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İÇİNDEKİLER

Feminist Politika 14. sayısıyla 1 Mayıs’ta alanlar-
da! Son üç ay yine çok yoğun geçti. 13. sayının du-
manı tüterken biz uzun süredir aklımızda olan bir zi-
yareti gerçekleştirdik Şubat başında. Aralık sonunda 
Uludere’de yaşanan katliamı unutmamıştık ve orada-
ki kadınlarla dayanışmak için düştük yola. Acıyı ya-
kından paylaşmak ve dayanışmaktı amacımız. Bu, bir 
ziyaretle hemen gerçekleşmeyecekti belki ama uzakta 
olan kadınlara kısa süreliğine de olsa daha yakındık.

8 Mart yaklaşırken biz yürüyüş hazırlıklarınday-
dık, hükümet de sağolsun kadınlar için yasa hazırlı-
ğında. Onlar bu sefer “kadın gruplarıyla koordineli 
çalışıyoruz” diye övünürken, bu görüşmeler için An-
kara yollarını aşındıran kadınlar her görüşmede bu-
danan taleplerini geri döndürmek için daha çok emek 
harcıyorlardı. Dert kadınlarındı, bizimdi ve yasa da 
bizim olmalıydı. Sonunda bir yasa çıktı, elbet istedi-
ğimiz her şey orada yoktu ama yine de kadın müca-
delesinin etkisi ve başarısıydı atılan adımlar. Son da-
kika değişikliğiyle yasanın adına ‘Ailenin Korunma-
sı’ ifadesinin eklenmesine karşı çıkışımız görülmedi 
bile. Biz de bunu 8 Mart’a taşıdık. Dedik ki: “Aile 
Değil Kadınız, Feminist İsyandayız!”

Şiddet Yasası gündemimizdeyken kadın cinayeti 
ve tecavüz davalarını da takip ediyorduk, etmeye de-
vam edeceğiz. Önümüzde iki önemli karar duruşma-
sı var. Dergimizi hazırlayıp baskıya gönderdiğimiz 
günlerde Fethiye’de yaşanan toplu tecavüz davası 
için Fethiye’de olacağız. Her duruşmada olduğumuz 
gibi. Bu karar duruşmasında saldırı adliye önündeki 
kadınlara kadar sıçramışken biz bu davayı unutma-
yacağız, unutturmayacağız. Ayşe Yılbaş’ın karar du-
ruşması için de 23 Mayıs’ta, saat 10:00’da Çağlayan 
Adliyesi’nin önünde buluşacağız.

Şiddetin, tacizin, tecavüzün, cinayetin adliye 
önündeki ve sokaktaki mücadelesini verirken, aynı 
zamanda “Mor Nokta” bültenini çıkarmaya başladık. 
Bu arada biraz yavaşlayarak da olsa devam ettirdiği-
miz Mutfak Cadıları’nın ikinci kitapçığını hazırladık.

Bu sayımızın dosya konusu tecavüz. Tecavüzün 
neden bir erkeklik eylemi ve suçu olduğunu ortaya 
koyup, hukuksal süreçlerde karşılaştığımız zorluklar  
ve  cinsiyetçi uygulamalara, ‘tacizde ve tecavüzde 
kadının beyanı esastır’ ilkesinin nasıl yok sayıldığı-
na, ‘rıza’nın sadece hukukta değil heteroseksüel iliş-
kilerde de geçerli bir ölçüt olduğuna, ‘tecavüz suç-
lusunun savunulma hakkı’nın nerede başlayıp nerede 
bittiğine, tanıklık hikayeleri ile güçlenme ve tecavüz-
le mücadele etmenin yollarına, medyanın bütün bun-
lara nasıl çanak tuttuğuna  bakmaya çalıştık. 

Önümüzdeki sayıda ama ondan önce bu sayımızı 
birlikte tartışacağımız 26 Mayıs’taki okur toplantı-
sında buluşmak üzere...

Merhaba
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Dersim, toplumsal sorunlara 
çözüm arayışı ve iradesiyle 
cesur adımların atılabildiği 
özel bir kent. Bunun en gü-

zel örneklerden biri Gökkuşağı Kadın 
Fırını Projesi(ydi). 2008 yılında Dersim 
(Tunceli) Belediyesi’nin çağrısıyla açı-
lan Gökkuşağı Kadın Fırını, kadınların 
ekonomiye katkılarını daha görünür kıl-
mak ve üretim sürecinin bütününe ha-
kim olabilecekleri bir mekan yaratmak 
amacıyla kurulmuştu. Bu yazıyı, proje-
nin başarısı, fırın deneyiminin kadınla-
rın emeklerine sahip çıkmala-
rı ve güçlenmeleri konusunda 
oynadığı rol üzerine yazmak 
isterdim. Aslında belki biraz 
bunu da anlatacağım; ama 
çözümsüzlüğe yüz tutmuş bir 
direniş hikayesi(nin) içinde... 

Fırın, 9 Aralık 2011 tarihi 
itibariyle kapatıldı. Kapatıl-
manın mağduru olan Gök-
kuşağı Fırını’nın sekiz kadın 
işçisi, çalışma hakları için 
110 gün direndiler ve 28 Mart 
2012 tarihinde direnişlerine 
son verdiler.1 Direnişleri sü-
resince kadınlar işlerini geri 
alabilmek ve çalışma hakla-
rını koruyabilmek için işyeri 
işgali ve yol kapatma eylem-
leri gerçekleştirdiler. Dersim 
halkının desteğini alabilmek 
için bir imza kampanyası 
başlattılar.2 Bu süreçte beledi-
yeyle yaptıkları görüşmeler-
den hiç bir sonuç alamadılar. 
Karşılarında kendi ifadele-
riyle “kayıtsızlık” ve verilen 
karardan dönülmeyeceğini 
açıklayan yetkililer gördüler. Kadınların 
neredeyse bütün kışı sokakta direnerek 
geçirmelerinin bir başka sorumlusuysa, 
kentteki siyasi grupların ve emek örgüt-
lerinin ilgisizliği: muhtemelen beledi-
yeyi koruma güdüsüne dayanan çeşitli 
saiklerle kadınlardan uzak durmaları ve 
net bir tavır takınmamaları... Direnen 
işçiler kadın olduğu için önemsememe, 
kötüleme, haksız görme seçeneklerinin 
görece meşru olması... 

Kadınların belediyenin önünde ger-
çekleştirdikleri ve 110 günde sonlan-
dırdıkları oturma eylemi sürecinin bu 

kadar sessiz yaşanması, belediyenin 
ve diğer grupların bu çözümsüzlükteki 
rolleri konusunda dikkatle düşünülme-
si, analiz edilmesi ve buradan önemli 
dersler çıkarılması gerektiğini düşünü-
yorum. 

Sürecin ayrıntılarını, fırın(ları) ka-
patıldıktan sonra işsiz kalan kadınların 
kendi anlatıları, (çok uğraşmama rağ-
men görüşemediğim) belediye başkanı-
nın basına yaptığı açıklamalar ve bele-
diye başkanının özel kalem müdürü ve 
danışmanıyla yaptığım görüşmeler üze-
rinden aktarmaya çalışacağım. 

Beklentiler, hayal kırık(lık)ları... 

Gökkuşağı Kadın Fırını’nın kapatıl-
ma nedeni, belediye tarafından, çalışan 
kadınların niteliksiz olması, piyasayla 
rekabet edememesi ve bu nedenle zarar 
edilmesi olarak açıklanıyor. Bu gerek-
çelerle, mülkiyeti belediyeye ait olan 
fırın/pastane başka bir özel pastaneye 
yüksek bir meblağ karşılığında kira-
ya verildi. Bu hikaye artık bizim için 
çok tanıdık. Geçtiğimiz yıllarda bütün 
özelleştirmelerin temel meşrulaştırıcısı 
olarak hafızalarımıza iyice kazındı bu 

neden-sonuç ilişkisi.
Belediye başkanı fırının kapatılması-

nı, kadınların üreten ve yöneten olduğu 
mekanın kapatılması anlamına geldiği 
için üzücü bulduğunu ifade ediyor.3 Fı-
rının kapatılma gerekçesi olan ‘zarar’ı 
ise kısmen başka fırınların açılmasıyla 
rekabet gücünün düşmesi gibi piyasa 
kaynaklı sebeplerle ama daha çok işleri-
ni ciddiye almamaları, niteliksizlikleri, 
ekmek yapımında beceriksiz olmaları, 
sistemli çalışmamaları, fırını yönetmeyi 
başaramamaları gibi ifadelerle kadın-
ları sorumlu tutarak açıklıyor.4 Kadın 
emeğinin değersizleştirilmesine karşı 

bir alternatif olarak başlatıl-
mış bir proje için ne hazin bir 
son!

Kadınlar, Gökkuşağı Fırı-
nı kurulurken işe kurayla alın-
mışlardı. İşten çıkarmalarla 
sayıları yıllar geçtikçe azal-
dı. İşe başladıkları gün (bir 
önceki dönemin) belediye 
başkanının kendilerinin artık 
belediyenin birer çalışanı ol-
duğunu söylediğini hatırlıyor-
lar. Birlikte kaleme aldıkları 
bildiride, fırında kendilerinin 
asıl olarak ekmek yapımında 
çalıştıklarını, ancak fırının 
yöneticilerinin belediye ta-
rafından atandığını, fırında 
belediyenin denetleme görev-
lisinin bulunduğunu, dolayı-
sıyla belediye yetkililerinin 
iddia ettiğinin aksine kendi-
lerinin yöneten ol(a)madıkla-
rını belirtiyorlar. Bahsedilen 
büyük zarara ve denetleme-
yönetme yetkisinin ellerinde 
olmasına rağmen belediye 
yetkililerinin neden üç buçuk 

yıl boyunca önlem almadıklarını sorgu-
luyorlar: “... orası zarar etmişse ve ar-
tık çalışamaz hale gelmişse bu durumu 
ortaya çıkaran anlayış sorgulanmalı ve 
eksiklikler giderilmeliydi, bizler işçiydik 
bugün de büyük bir onurla söylüyoruz 
ki işçiliğimizden en küçük bir zarar ver-
medik ve bu durumun sorumlusu bizler 
değiliz ama faturayı biz ödüyoruz! Be-
lediye başkanı işi onlara verdik diyordu 
ama iş bizde değildi. Biz sadece çalışı-
yorduk. Fırın yöneticileri belediye tara-
fından atandı, bizim gibi dışarıdan kura 
ile gelmediler.” 

Neoliberal politikaların eleştirisi-

Gökkuşağı kadın fırını   
EMEK

Mehtap Tosun

Gökkuşağı Kadın Fırını, kadınların ekonomiye katkılarını daha görünür kılmak ve üretim 
sürecinin bütününe hakim olabilecekleri bir mekan yaratmak amacıyla kurulmuştu
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EMEK
ni yaparken ve bunlara karşı mücadele 
ederken bizi her zaman hayrete düşüren 
bir gerçek, eleştirel olduğunu varsaydı-
ğımız alternatif bazı kanalların/oluşum-
ların da zaman zaman bu politikaların 
uygulayıcısı ve savunucusu haline gele-
bilmesi. İçinde yaşadığımız zamanın ru-
hunu belki de en iyi yansıtan sözcükler 
güvencesizlik ve esneklik... Bu esneklik 
politikaları yoğun olarak kadın emeği 
ve istihdamı sömürüsü üzerinden işlerli-
ğini sürdürüyor ve kadınlar için güven-
cesiz ve daha zor çalışma şartlarını da-
yatıyor. Dersim’de belediye yetkilileri 
tam da bu bağlamda işten çıkarılan ka-
dınlar için güvencesiz çalışma koşulları-
nı önerebiliyor ve işçilerin “beğenmeme 
lükslerinin” olmadığını söyleyebiliyor.5 
Yani işçiler/kadınlar aslında uğrunda 
mücadele ettikleri iş güvencesini zaten 
hak etmiyorlar ve çok daha azına razı 
olmamakla hata yapıyorlar. Küçük bir 
kentte yaşayan kadınlar olarak önlerin-
deki alternatifler çok sınırlı olduğu için 
talep etmek yerine şükretmeyi bilmeleri 
gerekiyor. Tazminatları bile bir hak de-
ğil kadınlara yapılan bir yardım olarak 
görülebiliyor: “Belediye olarak ekmek 
ve yufka ihtiyacımızı onlardan karşıla-
yacağımızı, elimizden gelen katkıyı su-
nacağımızı belirttik. Ama ürünlerini pa-
zarlayamayacaklarını söyleyerek kabul 
etmediler. Esnafa rica ettik. Onlar da 
sağ olsunlar bizi kırmadı. Destek olmak 
amacıyla işyerlerinde çalıştırabilecek-
lerini söylediler. Ne yazık ki bunu da ka-
bul etmediler. Artık bizim de onlara ya-
pacağımız tek yardım   tazminatlarını en 
kısa sürede ödemek olacak. Çünkü tüm 
yardım önerilerimiz 
reddedildi.”6 İşten 
çıkarılan kadınlar 
ise kendilerine öne-
rilenin aslında ne 
olduğunu anladıkla-
rını ve neden kabul 
etmediklerini şöy-
le ifade ediyorlar: 
“Bizi başlarından 
savmak için garip işler önerdiler. Önce 
bir dükkan verelim, 8 kişi, bir yıl kirasız 
yufka ekmek yapın dediler. Gökkuşa-
ğı Fırını belediye desteğinde olmasına 
rağmen zarar ettiğini, rekabet etmedi-
ğini söylüyorlar. Hani, biz nasıl reka-
bet edicez buradaki fırınlarla… Daha 
sonra içimizden üçünü arayıp, burada 
Canmar diye bir market var gidin oray-
la konuştuk, orada çalışın dediler. Mar-
kette asgari ücretle 1-2 gün çalışırsın 3. 
gün kapının önündesin, sigortan yok bir 
şey yok, fırında çalışırken sigortalıydık 
asgari ücret de alsak..” 7

Gökkuşağı Kadın Fırını işçileri ayrı-

ca erkek işçilerle eşitsiz çalışma koşul-
larının farkında olarak işe onlarla bera-
ber alınan, şoförlük yapan bir erkek işçi-
nin fırın kapandıktan sonra belediyenin 
kadrosuna geçirilmesini sorguluyorlar: 
“Bir tane  erkek şoför de bizimle bera-
ber işe alındı, işten çıkarıldıktan sonra 
erkek şoförler belediyede işe devam etti, 
şoför olarak belediyeye bağlı olarak ça-
lıştı yani… Neden kadınlar çalıştırılmı-
yor, neyimiz eksik, bizim de ehliyetimiz 
var!” 8

Görünen o ki Gökkuşağı Kadın 
Fırını projesi her şeye rağmen kendi 
güçlerinin, haklarının ve en önemlisi 

emeklerinin değerli 
olduğunun farkına 
varmalarını sağlaya-
cak bir rol oynamış 
kadınların hayatla-
rında. Kadınların 
bugün hakları için 
örgütlenip böylesi-
ne zor bir mücadele 
yürütmelerinin ar-

kasındaki güçlenme öyküsünü gözden 
kaçırmamak gerekir. Gökkuşağı Kadın 
Fırını’na belki de en çok bu yüzden 
sahip çıkmalıydık... “Umut mekanla-
rımızı” daha dinamik, direngen ve öz-
gürleştirici kılmak istiyorsak Dersim’de 
işçi kadınların neden ve nasıl böyle bir 
muameleye maruz bırakıldığını, buna 
kentteki siyasi grupların nasıl kayıtsız 
kalabildiğini, kadınların mücadelele-
rini neden bu kadar büyük bir sessizlik 
içinde ve yalnız sürdürmek durumun-
da kaldığını ve (belki de en iç burkan 
detaylardan biri olarak) sokağı eylem/

protesto alanı olarak kullanmaya çalı-
şan kadınların o sokağı aslında nasıl da 
kullan(a)madıklarını, neden sandalyele-
rini duvara çevirip oturduklarını sorgu-
lamamız ve mümkün olduğunca herkese 
sorgulatmamız gerekiyor... 
_________________________
1 Kapatılan Gökkuşağı Kadın Fırını işçile-
ri 28.03.2012  tarihinde  belediye yetkililerine 
taleplerinin yeniden düşünülmesi ve ciddiye 
alınması için bir haftalık süre tanıyarak 110 
günlük direnişlerine ara vermişlerdi. Sonrasın-
da 01.04.2012’de yetkililerin çağrısıyla yeniden 
görüşmüşler. Yetkililer şu an için kadın işçilere 
verebilecekleri herhangi bir iş olmadığını ancak 
1.5 yıl sonra taşeron şirketlerinden birinde mev-
simlik işçi olarak istihdam edilebileceklerini söy-
lemişler. İşçilerden biriyle yaptığım görüşmede, 
bana bu yeni süreçle birlikte daha fazla dayanma 
güçlerinin kalmadığını, aralarından bazı arkadaş-
larının rahatsızlandığını 110 gündür Dersim’in 
tüm kışını, soğuğunu çektiklerini ancak yeteri 
kadar destek görmediklerini ve eylemlerini bitir-
me kararı aldıklarını belirtti. Son olarak, bütün 
eylem sürecinden ve gözlemlerinden vardığı 
sonucu şu soruyla  özetledi: “Başkaları yapınca 
yanlış yanlıştır ama bizim yaptığımız aynı yanlış 
doğru mudur?”
2 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://dersimfiriniscile-
ri.blogspot.com/
3 Belediye Başkanı’nın açıklaması http://newe-
dedersim.com/news_detail.php?id=9481
4 Belediye Başkanı’nın açıklaması http://ne-
wededersim.com/news_detail.php?id=9481, 
h t tp : / /www. tunce l iemek .com. t r /yazd i r.
asp?bolum=4969
5 Belediye Başkan Danışmanı ve Özel Kalem 
Müdürü İle yapılan görüşme
6 Belediye Başkanı’nın açıklaması http://www.
tunceliemek.com.tr/yazdir.asp?bolum=4969
7 Gökkuşağı Kadın Fırını işçileriyle yapılan gö-
rüşmeden
8 Gökkuşağı Kadın Fırını işçileriyle yapılan gö-
rüşmeden

Esneklik politikaları 
yoğun olarak kadın emeği 

ve istihdamı sömürüsü 
üzerinden işlerliğini 

sürdürüyor ve kadınlar için 
güvencesiz ve daha zor 

çalışma şartlarını dayatıyor
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Kadın işçiler için en önemli sıkıntılardan biri de hem şeflerin, hem de kendileriyle 
birlikte çalışan erkek işçilerin tacizine sıklıkla maruz kalmaları

EMEK

Serbest bölge: Uykusuz kadınlar

1987 yılında, Türkiye’de şu 
an faaliyette olan serbest 
bölgelerin ilki olarak açı-

lan Mersin Serbest Bölgesi, Türki-
ye’deki toplam 19 serbest bölge içeri-
sinde Ege Serbest Bölgesi’nden sonra 
en fazla sayıda işçinin çalıştığı yer. 
Resmi rakamlar 6 bin civarında olsa 
da, kayıtdışı çalışmanın da etkisiyle 
bu sayının aslında çok daha yüksek 
olduğu biliniyor. Mersin’deki bu ucuz 
emek cennetinin emek kaynağı da bel-
li: Zorunlu göçle 1990 sonrası bölge-
den şehre gelen Kürt işçiler ve tabii ki 
genç kadınlar. 

İşçilerin çoğunun da belirttiği gibi 
bir nevi açık cezaevi olarak nitelenebi-
lecek, duvarlarla çevrili, kendi kanun-
larına sahip bambaşka bir dünya olan 
Serbest Bölge’de çalışan kadınların 
çoğu genç ve bekar kadınlar. Patronlar 
evli ve çocuklu kadınları genellikle ter-
cih etmiyor çünkü çalışma saatleri bu 
kadar uzun olan ve bazen birkaç gün 
üst üste eve bile gidilemeyen bir yer-
de, çocuğu olan bir kadının çalışması 
oldukça zor. Bu nedenle, bazı işyerleri 
işe girişte örneğin iki sene içerisinde 
kadın işçinin evlenmeyeceğine veya 
çocuk yapmayacağına dair sözleşme 
imzalatıyor. Hamile kadınlar için ise 
burada çalışmak tam bir eziyete dönü-
şüyor. Hamilelikten kaynaklanan sağ-
lık problemleri görmezden geliniyor 
ve izin isteyen kadınlar türlü hakaret-
lerle karşılaşıyorlar. Doğumdan sonra 
40 gün ücretsiz izin hakları var ve bu 
sürenin sonunda çocuklarını aileden 
birine emanet edip işe gitmek zorunda-
lar. Sabah yediden önce evinden çıkıp 
akşam dokuzda ancak evine dönebilen, 
bazen birkaç gece üst üste çalışmak 
zorunda kalan kadınları, bu saatten 
sonra eve gittiklerinde bir de ev işleri 
ve çocukların bakımı bekliyor. Serbest 
Bölge’de çalışan kadınların; bırakalım 
kendilerine, eşlerine dostlarına zaman 
ayırmayı, neredeyse uyumaya bile va-
kitleri yok. Kadın işçilerden biri; bir 
hafta boyunca eve gidemediğini, sabah 
beşe kadar çalışıp sabah sekizde yeni-
den işbaşı yaptıklarını, bu arada geçen 
zamanda da erkeklerle birlikte yerlere 
atılan kumaşların üzerinde uyudukları-
nı söylüyor. Bir yandan aile yüceltilir-
ken, kadınlar en az üç çocuk yapmaya 
teşvik edilirken, bir yandan da anne 
günlerce evin dışında kalmak zorunda 

bırakılıyor. Bir kadınla erkeğin ele-
le dolaşmasının bile namus meselesi 
yapılabileceği bir ortamda, kadınlarla 
erkeklerin yerlerde, birlikte uyumasına 
kimse ses çıkarmıyor. 

Kadın işçiler için en önemli sıkın-
tılardan biri de hem şeflerin, hem de 
kendileriyle birlikte çalışan erkek işçi-
lerin tacizine sıklıkla maruz kalmala-
rı. Serbest Bölge’de taciz vakalarının 
sık sık yaşandığını hem kadınlar hem 
de erkek işçiler onaylıyor ve erkek 
işçiler bu durumdan dolayı kendi kız-
kardeşlerinin veya kadın akrabalarının 
bölgede çalışmalarını istemediklerini 
söylüyorlar. Taciz eden erkekler ama 
yaftalanan, yargılanan, dışlanan yine 
kadınlar. Mersin’de yaşayan insanla-
rın çoğunun serbest bölgede çalışan 
kadınlara önyargılı yaklaşmaları, bu 
gerçeğin bütün şehre yayıldığını gös-
teriyor. Tabii ki kadın işçiler için bu 
kadar normalleştirilen tacize karşı dur-
manın da bedeli ağır. Örneğin; bir şef, 
bir kadın işçiden karşılık bulamazsa 
hakaret etmek, ücretini düşürmek, ça-
lıştığı yeri değiştirmek, daha düşük üc-
retli bir bölüme göndermek gibi çeşitli 
baskı mekanizmaları kullanabiliyor. 
Bu durumda iki seçenek var: Ya işten 
ayrılmak ya da sessizce durumu kabul-

lenmek. Ne yazık ki, bazı kadın işçiler 
bu durumlarda ekonomik zorlukları da 
hesaba katarak duruma ses çıkaramı-
yorlar, çünkü bölgede bir de kara liste 
uygulaması var ve bir işyerinden atılan 
işçi kara listeye alınmışsa, bölgedeki 
diğer işyerlerine de kolay kolay gire-
miyor. 

Çalışma yaşamının bunca zorlukla-
rına karşı kadınların pek çok şeye itiraz 
etmemelerinin arka planında yatan en 
önemli faktörlerden birinin ekonomik 
sıkıntının yanısıra kadının aile içindeki 
baskıdan kaçma çabası olması, durumu 
iyice karmaşık hale getiriyor. Özellikle 
genç kadınların işe gitmedikleri zaman 
evden çıkmalarının, ev dışında bir sos-
yal hayata dahil olmalarının neredeyse 
olanaksız olması, bütün ağır koşullara 
rağmen serbest bölgede çalışmayı ka-
dın işçiler için cazip kılabiliyor. Bu da 
bize, kadınların çalışma koşullarının 
bunca ağırlığına rağmen şikayet etme-
melerinin altında yatan güçlü mekaniz-
manın, kadın emeğinin ev içerisine sı-
kışmışlığı olduğunu gösteriyor. Bu ne-
denle karşılıksız ev içi emeğinden bizi 
özgürleştirmeyen, aksine erkeklerin ve 
sermayenin üzerimizdeki tahakkümü-
nü güçlendiren istihdam politikalarına 
karşı çıkıyoruz. 

Serbest Bölge’de taciz vakalarının sık sık yaşandığını 
hem kadınlar hem de erkek işçiler onaylıyor ve erkek 

işçiler bu durumdan dolayı kendi kızkardeşlerinin 
veya kadın akrabalarının bölgede çalışmalarını 

istemediklerini söylüyorlar
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EMEK

Sağlıklı olmak sadece hasta ol-
mamak değildir, aynı zamanda 
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak 
tam bir iyilik hali olarak ta-

nımlanır. Bu bakış açısından hareketle 
sağlıklı olmayı ve sağlığa erişim olana-
ğını belirleyen etkenleri “sağlığın sos-
yal belirleyenleri” olarak adlandırmak 
mümkündür. İstihdam, eğitim, insan-
ca yaşamaya yetecek bir gelir, sağlıklı 
çevre ve barınma koşulları, beslenme 
ve kendini gerçekleştirme olanaklarına 
sahip olmak diye sıralayabileceğimiz bu 
faktörler birbirlerini etkiledikleri 
gibi sağlıklı olma halini de belir-
lerler. Ancak sağlıklı olma halini 
bu saydığımız faktörlerin dışında 
etkileyen en önemli değişken ka-
dın olmaktır. 

Kadınlar tüm dünyada sağlı-
ğın sosyal belirleyenleri açısından 
kaynaklara sınırlı ölçüde erişe-
biliyor. Kadınların dezavantaj-
lı konumu, kadınlar ve erkekler 
arasındaki eşitsiz, cinsiyetçi emek 
bölümünün temelinde ortaya çıkan 
sömürü ve hiyerarşiye dayalı ilişkiden 
kaynaklanıyor. Evde yetişkin erkek bi-
reylerin, çocuk, hasta ve yaşlıların bakı-
mını üstlenerek harcadıkları karşılıksız 
emek; kadınları piyasa koşullarında eğ-
reti, düşük ücretli ve güvensiz çalışma-
ya mahkum ediyor. Kadınlar açısından 
bunun karşılığı eve ve kocaya mahku-
miyet, eşitsizliklerin yeniden üretimi, 
şiddet, güvencesiz çalışma, sosyal gü-
venlikten dışlanmadır.

Sosyal güvenlik ve                                        
sağlıkta dönüşüm

Sosyal Güvenlik Sistemi “ücretli 
çalışma” esasına göre işler. Kadınlar 
dünya genelinde güvencesiz koşullar-
da, ücret, çalışma saatleri, doğum izni 
ve sosyal güvenlik hakları güvence al-
tına alınmadan enformel işlerde istih-
dam edildiklerinden, sisteme erişimleri 
de sınırlıdır. Kadınların ev içi emekleri, 
yaşlı, hasta ve çocuk bakımları ücretli iş 
kabul edilmediği için bu hizmetler sos-
yal güvenlik tarafından da içerilmez.1

Ayrıca kadınlar istihdama katıldık-
larında da esnek ve güvencesiz işlerde 

çalıştıkları için çoğu kez koruma dışında 
kalırlar. 1980’lerden itibaren hızlanan 
neo-liberal politikalar sonucu sosyal 
güvenlik kavramı işsizlik, emeklilik ya 
da sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir 
cevap olmaktan çıkartılmış, bireysel bir 
yükümlülüğe evrilmiştir. 2008 yılında 
yürürlüğe giren SSGSS yasasıyla ka-
dınlar, toplumdaki eşitsiz konumları ve 
omuzlarındaki bakım işleri dikkate alın-
madan sadece “ücretli çalışan” sıfatıyla 
ve soyut bir eşitlik anlayışıyla sisteme 
dahil ediliyor.2

Kadınların babaları ve kocaları üze-
rinden sosyal güvenceden yararlanma-

larına getirilen kısıtlamalar, sosyal gü-
vence için bir işte çalışmayı neredeyse 
zorunlu kılıyor. Öte yandan kadınları 
eve ve bakım emeğine teşvik eden mad-
delerle kadının bakım yükü kalıcılaştı-
rılıyor, istihdama çekilen kadınlar için 
de bakım yükünü azaltacak önlemler 
alınmıyor. Ev ve aile yaşamını uyum-
lulaştırma politikaları, sağlık sistemini 
kadınlar için ancak anne ve eş rolü gö-
revini üstlendiğinde ulaşılır bir sistem 
haline getiriyor.1

Sağlık hizmet                                                                      
sunumunda dönüşüm

2003 yılında uygulamaya konan sağ-
lıkta dönüşüm programıyla sağlık hiz-
metleri piyasalaştırıldı ve özelleştirildi. 
Böylece sağlığın ve sosyal güvenliğin 
doğuştan bir hak olmaktan çıkıp, birey-
sel bir sorumluluğa evrildiği bir döneme 
geçilmiş oldu. Özel sağlık merkezleri ve 
özel hastaneler teşvik edildi. Kamu kay-
naklarının özele aktarımı arttı. Öte yan-
dan, kamu hastaneleri ile özel hastaneler 
arasındaki fark silikleşti, katkı payları ve 
cepten harcamalarda artış oldu. Koruyu-

cu sağlık hizmetlerinin, sağlık ocakları 
tarafından bütüncül bir bakışla sunuldu-
ğu birinci basamak hizmetlerinin, özel-
leştirilmesiyle aile hekimliği sistemine 
geçildi. Sağlık hizmetlerinin bölünüp 
parçalandığı, karlı olanların piyasaya, 
karlı olmayanların kamusal sağlık kuru-
luşlarına bırakıldığı bu süreç, özellikle 
kadın sağlığını etkiledi.3 Sağlık ocakla-
rında hizmet, hekim, ebe, sağlık memu-
ru ve hemşireden oluşan bir ekiple veri-
liyordu. Ebeler kendilerine bağlı nüfusu 
ev ziyaretleriyle kayıt altına alıyorlar ve 
her kadına evinde erişim sağlanıyordu.3,4

Birinci basamağın özelleştirilmesiy-
le ekip anlayışı terkedildi, ebeler 
sistemden dışlandı. Hekim ve aile 
sağlığı elemanı sözleşmeli çalışıp, 
sadece kendilerine kayıtlı nüfusa 
ve kendine başvuranlara hizmet 
verir oldu. Kadın ve gebe izleme-
leri sadece aile sağlığı merkezin-
de yapılabilirken, ev ziyaretleri 
günlük iş yükü ve ekip olmaması 
nedeniyle etkili bir şekilde gerçek-
leştirilemez halde geldi.3,4 

Aile hekimliğinden sonra ka-
dınlara yönelik aile planlaması uy-

gulamalarında düşüş yaşandı, sezaryen 
oranları arttı. Kadınların karşı karşıya 
oldukları en önemli sağlık risklerinden 
biri kadına yönelik erkek şiddetidir. 
Çoğu zaman kapı komşudan bile sakla-
nılan cinsel istismar, ensest gibi birçok 
şiddet biçimi, ebeyle paylaşılabilmek-
teyken, yeni sistemde özellikle koruyu-
cu hizmetler açısından hekime ve sağlık 
çalışanlarına ulaşılabilirlik kadınlar için 
zorlaştı.3 Ek katkılar ile giderek daha da 
zor hale geliyor. SGSS tam olarak uy-
gulanmaya başlandığındaysa primi öde-
yemeyen kişilerin aile hekimliği hizme-
tinden bile yararlanması olanaksız hale 
gelecek. 
__________________________
1 Yaman Öztürk, M (2011) “Sosyal Güvenlik 
Sisteminde Kadının Konumu” , İktisat Der-
gisi, 514: 89-96.
2 Acar-Savran, G (2008), “Sosyal Güvenlik 
Reformu Karşısında Feminist Politika”, bi-
anet, 4 Ocak 2008.
3 Etiler Nilay (2011) “Sağlıkta Yaşanan Dö-
nüşümün Kadınlara Etkisi”, İktisat Dergisi, 
514:97-109.
4 Davas, A (2010), “Kadınların ocağı, sağ-
lık ocakları kapatılıyor” Feminist Politika 
Dergisi , 7.sayı. 

Sağlıkta dönüşüm 
programının kadınlara etkileri
Kadınlar sosyal güvenlik hakları güvence altına alınmadan istihdam edildikleri için 
sosyal güvenliğin sağlık hizmetlerinden de sınırlı ölçüde yararlanıyorlar 

Müge Yetener
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AKP’den son hamle: 4+4+4 
Yasanın ilk teklifinde yer alan “İlköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorun-
lu, devlet okullarında parasız olacağı” ifadesi alt komisyondan geçen teklifte çıkarıldı

Mart ayının hararetli tar-
tışması zorunlu eğitimi 
on iki yıla çıkaran yirmi 
altı maddelik yasa tekli-

fi komisyondan bir günde geçti. Hükü-
met, bu düzenlemeyle eğitim sistemini 
kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına 
paralel olarak şekillendirirken, aynı 
zamanda 28 Şubat kararlarıyla hesap-
laşmış oldu. Yasaya itirazı olan muha-
liflere yapılan müdahaleyle de ‘ileri 
demokrasi’nin tahammül sınırlarını 
bir kez daha görmüş olduk.

Eğitimin12 yıla çıkarıldığı söylen-
se de, uygulama aksi yönde olacak. 
Mevcut koşullar altında öğrencilerin 
okula devam süresi ortalama 6,5 yıl. 
Kademeli sözde zorunlu eğitim uygu-
laması, bu sürenin daha da azalması 
sonucunu getirecek. Diğer yandan, 
yasanın ilk teklifinde yer alan “İlköğ-
retimin kız ve erkek bütün vatandaşlar 
için zorunlu, devlet okullarında para-
sız olacağı” ifadesi alt komisyondan 
geçen teklifte çıkarıldı. Bu ifadenin 
çıkarılmasıyla özellikle kız çocukla-
rının eğitimine yapılan vurgunun or-
tadan kaldırılması manidar. Aynı za-
manda Anayasa’da yapılan küçük bir 
değişiklikle ilköğretim hizmetinin pa-
ralı olması mümkün hale geliyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
açıklamalarından anlaşıldığı kadarıy-
la, hükümet, sağlık sisteminde yaptığı 
dönüşümlerde olduğu gibi, ilköğreti-
mi de paralı hale getirmeyi hedefliyor. 
Özel okullar, 1500 TL’yle desteklenir-
ken, eğitimin kalitesi de düşecek. Dev-
let okullarında en alt sınırdaki 2500 
TL olan maliyetin daha da düşürül-
mesi söz konusu, bu durumda okullar 
ya devletin ödeneğiyle düşük kalitede 
eğitim yapacak ya da üstünü veliler ta-
mamlayacak. Sağlık hakkı gibi eğitim 
hakkı da düşük gelirli kesimin elinden 
alınmış olacak. Bu sistemle devletten 
para alabilecek hale gelen cemaat ve 
kişilerin bakış açısına göreyse, eğitim 
sistemi ‘çeşitlenmiş’ olacak.

Bu yasa adil değil! Neden? Çün-
kü çocukları erken yaşta, başarılarına 
göre birbirlerinden ayırmak adil değil. 
Konuya kız çocukları açısından bak-
madan önce, Türkiye için önemli bir 
örnek teşkil eden, Almanya’da 2000 
yılına kadar uygulanan 4+6+2 (kade-

meli) eğitim sisteminin etkilerine bir 
göz atalım. Almanya’da da 12 yıl zo-
runlu eğitim vardı. Bu sistem orada da 
kesintisiz değil, kademeliydi. Ancak 
orada da ayrıştırma erken yaşta yapı-
lıyor. Öğrencilerin başarı1 yüzdelerine 
göre üç ayrı okul tipi var (Türkiye de 
ki Fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek 
lisesi gibi). Başarısı düşük öğrenci-
ler, erken yaşta eğitim kalitesi düşük 
okullarda toplanarak üniversite okuma 
şansını kaybediyor. Almanya’da ki Al-
man öğrencilerin yüzde 35’i, Alman-
yalı Türk öğrencilerin yüzde 75’i eği-
tim kalitesi düşük okullara giderken, 
eğitim kalitesi yüksek okullarda ise bu 
oranlar, sırasıyla yüzde 34’e yüzde 8. 

Kalitesiz eğitim alan bu çocuklar 
yoksul ailelerden geliyor ve eğitim dili 
olan Almanca’yı yeterince öğrenme-
den okula gidiyorlar. Anadilleri farklı. 
Türkiye bu anadil/eğitim dili üzerinde 
özellikle durmalı. Eğitim sisteminin 
tartışılması gereken önemli yönlerin-
den biri bu olsa gerek. Yoksul çocuk-
ların erken yaştaki başarısızlıklarını 
veri kabul etmek, onları temelli bir 
başarısızlığa mahkûm etmek demek. 
Bunun için de eğitimde ayrıştırmayı 
erken yaşta yapmamak gerekli. Yoksul 
ailelerde yetişen çocukların anadilleri 
eğitim dilinden farklıysa, bu çocuklar 
bir de kız çocuğuysa durum bu çocuk-
lar için çok daha vahim olacak.

Türkiye’de önceki yıllarda okul 
öncesi eğitimin arttırılmasına yönelik 
çalışmalar sevindiriciydi. Bizzat Ba-

kanlık bugüne kadar okul öncesi eği-
timin (6 yaşında başlıyor) çok önemli 
olduğu vurgusunu yapmasına karşın, 
yeni düzenlemede okul öncesi eğitim 
zorunlu olmaktan tamamen çıkarıl-
mış. Oysa çocukların okula alışma-
sı ve okula uyum süreçleri açısından 
okulöncesi eğitim vazgeçilmez. Çalı-
şan annelerin işlerine daha erken dö-
nebilmesi için, okul öncesi eğitimin 
en az iki yıl olması gerekir.

Tasarıya göre ikinci dört yıldan iti-
baren mesleki ve teknik yönlendirme 
yapılacak. On yaşındaki bir çocuğun 
ilgi, yeti, bilgi ve becerileri kalıcı hale 
gelmediğinden bu çocukların neye 
göre mesleğe yönlendirileceğiyse 
şimdilik bir muamma. Bu yaştaki bir 
çocuğa mesleki yönlendirme yapmak 
onu bir yetişkin gibi görmek anlamına 
gelir. Böyle düşünüldüğünde 10 yaşın-
daki bir kız çocuğun gelin edilmesin-
de de bir sakınca yok.

İlk 4 yılın “ilkokul”, ikinci 4 yılın 
“ortaokul” olarak tanımlanması nede-
niyle, sınıf öğretmenlerinin en az yüz-
de yirmisinin “norm fazlası” haline 
gelmesi ve Bakanlık tarafından baş-
ka şekillerde görevlendirilmesinin de 
önü açılmış oluyor. 

Çocuklara seçmeli ders adı altın-
da meslek derslerinin ve din dersleri-
nin verileceği söyleniyor. Türkiye’de 
şimdiye kadar seçmeli olarak verilen 
derslerin, ilköğretim ve ortaöğretimde 
zorunlu olarak verildiğini biliyoruz. 
Meslek lisesi olmayan düz diye tabir 

Evrim Ünaldı
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edilen okullarda seçmeli (ama zorun-
lu) din dersleri verilirken, din eğitimi 
veren imam hatip okullarında da fizik, 
kimya, biyoloji, matematik gibi temel 
bilim dersleri seçmeli olarak verilebi-
lecek. Bu durumda imam hatip okulla-
rı ve düz devlet okulları arasında hiç-
bir fark kalmamış olacak. Hatta imam 
hatiplerin eğitim kalitesi artırılarak 
tercihlerin bu okullara kaydırılması 
hedefleniyor.

Hükümetin neoliberal-muhafaza-
kâr karakteri, söz konusu tasarının 
özünü oluşturuyor. Yapılan değişiklik-
lerle 11-16 yaş arası çocuklar staj, çı-
raklık eğitimi gibi adlar altında ucuza 
çalıştırılabilecekler. Her fırsatta dil-
lendirilen işgücünün esnekleştirilme-
sine ve ucuzlatılmasına katkı yapılmış 
oluyor. Düzenlemeden önce, stajyer 
çalıştırma oranı yüzde10 ile sınırlıy-
dı, bu oran tamamen kaldırılıyor ve 
patronların sınırsız sayıda öğrenciyi 
stajyer adı altında sömürmesinin önü 
açılmış oluyor. İlk dört yılın sonunda 
en alt düzeyde eğitim alabilmiş, eği-
timine devam edecek gücü olmayan 
yoksul çocuklar meslek eğitimine 
yönlendirilerek görünmez bir kast sis-
teminin kurbanı olacaklar. Böylelikle 
kız çocukları tekstil atölyelerinde er-
kek çocukları tamirhanelerde devlet-
hükümet eliyle çalıştırılmış olacak.

Dini yoruma göre kız çocuğu dokuz 
yaşına geldiğinde ergen olmuş oluyor, 
yani kadınlığa adım atma yaşı olarak 
tanımlanıyor. İmam Hatip okullarının 
orta kısımları tekrar açıldığında ço-
cuklar bu yaşta ortaokula başlıyor ola-
cak. Yalnızca aile içinde sosyalleşebi-
len kız çocukları, erkek öğrencilerden 
ayrılıp, ev işlerinde sorumluluk yük-
lenerek kadınlığa hazırlanmış oluyor.

Daha önce birinci kademe sonrası 
için öngörülen açık öğretim sistemi-
ne gelen tepkiler üzerine ikinci kade-
me sonrası olarak değiştirildi. Çocuk 
gelinlerin 13-14-15 yaşında olduğu 
düşünüldüğünde kız çocuklarının er-
genliğine dayalı bir eğitim sistemi 
yasalaşmış olacak. Ne de olsa kız ço-
cuğudur, evde dursun, ev işi yapsın, 
çocuk baksın, nasıl olsa ona kocası 
bakar düşüncesiyle ebeveynler (yapa-
caklarsa) yatırımlarını erkek çocukla-
rına yapacaklar.

Sonuçta bu yasadan bize düşen 
yine ucuz iş gücü olmak, çocuk yaşta 
gelin olmak, üç de yetmez beş tane ço-
cuk doğurmak! 
________________________

1 ‘Başarı’ kavramı bu yazıda özgün anlamıyla 
değil, eğitim sistemi içerisinde kabul edildiği 
anlamıyla kullanılmıştır.

“Meğer feministler 
iyi insanlarmış”

Başımıza gelen bu büyük 
deprem felaketine bu ülke-
de her yerde bekleneceği 
gibi hazırlıksız ve tüm ka-

dınlık hallerimizle bir anda yakalan-
dık. 24 Mart 2011’de, kimisi hamile, 
kimisi evde çocuk bakan, kimisi rutin 
hafta sonu işlerini -ütü/temizlik- yapan 
veya banyoda çocuklarını yıkayan ka-
dınlar Van’da afetin karanlık çığlığıy-
la sarsıldı. Deprem esnasında devlete 
bağlı sığınakta kalan kadınlar çocuk-
larını bırakmak zorunda kalarak başka 
illere nakledildiler. Uğradığı şiddetin 
travmasını sığınakta atlatmaya çalışan 
kadınların sırtına bir de deprem trav-
ması tüm ağırlığıyla çöktü. Herkesin 
kendi derdine düştüğü bu depremde 
özellikle tek başına veya çocukları ile 
yaşamaya çalışan kadınlar açısından 
durum tam bir toplumsal felaketti. Ata-
erkil toplumun yaratmaya çalıştığı ‘bir 
erkeğe bağımlı olarak yaşama rolü’ne 
başkaldırdıkları için tüm erkekler ve 
sistem tarafından 
cezalandırıldılar. 
Yardımlara ulaş-
maya çalışırken 
kamu personeli 
tarafından “Sen 
git ailenden bir 
erkek gelsin, ko-
can nerede, neden yalnız geldin, yoksa 
evden mi kaçtın?” gibi cinsiyetçi yak-
laşımlarla boğuşmak zorunda kaldılar. 
Gelen yardımların dağıtımının çoğun-
lukla erkekler tarafından organize edil-
mesi, koordinasyon masalarını onların 
yönetmesi, erkeğin merkeze alındığı 
bir dayanışma ilişkisini doğurması 
zaten kaçınılmazdı. Bir kadının çadır 
almak için gece yarılarına kadar hava-
alanı kavşağında o soğuk havada yüz-
lerce erkekle birlikte bekleme durumu 
elbette yoktu ki hiçbir kadına o erkek 
hengamesi içinde rastlamadığımı söy-
leyebilirim. Çadır kentlere yerleşme 
konusunda ‘erkek muhtarlarla’ veya 
‘erkek imamlarla’ muhatap olmak zo-
runda kalan kadınlar bu zor zaman-
larda bile kimi muhtarların tacizine 
uğramaktan kurtulamadılar. Cinsiyet 
eşitsizliğini hesaba katmayan, çocuk-
lara ve göçmenlere yönelik herhangi 
bir projesi olmayan ve insan merkezli 

olmaktan fazlasıyla uzak bir afet koor-
dinasyonu vardı karşımızda. 

Çadırda ve konteynırda yaşayan 
kadınlar yine normal zamanlardaki 
gibi çadırın/konteynırın düzeni, ço-
cukların bakımı, yemek ve ısınma gibi 
tüm sorumlulukları üstlenmek zorunda 
kaldılar.  Yuvayı dişi kuşun kurduğuna 
inanılan bir toplumda çadırı da dişi kuş 
kurmalıydı. Yani toplumsal cinsiyet 
rolleri çadırlarda bile kesintiye uğra-
madı. Mahallelerdeki okullarda ve ta-
ziye evlerinde dağıtılan sıcak yemek 
kuyruklarında hep onlar vardı. Nasıl 
ki ‘devlet baba’ bu afet döneminde 
yurtdışından teklif edilen yardımları 
almayı kendi güçsüzlüğünü kabullen-
mek olarak gördüyse, erkekte yemek 
sırasına girip yemek almayı o ‘yüce 
erkeklik gururu’na yediremedi. Ser-
de erkeklik vardı ve üstelik kadınlar 
hangi güne duruyordu. Kısacası, Van 
kentinde elinde yemek kaplarıyla kuy-
rukta bekleyen bir erkeğe rastlamak 
pek nasip olmadı. Başka zamanlarda 
sıkı sıkıya sarıldıkları eve ekmek götü-

ren aile reisi veya 
baba rollerini afet 
zamanlarındaki 
yemek saatlerinde 
nedense unutmuş-
lardı. Çadırın baş-
köşesinde onlara 
hizmet edecek ka-

dınları bekliyorlardı. Çadırın en sıcak 
yerinde uyuyup tüm işleri kadınlara 
yaptırmaktan geri kalmadılar.

Kentte deprem sonrası kurulan ge-
çici hayatlar, sınıfsal konumların ve 
güç ilişkilerinin rengini verdiği ha-
yatlardı.  Ekonomik durumu görece 
iyi olan insanlar kenti özel araçlarıy-
la veya uçaklarla terk ettiler. Geriye 
kalanlar yalnız yaşayan kadınlar, çok 
çocuklu aileler, başka kentlerde onlara 
kapılarını açamayacak derecede yok-
sul akrabaları olanlar, engellisi, yaş-
lısı, yatalak hastası olan aileler oldu. 
İşi, gücü, parası olmayanlar derme 
çatma çadırlarda yaşamlarını sürdür-
meyi kaderleri bildiler.  Geriye kalan 
çaresizler, devlete yakın olanlar ve ol-
mayanlar şeklinde ikiye bölünmüştü. 
Her siyasal güç kendi tebaasına kucak 
açıyordu. Devlet erkânı kendisinden 
saymadığı belediyeye çelme takmaya, 
dağıtım çalışmalarına köstek olmaya, 

Zozan Özgökçe

Her şeyi yıkan, çözen 
ve dağıtan deprem, 

kadın dayanışmasını her 
zamankinden daha fazla 

güçlendirdi
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belediyeyi halk nezdinde yıpratmaya ve 
meşruluğunu zedelemeye elinden geldi-
ğince çalıştı. Deprem felaketi bile devle-
tin Kürt halkına ve temsilcilerine yönelik 
bilenmiş nefretini unuttur(a)madı. Devlet 
erkânı, sivil toplum örgütlerini sindirmek 
ve insanları açlıkla terbiye etmek adına 
depremi bulunmaz bir fırsata dönüştür-
dü. Bu fırsatı erkeklerin de kadınlara 
karşı iyi kullandığını söylemek mümkün. 
Sivil toplum örgütleri “kimseden bir şey 
istemiyoruz” diyerek kendi çalışma alan-
larını kendileri kurdular. Artık herkesin 
kendi mağduru vardı.

Bu afet sonrasında biz feminist ka-
dınlar, iktidar savaşlarının, rekabetçi zih-
niyetin dışında bir sivil dayanışma ağı 
kurmaya çalıştık. Kadınlardan kadınlara 
akan bir dayanışma örmeyi hedefledik. 
Herhangi bir yerden çadır alamayanlara 
çadır kurduk. Kadınlar ihtiyaçlarını ve 
afet sonrası sorunlarını açık yüreklilik-
le dile getiriyorlardı. Biz de VAKAD’a 

ulaştırılan malzemeleri önce gece gün-
düz tasnif ederek, paketleyerek, kadın-
ları evlerinde ziyaret ederek teslim ettik. 
Hane bireylerinin ayakkabı numarala-
rından tutun da kaç beden giydiklerine 
kadar öğrendik ve bu bilgiler ışığında 
hazırladık paketleri. Depremin ardından 
neredeyse beş ay geçti ve akut dönem 
geçti. Üç aydır Van’ın zorunlu göç ile 
oluşturduğu bir mahallede –Karşıya-
ka Mahallesi– adına Bağımsız Kadın 
Çadırı dediğimiz üzerinde VAKAD, 
MUKADDER ve İstanbul Feminist 
Kolektif yazılı olan iki çadırda kadın-
lar ve çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. 
Çadırda çocuklarla drama, oyun atöl-
yeleri, resim, boyama gibi rutin etkin-
liklerin yanı sıra kukla gösterisi, tiyatro 
oyunları gibi etkinlikler örgütlüyoruz. 
Kadınlarla kadının insan hakları, temel 
sağlık eğitimleri, söyleşiler, tiyatro, 
film gösterimi (Mart ayında Filmmor 
kadın Filmleri festivalini yaptık), örgü 

örme gibi çalışmalar yapıyoruz. Her 
hafta sonu farklı branşlarda doktorlar 
gelerek kadınları ve çocukları muaye-
ne ediyor ve sorularını yanıtlıyor. Önü-
müzdeki günlerde gezici konteynır ile 
köyleri dolaşmaya ve köylerdeki ka-
dınların sorunlarına, dramlarına ortak 
olmaya çalışacağız. Her şeyi yıkan, 
çözen ve dağıtan deprem, kadın daya-
nışmasını her zamankinden daha fazla 
güçlendirdi. Bunu çok yoğun hissetti-
ğimiz bir dönemin içinden geçtiğimizi 
söyleyebilirim.  

Bu yoğun çalışmalar karşısında er-
keklerin ve kimi siyasal çevrelerin her 
zamanki gibi anlaşılmaz tepkilerine 
maruz kaldık. Hatta yerel basın organ-
larında çalışan kimi ‘köşeli yazarlar’ın 
azgın erkeklik saldırıları hiç eksik 
olmadı. Ancak bize dokunan herkes 
birkaç insani diyalogun ardından ni-
yetimizi ve derdimizi anlıyordu. Kon-
teynırı ilk kurduğumuzda orta yaşlı bir 
adam kapıyı çaldı. Merak etmiş ne ya-
pıyoruz diye. Oturup biraz sohbet ettik.  
Feministler hakkındaki kadın düşmanı, 
kadınları yoldan çıkaran, boşanmaları 
için ikna etmeye çalışan, çirkin, evde 
kalmış mutsuz kadınlar gibi onca riva-
yet bilincinde biranda buharlaştı, bize 
dönerek “Meğer feministler iyi insan-
larmış, Allah sizden razı olsun” diye-
rek VAKAD’a ait broşür ve kitapçıkları 
koltuğunun altına sıkıştırarak yanımız-
dan uzaklaştı.

Öyle anlaşılıyor ki her kişisel veya 
toplumsal durumda patriyarkayı en çok 
korkutan veya endişelendiren gelişme-
lerin başında, eril zihniyetin feminist-
lere dair yarattığı önyargıların, temelsiz 
düşüncelerin ve kırılgan iktidarının çatır-
daması gelmektedir. 

Sosyalist 
Feminist Kole

ktif 

Tanışma Kahvaltısı ve Feminist 

Politika  Okur Toplantısı

Tarih: 26 Mayıs Cumartesi

Saat: 12.00 Tanışma Kahvaltısı

  14.00 Okur Toplantısı

Yer: Sosyalist Feminist Kolektif
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Dengbêj sese biçim, hayat ve 
renk veren anlamına geli-
yor. Dengbêjlerin sesleri-
ni kullanarak yarattıkları 

eserlere de “kılam” deniliyor. Bu ge-
leneği sürdüren kadın ozanların sayısı 
bir elin parmaklarını geçmiyor. Gele-
neksel Kürt sözlü edebiyatının bir par-
çası olan kadın dengbêjler, kadınlarla 
ve depremzedelerle dayanışmak için 
8 Mart’ta İstanbul’a geldiler. Kültürel 
bir hazineyi Van’dan İstanbul’a taşıyan 
Kürt ozanlardan Mukaddes’le söyleş-
tik... 

Bana dengbêj değil             
dertbêj söyleyin 

Kürt kültürünü dengbêjler bugüne 
taşımışlar. Birbirlerini sevmişler dile 
getirememişler onun için söylemiş-
ler veya biri gurbete gitmiş gelmemiş 
onun için söylemişler ne bileyim ço-
cuğunu yatırırken söylemişler, ölüsünü 
kaldırırken söylemişler, yaylaya gider-
ken söylemişler… Bana dengbêj değil 
dert-bêj söyleyin derim hep, kederimi 
dile getiriyor çünkü. Çocukken Aşık 
Veysel’in türküsünü çalarlardı radyoda. 
Hani “Benim sadık yarim kara toprak-
tır,” diyor ya… Bir gün şarkı bitmiş ben 
ağlamışım, demişim 
“Bir daha desin.” 
Kaset değil ki başa 
sarılsın, radyo bu! 
Babam kızmış bana. 
Çocuktum, anlamı-
yordum Türkçe’den. 
Demek müziğini sevmişim. 

Dengbêjliğe “Ben küçüktüm bilmi-
yordum” diye bir türkü yazarak baş-
ladım. 12 kaset doldurdum evde gizli 
gizli. Kocam babam yaşındaydı sev-
medim, istemedim. Kendisi de şarkı 
okurdu. Yiğidi öldürsen de hakkını ye-
meyeceksin, gırtlağı çok iyiydi. Şarkı 
söylememe karışmazdı hiç. Yüzümdeki 
derin iz dayaktan da, onun sebebi baş-
ka… 

Van Kadın Sanatçılar Derneği (Ko-
mela Jinen Dengbêj), Mimar Sinan 
Üniversitesi ve Almanya’dan Van’a 
gelen Marlene sayesinde çok önemli 
şeyler yaptık. Televizyonlara gazetelere 
çıktık. Bir gün bizi yemeğe götürdüler, 
orada erkek hizmet etti. Doğunun kadı-

nı oturuyor, erkek yemek yapıyor, sofra 
kuruyor, kaldırıyor, bulaşık yıkıyor… 
Dedim ki sen eskiden kayınbabanın, 
kaynının yanında ekmek yiyemezdin 
demek ki bir şeyler başarmışsın Mu-
kaddes. Vallahi bir şeyler başarmışız. 
Derler ya yılanda zehir bitmez, bizde 
de bu töreler bitmez. Eleştiren oldu, ol-
madı değil! Zincirimi kopartıp geldim 

ben. 
Biz hâlâ dengbêj 

olamadık, olamayız 
da… Çünkü dengbêj 
2-3 gün üst üste söy-
leyebilir. Eskiden 7 
gün 7 gece bile söy-

lerlermiş. Azıcık hikayemi anlatayım 
ki anlayasınız dengbêjliği. Bizim ora-
lardan iki adam, iki katır yükü tütün 
götürmüş, çoluk çocuğunun ekmeğini 
çıkartmak için. Herkes mecbur aslında 
bu işi yapmaya ama biri bunları şikayet 
etmiş. Adamlar çok korkmuşlar. Çok da 
normal korkmaları. Neyse babam kara-
kol komutanıyla konuşup böyle bir şey 
yok, demiş. Adam gibi adamdır benim 
babam. Tek hatası beni bir sözüne kur-
ban etmesi oldu. O da kaderdir. Kimse 
kaderin önüne geçemez! Tabi adamlar 
babama minnet duymuşlar. “Sen benim 
hayatımı kurtardın. Bundan sonra ömür 
boyu kardeş kalalım. Benim eşim de 
senin eşin de hamile. Eğer bu çocuk-
lar doğarsa beşik kertmesi yapıp arka-

daşlığımızı akrabalığa dönüştürelim,” 
demiş. Baksana bizim oradaki kızların 
hayatına. Seni daha doğmadan evlendi-
riyorlar, dünyaya gelmeden birine veri-
yorlar. Kız 7 yaşına geldiğinde “Oğlun 
da kızım da büyüyünce başkasını seve-
bilir, gel götür kızı,” demişler. Söz ver-
mişler ya, erkek sözü, töre sözü ya!… 
Buna ben söz diyemem ki ihanet derim, 
katillik derim, cahillik derim. Resmen 
çocuğunu öldürüyorsun ya… Çocuğu-
nun katilisin. Ölümdür bu yaşam değil. 
Sen kızının hayatıyla neden kumar gibi 
oynarsın? Babam kış günü gitmiş, o ço-
cuğu alıp gelmiş. Evlilik nedir, koca, 
kaynana nedir bilmez ki, çocuk bu, oy-
nar. Abimle, arkadaşlarıyla oynaya oy-
naya büyümüş yengem. 

Kızım kurban olsun               
arkadaşıma

Benim çocuklarımın babası baba-
mın arkadaşı, yengemin de babasıydı. 
Karısının biri çocukları olmadan ölmüş. 
Öbür eşi de 11 çocuk yapmış, yedisi ha-
yatta... Karısı hastaydı, kan kaybından 
ölebilir demiş doktor. “Eğer ölürse kızı-
nı bu adama verir misin?” demişler ba-
bama. Samimiyete bak! “Veririm de bu 
adam benim yaşımda, kızım 12,” demiş 
babam. Bizde on tane kızım olsa arka-
daşıma kurban ederim diye bir laf var. 
Babamın ağzından çıkıvermiş. Aradan 
çok zaman geçmeden kadın ölmüş. Bir 

Kimliksiz Mukaddes’in bilinmeyen tarihi
Ben kendi tarihimi bilmem. 12 yaşımda, 45 yaşında bir adamla evlendirildim. Torunları, 
gelini vardı. Herhalde 17 yaşımda anne oldum. Hâlâ kimliğim yok!

Aktaran: Mehtap Doğan

Derler ya yılanda zehir 
bitmez, bizde de bu töreler 

bitmez. Eleştiren oldu, 
olmadı değil. Zincirimi 
kopartıp geldim ben
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çocuk üçüncü eş olarak verilir mi? 
Beni verdiler. Bu suçtur, bu hakarettir. 

Bizde adettir hacılar gelince ziya-
retine gidilir. Çay, şeker, neye gücün 
yetiyorsa artık onu götürürsün. Babam 
Hac’dan dönünce yengemle arkadaşı 
geldi, baktım elleri boş. Benim için 
geldiklerini bilmiyorum tabi. Onları 
görünce babamın rengi kaçtı. O za-
manın parasıyla iki bin TL bırakıp 
gittiler. Sözde nişan. Annem de, abim 
de, yengem de mücadele etmedi. Et-
selerdi her şey başka olurdu. Yeryü-
zünde abimden başka kimim kimsem 
yok. Onu çok severim, sayarım. Bu 
suç ona kalamaz. İki abim olsaydı o 
zaman bunlar başıma gelmezdi belki. 
Kaderdir zaten önüne geçilmez de, ne 
bileyim işte… 

Paranın namusu var
Ben 12 yaşındaydım adam 54. Kı-

zını vermişti, torunları vardı, gelini 
vardı… Babam, köylüler karşı çıkın-
ca, nişanı geri gönderdi. Parayı kimse 
geri götürmek istemedi. Çok mu ağır 
yüktü? Değildi. Ama paranın namusu 
vardı. Borç değil, nişandı bu! Adama 
haber vermişler, “Bıraktığın nişan 
geri geliyor,” diye. Kış kıyamet de-
meden bize geldi. “Benim bıraktığım 
nişan geri gelmez, ya kızını ya kızı-
mı vereceksin,” dedi. Babam mecbur 
kaldı. Abim orayı olduğu gibi bırakıp 
İstanbul’a gitti. Bizim oralarda kız er-
kek fark etmez, gerçi ediyor diyorlar 
da, bizim evde farklıydı. Abim evden 
gitti. Niye gittiğini, amacını hâlâ bil-
mem.

Bizim burada gelinlik yoktur. Sarı, 
yeşil, kırmızı puşi takılır, beyaz değil 

kırmızı elbise giydirilir. İki kişi tutar 
gelini, evden öyle çıkartılır. Ben kaç 
defa başımdaki puşiyi tutup attım. O 
zaman sevmiyorum diyemedim, bil-
miyorum ki sevgi nedir? Ben gitmiyo-
rum diyorum sadece… Evin ortasına, 
destek vermek için sağlam direkler di-
kerler. O direğe sarılıp ayak sürüdüm. 
Bir kadın “Götürmeyin kızı, ayıptır, 
günahtır, bu çocuk ya,” dedi. Kadını 
iteleyip beni zorla götürdüler. Gitti-
ğim yerle çıktığım yer arasında siyah-
la beyaz kadar fark var. Ben ne yapa-
cağım? Defalarca o çocuklara ağladım. 
Ne üvey evlat, ne üvey ana olabildik 
birbirimize. Çocuğuz yav! O kini tu-
tamayız, beraber defalarca oynadık. 
Bizim orada gelin oynamaz. Ayıplanır. 
Beni getiren adam “Onunla kış bitene 

kadar oynayın ki sizi sevsin, size ısın-
sın. Gelindir, kadındır demeyin, yoksa 
bırakır gider. Bizi de rezil eder sizi de,” 
demiş. Benimle oynamıyor, beni oyna-
tıyorlarmış meğer. Kimseyi bilmem, 
kimseyi tanımam, yol bilmem… İster 
istemez yaşamak zorunda kaldım.

Tarihimi bilmem ben!
Kendi tarihimi bilmem ben. Herhal-

de 17 yaşımda anne oldum. Beş çocu-
ğum var. Çocuklar olunca kimlik çıkar-
mam ve resmi nikah yapmam gerekti. 
Evet demedim hiç, ama bir baktım ken-
di kafalarına göre kağıda imza atmışlar. 
Hâlâ kendi kimliğim yok benim. Ablam 
ölünce nüfusa haber vermemiş babam, 
beni de kaydetmemiş. Ölen yaşıyor, ya-
şayan ölü anlayacağınız… 

Mutfak Cadıları ikinci 
kitabını tamamladı!
Mutfak Cadıları ’nın ikinci kitapçığı 
Mayıs ayı içinde çıkıyor. 
Bakmayı çok sevmediğimiz ekonomi 
sayfalarına sıkışmış haberleri bulup,
çaktırmadan çıkarılan yasalara karşı söz 
söylemek ve kadınların hayatında nasıl 
bir etkisi olacağını açık etmek istedik. 
MC’nın ikinci kitabı da Sosyalist 
Feminist Kolektif (SFK) Kadın Emeği 
grubunun çalışmaları sonucu, tabii ki 
tüm SFK üyesi kadınların desteğiyle 
ortaya çıktı.

Bu 1 Mayıs’ta 
feministler olarak;
Sermayenin ve AKP’nin kadınlara 
dayattığı ücretli-ücretsiz emek kıskacına, 
Erkeklere ve erkek egemenliğine,  
İşçilerin sömürülmesine, militarizme ve 
Kürt sorunundaki çözümsüzlüğe,
4+4+4’le güçlenen cinsiyetçi eğitim 
sistemine,
Sendikalarda, partilerde, meslek 
örgütlerindeki cinsiyetçi ayrımcılığa, 
Patriyarkal kapitalizme karşı,
Feminist mücadelenin haklı taleplerini 
yükseltmek için alanlardayız!
Yaşasın örgütlü feminist mücadelemiz!
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Meydanlarda beyaz başör-
tüleriyle pankart taşıyan 
kadınlar gördüğümüzde 
anlıyoruz ki Barış Ana-

ları eylemde. Kürt kadın hareketinin en 
bilinen simgeleri oldular. Barış politi-
kalarını anne olma duygusu üzerinden 
tanımlayan bu kadınlar çoğu zaman 
tüm Kürt kadın hareketinin de sadece 
annelik üzerinden politika yaptığı izle-
nimi oluşmasına neden oluyorlar. Kürt 
kadınları 90’ların başından beri politik 
özne olarak sokaktalar. En bilinen re-
sim ise, gazetelerde de sıkça görülen, 
92 Newroz’unda Cizre ve Şırnak’taki 
eylemlerde en önde yürüdükleri halleri. 
Geçen yirmi yıl içinde, Kürt kadınları 
barış politikasının ve Kürt siyasal mü-
cadelesinin en önemli bileşeni oldular. 
Aynı yıllar içinde Kürt hareketi içinde 
kadınların konumunun geleneksel er-
kek egemen çizgileri aştığı gözlemlen-
di. Erkek egemen örgütlenme anlayışı-
na karşı zorlu bir mücadeleyi gerekti-
ren bu süreç, Kürt kadınları açısından 
böylesi bir harekette eşi görülmemiş 
kazanımlar elde edilmesini sağladı.  
Gelinen noktada bir yandan mecliste 
temsil edilen diğer yandan hareketin 
bütün kadın örgütlenmelerini DÖKH 
(Demokratik Özgür Kadın Hareketi) 
çatısı altında toplayan ve eş zamanlı 
(ve ağırlıklı) olarak Avrupa’da ve geril-
la mücadelesi içinde örgütlenen PAJK 
(Partiya Azadiya Jin a Kurdistan- Kür-
distan Özgür Kadın Partisi) aracılığıyla 
mücadele yürüten bir Kürt kadın hare-
keti mevcut.  

Ulusal özgürlük mücadelesi için-
den çıkan bir hareket olarak Kürt kadın 
hareketi gerek Kürt illerinde gerekse 
metropollerde kadın hareketinin en 
güçlü bileşenlerinden biri haline gel-
di. Bu noktada Kürt kadın hareketinin 
bir ulusal hareketin kadın örgütlenme-
si olmaktan öte kadın hareketinin bir 
bileşeni olarak tartışılması ihtiyacı da 
ortaya çıktı. En belirgin politik varlık-
ları, anti- militarizm, savaş karşıtlığı 
ve Kürt sorunu bağlamında görünür 
olsa da, kadın cinayetlerinden  kadın 
emeğine, LGBTT eylemlerinden cin-
sel şiddete karşı eylemlere kadar kadın 
hareketinin ve feminist hareketin mü-

cadele süreçlerinde sınırlı da olsa yer 
alıyorlar. Kürt kadın milletvekilleri de 
dâhil olmak üzere çok sayıda hareket 
aktivisti kendini feminist olarak tanım-
larken, feminist hareket, gerek Kürt ha-
reketinin merkezi gerekse Kürt kadın 
hareketi tarafından ittifak olarak değer-
lendiriliyor. Bu anlamıyla, Kürt kadın 
hareketi (özellikle köken olarak) ulusal 
nitelikleri ağır basan bir hareket olma-
sına rağmen, esas olarak Türkiye’deki 
kadın hareketinin bir bileşeni olarak 
var oluyor. 

1990’ların başından itibaren ya-
sal zeminde kurulan partilerle birlikte 
Kürt siyasal mücadelesinde kadınların 
varlığı da önemli oranda arttı. PKK ile 
eşgüdüm içinde politika yapan bu par-
tilerin yanı sıra Avrupa’da da mülteci 
Kürt kadınları arasında PKK ile bağ-
lantılı olarak çok sayıda kadın politik 
mücadele içinde yerini almaya başladı. 
1993-94 yıllarında kadın gerillaların 
oranı yüzde 20’yi bulmuştu (Dyraz: 
2010). Kadınların savaşta olamayaca-
ğı, mücadeleyi hantallaştıracağı ön-
yargılarıyla mücadele etmeye başlayan 
kadınlar, gerilla içinde de bir ideolojik 
mücadele yürütmek zorunda kalıyor-
lardı. Bu durumda kadınlar birlikte ör-
gütlenme ve örgüt içindeki erkek ege-
menliğine karşı ortak duruş sergileme 

ihtiyacı duydular (Bozan, Ekin, 2005: 
207). Diğer yandan mücadelenin Kürt 
halkının bütün kesimlerini içermesi 
için kadınların da hareket içinde aktif 
bir özne olması gerekiyordu. Böylece 
aile yapısı ve bireyleri toplumsallaş-
maktan alıkoyan engeller ile ailenin 
barındırdığı egemenlik ilişkileri hare-
ketin temel eleştiri hedeflerinden biri 
oldu (Çağlayan, 2007: 99). Bunun yanı 
sıra kadınların evden çıkması, aile dü-
zeninin, geleneklerin ve bütün zihni-
yetin yıkılması demekti. Ancak kısa 
bir süre sonra, dağlarda bile erkeklerin 
bu kadınlara dokunamaması,  halkın 
bakış açısını değiştirirken örgüte katı-
lımı meşrulaştırdı (Bozan, Ekin, 2005: 
206).  Özellikle devletin ölü ya da 
diri ele geçirilen kadınlara uyguladığı 
bekâret kontrolü kadın erkek ilişkileri-
nin tümüyle dışlanmasına neden olur-
ken, aslında kadınların bedenlerinin 
denetiminin aileden örgüte devrildiğini 
de görmek mümkün.

Bugün Kürt kadın hareketini DÖKH 
çatısı altında tek parça olarak görsek 
de aslında çok farklı alanlarda farklı 
sorunlara yoğunlaşarak politika ya-
pan bir örgütlenme söz konusu. Çokça 
Kürt hareketine nasıl yaklaştığımızla, 
bir miktar da feminist hareketin kadın 
dayanışmasını nasıl politikleştirdiği-

Kürt kadın hareketine feminist bir bakış
Kürt kadın hareketi aktivistleri kendilerini feminist olarak tanımlıyorlar ve feminist 
hareketi ittifak olarak değerlendiriyorlar. Bu açıdan, Kürt kadın hareketi ulusal 
niteliklerine rağmen Türkiye’deki kadın hareketinin birleşenlerinden biridir

Hülya Osmanağaoğlu
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ne bağlı olarak, Kürt kadın hareketini 
çok olumlu ya da çok olumsuz değer-
lendirmek mümkün olabiliyor. Kürt 
sorununun siyasal çözümünün ve barış 
koşullarının ortaya çıktığı ya da savaş 
koşullarının sertleşmesi durumunda 
Kürt kadın hareketinin nasıl bir evrim 
geçireceği sorusuna ilişkin öngörüler 
hareketin bugünkü durumunun nasıl 
değerlendirildiğiyle doğrudan bağlan-
tılı. Annelik vurgusunun öne çıkması, 
Abdullah Öcalan’ın kadın sorunlarına 
ilişkin analizlerinin tartışmasız kabulü, 
kadınların kurtuluşunu Kürt halkının 
kurtuluşuna bağlayan/indirgeyen poli-
tikalara baktığımızda pekala 1978’de 
PKK’nin ilk kuruluşundaki tezlerden çok 
da farklılaşılmadığını düşünmek müm-
kün. 

Bir başka açıdan baktığımızda ise 
Kürt hareketinin her düzeyinde uygula-
nan kadın kotası, kadınların özerk örgüt-
lenmesi, kadın milletvekili adayları ve 
yerel yönetimlerdeki kadın adayların ka-
dın örgütlenmesi tarafından belirlenmesi, 
kadın mücadelesine merkezi düzeyde 
önem atfedilmesi, feminist hareketin itti-
fak olarak görülmesi, kadın cinayetlerin-
den erkek şiddetine karşı eylemliliklerde 
yer alınması, hareket içindeki/partideki 
erkeklerin iki eşliliğinin yasaklanması, 
yönetiminde oldukları yerel yönetimler-
de kadınlara şiddet uygulayan erkeklerin 
maaşlarının yarısının eşlerine ödenmesi 
gibi bir dizi politikanın Kürt kadınlarına 
sağladığı muazzam kazanımları ortaya 
koyuyor. 

Ama hangisi gerçek? Bu soruya ce-
vap vermek için hareketin dünü ile bu-
günü arasındaki farkları azımsamamak 
önemli. Kürt hareketinin Kürt halkı için-
deki ajitasyon-propagandası ile Kürt ka-
dın hareketinin toplumsal mücadele için-
deki duruşu, kadın mücadelesi açısından 
önemli ve olumlu farklılıklar taşıyor. Fe-
minist hareketle yan yana gelişlerde kimi 
açılar oluşmasına rağmen birlikte politika 
üretmeye elverişli bir kuramsal çerçeve 
Kürt kadın hareketinin kararlarında mev-
cut. Kürt kadın hareketinin kimi örgütsel 
kararları ise feminizmin çizdiği çerçeve 
içinden rahatlıkla üretilebilecek amaçlar 
içeriyor. Örneğin DÖKH’nin 2011 tarihli 
kadına yönelik şiddet üzerine aldığı ka-
rarlar bir terminoloji farklılığı içerse de 
feministlerin konuya ilişkin hedefleriyle 
örtüşmekte. 

DÖKH’nin kararları şöyle:
1-Kadına yönelik fiziki, psikolojik, 

ekonomik ve kültürel şiddeti, cinsiyet 
eşitsizliğinin bir ürünü olarak görür, bun-
lara karşı mücadele eder. Evlilik içi teca-
vüzü de gerek militarist güçler gerekse 
sosyal yaşamda kadına yönelik en ağır 

şiddet olarak tanımlar.  
2-Namus cinayetlerinin önlenmesi 

için yasal düzenlemelerin yeterli hale 
getirilmesini, küçük yaşta zorla evlendir-
me, kuma geleneği, başlık parası, berdel, 
ve görücü usulü evlilik gibi geri toplum-
sal değer yargılarının değiştirilmesini he-
defler.  

3-Ensest, tecavüz ve fuhuşa zorlan-
mayı kadına yönelik şiddet olarak görür 
ve buna karşı aktif mücadele yürütmeyi 
hedefler. (DÖKH, 2011)

Evlilik içi tecavüz, ensest, namus ci-
nayeti gibi analizlerle şiddetin faillerinin 
bizzat ailedeki erkekler olduğunu ifade 
eden bu metin, başka kampanyalardaki 
Kürt erkeğini sorumsuzlaştırma yakla-
şımından uzaklaşırken, mücadelenin he-
define ailedeki ve toplumdaki erkekleri 
koyuyor. Dolayısıyla kararlarında femi-
nizmle uyumlu hedefler belirleyen Kürt 
kadın hareketinin yaygın kampanyaların-
da bu durumu görüyoruz. (Namusumuz 
Özgürlüğümüzdür- Tecavüz Kültürünü 
Aşalım).

Kuşkusuz mücadelenin halk hareketi 
olma niteliği çok sesli bir kadın politika-
sı söylemi ortaya çıkarıyor. Bu söylem 
annelik vurgusunun öne çıkmasından 
çekirdek ailenin tümüyle yadsınmasına 
varan geniş bir yelpaze içinde şekille-

niyor. Kürt kadın hareketini tek başına 
yazılı matbuatındaki yer yer milliyetçi 
vurguları ekseninde değil, hayata geçir-
dikleri politikaları, talepleri ve kimlerle 
yan yana geldikleri ekseninde değerlen-
dirmek gerekiyor. Kadın örgütlenmesi 
söz konusu olduğunda, özerk olmakla 
bağımsız olmak arasındaki farkı yok say-
madan, eleştiriler baki kalmak koşuluyla, 
böylesi kitlesel bir örgütlenmeyi ileriye 
yönelik olumlu bir veri olarak değerlen-
dirmek gerekiyor. Bu bağlamda yeniden 
bağımsızlık meselesine dönersek, ulusal 
hareketlerin bilinen yazgılarından farklı 
olarak kadın politikasını bu kadar bü-
tünlüklü ve feminizmle ittifak içinde ör-
gütleyen bir hareketin konjonktürel geri 
gidişleri olabileceğini ancak gerçek yö-
nünün hep kadın kurtuluş mücadelesine 
doğru olacağını tespit etmek önemli. 

Bugün Kürt kadın hareketi, kendi po-
litikalarını hayata geçirirken politik ve 
sayısal gücünü feminist dostlarının söz-
lerini silikleştirmeden ifade edebildiği 
ölçüde birlikte yürümek kolaylaşacaktır. 
Feminist hareketin Kürt kadın hareke-
tiyle ilişkisi, eleştirel bir dayanışma iliş-
kisi olarak ele alınarak, dayatmacı bir 
çizgiden uzak durmak gerekmektedir. 
_________________________
Kaynaklar: 
-Bozan G., Ekin  A., (2005) “Kürt Kadın Ha-
reketi ve Örgütlenme Deneyimleri” Özgürlü-
ğü Ararken içinde, Çakır D. (der), Amargi, 
İstanbul Çağlayan, H., (2007) Analar Yol-
daşlar Tanrıçalar, İletişim, İstanbul.
-DÖKH (2011) DÖKH Politikalarını Belir-
ledi, http://www.yuksekovahaber.com/haber/
dokh-politikalarini-belirledi-indirildiği ta-
rih, 13.07.2011.
-Dyraz, M.S., (2011) Women and Nationa-
lism: How Women Activists are Changing 
The Kurdish Conflict, www.soas.ac.uk/lmei/
events/ssemme/file67896.pdf indirildiği ta-
rih: 13.07.2011.
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Rodi Alvarado Peña, 1995’te 
ülkesi Guatemala’dan ka-
çarak Amerika Birleşik 
Devletleri’ne ulaştı ve ilti-

ca başvurusunda bulundu. Başvurunun 
gerekçesi, Alvarado’nun 1984’te ev-
lendiği eski ordu mensubu Francisco 
Osorio’nun kendisine yıllar boyunca 
sistematik biçimde uyguladığı fizik-
sel ve cinsel şiddetti. On dört yıl sü-
ren belirsizlik ve hukuki gel-gitlerden 
sonra, 2009’da, Obama yönetimi al-
tındaki Anavatan Güvenlik Birimi1, 
Alvarado’ya mülteci statüsü verdi fakat 
bu kararın emsal oluşturabilmesini en-
gelledi. 

Amerika’da sınır kontrollerinin art-
tırılmasını ve iltica prosedürlerinin zor-
laştırılmasını savunan muhafazakarlar, 
bu karardan elbette memnun kalmadı. 
Bu çevrenin karara itirazı, üç konuda 
yoğunlaşıyor: Birincisi, mülteci olma 
koşulunun, kişinin kendi ülkesinde bir 
sosyal kategoriye olan aidiyeti sebebiy-
le kötü muamele ve şiddete maruz kal-
maya bağlanmış olması. Muhafazakâr 
argümana göre, yasanın belirlediği 
şekliyle ırk, milliyet, etnik köken, din, 
sosyal grup ya da politik görüş üze-
rinden tarif edilen “sosyal kategori”, 
Alvarado’nun durumunu kapsamıyor 
çünkü Alvarado’nun gördüğü şiddetin 
nedeni, bu belirlenmiş kategorilere dahil 
değil. Alvarado’yla Osorio arasında bir 
politik görüş farkı olup olmadığı üzeri-
ne sayfalarca yazma becerisini gösteren 
kimi yorumcuların çabaları, kadınların 
neden bir sosyal grup oluşturmadığını 
bize aynı netlikle açıklayamıyor. 

İkinci itiraz noktası, yasanın göz 
önüne aldığı kötü muamele ya da şid-

detin, bireysel aktörler tarafından uygu-
lanmaktan ziyade, kurumsal/sistematik 
bir karakterinin olması gerektiği. 

Üçüncü (ve belki en utanç verici) ola-
rak da, toplumsal cinsiyete dayalı iltica 
kavramının kabul edilmesi durumunda, 
çok fazla insanın (kadının) ABD’ye “sel 
gibi akacak” olmasından duyulan kaygı 
dile getiriliyor.

Cinsiyete dayalı şiddet
Son yirmi yıldır, Meksika, Gua-

temala, Kolombiya, Arjantin, Kosta 
Rika gibi Latin Amerika’nın çeşitli ül-
kelerinde kadına yönelik şiddete ve 
özellikle kadın kırımına (feminicide) 
karşı örgütlenen gruplar, aslında tam da 
ilk iki argümanı boşa çıkaracak, üçün-
cüsünün de vahametini ortaya koyacak 
bir politik söylem üretiyorlar.

Özellikle son yirmi yılda inanılmaz 
rakamlara eriştiği belgelenen kadın ci-
nayetleri, çoğu ülkede hükümet organ-
ları ve güvenlik birimleri tarafından 
cinsiyete dayalı şiddet olarak kabul edil-
miyor; bunun yerine, suç oranındaki ge-
nel artışın bir parçası olarak sunuluyor. 
Öyle ki, partnerleri tarafından öldürülen 
kadınların durumu dahi, söz konusu er-
keklerin çete üyesi olmasıyla açıklanı-
yor!

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin 
daha genel değişimlerden bağımsız ol-
madığı, Latin Amerikalı feministlerin de 
kabulü. Fakat kadın cinayetlerini, ken-
dinden menkul olduğu varsayılan “suç 
oranındaki artış” üzerinden açıklamak 
yerine, her ikisinin de temelinde yatan 
yapısal dönüşümlere bakmak gerektiği-

nin altını çiziyorlar. Bu yaklaşım, Latin 
Amerikalı erkeklere atfedilen “maço-
luk” üzerinden yapılan kültürel açıkla-
maların yetersizliklerini ortaya koyması 
açısından da önemli.

Örneğin, şiddetin yalnızca sayısal 
olarak değil, biçimi bakımından da en 
aşırı boyuta vardığı yerlerden birinin 
Meksika’nın kuzeyinde, ABD sınırında-
ki Ciudad Juárez olması tesadüf değil. 
1993’te Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Antlaşması’nın (NAFTA) imzalanma-
sının ardından, serbest üretim-ticaret 
bölgesi olan maquiladora’ların kurul-
masıyla Ciudad Juárez şehri hızla büyü-
dü. Bu hızlı büyüme, yine NAFTA’nın 
önünü açmış olduğu neoliberal yeniden 
yapılandırma programlarının bir so-
nucuydu; tarım ekonomisinin yerle bir 
olması ve yoksulluğun katmerlenmesi, 
ülkenin her yerinde çok sayıda insa-
nı, özellikle de köylüleri göçe zorladı. 
Ucuz emek temelinde üretim yapan, do-
layısıyla yoğun biçimde kadın emeğin-
den yararlanan maquiladora’lar, başta 
kadınlar olmak üzere düşük ücretle ça-
lışacak işçiler için bir çekim merkezi 
oldu. Böylece Ciudad Juárez’de yerin-
den edilmiş, “değersizliği” tescillenmiş, 
korumadan ve sosyal destekten yoksun 
bir kadın nüfusu yoğunlaşmış oldu.

Aynı süre içerisinde, ABD’nin kont-
rolleri arttırmasıyla beraber, sınırı geç-
menin görece kolay olduğu bir bölge 
olarak yasadışı ticaretin (özellikle silah 
ve uyuşturucu ticaretinin) de bu şehre 
kanalize olması, kuşkusuz yaşanan şid-
detin boyutunun artmasına katkıda bu-
lundu; ancak en başta bu korunmasız ve 

Kadın cinayetleri: 
Her ülkede kadınların gerçekliği
Kadın cinayetleri, çoğu ülkede resmi olarak cinsiyete dayalı şiddet olarak kabul 
edilmiyor, suç oranındaki genel artışın bir parçası olarak sunuluyor

Ayşe Toksöz

“Adalet için birleşelim!”

“Kadınlara karşı şiddete dur de!”
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saldırıya açık nüfusun yaratılması, şid-
detin kendisi gibi, daha geniş süreçlerin 
bir parçası olarak görülmeli.2

Tüm bunlara karşın, kadın cinayetle-
rinin kesinlikle bu bölgeye özgü bir olgu 
olmadığı, durumu bu şekilde resmetme-
ye çalışmanın, cinayetlerin cinsiyete 
dayalı olduğu gerçeğinin gizlenmesine 
hizmet ettiği, Meksikalı feministlerin 
en çok vurgu yaptığı noktalardan biri. 
İstatistikler her ne kadar yetersiz olsa 
da, gerçeğe en yakın olduğu varsayılan 
rakamlar, bu görüşü destekliyor: 1993-
2005 yılları arasında Ciudad Juárez’de 
379 kadın öldürülmüşken, başkent 
Mexico City’de 1999-2005 yılları ara-
sında 743 kadın öldürülmüş. Bu ikinci 
zaman dilimi içerisinde tüm ülkedeki 
kadın cinayetlerinin sayısı 6000’i aşı-
yor.3

Feminicide - Kadın kırımı
“Kadın kırımı” kavramı, hem bu ge-

niş tabloyu gözler önüne sermek isteyen, 
hem de bu doğrultuda politikalar üret-
meyi amaçlayan feministler tarafından 
ortaya atıldı. Benzer bir terim (femicide) 
90’lı yıllarda Kuzey ülkelerinden (özel-
likle ABD, İngiltere ve Kanada) femi-
nistler tarafından kullanıma sokulmuş 
ve belirli ölçüde yaygınlık da kazanmış; 
ancak son yıllarda söz konusu ülkelerde 
feminist hareketin gerilemesiyle bu ko-
nuda giderek daha az politika üretiliyor, 
terimin kullanımıysa (her zaman pek de 
feministçe olmayan) akademik araştır-
malarla sınırlı.4 

Terimin popülerleşmesine katkıda 
bulunan Diana Russell, bunu “kadınla-
rın erkekler ya da patriyarkal sistemden 
faydalanan kadınlar5 tarafından, kadın 
oldukları için öldürülmesi” olarak ta-
nımlıyor6. Son yıllarda Latin Amerikalı 
feministlerce benimsenen kullanımsa, 
yalnızca İspanyolca’nın özgüllüğünden 
ötürü değişen kelime yapısıyla değil, 
tanımı bakımından da bundan ayrışıyor.

Bu yeni kullanımın kendine özgü 
yanlarından biri, insan hakları perspek-
tifini öne çıkarıyor olması. Yapılan in-
san hakları vurgusu, devlet yetkililerinin 
kriminolojik yaklaşımının, özellikle de 
özel-kamusal ayrımının yetersizliğini 
ortaya koymaya yarıyor. Ev içinde (ya 
da dışında), erkeğin kadına uygula-
dığı şiddetin münferit bir eylem ya da 
kişisel patolojiye dayalı bir “sapma” 
olmadığını vurguluyor. Böylece terim, 
“tarihsel koşullar kadınların bedensel 
bütünlüğüne, sağlığına, özgürlüğüne 
ve hayatına karşı şiddet içeren girişim-
ler ürettiğinde vuku bulan, kadınlara 
yönelik soykırım” olarak tanımlanıyor. 
Cinsiyete dayalı şiddetin sınıfsal, ırksal, 

yaşa ve etnik kökene dayalı ayrımcılığa 
içkin olan şiddetle eklemlendiğinin, fa-
kat her sınıfa, ırka, yaşa ve etnik gruba 
mensup kadının hayatında daima vuku 
bulduğunun altı çiziliyor. Kadın kırımı, 
kadınlara ve kadınların insan haklarına 
yönelik patriyarkal şiddetin en aşırı bi-
çimi olarak; yani kadın düşmanlığından 
beslenen pek çok toplumsal pratiğin bir-
leşiminin sonucu olarak kabul ediliyor. 
Burada söz konusu olan pratikler, yal-
nızca kadınların toplumsal statüsünü er-
keğinkine tâbi kılan sosyal inşalar değil. 
Yıllar boyu süren iç savaşlar ve askeri 
yönetimler sonucu toplumların içine 
nüfuz etmiş olan militarizm, kadına yö-
nelik şiddeti adlandırmakta ve mahkum 
etmekte yetersiz kalan yasalar, var olan 
yasaları uygulamakta yetersiz kalan 
yetkililer de bu uzun listede yer alıyor. 
Tüm bunların alt alta dizilmesi, Latin 
Amerikalı feministleri kesin bir sonuca 
ulaştırıyor: “Kadın kırımı, bir devlet su-
çudur.”7

Yazının başında andığımız Rodi 
Alvarado’nun durumu, bu tanımın ışı-
ğında ABD’li muhafazakârların be-
timlediğinden çok farklı görünüyor. 
Kadınların tüm farklılıklarına karşın bir 
sosyal grup oluşturmasının yanı sıra, 
“bireysel” aktörlerin aslında yapısal şid-
detin uygulayıcıları olduğunu da ortaya 
koymak, bu kavramla mümkün. Öte 
yandan katliamın boyutu, acil önlemler 
alınmasını zorunlu kılıyor.

“Kadın kırımı” kavramı, Meksika’da 
yasaya dahi girmiş durumda, diğer 
Latin Amerika ülkelerindeyse feminist 
aktivistlere ayaklarını basacakları bir 
zemin sağlıyor. Feministlerin gayet iyi 
farkında olduğu gibi, yasal değişiklikler 

yaptırmak ya da Af Örgütü, Birleşmiş 
Milletler gibi uluslararası kurumların 
desteğini sağlamak tek başına çözüm 
değil. Hatta bu ikinci nokta, söz konusu 
örgütlerin güttüğü siyasetler nedeniyle 
iyice kuşkuyla karşılanıyor. Bütün  bun-
lara rağmen, “insan hakları” kavramının 
kullanılmasının doğurabileceği sakınca-
lardan ve resmî siyasetin lobicilik, pro-
jecilik gibi faaliyetleri tarafından mas-
sedilmekten kaçınmaya çalışarak müca-
deleye devam etmekten başka çıkar yol 
yok gibi görünüyor. 
____________________________
1 ABD’de 11 Eylül sonrasında kurulmuş olan, 
2003’ten beri Göçmen İşleri Bürosu’nu masset-
miş olan hükümet organı.
2 Öte yandan, son yılların meşhur (ya da meşum) 
“uyuşturucu savaşı”nın da bölgedeki şiddeti kö-
rükleyerek kadınların durumunu daha da kötüleş-
tirdiğini not düşmek gerekiyor.
3 Rosa-Linda Fregoso ve Cynthia Bejarano, 
2010, “A Cartography of Feminicide in the 
Américas” (Amerika Kıtasında Kadın Kırımının 
bir Haritası)
4 Bu siyasetsizlik, söz konusu ülkelerde kadın-
ların öldürülmediği, ya da kadın cinayetlerinin 
yalnızca göçmen gruplarına özgü “çağ dışı” bir 
pratik olduğu yanılsamasını da besliyor... Buna 
karşın bu ülkelerde de hayatını cinayet sonucu 
kaybeden kadınların önemli bir kısmı partnerleri 
tarafından öldürülüyor; ve neredeyse tümünün 
öldürülme sebebi, kadın olmalarıyla bağlantılı.
5 “Patriyarkal sistemden faydalanan kadınlar” 
eki, Hindistanlı feministlerin dikkat çektiği kimi 
uygulamaları hesaba katabilmek için yapılmış.
6 Diana E.H. Russell ve Roberta A. Hermes, 
2001, Femicide in Global Perspective (Global 
Perspektiften Kadın kırımı)
7 María Marcela Lagarde y de los Ríos, 2010, 
“Feminist Keys for Understanding Feminicide” 
(Kadın Kırımını Anlamak İçin Feminist İpuçları)

“Çünkü hepimiz aynı şey için mücadele ediyoruz!”
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Yirmi yılı aşkın bir süredir 
Avustralya üniversitele-
rinde Kadın Çalışmaları 
ya da Toplumsal Cinsiyet 

Çalışmaları (isim bir kurumdan diğeri-
ne değişiyor) üzerine ders veriyorum. 
Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları, dünyayı anlamada feminist 
yaklaşımları temel alıyor, her ne kadar 
“feminizm”in ne anlama geldiği, ne ka-
dar feminizm öğretildiği bölümden bölü-
me değişiyorsa olsa da. Üniversitelerde 
kadın ve toplumsal cinsiyet çalış-
maları dersleri farklı alanlardan 
gelen akademisyenlerce veriliyor 
ve disiplinler arası bir program 
oluşturuyor, bu yüzden derslerin 
içerikleri de büyük ölçüde fark-
lılaşıyor. Bazı programlar sosyal 
politika, iş ve politik meseleleri 
odağına alıyor. Diğerleri beden, 
cinsellik, ilişkiler, sağlık ve kim-
lik gibi konular etrafında örgütle-
niyor. Bazıları felsefe ve teoriye 
odaklanıyor. Bazılarıysa ırkçılığa 
ve yerli kadınlar tarafından dil-
lendirilen sorunlara. Bazı prog-
ramlar uluslararası bir yaklaşımı, 
bazıları tarihsel perspektifi temel 
alıyor. Avustralya üniversitelerin-
de, postmodern, post-yapısalcı, 
özellikle post-kolonyal yaklaşım-
lar kadar, sosyalist ve radikal fe-
minizmin günümüz versiyonları 
da hâlâ yer buluyor.

1990’ların ortasından bu 
yana, queer teorinin etkisi 
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 
Çalışmaları’nda ve Batı üniver-
sitelerinin toplumsal cinsiyet ve 
cinsiyet tartışmalarına yer veren bölüm-
lerinde -Tarih ve Sosyoloji bölümlerinde, 
Kültürel Çalışmalar’da, Edebiyat bölüm-
lerinde- arttı. Queer teorinin Batı’daki 
fikri temelleri feminist araştırmalarda ve 
post-yapısalcı çalışmalarda yatıyor, ama 
aktivistleri ve politik kökleri cinsiyet po-
litikasının içinden geliyor. Hem feminizm 
hem de queer teori toplumsal cinsiyet ve 
cinsiyete önem atfediyor, genel anlamda, 
birbirlerine karşıt düşmüyorlar. Fakat fe-
minizm, toplumsal cinsiyet politikaları 
ve kadınların mücadeleleriyle daha fazla 
ilişkiliyken, queer teori cinsellik politi-

kaları ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans-
seksüel, trans ve interseksüel bireylerin 
mücadelesiyle daha fazla ilişkili. Yine 
genel anlamda söyleyecek olursak, her 
iki düşünme biçimi hem birbirini tamam-
lıyor hem de farklı sorular ve yaklaşımlar 
öneriyor. 

1984 yılında çıkan bir feminist antolo-
jide yayımlanan önemli bir makalesinde 
Amerikalı antropolog ve aktivist Gayle 
Rubin, feminizmin günümüz toplumla-
rında cinselliğin nasıl işlediğini anlamada 
hem hareket hem de fikri düzeyde yeterli 
olmadığını iddia etti. “Cinsiyet hiyerar-
şisi,” evli heteroseksüel çiftleri ayrıca-

lıklı; eşcinselleri, seks işçilerini, cinsel 
yaşamları heteroseksüel normun dışında 
kalanları dezavantajlı kılan bir şekilde 
toplumun tüm alanlarında bir ödüllen-
dirme sistemi yaratıyordu. Rubin’e göre, 
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet sosyal ve 
kültürel deneyimin farklı düzeylerine 
tekabül ediyordu. Rubin’in makalesi qu-
eer teoriye alan yaratan bir ilk adımdı. 
Feminizmin cinsellik hakkında söyleye-
cek hiçbir şeyi yok değil, çünkü cinsellik 
erkeklerin arzuları ve edimlerine ayrıca-
lık tanıyan, kadınları sıklıkla cezalandı-
ran bir şekilde bizzat toplumsal cinsiyet 

tarafından belirleniyor. Fakat queer teori 
cinsellik analizini toplumsal cinsiyet ana-
lizinin bir parçası olarak görmek yerine 
merkeze taşıyor.

Batı üniversitelerinde post-
yapısalcılığın ortaya çıkışı ve cinsel-
lik alanında Fransız düşünür Michel 
Foucault’un çalışması, queer teoriye gi-
den yolları açan kilit gelişmelerdi. Post-
yapısalcı bir perspektiften bakıldığında, 
bizi tanımlayan ve politika yaparken bi-
zim kullandığımız kimlik kategorileri, ör-
neğin, “kadın”, “erkek”, “eşcinsel”, ya da 
“heteroseksüel” gibi kategoriler, kaçınıl-
maz ya da doğal tanımlar değildir. Kimlik 

kategorileri bizi belirli var olma 
ve anlama biçimlerine hapseden 
kültürel kategorilerdir. Bunlar, 
çoğunlukla bizi karşı çıktığımız 
ezme biçimlerinin içine çeken var 
olma biçimleridir. 

1980’ler boyunca Batı’daki 
bazı politik gelişmeler de queer 
teorinin önünü açtı. Bunlardan 
biri, eşcinsel topluluklar kadar 
hemofili hastalarını, seks işçile-
rini, ama özellikle orantısız bir 
şekilde yoksulları ve -özelde 
Amerika’da- ırkçılığın marjinel-
leştirdiği grupları vuran HIV/
AIDS kriziydi. Bu damgalan-
maya, HIV/AIDS’den etkilenen, 
hastalananlara karşı toplumsal 
sağlık hizmeti eksikliğine ve eş-
cinsel olma’nın AIDS’den ölmek 
demek olduğu fikrine karşı savaş-
mak, cinsel edimler (hastalığın 
bulaşmasında risk faktörleri) ile 
cinsel kimlikler arasında ayrım 
yapmanın ne kadar önemli oldu-
ğunu gösteriyordu. Bu gelişmeyle 
beraber, gey ve lezbiyen kimlik 

politikasına yönelik büyüyen bir tatmin-
sizlik, birçok insanı daha geniş bir şekil-
de kimliğin ötesine geçen bir düşünmeye 
itti. 1980’ler, 1990’lar, 2000’lerde, ama 
özellikle 90’ların son yıllarından başlaya-
rak, LGBT politikalarının ana akımı tara-
fından örgütlenen eşcinsel evlilik talebine 
karşı queer teorinin meydan okuması bu-
gün hâlâ anlamlı. Radikal yazar ve akti-
vistler, ana akım LGBT’nin taleplerinin 
büyük çoğunluğunun hetero-normatif 
sisteme asimilasyon anlamına geldiğini 
iddia ediyorlar. Makul, beyaz orta sınıf 
gey ve lezbiyenler kabul görebilirler ama 

Feminizm ve queer: 
Avustralya’dan bir bakış 1

Feminizm hâlâ kadınların durumları üzerinden örgütlenirken, queer teori normatif 
toplumsal cinsiyet sisteminin dışına çıkanlar tarafından örgütleniyor

Barbara Baird 2
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hetero-normlara uymayan ya da uyama-
yanlar bu sefer de global kapitalizmin 
homo-normatif alanlarından yeniden ye-
niden dışlanacaklardır. 

Queer teori 1990’ların ortasından 
başlayarak, transseksüel ve trans birey-
lerin ve interseksüel bireylerin radikal 
politikaları tarafından teşvik edildi. Bu 
bireyler, kadın ya da erkek, dişi ya da eril 
olarak tanımlanmayı ve yaşamayı gerek-
tiren katı toplumsal cinsiyet normlarını 
karşılamıyorlardı. Tüm trans ve intersek-
süel bireyler kendilerini queer teori ya da 
politikasıyla tanımlamıyorlarsa da, pratik 
yaşama müdahaleleri toplumsal cinsiyet 
ve cinselliğin ikili sistemlerine meydan 
okudu. 

Hetero-normativite queer teori için-
den çıkan en önemli kavram oldu. 
Kavram, heteroseksüelliğin tek 
doğal cinsellik olduğunu em-
poze eden bir sistemi, hatta 
sosyal bir örgütlenme siste-
mini tanımlamak için kulla-
nıldı. Queer teori toplumun 
belli başlı tüm kurumları 
tarafından heteroseksüel-
liğin sorgusuz bir şekilde 
varsayıldığı gözlemini 
yapar. Cinsellik sadece 
kişisel yaşama ait değil-
dir. Heteroseksüelliğin, 
bir tercih değil de dayatı-
lan bir sistem olduğu fikri 
1970’lerin radikal femi-
nistlerine kadar geri götü-
rülebilinir. Amerikalı şair 
Adrienne Rich, 1980’lerin 
etkili bir metninde “zorunlu 
heteroseksüellik”ten bahsedi-
yordu. Rich, zorunlu heteroseksü-
elliği, kadınların erkekler tarafından 
ezilmesinin merkezinde gören bir radi-
kal feminist çerçeveden hareket ederken; 
queer hetero-normativite kavramı, doğal 
görünmek için belirli toplumsal cinsiyet 
performanslarını yerine getirmeyi talep 
eden bir cinsiyet düzeninden hareket eder. 
Queer teori de, Rich gibi, toplumsal cinsi-
yet ile cinsiyetin iç içe geçtiğini düşünür, 
ama farklı bir perspektiften. Queer teori, 
toplumsal cinsiyeti, bireyleri normatif ve 
normatif olmayan toplumsal cinsiyetlere 
bölen bir sistem olarak tanımlanması ve 
reddedilmesi gereken bir sistem olarak 
ele alırken; Rich’in feminizmi, toplum-
sal cinsiyeti sorgulamayan ama kadınları 
ezecek şekilde örgütlenmiş bir kategori 
olarak görür. Günümüzde yapılan birçok 
toplumsal cinsiyet analizi Rich’in radi-
kal feminizminin özcülüğünü reddeder. 
Fakat feminizm hâlâ kadınların durumla-
rı üzerinden örgütlenirken -haliyle bunu 
yaparken- queer teori normatif toplumsal 
cinsiyet sisteminin dışına çıkanlar tara-

fından -eşcinseller, translar, interseksüel-
ler, seks işçileri gibi- örgütleniyor.

Avustralya’da feminizm birçok 
farklı alan üzerinden tanımlanabilir. 
Avustralya’da 1970’lerde zirvesine ulaş-
mış ve 1970’ler ve 1980’lerde devletten 
taleplerinin meyvesini toplamış Kadın 
Kurtuluş hareketinin enerjisinin artık kal-
mamış olmasına rağmen halen birçok alan-
da toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalı-
şan gruplar ve aktivistler var. Sendikalar 
bu bağlamda önemli. Ayrıca devletten 
fon alan, kadınların savunusunu yapan ve 
kadınlar ve kız çocukları için programlar 
örgütleyen birçok sivil toplum kuruluşu 
var. 

Yine, devlet destekli olup da feminist 
ilkeler temelinde çalışan kadın sağlığı, 
kadınlara hukuksal yardım gibi hizmetler 
var. Fakat son 15 yılda Avustralya siya-
setinde artan muhafazakârlık sonucu top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında 
devlet desteğinin altının oyulmasına ve 
genel olarak feminizmle ilişkilenmek-
ten vazgeçilmesine neden oldu. Sıklıkla, 
varsayılan feminizm liberal feminizm ve 
hükümet tarafından ya da popüler kültür 
içinde onun da hedeflerine ulaştığı var-

sayılıyor. Ana akım alanlarda kadınların 
durumlarına ya da toplumsal cinsiyet 
ilişkilerine dair radikal analizler yapmak 
artık daha zor. 

Aynı şekilde fakat daha küçük ölçekte 
her eyalette LGBT aktivist grupları var 
ama birçoğu özelde eşcinsel evliliği me-
selesiyle meşguller ve toplumsal cinsiyet, 
ırk, sınıf gibi daha geniş bir bağlama ilgi 
göstermiyorlar (her ne kadar gey ve lezbi-
yen ilişkiler heteroseksüel ilişkilerle aynı 
hak ve statüye sahiplerse de eşcinsel ev-
lilik sembolizmi Avustralya’da henüz ka-
zanılmış değil. Ama birçok Avustralyalı 
tarafından destekleniyor.) Toplumsal cin-
siyet ve cinsellikle ilgilenen bazı devlet 

birimleri ve sivil toplum kuruluşları, 
homofobi ve transfobi hakkında 

düşünmeye başlıyorlar. Mesela 
okullarda heteroseksüel olma-
yan öğrencileri destekleme 
programlarına yeni yeni baş-
lanıyor. Fakat queer teorinin 
en radikal eleştirileri en çok 
sınır durumlarda, oyuncu 
ve sanatçıların çalışmala-
rını yönlendirmekte, ana 
akım LGBT örgütlerine 
meydan okumakta, seks 
işçileri ve hetero-normatif 
değer ve sosyal program-
ları reddedenler arasında 
ittifak kurmakta kendini 
gösteriyor.

Burada queer teorinin 
Batı’daki gelişimini anlat-

maya çalıştım. Feminizmin 
bir hareket ve bir düşünme sis-

temi olarak dünyanın her yanın-
da benimsendiği, ama farklı biçim-

lerde ve yerel dönüşümlerle ortaya çık-
tığı açık. Fakat ya queer teori? Batı dışı 
bağlamlara uygun bir teorik çerçeve su-
nuyor mu? Bu, benim cevaplandırabile-
ceğim bir soru değil. “Global güney”deki 
LGBT örgütleri henüz yeni bir gelişme ve 
geliştirecekleri teori ve politikalar kendi 
mecrasını ve dilini yaratacak. Fakat me-
sela Bangladeş’teki cinsiyet politikasında 
ve bazı uluslararası kalkınma komisyon-
ları metinlerinde “hetero-normativite” 
kavramının kullanıldığına tanık oldum. 
Toplumsal cinsiyet kimliği meselesi de, 
-çoğunlukla toplumsal cinsiyet normları-
na uymayan bireylerin marjinalizasyonu 
ve zulme uğramaları (örneğin, Güney 
Asya’daki Hijralar)- insan hakları ve ada-
let savunucusu birçok yerel ve uluslarara-
sı örgütün gündeminde. 
_______________________________

1 Çeviren: Özlem Barın
2 Kadın çalışmaları bölümü, Flinders 
Üniversitesi, Adelaide. 

Genel anlamda 
söyleyecek olursak her 
iki düşünme biçimi hem 

birbirini tamamlıyor 
hem de farklı sorular ve 

yaklaşımlar öneriyor
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J osé Marti Küba Dostluk 
Derneği’nin 29 Ocak-8 Şubat 
2012 tarihleri arasında düzen-
lediği Küba Kadın Gezisi’ne 

katılanlardan biriydim. Gezi çerçeve-
sinde, Küba Kadın Federasyonu, Küba 
Ulusal Cinsel Eğitim Merkezi ve Küba 
Kadın Federasyonu bünyesindeki Kadın 
Yayınevi’ni ziyaret ettik. Bu yazıda ziya-
retlerimizden edindiğim bilgileri payla-
şacağım. Kişisel izlenim ve değerlendir-
melerimi ise yazının sonuna ayırdım. 

Küba Kadın Federasyonu
23 Ağustos1960’da Vilma Espin baş-

kanlığında kurulan Küba Kadın Federas-
yonu (FMC), devrimden sonra kurulan 
ilk sivil toplum kuruluşu olma özelliğini 
taşıyor. Küba’da devrimden önce kadın-
ların yüzde 53’ü okuma yazma bilmedi-
ğinden, öncelikle okuma yazma seferber-
liği başlatılmış. Devrimden önce, kadın-
ların çalışan nüfus içindeki oranı yüzde 
17,6’yken, bunun yüzde 30’unun da çok 
düşük ücretlerle evlerde hizmetçilik yap-
tığı, ayrıca aşırı yoksulluk nedeniyle seks 
işçiliğinin çok yaygın olduğu anlatılıyor. 
Devrimden sonra kadınlar çok hızlı iler-
leme ve gelişme gösteriyorlar ve günü-
müzde Küba’da kadınların yüzde 66’sı 
nitelikli eleman olarak çalışıyor. Eğitim 
sektörünün yüzde 70’ini, akademisyen-
lerin yüzde 54’ünü, doktorların yüzde 
64’ünü, avukatların yüzde 70’ini kadın-
lar oluşturuyor.

Federasyonun çalışmaları sayesinde 
sadece 50 yılda kadınlar eğitim ve diğer 
haklarını elde etmede çok hızlı ilerle-
mişler. 11 milyon nüfusa sahip Küba’da 
örgütün 4 milyondan fazla üyesi var. 14 
yaşından itibaren cinsel yönelimi, ırkı, 
inancı gözetilmeksizin hem kırsal kesim-
den, hem şehirden kadınların üye olabil-
diği Federasyon’a kadın nüfusunun yüz-
de 88’i üye. 

Yukarıda kısaca değindiğim gibi, 
Kübalı kadınlar devrimle birlikte top-
lumsal ve politik hayatta önemli bir rol 
edinmişler. Kadınların hakları, eğitimde 
fırsat eşitliği, eşit işe eşit ücret, emekli-
likte pozitif ayrımcılık, kürtaj serbesti-
si vb. yasalarla güvence altına alınmış. 
Ancak Kübalı kadınlar aşılacak hala çok 
yol olduğunu söylüyorlar çünkü orada da 

gelenekler kadınların haklarından yarar-
lanmalarını engelleyebiliyor. Örneğin ev 
işlerinde, çocuk, hasta ve yaşlı bakımın-
da hâlâ yeterli işbölümünün olmadığı ve 
bu işlerin kadınların görevi olarak görü-
lebildiği, cinsiyetçi işbölümünün tama-
men yok edilemediğini söylüyorlar. 

Yeni nesil, kamusal alandaki yerlerini 
daha çok sahipleniyor. Kadının çalışma 
yaşamından çocuk için feragat etmediği, 
evde kocası kendisiyle aynı sorumluluk-
ları üstlenmiyorsa doğum yapmayı iste-
mediği söyleniyor. Doğum kontrol yön-
temi olarak en fazla kondom kullanılıyor 
ayrıca kürtaj yasal ve ücretsiz.

Farklı kuruluşlarla yakın ilişki için-
de olan FMC’de öğrenci, bilim kadını, 
politikacı gibi farklı toplumsal katman-
lardan, mesleklerden kadınlar birlikte 
çalışıyorlar. FMC özerk bir örgüt, kendi 
projelerinin finansal kaynağını da kendi-
si buluyor. Üyelerin ödediği aylık 3 peso 
en önemli gelir kaynağı. Diğer gelir kay-
nakları ise, yayın (aylık dergi ve kitaplar) 
satışları, küçük bir iktisadi işletme olarak 
otelleri ve ülke genelindeki 175 aileye 
oryantasyon evlerinde verdikleri ücretli 
eğitim.

FMC bir sivil toplum kuruluşu olma-
sına rağmen Küba’da tüm kadınları tem-
sil eden bir örgüt; zira FMC’nin kadın 
sorunlarıyla ilgili üstlendiği sorumluluğu 
üstlenen bir kadın bakanlığı ya da benze-
ri resmi bir kurum yok. Bakanlıklar dev-
let düzeyinde geliştirilen ulusal eylem 
planını uygulamakla yükümlü. FMC, 

diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı 
olarak, kadınlarla ilgili yasa ve yasal de-
ğişiklikleri önermesine izin veren hukuki 
bir statüye sahip. Federasyon, Küba’daki 
tüm yasa taslak ve önerilerini inceleyip, 
denetleyebiliyor. Örneğin istihdama tüm 
kadınların dahil edilip edilmediği, iş bö-
lümünün cinsiyete dayalı olup olmadığı 
sorgulanabiliyor. Her alandaki tüm yasa 
önerileri ve değişiklikleri FMC tarafın-
dan incelenerek kadınlar lehine gerekli 
düzenlemeler yapılıyor.

FMC’nin örgütlenmesi; Mahalle de-
legasyonları, bloklar, ilçe, il, merkez 
şeklinde. Delegasyon ve bloklarda gö-
nüllü olarak çalışılıyor. Bu birimlere ait 
tüm bilgiler Merkez’de toplanıyor. Her 
5 yılda bir yapılan kongre ile yöneticiler 
seçiliyor. FMC’nin profesyonel çalışan-
ları öncelikle örgütün eğitim okulunda 
eğitim görüyorlar.

Yine bu örgütün bünyesindeki Kadın 
Çalışmaları Merkezi’nde bulunan kütüp-
hanede tüm kitaplar cinsiyet ve cinsiyet 
araştırmaları üzerine.

Ayrıca FMC, Birleşmiş Milletler’de 
danışman statüsünde. Bugün Küba’da, 
Devlet Başkan Yardımcılığını, Eğitim, 
Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 
Ekonomi ve Gıda Bakanlıkları mevkile-
rinde kadınlar bulunuyor.

Küba yasalarında şiddet konusu ka-
dına yönelik değil, insana yönelik olarak 
yer alıyor. Zira bu ülkede kadına karşı 
fiziksel şiddetin yok denecek kadar az 
olduğu ifade ediliyor. Ancak psikolojik 

Küba’da kadınlar
Anlaşılan o ki, kadınların özel yaşamlarını dönüştürecek bir devrim 
ol(a)madıkça, patriyarka ortadan kaldırılıp yok edilmedikçe hiçbir devrim 
kadınların devrimi olamayacak!

Tuğba Özay Baki
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şiddet üzerine yoğun çalışmalar yapıldığı 
belirtiliyor. 

Küba’da seks işçiliğinin abartıldığı 
ve bu ülkede fuhuşun yoksulluğun sonu-
cu olmadığı yaygın. Ayrıca fuhuş ile mü-
cadeleyi, sadece FMC’nin değil birçok 
kuruluşun birlikte yürüttüğü belirtiliyor.

Küba Ulusal Cinsel               
Eğitim Merkezi

Cinsel eğitim merkezi 1989’da kurul-
muş, ancak çalışmalar çok daha önceden 
başlamış. İlk çalışmalar üreme sağlığı 
konusunda ortaya çıkıyor. Kürtaj, hami-
lelik, ergen gebeliği gibi kadınların üre-
me sağlığı konularında jinekologlar eği-
timler vermeye başlıyor. FMC’nin 
birinci kongresinde cinsel-
likle ilgili ayrı bir kurumun 
olması karara bağlanıyor. 
Ülke çapında cinsellik eği-
timini yaygınlaştırmak için 
GENTE (Ulusal Cinsel 
Eğitim Grubu) kuruluyor 
ve bunun bünyesindeki 
GNES (Ulusal Seksüel 
Eğitim Grubu), kadın sağ-
lığı, kadın üreme sağlığı 
ve cinsellik çalışmalarına 
başlıyor. Devrimden sonra 
Küba’da bekaretin bir süre, 
sistemsel değil kişisel so-
run olarak devam ettiğini 
ama günümüzde tamamen 
önemini yitirdiğini söylü-
yorlar. 

Ülke genelinde cinsel-
lik eğitiminin yaygınlaştı-
rılmasının ardından kadın 
sağlığı ve ardından cinsel-
lik konularında ayrı birer 
çalışma grupları oluşmuş. 
Bu çalışma grupları FMC, 
Sağlık Bakanlığı, Eğitim 
Bakanlığı, Adalet Bakanlı-
ğı, Kültür Bakanlığı, Rad-
yo ve TV Enstitüsü’yle 
birlikte çalışıyor.

Cinsellik eğitimi danışmanlık hizmet-
leri, lisans ve yüksek lisans düzeyinde 
eğitimler ve bilimsel araştırmalar olmak 
üzere üç alanda veriliyor. 

Cinsel yönelimleri bakımından ayırt 
edilmeksizin insanlar, her türlü sorun ve 
sıkıntılarında aile ve kadın cinsel eğitim 
merkezlerine sağlık kuruluşlarına, polise 
başvurabiliyorlar. Polislerde homofobiye 
rastlanıyor ancak cinsel eğitim merkezle-
ri polislere yönelik homofobi karşıtı eği-
tim vermeyi amaçlıyor. Düşük bir oran-
da ensest ilişkilere rastlanıyor. Ensest 
ilişkiler şiddet olarak değerlendiriliyor. 
Cinsel istismar ya da şiddet şikayetinde 
bulunanlara kadın ve aile oryantasyon 

merkezleri eşlik ederek yönlendiriyor-
lar, destek veriyorlar. Bunlara ilaveten 
oryantasyon merkezlerinde tecavüz da-
vaları ile ilgilenen ayrı bir çalışma grubu 
var (Medicane Legal).

Küba’da son yasal düzenlemelerle 
cinsiyet değiştirme ameliyatları da ücret-
siz olarak yapılıyormuş.

Kadın Yayınevi
Küba Kadın Federasyonu bünyesinde 

15 Kasım 1961’de kurulan kadın yayı-
nevinde, 56 kişi çalışıyor. Yılda 20 kitap 
yayınlanıyor ve üçer aylık dönemlerle 
dönüşümlü olarak iki kadın dergisi 

çıkıyor. Yazarlar telif hakkı alıyorlar.

Bu dergilerden biri Muchocha 
(Genç kadınlar) ve diğeri Mujeres (Ka-
dınlar).

Dergilerin yayın kurullarında FMC 
dışından kadınlar ve erkekler de var. Ya-
yın kurulu konuları seçme ve yayınla-
mada FMC’den bağımsız karar alıyor. 

Kadınların özel teşebbüse katılım 
yollarının dergi aracılığıyla olduğu ifa-
de ediliyor. Dergi hem kadınlara, hem 
erkeklere yönelik olarak, cinsellik, cin-
sel haklar, eşcinsellik, yasalar, ebeveyn 
oryantasyonları, hukuk, mutfak, giyim 
vb. konularını işliyor. Dergiyi erkekle-
rin okuma oranının da iyi seviyede ol-
duğu düşünülüyor. Geri bildirimlerin 

yüzde 30’unun erkeklerden geldiği 
ifade ediliyor.

Küba’ya en son 2001 yılında gitmiş-
tim. Aradan geçen 11 yılda günlük yaşa-
mın iktisadi değişimi sokaklarda, cadde-
lerde, mağazalarda, sokak pazarlarındaki 
kapitalizmle daha barışık görünümden 
anlaşılıyordu. Yukarıda aktardığım gö-
rüşmelerin bazılarında fuhuş konusu hep 
kadınlar üzerinden konuşulduysa bile, 
pratikte tanık olduğum, kadınlardan çok 
genç erkeklerin para karşılığı seks yap-
tıklarıydı. Ama nedense onlarınkinden 
‘fuhuş’ olarak hiç bahsedilmiyordu.

Kübalı kadın rehberlerimizden biri 
çocuğu ateşlendiği için bir gün izin ala-
rak bizimle olamadı. Hani bekar anne 

olmadığını da öğrendik. Babası 
çalışıyorsa eğer -bunu sor-
madık- neden izin alıp has-
ta çocuğa bak(a)madı da 
annesi izin aldı diye düşün-
memek mümkün mü?

Bir diğer konu ise or-
yantasyon merkezlerinden 
birinde yaptığımız toplan-
tıda bilgi aktarımı sırasında 
dikkatimi çekti. Doğu Bloku 
ve Sovyetlerin dağılmasından 
sonra, ABD’nin ve elbette di-
ğer batılı ülkelerin Küba’ya 
uyguladığı ambargonun etki-
leri ağırlaşınca -her zaman ol-
duğu gibi- önce kadınların işsiz 
kaldığından bahsedildi. Bu ne-
denle de oryantasyon merkezle-
rinde işsiz kalan kadınlara, ter-
zilik, kuaförlük, aşcılık, çocuk 
bakım ve eğitimi gibi kursların 
açıldığı ve bu şekilde kadınların 
yeni meslek edinebilmelerinin 
sağlandığı anlatıldı. İşte kadın-
ların görüşü alınmadan hiçbir 
yasanın çıkamadığı bir ülkede 
bile patriyarkanın kendini göster-
mesine çarpıcı bir örnek. Ekono-
mik krizde tamamen cinsiyetçi bir 
uygulamayla kadınlar işsiz kalı-

yor, bahsettikleri meslek edindirme 
kursları kadın işleri olarak sınıflandırılan 
alanlarda, kısıtlı istihdam erkekler lehine 
kullanılıyor ve sonuçta kadınlar en düşük 
ücretli en itibarsız işlere yönlendiriliyor. 
Bunları toplantıda da söyledim ve aldı-
ğım yanıt Kübalı kadınların yasal tüm 
hakları elde ettikleri, ama patriyarkanın 
hâlâ yeterince aşındırılmamış olduğunun 
da farkında oldukları, bunun için müca-
dele ettikleri yönünde oldu.

Anlaşılan o ki, kadınların özel yaşam-
larını dönüştürüp değiştirecek bir devrim 
ol(a)madıkça, patriyarka ortadan kaldı-
rılıp yok edilmedikçe, hiçbir devrim ka-
dınların devrimi olamayacak! 
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Tecavüz: Şiddet, ceza, ‘cinsellik’
Bu dosya, tecavüz konusunda feminist hareketin yıllardır biriktirdiklerinin bir ürünü.Tecavüz, erkekle-
rin kadınların bendenleri üzerinde kurdukları kontrol mekanizmasının önemli bir parçası. Tecavüz bir 
dava konusu haline gelebildiğinde ise; bir yanımızda “Neden bağırmadın?”, “Hayır dedin mi peki?” 
diye soran savcılar, hakimler, tecavüzcü erkeği canhıraş savunan avukatlar… Özellikle bu üçlünün 
‘performansı’ ile sürecin kadını yaralayan, sorgulayan, yaşadığı saldırı ve travmayı yeniden üreten 
bir arenaya dönüştürüldüğü ortada. Bu zorluklara bir de kadına “ispat”, “rızasının olup olmadığı” yükü 
eklenirken “suçlunun savunulma hakkı” adına tecavüzcüler korunuyor ve kadınlar hukuk sistemi tara-
fından  bir kez daha cinsiyetçiliğe maruz bırakılıyor.
Diğer yanımızda patriyarkal, heteroseksist, erkek egemen sistemin, kadını bu suçun öznesi haline 
getirdiğini ve tecavüz suçuna ortak olduğunu görüyoruz. Kadının oturuşu, kalkışı, kıyafeti, duruşu, 
susuşu bu suça neden olarak görülüyor. Oysa biliyoruz ki tecavüz bir erkeklik suçu ve eylemidir; ‘dü-
zeltici tecavüz’lerle de korunmaya alınan heteroseksizmdir! Tecavüzün diğer bir yüzü de; savaşlarda, 
gözaltında karşımıza çıkan devlet eliyle gerçekleştirilmiş biçimleridir. Aile/ev içindeki tecavüzün, dev-
let eliyle gerçekleştirilen haliyle güçlü bağları olduğunu da gözden kaçırmamalıyız. Medyanın ise var 
gücüyle erkek devlet politikalarına çanak tuttuğunu söylemeye bile gerek yok.
Bu suç bizim değil, biliyoruz! Utancı ise, hiç bize ait değil. Bu nedenle paylaşmak, direnmek, teca-
vüzcüleri teşhir etmek imkansız değil. Yaralarımızı sarmanın kolay olmadığını biliyoruz ama tecavüze 
maruz kalan kadınların mücadele ve başarıyla sonuçlanan hikayeleri bizi cesaretlendiriyor ve güçlen-
diriyor. Aynı zamanda tecavüzü durdurabilmenin yolunu da açıyor. Yan yana yürüyerek ve dayanışa-
rak feminist mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz.
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Son yıllarda, güçlü bir tepki ola-
rak tecavüzün bir insanlık suçu 
olduğu dile getiriliyor. Tecavüz 
suçunun vahşiliğini ve kabul 

edilmezliğini dile getiren bu tanımlama-
nın hukukta yeri yok. Çünkü uluslararası 
hukukta ‘insanlığa karşı suçlar,’ ‘bir dev-
let ya da organizasyonla ilgili politikaya’ 
uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş ol-
mak zorunda. Devlet görevlileri ya da si-
lahlı muhalif gruplar tarafından, herhangi 
bir sivil topluluğa karşı, geniş çapta veya 
sistematik bir saldırının bir parçası olarak 
işlenen tecavüz suçu da insanlığa karşı 
işlenen suçlar arasında sayılıyor. Ancak 
burada kastedilenin savaş, işgal, soykı-
rım, ırkçılık benzeri durumlarda kadın-
ların maruz kaldığı tecavüzler olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Tecavüzün ırkçı, 
milliyetçi saldırılarda, işgal ve savaş-
ta bir sindirme, teslim alma, aşağılama, 
işkence yöntemi olarak kullanılması da 
yine kadınların erkeklerin/vatanın/etnik 
grubun mülkü olarak görülmesiyle bağ-
lantılı. Devletler bir erkeklik şiddeti olan 
tecavüzü, savaşta belli bir etnik grubun, 
isyancıların ya da ulusun erkeklerinin 
onuruna saldırmak adına silah olarak 
kullanıyor.

Tecavüz suçunun insanlık suçu ola-
rak tanımlanabilmesi için uluslararası 
hukuktaki bu tanımın değişmesinin yanı 
sıra, erkeklerin ve kadınların çıkarları 
farklı iki ayrı toplumsal grup olduğunun 
kabul edilmesi ve dayak, taciz, tecavüz 
ve şiddetin kadınlara yönelik sistematik 
bir saldırı olduğunun görülmesi gereki-
yor. Böyle bir hukuki düzenleme, aynı 
zamanda ‘siviller’ arasındaki/içindeki 
egemenlik ilişkisini gören bir bakış açı-
sıyla hukuku alt üst etmek anlamına ge-
liyor. Bu da şimdilik ancak uzun erimli 
bir tasavvur.

Tecavüzle araya sınır çizmek, bu ey-
lemin asla onaylanamayacağına işaret 
etmek için, tecavüzün bir insanlık suçu 
olduğu söylenebilir. Ancak tecavüzü 
sadece insanlık suçu olarak tanımla-
mak, eylemin öznesinin (istisnalar dı-
şında) erkek olduğunu görünmez kılar. 
Tecavüzün gerisinde yatan egemenlik 
ilişkisini örtme, bu nedenle de tecavüze 
karşı etkili çözüm geliştirememe riskini 

taşır. Bu bağlamda tecavüzün bir erkek 
eylemi, tecavüz suçunun da bir erkek-
lik suçu olduğunu söylemek, tecavüzü 
önleyecek ve tecavüzcüleri yargılaya-
cak düzenlemelerin de bu perspektifle 
yapılmasının şart olduğunu söylemektir 
aynı zamanda. Evde kocadan, babadan 
yediğimiz dayak gibi tecavüz de erkek 
egemenliğinden kaynaklanan toplumsal 
bir sorundur. Tecavüzü önleyici tedbirler 
alabilmek için; tecavüzden korunmak, 
tecavüze direnmek, tecavüz sonrası suç-
luluk duymamak için bu tahlile fazlasıyla 
ihtiyacımız var. Medyanın, mahkemele-
rin, doktorların, polisin, yakınlarımızın 
ve daha birçoklarının tecavüze yaklaşım-
larını fark etmek ve değiştirmek için de 
bu tahlile ihtiyacımız var.

Bir soyutlama olarak ‘insan’ kavra-
mının arkasında, içinde yaşadığımız top-
lumlarda egemen olanın temsiliyeti var. 
Söz konusu patriyarka olduğunda, bu so-
yutlamada insan kavramının somut kar-
şılığı erkek. Tarihsel olarak oluşmuş in-
san hakları yaklaşımına, içeriği kadınla-
rın ezilen bir toplumsal grup olduğu yok 
sayılarak oluşturulması dolayısıyla femi-
nistler tarafından itirazlar dile getirilmiş; 

feministlerin mücadeleleri 
sonrasında kadınların eşit-
siz konumunu da dikkate 
alan uluslararası belgeler 
ortaya çıkmıştı. İnsan hak-
ları kavramının/hukukunun 
kadınlar için yetmezliği kar-
şısında kadının insan hak-
ları/hukuku oluşturulma-
ya başlanmıştı. Birleşmiş 
Milletlerce 1979’da kabul 
edilen ve Türkiye’nin 1985 
yılından bu yana taraf ol-
duğu “Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi” 
(CEDAW) kadınların insan 
haklarının uluslararası dü-
zeyde korunmasına ilişkin, 
ayrımcılık sorununu özgül 

biçimde ele alan temel sözleşmedir.
Kadının insan hakları, insan oldukları 

için sahip oldukları ancak kadın oldukları 
için daha fazla ihlale açık olan, ihlal riski 
daha fazla olan haklarını kapsar. Kadının 
insan hakları mücadelesi patriyarkayı 
aşındırma açısından önemli kazanımlar 
elde etmemize yol açtı diyebiliriz. Ancak 
bu mücadelenin sınırları uluslararası hu-
kukun dayandığı zemine çarpıyor. Bu ze-
minde aile ve devletin dokunulmazlığı, 
patriyarkal kapitalizmin yıkılmazlığı var.

Düzenlemeler yorum ve takdi-
re açık olduğunda da devreye yeniden 
insan=erkek yaklaşımı giriyor. Örneğin 
Türk Ceza Kanunu’ndaki ve Medeni 
Kanun’daki çok sayıda pozitif düzenle-
me yargı kararlarıyla ortadan kaldırılabi-
liyor. Mahkemelerde genel ahlak anlayışı 
erkekler lehine çekiştiriliyor. Kadınların 
nafaka alma hakkı, kadın, bu ahlak anla-
yışına uyumlu yaşamadığı iddiasıyla ‘ku-
surlu taraf’ kabul edilerek engelleniyor. 
Cinsel saldırı suçları hakimlerin ısrarlı 
‘rıza’ arayışı ile cezasız bırakılıyor.

Tecavüz saldırısı, erkeklerin önlene-
mez cinsel dürtüleri ve hormon salgıla-
maları nedeniyle yapılmıyor. Tecavüzün 
nedeni sapıklık değil. Cahillik, eğitimsiz-
lik de tecavüze neden olmuyor. Tecavüz 
kadınların kıyafetleri, bakışları, davra-
nışları nedeniyle kışkırtılan erkeklerin 
eylemi de değil. Dolayısıyla tecavüzün 
panzehiri hadım etme, hormon tedavisi 
olmadığı gibi psikolojik destek ve eğitim 

“Tecavüz bir erkek eylemidir”1 
Erkeklik suçudur!
Tecavüz korkusu hiç kuşkusuz biz kadınların özgürlüğünü sınırlayan, cinsel yönden 
edilgen, iki yüzlü olmamızı, erkeklere boyun eğmemizi gerektiren en önemli etkendir

Filiz Karakuş

DOSYA

Tecavüz davalarında 
da eylemin kaynağının 
patriyarka, eyleyenin 

erkek, maruz kalanın kadın 
olduğu üzerinden yol almak 

gerekiyor

“(Patriyarkal) Toplum 
(erkeğe) “tecavüz etme” 

değil, (kadına) 
“tecavüzden korun” 

diyor”
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de değil. Tecavüz kadınların emekleri, 
bedenleri ve kimlikleri üzerindeki dene-
timin bir parçası ve aile içinde emekleri-
ne el konulan kadınların toplumsal ola-
rak itaatkâr olmalarının sağlanmasıyla 
da bağlantılı. Erkekler kadınlarla cinsel 
ilişkilerinde kadınların cinsellikte nasıl 
haz aldıklarıyla ilgilenmezler ve cinsel-
liği duhul merkezli yaşarken kadınların 
boyun eğmesini beklerler. “Erkekler 
zaten sistematik olarak kadınların ne is-
tediğini bile fark etmemeye şartlanmış-
lardır. Hele pornografi düşkünüyseler, 
kadınların kendilerine karşı ilgisizliğine, 
tepkiselliğine, açıkça hayır demelerine 
rağmen hayır dendiğinin bile farkında 
değillerdir.”2 Tecavüz aile içinde çok 
yaygınken, sokakta tecavüze uğrayan 
kadının bunu hak edip etmediği değer-
lendirilir. Patriyarkaya göre tanımlanan 
iffetsiz kadınlar; gece sokakta gezdiği, 
içki içtiği, ‘bakire’ olmadığı, fahişelik 
yaptığı için tecavüze davetiye çıkarmış-
lardır. “Tecavüz korkusu hiç kuşkusuz 
biz kadınların özgürlüğünü sınırlayan, 
cinsel yönden edilgen, ikiyüzlü olmamı-
zı, erkeklere boyun eğmemizi gerektiren 
en önemli etkendir.”3

Son yıllarda kadına yönelik erkek 
şiddetinin her türlüsü; dayak, cinsel ta-
ciz, cinsel saldırı, tecavüz, kadın cina-
yetleri eskisiyle kıyaslanmayacak kadar 
görünür oldu. Toplumun her kesiminin, 
hükümetin, TBMM’nin gündemine ta-
şındı. Feministler olarak ise bu günde-
min patriyarka ile ilişkisini açığa çıkar-

mak üzerine uğraşıyoruz. Kadınlara şid-
det uygulayan öznenin erkek olduğuna, 
şiddetin kaynağının erkek egemenliği ol-
duğuna ve kadınların ezilmesine ve eşit 
kabul edilmeyişine odaklanmadan bu 
sorunu çözmenin mümkün olamayacağı-
nı söylüyoruz. Sadece kadın cinayetleri 
değil kadına yönelik erkek şiddetinin her 
türlüsünün politik olduğunu ifade eder-
ken, güncel taleplerimizi erkek egemen-
liğini aşındıracak ve kadını güçlendire-
cek şekilde formüle etmeye çalışıyoruz. 
Kadınlarla erkeklerin eşitsizliğini yok 
saymadan yol almaya çalışıyoruz. 

Kadın cinayetlerinde yargının ‘haksız 
tahrik indirimi’ni merkeze alan yaklaşı-
mı, cinayetlerin erkek egemenliğiyle iliş-
kisini ve yargının erkek adaletini deşifre 
etmemizi sağladı. Dolayısıyla, tecavü-
zün suç sayılması kadar, nasıl ele alın-
dığı da çok önemli. Tecavüz davalarında 
da eylemin kaynağının patriyarka, eyle-
yenin erkek, maruz kalanın kadın olduğu 
üzerinden yol almak gerekiyor. Ancak 
o zaman, içinde bulunduğumuz tarihsel 
koşullarda kadınların kimi zaman te-
cavüze “hayır” diyememeleri, “hayır” 

deseler bile kimi zaman 
bağıramamaları, tecavüz 
sonrası kirlenmişlik duy-
gusuyla derilerini soyacak 
kadar sıcak sularla yıka-
narak delilleri yok etme-
leri, tecavüze uğradığında 
suçlanacağı, yargılana-
cağı kaygısıyla kimseyle 
paylaşmak istememeleri; 
toplumda, kamuoyunda, 
mahkemelerde kadınların 
aleyhine, kadınları suçla-

yıcı argümanlar olmak-
tan çıkar. Kadınların, 
ailelerinin geçmişi 
mahkeme salonlarında 

yağmalanmaz. Kadının 
beyanını esas almaya 
yönelik yargılama usül-
lerinin önü açılır. Ve an-

cak o zaman mahkemeler, 
kadınların suçluluk, utanma 

duygularını güçlendiren, tekrar 
tecavüze uğradıklarını hissetti-

ren yerler olmaktan çıkar; 
tecavüz suçu genel ahlak, 
aile ve kamu düzenine etki-

si üzerinden değil, kadın temel alınarak 
yargılanır. Tüm bir hukuk sisteminin er-
keklik suçları üzerinden yeniden düzen-
lenmesi de kadınların güçlenmelerine 
katkıda bulunur. Erkek tecavüzleri aza-
lır. Kadınların tecavüze direnme ve ifşa 
etme öykülerine daha çok tanıklık ederiz.

2005 yılında yürürlüğe giren Türk 
Ceza Kanunu’nda kadınlara yönelik 
aile içi tecavüz suç sayılıyor. Ancak bu 
önemli kazanım dava konusu olduğunda, 
yargılama sürecinde kadınları mağdur 
edebiliyor. Bunun esas nedeni, tecavüze 
uğrayan kadının suçlu olarak görülme-
si. Aile içi ‘cinselliği’ yargılama konusu 
yapmanın hala meşru sayılmaması. Bir 
diğer nedeni ise ‘rıza ile tecavüz’ün bir 
cinsel ilişki türü olarak benimsenmesi. 
Hukukta olduğu gibi kadınların ve er-
keklerin hayatlarında da ‘rıza ile tecavüz’ 
bir olgu olarak varlığını koruyor. Çocuk 
yaşta, görücü usulüyle ve zorla evlen-
dirmeler, boşanmanın onaylanmaması, 
kadınların kocaya ekonomik bağımlılık-
ları, şiddet korkusu aile içinde tecavüzü 
körüklüyor. Kadınlar tecavüze uğra-
dıklarında şikayet etmeyi aklından bile 
geçiremeyebiliyorlar. Şikayete bağlı bir 
suç olan tecavüz cezasız kaldığı gibi, ka-
dınlar bu travmayla kendileri baş etmeye 
çalışıyorlar.

Tecavüzün patriyarkadan kaynaklı bir 
erkeklik suçu olduğunu ifşa ederken, bir 
yandan da cinsellik, doğurganlık ve üre-
meyi birleştiren heteroseksizm üzerine 
tahlillerimizi geliştirmek önemli geliyor 
bana. Zorunlu heteroseksüelliğin, cinsel-
lik ile tecavüz arasındaki eşiğin kolayca 
aşılabilmesine neden olabileceği üzeri-
ne düşünmemiz gerekiyor. Kadınlar ve 
erkekler arasındaki cinselliğin ‘güç’ ve 
‘boyun eğme’ üzerinden normalleştiril-
mesine; tecavüzcüye âşık olmanın, evle-
nerek hayata devam etmenin, tecavüzden 
haz almanın vb. dizilerle, pornografiyle 
olağanlaştırılmasına; zorunlu hetero-
seksüelliğin kadınların haz dünyasını 
erkeklere göre biçimlendirmesine karşı 
alternatif politikalar üretmeye kafa yor-
malıyız. Bunun için feminist politikanın 
bir parçası olarak cinsellik konuşmalıyız. 
Erkeklerin kadınları denetleme mekaniz-
malarının bir parçası olan tecavüze karşı 
politikamızı ve kendimizi güçlendirmek 
için buna da ihtiyacımız var. 
___________________________
1Susan Brownmiller Cinsel Zorbalık, Cep 
Kitapları:35/Cinsellik dizisi:1.
2 Catharine A.MacKinnon Feminist Bir Devlet 
Kuramına Doğru, Metis Kadın Araştırmaları 15.
3 Lynne Segal Gelecek Kadın mı?Afa kadın.

DOSYA
Tecavüzün sadece bir 

insanlık suçu olduğunu 
söylemek yeterli değil... 
Söz konusu patriyarka 

olduğunda, bu soyutlamada 
insan kavramının somut 

karşılığı erkek

“Tecavüze sebep olan şeyler:
-Cilveleşme

-Uygunsuz kıyafet
-Fazla alkol

-Tecavüzcüler”
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Bu yazıda üç farklı tecavüz 
öyküsünden1 yola çıkıyoruz. 
Üçü de gerçek yaşam öykü-
sü. İkisi A.B.D.’de yaşanmış, 

birisi -ensest öyküsü- ise Fransa’da. 
Ama bu öykülerin tümü de aynı zaman-
da sindirilmeye, tecavüzün utancını ve 
suçluluğunu üstlenmeye, sessiz kal-
maya karşı direnmenin, ifşa etme-
nin, haykırmanın öyküleri... 

Nathalie 12 yaşındayken, bir 
gece uykusunun arasında ansızın 
babasının yatağının kenarında otur-
duğunu fark eder. Baba Nathalie’nin 
14 yaşındaki ‘sevgili’si Franck’ten 
söz etmeye başlar: Franck’ın kendi-
sine neler yaptığını, onun da “böy-
le” okşayıp okşamadığını sorar. 
Nathalie babasına odadan gitmesini 
söyler. Ardından şaşkınlık ve korku 
içinde sabahı getirir. Ondan sonraki 
4.5 yıl boyunca Nathalie’nin gece-
leri korkularla, kâbuslarla, dayakla, 
tecavüzle geçecektir. İkinci gece ba-
bası, Franck’la seviştiğini bildiğini 
söyler ve tehditlerle kızına tecavüz 
eder. Franck’la seviştiği halde ken-
di babasıyla sevişmeyecek bir kal-
tak mıdır Nathalie? Babasına “ha-
yır” demeye, bir buyruğuna karşı 
çıkmaya nasıl cüret edebilir? Baba 
yıllarca, kâh kızını suçlu ve “aşağı-
lık” hissettirip bu saldırıyı hak etti-
ğini düşündürerek, kaba güce baş-
vurarak; kâh kendisinin evdeki ve 
toplumdaki erkek iktidarından dem 
vurarak; yer yer de duygusal şantajlarla, 
Nathalie’yi sindirir ve teslim alır. 

Bu tecavüz öyküsünün en çarpıcı 
yanlarından biri, erkek iktidarıyla baba 
otoritesi ve baba otoritesiyle de baba-
nın kızının bedenine hoyratça el koy-
ması arasındaki bağlantıları çok açık 
bir biçimde ortaya koyması. Babası 
karşısında dehşet içinde kaldığı anlar-
dan birinde şunlar geçer Nathalie’nin 
aklından: “Ona ‘hayır’ deme hakkı-
mızın olmadığını biliyorum. Bundan 
nefret eder. Kendisine itaat edilmesi-
ni, saygı gösterilmesini ister, aksi hal-
de boku yersiniz”, “Direnirsem, ya da 
bağırırsam beni döver. Annem onun 

dediklerini yapmadığı zaman onu na-
sıl dövmüştü...”; “Onun buyurduğuna 
karşı çıkılmazdı… Güçlüydü, işte bu 
kadar. Üzerimizde her tür hakka sahip-
ti...” Baba iktidarı, patriyarkal iktidar 
biçimlerinin en çıplağı olduğu ölçüde, 
ensest sırasında iş başında olan iktidar 
mekanizmaları, genel olarak tecavüzün 
erkek iktidarıyla bağlantıları konusunda 

çok ipucu veriyor. Kirli, suçlu, değersiz 
hissettirme, utandırma, iktidarın kaba 
gücüne başvurma, sindirme, suskun-
luğa mahkûm etme, suça ortak etme... 
Bunlardan biri veya birkaçı her tecavüz 
öyküsünde var. 

Nathalie’nin geçirdiği ilk dönüşüm, 
korkusunu ve suçluluk duygusunu öfke-

ye dönüştürmek. Ondan düpedüz nefret 
edebilmek, tiksinmek, yok olmasını is-
temek. Annesi nihayet boşanmaya karar 
verip de, Nathalie babasının etki alanın-
dan fiziksel olarak kurtulduğunda ise, 
artık her attığı adım, bir sonrakini geti-
riyor. Bir aile yakını genç kadına sırrını 
açmasıyla başlıyor olaylar. Babası hak-
kında dava açılıyor. Ardından Nathalie 

bir televizyon programına katılıyor. 
Bu program ona kitap yazma ce-
sareti veriyor. Artık Nathalie’nin 
amacı çok belli: Tanıklığını pay-
laşarak, ensest tehdidi veya ensest 
yaşayan kız çocukların konuşmala-
rına, ifşa etmelerine destek olmak. 
Yayıncısı, yaşadıklarını kağıda 
dökmenin Nathalie için çok güç 
olacağını düşünerek onu vazgeçir-
meye çalışıyor. Ama Nathalie kabul 
etmiyor. Nitekim kitabı yayınlan-
dıktan sonra (1990) kendisine ka-
dınlardan onlarca tanıklık geliyor. 
Bu tanıklıkları da 1997 yılında, 
Ensest Çocukları adıyla yayınlıyor. 
Konuşmak, yazmak, ifşa etmek, ço-
cukları konuşmaya yönlendirmek 
o dönem Nathalie’nin üstlendiği 
bir misyon adeta. O arada Hukuk 
Fakültesi’ni bitirip, avukat oluyor. 
Bu kez de kızları mahkemelerde sa-
vunmak üzere...

***
Alice 8 Mayıs 1981’de gece 

12’de parkta tecavüze uğrar. 
Kendisini takip eden ve kaçmaya 
çalıştığında döven bu adamın ken-
disini öldüreceğine emin olur ve 

sürekli nasıl kurtulurum sorusuna kitler 
kendini. Adamın isteklerini yapmak du-
rumundadır yoksa canından olacaktır. 
Kanlar içinde, önce kaldığı öğrenci yur-
dunun güvenlik görevlisine, sonra ka-
rakola gittiğinde polisler onun ‘talihli’ 
olduğunu, tecavüze uğradığı yerde daha 
önce bir kızın öldürüldüğünü söylerler. 
O esnada kulağını tırmalayan bu talih 
kelimesi, bundan sonra hayatının mer-
kezine oturacaktır.

Alice daha ilk andan kavrar: 
“Başınızdan böyle bir şey geçince aile-
nizi de gözetmeniz gerekiyor”; bu sis-
temde tecavüz, mağdur kadını çabucak 
atlar, aileyi yıpratır çünkü. “Madem bı-

Suskunluğu bozanlar
Üç ifşaat öyküsü
Öykünün en çarpıcı yanlarından biri, erkek iktidarıyla baba otoritesi ve baba 
otoritesiyle  de  babanın kızının bedenine hoyratça  el koyması arasındaki 
bağlantıları çok açık bir biçimde ortaya koyması

Delta Meriç, Cemre, Gülnur

Alice tecavüzü şöyle 
tanımlar: “Tecavüz zor 

kullanarak cinsel ilişkide 
bulunmaktan ibaret değil; 
varlığını ele geçirmek, her 

şeyi yok etmek demek”
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çağı yoktu, nasıl oldu da tecavüz ede-
bildi?” diye soran bir baba, Alice’in 
yanında nasıl duracağını bilemeyen ve 
Alice’ten daha ‘zayıf’ bir abla ve ya-
şadıklarını dinleyemeyeceğini söyle-
yen bir anneyle kendisini “her zamanki 
Alice gibi” göstermeye çabalar.

Tecavüze uğradıktan sonra, yurda 
gidip arkadaşına anlatmak istemesi ve 
sonrasında annesinin kendisini dinle-
yememesi onda bir yüzleşme sağlar: 
Yaşadıklarını anlatmak istediğini fark 
eder. Çünkü tecavüzcüden gerçekten bir 
intikam almak istiyordur! Beklenenin 
aksine, okuluna döner ve edebiyat der-
sinde intikamını anlattığı adı “Hüküm” 
olan bir şiir yazar. Hukuki süreç ne olur-
sa olsun, Alice hükmü vermiştir: anla-
tacak, sarsacak ve intikamını alacaktır.

Birkaç yıl sonra adamla yolda kar-
şılaşır. Sarsılır, sonradan “Gülüyordu 
çünkü yaptığı yanına kalmıştı”, diye-
cektir. Polise giderek özgürce dolaştığı 
sokaklardan onu koparır, 
teşhis eder. Dava başla-
dığında ‘tecavüz edilen’ 
olarak okulda, ailesinde, 
çevresinde bilinmekte ve 
ona göre muamele gör-
mektedir. Alice tecavüzü 
şöyle tanımlar: “Tecavüz 
zor kullanarak cinsel iliş-
kide bulunmaktan ibaret 
değil; varlığını ele geçir-
mek, her şeyi yok etmek 
demek.” Anlattıkça, teca-
vüzü, erkek şiddeti ve ikti-
darını teşhir ettikçe geri is-
tediği hayatına yaklaşıyor 
gibidir. Onun teşhiriyle, 
utançla gizlenen başka te-
cavüzler ortaya çıkar, baş-
ka kadınlar Alice’e açılır. 
Çünkü Alice ‘talihli’dir, 
yaşadıklarını kendini so-
rumlu tutmadan teşhir ede-
bilmiş ‘sağlam’ bir kadın-
dır. Anlatmanın bedeli er-
kek egemen sorulara muhatap olmaktır 
elbet: “Direndin mi?”, “O saatte parkta 
ne işin vardı?”, “Rıza gösterdin mi?”. O 
nedenle de sürekli bir yenilenmeyi ge-
rektirir, yaşadığı acıyı yadsımadan yola 
devam etmeyi. Alice daha babasının ilk 
tepkisinden itibaren kendine erkek ta-
hakkümünü açık etmiştir. 

Uzun süren davanın sonucunda hu-
kuki mücadeleyi kazanır. Tecavüzcü 
hapse mahkum edilir. Fakat davayı ka-
zansa da peşini bırakmayan tecavüzün 
gölgesini sahiplenir Alice, yokmuş gibi 
davranmaz, hâlâ hayatını tam geri ala-
mamıştır. Nitekim yakın arkadaşı teca-
vüze uğradığında ondan uzaklaşması 

erkek şiddetinin kadınlar arasındaki 
ilişkide de düzenleyici olduğunu göste-
rir: Arkadaşı Lila, Alice kadar ‘sağlam’ 
değildir, onun gibi bu sürecin sonuna 
kadar gidemeyecektir ve Alice’ten ko-
par…

Alice Sebold ifşa sürecini önce bir 
gazete yazısı, sonra bir televizyon prog-
ramına katılarak sürdürür ve son olarak 
tecavüzden itibaren 15 yılını anlattığı 
Talihli Kız kitabını yazar. Alice en bü-
yük intikamı almıştır; sadece bedenini 
değil hayatını ele geçirmeye cüret et-
miş bir tecavüzcü adamı iktidarından 
vurmuştur; onu hiçbir şey olmamış gibi 
sokaklarda dolaşamayacağı kadar teşhir 
etmiş, şiddetini sözle yenmiştir.

***
Üçüncü öykü bir filme de esin kay-

nağı olmuş. 1983 yılında Amerika’da 
Cheryl Araujo adlı bir kadın, bir barda 
dört erkeğin tecavüzüne uğrar. Tecavüz 
sırasında bardaki diğer kişilerin güldük-

lerini, tezahürat ettiklerini, bağrıştıkla-
rını işitir. Tecavüzcülerin elinden kurtu-
lup tecavüze uğradığını haykırarak yarı 
çıplak sokağa fırlar. Hastaneden rapor 
alır ve dava açar. Davanın sonunda dört 
sanık tecavüzden suçlu bulunur. Cheryl 
bir trafik kazasında son bulan 25 yıllık 
kısa yaşamında, tecavüzcülerin cezala-
rını çekmeleriyle sonuçlanacak bir mü-
cadelenin öznesi olmuş ve bu mücadele 
The Accused (Sanık, 1988) filmine de 
ilham vermiştir. 

Sanık filmi, Sarah Tobias’ın, Cheryl 
gibi bir bardan yarı çıplak sokağa fır-
laması ile açılır. Ardından bürokratik 
işlemlerle dolu hastane sahneleri gelir: 

muayene, fotoğraflar, alınan örnekler, 
sorular… Sonra davasına bakacak olan 
avukat Katheryn Murphy’le tanışır. 
Yine güçlü olması gerekir; olay mahali-
ne gitmeli, failleri teşhis etmelidir. Eve 
geldiğinde erkek arkadaşı üzgün oldu-
ğunu söyler ve dışarı çıkarak onu yalnız 
bırakır, aradığı annesine ise olayları an-
latamaz. Sarah çaresiz ve yapayalnızdır.

Sanık’ı önemli kılan unsurlardan 
biri, çaresizliği bir güçlenme hikayesi-
ne dönüştürmesi. Profesyonel bir avu-
kat olan Katheryn2, Sarah’ın acısına ve 
öfkesine tanıklık ettikçe, davayı kazan-
maktan çok, Sarah’la kadın dayanışması 
ilişkisi kurmaya yönelir. Dava boyunca, 
birbirlerine olan inançlarını kaybedip ye-
niden kazanan bu iki kadın, tecavüzcüle-
rin ve bardaki suç ortaklarının cezalarını 
çekmesi gerektiğine karar verir ve sonuç, 
gerçek hayatta Cheryl’in davasında oldu-
ğu gibi sanıkların suçlu bulunmasıdır.

Sanık filminin mesajını Sarah’ın te-
cavüze uğradığı sahnede 
açıklıkla görmek mümkün. 
Sarah bara mini bir etek 
ve derin bir göğüs dekol-
tesiyle gelir. İçki içer ayrı-
ca uyuşturucu da almıştır. 
Etrafına gülücükler saçar, 
flört eder. Ismarlanan içki-
leri kabul eder. Seksi bir şe-
kilde dans eder. Flört ettiği 
adamlardan biriyle öpüşür 
ve adam kendisiyle seviş-
meye başladığında durur, 
“Hayır” der. İşte bu nokta-
dan sonra olmuş olan her 
şey tecavüzdür. Tecavüz 
sırasında sadece “Hayır” 
demesi mahkemede karşı 
bir argüman olarak kul-
lanılır. “Neden yardım 
edin tecavüz ediyorlar!”, 
“Polis!” diye bağırmaz da 
yalnızca “Hayır!” der? 
Davranışları düşünüldü-
ğünde aslında bardaki 

erkek güruhuyla yatmak isteyen bir 
kaltak olmasın, hayır derken evet 
demek istemiş olmasın sakın? Hayır 
kelimesinin muğlaklığını ima eden 
bakışlara karşı kelimeyi sahiplenir 
Sarah, öfkeyle “Hayır” demeyi sürdü-
rür çünkü anlamasalar da, hayır, hayır 
demektir. 
___________________________
1 Bahsi geçen kitaplar: Nathalie Schweighoffer, 
J’avais douze ans..., Fixot, Paris, 1990, Alice 
Cebold, Talihli Kız, Kanat, 2005 ve film: Sanık, 
Yön. Jonathan Kaplan, 1988.
2 Katheryn Murphy karakterini canlandıran 
Kelly McGillis’in kendisinin de bir tecavüz mağ-
duru olduğunu ve bu durumun kendisini bu role 
teşvik ettiğini belirtelim. 

Sanık filminden bir kare
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Rıza, erkek adaletin diğer (bir) adı
Feministler olarak tam da bu güç ilişkilerini, kadınların susturulmasını, şiddete, güce, 
erkeğin arzusuna rıza göstermek durumunda kalışlarını görünür kılmaya çalışıyoruz

Yıllardır N.Ç. davası olarak 
bilegeldiğimiz, bir kent eş-
rafının bir kız çocuğuna 
toplu tecavüzü davası sade-

ce feministleri değil, vicdanlı vicdansız, 
aklı başında herkesi ürpertecek, ürküte-
cek şekilde sonuçlandı: 13 yaşında bir 
kız çocuğunun toplu tecavüze rızası 
vardı! Tecavüz ve cinsel saldırı dava-
larında adaletin, uygun cezalandırma-
nın yerine getirilmediğine ilk kez tanık 
olmuyoruz; bu ilk hayal kırıklığımız 
değil. Delil yetersizliği bahanesiyle, 
delillerin karartılmasıyla, hukuksal ta-
nımların yetersizliği gerekçesiyle, er-
kek dayanışmasıyla, cinsiyetçi ve kadın 
düşmanı önyargılarla, ama illa ki erkek-
leri korumaya içilmiş 
antla adaletin yerine 
gelmediğine binler-
ce kez tanık olduk. 
N.Ç davasında er-
kek egemen yargının 
erkekleri korumak, 
kollamak için sınır 
tanımadığı yüzümü-
ze vuruldu bir kez 
daha. Elbette bu ka-
rarı herkesin vicda-
nında mahkûm eden 
N.Ç.’nin bütün bun-
lar olurken bir çocuk 
olmasıydı, üstelik de 
‘çocuğun rızası’ gibi zaten hukuksal 
meşruiyeti olmayan bir kavramdan yeni 
düzenlemelerle çoktan vazgeçilmişken. 
N.Ç davası son değildi ne yazık ki. Yine 
bir lise öğretmeninin kız öğrencisine 
tecavüzü davası benzer şekilde sonuç-
landı. Rızasının olmadığını en çok söy-
leyemeyecek durumda olanlara “rızan 
vardı” demek, zalimlerin bir eğlencesi 
olsa gerek. Hazır yol açılmışken devam 
ediyorlar. Son zamanlarda kadının rıza-
sının sorgulandığı, rızasının arandığı, 
yargılamanın kadının davranışlarına 
yöneldiği birçok tecavüz, cinsel saldırı 
davasına tanık olduk, oluyoruz. Benim 
bu yazıdaki amacım, “rıza” kavramının 
kendisini mevcut yasalardan bağımsız 
bir şekilde tartışmak. Temel sorunum, 
kavramın kendisinin tecavüz ve cinsel 
saldırı durumlarında meşru bir kulla-
nımının, özellikle meşru hukuksal kul-
lanımının olup olamayacağı. Bunu tar-
tışabilmek için kısaca rıza kavramının 

tarihsel izini sürmekte fayda var. 
Her şeyden önce rıza kavramının 

burjuva liberal ideolojinin ve onun da-
yanağı olan toplumsal sözleşme kuram-
larının temel kavramı olduğunu akılda 
tutmakta fayda var. Rıza kavramı özel 
mülkiyet üzerinden tanımlanan özel 
alanın ve bireysel hakların korunmasın-
da temel hukuki kavram olarak ortaya 
çıkıyor. Kişinin rızası olmadan kimse 
kimsenin özel alanına girme, özel bilgi-
lerine ulaşma, onun adına konuşma ve 
karar verme hakkına sahip değildir. An-
cak rızanın olması, yani izin verilmesi, 
hak durumuna dönüştürür. Burada rıza 
kavramının; eşit bireyler arası bir ilişki-
nin var olduğu, herkesin özgür iradesi 
ile karar verme hakkı olduğu, kararının 
sorumluluğunu taşıması gerektiği ve 

kararından yine kendi özgür iradesiyle 
ve zorla karşılaşmadan vazgeçebileceği 
varsayımlarına dayandığını söylemeye 
gerek yok. Rıza kavramının tecavüz ve 
cinsel saldırı durumlarında ve davala-
rında merkezi bir kavram olarak karşı-
mıza çıkmasıysa çok eskilere gitmiyor. 
Kavramın bu kullanımının daha ileri bir 
sorgulamasına geçmeden önce, belli bir 
tarihsel aşamada hukuksal bir kazanıma 
işaret ettiğini atlamamak gerekiyor. 

Tecavüz ve cinsel saldırı durumla-
rında şiddet, zor kullanımı ve mağdurun 
direnmesi şartını arayan yasalara karşı 
feministler, bu şartların birçok tecavüz 
durumunu yasa dışında bıraktığını hep 
söylediler ve yasaların daha kapsayıcı 
kılınmasını talep ettiler. Hane içi teca-
vüz, şiddet kullanımına gerek olmayan 
durumlarda tecavüz (örneğin; bayıltma, 
kilitlenme, bilincini yitirme, çocuk teca-
vüzleri gibi durumlarda), tehdit altında 
direnç gösterememe gibi durumlarda 

gerçekleşen tecavüzlerin yasa kapsamı-
na alınmasının arkasında feminist mü-
cadeleler olageldi. Şiddet ve direnç şartı 
yerine rıza şartının getirilmesi, yani şid-
det ve cevabı direnç olmasa dahi, mağ-
durun rızasının olmadığı her cinsel ilişki 
ya da ilişki girişiminin tecavüz ve cinsel 
saldırı sayılması ve suç kapsamına alın-
ması bir kazanım. Bu bile ancak kısmi 
olarak kazanılmış durumda. Halen bir-
çok Batı ülkesinde tecavüz yasaları di-
renç göstermiş olma şartını kaldırmış 
olsa da -ki her yerde kalktığını söyle-
mek hata olur- zor kullanımı şartını rıza 
şartına ekliyor. 

Tecavüzün sadece rıza kavramı üze-
rinden tanımlanması gerektiğini söyle-
yen, rıza kavramını daha ileri düzeye 
taşıyan liberal feministler oldu. Cinsel 

ilişkinin karşılıklı rı-
zaya dayalı bir söz-
leşme olarak yorum-
lanması, hem gele-
neksel olarak kadın-
ların kocalarına tabi 
durumlarını aşındır-
mak hem de devletin 
ve toplumsal kurum-
ların cinselliği dü-
zenleyici ve kontrol 
edici uygulamalarına 
direnmek açısından 
anlamlıydı. Liberal 
feminizm açısından 
cinsel sözleşme kura-

mı karşılıklı rızanın olmadığı cinselliğin 
mahkûm edilmesi kadar, karşılıklı rıza-
ya dayalı her türden cinselliğin toplum-
sal olarak meşru kılınması, onaylanması 
anlamına da geliyordu. Heteroseksüel 
dayatmaya karşı çıkmanın yolu da bu-
radan geçiyordu, pornografi ve fuhuşun 
rızaya dayalı olduğu müddetçe yasal kı-
lınmasının ve bu sektörde çalışanların 
haklarının ve sağlığının güvence altına 
alınmasının yolu da.

Liberal feminizmin hesaba katma-
dığı, hetero-patriyarkal sistemin zorla-
yıcı güç kullanımının çeşitliliği ve bu 
yolla rıza ürettiği gerçeğiydi. Süregi-
den hetero-patriyarkal sistemde, eşitler 
olarak var olamayacağımızı, hukuken 
ya da dışarıdan rıza olarak tanımlanan 
birçok durumun arkasında eşitsiz güç 
ilişkilerine zorunlu tabiiyetin ve zor 
kullanımının yattığını göz ardı ediyor-
du. Liberal feminist cinsel sözleşme 
kuramcılarına ve bu bakışla hazırlanmış 

Özlem Barın
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tecavüz yasalarına en şiddetli eleştiri 
radikal feministlerden geldi. Özellikle 
Catharine MacKinnon, Marx’ın emeğin 
rızaya dayalı mübadelesi çözümleme-
sine atıfta bulunarak hetero-patriyarkal 
sistemin de kadınların rızasını kendi 
normlarına göre ürettiğini, her rızanın 
ardında kadınların pasifleştirilmesinin 
yattığını öne sürdü1. Rızadan bahse-
derken hetero-patriyarkal bir toplumda 
cinselliğin erkek cinselliğine referansla 
kurulduğunu, burada da gücün belirleyi-
ci olduğunu yok sayabilir miyiz? Erkek-
lerin aktif, güçlü, saldırgan, arzulayan, 
başlatan kabul edildiği; kadınlarınsa 
arzunun nesnesi ve pasif alıcıları olarak 
zevk almalarının beklenmediği, sadece 
kabul etmelerinin yeterli görüldüğü bir 
toplumsal düzende rızadan bahsetmek 
anlamlı olabilir mi? Gücün erotikleşti-
rildiği, güçsüzlerin kadınsılaştırıldığı, 
cinsellik ve şiddetin zaten iç içe geçti-
ği, kadınsı cinselliğin pasif ve mazoşist 
olarak kodlandığı, zora dayalı seksin 
normal seksin bir parçası olduğu bir 
cinsellik düzeninde güçsüz kılınan tara-
fın evet ya da hayır demesinin bir anla-
mı kalmıyor. Hayır evet, evet  “yetmez 
daha fazla zorla” anlamında alınıyor. Bu 
koşullarda rıza kavramının temel belir-
leyici kavram olmasında ısrar etmek, 
birçok güç ilişkisini gizlemeye, zor kul-
lanımını meşrulaştırmaya yaramaktan 
öte bir anlam ifade etmeyebilir. Femi-
nistler olarak tam da bu güç ilişkilerini, 
kadınların susturulmasını, şiddete, güce, 
erkeğin arzusuna rıza göstermek duru-
munda kalışlarını görünür kılmaya çalı-
şıyoruz. Rıza kavramı tam da kadınların 
ve kadınsılaştırılanların özgür iradesini, 
cinsel edime iradi katılımını, otonomi-
sini, bir fail olarak cinsel edim içinde 
bulunmasını ve zevk arama hakkını yok 
sayıyor, hatta gereksizleştiriyor.

Batı’da rıza kavramını merkeze 
alan birçok yargılama, dava sonucu da 

gösteriyordu ki bu kavram kadınların, 
mağdurların lehine değil, aleyhine işle-
tiliyor. Beyan esas alınmadığı müddetçe 
kadının rızasının olup olmadığını kim 
bilebilir, kim saptayabilir? Yaşananın te-
cavüz olup olmadığına bu durumda kim 
karar verecek? Tecavüze uğrayanın be-
yanı, en iyi ihtimalle nesnel yargılama, 
masumiyet karinesi ve savunma hakkı 
gerekçesiyle, ama aslında kadınların 
fettan olduğu gerekçesiyle zaten esas 
alınmıyor. Bu durumda geriye kalan tek 
şey “mens rea”ya, yani suçlananın suçu 
işlediği andaki zihinsel durumuna baş-
vurmak kalıyor, hukuk da bunu güvence 
altına alıyor. Bu durumda erkek tarafın 
suçsuz olduğunu kanıtlamasının koşulu, 
mağdurun rızasının olduğuna samimi bir 
şekilde inanmış olduğunu ifade etmesi, 
yargılayanları buna ikna edebilmesine 
indirgeniyor. Bu durumda suskunluk da, 
giyilen kıyafet de, kadehin tutuluş biçi-
mi de, kadının geçmiş cinsel yaşantısı 
da rıza kabul edilir. Burada temel sorun 
bence, rızanın olduğunun sanılmasının 
cinsiyetçi önyargılarla kabul ettirilme-
sinden çok, yani yargının bu cinsiyetçi 
kabulleri paylaşmasından çok, tecavüz, 
cinsel saldırı gibi bir kişinin bedensel 
ve ruhsal, en mahrem bütünlüğüne yö-
nelmiş bir edimin gerçekliğinin ve anla-
mının bu edimde bulunanın algısına ve 
yorumuna terk edilmesi. Hâlbuki bunun 
mağdur için bir anlamı vardır, tecavüz-
cü için değil. Kadının beyanını nesnellik 
arayışında temel almayan bir yargılama, 

nesnelliği tecavüzcünün algısına indir-
gemiş oluyor. Kadının beyanının esas 
alınmadığı, rıza gibi edilgin anlamlara 
sahip, erkek cinselliğine referansla ku-
rulmuş bir kavramla hareket edildiğinde 
bu zaten kaçınılmaz. 

Bitirirken iki şeyin altını çizmekte 
fayda görüyorum. Birincisi hukuksal 
kavram ve ilkelerin a priori (deney-im-
den önce) olmadığı, ancak belirli tarih-
sel koşullarda güç ilişkileri içinde belir-
lendiği. Kadının beyanının esas alınması 
talebimize karşı masumiyet karinesinin 
öne sürülmesinde de bunu akılda tutmak 
gerekiyor. Evet bu ilke, yani masumiyet 
karinesi, savunma hakkıyla birlikte mü-
cadeleler sonunda elde edilmiş bir kaza-
nımdır. Tarihsel olarak, bireyin baskıcı 
devlet karşısında, suçlanan güçsüzü 
suçlayan güçlü karşısında ya da bireyin 
eşitleri karşısında korunmasını güvence 
altına alır, burjuva hukukunun direği-
dir. Ama suçlanan güçlünün suçlayan 
güçsüz karşısında korunmasını temel 
almaz; en azından bunun için mücadele 
edilmemiştir. Patriyarkal güç ilişkileri 
içinde hukuk önünde kadınları erkeklere 
karşı koruyacak bir ilke talep ediyoruz; 
bu tam da hukukun esasına ilişkindir. 

Bir diğeri ise rıza kavramına karşı 
çıktığımızda yaptığımız, post feminist-
lerin iddia ettiği gibi kadınları ‘kurban-
laştırmak’ cinselliği olumsuzlamak de-
ğil. Tam da temel olanın pasif rıza değil, 
kadınların kendi iradeleri ile cinselliğin 
faili, aktif katılımcısı, yürütücüsü, arzu-
sunun tatminini arayan, zevk talep eden, 
zevk alan otonom özneler olarak kabul 
edilmeleri olduğunu söylüyoruz. Çünkü 
aksi, rıza olsa da olmasa da tecavüzdür. 
Ya da kadınları “Lütfun da hoş, kahrın 
da hoş” demeye mahkûm etmektir. 
________________________________

1 Catharine A. MacKinnon, Toward a Feminist 
Theory of the State, 1989. 

Rızadan bahsederken 
hetero-patriyarkal bir 

toplumda cinselliğin erkek 
cinselliğine referansla 

kurulduğunu, burada da 
gücün belirleyici olduğunu 

yok sayabilir miyiz?
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Tecavüz suçunun mağduru kim? Faili kim?
Evlilik içi tecavüz dahil olmak üzere kadının rızası olmaksızın yapılan her türlü 
cinsel içerikli davranış suç teşkil eder

Hakim, duruşma sırasında, 
tecavüz mağduru kadına 
soruyor; “Kaçmak için uğ-
raştın mı?”, “Kaçmak için 

ne yaptın, pencereyi açıp bağırdın mı?”
Diyarbakır’da bir tecavüz davasın-

da, iki yıldır tutuklu olan sanık hak-
kında mahkeme ‘beraat’ kararı veriyor,  
hâkim tecavüze uğrayan kadına soru-
yor: “Neden bağırmadın?”

13 yaşında kız çocuğu tecavüze uğ-
ruyor, hakim soruyor; “Göster bakalım 
nasıl oldu?”

Öğrencisine tecavüz eden öğret-
men tutuksuz yargılanıyor, hakkında 
‘beraat’ kararı veriliyor, mahkemenin 
gerekçesi hep aynı: ‘delil yetersizliği’, 
‘tecavüze uğrayan mağdur kadının ina-
nılırlığı’...

Vakaların ortaya çıkarılması, suçun 
tespit edilmesi için şüphelilerin sorgu-
lanması gerekirken ne zamandan beri, 
cinsel suç mağduru kadınların bu den-
li sorgulanması kural haline geldi? Ne 
zamandan beri  ‘çapraz sorguya’ tabi 
tutulan mağdur kadınların ifadelerinde 
haksız tahrik indirimleri ya da beraat 
kararlarına dayanak olarak gösterilmek 
istenen ‘rıza’ aranıyor? 

Yerleşik cinsiyetçi rollerden besle-
nen cinsiyetçi önyargılar tecavüz dava-
larında, “Şüpheden sanık yararlanır,” 
ve ‘masumiyet karinesi’ kisvesi  altın-
da servis edilerek sunuluyor ve böylece 

ceza hukukunun bu temel ilkeleri de 
cinsiyetçi yargılama sürecinde yerle 
yeksan ediliyor. 

Cinsiyetçi yargılama süreci kadının 
beyanının esas alınması bir yana, ka-
dının beyanda bulunmasına dahi izin 
vermiyor. Bu durum, kadının aleyhine 
yürüyen süreçlerin adil yargılanma hak-
kını nasıl ihlal ettiğini ortaya koyuyor. 
Kadının beyanda bulunamadığı, beyanı-
nın esas alınmadığı bu sürecin tamamla-
yıcısı olarak da önyargılar devreye giri-
yor. Kimi zaman ka-
dın; kıyafetleri, gece 
dışarı çıktığı saat gibi 
nedenlerle provoka-
tif  ilan ediliyor, kimi 
zaman da kadın çıl-
dırmış olmakla, ya-
lan söylemekle zan 
altında bırakılıyor. 
Öyle ya, tecavüz fa-
illerine verilen her 
haksız tahrik indirimi, zımnen ‘suçun 
haklılığına’ işaret ederken; her beraat 
kararı, kadını yalancılıkla itham edi-
yor. Feministler sözlerini bu noktadan 
kuruyor: “Kadına ne giyeceğini söyle-
me, erkeğe tecavüz etmemesini söyle.” 
Delil yetersizliği diye açıklama getiren 
mahkemelere bu noktada şunu sormak 
gerekiyor: Hangi delili araştırdınız da 
delil yetersizliğine karar verdiniz? 

Cinsel suçlar, kapalı alan suçları ol-
duğu için suça tanıklık eden kişi mağ-
durun kendisidir. Kadınlar genellikle, 

kapalı alan suçlarının ispat koşullarının 
bu denli zor olması, suçun işlenmesin-
den sonraki süreçte geçirdiği vuruk tik 
dönem nedeni ile suçu rapor ettiremi-
yor.

Maalesef cinsel suç mağdurlarının 
karşı karşıya kaldığı bu zor dönemeç 
daha polis karakollarında ya da savcılık-
ta suçun ihbar edilmesi sırasında başlıyor. 

İfadeler çoğu kez,  herhangi bir gizli-
lik kuralı yürütülmeden alınıyor. Örneğin 
ifade odalarına herkes istediği gibi girip 

çıkabiliyor. İfade tu-
tanaklarını isteyen, o 
an sürece dahil ol-
mamasına rağmen 
okuyabiliyor; hika-
ye dinler gibi ifade-
leri dinleyebiliyor. 
Dolayısıyla zaten 
bir travmanın içinde 
olan bir kadın için 
böyle bir ortamda 

olayı anlatması bütünüyle zorlaşıyor.  
Soruşturma ve kovuşturma aşama-

sında adeta kadının beyanlarının yalan 
olduğu üzerinden bir süreç yürütülü-
yor. İşte bu noktada, ceza hukukunun 
o en temel masumiyet karinesi, kadının 
inanılırlığının sorgulanarak, esasında 
yalan beyanda bulunduğu karinesi üze-
rine kuruluyor. 

Cinsel suçlar ve suça teşvik
The Guardian’da yayınlanan bir 

röportajında savcı Alison Saunders’in, 
İngiltere’de tecavüz davalarında delil-
lerin değerlendirmesine ilişkin sözleri 
önemli: Tecavüz davalarında, suçun 
soruşturulması ve devamında görev 
alan kişiler, basmakalıp cinsiyetçi rol-
ler ve mitler hakkında eğitilmelidir ve 
önyargılarından uzak bir şekilde süre-
ci yönetmelidirler. Yargılama usulleri, 
kadınların suçları rapor ettirmelerinde 
cesaretlerini kıracak nitelikte olmama-
lıdır. 

Tecavüz suçları en az rapor ettirilen 
suçlar arasında yer alıyor ve kadınlar 
şikâyet etmektense saklamayı tercih 
ediyorlar. Çünkü toplum nezdinde ve 
yasal süreçte karşılaştıkları tepkiler 
nedeniyle mücadeleleri zorlaşıyor ve 
hayatlarını yeniden kurmak imkânsız 
hale geliyor. Üstelik bu tepkiler nede-
niyle kadınlar, hayatlarını içselleştir-
dikleri bir suçluluk duygusuyla sürdür-
mek zorunda bırakılıyorlar. 

Deniz Bayram

Ne zamandan beri ‘çapraz 
sorguya’ tabi tutulan 
mağdur kadınların 

ifadelerinde haksız tahrik 
indirimleri ya da beraat 

kararlarına dayanak olarak 
gösterilmek istenen ‘rıza’ 

aranıyor?
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Suça maruz kalan kadınlar kendile-

rini, polise ve/veya savcılığa başvur-
dukları andan itibaren özenli, gizlilik 
içerisinde yürütülmesi gereken yargı-
lama usullerinden ziyade sorgulandık-
ları, suçlandıkları bir yerde bulmakta-
dırlar. Öyle ki, zaman zaman kadının 
özel hayatı bile bu suçların aklanması-
na kaynaklık etmektedir. Örneğin seks 
isçisi kadınların maruz kaldıkları vaka-
ların dava dosyalarında ‘fahişe’ olma 
durumları özellikle vurgulanmaktadır, 
“Tecavüzü hak ediyorsun” der gibi. 

1997 yılında Amerika’da yapılan 
bir araştırmaya göre, (Türkiye’de ka-
dına yönelik şiddet davalarında olduğu 
gibi cinsel şiddete ilişkin olarak da 
sağlıklı istatistiki veri bulunmu-
yor) mağdurların toplum ve 
ilgili otoriteler tarafından 
inandırıcı olmamakla suç-
lanmaktan korkmaları; 
sorgulanmaktan kork-
maları; tecavüz sırasın-
da alkollü olmaların-
dan ötürü suçlanmak-
tan korkmaları; polise 
bütün olanları tam 
olarak anlatamaya-
caklarını düşünmeleri; 
destek görmeyecekleri-
ne inanmaları; mahkeme 
sürecinde olayların nasıl 
ele alınacağı ve sürecin nasıl 
işleyeceği konusunda duyduk-
ları endişe; yakınları/bildikleri 
kişiler tarafından maruz kaldıkları 
eylemleri cinsel suç olarak kategorize 
etmekte zorlanmaları; ensest vakala-
rında ailevi durumlar; mağdurların cin-
sel suçları rapor ettirmedeki isteksizlik 
ve vazgeçme nedenleri olarak ortaya 
çıkıyor. Bununla birlikte, yapılan araş-
tırmalar gösteriyor ki; failler suçları iş-
lerken, mağdurların savunmasızlığının 
yanı sıra, mağdurların suçu ihbar ettiği 
zaman inandırıcı bulunmayacağından 
ve mağdurların toplum nazarında kar-
şılaşacağı tepkilerden güç alıyor ve 
suça cesaretleri artıyor. Kısacası, sü-
recin işlevsizliği ve önyargılar failleri 
adeta suça teşvik ediyor. 

İşte böylesi bir süreçte sınanan ka-
dınlar, bir suçun mağduruyken adeta 
suçun faili gibi muamele görüyorlar. 
Bunun sonuçlarını ise iki şekilde görü-
yoruz: mahkemelere intikal eden dava-
larda tecavüz failleri hakkında verilen 
beraat kararları ve kadınları yeni mağ-
duriyetlerle baş başa bırakan mücade-
le, ya da gizli kalan, karanlığa itilen 
suçlar, siyah sayılar.

Tecavüz travmatolojisi ve 
mağdurun sorgulanması

Soruşturma ve kovuşturma sürecin-
de en önemli delillerden biri, kadının 
psikolojik durumunu açıklayan adli tip 
raporları. Ne var ki, mahkemeler kolay-
ca sorabildikleri sorularının cevaplarına, 
bu raporlardan daha çok riayet etmekte. 
Tecavüz davalarında, mağdurun ilgili 
otoriteler tarafından tekrar sorgulanma-
sının, mağdurun psikolojisi üzerinde en 
az olayın kendisi kadar travmatize edici 
olduğu araştırmaların bir diğer sonucu. 

Üzerine pek çok bilimsel çalışma olan 
bu travmatik sendromlar, mahkemele-
rin, “Neden bağırmadın? Neden kaçma-
dın? Nasıl oldu? Neden ihbar etmedin?” 
gibi 5N1K sorularıyla çözümlenemeye-
cek hukuksal, bilimsel ve insanlık ger-
çeği olarak karşımızda duruyor. 

Kadın suçun işlenmesinin öncesin-
de, suçun işlenmesi sırasında ve suç 
işlendikten sonra, cinsel şiddet olarak 
tecavüzün yanı sıra ayrıca ‘şiddet ve 
ölüm tehdidi’ altındayken, bağırmasını 
beklemek, neden pencereyi açıp yardım 
istemediğini sormak bir mantık silsile-
sinin değil feminist kadınların eylemle-
rinde söyledikleri gibi ‘erkek adaletin’ 
bir ürünü. 

Cinsel şiddet sonrası kadının psiko-
lojik durumuyla ilgili üç kavram öne 
çıkıyor: tecavüz travma sendromu, akut 
stres bozukluğu ve travma sonrası stres 
bozukluğu. 1974 yılında Antony Bur-
gess ve Linda Holmston ilk defa, teca-

vüz travması sendromunu tanımladılar 
ve üzerine sayısız bilimsel araştırma ya-
pıldı. Bu araştırmaların temel sonuçları, 
tecavüz mağdurlarının  maruz kaldıkla-
rı suç karşısında verdiği reaksiyonlara 
ilişkin. Buna göre, özellikle duygusal 
tepkiler, korku ve öfkenin yüksek ses-
le ifade edilmesi, sinir krizleri şeklinde 
tezahür edebileceği gibi sessizlik, sakla-
ma, sakinliğini koruma şeklinde de or-
taya çıkabilir. Mağdurların karşı karşıya 
kaldıkları süreç, toplum tarafından suç-
lanma, inanmama, yalnızlaştırma tepki-
leriyle daha da ağırlaşıyor. 

Tecavüz ne sevgi içeren 
cinselliktir ne de cinselliktir, 
Suçtur!

Mahkemelerin kafasını karıştı-
ran ve mağdur sorgulamalarında 

harıl harıl ‘rıza’ aradıkları bir 
diğer husus da suçun failinin 

mağdurun kocası, sevgilisi 
veya tanıdığı olduğu va-
kalar. Evlilik içi tecavüz 
dahil olmak üzere kadının 
rızası olmaksızın yapılan 
her türlü cinsel içerikli 
davranış suç teşkil eder. 
Cinsel suçlar, mağdurların 
tanıdıkları, güven duyduk-

ları, yakını olan erkekler 
tarafından işleneceği gibi 

hiç bilmedikleri tanımadıkla-
rı birinden gelen ani bir tehlike 

olarak da vuku bulabilir. Failin 
mağdurun tanıdığı, bildiği bir kimse 

olmasının, mağdur üzerinde psikolo-
jik ve davranışsal etkileri bakımından 
farklılıklara yol açabileceği yapılan bi-
limsel araştırmalarda dile getirilmiştir. 
Ancak bu farklılık, mağdurun işlenen 
suç sonrasında yaşadıklarıyla ilgilidir; 
eylemin ‘tecavüz olduğu’ ve ‘suç’ oldu-
ğu gerçeğini değiştirmez. Fail, mağdu-
run kocası, sevgilisi, yakını olduğunda, 
fiil ‘sevgi gösterisine’ dönüşmemekte-
dir. Bu nedenle, mahkemeler tarafından 
hükme esas kurulan, sanıkların mağdur 
tarafından tanındığı, mağdurun kocası, 
sevgilisi olduğu, mağdurun kendi rızası 
ile olay yerine gittiği gibi ifadelerin ada-
let duygusundan başka her şeye hizmet 
ettiği açıktır.

“Erkek adalet değil             
gerçek adalet” 

Feministler, son dönemlerde pek çok 
tecavüz davasını takip ediyor.Yargılama 
usulleri, verilen kararlar artık şaşırtma-
yacak derecede birbirine benziyor; art 
arda verilen beraat kararları, “Erkek 
adalet değil, gerçek adalet” diyen kadın-
ların sesi arasında sessizce veriliyor.  
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Tanıklıklar...
“Suç tecavüz edenindir!”
Çimen

16 yaşında, 2006 yılında, ani titreme-
ler geliyor, ellerim ve dişlerim kenetle-
niyor, bayılıyordum. Ailem beni bir ruh 
ve sinir hastalıkları hastanesine götürdü. 
Epilepsi başlangıcı dendi ama ciddi bir 
durum yoktu. Babam geceleri yatağıma 
giriyor ve sarılarak uyumak istiyor, kar-
şı koyunca beni dövüyordu. Dudağım-
dan öpüyor, memelerimi elliyordu. Bu 
sevimsiz ilgi devam etti ve 18 yaşımda 
rahatsız olduğumu söylediğimde beni 
dövdü. Dayanamıyordum, halama ve 
anneme anlattım. Her ikisi de inanmadı 
ve benim psikolojik hastalık geçirdiğimi 
söyledi. Çok çaresizdim. 

Amcamın işyerinde çalışmaya baş-
ladım. Babam da orada çalışıyordu ve 
işyerinde beni taciz etmeye devam edi-
yordu. Bir gün babam anneme, uzakta 
oturan evli ablama gidip 
gece orada kalmasını söy-
ledi. Anneme beni babam-
la yalnız bırakmaması için 
yalvardım ama dinlemedi. 
Babam o gece bana teca-
vüz etti. Dilim tutuldu ve 
konuşamadım. Babam 
bakire olduğumu bilmedi-
ğini, bilseydi asla yapma-
yacağını söyledi. Babam 
oğlanlarla gezdiğimi, çok-
tan bekâretimi kaybetmiş 
olabileceğimi düşünmüş! 
Annem eve döndüğünde 
babam sürekli bana “Oldu 
bir kere, erkek kardeşini 
düşün, kimseye bir şey 
söyleme, bir daha asla 
sana dokunmayacağım.” 
diyordu.

Evi terk etmeye karar 
verdim. Anneme mektup 
yazarak, babamın bana 
tecavüz ettiğini anlattım, 
amcamların evine kaçtım. 
Annem inanmamış ve 
mektubu babama vermiş, 
babam itiraf etmiş. Şey-
tana uyduğunu sadece bir 
defa yaptığını, çok pişman olduğunu 
söylemiş. Bu konu aile içinde kapansın 
demiş. Babam aradığında ve amcam, 
babamın pişmanım dediğini duyunca 
bana inandı. 

Artık amcamlarda yaşıyordum. Ba-
bam sürekli tehdit etmeye başladı; onu 
yakarsam, o da beni yakacaktı. 7 ay 
amcamlarda kaldım. Amcam da, bu ola-

yı aile içinde kapatmamız gerektiğini 
söyledi. Deliye döndüm, babaannemin 
evine gittim. Beni evlendirmeye kalktı-
lar, kaçtım. Sokakta kaldım. Annem ve 
dayım karakola gidip, şikâyetçi olmuş-
lar. Polisler babamı ve beni karakolda 
sorguladı. Babam tecavüzü itiraf etmiş, 
tutuklandı. İlk duruşmada tecavüz etme-
diğini söyledi. Annem ve dayım benim 
lehime tanıklık etti ancak amcam bildiği 
halde babamın lehine tanıklık etti. Ba-
bam ecstasy ve ve alkol aldığını, hatır-
lamadığını ama tecavüz etmediğinden 
emin olduğunu söyledi. Ruh ve sinir 
hastalıkları hastanesinden rapor istendi. 
Raporda herhangi bir ruh hastalığımın 
olmadığı, babamın ise adli tıp raporunda 
ecstasy, alkol bulunmadığı, bir ruh has-
talığının olmadığı söylendi. 

Mahkeme sonucunda baronun bana 
atadığı ücretsiz avukat, babamın 12 yıl 
hapse mahkûm olduğunu bildirdi. Önce 

çok sevindim ama sonra bu 12 yılın, ba-
bamın temyize gitmesinden dolayı düşü-
rülebileceğini öğrendim ve panikledim. 
Babam “Çıkınca seni öldüreceğim.” 
diye tehdit mesajları gönderiyordu. An-
cak davamı takip eden avukat, babamın 
12 yıl hüküm giymesinin yeterli olduğu-
nu ve bu davayla işinin bittiğini söyledi.

Elimdeki 12 yıl hapis kararıyla adli-

yenin çevresindeki hukuk bürolarından 
birine gittim, paramın olmadığını söy-
ledim. Ücretsiz avukatlık verebileceğini 
söyleyen bir avukat tekrar işlemleri baş-
lattı ve dava temyize gitti.

22 yaşındayım. Meslek edindirme 
kursuna gidiyorum, geçimimi evlere te-
mizliğe giderek sağlıyorum. Tecavüze 
uğradığım andan itibaren bunun benim 
hatam olmadığını biliyordum ve yasal 
olarak cezasız kalmaması için mücadele 
ettim. Benim durumumda olan tüm ka-
dınların da korkmadan ve yılmadan mü-
cadele etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir umudumuz daha oldu!
Ayşe

18 Mart 2010 akşamı evime doğru 
yürürken iki adam tarafından kaçırıl-
dım, gasp edildim ve tecavüze uğradım. 
Nasıl yapabildim hala bilmem, sağ kur-

tuldum ve o an tek isteğim 
banyo yapmak, tenimde-
ki pislikten kurtulmak ve 
herşeyi unutmak olmasına 
rağmen ablamların telkin-
leriyle doğrudan karakola 
gittim. Tecavüzler araba 
içinde ve Ankara’nın bil-
mediğim farklı yerlerinde 
olduğundan o karakoldan 
diğerine polisler tarafın-
dan gönderildim. Sekiz sa-
atten fazla süren bu kara-
kol turlarında bir çok fark-
lı erkek polise olayı tüm 
detaylarına kadar tekrar 
tekrar anlatmak zorunda 
kaldım. Nihayet davanın 
Sincan’da bakılmasına ka-
rar kılındı. Yanımda ablam 
ve arkadaşlarım, şoktay-
dık ve bitkindik de, ancak 
sabahına feminist arkadaş-
larla irtibata geçmek aklı-
mıza düşebildi. 

Dışarıda 30 civarı ka-
dın, içeride avukat arka-
daşlar ve ben, sanırım 
en büyük mücadeleyi,  
Sincan’da savcının karşı-
sında verdik. Savcı davayı 

açmayacaktı; açmak zorunda kaldı, hem 
de tutuklama kararı ile beraber. Adamlar 
yedi ay tutuklu kaldıktan sonra, bir du-
ruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan 
gelecek psikoloji raporu geç gelecek ba-
hanesiyle salıverildiler. Sanırım rapor 
geç geleceğinden, sanıklar benim ya da 
dışarıdaki insanlar için artık bir tehdit 
oluşturmuyordu ama nedense telefon 

Serpil Odabaşı
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tacizleri ve evimin önünde beklemeler 
bu süreçte de devam etti. Sürekli taşınıp 
gizli yaşamak zorundaydım, tabi oku-
duğum üniversiteyi ve bölümümü bil-
diklerinden okula gitmek ya da sokakta 
yürümek bile çok zordu. Korku ve kız-
gınlıkla iki yıl geçti. İlk maruz kaldığım 
tecavüz 4-5 saat sürdüyse, ikincisi 2 yıl 
sürdü böylelikle. Dava açmak pek zor-
muş, onu gördüm. 

18 Mart’tan beri yaşadıklarım böyle 
ama geçen hafta davanın karar duruş-
ması görüldü. Her iki adam da 19 buçuk 
yıl hapse mahkum edildi. Hakim heyeti, 
son iki duruşmada gizlilik kararı almış-
tı; mağdurun psikolojisi olumsuz etki-
lenmesin diye davacı, davalı ve avukat-
lar dışındaki herkes salondan çıkarıldı. 
Başka bir deyişle, dayanıştığım, yanla-
rında kendimi daha güçlü ve iyi hisset-
tiğim insanlar psikolojimi bozmasınlar 
diye dışarı çıkarıldı. Son duruşmada ka-
rar açıklandıktan hemen sonra adamlar 
gözlerimin önünde kelepçelendi. Hâlâ 
o anı nasıl anlatırım bilemiyorum ama 
keşke dayanıştığım tüm kadınlar da içe-
ride olup görebilselerdi. 

Şimdi dönüp bakıyorum da, “Değ-
di!” diyorum, iki senedir yaşadığım 
korkuya, üzüntüye her şeye değdi, iyi 
ki tenimi temizlemedim ve unutmaya 
çabalamadım, iyi ki açtım o davayı da 
diğer tüm tecavüz davaları için bir umu-
dumuz daha oldu!

Canım istediğinde beraber 
olurum, istemediğimde asla! 
Nevin

Ailedeki huzursuzluklardan dolayı 
evliliği bir çözüm olarak gördüm. 15 
yaşında evlendim (çocuk gelin deni-
yor ya) küçüktüm. O benden yedi yaş 
büyüktü, uzun yıllar ailesiyle birlikte 
oturduk. Dayakla birlikte tecavüz yaşa-
dım. Evlendiğim ilk gece ve devamında 
cinsellikten hiç haz almadığım gibi, bir 
de göreve dönüştü. Hiç flört etmedim. 
Evlilikte cinselliği öğrendim. İstediği 
her an benimle beraber oluyordu. Sonra 
ailesiyle oturup sohbet ediyordu. Bense 
ilişki sonrasında utanıyor, odadan dışarı 
çıkamıyordum. İlişkiye girdiğim anlaşı-
lacak diye çekiniyordum.

Bazen kendimi yetersiz görüyor ba-
zen de karı koca arasındaki cinselliği 
sorun etmek ayıp geliyordu. Paylaşa-
bileceğim kimse yoktu; yakınımdaki 
kadınlar arasında benim gibi mutsuz, 
sorun yaşayan birini göremiyordum. 
Arada dayak da atıyordu. Birkaç kez evi 
terk edip, geri döndüm. Yatakta soğuk 
davrandığımda kavga çıkarıyordu. 

Son altı yılda sevgilileri oldu, bazı-

larını eve getirip çocuklara, bana kabul 
ettirmeye çalıştı.Uzun süre beni sevgi-
lilerinden biriyle üçlü seks yapmaya 
zorladı. Bir kere, sevgililerini uzak tu-
tar, boşanmaya razı ederim, diye kabul 
ettim. Ayrılma sürecinde “ailene çocuk-
lara söyleyeceğim” diyerek şantaj yaptı. 
Erkek kardeşim destek oldu ve onu kor-
kuttu. Sonrasında alkol, ilaçlarla olayı 
unutmaya çalıştım. 27 yıllık evlilikte 
iki kez tecavüz (birini ayrıldıktan sonra) 
yaşadım.

Son beşinci yılda artık boşanma-
ya karar verdim, yatağımı ayırdım. 
Odayı ayırsam da tedirginliğim sürdü. 
Kâbuslarımda yatakta kestiğim erkek 
penisleri görüyordum. Gitmesini iste-
dim, gitmedi. İki çocuğum da büyüyün-
ce, çalışmaya başladım ve böylece gü-
ven kazandım.

Bir sabah, daha önce bir arkadaşının 
yanında onu küçük düşürmüşüm iddia-
sıyla bir anda beni yere yatırdı.

“Benimle yatmazsan böyle yaparım, 
senin gücün yetmez.” dedi; o anda öl-
mek onu da öldürmek istedim. Ayıl-
dığımda yarı çıplaktım. Kapıyı açık 
bırakıp gitmiş. Bedenimi kirlenmiş his-
settim. İsteğin dışında biri en mahrem 
organına girip sana ait bedeni cezalan-
dırma aracı olarak kullanıyor. Birkaç 
kez ölmeyi düşünsem de çocuklarım 
ve kendime borcum olduğunu düşünüp 
vazgeçtim. 

İş nedeniyle başka bir şehre gitmeme 
izin vermedi, gittim. Döndüğümde kar-
deşimde kalmaya başladım ve boşanma 
davası açtım. Bir ay sonra Mor Çatı’ya 
başvurdum ve psikolojik destek almaya 
başladım. Bir gün ısrarla aradı, buluş-

tuk. Otele gitmek istedi, direndim, evine 
götürmek istedi. Bağırmaya başlayınca 
beni otoparkta bırakıp, eve girip çıktı. 
O anda kaçmayı akıl edemedim! Ku-
zenimi aradım ama ulaşamadım. Polisi 
arayabilirdim, hiçbirini düşünemedim! 
Otele girdiğimizde, bana tecavüz ede-
ceğinden çok öldüreceğini düşünüyor-
dum. Ağzımı açamadım! İmdat diyece-
ğim ama sesim çıkmadı! Adeta bir robot 
olmuştum, sürekli ağlıyordum, odada 
tecavüz etti. Bir sürü zoru başardığımı 
düşünürken, bu olayla ondan kurtula-
mayacağımı hissettim. Ertesi sabah bir 
şey olmamış gibi davrandı. Eczacı bir 
arkadaşıma bırakmasını istedim. Sinir 
krizi geçirmişim, olayı anlatamayıp ba-
yılmışım. Utanmıştım, duyulsun istemi-
yordum. Evlilik dâhil son üç yıla kadar 
cinsellikle ilgili hiç bir duygum kalma-
mıştı, tiksiniyordum.

Mor Çatı’dan aldığım destekle ayak-
ta kaldım. Üç ay sonra çalışmaya baş-
ladım. Boşanalı yedi yıl oldu, hayatımı 
kurdum, çocuklarımı yanıma aldım. 
Erkeklere kendimi kapattım, cinsellik 
asla düşünmedim. Son yıllarda ciddi 
bir beyin hastalığı geçirdim, hâlâ te-
davi oluyorum. Bu hastalıktan sonra, 
hayatın kıymetini anlamaya, bedenimi 
sevmeye başladım. Çeşitli yaşlarda er-
keklerle birlikte oldum ama bağlanma-
ya tahammülüm yok! Erkekler, “İlişki-
de dizginler hep senin elinde, kontrolü 
asla bırakmıyorsun.” diyorlar. Bedenimi 
seviyorum, erkeklerle canım istiyorsa 
olurum, istemediğimde asla! Sevişir-
ken kontrolün bende olması önemli. O 
zaman kendimi güvende hissediyor ve 
keyif alıyorum. 
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Kadınların ve erkeklerin bir 
egemenlik ilişkisi içinde iki 
toplumsal grup olarak yer 
aldığı patriyarkal düzende 

egemen olan erkekler, kadınların eme-
ğine, kimliğine, bedenine el koyuyor 
ve denetliyor. Erkeklerin bu egemen-
liklerinden sağladıkları somut maddi 
çıkarlar var ve bu çıkarların devamlılığı 
için bir cezalandırma aracı olarak şidde-
ti kullanıyorlar. Tecavüz, erkek egemen 
sistemin kadınları denetim altında tutar-
ken gösterdiği en ağır şiddet biçimlerin-
den birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Şiddete dayalı bir tahakküm meka-
nizması olan bu sistemde kadınlar ola-
rak bedenimizin çeşitlendirilmiş bir kıs-
kaç altında olduğunu görüyoruz. Kadın 
bedeni hem korunacak, denetlenecek bir 
yer ve hem de erkeklerin cinsel hazları-
nın nesnesi olacak açık ve savunmasız 
bir alan. Bir taraftan kadının cinselliği 
farklı yöntemlerle bastırılırken, diğer ta-
raftan erkeklerin cinsel isteklerine “zo-
runlu hizmet” etmesi bekleniyor.  

Erkekler kadınların bedenleri, emek-
leri üzerinde hak sahibi olduklarını 
düşündükleri için tecavüz ediyor, do-
layısıyla erkekler tarafından tecavüze 
maruz kalmak için kadın olmak yetiyor. 
Tecavüzcüyü tanımlarken herhangi bir 
meslek, sınıf, toplumsal kategori ya da 
psikolojik durumla sınırlandırmamamı-
zın nedeni de bu. Şiddet ya da tecavüz, 
hatta salt tecavüz tehdidinin varlığı, 
kadınlar üzerindeki erkek denetiminin 
etkin bir aracı. Bir başka deyişle patri-
yarkanın kendini devam ettirme yolla-
rından biri.

Ev içinde, ailede kadın 
bedenine el koymanın yolu 
olarak tecavüz

Ev içinde tecavüzün, tecavüz olarak 
tanımlanması ve kadınların bunu ev dı-
şına yansıtması hiç de kolay olmuyor. 
Bunun nedenleriyse patriarkal aile yapı-
sında yatıyor. Zira aile kadının emek ve 
bedeninin sömürüldüğü, erkeklerin ka-
dınlara sistemli olarak şiddet uyguladığı 
ve kadınları kontrol ettiği en ‘korunaklı’ 

alan. Aynı zamanda işgücünün doğduğu 
ve yetiştiği, yeniden üretiminin sağlan-
dığı, bakım işlerinin gerçekleştiği ve 
böylece bu işleri gerçekleştiren emeğin 
piyasada daha ucuza satılmasına neden 
olan mekanizmaların kurulduğu, dolayı-
sıyla patriarkal kapitalizmin devamlılı-
ğının sağlandığı yer. Aslında bu nedenle 
kadınların aile içinde bedenlerinin dene-
timiyle karşılıksız emekleri üzerindeki 
erkek denetiminin iç içe geçtiğini gö-
rebiliriz. Patriarkal aile, erkeklerin her 
türlü bakım ve ihtiyaçlarının (beslenme, 
temizlik ve cinsel hizmet) görülmesinin 
yanısıra aile üyelerinin (çocuk, hasta ve 
yaşlı bakımı) ihtiyaçlarının da karşılan-
dığı bir yer olduğu için, bu düzenin ak-
samaması, devamlılığı esastır.  

Ev içinde, ailede erkeklerin kadın-
lara yönelik tecavüzünün ‘yabancı’ er-

kekler tarafından gerçekleşen tecavüz-
den farkı, yaşanan saldırının tecavüz 
olarak tanımlanmasının zorluğudur ve 
bu zorluğun birçok nedeni vardır: İlk 
olarak patriyarkal ailede cinsel ilişkinin 
kadınlar için ‘zorunlu bir hizmet’ olarak 
görülmesi, kadın cinselliğinin yok sa-
yılması, duhul merkezli cinselliğin her 
an tecavüze dönüşebilir olması. Ayrıca 
erkek cinselliğine ‘doğallık’ ve ‘kontrol 
edilemezlik’ gibi nitelikler atfedilmesi 
de kadınlar için cinsel ilişkinin ‘zorunlu 
hizmet’ olması anlayışını pekiştiriyor. 
Dolayısıyla da tecavüz, özellikle de ev 
içi tecavüz durdurulamaz, dizginlenemez 
olarak tanımlanan erkek cinsel arzuları-
nın neredeyse doğal bir sonucu olarak 
görülüp, meşrulaştırılıyor. 

Erkek cinselliğinin önlenemez bir du-
rum olarak tanımlanması, buna bağlı ola-

Erkek egemen sistemin 
cezalandırma aracı olarak tecavüz

Fatoş Hacıvelioğlu

DOSYA

Özellikle savaşlarda daha da savunmasız hale gelen kadın bedeni erkeklerin gücünü 
kanıtlayacağı savaş içinde bir başka savaş alanına dönüşür. Savaşta tecavüz edilen 
kadın, “düşmanın kadını”dır

  Serpil Odabaşı
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rak da tecavüzün rızaya dayalı cinsellik-
ten niteliksel olarak çok da farklı değil-
miş gibi görülmesi ve özündeki şiddetin 
görünmezleşmesi, aynı zamanda kadın-
lar ve erkekler arasındaki ezme ezilme 
ilişkisinin de varlığını görünmezleştirir. 
Toplumsal algıda ev içi tecavüzün ev dı-
şında gerçekleşen tecavüze oranla daha 
‘anlaşılabilir’ olmasının altında yatan, 
erkeklerin kadınların bedenlerinin sahibi 
olduğu anlayışıdır. Ayrıca, tecavüzcünün 
kamusal alanda genellikle ‘yabancı’, ‘sa-
pık’, ‘psikolojik olarak rahatsız’ erkekler 
olarak tanımlanması, kadınların evlerinin 
içinde bulunan erkekleri tecavüzcü ola-
rak tanımlamalarını zorlaştırır.

Bir devlet politikası olarak 
gözaltında tecavüz

Devletin kadın bedenine yönelik 
cinsiyetçi şiddet biçimlerinden birisinin 
gözaltında tecavüz olduğunu görüyoruz. 
Devletin şiddeti kurduğu ve uyguladığı 
gerçeğiyle birlikte burada tecavüz, bir 
devlet politikası olarak, devletin bir iş-
kence yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. 
Özellikle de politik olarak muhalif ve 
Kürt kadınlara yönelik olarak gerçekle-
şen gözaltında tecavüzle, onların siya-
set yapmalarını engellemek ve bu etnik 
kimliğe saldırmak 
amaçlanıyor. Daha 
çok çeşitli alanlar-
da mücadele veren 
kadınları hedef alan 
bir bastırma ve ceza-
landırma aracı olan 
gözaltında tecavüz, 
hedef kadın oldu-
ğunda aynı zamanda 
sistematik bir yıldır-
ma politikası ve bir 
konuşturma tekniği 
olarak kullanılıyor. Öte yandan kadın 
aynı zamanda erkeğin namusu olarak 
görüldüğünden, hedef erkek olduğunda 
ise, erkeğin işkencedeki direncini kırmak 
için o erkeğin yakını (genellikle eşi, an-
nesi ya da kızı) olan bir kadına tecavüz 
ya da tecavüz tehdidi kullanılıyor.

Gözaltında tecavüz özel olarak mu-
halif ve Kürt kadınlara yönelik olarak 
gerçekleştiriliyorsa da, adli suçlardan gö-
zaltına alınan kadınlar da tecavüze ma-
ruz kalıyor. Bu durum aslında gözaltın-
da tecavüzle bir yandan bütün kadınlara 
gözdağı verilmek istendiğini ve özünde 
zaten şiddet bulunan devletin, savunma 
ve saldırı alanlarının da erkek egemen 
yapıyla ve onun şiddet yöntemleriyle şe-
killendiğini gösteriyor.

Devletin şiddeti çoğunlukla düzen-
lediği ve düzenleyemediği anlarda da 
onayladığı/desteklediği göz önüne alına-

cak olursa, kadınların cezalandırılması-
nın yine kadın bedenine saldırı üzerinden 
yapılması bize patriyarkanın devletiyle, 
polisiyle sistemin bütün bileşenleri tara-
fından ne kadar özümsendiğini gösteri-
yor. Bu yönüyle devlet eliyle gerçekleş-
tirilen tecavüz, patriyarkanın kendi var-
lığının devlet tarafından onaylanması ve 
yeniden üretilmesidir diyebiliriz.

Bir savaş stratejisi                
olarak tecavüz

Militarizmin zaten doğasında bulu-
nan şiddet, itaat, baskı, otorite ve hiye-
rarşi cinsiyetçilikle bir araya geldiğinde, 
savaşlarda kadınlara sistematik tecavüz 
militarizmin cinsiyetçi ve kadın düşmanı 
anlayışının en ağır tezahürlerinden biri 
olarak karşımıza çıkıyor. Militarizm bir 
dizi özelliğiyle birlikte kadın düşmanlığı 
üzerinden yükseldiği gibi, toplumda var 
olan cinsiyetçiliği besliyor ve onun yeni 
ve farklı öznel biçimlerini oluşturuyor. 
Cinsiyetçiliğin öznel hallerinden biri olan 
militarist erkeklik biçimini patriyarkanın 
dinamikleri çerçevesinde anlamaya çalış-
mak bize savaşlarda kadınlara tecavüzün 
neden bu kadar sık ve yaygın bir biçimde 
uygulandığını göstermede yardımcı ola-
caktır. Yani savaşlarda kadınlara tecavüz, 

münferit veya kendi-
liğinden gerçekleşen 
hadiseler ya da tek 
başına militarizmin 
bir sonucu değil, ka-
dın düşmanlığının ve 
cinsiyetçiliğin milita-
rizmle harmanlanmış 
somut sonucudur.

Aynı zamanda 
savaş koşulları ve 
güçlü militer yapının 
tüm erkeklik suçları-

nı beslemesi de bize bunu göstermekte. 
Cinsiyetçiliğin erkeklik biçimlerinden 
biri olan militarist erkeklik savaş dö-
nemlerinde iş başındadır ve kullandığı 
yöntem “düşman kadınlarına” tecavüz-
dür. Bu noktada patriyarkal denetim ve 
el koyma mekanizmasının yöntemi olan 
“kadını tecavüzle cezalandırma,” savaş 
dönemlerinde karşımıza bir savaş strate-
jisi olarak çıkmakta. 

Özellikle savaşlarda daha da savun-
masız hale gelen kadın bedeni erkekle-
rin gücünü kanıtlayacağı savaş içinde 
bir başka savaş alanına dönüşür. Sa-
vaşta tecavüz edilen kadın, “düşmanın 
kadını”dır, ama aynı zamanda sadece 
kadındır. Savaşlarda kadın bedenine 
yapılan saldırının halka, ulusa, toprağa 
yapılan saldırı ile özdeş kabul edilme-
si, “fethedilecek” düşman topraklarının 
kadın bedeni ile özdeşleştirilmesi, ka-

dınların belli bir ulusun etnik grubun er-
keklerine saldırmak için hedef seçilmesi 
ve toprağın işgalinin de tecavüz olarak 
adlandırılması militarizmin cinsiyetçi su-
retleridir. Bu bağlamda ataerkillik militer 
bir perspektifle yeniden üretilmektedir. 
Kadın bedenini bir çatışma, rekabet ve 
iktidar alanına dönüştüren erkeklik algı-
sıdır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetin 
ve tecavüzün savaşlarda meşru kılınma-
sının ve kaçınılmaz olarak görülmesinin 
nedeni bu cinsiyetçi sistemin yarattığı bir 
algı olmasıdır. Erkeklerin kadınları kendi 
malı gibi gördüğü patriarkal anlayış sa-
vaş dönemlerinde de “düşmanın malına” 
zarar vererek ya da “düşmanın malını ele 
geçirerek” onu yenilgiye uğratma şeklin-
de tezahür eder.     

Bir cezalandırma yöntemi olarak te-
cavüz; ister ev içinde, ister gözaltında, is-
terse de savaşta olsun; beslendiği şey tüm 
unsurları ile birlikte erkek egemen siste-
min kendisidir. Çünkü bu cezalandırma-
nın altında erkeklerin kadınlar üzerindeki 
şiddetine dayalı bir tahakküm mekaniz-
ması, kadınlar ile tecavüzcü erkekler ara-
sında eşitsiz güç ilişkisini kalıcılaştıran 
ve tüm toplumu şekillendiren bu sistem 
yatar. Savaş dönemlerinde iş başında 
olan militarist erkeklikle, “sivil” alan-
daki erkeklik anlayışını ve pratiğini or-
tak paydada buluşturanın erkek egemen 
sistem olduğu açıklamak, savaşta süren 
tecavüzle, barış zamanlarında gerçekleşen 
tecavüz arasındaki bağı kurmamızı kolay-
laştırır. Böylesi bir kavrayış ile kadın be-
deni üzerinde iktidar ve denetim kuran 
patriarkal sistemi teşhir edebilir ve aşın-
dırabiliriz. 
___________________________
Kaynaklar:
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Metis 2007.
4-Ayşe Gül Altınay “Vatan Millet Kadınlar”, İle-
tişim 2000
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Tecavüz... Anlatılmaması bek-
lenen, inkar edilen; unutul-
mak, unutturulmak istenen; 
görülmemek, duyulmamak, 

gömülmek istenen... asla gömülmeyen, 
gömülemeyen... 

Kadınların tecavüze ses çıkarmama-
ları istenir. Yaşananları anlatmamalı, 
ama aynı zamanda unutmamalı, akılda 
tutmalıdırlar. Kadınların tecavüze uğ-
radığını ya da yeniden uğrayabileceği-
ni küçücük yaştan beri bilmeleri; hem 
bundan korkmaları, kaçmaları; hem 
yakalanmaları, boyun eğmeleri; hem 
de susmaları istenir. Bu çelişik bağ-
lam, tecavüze uğrayan kadını, olanla-
rı anlatmak ya da unutmaya çalışmak 
arasında çatışmalı duygular içinde 
bırakır. Hem patriyarkanın sessizlik 
buyruğu hem de saldırının dehşet ve-
rici anıları kadını yaşadıklarını unut-
ma çabasına zorlar. Bu süreçte kadın, 
kendi deneyiminin hissettirdiklerini 
bastırma ve inkar etme zorunluluğu 
hissedebilir. Ancak bazı yaşantıların 
anıları, unutulmaya itiraz eder. Gün 
ışığında her şeyin olağan görünüp 
gece olunca gerçekleri anlatan haya-
letlerin sokaklarda dolaşmaya başla-
ması gibi tecavüz yaşantısının anıları 
da gömülmeyi reddeder. Baskı altın-
da -ister patriyarkal toplumun ister bu 
koşulları içselleştirmiş olan kadının 
kendi ruhsal dünyasının yarattığı bir 
baskı olsun- saldırının, dehşetin, vah-
şetin anlatımı sözcükler değil ruhsal 
belirtiler yoluyla olur. Konuşmamak, 
konuşamamak kadını delirtir; konuş-
ması ise saldırganı... 

Tecavüz, temel olarak bir istila 
eylemidir. Beden sınırları istila edi-
lir, yaralanır, kirletilir. Bu sınır ihlali 
bedeni hedef alır gibi görünse de uzun 
süreli etkileri ruhsaldır. Tecavüz yara-
sı ruhsal izler bırakır. Amaç da budur 
aslında. Erkek cinselliğinin denetimsiz 
olduğu, uyarılırsa kontrol edilemeye-
ceği hatta bu kontrolün iyi olmayacağı 
safsataları ile temel olarak yoğun bir 
korku üretilir. Erkek cinselliği sözüm 
ona öyle durdurulamazdır ki bir kez 
harekete geçti mi önü alınamaz. Bu ne-
denle hem ondan dehşetle korkulmalı, 
hem de mazallah, uyuyan canavar her-
hangi bir şekilde uyandırılmamalıdır. 
Bu denetimsizlik ve sınır tanımazlık 

atfı en açık ifadesini tecavüzde bulur 
ve tecavüzü erkek iktidarının en önem-
li politik araçlarından biri haline geti-
rir. Tecavüz tehdidi, erkek cinselliğinin 
korku yaratma amacıyla kullanılması 
yoluyla tarih öncesi çağlarda ateşin 
kullanımı ve taş baltaların icadı yanı 
sıra temel buluşlar arasında yerini al-
mıştır. Bu tehdidin iktidar oluşturmak 
amacıyla silah olarak kullanılması gi-
derek daha kamufle bir nitelik kazan-
mıştır. Bu silah için ruhsat almak ge-
rekmez, ahlaken ve hukuken yasaklan-
mış gibi görünür ama pek çok durumda 
meşrudur. Bir cinsel eylemmiş gibi 
kavranmasında ısrar edilir. Kadının er-

kek cinselliğini harekete geçirebilecek 
herhangi bir durumsal ya da eylemsel 
varoluşu -kadın olmak yeterlidir- teca-
vüz için erkeği kışkırtmaya uygun gö-
rülür. Bu nedenle mümkünse kadın or-
talarda görünmemeli, ses çıkarmamalı, 
kendisine reva görülen her tür yaşantı-
ya boyun eğmelidir. Yoksa başına neler 
gelmez, üstelik başına gelenlerden de 
kesinlikle kendisi sorumludur. Yani ka-
dın tecavüzün sanığıdır. 

Tecavüz “bazı kadınlar”ın başına 
gelen bir hikayelendirme ile anlatılır. 
Bu kadın, yaşam biçimi, duyguları, 

davranışları nedeniyle tecavüze maruz 
kalmıştır. Bu hikayelendirme tecavüzü 
yaşayan kadının kendi yapıp ettiklerini 
sorgulamasına yol açar, ben ne yaptım 
da bu olay benim başıma geldi? İnsa-
nın başına gelen dehşet verici bir olayı 
sorgulaması, başka türlü olabilir miydi 
diye düşünmesi anlaşılır bir durumdur 
ve değiştirme gücünü arıyor olmaya 
işaret edebilir. Ancak ne yazık ki çoğu 
tecavüz mağduru, kendi varlık ve ey-
lemini yargılayarak ve suçlayarak sor-
gular. Sanki tecavüzün faili kendisidir. 
Bu suçluluk duygusu kadını yeniden 
güçsüzleştirir ve boyun eğmeye, yeni-
den istismara uğramaya açık hale ge-

tirir. Çünkü suçlanma hissi içindeki 
bir kadına göre kendisi olanları davet 
etmiştir, hak etmiştir. Kadınlar acaba 
neden bedenlerine savaş açılan, hayır 
dedikleri halde sınırlarının ihlal edil-
diği, dehşet, panik ve ölüm korkusu 
yaşamalarına neden olan bu vahşet 
karşısında suçlu hissederler? Suçlu-
luk duygusun, insanın doğa karşısın-
daki deneyimleriyle ulaştığı bir duy-
gulanım olması gerektir. Suçluluk bir 
toplumsal bağlam içinde öğrenilir ve 
edinilir. Kadınlar küçük yaşlardan 
başlayarak olası kabahatlerini bilme-
ye başlarlar. Böyle bir suçlanma hali 
neye yarar? Pek çok şeye... Suçlanma 
utancı davet eder, utançsa sinme ve 
boyun eğmeyi. 

Tecavüze uğrayan kadın örselen-
miş hisseder. Tecavüz yarası insan 
ürünüdür. Bu şiddetin açtığı yaraların 
onarılması da ancak insani bir bağlam 
içinde olabilir. Kadın yaşadığı dene-
yimin anlaşılması, görünür olması, 
yaralarının sarılması için kamusal 
bir desteğe ihtiyaç duyar. Kamusal 
destek deneyimin söze dökülmesine 
kulak verme, saldırganı aşağılama ve 

yargılama, telafi ve tazmin etme, hu-
kuksal olarak kadının talep ve reddine 
saygı gösterme gibi bileşenler barındı-
rır. Oysa takip ettiğimiz pek çok teca-
vüz sonrası süreç, kadının yargılanması 
ve ruhsal olarak yeniden tecavüze uğ-
raması deneyimleriyle ilerliyor. 

Tecavüz rızaya muhalefet eden bi-
çimde bedene yönelen bir saldırıdır. 
Beden sınırlarının ihlali, pek çok kadın 
tarafından parçalanma, ölüm ve yok 
olma tehdidi olarak yaşanır. Bu ihlalin 
önemli bir yansıması özerkliğe saldı-
rıdır. Çocukluk çağımızda istediğimiz 

Tecavüze karşı ses çıkar! 

Özge Yenier Duman

Aslına bakılırsa bu anlayışa göre kadının emeği, bedeni, cinselliği ve imajı satılıktır 
ama satıcı kadının kendisi değildir

“Korku, kurdu olduğundan büyük gösterir”



35feminist
  politika

DOSYA
zaman yeme-içme (eğer burnumuzu 
sıkarak nefessiz kalıp ağzımızı açmak 
ve kaşıkla ağzımıza sokulanı yutmak 
zorunda kalmadıysak), kendi ayakları-
mız üzerinde durma, yürüme, dışkıla-
ma gibi giderek gelişen bedensel işlev-
lerimizle birlikte bir bedensel otonomi 
de geliştiririz. Bedensel otonomiye 
paralel olarak bakım ve hayatta kalma-
mız için muhtaç olduğumuz ve bizden 
güçlü olan yetişkinlerin, bedensel iş-
levlerimizi geliştirme sürecimiz yanı 
sıra kendi seçimlerimizi yapmamız, 
isteklerimiz ve itirazlarımızı dile geti-
rebilmemiz konusunda saygılı olmaları 
bir ruhsal özerklik geliştirmemizi sağ-
lar. Bedensel ve ruhsal özerklik, için-
de bulunduğumuz bir toplumsal çevre 
bağlamında hem ayrı bir birey olabilme 
hem de başka insanlarla bağlar oluştu-
rabilme kapasitemizi belirler. Tecavüz, 
temel olarak özerkliğe saldırı yoluyla 
hem toplumsal bir bağlam içinde ayrı 
bir kendilik olarak var olabilme kapa-
sitemizi zedeler, hem de başkalarıy-
la kurduğumuz ilişkilerdeki bağları 
kopartır. Toplumsal çevre içinde ayrı 
biri olarak var olabilme kapasitemizin 
hasar görmesi, kendi seçimlerimizi 
yapmayı, sözümüzü söylemeyi, itiraz 
etmeyi engeller ve bizi başkalarının 
otonomisine tabi kılar. Başka insanlar-
la bağlarımızın zedelenmesi ya da kop-
ması bizi güvensiz, kuşkucu ve yalnız 
hale getirir. Güvensizlik ve kuşku, hem 

kendimize yönelerek utancı besler hem 
de tüm bunların birlikteliği ile boyun 
eğmeyi mutlak kılar. 

Tecavüz, yaşanmış ya da yaşanma 
ihtimali olan bir saldırı olarak, kadın-
ları patriyarkal sisteme tabi kılmak, 
sindirmek, boyun eğdirmek ve hükmet-
mek için düzenlenmiş bir eylemdir. Bir 
cinsel eylem olmayıp bir şiddet eylemi 
olmasının yanı sıra bir tahakküm sila-
hıdır. Tecavüz hangi kadına yönelirse 
yönelsin her kadına yöneliktir. 

Tecavüze uğrayan kadın ses çıkar-
dığında, ailesi, yakınları, sağlık çalı-
şanları, kolluk kuvvetleri ya da yargı 
makamlarının görmezden gelen, redde-
dici, suçlayıcı tutumuyla karşılaşabilir. 
Bu yargılayıcı kamusal çevreye göre 
birinci olarak kadın tecavüze uğrama-
malıdır ve öncelikle bunu sağlamak 
için itaatkar olmalıdır. Ne gariptir ki 

kadın bedeni görsel bir cinsel 
nesne olarak sömürülmekte, ka-
dının görünümü ve bedeninin 
detaylarına ilişkin yakın plan 
tarifler medya alanında gırla 
gitmekte, nasıl daha kadınsı ve 
cinsel olarak çekici olunabile-
ceği konusunda kadınlara öğüt-
ler verilmekte; ama bunlar, aynı 
kurumlarca tecavüz için tahrik 
malzemesi olarak da ilan edile-
bilmektedir. Aslına bakılırsa bu 
anlayışa göre kadının emeği, be-
deni, cinselliği ve imajı satılıktır 
ama satıcı kadının kendisi değil-
dir. Bu durum kadının bu konuda 
fiziksel ve cinsel şiddet yoluyla 
uyarılmasıyla belletilir, öyle gibi 
gösterilse de patriyarkal sistemde 
kadına ait hiçbir şey kendi tasar-
rufunda değildir. İkinci olarak, 
yargılayıcı toplumsal ve hukuk-
sal çevreye göre tecavüze uğra-
yan kadın yıkılmalıdır. Tecavü-
ze uğramanın kanıtı belki ağır 
fiziksel sakatlanma ya da ruhsal 
hasar olmalıdır, ama mümkünse 
kadının ölmesi en uygun olanı-
dır. Çünkü tecavüze uğrayıp -ola-
bildiğince- ruhsal ve bedensel olarak 
ayakta kalmış olmak direncin ifadesi-
dir. Bu anlamdaki bir direnç tecavüzün 
baş düşmanıdır. Patriyarkal tecavüz 
kadını varoluşsal bir yıkıma uğratarak 
tahakküm etmeyi amaçlar, nasıl olur 
da bir kadın bu tahakküme direnebilir? 
Olabildiğince sakin kalıp akılcı dav-
ranarak tecavüz sonrası hayatta kalma 
stratejileri geliştirebilir? Bu düpedüz te-
cavüzün hedefini boşa çıkartmaktır. Ve 
böyle bir bağlamda Sincan’da yaşanan 
tecavüz davasının savcısı öfkeyle “Nasıl 
oldu da hayatta kalabildin benim kızım 
olsa ölürdü!” diyebilir. 

Evet tecavüz kadınları ruhsal olarak 
etkiler. Bu etkilenmede belirleyici olan 
önemli unsurlardan biri tecavüze veri-
len toplumsal yanıttır. Bu yanıt genel-
likle kadının aleyhine olmakla birlikte 
olumsuzluk derecesi nüanslar içerebilir. 
Kadının sosyal konumu, yaşam biçimi, 
özgürlük arayışını ne denli fazla imli-
yorsa kadının suçlanması o denli fazla 
olacaktır. Bununla birlikte tecavüzlerin 
önemli bir kısmının ev içinde baba, kar-
deş ya da koca tarafından gerçekleşti-
riliyor olması, tecavüzden korunmaya 
dair bir yaşam biçimi olamayacağını 
gayet iyi anlatır. 

Tecavüzün ruhsal yaraları iyileşebilir 
mi? Kesinlikle evet. Bu, uzun ve zorlu 
bir süreci gerekli kılar. Kadının deneyi-
minin öznelliği ve özerkliğine saygının 
temel olduğu, onun deneyiminin güç-

süzleştirici ve dehşet verici yanlarının 
anlaşılmaya çalışıldığı bir süreç. Bu sü-
reç özerklik kaybı, güvensizlik, utanç, 
suçlanma ve kuşku nedeniyle insan 
ilişkilerinde zorluklar yaşamakta olan 
kadın için ne ona rağmen bir kurtarıcı 
ya da kurtarıcılar rolüne soyunarak ne 
de onu yeniden yaralayan acımasız tu-
tumlar içine girerek olabilir. Tecavüzün 
yarattığı ruhsal travmanın uzun süreli 
bir sağaltım sürecine ihtiyacı vardır. Te-
cavüze uğrayan kadın yaşadıklarından 
sorumlu değildir, ama tedavi ve kendi 
iyileşme sürecinden sorumludur. Hiçbir 
terapi kadına rağmen başarılı olamaz. 
Bu süreçte hem ruhsal travma tedavisini 
yürüten terapistler hem de kadın için ol-
mazsa olmaz destek politik bir hareke-
tin varlığıdır. Tecavüz karşıtı feminist 
hareket olmaksızın güçsüzleştirilmiş 
olan kadının yeniden gücünü kazanma-
sı mümkün değildir.

Tecavüz üzerine konuşmak sinir bo-
zucudur ama konuşmamak daha sinir 
bozucudur. Fethiye’de yaşanan toplu 
tecavüz olayının geçen yıl Ocak ayında 
yapılan ilk duruşmasına destek vermek 
için giden bir kadın, iki gece üst üste 
yapılan yorucu otobüs yolculuklarının 
dönüş yolunda şöyle düşünür: Artık te-
cavüze uğramaktan korkmuyorum, ba-
şıma böyle bir şey gelirse biliyorum ki 
bu benim için onur zedelenmesi değil-
dir, onursuzluk tecavüzcünündür. Ba-
şıma böyle bir şey gelirse bu kadınlar 
var, yanımdalar. 

Suçluluk duygusu kadını 
yeniden güçsüzleştirir ve 
boyun eğmeye, yeniden 
istismara uğramaya açık 

hale getirir

“Kızlar güçlüdür”
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Cinsel saldırı sonrası tıbbi ve 
adli tıbbi süreç hakkında İs-
tanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu üyesi ve Adli Tıp Uz-

manları Derneği Yönetim Kurulu üyesi 
Lale Tırtıl ile görüştük.

TCK’da cinsel dokunulmazlığa 
karşı suçlar başlığı, insan haklarının 
da ötesinde, kadınların ezilmesini de 
gören ve kadını birey olarak kabul 
eden bir yerden formüle edildi. Bu-
nun Adli Tıp ve yargının uygulamala-
rına yansıması ne oldu?

Adli Tıp uygulamalarına yansıyan 
noktalarda; gerçekten de 2005 yılın-
da yürürlüğe giren yeni Türk Ceza 
Kanunu’nun öncekinin tersine bazı 
suçlarda ‘insan’ı, bireysel ve cinsel 
dokunulmazlığı yönünden kavradığını 
görüyoruz. Ancak yargıda uygulamalar 
yönünden bakıldığında, bu kavrayışın 
genelleştiği söylenemez. Artık cinsel 
suçlar, belirttiğin gibi topluma ya da 
aileye karşı değil, bireyin cinsel doku-
nulmazlığına karşı işlenmiş suçlardır. 
Değişen temel söylem açısından ‘ırz’ 
kavramı, anlaşılır biçimde ifade edil-
mekle kalmamış; kavramın tarihsel top-
lumsal yüklemi değişmiştir. Nasıl mı? 
Selef kanunda ırza geçme ve ilişkili ey-
lemler ‘hymen’ odaklı yorumlanırken, 
cinsel saldırının insan üzerine tüm etki-
lerinden söz edilmiş; yasanın bu ifadesi 
ile erkekler tarafından cinsel saldırıya 
uğrayan erkekler de tanımlanabilir hale 
gelmiştir.

Eski TCK’da cinsel saldırıya uğ-
rayan kadının daha önce cinsel ilişki 
yaşamamış olması ceza artırıcı olu-
yordu, şimdi böyle bir tanımlama 
yok, bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Kadınların anatomik yapısının elbet-
te kalıcı etkiler yönünden kısmen mü-
hürleyici bir yanı var, ancak sanılanın 
aksine oldukça yaygın olarak da hyme-
nal yapının kalıcı zarar görmeden de 
cinsel ilişkiye izin verdiğini biliyoruz. 
Dolayısıyla cinsel saldırı söz konusu 
olduğunda bilimsel yaklaşım bekarete 
odaklanmamaktadır. 

Cinsel saldırı davalarında Adli 
Tıp Kurumu’ndan ruh ve beden 
sağlığının bozulduğuna ilişkin ra-
por delillendirme için önemli oluyor. 
Kadının beyanı esas alınmadığı için 
de bir rapora ayrıca ihtiyaç duyulu-

yor. Travma sonrası stres bozukluğu 
önemli bir delil olarak değerlendiri-
liyor. Tecavüze maruz kalan kadınla-
rın illa travma geçirmesi mi gerekir? 
Travma geçirmesi gerektiğini varsay-
mak cinsiyetçi değil mi?

Adli Tıp uygulamaları temelinde, 
yargılama sırasında kavranması için tek-
nik bilgi gerektiren konularda yargıya 
bilimsel doğrultuda açıklama yapmak 
üzerine kuruludur. Adli Tıp Kurumu da 
‘resmi’ bilirkişilik kurumudur. Kurum, 
adliyeler içinde bulunan şubeler ve mer-
kezde bulunan 6. İhtisas Kurulu ile cin-
sel saldırı konularında bilirkişilik yap-
maktadır. Adli Tıp Uzmanları Derneği 
olarak öteden beri adliye binası içinde 
bu tür muayenelerin yapılmasının tıbben 
uygun olmadığını savunuyoruz. Sağlık 
hizmeti bir bütündür. Dolayısıyla mua-
yenelerin, diğer inceleme yöntemleri ile 
birleşmesi, değişik uzmanlık alanlarının 
değerlendirmelerini kolaylaştırması açı-
sından bu birimler doğrudan hastanele-
rin içinde yer almalıdır.

Cinsel saldırı konularında ‘delillen-
dirme’ kişinin tıbbi değerlendirmesi ile 
yapılmaktadır. İnsan beden ve ruhsal ya-
pısı ile bir bütündür. Dolayısıyla sadece 
cinsel dokunulmazlığa karşı yapılan 
eylemlerde değil, tüm travma incele-
melerinde, travmanın ruhsal boyutu da 
değerlendirilmelidir. Cinsel saldırı ve 
çocukların cinsel istismarı durumunda 
yakınanlar çoğunlukla olaydan günler, 
haftalar, aylar sonra başvurabilmekte-
dir. Bu durumda tıbbi değerlendirmede, 
etkileri uzun zaman saptanabilen ruhsal 
travma bulguları öne çıkmaktadır. Bu-

nunla birlikte, cinsel saldırı sonrasında 
saptanan cinsel yolla bulaşan hastalık-
lar, gebelik de araştırılmaktadır. Trav-
matik ruhsal bulgular, insanların birey-
sel özelliklerine bağlı olarak travmatik 
etki ile başa çıkmalarına göre çok de-
ğişkendir. İncelemelerin bu konuda de-
neyimli uzmanlar tarafından yapılması 
halinde çok değerlidir. Travmatik olay-
dan sonra kişiler çok çeşitli başa çıkma 
mekanizmalarını devreye sokarlar, her 
cinsel saldırıya uğrayanın yaşamının 
sekteye uğraması beklenemez. 

Travmayı yaşayan kadının güçlen-
dirilmesi hedeflenmediği için bütün 
bu yargı ve Adli Tıp sürecinde, bir 
adli vaka olarak bakılıyor kadınlara. 
N.Ç. davasının Adli Tıp raporunda 
şöyle bir şey var, evet 14 yaşını bitir-
miştir ama ruhen buna mukavemet 
gösterme bilincine sahiptir. Birden 
bu delillendirme yargıya etki edecek 
yere geliyor. Bu nedenle de, ruh sağ-
lığı bozulsa da bozulmasa da, başka-
larının duyacağı şekilde mukavemet 
etmediğine, yardım istemediğine göre 
rıza gösterdiği varsayılıyor. 

Hekimler için de cinsel saldırının 
daha çok adli yönü ağır basan bir olay 
olarak algılanması bir sorun. Aslında 
cinsel şiddetin bildiklerimizden daha 
yaygın yaşandığını söyleyebiliriz. An-
cak sağlık sistemi içinde, cinsel saldı-
rıya uğrayanları uzun dönemde izleme 
ve sağlık sorunlarına karşı koruyucu 
önlemler konusunda özelleşmiş birim-
ler yok. Kadının bu yönde güçlendiril-
mesiyse, tıbbı aşan bir kavrayış… Ka-
dınların yargıya taşıdıkları cinsel şiddet 

Cinsel şiddet sadece sağlık sorunu değildir

Filiz Karakuş-Cemre Baytok

SÖYLEŞİ

Travmatik olaydan sonra kişiler çok çeşitli başa çıkma mekanizmalarını devreye 
sokarlar; her cinsel saldırıya uğrayanın yaşamının sekteye uğraması beklenemez



37feminist
  politika

yaşantılarında nasıl örselendiklerini 
biliyoruz. Kendilerini suçlama, damga-
lanma duygusu en fazla bildirilenler. Bu 
noktada, ‘rıza’ konusu ayrı bir özellik 
taşıyor. Aslında ‘rıza göstermek’, ‘onay 
vermek’ insanlar arasındaki cinselliğin 
gerçekleşme paydası; dolayısıyla eylem 
yargıya taşınmışsa, rızaya, karşılıklı 
onaya dayanmayan, cinsel zorlamadan 
söz etmekteyiz. Adli Tıp açısından ey-
lemin kötülüğünü anlayıp mukavemet 
göstermek; geleneksel anlamda eylemi 
onaylamaktan, rıza göstermekten fark-
lı… Hukuk uygulamalarında, 18 yaşına 
kadar hukuki ehliyet bulunmadığı, 12 
yaşından önce çocukları karıştıkları suç 
olaylarında bunu anlayamayacakları, 
cinsel saldırı konusunda da 15 yaşından 
önce “rıza” ya da onaylarının olamaya-
cağı açıkça belirtilmiş.

Başvuruları biraz anlatsan…
Cinsel saldırı ya da istimar (18 yaş 

altında) olgularından yargıya yansıyan-
lardan bir kısmının, cinsel saldırı kapsa-
mında olmadığı görü-
yoruz. Ergenlik dö-
nemindeki çocuklar 
arasında yaşanan 
cinsellik bunlardan 
biri… İki çocuk, 
rahatça ulaşama-
dıkları cinsel bil-
ginin eksikliğinde, 
zorlayıcı olmayan 
cinsel keşiflerinde, 
bir gebelik ya da 
bir tanık olduğun-
da kendilerini suçlu 
ve mağdur olarak 
yargının önünde 
bulabiliyorlar. Yine 
ergenlik döneminde 
evden ayrılan, eve 
gelmeyen çocuklar; 
cinsel istismar ya-
kınmaları olmasa 
dahi ailenin ‘kont-
rol’ istemiyle yargı 
sürecine giriyorlar. 
15 yaşın üzerinde 
çocukların şikâyetçi olması halinde in-
celeme yapıldığından çocuklar aileleri-
nin kendilerine inanmasının başka yolu 
olmadığını düşündüklerinden şikâyetçi 
oluyorlar. Bir başka konu, berdel; aile-
lerin istemi ile evlendirilen çocuklar… 
15 yaş altında gebe kaldıklarında konu 
yargıya yansıyor. Oysa ailenin ve çev-
relerinin denetim ve onayı ile gerçek-
leşiyor olan biten. Burada maalesef 
çocukların değil, ailelerin ‘rıza’sı var. 
Çocukların 15-18 yaş altı gebeliklerin-
de sağlık kurumuna başvurması, ihbar 
edilmesi gereken bir durum. Bu du-

rumda çocuk gebeler hakkında yargıda 
işlem başlıyor… Çocukların korunma-
sı için sürdürülmesi desteklediğimiz 
olumlu bir uygulama…

Saldırıya uğrayan kişi yetişkinse 
orada ‘mağdur’ kadını da sorum-
lu tutan bakış açısı devreye giriyor 
ve kadınlara destek mekanizmaları 
oluşturulmuyor. Adli Tıp ve yargı sü-
reci kadınları da sorgulayan bir yer-
den sürdürülüyor. Saldırıya uğrayan 
kadınların muayenesi nerelerde ve 
nasıl yapılıyor?

Cinsel saldırı durumda sürekli ve 
nitelikli sağlık hizmeti verilen bir ad-
res yok… Hem tıbbi değerlendirmenin 
yapılması, örneklerin alınması, gerekli 
diğer uzmanlık incelemelerinin yapıla-
bilmesini sağlayacak şekilde koordine 
edilen merkezler olmadığından, üni-
versite hastaneleri ile birkaç eğitim ve 
araştırma hastanesi dışında kadınlardan 
gerekli örnekleri alacak sağlık kuruluşu 
yok. Daha önce de belirttiğim gibi, cin-
sel saldırı yasal yanı ağır basan bir olay 

olarak kavranıyor sağlık sisteminde…
Cinsel saldırı davalarında Adli 

Tıp raporlarının bu kadar kilit bir 
yerde durmasına ne diyorsun?

Adli Tıp Kurumu’nun resmi bilir-
kişilik kurumu olması yanında yasada 
aslında böyle bir zorlama olmaması-
na rağmen yüksek yargı kararlarında 
Adli Tıp Kurumu görüşünün aranması, 
Kurum’da ciddi bir birikime ve 1-1,5 
yılı bulan randevulara neden oldu. 
Yargıtay’ın üniversitelerin de bilirkişi-
lik kurumu olduğuna dair kararı sonu-
cunda yerel mahkemeler üniversiteler-

den 6. İhtisas Kurulu gibi bir heyet oluş-
turulmalarını istedi. Bu konuda yaşanan 
sıkıntılar, aksamalar nedeniyle Adli Tıp 
Uzmanlık Derneği Yargıtay 14. Ceza 
Dairesi ile görüşme yaptı. Adli tıp ve di-
ğer uzmanlık alanları bu konuda bilim-
sel bir model oluşturabilir, Türkiye’de 
45 kadar üniversitede bu tür inceleme-
leri yapabilecek donanım bulunmakta. 
Yasaların yargıya farklı bilirkişilere 
veya heyetlere başvurabilme veya bi-
lirkişileri mahkemede çapraz sorgu ile 
dinleme olanağı tanıdığı, hukukun bunu 
çözebilecek mekanizmaları kullanması 
gerektiği görüşüldü.  

Çeşitli üniversitelerin travma 
merkezlerinden alınan heyet rapor-
lar geçerli olacak mı artık?

Aslında hekim raporunun geçerli ol-
mama durumu zaten yok. Önemli olan 
konusunda uzman olan ve güncel bilim-
sel verileri izleyen bir bilirkişi raporu 
düzenlenmesidir. Yargılama sürecinde 
elbette farklı bilirkişilerden de görüş is-

tenebilir, yasalarda buna 
engel bir durum yok. 

Tecavüz Kriz Mer-
kezleri için ne dersin?

Cinsel şiddetin 
yaygınlığı göz önüne 
alındığında hangi isim-
le olursa olsun daha 
özelleşmiş birimlerin 
olması gerekli. Üzerin-
de “Tecavüz Kriz Mer-
kezi” yazan bir kapıya 
yönelmek çok zor… 
Cinsel şiddet toplum-
sal bir sorundur, sadece 
sağlık sorunu olduğu-
nu söylemek ideolojik 
uzantılarından kopa-
rıp medikalize etmek 
olacaktır. Dolayısıyla, 
öncelikle bu konuda 
temel yaklaşımın de-
ğişmesi gerekir. Kadın-
ların kendi bedenleri 
üzerinde sadece kendi 
tasarruflarının olduğu 

konusunda toplumsal bir uzlaşı gerek-
mektedir. Bu sadece yasal ya da tıbbi 
bir durum değildir. Cinsel şiddetin, bi-
reye karşı işlenen tüm şiddet eylemle-
ri arasında en travmatik etkiye sahip 
olanlardan olduğu belirtilir. Öncelikle 
çok ciddi sonuçları nedeniyle, kadını 
önceleyen bir anlayışla kurulmuş destek 
programları oluşturulmalı; cinsel şidde-
tin tanımlanması, kısa ve uzun süreli 
etkilerine yönelik tıbbi destek nitelikli 
ve ücretsiz olarak kurumsallaştırılmalı; 
bu kurumlar tamamen kontrol edilebilir 
‘kadın dostu’ olarak kurgulamalıdır.  

SÖYLEŞİ

Cinsel şiddet sadece yasal ya da tıbbi bir durum değildir; 
bireye karşı işlenen tüm şiddet eylemleri arasında en 

travmatik etkiye sahip olanlardan olduğu belirtilir
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Hayatımız davadan dava-
ya koşturmakla, kadın 
cinayetlerinde ‘tahrik’ 
adı altındaki ‘erkeklik 

indirimlerine’, tecavüz davalarında yar-
gılamanın tecavüz sanıklarının değil 
kadının üzerinden yürümesine öfkelen-
mekle geçiyor. Bazen kadınlar leyhine 
kararlar çıkınca (yargı bozuk saat misali 
arada ‘iyi’ kararlar verince) kendimizi 
motive edip, yine başlıyoruz koşturma-
ya. Dava takip etmek hakikaten meşak-
katli iş, bir kere insanın çok sakin ve 
sabırlı olması gerekiyor, bir de sonsuz 
derecede ümitli… Tecavüze ‘ilişki’ di-
yen savcılara, “Orada ne işin vardı?” 
diye soran hakimlere, adli tıp ısrarına ve 
yargının kadınları öğütme-
ye dönük tüm çarklarına 
karşı dirençli olmak lazım. 
Tecavüz sanıklarını ‘mağ-
dur olmasın’, diye tahliye 
eden ya da yeterli ‘delil’ 
yok diye hiç tutuklamayan 
yargı mekanizması ile uğ-
raşırken, bir de bu sistemi 
hem avukat hem erkek ola-
rak ayakta tutanlarla uğ-
raşmak zorunda kalıyoruz. 

Malum bir Fethiye Da-
vası var, bir de o davanın 
dava kadar meşhur avu-
katı, Muğla Baro Başkanı 
Av. Mustafa İlker GÜR-
KAN… Yargılama süre-
since en az tecavüz sanık-
ları kadar kadınların gün-
deminde olan bu adam, ne 
yaptı da bu tepkiye mazhar 
oldu, geriye dönüp bir bakmak gerek.

Fethiye Davası sürecini biraz hatır-
layalım: 2007 yılında ilaç verilip uyu-
tularak ikisi çocuk sekiz kişinin tecavü-
züne uğrayan kadın, travmatik amnezi 
dolayısıyla yaşadığı saldırıyı 7-8 ay 
içinde, psikiyatrik yardım alarak parça 
parça hatırlamış ve olayın tüm ayrıntı-
larını hatırlayınca da tecavüz sanıkları 
hakkında suç duyurusunda bulunmuş-
tu. Savcılık önce kadın arkadaşımızın 
iddialarını soruşturmak istemedi ve te-
cavüz zanlılarının ‘saygın kişiler olduk-
ları’gerekçesi ile dava açmadı. Ancak 
tecavüze uğrayan kadın, kadın örgütleri 

ile ilişkiye geçerek bu davanın açılması 
için bir kamuoyu baskısı yarattı. Bunun 
sonucunda Adalet Bakanlığı “kanun ya-
rarına bozma” yoluna başvurdu ve teca-
vüz zanlıları nihayet sanık sandalyesine 
oturdular…Savcılığın tabiriyle “teca-
vüz gibi adi bir suçu işlemeyecekleri dü-
şünülen bu saygın ve bölgede tanınmış 
kişileri”, en az onlar kadar tanınmış bi-
rinin savunması elbette kaçınılmaz oldu 
ve Muğla Barosu Başkanı Av. Mustafa 
İlker Gürkan sanık vekili olarak yerini 
aldı.

İlk duruşmada sanık vekillerinden 
birinin Baro Başkanı olduğu söylendi-
ğinde, bunun tatsız bir şaka olduğunu 
sandık, ancak sonrasında Muğla Barosu 

Başkanı Av. Mustafa İlker Gürkan’ın bu 
işi fazlasıyla ciddiye aldığını görünce; 
erkek dayanışmasının şaka olamayacak 
kadar derin olduğunu bir kez daha gör-
dük. Oysa biz ‘naif’ feministler Muğla 
Barosu’ndan olsa olsa İzmir Barosu gibi 
bu davaya katılma talebinde bulunması-
nı beklerdik Tabiri caizse ne umduk ne 
bulduk… 

İlk tepkimiz ve itirazımız; meslek-
taşlarını ve meslek örgütünü temsil eden 
baro başkanının böylesi bir toplumsal 
davada sanık vekilliği yapmaması ge-
rektiği yönündeydi. Asıl olarak politik 
bir kaygıydı duyduğumuz. Zira bu iş 

Avukatlık Kanunu’nun 97. maddesinde 
sayılan baro başkanının görevleri ile 
uyuşmuyordu.1 Barosunun Kadın Hak-
ları Kurulu’nun davaya müdahil olma 
çağrısına kulak tıkayan ve barosunu 
temsilen bu davada en azından gözlemci 
sıfatı ile bulunması beklenen Baro Baş-
kanı2 bize göre hem başkanlık görevinin 
gereğini yapmıyor, hem de işgal etti-
ği makamın ağırlığını ‘sanıklar lehine’ 
kullanıyordu. 

Öyle ya sanıklar Fethiye’nın tanın-
mış eşrafı, hatırı sayılır, güçlü kişileriy-
di. Jandarma bile günlerce kendilerine 
yaklaşamamıştı. Yani Baro Başkanı, 
sadece politik ve toplumsal bir dava-

da ‘taraf’ olmuyor, bir de 
‘güçlü’den yana çıkıyordu. 

Öte yandan, kadına 
yönelik şiddet suçlarının 
tümünün politik suçlar ol-
duğunu göz ardı ediyor ve 
kadınların sadece ‘kadın’ 
oldukları için tecavüze uğ-
radıklarını, yani ırkçılıkla 
cinsiyetçiliğin aynı ide-
olojik iklimin meyveleri 
olduğu gerçeğini de yok 
sayıyordu.  68’li olmakla 
övünen ve hatta panellerde 
konuşmacı olacak kadar bu 
geçmişe sahip çıkan Gür-
kan, belli ki solcu olduğu 
için işkenceye uğrayanlarla 
kadın olduğu için tecavüze 
uğrayanların aynı eril, fa-
şist sistemin mağdurları ol-
duğunu görmeyecek kadar, 

ataerkilliğin tornasından 
geçmişti.

Yargılama süresince M. İlker Gür-
kan kimi zaman hepimizi dehşete düşü-
ren savunmaları ile yargılamayı mağdur 
kadının yargılandığı bir forma dönüş-
türmeyi ‘başardı’. Temel savunma argü-
manı ‘kadının iftira attığı’ yönünde olan 
Av. Mustafa İlker Gürkan, bir kadının 
hiçbir husumeti olmayan 6 adam ve 2 
çocuğa neden ‘iftira’ attığı sorusunu ise 
kadının ‘deli’ ve (kibar deyimle psikolo-
jisinin bozuk) parçalanmış aile çocuğu 
olduğunu açıklayarak yanıtladı! Ne da-
hiyane bir buluş! Yani, 10 yaşında anne-
si babası boşanan bir kadın, 25 yaşında 

Tecavüzcüyü savunmak (kutsal bir) hak mı?
Yoksa (politik bir) tercih mi?*
Biz ‘naif’ feministler Muğla Barosu’ndan olsa olsa İzmir Barosu gibi bu davaya katılma 
talebinde bulunmasını beklerdik
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birden hiçbir sebebi olmadan  adam ve 
2 çocuk hakkında ‘kusursuz’ bir hikaye 
yazmış ve böylece erkeklerden intika-
mını almıştır!!!! 

Daha önce onlarcasını dinlediğimiz 
erkek savunmalarından da biliyoruz ki; 
tecavüz davalarında asla suç yoktur. Ya 
‘komplo’ vardır ya ‘iftira’ o da olmadı 
‘rıza’. Ama asla ‘tecavüz’ değil! Hem bu 
yakışıksız tabir de bir kadın yalanıdır, 
yapıldıysa da cezasız kalmalıdır. Kadın 
ya hak etmiştir, ya tahrik etmiştir…

Bizim için sadece bu davalarda avu-
katlık yapılması bile politik bir tercih-
ken ve her politik tercih gibi eleştirile-
bilecekken, Av. Mustafa İlker Gürkan 
savunmalarıyla, şahsen de, feministlerin 
tepki ve eleştirisini ziyadesiyle hak etti.

Mustafa İlker GÜRKAN ilk olarak 
Ankara Barosu’nun düzenlemiş olduğu 
“Hukuk Kurultayı” kapsamında Ankara 
Kadın Platformu üyesi kadınlar tarafın-
dan protesto edilmiş,3 (bunun ardından 
protesto eden kadın avukatlardan birini 
‘hukuka ve ahlaka aykırı davranışları’ 
dolayısıyla baroya şikayet etmiş) ve son 
olarak da İzmir’de düzenlenen TÜYAP 
Kitap Fuarı kapsamında katıldığı bir 
söyleşide kadınların protestosu ile kar-
şılaşmıştır.4

Her iki protesto gösterisinde de ey-
lemci kadınlara karşı aynı argüman ileri 
sürülmüştür. “Savunma hakkı kutsal-
dır!” Aynı argümana Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Ahsen Coşar imza-
sıyla yayınlanan ve Av. Mustafa İlker 
Gürkan’a açıkça destek sunmak bir 
yana, ne denli ‘seçkin hukukçu, entel-
lektüel, sevecen kişiliği’ olduğunu anla-
tacak kadar kişiselleştiren ve komikleş-
tiren, 18.04.2012 tarihli basın bildirisin-
de de yer verilmiştir. 5 

Ailenin kutsallığı teranesini yıllar-
dır dinleyen biz feministler için, ‘kut-
sal’ sözcüğünün yarattığı, sistem tan-
danslı çağrışım bir yana bırakılsa bile, 

bu söylemin dikkate alınması mümkün 
değildir. “Herkesin savunma hakkı var-
dır”, şeklindeki genel hukuk ilkesinden 
türetilen bu söylemin, içerikten bağım-
sız dayatılması, her olayı soyut ilkelerle 
değerlendiren liberal hukuk anlayışının 
bir sonucudur. Hukuku yüce, tarafsız ve 
ideolojiden bağımsız görürseniz eğer, 
onun ürettiği kavramlara da soyut bir 
doğruluk atfedebilirsiniz…

Oysa hukuk gibi normatif ve seküler 
bir alanda hakların ‘kutsal’ atfedilme-
si ciddi bir yanlıştır. Hiçbir hak kutsal 
değildir, varlığını Tanrısal bir temelden 
almaz çünkü… Haklar hukuksal varlık-
larını yasalardan alır, yani onları yapan-
ların o hakları tanımasından yahut tanı-
mak zorunda kalmasından. Bu hakların 
hukuksal güvenceye kavuşturulması 
bunu ihlal edebileceklere karşı bir gü-
vence sağlar. Bu bağlamda da “Savun-
ma ve Savunulma Hakkı”nın yargılama 
erkine sahip Devlete karşı güvence içe-
ren ve yükümlülük getiren bir hak oldu-
ğunu söylemek gerekir. Yani savunma 
hakkı devletin ‘sağlamak’ ve ‘engelle-
memek’ zorunda olduğu bir haktır. Sağ-
lanması ve korunması devletten talep 
edilecek olan bu hakkın, yurttaşa karşı 
‘kutsallık’la sunulması anlamlı değildir. 
Zira herhangi bir yurttaşın bu hakkı en-
gelleme gücü ve yetkisi yoktur. 

Dolayısıyla biz feministler, kadın ci-
nayetlerinde, tecavüz davalarında sanık 
vekilliği yapan avukatları eleştirirken, 
sanıklarının savunulma hakkının yok 
sayılmasını, kendilerine avukat atanma-
masını yani devletin bu sanıklar bakı-
mından yükümlülüğünden vazgeçmesi-
ni filan istemiyoruz.

Biz, tecavüz ve kadın cinayeti gibi 
politik davalarda sanık vekilliği yapan 
avukatların politik bir tercihte bulun-
duklarını hatırlatıyor, yaptıkları ‘iş’in 
içeriğini ve ataerkil yapıya sunduk-
ları katkıyı eleştiriyoruz. Tıpkı Ogün 

Samast’ın, Kenan Evren’in, bilumum 
ırkçı ve işkencecinin avukatlığını ya-
panları eleştirdiğimiz gibi… Karşı çık-
tığımız şey devletin savunma hakkını 
güvence altına alması değil, bu kişileri 
savunanların içinde bulundukları politik 
eylemdir. 

* Bu yazı, dava takipleri üzerine ya-
pılan tartışmaların ışığında yazılmıştır.
____________________________
1 1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 97: “1. Ba-

royu temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık 
etmek, 
2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin 
Kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük 
işlemleri yürütmek, 
3. 95 inci madde gereğince verilen izin ve yet-
ki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta 
bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya 
yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uy-
gulamak, 
4. Mahkeme ve resmi dairelerde baroyu temsil 
edecek ve savunacak avukatları tayin etmek, 
5. Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği 
tarafından gönderilen örneğine uygun olarak 
düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak, 
6. Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili iş-
lerde kanunlar ve meslek kurallarının gereği-
ni her türlü organlara karşı savunmak ve bu 
konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla 
kendisini göreve zorlayan hususları yapmak, 
7. Baronun ve Yönetim Kurulunun çalışmaları 
hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliğine ya-
zılı bir rapor vermek, 
8. Başkanlık Divanı olmayan barolarda, diva-
nın diğer üyelerine ait görevleri yerine getir-
mek ve yetkileri kullanmak, 
9. Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullan-
mak.”

2 Ayşe Paşalı ve Necla Yıldız’ın katillerinin 
yargılandığı davalara, kadın avukatların talep 
ve baskısı neticesinde Ankara Barosu gözlemci 
olarak katılmıştır. 
3 http://sosyalistfeministkolektif.org/compo-
nent/content/article/27-haberler-duyurular-basn-
acklamalar/162-tecavuez-cetesinin-avukat-pro-
testo-edildi
4 http://www.youtube.com/watch?v=GOQKkhU
ZEFY&feature=share
5 Söz konusu açıklamada Barolar Birliği, Av. 
Mustafa İlker GÜRKAN’a açık destek sunmuş ve 
“Türkiye Barolar Birliği olarak; tecavüz suçunu 
işlediği ileri sürülen bir kişinin avukatlığını 
üstlendiği için kimi kadınların ve kadın 
derneklerinin saldırı ve suçlamalarına maruz 
kalan, seçkin hukukçuluğunun yanı sıra insan 
hakları savunuculuğu, demokrat, özgürlükçü, 
entelektüel ve sevecen kişiliği ile Barolarımızın 
ve Meslektaşlarımızın saygınlığını kazanan 
Muğla Baromuzun Değerli Başkanı, Avu-
kat MUSTAFA İLKER GÜRKAN’ın yanında 
olduğumuzu, MUSTAFA İLKER GÜRKAN’na 
ve O’nun şahsında avukatlık mesleğine yönel-
en haksız saldırı ve suçlamaların karşısında 
bulunduğumuzu, bunu yapanları kınadığımızı 
kamuoyunun değerli bilgisine ve takdirlerine 
saygı ile sunarız.” denmiştir.
h t t p : / / w w w. b a r o b i r l i k . o r g . t r / D e t a y.
aspx?ID=12986&Tip=Bildiri.
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Bir yılı aşkın süredir üçüncü 
sayfa editörüyüm. Bundan 
çok kısa bir süre önce önüme 
bir ‘asayiş’ haberi geldi. Ha-

bere konu olan adam, bir cinayete kur-
ban gitmişti. Telefonlarına yanıt alama-
yan oğlu, yalnız yaşayan İ.Ç.’nin evine 
apartman görevlisinin yardımıyla girmiş, 
karşısında babasının bıçakla delik deşik 
edilmiş cansız bedenini bulmuştu. Katil 
(ya da katilleri) ortada yoktu. İ.Ç. aslında 
bizim bir aile dostumuzdu. 

Her gün sayfaya konu ettiğim, başına 
türlü felaketler gelen insanlar da birileri-
nin kardeşi, annesi, babası, eşi, sevgilisi, 
arkadaşı, akrabasıydı... Editörü olarak 
kan damlayan o sayfada hatırlamam, ha-

tırlatmam gereken ilk hususu anlatmak 
için bu örneği seçtim. 

Gelelim kadın haberlerine… Yıllar 
önce bir 8 Mart mitinginde “Üçüncü 
sayfa haberi, arka sayfa güzeli olmak 
istemiyoruz” diye yükselen bir sloganı, 
korteji izleyen ve komikliğe şahitlik etti-
ğini düşünen bir erkek sesi “Birinci say-
fa güzeli olamadık diye mi kızıyorsunuz 
yani” diye kesmişti. Aslında bu, kadının 
medyada nasıl yer aldığını da özetleyen 
bir hadise.

Güzel çirkini döver
Kadınlar siyaset, ekonomi ya da ülke 

gündemi hakkındaki haberlerde, başka 
deyişle gazetelerin ‘ciddi’ sayfalarında 
pek de özne olamıyorlar. Eğer bir uz-

mana danışılacaksa hep ‘akil adamlar’ 
seçiliyor. Ya da şöyle söyleyelim, kadın-
lar bir habere özne olmak için genellik-
le mağdur ya da pornografi malzemesi 
olmak zorundalar. Bir vücut, gazetenin 
‘görsel’i, bir tecavüz haberi ‘insan hi-
kayesi’ olabiliyor. Bunlar bilmediğimiz 
şeyler değil. Fakat işte o bildiğimiz şey 
nasıl ortaya çıkıyor? 

Fotoğrafsız haberin pek de haber de-
ğeri yoktur. Fotoğraflı haberler içinde ka-
dın figürü olanlar 1-0 öne geçer (fuhuş, 
cinsel şiddet, cinayet vb). Kadın fotoğraf-
lı haberler içinde de genç-güzel kadınlar 
varsa durum 2-0 olur. Onlar yukarı çıkar. 
Daha büyük işlenir. İşte eleme mantığı 
bu. 

Dil konusuna gelince... İlk bakışta 
basit gazetecilik kurallarıymış gibi gö-

rünüyor. Bir haber bittabii akıcı bir dille 
yazılmalı. Okuru içine çekmeli. Hikayesi 
olmalı. Parlak başlıklarla olayı ‘patlat-
malı’. 

Hal böyle olunca, kadın hareketinin 
“Şiddetin gerekçesi olamaz”, diye politik 
olarak karşı çıktığı “Gözü dönmüş baba, 
çılgın aşık, öfkeli koca, sapık komşu, cin-
net getiren sevgili” gibi sıfatlar bir bir sı-
ralanıyor. Haberin hikayesi de ‘gerekçeli’ 
gelişiyor. Kadın ayrılmak istediği, barış-
ma teklifini reddettiği, sakız çiğnediği, 
SMS attığı, dar elbise giydiği, sevdiği 
erkekle birlikte olduğu, ‘bekaretini’ kay-
bettiği ‘için’ öldürülüyor. Cinsel şiddet 
haberlerinin nasıl yapıldığıyla ilgiliyse 
yine içeriden verilecek tek bilgi, olayın 
mağdur etrafında kurulması. 

Bir haberin zenginleştirilmesi için de-

tayların iyi işlenmesi kuralı en çok cin-
sel şiddet haberlerinde dört dörtlük işler. 
Çoğu zaman muhabirin önüne getirdiği 
haber önce editörün sonra okurun “kanını 
dondurur”. Muhabir polisten, adliyeden 
aldığı haberi sanki tecavüz anında olay 
mahallindeymiş gibi yazar. 

Zaten zanlı (erkek) çirkin olduğu için 
fotoğrafı küçük basılır. Hâlâ suçu ispat-
lanmamış olduğu için yüzü buzlanır, ismi 
saklanır. Geriye kalan ‘güzel’ kurbanla 
haber oluşturulur. Hele bir de kadın teca-
vüzün ardından öldürülmüşse ölü sevici-
lik devreye girer. 

Haberler nasıl etkiliyor?
Üçüncü sayfa diye bir şey olmamalı 

dedikten sonra noktayı koyabiliriz.
Ama sonuçta var ve alıcısı, okuru, 

görmezden gelemeyeceğimiz kadar çok. 
O yüzden de nasıl olması gerektiğine dair 
fikrimiz, yarattığı etkiye kafa yormaktan 
geçebilir.

•	Etkilerden biri “olağanlaştırma”. 
Cinsel şiddet haberlerinin sayıca fazla 
olması bir süre sonra okurda durumun 
vahametini ortadan kaldıracak şekilde sı-
radanmış algısı yaratıyor.

•	Bir diğer etki “münferitleştirme”. 
“Ayşe A. Facebook’ta tanıştığı Mehmet 
B. tarafından tecavüze uğradı. “Mağdur 
ifadesinde şöyle dedi: Bana kendini be-
kar ve meslek sahibi olarak tanıttı. Gü-
venimi kazandıktan sonra buluşma teklif 
etti. Beni zorla kaçırıp bana tecavüz etti.” 
Sanki cinsel şiddet sadece Facebook’ta 
dolanan saf Ayşe’nin başına geliyor.

•	Başka bir etki “yol, yöntem öğret-
me”. Geçen günlerde polis, son yıllarda-
ki hırsızlık vakalarında suçluların geride 
daha az delil bıraktıklarını fark edince bir 
araştırma yapmış. Sonucunda hırsızların 
artık çok popüler olan Kanıt, Behzat Ç., 
CSI Miami gibi polisiye film ve dizileri 
takip edip yeni formüller öğrendiğini tes-
pit etmiş. Erkeklik de bundan bağımsız 
değil. Yine bir cinayet haberinde zanlının 
savunması “Önce tecavüz ettim. Sonra 
hafızasını kaybetmesi için başına taşla 
vurdum. Böylece tecavüzü hatırlamaya-
caktı. Amacım öldürmek değildi” şeklin-
deydi. Tecavüzün ardından hafıza kay-
bettirme teknikleri! Evet, böyle bağlantı 
kurunca hiç zekice, örnek alınacak bir 
yöntemmiş gibi görünmüyor değil mi? 
Ama maalesef öyle. 

•	Tabiî ki en büyük etkisi “arttırma”. 

3. sayfa...

Emine Özcan

Kadınlar bir habere özne olmak için genellikle mağdur ya da pornografi 
malzemesi olmak zorundalar. Bir vücut gazetenin ‘görsel’i, bir tecavüz haberi 
‘insan hikayesi’ olabiliyor
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Bu da hep tartışılır: Eskiden de şiddet, 
cinsel şiddet vakaları bu kadar çok muy-
du, yoksa medyada görünürlüğü mü art-
tı? Tam bir tavuk-yumurta tartışması. 

Bence kadın mücadelesi yükseldi. 
Hem örgütlü hem örgütsüz. Kadınlar ar-
tık daha çok bağırıyor. Kocalarını daha 
kolay terk ediyorlar. Barışma tekliflerini 
daha çok reddediyorlar. Erkekler de artık 
daha işsiz, daha yoksul. Belki onları göz-
den çıkarmak daha kolay kadınlar için. 
Ayrıca kadınlar istedikleri gibi giyinmek-
te bir nebze daha özgürler. Pazarda satı-
lan Hürrem kızılı boyasını, Bihter donu-
nu kim alıyor? 

Ama bütün bunlar -yine benim fikri-
me göre- kadının yaşadığı şiddeti arttırdı. 
Kadın ne kadar güçlü “Hayır” derse sanki 
o kadar çok yara almaya, şiddet görmeye 
başladı. 

İşte bu noktada haberlerin işlevselliği-
ni tartışmak belki de en doğrusu. Öyle ya 
da böyle “kadına şiddet” duyarlılığı hü-
kümet kanadında, içi boş da olsa günde-
lik medyada artık var. Yavaş yavaş “bilim 
adamı” yerine “bilim insanı” yazılmaya, 
“Katil koca dehşet saçtı” yerine “Bir ka-
dın cinayeti daha” denmeye başlandı. 

Peki neler yapılabilir? Akla ilk gelen-
ler şöyle: 

- Bir haber hak ihlâl etmeden, mağ-
duru deşifre etmeden, zanlıyı haklı gös-
termeden, cinsiyetçiliği körüklemeden de 
yazılabilir. Örneğin “Karısını başka er-
kekle birlikte olduğu gerekçesiyle bıçak-
ladı” ya da “Namusu için öldürdü” yerine 
“bahane” kelimesi kullanıldığı anda faili 
kınatma fırsatı da ele geçer. 

- Şiddet görenin değil gösterenin özne 
edilmesi şart. “Ayşe’ye tecavüz edildi” 
yerine “Ahmet tecavüz etti” dendiğinde 
okur artık olayın içinde bir de Ahmet ol-
duğunu ve Ahmet’e ne olacağını merak 
eder. Yakalandı mı, yakalandıysa cezasını 
çekecek mi? Bu türlü bir haberin “caydı-
rıcılık” uyandıracağı kesin.

- Tabii ki örnek yargı kararları mut-

laka medyada yer bulmalı. Haksız tahrik 
uygulayan mahkemeler deşifre edilebilir. 
Taciz, tecavüz haberlerinde “cık cık” edi-
lecek tek unsur, suçu işleyen olmamalı. 

- Zanlıyı işaret etmek de yetmez. 
Cinsel şiddet meslek, yaş, şehir, eği-
tim durumu fark etmeksizin her şekil-
de gerçekleşebiliyor. O yüzden zanlıyı 
“cahil, zalim, yoksul, sokak çocuğu” 
vs. gibi damgalamadan belirtmeli. 

- Nefret cinayetleri şüphesiz ki cin-
sel hak ihlâllerine giriyor. O nedenle 
bu cinayetler de tıpkı politik kadın ci-
nayetleri gibi adı konularak yazılmalı. 
İzmir’de hafızalara kazınan, biri trans 
üç kadını öldüren seri katil haberi bu 

açıdan ele alınsaydı eğer öldürülen iki 
kadının anılarını yaşatmak için isimleri 
sokaklara verilirken maktul trans birey 
bu anmanın dışında tutulur muydu? 

- Tecavüzün nasıl gerçekleştiği de 
cinsel şiddete uğrayanların kimlikle-
ri de gizlenmeli. Çocukların isimleri 
kapatılmalı. Mağdura koruma, varsa 
yazılmalı. Yoksa, neden olmadığı sor-
gulanmalı. Cinsel şiddet mağdurlarını 
yerin dibine sokacak bilgilerden çok 
onlara yol gösterici bir dil kullanılmalı. 

Bunlar bir çırpıda sayılacak şeyler. 
Belki çok daha kapsayıcı olan, kadın 
hareketinden uzmanların muhabirinden 
görsel servisine, editörüne kadar uza-
nacak bir bağı bilgilendirici ziyaretler-
le, eğitim programlarıyla, düzenli ile-
tişimle kurmaları olabilir. Bu işbirliği 
olduğunda olumlu sonuçlar alındığına 
şahit oluyoruz. 

Bir haber hak ihlâl etmeden, 
mağduru deşifre etmeden, 
zanlıyı haklı göstermeden, 
cinsiyetçiliği körüklemeden 

de yazılabilir

Fiziksel ve cinsel şiddetle mücadele için 
feministlerin geliştirdiği çözümlerden biri 
olan “Wendo”  İngilizce “women” kelime-
sinin kısaltması olan wen ve Japonca’da yol 
anlamına gelen do kelimelerinin birleşimin-
den oluşuyor. Wendo’yu kadınların yolu ola-
rak çevirmek mümkün.

70’li yıllarda ikinci dalga feminizmin 
etkisiyle kadına yönelik şiddet tartışmaları 
yaygınlaşmaya başladığında, Kanada ve 
ABD’de feministler, toplumsal cinsiyeti ve 
kadınların sosyalizasyonunu dikkate alarak 
bu yöntemi ortaya attılar. Daha sonra Batı 

Avrupa’da da yaygınlık kazanmaya başla-
yan Wendo, yıllar içinde geliştirildi. 

Genellikle kadınlar tarafından ve kadın-
lara verilen Wendo kurslarında öncelikle ka-
dınların kendi güçlerinin bilincine varmaları 
sağlanıyor. Wendo, reçeteler sunmak yerine 
kadınların kendi yöntemlerini geliştirmesine 
olanak sağlıyor. Kadınların gündelik yaşam-
da sıkça karşılaştıkları durumlar göz önün-
de bulundurularak geliştirilen yöntemlerle, 
kadınlar beden dili, ses ve konuşma dilini 
kullanarak şiddeti durdurmayı öğreniyorlar. 

Şayet bedensel bir çatışma söz konusu 

olmuşsa tırnaklarını, dişlerini, yumruklarını, 
tekmelerini, topuklu ayakkabılarını, anahtar-
lığını, çantanı kullanarak kendini koruyabi-
lirsin. Bu yüzden Wendo’yu engelli ya da 
değil bütün kadınlar ve kız çocukları yapabi-
lir.  Başlarda kendini savunmayı bile şiddet 
uygulamak olarak gören ve reddeden birçok 
kadın, kendini savunmanın meşru bir hak 
olduğunu öğreniyor. 
________________________________

1 İlknur Hacısoftaoğlu-Yıldız Koca ‘Wendo: Kadınla-
rın Yolu’ yazısından derlenmiştir. Yazının orjinali için 
http://bianet.org/bianet/insan-haklari/135205-wendo-
kadinlarin-yolu.

Wendo:  Şiddeti püskürtmenin etkili yollarından biri 1
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Düzeltici tecavüz terimi, “(…) 
özellikle günümüze kadar 
30 tane ölümle sonuçlanan 
tecavüz vakasının yer aldığı 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde kullanı-
lır. Temmuz 2007’de Sizakele Sigasa ile 
Salome Massooa adlı bir lezbiyen çift 
tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüş-
tür. Nisan 2009’da Eudy Simelane adlı 
bir kadın millî futbolcu ve LGBT hakları 
savunucusu, bir grup erkek tarafından 
tecavüze uğramış ve 25 kez bıçaklan-
mıştır. Mahkeme, kurbanların cinsel yö-
neliminin olayı etkilemediği sonucuna 
varmıştır.”[1]

Güney Afrika’da yılda 500 bin te-
cavüz vakası olduğu ve 
haftada 10 eşcinsel ka-
dının tecavüze maruz 
kaldığı tahmin edilmek-
tedir. Eşcinsel kadınlara 
yönelik yapılan araştır-
malarda ve yayınlanan 
raporlarda, erkeklerin 
kendilerine “bir ders 
vermek”, “gerçek bir 
kadının nasıl olacağını 
öğretmekten” bahsedi-
liyor. 

Terimi bilmeyenler 
için kısaca bilgi ver-
dikten sonra biraz bu-
raya dönelim. Sohbet 
arasında ne zaman bu 
terim geçse, “Güney 
Afrika’da oluyor değil 
mi sadece?” “Türkiye’de 
öyle şeyler oluyor mu?” sorularıyla 
pek karşılaşırız. Sanki paralel başka bir 
dünya var da bütün kötü şeyler orada 
yaşanıyor. Afrikalı kadınlar hem neden 
bu kadar uzak sana? Doğrusu ilk duydu-
ğumda hiç yabancı gelmedi bana. Ne-
den yabancı gelsin ki? O pek ‘hastalıklı’ 
halimiz anlamlandırılmaya çalışılırken 
“Şöyle güzelce siken bir erkekle tanış-
mamışsın sen”,“Seni iyi düzememişler” 
“İyi bir siken olsa böyle olmazsın” “Ta-
bii ya, çocukken tecavüze uğradın değil 
mi, o yüzden böyle oldun, cinselliğini 
iyi bir erkekle yaşasan böyle olmaz-
dın” laflarını sürekli duydum. Geceleri 
bar çıkışlarından sonra az önce bu ke-
lamı etmiş yabancı veya tanıdık adamın 

bunu bana ispatlamaya çalışmasından 
korktuğum oldu. Aileleri tarafından yö-
nelimleri öğrenildiğinde tecavüze uğra-
yan arkadaşlarım oldu. Bizzat diyanetin 
danışma hattına açtığınız bir telefonda 
“Evlenin-evlendirin geçer” dendiğini 
duydum. Bu ülkede zorla evlendirilen 
insanların hepsinin heteroseksüel olma-
dığını bildim. İşte bütün bunlardan ötü-
rü ve benim için de tehdit olan ‘düzeltici 
tecavüz’ terimi, ömrümün çoğunluğun-
da varoluşumu gizlemeye çalıştığım 
için bana yabancı gelmiyor. 

Nedense tecavüz ile eşcinsellik yan 
yana gelmeyi pek sever. “Neden eşcin-
sel oldun?” sorusunun yanıtının aynı 
kafalarca bir şekilde neden-sonuç ilişki-
si içinde kimilerince verilen cevabı, ço-

cukken tecavüze uğradığımız olmuştur. 
Burada garip olansa “eşcinsel erkekle-
rin pek ‘saftorik’ olup kendilerine taciz/
tecavüz eden cinsine yönelmesi eşcinsel 
kadınların ise erkek cinsine sırt dönme-
sidir. Merak etmeyin “Çocukken tacize-
tecavüze uğrayan eşcinsel olsa memle-
ketin yarısı eşcinsel olur” muhabbetini 
açmayacağım. Sadece bu terimi çok 
uzaklarda arayan nice insana çok uza-
ğa gitmemelerini, porno siteleri değil 
mesela eskiden sadece ODTÜ öğren-
cilerine açık olan “hocam.com” sosyal 
paylaşım sitesini açmalarını ve üniver-
site öğrencilerinin “lezbiyenlerin teca-
vüzle nasıl düzeltilip-düzeltilemeyece-
ği” konusundaki engin paylaşımlarını 

okumalarını öneririm. Aslında şikayet-
ler sonucu kapatılan facebook sayfala-
rında açılan “lezbiyen düzeltme timi”ni 
kaçırdıkları için üzülmemelerini çünkü 
heteroseksizmin o biricik düz cinselliği 
korumak için özellikle eşcinsel/namus-
suz kadınlara nefretinin her alanda nasıl 
meşrulaştırıldığını görmek için sadece 
gözlerini açmalarını öneririm 

Cinselliğini kiminle, nasıl yaşayacağına 
kendisi karar veren kadınlara ve kendince 
‘kadınsı’ gördüklerine “tecavüzü hak et-
tiklerini” söyleyen, adeta bunu bir tedavi 
yöntemi gibi gören sistem ne istiyor? Ne-
den hizaya sokup, düzeltmek istiyor? Peki 
ya, nasıl hizaya sokup düzüyor? Nasıl meş-
rulaştırıyor? Sistemin savaşlarda özellikle 
kadınlara yönelik kullandığı bir silah olan 

tecavüz, benzer şekilde 
eşcinsel kadın/erkeklere 
yönelik bir had bildir-
me, düzeltme yöntemi/
silah olarak kullanılı-
yor. “Düzeltici Tecavüz” 
toplumun onayını alıyor, 
kendisi yapamasa bile 
toplumun kutsal koruyu-
culuğunu üstlenen biri-
cik askerlerinin erkekli-
ğini bir daha kutsayarak 
bunu yapıyor. Ceza ver-
meyerek, ödüllendirerek 
yapıyor. “Lezbiyenler 
bizim gibi normal insan-
lar değiller. Eğer lezbi-
yenlere tecavüz etmeye 
çalışan birileri varsa 
onları takdir ederim. 
Çünkü bu onların bizler 

gibi düzgün olmasını sağlamak içindir”   
cümlesi Afrikalı bir tecavüzcüye ait. E, 
bizim de yok mu tanıdıklarımız? Polisin 
giremediği alanlarda işi sokak çeteleri-
ne bırakarak her türlü pis işi yaptırdığı, 
translara haddini bildirdikleri yalan mı? 
Kim bunlar, bir avuç adam mı? Orada-
ki adamlar da buradakiler gibi yani tüm 
dünyadaki örnekleri gibi toplumu ‘has-
talıklı’ eşcinsellerden korumaya, muha-
faza etmeye çalışıyor. Şimdi biraz yakın 
geldi mi sana? Muhafaza eden, koruyan, 
muhafız, muhafazakar... Silahları kasık-
larında dimdik askerler… 
________________________________

1 Kelly, Annie (12 Mart 2009).”Raped and killed 
for being a lesbian: South Africa ignores ‘correc-
tive’ attacks”.  

‘Düzeltmek için düzeltici tecavüz!’
Cinselliğini kiminle, nasıl yaşayacağına kendisi karar veren kadınlara ve kendince 
‘kadınsı’ gördüklerine “tecavüzü hak ettiklerini” söyleyen, adeta bunu bir tedavi 
yöntemi gibi gören sistem ne istiyor?

Seçin Varol
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Her şey Şırnak’taki Zilan Ka-
dın Derneği’nden Deniz’in, kadınla-
rı Uludere’ye çağırması ile başladı. 
İstanbul’da yapılan eylemlere katılmış-
tık ama hiçbirimizin içi soğumamıştı, 
feministler olarak ne yapabileceğimizi 
konuşuyorduk. İşte Deniz’in sesini du-
yunca Roboski’ye gitmeye ve bu sessiz-
liğin yırtılması için oradaki kadınların 
sesine ses katmaya karar verdik. 

İstanbul Feminist Kolektif bileşenle-
rinin ‘olur’uyla hazırlıklar başladı. Yola 
çıktığımızda katliamın üzerinden 45 
gün geçmişti. 

Kimisi önceden gelen, kimisi za-
ten Diyarbakır’da ve Van’da yaşayan 
kadınlarla buluşup, toplam 22 kadın 
Diyarbakır’dan kiraladığımız otobüsle 
yollara düştük.

Defalarca durdurulsak da yolculuğu-
muz hayli ‘sakin’ geçti. Şırnak’a ulaş-
tığımızda saatler 15.00’i gösteriyordu, 
yol boyunca bize eşlik eden güneşle 
vedalaştık, Şırnak’ta dört bir yan bem-
beyazdı. 

Herkesin karşılandığı köye yani 
Ortasu’ya gittiğimizde akşam inmek 
üzereydi. Karşılamanın camide olaca-
ğını söylediler.  Kubbesi olmayan cami-
ye girdik, kadınların hepsi sıralanmıştı. 
Ellerinde kaybettikleri eşlerinin, çocuk-
larının, kardeşlerinin, babalarının fotoğ-
rafları ile bizi bekliyorlardı. Neredeyse 
hepsi siyah giymişti. Kürtçe bilen bir 
ikimiz dışında, hepimiz iki kelime Kürt-
çe konuşamadığımız için hayıflandık, 
utandık.

Onlarca kadınla tokalaştık, sarıldık, 
öpüştük, an geldi ağlaştık. Aralarında 
geçen 45 güne rağmen gözyaşı hâlâ bit-
memiş olan, ağlayan da vardı, kaybet-
tiği oğlunun hikayesini hepimize tek 
tek en baştan anlatan da... Karşılaşma 
anının ağırlığı altında ezilirken, konuş-
malar başladı. Kadınlar bize ama daha 
çok kameralara öykülerini, acılarını, 
taleplerini anlatıyordu. Onlardaki ye-
niden yeniden anlatma arzusu, ilk anda 
çok şaşırtıcı ve hatta anlaşılmaz geliyor. 
Ancak geceyi birlikte geçirdikten sonra, 
herkesin bu katliamın duyulmasını ne 
kadar önemsediği, tüm enerji ve moti-
vasyonun buradan kaynaklandığı anla-
şılıyor. Bizle vedalaşırken de defalarca 
“Sesimizi duyuracağınıza inanıyoruz” 
dediler. 

Uludere’nin Ortasu, Gülyazı ve Taş-
delen köylerinden Kürt kadınların acı-
larını paylaşmaya, onlarla dayanışma 
içinde olduğumuzu göstermeye gitmiş-
tik. Kadınlarla buluşmanın yolunun, 

bütün köy halkının olduğu kamusal 
yerlerden değil, “ev”lerden geçtiğini bi-
liyorduk. Zaten bu nedenle feministler, 
(giden gruplar arasında) geceyi orada 
geçiren yatılı ilk misafirler oldu.

Ev sahiplerimizin ne denli misafir-
perver olduklarını anlatmak kolay de-
ğil. 22 kadın, üç farklı köydeki beş ayrı 
evde ağırlandık. Sadece kaldığımız ev-
deki değil, (komşu tüm evler ziyareti-
mize geldiği için) o köydeki tüm kayıp-
ları öğrendik. Evlere yerleştikten sonra 
katliamı, ‘oraları’ kadınlardan dinledik, 
belki ilk kez erkekler daha az konuştu. 

Öldürülenlerin kimisi her zaman gi-
den, abisi hasta olduğu için, kimisi okul 
harçlığı için, kimisi askerdeki kardeşine 
para göndermek için yollara düşmüştü. 
Tek geçim kaynağının “sınır ticareti” 
olduğunu, devletin bunu zaten bildiği ve 
göz yumduğunu, hatta izin verdiğini de 
söylüyorlardı… Bir seferde kazanılan 
50-100 TL olsa da sınır ameleliği yap-
maya devam edeceğiz, seçme şansımız 
yok, diyorlardı. Sınırın konumu itiba-
riyle PKK’nın bu noktadan geçmediğini 
anlatıyorlardı, operasyonun “hatayla” 
olmadığı, Kürt oldukları için yapıldığı 
konusunda korucusundan, BDP’lisine 
neredeyse tüm köy halkı hemfikirdi. Ka-
tiller bulunmazsa değersiz görüldükleri 
bu ülkenin kimliklerini yakıp sınırın öte 
yanına geçeceklerini onlarca defa söy-
lediler.     

Bir yandan kadınların belki hiçbir za-
man kapanmayacak kadar derin yarala-
rının olduğuna, diğer yandan bu sürecin 
kadınları ne kadar politikleştirdiğine ta-
nıklık ettik. Roboskili kadınlar ağlarken 
isyan ediyor, kaybettiklerine yanarken 
hesap soruyordu. Baharda yeniden git-
mek üzere sözleşip, Onlar’ın metaneti, 
kararlılığı, gücü ile kuşanıp geri geldik. 

İşte beş ev, beş tanıklık:

Devlet dersinde 
öldürülmüştür*
Hatice Ödemiş

Buraya bakın, burada, bu kara mer-
merin altında

Bir teneffüs daha yaşasaydı
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk 

gömülüdür
Devlet dersinde öldürülmüştür* 
“İzin kağıdı yazacağız, Uludere’ye 

giriş izne bağlı, kim diyelim, plakanızı 
da alacağız, yanlış anlamayın...” “Sizin 
güvenliğiniz için!” 

Bizim güvenliğimiz için(miş). 
Yıllardır on üç on dört yaşındaki ço-
cukları, Uğur Kaymazlar’ı, Ceylan 
Önkollar’ı güvenlik bahanesiyle öldü-
renler, Uludere’de okul harçlığını çı-
karmak için sınırın öte yanına geçenleri 
de bombaladı sonunda. Öyle ya, eğer ki 
çocukları, gençleri öldürmeyecekse, o 
bombaları, silahları ne işe yarardı? He-
ronlar, vurmak için çocuk görüntülerin-
den başka neyi çeker bu dört dağ arası 
memlekette...

Kasrik boğazı, daralan yolda jan-
darma kontrolü ve dağların eteklerinde 
Roboski. Buraya kadar yollar erkekle-
rin. Bir de kara kışa rağmen sokaklarda 
birbirini kovalayan çocukların. Kadın-
ların değil. Kadınlar yok! Yol boyunca 
gördüğümüz kadın sayısının bir elin 
parmaklarını geçmemesi tesadüf mü? 

Bejü; bu bölgenin en güzel köyüy-
müş. Ellerinde kaybettikleri yakınlarının 
fotoğraflarıyla sıra sıra kadınlarla anıla-
cak bundan böyle. Kardeşlerinin, yeğen-
lerinin fotoğraflarını okşayan kadınlar-
la... Onlar, paylarına yas ve öfkenin düş-
tüğünü kabullenmişler baştan. “Buraya 
bakın, işte Türkiye Cumhuriyeti’nin bize 
reva gördüğü bu.” Bir evden tam dört 
kişi, Şivan, Bilal…“Bakın kardeşim 
daha on üç yaşındaydı.” Okul harçlı-

Uludere: Gözyaşı ve isyan
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ğını çıkarmak için... “Kusura bakmayın 
Türkçe bilmiyoruz.” Tam da biz bildi-
ğimiz bütün dilleri unutmuşken. Sarıl-
dığımız kadınlarla acının ve öfkenin 
diliyle anlaşabiliyorken…“Bizim satılık 
çocuğumuz mu var, ne tazminatı?” Sahi, 
neyin tazminatıydı önerilen?

Akşam evlere dağılıyoruz. Burası 
Nadir Alma’nın evi. 11 kardeşin en bü-
yüğü. Nadir’in iki kardeşi askerde. Öf-
keli annesinin, iki çocuğunun askerde 
olduğuna sevinmesi nasıl bir tezat! “İyi 
ki askerdeler,” diyor. “Burada olsalardı 
onlar da giderdi kaçağa.” Köyün tek ge-
çim kaynağı ne de olsa…

Evde sadece kadınlar değil erkekler 
de iş yapıyor. Biri çay getiriyor. Diğeri 
sofrayı kuruyor. “Askeriyeyi buraya ta-
şıdılar,” diyor Semire. Şırnak’ta okuyor. 
Yıllardan sonra üniversite sınavına gir-
miş, kazanmış…“Öyle değil mi abla?” 
diyor. “Hadi bizi Kürt olduğumuz için 
öldürdüler. Peki, Hazal’ı, Hatice’yi yani 
katırlarımızı niye öldürdüler?” 

Olaydan bir kaç gün önce almışlar 
haberi aslında. Bundan sonra ‘kaçağa’ 
izin verilmeyeceği haberi gelmiş köye. 
“Daha önce de böyle haberler gelirdi,” 
diyorlar. Hatta siparişleri olurmuş as-
kerlerin gidenlerden. Yine gelmiş aynı 
haber. “Kaçağa izin vermemek”ten 
bombalamayı kastettiklerini düşünme-
mişler doğal olarak. “En fazla geçişe 
izin verilmez, ya da gözaltı olur sandık” 
diyorlar. Başka ne olacak ki? “Dev-
let kendi halkını bombalayacak!” diye 
akıllarına bile getirmemişler yani. Ya-
şam koşullarının ağırlığına, yoksulluğa 
şimdi bir de bu yas eklenmiş Roboskili 
Bejülü kadınların. Tepede bir mezar-
lık… Evin baş köşesinde dantel örtülü 
sehpanın üzerinde bir fotoğraf… Okul-
lu olanların defterleri kitapları... Devlet 
dersinde öldürülmüştür.

*Ece Ayhan

Kadınların dilinden…
İlke Gökdemir

Hava artık kararmıştı, caminin ha-
lılarında grup grup oturmuş, Roboskili 
kadınları dinliyorduk. Kardeşlerinin, 
oğullarının fotoğrafları ellerinde... Ölü-
mü değil sadece, ölenlerin gencecik 
hayatlarından geriye kalan anılarını 
da anlatıyorlardı. Artık evlere geç-
me zamanıydı, ben Meriç’le Şükran’a 
doğru yönelmişken kadınlardan biri 
dedi ki “Hadi siz böylece bana gelin.” 
Mercan’dı adı, 17 yaşındaki oğlu Vedat 
öldürülmüştü bombalamada. Korucu ol-
mak istemedikleri için Mersin’e gitmek 
zorunda kalan aile, 2005’te dönmüştü 
tekrar köylerine. Kapıda Ayten’e “hadi 
sen de gel” diyerek peşi sıra Mercan’ın 

minibüse yetiştik. Ortasu’daki evlerine 
vardık. Bir süre sonra akrabalar, komşu-
larla dolmaya başladı ev. Biz kadınları 
dinlemeye, onlarla dayanışmaya gitmiş-
tik ve bu sefer en çok kadınlar söyledi, 
kadınlar anlattı yaşananları. “Nereden 
bilirdik?” diyor Mercan, “Nereden bi-
lirdik, bombalayıp çocuklarımızı öldü-
receklerini?” Yıllardır geçimini aynı şe-
kilde karşılayan köylüler, en kötü gene 
gider alırız çocuklarımızı jandarmadan 
diye düşünmüşler. İsyan ediyor Mercan: 
“Eğer bunu yapanlar bulunup, açığa çı-
karılmazsa biz gideceğiz bu ülkeden ar-
tık.” Yani köylerinden gördükleri sınırın 
ötesine geçecekler, orada yaşayacaklar 
artık. Şaşırıyoruz aslında hepimiz nasıl 
bu kadar güçlü olabildiklerine. Anlatın, 
söyleyin, yazın, duyurun diyordu ka-
dınlar olanları. “Bizim çocuklarımız 10 
lira, 20 lira için gidiyordu o yolu...”

Gülcan oturuyor yanımda, karde-
şi öldürülmüş bombalarla. Yeni 18’ine 
girmişken. Bir yaşında bir oğlu var 
Gülcan’ın, adı Orhan. Elinde bir dilim 
elmasıyla oynuyor önümüzde annesiy-
le, bizimle. “Kardeşim bir kızı sevmişti 
öbür taraftan. Evlilik hazırlıkları yapı-
yordu. Babama yük olmasın diye kendi 
para biriktiriyordu,” diye anlatıyor. De-
falarca ve defalarca...

Gecenin ilerleyen saatlerinde en son 
misafir de ayrılınca kalıyoruz baş başa 
Mercan’la. Oğullarından biri geliyor, 
konuşuyoruz hep birlikte Vedat’tan. Te-
lefonla çekilmiş kısa bir videosunu izli-
yoruz Vedat’ın, arkadaşlarıyla gülüp şa-
kalaşırken Roboski deresinde. Mercan 
seviyor oğlunu küçücük ekrandan.

Sabah erkenden yola çıkıyoruz. Mer-
can gülüyor beş haneden toparlanıp yola 
düşme telaşımıza. Biz de gülüyoruz 
onunla. “Gelin,” diyor, “baharda tekrar. 
Çok güzeldir baharda, yazda bu köy.”

Uludere’de bir korucu 
evinde…
Cemre Baytok

Uludere’ye Diyarbakır’dan itibaren 
bir otobüs dolusu feminist kadın ola-
rak gitmiştik, yolda birkaç kez durduk, 
Uludere’ye vardık ve hemen otobüs-
ten inip camiye girdik. Yani otobüsten 
adımımızı attık ve öldürülen 34 kişi-
nin aileleriyle yüzleştik. Nasıl davran-
ması gerektiğinden tedirgin olmuş biri 
olarak avluda diğer kadınlarla birlikte 
çömeldim –erkekler yan taraftaydı- ve 
yeğenini kaybetmiş kadınlardan birini, 
Zarife’yi dinlerken buldum kendimi. Bi-
zim açımızdan yüzleşme elbette sert ve 
doğrudandı. O dönem heyetler ziyaret 
ediyordu Uludere’yi, belki onlar gibi bir 

gruptuk biz de. Sonra konuşmaya başla-
dığım kadının kolunda buldum kendimi, 
hava kararmıştı, yol uzaktı, birlikte eve 
gittik Filiz, Tuğba, Selin ve ben.

Meğer kocası korucuymuş. Dört er-
kek kardeş ve ailelerinin yaşadığı bir 
evdi, iki katlı. Sterk (Roj kapatıldıktan 
sonra) TV izleniyordu evde. Korucu ai-
lesi ve erkek kardeşleriyle konuşmaya 
başladık. Ve ikramlar…  Misafir olma-
dığını hissettirme çabaları ve bir süre 
sonra koyverme. Hükümetin önerdiği 
tazminat o sırada gündemdeydi, ölen 
çocukların failleri bulunmadan tazmi-
nat nasıl kabul edilir ki, diye konuştuk. 
Türkiye’nin İstanbul’undan hissedilen 
koruculuğun politik ayrımı orada aynı 
yere denk düşmüyormuş; Kürt olmak 
üzerinden ortaklaşa ezilmek artık aktif 
olarak yapılmayan koruculuğun anla-
mını hafifletiyormuş, o evde görmüş 
olduk. Çatışmaların olmadığı bir yer ol-
masından, devletin pek uğramadığından 
konuştuk, başka köylerden farklı olarak 
sağlık ocağı olan ama doktoru olmayan, 
arazisi tarlası okulu olmayan bir köy. 

Öte yandan evlerine çağıran Zarife 
bizim havadan sudan sohbet açma ça-
balarımızın birinde şöyle dedi: İşte biz 
böyle gülebiliyoruz ama bir tek o gül-
müyor. Bahsettiği kadın, oğlu katliamda 
ölen anneydi. Biz diğer evlerden farklı 
olarak gündelik hayattan çok konuştuk. 
İlerleyen saatlerde başka kadın akraba-
lar da geldi. Bir erkek olarak söze en 
çok karışan “koca”yla ev işinden, çocuk 
bakımından söz ettik. Kadınlar da katıl-
dı, sesleri gür çıkıyordu. Tüm yaşanan-
lara rağmen mutlu çocuklar gördüm o 
evde. İstanbul’un şımarmaktan başka 
şansı kalmamış çocuklarından çok farklı 
ve şanslılardı benim gözümde.

Feministler olarak böyle bir dayanış-
ma ziyareti neden yaptık? Acıların aynı 
değil ama birlikte dönüştürücü gücüne 
inandığımız için.

Sadece bir çift patikle 
dönmedik…
Selime Büyükgöze - Gülten Aslan

Evlere dağılma zamanı geldiğinde, 
biz en sona kalmıştık, nereye gideceği-
miz belli değildi. Aramızda konuşurken 
iki kadın yaklaştı ve Sevim “haydi bize 
gidelim, hem evimiz çok yakın” dedi. 
Caminin arkasındaki, yolları karla kaplı 
tepeye doğru ilerlemeye başladık. Düş-
meyelim diye kollarımıza girip sımsıkı 
tuttular. Yol boyunca geldiğimize ne ka-
dar sevindiklerini anlattılar. Ev cidden 
camiye yakın, Sevim’in babasının eviy-
di. Annelerini geçen sene kaybetmişler, 
katliamda ise iki erkek kardeşlerini. 
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Anneden sık sık bahsettiler, acıları çok 
tazeydi. Öyle ki kaybettikleri kardeşle-
rinin acısıyla iç içe geçmiş. Gençmiş an-
neleri, evdeki tüm kadınlar çok gençti. 
Tek tesellileri ise annelerinin bu katlia-
mı görüp evlat acısı çekmemiş olması.

Orhan 13 yaşındaymış, Zeydan ise 
daha yeni askerden dönmüş. Orhan’dan 
bahsederken herkes ne büyük neşe kay-
nağı olduğunu anlattı. Hem evinde hem 
okulunda. Kaçağa da bilgisayar almak 
için gidiyormuş. Babalarında sessiz 
“keşke göndermeseydim” pişmanlığı.

Baba evi olunca gittiğimiz, bolca 
akraba geldi eve. Bir sürü gencecik ka-
dın. Kız kardeşlerin hepsi evli, çocuklu. 
En küçükleri Sibel evlenmemiş, annesi 
ölünce evi çekip çevirme görevi ona 
kalmış. Babasına ve evdeki kardeşlerine 
o bakıyor. Kız kardeşlerden bir büyük 
olan, bizi eve getiren Sevim’in kocası 
ise katliamın tek sağ kurtulanı Servet. 
Sevim acı ile teselliyi bir arada yaşamış. 
Çocukları babasız kalmamış ama kar-
deşlerinin acı haberi gelmiş.

Hepsinin o geceyle ilgili anlatıları 
ayağına ne giydiğini bile bilmeden koş-
ma hikayeleri. Parçalanmış cesetler… 
Ölmelerinden ayrı bir kere daha vurmuş 
onları bedenlerin parçalanmış olması. 
Bir de Türkiye’nin diğer tarafında kuru-
lan “ama onlar da kaçakçıymış” sözle-
ri kulaklarına, yüreklerine gelmiş. “Ne 
yapalım, başka geçim kaynağımız yok” 
diyerek acılarını dahi ithamlara cevap 
vererek, başka bir dilde yaşamak zorun-
da kalıyorlar. 

Büyük ablanın kızlarından Azize ile 
Orhan okula beraber gidiyorlarmış. Sa-
bahları beraber kahvaltı, sonra beraber 
okul yolu. Orhan öldüğünden beri Azi-
ze hiç okula gitmemişti. Nasıl gideyim 
dedi, gitmen lazımdan başka söz çıka-
madı ağzımızdan. Bize katliamın ardın-
dan yazdığı şiirini okuttu, son satırları 
şöyle Azize’nin:

“AKP yüreğimize kan damlattı
onlar damarıma bastılar
bize kan kusturdular
işte böyle heval
34 kişinin katledilmesi”
Gece boyunca herkesin gözü kula-

ğı televizyonda. Ankara yine hareketli, 
MİT– hükümet – Yargıtay arasında gi-
dip gelmeler. Her habere acaba diyorlar. 
“Acaba bizimle mi ilgili? Çözecekler 
mi, sorumluları bulacaklar mı? Bulmaz-
larsa bahara gideceğiz, duramayız bura-
larda”.

Eve gelip giden çok oldu, misafir ol-
duğunu duyan akrabalar bir çay içmelik 
de olsa uğradılar. Sibel bütün akşam her-
kes için koşturdu. Bizim için yaptıkları 
yetmezmiş gibi, biz hazırladığı yatakla-
ra girmek üzereyken çeyizinden annesi-
nin ördüğü patiklerden birer çift getirdi 
her birimiz için. “Havalar ısınınca yine 
gelin” dediler, “yeşil görün buraları bir 
de”. Döndükten sonra da Sibel’le tele-
fonda görüşmeye devam ediyoruz. Yola 
çıkarken aklımızda “birbirimizin haya-
tına nasıl değeceğiz” sorusu vardı. Değ-
mekle kalmadık, karşılıklı güçlendik de 
sanki..

Bilmek başka, görmek başka...
Lale Bakırezer

Bildiğimizi biliyorlardı ama bilme-
nin ve bilginin yeterli olmadığına çok-
tan kanaat getirmiş Uludereli Kürtler. 
Haklılardı, katliamın üzerinden bir ay-
dan fazla zaman geçmesine karşın an-
cak yollara düşebilmiştik.

İlk karşılaşma temsili bir karma 
grupla cami önünde gerçekleşti, cami-
nin kapısıyla yolun arasından Robozik 
(Robosky) deresi akıyor. Caminin içine 
giriyoruz, bizi bekliyor kadınlar, erkek-
ler, çocuklar. 

Türkçe bilenler oğullarının yaşını, 
nasıl yüreklerinin yandığını, geldiğimiz 
için memnun olduklarını söylüyorlardı. 

Kürtçe konuşanları anlamamanın verdi-
ği eziklik ve panikle hemen yanı başın-
da duran genç kadının gözüne bakarak 
ne dediğini söylemesini istiyorduk. 

Biz 23 kadının hangi ailelerin yanın-
da kalacağını bilmiyorduk. Şimdi evlere 
dağılacağız denildiğinde, her birimizin 
kolundan, elinden tutan onlarca kadın 
ve erkek doluştu yanı başımıza. Biz dört 
kadın aynı eve gittik. 16 yaşında ölen 
Yüksel Ürek’in ailesine misafir olduk. 
Kapıda ilköğretimde okuyan Hayat’la sa-
rıldık bu sefer, ardından Emine’nin eltile-
ri sarıldı bize. Kadınlar telaşlı, mutfakta 
yemek için hazırlık yapıyorlardı. Soba-
nın yandığı büyük bir odada minderlerin 
üzerine çömeldik bir anda. Emine Ürek 
yanımıza, diğer tüm erkek akrabalar ço-
ğunluğu yerel kıyafetler içinde karşı sı-
ramıza oturdular. Sordukça anlattılar, tek 
bir ağızdan çıkıyormuş gibi anlattılar. 
Acaba, acının bu kadar ortak yaşanmış 
olmasına mı bağlıydı bu ortaklık?

Emine, “Başbakan’ın annesi öldü, üç 
gün yas ilan etti. Tamam acıdır, annesidir 
yapsın ama bizim gencecik çocukları-
mız gitti, katırlarla kıyma oldular, bir şey 
demediler,” diye anlatıyor. Kadınların, 
çocuklarının ölüm şeklini anlatmak için 
seçtikleri bu sözcük çocuk cinayetlerini 
hatırlatmak üzere hafızama kazındı. 

Yüksel’in babası, yüreğimizin içini 
açıp görseniz, ne kadar mutlu olduk bu-
raya gelip bizimle kaldığınız için, gör-
mek başkadır, bilmek başkadır, diyordu.

Yemek için yere oturduğumuzda ön-
celik bize ve erkeklere verilse de, çocuk-
ların hepsi, kadınların da bir kısmı sıkı-
şarak yine sohbeti bol bir yemek yedik.

Yatma vakti geldiğinde Gülfer, Has-
biye, Esen ve ben aynı odada, yan yana 
dizilmiş yün yatak ve yorganların içine 
girdik. Birkaç saatlik bir uykuyla kalkıp, 
Ürek’lerle vedalaştık

Yola çıktığımızda herkes oturduğu 
koltuktan bildiklerini değil, gördüklerini 
anlatıyordu. Bir an 23 kişi aynı evde mi 
kaldık, diye düşündüm. Ortak bir bellek 
edinmiştik.

Feministler, taraflarca çokca dillendi-
rilen “Analar ağlamasın” sözüne, kadın-
ların, annelik kimliğiyle siyasallaştırıl-
masına karşı çıktılar, çıkmaya da devam 
ediyorlar. Erkeklerin egemen olduğu ve 
yapılandırdığı bu dünyada, yaşamak zo-
runda kaldığımız zorunlu rollerin bize 
hissettirdiği duyguyu yok saymadan 
bunu yapıyorlar.

Oğullarının biricik olduğu duygu-
suyla yaşayan çoğu kadın gibi Gülyazı 
ve Ortasulu kadınlar da daha fazla ağla-
mak istemiyor. Biz de. 
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AKP’nin mücadele günlerimize 
“önemli gün ve hafta” mua-
melesi yaptığını, kadınların 
tüm taleplerine kulak tıkar-

ken popülist bir yaklaşımla 25 Kasım ve 
8 Mart gibi günlerde önemli yasal dü-
zenlemeleri apar topar gerçekleştirdiği-
ni biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi olarak 
bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”nin 25 Kasım’da onaylanma-
sı da, aynı sözleşmenin 8 Mart 2012 günü 
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanması 
da aynı popülizmin ürünü. Yine, aynı şe-
kilde 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun  (yeni şiddet yasamız), 8 
Mart 2012 günü AKP tarafından meclise 
onaylattırılmıştır.1

Öncelikle, Şiddete Son Platformu’nun 
yasanın hazırlanış sürecinde ciddi 
emek ve mesai harcadığını söylemek 
gerekir. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, yasayı “kadınlarla birlikte” 
yapmak istediğini söyleyip platform 
bileşeni kadın örgütleri ile defalarca 
toplandı, görüş ve önerileri aldı. Ancak 
ne hikmetse her toplantıda kadınların 
önüne bir öncekinden daha kötü ve en 
önemlisi tamamıyla farklı yasa taslak-
ları kondu.2 Kadınlar tepkilerini illerde 
yapılan eş zamanlı basın açıklamaları 
ile ortaya koydular ve gerek komisyonda 
gerekse Meclis Genel Kurulu’nda süreci 
adım adım takip ettiler. 

Yasa metninden, ilk olarak feminist 
yaklaşımın yansıması olarak görülen hu-
suslar ayıklandı. Yasanın adına “Ailenin 
Korunması” kutsal amacı eklenirken, yasa 
içeriğindeki “toplumsal cinsiyet” ibareleri 
titizlikle “temizlendi”. AKP Milletvekili 
Ramazan Can’ın dediği gibi hükümetin 
“erkeğin otoritesini, egemenliğini kıra-
lım derken, feminizme davetiye çıkar-
maya” hiç niyeti yoktu.

Başbakanın “kadınlar için devrim” de-
diği yasa metni, şiddetin bu kadar ayyuka 
çıktığı ve çözümsüz kaldığı bir zamanda en 
fazla reform olarak değerlendirilebilir. 

4320 sayılı yasa sadece aile bireylerini 
koruduğu halde, 6284 sayılı yasa “şiddete 
uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bu-

lunan kadınların, çocukların, aile birey-
lerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru 
olan kişilerin korunması ve bu kişilere 
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alı-
nacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları” 
düzenlemiştir. Nikahsız yaşayan kadınları 
ve zorlama bir yorumla bile olsa eşcinsel 
birlikteliklerde söz konusu olabilecek şid-
deti kapsadığı söylenebilir. Ancak bu husus 
ısrarlı talebimize rağmen açıkça yasada zik-
redilmediğinden, uygulayıcı yargıcın takdi-
rine kalmış durumda.

Kadınların yasaya ilişkin iki temel talebi 
yasada yer almadı: İlki, bu yasa kapsamın-
da yapılan başvurular için “arabuluculuk” 
mekanizmasının asla işletilemeyeceği hu-
susu, ikincisi de tek adımda bütün işlemle-
rin yapılacağı ve İstanbul Sözleşmesi’nde 
yer alan yaklaşımı içeren etkin bir koruma 
ve önleme mekanizmasının kurulması. 

Her ne kadar yasada “Şiddet Önleme Ve 

İzleme Merkezlerinin” faaliyete geçirilmesi 
düzenlenmiş olsa da, bu merkezlerin suna-
cağı hizmetler sadece “destek hizmetleri” 
ile sınırlı tutulmuş. Bu sayede de asıl olarak 
şiddetin önlenmesi, ortadan kaldırılması ve 
bir daha yaşanmamasını sağlayacak biçim-
de şiddet uygulayanı caydıracak ve şiddete 
maruz kalan kadını güçlendirecek tedbir-
lerden çok, kadınları şiddeti tolere edebilir 
hale getirecek ve aileyi koruyacak bir sis-
tem öngörülmüş.

Şiddete maruz kalan kadınlar için gü-
venceler yer almazken, şiddet uygulayan 
erkeği yeniden aile içinde “kabul edilebilir” 
kılacak destek ve önlemler ayrıntılı olarak 
düzenlenmiş. Şiddeti bir “erkeklik” mese-
lesi olarak değil de bir “hastalık” olarak gö-
ren ve erkeği “rehabilite edilebilir” bir hasta 
olarak değerlendiren anlayışla hazırlanan 
yasada, şiddet aileyi dağıtan bir “sorun” 

olarak ele alındığından sorunun çözümü 
için de bazı aktif önlemler düşünülmüş.

Bu kapsamda “Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezlerinin” şiddet uygulayanla 
ilgili olarak, kişinin; 

“1- Öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şidde-
ti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tu-
tum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim 
ve rehabilitasyon programlarına katılmasına, 
2) Alkol, uyuşturucu, uçucu veya uyarıcı 
madde bağımlılığının ya da ruhsal bozuk-
luğunun olması hâlinde, bir sağlık kuru-
luşunda muayene veya tedavi olmasına, 
3) Meslek edindirme kurslarına katılmasına” 
yönelik faaliyetlerde bulunması hüküm altına 
alınmış.

Sırf bu düzenleme dahi, kadına yönelik 
“erkek” şiddetinin hükümet tarafından, pat-
riyarkal güç ilişkilerinden bağımsız, “mün-
ferit” vakalar olarak görüldüğünü gösteri-
yor. Zira aynı hükümet, bir yandan kadınlar 

için çalışması gereken merkezlere 
erkeği “iyileştirme” görevi verirken, 
diğer taraftan eğitim müfredatında 
“toplumsal cinsiyet”e ilişkin bölüm-
ler yer almasına dair düzenlemeyi 
itinayla yasadan çıkarmış. Maazallah 
çocuklar, kadınlık ve erkeklik denen 
şeyin bir sistem olduğunu öğrenir de, 
akıllarına kendilerini bu roller yoluyla 
köleleştiren “partiyarkal kapitalizm”e 
başkaldırma fikri gelir diye düşünmüş 
aileci hükümetimiz…

Yine de karamsar olmayalım! Biz 
feministler “Üç de yetmez beş tane 

doğurun” diye buyuran bir başbakana kadı-
na yönelik erkek şiddetinin hem özel hem 
de kamusal alanda gerçekleştiğini kabul 
eden ve buna karşı önlem alınması için hü-
kümete görev yükleyen bir yasa yaptırdık 
ya, bu bile başlı başına feminist bir zaferdir. 
Kendimizi bu başarı sebebiyle kutlamamız 
gerekir! 
___________________________
1 Yasanın kabulünden “mecliste onaylatma” olarak 
söz etmemiz bilinçli bir tercihtir, zira yasa görüşme-
lerindeki tablo Kadına Yönelik Şiddeti önleyecek 
etkin bir yasanın görüşülmesinden ziyade, doğrudan 
Başbakan’ın talimatı ile AKP’nin istediği biçimde ya-
sanın çıkartılması şeklindeydi. Bu bağlamda CHP ve 
BDP’nin yasayı kadınlar lehine iyileştirmeye dönük 
değişiklik önergeleri dinlenmeden ve tartışılmadan 
reddedildi. AKP’nin yasayı budayan önergeleri ise jet 
hızıyla kabul edildi.
2 Bkz. Şiddet Yasası Kimin İçin, Gülsen ÜLKER, 
http://sosyalistfeministkolektif.org/mor-nokta/30-
mart-nisan-2012/213-iddet-yasas-kimin-icin

Aileyi esas alan bir yasa 
kadınları şiddetten koruyabilir mi?
Yasanın adına  “Ailenin Korunması” kutsal amacı  eklenirken,  yasa içeriğindeki 
toplumsal cinsiyet ibareleri titizlikle ‘temizlendi’

Candan Dumrul

Güneş Terkol
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Te-
rörle Mücadele Şubesi, 1 Nisan 
2004’te gerçekleştirdikleri bir ope-
rasyon çerçevesinde, kimi dernek 

ve adreslere baskın yaptı. Bu aramalar 
sırasında bir örgütün kimi bölgelerdeki 
legal alan yapılanmasına dair notlar 
vardı. Bu notlar uyarınca değişik il-
lerde operasyon yapıldı.  Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölümü’nde okumuş 32 
yaşındaki Nazire Ayata Civelek ve Tıp 
Fakültesi’nden mezun 28 yaşındaki 
Serpil Aslan Düzgün hakkında “örgüt 
üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay, 8 sanık 
hakkında da “örgüte yardım” iddia-
sıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İki 
kadın 28 Ekim 2010’da, kucaklarında 
çocukları ile İstanbul Başsavcılığı’na 
teslim oldu. İki eski ev arkadaşı, Nazire 
ve Serpil, Bakırköy Kadın Tutukevi’ne 
konuldu. Şana Deniz ile Derya Devrim 
de annelerinde kalacaklardı. Yaklaşık 
1,5 yıldır cezaevinde olan bu kadınların 
ve bebeklerinin durumu hakkında Serpil 
Aslan Düzgün’ün annesiyle yani Derya 
Devrim’in anneannesiyle bir görüşme 
yaptık:

Kızınız ne zamandır cezaevinde?
28 Ekim 2010 tarihinde tutuklandı-

lar. Derya Devrim dört aylıktı. Şana da 
2,5 yaşında olmalı o dönemlerde. Türki-
ye’deki cezaevleri içerisinde çocuklara 
en iyi olanakları sunan cezaevinin bu ol-
duğunu ve güvende olacaklarını düşüne-
rek Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ni 
tercih etmişti annesi. 

Bebek eşyalarının cezaevine alın-
mama gerekçesi neydi peki?

Renklerini bahane ediyorlardı mese-
la. Annenin kıyafetlerinde zaten sınırla-
ma var ama bebeğin kıyafetlerinde bu 
tür sınırlamalar olacağını düşünmemiş-
tik. Elden çocuk battaniyesi götürdük 
ziyaret sırasında, almadılar; karışıklık 
oluyormuş. Kargoyla gönderin dediler; 
kargoyla gönderdik; 1,5 ay sonra elle-
rine ulaşmış. Gerekçe olarak da “çok 
fazla kargo varmış, incelenmesi gereki-
yormuş, kutuların tek tek açılması ge-
rekiyormuş.” İki tane uyku tulumu alıp 
gönderdik, biri yıkandığında diğerini 
kullansın diye. “Bir tane yeter ikincisi-
ni almıyoruz,” dediler. Bebeğin beşiğini 
bile almadılar. Dört aylık bir bebek; an-
nesi bebeği ranzaya yatırıyordu, kendisi 

battaniye serip yere yatıyordu.  Yiyecek-
ler kesinlikle alınmıyordu. Ek gıdaya 
geçildiğinde pekmez, tarhana falan gön-
derdik, hiçbirini almamışlar. Zaten be-
beklere özel yemek çıkmıyor. Örneğin 
sürekli günlük süt ve yumurta verileceği 
söylendiği halde 3-5 gün yumurta verip 
birkaç gün yumurta yok denilebiliyor. 
Özel bir yemek çıkmadığı için bebekler 
hapishane yemeklerinden yemek zorun-
da. Sadece iç kantinden meyve alınabi-
liyor. Oradaki meyveler de ya bayat ya 
da çok pahalı. Kilosu  4-5 liradan aşa-
ğı meyve bulamadıklarını söylüyorlar. 
Yani içerdeki en büyük sorunlardan bir 
tanesi beslenme. Bunun iyileştirilme-
si gerekiyor. Çünkü cezalı olan Derya 
Devrim veya Şana değil. Anneleri za-
ten haksız yere cezalandırıldı. Hükümet 
ve hapishane idaresi, sanırım bebekleri 
bazı şeylerden mahrum bırakıp annele-
ri 2-3 defa cezalandırmaya çalışıyorlar. 
Bebekler büyüdükçe oyuncak ihtiyacı 
da başladı. İçeriye pilli, hareketli, renkli, 
ışıklı hiçbir oyuncak alınmıyor. Birkaç 
tane peluş oyuncak verilmiş. Serpil’le 
Nazire de kendileri çocuklara oyuncak 
yapmaya başlamışlar. Örneğin poşet ve 
düğmeden çocuklar için sesli oyuncak 
üretmeye çalışmışlar. Yazın havalandır-
maya leğenden havuz uydurmuşlar. Ben 
şişme havuz gönderdiğimde almadılar 
tehlike olur, boğulur gibi saçma sebep-
lerden. Bize de geri vermediler, kreş bö-
lümüne aktarmışlar. Gerçi güzel bir şey 

bu, oradaki çocuklar yararlanacak ama 
yararlanabilirler mi onu da bilmiyorum. 

Siyasi tutukluların çocuklarına 
kreş var mı?

Cezaevinde bir tane kreş var. İsteyen 
herkes çocuğunu oraya gönderebilir as-
lında. Fakat iki buçuk yaşından büyük 
çocuklar gidebilir kreşe. Derya o sınırı 
kurtarmıyor. Ama Şana kurtardığı hal-
de o da gitmiyor kreşe. Şana’nın annesi 
okul öncesi öğretmeni olduğu için böyle 
bir kreşte tutukluların çocuklarına na-
sıl davranılacağını bilmediği hatta kötü 
davranacaklarını düşündüğü için gön-
dermiyor. Tutuklu anneler öğretmen-
le tanışamıyor, göstereceği müfredatı 
göremiyor, orada verilecek yemekleri 
de bilme gibi bir imkânları yok. Buna 
rağmen Derya Devrim’in annesi kızının 
yaşıtlarıyla büyümesi, onlarla bir şeyler 
paylaşması için yaşı geldiğinde gitmesi 
gerektiğini düşünüyor. 

Peki, sağlık koşulları?
Sağlık kontrolüne anne çıkaramıyor 

bebeği. Gardiyanlarla dışarı çıkarılıyor. 
Çıkarken bir aranıyor. Doktora götürü-
lüyor. Ağlaya zırlaya hastane hastane 
dolaştırılıyor. İçeri dönerken tekrar gar-
diyanlar tarafından aranıyor. Bebek bezi 
açılıyor tahta masaların üzerinde. Gar-
diyanlar bebekleri seviyorlar çünkü on-
ların da pek çoğu anne ama Derya’nın 
kendi annesi değil ki sonuçta. Onlar 
Derya Devrim için yabancı, üniformalı 
insanlar. Kötü insanlar diye algılıyor ço-

Cezaevinde anne olmak

Söyleşi: Tansunur Şengül

Nazire ve Serpil “Bizim politik kimliklerimiz yok, bizim olayla ilgimiz yok”, 
deselerdi o zaman sorun çıkmayacaktı. Ama onlar “Biz politik insanlarız”, 
diyorlar. Tamamıyla kişisel özgürlük ihlali var burada

SÖYLEŞİ
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cuk onları doğal olarak. Olur da bebe-
ğe bir şey olursa, yanarsa, düşüp de bir 
yerini kırarsa, çok ateşi çıkarsa kısaca-
sı uzman doktoru görmek gerekirse ne 
olacak? Gardiyan götürecek, yanında 
annesi olmadan. Annenin gidebilmesi 
için cezaevi ayrı bir araç çıkartmalıy-
mış; bu da çok masraflıymış. Bebek-
lerin hastalanmaması için koğuştaki 
kadınlar her gün yerleri dezenfekte 
ediyorlar. Çok temiz olduğunu söyledi 
Serpil. Cezaevi yönetimi yerlere halı, 
battaniye vb. şeylerin serilmesine izin 
vermiyor. Onlar da bebeklere kendi ba-
şına kalksa bile terliğini giymeyi öğret-
mişler. Evde bile ayakkabısı ve çorabı 
olmadan asla yere basmıyor.

 Bebekleri dışarıya çıkartıyorsu-
nuz yani?

Anne dilekçe verdiği zaman 
dışarı çıkabiliyorlar.  Ama bir-
iki hafta sonra çok huysuzlan-
dığı için tekrar içeri götürmek 
zorunda kalıyoruz. Dış dünyaya 
çok yabancı bu çocuklar. Mese-
la ışıklı, parlak şeyler çok ilgi-
sini çekiyor Derya Devrim’in. 
Kırtasiyeye götürdüğümüzde 
çok mutlu oluyor. Ya da pasta-
ne onun için çok ilginç bir şey. 
Renkli yiyecekler çok garibine 
gidiyor. Ama gözlerindeki acıyı 
görmemek mümkün değil. Bir 
korkaklık var üstünde. Kalaba-
lığa çok gelemiyor doğal ola-
rak. Evet, dışarıya alışsın isti-
yoruz ama dışarıda daha ürkek 
oluyor. Sokak köpeklerinden 
veya kedilerden kaçıyor. Ya da 
kargaya bak diyorsun, çocuk 
gökyüzüne bakması gerektiği-
ni bilmiyor. Bunu bilse annesi 
de çok üzülür. Tamamen dışa-
rıda kalamıyorlar çünkü şartlar 
ne kadar kötü olursa olsun bir 
bebeğin en güvenli hissettiği 
yer annesinin yanı oluyor. Cezaevinde 
olduğu günleri unutur ama eğer anne-
sinin yanından alacak olursak bunu ha-
yatı boyunca unutamaz gibime geliyor. 
Biz Derya Devrim’e bakabiliriz ama 
annesi de biz de annesinin yanında kal-
ması gerektiğini düşünüyoruz. 

Serpil’in yani Derya Devrim’in an-
nesinin neden cezaevine girdiğinden 
biraz bahseder misiniz?

    “Örgüte yardım yataklık” ve “gös-
teri toplantı yürüyüş yasasına muhalefet” 
ten iki ayrı cezası var. Ama aynı davada 
farklı yerlerde beraat kararı çıktı. Nazire 
ve Serpil “Bizim politik kimliklerimiz 
yok, bizim olayla ilgimiz yok,” deselerdi 
o zaman sorun çıkmayacaktı. Ama onlar 

“Biz politik insanlarız,” diyorlar. Tama-
mıyla kişisel özgürlük ihlali var burada. 
Eylemlerinden ötürü değil düşüncelerin-
den ötürü yargılanıp ceza alıyorlar. “Ma-
dem bunu söylediniz ben de buna uygun 
kanıt bulurum” diyor devlet. Var olmayan 
bir disket oluşturuluyor. Bir yıldır tutuklu 
bu çocuklar. Adalete ve hukuka olan gü-
venlerini kaybettikleri için şimdiye kadar 
itiraz bile etmediler. Ama bebekler büyü-
dükçe, koşulları zorlaştıkça ve her gün 
daha çok zarar görüp daha çok acı çek-
tikçe bunun önüne geçmek için çırpın-
maya başladılar. “Biz belki buradan çıka-
mayacağız ama çocuklar burada iki tane 
daha oyuncak alır,” diye ailelere diyorlar 
ki “Siz de bizim için mücadele edin.” 
Yoksa çok daha öncesinde başlayabilirdi 

bu. Ama devlete güvenmiyorlar. Çünkü 
kendileri bir haksızlığa uğramışlar. Ama 
kendilerinin uğradığı haksızlığa seslerini 
çıkarmazlarken çocuklar söz konusu ol-
duğunda mücadele etmeleri gerektiğine 
inanıyorlar. Davayla ilgili Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne başvurduk. Çün-

kü davayla ilgili Türkiye’deki tüm yasal 
yollar bitti. Ama o yargılamanın sonuç-
lanması 5-6 yıl sürecek. O süre dolduk-
tan sonra bu kadınlar zaten cezaevinden 
çıkmış olacaklar. Artık alabilirlerse, taz-
minatla, parayla çocuklarının acılarını 
dindirmeye çalışacaklar. Ama olan yine 
çocuklara olmuş olacak, kendi çektikle-
rinin dışında. 

Son olarak ne söylemek istersiniz? 
Bebekleri cezaevine bırakırken onla-

rı doğrudan annelerine teslim edemiyo-
ruz. Gardiyana veriyoruz, onlar 10-15 
dakikalık bir yürüyüş mesafesinden ço-
cukları geçirip annelerine teslim ediyor. 
Dışarıdan o çocukların çığlıklarını duyu-
yorsunuz; ta ki annelerine varana kadar. 
O duvarlardan gökyüzüne yükseliyor 

ağlamaları. Anne oraya kadar ge-
lebilir ve bebeğini alabilir. Neden 
bir çocuğun o kadar ağlamasına 
her defasında göz yumarlar anla-
mıyorum.  Anneleri bir yıldır be-
beklerinin her ay o boşluğu, kori-
dorları çığlık çığlığa geçişini din-
liyor. Derya Devrim orada kuşlar 
gibi çırpınırken gardiyanların ağ-
ladığını gördüm. Bizimle birlikte 
ağlaşıyor o insanlar. Gardiyan, o 
soğukta ceketine sararak götürü-
yor Derya Devrim’i ve bana ses-
leniyor “Merak etme ben de bir 
anneyim onu üşütmeyeceğim,” 
diye. Orada çalışan insanlar için 
de üzülüyorum. Ekmek parası 
için çalışıyorlar, kendilerine yu-
kardan ne emir verilirse onu uy-
guladıklarını anlıyorum.  Orada 
çalışan insanlar kötü diyemem, 
gördüm çünkü. Ama devletin 
baskısı var. Bu sadece hapishane-
deki insanlara değil… Geçmişte 
ve günümüzde;  muhalefet eden 
her insana baskı uygulayarak 
susturma politikası uyguluyorlar. 

Ve bunu yaparken sadece Derya’yı 
veya Derya’nın annesini cezalandırmı-
yorlar, Derya’nın dışarıda kocaman bir 
ailesi var; onlar da cezalandırılıyor. Mu-
halefet eden herkesi cezalandırılıyorlar. 
Burada bu röportajı sen yapıyorsun, sen 
de benimle birlikte üzülüyorsun. Birileri 
bunu okuyacak; evet, onlar da üzülecek. 
Basit bir şey istiyoruz, el kadar çocuk 
her ne olursa olsun acı çekmemeli. Bir 
çocuğun en doğal hakkı annesiyle bü-
yümektir. Bu çocuk annesiyle yaşamak 
istiyor. Dışarıda ona gül gibi bakan 
anneannesi, teyzesi, eniştesi hatta tey-
zesinin çocukları var;  onun kardeşle-
ri... Ama Derya daha üçüncü gününde 
ağlamaya başlıyor, çünkü annesini öz-
lüyor, bu çok doğal... 

Cezalı olan Derya 
Devrim veya Şana değil... 
Hükümet ve hapishane 

idaresi, sanırım bebekleri 
bazı şeylerden mahrum 
bırakıp anneleri 2-3 defa 

cezalandırmaya çalışıyorlar

SÖYLEŞİ
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Bu yazıda, feminist kadın bir-
likteliklerinde deneyimlenen 
kolektif üretimin hedefleri ve 
temelleri, yani olması gere-

kenler üzerine durmaktansa; birliktelik-
leri zorlayan noktalara dikkat çekmek, 
sorularımı paylaşmak istedim.

Kolektif çalışmanın en zorlayıcı taraf-
larından biri ortak deneyimin aktarımı. 
Bileşimi değişime açık, hatta davetkar 
olan, en azından böyle olması arzulanan 
bir birliktelikte, deneyimi ortaklaştırmak 
ne kadar olası ya da gerekli? Yeni kadın-
lar, yeni deneyimler ve yeni bir güçlenme 
manasına geldiği gibi; yeni bakış açıla-
rının getirdiği bir yeniden gözden geç-
me/yeni gözle kendini görme de demek 
oluyor. Geçmiş deneyimlerin aktarılması 
bu göze ne katar? Ortak deneyimin bil-
gisi bu yeni zihne ne yapar? O birlikte-
liği seçmiş bir kadının ortak deneyim ve 
bilgiden tamamen azade olduğunu zaten 
varsayamayız. Ancak göreceli olarak or-
tak deneyimin başka yerinde ve başka 
algı ve bilgide olacağını kabul edebiliriz. 
Bu farklı bakışın şeyleri anlamlandırma 
ve çözümlemesine kolektifin ilk refleksi 
ve sonrasında algısı nasıl olabilir?

Başka bir kadın… Farklı değerler, 
farklı öncelikler, farklı algı, farklı bilgi, 
vs. vs.

Bu noktada hatırlamak gereken, önce-
den orada bulunanların kendi “özel”liği 
ve öznelliği. Bunun birlikteliğe getirdi-
ği farklılıklar ve bu farklılıkların grup 
tarafından ne şekilde alındığı. Ortak ha-
reketin gerektirdiği “benzemek” olabilir 
mi? Benzerlik, üretilen fikir ve eyleme 
ne yapar? Ortak amaca yönelmek yeter 
mi? Nerede ve nasıl yetmemeye başlar? 
Nasıl olur da grup içinde “öteki” kalına-
bilir? Var olan grubun “biz” olması anla-
şılır bir durum. Ancak yeni olanın “biz”e 
dahil olması için gereken nedir? Gelenin 
grubun deneyimini özümsemesi, kişisel 
kapasiteleriyle ilgili bir durum mudur? 
Gelenin grup deneyimini alması/içselleş-
tirmesi şart mıdır? Şartın sınırları nedir? 
Peki gelenin deneyimi grupça ne kadar 
alınmalıdır? Gelenden bekleneni grubun 
da yapması gerekmez mi? 

Bu, zorluklar içeren uzun bir süreç-
tir. Tam da kolektif yapılarda olabileceği 

gibi “hantal”lık getirir ama neye/kime 
göre “hantal”lık? Global kapitalizmin 
hız dünyasına göre. Geçerli politika yap-
ma biçimlerine göre. Peki heteroseksist 
patriyarkal düzene karşı duran kadınlar 
için bir kolektif üretim sürecinin değerini 
ne belirler? 

Bu bir seçim. Bir başka iletişim ve 
birliktelik seçimi ve feminizm açısından 
çok temel. Eğer toplumsal olarak geçerli 
tüm değerlerle aramıza mesafe koyduy-
sak, hatta bazılarına karşı duruyorsak ve 
eğer her tür ayrımcılığa karşıysak, far-
kındalığımız ölçüsünde grupta “öteki” 
olmaması için güç harcarız.

Belirli tarihsel dönemlerde belirli sos-
yal, ekonomik ve kültürel ortaklıklara 

sahip kadınların gruplarda buluştuğunu 
görüyoruz. Türkiye’de ilk dönem femi-
nist yapıları oluşturan feministlerin bel-
li ortaklık ve benzerlikleri olduğu gibi. 
Şimdi ise durum oldukça farklı. Gruplar-
da ortak nokta genellikle muhalif olmak 
olsa da, politikayla ya da bu tür ortak ça-
lışmayla ilk kez tanışan bir çok kadın var. 
Ancak feministler de artık başka bir nok-
tada. Özgürlüğe dair daha çok deneyime 
sahibiz ve farklılıkların manası konusun-
da daha deneyimliyiz. Bu deneyimi ve 
farkındalığı hep akılda tutarak kadınlar 
kadınlarla birlikte durmaya devam ettik-
çe değişiriz. Olmayan, zorlayan karşısın-

da tanıdık-bildik olanı seçmemek, başka 
bir şeyi mümkün kılmanın yolu olabilir. 
Ayrımsız, geçirgen oluruz. İhtiyacımız 
olan gücü fark ederiz: Biricik olmanın ve 
birlikte olmanın gücünü!

Gruplarda bazen bazı bireylerin bel-
li özellikleri ortak çalışmayı zorlayan 
faktörler olarak ortaya çıkabiliyor. Bu 
özelliğin grup için oluşturduğu dezavan-
taj nasıl giderilebilir? Daha da önemlisi, 
bu özelliğin gruba gösterdiği nedir? Bu 
özelliği, grubun özümsediği ölçüde içeri-
de, yani özümsemediğı ölçüde de dışarı-
da, tutmak mümkün müdür? Aynı kişinin 
diğer davranışları nasıl karşılanmakta? 
Nasıl farklılıklar, nasıl başka farkları 
“görünmez” ya da “konuşulmaz” kılıyor? 
Grupla birliktelik süresi(eski-yeni gibi), 
“deneyimli/deneyimsiz” olmak, konu 
ile ilgili bilgi farkı, genel olarak “okur/
yazar”, “akıllı/çok akıllı”, “yaşlı/genç”, 
“zengin/yoksul” olmak gibi farklar… Bu 
farkların hiçbiri ne tek başına ne de toplu 
olarak alkışı-onuru ya da yergiyi-utancı 
çağırmaz. Farkların gruba nasıl sunul-
duğu ve yanındaki tarafından nasıl du-

yulabilece-
ği-alınabile-
ceği gözden 
kaçmamalı. 
Ü s t ü n l ü k , 
mağduriyet 
gibi manası 
bilinen de-
ğerleri yeni-
den üretmek 
grubu güç-
süzleştirebi-
lir. Hiyerarşi 
karşıtı mü-
cadeleyi zor-
lar. Bunları 
bilmek/tanı-
mak, akılda 
tutmak ile-
t i ş imimizi 
kolaylaştırır 
ve ortaklığı 
da tek tek 

kadınları güçlendirdiği gibi güçlendirir.
Grupta yanındaki kadını, bildiğimiz 

en iyi niyetle olacak bile olsa, değerlen-
dirmek ve bu değerlendirmeye göre dav-
ranmak bizi mutlaka “ötekileştirme”ye 
götürür. Dayanışma, anlamakla ilgilidir 
kuşkusuz, hatta özellikle anlamakla ilgi-
lidir. Anladığını düşündüğünü nedensel-
leştirdiğinde sınırlar belirsizleşir ve kendi 
hikayeni yazarsın, yanındaki/karşındaki 
yok olur. Hikaye artık senindir. “O” senin 
yazdığın üzerinden vardır. Tekrar bunu 
değiştirmek mümkündür ancak birey için 
de, grup için de genellikle olumsuz so-
nuçlar doğurur. İnsanların kendisini bil-

Olmayan, zorlayan karşısında tanıdık-bildik olanı 
seçmemek, başka bir şeyi mümkün kılmanın yolu 
olabilir. Ayrımsız, geçirgen oluruz. İhtiyacımız olan 
gücü fark ederiz 

Feminist birliktelik

Fatma Mefkure

Güneş Terkol
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mesi, değişip değişip yine bilmesi, “had” 
bilmemesi, haddini aşması-taşması ne 
güzeldir. Bu müthiş taşkınlık bana hep 
kolektif çalışmanın mucizesi gibi gelir. 
Grup tüm bileşenlerini görür, kendi(leri)
ni gösterir, toplamında kendini yapar ve 
görür.

Birlikte durabilmek için gereken ne? 
Ortak amacı benimsemek, gerçekleştir-
me süreçlerinde birbirini görmek mi? Sa-
nırım başlangıç için bu yeterli. Bu büyük 
bir duruş. Herkesin birbirini gördüğü 
bir hal. Ayrımsız değil ancak ayrı-farklı 
olanla birlikte ortaklığı görmek. Ortak 
olanı görürken de farkı unutmamak. Ha-
tırlatmadan.

Ortak çalışmak, birlikte üret-
mek de zaman zaman grupları 
zorlayabiliyor. Herkesin ayrı 
üretme deneyimleri ve verimli 
olduğunu bildiği yöntemleri olu-
yor. Herkes elinde birçok şeyle 
geliyor. Ortaklığa-güç birliğine 
vurgu yapılan, birlikte çalışmaya 
övgü düzen bir kolektifte, bun-
ları ne yapacağız? Bu iki durum 
birbirini ne kadar dışlar? Ya da 
ne kadar karşılayabilir? Burada 
çoğunlukla en etkin yöntem, tüm 
üretim süreçlerinde gönüllülük 
ölçüsünde birlikte olunacak 
daha çok araç geliştirmek. Araç-
ların ise gönüllüler açısından eşit 
kullanılır olması. Yoksa kişilere 
daha çok yük biner, bilgi yayıl-
maz. Aynı zamanda da sürece 
eşit katılamayan açısından üreti-
me yabancılaşma oluşur. Birlikte 
üretmiş olan grup kendi içinde 
buna bağlı duruşlar oluşturur. 
Artık bir dairenin etrafında var-
saydığımız duruşta öne çıkma ve 
geride durmalar vardır. Etrafı-
mıza bakarsak arkadaşlarımızla 
durduğumuzu ama bazılarımı-
zın tam yanımızda olmadığını 
görebiliriz. Bakarak görürüz, 
hepimiz biraz sallanıp yan yana 
hale döneriz. Yoksa araya giren 
mesafe bir süre sonra daireyi eğer, kırar. 
Tekrar kapatmak daha zorlu bir süreç 
olur.

Tekil ve değişmez bir doğrunun oldu-
ğuna inanmak, bu doğrunun halihazırda 
bulunduğunu/bilindiğini varsaymak ve 
bu doğrultuda hareket etmek, düşünceyi 
ve eylemi akıcı kılar. Peki ya gruptaki 
kişi kadar doğru olduğunu ve herkesin 
doğrusunu sıkıca tuttuğunu varsayarsak 
ortak üretim nasıl gerçekleşecek? Doğ-
rusunu/kendisini daha rahat ifade edenin 
etkisi ne olabilir? Burada nasıl bir duruş 
ortak üretime götürür? Yeterince görüşe-
rek bu sağlanamaz mı? Yeterlilik neyle 

ölçülebilir? Grubu oluşturan herkesin 
kendini ifade etmiş-karara katılmış his-
setmesi ve bunu bildirmesiyle mi? Bu 
bir yoldur. Diğer yolların bedellerine, 
kayıplarına bakılınca seçilmeye değer ve 
güçlendirici bir yol. Herkesin bunu tercih 
etmesi ya da grupta durması şart değildir. 
Bazen bunu tercih etmeyen de olabilir. 
Bunu da bu süreç bireye farkettirebilir. 
Yeterlilik sadece çoğunluk için olmuşsa 
ya da bir kişi bile hâlâ farklı düşünüyorsa 
zamana ihtiyaç var demektir. Bunun önü-
ne geçecek eylem ya da üretim algısı gru-
bu zedeler. Grup kendine uyamadığını 
düşündüğünü görünmezleştirir. Grubun 

tüm bireyleriyle grup olduğu fikri, gru-
bu oluşturan bireylerin üzerinde bir grup 
çıkarı algısına dönüşebilir. Kim grubun 
çıkarlarını daha çok düşündüğünü söy-
leyebilir? Ya da ortak çıkarı daha çok 
sahiplendiğini? Görüşmeler-tartışmalar 
farkındalığımızı zaten yükseltecektir.

Herkesin aynı-benzer sorumluluk 
anlayışı olur mu? Olsun ya da olmasın, 
burada önemli olan grubun bireye ve 
bireyin gruba verdiği sözleri tutmasıdır. 
Karşılıklı ve birlikte sınırların sorum-
lulukların belirlenmesi, bunlara uygun 
davranılmasıdır. Sınırları grup oluşturur, 
yani kolektifteki kadınların toplamı. Bu 

sınırları tekrar tekrar gözden geçirecek, 
yeniden yapacak olan onlardır. Kendi 
yaptıklarını korumak da onların irade-
sindedir. Sınır ve sorumluluk, yetkiyi ve 
inisiyatifi de tartışmaya açar. Bireysel so-
rumluluk almak ve inisiyatif, kolektif ça-
lışmanın güçlendirici nimetlerindendir. 
Hep kışkırtılır. Kolektifin sorumluluğu 
ise, sadece bileşenlerin birbirine ve ortak 
amaçlarına olan sorumlulukları olabilir.

Eylemleri için muhtelif projelerden 
para alabilmek pek çok kadın örgütünü 
güçlendirmekte. Birçok gönüllü kadına 
ücret sağlamakta. Bir işte çalışıp, bir de 
politika-gönüllülük yapmanın zorlukla-

rını hepimiz biliriz. Ücretli gö-
nüllüye dönüştüğündeyse durum 
önce şaşırtıcı oluyor (en istediğin 
şeyi yapıp üstüne para almak!). 
Bunu örgütünden para almanın 
sıkıntısı ve kafada profesyonel 
olmak ne demek tartışmaları iz-
liyor. Bir başka sıkıntı verici ge-
lişme de, ücretli gönüllü olan ka-
dınların profesyonel iş tanımla-
rına ek olarak, gönüllü çalışmak 
ve ne iş açıkta kalırsa yapmak 
durumuyla karşılaşmaları. Bu, 
gönüllülerin ve profesyonellerin 
deneyimlerinin birbirinden ay-
rışma durumunu getirdi. Bu ay-
rışma, paylaşımlara daha ağırlık 
vererek belki azaltılabilir. 

Ne kadar yaptığınız işle ör-
tüşerek seçseniz de, projeler 
çok fazla ekstra yük getirmekte. 
Örgütün eylemini, gücünü zor-
lamakta. Bu zorlanma zihinsel 
üretimi bile etkileyebilmekte. 
Fon örgütleri ne yaparak parayı 
hak edeceğimizi söylüyor. Denk 
gelip senin yaptığına para ver-
diğinde de, seni onunla bununla 
(belediye, vali, kaymakam, ba-
kan, polis gibi) bir şekilde yan 
yana getiriyor. Proje, nasıl bir 
dil kullanacağımızı da belirliyor. 
Hatta bu konu tek başına bir alan 

haline getiriliyor. 
Hem para alıp, hem de bunlardan 

muaf olmak olası mı? Sanmıyorum. An-
cak hiç değilse bu tür olası etkileri kabul 
ediyorsak, onları en aza indirmek konu-
sunda daha çok kafa yorabiliriz. Ve başka 
kaynaklar yaratmak konusunda...

Son söz olarak, Mor Çatı gönüllüle-
ri gibi kolektif çalışmaya yıllardır emek 
vermiş, inatla bu deneyimi sürdüren, 
vazgeçmeyen tüm feminist kadınlara, 
“kolektif üretim”den bile söz etmeyece-
ğimiz, başka özgür günlerin özlemi ile 
diyorum. 

Ancak feministler de artık başka bir 
noktada. Özgürlüğe dair daha çok 
deneyime sahibiz ve farklılıkların 

manası konusunda daha deneyimliyiz
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Bu yazının amacı, geçen ay-
lar içinde sonuçlandırdığım 
tez çalışma yolculuğumdan 
bana kalanları paylaşmak. İlk 

soru işaretleri, bir taraftan İ.Ü. Kadın 
Çalışmaları’nda yüksek lisans yapar-
ken, bir taraftan da kenardan köşeden 
feminist hareketle ilişkilenmeye başla-
dığım ve aynı zamanda özel sektörde 
çalıştığım zamanlarda aklıma düştü. 
Özel sektörde çalışıyordum ve iki yanım 
iki ayrı dünyaydı. Oysa hepimiz kadın-
dık…Devam edelim; kadın hareketinin 
birçok kazanımından faydalandığını, 
söyleminden etkilendiğini gözlemledi-
ğim kadın mesai arkadaşlarımın femi-
nizme ve kadın hareketine1 bunca me-
safe duymalarının nedeni neydi acaba? 
“Feministim” dememek bir kadın için, 
kadın hareketi ile hiç ilişkisi olmadığı-
nı ya da olamayacağını gösterir miydi? 
Feminizmin kitleselleşemediği, kadın-
lara ulaşamadığı yolundaki iddialar, 
aynı zamanda feminist hareketi ve onun 
sözünü görünmez kılmanın da başka bir 
yolu muydu? 

Tez çalışması için görüşme yaptı-
ğım kadınlar; iyi eğitimli, üniversite 
mezunu, meslek sahibi, büyük şehir-
lerde doğup büyüyen kentli, çalışma 
hayatında profesyonel olarak en az on 
yıldır ücretli olarak çalışan ve ağırlıklı 
olarak orta veya üst düzey yönetici po-
zisyonlarında bulunan, orta ve üst orta 
sınıf, İstanbul’da ikamet eden kadınlar-
dı. On yılın üzerinde bir zamandır özel 
sektörde çalışmış kadınlarla görüşmeyi 
seçmemin nedeni; feminizmin dene-
yimden çıkan bir hareket olduğunu dü-
şünerek hem çalışma hem de ev-çalışma 
hayatı kıskacında deneyim biriktirmiş 
kadınlardan bilgi edinme kaygımdı. 
Aynı zamanda bu kadınların, feminizan 
söylemler ve davranışlar içinde olmaları 
ve kadın hareketiyle direkt bir ilişkileri 
olmamasına rağmen kadınların yaşadık-
ları sorunlara duyarlı olmaları ve ‘ka-
dın düşmanı’ olmamaları diğer önemli 
bir kriterdi benim için. Görüştüğüm 
kadınlar birçok kadın gibi gündelik 
hayatlarında dünyada ve Türkiye’de 
birinci dalga kadın hareketinin verdiği 
mücadeleler sonucu kazanılan sosyal-

kamusal yaşamda eşitliğe yönelik hak-
lardan; ikinci dalga kadın hareketinin 
birey olma, cinsel özgürlük ve bedenleri 
üzerinde söz sahibi olma, özel alandaki 
değişimler gibi kazanımlardan görece 
kendiliğinden yararlanıyorlardı. Ev-
içindeki cinsiyetçi iş bölümü, çocuk ba-
kımının sadece kadının sorumluluğunda 
olması, cinsel özgürlükler karşısındaki 
muhafazakar tutuma yönelik bilinçli 
tepkileri vardı ve özel alanlarını değiş-
tirme çabasındaydılar. Cinsiyet ayrımcı-
lığını en yakıcı olarak çalışma hayatında 
yaşıyorlardı ve bunun sessizce de olsa 
farkındaydılar. Bireysel de olsa, ayrım-
cılığa karşı mücadele ettiklerini belir-
tiyorlardı. Bu nedenle, bu kadınların 
işyerlerinde karşılaştıkları cinsiyetçilik 
deneyimleri ve bunlara bakışları, kadın 
hareketinin hangi kazanımından fayda-
lanıp, hangi söyleminden etkilendikleri; 
siyaset, kadın hareketi ve feminizmle 
ilişkileri üzerinde durdum.

Bu kadınların, kadın hareketine ne-
den bu kadar uzak oldukları sorusu aklı-
mı en çok kemiren soruydu. Feminizm, 
nasıl ve neden görünmezdi? Bu ilişki-
sizlik/ilişki halinde tabii kadın hareke-
ti tarafına da bakmak gerekiyordu. Bu 
yüzden 1980 sonrası ortaya çıkan ilk 
bağımsız feminist harekette yer alan 
kadınlardan birkaçına; yukarda sözünü 

ettiğim profildeki kadınlara temas edip 
etmediklerini ve edemedilerse nedenle-
rini sordum. Çünkü bu ilişki kuramama 
durumu, bütün kadınlar gibi görüştü-
ğüm kadınların kadın hareketinin kaza-
nımlarından faydalanmalarına rağmen, 
bütün bu kazanımları modernleşmenin 
doğal bir sonucu ya da Kemalizm’in 
onlara ‘verdiği’ haklar veya liberaliz-
min sunduğu ‘özgürlükler’ şeklinde 
yorumlamalarına, algılamalarına neden 
olabilir mi sorusunu da sordurdu bana. 
Bu durum, ‘kadının adı yok’ tanımlama-
sının kadın hareketi ve feminizm için de 
geçerli olabileceğini düşündürtüyor.

Görüştüğüm çalışan kadınlar, aile, 
ev, iş ve sosyal yaşamları içinde cinsi-
yetçi uygulamalar nedeniyle kıstırılmış 
durumdayken, feminizme ve kadın ha-
reketine hâlâ mesafeli duruyorlar; fe-
minizmin cinsiyet ayrımcılığını sürdür-
düğünü, ihtiyaçlarının ‘hümanizm’ ve 
cinsiyet ötesi düşünmek ve asıl olanın 
‘insan’ olmak olduğunun altını çiziyor-
lardı. Ancak ne yazık ki bütün bunları 
hayatlarının birçok alanında uğradıkları 
ayrımcılık hikayelerini anlattıktan sonra 
söylüyorlardı.

Perdeyi kimin ve neyin çektiği 
önemli bir soruydu benim için ve kar-
şıma çıkan iki cevap vardı: kadınların 
‘kurtulmuşluklarını’ Kemalizm’in ve 

Feminist yöntemin serin suları ve 
masedilmenin ağırlığı…

Nacide Berber

“Feministim” dememek bir kadın için, kadın hareketi ile hiç ilişkisi olmadığını ya 
da olamayacağını gösterir miydi?

“Bazen prensesi kurtaran komşu kızıdır!”
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modernizmin; ‘özgürlüklerini’ de libe-
ralizmin imkanlarıyla gerçekleştirdikle-
ri algısı. İşte bu perdeler kadınların he-
gemonik ideolojiler tarafından masedi-
len feminizmi görmelerini engelliyor ve 
liberalizmin etkisinde şekillenen birey-
cilikleri, yaşadıkları ayrımcılığın kişisel 
deneyimden ibaret olduğunu düşünme-
lerine ve bunu bir sistem sorunu olarak 
görememelerine neden oluyordu. Aynı 
zamanda bu durum, diğer kadınlarla 
aralarında herhangi bir ilişki kurmaları-
nın önünde ciddi bir engel oluşturuyor-
du. Bunun bir diğer nedeni de, egemen 
liberal söylem etkisi altında bireysel-
liği bireycilik olarak algılamalarıydı. 
Feminizm ise; asıl buraya müdahale 
eder ve yaşananların bütün kadınların 
ortak ve erkek egemen sistemden kay-
naklı sorunlar olduğunu söyler. 

Diğer önemli bir nok-
ta; bize ulaşan Batılı 
kadın hareketinin ve 
Türkiye kadın hareke-
tinin gücünün, kaza-
nımlarının ve etkisinin 
tam anlamıyla ortaya 
konamamasıydı. Kadın 
hareketi ve feminizmin 
verdiği mücadelenin, 
kazanımlarının sisteme 
egemen ideolojiler ta-
rafından kendi amaçları 
doğrultusunda içerilip/
masedilip, marjinalleşti-
rilerek görünmez kılın-
masıydı. 

Feministler olarak 
kadınlık hallerimizin et-
kisiyle, yetememe, yeti-
şememe, sesimizi duyu-
ramama hissiyle hareket 
ediyoruz çoğu zaman. 
Ancak kendi hayatımızdan başla-
yarak feminizmin birçok kadının 
hayatlarında görmezden gelin-
meyecek değişikliklere, güçlen-
me ve farklı yaşam şekillerine 
imkan verdiğini görmek kendi 
kendimize yaptığımız haksızlığın 
karşısındaki en temel savunumuz diye 
düşünüyorum. Hiç ‘büyük politika’nın 
peşinden gitmeye yeltenmeyerek, ‘kü-
çük hayatlarımız üzerinden küçük poli-
tikalar’ yapmaya devam etmek, ‘küçük 
politikalarla’ ‘büyük politikaları’ ters 
yüz etmek, yolumuzu feminizmin rota-
sından ayrı tutmadan değişime ve dönü-
şüme açık olmak…

Kadın hareketinin bütün kadınlara 
seslenmenin yolunu bulması gerekti-
ğini, başta kendi hayatımı içine kata-
rak, bir feminist olarak önemsiyorum. 
Görüşme yaptığım kadınlarla “Ne 

için?” sorusuna ortak bir cevap bulama-
sak da, neye karşı mücadele edeceğimiz 
açık gözüküyor: Hepimizi hayatımızın 
her bir parçasından ama farklı kollarla 
sarmış olan erkek egemen sistem, yani 
patriyarka. Bu nedenle kadınlar arasın-
da, yaşadıkları cinsiyetçilikler arasında 
köprüler kurmak, bir araya gelişleri, 
dayanışmayı her daim sağlamak, bütün 
kadınları kapsayan söylemleri, eylemle-
ri, mücadele platformlarını oluşturmak 
önemini ilk günkü gibi koruyor.

Kapitalizm patriyarkaya eklemlen-
miş şekilde varlığını sürdürürken, patri-
yarkanın diğer yüzleri de diyebileceği-
miz, Türkiye’de hegemonik ideolojiler 
olan Kemalizm, modernizm ve libera-
lizm etkisinin yoğun olarak hissedildiği 
günümüzde ‘zamanın ruhu’na yakalan-
mamaya çalışarak, birbirine dokunmak, 

dayanışmak hâlâ en çok tutunacağımız 
dal gibi duruyor.

Feminist yöntemin kadınların de-
neyimlerini, yaşamlarını, kadınlık bil-
gilerini ortaya çıkarma, anlama ve yo-
rumlama çabası politika yaparken de en 
önemli kılavuzumuz olmalı. Kadınların 
günlük yaşam pratiklerinin arkasındaki 
sosyal, ekonomik ve politik belirleyici 
erkek egemen yapının yarattığı eşitsiz-
likleri, ayrımcılıkları ve çelişkileri orta-
ya çıkarma ve görünür kılma, bu durum-
ları anlayıp yorumlama feminist yönte-
min temel amacıyken, bu sadece teorik 

feminist çalışmalar yaparken değil, fe-
minist politika yaparken de aklımızdan 
çıkmamalı. Bunu da ancak birbirimizi 
dinleyerek, paylaşarak yapabiliriz ki 
burada bilinç yükseltme toplantılarının 
hâlâ ne kadar önemli olduğunu da söy-
lemeden geçmeyelim.

Yine feminist yönteme içkin deği-
şim, dönüşüm, güçlenme ve bilinçlen-
me; çalışmam sırasında hem araştırmacı 
olarak kendim için hem görüştüğüm ka-
dınlar için gerçekleştirme çabası için-
de olduğum diğer amaçlardı. Feminist 
yöntemin bilgi ile aksiyonu bir arada 
kullanma amacı,  teori ile pratik arasın-
da bir köprü oluşturma çabalarımızla 
örtüştüğü gibi, bütün kadınlarla kadın 
hareketi arasında da köprüler kurma ça-
bamızla da örtüşmektedir. 

Feminist hareket sözünü tüm kadın-
ları kapsayan yerden kur-
duğu ve patriyarkal yapı 
ve ilişkileri birbirleriyle 
bağlantılı olarak teşhir 
ettiği sürece her alan po-
tansiyel politika alanıdır.  
Görüştüğüm kadınlar 
açısından cinsiyet kim-
liklerinin oluşumunda 
feminist söylemin etkin 
olabilmesi için, aslında 
şu ana kadar da temel 
olarak etkili olduğunu 
düşündüğüm popüler 
kültür alanlarının ve ça-
lışma hayatının feminist 
politika açısından önem-
li bir potansiyel taşıdığı-
nı söyleyebilirim.

Uzun süreli derin-
lemesine görüşmelerin 
yapıldığı ve birçok bul-

gunun elde edildiği bu ça-
lışmayı kısaca burada özetlemeye 
çalışmak çok zordu. Ancak asıl 
amacım 2000’lerde feminist olur-
ken ne kadar kendi hayatımızdan 
yola çıkıyoruz, ne kadar kendi 
hayatlarımızı dönüştürüyoruz 
sorularının bende bıraktığı izleri 

paylaşmaktı. Çünkü bu sorulara birlikte 
daha güçlü cevaplar ararız, belki cevap-
lar bulamayız ama yanlarına yenilerini 
ekleriz…Erkek politikaların erkek yön-
temlerle nasıl her şeyi yok saydığını, üs-
tüne basıp geçtiğini, yıktığını, tükettiği-
ni gördükçe feminist yöntemin bugün-
den hayatlarımızı, dünyayı değiştirmek 
için neden pusulamız olduğunun kendi 
yaşadığım deneyimden yola çıkarak bir 
kere daha altını çizmek istedim… 
____________________________
1 Kadın hareketi, feminist hareketi de kapsayan 
bir yerden kullanılmıştır.

Feminist hareket sözünü tüm 
kadınları kapsayan yerden kurduğu ve 
patriyarkal yapı ve ilişkileri birbirleriyle 

bağlantılı olarak teşhir ettiği sürece 
her alan potansiyel politika alanıdır
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Bazıları hayatları boyunca bu kelimeyi hiç kullanmazken, bazılarıysa hiç dillerinden 
düşürmüyor. Dil… Dil tahakkümün en sinsi silahı. Dil düşüncenin aynası…

Baştan itiraf ediyorum, önce 
kendi sansürümden geçti bu 
yazı…

Acaba fazla mı sert olur? 
Ben bu kadar özgür yaşıyor muyum? Eh 
her yerde ben de söyleyemiyorum, ama 
en azından kadın arkadaşlarımın arasın-
da, gerektiğinde yüksek sesle… 

Söylemeli mi yoksa sakınmalı mı? 
Biliyorum bu konuda birçok tartışma 
var…

Niye söyleyemeyecekmişim ki? Bu 
benim bedenim, hani bedenimiz bizim-
di? Kol, bacak derken iyi ama!

Gerçekten bu mu adı? Yoksa daha 
tıbbi bir isimle mi çağırmalı? Aynı ya-
bancılaşmayı aylık kanama için de ya-
şıyorum, tıbbi ismini söylemek daha 
kolay belki daha havalı oluyor. Periyod, 
Menstruasyon, mens…

a.m.: ante meridiem - öğleden önce  
(24:00- 12:00 arası)

p.m.: post meridiem - öğleden sonra    
( 2:00 – 24:00 arası)

Aynı biçimde zamanı böldüğümüz 
gibi, doğal döngüyü mevsimlere, yılla-
ra, saatlere, dakikalara, saniyelere, pe-
riyodlara (!) böldüğümüz gibi… Ama 
güneş doğar ve batar, bahar gelir ve 
döngüsü gereği kıştan sonra yine ge-
lir… Çoğumuzun 28 günde bir kana-
ması olur, aynı ay döngüsü gibi, aybaşı. 
Menstruasyonun  Latince Menses (Ay-
lar)  kelimesinden türediğine dair iddi-
alar var. Kanaması geciken kadınların 
ayla konuştuğu üzerine mitolojik söy-
lentiler de var. Lilith’in Kara Ay olarak 
da anılması belki bir rastlantıdır. Belki 
doğaya daha yakın olanlarımız beden-
lerine de daha yakın, olamaz mı?

Kırsalda yaşayan kadınların bu ko-
nuda daha rahat olmasını da göz ardı 
edemiyorum. Her şeyi olduğu gibi söy-
leyebilmek, adıyla çağırabilmek bir çe-
şit özgürlük müdür? Adab-ı muaşeret 
kuralları daha çok kentte öğretilen ve 
edinilen bir refleks. Bir ya da birkaç ke-
limeyi hiç söylememek kibar olmanın 
şartıymış gibi benimseniyor. Ayıplar, 
yasaklar, başkalarının koyduğu kural-
lar bizim daha medeni, daha şehirli gö-
rünmemizi sağlıyor. Medeni olmanın 
şehirli olmaktan geçtiği gibi bir yanıl-
sama da var tabii ki. Medeni, uyumlu, 
normal…

Hâlâ buraya adını açıkça yazabile-

cek miyim, yazarsam 
yayınlanabilecek mi 
bilemiyorum. Genel-
de ilk harfini yok sa-
yıp yerine bir * işareti 
koyuyorlar ya, kimse 
anlamıyormuş gibi, 
olduğundan daha da 
müstehcenleştirerek.

TDK:
1. isim, kaba ko-

nuşmada Dişilik or-
ganı

2. kim. Amerikyum 
elementinin simgesi

Cicili bicili isimle-
ri de var, öyle söyle-
yince daha sempatik 
duruyor. Sanki kötü, 
çirkin, varlığının bile 
yok sayılması gere-
ken bir şey de, illa 
sevimlileştirmek ge-
rekiyor. Kaba olma-
mak gerekiyor. Belki 
kendi bedenimize ya-
bancılaşınca hayat daha kolay geliyor.

Bir de ‘şey’ meselesi var. Şeyini şey 
ettiğimin şeysi… Her türlü anlama ge-
lebilen yuvarlak ifadeler, açıkça söyle-
mek gerekirse, beni daha çok rahatsız 
ediyor. Bir belirsizlik hali zihnimin 
tüm köşelerinde olur olmaz kapıları 
açıveriyor. Hayal gücümü çalıştırıp, ol-
duğundan daha karmaşık bir hale geti-
riyor. Belki de bin tane imge yerine bir 
kelime yeterlidir.

İmge demişken Georgia O’Keeffe 
geçen yüzyılda yaşamış ve eserler ver-
miş kadın bir ressam. Daha çok portre-
leri ve çiçek resimleriyle tanınır. Fakat 
bu derece benzemesine rağmen yakın 
plan çiçek resimlerinin aslında yalnızca 
bitki resimleri olduğu konusundaki iddi-
asından da vazgeçmedi. Kimbilir belki 
de kelimelerle anlatmak yerine imgeleri 
kullanmayı tercih etmişti.  

Peki ne oluyordu da bir türlü söyle-
yemiyorduk? Düşündüm durdum, tabii 
ki nedenini biliyordum. Bu kadar cinsi-
yetçi küfre malzeme olmuş bir kelimeyi 
tekrar, sadece kendi anlamıyla kullan-
mak zor. Her fırsatta gerçek niyet ne 
olursa olsun, nasıl ve nerede kullanılırsa 
kullanılsın, çekimli kullanımları hepi-
mizi rahatsız ediyor. Yanına aldığı ek-
lerle, içinde geçtiği deyimlerin kuruluş 
biçimleriyle bir aşağılama, sindirme ve 

tehdit aracı olarak her daim hayatımız-
da. İçinde geçtiği cümlenin hem şaka-
laşma aracı, hem kadına hem de erkeğe 
yönelik bir tehdit aracı, bazen de cümle 
başı edatı olarak kullanılması da ayrı-
ca düşündürücü. Duruma ve söyleniş 
biçimine göre değişim gösterebiliyor. 
Bazıları hayatları boyunca bu kelimeyi 
hiç kullanmazken, bazılarıysa hiç di-
linden düşürmüyor. Dil… Gene de dil 
ideolojilerin, düşüncelerin ya da tersin-
den yaptırımların, baskıcı ahlak anlayı-
şının, korkutup sindirmelerin sessiz ve 
derinden işleyen, ağır ama etkili çalı-
şan bir makinesi. Dil tahakkümün en 
sinsi silahı. Dil düşüncenin aynası…

Tüm bu soruları aslında sadece fe-
minist bir çerçevede sormuyorum.  Fe-
minizme yakın olmayan kadınlar da 
bazı kelimeleri söylemiyor, söyleyemi-
yor. Ki bu kadınlar arasında cinsiyetçi 
küfürlerle ilgili herhangi bir hassasiyeti 
olmayanlar da var. İş tek başına adını 
söylemeye gelince bir utanma halidir 
alıyor hepimizi. Belki de yaşama alan-
larını geri almaya dilden başlamak la-
zımdır…

Alıştırma mı yapsam yüksek sesle, 
sadece söyleyebilmek için, kendimden 
bir parça olanın adını…

ama ama amamamamamamamama-
mamamamamamamamamamamama-
mamamamamamamama 

A.M. / P.M.

Berna Kıran

KADINLIK HALLERİ

Georgia O’Keeffe
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KADINLIK HALLERİ

Vitrininde, “Aile için yerimiz 
vardır” yazan lokantalara 
girdiğinizde, aile için ayrı-
lan ve genellikle üst katlarda 

olan bu özel bölmelerde, sözlük anlamıy-
la çekirdek aileyi tanımlayan, kadın, ko-
cası ve varsa çocuklarının yemek yediği 
masalar görürüz. Bunun yanı sıra, yalnız 
başına bir kadının ya da birkaç kadının 
birlikte yemek yediği masaların da ço-
ğunlukta olduğu çarpar gözümüze. Aile 
ve kadın kavramlarının eş anlamda kul-
lanıldığı bu özel bölmede ailenin sözlük 
anlamı merdivenlerden aşağıya tepetak-
lak yuvarlanır gider. Tek kadın olarak 
ya da bir kadın arkada-
şınızla gittiğinizde de 
“Abla aile yerimiz var,” 
diyerekten bir şekilde 
sizi oraya yönlendirecek 
bir eleman da çoğu za-
man kapının dışında yol 
gösterici olarak bekler. 
Baba, anne ve çocukla-
rından oluşan çekirdek 
aile tanımına denk düş-
meseler de iki kadın, aile 
için olan yere uygundur 
her nedense. Erkek, ya-
nında kadın varsa ailedir, 
o özel bölmede oturtulur 
ama aile olarak görülme-
si için kadının yanında 
erkek olması gerekme-
mektedir. Bir kadın, üç 
kadın, beş kadın, her neyse kadın tek ba-
şına aile sayılıp özel bölmede yemeğini 
yiyebilir. Aile demek kadın mı demek 
oluyor o vakit? Karılarını ailem diye ta-
nıtan, onlardan ailem diye söz eden er-
keklerin bu hallerine şahit olmuşluğum 
vardır. Böyle baktığımızda aileyi söz-
lük anlamı dışında kullanmış, aile eşittir 
kadın demiş olmuyor muyuz? Aile ile 
kadını eş anlamlı kullanmak mümkün 
müdür, doğru mudur ya da? Yoksa kadı-
nı aile ile özdeşleştiren erkek zihniyeti, 
aile derken ‘namus’undan sorumlu oldu-
ğumuz, himayemizdeki kadınlar mı de-
mek istemekte? “Ha kadın, ha aile, ikisi 
de malımız değil mi zaten!” mesajını mı 
vermekte?

Aile ile kadın sözcüklerinin eş anlam-
lı olmadığını, aile sözcüğünü didikledi-

ğimizde pekala görebiliriz. Aile kadını, 
adından söz etmeden, bir birey olarak 
varlığını kabul etmeden, baba soy ağa-
cından koca soy ağacına sorumluluğunu 
sabit tutarak taşıyandır. Kadın aile de-
ğildir, aileyi ayakta tutması, yaşatması 
öğretilmiş, hatta bunu yaparsa ‘iyi kadın, 
iyi eş’ olacağı çocukluğundan beri ör-
neklerle beyninin her hücresine yerleş-
tirilmiş olandır. Kadın, aile kavramının 
kendisine dayattıklarını, her gün yeniden 
üretmek zorunda bırakılandır. Aile denen 
zırhlı duvarlar arasında öncelikle koca-
sının, babasının, ardından ailedeki diğer 
erkeklerin “namusu” olarak zihinlere 
kazınmış, varlığı koca ve baba üzerin-
den tanımlanmış olandır. Toplum içinde 

yığınla ‘namussuzluk’ olarak kabullenil-
miş eylem varken, namus denilince ilk 
olarak cinselliği akla gelendir.

Erkeğin ‘namus’u kendi cinselliği 
üzerinden tanımlanmaz. ‘Sahip’ olduğu 
kadınların namusu, onun namusudur an-
cak. Onlara gelecek ‘kötü’ söz kendisine 
gelmiş gibidir: O, mesuliyetini aldığı ka-
dınların hane dışındaki temsilcisi, sahibi-
dir. Kadın, erkeğine aittir, ‘yanlış’ bir şey 
yapıp onun başını eğmemelidir.

Bu bakış hayatımızın en ufak zerre-
sine kadar öylesine sinmiştir ki, erkekler 
arasında çıkan husumetlerde, canı acıtıl-
mak istenen erkeğin, direkt olarak “sa-
hibi” olduğu bilinen kadınlar üzerinden 
canı yakılır. Annesine, karısına, kız kar-
deşine, kızına verilir veriştirilir. Bilinir 
ki en iddialı yumruktan daha morartıcı, 

en keskin kılıçtan daha kan dökücü, en 
etkili silahtan daha can yakıcıdır bu. Bu, 
erkeğin en hassas noktasıdır ve oradan 
vurulur.

Tacizci, tecavüzcü biri için “Onun da 
karısına kızına yapacaklar ki aynı şeyi, 
bak bir daha yapar mı,” diyenler ve bu 
şekilde suçlunun cezalandırılacağını dü-
şünenler yok mudur? Tecavüzcüye veri-
lecek cezanın bile “kadınlar” üzerinden 
verilmesi fikri doğaldır bu sistemde. 
Çünkü bu durumda tecavüzcünün aklının 
başına geleceği, canının yanacağı düşü-
nülmektedir. Günahsız bir kadının yok 
yere ödeyeceği bedelin hesabını yapmak 
ne yazık ki böyle düşünenlerin aklına 
gelmemektedir.

İşte böylesine ‘birine 
ait olma’, ‘sahip olma’ 
kavramlarının kol gezdi-
ği aile yapısında kadın, 
bu en küçük toplum bi-
riminin üyesi olmaktan 
çok, birine ait olmak du-
rumundadır. Uygulama-
da ‘reis’ olan bu kişinin 
de egemenliğini pekiş-
tirmek adına ‘namus’u 
sayılmaktadır.   Kadının 
bedeninin, kendisine ait 
olduğu gerçeğini gör-
mezden gelerek, yıllarca 
bizim adımıza ‘namus 
bekçiliğimizi’ üstlenen 
‘reislerin’   egemenlikle-
rini sürdürüyor oldukları 
aile kavramı ile kadını 
nasıl olur da eşitlersiniz?

“Aile için yerimiz var”, “bayan yanı” 
sözcüklerinin geçtiği uygulamalardaysa 
ilgili kurum, ailedeki ‘namus bekçiliği’ 
görevini o an için devralmış konumda-
dır. İşletmesine söz gelmesin, herhangi 
bir tatsızlık olmasın diye. Tatsızlığı çı-
karanın kim, zarar görmemek için önlem 
alanın kim olduğunun da ayrımına var-
madan. Bu ortamlarda kadına elle, söz-
le, gözle yöneltilmiş bir erkek tacizi, ka-
dından çok, onun ‘namusundan sorumlu 
olan’ kocayı babayı erkek kardeşi ve o an 
için ilgili kurumu incitecek diye düşünül-
mektedir. ‘Korunan’ kadın değil, ait ol-
duğu kişinin, kurumun erkekliğidir. Gös-
terilecek tepkiyi, rezaleti, uğrayacakları 
zararı göze alamazlar. Tam da bu yüzden 
aile ile kadın aynı kefeye konur, bu söz-
cükler birbirine karışır durur. 

Kadın aile midir?
Erkek, yanında kadın varsa ailedir, o özel bölmede oturtulur ama aile olarak 
görülmesi için kadının yanında erkek olması gerekmemektedir. Aile demek kadın 
mı demek oluyor o vakit?

S. Dilek Şentürk
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Ne yapıp ettiği belli değildi bu kızın, okusundu da ama bir yere kadar okumak yeterdi artık, 
ne zaman evlenebilecektim sonra, geç kalıyordum, evde kalıyordum, kalıyordum, kal-dım

Bildiğiniz uslu kız çocuğuy-
dum ben. Evin içinde kendini 
daha da sıkıştırıp evler kuran, 
bebeklerle oynayan, onlarla 

birlikte kendini de süsleyen, yapma de-
nene tamam diyen, kendinden bir yaş 
büyük erkek kuzen yaramaz ve her is-
tediğini yapabilenken, ailenin göz be-
beği, aslında söz dinleyen demek olan 
‘akıllı’ tipten kız çocuğu. Ayıplarla bü-
yütüldüm. Oturmama kalkmama dikkat 
etmem gerekiyordu hep, ettim de.

Küçük yaştan ‘evlenilecek’ kız ol-
duğumdan herhalde, daha anaokulunda 
birinin nişanlanmak istediği, ilkokulda 
biriyle evlendirilmeye çalışılandım. O 
erkek çocukları bunu gerine gerine söy-
lerken utanan hep ben oldum. İlk erkek 
arkadaşı da aldım, hayatımın merkezine 
koydum. Sahiplenilmeyi iyi bir şey san-
dım.  

Çevremde kız arkadaşlarım vardı 
elbet, zaten onlar evlerinde kalınması-
na izin verilenler, bizde kaldıklarında 
gece yarılarına kadar sohbet ettikle-
rimdi. Ama erkeklerle de iyi anlaştım. 
Hatta bir dönem acaba erkeklerle daha 
mı iyi anlaşıyorum diye düşünürdüm. 
Ters gelebilir belki; ama aslında  bun-
lar ilk sorgulamalardı. O kadar da ‘iyi 
kız’ olmak istemiyordum artık; bel-
ki biraz ‘erkek gibi’ olmak isteği, ‘kız 
muhabbetleri’nden sıkılma vardı bunun 
arkasında.

Geç feminist oldum ben. Feminizmin 
okullarda öğretilmeye başladığı zaman-
lara denk geldi üniversite hayatım. O da 
ancak yüksek lisansta kendimi bir sosyal 
bilim bölümüne atınca. Çünkü üniversi-
tede de istediğim bölüme gitmemiştim. 
Hadi o tercihi hangimiz çok bilinçli 
yapıyoruz ki diyelim, babamın istediği 
şehri isteyecek kadar kendi hayallerimi 
kuramamıştım daha. Kız çocuğuydum, 
aileme ne kadar yakın olursam o kadar 
iyiydi.

Zaten sonra bir şeyler garip gitme-
ye başladı. O uslu kız çocuğunun artık 
düzenli bir işe girip evliliği düşünmesi 
gerekiyordu ‘normal şartlar altında’. 
Çevremde ardı ardına evlenen arkadaş-
larım vardı, benden de bu yol bekleni-
yordu da ben o yolu tutmuyordum bir 
türlü. Kendi evim olmuştu aileminkin-
den ayrı. Düzenli, tertipli olamıyordum 

annem gibi ya da hiçbir zaman gerektiği 
kadar olmuyordu. Yemek yapmayı sevi-
yordum neyse ki. Onunla övünür olmuş-
tu annem.

Dedim ya, feminizmin okulda bir 
ders, feministin bir profesörün kendi-
sini tanımladığı şekliyle hayatıma gir-
mesiyle sorunsuz bir şekilde feminist 
demeye başladım kendime. Tez konu-
mu seçerken de merkezim kadınlardı, 
onların anneliğiydi ya da anneliğin ka-
dınlarıydı ‘çalışma alanım’. Ama şimdi 
baktığımda bu kadardı. En yakıcı halle-
rine tanık olmamıştım kadınlığın, daha 
derinden ve sinsice ilerliyordu benim 
hayatımda patriyarkanın etkisi.

O benden bir yaş büyük erkek ku-
zen var ya, üniversiteye geç girip geç 
çıkarak ailenin haytası olmaya devam 
etti uzunca süre. Ama sonra askere gi-
dip, iş bulup hele bir de evlenince oldu 
ailenin göz bebeği. Benim kredim dü-
şüyordu günden güne. Ne yapıp ettiği 
belli değildi bu kızın, okusundu da ama 
bir yere kadar okumak yeterdi artık, ne 
zaman evlenebilecektim sonra, geç kalı-
yordum, evde kalıyordum, kalıyordum, 
kal-dım.

Babam çatıştığım bir adam olmadı 
hiç misal. Annem oldu benim karşıma 
dikilen. Şimdi şimdi daha iyi anlıyorum, 
çocuklarının sorumluluğu ondaydı çün-
kü, o yetiştirmişti. Peki eskiden beridir 
hatırladığım ‘ben temizlikçi miyim bu 
evde’ yakınmalarını mı istiyordu kızının 
hayatında da?

İstanbul’a gelince bir kadın grubuyla 
8 Mart hazırlıkları için buluşur olduk. 
Zaten çevre çeperimdeki kadınlardı 
bunlar. Okuyup daha çok öğrenelim de-

dik. Erkeklerin haftada bir futbol maçı 
var bizim neden kadın kadına alanları-
mız yok, meyhanede buluşalım biz de 
dedik. Yaptık da bir süre.

Ve SFK... Ben SFK ile feminist ol-
dum desem çok mu garip gelir size. 
Kendine feminist demeden, bir derdi 
olmadan feminist bir örgüte gelmez 
tabii bir kadın, ama evet ben asıl SFK 
ile feminist oldum. Beni asıl kadınlar-
la birlikte mücadele etmek, kadın da-
yanışması feministleştirdi. Öyle izini 
sürdüm sinsice içime işlemiş, tepeme 
binmiş patriyarkanın. Farklı kadınlar, 
farklı deneyimler ve ama benzer kadın-
lık halinden etkilendim. Kadın dayanış-
masının arkadaşlıktan farkını keşfettim 
ve politik anlamını elbet. Özel alan po-
litikti de feminist politika sanıldığı gibi 
o kadar da ‘ben’ demek değildi aslında. 
En azından erkeklere karşı öyleyse de 
kadınlarla ‘biz’dik.

Erkeklere karşı ‘ben’ dedikçe ne 
oldu? Farkettim ki asıl onlar ‘hep ben 
tek ben’. Sahiplenilmeyi kabul etme-
dikçe ve merkeze koymaya/konmaya 
direndikçe en kenara itiyorlardı seni. 
Farklı yöntemlerle ama hep aynı şeyi 
yapmayı beceriyorlardı: değersiz his-
settirme. Feminist olmadan aşılamaya-
cak bir yalnızlaşma ve hiçleşme duy-
gusu...

Feminist bir gruba girdiğimi anne-
me söylediğimde ilk tepkisi şu oldu: 
“Mutsuz olacaksın”. Oldum mu? 
Bilmem. Bu erkek dünyanın kriterleri-
ne göre ölçülemeyen bir şeyi anladım 
ama; kadınların değerini. Mutlu olup 
olmadığımı da bu kriterlerle mi ölçe-
cektim ki? Asla... 

Mutsuz muyum? Hiç sanmam!

Özlem Kaya

NASIL  FEMİNİST OLDUM?
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Saadet  Arıkan Özkal’ın anısına… 
Erken gelen ölüm!

Saadet, Mor İğne Kampanyası’na, Siyah Eylem’e, 
meyhane baskınlarına, 438’e Hayır Kampanyası’na 
katılanların yakından tanıdığı bir arkadaşımız, 
feminist kızkardeşimiz.
Mor İğne fikrini ilk ortaya atan ya da atanlardan 
biri aynı zamanda.
Hayatına çok şey sığdırdı ve bitmeyen enerjisiyle 
hepimize güç verdi.
Feminist Politika’nın 12. sayısı için “Boşanma 
Eylemi” ile ilgili bir yazı yazmıştı. Bu sayıya, bu 
sayfaya Kadın Kültür Evi deneyimini aktaracaktı. 
Ne yazık ki yetiştiremedi. Kendisini sevgi ve 
özlemle hatırlayacağız…
Işıklar içinde yatsın!

Sosyalist Feminist Kolektif

Aşağıdaki yazı, Saadet’in Kadın Kültür Evi 
deneyimi ve sonrasında kendisine yakın olan 
kadınlar tarafından yazıldı...

Biz Saadet’i çok sevdik!
1989 yılı…Tünel’deki Kadın Kültür Evimizde kadın 
olarak yaşadıklarımızın bir tesadüf olmadığını 
birbirimize anlattığımız yıldı…Samimiydik, kendimizi 
de katarak tarihimizi anlatıyorduk uzun uzun, 
şaraplar içip, birbirimizi kucaklayıp, şarkılar 
söyleyip, danslar edip hayatın içinde birbirimizi 
sevmeye başladığımız yılların başlangıcıydı… Hep 
sevdik birbirimizi, hep anlamak istedik, otoritesizdik, 
hiyerarşisizdik yani sahiciydik hayatlarımızda…
Çok sokaklara döküldük, hatta feminist tarihimizdeki 
boşanma eylemimizde sevgili Saadet ve Faruk’u 
boşadılar…Gülerek anlattık bu anımızı hep 
Saadetimizi 9 Nisan günü hastaneye bakım için 
yatırdık. 4 gün sonra yoğun bakıma alınması 
gerekti. Ardından da uğurladık.
Cesurdu, asiydi, sevdikleriyle yaşadı, kitapların 
dünyasını çok sevdi, çok sayıda yazarın kitaplarını 
çevirdi, kitaplar yazdı. Bize de bir dolu anı bırakıp 
toprağa saklandı. Hayat nihayetinde anılar 
bütünü…
Biz Saadet’i ve anılarımızı çok sevdik…  
Aynur, Figen, Nermin, Saynur, Sevgi, Şener

BELLEK
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“Kalkınma bir ülkede toplumsal refa-
hın artması, insanların sınıf, cinsiyet, ırk, 
etnik köken, din vb. farkı gözetilmeksizin 
insan onuruna yakışan, bir yaşam düzeyi 
sürdürebilmesi için yürütülen çalışmalar 
olarak tanımlanabilir.”

Kapsamlı bir araştırmanın ve pek çok 
örneğin yer aldığı Kalkınmada Kadın 
Emeği adlı kitap, kalkınmanın ne olduğu-
nun açıklandığı giriş bölümünde yer alan 
yukarıdaki satırlarla başlıyor. Kalkınma 
düşüncesinin gelişimi,  kalkınma teorile-
ri,  kalkınma stratejileri ve kalkınma ide-
olojileri dünyada ve ülkemizde bunlara 
ilişkin uygulamalar tarihsel gelişimi için-
de detaylı bir şekilde incelenerek okuyu-
cuların bilgisine sunulmuş.

Kalkınma düşüncesinin köklerine iliş-
kin ilerleme, büyüme ve toplumsal deği-
şim kavramları, bu kavramlar etrafında 
klasik iktisadın önemli teorisyenlerinden 
Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” 
kitabının etrafında şekillenen kalkınma 
düşünceleri ve bu düşünceler etrafında 
oluşan iktisadi ve sosyal uygulamalar 
tartışılıyor. 

“Kalkınma düşüncesine kadınların 

dahil edilmesinin hikayesi” başlığı altın-
da, farklı feminist yaklaşımların, kalkın-
ma düşüncesinin başlangıcında kadın-
ların olmaması, kalkınma düşüncesine 
önce kadının daha sonra ise toplumsal 
cinsiyet rollerinin dahil edilmesine yö-
nelik eleştirileri incelenmiş. Ekolojik, 
radikal ve sosyalist feministler kalkınma 
düşüncesine farklı yaklaşımlarla eleşti-
ri getirmiş; kadınlara yönelik baskının 
temeli olarak üretim ve yeniden üretim, 
ekonomik büyümenin çevreye verdiği 
zarar, kadınların doğal kaynaklara ulaş-
mada yaşadığı zorluklar ve yoksunluklar 
önemli çalışma alanlarını oluşturuyor.

Kadınların kalkınmaya katkıları, aile 
içinde ve kamusal alanda gerçekleşir. Bu 
durum, kadın emeğine ilişkin önemli teo-
rik tartışmaların başlığını oluşturur. Kitap 
bu tartışma çerçevesinde klasik iktisadın 
aileye bakışını, yeniden üretim alanında 
yer alan bakım hizmetlerinin kadınlar 
tarafından yerine getirilmesinin serma-
ye ve erkekler için anlamını gösteriyor. 
Kitapta, Marksist teoride ailenin ele alı-
nışına, sonrasındaysa Marksist teorinin 
kadın emeği konusunda eksik bıraktığı 
noktaları eleştiren ve ev içi üretim, pat-
riyarka ve kapitalizm arasındaki ilişki-

yi açıklayan Christine Delphy ve Heidi 
Hartman’ın görüşlerine yer verilmiş.

1980 sonrasında ülkemizde yaşanan 
ekonomik ve sosyal değişimler işgücü 
piyasasında köklü dönüşümlere sebep 
olurken istihdam edilen kadın işgücü 
hızla azalıyor. Patriyarkal kapitalizm ka-
dınlar için güvencesiz, örgütsüz çalışma 
koşullarını dayatıyor. Bu kitap, kalkınma 
ve özgürleşme arasındaki bağı kurmak 
isteyen kadınlara yaşamın her alanında 
eşit yer almanın önemini gösteriyor.

Kalkınmada Kadın Emeği
Emel Dalfidan

Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın 
Emeği, Varlık Yayınları, 2012.

İktidarın Mahremiyeti
Aslı Zengin, Metis Yayınları’ndan 

çıkan “İktidarın Mahremiyeti” adlı ça-
lışmasında, devletin kayıtlı ve kayıt dışı 
çalışan seks işçileriyle kurduğu ilişkileri 
konu edinerek, ‘devletin cinsel kıyıları’ 
olarak adlandırabileceğimiz eril siyasetin 
kurucu pratiklerini ve anlayışını deşifre 
ediyor. Seks işçilerini kayıtlı ve kayıt dışı 
genel kadın kategorilerine ayırıp tanımla-
yan yasa, aynı zamanda bu kategorileri ve 
bu kategorilere yerleştirdiği hayatların de-
netimini belirli şekillerde kuruyor ve elin-
de tutuyor. Bu denetimin kendisi aslında 
devlet iktidarının mahremiyet/yakınlık ile 
kurmuş olduğu derin ittifakı gözler önüne 
seriyor.

Aslı, fuhuşla ilgili düzenlemeleri fark-
lı cinsellikler arasında hiyerarşi kuran, bu 
hiyerarşiyle toplumsal hayatı ve çeşitli 
mahremiyet/yakınlık ilişkilerini düzenle-
yen bir resmi söylem olarak görüyor ve 
bu söylemin heteroseksüel ilişkilerin ve 
erkeğin zorunlu cinsel ihtiyaçlarının ya-
sallaştığı yerler olduğunu ifade ediyor. 
Devlet, kayıtlı ve kayıt dışı seks işçileri-

nin durumlarını istisna haline getirerek, bu 
alanı görünmezleştirmekle kalmıyor, aynı 
zamanda bu grupları her türlü şiddete daha 
açık hale getirerek üzerindeki denetimini 
de sağlamlaştırıyor.

Aslı, devletin seks işçileri üzerin-
den mahremiyetle kurduğu ilişkileri üç 
tema içinde inceliyor; birincisi, sessizlik. 
Aslı’nın, devletin sadece ‘erkek vatan-
daşların’ erişimine açık tuttuğu bu alana 
girmeye çalışırken karşılaştığı sıkıntılar, 
devlet kurumlarının ve yetkililerinin bu 
konuda bilgi vermek konusundaki istek-
sizliği ve seks işçisi kadınlarla iletişim zor-
luğu, tam da denetimin ve görünmezliğin 
başat özelliği saydığı ‘sessizlik’ temasının 
içinde. Devlet, fuhuş hakkındaki bilgileri, 
dolayısıyla seks işçisi kadınları kendi mül-
kü olarak görüyor ve bu bilgiler özellikle 
‘düzgün, eğitimli, orta sınıf’ addedilen 
kadınların erişimine kapalı. İkinci tema 
ise, mekan. Devletin genelevlerde kayıtlı 
çalışanlar ve sokaklarda kayıt dışı çalı-
şanlar üzerinde farklı mekânsal stratejiler 
uyguladığı ama her hâlükârda denetimi 
sağlandığı görülüyor.  Son tema ise, şiddet. 
Bu bölüm sadece cinsel şiddeti değil, aynı 

zamanda yolsuzluk, mahremiyet ve duygu 
ekonomileri gibi kavramları da içeriyor. 
Aslı Zengin’in çalışması, devletin toplum-
sal cinsiyet ve gündelik hayat pratikleriyle 
ne kadar iç içe olduğunu gösterirken, aynı 
zamanda ataerkinin kadınlar arasında üret-
tiği hiyerarşik kategorilere ve istisna hali-
ne getirilmeye meydan okuyor.

Deniz Ulusoy

Aslı Zengin, İktidarın Mahremiyeti 
İstanbul’da Hayat Kadınları Seks İşçiliği 
ve Şiddet, Metis, 2011

KİTAP
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Kadınlar kocalarından sistematik ve sü-
rekli şiddet görmelerine karşın, çocukların 
olması, geçinebilecekleri bir gelirden yok-
sun olmaları, aile baskısı vb.  bir çok sebeple 
evliliklerini sürdürmek zorunda kalıyorlar. 
Bazen bir kadının hikayesine bakıp, bu se-
beplere rağmen sürdürülecek bir hayat değil, 
diye düşünebilirsiniz. Uzun yıllar dayakla, 
baskıyla süren evlilik hikayesini dinlerken 
“bunca yıl nasıl dayanmış” gibi bir soruyu 
sormaktan kendinizi alamayıp, bir erkeğin 
şiddetle birlikte kadını evlilik içinde tutabil-
mesine öfkelenirsiniz. Nasıl olur da erkek 
kadına şiddet uygularken bile kendi deneti-
minde tutabilir?

İşte Mor Çatı’dan “Şiddetin 
Normalleştirilme Süreci” adıyla çıkan 
Norveçli sosyolog Eva Lundgren’in kita-
bı, kadınlara yönelik erkek şiddetini anla-
mak için bize önemli bir çerçeve sunuyor. 
Lundgren kitabını hazırlarken, altmış kadar 
kadın, onların partnerleri ve çocuklarıyla 
yaptığı görüşmelerden yola çıkıyor. 

Lundgren’e göre, erkekler şiddet kulla-
nırken, genellikle bahane olarak ileri sürü-
len, alkol kullanımı, ruhsal dengesizlik vb. 
nedenlerden çok, toplum tarafından erkekli-
ğin ölçüsü olarak görüleni yani ‘normal’ bir 

davranış biçimini yerine getiriyorlar. Aynı 
zamanda erkekler şiddet yoluyla iktidar ku-
ruyor ve sürdürüyorlar.

Kadınlar açısından bakıldığında ise, 
şiddet gören kadınlar bir süre sonra günlük 
hayatın ‘normal’ bir parçası olarak görmeye 
başlıyorlar. Yazara göre, sevgi ile şiddet ara-
sındaki ayrım silinerek şiddet olağanlaşıyor. 
Şiddet ‘normalleştiriliyor’ ve kadın şiddeti 
içselleştirmeye başlıyor. Şiddetin olağanlaş-
tırma süreci, aynı zamanda kadının kendini 
değersiz görmesi ve tehlikeli bir biçimde şid-
det sarmalına girmesi; erkeğin gerçekliğinin 
kadının gerçekliği haline dönüşmesi ve böy-
lece erkeğin, kadının yaşam alanlarını kont-
rol edebilmesine yol açıyor.

Eva Lundgren, şiddet uygulayan erkek-
lerin hayatlarının problemli olduğu varsayı-
mından hareketle araştırmasına başlasa da 
kadınlarla yaptığı görüşmeler sonucunda 
fikirlerini gözden geçirmiş. Yazar, şiddet ve 
ilginin dönüşümlü olarak kullanılması ve 
sınırların içselleştirilmesi bölümlerinde şid-
detin etkisinin, yakınlık ve şefkat dönüşümlü 
olarak kullanıldığında çoğaldığına işaret edi-
yor. 

Şiddet uygulayan erkek, kadının hayat 
alanını tam da bazen kibar ve sevgi dolu ol-
duğu için kontrol edebilmektedir. Yaratılan 
bu gerçeklik algısı yani erkeğin gerçekliğinin 

kadının gerçekliği haline gelmesiyle  tehlike-
li bir sureç başlar; kadını olümün eşiğine ge-
tirip getirmeyeceğine karar veren erkektir…

Eva Lundgren’in bu çalışması, ilk 
kez İsveç Ulusal Kadın Sığınakları 
Organizasyonu (ROKS) tarafından yayım-
lanıyor. İsveç gibi kadın erkek eşitliğinin 
yasalarla korunduğu bir ülkede bile kadına 
yönelik şiddete karşı mücadelede yasal dü-
zenlemelerin yeterli olmadığını göstermesi 
bakamından kitap ayrıca bir önem taşıyor. 

Şiddetin Normalleştirilme Süreci
Sakine Günel

Eva Lundgren, Şiddetin Normalleştiril-
me Süreci, Çev. Berna Ekal,
Mor Çatı Yayınları, 2012

Feminist etik nereye düşer?
Eliz Özer’in yüksek lisans araştırmasın-

dan yola çıkarak yazdığı “Kimse Duymaz” 
adlı kitabı geçen Ocak ayında Ayizi 
Yayınları’ndan çıktı. Kitap, Türkiye’de 
gündelik hayatta ‘Nataşa’ olarak yaftalanan 
ancak çoğu kez zorla çalıştırılan ya da seks 
ticareti mağduru olan eski Sovyet Bloğu 
ülkelerinden gelen kadınların hikayelerini 
aktarıyor.  

Kitaptaki tanıklıklar, öncelikle patriyar-
kal ilişkiler ve toplumsal cinsiyet rollerinin 
kadınların göç kararlarını nasıl etkilediği-
ni göstermesi açısından göç literatürüne 
önemli bir katkı sunuyor. Polisin ya ‘yasa-
dışı çalışan gönüllü fahişe’ ya da ‘insan ti-
careti mağduru’ olarak görmeyi tercih ettiği 
kadınların aslında birer göçmen olduğunu 
vurgulayan kitap, bir yandan da Türkiye’de 
seks endüstrisinin hangi ağlar üzerinden iş-
lediğini deşifre ediyor. Örneğin günışığına 
çıkmayan seks endüstrinin ‘kapalı ağlar’ 
içinde patron-pezevenk-müşteri dayanış-
ması ile fuhşa zorlanan ya da fuhuş yapan 
göçmen kadınlar üzerinden nasıl karlı bir 
ekonomi yarattığını gözler önüne seriyor. 

Özer’in kitabı hiç şüphesiz hem insan 

ticaretini konu alan göç literatürüne hem 
de feministlerin fuhuş/seks işi tartışmaları-
na katkı sağlayacak veriler içeriyor. Ancak 
bir konuda Özer’in kitabı okura yeterince 
bilgi vermiyor. O da mağdurlarla hangi 
koşullarda görüştüğü ya da sosyal bilim-
ler açısından bakarsak ‘araştırma etiği’. 
Özer, mağdurlara sığınak hizmeti veren bir 
STK’nın sığınağından sorumlu ofis çalışa-
nı iken sığınakta kalan kadın mağdurlar ile 
görüşerek ‘içeriden bir araştırmacı’ olarak 
araştırmasını yaptığını, daha da ötesi ‘femi-
nist antropolojik’ olarak tanımladığı araştır-
ma yönteminde ‘katılımcı gözlemci’ olarak 
insan ticareti mağdurlarıyla derinlemesine 
görüşmeler yaptığını belirtiyor. 

Oakley (1981) ve Reinharz (1983) gibi 
feminist araştırmacıların savunduğu katı-
lımcı gözlemci araştırma yöntemi özetle, 
katı bir soru-cevap formu olmaksızın önce 
gözleme ve dinlemeye dayalı, daha sonra 
ise oluşturulan güven çerçevesinde derinle-
mesine görüşmelere kapı açabilen ve genel-
likle etnografik araştırmalarda kullanılan bir 
yöntem olarak tanımlanabilir. Feminist etik 
açısından bu yöntemin en önemli özelliği 
araştıran ve araştırılan arasındaki hiyerar-
şiyi en aza indirmeyi amaçlaması ve araş-

tırmacının 
da sorulara 
açık olma-
sı gereken 
in te rak t i f 
bir iletişim 
ö n e r m e -
si. Kitaba 
dönersek, 
Özer’in ça-
lışması bil-
gilere nasıl 
u laş ı ld ığ ı 
konusunda bizi yeterince aydınlatmıyor. 
Öncelikle kadınların gözaltında tutulduğu 
‘açık-hapishane’ tipi bir sığınakta, sığınağın 
sorumlusu, yani kadınların taleplerine evet 
ya da hayır diyen bir ‘otorite’ olarak kadın-
lar ile nasıl bir güven ilişkisi kurduğuna dair 
bilgiler içermiyor. Daha da ötesi, ancak po-
lisin sorguya çekerken kadınlara sorduğu ta-
cirleriyle ilgili soruları yöneltmesi de (s.88) 
bu araştırmaya feminist etik açısından gölge 
düşürüyor. Özetle bir araştırmanın sonuçları 
kadar verilere nasıl ulaşıldığı da, hele de bu 
araştırmanın konusu şiddet gören kadınlar 
olduğu zaman, en azından feministler için 
önemli olmalı.

Emel Coşkun

KİTAP

Elif Özer, Kimse Duy-
maz Ayizi Kitap, 2012
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Aile değil kadınız 
8 Mart’ta da feminist isyandayız!

100 yılı aşkın süredir 8 Mart sıradan bir gün 
değil. Patriyarka farklı biçimlerde karşımı-
za çıkmaya devam ediyor. Erkekler tarafın-
dan öldürülüyor, taciz ediliyoruz. Evde hâlâ 
çocuklara biz bakıyor, ev işlerinin yükünü 
biz çekiyoruz, işten önce biz atılıyoruz! Te-
mel haklarımız çiğneniyor her bir gün. Ama 
8 Mart tüm bu adaletsizliğe, sömürüye, eşit-
sizliğe, katliamlara karşı duruşumuz bizim. 
Diğer tüm kimliklerimizden gayrı kadın 
oluşumuzla sokakları doldurduğumuz, ge-
cesine taştığımız gün. Türkiye’de feminist 
hareketin 30. yılını, mücadele, dayanışma 
ve kazanımlarımızla geride bıraktığımız bu 
yıl, 8 Mart’ta sokaklardaydık...

Adana 
Adana Kadın Platformu olarak her yıl dü-
zenlediğimiz 8 Mart mitingimizi bu yıl 
birlikte örgütleyemedik. Mitingi birlikte 
düzenleyemememizin temel nedeni ise 
Kürt kadınlarının politik gündemlerinin 
farklı olması ve bu gündemlerinin  8 Mart 
ile birebir örtüşmemesiydi. İki ay süren 
toplantılar sonucunda DÖHK’lü kadınlar 
dışında kalan tüm platform bileşenleri ile 
son iki yıldır yaptığımız Meşaleli Gece 
Yürüyüşümüzü yapmaya ve hatta içeriğini 
bir miting gibi doldurmaya karar verdik. 8 
Mart Meşaleli Gece Yürüyüşümüz 5 Ocak 
Meydanı’nda başlayıp Atatürk Parkı’na 
kadar sürdü. Adana Kadın Platformu’nda 
yer alan   yaklaşık  300 kadınla “Kadın 
katliamları, taciz, tecavüz, güvencesizlik 
son bulana kadar mücadeledeyiz” yazan  
ortak pankartımızla yürüdük. Tüm yürüyüş 
boyunca, “Dünya yerinden oynar kadınlar 
özgür olsa”, “Gelsin baba gelsin koca gel-
sin devlet gelsin cop inadına isyan inadına 
özgürlük”, “Kesk’li kadınlar yalnız değil-
dir”, “Ev işini bırak dünya dursun”, “Erkek 
vuruyor devlet koruyor”, “Erkek adalet de-
ğil gerçek adalet” sloganlarını dayanışma 
içinde haykırdık. Eylem alanımıza geldi-

ğimizde Kürtçe, Türkçe ve Arapça olarak 
tüm kadınları selamladık. Adana Kadın 
Platformu’nda ortaklaşa hazırladığımız ba-
sın metninde taleplerimizi dile getirdik.     

Ankara                                                                                                                                               
8 Mart’ta kadınlar Ankara sokaklarınday-
dı. Sayıları bini aşkın kadın, 11:30’da Ko-
lej Meydanı’nda toplanıp yaklaşık iki saat 
süren coşkulu yürüyüşün ardından Ziya 
Gökalp’te ortak basın açıklamamızı oku-
duk. 8 Mart Platformu; “Ev işi, dünyanın 
işi”, ”Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz, 
bizimdir”, “Ataerkil sistemle mücadeleye 
devam”, “Polis defol, bu sokaklar bizim”, 
“Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür 
olsa” sloganları ve dövizleri ile hem erkek, 
hem de devlet şiddetine karşı ayakta, sokak-
ta ve mücadele halinde olduğumuzu dile 
getirdik. O tarihlerde, Meclis gündeminde 
olan Şiddet Yasası görüşmelerini takip et-
mek üzere 30-35 kişiden oluşan feminist 
bir grup kadın olarak Meclis’e gittik. BDP 
milletvekillerinin yasaya yapmaya çalıştı-
ğı kadın odaklı müdahalelerin erkek AKP 
meclis vekilleri tarafından reddedilişine 
şahit olup, öfkelenerek meclisi terk ettik. 
Saat 21:00’de  Meşrutiyet Caddesi üzerin-
den Sakarya’ya doğru gece yürüyüşümüzü 
gerçekleştirdik. Ankara’nın son yıllardaki 
en kalabalık gece eylemini yaşadık. 

Eskişehir
8 Mart’ta Eskişehir Demokratik Kadın 
Platformu’nun çağrısıyla Yediler Parkı’nda 
bir araya geldik, baharın geç geldiği şehre 
inat baharlıydık. Şehir sustu, kadınlar yü-
rüdü! Dayanışmamız sayımızdan büyüktü, 
sesimiz her zamankinden çok daha yüksek-
ti Adalar’a yürürken. Eylemlerimize alışkın 
olsalar da şaşkın izleyen çoğu erkek sokak 
kalabalığını aşıp geçerken bar bar bağırdık 
yine:  “Her gün 8 Mart her gün mücadele”, 
“Yaşasın kadın dayanışması”,“Cinsiyetçi 

eğitim istemiyoruz”, “Kadınlar savaş iste-
miyor”, “Jin jiyan azadi”. Dahası listeler-
de olmayıp zihinlerimizden taştı cümleler: 
“Dünya yerinden oynar kadınlar özgür 
olsa”, “Susma haykır lezbiyenler vardır”. 
Sonra kendi günümüzde korsan slogan at-
mak acıtıcı olsa da, “Ar değiliz, zar değiliz, 
mal değiliz, feministiz biz feministiz’’ diye 
haykırdık! Basın açıklamasının ardından 
dağılıp tacizsiz gece bilmeyen diğer bir so-
kakta buluştuk, şehrin barlar sokağında. Bu 
kez “Geceleri de sokakları da terk etmiyo-
ruz” diye bağırarak yürüyüp, 8 Mart gecesi 
sadece kadınlara ait bir mekanda eğlendik, 
biraz soluklandık, bizden beklenene inat en 
güzel gülüşümüz yüzümüzde, dans ettik!

İstanbul
Galatasaray’da buluşan binlerce kadın ve 
trans, feminist sözün vurgulandığı eylem 
boyunca yürüdük, slogan attık, şarkılar söy-
ledik, öfkemizi ve heyecanımızı haykırdık. 
Eylemin ana vurgusu, üzerinde ısrarla dur-
duğumuz gibi yine aile değil kadın olduğu-
muzdu. Patriyarkanın her türlü biçimine ses 
çıkardığımız, kadın dayanışmasını yükselt-
tiğimiz coşkulu bir gece eylemi geçirdik.
Feminist gece yürüyüşünün yanı sıra, 8 
Mart Kadın Platformu’yla örgütlediğimiz 
Kadıköy’deki gündüz mitingindeydik. 
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden baş-
layan mitinge birçok örgüt katıldı. Mitingin 
ana sloganı, “Bedenimiz, emeğimiz, kimli-
ğimiz için erkek egemen sisteme karşı yaşa-
sın örgütlü mücadelemiz” idi. 
Ana sloganın Türkçe ve Kürtçe yazıldığı 
pankartların arkasında Roboskili ve Vanlı 
kadınları temsilen bir grup kadının ardından 
feministler olarak “Aile değil kadınız, femi-
nist isyandayız” pankartımızla yürüdük. 
Her örgütün kendi pankartının arkasında, 
kendi dövizleri ve kendi sloganlarıyla katıl-
dığı miting her ne kadar renkli ve kalabalık 
olsa da, kürsü konuşmacılarının sayısının 
çokluğu, metinlerin uzunluğu, konuşma-
cıların duyulamaması ve 8 Mart’ın genel 
vurgusuyla bütünleşmeyen kürsü konuş-
maları ve sloganlar; feministler olarak, 8 
Mart Kadın Platformu ile ortak örgütledi-
ğimiz bu mitinglerin yapılış biçiminin ve 
içeriğinin  feminist sözümüze ne kattığını, 
neyi eksilttiğini sormamıza vesile oldu. 
Farklı politik duruşa sahip kadınlar olarak 
8 Martlarda sözümüzü ortaklaştıran, coş-
kumuzu artırıp mücadelemizi güçlendiren 
mitingleri nasıl örgütleyeceğimizi düşü-
nerek alandan ayrıldık.

TÜRKİYE’DEN
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Şefika Etik aramızdan ayrılalı daha 
bir yıl olmadı. 14’ünde “çocuk gelin”, 
15’inde anne olan Şefika, evliliği süre-
since hep şiddet görüyor. Bir gün tüm 
gücünü toplayıp karakola şikayette bu-
lunuyor ve sığınmaevine yerleştiriliyor. 
Şefika, sığınmaevindeyken kocasının 
“Barışalım” tacizleri karşısında devletin 
arabulucuğuna “Tamam” diyor. Kocası-
nın çiçeklerle almaya geldiği sığınmae-
vinden eve döndükten iki saat sonra ban-
yoda yine kocası tarafından bıçaklanıyor. 
Bir gün önce eve getirilen benzinle de ev 
yakılıyor. Kamuoyu onu Habertürk’ün 
bir medya şiddeti örneği olarak sürman-
şetinde yayınladığı “sırtından bıçaklı” 
fotoğrafıyla tanıdı. 

Katil İbrahim Etik, akrabalarını ve 
çocuklarını arkasına alarak Şefika Etik’i 
katletmesine dair bir senaryo yazdı. Se-
naryoya göre Şefika onu aldatıyordu. 
Canı burnunda bir yaşam sürdüren sürek-
li orası burası morarmış şekilde dolaşan 
Şefika’nın yeni bir ilişki yaşayacak ener-
jisi, zamanı, ruh hali var mıydı? Sanmı-
yoruz.. Ama keşke olabilseydi…

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi Sav-
cısı 16 Nisan tarihinde verdiği mütalaada 
katilin cezayı tahrik altında işlediğini ve 
cezasında indirim yapılması gerektiğini 
iddia etti. 14 Mayıs günü karar verile-
cek. Umarız erkek adalet devreye gir-
meden katil cezasını bulur. 14 Mayıs’ta 
Manisa’da olalım.

Ayşe Yılbaş davasında 
23 Mayıs’ta karar verilecek

Ayşe Yılbaş davası bir kadın katilinin 
ağırlaştırılmış müebbet cezası alması açı-
sından bir ilkti. Katilin ve (temyiz aşama-
sında istifa eden) avukatı Bahri Belen’in 
güçlü erkek egemen savunma hattı kurma-
sına rağmen bu sonuç alınmıştı. Davada 
mahkeme heyetinin erkek egemen tahrik, 
yalan ve bahanelerine (Şuuru yerinde de-
ğildi, şizofrendi, cezai ehliyeti yoktu, se-
viyordu, perişan oldu, çocuğu için yaptı, 
derin bir elem ve gazap içindeydi, Ayşe’nin 
ailesi yüzünden oldu…) itibar etmemesi, 
cinayetin planlı işlendiğini, katilin kurduğu 
erkek egemen savunma hattının mahkeme-
nin iyi hal indirimi takdiri kullanmamasını 
sağlaması açısından önemliydi. Ancak ka-
til Hüseyin Özmen’i 28 Temmuz 2009’da 
müebbet hapse çarptıran bu karar, Yargıtay 
1. Ceza Dairesi tarafından, Özmen’in bu 
cinayeti tasarlayıp tasarlamadığının, planı-
nı sabırla ve ısrarla uygulayıp uygulamadı-
ğının, öldürme kararını ne zaman verdiği-

nin belli olmadığı gerekçesiyle sanık lehine 
bozuldu.

Ayşe Yılbaş cinayetinin tasarlayarak iş-
lenilmediğinin mahkeme kararı haline gel-
mesi kuşkusuz bu kararın adaletini zedele-
yecektir. Ancak yine de bu dava, kadınların 
mücadelesi, kadın cinayetlerinin görünür 
kılınması, haksız tahrik indiriminin erkek 
egemen ideolojik temellerle savunulma-
sına karşı kadın cinayetlerinin politikliği 
üzerinden karşı duruş sağlama açısından 
tarihsel bir önem taşımaya devam ediyor.

Daha önce yerel mahkemenin verdiği 
kararı cezanın ağırlığı ile değil; gerekçe-
siyle ve hiçbir erkeklik değerlendirmesine 
itibar etmemesi bakımından olumluyor ve 
cinayetin planlı işlendiği kararında ısrar 
edilmesini önemsiyoruz.

23 Mayıs Saat 9.30’da Çağlayan Adli-
yesi önünde buluşuyoruz. Bir basın açık-
laması yaparak Saat 10.00’da başlayacak 
karar duruşmasına katılıyoruz.

Şefika Etik davasında tahrik varmış!

LGBT derneğinin müdahillik 
talebi kabul edildi

2010 yılında İzmir’de Esra Yaşar, 
Ayşe Selen Ayla ve Azra Has isimli 
üç kadının Hamdi Ayri tarafından öl-
dürülmesi hakkındaki davanın 9. du-
ruşması 26 Mart’ta görüldü. İzmir Si-
yah Pembe Üçgen LGBT Derneği’nin 
davaya müdahillik talebi mahkeme 
heyeti tarafından kabul edildi. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
talebi de kabul edildi. Böylece suçun 
mağdurunun tek bir kişi değil, bir 
toplumsal grup olduğu mahkemece 
onaylanmış oldu.

Duruşmada, Hamdi Ayri’nin po-
lislere ve cezaevindekilere önce su-
çunu kabul edip anlattıktan sonra bu 
ifadesinden vazgeçtiği görüldü. Ham-
di Ayri şimdi de “aklî dengesi bozuk” 
raporu almaya çalışıyor. Mahkeme, 
Adli Tıp’tan gelecek raporu bekle-
mek üzere 22 Haziran’a ertelendi.

Trans cinayetlerine son! 
Nisan ayında, transfobik katiller, iki 

trans arkadaşımızı, İstanbul’da Nüket 
ve İzmir’de Tuğçe’yi aramızdan ayırdı. 
İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürülen 
Tuğçe için İzmir ve Ankara’da basın 
açıklaması düzenlenmiş, mumlu eylem 
yapılmıştı. Üzerinden beş gün geçme-
den, Nüket’in ölüm haberi geldi. İstan-
bul LGBTT’nin çağrısıyla 21 Nisan’da 
AKP  Şişli ilçe binasının önünde nefret 
cinayetlerine ve trans cinayetlerine karşı 
bir aradaydık.

HSYK hayatımızla oynuyor!
Geçtiğimiz günlerde, HSYK (Ha-

kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) 
16 bölgede hakim ve savcılarla ya-
pılan toplantıların ardından “Yargıda 
Durum Analizi” raporunu yayınladı. 
Raporda, TCK’da yer alan kadın ve 
çocuklara yönelik basit yaralama suç-
larında şikâyet olmasa da soruşturma 
açılabilmesini sağlayan düzenleme-
nin, aile bütünlüğünün korunması ve 
yargının iş yükünün azaltılması gerek-
çeleriyle kaldırılması isteniyor. “Kadı-
na yönelik basit yaralama suçlarında 
şikâyet olmadan soruşturma açılma-
sın, uzlaşma müessesesi uygulansın” 
diyen rapor, toplumsal barış ve aile 
bütünlüğü olarak adlandırdığı yapılar 
içinde erkek şiddetini görünmez kılı-
yor. Rapor, kadınların, en yakınındaki 
erkekler tarafından öldürüldüğü, katil-
lerimizin hanemizde olduğu bu ülkede 
aralarında kan ya da evlilik bağı bulu-
nan kadınların kasten yaralanmaları-
nın önemsiz olduğuna hükmediyor.

TÜRKİYE’DEN
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Kadınlara yönelik tecavüz ve cinayet davalarını takip ederek, 
yalnızca faillerin en yüksek cezayı almasını değil, aynı zamanda 
ve esas olarak kadınlara yönelik sistematik erkek şiddetine gö-
rünürlük kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu tür dava takiplerini po-
litikleştiren bir diğer unsur ise kadınların birbirleriyle gösterdiği 
dayanışma. Taciz ve Tecavüze Son İnisiyatifi adına katılım çağ-
rısı yapılan  Fethiye’deki toplu tecavüz davası da 2010’dan bu 
yana, İstanbul,  Ankara, İzmir,  Adana, Muğla ve Antalya’dan 
feminist aktivist ve avukatların da içinde olduğu kalabalık bir 
kadın katılımı ile takip ediliyor. Tecavüz sanıklarını yargılamayı 
bırakıp, kadınları yargılamaya dönüşen davanın gelecek duruş-
ması 27 Nisan’da, dergimizin çıktığı tarihlerde görülecek, savcı 
en son beraat talep etmişti. Tacize, tecavüze karşı ses çıkarmaya 
erkek adalet değil gerçek adalet demeye devam ediyoruz, sus-
mayacağız...

Fethiye davası 
kadınların davasıdır!    

Sığınaklar yönetmeliği          
için sorularımız var! 

Yeni çıkarılan 6284 sa-
yılı Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Ön-
lenmesine Dair Kanun’un 
uygulanması sürecinde Ba-
kanlık kimi yönetmelikler 
hazırlıyor. Gündemin birinci 
sırasında sığınaklar, hükü-
metin adlandırmasıyla ko-
nukevleri, yönetmeliği var. 
Şiddete Son Platformu, sığı-
naklar yönetmeliği ile ilgili 
iki gün süren bir toplantı ya-
parak,  sonuçlarını kamuo-
yuna açıkladı. Açıklamada, 
“Dediğim dedik bir tutum 
sergilenmesi, yönetmeliğin 
uygulamaların sorunlarını 
giderecek düzenlemeler içer-
memesi, bunun için yeterince 
tartışılmaması, kadına karşı 
şiddetle mücadele hedefini 
ciddi biçimde gölgelemek-
tedir. Bizler, yönetmeliğin 
uluslararası standartlara uy-
gun şekilde çıkarılmasını 
çok önemli buluyoruz.” de-
nilerek Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’na aşağı-
daki sorular soruldu:

1. Bakanlığınızın orta ve 
uzun vadeli olarak şiddetin 
kaynağında yatan eşitsiz-
liklere karşı mücadele ko-
nusundaki hedefleri neler-
dir?

2. Sığınak görevlilerinin 
dayakçı eş ile arabulucu-
luk yaptıkları, bu yüzden 
kadınların yaralanıp öldü-
rüldüğü, kadınların dav-
ranışlarının sorgulandığı, 
ayrımcılığa uğradıkları, iş, 
kreş, okul, kalacak yer so-
runlarının çözülemediği, 

şiddet yaşanan eve döndük-
leri pek çok uygulamada 
görülmüştür. Hazırlanacak 
yönetmelikte bu sorunların 
çözümüne yönelik somut 
hangi adımlar olacaktır, 
bu adımların uygulanabil-
mesi için ne kadar bütçe 
ayrılacaktır? 

3. Sığınaktaki tüm kadınla-
rın özgürlüklerini alabildiğine 
sınırlayan, telefon kullandır-
mayan, giriş çıkış saatlerini 
kısıtlayan, bir işte çalışma-
larına olanak tanımayan, 
çocukları göz önüne alma-
yan yaklaşımların önünün 
kesilmesi zorunludur.  Yö-
netmelikte bunları önleme-
ye dönük düzenlemelere 
yer verilmekte midir?

4.  Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu’nun 
(SHÇEK) kapatılması çok 
önemli bir boşluk doğur-
muştur.  Sığınakta kalmak 
istemeyen, koruma emri çı-
karan ya da sadece danışmak 
isteyen kadınların durumu ne 
olacaktır? SHÇEK’lere bağlı 
birimler, kadına karşı şiddetle 
mücadelede bundan sonrası 
bakımından nasıl bir rol oy-
nayacaktır?

5. Kadının Statüsü Ge-
nel Müdürlüğü’nün kadına 
karşı şiddetle mücadelede 
işlevli hale getirilmesi dü-
şünülmekte midir?

6. Yönetmeliğin genel ilke-
lerle birlikte kadın örgütlenme-
lerinin sığınak faaliyetlerinin 
önünü açan bir esnekliğe 
sahip olması öngörülmüş 
müdür?

Muğla Baro Başkanı Av. Mustafa İlker Gürkan 17. İzmir 
Tüyap Kitap Fuarı’na 68’liler Vakfı tarafından   konuşmacı 
olarak çağrılmış. Kendisi, Fethiye Adliyesi’nde sürmekte 
olan toplu tecavüz davasındaki sanıkların avukatı olarak, 
dava süresince kadınlara ve kadın örgütlerine yönelik ha-
karet ve suçlamalarıyla tanınıyor. İzmir Kadın Platformu, 
kendisine “Tecavüzü Savunmak Tecavüze Ortak Olmaktır” 
demek için panele katıldı. Kadınların, tecavüz ve tacizde 
kadının beyanı esastır, erkek yargı değil gerçek yargı, ya-
şasın kadın dayanışması sloganlarıyla protesto edilen Mus-
tafa İlker Gürkan, hikmetinden sual olunmaz sananların 
kibriyle, ‘iftira’ 
aç ık lamas ıy la 
kendini savun-
maya çalıştı, 
kadınlardan ad-
larını istedi, ka-
dınlara ve kadın 
örgütlerine “Hod-
ri meydan” dedi. 
Kendisine kürsü 
verilen alanlarda 
kadınların tepkisiyle karşılaşma Gürkan’ı çok öfkelendirdi. Ka-
dınlar, protestolarının ardından dışarıya çıkarak basın açıklama-
sı yaptılar. Bu sırada arka sıralardan salonu terk edenler oldu. 
Kadınlar, davete icabet edip 27 Nisan’da Fethiye’de olacak. 

Tecavüzü savunmak 
tecavüze ortak olmaktır 
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Feminist yol arkadaşlarımızın yanındayız* 

Bir süre önce avukatlar; “Devrimci Ka-
rargah” dolayısıyla açılan bir davada yer 
alan MİT raporunu kamuoyuna açıkladılar. 
Raporda ismi yer alanlardan biri de feminist 
hareketten yol arkadaşımız Gülfer Akkaya. 
Arkadaşımızdan; sevgilisinin Devrimci 
Karargah davasında yargılanıyor olması 
dolayımıyla söz ediliyor. Raporun her tara-
fına sızmış cinsiyetçilik bir yana bırakılsa 
bile, devlet kurumlarının hayatlarımızın, 
yaptıklarımızın-yapmadıklarımızın, nefes 
alışımızın, kiminle ne konuştuğumuzun, 
kimlerle selamlaştığımızın, muhtemelen 

kiminle seviştiğimizin (…) “biri 
bizi gözetliyor” cüretkarlığında 
izliyor, kaydediyor, raporluyor, 
fişliyor olmasına sinirlenmemek, 
öfkelenmemek, isyan etmemek 
mümkün değil… Tıpkı feminist 
yol arkadaşımız Büşra Ersanlı 
gibi. Büşra, BDP Parti Meclisi 
üyesi olduğu için, Anayasa Ha-
zırlık Komisyonunda yer aldığı 

için, yoğun bir karalama kampanyası ile 
“suçlu” ilan edildi. Sadece Büşra değil, 8 
Mart’ı birlikte örgütlediğimiz, aynı plat-
formlarda çalıştığımız yüzlerce kadın da 
içerde…Büşra da, diğer kadınlar da siyaset 
yapmaya, inandıklarını söylemeye devam 
ediyorlar…”

Bu vesileyle bir kez daha; başta yol ar-
kadaşlarımız olmak üzere siyasi tutuklula-
rın serbest bırakılmasını istiyoruz.

*İstanbul Feminist Kolektif’in basın 
açıklamasından.

Kısa... kısa... kısa... kısa...

Kaza Değil İş Cinayeti 

Cam silerken yaşamını yitiren ev 
işçisi Fatıma Aldal’ın davasının 
ikinci duruşması 28 Mart’ta Kartal 
4. Asliye Mahkemesi’nde görüldü. 
Davanın seyrinin nasıl olacağı, ev 
temizliği yaparak hayatını kazanan 
sayısız ev işçisi kadın için büyük 
önem taşıyor. İş yasasında ve Sosyal 
Güvenlik yasasında “işçi’” olarak 
tanımlanmadıkları için Fatıma 
Aldal’la aynı koşullarda çalışan tüm 
kadınlar can güvenliğinden yoksun 
çalışıyor. Uluslararası Çalışma 
Örgütü ILO’nun “Ev İşçilerine 
İnsanca İş” sözleşmesi hükümetçe 
henüz imzalanmış değil.

Vücut geliştirme şampiyonu 
Işıl Aktan kadınlara seslendi!

Antalya’da gerçekleştirilen Vücut 
Geliştirme Türkiye Şampiyonası’nda, 
eşinden şiddet gördüğü için boşanma 
davası açan Türkiye Kadınlar 
Vücut Geliştirme Şampiyonu Işıl 
Aktan’ın  erkek şiddetini protesto 
etmek için podyuma ayak bileğinde 
siyah kurdele ile çıkmasına izin 
verilmedi. 300 sporcunun yarıştığı 
şampiyonada TRT muhabiri Işıl 
Aktan, “Eşinden darp görmüş, 
şiddet görmüş bir kadınım. Türkiyeli 
kadının gücünü göstermek için 
şampiyonaya katıldım. Ayağımda 
siyah bantla podyuma çıkmak 
istedim. Çünkü burada kadınlara 
mesaj vermek istedim. Kadınlara 
sesleniyorum. Önünüze set çekmeye 
çalışan erkeklerden kurtulun. Ayak 
bağı olmasınlar size” diye konuştu.

Uçan Süpürge 15. yılında 
seyircisini bekliyor 

10-17 Mayıs 2012 tarihleri arasında 
gerçekleşecek Uçan Süpürge Kadın 
Filmleri Festivali 41 ülkeden seçtiği 
filmlerle, Ankara’da Kızılırmak 
Sineması ve Goethe Enstitüsü’ndeki 
gösterimlerle 15. yaşını kutluyor. 
Programda, Terasa Villaverde, 
Naomi Kawase, Chantal Akerman, 
Trinh Minh-ha, Saara Cantell ,Selma 
Bargach, Narjiss Nejjar ve Leila 
Kilani’nin filmlerinin yanında LGBT 
sorunlarına değinilecek “Pembesiz 
Mavisiz” bölümü, çocuk gelinler 
ve ensest temalarının öne çıkacağı 
“Olay Yeri: Aile” de yer alıyor.

İMC TV Mor Bülten ekibini tasfiye etti
İMC TV, kadın ve LGBT bireylerin 

medyada seslerini duyurabilecekleri bir 
alan açan Mor Bülten’in, 28 Şubat’ta ya-
yınına ara verdi ve ardından Mor Bülten’i 
hazırlayan kadınlar işten çıkarıldı. 50 ka-
dın ve LGBT örgütü, kanala, sürece iliş-
kin bir açıklama yapması çağrısında bu-
lunan ortak bir basın açıklaması yayınla-
dı. Açıklamada: “Mayıs 2011 tarihinden 
itibaren yayında olan, feminist hareketin 
içinden bir ekiple, gündemi toplumsal 
cinsiyet temelli analizle yorumlayan 
Mor Bülten 29 Şubat tarihinde itibaren 
yayından kaldırıldı. Mor Bülten çalışanı 
kadınlar işten ayrılma süreçlerinde sözel 

olarak saldırgan ifadelerle karşılaştıkları-
nı ve aynı tutumun halen de devam ettiği-
ni paylaştılar. IMC TV yönetimi ise Mor 
Bülten’in neden yayından kaldırıldığı ve 
Bülten’i bugüne kadar hazırlayan eki-
bin işlerine hangi gerekçe ile son veril-
diğiyle ilgili tatmin edici bir açıklamayı 
henüz kamuoyu ile paylaşmadı. Ayrıca 
Mor Bülten’in kaldırılmasına karşı sos-
yal medyada yer alan  eleştirel yorumlar 
silinerek sansürcü bir yaklaşım sergilen-
di. Bunun IMC TV’nin kuruluş ve yayın 
politikası açısından da çelişki yarattığını 
düşünüyoruz.” denildi.

“Başkalarının yükledikleri kimliklere 
başkaldıranlara saygıyla” diyerek açı-
lan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın 
Filmleri Festivali, kadınların yüzyılı aş-
kın süredir yaptığı filmlerle İstanbul’da, 
Van Kadın Derneği (VAKAD) ortaklı-
ğıyla prefabrikler, çadır kentlerde Van’da, 
Yüksekova Kadın Derneği ortaklığıyla 
Hakkari’de, Çanakkale El Emeğini De-
ğerlendirme Derneği (ELDER) ortaklı-
ğıyla Çanakkale’deydi. İstanbul’da fe-
minist sinemayı var eden ve kadınların 
sinemasının önünü açan, sinema tarihinin 
ilk kurmaca filmini çeken Alice Guy-
Blache filmlerinden başlayarak Marleen 

Gorris’e, bir çok kadın yönetmenle bir 
araya gelmemize vesile oldu.  Festival, 4. 
Altın Bamya Ödül Töreni’yle kapandı. 

Elem Tere Fiş Kem Gözlere Şiş: 

Filmmor 10 yaşında 
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Mısır nereye?
2011’in Arap isyanlarının şahikası 

olarak görülen Mısır’da mücadele bit-
miyor. Kadın örgütleri, bir buçuk yıldır 
tartışılan aile hukuku konusunda atılan 
adımların kadınlar açısından ileriye 
mi, geriye mi dönük olduğu sorusunun 
peşini bırakmıyor. İslamcı kesimler 
yeni aile hukukundan kimi maddele-
rin çıkarılması gerektiğini savunurken, 
kadın örgütleri, yasaya yapılmasını is-
tedikleri eklemeler için sokaklara çıktı.

Wafd Partisi’nin sözcüsü Muham-
med el-Omada’nın, yasanın tümden 
iptal edilmesi gerektiğini söylemesi 
üzerine, kadınlar, yasaya yapılmasını 
istedikleri, evlilik yaşının yükseltilme-
si gibi değişikleri eylemlerle duyurdu.

Francesca Alle-
ruzzo, kocası Mario 
Albanese’nin kendisini 
öldüreceğini biliyordu. 
Arkadaşları, komşusu, 
avukatı ve polis de! Yıl-
larca süren şiddet ve teh-
ditler sonunda resmi ko-
ruma talebinde bulunan 
Alleruzzo’nun başvu-
rularının yok sayılması 
sonucu, en sonunda Mart 
ayında Albanese tehdit-
lerini hayata geçirerek, Alleruzzo’yu, 
kızını ve kızının sevgilisini katletti.

Bu hikaye, hiç de istisnai değil. 
İtalya’da bu yılın başından bu yana 
28 kadın erkekler tarafından öldürül-
dü. İstatistiklere yansıdığı kadarıyla 
2011’de 136, bir önceki yıl 127 kadın 
katledildi. Bu kadınların hemen hepsi-
nin ilişkilerini bitirmeye çalıştığı için 
öldürüldüğü; en azından yarısının, öl-
dürülmeden önce en az bir kez polis-

ten yardım istediği belirlendi.
Feministlerin ve kadın hakları ak-

tivistlerinin alarma geçmesiyle, hü-
kümet kimi adımlar atmaya başladı. 
Aile içi şiddete uğrayan kadınlar için 
oluşturulan “Telefona rosa” (kırmı-
zı telefon) hattı bu önlemlerden biri. 
İtalya’nın yeni adalet bakanı Elsa For-
nero, kadın düşmanı ve maço kültürle 
amansızca mücadele edeceğini açık-
ladı. Mücadelenin ne kadar kararlı ve 
etkili olacağını bekleyip göreceğiz.

Politikada erkek mevsim
Amerika Birleşik Devletleri’nde 

başkanlık seçimleri öncesi kampanya 
dönemi, “politikada aptal sezon” ola-
rak anılıyor. Cumhuriyetçilerin sonba-
harda hali hazırdaki demokrat Başkan 
Barack Obama’ya karşı gösterecekleri 
adayı seçtikleri ön turun sonucu, Rick 
Santorum’un yarıştan çekilmesiyle Mitt 
Romney olarak şimdiden kesinleşti.

Cumhuriyetçilerin bu seçimlerde 
kuvvetli bir adayının olmaması, ön turun 
yalnızca uzamasına değil, çirkinleşmesi-
ne de neden oldu. Adayların hem birbir-
lerine, hem demokratlara saldırmak için 
kadınları öne sürmesi de işin bir başka 
boyutu. Kürtaj karşıtlığı, her zaman ol-
duğu gibi seçim sürecinin öne çıkan 
gündemlerinden. Fakat cumhuriyetçi 
adaylar bu sefer o kadar ileri gitti ki, ken-
di seçmen tabanlarındaki kadınları dahi 
yabancılaştırmayı başardılar! New York 
Times’ın yaptığı araştırmaya göre, par-
tinin seçmen tabanından pek çok kadın, 
en azından bu seçimlerde Obama’ya oy 
vermeyi düşünüyor.

Cumhuriyetçilerin medyadaki en ag-
resif sözcülerinden Rush Limbaugh’nun 
“Doğum kontrol hapını devletin verme-
si, kadına seks yapması için devlet tara-
fından para ödenmesidir. Yani bu kadın 

fuhuş yapıyor demektir. 
Vergisini ödeyen bir 
vatandaş olarak, ben de 
bu eylemin videosunun 
Youtube’a konmasını 
talep edebilirim”, şek-
lindeki kadın düşmanı 
ve cahilce çıkışı, ve bu-
nun adaylar tarafından 
açıkça kınanmaması, 
kadınların Cumhuriyet-
çi Parti’den ‘kaçışı’nda 
önemli bir rol oynadı. Buna karşın cum-
huriyetçiler kadınlara yönelik saldırıla-
rını sürdürmekte beis görmüyorlar. Çe-
şitli eyaletlerden üst üste gelen haberler 
dehşet verici: “insan olma”nın döllenme 
anında başladığının yasal olarak kabul 
edilmesi (böylece kürtaj cinayet sayılmış 
oluyor), hamile kadına bebeğin gelecek-
te sendrom geliştirmesi ihtimaline karşı 
uyarmayan doktorların kusurlu sayılma-
ması, vajina-içi ultrason uygulamasının 
zorunlu hale getirilmesi... gibi. 

Tüm bunların yanında yaşanan ko-
mik bir gelişmeyse, adaylığı kesinleşen 
Romney’nin Obama kampanyasına sal-
dırmak için geliştirdiği “Asıl demokrat-
lar kadın düşmanı!” argümanı. Romney, 
krizin başından beri işlerini kaybeden-

lerin yüzde 92’sinin kadınlar olduğunu 
iddia etti. Romney’nin verdiği rakam 
yanlış olsa da, krizin kadınları çok daha 
ağır biçimde vurduğu kesin. Fakat bunun 
sebeplerinden biri, kadınların kamu sek-
töründe daha fazla çalışıyor olması ve 
krizde bütçe kesintileri yüzünden kamu-
da geniş çapta işten çıkarmaların yaşan-
ması. Yani ‘küçük hükümet’i savunan, 
kamu sektörünü daha da küçültme sözle-
ri veren cumhuriyetçilerin beden politi-
kalarında olduğu gibi istihdamda da ka-
dınlardan yana olduğunu söylemek zor!

Bakalım politikada erkek mevsim 
nasıl sonuçlanacak... En nihayetinde 
bu, yalnızca ABD’de yaşayan milyon-
larca kadını değil, dünyanın her yerin-
deki kadınları bir biçimde etkileyecek 
bir seçim...

Erkeklerin sevgisi 
İtalya’da da öldürüyor!

DÜNYADAN
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Suudi kadınlar 
taleplerinin peşinde

Suudi Arabistan’da kadınların siyasete katılımı ko-
nusunda atılan adımlar çerçevesinde, yükseköğretimde 
siyaset akademilerine kadın öğrencilerin kabul edilme-
si kararlaştırıldı. Karar, Eğitim Bakanlığı tarafından bir 
genelgeyle üniversitelere iletildi. 2015’teki seçimlerde 
kadınların aday olabilmeleri ve oy verebilmelerinin ka-
bul edilmesinin ardından, bu adım da olumlu değerlen-
diriliyor.

Politika bölümlerine kadınların ilgisinin erkekler-
den fazla olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda yap-

tıkları “araba 
kullanma” ey-
lemiyle sesle-
rini duyurmaya 
başlayan Suudi 
kadınlar, ta-
leplerini kabul 
ettirmekte ba-
şarılı olmuş gö-
rünüyor...

NATO, Suriye’ye karşı sa-
vaş hazırlıklarına hız vermiş 
görünürken, medya da olası 
bir müdahaleyi meşrulaştırmak 
için iş başında. Dezenformas-
yon dalga dalga yayılırken, 
Esad’a bağlı birliklerin kitle 
tecavüzü uyguladığı, birliklerin 
önünde canlı kalkan olarak ka-
dın ve çocukları yürüttüğü şek-

lindeki haberler, kadınların 
savaş durumunda yaşadığı 
şiddeti açığa çıkarmaktan 
çok, Batı’nın onayını almak 
için servis ediliyor. Hükü-
metin (Tayfun Talipoğlu 
dışında!) medyayı yaklaştır-
madığı Türkiye’deki mülte-
ci kamplarında olan bitene 
ilişkinse kimseden çıt çık-

mıyor; “Suriyeli kadınlar sava-
şın dehşetini unutmak için örgü 
atölyelerinde kafa dağıtıyor”, 
cinsinden haberler dışında.

‘Gerçek’lerin ne olduğu-
nu şimdilik görebilmemiz 
mümkün değilse de, hem ça-
tışmalarda, hem kamplarda bu 
savaşın yine kadınlara karşı 
olduğu aşikar. 

Adrienne Rich’i kaybettik...

“Adrienne Rich, hayat çok zor gel-
meye başladığında aradığım insan; bu 
yollardan daha önce geçmiş bir peygam-
ber. İlk kadın sevgilim bana On Lies, 
Secrets, and Silence’ı (Yalanlar, Sırlar ve 
Sessizliğe Dair) hediye ettiğinde, önsö-
zünü bir öğleden sonra beş defa okumuş-
tum, bu aydınlanma hayatımda bu kadar 

geç yaşandığı için kendimden 
utanarak… Bu denemeyi 20 
yaşımda okusaydım ne olurdu? 
Son on yılımı kendimi kandı-
rarak geçirmiş olmayacağımı 
düşünmek hoşuma gidiyor. 
“Başkalarına yalan söylerken, 
kendimize yalan söylemeye 
başlarız. Bir olayın, ya da bir 
insanın önemini inkar ederiz, 
böylece kendimizi hayatımızın 
bir bölümünden mahrum ede-
riz. Ya da geçmişin ya da şimdi-
nin bir parçasını, bir başkasının 
önünü kapatmak için kullanırız. 
Böylece kendi hayatlarımıza 
olan inancımızı kaybederiz… 
Bilinçdışı gerçeği ister, tıpkı 
bedenin istediği gibi. Kadınlar 
deneyimlerinin gerçeğine doğ-
ru yol almaya çalışırken sık 
sık delirdiklerini hissederler. 
Geleceğimiz, her birimizin ak-

lıselimine bağlı; bu yüzden, kendi ger-
çekliğimizi olabildiğince saf ve bütün 
olarak birbirimize aktarma projesinde, 
hepimizin kişiselin de ötesinde derin bir 
sorumluluğu var. Size söylemek istedi-
ğim şeyler bunlar ve yapmam gerektiği-
ni hissettiklerim bunlar. Adrienne Rich’i 

okuduğumda, bana sanki zaten bildiğim, 
her zaman bilmiş olduğum şeyleri söy-
lüyormuş gibi geliyor. Doğum çığlığı ve 
ölüm iniltisi. Bu sesleri nasıl duymaz-
dan gelebildim, ya da unutabildim?

Şiir yazmak, tüm sanat biçimleri gibi, 
politiktir. Neden öyle değilmiş gibi dav-
ranıyoruz? Bu güvenliğin çekiciliği ne-
reden geliyor?.. Rich diyor ki, ‘Yapmaya 
değecek politika, ve kurmaya değecek 
ilişkiler, bizim daha derine dalmamızı 
gerektiriyor.’ Anlamak için yazıyoruz, o 
halde bu deneyime ilişkin gerçeği pay-
laşmamız gerekiyor. Gerçeği yazmak 
dünyanın en zor işi.

Rich’in ölümünü öğrendiğimde, ga-
rip ve tanımlanamaz bir sorumluluk 
duygusu hissettim. Yasımın içinde öfke 
duydum. Adrienne Rich ölmemeliydi. 
Onun gibi kimse olmayacak. Ben yüzü-
mü kime döneceğim? Laura McCoy’a 
ne yapmalıyım diye sordum. Cevabı ba-
sitti: ‘Onun bıraktığı yerden devam et.’ 
Adrienne Rich gibi değilim, ama ondan 
farklı da değilim. Ben bir kadınım, bir 
lezbiyenim, bir gerçek-arayıcısıyım, bir 
öğretmenim, bir şairim. Adrienne’in di-
lini tutturamam. Ama o her zaman her 
şey çekilmez göründüğünde başvuraca-
ğım kişi olacak.”

Feminist şair, eleştirmen ve yazar Adrienne Rich’i aramızdan uğurladık... Onun şiirinin 
kadınların hayatlarındaki dönüştürücü etkisini, arkadaşı, şair Holly Simonsen’in 
kaleminden aktarıyoruz...

Ortadoğu (bir) savaşa 
(daha) giderken...

DÜNYADAN
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Hiç şaşırmadık!
6 Şubat 2012 tarihinde Demok-
rat Haber isimli internet sitesinde 
Mesut Kaplan ve Ayhan Sevim’in 
Ufuk Uras ile yaptığı röportaj ya-
yınlandı. Ufuk Uras “Daha adil 
daha özgür toplumsal barışın ha-
kim olduğu başka bir dünya müm-
kün mü?” sorusuna uzunca bir 
açıklama yaptıktan sonra cevabı-
nın sonunu şu şekilde bağlıyor:
“(…) Ama görmeyiz diye demok-
rasi için mücadele etmekten vaz-
geçip evde nakış mı işleyeyim?”
Bunun üzerine röportajı yapan kişi 
nakış işinin içerisinde ‘emek’ ol-
duğunu hatırlayarak (fakat bu eme-
ğin kime ait olduğunu görmezden 
gelerek), “En azından içinde emek 
var” diyor. Bu ‘emek’ hatırlatma-
sı üzerine Ufuk Uras “Nakış işle-
mek de olumsuz bir şey değil ama 
dünyadan kendimizi koparalım mı 
yani?” diyerek daha da batıyor.
Tekstil sektöründe kazakların, 
gömleklerin ya da ev tekstil ürün-
lerinin üstüne yapılan nakışlar da-
ima kadınlar tarafından işlenir. Bu 
iş, artık evlerde parça başı yaptı-
rılıyor ve kullanılan, ucuza male-
dilen kadın emeğidir. Evde kadın-
lara yaptırılması ve küçücükten 

kız çocuklarına öğretilmesi “boş 
boş oturmasınlar” diyedir. Yoğun 
emek, dikkat ve çokça hüner ge-
rektiren bir iş olmasına rağmen, 
niteliksiz iş kapsamında değerlen-
dirilmesinin nedeni tümüyle kadın 
işi olmasındandır. Erkek çocukla-
rı akılları sokakta gezmedeyken 
“Boş oturacağına maç seyret” di-
yerek eve kapatılmaz ama kız ço-
cukları “Artık sokakta oynamak 
yok evde otur nakış işle”, diye eve 
kapatılır.
Kadın emeğinin yok sayılmasına 
alıştık. Nakış işlemeyi gereksiz 
‘kadın işi’ olarak görmek ve nakış 
işlemeyi politika yapmaya kıyasla 
küçümsemek…Erkeklerin büyük 
bir çoğunluğu böyle düşünüyor.
Sanırım Ufuk URAS’ı hepimiz ta-
nıyoruz ve hatta bir kısmımız oy 
bile vermiştir kendisine. Geçen 
dönem solun ortak adayı olarak 
DTP’den milletvekilliği yapmış 
bir akademisyen. Ayrıca yıllarca 
ÖDP genel başkanlığı yapmış ve 
şimdi de EDP üyesi.
Ufuk Uras’ın ‘her şeyden elini 
ayağını çekmek, dünyadan ken-
dini koparmak’ durumunu ifade 
etmek istediği yerde, bunu ‘evde 

oturup nakış işlemek’ eylemi ile 
açıklamasına, nakış işlemeyi po-
litika yapmaktan daha aşağı bir iş 
olarak görmesine yani nakış işle-
meyi ‘kadın işi’ olduğu için değer-
siz görmesine nedense hiç şaşır-
madık. 
Zira solun ortak adayı olarak se-
çilmiş ve milletvekilliği yapmış   
da olsanız, ‘sosyalist’ de olsanız 
‘erkek zihninizde’ kadın emeğinin 
‘hiçbir şey yapmamak’ ile eş değer 
olduğunu biz zaten biliyoruz. Çok 
sağolun Ufuk Uras. En azından 
evde nakış işlemeyi ‘olumsuz bir 
şey değil’ diye açıkladığınız için!

İzmir Kadın Platformu bileşen-
leri sadece kadınların katılımıyla 
yaklaşık 10 yıldır İzmir’de pek 
çok eylem örgütlemiş ve bu ey-
lemler sırasında yalnızca kadın 
katılımını tartışmasız bir ilke 
olarak kabul etmiştir. Kadın ör-
gütlerinin pek çok ilde destek 
verdiği N.Ç. eylemi de bunlardan 
birisidir. İzmir Bayraklı Adliye-
si önünde gerçekleştirilen basın 
açıklamasına KESK üyesi bazı 
erkekler katılmak istemiş, fakat 
kendilerine eylemin sadece kadın 

katılımıyla yapıldığı hatırlatıl-
mıştır. Eyleme erkeklerin alın-
mamasına çok sinirlenen BES 
İzmir Şube Başkanı Ramiz Sağ-
lam, tepkisini eylem değerlen-
dirmesi yaparak sosyal paylaşım 
sitesinde yayınlamış ve kadın-
ların on yıllardır bu coğrafyada 
devam eden mücadelesi hakkında 
bizi hiç şaşırtmayan açıklamalar 
yapmıştır. Sağlam’a göre, 12 Ey-
lül sonrası hortlayan bu hareket, 
devrimcilerin içeride olduğu bir 
zamana denk gelmiş ve burjuvazi 

tarafından kökü dışarıda bu dü-
şünce bu topraklara sokulmuştur. 
Bu düşüncenin önemli taşıyıcıları 
olan feministler, sınıf hareketini 
bölen, bölmek için KESK’in içi-
ne kadar sızmış olan, ve oradan 
acilen temizlenmesi gereken bir 
düşüncenin taşıyıcısı olan grup-
tur. 
Feministlere ilişkin bizim bildi-
ğimiz ve anladığımız bu saldırılar 
ne ilk ne de son... Bilinmesinde 
yarar vardır diye tekrar söyleye-
lim: İzmir^de Feministler Var! 

İzmir’de feministler var!

“1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a” şiarıyla Uluslararası Ho-
mofobi Karşıtı Buluşma’nın yedincisi yaklaşıyor. 
LGBT’lerin sorunları ile homofobi ve transfobiyi tar-
tışmak, eşcinsel ve heteroseksüel birlikte özgürleşmek 

isteyen herkesin katılabildiği Uluslararası Homofobi 
Karşıtı Buluşma, ayrımcılığa karşı mücadelede ağlar 
örüyor. Detaylı bilgi alabilmek için:
www.antihomofobi.org 

1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a Homofobi Karşıtı Buluşma
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Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... 
Merhaba Feminist Politika Emekçileri.. 

Derginizi uzunca bir zamandır takip etmeye çalışıyorum. Cins ve emek mücadelesinde Feminist Po-
litika çalışmasının önemli bir mihenk taşı oluşturduğuna inanıyorum. Bu temelde verilen her türlü 
çabayı anlamlı buluyorum ve başarılarınızı (ki kadın kırımlarının yaşandığı bu zamanlarda kadın der-
gisi çıkarmak başarıdır) tebrik ediyorum. Doğal olarak kim olduğumu düşünüyorsunuz. Kürt ve kadın 
kimliğimden, verdiğim mücadeleden dolayı yedi aydır tutukluyum…  
Sağlık ve Esenlikle
Fatma Dikmen Bakırköy L Tipi Kapalı (B-7 Koğuşu)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahar geldi mi dereler gibi akar saçlarımız ve yağmur değdikçe toprağa bir kadının geleceği emzir-
mesi gibi yeşerir yaşam; akar derelerden…Kadın çağlayanıyla akar gider yine. Sizlerle beraber akma-
nın ve çoğaldıkça çoğaltmanın aşkıyla
8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Mardin E tipi Cezaevi Kadın Tutuklular
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Merhaba sevgili dostlar
Sevgili Feminist Politika Emekçileri,

Öncelikle sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı/zı ileterek başlayayım. Umarım iyisinizdir.
Sevgili dostlar, aslında sizlere uzun süredir yazmayı planlıyordum ama zaman hızla akıp geçti…
Dostlar, ben yayınlarınızı takip etmek istiyorum. Aslında önceki yıllarda yayınlarınız düzenli olarak 
elime ulaşıyordu ama son 1-1,5 yılda sürgün sevklerle 3-4 hapishane dolaşmak zorunda kalınca ya-
yınlarınızı da takip edemez oldum. Sincan Kapalı cezaevinden, isteğim dışında Muğla E tipine, oradan 
da Alanya L tipi hapishanesine götürüldüm. Alanya’dan buraya Gebze M tipi hapishanesine getirildim. 
Buradan bir yere gitmek istemiyorum. Ama belli mi olur?
… Bu süreçte feminizmle ilgili çalışma yapıyorum. Sizlerin de çalışmalarınızdan yararlanmak istiyo-
rum. 2011 Kasım ayında yaptığınız konferansın sonuçlarını, yürütülen tartışmaları çok merak ediyo-
rum.. Bu çalışmaya dair materyal gönderirseniz çok sevinirim….
Umut ve dirençle kalın

Fadime Özkan
M tipi hapishane A-8 Gebze
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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