle kamplardaki 
tecavüz ve benzeri hak ih-
lallerinin gerçek sayısının 
aslında çok daha fazla oldu-
ğunu dile getiriyorlar. Son 
yıllarda açlık ve çatışma-
lardan kurtulmak için yol 
arayan, çoğunluğunu kadın 
ve çocukların oluşturduğu 
yüz binlerce Somalili son 
çare olarak kentlerdeki ve 
komşu ülke Kenya’daki 
mülteci kamplarına sığındı. 
500 binden fazla Somalili 
mültecinin bulunduğu Ken-
ya’daki kamplar da kısa 
süre önce tecavüz ve saldırı 
olaylarıyla gündeme gel-
mişti.

Eşcinsellere yönelik ayrımcılığı protesto etmek için Sidney’de 
başlayan Mardi Gras yürüyüşü bu yıl 30. yılını kutluyor. Dünya-
dan çok sayıda gey, lezbiyen, biseksüel, transeksüel, travesti ve 
hatta heteroseksüellerin de katıldığı yürüyüş 3 Mart’ta. 

Avustralya’da, eşcinsel evlilikler federal düzeyde henüz yasal 
değil. Fakat konu hükümetin gündeminde. Ancak, miras, emek-
lilik, aile indirimi gibi konularda eşcinsel çiftler, heteroseksüel-
lerle eşit haklara sahip. ABD’de ise durum daha zor. Bazı eyalet-
lerde eşcinsel evlilikler, resmen kabul edilse de ulusal düzeyde 
yasalaşmadığı için, eşcinsel birliktelik yaşayanlar pek çok yasal 
haktan mahrum. 

Birleşmiş Milletler raporuna göre 76 ülkede eşcinsel ilişki ya-
sak kabul ediliyor. İran, Moritanya, Sudan, Yemen ve Suudi Ara-
bistan gibi ülkelerde ise ölüm cezası veriliyor. BM İnsan Hakları 
Yüksek Temsilcisi Charles Radcliffe, nefret ve önyargıların yasa-
lar nedeniyle toplumda karşılık bulduğunu, eşcinselleri suçlu ve 
ikinci sınıf vatandaş gören yasaların toplumun bakışını da belir-
lediğini belirtiyor. Devletlerin bireyleri, cinsel yönelimlerinden 
dolayı suçlu ilan edemeyeceğini ifade eden Radcliffe, 30 ülkenin 

eşcinselliği suç kavramından çıkardı-
ğını vurguluyor. 

BM İnsan Hakları Komisyonu, eş-
cinsellere yönelik şiddet gündemli gö-
rüşmeye hazırlanıyor. Eşcinsel hakları 
üzerine çalışanlar, suç kavramının ko-
lonyal devletlerden kalma olduğunu, 
Britanya’nın, dönemin 370 sayılı ya-
sasını sömürgelerine ihraç ettiğini, bu-
gün ise eşcinsel haklarını eski sömür-
geleri nezdinde savunmasının tarihin 
garip bir cilvesi olduğunu söylüyorlar.

Mısır’da kadın gazeteci olmak!
France 3 muhabiri Caroline Sinz, 

Mısır’da saldırıya uğrayan son yabancı 
kadın muhabir oldu. Geçen senenin ba-
şından bu yana, Mısır’daki protestoların 
haberini yapan yerli ve yabancı pek çok 
kadın muhabir taciz ve saldırıya maruz 
kalmıştı. Tahrir Meydanı’ndaki gösteriler 
sırasında da kadın protestocuların benzer 
muameleye maruz kalmış olması, şidde-
tin ve cinsel şiddetin diğer protestocular-
dan ziyade protesto karşıtları tarafından 
gerçekleştirildiği kanısını uyandırsa da, 
kesin bir bilgi yok.

Öte yandan “Sınır Tanımayan Muha-
birler” (Reporters Without Borders) ör-
gütü, Ortadoğu’ya kadın muhabir gönde-
rilmemesi konusunda bir uyarı yayınladı. 
Uyarıya şiddetle tepki gösteren kadın 
muhabirler, haber yapma haklarını savu-
nuyorlar.

“Batılı” gazetecilerin “Doğu”daki 
varlığının yaratabileceği huzursuzluk 
her ne kadar anlaşılır olsa da, şiddetin ilk 
hedefinin kadın muhabirler olması bize 
patriyarkanın ağırlığını bir kez daha ha-
tırlatıyor. Tahrir Meydanı’nda kadın pro-

testocular haftalarca erkeklerle yan yana 
mücadele ettikten sonra politik geçiş dö-
neminde kadınların yine politik alanın 

dışına itilmesini, Mısırlı gazeteci Nadya 
Khalife “Ayaklanma ancak yarım bir za-
ferle sonuçlandı,” diye yorumluyor.

Mardi Gras yürüyüşü 30. yılında

DÜNYADAN

Çizim: Eda Gecikmez
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Hiç şaşırmadık!
Hava-İş sendikasında 
kadın çalışana mobbing 
Sivil toplum örgütleri, sendi-
kalar ve muhalif örgütlerdeki 
kadına yönelik şiddet, ayrımcı-
lık ve cinsiyetçiliğin örneklerini 
sıkça duyup gözlemlediğimiz 
bir yılı daha geride bırakırken, 
emek mücadelesi alanında “sol” 
söylemleri ile adını sıkça duy-
duğumuz Hava-İş sendikasında 
yaşanan ve yargıya taşınan bir 
mobbing skandalı bizlere yine 
“hiç şaşırmadık” dedirtti.
Sendika çalışanı kadın arka-
daşımız, bir süre önce sendika 
yönetim kurulu üyesi tarafın-
dan uğradığı tacizi beyan edip 
buna karşı başlattığı mücadele 

nedeniyle sistemli bir yıldır-
ma ve mobbing sürecine ma-
ruz bırakıldı. Sendika yönetimi 
ve kurullarının temsilcilerinin 
uyguladığı psikolojik baskı ve 
yalnızlaştırma politikalarının 
ardından haziran ayında hiçbir 
gerekçe gösterilmeden iş akdi 
feshedildi. Bir emek örgütü, 
işveren ve sermaye karşısında 
üyesi olan işçilerin hak ve çı-
karlarını koruma ve büyütme 
mücadelesi verirken, bu mü-
cadeleyle çelişir şekilde kendi 
çalışanına, tacize karşı sessiz 
kalmadığı için mobbing uygu-
layabilmiştir.  Bu olay, emek 
örgütlerinin içinde bulundu-
ğu bürokratik, patron ve erkek 
egemen tavrın en somut örnek-

lerinden biridir. 
Kadın arkadaşımızın açtığı da-
vanın ilk duruşması 3 Nisan’da 
Bakırköy Adliyesi’nde görüle-
cek. Davanın takipçisi olacağız.

Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... 

Merhaba!

Düşsel kayığımla okyanusta dolanırken, bir şişe buldum. 
İçinden mor menekşeler, menekşe bir dünya çıktı. Mutlu 
oldum Feminist Politika’yla. Şimdi ben de, kadın olmanın 

asi ırmakları ve deli rüzgarlarından damlayan bu cümlelerimle 
okyanusa “yeni bir şişe” bırakayacağım. Hem bak, güvercin de 
tüm asaletiyle nöbetini tutmaktadır şişelerimizin. Yoksa böyle 
pür dikkat kesilir miydi? Ayrıca boynunda mor tüyler var ve 
ikimizde ne anlama geldiğini gayet iyi biliriz, değil mi?
“İzimi” nereden buldun bilmiyorum ama iyi ki bulmuşsun. 
Çünkü biriyle buluşunca tamamlanıyor kadınlığımız, okyanu-
sumuz, feministliğimiz.
İçerde yirminci yıla girdim, tutsak yıllarım özgür yıllarımı 
çoktan geçti yani. Benim gibi üç-dört siyasi kadın tutsak 
daha var. Bunu neden yazdım? Belki düşsel kayığımla oka-
nusa açılmış olmamın/açılıyor olmamın hikayesini “anlat-
mak” için, belki de seni ve Feminist Politika’yı kendime çok 
çok yakın duyumsadığım için.
Yedi siyasi kadın tutsağız burada, inadına iyiyiz, daha da iyi 
olacağız. Çünkü kadınlar iyi ve özgür olunca; dünya ve za-
man, (ancak o zaman) özgürce dans edebilecek. Feminist Politika’yı beğenip 
sevdik, formatı ve içeriğiyle de. Soyut ve marjinal “havayı” aşmış olması harika!
Kalbimizin en güzel mor menekşelerisiniz. Bunu bilin lütfen. İyi çalışmalar, iyi yolculuklar.        
Mor menekşece kucaklarım.

Mizgin Aydın M Tipi Cezaevi B7 Bingöl
30.10.11
Akşamüstü
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