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İÇİNDEKİLER

Mayıs ayının son günü, internette bir liste dolaştı, 
hatta İngilizce’ye çevrilip yabancı basında dahi yer 
aldı. Bu coğrafyada yaşayan bizler, elbette yadırga-
madık “Bunların hepsi son 24 saat içinde Türkiye’de 
gerçekleşti” başlıklı uzun, upuzun; sağlık bakanının 
“tecavüze uğrayan kadının çocuğuna devlet bakar” 
açıklamasından, grev yapan THY işçilerinin işten 
atılmasına; KCK davasında savunma yapan avukatlar 
hakkında başlatılan soruşturmadan, polisin sıktığı bi-
ber gazından ölen gencin ailesine biber gazı sıkılma-
sına on yedi madde içeren listeyi. Baksanız çok özel 
bir yanı olmayan, alt tarafı sıradan bir gündü işte...

O günden bu güne geçmiş her bir gün için benzer 
listeler çıkartabiliriz ya, başımız döner. “Gündem” 
dedikleri kaosun bizde yarattığı bu ağır sarhoşluk 
hali, her biri uğruna bir isyan çıkarmaya yetecek tüm 
bu olaylara gereken tepkinin verilmesini engellesin 
diye, planlanarak yaratılıyor olabilir mi? Torba yasa 
gibi, torba gündem...

Evet, çok fazla şeyle birden uğraşıyoruz bu gün-
lerde. Çığırından çıkmış sıcağın altında; sokaklarda, 
mahkeme kapılarında, karakol önlerinde geçiyor gün-
lerimiz.

Malum, kürtaj yasası tartışmaları son aylarda bizi 
en çok uğraştıran mesele oldu. “Kadın örgütleriyle 
birlikte hazırlanıyor” diye övünülen Şiddet Yasası, 
kadınların mücadelesine karşın budana budana çıka-
rılmışken, bu kez de bir Kürtaj Yasası polemiği düştü 
ortaya. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu ola-
rak yakın takipçisi olduğumuz bu süreci, mini dosya 
halinde sayfalarımıza taşıdık. Kadınların güçlü tepki-
si karşısında yasa apar topar geçirilemedi belki ama, 
düzenlemeler yolda. Sağlık çalışanlarının itirazları-
na rağmen hemen yapılıveren sezaryen düzenlemesi 
gibi... Yaz rehavetine kapılmadan bu konuyla uğraş-
maya devam ediyor, Meclis’in açılıp konunun yeni-
den önümüze getirileceği güne doğru hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz...

Yapılan çıkışların, devlet cenahından üzerimize 
esen rüzgarın kadın düşmanı kokusu, etkisiz kalmı-
yor elbette. Erkek şiddetinin alenen cesaretlendiril-
diği, tecavüzün doğallaştırıldığı, kadın cinayetlerine 
saiklerin hükümetçe icat edilip dolaşıma sokulduğu 
günlerde, isyanımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor.

Kampanyalarımız, eylemlerimiz ve yayınları-
mızın yanı sıra, “Daha ne yapabiliriz?” sorusu, bizi 
pek deneyimli olmadığımız bir alana, popüler kültür 
konusuna açılmaya sevk etti. Popüler kültürün cin-
siyetçiliğini, bu cinsiyetçilikle nasıl mücadele edebi-
leceğimizi tartıştık. Bir soruyla başlayıp, bir cevapla 
değil, daha çok soruyla bitirdiğimiz, ama bitirince de 
kendimizi zenginleşmiş hissettiğimiz “Popüler kül-
türde her daim popüler: ‘Cinsiyetçilik’” dosyamızda, 
henüz başında olduğumuz bu tartışmadan kesitler bu-
lacaksınız. Biz sizi fazla tutmayalım...
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Karadeniz’in yeşili arasından 
geçen otobüs, güneş yeni-
den doğduğunda bambaşka 
bir ülkeye, daha önceden 

bilinmeyen bir şehre ulaşmış olacak. 
O yeni günle birlikte yanımda oturan 
kadın da, yepyeni bir yere, hiç bilme-
diği bir eve ulaşacak… Belki hayatı 
boyunca Türkiye’nin sınırları dışına 
çıkmamış insanlara, az çok bildiği bir 
dilde -ki sadece ülkenin sınırlarını de-
ğil, yüksek binaların, korumalı sitelerin 
de sınırlarını aşarak- ulaştığı bu yepyeni 
yerde, hiç tanımadığı insanlara emeğini 
sunacak. Otobüs yolculuğunu paylaş-
tığım bu kadın, Türkiye’deki binlerce 
göçmen ev işçisinden sadece biri. Neo-
liberal politikalar sonucu 
küçülen devlet, kendisiyle 
birlikte bakım emeğinin 
toplumsallaşma alanını 
da küçültürken ve giderek 
muhafazakârlaşan bir söy-
lemle aileyi kutsallaştırıp, 
bakım emeğini ailenin 
kadınlarına bırakırken üc-
retli ev içi emeğe talepte 
ciddi artışa neden oldu. 
Sovyetler’in dağılmasının 
ardından, genellikle Kaf-
kaslar ve Orta Asya’dan 
gelen kadınların oluştur-
duğu göçmen ev işçileri, 
özellikle yatılı çalışmayı 
kabul ettikleri için Türkiyeli üst-orta 
sınıf aileler tarafından yoğun bir şekil-
de istihdam edilmeye başlandı. Yatılı 
istihdam edilebiliyor olmak, her ne ka-
dar göçmen ev içi işçilerini kalacak yer 
masrafından muaf kılan bir avantaj gibi 
görünüyor olsa da, diğer yandan işve-
renin göçmen ev işçilerinin emeklerine 
sınırsızca ulaşması anlamına gelmek-
te; mesai saatlerini esnekleştiren ve iş 
tanımını genişleten bu istihdam biçimi 
emek sömürüsünün de boyutlarını art-
tırmakta. 

Sabah herkesten önce kalkan kadın, 
gece herkes yattıktan sonra da bütün 
işleri bitirene kadar –ki bu iş tanımı 
hep çok parçalı ve geniştir– çalışmaya 
devam eder. Bahsi geçen bu süre ise ta-
mamıyla işverenin inisiyatifine bağlıdır. 

Sınırları geçmekte zorlanan kadınlar, 
sınırsız bir emek sömürüsüne maruz 
kalırken, çoğunlukla oturma ve çalış-
ma izni alamamışken, hırsızlık yapar 
gerekçesiyle pasaportlarına el konul-
muşken, kırılganlıkları ve korunmasız-
lıkları giderek artarken; sömürüye karşı 
durma güçleri azalan göçmen kadınlar 
için sokağa çıkmak bile zorlaşır. Çıkılan 
sokakta karşılaşılan tek sorun kağıtsız 
olma hali veya onun uzantısı olan po-
lis tehdidi değil, taciz, tecavüz, şiddet 
tehdididir aynı zamanda. Çoğunluğunu 
post-Sovyet ülkelerinden gelen kadınla-
rın oluşturduğu göçmen ev işçileri, bu 
ülkelerden gelen kadınlara yönelik “Na-
taşa” söylemine ve beraberindeki erkek 
şiddetine maruz kalmakta; giyimlerin-
den sokağa çıkışlarına kadar her şeyle-

rini bu cinsiyetçi söyleme göre düzen-
lemek zorunluluğuyla karşılaşmaktalar. 
Sokağa çıktıklarında deneyimledikleri 
bu tehdidin yanı sıra, çalıştıkları evlerde 
işverenler tarafından taciz ve şiddet teh-
didine de maruz kalan göçmen kadınla-
rın tüm yaşadıkları, bedenleri üzerinde 
kurulan kolektif tahakkümün de en be-
lirgin göstergesi haline gelir. Çalıştıkları 
evlerde kötü muameleye maruz kalma-

ları bu denklemin bir bölümünü oluştu-
rurken, diğer kısım ise ‘ailenin bir ferdi 
olma’ hali üzerinden gerçekleşir. Göç-
men ev işçisini ailenin bir ferdi olarak 
tanımlayan işveren, aslında bu tanım-
lama altında emek sömürüsünü de kat-
merlendiriyor olabilir. İzin günlerinde, 
“sana çok ihtiyacım var bugün”, “sen 
olmadan yemek yemiyor çocuk, bugün 
çıkmasan” şeklinde kurulan cümleler ve 
bunun peşi sıra gelen istekler, kadınların 
duygusal emeğini sömürüye açarken, 
çalışma saatlerini giderek esnekleştir-
mekte ve esnekleşen çalışma saatleri ise 
hiçbir şekilde ücretlendirilmemektedir. 

Tüm bunlara devletin verdiği tepki 
ise 1 Şubat’ta yürürlüğe giren, 5683. 
Maddede yapılan değişiklik ile oldu. El-
bette ki bu değişikliği devletin mevcut 

sömürüyü azaltmaya yöne-
lik geliştirdiği bir refleks 
olarak okumak oldukça zor. 
Ülkeye giren yabancıların 
Türkiye’de kaldığı süre 
kadar, kendi ülkelerinde 
kalmasını gerektiren deği-
şiklik, göçmenleri çalışma 
izni almaya zorluyor gibi 
görünse de, bundan birkaç 
ay evvel bir işverenle yap-
tığım konuşmayı hatırlı-
yorum da, hiçbir şekilde 
evlerinde çalışan işçiyi 
sigortalamayacağını ya da 
çalışma izniyle ilgilenme-

diğini söylerken, bunun yerine buldu-
ğu alternatif yolu da şöyle anlatıyordu: 
“90 günü dolunca T. gidiyor ve onun 
yerine başkası geliyor.” 

Bu yeni uygulama ile devlet, deği-
şiklik öncesi “giriş-çıkış” yöntemiyle 
kaçak durumuna düşmemeyi sağlayan 
göçmenlerin, değişiklik sonrası çalışma 
izni alamamaları halinde kaçak duru-
muna düşmelerinin yolunu açmış gibi 
görünüyor. Devlet, göçmen ev işçile-
rine bir çözüm sunmadığı gibi aslında 
durumlarını daha da zorlaştırarak, kı-
rılganlıklarını ve güvencesizliklerini 
arttırmaktan başka bir şey yapmadı, 
yapmıyor ve göçmen kadın ev işçileri 
tüm bu uygulamalarla sadece sömürüye 
daha açık hale geliyorlar. 

“Sınırlara takılan” emeğin 
sınırsız sömürüsü  

EMEK

Cemile Gizem Dinçer

İzin günlerinde, “sana çok ihtiyacım var bugün”, “ sen olmadan yemek yemiyor çocuk, 
bugün çıkmasan” şeklinde kurulan cümleler, kadınların duygusal emeğini sömürüyor

Çıkılan sokakta karşılaşılan 
tek sorun kağıtsız olma hali 

veya onun uzantısı olan 
polis tehdidi değil, taciz, 
tecavüz, şiddet tehdididir 

aynı zamanda
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Erkekler yel değirmenleri inşa ederken 
kadınların sessizce söz dinledikleri 

ekmek pişirip kilim dokudukları 
bir ekolojik toplum istemiyoruz

Petra Kelly1

Sinop Gerze’de Anadolu Grubu 
tarafından 2009 yılında giri-
şilen termik santral projesine 
karşı yerli halkın ve çevre ör-

gütlerinin mücadelesi projenin başlan-
gıcından sonuç alana kadar devam etti. 
Santralin çevreye vereceği zararın yaşa-
mı geri dönülmesi olanaksız şekilde et-
kileyecek olması, santrale karşı direnişi 
de başlatmış oldu. Verilen hukuki mü-
cadele, çevre hareketinin de desteğiyle 
düzenlenen eylemler ve Anadolu Grubu 
ürünlerine yönelik boykotun yanında 
Gerze halkı ve santralin yapılacağı Yay-

kıl’daki köylüler, şirkete ait iş makine-
lerinin araziye girmesini engelleyerek 
santral alanında kurulan çadırlarla 9 ay 
direnişi sürdürdü. Ve sonunda mücade-
leleri sonuç verdi. Santralin kurulacağı 
yerin orman alanı olduğu gerekçesiyle 
süreci durduran Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, baca gazının çevreyi olumsuz 
etkilediğini açıkladı ve ÇED sürecini 
durdurdu.

Termiğe karşı gelişen hareketin di-
namik unsurlarından birini de bölge-
nin yerlisi olan kadınlar oluşturuyor. 
Türkiye’de son dönemde yapılması 
planlanan santrallerle ilgili çıkan tüm 

olaylara yerli kadınların dâhil olduğunu, 
tepkilerini dile getirmekten sakınmadık-
larını gördük. Erzurum Tortum’da yapı-
lacak HES’e karşı köylülerin mücadele-
sine dair Leyla adlı genç kadının ismi 
sıklıkla anıldı. Tortum’da olduğu gibi 
Gerze’de de şirketin alana girmesi en-
gellenirken kadınlar jandarmanın önün-
de kararlılıkla dikilerek şirketlerin köy-
lerinde, kentlerinde istediği gibi at koş-
turmasını engellediler. Greenpeace’in 
termik santrale karşı düzenlediği kam-
panyanın internet sitesinde (bukapagi-
naltinda.org) Yaykıl köylülerinden Şük-
ran Teyze’nin Anadolu Grubu sahibi 
Tuncay Özilhan’a yaptığı uyarı yer alı-
yor. Özilhan’ın Gerze’ye yalnızca misa-
fir olarak gelebileceğini yoksa “ekmek 
tekneleri” olan topraklarını ne pahası-
na olursa olsun koruyacağını söylüyor. 
Gerze’de oluşturulan YEGEP’in (Yeşil 
Gerze Çevre Platformu) sözcüsü de bir 
kadın. Her eylemde, etkinlikte, toplan-
tıda ilçesinde termiğe karşı yürüttükleri 

mücade l ey i 
anlatıyor.

Bu kadın-
lar, kalkıştık-
ları işle, dâhil 
oldukları ya 
da örgütledik-
leri hareketle 
birlikte ya-
şam alanla-
rını cesaretle 
savunuyorlar. 
Onların bu öf-
keli karşı du-
ruşu, kadınla-
rın yaşamının 
dönüşümünü 
sağlayabil i r 
mi sorusunu 
akla getiriyor. 

Yoksa kadın-
lar doğanın ve yerel çevrenin uzantıla-
rı olarak bu hareketin yalnızca “doğal” 
birer katılımcıları mı? Kadınlar varo-
luşları gereği barışın, yaşamın, doğayla 
uyumun, insanın öyle ya da böyle her 
türlü bir araya gelişinin devamlılığının 
teminatı mı? Yaşam alanının savunusu; 
“yuvasını, yavrusunu koruyan anne” 
figürünün dışına taşabilir mi, taşmazsa 
ne olur? Mücadelenin ardından, sokakta 
varlık gösteren kadınlara yine evlerinin 
yolu mu gözükür?

Kadınlar ve doğa arasında kurulan 
bağın dönüştürücü bir rol oynaması için 
bu ilişkinin ataerkil değerlerle çevrelen-
miş yorumunun dışına çıkmak, anne-

lik-doğurganlık, doğa ana-hayat verme 
benzerliğine takılmak yerine, kadınlar 
ve doğanın özgürleşmesinin önündeki 
engel olan ataerkil sömürüye ve tecavü-
ze karşı aynı tarafta olmaktan kaynakla-
nan bağı kurmak lazım.

Kadınlar olarak barışmayabiliriz. 
Cinsiyetimiz nedeniyle huzur getiren 
denge durumunun sağlayıcıları olma-
yabiliriz. Farklı katmanlar arasında çi-
mento, doğayla insan arasında bağ rolü 
oynamayabiliriz. Ama ille de barış di-
yor, içinde yaşadığımız doğa ile kurdu-
ğumuz uyumun bozulmasına, şirketler 
tarafından buradaki tasarruf hakkımızın 
gasp edilmesine, yerelimizde yabancı 
olmaya karşı duruyorsak, böyle demeyi, 
böyle durmayı tercih ediyorsak; sadece 
bizi içinde eriten büyük grubun değil, 
yalnızca bize ait olan hayatımızın sa-
vunusunu da aynı anda yapabilmeliyiz. 
Yaşam alanını, yerlisi olduğu çevreyi, 
“ekmek teknesi”ni kendini dışarıdan 
dayatan güce karşı savunmak, yaşamsal 
alışkanlıkların değişimini de beraberin-
de getirir. Kabul etmemenin ilk basama-
ğı olan savunma halinden ileriye doğru 
atılacak her adım da, yaşamın demok-
ratikleşmesine yönelik arayış anlamını 
taşır.

Ev ve aileyle ilişkilendirildiğinden 
kadınlarla arasında aidiyet bağı kurulan 
ve dolayısıyla onların birinci dereceden 
sorumlusu olduğu ilan edilen yereli, 
aidiyet bağını genişleterek ve bu bağın 
kendisiyle de hesaplaşarak dönüştür-
meye ihtiyaç var. Erkeklerin, patronla-
rın, devletlerin birbirleriyle kurdukları 
dayanışmanın izdüşümleri, en çok da 
aidiyetin tanımlandığı yerelde ve yerli 
ilişkilerde tuzaklar kuruyor. Yerel dire-
nişlere dâhil olan kadınlar da yaşadık-
ları alana yönelik dış müdahaleye karşı 
dururken ve bu alanı savunurken aidi-
yet duygusunun ayrım yapmayı önleyi-
ci gücünden kaynaklı, zaman zaman iç 
içe geçmiş tuzakları da savunur duruma 
gelebiliyor. Bu nedenle yaşam alanının 
merkezine kendini koyarak düşünmek, 
yereli kurtarmaya çalışırken kendinin öz-
gürlüğünü hesaba katmak ve her fırsat-
ta vurgulamak, yerel direniş katılımcısı 
olan kadınların yaşam alanlarında kalıcı 
bir dönüşümü gerçekleştirebilir. 

_______________________
1 Petra Kelly’den aktaran G. Göker (2010) 

Uygarlığın Tohumu Köylü Kadının Sandığında 
E. Değirmenci (Haz.) Kadınların Ekolojik Dönü-
şümü. (s. 50). İstanbul: Yeni İnsan Yay.

“Sınırlara takılan” emeğin 
sınırsız sömürüsü  

Yel değirmenlerini de biz yaparız

Derya Yüksel

Erkeklerin, patronların, devletlerin birbirleriyle kurdukları dayanışmanın izdüşümleri, 
en çok da aidiyetin tanımlandığı yerelde ve yerli ilişkilerde tuzaklar kuruyor
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İşgalden sonraki 4-5 yılda, kadın hakları aktivizminden ve siyasi mobilizasyondan, 
kadın hareketinin STKlaşmasına ve profesyonelleşmeye doğru bir kayma gerçekleşti

SÖYLEŞİ

Kadın hareketi, milliyetçilik, feminizm: 
Irak Kürdistanı’ndan izlenimler 

N                                               adje Al-Ali Londra Üniversi-
tesi Toplumsal Cinsiyet Çalış-
maları Merkezi’nde öğretim 
görevlisi ve Orta Doğu Kadın 

Çalışmaları Derneği Başkanı. Aynı za-
manda feminist aktivist olan Nadje’nin 
Orta Doğu’da kadın hareketi, feminizm, 
laiklik, İslamcılık, milliyetçilik, savaş ve 
göç üzerine pek çok çalışması var. Ma-
yıs ayında İstanbul’da düzenlenen Savaş, 
Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet başlıklı 
atölye çalışması sırasında kendisi ile Ku-
zey Irak’ta kadın hareketi üzerine sohbet 
ettik. Anlattıkları kadınların devletten, 
sermayeden ve erkeklerden bağımsız ör-
gütlenmesinin önemini bir kez daha orta-
ya koyuyor. 
Öncelikle kısaca Irak Kürdistanı’ndaki 
kadın hareketinin tarihinden ve ABD 
işgali sonrasında hareketin nasıl yön 
değiştirdiğinden bahseder misiniz?

Tarihsel olarak Irak’ta Kürt kadın-
ların aktivizmi belli sebeplerden dolayı 
Kürtlerin milliyetçi mücadelesiyle yakın 
ilişki içinde oldu. Iraklı Kürt kadınlar er-
keklerle omuz omuza bağımsızlık müca-
delesi verdi ve aşağı yukarı son 50 yıldır 
da başlıca iki siyasi partide yer aldılar: 
Barzani’nin başını çektiği KDP (Kür-
distan Demokratik Partisi) ve Talabani 
liderliğindeki PUK (Kürdistan Yurtse-
verler Birliği). Ayrıca peşmerge kadınlar 
da vardı. 

Ben Iraklı Kürt kadın hareketinin 
daha çok 1990 sonrası tarihi ile ilgileni-
yorum. Bu dönemde kadın örgütlerinin 
sayısı artmaya başladı. Eskiden Kürt 
kadınların siyasi katılımı kadın mesele-
sine odaklanan siyasi partilerle sınırlıy-
dı. Siyasi partiler kadın bedenini kontrol 
etmeyi ve bir nevi devlet feminizmini 
benimsemeyi, Kürt kültürünü Arap kül-
türünden ayırmanın bir yolu olarak gö-
rüyordu. 90’larda kadına yönelik şiddet, 
özellikle de kadın cinayetleri artınca bazı 
kadın hakları aktivistleri bu partilerde lo-
bicilik yapmaya yöneldi. Siyasetçilerin 
başlangıçtaki tepkisi bunun, Kürt kültü-
rünün bir parçası olduğunu ve duruma 
müdahale etmenin halkı kültüre yaban-
cılaştırmak olacağını söylemek oldu.  
90’ların siyasi ortamında Kürt partilerine 

düşmanca bir yaklaşım ve tabii KDP ve 
PUK arasında da büyük bir gerilim vardı. 
Uluslararası kuruluşlar Saddam rejimi-
nin kontrolü dışındaki bu bölgeye yerleş-
meye başladı. Böylece uluslararası camia 
da kadın hakları konusunda siyasetçiler 
üzerinde baskı kurmaya başladı. Sonuç 
olarak 90’ların sonunda siyasetçilerin 
söylemi değişti. Tabii bu değişimde ka-
dın hakları aktivistlerinin payı nedir, ne 
kadarı siyasi stratejiler ve taktiklerle ilgi-
lidir, bunu söylemek zor. Ama özellikle 
2003’teki işgal öncesinde kadına yönelik 
şiddetin ele alınış biçimi değişti çünkü 
Kürtler demokrasiyi benimsediklerini, 
insan haklarına ve kadın haklarına sahip 
çıktıklarını dünyaya göstermek istediler.   
O halde hem kadın hareketinde hem 
de partilerin kadın hakları söyleminde 
11 Eylül sonrası politikalarla paralel 
giden bir değişim söz konusu… 

Evet, 11 Eylül ve askeri müdahale 
ihtimali olduğunun bilinmesi. Kürtler 
kendilerini bu sürecin bir parçası olarak 
konumlandırdılar. 2003 sonrası dönem-
de kadın örgütleri gerçekten mantar gibi 
çoğaldı. Pek çok Iraklı, güney ve orta 
Irak’takiler dâhil askeri müdahaleyi öz-
gürleşme olarak gördüler. İşgalden hoş-
lanmasalar bile Saddam Hüseyin’den 
kurtulduklarına memnunlardı. 

Kürt nüfusun büyük bir kısmı da iş-
gali özgürleşme olarak ele alınca, dışarı-
nın bu bölgeye olan ilgisi daha da arttı. 
Kürt bölgesindeki örgütlere epey bir fon 

yardımı yapıldı ve Kürt siyasi partileri 
kadın örgütlerini desteklemeye başladı-
lar. 2007’de Erbil’e gittiğimde oradaki 
kadın örgütlerinin çoğu KDP tarafından 
yönlendiriliyordu. Süleymaniye’de de 
örgütlerin çoğu PUK’a bağlıydı. Tama-
men bağımsız olan çok az sayıda kadın 
örgütü vardı. Çünkü asıl dert sivil top-
lumu siyasi partiler ekseninde bölmekti; 

partiler kadın örgütlerine direk para yar-
dımı yapıyorlardı. UNDP gibi Birleşmiş 
Milletler’e bağlı kurumlar ve IRI (Ulus-
lararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü) gibi 
ABD merkezli kuruluşlardan da çok para 
geldi. 

İşgalden sonraki 4-5 yılda, 90’lı yıl-
larda Mısır’da da gözlemlediğim gibi, 
kadın hakları aktivizminden ve siya-
si mobilizasyondan kadın hareketinin 
STKlaşmasına ve profesyonelleşme-
ye doğru bir kayma gerçekleşti. Ka-
dın hakları aktivisti olmak şık binalarda 
düzenlenen konferanslara katılmakla ve 
rahat, hoş bir hayat yaşamakla ilgili bir 
kariyer haline geldi. Tabii ki bütün kadın 
aktivistler böyle oldu demiyorum, genel-
leme yaparken çok dikkatli olmak lazım, 
ama çoğunluğu kadınların gerçek ihti-
yaçlarına karşılık vermek yerine kendile-
rine sunulan fonların istikametinde giden 
bir gündem belirledi. Kadın örgütlerinin 
çoğu zaten feminizmden önce Kürt mil-
liyetçiliğini benimsiyordu. Bağdat’ta ya 
da başka şehirlerdeki kadınların mücade-
lesinin aynı zamanda kendi mücadelele-
ri olduğunu düşünmüyorlardı. 2007’de 
Kuzey Irak’a gittiğimde kadınların güç-
lenmesine odaklanan, kadın dayanışma-
sının, politik kampanyalar yürütmenin 
hâlâ önemli olduğunu düşünen sadece 
birkaç örgüt ve bağımsız aktivist göre-
bildim. Konuştuğum kadınların çoğu 
Güney Irak’lı kadınlardan daha şanslı 
olduklarını düşünüyorlardı.  

Söyleşi: Selin Çağatay

Kadın hakları aktivistlerinin 
Kürt siyasetçilerden aldığı 

desteğin ardında, Kürt erkek 
siyasetçilerin kendilerini 

Bağdat karşısında 
seküler ve liberal olarak 

kurmalarının da payı vardı
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SÖYLEŞİ
Yani kendilerinin daha ayrıcalıklı ol-
duklarını düşünüyorlardı?

Evet öyle düşünüyorlardı ve aslında 
öyleydiler de. Kürt milliyetçiliğini tabii 
ki anlıyorum, onu eleştirmiyorum ama 
feminist perspektiften bakınca da milli-
yetçiliğin feminizmi kendi içinde eritme 
eğilimi var. Milliyetçi vizyonların ötesi-
ne geçen ittifaklar oluşturmak bu yüzden 
önemli. Erkek siyasetçilerin kadın me-
selelerini araçsallaştırmaya teşne olduk-
larını da biliyoruz. Tabii kadın hakları 
aktivistlerinin Kürt siyasetçilerden aldığı 
desteğin ardında Kürt erkek siyasetçile-
rin kendilerini Bağdat karşısında seküler 
ve liberal olarak kurmalarının da payı 
vardı. Yani kendilerini dünyaya nasıl 
sunduklarıyla birebir ilgiliydi. 

Dört yıl sonra, 2011’de Kuzey Irak’ı 
yeniden ziyaret ettiğimde ise siyasi par-
tilerin kadın örgütlerine olan desteği bü-
yük ölçüde çekilmişti. Örneğin eskiden  
5 bin dolar yardım alan bir örgüt artık 
sadece bin dolar alabiliyordu. Herkes bu 
durumdan şikâyetçiydi, hatta bazı örgüt-
ler fonların kesilmesiyle birlikte çalışma-
larını tamamen sonlandırdılar.  

Dünyanın her yerinde olduğu gibi 
Iraklı Kürt kadınlar arasında birçok fark-
lılık var. Hangi siyasi parti ile ilişkili ol-
duğun hâlâ en önemli farklılaşma unsur-
larından biri ama laiklik-İslamcılık da bir 
o kadar büyük bir bölünme ekseni. Ya-
kın zamanda Kürdistan’da İslamcı siyasi 
partilere bağlı çok güçlü kadın grupları 
oluştu, hem çok aktifler hem de çok iyi 
örgütleniyorlar. Konuştuğum bazı sekü-
ler kadınlar da aslında İslamcı kadınlara 
saygı duyuyor: “Onların değerlerini be-
nimsemiyoruz, politikalarını sevmiyoruz 
ama çok iyi işler yapıyorlar, çok çalış-
kanlar ve bazı konularda onlarla işbirliği 
yapabiliriz.”  
Yasadaki değişiklikleri, yani namus 
cinayetlerinin cezalandırılması (2007) 
ve kadın sünnetini yasaklayan yeni 
Aile Yasası (2011) kadın hareketinin 
başarısı olarak değerlendirilebilir mi? 
Yoksa uluslararası örgütlerin bastır-
masıyla mı oldu bu değişiklikler?

Biri ya da diğeri demek doğru de-
ğil. Bu kazanımlar için kadın hakları 
aktivistleri çok faal bir şekilde lobicilik 
yaptılar ama belirli etmenlerin bir araya 
gelmesiyle mümkün oldu yasal değişik-
likler. Kürt politikacılar yasayı gerçekten 
ikna olarak mı değiştirdiler bilemem, 
ancak bunun sadece yukarıdan gelen bir 
dayatma olduğunu ya da değişimin, onu 
mümkün kılan tarihsel koşullar olmaksı-
zın da nasılsa olacağını söyleyemeyiz.  

Bu değişikliklerle ilgili en büyük so-
run; yasanın değişmesi, kadın sünnetinin 
yasaklanması veya namus cinayetlerinin 

cezaya tabi olması çok olumlu ve Irak’ın 
geri kalanında da ihtiyaç duyduğumuz 
bir şey ama, hayata geçmeleri için yete-
rince çaba sarf edilmiyor olması. Ailele-
rin çoğu, özellikle de kırsal kesimdeki 
köylerde yaşayan aileler, mahkemeye 
başvurmak yerine aileden ya da aşiretten 
arabulucularla işlerini hallediyor. Bence 
Kürt politikacılar bunu bilinçli bir şe-
kilde görmezden geliyor çünkü konuyu 
deşmek işlerine gelmiyor. Bu durum ko-
nuştuğum Kürt kadınların çoğunu hayal 
kırıklığına uğratıyor, yani yasanın uygu-
lanması için gerekenin yapılmıyor olma-
sı. Ama tabii kadın hakları aktivistlerinin 
Kürt milliyetçiliğine feminizmden daha 
fazla yakınlık duyması da sorunun önem-
li bir parçası. 
Kadın örgütlerinin gündeminde neler 
var peki? Okuduğum kadarıyla çoğun-
lukla kadın cinayetleri, kürtaj, çokeşli-
lik, İslamcılaşma konuları tartışılıyor. 
Kadın emeği, ücretli/ücretsiz emek, 
uluslararası piyasalarla bütünleşme 
konularında da söz üretiliyor mu? 

İlgi alanları, amaçları ve talepleri bir-
birinden farklı birçok grup var. Çoğunlu-
ğun neoliberal gündeme pek de eleştirel 
yaklaşmadığını söyleyebilirim. Kadınlar 
için gelir getirici projeler ya da mikro-fi-
nans projeleri üzerine çalışan gruplar var 
ama belirli bir sosyalist feminist perspek-
tife sahip değiller ve mesela USAID’den 
(ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) ya 
da IRI’dan gelen parayı memnuniyetle 
kabul ederler. Bazıları kendilerini bağla-
yan zincirlerin ve dayatılan modelin bi-
lincinde değiller, diğerleri de bu durumu 
pek umursamıyorlar. 

Bence neoliberalizm insanlara tam da 
arzu ettikleri şeyi sunuyor, yatırımdan ve 
büyümeden bahsediyor. Çok az insanın 
temeldeki iktisadi ilişkileri sorguladığı-
nı düşünüyorum. Tamam, herkes kadına 
yönelik şiddetle ilgili konuşuyor. Ama 
bu bakış açısı dar kalıyor. Bence kadına 
yönelik şiddet ekonomik koşullarla da 
ilişkilendirilmeli ve çoğunluğun bu bağı 
gördüğünü zannetmiyorum. Ekonomik 
koşullardan bahsedildiğinde bile yoksul 
kadınlardan ya da yoksul ülkelerden, 
gelir artışının gerekliliğinden öteye gidil-
miyor. 
Kadınların iş gücüne katılım oranı nedir?

Bilmiyorum, söylemesi zor. Çok 
yüksek değil ama son 20 yılda epey art-
tı. İnsanlar bana bundan 20 yıl önce bir 
dükkâna girip orada bir kadının çalıştığı-
nı görmenin neredeyse imkânsız olduğu-
nu söylüyor, yani ciddi bir değişim var. 
Artık kadınları birçok meslekte çalışır-
ken görebiliyorsunuz. Radikal bir deği-
şim var ama bu değişimle gelen radikal 
bir uçurum da var. Özellikle de kentli, 

eğitimli, profesyonel,  hali vakti yerinde 
olan orta sınıfla diğer kadınlar arasında. 
Erbil ve Süleymaniye dışında daha fark-
lı bir durum var: Kadın sünneti, namus 
cinayetleri ve kadın intiharları daha çok 
küçük kasabalarda ve köylerde oluyor. 
Buralarda değişimi görmek zor; yatırım 
ve altyapıya dair de pek bir şey yapılmı-
yor.   

Ama bence asıl değişim insanların 
bu uçurumun giderek daha fazla farkına 
varıyor olmaları.  Kadına yönelik şiddeti 
bu uçurumun yarattığı düş kırıklığına da 
bağlamak gerekiyor. Kadınlar yalnızca 
politik olarak değil, maddi, ekonomik 
olarak da daha fazla bağımsızlık istiyor. 
Artık herkesin evinde uydu yayını var, 
insanlar başka yerlerde insanların nasıl 
yaşadığını biliyor. Kadınların hayattan 
beklentileri değişiyor ve bu da şiddeti 
artırıyor. 
Anlattığınız sürecin bir kısmı, özellikle 
kadın hareketinin STKlaşması ve kadı-
na yönelik şiddet ile ekonomik koşullar 
arasındaki ilişki Türkiye’deki duruma 
benziyor. Kürt kadınların sınırın bu 
tarafında neler olup bittiğini bilip bil-
mediklerini, Türkiye’deki Kürt kadın 
hareketiyle ilişkilerini merak ediyo-
rum. Türkiye’deki Kürt hareketinin 
bazı isimleri Irak Kürdistanı’na gidip 
geliyor. Kadın hareketi özelinde bir iliş-
kilenme var mı?

Bu önemli bir soru. Görüştüğüm ka-
dınlar arasından kimse böyle bir şeyden 
bahsetmedi. Sınır ötesi ittifaklar benim 
çok önemsediğim bir konu. Ne yazık ki 
Iraklı Kürt kadınlar daha çok Kuzey-Gü-
ney eksenli ittifaklar kuruyorlar. ABD’li 
ya da İsveçli feministler oraya gidiyor 
mesela. Ben daha çok Araplarla birlik-
te iş yapmaya hevesli olan Kürt kadın 
örgütleriyle çalıştım. Onlarla güney ve 
orta Irak’taki kadın örgütleri arasında-
ki bağın oluşturulmasına yardım ettim. 
Türkiye’deki Kürt kadın örgütleriyle 
ilişkim yok ama mesela Mısır’daki ka-
dın örgütlerini tanıyorum. Ben bu bağları 
oluşturmaya çalışıyorum çünkü bölgesel 
ittifakların çok daha anlamlı olduğunu, 
ABD, İngiltere ya da Almanya’dan gelen 
kadınlarla ilişki kurmaktan çok daha ve-
rimli olduğunu düşünüyorum. Oraya bir 
daha gittiğimde Türkiyeli Kürt kadınlarla 
olan ilişkilerini soracağım. 

Erbil ve Süleymaniye 
dışında ise daha farklı bir 
durum var: Kadın sünneti, 
namus cinayetleri ve kadın 
intiharları daha çok küçük 
kasabalarda ve köylerde 

oluyor
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Devlet ve özel sektör arasın-
da tanımlanan üçüncü sek-
törün etkinlik kazandığı bir 
dönemdeyiz. Buna paralel, 

sivil toplum kuruluşlarının (STK) dol-
durduğu bu alanın kapitalizm içindeki 
yeri, sistemin devamını sağlamadaki 
rolü ve eleştirellik kapasiteleri tartışılı-
yor. Bu tartışmalara girmeyen bu yazıda 
temel derdim, politikanın STK alanına 
sıkıştırılması yönüyle, STK’ların ve yü-
rüttükleri projelerin, politika ve politik 
öznelerin kavranışına etkisi. Özel ola-
rak da, feminist politikanın bu politik 
alan içine sıkıştırılamayacak özgüllük-
leri... Kısacası, politik örgüt olmak gibi 
bir amacı olmayan STK’ların rolleri ve 
projecilik sorunlarının tartışmasını yap-
mayacağım. 

Aslında politik zemin ve mücadele-
nin yeni biçimleri açısından; mesele, 
fon alarak ya da almadan politika yap-
mak değil. Zira bu noktadan tartışınca, 
işimizin ne kadar zor olduğu, maddi 
engellerin bu yolla üstesinden gelerek 
mücadeleye odaklanabileceğimiz, bu 
“fırsatlar” kullanılmadığında müc-
adelenin zamanı ve maddi gücü olan-
lar tarafından yürütülmek “zorunda 
kaldığı” tezleri ortaya atılıyor. Ancak, 
politik alanın tanımlanma şeklinin de bir 
politik mücadele olduğu göz ardı edili-
yor. Ve genel olarak politika yapmanın, 
özel olarak da feminist mücadele-
nin profesyonelleşmeye karşı gönül-
lülük esasında yürütülmesinin önemi 
silikleşiyor.

Politik alanın projeler ve yürütü-
cüleri üzerinden tanımlanmasının en 
belirgin sonucu politikanın bir sorun 
çözme alanına indirgenmesi. Feminist 
politika böyle sınırlandırıldığında ise, 
karşımızda duran bir “kadın sorunu” 
ya da “toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, 
feminist örgütler de bu sorunu çözmek 
için kurulmuş yapılar gibi algılanıyor. 
“Mağdur” kesimler, yani bu örgüt-
lerde çalışan kadınlar da meşru olarak 
haklarını savunan bireyler olarak 
konumlanıyor.

Farklı ifadeleriyle “kadın sorunu” ve 
“toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, femi-
nist mücadele sayesinde artık görmez-
den gelinemez bir durum. Ancak bu 
şekilde tanımlandıklarında, bu sorunlar 
ve sorunların aşılması için çalışanlar, 

bir politik taraf olarak algılanmak yeri-
ne, çözümüne katkı sunulabilecek alan-
lar, desteklenecek kurum/kişiler olarak 
kalıyor. Oysa, erkek şiddeti bir “sorun” 
alanı değil, kadın ve erkek arasındaki 
sistematik ezme ezilme ilişkisinin bir 
tezahürü ve o nedenle analizi de, ona 
karşı yürütülecek mücadele de, bütün-
lüklü olmak zorunda. “Aile içi şiddet”i 
mahrem ve dokunulmaz olan “aile”nin 
içinden çıkaran feminist mücadele-
nin kendisi. Kuşkusuz danışma hatları 
gibi örneklerle yürütülen projeler, 
kadınların hayatlarına doğrudan etki 
edebiliyor ve sorunun yakıcılığına mü-
dahale ediyor; ancak bunun sistematik 
karakteri ortaya konmazsa bu çabalar 
“aile içi şiddet mağduru kadınlar” için 
bir yardım eli olmanın ötesine geçemi-
yor. Yine kadın istihdamını artırma 
projeleri, yasal süreçlere etki etmek 
ya da var olan durumu ortaya koymak 
amacıyla yürütüldüğünde küçümsen-
meyecek etkiler yaratabiliyor. Ancak bu 

çalışmaların hiçbirinin, eksenine erkek 
egemen sistem analizini koymadığı 
aşikar. Nedenden çok sonuca odak-
lanmak ise mücadeleyi fazlasıyla 
sınırlandırıyor. Bugün sistematik erkek 
egemenliği analizi yapan çalışmalar da 
azımsanmayacak kadar fazla. Bütün 
bunların önemli gelişmeler olduğunu, 
dünyanın birçok yerinde STK’lar 
bünyesinde yapılan çalışmaların 
kadınların hayatına doğrudan etki 
ettiğini, onları güçlendirerek poli-
tik özneler haline gelmelerine katkı 
sunduğunu göz önünde tutarak, asıl 

derdimiz olan “Feminist politika nedir 
ve bu çalışmaları yapan kurumları hangi 
açılardan aşmak zorundadır?” sorusuna 
odaklanalım.

Feministler kendilerini dışarıda tut-
madan kadınların yaşadıkları sorunların 
patriyarkal sistemle ilişkisini kuran ve 
bunu aşma yolunda kendi özel alanlarını 
politikleştirirken, bu alandaki mücadele-
lerinde güçlenmek ve özgürleşmek için 
kadın dayanışmasından beslenen ve bu 
dayanışmanın kendisini politikleştiren 
öznelerdir. Yani, feminist mücadele, 
projenin sınırlarını fazlasıyla aşan bir 
kadın dayanışmasını zorunlu kılar. 

Ayrıca sorun alanı olarak tanımlanan 
bir konunun çözümüne katkı sağlama 
amaçlı bir proje üzerinden feminist 
politika yaptığımızda “başarılarımız”ı 
nasıl tarif edeceğiz? Feminist öznelerin 
ve tüm kadınların bir arada mücadele 
ederken hayatlarında kat ettikleri yolun 
kendisi ve kadınlar olarak örgütlenme 
“başarısı” bu koşullarda yeterli bir 
sonuç olmasa gerek.

Öte yandan, STK’ların yapısı gereği, 
bireylerin amaçlarından bağımsız, var 
olan hiyerarşi konusuna da değinmek 
gerek. Proje yazma, yürütme yetisi, 
projenin öznesi ve nesnesi olma, rapor-
lama becerileri başlı başına hiyerarşik 
bir örgütlenme yapısını doğurma tehdi-
di taşıyor. Feminist politika bunların 
olmadığı durumda dahi birtakım 
eşitsizlikleri barındırabilir elbette. An-
cak yatay örgütlenmeler, uzmanlaşmayı 
aşmak için kullanılan rotasyon sistem-
leri, hiyerarşik olmayan toplantı usulleri, 
şimdiye kadar feminist mücadele içinde 
bu durumu aşmak için bulunan yöntem-
ler ve bunlara yenilerinin ekleneceği 
de kesin. Kadınlar arası farklılıkları 
görerek, becerilerin bu toplumsal düzen 
içinde oluştuğunu analiz eden bir femi-
nist politika, bu farklılıkları dayanışma 
ile aşmaya ve özgürleşmeye giden yolda 
güçlenme stratejilerini kurmaya çalışır. 

Tüm bunları akılda tutarak, tekil bir 
amaç ve politik bir alan için, feminist il-
keleri olabildiğince baştan koyarak fon 
alınmasıyla ilgili, önceden de belirttiğim 
gibi, temel bir sorun yok. Örneğin kadın 
sığınağı bu açıdan önemli bir örnek; 
Türkiye’de tam da feminist mücadele-
nin kendi içinden çıkmış bir Mor Çatı 
deneyiminin maddi imkanlar olmadan 
yaşaması mümkün olamayabilirdi.

Tekil amaç derken bir kayıt getirme 

STK’lar aracılığıyla politika yapmak?
Gönüllülük derken kastettiğimiz, sınırlarımızı zorlayarak ve birlikte mücadele etmenin 
dönüştürücü gücüne inanarak politikleşmek

Özlem Kaya
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Patriyarkaya karşı Türkiye’de kurulan mücadele hat-
tının başka kıtaları da kestiğini keşfetmek benim için 
heyecan vericiydi

Kadın mücadelesinin 
küreselleşmesi mi, 
kadınların Babil kulesi mi?
 AWID forum üzerine

19 -22 Nisan tarihleri arasında 
İstanbul’da 12.si gerçekle-
şen  AWID forumuna (The 

Association for Women’s Rights in Deve-
lopment / Kalkınmada Kadın Hakları 
Derneği) katılma fırsatım oldu. Ana 
teması “Kadın Hakları ve Adaleti 
Geliştirmek İçin Ekonomik İktidarı 
Dönüştürmek” olan foruma dünyanın 
farklı coğrafyalarından iki binden faz-
la kadın katıldı. Katılımcıların, tartış-
ma başlıklarının ve oturumların içeri-

ğinin çeşitliliği ve patriyarkaya karşı 
Türkiye’de kurulan mücadele hattının 
başka kıtaları da kestiğini keşfetmek 
benim için heyecan vericiydi. Öte 
yandan, bu çeşitlilik ve çoksesliliğin 
kimi zaman tartışmaların çerçevesini 
ve temel kavramlarını belirsizleştire-
rek ortak bir söz kurmayı güçleştiren 
bir etkisi olduğunu da düşünüyorum. 
Forumun açılışında kadın hakları 
mücadelesinin evrenselliğine yapılan 
vurgu ne kadar yerindeyse, bu müca-
deleyi feminist bir çerçeveye oturtma-
dan, patriyarkanın neoliberal düzenle 
suç ortaklığına işaret etmeden kurulan 
söylem, sözü edilen evrensellik idea-

linin altını doldurmaktan bir o kadar 
uzaktı. Dört gün boyunca yaklaşık iki 
yüz etkinliğin yapıldığı forumu bütün 
detaylarıyla aktarmak mümkün değil, 
bu yüzden öne çıktığını düşündüğüm 
bazı noktalar üzerinden genel izlenim-
lerimi paylaşacağım.

Ekonomik gücü dönüştürmek
Ekonomik gücün kadın emeği sö-

mürüsüne son verecek şekilde toplum-
sal dönüşümü için feminist iktisadın 
farklı ülkelerde açtığı alanlara dair 
fikir edinme beklentisiyle gittiğim fo-
rumda ikinci günkü genel oturumun 
başlığı, “Dönüşüm için Temel Eği-
limler ve Bazı Teklifler”di. Fakat bu 
dönüşüm daha çok “kadın liderliği”, 
“kadınların girişimcilik konusunda 
desteklenmesi” ya da “kadınlara yatı-
rım” gibi piyasa dilinin hakim olduğu 
konular üzerinden ele alınmıştı. Gö-
rünmeyen emeğin ürettiği artı değe-
rin adaletsiz dağılımına ve kadınların 
emek piyasasındaki neoliberal ve pat-
riyarkal sömürüsüne karşı sistematik 
ve bütüncül bir mücadele yerine, gü-
nümüz piyasa koşullarının dayattığı 
şekilde, kurgulanan sisteme uyumlu 
bir dönüşüm vurgusu vardı. Kadının 
ekonomik anlamda güçlenmesi için 
kalkınma hedeflerine yapılan vurguda 
da kalkınma programlarının mevcut 
eşitsizlikleri daha da derinleştiren yanı 
sorunsallaştırılmıyordu.

Ev emeği: Ücretli ya da değil
Çalışmayla İlgili Düşüncelere 

Feminist Bir Perspektiften Yeni Bir 
Bakış konulu panelde ev içi emeğin 
ücretlendirilmesi konusu tartışmaya 
açıldı. Kadınların piyasaya entegre 
olma yoluyla güçlenmesinin ev içine 
hapsolmamalarıyla mümkün olduğu 
tezini savunan konuşmacıyı dinlerken, 
kadınların hayatlarına doğrudan etki 
eden ekonomi politikalarının küresel 
düzeyde örgütlendiğini, fakat bu po-
litikalar yoluyla emeği sömürülen ka-

gereği duyuyorum. Yukarıda değindiğim 
araştırma projelerinin yanında konfe-
rans/toplantı düzenleme buna örnek ola-
bilir. Bu örneklerde, tartışma zemininin 
“makul” sınırlar etrafında belirlenmesi, 
masa başında tartışan öznelerin politikayı 
asıl belirleyenler olarak kendilerini 
görmeleri gibi bir takım riskler zaten var. 
Yine de birbirimizi anlamaya çalıştığımız 
bu zeminleri korumak gerek. Projeler 
yoluyla toplantı örgütleme üzerinden 
getirdiğim kaydı, Sosyalist Feminist 
Kolektif (SFK) Kadın Emeği Konferansı 
özelinde anlatmaya çalışacağım. 
Geçtiğimiz Kasım ayında düzenlediğimiz 
Kadın Emeği Konferansı, feminist bir ze-
minde tartışmanın aracı, politik eylemli-
liklerimizin sadece bir parçasıydı. Kadın 
dayanışmasıyla örgütlenen bu konferans, 
sonuçlarından ziyade örgütlenme süre-
cinde bize çok şey hatırlattı. Hem ne örgüt-
lenme şeklini ne de tartışılacak konuları 
fon kurumlarının politik gündemlerine 
uydurmadan belirleme imkanımızın 
olması, hem de birbirimizle ve çevremiz-
deki diğer kadınlarla dayanışarak böyle 
bir konferans düzenleyebilmek, bizi daha 
güçlü ve birbirine bağlı kıldı.

Profesyonelleşmeye karşı gönüllü politika 
yapmanın bir anlamı var. STK’laşma bir 
politika yapma alanı olarak tanımlandığı 
ölçüde daha problemli hale geliyor. 
Politikanın kadın dayanışmasıyla örülü, 
gönüllü bir eylemlilik olduğuna dair 
bir perspektifimiz var. Gönüllülük 
derken kastettiğimiz “istenildiği kadar”, 
“sorumluluk almadan” dahil olmak değil. 
Tam da sınırlarımızı zorlayarak ve birlikte 
mücadele etmenin dönüştürücü gücüne 
inanarak politikleşmekten bahsediyoruz. 
Bu şekilde kurulacak bir politik alan, 
bu alanı yeniden tanımlamaya karşı bir 
duruşu savunan politik bir eylem. 
Feminizm kadınların özgürleşme mü-
cadelesi. Bu mücadeleye destek verecek 
her türlü proje, feminist ilkelerle hareket 
eden her kurum feminist politik öznelerin 
ellerini güçlendirmek açısından faydalı 
olacaktır. Ancak ezen ve ezilen öznelerin 
silikleşme ihtimaline karşı feminist 
hareketin kapsayıcı bir biçimde güçlü 
olması, yeni gelişen bu alanın karşısında 
değil fakat ondan bağımsız kendi 
örgütlenmelerini oluşturması son derece 
önemli. 

Sezen Yalçın

Politik alanın 
tanımlanma şeklinin 

de bir politik mücadele 
olduğu göz ardı ediliyor
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dınların mücadele yöntemlerinde bulun-
dukları ülkenin sınırlarını pek de zorla-
madıklarını düşündüm. Yani patriyarka 
sınırları aşarak dünyanın her yerindeki 
kadınları vuruyordu da, buna karşı ve-
rilen feminist mücadeleler sınırlar üstü 
olamıyordu. KEİG’in düzenlediği “Eko-
nomik Krizlerde Kadınlar: Etkiler, Po-
litika Tepkileri ve Alternatifler” başlıklı 
söyleşi de, ekonomi ve toplumsal cin-

siyetin kesişim noktasında duran ev içi 
ücretsiz emeğe ve krizlerin etkileriyle 
kadınlar arasındaki karmaşık ilişkiye 
yaptığı vurgu açısından çok önemliydi. 
Bakım emeğinin piyasanın dışında tu-
tulmasının derinleştirdiği eşitsizlikler, 
özellikle kriz dönemlerinde kadınların 
daha az para karşılığında daha çok ça-
lışmaları ve bunun krize bir merhem 
olarak görülmesi, kadın emeği sömürü-
süyle kadın-erkek eşitsizliği arasındaki 
doğrudan ilişki, sistem dışı feminizme 
olan ihtiyacı daha anlamlı hale getirdi 
benim için.

Devrimler, muhafazakârlık ve 
köktendincilik

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 
devrimler ve dünyada yükselen kökten-
dincilik üzerine dört gün boyunca de-
rinlemesine tartışıldı. Bu toplantılarda 
devrim yaşamış ya da devrim sürecinde 
olan ülkelerden kadınlar, ül-
kelerinde yaşananları kadınla-
rın değişen durumu üzerinden 
aktardılar. Bu oturumlarda 
özellikle dikkat çeken, dev-
rim ve “demokratikleşme” 
süreci yaşayan ülkelerin yan-
sıtıldığının aksine birbirinden 
çok farklı dinamikleri olduğu 
ve bu ülkelerdeki kadın hare-
ketlerinin de çok parçalı ya-
pılardan oluştuğuydu. Farklı 
bölgelerden gelen kadınlar, 
siyasal İslam ile muhafazakâr 
ve İslamcı grupları devrim 
sonrası süreçte meşru aktör-
ler olarak tanıyıp tanımama, 
feminist politika yaparken 
İslam’a karşı alınacak tutum 
gibi kritik konularda birbirle-
rine taban tabana zıt durabili-
yorlardı. Katılımcılardan biri-

nin uyarısı genel durumu çok iyi özetli-
yordu: “Birilerini baharı diğerlerinin kışı 
olmasın.”

Lgbt özgürleşmesi için               
bütünlüklü perspektif

Forumda yer alan kısıtlı sayıdaki 
lgbt hakları konulu etkinliklerin en te-
mel sorunu; bu oturumlarda sadece ve 
sadece lgbt üzerine konuşulmasıydı. 
Açılma, aileyle ilişkiler, eşcinsel aşk 
gibi önemini asla yok sayamayaca-
ğım konuların ele alınış biçimlerinde 
beni yabancılaştıran şey, bu saydığım 
konuların son derece bireysel mesele-
lermiş gibi konuşulması ve lgbt’lerin 
özgürleşmesinin bu meselelerden iba-
retmiş gibi tartışılmasıydı. Dünyada 
yükselen ırkçılığa, militarizme, artan 
muhafazakarlığa, patriyarkaya ve ka-
pitalizme karşı mücadele ile lgbt hak 
mücadelesi arasındaki bağı kurama-
yan bir söylemin sadece kendi kurta-
rılmış bölgelerinde özgürleşmiş bir 
lgbt cemaati yaratmaktan öteye gide-
meyeceğini düşünüyorum.

Bu anlamda en ufuk açıcı oturum 
Lübnanlı ve Filistinli iki queer ak-
tivistin gerçekleştirdiği “Feminizm, 
Queer Aktivizmi ve Boykot, Yatı-
rımların Geri Çekilmesi ve Yaptırım 
(BDS): Siyasal Değişim ve Filistinli-
lerin Hakları için Küresel bir Hareket” 
başlıklı atölyeydi. Bu atölyede 2005’te 
Filistin sivil toplumu tarafından yapı-
lan “Boykot, Yatırımları Geri Çekme 
ve Yaptırım (BDS)” çağrısı temelinde 
BDS kampanyaları tartışıldı. İsrail’in, 
Filistin topraklarında sürdür-mek-
te olduğu işgali, Filistinlilerin –hatta 
bölgedeki tüm Arap devletlerinin– ho-
mofobik ve transfobik olması üzerin-

den meşrulaştırmasına karşı yürütülen 
BDS kampanyasına queer grupların 
da dahil olması, lgbt’lerin sadece lgbt 
hakları temelli mücadele yerine daha 
bütünlüklü bir özgürleşme hareketi 
olmasının önemini görmek açısından 
anlamlıydı. Çünkü sadece lgbt temelli 
bir politika yürütmek, lgbt olmaktan 
kaynaklanan ezilme biçimlerini kesen 
ve derinleştiren diğer ezilme biçimle-
ri ve hak ihlallerini görünmez kılma 
riskini taşır. Bu da ayrıcalıklı bir grup 
azınlık dışında kalan lgbt’leri özgür-
leştirmeyecektir.

Seks işçiliği iştir
Forumda katıldığım en ilginç ve etkili 

oturumlardan biri Taylandlı seks işçileri-
nin kurduğu Empower adlı örgü-tün “7 
saat 55 dakika” adlı atölyesiydi. Perfor-
mansa dayalı olan bu etkinlikte katılım-
cılardan oluşan hayali bir barlar sokağı 
kurularak burada çalışan seks işçilerinin, 
mesai saatlerinin seks dışında kalan 7 
saat 55 dakikası kurgulandı. Seks işçi-
liğinin bir iş olduğunun altını çizen ve 
buradan üretilen “artı değer”i dünyanın 
hemen her yerinde seks işçiliğini yok 
sayan, reddeden sistem içi kurumların 
kazandığını açık eden bir performanstı 
ve seks işinden kazanılan para nereye 
gider sorusunun cevabını apaçık ortaya 
koydu. Seks işçiliğini iş olarak görme-
yen ve suçsallaştıran bir yaklaşımın seks 
işçilerini yeraltına iterek sistemin sömü-
rüsüne açık hale getirdiği de polisten 
tutun da sosyal hizmet uzmanına kadar 
uzanan zincirin her halkasında kendini 
gösteriyordu. 

Patriyarkanın neoliberal 
düzenle suç ortaklığına 
işaret etmeden kurulan 

söylem, sözü edilen 
evrensellik idealinin altını 
doldurmaktan bir o kadar 

uzaktı
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Kürtaj yasası tartışmaları üzerine...
Feminist Politika’nın sekizinci sayısındaki dosyamızda “Rahim bizim, hayat bizim, karar bizim!”  der-
ken, kürtaj hakkımızı tartıştırmayacağımızı vurgulamıştık. Erdoğan’ın geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı 
çıkışla içine girdiğimiz süreç, bu tavrımızı haklı çıkardı: Bir kez daha gördük ki, bu konuyla ilgili baş-
latılan her tartışma, yalnızca kürtaj hakkının geri çekilmesine değil, kadın düşmanlığının katlanarak 
üzerimize çökmesine de kapı açıyor. Bir yandan annelik her zamankinden daha kuvvetle dayatılırken, 
bir yandan da erkek şiddetine yeni bahaneler üretiliyor.
Konuya ilişkin sözümüzü, son günlerde yaptığımız tartışmalarla zenginleşmiş biçimde paylaşmak; 
yasal yaptırımların şimdiye dek nasıl uygulandığını hatırlamak; (hem kadın hem sağlıkçı perspektifin-
den) mutlu ve mutsuz deneyimlerimizi paylaşmak için, aynı konuyu bir mini dosyayla ele alalım dedik. 
Pek çok kadının hayatına bir o kadar değecek olan sezaryen konusuna da değinmeden edemedik…

Se
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F  eminist Politika’nın “Kürtaj 
hakkı: Rahim bizim, hayat 
bizim, karar bizim” dosya 
konulu sayısını çıkarmamızın 

üzerinden neredeyse iki yıl geçmiş bile. 
O sırada, kürtaj Türkiye’de neredeyse 
hiç tartışılmayan bir konuyken; özellik-
le Batı’da taraftar bulan, kendisini “ya-
şam yanlısı” olarak niteleyen, aslında 
kürtaj karşıtlığı ve örtük bir kadın düş-
manlığını harmanlayan görüşün kendi 
etrafımızda da kuvvetlenmekte olduğu 
sezgisinden yola çıkmış, “feministlerin 
kürtaja yaklaşımı nasıl olmalıdır” soru-
sunu tartışma ihtiyacı hissetmiştik. 

Dosyayı hazırlarken ve sonrasında, 
konuyla daha yakından ilgilendikçe, 
Türkiye’de kadınların kürtaja erişiminin 
nasıl kısıtlandığını gördük. Kürtajın ya-
sallaşmasının ardından, 80’ler ve 90’lar 
boyunca kadınların bu konuda yaşadığı 
-görece- kolaylık, 2000’lerde tam zıddı-
na dönüşmüş durumdaydı; ancak hâlâ 
sürdüğü, yani kadınların Türkiye’de bu 
konuda hâlâ nispeten özgür olduğu algı-
sı kuvvetliydi.

Özetle, devlet sektöründe kürtaja eri-
şim pratikte giderek imkansızlaştırılır-
ken, özel sektörde git gide daha az kişi 
ve kurum kürtaj hizmeti sağlıyordu. Bu 
durum, basit bir nedensellikle açıklana-
mayacak, çok boyutlu bir sürecin sonu-
cuydu: Neoliberal sağlık politikalarının 
sağlık hizmetlerine ulaşımı genel ola-
rak kısıtlaması, toplumda yaygınlaşan 
muhafazakarlaşma, yukarıda andığımız 
“yaşam yanlılığı” argümanlarının etki-
si... hepsi bu denklemde yer alıyordu; 
bir şey hariç: Yasal değişiklik. “Liberal” 
kürtaj yasası, kağıt üzerinde, olduğu 
gibi duruyordu. Dolayısıyla, süreç “dev-
let baskısı” olarak algılanmadığı gibi, 
gündemleştirilmesi de kolay değildi.

Biz, her ne kadar tek eksenli olma-
sa da bu sürecin tesadüfi işlemediğini, 
aslında AKP’nin aileyi tahkim ederken 
kadını güçsüzleştiren, eve ve anneliğe 
hapsetmeyi amaçlayan politikalarına 
paralel işlediğini ortaya koymaya çalış-
tık. Yeni muhafazakarlıkla neoliberaliz-
min birbirinden bağımsız olmadığını, 
tersine birbirini besleyen eğilimler ol-
duğunu vurguladık.

Erdoğan’ın 2007’den beri tekrarla-
yıp durduğu “3 çocuk” şiarı, geçtiğimiz 

Mayıs ayının sonundaki “Kürtaj cina-
yettir,” çıkışının bizim için çok büyük 
sürpriz olmasını engelledi. Yine de şunu 
belirtmekte yarar var: Kürtaj, devlet po-
litikaları sonucu giderek erişilmez hale 
gelirken, kürtajın uygulanmasını en-
gellemek için böyle fevri bir çıkışa hiç 
ihtiyaç yoktu diye düşünülebilir. Fakat 
Erdoğan’ın bu çıkışındaki asıl mesele, 
yalnızca kürtajı engellemek ve nüfus 
artışını sağlamak değil, kadınların önce-
likli olarak çocuk doğurmak ve bakmak-
la yükümlü “eşit olmayan vatandaş”lar 
olduğunu bir kez daha cümle aleme du-
yurmak. Bunun yanı sıra, her ne kadar 
hükümet bu söylemden geri adım atmış 
gibi görünse de, sarf edilen sözler orta-
da kaldı: Açıktan inkar edilmeyen “Kür-
taj cinayettir” açıklamaları, en kuvvetli 
kürtaj karşıtı propagandadan daha etkili 
sonuçlar yarattı bile.

Evet, derginin yayına hazırlandı-
ğı tarih itibariyle, hükümet, en baştaki 
sert çıkışlardan geri adım atmış gibi 
görünüyor. Kürtajın yasaklanmayacağı, 
hatta hafta sınırlamasının dahi azaltıl-
mayacağı söyleniyor. Yalnızca kürtaj 
uygulayıcılarına getirilecek olan “daha 
sıkı önlemler” ve (hayata nasıl geçece-
ği belirsiz olan) “doğum kontrolünün 
yaygınlaştırılması”yla güvensiz ve keyfi 
kürtajın engelleneceği algısı yaratılıyor: 
Adeta, hükümet kadınları “kürtaj me-
raklısı feministler”den daha fazla düşü-
nüyor, onların bu istenmeyen durumda 
kalmaması için cansiperane mücadele 
veriyormuş gibi...

Oysa, iki yıl önce de vurguladığımız 
gibi, kadın sağlığı konusu, tam anlamıy-
la “hayati” olmakla birlikte, kürtajın tek 
boyutu değil. Kürtaj hakkı, kadınların 
kendi bedenleri, cinsellikleri ve hayat-
larını belirleyebilmelerinin, kadın cin-
selliği ile doğurganlık arasındaki bağı 
koparmanın ve cinsel özgürlüğün ayrıl-
maz bir parçası. Kürtaj hakkını feminist 
politika açısından kadınların bedenleri 
ve cinsellikleri üzerindeki erkek tahak-
kümünü hedef alan, kadınları güçlendi-
ren bütünlüklü bir özgürleşme perspek-
tifi içinden savunmak gerektiğinin altını 
çizmiştik. Bu yüzden de kürtaj hakkının 
soyut, bireysel seçim özgürlüğü çerçe-
vesinde kavramsallaştırılmasına itiraz 
etmiştik. Bu itirazımızın bugün geli-
nen noktada daha da anlamlı olduğunu 
düşünüyoruz. Her şeyden önce seçim 

yapabileceğimiz koşulların önemi, hü-
kümetin planladığı müdahalelerle bir-
likte bir kez daha açığa çıkmış durum-
da. Gebeliğin fişlenmesi, hasta hakları 
yok sayılarak kadınlarla ilgili bilgilerin 
üçüncü kişilerle paylaşılması ve merke-
zileştirilmesi gibi gelişmeler, devletin 
kadın doğurganlığı üzerindeki deneti-
mini açığa vurarak, “özgür seçim” söy-
leminin boşluğunu ortaya koydu bile. 
Öte yandan, kürtajın bir seçim hakkı 
çerçevesinde yasal kılınması, dünyanın 
hiçbir yerinde kürtaja erişimi mümkün 
kılmaya yetmedi, yetmiyor. 

Kürtajın zor ve duygusal bir seçim 
olarak ahlaki bir düzeye yerleştirilmesi, 
kadınların bu “zor seçimi” yapmamaları 
için psikolojik, ideolojik şiddete maruz 
bırakılmaları, vicdani retçi doktorların 
kürtaja erişimin önünde ciddi bir engel 
teşkil etmesi, sağlıkta dönüşüm prog-
ramları çerçevesinde kürtajın ücretsiz, 
yaygın erişilebilir olmaktan çıkarılması 
ve kadınların aile ve annelikle özdeşleş-
tirilmesi karşısında, kürtaj hakkını bir 
toplumsal hak olarak kavramsallaştır-
manın ve savunmanın elzem olduğuna 
inanıyoruz.1 Fakat, hükümetin kadınla-
rın cinsellikleri ve bedenleri üzerinde 

Kürtaj haktır derken...
Adeta, hükümet kadınları “kürtaj meraklısı feministler”den daha fazla düşünüyor, onların 
bu istenmeyen durumda kalmaması için cansiperane mücadele veriyormuş gibi...

Ayşe Toksöz - Özlem Barın

Kürtajın devletin belirlediği 
sınırlar içerisinde değil, 

kadınların istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda 
uygulanması, toplumsal 
hak tasavvurumuzun bel 

kemiğini oluşturuyor
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devlet denetimini artırmayı amaçladığı 
günümüzde devletin kürtaj, gebelik, do-
ğum konusunda düzenleyici, denetimi 
artırıcı rolüne karşı çıkan bir çerçeve 
içinde toplumsal hak anlayışımızı vur-
gulamak gerektiğini düşünüyoruz.

Toplumsal hak anlayışımızı, bugün 
uluslararası düzenlemelere ve metinle-
re sirayet etmiş, Birleşmiş Milletler’in 
politikasını belirleyen, kürtaj hakkının 
“üreme ve cinsel haklar” çerçevesinde 
sivil haklar -en iyi ihtimalle insan hakla-
rı- altında değerlendirilmesine yol açan 
“ihtiyaç” ve “hak” ayrıştırmasına karşı 
çıkan bir noktadan kuruyoruz. Ekono-
mik terimlerle indirgemeci bir şekilde 
ifade edilen ihtiyaçlar ve bunun kar-
şısında bireysel sivil haklar ikilemi ile 
hareket edildiğinde ve bu ikisi arasında 
bir öncelik ilişkisi varsayıldığında, du-
rum her koşulda kadınların aleyhine iş-
liyor: Örneğin, “global Güney”de temiz 
içme suyuna ulaşım temel bir ihtiyaç 
olarak görülüp sivil hakların, özellikle 

de üreme ve cinsel hakların önüne geçi-
rilebiliyor. Afrika’ya AIDS’le mücade-
le için, doğum kontrolü yöntemlerinin 
yaygınlaşması için yapılan yardımlar bu 
gerekçe ile kısıtlanıyor. Diğer yandan 
Batı ülkelerinde, toplumsal özgürlük, 
bu hakların genişliği ile ölçülürken ve 
hatta bazı yerlerde kürtaj yasaları libe-
ralleşirken, kürtaja erişimin önündeki 
toplumsal, ekonomik ve sosyal engeller 
gün geçtikçe artıyor.

Kürtaj ve cinselliğe ilişkin hakların 
bu ikilemin, dolayısıyla da devletin ka-
dınların seçme özgürlüğünü kısıtlama-
ması; cinselliğe ve doğurganlığa ilişkin 
düzenleyici bir rol üstlenmemesini te-
mel alan “negatif özgürlük” düzeyinin 
ötesine geçen, bu hakların kullanımının 
toplumsal olarak sağlanmasını ve bu 
doğrultuda ihtiyaçların karşılanmasını 
kapsayan bir bütünlük içine yerleştiril-
mesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun 
yanı sıra, kürtajı bir toplumsal hak olarak 
savunurken tüm kadınları ilgilendiriyor 

olmasını temel alı-
yoruz. Bu, güvenli, 
sağlıklı kürtaja eri-
şimin tüm kadınları 
kapsamasını, sınıf-
sal, etnik, dinsel, vb. 
farklılıkların etkili 
olmamasını güvence 
altına alan ve kadın-
lar üzerindeki erkek 
denetimine karşı 
kadınların güçlendi-
rilmesini temel alan 
bir yaklaşımı gerek-
tiriyor. Bu da, soyut, 
durağan, bireysel hak 
söyleminin ötesine 
geçerek kürtajı salt 
yasal bir çerçevede 
tartışmaya karşı çık-
mayı, kadınları güç-
lendirmeyi ve top-
lumsal özgürleşme-
lerini temel almayı 
da içeriyor. Nitekim, 
kürtajın, yalnızca 
sağlık konusunu öne 
alan bir perspektif-
ten hak olarak ortaya 
konması, gebeliğin 
fişlenmesi gibi uygu-
lamalara kapı açabi-
lecek hale gelebilir. 
Buna karşın, hangi 
şartlar altında hami-
le kalınırsa kalınsın, 
anne olmamayı seç-
menin bir kadının ta-
sarrufunda olmasını 
sağlamak ve kürtaja 

erişimi yaygınlaştırabilmek için, toplum-
sal hak vurgusu bize vazgeçilmez görü-
nüyor. Kürtajın devletin belirlediği sı-
nırlar içerisinde (örneğin tıbbi gereklilik 
halleri ve tecavüz gibi) değil, kadınların 
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygu-
lanması, toplumsal hak tasavvurumuzun 
bel kemiğini oluşturuyor. 

“Dilediğimiz zaman dilediğimiz ka-
dar çocuk” derken aslında şunların kar-
şılanmasını da talep etmiş oluyoruz: Gü-

venli, ücretsiz, sağlıklı kürtaja erişim; 
kadınların kendi bedenleri üzerindeki 
tasarruflarının tanınması, mahremiyet 
ilkesinin korunması; güvenli gebelik, 
ücretsiz çocuk bakımı hizmetleri; ye-
terli beslenme ve genel sağlık koşulla-
rının, cinsel hastalıklardan korunmanın 
sağlanması; doğum kontrol yöntemle-
rine ücretsiz, yaygın erişim; erkeklerin 
korunmasını temel alan eğitim, dağıtım 
hizmetleri; cinsel eğitim ve bilgilenme; 
güvenceli iş imkânı, kocadan-babadan 
bağımsız genel sağlık sigortası ve mas-
rafları karşılayacak finansal kaynaklara 
erişim; hizmetlere erişimi sağlayacak 
uygun ücretsiz toplu taşıma; kadınların 
kendi hayatlarını belirlemelerini engel-
leyen erkek tahakkümünü aşındıran po-
zitif önlemler, her türlü erkek şiddetin-
den, zorunlu hamilelikten, tecavüzden 
korunma; dini ve geleneksel normlar-
dan özgürleşme; sosyal hayata katılım 
ve üreme ve cinsellik politikalarını be-
lirleme. 

Tüm bunların sağlanmasında elbette 
sosyal devlete belirli bir rol atfediyoruz, 
fakat devletin doğurganlık konusuna tek 
müdahalesinin bu ilkelerin korunması 
ve kadınların bu koşullara erişiminin 
sağlanması olabileceğini, bunu aşan her 
türlü devlet düzenlemesi ve denetiminin 
kabul edilemez olduğunun altını 
çiziyoruz. 
____________________
1 Kürtajın bir hak, bir toplumsal hak olarak 
kavramsallaştırılması konusunda daha ay-
rıntılı makalelere www.sosyalistfeministko-
lektif.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Erdoğan’ın bu çıkışındaki 
asıl mesele, kadınların 
öncelikli olarak çocuk 

doğurmak ve bakmakla 
yükümlü “eşit olmayan 
vatandaş”lar olduğunu 

bir kez daha cümle aleme 
duyurmak
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Başbakan’ın “Şunu açıkça 
söylüyorum, sezaryenle il-
gili doğumlara karşı olan 
bir başbakanım ve bunu 

bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı 
bir cinayet olarak görüyorum.”, “Yatı-
yorsunuz kalkıyorsunuz ‘Uludere’ di-
yorsunuz. Her kürtaj bir Uludere’dir. 
Anne karnında bir yavruyu öldürmenin 
doğumdan sonra öldürmeden ne farkı 
var soruyorum sizlere. Bu milleti dünya 
sahnesinden silmek için sinsice bir plan 
olduğunu bilmek durumundayız” açık-
lamalarıyla kürtaj ve sezaryen konusu 
gündeme geldi. 

Başbakan’ı izleyen açıklamaların 
arkası kesilmedi. TBMM İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı: “Kürtaja cevaz 
verilmemelidir,” “Tecavüze uğrayan da 
kürtaj yaptırmamalı;” Sağlık Bakanı: 
“Kürtaj tamamen yasaklanabilir,” 
“Gerekirse devlet bakar;”  Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı: “Kürtaj aile planla-
ması değil, hayat hakkı anne karnında 
başlıyor;” TBMM Sağlık Komisyonu 
Başkanı: “Kürtaj Uludere’den de be-
ter;” Diyanet İşleri Başkanlığı: “Kürtaj 
haram ve cinayettir;” Melih Gökçek: 
“Anası olacak kişinin hatasından dolayı 
çocuk niye suçu çekiyor? Anası kendisi-
ni öldürsün. Cinayet bu ya.”

Bu açıklamalara sokaktaki ilk tep-
ki İstanbul Feminist Kolektif’ten gel-
di. 26 Mayıs’ta feministler, “Rahim 
Bizim, Hayat Bizim, Karar Bizim” di-
yerek, Dolmabahçe’deki başbakanlık 
ofisi önünde “Kürtaj hakkımdan baş-
bakana ne?” pankartını açıp yol kesti. 
Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadınlar 
sokaklara çıktı. Toplumun her kesimin-
den tepkiler yükseldi. Kadıköy’de 3 
Haziran’da binlerce kadın “Kürtaj hak-
kımızı tartıştırmıyoruz. Kürtaj haktır, 
Uludere katliam” ana sloganıyla miting 
yaptı; kurtajyasaklanamaz.com sitesin-
de 60 bin kişi ve bine yakın kurum imza-
sı toplandı, TBMM ve hükümet üyeleri-
ne yollandı. Bianet’in açtığı kampanya-
ya  “Benim bedenim, benim kararım”, 
“Bu benim meselem” diyen kadınlar 
ve  “Kadının/karımın/kızımın bedeni 
kadının/onun kararı” diyen erkekler yo-
ğun katılım sağladı. Bu süreçte en geniş 
katılımlı ve sürekliliği olan; afiş, bildiri 
ve broşürlerle sesini duyurmaya çalı-

şan “Kürtaj Haktır, Karar Kadınların”  
platformu, 8 ve 17 Haziran’da  birçok 
şehirde eşzamanlı eylemler düzenledi. 
Platform, http://www.kurtajhaktir.com 
sitesinde faaliyetlerini yaygınlaştırıyor 
ve meclis açıldığında yine sokaklarda 
olmayı planlıyor. 

Başbakan’ın kürtaj açıklamaları, 
Uludere katliamıyla devletin katil yüzü-
nün ayyuka çıktığı bir dönemde yapıldı. 
Bu açıklamaların zamanlamasında ya 
da dozunun arttırılmasında hükümetin 
gündem saptırma hedefi de olduğu kuv-
vetle muhtemel. Ancak kürtaj açıklama-
ları AKP’nin uzun süredir aile politika-
ları üzerinden şekillenen kadın bedeni 
ve cinselliğini kontrol etme/denetleme 
hedefine uygun. Bu nedenle Uludere’yi 
unutmadan, “Kürtaj haktır; Uludere 
katliam” demeye devam ederek, kür-
tajın yasaklanmasına karşı çıkmak çok 
önemliydi ve bu yapıldı.  

Kürtaj tüm kadınları ilgilendiriyor. 
Doğum kontrolünün yaygınlaştırılmadı-
ğı, kadınların cinsel ilişkiye hayır deme 
haklarının olmadığı, erkeklerin korun-
madığı koşullarda her kadının başına 
istenmeyen bir hamilelik vakası gelmiş-
tir/gelebilir. Nitekim kürtajın yasaklan-
masına karşı mevcut AKP karşıtı saf-
laşmanın ötesinde bir muhalefet ortaya 
çıktı. Muhafazakar kesımden de kadın-
lar kimi zaman güçlü, kimi zaman daha 
alçak sesle tepkilerini dile getirdiler. 
Kaldı ki oluşan muhalefetin görünenin 
ötesinde olduğunu söylemek abartı ol-
maz. Burada dikkat çeken muhafazakâr 

kesimin kadın bedeni ve hak üzerinden 
söz kurmamasıydı. Kadın hareketi için-
de muhafazakâr kesime yakınlığıyla bi-
linen kadınlar sözlerini Uludere üzerin-
den kurmayı tercih ettiler. Sokakta yü-
rüyen kadın mücadelesinde ise “Kürtaj 
haktır” ve “bedenimiz bizimdir” sözleri 
politik olarak öne çıktı.

Kürtaj gündemi, feministler arasında 
(önümüzdeki süreçte de devam edecek) 
kıymetli tartışmalara da vesile oldu. 

Bu tartışmalardan öne çıkanlar:
• Kürtaj hak mıdır? Kürtaj sosyal bir hak mı-
dır?
• “Bedenimiz bizimdir” sloganını öne çıkar-
mak mücadeleyi böler mi?
• “Benim bedenim, benim kararım / sevgili-
min bedeni …” gibi bir kampanyada “Ben” 
üzerinden kurulan sözün politik karşılığı ne-
dir?
• Kürtaj bir eşitlik/demokrasi mücadelesi mi; 
yoksa kürtaj hakkı özgürlükçü bir talep mi?
• Kürtaj hakkı mücadelesi kadın-erkek birlik-
te mi yürütülmeli? Kürtaj yasağı = AKP mi?
• Kürtaj açıklamaları gündem saptırma mı?  
Amaç Uludere’nin üstünü kapatmak mı? 
• Kürtaj yaşam ve sağlık hakkı mı? 
• Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi olabilir 
mi?... 

Kürtaj açıklamaları özellikle “bir 
canlıyı öldürmek” üzerinden kadınların 
ve kürtajda izin hakkı olan kocaların 
kafasını yeterince karıştırdı. Erdoğan 
“bedenimiz bizimdir” sloganı üzerinden 
feministleri muhatap alarak sloganın 
yanlış olduğunu iddia etti. Ancak kürtajı 
yasaklamaya güçleri yetmedi, geri adım 
attılar.

Bu durumda hükümet, etrafından 
dolaşarak, kadınların doğurganlıkları 
ve cinselliklerini denetleme amaçlarını 
gerçekleştirme yoluna girdi. Daha önce 
yasalaşan gebe, bebek, lohusa izleme 
sistemiyle (GEBLİZ)  kadınları fişleme-
ye başladılar. “Tıbbi gereklilik” olma-
dan kadınlar sezaryen yaptıramayacak. 
Kürtajı zorlaştıran düzenlemeleri içeren 
bir taslak hazırlandı.

Kürtajı yasaklayamayan hükümetin 
yapacağı düzenlemelerin iç yüzünün 
açığa çıkarılması ve TBMM’den hükü-
metin eli boş dönmesi için bizi yoğun 
bir süreç bekliyor. Kürtaj Haktır, Karar 
Kadınların Platformu’nun ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin kürtaj hakkının en-
gelleyen bu düzenlemeye karşı mücade-
leleri sürüyor/sürecek. 

Kürtaj hakkına hükümet bariyeri sürüyor!
Açıklamalar AKP’nin uzun süredir aile politikaları üzerinden şekillenen kadın bedeni 
ve cinselliğini kontrol etme/denetleme hedefine uygun

Filiz Karakuş - Sakine Günel

mini DOSYA



15feminist
  politika

İnsanlığın başlangıcından günü-
müze varlığını sürdüren kürtaj 
uygulaması, kadın bedenine yö-
nelik farklı şiddet yöntemlerini 

içermekle birlikte yalnızca tıbbın ve 
kadın sağlığının konusu olmakla kalma-
mış; siyaset, iktidar, hukuk, din, ahlak 
gibi farklı dinamiklere sahip sistemle-
rin; tıp, sosyoloji, antropoloji, nüfus-
bilim, ekonomi gibi çalışma alanları-
nın yüksek sesle görüş bildirdikleri bir 
“sorun” olmuştur. Bu nedenle kürtajın 
farklı bağlamlarını birbirinden ayırarak 
her biri için ayrı bir tarihsel perspektif 
geliştirmek metodolojik açmazlar içer-
mektedir kanımca. Yazının başlığındaki 
“tıbbi” teriminin parantez içinde belir-
tilmesinin gerekçesi budur.

Kürtaja ilişkin en eski reçete Çin 
kaynaklıdır (İÖ.2737-2969). Hammu-
rabi Kanunlarında, Eski Hint ve Mı-
sır uygarlıklarında çocuk düşürmenin 
cezalandırılan bir eylem olduğu dile 
getirilmektedir (1). Bilinen ilk hekim 
andı metninin yazarı Mısırlı İmhotep 
(İÖ.3000), hekimlere kürtaj yasağından 
söz etmemesine karşın (2), Hipokrat 
Andı’nda hekimlerin kürtaj yapmaları 
yasaklanmıştır (1). 

Patriyarkal sistem tarih boyunca ta-
hakküm politikalarını kürtaj karşıtlığı 
üzerinden uygulamış; tek tanrılı dinle-
rin “yaşamın kutsallığı” vurgusu taşıyan 
“ilahi” yasaklarıyla cezalandırma pra-
tikleri Ortaçağ cadı avlarında kendini 
göstermiştir. Buna karşın Haçlı ruhu ya 
da Cihad anlayışıyla yüzyıllarca süren 
din savaşlarında insan öldürmeyi kut-
sayabilmiş, “ilahi” baronlara göre din 
savaşları güçlü orduları ve artmış nüfu-
su gerektirdiğinden her üç dinde kürtaj 
yasaklanmıştır (3,4). Öte yandan aynı 
dönemlerde feodal ağalar ve rahiplerin 
gebe bıraktığı köylü kadınların “günah-
larından kurtulmak” adına ölümle so-
nuçlanabilen kürtajlarına göz yumula-
bilmiş, İslam dünyasında kadınlar ayet 

ve hadislerde “ekilip, biçilip, sürülen” 
uteruslarındaki “Allah vergisi”ni doğur-
mak zorunda bırakılabilmiştir (5).

16. yüzyıldan itibaren Batı’da geli-
şen Aydınlanma düşüncesi, toplumsal-
siyasal dinamiklerdeki değişim, bilimin 
gelişmesi, anatomi ve üreme fizyoloji-
sini çözümlemeye dönük çalışmaların 
arttırılması, 1827’de döllenmenin açık-
lanması, gebeliği önleyici yöntemlerin 
ve cerrahi işlemlerin geliştirilmesi, tıpta 
uzmanlaşma, 18. ve 19. yüzyıllarda sa-
nayileşmeye koşut olarak artan nüfusun 
kontrolü yönünde çabaların ve uygu-
lamaların yaygınlaşması; 20. yüzyıl 

başında kürtajın ceza yasalarında yer 
alması ve hekimlerin denetimine gir-
mesiyle sonuçlanmıştır. Ulus devlet pa-
radigması çerçevesinde doğurganlığın 
sınırlandırılmasını yasaklayan yasalar 
Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar sür-
müş, ancak güvenli olmayan koşullarda 
kürtajlar uygulanmaya devam etmiştir. 
İki dünya savaşı arası dönemde kadınla-
rın konuyla ilgili mücadelelerinin yük-
selişi, sosyal devlet anlayışı içinde bu 
uygulamaların sağlık alanının bir par-
çası haline getirilmesi, doğum kontrol 
hapları ve RİA gibi yöntemlerin kullanı-
ma girmesiyle birlikte “üremenin sınır-
landırılması” bir hak ve toplum sağlığı 
sorunu olarak algılanmaya başlamış; 
1960’lı yıllarda kürtajın yasallaşması 
süreci hızlanmıştır (1).

İçinde yaşadığımız coğrafyada da 
bu süreç paralel biçimde gelişmiştir. 
Osmanlı devletinde egemen olan Sünni 
İslam anlayışı çerçevesinde ele alınan 
kürtaj, şeriat hükümleri gereği günah 
sayılmış, ancak bu temel kabule karşın 
tıpkı feodal Batı’da olduğu gibi Osman-
lı Sarayı’nda da şehzadelerin cariyeleri 
gebe bırakması halinde kürtaja rutin bi-
çimde başvurulmuştur (6). Cumhuriyet 
döneminde, Osmanlı’dan devralınan 
yasakçı yaklaşımlar başlangıç döne-
miyle sınırlı kalmamış, 60’lı yılların 
ortalarına kadar sürmüştür. Ayrıntılarını 
bu derginin başka sayfalarında da oku-
yabileceğiniz süreç, 80’li yıllarda yılda 
yaklaşık 450 bin kadının kürtaj olması 

sonucunda günde ortalama 8-10 kadının 
yaşamını yitirdiği bir noktaya evrilmiş-
tir (7,1). Bu tablo, yıllar süren tartışma-
lar sonucunda 1983’te onuncu haftaya 
kadar olan gebeliklerde kürtaj yasağının 
ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmış-
tır. Kürtajın devlet denetimine alınma-
sı, resmi sağlık kuruluşlarında görevli 
personel tarafından düşük ücret karşılı-
ğında uygulanması başlangıçta olumlu 
karşılansa da sağlık örgütlenmesinin ye-
tersizliği ve talebin yüksek olmasından 
kaynaklı sorunlar kısa süre sonra ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Kürtajı serbestleştiren yasal düzen-
lemelerin, kadınların üremeye ilişkin 
karar verme ve üreme sağlığı hizmet-
lerinden yararlanma hakları konusunda 
önemli eksiklikler içermekle birlikte 
sağlıksız ve yasak koşullarda kürtajın 
getirdiği yaşamsal sorunları azaltması 
bakımından önemli sonuçlar doğurduğu 
bugün açıkça dile getirilmektedir.

Sözlerimi Türk Jinekoloji ve Obstet-
rik Derneği’nin kamuoyuna sunduğu 16 
Haziran 2012 tarihli raporuyla bitirebili-
rim: “Kürtajın serbestleşmesinden sonra 
kürtajlar 3 kat, anne ölüm hızı 6 kat azal-
mış, kadınların yaşam süresi 14 yıl art-
mıştır… 1950’li yıllarda anne ölümlerinin 
yaklaşık yarısı düşükler nedeniyle iken, 
bugün anne ölümlerinin sadece %2’si 
güvenli olmayan düşükler nedeniyledir… 
Kürtajın yasaklanması anne ölümlerini 
ciddi biçimde arttıracaktır.” (8) 

________________
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Din savaşları, güçlü orduları ve artmış nüfusu gerektirdiğinden, her üç dinde kürtaj 
yasaklanmıştır

Hafize Öztürk Türkmen

Doğum kontrol hapları 
ve RİA gibi yöntemlerin 

kullanıma girmesiyle birlikte 
“üremenin sınırlandırılması” 

bir hak ve toplum sağlığı 
sorunu olarak algılanmaya 

başlamıştır
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Kürtaj Türkiye’de neredey-
se hiçbir dönem önemli bir 
gündem maddesi haline gel-
medi. Tamamen yasak oldu-

ğu 30’larda, tıbbi gereklilik koşuluna 
bağlandığı 60’larda ve serbest bırakıldı-
ğı 80’lerde dahi başat tartışma konuları 
arasında değildi. Neden böyleydi peki? 
Bunu anlamak için, Cumhuriyet dönemi 
nüfus politikalarının seyrine ve bunun 
kadın bedeni üzerindeki kontrol iddia-
larına bakmalıyız.

Cumhuriyet dönemi nüfus politika-
larını kabaca üç döneme ayırmak müm-
kün: 
1. 1930-1960 / pro-natalist (doğumu 
teşvik eden) politikaların hâkim ol-
duğu dönem 

Bu yıllarda, Balkan, 1. Dünya ve 
Kurtuluş savaşları ile salgın hastalık-
ların kırdığı nüfusu artırmak için ciddi 
bir çaba harcanıyor. Savaş döneminde 
etkili bir silah, barış döneminde iktisadi 
güç olarak görülen zinde ve yüksek bir 
nüfus için, sağlık hizmetleri yaygınlaş-
tırılıyor, doğum teşvik ediliyor. Nüfus 
12 milyona düşmüş durumda ve bunun 
da neredeyse yarısı sıtma, verem, fren-
gi veya trahomla başetmeye çalışıyor. 
Salgın hastalıklarla mücadele için ciddi 
bir halk sağlığı atılımı yapılıyor. Doğu-
mu teşvik için de bazı kanunlar çıkarılı-
yor, destekler sağlanıyor: İtalyan Ceza 
Kanunu’ndan uyarlanan 1926 tarihli 

Türk Ceza Kanunu, kürtajı yasaklıyor; 
1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu devleti doğumları artırmakla görev-
lendiriyor; 1936’da Ceza Kanunu’nda 
yapılan değişiklikler, doğum kontrolü 
metodlarıyla ilgili bilgilerin yayılması-
nı yasaklıyor; çok çocuklu ailelere hem 
devlet hem de Himaye-i Etfal destek 
oluyor, beşten fazla çocuğu olan babalar 
yol vergisinden muaf tutuluyor... Anne-
lik, devlet tarafından desteklenmesi ge-
reken önemli bir milli görev, çocuk da 
yeni Türk ulus-devletinin oluşumunda 
temel unsur olarak görülüyor.

Bu dönemde, devletin doğum 
kontrolünü yasaklayarak nüfusu 
artırma politikasına modernist 
karşı çıkışlar da oluyor. 1933 
yılında Dr. Zeki Nasır, “Doğru 
olan, doğumları azaltmak, do-
ğum kontrolünü artırmak ve do-
ğan çocuklara sağlıklı ve uzun 
bir yaşam sağlamaktır” diye 
yazıyor. O dönem, bebek ölüm 
oranının her bin doğumda 306, 
doğurganlık oranının da 6’dan 
fazla olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda, doğum kontro-
lünü yasaklamak yerine ana-ço-
cuk sağlığını geliştirmenin daha 
rasyonel olduğu açık aslında. 
Salgın hastalıklarla mücadele, 
antibiyotik kullanımı, vereme 

karşı aşılama ve sağlık kurumlarının 
gelişimi, nüfus artışını mümkün kılıyor. 
Ancak bu sefer de nüfus fazla hızlı art-
maya başlıyor. Özellikle 50’lerin ikinci 
yarısındaki artış, 60 darbesinden sonra 
kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
öngördüğü büyümenin önünde ciddi bir 
engel teşkil ediyor.
2. 1960-1983 / anti-natalist (doğumu 
teşvik etmeyen) politikaların hâkim 
olduğu dönem

27 Mayıs 1960 askerî darbesinden 
sonra plancılar ve halk sağlıkçıları; hızlı 
nüfus artışıyla ve yasadışı kürtaj vaka-
larıyla başetmek için doğum kontrolünü 
yaygınlaştırmak istiyorlar. Ankara’daki 
doğum hastanesine adını veren Zekai 
Tahir Burak’ın 1953-54’te 5000 kadınla 
yürüttüğü araştırma, anne ölümlerinde-
ki artışın geleneksel kürtaj yöntemlerini 
uygulamaktan kaynaklandığını ortaya 
koyuyor. Hamileliklerin yüzde 30’unun 

kürtajla sonlandırıldığını ve bu yüzde 
30 içindeki yüzde 26,9’un kısır kaldı-
ğını gösteren araştırma çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı, 1958 yılında Adalet 
Bakanlığı’ndan kürtaj yasağını kal-
dırmasını istiyor; ancak bu, darbeden 
sonra gerçekleşebiliyor. Geleneksel me-
todların verdiği zararı Aralık 1960’da 
Ankara’da düzenlenen bir toplantıda 
yine Zekai Tahir Burak şöyle dile ge-
tiriyor: “…bugün Anadolu’nun çeşit-
li bölgelerinde bazı ilkel malzemeler, 
özellikle de ciriş kullanılıyor. Bu yüz-
den sadece Doğumevi’nde her gün 14 
kadın sakatlanıyor.” O toplantıda ilkel 
metodlarla kürtaj olmaya çalışırken ölen 
kadın sayısının yılda 15 bin olduğu da 
ifade ediliyor. Yüksek doğurganlık ve 
kürtajın kansızlık ve bitkinliğe ve bunun 
da başka hastalıklara neden olduğu söy-
leniyor. Kırk yıl boyunca pro-natalist 
politikaların uygulandığı bir ülkede ra-
dikal değişiklikler yapmak hiç de kolay 
olmuyor ve yeni nüfus politikası, Birin-
ci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer 
aldığı halde ancak 1965’te Meclis’ten 
geçiyor. Halk sağlığının en önemli ismi 
Nusret Fişek’in çabalarıyla, Adalet Par-
tisi muhalefetine rağmen, Nüfus Plan-

laması Hakkında Kanun, Nisan 1965’te 
kabul ediliyor. Fişek, kanunu savunur-
ken insan haklarına vurgu yapıyor; ona 
göre çocuk sahibi olup olmama kararını 
verebilmek, temel bir insan hakkı ve hü-
kümetler insanların bu konudaki karar-
larına karışamazlar. 1960’ların söylemi-
nin, gerek insan hakları vurgusu gerek 
sosyal hakların kalkınmaya katkıda bu-
lunacağı kabulü ile, 1930’lardan ciddi 
bir kopuş niteliği taşıdığı söylenebilir. 
Yeni kanun, devleti doğum kontrolünü 
yaygınlaştırmakla görevlendiriyor an-
cak kürtajı, “tıbbi gereklilik” koşuluna 
bağlıyor. 60’lardaki bu kopuşa rağmen, 
devlet doğum kontrolünü yaygınlaştır-
makta etkin olamıyor ve ancak durumu 
iyi olanlar sağlıklı koşullarda kürtaj hiz-

Devir değişir, siyaset değişir, patriyarka kalır!
Hedef, ister ulus-devlet inşası, ister ithal ikameci sanayileşme, ister dışa açık 
neoliberal gelişme olsun, kadınlar doğurmaları veya doğurmamaları üzerinden bu 
hedeflerin taşıyıcısı kılınmıştır

Asena Günal

Kırk yıl boyunca pro-natalist 
politikaların uygulandığı bir 
ülkede radikal değişiklikler 

yapmak hiç de kolay 
olmuyor

mini DOSYA



17feminist
  politika

Takvim hesabı! - Dürdane 
Kürtaj ve sezaryenle doğum tartış-

ması gecekondu yapar gibi bir gecede 
gündemimize konduruluverdi. Tartış-
malar, eylemlilikler derken sezaryen 
yasası meclise geldi ve geçti. Bu yoğun 
gündemi yaşarken kendimle baş başa 
kaldığım çok an oldu. Kürtajı yaşadı-
ğım zamana kısa bir yolculuk yaptım. 
AKP hükümetinin kürtajı tartıştırma 
zeminini, yaşadığım kürtajı düşünerek 

anlamaya çalıştım ama 
nafile. İlk gebelik dene-
yimimi üniversite yılla-
rımda yaşadım. Yanlış 
hatırlamıyorsam 1990’lı 
yıllardı. Bedenimle cin-
selliğimi yeni yeni keş-
fediyordum. Çok hoş bir 
partnerim vardı. Ne güzel 
bir şeydi bu cinsellik… 
Günün 24 saati sevişiyor-
duk. Amerika’yı yeniden 
yeniden keşfe çıkıyorduk. 
Sevgilimin korunma yön-
temi (dışa boşalma ve şu 
çok ünlü takvim takibi) 
yüzünden hamile kaldım. 
O dönemler feminist ol-
mamama rağmen gebeli-
ğimi sonlandırma konu-
sunda en ufak bir tereddüt 
yaşamadım. Eğer kürtaj 
olamasaydım üniversite 
ikinci sınıfta istenmeyen 
bir gebeliğin sonucunda 
doğuracak, kim bilir belki 
okulu bile bırakacaktım. 
Hazır olmadığım ve istemediğim anne-
lik pozisyonunu yaşayacaktım. Bunun 
düşüncesi bile yaşamımı zindana çevir-
meye yetmişti. Tek istediğim bu gebe-
likten bir an önce kurtulmaktı.

Sevgilime hamile olduğumu söyle-
dim. Gebeliğim konusunda hiç tartış-
madık desem yalan olmaz. Hemen bu 
sorunu çözmemiz gerektiğini ikimiz de 
biliyorduk. İki sorunumuz vardı: Kürtaj 
olacak para ve kürtajı yapacak bir dok-
tor. İki sorunumuzu da ben çözdüm. Pa-
rayı ev arkadaşımla ayarlamıştık; dok-
toru da benzer bir durum yaşayan kadın 
arkadaşımla. İşin bir de tüylerden kur-
tulma kısmı vardı. Benim için bu durum 
daha bir can sıkıcıydı. Neyse… Malum 
gün gelip çattığında sevgilim benimle 

gelmedi. Sevgili ev 
arkadaşım Fatma ya-
nımdaydı. Kadın da-
yanışmasının gücünü 
hiç eksik etmedi üze-
rimden. Kürtajı yapan 
doktor oldukça rahat-
latmıştı beni anestezi 
öncesi. Daha önce hiç 
böyle bir operasyon 
yaşamamıştım. Bi-
raz ürkekliğim vardı. 
Neyle karşılaşacağı-
mı bilmemenin getir-
diği kaygıydı benim-
ki… Hiçbir kaygı, 
korku, kürtajı yaptır-
mamın önüne geçme-
di, geçemedi. Kürtaj 
sonrası hissettiğim en 
büyük duygu rahat-
lıktı. Kadınların bu 
rahatlık duygusunu 
yaşamalarının önüne 
kimse engel koya-
maz, koymamalı!

Ohhh bitti… - Çağlayan
Yapıp ettiklerimi ve ruh halimi düşü-

nürsek, hayatımı çocuktan önce, çocuk-
tan sonra diye ikiye ayırmak yanlış ol-
maz. Çocuktan önceki hayatımın kont-
rolü benim elimdeydi. Hareket kabiliye-
ti fazla olan biriydim. Çocuktan sonra 
ise pek çok şey değişti. Gelelim yazının 
esas konusu olan, doğum öncesinde ve 
sonrasında neden kürtaj olduğuma…

İlk kürtajımda kesinlikle böyle bir 
deneyime hazır değildim. Ne benim ne 
sevgilimin hayatı bir çocuğu kaldıra-
bilecek durumda değildi. Birimiz oku-
yordu, birimiz işten yeni kovulmuştu. 
Ailevi sağlık durumları da cabası. Niha-
yetinde kürtaja karar verdim. Kürtaj çok 
ciddi paralarla yapılan bir şeydi ve bi-

Tanıklıklar

metine ulaşabiliyor. Aile planlaması bir 
devlet politikası olarak açıklansa da o 
yıllarda yapılan araştırmalar “modern” 
yöntemlerin hâlâ pek de uygulanmadı-
ğını gösteriyor. 
3. 1983-2012 / nüfus planlamasının 
teşvik edildiği dönem 

Bu dönemde kürtaj için “tıbbi gerek-
lilik” koşulu kaldırılıyor, evli çiftler için 
isteğe bağlı kısırlaştırma destekleniyor 
ve rahim içi araçların kullanımı, özel-
likle hemşire ve ebelerin uygulaması 
mümkün kılınarak yaygınlaştırılıyor. 
Milli Güvenlik Danışma Meclisi’nde 
bulunan İmren Aykut, 1983’teki yasa-

nın, merdivenaltı yöntemlerle gebeliği 
sonlandırmanın feci sonuçları nedeniyle 
geçtiğini anlatıyor (Radikal, 1 Haziran 
2012).

Nüfus ve doğurganlık her iktidarın 
kontrol edip düzenlemeye çalıştığı bir 
alan olagelmiştir. Hedef, ister ulus-dev-
let inşası, ister ithal ikameci sanayileş-
me, ister dışa açık neo-liberal gelişme 
olsun, kadın bedeni ve doğurganlığı bi-
rer araç haline getirilmiş, kadınlar doğu-
rarak veya doğurmayarak bu hedeflerin 
taşıyıcısı kılınmıştır. 60’lardaki insan 
hakları referansı da, kadınların sürece 
kendi kararlarıyla dâhil olması anlamı-

na gelmemektedir. Ancak hiçbir dönem, 
AKP iktidarındaki kadar doğrudan “ka-
dın düşmanı” bir tavır alınmamış, kürtaj 
bu kadar açık bir şekilde, “cinayet” ola-
rak nitelendirilmemiştir. AKP, neo-li-
beral büyüme hedefini, 30’ların faşizan 
tavrı ile birleştirerek kadınların bedenle-
ri ve doğurganlıklarına doğrudan müda-
haleyi kendine hak görmektedir. Önceki 
dönemlerden farklı olarak bu görülme-
miş “hücum” karşısında görülmemiş bir 
“direniş” de olmuş, kadınlar bedenleri 
üzerinden yürütülen bu siyasete dur de-
mişlerdir. 

Devir değişir, siyaset değişir, patriyarka kalır!
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zim paramız yoktu. Tek düşündüğümüz 
nereden para bulacağımızdı. Aile eşra-
fından bilen olmadığı için oradan maddi 
destek alamazdık. Söyleseydik başımıza 
ne gelirdi bilmiyorum ama söylemek is-
temedik. Narkoz alacağım bir operas-
yona girmek ve ailemden kimsenin ha-
berinin olmaması can sıkıcıydı. Üç beş 
kuruş parayı sağdan soldan toparlayıp 
hazır ettik. Ucuz denilebilecek bir has-
taneyi ayarlayıp, kürtaj yaptırmak üzere 
hastanenin yolunu tuttuk. Doktor anla-
yışlıydı, durumu anlamıştı. “Eşiniz?” 
dedi. “Ha o dışarıda gelsin mi?” dedim. 
“Onay” falan dedi ama çok üstelemedi. 
Evli olmadığımı anlamıştı. Bir odaya 
geçtim, beklemeye başladım. Yalnız-
dım, filmlerdeki gibi “o yoo doğurma-
lıyım” sahnesi geldi gözümün önüne. 
Vallahi böyle bir ruh halim hiç yoktu. 
Normal değil galiba, deyip surat ifade-
mi ortalama üzgün bi’ hale getirmeye 
çalışıyordum. Ama yok; bitsin çıkayım, 
ne yapacaklar şimdi gibi şeyler daha 
çok vardı kafamda. Anestezist kafam-

da abuk sabuk sorular sorarken kaydım 
gittim. Uyandığımda bir odadaydım 
ve iyi hissediyordum. Hastaneden, son 
derece nötr duygularla çıkmıştım hatta 
işin doğrusu doğurma riskli durumum-
dan çıkmış olmaktan ötürü neredeyse 
mutluydum. Sevgilim sürekli iyi olup 
olmadığımı soruyordu. Sanırım film 
sahnelerindeki o kadınların duygusala 
bağlamış, depresif hallerini bekliyordu 
karşısında. Bu operasyon sonrası spiral 
taktırmış olduğumdan ve tek eşli yaşa-
dığımdan cinsel hayatım da risksiz sür-
dü, sonra evlendim. Kısa zaman sonra 
harika bir çocuğumuz oldu. 

Dönelim kürtaj serüvenimin ikin-
cisine. İkinci kürtajımı doğum sonra-
sında yaptırdım. Tek fark bu sefer bir 
çocuğumuz var ve çocuk bakımının ne 
kadar zor olduğunu biliyoruz. Yeni bir 
hormonsal manyaklık, delilik ruh hali, 
bedensel çöküş istemiyorum. Geçen se-
ferkinden farklı olarak, paramız var ama 
bu kez hastane bulamıyoruz. Çoğu özel 
hastane prensip olarak kürtaja karşı... 
Sonunda iyi denebilecek bir hastaneye 
gittik. Sevgilim çalışacaktı senin gelme-
ne gerek yok dedim çünkü benim için 
duygusal yükü yoktu. Anlaştık. Yanım-
da iki arkadaşım vardı. İşlemler, kayıt 
derken “Eşinizin onayı lazım,” dediler. 
“Haydaa ne gereği var, benim bedenim, 
zaten o da öyle düşünüyor” dedimse de 
olmadı. Aradım sevgilim işini bırakıp 
geldi. Geldi de ne oldu; kocamın rızası 
alındı... Bu sefer de bitti. Yine aynı nötr 
duygularla ayrıldım hastaneden. Oh bit-
ti, dedim...

“Keşke aldırmasaydım” demedim - 
Ada

Kürtajın yasaklanmasının tartışıldığı 
bir süreçten geçerken; isteğimiz dışında 
hamile kalıp doğurmak istemediğimiz-
de yasal yollardan, sosyal güvencemi-
zi kullanarak kürtaj olanağına sahip 
olmanın, muayene sürecinde ve kürtaj 
sırasında karşı karşıya kaldığımız soru/
sorgu, eleştirel/suçlayıcı yaklaşımlar, 
demagojilere karşın, vazgeçilmezliği-
ni daha iyi anladım. Hiç istemediğim 
halde ve beklenmedik şekilde hamile 
kaldığımda uzun bir tutukluluğun ar-
dından cezaevinden yeni çıkmış, dış 
dünyaya alışmaya çalışıyordum. Eşim 
de aynı durumdaydı. Tam ekonomik 
kriz döneminde kendimizi problemle-
rin ortasında bulmuştuk. İşsiz, parasız, 
evsizdik; bir arkadaşımızın evinde mi-
safir olarak kalıyorduk. Üstüne üstlük 
altı ay sonra yeniden tutuklanıp üç yıl 
daha cezaevinde kalma riskim vardı. 
İşte bu durumdayken yoğun mide bu-
lantıları başladı. Bunun kötü bir rüya 

olduğuna inanmak istesem de testler 
hamile olduğumu gösteriyordu. Gele-
cekte bir gün anne olmayı istiyordum 
fakat koşullarım ne doğurmak ne de bir 
bebeği büyütmek için uygundu. Kürtajı 
tercih etmek zorunda kaldım. Duygusal-
lığın pençesine düşüp süreci travmatik 
bir hale getirmemek için olaya mantık 
çerçevesinden bakmaya ve sağlam dur-
maya çalıştım. O koşullarda ve planla-
madan dünyaya bir çocuk getirmek hem 
kendime hem doğacak bebeğe haksızlık 
olurdu. Sağlıklı ve güvenli kürtaj yap-
tırabilme olanaklarını araştırdım ve gü-
vendiğim bir doktora başvurup genel 
anestezi ile kürtaj yaptırdım. Kendimi 
suçlu hissettiğim zamanlar da oldu… 
Ama “keşke aldırmasaydım” demedim ve 
bunun pişmanlığını yaşamadım hiç. Şimdi 
planlayarak, elimden geldiğince uygun 
şartları hazırlayarak doğurduğum bir 
kızım var. Bir çocuk, kadının yaşamın-
da çok şeyi değiştiriyor, ona çok büyük 
bir sorumluluk yüklüyor. Çok isteyerek 
doğurduğum halde kızımı büyütürken 
kimi zorluklarla karşılaşınca, o kürtajı 
yaptırmasaydım yaşayacaklarım aklıma 
geliyor. Bir kez daha, duygusallığa ka-
pılıp o olumsuz koşullarda çocuk sahibi 
olsaydım ruh sağlığımın bozulacağını 
ve sağlıksız ve mutsuz bir çocuk büyü-
teceğimi düşünüyor ve doğru kararı ver-
mişim diyorum. 
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 Şu anda dışarıda bir sünnet düğünü 
var. Dış üreme organı penis olan bir be-
den, oğlan çocuğu olarak başladığı ha-
yatına “erkek” olarak devam edecek ar-
tık. Davullar çalınıyor ve dünya âlem o 
bedenin artık bir erkek bedeni olduğunu 
duymuş oluyor. Bütün komşu ve çevre 
bu kadar “meşru” bir gürültüye elbette 
karşı çıkmaz! Biraz daha büyüsün “ka-
mışa su da yürür”. Merak etmeyin, o su-
yun bir kadın vajinasına yürümesi için 
heteroseksizm iş başında; zira şimdiden 
küçük “erkeğin” çevresinde gelinlikli 
küçük kızlar dolaşıyor bile. 

Yalnız bu kadar da de-
ğil, heteroseksüel ilişkilerin 
verimli ve “hayırlı” ola-
bilmeleri için tohumların 
boşa atılmaması ve ilişkinin 
döllenmeye yönelik olması 
bütün dinler ve devletler ta-
rafından sıkıca tembihlenir. 
Önemli olan zevk değil döl-
dür. Çünkü patriyarka, her 
zaman olduğu gibi bugün 
de, kadınların bedenlerini 
denetleyebilmek için cin-
selliklerini kontrol etmenin 
peşindedir; çünkü cinsellik 
üremeye indirgenir ve ka-
dınlara annelik dayatılır; 
çünkü savaşta ölecek, ucuz 
iş gücü olup sömürülecek, üretecek, tü-
ketecek ve iktidar altına alınacak insan 
malzemesi gerekir. Bu anlamda doğum 
ve nüfus politikası devletlerin ana akım 
politikalarını oluşturur.1

Kendisini açıkça “muhafazakâr de-
mokrat” olarak tanımlayan ve ailenin 
kendileri için en önemli kurum olduğu-
nu her fırsatta dile getiren AKP hüküme-
ti de böyle bir aklın taşıyıcısı. Başbakan 
kadınlardan önce üç sonra beş çocuk 
isterken, bakanlığın adından “kadın” 
sözünü çıkartırken, kadını değil aileyi 
gözettiğini ortaya koyarken hep “gele-

nek, fıtrat, yaratılış, doğa” gibi düstur-
lara dayandı durdu.  Son olarak “Kürtaj 
cinayettir,” sözü, tartışmayı iyiden iyiye 
ahlaki ve dini bir mecraya soktu. Zira 
Erdoğan’ın açıklamasının ardından bü-
tün medyanın harıl harıl bir din profe-
sörü bulup “Hocam günah mı, caiz mi?” 
sorularını sormaları tesadüf değil. Artık 
kürtaj konusunu elimizin altında bir ila-
hiyatçı bulundurmadan tartışmak zinhar 
haramdır. (!)

Kürtaj meselesi “her canlının ya-
şam hakkı” gibi aslında kimsenin itiraz 
edemeyeceği ahlaki bir çerçeveden tar-
tışmaya açılıyor. Elbette fetüsün canlı 

oluşu, “ruhun kaç hafta sonunda fetü-
se üflendiği” tartışması sonucu varılan 
bir karar ve yine dini temelli. Aslında 
tartışmayı “ahlak-insanlık” zeminine 
çekmek, biz feministleri köşeye sıkıştır-
manın bir yolu. Bu öyle sinsice bir çer-
çevedir ki bir kadın çıkıp “kürtaj haktır” 
dediğinde dehşete kapılmış gözler ve 
çatık kaşlar ona çevrilir. Kürtaj bir kez 
“yaşam hakkı” söylemiyle yan yana dil-
lendirildiğinde, “ceninin yaşam hakkı” 
karşısında kadının yaşam hakkını or-
taya koymak marjinal, canice bir edim 
oluverir. Hatta bazen biz feministler 
dahi kendimizi bu tartışmayı bu zemin-
de konuşurken buluverdik. Kürtajın bir 
zorunluluk olduğunu, kadınlar için çok 
zor bir deneyim ve karar anı olduğunu 
söyledik, kendimizi erkeklere ve devle-
te açıklamak gereği duyduk, kürtajı dra-
matik bir deneyim olmak zorundaymış 
gibi kurduk. Evet, kadınlar kürtaja çoğu 
kez erkeklerin saldırgan, bencil, dayat-

macı cinsellikleri sonucu bir zorunlu-
luk olarak başvuruyor. Fakat yine de 
kürtajı pişmanlık, suçluluk, zorunluluk 
üçgeninde tartışmak zorunda değiliz. 
Bu arada hükümet ve yandaşları kürtaj 
için hiçbir zorunluluk koşulu tanımadı-
ğını, tecavüzden olanı da, sakat bebeği 
de doğur, diyerek ortaya koydu çoktan.

Şimdi soralım: Yaşam hakkı diye 
tutturanlar, yaşamın nasıl yaşanacağına 
karar verme hakkını yalnızca kendile-
rinde mi görüyorlar? Hem bütün bakım 
emeğini kadınların sırtına yükleyip hem 
de “yaşam hakkı”ndan dem vurmak na-

sıl bir ikiyüzlülüktür? Kadın-
lar emek, aile, şiddet, beden 
sömürüsü kıskacında sürdür-
dükleri yaşama isyan ederken, 
yaşam hakkı savunucuları 
neden hep patriyarka safın-
dadırlar? Eğer yaşam hakkını 
çok önemsiyorsanız iş cina-
yetlerinde ölen işçilere, otuz 
yıldır sürdürdüğünüz savaşta 
ölen insanlara, karşısında hiç-
bir tedbir almadığınız kadın 
cinayetlerine bakın. Saldırının 
bizleri onlarca yıl öncesine 
götürecek kadar büyük, tartış-
ma zeminin bu denli geri bir 
zeminden başlatıldığı bu gün 
yüksek sesle haykırmalıyız: 

Kürtaj haktır, koşulsuz şartsız karar ka-
dınların! 
______________

1 Başbakan’ın “kürtaj cinayettir, her kürtaj 
bir Uludere’dir,” şeklindeki fütursuz ben-
zetmesini, hükümetin gündem değiştirmek 
ve Uludere katliamını unutturmak için orta-
ya attığı magazinel ve spekülatif bir tartışma 
olarak gören ve feministlerin “kürtaj haktır” 
şiarıyla sokağa dökülmelerini “bu oyuna 
gelmiş olmakla” eleştiren sol hareket, Kürt 
hareketi ve hatta feminist hareketten dostla-
rımız oldu. Elbette biliyoruz ki AKP hükü-
meti özellikle Roboski katliamı konusunda 
köşeye sıkıştı, elbette bu tartışmayı unut-
turmak için çaba gösteriyor. Fakat kürtaj 
yasağının yalnızca devletin yan politikası, 
oltaya takılmış yem gibi okumak ve temel 
bir hakkın tartışılmaya açılmasına ve kay-
bedilme tehlikesine karşı çıkan feministleri 
de bu yemi yiyenler olarak görmek, aile-do-
ğurganlık-annelik ideolojilerinin patriyarkal 
kapitalizmdeki yerini yadsımaktır.

“Yaşam hakkı” tartışmasına dair
Aslında tartışmayı “ahlak-insanlık” zeminine çekmek, biz feministleri köşeye 
sıkıştırmanın bir yolu

Demet Bolat

Evet, kadınlar kürtaja çoğu 
kez bir zorunluluk olarak 

başvuruyor. Fakat yine de 
kürtajı pişmanlık, suçluluk, 

zorunluluk üçgeninde 
tartışmak zorunda değiliz
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Bir hekim olarak bizden yardım 
isteyenlerin karşısında çaresiz 
kaldığımız durumlar olur. 40 
yılı aşan meslek yaşamımda 

etkilendiğim, çaresiz kaldığım üç farklı 
durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıl 
1965, zorunlu hizmetimi yeni mezun bir 
hekim olarak Erzurum’un Çat ilçesinde 
yapmaktayım. Nüfus Planlaması Yasası 
yeni çıkmış ve henüz uygulamada yok, 
bizler de eğitimde zaten öğrenmemişiz! 
40 yaşında bir kadın geldi; sekiz doğum 
ve beş ilkel yöntemle yapılan düşük, top-
lam 13 gebeliğinin olduğunu ve artık gebe 
kalmak istemediğini, halen beş çocuğunun 
yaşadığını ve korunmak istediğini söyledi. 
Bütün bilgimi zorlayarak o yıllarda başka 
tıbbi amaçla piyasada bulunan, içindeki 
yüksek doz östrojen nedeniyle esasen 40 
yaşındaki kadına önerilmemesi gereken 
bir hapı reçete ettim.

İkinci çaresizliğim birincisinden daha 
ciddiydi. Ankara Çubuk Eğt. Araş. Hasta-
nesi başhekimiyim, kadın hastalıkları ve 
doğum hizmetlerini de yürütüyorum. Yıl 
1978; aile planlaması hizmetleri veriliyor, 
gebeliklerin düşük olarak sonlandırılma-
sına sadece tıbbi nedenle izin veriliyordu. 

“İstemeden gebe kaldım, aldırmak istiyo-
rum,” diye başvuran, çoğunlukla yoksul, 
okur-yazar olmayan kadın, çaresizlik için-
de boynunu büküp gidiyordu. Aynı kadın 
üç gün sonra yine boynu bükük, çoğu 
kez anemik (kansız), enfeksiyona bağlı 
yüksek ateşle başvurup “Ben Ankara’da 
aldırdım, şimdi korunmak istiyorum, ne 
yapayım?” diye soruyordu. Bu tabloyu 
yıllarca yaşadık: Bir grup hekim, yasayı 
izleyip kürtaj yapmıyordu; ancak gerek-
sinimi olan, hele de cebinde parası varsa, 
kolayca “yasa dışı” yani güvensiz olarak o 
hizmete ulaşıyordu.

Üçüncü çaresizliğim ilk ikisinden de 
kötüydü. 1979’da Çubuk’a komşu Orta 
Kazası’ndan bir ay içinde peş peşe yaşları 
30-40 arası üç kadın acile getirildi. Hepsi-
nin yaşayan “yeterli” sayıda çocuğu vardı 
ve istemeden gebe kalmışlardı. Tavuk te-
leği, sabun ve kibrit başları ile kendileri-

ne müdahale etmişlerdi. Üçünde de artık 
sarılık gelişmişti ve son 24 saattir idrar 
çıkarmıyorlardı; yaptıkları müdahalenin 
“toksik-zehirleyici” etkisiyle karaciğer ve 
böbrekleri iflas etmişti ve üçü de öldü… 
İşte bu belki de beni “Türkiye’de isteyerek 
düşüklerin artık yasallaşması zamanının” 
gelip de geçtiğine ikna etti. Bu yıllarda 
Türkiye’de yasal olmamasına rağmen bir 
yılda 400 bin düşük yapılıyordu ve bunun 
50 bini kadınların kendi müdahaleleriyle 
olan, çoğu kez de kadını ölüme götüren 
düşük vakalarıydı.

O yıllarda yasanın değişmesi, düşük 
nedeniyle kadınların kaybedilmemesi için 
bir seri bilimsel araştırma başlattık. Ma-
yıs 1983’te 2827 sayılı yasa kabul edildi 
ve isteyerek düşükler 10 haftaya dek ya-
sallaştı. Türkiye’de yapılan bilimsel araş-
tırmalar, bu değişikliğin kadın sağlığında 
“devrim niteliğinde” iyileşmeler sağla-
dığını gösteriyor. 21. yüzyılda kadınların 
yüksek bedeller ödeyerek sahip oldukları 
haklarından vazgeçmelerini hiç kimse 
beklememeli, hayal bile etmemelidir. 
*Kadın doğum ve halk sağlığı 
uzmanı bir kadın hekim

O gece ameliyathanede takviye 
hemşireye ihtiyaç varmış diye 
beni de çağırdılar. Masada ye-
şil örtüler içinde yatan kadının 

ayak bileğinden damar yolu açayım der-
ken ayaklarının dahi sarı renkte olduğunu 
gördüm. Cerrahlar aralarında “Safra ke-
sesinde bir şey yok; karaciğere baktın mı 
abi; baktım karaciğer sorunsuz; batında da 
bir şey bulamadım...” gibi tıbbı terimler-
le konuşurken, hastanın başında anestezi 
teknisyeni “Tansiyon düşüyor, stabil tuta-
mıyorum,” diyordu.

Kendi aralarında kritik yapan, bu sarı-
lığın sebebi nedir diye anamnez kâğıdını 
defalarca okuyan hekimler kadının bu 
masaya getiriliş nedeni olarak “Sarardı 
soldu mecalsiz kaldı, biz de kucağımıza 
aldık buraya getirdik,” dışında bir bilgi 
bulamıyorlardı. O anlarda karın bölgesini 
inceleyen cerrah “Bir dakika,” deyiverdi, 
“Bir dakika bunun rahmi çürümüş, jine-

kologa haber verelim.” Jinekolog geldi, 
neşter onun eline geçti, iki saat daha süren 
operasyonla çürümüş rahim alındı.

Gece vardiyasından eve dönerken, bu 
kadını bu masaya sararıp solduktan sonra 
getiren süreci düşünüyor, acaba yoğun ba-
kımdan çıkabilecek mi, diyordum.

Meğer kendi kendine düşük yapmak 
için rahmine örgü şişi sokmuş rahmi de-
linmiş; bir ay kanaması olmuş, ateşi çık-
mış, sararmış solmuş ama bunu hiç kim-
seye söylememiş. Mikrop kapmış rahim, 

kan kaybı da eklenince kadın yerde yı-
ğılmış kalmış, bu sararma her halde safra 
kesesindendir, diye hastaneye getirmişler.

Ameliyattan beş gün sonra hemşire 

arkadaşımı arayıp “O hastaya ne oldu?” 
diye sordum. “Yoğun bakımdan çıkamadı 
öldü,” dedi. Kimseye söyleyememiş, ona 
dayatılan koşullarda düşük yapmış, ölüme 
yürütülmüştü.

Kürtajın yasak olduğu o yıllarda has-
tanelere belden aşağısı kan içinde baygın 
kadınlar gelirdi; onları kucaklayıp sedye-
ye yatırır, kadın doğum servisi muayene 
odasına taşırdık. Yürüyerek gelebilenler 
ise ısrarlarımıza rağmen o jinekolojik ma-
saya çıkmazlar, yüzlerini tülbentleriyle 
kapatarak aynen geri dönerlerdi. Sonra-
sında ise artık direnemeyecek kadar hal-
den düşünce sedye ile sal ile getirilirlerdi. 
Kan kaybından sararıp solduğu halde hiç 
konuşmayan bu kadınların ameliyat ma-
sasında “Kendi kendine düşük yapmış 
rahmi delinmiş” teşhisinden sonra yaşama 
dönecek güçleri zaten kalmamış olurdu. 

Hasbiye Günaçtı

Septik odası hikayeleri...

Bir ay kanaması olmuş, 
ateşi çıkmış, sararmış 
solmuş ama bunu hiç 
kimseye söylememiş

Yıl 1978... “İstemeden gebe 
kaldım, aldırmak istiyorum” 

diye başvuran kadın 
çaresizlik içinde boynunu 

büküp gidiyordu

Bir grup hekim, yasayı izleyip “kürtaj” yapmıyordu; ancak gereksinimi olan, hele de 
cebinde parası varsa, kolayca “yasa dışı” yani güvensiz olarak o hizmete ulaşıyordu.

Kadınlar için de hekimler için de zor yıllardı*

Sayın sağlık bakanı “Bu kadın niye öldü?”
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Başbakan’ın, 25 Mayıs 2012 
tarihindeki Uluslararası Nüfus 
ve Kalkınma Konferansı 
Eylem Programının uygulan-

masına ilişkin Uluslararası Parlamenterler 
Konferansı’nda sezaryenle doğumlara 
karşı olduğunu, kürtajla birlikte sezaryeni 
de cinayet olarak gördüğünü açıklama-
sının ardından, o güne kadar sadece bir 
doğum yöntemi olarak kabul edilen se-
zaryen, kürtaj meselesiyle birleştirilmiş 
olarak tartışılmaya başlandı. Kürtaj ve se-
zaryen arasındaki bağlantı, sezaryen yön-
teminin ikiden fazla doğuma izin verme-
diği gerçeğinin ifşasıyla ortaya çıktı. Hem 
hekimlerin hem de kürtaj yaptıran ve se-
zaryenle doğuran kadınların hedefte oldu-
ğu tartışmalar, doğumun iktidar tarafından 
denetlenişinin olduğu kadar toplumsal 
olarak kuruluşunun da izini sürmemizin 
olanaklarını sundu. Kürtaj ve sezaryeni 
denetleyici, yasaklayıcı uygulamalar, nü-
fusun ekonomik değişikliklere kendiliğin-
den ve otomatik olarak cevap veren bir 
olgu olmadığı gerçeğini açığa çıkarıyor.

16. ve 17. yüzyıllarda feodalizmden 
kapitalizme geçiş sürecindeki cadı avları; 
doğum bilgisi ve kontrolü, çocuk düşür-
me, kanamaları azaltma gibi kendi beden-
lerinin mutlak kontrolünün bilgisine sahip 
binlerce kadının öldürülmesinin anlatısı-
dır. Çekirdek ailenin ortaya çıktığı şiddet 
içeren bu süreç, ilkel sermaye birikiminin 
de bir parçasını oluşturur. Ailenin bu yeni 
tanımı kadın bedeni ve cinselliğinin evde-
ki erkeğin işbirliğiyle devletin kontrolüne 
girmesi anlamına da gelir. Cadı avlarını 
izleyen yıllar, üremeyle sonuçlanmayan 
cinselliğin yasaklandığı, her hamileliğin 
kayıt altına alındığı süreçler olmuştur.1 

Tarih boyunca kadın bedenlerinin 
de-netlenmesi, doğurganlığın azaltılma-
sı ya da arttırılmasını amaçlayan nüfus 
politikalarının kürtajın ve doğum kontrol 
yöntemlerinin yasaklanması ya da serbest 
bırakılmasıyla paralellik gösterdiğini, nü-
fusun arttırılması girişimlerine ise her za-
man milliyetçi söylemlerin eşlik ettiğini 
bilmekteyiz. 

1960’lardan itibaren Türkiye’de nüfu-
sun hızlı artışı, geri kalmışlığın, cehale-
tin bir sonucu olarak resmedildi, doğum 

kontrol araçları yaygın olarak dağıtıldı. 
O dönemde yoksulluğun nedeni, işsizlik, 
gelir adaletsizliği, iç göç değil; “kontrol-
süzce üreyip, sonra da yoksulluktan yakı-
nan cahil kadınlar”dı. Tıpkı şimdi kürtaj 
oranlarının “sorumsuzca cinsellik” yaşa-
yıp doğum kontrolü olarak kürtaj yaptıran 
kadınlar olduğu gibi…

Doğum sayısının arttırılması amacıyla 
bir doğum yöntemi olan sezaryene sınırla-
ma getirilmesi, sezaryenle yapılan doğum 
oranlarının yüksek oluşuyla temellendiri-
liyor. 

Sezaryenin devlet hastanelerinde ka-
dınların arzusuyla yapılmadığı düşünül-
düğünde, sağlık alanının ticarileştirildiğini 
görmezden gelerek oranların yüksekliğini 
“paragöz hekimlere” bağlamanın olsa olsa 
hekimleri baskı altında bırakmaya yönelik 
olduğu söylenebilir.

Sezaryenin tıbbi olarak gerekli olduğu 
durumların önemli bir bölümünü bebe-
ğin doğum yolunda uzun süre kalması, 
kalp atışlarının düzensizleşmesi, anneye 
bağlayan beslenme kordonunun dolan-
ması, döl yolundan dışarıya sarkması, 

çıkışa başı ile gelmesi gereken bebeğin 
ters gelmesi ve son anda gelişen acil du-
rumlar oluşturur. Bu nedenle, doğum 
sürecini daha iyi kontrol edebilmeye 
olanak sağladığı için, sezaryen hekimler 
tarafından tercih edilebilir. Öte yandan, 
Türkiye’de malpraktis yasasının tıbbi sü-
reçlerde gözlenen olağan komplikasyon-
larla hekim hatalarını yeterince ayırma-
mış olması, bu nedenle hekimler aleyhine 
açılan yüksek maliyetli davalardan ka-
çınmak çabası bir diğer tercih nedenidir. 
Gerçek sezaryen endikasyonları dışında, 
dünyada ve Türkiye’de sezaryen oranla-
rındaki artış nedenleri olarak, çoklu ge-
beliklerin çoğalması, anne yaşının yük-
selmesi gösteriliyor. Kadınlar açısından 
doğum ağrısı, doğumhaneden korkma, 
doğumhane koşullarının uygun olmama-
sı, doğumda psikolojik destek eksikliği, 
ağrısız doğumun yaygın olarak sunulama-
ması, önceki doğumun travmatik olması, 
sezaryeni tercih nedeni olabiliyor. Bunlara 
ek olarak, bebeğin doğum travmasından 
korunması, normal doğuma bağlı olarak 
artabilen vajinal kasların gevşemesi ve 
idrar kaçırma risklerinden korunma arzu-
su da önemli nedenler arasında sayılıyor. 
Tıbbi nedenler içinde sayılmasa bile bu 
nedenlerin her biri, eğer kadın açısından 
bilgilenmeye rağmen aşılamayan bir çe-
kince içeriyorsa, görüşlerini ve kaygılarını 
dikkate almamak, korkularına rağmen bir 
yönteme zorlamak; gebeliğin ve doğumun 
tüm risklerini üstlenen kadını yok say-
maktır. Her kadının istediği kadar çocuk 
sahibi olma, sağlıklı bir gebelik geçirme, 
doğum yöntemi hakkında bilgilenme, ula-
şılabilir, güvenli koşullarda doğum yapma 
ve sağlık hizmetine kolayca ulaşma hakkı 
olmalıdır. 

Sezaryen ise kadının ve hekimin bir-
likte karar vereceği salt bir doğum yönte-
mi olarak değerlendirilmeli, nüfus politi-
kalarının aracı olmamalıdır. 
___________________

1 Fransa’da 1556 yılındaki bir kraliyet em-
rine göre, kadınların her hamileliklerini ka-
yıtlara geçirmeleri zorunlu kılındı ve doğdu-
ğunu gizlemiş oldukları çocukları vaftizden 
önce ölen kadınlar ölüm cezasına çarptırıldı. 
Federici, S., “Caliban ve Cadı” sf.131. Oto-
nom Yay.

Bir nüfus kontrol yöntemi olarak sezaryen: 
Karar kimin olmalı?
Kürtaj ve sezaryen arasındaki bağlantı, sezaryen yönteminin ikiden fazla doğuma 
izin vermediği gerçeğinin ifşasıyla ortaya çıktı

Müge Yetener

Kadınların görüşlerini ve 
kaygılarını dikkate almamak, 

korkularına rağmen 
bir yönteme zorlamak; 

gebeliğin ve doğumun tüm 
risklerini üstlenen kadını 

yok saymaktır

mini DOSYA
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Popüler kültür, yalnızca uzak-
tan izlediğimiz bir görüntüler 
silsilesinden ibaret değil elbet; 
her birimizin hayatlarına bir 

biçimde değiyor. Bu “bir (ya da bir çok) 
biçimde”yi yuvarlak masamıza yatırdık. 

Esra: Amerikan kültür emperyalizmi 
gerçekten ne kadar etkili değil mi? Tüm 
bunlar bizde de geçerli yani. Son yıllarda 
birçok güzellik salonu, spor kulübü açıl-
dı. Zayıflamak için çeşitli ilaçlar ve bu 
ilaçları kullanarak kilo veren ünlülerin 
reklamları her yeri sardı. Bir baskı var 
herkeste. Daha ince olayım, bilmem ne 
beden olayım. Kabul edilmiyorsun yani.

Yıldız: Menapoz sürecinde 10 kilo al-
dım, kendimle hâlâ barışamıyorum. Hâlâ 
eski günlerimdeki elbisele-
rimi vermek istemiyorum. 
Hep bir umut, belki zayıfla-
rım ve onları tekrar giyerim 
düşüncesi. Ama öyle bir şey 
yok. Kiloyu veremiyorsun. 
Yakın zamanda dağıttım 
artık. Belli bir yaştan sonra 
zor gidiyor. Bunun için bir 
sektör var. Reklamlar da sü-
rekli bombardımana devam 
ediyor. Kaptırıyorsun ken-
dini. Acaba denesem bir işe 
yarar mı diye. Ben kendim 
için de söylüyorum… Kilo-
dan kurtulma derdi. Tamam, 
manken değiliz, şu değiliz, 
bu değiliz ama kendini iyi 
hissetmiyorsun. Sanki zayıf-
lasan daha iyi olacak gibi. 
Reklamların yüzde 92’si 
bilinç altımıza işlediğinden, 
sürekli dönüp kendisini ye-
nilediğinden kendimizi kur-
taramıyoruz. Dolayısıyla 
o güzellik algısı bize de yerleştiği için 
saçımız öyle olmayınca kendimizi güzel 
hissetmiyoruz. Bu mutsuzluğun sebebini 
bilsek de işte bu algı meselesi bence.

Güliz: Mesela ben 30 yaşıma geli-
yorum artık. Bu yaşıma kadar hiç kilolu 
hissetmiyordum. Kendimi hep zayıf his-
sediyordum. Kilo almaya çalışıyordum. 
Aldım kiloyu. Ama sonra bir mağazaya 
gittiğimde kıyafetler üzerime olmuyor. 
Mecbur kalıyorsun o şeye girmeye. Öyle 
ölçütler var ki o ölçütlere uymazsan, 

bambaşka bir noktada, toplumun tama-
men dışındasın.

Görkem: Mesela uzun boyluyum. 
Aynı şey boyda da var. Yapılan üretilen 
hiçbir ürün bana göre değil. Doğduğum-
dan beri böyle. Kendini biraz ona uydur-
maya çalışıyorsun.

Yıldız: Onlar sana olmadığı için sen 
kendini tırnak içinde anormal hissediyor-
sun.

Melek: Onlar doğru üretmişlerdir, 
sensin yanlış olan. Bu mesajı sürekli ve-
riyorlar. İdeal ölçüye ulaşmak değil, ka-
dının kendini her haliyle sevmesi, bizim 
yapabileceğimiz en net karşı duruş. Sana 
uymayacak elbiseler üretiliyor. Zara’ya 
hiç gidemedim, çünkü 34 bedenlik bir 

şeyler üretiyorlar. Kemik yapın buna 
uygun değil ama sen kendini kötü his-
sediyorsun. Ama bir süre sonra Zara’ya 
gitmeyerek işte pasajlardan falan giyini-
yorsun.

Yıldız: Bir de büyük beden daha 
pahalı fark ettiniz mi? Atıyorum 38-40 
ortalama bedense, işte 46 bedenin fiyatı 
daha fazla. Kumaş biraz daha fazla gidi-
yor mantığından mı? Bilmiyorum, daha 
pahalı. İnsanları zayıflamaya yönlendiri-
yorlar.

Melek: Reklamlarda şöyle bir şey 
var. Bir yandan sanki feministlerin argü-
manlarını kullanıyormuş gibi rahat, öz-
gür olmak, istediğin gibi giyinmek, be-
denin sanki senin kontrolündeymiş gibi 
sunuluyor. Ama bir yandan hiç de öyle 
değil. Çünkü standart bir kadın çiziliyor, 
çok ince, edilgen, böyle aşırı zayıf ve 
ilişki denen şey de erkeğin kontrolünde; 
insani olmayan, kaba ve hani şiddete da-
yalı bir erkek cinselliği ile birlikte olan 
bir şey. Kadınlar edilgen, nesne. Aslında 
hiç kendi kontrollerini elinde tutar gibi 
resmedilmiyorlar. Belki bunu vurgula-
mak, bunun farkında olmak gerekiyor. 
Orda bir kutupmuş gibi gösteriliyor, yani 
muhafazakâr olmayan kadınmış gibi çi-

ziliyor ama o da başka bir 
kalıp.

Gülin: Türkiye’de aile 
yapısını koruyan reklamlar 
ağırlıklı olarak görülüyor. 
Aile vardır. Anne yemeği 
getirir ortaya koyar. Baba 
genelde erkek çocukla be-
raber arabayı falan yıkar. 
Süpürge reklamlarına bakın 
kadın süpürüyordur. Beyaz 
eşya reklamlarında genelde 
çamaşırı kadın atıyordur, te-
mizlik reklamlarında hep ka-
dın vardır. Türkiye’deki rek-
lamlarda böyle bir toplumsal 
cinsiyet boyutu, böyle bir 
cinsiyetçilik var.

Yıldız: Ailede kadının 
rolünü yeniden üreten bir an-
layış var. Kadınlar evdedir, 
çalışır, işten geldikten sonra 
yemek yapar, sofrayı kurar, 
çocuğun altını değiştirir. Ba-
banın çocuğun altını değiştir-

diği reklamla karşılaşmayız.
Melek: Muhafazakar ve aileye yöne-

lik reklamlarda; daha usturuplu giyinmiş, 
güler yüzlü, bakımlı, anneci tavır sergi-
lenirken; gözlük, parfüm reklamlarında 
daha erotik ve seksi çağrıştıran görün-
tüler izliyoruz. Bedenin çıplaklığının ön 
plana çıktığı reklamlarda hep yabancı 
tipli ya da yabancı kadınlar oynatılıyor. 
Reklam yapıyoruz ama ahlak dışı diye 
tanımlayabileceğimiz şeyleri bizim ka-
dınlarımız yapmamış oluyor. Böyle tem-

“O zaman yeni bir ayna inşa etmek 
gerekiyor...”
Egemen kültür bir ayna oluşturuyor. Bu aynada birtakım kadın figürleri çizili, bize nasıl 
olmamız gerektiğini söylüyor. Oraya başka bir ayna koymadıkça, oradan kurtulmak zor
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Erkek kendisini asla ispatlamak zorunda 
kalmayan bir varlık … Ama biz en ufak bir şey 

yaptığımızda o değer değişiyor, değerimiz 
eksiliyor
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siller var. Alttan alta kadın-
ların ayrışması reklamlarda 
da devreye giren bir şey.

Yeliz: Bir şey okudum, 
İran’da 10 kadından 8’i bu-
run estetiği yaptırıyormuş. 
Her yerleri kapalı. Göğüs 
falan o kadar önemli değil, 
çok ilginç geldi. Oran çok 
yüksek.

Mine: Egemen güzel-
lik algısı, beyaz tenli, ince 
uzun, renkli gözlü, mesela 
Çinliler de gözlerini yuvar-
laklaştırıyorlarmış. Batılı 
gibi görünmek için. Renk-
ten ziyade, şekil olarak… 
Siyah tenliler de tenlerini 
açtırıyorlar ya. Şunlar güzel, 
bunlar çirkin diye bir estetik 
algı var.

Özgü: Kadınlar erken yaşlardan iti-
baren güzel ve çekici kadın olmanın, 
ulaşılmaz bir şey olduğunu öğreniyorlar. 
Hiçbir zaman zaten öyle olamayacaklar. 
Hep eksikler… O da çok güçsüzleştiren 
bir şey. Reklamlarda fotoshopla, oyun-
larla, ayrı ayrı kadınların beden parçaları 
birleştirilerek bir takım modeller oluş-
turuluyor. Görüntünün üzerinde oynanı-
yor. Bir sürü oyunla oluşturulan sahte bir 
kadın vücudu hedefteyken zaten baştan 
kaybetmiş durumdasın.

Melek: Çirkin kadın yoktur, bakım-
sız kadın vardır şiarıyla sürekli bakım 
yapmak ve dolayısıyla tüketmek daya-
tılıyor. Çevremizdeki insanlar da şunu 
giysene, kendine baksana, saçını boya-
sana vb. gibi uyarılarla bu işi olumluyor.

Yeliz: Özellikle, feminist politikada 
sadece kadınların olmasını bu yüzden 
seviyorum. Kadınlar arası rekabeti azal-
tıyor. Güzelliğini ön plana çıkarmak is-
tiyorsan, erkek olmadan da bunu yapa-
bilirsin. Fakat farkında olmadan yaptığı-
mız şeyler de var. Ortama erkekler girdi-
ği zaman, söylemimiz farklı olsa da dav-
ranışımız değişiyor. Erkeklere kendinizi 
beğendirmeye yönelik; daha göbekler 
içeri çekiliyor, daha duruşlar değişiyor 
-heteroseksüel kadınlar için tabii ki de… 
Dolayısıyla erkeklerin girdiği mekan-
larda, ben mesela aynı kadınlarla, aynı 
feminist arkadaşlarımla aynı derecede 
rahat hissetmiyorum. Beğendirmeye yö-
nelik davranış kalıplarını hissediyorum 
kendimde de başkalarında da.

Özgü: Acaba bu bizim aramızda far-
kına varmadan bir takım hiyerarşiler üre-
tiyor mu?

Görkem: Uzun zaman hiç makyaj 
yapmadım, tamamen unisex giyindim. 
Etrafımdaki herkesin bir imajı, ne bili-
yim bir tarzı var ama ben hiçmişim gibi 

gelmeye başladı ve ondan sonra makyaj 
yapmayı öğrenmeye çalıştım. Herkesin 
asgari düzeyde bir moda kalıbına uydu-
ğunu farkettim.

Yeliz: Mesela biri sana bir iş verirken 
ya da senin sözünü dinlerken çok önemli 
oluyor. Bir de ekonomik bir boyutu var. 
Ekonomik düzeyine göre herkesin kendi-
ne göre bir tarzı var.

Ayşe: Alt kültürler de aslında bir vit-
rin haline geliyor. Mesela hippi olmak 
için tonla para dökmen gerekiyor. Eski-
den doğal yapılan rastaya şimdilerde 600 
lira ödüyorsun.

Gülin: Eskiden medya bu kadar içi-
mizde değildi ve Amerikan kültürünü bu 
kadar yakından tanımıyorduk. 80’lerden 
sonra eve televizyon girmeye başladı. 
Biz artık başka kültürleri öğrenmeye 
başladık… Kabul gören kadın tipi bize 

oradan pompalanmaya başladı. Dikkat 
ederseniz, son 10-15 yıldır stiller bir 
acayip. Herkesin bir imajı olmalı falan. 
Böyle kategorilere ayrılmış durumda. 
Saç kesim şekli var, sakal bırakma şekli 
var. Ayakkabı filan, markası var, modeli 
var. Aslında, güya muhalif kesim diyoruz 
ama o da parayla alınır bir şey oldu. O da 
bir pazar yaratmış durumda.

Görkem: Özellikle akademik dün-
yada şık giyinmek, farklı bir şey katıyor 
olaya. Eğer sen kendine bakmıyorsan, 
kimse sana güvenmez, güvenip de işini 
teslim etmez gibi bir algı var.

Yeliz: Mesela birisi şişmanladığında 

bu sıra güzelleştin denmez de, 
zayıfladığında deriz. Bu kendi 
aramızda da sık olan bir şey. 
Dilde paylaştığımız o egemen 
kültürle ilgili birçok şey var. 
Dile yansımasa dahi bizim 
kafamızda var diye düşünüyo-
rum. Mesela siyahların müca-
delesinde, kanunların değişme-
sinden, dilde ırkçı söylemlerin 
düzeltilmesinden sonra gelinen 
aşamada şöyle bir şey var. Ta-
mamen kanunlar değişti, ama 
ben sana baktığımda seni si-
yah görüyorum. Benim hayal 
dünyam hâlâ siyahın güzel ol-
madığı, akıllı olmadığı üzerine 
kurulu. Dolayısıyla, biz bunla-
ra dikkat ediyoruz ama acaba 
o algılarımızda bir değişiklik 

var mı? Kendi adıma, ben pek öyle diye-
miyorum. Halen genel algıya göre baktı-
ğımda bu güzel diyorum. Bunu söylemi-
yorum belki diğerlerine, ama düşünüyo-
rum. Egemen kültüre alternatif kıyafetler 
giyiyor olabilirsin, ama egemen kültürle 
aynı güzellik anlayışını paylaşıp, kendi-
ni güzel bulduğun için onun üzerinden 
beslenerek yaşamaya devam edebilirsin 
ve bu da aramızda hiyerarşi yaratmaya 
devam edebilir.

Mine: Egemen kültür dediğimiz şey 
bir ayna oluşturuyor. Bu aynada bir ta-
kım kadın figürleri çizili, bize nasıl ol-
mamız gerektiğini söylüyor. Oraya başka 
bir ayna koymadıkça, oradan kurtulmak 
zor. Dile dökmesek de düşünce yapımızı 
oluşturuyor. Çünkü ben bir ayna olmak-
sızın nasıl olmak gerektiğini bilmiyo-
rum. O zaman yeni bir ayna inşa etmek 
gerekiyor. Bu feminist mücadelenin bir 
parçası olmalı, yeni bir ayna inşa etmek 
hani.. Klişe belki, nasıl toplumsal cinsi-
yet rollerini değiştirmek istiyoruz, orta-
dan kaldırmak istiyoruz hayal ettiğimiz 
dünyada... Güzellik algılayışı da herke-
sin kendine göre olmalı.. Dayatılan şey-
lerden kurtulmak. Bu da onun bir parçası.

Özgü: Güzellik anlayışı diye bir 
şeye niye ihtiyacımız var? Hiyerarşi ya-
ratan bir şey. Aslında güce dair bir şey. 
Buradan da iktidar oluşuyor. Güzellik 
anlayışına dahil değilsen dışlanıyorsun, 
sözün dinlenmiyor. Kendimle ilgili şey 
düşündüm: öğrencilikte, üniversite yıl-
ları ve bir dönem pratisyen hekimlikte 
etek giymek mecburi olsa da, ben ge-
nelde pantolon, hatta kot pantolon giye-
bileceğim yerlerde çalıştım. Sonrasında 
asistanlık eğitimim sırasında ciddi olarak 
uyarıldım. Hastaların seni dinlemesini, 
ciddiye almasını istiyorsun; bu kılıkla 
mı ciddiye alacak? Oldukça etkilendim 
herhalde ki, bunu biraz kadınlığı bulma 

YUVARLAK MASA

Kadınlar erken yaşlardan 
itibaren güzel ve çekici 

kadın olmanın, ulaşılmaz bir 
şey olduğunu öğreniyorlar. 

Hiçbir zaman zaten öyle 
olamayacaklar. Hep 
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ve bundan hoşnut olma olarak tarif ettiy-
sem de, yıllardır işe pantolonla gittiğim 
gün çok sayılıdır. Etek giymek gibi bir 
şey gelişti. Kendimi iş anlamında güven-
siz hissettiğim günlerde topluklu pabuç 
giymek, makyaj yapmak gibi. Sanki bu-
radan bir güç geliyor. Bir yere kabul edil-
men, sözünün dinlemesi, kamusal alanda 
var oluşun sanki o beden özelliklerinden 
yola çıkarak oluşmaya başlıyor. Bu da ik-
tidar ilişkilerine dair...

Gülin: İş bulmak için gerçekten genç 
ve güzel olman lazım. Düzgün giyine-
ceksin, topuklu giyeceksin, makyaj ya-
pacaksın. Finans sektöründe çok yaygın 
bir şey. Benim bir arkadaşım aldığı ma-
aşın neredeyse yarısını kuaföre veriyor-
du. Çünkü senin oradaki sunumun, buna 
yönelik satış ve pazarlama yöntemleri-
nin içerisinde kadının güzel olması çok 
önemli bir şey yani.

Ayşe: Açık giyinince bakılı-
yor olmayı anlamlandıramamak bizi 
muhafazakârlaştıracak bir bakış açısı. 
“Ben kapalı giyindim şimdi niye bakı-
yorsun?” gibi. Sen kapalı giyinsen de, 
ben açık giyinsem de bu tacizci zihniyeti 
bu şekilde anlamlandırmamak gerekiyor 
diye düşünüyorum. Bu bizi gece sokak-
ta yalnız başına yürümemeye de götü-
rür. Bedenimiz üzerinde popüler kültür, 
moda, kozmetik sektörü bu kadar söz sa-
hibi olmamalı. Ete kemiğe dökülmüş bir 
sözümüz olmalı. Bazen biz de alternatif 
bir şey yapıyoruz ve onun pazara dökül-
düğünü görebiliyoruz. Felsefi olarak tar-
tışıyoruz belki ama güzellikle ne kadar 
hesaplaşmış durumdayız?

Yeliz: Simone de Beauvoir’ın İkinci 
Cins kitabını okurken bunlara çok fazla 
değindik. Kadının bedenini ve toplumda-
ki algıyı çok iyi incelemiş. Kadının ruh 
durumunu incelemiş. Tüm feministler 

için okunması gereken bir kitap. Sadece 
eşcinsellik kısmı kötüydü. Ben feminist-
lerin de bedeni ile barışık olduğunu dü-
şünmüyorum.

Ayşe: Kadın olduğumuzu giyindikten 
sonra, makyaj yaptıktan sonra anlıyor ol-
mak hali çok kötü. Kadın olmak nerede 
başlıyor?

Yeliz: Erkek kendisini asla ispatla-
mak zorunda kalmayan bir varlık. En 
kötü şeyleri de yapsa, hep aynı değerde 
olan bir varlık. Her şeyi yapsa da hiç çi-
zilmiyor. Ama biz en ufak bir şey yap-
tığımızda o değer değişiyor. Çorabımız 
kaçtığında, sokağa tüylü çıktığında değe-
rimiz eksiliyor.

Esra: Pakize Suda, Datça’da erkek-
lere “Selüliti olan kadın sizi nasıl etki-
ler, etkiler mi?” diye sormuş. Erkekle-
rin çoğu, olumsuz etkilenirim; spor yap 
derim; kendine bak derim, tarzı tepkiler 
verdi. Kadın dediğin bakımlı olmalıy-
mış! Hayatım boyunca görmediğim tanı-

madığım daha da önemlisi umursamadı-
ğım adamın biri gelip benim selülitleri-
me bakıp bundan “olumsuz etkilenecek”, 
erkek arkadaşım / sevgilim / kocam bana 
“Selülitin var git spor yap,” diyecek. 
Çünkü buna hakları olduğuna yüzde yüz 
inanıyorlar.

Mine: Geçenlerde iki şarkıcı kadının 
deniz muhabbetleri olay oldu. Selülitin 
varsa hiç ortada görünme, denize bile 

girme yani. Kadınlar için nere-
deyse bir travma konusu haline 
geldi. Biri, bir yandan “Selüli-
tim olabilir, ben anneyim,” filan 
gibi bir koruma kalkanı kullan-
maya çalıştı, diğeri ise selüliti 
olduğunu toptan inkar yoluna 
gitti. Öte yandan her yaz yeni bir 
selülit eritici krem ya da güzel-
lik cihazı pazarlanıyor. Kadınlar 
söz konusu ise gerçekten eksik 
hissettirecek bir şey mutlaka 
bulunuyor. Bugün selülit, yarın 
başka bir şey.

Görkem: Karşımızda çok 
acımasız, tamamen erkeklere 
avantaj sağlamak üzere kurul-
muş bir sistem var. Kadının tü-
ketimi üzerine odaklanmış du-
rumda.

Gülin: Tüketim ürünlerinin 

yüzde 91’i kadına yönelik, sonra diyorlar 
ki kadınlar alışveriş manyağı...

Yıldız: O eşitsiz ilişki, kadının sürek-
li mükemmel olma çabasına yönelmesi, 
erkeğin de sürekli mükemmel olan bir 
kadını istemesi… Dolayısıyla, kadına 
yönelik ürünlerin çok olması ve kadınlar 
tarafından satın alınması erkek tarafın-
dan da onaylanan bir şey.

Ayşe: Bireyin birey olabilmesi 
de aynı şeye götürürmüş gibi geliyor 
bana. Bireyleşip, tek başına, yalnız ol-
mak, bunlar kapitalizmle alakalı şeyler. 
Yalnızlık kederlendiren bir şeymiş gibi 
geliyor. Kolektif olmakla baskılandı-
ğını düşünmüyorum. İnsanın kendini 
mutsuz hissetmesi gibi. Mutluluğa eriş-
mek için bir şeyler. Kapitalizm keder-
lendirerek var olabiliyormuş gibi geli-
yor. Eksik olduğunu hissettiğin sürece 
tamamlanmaya çalışacaksın.

Özgü: Bir takım aynalar var. Önce 
annemizin gözündeki ayna, hani o “ay 
benim güzel çocuğum” gibi şeyler. Aile 
belki böyle bir şey de içeriyor. Orada 
eğer beğeniliyorsak, onaylanıyorsak, 
kabul görüyorsak iyi. Ailedeki beğeni-
yi de tabii ki bu sistem belirliyor, etki-
liyor. Sonra başka aynalar, başka onay-
lanmalar... Ne diyelim o başkalarının 
gözünde onaylanmadan da olmuyoruz 
ki. Bu eksiklik de öyle bir şey. Mesela 
ben feminist arkadaşlarımın gözündeki 
onaylarla, kabulle de bir şey hissedi-
yorum. Kimse beni kabul etmiyor ama 
ben bir şeyim; yok böyle bir şey.

Görkem: Kimse beni beğenmese 
de ben kendimi beğenecek bir şey ya-
ratıyorum. Kendi aynamı çevirmeye 
çalışıyorum kendimce.

Yeliz: Ben senin birey derken ne 
demek istediğini anladım. Katılıyorum. 
Kendin olabilme, kadınlarla beraber-
ken, birlikte çirkin olmayı göze aldığın 
zamanlar, işte o... şey olabilme. Ken-
din olabilmenin tek başına olamadığı-
nı düşünüyorum. Çünkü ben kendimi 
tek başına bir bar ortamında, komik ve 
çirkin duruma düşürdüğümde onunla 
başa çıkamayabilirim. Yanımdaki ar-
kadaşlarla beraber yaparsak ben onayı 
onlardan almış oluyorum. Tek başına 
makyajı bırakmış insan olmak istemi-
yorum. Tek başıma çirkinleşmeyi kabul 
etmiş insan olmayı istemiyorum. Çün-
kü o zaman yalnız hissedeceğim. Tek 
başıma kıllarımı uzatmak istemiyorum. 
Ama bu birlikte yapabilecek bir şeyse, 
o zaman ben tuhaf, yalnız olmuyorum. 
Ortak değer paylaşmaktan bahsediyo-
ruz. Biz de toplumsalız, toplum içinde 
yaşıyoruz.

Ayşe: Böyle bir şey yapmak, güç-
lendirici bir şey elbette. 

Güzellik anlayışı diye 
bir şeye niye ihtiyacımız 

var? Hiyerarşi yaratan bir 
şey. Buradan da iktidar 

oluşuyor. Hakim güzellik 
anlayışına dahil değilsen, 

dışlanıyorsun
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Popüler kültürde her daim “popüler”: 
Cinsiyetçilik
Popüler; kısaca ve sadece hızla sevdirilen, tercih ettirilen, benimsetilen ve hızla da tükettirilendir. 
Popüler kültürde ‘olgu olarak sunulanlar’ ve ‘beğendirilenler’, hem gerçek manada hem de toplumsal 
olarak üretilir, dağıtılır ve tüketilir. Doğası gereği sürekli değişimle, hızlıca tüketilmesiyle sistemin sür-
dürülebilirliğini sağlar. Hem malın hem de kullanıcının değeri olarak sunulan, satın aldırılan, kullandı-
rılan, değiştirilen, tükettirilen ürünle popülerliğin yeniden üretiminin koşulları oluşur adeta.
Popüler kültür, bu döngüyü sürdürmek için ihtiyacı olan her alana sızar: Sanat, spor, medya, politika, 
moda, sağlık, kozmetik, eğitim, edebiyat, eğlence… Saymakla bitmez alanlarda üretilen popülerlik 
sevilir, tercih edilir, alınır, kullanılır; böylece popülerleşir.
Kişi, varlığıyla, ruhuyla popülerliğe katılır ve bu katılımı da çoğu zaman kendisi seçiyormuş, kendi öz-
günlüğü veya özgürlüğüymüş gibi algılar. Hâlbuki düşünmeden, sorgulamadan uzlaşıyor değil midir?
Popüler kültür, patriyarkal kapitalizmin payandasıdır; cinsiyetçidir. Sundukları da doğal olarak bu dü-
zende erkekler ve kadınlara özgü olarak belirlenen cinsiyet rollerini yeniden yeniden üretir. Dönüştür-
mez, değiştirmez, geliştirmez.
Popülerleşmeyen ve kendisi için tehlikeli olan alanları, eylemleri, kimlikleri, fikirleri dışlamaya, yalnız-
laştırmaya, değersizleştirmeye, marjinalleştirmeye çalışır. “Tersinden popülerlik” de diyebileceğimiz 
yöntemleri kullanır. O alanın, eylemin, fikrin edinilmemesini, “Ondan değil” olunmasını popülerleştirir.               
Ama söz burada biter mi? “Kadının fendi”, popüler kültürü zaman zaman da olsa alt edemez, en 
azından cilasını şöyle bir çizemez mi? Popülerliğin popülerliğinden, kendi sözümüzü söylemek için 
yararlanamaz mıyız?
Eleştirilerimizle olduğu kadar, sorularımızla da beslediğimiz popüler kültür dosyamıza buyrun...
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İçi de dışı da bizi yakar! Bu yangını 
söndürmek de pek tabii bize düşer!
Popüler kültür-kadın ilişkisi edilgen bir ilişki mi? Bizi edilgen kılmaya çalışan her 
şeye karşı mücadele verirken popüler kültürü bir mücadele alanı olarak görmemek 
mümkün mü?

Hegemonya mücadelesinin 
önemli bir parçası olan po-
püler kültür üzerine yapı-
lan tartışmalar, aslında bir 

nefeste tüketilemeyecek hatta bir dos-
yaya sığdırılamayacak kadar geniş bir 
çerçeveyi içeriyor. Popüler kültür-femi-
nizm ilişkisi, popüler kültür ürünlerinin 
sürekli hayatımızda olması nedeniyle 
çoğu zaman üzerine konuştuğumuz bir 
mevzu. Bu kış düzenlemeye çalıştığımız 
Feminist Cumartesi buluşmalarından 
cesaret alarak popüler kültür-feminizm 
üzerine daha fazla kafa yormaya çalış-
tık. Hem mevzu geniş olduğundan hem 
de biz tartışmalara yeni başladığımızdan 
popüler kültür-feminizm ilişkisi/eleşti-
risini Feminist Politika’nın dosya ko-
nusu yaparak hep birlikte ve daha geniş 
sürdürelim istedik. Popüler kültür geniş 
bir alan; ancak biz tartışmaya hayatımı-
za en çok değen yanlarından, ürünlerin-
den başladık. Bu vesileyle kafamızdan 
geçen soruları sıraladık.

Popüler kültürü kabaca tanımlama-
ya çalışsak; halkın sevdiği, beğendiği 
şeyler ya da kitle kültürü diyebiliriz pek 
tabii. Söyleyemeyeceğimiz şey, yekten 
iyi ya da kötü olduğudur herhalde. Bu 
yüzden de sordukça sorduk, cevapları 
bulamadıkça hep birlikte bulma yoluna 
düşeriz diye umutlandık. En klasiğin-
den başladık: Popüler kültürü ne belir-
ler; ticariliği aramızdaki en uzun mesafe 
mi; arz mı talebi, talep mi arzı belirler; 
hayatımıza nerelerden, nasıl sızar; nasıl 
sinsice rızamızı alır? Peki, bu rızaya biz 
nasıl direniriz? Erkek egemen sistem 
ve dil popüler kültür aracılığıyla nasıl 
üstümüze boca edilir? Popüler kültürü 
feminist politikanın mücadele alanı ola-
rak görüyor muyuz? Gündelik hayatın 
içine bunca sinmişken, sızmışken ve 
feminizm gündelik hayatın, özel olanın 
politikasıyken, popüler kültürü bir mü-
cadele alanı olarak görmemek mümkün 
mü? Peki, popüler kültür feminist sözün 
üretilebileceği, yayılabileceği bir mec-
ra mı? Her gün hayatımıza bir şarkıyla, 
diziyle, bazen maçla, eğlenceyle girer-
ken buraları feminizmden muaf tutmak 

mümkün mü? Popüler 
kültüre feminist çomağı 
sokarken bir yandan ma-
sedilme tehlikesiyle başa 
çıkmak ne kadar müm-
kün? Ya da popüler kültür 
gündelik hayatımızı giy-
diğimiz giysiden, yaşa-
dığımız mekanlara kadar 
belirlerken ondan kaçmak 
mı yoksa ona karşı müca-
dele vermek mi lazım? 

Sorulara birçok cevap 
bulduk ya da hiç bulama-
dık, ama kimsenin popüler 
kültürden azade olamadı-
ğını gördük. Cinsiyetçiliği 
çok açık şekilde önümüz-
de dursa da, bu durumun 
popüler kültür ürünlerini 
hayatımızdan çıkarmaya 
engel olamadığını düşün-
dük. Tek bir açıdan açık-
lanamaz bir alan olduğu, 
başka birçok dinamik-
le beslendiği hususunda 
hemfikir kaldık. Kaldı ki 
sınıfları bile kesen bir gücü 
vardı; en azından hepimi-
zin bildiği gibi alt sınıftan 
bir işçinin evinde de bur-
juva bir ailenin evinde de sezonun aynı 
dizileri mevzu bahis oluyordu her hafta.

Görüyoruz ki dizilere, ev dekorasyo-
nundan televizyon programlarına sızan 
muhafazakâr söylem, muhafazakâr po-
litikaların habercisi oluyor. Bugün izle-
diğimiz Osmanlı dizileri, şatafatlı mo-
bilya dizayn reklamları, takı tasarımları, 
izdivaç kostümleri bir tesadüften ibaret 
olmasa gerek diye düşünüyoruz. Başba-
kanın dizi karakterlerinin nikahsız be-
raberliğini mesele etmesi, kürtaj yasağı 
gündeminde down sendromlu çocuk 
evin neşesi sözleri havada uçuşurken 
birden dizi senaryosuna dönüşmesi gün-
cel örnekler olarak önümüze düştü.

Popüler kültür, kaçmaya karar ver-
diğimizde dahi peşimizi bırakmayan bir 
alan. Her ne kadar zaman zaman tele-
vizyon izlemeyerek, popüler sinemadan 
uzak durarak, alternatif müziklere ve alt 
kültürlere yönelerek alternatif alanları-

mızı yaratmaya çalışıyor olsak da, ege-
men olandan azade yaşamlar kurmamız 
pek mümkün olmuyor. Popüler kültürün 
üreticisi ve tüketicisi olan toplumla/po-
litikalarla gündelik hayatta bir biçimde 
ilişkileniyor, çoğu zaman o alandan ge-
len mesajlara “maruz” kalıyoruz. Alter-
natif alanlarımızı da popüler kültür kar-
şıtlığı üzerinden tanımladığımız ölçüde, 
egemen kültürün üretiminin ve onunla 
ilişkilenme biçimlerimizin analizi bizler 
için daha da önem kazanıyor. Bu nok-
tada popüler kültür analizinin, politika 
yaparken irdelediğimiz egemen söyle-
min gündelik hayattaki ayağı olduğunu 
görmek önemli.

Popüler kültür analizinde feminist 
bakış açısı, birçok alanda olduğu gibi 
sonradan, feminist araştırmacıların ça-
balarıyla literatüre girmiş eleştiri yön-
temlerinden biri. Popüler kültür, hege-
monyanın yansıması olarak kadınların 

Selime Büyükgöze-Nacide Berber

DOSYA

Bugün izlediğimiz Osmanlı dizileri, 
şatafatlı mobilya dizayn reklamları, 
takı tasarımları, izdivaç kostümleri 
bir tesadüften ibaret olmasa gerek 
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beden, emek ve kimliklerini sömürmek-
te önemli bir araç. Kadın temsillerini, 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini 
üretecek modeller halinde sunulduk-
ları dizilerden reklamlara, televizyon 
programlarından dergilere kadar farklı 
alanlarda görüyoruz. Dizilerde erkekle-
rin kardeşliğine methiyeler düzülürken, 
kadınlar erkeklerini kaybetmemek uğ-
runa birbirleriyle yarışıyor; en iyi hiz-
met eden, en namuslu olan kazanıyor. 
İstenmeyen gebeliklerde senaryo doğu-
ma müsade etmiyorsa merdivenlerden 
yuvarlanılıyor. Burada bizim aklımıza 
takılan soru ise şu: Bu kalıpların dışına 
biraz olsun çıkabilenleri nasıl değerlen-
dirmemiz gerekiyor? Aşk-ı Memnu’nun 
Bihter’ini sonunda öldürmüş olmalarını 
da aklımızın bir kenarında tutarak; kür-
taj olmuş, kocasını aldatmış bir kadın 
kahramanın birçok izleyici tarafından 
sevilmesini, ölümünün neredeyse yası-
nın tutulmasını nasıl değerlendirmeli-
yiz? Peki ya tecavüzüne göz yuman er-
kekle “mutlu” bir yuva kuran Fatmagül 
aracılığıyla bir parça da olsa televizyon 
ekranında görebildiğimiz kadın daya-
nışmasını?

Kadınların sürekli pasif popüler kül-
tür tüketicisi olarak kurgulanması, bu 
yüzden gündüz kuşağı programlarının 
ve akşam dizilerinin “tam da kadınlara 
göre programlar” olarak televizyonda 
yerini almasıyla örtüşüyor. Oysa popü-
ler kültür-kadın ilişkisi bu kadar edilgen 
bir ilişki mi? Bizi edilgen kılmaya ça-
lışan her şeye karşı mücadele verirken 
popüler kültürü bir mücadele alanı ola-
rak görmemek mümkün mü? Popüler 
kültür-yüksek kültür tartışmalarında 
kadının popüler kültürle özdeşleştiril-

mesi sadece bir tesadüf mü, yoksa erkek 
egemen sistemin başka bir yüzü mü? 
“Akıl”ı temsil etmeyişimizin akıl gerek-
tirmeden tüketimi yapılan popüler kül-
türle yan yana düşmemizde etkisi açık-
ken, feminist çomağı popüler kültüre 
sokmanın gerekliliği ortada durmuyor 
mu? Arz mı talebi, talep mi arzı belirler 
tartışmalarında terazide ağırlık bir tara-
fa düşemezken, kadınların da bu ilişkide 
aktif rol oynadığı açık değil mi?

Popüler kültürü görmezden geleme-
yecek olmamızın bir haklı nedeni de, 
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden 
üretildiği, öğretildiği modelleri bolca 
içinde bulundurması. Toplumsal cin-
siyet rolleri evlilik, yemek, moda, ev 
dekorasyonu programları aracılığıyla 
yeniden yaratılırken olmamız istenen 
“ideal kadın” modelleri sürekli bize ha-
tırlatılıyor. İşte bu yüzden de popüler 
kültür feminizm için bir direniş alanı ol-
mayı hak ediyor. Aynı zamanda popüler 
kültür eleştirilerinin de genelde erkek 
egemen bakış açısıyla yapıldığını söyle-
yebiliriz, çünkü bütün sistemin yükünü 
nedense hep kadınlar taşır ve yapılan 
eleştirilerde tüm fatura kadınlara çıkar-
tılır. Dizi karakterlerinin yorumlanışın-
dan tutun, “boş zamanlar”ını değerlen-
diren “boş kadınlar”ın uğraşı görülen 

tüm gündüz kuşağı programlarındaki 
kadınlara, sürekli biziz eleştiriye tabi tu-
tulan. Kadınların tüketim kültürünün lo-
komotifi olduğu, “kadın” programlarına 
talepkâr oldukları yönündeki saptama-
lar sonrası gelen analizler, feminizmden 
nasibini almamışsa, eksik kalmaktan ya 
da bir biçimde egemen söylemi güçlen-
dirmekten öteye gidemiyor. Feministle-
rin kadınların neden bu rolleri sahiplen-
diklerine dair yapacakları analizlere bu 
alanda çokça ihtiyaç var. Hegemonya-
nın, kapitalizmin kadınların hayatlarını 
nasıl cendereye aldığını, yaşam biçim-
lerini nasıl şekillendirdiğini ve bunların 
sonucunda kadınların mücadele edebil-
mek için nasıl taktikler geliştirdiğine 
dair kapsayıcı sözün feminizmden çıka-
bileceğine inanıyoruz.

Neoliberalizmin damgasını taşıyan, 
hemen tüketilen, kalıcı olmayan popüler 
kültür ürünlerinin, herkes gibi feminist-
lerin de hayatını etkilediği açık. Bizim 
de, içinde olduğumuz ve etkilendiğimiz 
bir alan olan popüler kültürün hem tüke-
ticisi hem de üreticisi olduğumuz kesin. 
Amma velakin feminizmin deliklerden, 
çatlaklardan bu alana sızması, hatta biz-
zat çatlaklar yaratması da bir o kadar 
mümkün görünüyor… Stuart Hall’un 
tanımladığı gibi popüler kültürü bir rıza 
ve direniş alanı olarak görmek, yolumu-
zu açacak bir bakış açısı sunabilir. 

Kadınca örneğinde popüler kültür 
ile feminizmin nasıl ilişkilenebileceği-
ni gördük. Tabii bu örnekleri ele alır-
ken egemen kültürün sözümüzü içine 
aldığında nasıl kendi çıkarları doğrul-

tusunda kullanabildi-
ğini ya da sözümüzün 
içini boşaltabildiğini 
de biliyoruz. Peki, ma-
dem bu popüler kültür 
hem kaçamadığımız 
hem de pek başıboş bı-
rakmamamız gereken 
bir alan; onunla nasıl 
ilişkileneceğiz, nasıl 
mücadele edeceğiz ya 
da mücadeleye dahil 
edeceğiz? Bu sorunun 
cevaplanması gereken 
bir soru olarak tekrar 
tekrar gündeme getir-
menin önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu 
dosyadaki yazıları, bu 
yolu yürümeye başladı-
ğımızın kayıtları olarak 
görüyoruz… 

DOSYA

Popüler kültür gündelik 
hayatımızı giydiğimiz 
giysiden, yaşadığımız 

mekanlara kadar belirlerken 
ondan kaçmak mı, yoksa 

ona karşı mücadele vermek 
mi lazım?
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aynada titreyen yalan büyüyor
bir kültür insanının ya da ürününün tanınır, sevilir olması tabii ki önemli. ama onu 
“popüler kültür”ün parçası yapan bu değil egemen ideolojiyle uzlaşma ihtimalinin 
fazlalığı

aslında popüler kültür epeyce sorun-
lu bir ifade çünkü bu tanımla kastedi-
len kültürel malzeme mutlaka popüler 
olmayabiliyor. örneğin metal grubu 
pentagram ve rapçi sagopa kajmer’in 
konserleri, basında pek duyurusu yapıl-
masa da dolup taşıyor, konserlerde on-
lara binlerce kişi eşlik ediyor. buna kar-
şılık ebru polat kolay kolay bir salonu 
dolduramaz. ama magazin basını için 
aşk şarkıları söyleyen güzel bir kadın, 
karmaşık imgelerle yüklü sözleri olan 
saçlı sakallı adamlardan daha cazip ve 
bu yüzden biz polat’a pentagram’dan 
da, sagopa kajmer’den de daha çok rast-
larız. klasik müzik dinlenmiyor diye 
yakınıp duran fazıl say’ın adı da ge-
niş kesimlerce tanınıyor. daha ilginci, 
istanbul’a geldiğinde zizek hakkında 
yapılan haber sayısı, 20 yıl aradan sonra 
albüm çıkartan pentagram hakkında ya-
pılan haber sayısından fazla!

bir kültür insanının ya da ürününün 
tanınır, sevilir olması tabii ki önemli. 
ama onu “popüler kültür”ün parçası ya-
pan bu değil, egemen ideolojiyle uzlaş-
ma ihtimalinin fazlalığı. sagopa kajmer 
de aslında son derece muhafazakâr bir 
adam ama sözlerindeki imge zenginli-
ği, kot tişört gezen biri olması onu tü-
ketim kültürünün dışına itiyor. tüketi-
lebilirlik -yani insanın zihninde hiçbir 
fikir uyandırmayacak şarkı sözleri- bu 
uzlaşmanın önemli bir kıstası çünkü. 
o yüzden basın ne onu ne pentagram’ı 
ne grup yorum’u ne de rahmetli kazım 
koyuncu’yu göz ardı edemiyor ama 
yine de “popüler kültür”ün parçası ol-
maları mümkün değil.

bütün bunları göz önüne alarak bu 
yazının ele alacağı alanı, masallardan 
dizilere, magazin gündemine, edebiya-
tın belli biçimlerine uzanan, kolay ula-
şılan, kolay tüketilen ve egemen ideo-
lojiye boyun eğdiği oranda görünürlü-
ğü artan ürünler olarak tanımlıyorum.

bu türden kültür ürünleriyle ilgi-
li son on beş yılda önemli değişimler 
yaşandı. bunların başında, hedefi ula-
şılmak ya da tüketilmek olmayan (yani 
sanatçının/sanatçıların kendini gerçek-
leştirmek, yaratıcılığını deneyimlemek, 
belli fikirlerini paylaşmak amacını ön-
celediği) ürünlerle “popüler” olanların 

bağının bütünüyle kopması geliyor.
geçtiğimiz otuz yılda ortaya çıkan bir 

gelişme, özellikle edebiyat, sinema gibi 
alanlarda çok tüketilen ürünlerin yara-
tıcılarının farklı alanlardan beslenmesi 
ve eleştiriye bütünüyle kapalı hale gel-
mesi oldu. örneğin, 1980’lerin çoksatarı 
selim ileri, edebiyat dünyasıyla iç içe 
bir yazardı; bugün siyaset ve edebiyatla 
benzer bir ilişki kurup çok satan, ahmet 
ümit’ten başka isim gelmiyor akla ilk 
ağızda. zaten zayıf olan edebiyat ve si-
nema eleştirisi sadece az tüketilen ürün-
lere mahsus bir şey gibi algılanır oldu.

diğer yandan, muhalefetin ve sol-
culuğun küçümsenmesinin ilk bakış-
ta göze çarpmayan derin etkileri oldu. 
“halk”ın gündemden düşmesi “halka 
hitap”ın da küçümsenmesine yol açtı. 
entelektüelin anlamı bütünüyle değişti, 
bir üslup ve dil tercihine indirgendi. ör-
neğin sizin “çok korktum” diyeceğiniz 
duruma “tehdit algısı deneyimledim” 
diyen insana entelektüel denir oldu. 
oysa eskiden entelektüel diye korkuları-
mızın kaynağını araştıran insana denir-
di. sorgulayan ürünler gittikçe ulaşılmaz 
hale geldi.

buna karşılık özellikle televizyonla 
birlikte kolay tüketilir olanın etkileri 
yaygınlaştı. zamanında hiçbir entelek-

tüel yeşilçam filmlerini izlemeye ta-
hammül etmezdi ama onların bugünkü 
muadilleri, dizilere karşı benzer bir ya-
bancılaşma yaşamıyor.

feministler açısından “popüler kül-
tür” özellikle önemli bir alan çünkü cin-
siyet rolleri ve cinsellikle ilgili mesajla-
rın çoğu bu alandan ulaşıyor bize.

burada maalesef bu mecrada da daha 
önce yazdığım bir fikri tekrar etmek zo-
rundayım. cinsiyet ve cinsellikle ilgili 
tutum ve davranışlarımıza sadece bilin-
cimiz değil bilinçdışımız da yön verir.

şarkılar, filmler, masallar, onlardan 
pek farkı olmayan diziler sadece aklı-
mıza değil, hatta ondan daha çok duy-
gularımıza seslendiği için bilinçdışımızı 
etkiler. ve bu etkiyi aşmak, silmek çok 
daha zor. nitekim kadınlara yönelik şid-
dete itiraz etmeye geniş bir kesim yat-
kın. ama “kadın erkekten güçsüzdür, 
onun korunmasına muhtaçtır” dendiğin-
de duraklayanlar çok çünkü gözlerinin 
önüne topuklu ayakkabıları ve dekolte 
elbisesiyle yağmur altında kalmış bir 
fıstığın araba lastiğini değiştiren bir ya-
kışıklı geliyor. kim bilir kaç romantik 
komedi akıllarını çelmiş.

oysa biz gerçek hayatta fıstıklar 
ve yakışıklılar değil kadın ve erkekler 
olarak yaşıyoruz. aramızda türlü ilişki 

var ve bunların çoğunu izlemek bizi 
sıkıyor çünkü doğduğumuzdan beri 
masal okuyor, izliyoruz. eski yeşil-
çam filmlerini hatırlayın, geçmişle 
ilgili bilgilerimiz muğlak olmasa 
bugün bir nebze bile gerçeklik duy-
gusu vermezler. çekildikleri yıllarda 
ise izleyenler hayatta hiçbir karşılığı 
olmayan öykülerle karşı karşıya ol-
duklarını biliyordu. bugün de birçok 
dizi öyle. çekicilikleri de burada za-
ten, izleyeni gündelik hayatından bir 
süreliğine de olsa uzaklaştırmaların-
da.

burada karşımıza birden fazla 
mesele çıkıyor. bunlardan ilkini hal-
letme konusunda feministler olarak 
yalnız değiliz.

herkesin iyi, kaliteli müzik, ede-
biyat, sinema ve plastik sanatlara 
hakkı vardır. bunlardan keyif alma-
nın herkesin harcı olduğunu bize 
reel sosyalizm deneyimleri sırasında 
operaları, baleleri, klasik müzik kon-
serlerini dolduran, edebiyat dergi-

ayşe düzkan
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lerini kapışan emekçi kitleler gösterdi. 
punk vb. deneyimler ise sanat yapmanın 
herkesin harcı olduğunu kanıtladı. biz 
bunları kadınlar açısından da tekrarla-
yabiliriz, tekrarlamalıyız.

öte yandan şunu unutmamak gerek; 
cinsiyetçilik cehaletin ya da basitliğin 
bir sonucu değil. ve pekala yüksek ede-
biyatta ya da deneysel sinemada veya-
hut iyi müzikte de karşımıza çıkabiliyor 
ve daha ikna edici olabildiği için daha 
da tehlikeli. ama bunlara yönelik mü-
cadeleyle kolay ulaşılabilir kültürdeki 
muadilleriyle mücadele arasında önemli 
bir fark var bence. biri için entelektüel 
araçlar yeterliyken diğeri daha farklı 
ve çeşitlendirilmiş bir mücadele gerek-
tiriyor. örneğin, nazım hikmet’in ya da 
ismet özel’in cinsiyetçi şiirleriyle ilgili, 
saygın bir edebiyat dergisinde yayınla-
nacak bir eleştiri çok etkili olabilir ya da 
bir dergideki cinsiyetçi bir makaleyi bir 
başka makaleyle geçersiz kılabilirsiniz. 
ama yüksek rating almış bir diziyle ilgi-
li aynı araçlarla etkili olmamız mümkün 
değil. bunun en önemli sebebi o dizinin 
arkasındaki güç bileşiminin zenginliği. 
bunun çeşitli sonuçları oluyor. birinci-
si o dizinin izleyicileri büyük ihtimal-
le o dergiden habersizdir, o makalenin 
sonuna kadar sabretmeme ihtimalleri 
yüksektir ve zaten dizideki cinsiyetçilik 
büyük ihtimalle o dergiyi okuyan her-
kesin fark edebileceği kadar aşikardır. 
o yüzden kendi adıma, örneğin muhte-
şem yüzyıl’ın yapısökümünü yapanların 
boşa kürek çektiği kanısındayım.

öte yandan -başta mizah olmak üze-
re- farklı ve yine duygulara da hitap 
eden biçimlerde eleştiri özellikle kurgu-
ya dayanan kültür ürünlerine karşı çok 
etkili.

mücadele verilmesi gereken ikinci 
önemli alan magazin basını. burada po-
litik gösterinin önemli bir araç olduğunu 
düşünüyorum.

feminist eylem, derdini basın bil-
dirisiyle dolaylı yoldan değil dolaysız 
biçimlerde anlatır. 2001’deki elit mo-
del look baskınını hatırlayın. bir bil-
diri okundu evet ama eylemin kendisi 
hakkındaki haberler orada yazılanları 
gereksiz bile kılmıştı: “feministler elit 
model look’u bastı.” birkaç yıldır bazı 
arkadaşları ikna etmeye çalıştığım bir 
öneri üzerinden derdimi anlatayım. her 
yaz gazeteleri, televizyonları kilo ko-
nusu, selülit ve portakal kabuğu görü-
nümü basıyor. bu tür yayın yapan basın 
kuruluşlarının binalarını birkaç kez por-
takal yağmuruna tutsak c vitamininden 
bile söz etmeye çekinmezler mi? daha 
önemlisi, bunu okuyup dertlenen kadın-
ların, kendileri değil de bunu yazanlar 

alay konusu olduğu için, içleri ferahla-
maz mı?

ama en önemli alan bence alternatif 
üretim. bununla, örneğin müzik alanın-
da sadece bizim ve sadece eylemlerde 
dinleyeceğimiz, söyleyeceğimiz parça-
lar üretmeyi kastetmiyorum. onları din-
leyip evlere dağıldığımızda yine sezen 
aksu, dans etmek icap ettiğinde yine 
ajda pekkan’la baş başa kalacaksak bize 
bile çok faydaları olduğu söylenemez.

kadınların çocuklara anlatılsın diye 
cinsiyetçilik üretmeyen masallara, ken-
dileri için cinsiyetçi ve heteroseksist 
olmayan ama hayaller kurabilecekleri 
aşk hikayelerine, örnek alabilecekle-
ri başkaldırı öykülerine ihtiyaçları var. 
ya da kalbimiz kırıldığında, evden kaç-
mayı planladığımızda bize güç verecek 
şarkılara. ve bunların üretimi, bu üreti-
mi desteklemek feminizmin bir parçası. 
burada elimizde birden fazla araç var.

 “avantgarde” işler geniş kesimlere 
ulaşmakta güçlük çekiyor ama gerçek-
ten iyiyse ana akımı da etkileyebili-
yor. piyasa sık sık yaratıcılığı kısıtla-
sa da hâlâ geniş kesimlere ulaşmanın 
önemli bir aracı. o yüzden onun parçası 
olurken de, onu reddederken de temkin-
li olunması gerektiğini düşünüyorum.

ama bence bu alanlarda üretim ya-
panlarla kurulacak ilişki de önemli. ana 
akım içinde bulunan birçok kadın ve 
hatta erkek, eleştiri ve önerilere açık 
olabiliyor. bunun araçlarını yaratmak 
elimizde.

popüler kültür alanında verilecek 
mücadele doğrudan eylemden duvar 
yazısına, roman yazmaktan gitar kursu 
düzenlemeye kadar çok çeşitli alanla-
ra uzanıyor. zaman zaman zor ve sıkı-
cı olabildiği için, suçluluk duygusuyla 
kendini popüler kültüre kaptırmak ya da 
onu yok saymak insanın daha kolayına 
gidebiliyor.

bir de, çok önemli ve belirleyici ol-
masa da soldan feministlere de bulaşan 
folklor eğilimine değinmek istiyorum. 
geleneksel olan, kadın deneyiminin tari-
hini anlamamız açısından yararlı olabi-
lir ama yasaklanmış/kısıtlanmış dillerde 
olanlar da dahil, hiçbir geleneksel eser 
bugünkü sorularımızın cevabı olamaz, 
olamıyor; hele de aşkla ilgiliyse. çünkü 
biz yeniyi arıyoruz, neyi yenileyeceği-
mizi bile yolda bulacağız.

son olarak, şunu hatırlatmak istiyo-
rum. 1990’lı yılların popüler kültürü, 
“bandıra bandıra ye beni” gibi berbat 
örneklerle bile toplumdaki özgürleşme-
den yana değişimi yansıtıyordu. ikinci 
bahar’da iki orta yaşlı insan aşk yaşıyor, 
birinin kızı evlilik dışı çocuk doğuruyor-
du. 2000’li yıllarda bunların adım 

adım gerilediğini gördük. dizilerde to-
katlar patlıyor, maçolardan cazip adam-
lar yaratılıyor, doğmamış bebeklerin 
kalp atışları dinletiliyor. şükür maçolar-
da cazibe bulmasak da tokatları, cina-
yetleri, kürtaj olmak isteyen kadınlara 
dinletilen “kalp atışları”nı biliyoruz. 
yani bu aynadan yansıyan çarpıtılmış 
olsa da “bizim hikayemiz”. o çarpıklığı 
düzeltmek boynumuzun borcu olsun. 

kadınların çocuklara 
anlatılsın diye cinsiyetçilik 

üretmeyen masallara, 
kendileri için cinsiyetçi ve 

heteroseksist olmayan ama 
hayaller kurabilecekleri 
aşk hikayelerine, örnek 
alabilecekleri başkaldırı 
öykülerine ihtiyaçları var
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Anlatılan senin hikayen değildir

Türkiye’de kadın pop şarkıcı-
ları ağırlıklı olarak “en güzel 
aşk şarkılarını” yapmalarıyla 
anılır. Bu şarkılar aslında, ka-

dınların sadece aşk değil, neşeyi ve ke-
deri, kutlamayı ve yası aynı güçle ifade 
edecek kadar insan oldukları gerçeğini 
gösterir. Bugün toplumsal yaşamda ka-
dınların neleri hissetmeye kadir olduk-
larıyla ilgili algı, ağırlıklı olarak pop 
müzik sanatçısı kadınların şarkılarıyla 
oluştu. Yine kadınların en erotik şarkıla-
rı yazdıkları söylenebilir. Erkeklerin fet-
hetme ya da karşısındaki güzellik karşı-
sında büyülenme üzerine geliştirdikleri 
erotizme karşı, her an geri çekilebilir, 
kontrolü elinde tutan bir teslimiyetle 
karşılık verir kadınlar. Ne arzulamayı ne 
arzulanmayı bir güç olarak tasvir etme-
yen, cinselliği öznelerinden soyutlayıp 
bütünüyle bir duygu ve ilişki biçimi ola-
rak gösteren şarkılar yazar kadın popçu-
lar. Pop müzik patriyarkanın kadınlara 

yüklediği tüm imajlara sahip çıkar, evet 
kadınlar daha duygusal, daha şefkatli ve 
daha kolay sosyalleşebilen varlıklardır, 
ki bu da onları erkeklerden daha “in-
san” kılar. Bir yandan da bir erkek gibi 
arzunun ateşiyle yanıp kavrulabilir, ten 
kokusuyla başları dönebilir. Ama tutku, 
kaba saba bir saldırganlığın özrü değil-
dir. Kadın-erkek herkesin, hakkıyla his-
sedilen bir tutkuyu kadın şarkıcılardan 
öğrenmesinin sebeplerinden biri budur.

Kadın pop müziği şarkıcıları bir erke-
ğin annesi, karısı, arkadaşı veya yoldaşı 
değil, sadece sevgilisi olabileceklerini 
açık açık ifade eder. Bununla birlikte, 
kadınlara da pek fazla şey vaat ettikleri 
söylenemez. Bir yerlerde bir “Ünzile” 
vardır, çok acı çekmektedir, tanımadan 
da onun için gözyaşı dökülebilir, aslı-
na bakarsanız onu hiçbir zaman tanıma 
imkanının olmayışı, onun için üzülme-
yi kolaylaştırır. Ama iki kadının hayatı 
kesiştiğinde, çoğunlukla kadınlardan 

biri, diğerinin hak ettiği mor kaftanları 
odun gibi beline sarmış “gözleri şaşı ge-
lin” olmaktan öteye geçemez. Pop şar-
kılarında kadınlar erkekler dünyasında 
onlara aşık, onların ne mal olduğunu 
görmüş, onlardan bezmiş ama ne olursa 
olsun tek başınadır. Belki zaman zaman 
“bütün kızlar toplanıp” seks, para ve 
futbol dışında bir şey konuşamayan bir 
adama yazılacak SMS hakkında dayanı-
şır ama Nil Karaibrahimgil, o gruba her 
şeyi kendine yakıştıran dünyalar güzeli 
“Pelin” tehlikesinin sızabileceği konu-
sunda kadınları uyarır. 

Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın 
ve nicelerinin sırtında yükselen yeni 
pop müzik, işleri önceki kuşak kadar 
ciddiye almaz. Erkekler hayatlarından 
gelip geçer, yenisiyle bir öncekine nis-
pet yapılır, “Bebek’te üç beş tur atılır”, 

artık kadınlar sadece hissetmeyi, arzu-
lamayı, sevişmeyi değil, eğlenmeyi de 
erkeklerden daha iyi bilir. Ayrıca artık 
kadınların iş hayatında yer alabilmek 
için çocuk bakımını erkeklerle paylaş-
mayı talep etmelerine de gerek yoktur 
çünkü öyle güçlü ve öyle çalışkan ve 
öyle pedinden tamponundan utanma-
yan bir nesil yetişmektedir ki, çocuk 
da yapacaktır kariyer de. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, tek taş yüzük gibi 
bir ürünün bile satış patlamaları yap-
masına sebep olacak ticari zekaya sahip 
Nil Karaibrahimgil düşünüldüğünde, 
belki de pek haksız bir öngörü değildir.  
Bu yeni ve “sığ” kuşağın feministler ta-
rafından önceki kuşağın “divaları” kadar 
benimsendiğini söyleyemeyiz. Fakat ne 

olursa olsun, feminist hareketin pop müzi-
ğe ilgisi yadsınamaz. Mesafeli bir ilgiden 
değil pop şarkılarını sloganı yapacak denli 
sahiplenen bir hareketten söz ediyoruz. 
Bunun bir sebebi Türkiye’deki kültürel 
dünyanın darlığı, bir sebebi de kadınlara 
kendilerini ifade etmeleri için açılan ala-
nın darlığı; sonuçta sinekten yağ çıkarır-
casına popüler kültürden özgürlük mesa-
jı, ilhamı, umudu çıkarmaya çalışıyoruz.  
Kadın pop şarkıcıları sayesinde artık ka-
dınların aşkın, seksin ve eğlencenin iyi-
sinden anladığına dair güvenimiz tam. 
Ama biz feministler bundan çok daha 
fazlasına sahip olduğumuzu da biliyo-
ruz. Ayrıca sanatın alınıp satılabilir bir 
şey haline gelişinin ne anlama geldiğini 
biliyoruz. Ama pop müziğin, müzikle 
aramıza koyduğu mesafeyi görebiliyor 
muyuz? Her sanat eserini eleştirebiliyor, 
politikleştirebiliyor, tüm bağlamını yıkıp 
yeniden kurarak sahiplenebiliyoruz, sa-
nat yapan kadınları destekliyoruz. Ama 
sanatın bizden daha yetenekli ya da daha 
az dünyevi, ayakları yerden daha kesik 
bir azınlığın icra edebileceği bir meslek 
değil, hepimizi özgürleştirecek bir ifade 
aracı olduğunun ne kadar farkındayız? 
Kadınların kendilerine sunulan gelecek-
le yetinmemesini konuşurken, bize su-
nulan sanatla neden yetinelim? Üstelik 
elimizde feminizm gibi bir ilham aracı 
varken. Bizler, her şeyi hem toplumsal 
hem öznel olarak okumaya, daha önem-
lisi öznel olanı toplumsallaştırmaya alış-
kınız. Dünyada neyin yanlış gittiği ya da 
doğrusunun ne olacağı üzerine kafamız 
karışsa bile, neyin düşmanca ve neyin 
özgürleştirici olduğunu belirleyebiliriz. 
Kısacası, sanat yapmak için muhtaç ol-
duğumuz kudret damarlarımızdaki asil 
feminist kanda mevcut, aradığımız ce-
sareti bizzat birbirimizde bulmak müm-
kün. Zaman zaman dönüşme tehlikesi 
içinde olduğumuz bir takım klişeleri 
ifade eden değil, bize hayatımızı değiş-
tirme ve kendi müziğimizi yapma konu-
sunda ilham veren kadın müzisyenlere 
ihtiyacımız var. Ve onların da, kulağı-
mızın alışık olmadığı bir müzik icra et-
seler bile, desteklendiklerini, seslerinin 
duyulduğunu bilmeleri gerekiyor. 

Sanata bir haz kaynağı, bir duygu 
tercümanı olarak bakmanın ötesinde, 
onunla derinlikli bir ilişki kurabilmek 
hepimizin yetenekleri dahilinde. Bunun 
için de onun “tüketicisi” olmak yerine, 
öznesi olmak gerekiyor. 

Haziran Düzkan

Pop şarkılarında kadınlar erkekler dünyasında onlara aşık, onların ne mal olduğunu 
görmüş, onlardan bezmiş ama ne olursa olsun tek başınadır

Kadınların kendilerine 
sunulan gelecekle 

yetinmemesini konuşurken, 
bize sunulan sanatla neden 
yetinelim? Üstelik elimizde 

feminizm gibi bir ilham aracı 
varken
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Yerli televizyon dizilerinin 
“iyi erkeklere” sunduğu 
tek var olma tarzı, ciddi bir 
“öfke denetimi” problemiy-

le nitelenen, neredeyse yarı deli bir hal. 
Bu yüzden de esas gözetilmeye, destek-
lenmeye ihtiyaç duyan “mağdur” ka-
dınlar ya bu erkeklerin korkaklığından 
eşit derecede zarar görüyor ya da kendi 
dertlerini bir tarafa bırakıp bu adamları 
yatıştırma işini üstleniyor. İyi adamla-
rın öfke patlamalarıyla ekrana yansıyan 
cesaret gösterilerinin ardında oğlan ço-
cukluğundan kurtulamamaktan, bağış-
layamamaktan ve de yüzleşememekten 
kaynaklanan korkaklık var. Bu önemli 
konuyu kısa bir yazının sınırları kap-
samında irdelemeye çalışmadan önce, 
yerli dizilerde nasıl bir medya olgusun-
dan söz etmekte olduğumuzu da yeni-
den hatırlamak gerek. 

Türkiyeli izleyicinin eğlence ya da 
kültürel tüketim pratiğinde yerli dizi ta-
kipçiliğinin önemli bir yeri var. Hafta-
da en az üç farklı diziyi yakın markaja 
alan izleyicilerin sayısı hiç az değil. Bu 
da aşk ve sadakat anlayışı, yeme içme 
kültürünün, “iyi”nin ve “kötü”nün kim 
olduğunun tanımlanması, sorun çözme 
yöntemlerinin de televizyonun kendi-
ne özgü anlam ve estetik dünyasından 
dolanıp gelerek yeniden toplumsala 
dahil olması demek. Televizyon dizile-
ri, ilişkilere dair yepyeni kodları hayat 
alanlarımıza ağır ağır yaymakla kalmı-
yor sadece; ailenin mahrem hayatın-
da, sokakta, okulda ve işyerlerinde bir 
şeyleri de inşa ediyor. İnşa edilen şey, 
dizilerle geçen upuzun yıllardan sonra 
artık adeta kendi dünyamızın dışında 
bir yerlere işaret ediyormuşçasına “top-
lumsal” deyip geçtiğimiz soyut bir alan 
değil. Seriyal dünyamızda kurgulanmış 
ana ve yan karakterler, orta yaşlı ya da 
genç kadın ve erkekler, yanı başımızda-
ki komşu kadına, aşağı kaldırımda seke 

seke yürüyen liseli genç kıza ve mahalle 
bakkalında karşılaşıp durduğumuz sert 
bakışlı, genç ve ketum oğlana bir aşk 
anlayışı, bir hak ve ihanet nosyonu, bir 
konuşma üslubu, bir tarz, bir eda ve bir 
“karakter” yüklemesi yapıyor. Televiz-
yonun ilişki ve karakter kodları aslında 
her birimizin zihniyetini ören semiyos-
fere sızıyor, diğer bir deyişle zihniyet 
örüntülerimize dahil oluyor. 

Geride bıraktığımız yayın dönemi-
nin çok izlenen üç dizisi Öyle Bir Geçer 
Zaman ki, Fatmagül’ün Suçu Ne ve Adı-
nı Feriha Koydum’da bu inşa pratiğinin 
önemi çerçevesinde feminist bir eleşti-
rel bakışın yakalayacağı önemli handi-
kaplar var. Bunların mühim bir kısmı 
da kadın temsili ve kadın dünyasında 
değil, sıklıkla ıskalanan erkek temsili 
ve erkek dünyasında ortaya çıkıyor. Bu 
üç dizide de eril bir dünyanın fiziksel ve 
sembolik şiddetine ağır biçimde maruz 
kalmış kadınların trajik öyküleri dik-
kat çekiyor. Trajedinin en ağırı elbette 
Fatmagül’ün… 

Televizyon dramasında erkek temsil-
leri, “iyi adamların” öfke kontrolsüzlüğü 
bakımından ilgi çekici. “İyi adamlar”ın 
dizginlenemeyen öfkesi, elbette en fazla 
Behzat Ç. dizisiyle ekrana taşındı. An-
cak bu yazıda, diziyi çok seviyor olsam 
da polis şiddetini adil bir dünyaya ve 
“efendice” sürdürülen hayatlara duyu-
lan özlemle fena halde sarmalayarak 
meşruiyet zeminine taşıyan bu diziden 
değil, kadın-merkezli seriyallerdeki iyi 
adamlardan söz etmeyi tercih edeceğim. 

Belirtmek gerekir ki Türkiye televiz-

yon dramasında “iyi” ve “kötü” temsille-
ri, üzerinde fazla durulmamış bir konu-
dur. Muhtemelen bu durum, Türkiye’de 
televizyon yayıncılığının ortam ve ko-
şullarının, drama karakterlerinin uzayıp 
giden bölümler arasında inceden inceye 
işlenerek istikrar kazanmasına izin ver-
memesiyle de ilişkili. Karakterler bir se-
zondan diğerine aynı hikaye içinde iler-
lerken ya çizgilerinden kayıyor (karakter 
kayması) ya da komik veya stereotipik 
davranış kalıpları ediniyor.

Fatmagül’ün kocası Kerim, Öyle Bir 
Geçer Zaman ki’nin Cemile’sinin oğlu 
Mete, Feriha’nın erkek kardeşi Mehmet 
ve her birinde en az bir diğer iyi (yan) 
karakter, sonsuzcasına haksızlığa uğ-
ramış bu kadınları sarıp sarmalamaları 
gereken her durumda, empati kurma-
ları ve destek olmaları gereken yerler-
de neredeyse daha fazla dibe çeken bir 
biçimde davranmaktan pek nadir im-
tina ediyor. Bu kadınlardan Fatmagül 
ve Cemile’ye yönelen tehdit daha çok 
“kötü adamlardan” kaynaklanan bir 
tehdit. Feriha bakımından işler biraz 
daha karmaşık; o aslında kapıcı kızının 
vakarının mümkün olduğu Yeşilçam’ın 
epeyce uzağında başladığı bir hayatta 
bizzat kendi yalanlarıyla ördüğü bir ka-
pana kısılıyor. Hayatın farklı biçimlerde 
köşeye sıkıştırdığı bu kadınların etrafın-
da koca, oğul ya da erkek kardeş olarak 
yüreğine kötülüğün zerresi bulaşmamış 
iyi adamlar var. Şans sayılması gereken 
bu durum, heyhat, eziyet ve cefanın kat-
lanması anlamına geliyor. Her üçünü de 
temsil edecek bir sahne tahayyül ederek 
şöyle açıklayabiliriz: Kapı çalıyor ve 
(diyelim ki) Fatmagül yıkamakta oldu-
ğu bulaşıklardan elini kurtararak kapıya 
yöneliyor. Filmin kötü adamı olanca kö-
tülüğünü de yüzüne sığdırarak abanıyor 
yarı açılmış kapıya. Fatmagül’ün dehşet 
içindeki mücadelesi o kapıyı kapatmayı 
başarmak ve o adamdan kurtulmak ol-
duğu kadar -hatta ondan da fazla- içe-
rideki “iyi adama” (Kerim’e), kapıda 

DOSYA

Televizyon dizileri ilişkilere 
dair yepyeni kodları hayat 

alanlarımıza yaymakla 
kalmıyor sadece; ailenin 

mahrem hayatında, sokakta, 
okulda ve işyerlerinde bir 

şeyleri inşa ediyor

İyi adamların tek seçeneği

Sevilay Çelenk

Kadınlar, başlarına gelen her musibette, “iyi” adamların, kontrolden çıkan erkeklik 
halleriyle, öfkeleriyle de cebelleşiyor
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İstatistiklere göre son birkaç yılda 
“töre cinayeti” adı altında erkek-
lerin öldürdüğü kadınların sayısı 
bini geçiyor. Her yıl, istikrarlı bir 

şekilde, 200’e yakın kadın, aile üyeleri 
tarafından öldürülüyor. Peki bu inanıl-
maz rakamların yeterince göründüğü 
söylenebilir mi? Bir iç savaş bilançosu-
nu andıran bu rakamlar toplumsal dü-
zeyde yeterince algılanıyor mu? Veya 
hangi yollarla görülüyor, algılanıyor? 
Gazeteci Burçin Belge’ye göre, ana 
medyada erkek şiddeti, özellikle kadına 
yöneldiğinde haber oluyor ve genellik-
le olayın failinin anlatımıyla kurgula-
nıyor.1 Hem cinsiyetçi bakış açısının 
hem şiddetin yeniden üretimine katkıda 
bulunan en önemli unsurlardan biri ise 
fotoğraf kullanım biçimleri. Belge’nin 
deyimiyle fotoğraflar da ‘kadınları sim-
gesel olarak yok eden’ birer araca dönü-
şebiliyor.

Yakın dönemde kadına yönelik 
şiddeti konu alan iki fotoğraf projesi 
dikkat çekti: Bennu Gerede’nin “Aşk 
Töre(n)leri”yle (2010), Ümit Karalar’ın 
“Sheddeath”i (2011). Gerede’nin “Aşk 
Töre(n)leri”, gazete haberlerinden yola 
çıkarak sanatçının zihninde canlanan 
görüntülerin kurgulanmasıyla oluş-
muş. Fotoğrafları ilginç kılan noktalar-
dan biri de bu: Bir tür belgesel etkisi 
uyandırırken, bu tür olayların “gerçek” 
görüntüsüne sahip olmadığımızı ha-
tırlatıyorlar. Öte yandan, fotoğrafların 
kurgulanma şekli medyadaki eril dili 

ve düzeni yansıtıyor. Sa-
natçı medyanın dilini bire 
bir yansıtmak niyetiyle 
mi oluşturmuş bu kompo-
zisyonları? Fotoğrafları-
na seçtiği başlık da o eril 
zihniyeti taşıyor: “Töre” 
kavramını aşk kavramıyla, 
aşkın törenselliğiyle iliş-
kilendirilerek romantik bir 
çerçeve oluşturmuş. Olay-
ların yeniden kurgulanma 
biçimindeki çarpıcı etki-
yi, başroldeki kadınların 
kusursuz görüntüsünü ve 
tüm sahnelerden yansıyan 
estetik kaygıyı göz önün-
de bulundurduğumuzda, 
gözümüzü alamadığımız 
bu “çekici” şiddet sahne-
lerinin cinayeti gerçekten 
de bir tür “aşk töreni” gibi 
sunduğu hissine kapılabi-
liyoruz.

Karalar’ın fotoğrafla-
rı ise, 50’ye yakın kadına 
uygulanan profesyonel 
makyaj ile dayak olgusu-
na odaklı görüntülerden 
oluşuyor. Karalar fotoğraflarında gü-
nümüzün kitleye en çok hitap ettiğini 
düşündüğü yüzlerine, filmlerden ve di-
zilerden tanınan kadın oyunculara yer 
vermiş. Poz verenlerin gönüllü katılımı, 
Karalar’ın projesinin önemli bir boyutu. 
Onları da şiddet görmüş bir halde göste-
rerek, onların bile erkek şiddetine maruz 
kalabileceğini mi söylüyor? Karalar da 
bir sözcük oyunu içeren bir başlık seç-
miş: “Sheddeath”, yani dişil ölüm, İngi-
lizce olarak telaffuz edildiğinde Türkçe-
si okunuyor: şiddet. Karalar, sergisinin 
afişini bir film afişi gibi tasarlamış, pro-
jesine katkıda bulunan sanatçıları birer 

oyuncu olarak afişe yazmış. Fotoğraf-
lardan önce en başta bu Hollywoodvari 
korku filmi çağrışımlı sergi afişinin, ele 
alınan konu bağlamında, sorunsallaştı-
rılması gerek! Bu afiş gerçekten de ül-
kemizde yaşanan kadına yönelik şiddete 
dikkat çekiyor mu? Yoksa, tüm bu tür 
popüler film afişlerinin amaçladığı gibi, 
beklenti duygusuyla karışık bir heyecan 
dalgası mı yaratıyor? 

Burada amacım bir sosyal duyarlılık 
projesi olarak konuya eğilen bu fotoğ-
rafçıların iyi niyetini sorgulamak değil. 
Ama bazen, tüm iyi niyetimize rağmen, 
içselleştirdiğimizin farkında bile ol-
madığımız bir dili konuştuğumuz olur. 

DOSYA
olan biteni o an ve belki de hiçbir zaman 
duyurmamak oluyor. Çünkü Kerim du-
yarsa -kendisinden sonra Fatmagül’e ne 
olacağını bir an bile düşünmeden- her 
türlü deliliği yapabilir. Kısacası seriyal 
kadınları bu muhayyel sahnede olduğu 
gibi, başlarına gelen her musibette, bir 
de yanı başlarında onlara aşkla ya da 
neredeyse tapınmaya varan diğer tür-
den bir bağlılıkla bağlı “iyi” adamların, 

zembereğinden boşalmış saat gibi, ya-
yından kurtulmuş ok gibi, kırmızı gör-
müş boğa gibi kontrolden çıkan erkeklik 
halleriyle, öfkeleriyle de cebelleşiyor. 
Tıpkı gerçek hayatta da olduğu gibi… 
Fakat popüler kültür alanındaki bu öy-
küler hayata öykünmek yerine, bu iyi 
adamlara başka seçenekler de sunabilir. 
Kapıyı evdeki “iyi adam” açar mesela, 
yavaşça dışarı çıkar, kötü adamı kapı-

dan serinkanlılıkla uzaklaştırmayı ba-
şarır “bir biçimde”. Her sebeple kadın 
katledebilen yarı deli erkeklerle dolu 
bir coğrafyada bu “bir biçimde” mese-
lesi önemlidir. Ayrıca dramatik kurgu 
bakımından entrikanın önünü tıkamakla 
değil, kudurgan boğalar gibi habire teh-
likeye atılan “iyi adam” tiplemesinin za-
yıflattığı anlatıyı daha incelikli yollarla 
güçlendirmekle de sonuçlanabilir. 
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Görüntüye kurban!..*

Ahu Antmen

Bazen, tüm iyi niyetimize rağmen, içselleştirdiğimizin farkında bile olmadığımız bir 
dili konuştuğumuz olur. Özne ve iktidar arasındaki ilişki aslında böyle sinsidir

Yaratılan görüntüler, o 
görüntüleri yaratan öznenin 
niyeti ne olursa olsun, kimin 

dilini konuşmaktadır?
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Özne ve iktidar arasındaki ilişki de işte 
aslında böyle sinsi bir ilişkidir. Görüntü-
lerin sinsiliği ise başlı başına bir konu! 
Bu açıdan bakıldığında, Gerede’nin ve 
Karalar’ın konuya görsellik kazandırma 
sürecinde bir tür tuzağa düştüklerini id-
dia etmek mümkün: Gündelik hayatımı-
zı kuşatan mecralarda karşımıza çıkan 
bir dili hatırlatıyorlar; o dilin görünür 
kıldıklarını gösteriyor, sakladıklarını 
saklıyorlar; o dilin yazdığı hikâyeleri 
görsel bir anlatıma kavuşturuyorlar. Ör-
neğin her iki fotoğrafçının işlerinde de 
olayın faili erkek figürü –Gerede’nin 
birkaç fotoğrafında arka planda çok 
flu olarak görünse de– ortada yok. Ga-
zete haberlerinde aile içi şiddetin nasıl 
yer aldığıyla ilgili bir incelemeye göre, 
haberlerin yüzde 87’sinde saldırganın 
değil kurbanın fotoğraflarına yer veri-
liyor.2 Bazı araştırmalarda, haberlerin 
veriliş tarzının bir erkeklik gösterisine 
dönüşebildiği, fotoğraflarda kadın bede-
ninin bazen cinsel uyarıcı bile olabildi-
ğine işaret ediliyor.3

Gerede’nin fotoğraflarında sahnele-
nen olaylara, fotoğrafların (ve de kadın-
ların) güzelliğine odaklanmadan baka-
mıyoruz; Karalar’ın fotoğraflarında ise 
kadınlara uygulanan kozmetik müdaha-
le esas gördüğümüz mesele haline geli-
yor. Her iki fotoğrafçı da toplumsal bir 
olguyu ele alıyor, belgesel nitelikli veri-
leri yeniden kurguluyorlar ve fotoğrafı 
eleştirel bir pratik olarak araçsallaştırı-

yorlar. Ne var ki her ikisinin de fotoğ-
rafta kurgu unsurunu kullanım şekilleri, 
mağdur durumdakileri, hiç kuşkusuz 
farkında bile olmaksızın, görüntüye 
feda ettiklerini düşündürüyor.

1970’lerden günümüze fotoğrafta 
“yeni belgeselci” yaklaşımın öncülerin-
den Allan Sekula’ya göre, gerçek anlam-
da eleştirelliği hedefleyen fotoğraflar, 
yalnızca kurbana/mağdura odaklanmak 
yerine, suçu, davayı, bunları çevreleyen 
adalet sistemini ve resmi söylemi bütü-
nüyle içermek durumundadır.4 Oysa, bir 
diğer yeni-belgeselci Martha Rosler’a 
göre, günümüzde eleştirel yaklaşımlar 
gerçek bir devrimci boyut taşımak ye-
rine, dünyanın durumuna ilişkin imge-
ler yaratmakla yetinen ahlakçı bir pra-

tikler bütününe tekabül eder olmuştur. 
Hem Rosler’in hem Sekula’nın sözleri, 
Foucault’nun mücadele tarihinin pers-
pektifinden bakmakla, iktidar ilişkileri-
nin perspektifinden bakmak arasındaki 
ayrımı üzerinden de okunabilir.5 Yara-
tılan görüntüler, o görüntüleri yaratan 
öznenin niyeti ne olursa olsun, kimin 
dilini konuşmaktadır? Sekula ve Rosler 

gibi fotoğrafçılar, görüntü yaratırken ik-
tidarın dilini açık etmeye uğraşan, kurgu 
yöntemini de eleştirel bir yöntem olarak 
kullanmanın yollarını arayan yaklaşım-
ların öncüleridir. Kurgu, iktidarın dilini 
sorgulamayan fotoğrafçıların/sanatçı-
ların elinde ise, izleyicinin duygusunu 
sömüren, farkında olarak ya da olma-
yarak ahlak dersi içeren (Bu kadınlar 
ne yapmış da dövülmüş, öldürülmüş?) 
çarpıcı görüntüler yaratmaya yarar, 
o kadar. Bu tür bir yaklaşımda şiddet 
adeta doğal afetlerin yarattığı türde bir 
talihsizlik gibi sunulur; faili yoktur ve 
gerçek bir bilinç sarsıntısı da yaratmaz. 

Rosler’ın sözleriyle: “Olayın nedeni be-
lirsizdir, kimseye suç atfedilmemiştir, 
kadere karşı gelinemez.”6 Döndük mü 
en başa?... 
___________________

* Bu yazı, Didem Dayı ve Eda Tekcan’ın 
hazırlamakta olduğu Görüntü Üretimi ve 
Gündelik Hayat adlı kitapta yer alan yazı-
mın kısaltılmış bir versiyonudur. 
1 http://www.bukak.boun.edu.tr/?p=632 (7 
Şubat 2012)
2 Mine Gencel Bek - A. Altun, Gazete Ha-
berlerinde Aile İçi Şiddet Araştırması, An-
kara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 2009. 
Aktaran Yasemin İnceoğlu, www.yasemi-
ninceoglu.com/garajsunumson.ppt (erişim: 
19 Mart 2012)
3 http://gundem.milliyet.com.tr/kadin-cina-
yetlerinde-medya-diline-elestiri/gundem/
gundemdetay/06.09.2011/1435043/default.
htm (erişim: 19 Mart 2012)
4 Allan Sekula, “Dismantling Modernism, 
Reinventing Documentary (Notes on the 
Politics of Representation)”, Art of the 
Twentieth Century, der. Jason Geiger - Paul 
Wood, s. 141, Yale University Press, New 
Haven, Londra.
5 Michel Foucault, Özne ve İktidar-Seçme 
Yazılar, çev. Osman Akınhay – Işık Ergü-
den, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. 
6 Martha Rosler, “In, around, and aftert-
houghts (on documentary photography)”, 
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Gündelik hayatımızı kuşatan 
mecralarda karşımıza çıkan 

bir dili hatırlatıyorlar; o 
dilin görünür kıldıklarını 
gösteriyor, sakladıklarını 
saklıyorlar; o dilin yazdığı 

hikâyeleri görsel bir 
anlatıma kavuşturuyorlar

Gerçek anlamda eleştirelliği 
hedefleyen fotoğraflar, 

yalnızca kurbana/mağdura 
odaklanmak yerine, suçu, 
davayı, bunları çevreleyen 
adalet sistemini ve resmi 

söylemi bütünüyle içermek 
durumundadır

DOSYA

Bennu Gerede, Aşk Töre(n)leri serisinden, 2010, 
dijital baskı, 127cm x127cm, sanatçının izniyle.
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Eski Türk filmlerinde Kara-
denizliler “Laz” genel başlığı 
altında tutuculuğun geleneksel 
değerlerin, çoğu zaman da az 

akıllı komikliğin temsilcisi olarak ken-
dilerine yer bulurlardı. Herkesin Türk 
olarak kabul edildiği bu filmlerde feo-
dalizme ait olanları tanımlamak için Laz 
müteahhitlerin paragözlüğü ya da bozuk 
şiveli, az akıllı ve saf gençlerin esas kızla 
evlenme gayesi gündeme gelirdi. Ancak 
büyük oranda aşağılama içerse de bu ka-
rakterlere biçilen rol çoğu zaman saf kö-
tülük olmazdı. 

Özellikle 2000’li yıllarda tüm kanalla-
rı saran “Türk” dizilerinin feodalite gös-
tergeleri ise “doğululuk”, “töre” ve “ka-
tıksız kötülük”. Asmalı Konak’tan sonra 
başlayan ağalı-konaklı dizilerin şaşmaz 
unsuru kadınların söz hakkının hiç ol-
madığı, mutlaka bir iki töre cinayetinin 
işlendiği, esas çocuğun ya “Batı”da oku-
muş ve Türkleşmiş ya da bölgeye gelen 
bir Türk devlet görevlisi olduğu senaryo-
lar. Sıla, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza bu 
türün en çok seyredilen örnekleri. Sıla’da 
töre ve berdel dizinin esas konusudur. 
Bütün kadınlar Kürt adamların öldür-
me tehdidi altında yaşarlar. İstanbul’da 
bir aileye evlatlık verilen Sıla ise bun-
ları asla kabullenemez. Batıda okumuş 
“farklı” bir ağaya âşık olur. Zorla evlen-
dirildiği bu adam ona tecavüz etmiş olsa 
da üç gün sonra romantik bir akşam ye-
meğinde sevişirler. Sonra da el ele verip 
bahtsız Kürt kadınlarını töreden, yoksul 
marabaları da ağalardan korumaya çalı-
şırlar. Yani Türkleşmiş iki Kürt kurtarır 
ancak Kürt kadınlarını ve marabaları. Bir 
Bulut Olsam’da ise sarışın Türk erkeği-
dir yine Kürt kadınının kurtuluş umudu. 
Aşk ve Ceza biraz daha farklıdır. Bu se-
fer hikaye İstanbul’da geçer ve Nurgül 
Yeşilçay’ın oynadığı esas kız, modern 
kentli bir işadamı sandığı esas çocuğa 
aşık olur. Ama işte kör talih esas çocuk 
da töre kurbanıdır. Esas çocuğu oynayan 
Murat Yıldırım da töre gereği öldürülme-
mesi için ölen abisinin dul eşiyle evlen-
mek zorunda kalmıştır. Dizilerde erkek 
egemenliği eleştirisi neredeyse sadece 
Kürtlere yöneliktir. Tabii bu dizilerde 

Kürtleri yeterince kötü göster-
mek için tek başına patriyarkal 
baskılar yeterli olmaz. Çoğunda 
Kürtler, Aşk ve Ceza örneğinde 
olduğu gibi aynı zamanda uyuş-
turucu kaçakçısı, çeteci ve “dev-
let düşmanı”dırlar. 

Sultan’ın ise önce frag-
manlarından etkilendik. San-
ki Diyarbakır’daki Hasanpaşa 
Hanı’nda geçiyordu konusu. 
Öyle töre cinayeti falan da gö-
rünmüyordu ufukta. Hem dizi-
nin yayınlanmadan önce öğrendiğimiz 
hikayesinde iki aşığın, Şeyhmus siyasi 
mülteci olarak Avrupa’ya gittiği için on 
beş yıl ayrı kalmış olmaları da biraz daha 
titretmişti içimizi. Öyle bir sempati do-
larak oturduk televizyonun başına işte…

Sultan belli ki 18-19 yaşındayken ai-
lesinin itirazına rağmen kaçıp Şeyhmus 
ile evlenmiştir. Ancak Şeyhmus tam da 
bu sırada ihbar sonucu gözaltına alınıp 
tutuklanmış, kısa bir süre sonra serbest 
kalsa da yeniden tutuklanma korkusuy-
la Fransa’ya kaçmıştır. Bu kaçıştan kısa 
bir süre sonra da Sultan’a kısa bir mek-
tup yazıp “Beni unut” demiştir. Babası 
Sultan’ı affetmediği için kocasının evin-
de kalmaya devam etmiş ancak kötü mu-
amele de görmemiştir. Dizi, Şeyhmus’un 
on beş yıl sonra çocuğuyla eve gelmesiy-
le başlar. Sultan, on beş yıl boyunca geç-
tik bir mektubu, bir telefon açmayan, bir 
e-posta göndermeyen Şeyhmus’u bek-
lemeye devam etmişken, Şeyhmus’un 
çocuğunu görünce evi terk eder. Bir 
otele gider ve orada sabah Sultan’ın da 
çalıştığı Şeyhmus’un ailesine ait kahval-
tıcıda tanıştığı, İstanbul’dan gelen sos-
yoloji doktora öğrencisi genç kadın ile 
karşılaşır. İlk bir iki gün ne yapacağını 
bilemez halde otururken öğrenci kadının 
teşvikiyle kendine güveni yerine gelir 
ve kahvaltıcı açmaya karar verir. Kadın 
dayanışmasının güzel bir örneğini sergi-
lemeye, kahvaltıcıyı beraber işletmeye 
karar vererek başlarlar. Tabii Kürt kadı-
nına cesaret verenin, onu aydınlatanın 
İstanbul’dan gelmiş olması biraz içimizi 
burksa da Şeyhmus’un ailesinin evin-
deki diğer gelinin ve evlatlık genç ka-
dının, kayınvalidenin baskısına rağmen 
Sultan’la dayanışmaları “Eh hadi bari” 

diyerek yumuşamamızı sağlar. Hele ki 
Kerim… Kerim, Şeyhmus’un kumarbaz 
kardeşinin oğlu. Annesi kocasına daya-
namayıp intihar edince Kerim’i Sultan 
büyütmüş. 11-12 yaşlarında ve Sultan’a 
çok bağlı. Aileye en güzel o rest çekiyor. 
Kerim’i görünce içimiz ısınıyor. Aslın-
da Sultan’ın kayınpederini de sevmiştik. 
Ağa olmasına rağmen dizilerdeki klasik 
Kürt ağalarından farklıydı. Öyle töre ile 
falan ilgilenmediği gibi Sultan’ın evi terk 
etmesini bile anlayışla karşılıyor hatta 
destekliyor. Özellikle karısı rolündeki 
Nur Sürer’e karşı pek güzel savunuyor 
Sultan’ı. Ama işte Sultan’ı savunayım 
derken karısına tokat atması içimizi dağ-
lıyor. Onlarca kişin ortasında atılan bu 
tokadı kadının hak ettiği izlenimi yara-
tılması da keza. Yakışmıyor bu “farklı” 
diziye… 

Tabii dizinin farklı olmayan yanı bu 
kadarla sınırlı değil. Dizideki herkes 
Türkçe konuşuyor ama Diyarbakır aksa-
nıyla! Kürtçedeki gibi soru eklerini kal-
dırınca Kürtçe yerine Türkçe konuşmak-
tan mutlu Kürtler yaratılmış. Geldin mi 
yerine geldiiin, gittin mi yerine gittiiin, 
diyerek çözmeye çalışmış senaristler dil 
sorununu. Hani arada “heval” bile duy-
muyoruz. Herkes akıcı bir Türkçeyle 
konuşuyor. Keza çok dilli yerel yönetim 
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Aradan on beş yıl geçmiştir 
ama Sultan hâlâ Şeyhmus 

ona dokununca titriyor, 
duygulanıyor... Şeyhmus 
bunca yıl sonra gelip iyi 

kalpli düşünceli koca 
olabiliyor

Sultan, farklı bir dizi ya da modern 
patriyarkanın seçmeli Kürtçe dersi

Hülya Osmanağaoğlu

Dizilerde erkek egemenliği eleştirisi neredeyse sadece Kürtlere yöneliktir. Çoğunda 
Kürtler, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçısı, çeteci ve “devlet düşmanı”dırlar
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Bu aralar hangi kanalı tıkla-
sanız kendilerine tanınan 
süre içinde diğer yarışma-
cı kadınlardan daha “şık”, 

daha “güzel, alımlı” olmak için ya 
ellerinde poşetler bir mağazadan di-
ğerine telaş içinde koşturan ya ken-
dilerinden çok egolarıyla arzı endam 
eden “uzmanlar”dan oluşan bir jürinin 
karşısında ezilip büzülerek giydikleri-
ni savunan kadınlarla karşılaşırsınız. 
Bu yarışmalardan birinde, “Önemli 
olan ‘proporsiyonuna’ uygun giyin-
mek,” dense de, yarışmacı kadınlara 
zayıflamaları şart koşuluyor; üstelik 
bir sonraki tura kalmayı başaranların 
çoğunluğu ne hikmetse “sıfır beden”, 
“genç ve güzel” kadınlar. Numune ol-
sun, temsiliyet yerini bulsun cinsinden 
şişman ama yakıştıran, yaşlı ama ba-
kımlı ve güzel birkaç kadın da “olur” 
alabiliyor. Üstelik “Paranın ne önemi 
var mühim olan yakıştırmaktır” dense 
de, yine her ne hikmetse ünlü butikler-
den tonlarca para ödeyerek giyinip ge-

len yarışmacılar üst tura geçebiliyor. 
Ama yine de arada bir örnek olarak 
çok ucuza şık olmayı başaran yarış-
macı alkışlanıyor. 

Yarışmaların birinde “Bu üstünde-
kilerin oluru yok,” diyor en bilmişi, 
yetmiyor “ne mana, ne mana!” diye 
hönkürüyor. İnsanın içinden “olmuş 
işte” diyesi geliyor ama karakter o ka-
dar baskın ki iç sesimiz bile susuyor: 
Ya doğrusu böyle ise? Ya cidden olu-
ru yoksa, ya bunları giyinip çıkıp ele 
güne rezil olursak? Bir başkası “Seni 
bu kılıkta görsem dönüp bakmam,” 
diyor. Dönüp bakmayan daha önemli-
si dönüp bakmaması ile bizleri keder-
lere sürükleyecek olan kim(ler) peki? 
Biz kadınlar kim(ler) için giyiniyoruz, 
moda ikonları, tasarımcılar, uzmanlar 
neden bu kadar önemliler ve bize kim-
lerin bakışının üzerimize yönelmesini 
sağlayacak bilgileri veriyorlar? 

Bu soruların yanıtını vermek için 
modanın, hegemonik olanla ilişkisi 
bağlamında nasıl roller üstlendiğini 
göstermek gerekiyor. Moda bir yan-
dan patriyarkal toplumsal düzende 

DOSYA
anlayışının simgesi Sur Belediyesi’nin za-
bıtaları da aynı aksansız Türkçeyle konu-
şuyor. Şeyhmus’un -annesi Fransız olan- 
oğlunun sünnet düğününde bile enstrü-
mantal müzikle halay çektikleri için şöyle 
Kürtçe bir türkü dahi duymuyoruz. Ama 
en tuhafı, Diyarbakır’dan Fransa’ya siyasi 
mülteci olarak giden Şeyhmus’un her ne-
dense on beş yıl sonra İstanbul Türkçesi 
konuşarak geri dönmesi, bir de üstüne o 
kadar yılın memleket özlemiyle oğlunun 
düğününde eline sazını alıp Türkçe türkü 
söylemesi oldu. Yakındır Kerim’in seç-
meli Kürtçe derslerini de izleriz. Belli ki 
Kürtçenin birkaç kelime ile bile olsa tele-
vizyon programlarında ve mahkemelerde 
kullanılmasına daha çok var.

Sultan’ın klasik doğu-ağa-töre dizile-
rinden olmadığını söylediysek de modern 
patriyarkanın hüküm sürdüğü klasik mut-
lu aile dizilerinden olmadığını söylemiyo-
ruz kuşkusuz. Aradan on beş yıl geçmiştir 
ama Sultan hâlâ Şeyhmus ona dokununca 
titriyor, duygulanıyor maalesef. Şeyhmus 
bunca yıl sonra gelip iyi kalpli düşünceli 
koca olabiliyor. Belediye’ye gidip kadın 
başına beceremediği ruhsat işini halledi-
yor. Yani yıllarca gelmese de görmese de 
Sultan onun mülkü karısı olmaya devam 
ediyor. Sultan boşanmak istediğinde koca 
Diyarbakır’da bu “yuvayı yıkacak” bir 
avukat bile bulamıyor. Boşanma davasını 
ancak Şeyhmus’un işkencede isim ver-
mesi için Sultan’ın da alınacağı tehdidiy-
le uydurduğu adresten alınan ve gördüğü 
işkencelerden sonra yıllarca içerde yatan 
avukat üstleniyor.

Yine de Sultan aynı akımdan geldiği 
dizilerden oldukça farklı. Severek de iz-
liyoruz. Eh ilerleyen bölümlerde parada 
anlaşmazlık olur da oyunculardan biri ay-
rılmazsa bu dizinin sonunda Şeyhmus ile 
Sultan yeniden bir araya gelirler. Hani se-
viyorlarsa gelsinler gözümüz yok diyelim. 
Ama en azından senaryoya erkek egemen-
liğini zayıflatacak bir iki öneride bulunabi-
liriz. Mesela Sultan avukat sorununu kah-
valtı dükkânını işlettiği hanın hemen alt 
katındaki KAMER’in kafesindekilerden 
yardım isteyerek çözebilir ya da SELİS’e 
gidebilir. Boşanırlar, Sultan da bu arada 
isterse başka adamlarla birlikte olur, me-
sela avukatla. Belki de o zaman aynı han-
da çalışmaya devam ettiği Şeyhmus’un 
diğerlerinden daha katlanılabilir olduğuna 
karar verir. Hem görünce evi terk ettiği 
Fransuva’ya da ısınabilir ve sezaryen ile 
doğurmak da yasaklandığı için acılar çe-
kerek doğum yapacağına hazır bir çocuğa 
sahip olmasına şükredebilir. Ve Kerim… 
O da seçmeli Kürtçe dersine girmez, kuze-
ni Fransuva’ya Diyarbakır’ı tanıtmaya de-
vam ederken panzere taş atma oyununu da 
gösterir ve… Siz gerisini anladınıııız? 

Biz kadınlar kim(ler) için giyiniyoruz, moda ikonları, 
tasarımcılar, uzmanlar neden bu kadar önemliler 
ve bize kimlerin bakışının üzerimize yönelmesini 
sağlayacak bilgileri veriyorlar? 

Bugün ne giysem?

Yasemin Özgün
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arzu nesnesi olarak kadınlar üzerindeki 
“erkek” bakışlarının tatmin edilmesi iş-
levini görüyor. Bir başka deyişle kadın 
görünüşüne getirilen fiziksel nitelikler ve 

cinselliğe dair eril standartların doyurul-
ması ve kadınların kendilerine ve diğer 
kadınlara erkeklerin baktığı gibi bakma-
sı gerekiyor. Diğer yandan moda, insan-
lara hem farklı olma, hem birey olma, 
hem de referans gruplarıyla benzeşme 
olanağı sağlayarak toplumsal aidiyet 
kazandıran bir işlev görüyor. Bugün bu 
toplumsal aidiyet duygusuyla moda, 
insanları gönüllü olarak bütün dünyada 
kabul edilen, “oluru olan” görünümlere 
bürünmeye iterek küresel olarak bir ör-
nek giyinmemizi sağlıyor. Moda aynı 
zamanda toplumsal kimlikleri çerçeve-
leyen “gençliğe karşı yaşlılık, erkekliğe 
karşı kadınlık, çift cinsiyetliliğe karşı tek 
cinsiyetlilik, işe karşı oyun, uyumculuğa 
karşı isyan” gibi zıt değerleri ifade et-
tikleri için modaya uygun giysilerin tü-
keticiler için anlamlı olduğunu savunur 
(Crane, 2003: 27). Modanın ve moda 

üzerine bu tür yarışmaların büyüsü bu 
gerilimleri sürekli olarak yeniden tanım-
lama ve yeni tarzlarla somutlaştırma bi-
çiminde yatar.

Moda olgusu, toplumsal olanla ya-
kından ilişkili: Modanın toplumlarda 
gerçekleşen tarihsel dönüşümlere, alış-
kanlıklara, yaşam tarzlarına ayna tutan 
bir yanı var. Moda farklılaşmanın ve 
değişimin cazibesini benzerlik ve uyu-
mun cazibesiyle birleştiren toplumsal 
bir form diyor Simmel (Pektaş, 2010: 
4). Sanayi öncesi toplumlarda, giyim 
davranışları kişinin toplumsal yapıda-
ki konumunu açıkça gösterirdi. Giyim, 
toplumsal sınıf ve cinsiyet kadar mesle-
ği, dini ve bölgesel kökeni de çoğunluk-
la belirten bir unsurdu. Batılı toplumlar 
sanayileştikçe, toplumsal katmanlaşma-
nın giyim davranışları üzerindeki etki-
si de dönüştü. Sınıf ve cinsiyetin ifade 
edilmesi, diğer toplumsal bilgi türlerinin 
iletilmesinden önce gelmeye başladı. 
Zaman içinde bölgesel kimlikler belir-
ginliğini yitirdi - modaya uygun giysiler, 
sınıfı ve toplumsal kimliği ifade etmek 
için kullanılmakla beraber, bu giysilerin 
iletileri aslında kadınların ve erkeklerin 
cinsiyet kimliklerini nasıl algıladıkları 
ya da nasıl algılamalarının beklendiği ile 
ilgili olmaya başladı (Craine, 2003: 14).

20. yüzyılda Henry Ford’un öncülü-
ğünde gerçekleşen iş örgütlenmesindeki 

değişimin etkisi, moda 
alanında da ortaya çık-
tı. 1. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla, kadınlar 
daha yoğun bir biçim-
de evlerinden çıkarak 
fabrikalarda, demiryol-
larında, hastanelerde, 
her tür işte aktif ola-
rak çalışmaya başladı. 
Bunu takiben korseler 
çıkarılmaya, saçlar ke-
silmeye başladı; giysi-
lerdeki tüm romantik 
kesimler ve kadınsı 
kıvrımlar atılarak etek 
boyları kısaltıldı ve 
kadınlar o dönemde 
androjen bir görünüme 
hapsoldu. Resmi kadın 
giysisi olarak bütün 
dünyada kabul görecek 
olan etek ceketin yay-
gınlaşması da bu döne-
me denk gelir.

Kitlesel fordist üre-
timin yerini alan post-
fordist üretim sistemi-
nin 1970’ler sonunda 
öne çıkmasıyla birlik-
te, metaların sadece 

gerçekleştirecekleri kullanım değeri için 
değil, tasarımlarının çağrıştırdığı yaşam 
tarzları için satın alındığı bir dönem baş-
lıyor. Bilgisayar ve dijital teknolojilerin 
alabildiğine yaygınlaşmasıyla, üretim 
hem sonsuz çeşitleniyor hem de dün-
yanın her tarafına yayılıyor. Eşzamanlı 
olarak dünya imaj kavramıyla tanışıyor. 
Politikacılar, pop şarkıcıları, kadınlar, 
kurumlar, erkekler, herkesin bir imaj sa-
hibi olması gerekiyor. Tükettiğin kadar 
birey olma çağındayızdır artık. Kadınlar 
bir yandan ucuz emekle güvencesiz çalı-
şan tekstil üreticileri olarak ömür tüke-
tirken, diğer yandan bedenleriyle arzu 
nesnesi olarak sektörün hizmetindedir 
ve aynı zamanda yenilikler peşinde ko-

şup kimliklerini giysileriyle oluşturacak 
tüketici bireyler olarak vardırlar. 

Günümüzde moda tasarımcılarının 
yarattıkları ve sergiledikleri imgeler, 
fotoğrafçıların moda dergileri ve rek-
lamlarda sunduğu imgelerin yanı sıra 
üreticilerin katalogları için yarattıkla-
rı imgelerle ve televizyonda, filmlerde 
ve kliplerde sunulan kadın imgeleriyle 
uyum içindedir. Öyle ki, önce birtakım 
ikoncanlar Çeşme, Bodrum sahillerinde 
arzı endam etmeye başlarlar. Sonra ne 
giydikleri, nasıl yaşadıkları, kimlerle 
sevgili oldukları, vs. magazin program-
larında, “kadın” dergilerinin sayfaların-
da boy göstermeye başlar. Sonra aynı ka-
dınlar yarışmalarda diğer “uzman”ların 
yanında jüri üyesi olarak boy gösterirler; 
güzel, alımlı, şık kadın olmanın anahtar-
ları onlardadır. Kısa mini elbisenin altına 
siyah opak çorap giy dediklerinde giy-
mezsen vay haline! İtiraz eden, yapılan 
eleştirilere karşı çıkan kadınlar ise türlü 
çeşit montajla cazgır, huysuz, uyumsuz 
olarak resmedilir ve jüri üyeleri ile em-
pati kurup linç operasyonuna hepimizin 
katılması sağlanır. Patriyarkal kapitalist 
düzende kadınların bugün ne giyeceği-
nin kararı çoktan verilmiştir. Belki de 
en iyisi “zevkler ve renkler tartışılmaz” 
deyip çok da üstünde durmamaktır, kim 
bilir! 
__________________

Kaynakça:
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Ayrıntı Yayınları.
Pektaş, Hafize (2010) “Moda ve 
Küreselleşme” http://www.gau.edu.tr/bildiri-
ler/Bildiri5.pdf

DOSYA

Kısa mini elbisenin altına 
siyah opak çorap giy 

dediklerinde giymezsen 
vay haline!

Yarışmaların birinde “Bu 
üstündekilerin oluru yok,” 
diyor en bilmişi, yetmiyor 
“ne mana, ne mana!” diye 

hönkürüyor
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Reytingler gösteriyor ki, öğle-
den sonra TV programlarının 
en fazla rağbet göreni “izdi-
vaç programları”. Neredeyse 

her beş kişiden biri, üç saatini oturduğu 
yerden kalkmamacasına kim kiminle 
evlenecek, kim kime uygun tartışmala-
rıyla zihin jimnastiği (!) yaparak geçi-
riyor. İzdivaç (evlilik) programları en 
“popüler” şovlar arasında sayılırken, 
popüler kültürün her gün yeniden üreti-
mine de katkıda bulunuyor.

Kültür hiç kuşkusuz insanın en temel 
hayati ihtiyaçlarını karşılama zorunlulu-
ğundan doğan sosyal bir olaydır ve bir 
anlamda toplumun hafızasıdır. 
Popüler kültür ise, halka ait kül-
tür anlamı taşır, fakat günümüz-
de “beğenilen, kabul gören, seçi-
len” gibi anlamlar da yüklenmiş-
tir. Konunun uzmanları, popüler 
kültürün yirminci yüzyıla ait bir 
kavram olduğunu ve tüketimle, 
pazarla, satılabilirlikle, kısacası 
metalaşmayla yakından ilişki-
li olduğunu söylüyorlar. Ayrıca 
medyayla olan ilişkisi dolayısıy-
la son derece dinamik olma özel-
liğini de barındırıyor. Bir film 
yıldızı, bir TV programı, beslen-
me biçimi, yaşam tarzı, hatta ba-
zen yalnızca bir sebze, dönemsel 
olarak meşhur olabilir, başka bir deyişle 
popüler hale gelebilir. Televizyon, yazı-
lı basın veya internet yoluyla dağıtıla-
bilen, yaygınlaştırıldığı oranda popüler 
olan “şey” kabul görür, kabul gördükçe 
satılabilir olur ve satılabildikçe veya alı-
cısı oldukça popülerliği devam eder... 

Yazının başında sözünü ettiğimiz 
“izdivaç programları (evlendirme prog-
ramları)” son yılların en popüler prog-
ramlarından biri... Yeri gelmişken bana 
enteresan gelen bir bilgiyi aktarmak 
istiyorum: İzdivaç programları dünya-
da yalnızca Türkiye’de ve Hindistan’da 
varmış... Bir zamanlar bizde de Nurse-
li İdiz’in yıldızının parlamasına neden 
olan “Saklambaç” adlı TV şovu, format 
olarak dünyanın tercihi olan bir tür. Ha-
tırlayacaksınız: Bu şov, birbirleriyle an-
laşması muhtemel olan kadını erkeği bir 
araya getirmekle yetiniyordu. İlişkinin 
vardığı noktanın “evlilik” olup olmama-

sı şovu ilgilendirmiyordu. 10 yıl içinde 
buradan, konusu yalnızca “evlendir-
mek” olan bir programa gelinmesi ve bu 
programın (şovun) bu denli popülerlik 
kazanmasının bir tesadüf olmadığını, 
muhafazakarlığın popülerleşmesi ile de 
yakından ilintili olduğunu düşünüyo-
rum. 

Aslında izdivaç programları gibi 
reality show sınıfında değerlendirilebi-
lecek programlar, topluma tutulan bir 
ayna gibi. Bu ayna bize çok şey gösteri-
yor ama en çok da kadınların evlilik ku-
rumundan neler beklediğini gösteriyor. 
Kadınlar evliliğe korunup bakılacakları, 
şefkatle sarılıp sarmalanacakları, varsa 
çocuklarının da aynı güvencelere sahip 

olacakları bir sığınak olarak bakıyorlar. 
İnsan ister istemez düşünüyor: Her iki 
kadından birinin, sırf kadın olduğu için 
şiddet gördüğü Türkiye’de, başından 
geçen bir veya iki kötü evlilik deneyi-
mine rağmen niye bir kadın hâlâ sığın-
mak için başka bir evlilik ister? İlginç 
bir nokta, programlara katılan kadın 
adayların hemen hepsinin ortak bir kri-
teri var: Karşılarına gelecek adayların 
“Allah korkusu”na sahip olması. Niye 
sevgi değil de korku? Korku ile hiza-
ya sokulan bir toplum oluşumuzdan mı 
kaynaklanıyor bu istek? Kendine kalkan 
bir elin Allah korkusuyla ineceğini mi 
düşünüyor yoksa? Bir tür koruyucu kal-

kan gibi...
Boşanma ile yoksulluk arasında bir 

doğru orantı var mı bilmiyorum, ama 
başından evlilik geçmiş ve yine evlen-
mek isteyen adayların “Önceki evliliğin 
niye bitti?” sorusuna cevapları genel-
likle, “işsizlik, dayak, aldatma” şeklin-
de oluyor. Acaba devlet, üstüne düşen 
görevleri yerine getirmiş olsaydı, kadın 
tekrar tekrar evliliği düşünür müydü? 
Moderatörlükten ziyade akıl hocalığı-
na soyunan sunucu kadınların yaptıkla-
rı “Bak işte geliri var, evi var, sana da 
çocuğuna da bakacak,” türden yorumlar 
da, devletin bu zafiyetini, kadına sahip 
çıkma konusundaki acizliğini ortaya 
koymakta hiç kuşkusuz.

Bu programlara yaşlılar da 
katılmakta. Yaşlı erkek hayatının 
son demlerinde, elden ayaktan 
düştüğünde kendine bakacak bir 
eş talep ederken, yaşı bir hayli 
ilerlemiş kadın adaylar da sığı-
nacakları bir “huzur evi” arayı-
şında oluyorlar. Kadına, yaşlıya, 
çocuğa sahip çıkamayan, sosyal 
olamayan devletin açığını kapa-
maya izdivaç programları devam 
ediyor. 

Genç olsun yaşlı olsun yeni-
den evlenmek isteyenler, yeni 
kuracakları “yuva”da artık maddi 
sıkıntı ve mutsuzluk istemiyorlar 
hiç kuşkusuz. İşsizlik en yaygın 

yaşam biçimiyken, “geçim sıkıntısı” her 
evin derdiyken, bir diğer popüler kültür 
bombardımanına yani “tüketin, bunu da 
alın, şunu da alın, böyle eviniz olursa 
mutlu yaşarsınız” sloganlarına sabahtan 
akşama maruz kalmış adaylar, güzel bir 
ev, hatta mümkünse yazlık-kışlık ev ve 
bir araba istiyorlar. Bir de ilk görüşte 
“elektrik” almak istiyorlar. Kısaca hangi 
yaş grubu olursa olsun, paralı ve yakı-
şıklı/güzel adaylar gözde oluyor ve kişi 
bir anda “popüler” hale geliyor.

Kısacası, boşanan kadını gerekli ya-
şama imkanlarından mahrum bırakan, 
yaşlısına huzurlu bir yaşlılık sağlaya-
mayan sosyal devletin açığını kapatmak 
gibi bir görevi üstlenen ve son yıllarda 
giderek muhafazakârlaşan toplumun de-
ğerlerinin üstüne basarak varlığını sür-
düren “izdivaç programları”, hal böyle 
olduğu sürece popülerliğinden bir şey 
kaybetmeyecek gibi görünüyor. 

DOSYA

Acaba devlet, üstüne düşen 
görevleri yerine getirmiş 

olsaydı, kadın tekrar tekrar 
evliliği düşünür müydü?

Popüler kültür ve izdivaç programları

Özden Dilber

Her iki kadından birinin, sırf kadın olduğu için şiddet gördüğü Türkiye’de, başından 
geçen bir veya iki kötü evlilik deneyimine rağmen niye bir kadın hâlâ sığınmak için 
başka bir evlilik ister?

Serpil Odabaşı
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Tüketim ekonomisinin iletişim 
yollarından biri olan reklam, 
popüler kültürden yaygın bi-
çimde beslenir. Bir yandan 

popüler kültürün fikir, imge, müzik, söz 
vb. her türlü tahayyülünden, ve bu arada 
cinsiyetçiliğinden yararlanır; diğer yan-
dan bu kültürün yeniden üretilmesine 
katkı sağlar.

Reklamların daha çok kadınların 
üzerinden pazarlanması tesadüf değil. 
Çünkü kadınlar tüketim mallarını en 
çok kullanan etkin cins kategorisinde 
yer alıyor. Reklamın diliyle söyleye-
lim: En büyük hedef kitle. Reklamcılar, 
kadınların arzularını, endişelerini, kor-
kularını, meraklarını, regl dönemlerini, 
kaç para kazandıklarını, kaç adet kredi 
kartına sahip olduklarını, çocuk doğur-
mayı isteyip istemediklerini, evliliğe 
ilişkin arzularını, medeni durumlarını, 
ne sıklıkla seyahat ettiklerini, ne tür tatil 
sevdiklerini, hülasa kamusal ve özel ha-
yata dair ne varsa en ince ayrıntılarına 
kadar araştırır. 

Göbeğimiz, kalçamız, dekoltemiz, 
saçımız, dişlerimizle her birimiz ek-
ranlardayız. Benzer yaşam hayalleri 
kuran, benzer duygulara sahip kadınlar 
olmamız arzulanır. Kırışıklıklarımızdan 
nefret etmemiz, fazla kilolarımızdan 
tiksinti duymamız istenir. Şampuan rek-
lamında olduğu gibi sadece saçlarımız 
değil, göğüs dekoltesinden uçuşan ete-
ğiyle ortaya çıkan bacaklarımıza kadar 
hepsi bir anda boca edilir gözümüze. 
Reklam ihtiyacı hasıl olan ürün çalışan 
kadınları da kapsıyorsa, arada süper ka-
dın imajıyla da onurlandırılırız; çocuk 
da yaparız, kariyer de! Fakat ne hik-
metse, kilolu, makyajsız kadın görme-
yiz kariyer yapan; bakımlı, şık, modayı 
takip eden, oldukça da çekici kadınlar-
dır bunlar. Aslında tüketilmesi isteni-
len ürünle gerçek kadınlık durumunun 
bir benzerliği yoktur; bir elinde çocuk 
diğerinde market torbası, omuzunda da 
laptop çantasıyla, catwalk (mankenlere 
özgü kedi yürüyüşü) yapacak kaç kadını 
istihdam edebilir plazalar? Ama rekla-
mın görevi, farklılıkları derinleştirme-
den, marka nezdinde ortak bir hissiyat 
yaratmaktır. Yemek yaparak, çocuğun 
altını değiştirerek kariyer yapan babala-
rın esamesi okunmaz reklamlarda...

İki biyolojik cinsiyet üzerine kurgu-
lanmış erkek egemen sistemde reklam-
lar, farklı cinsel yönelimleri olan birey-
lerin dışlanması nedeniyle de hetero-
seksist/homofobiktir. Muhafazakarlığın 
bir devlet politikası olduğu bizimki gibi 
toplumlarda, bu bireylerin cinsel yöne-
limleri “sapkın”lık, davranışları ise ge-
nel ahlak dışı sayıldığı için, öğretilen 
cinsiyet modellerine aykırı hareket eden 
karakterler reklam filmlerinde boy gös-
termez. 

Reklam veren açısından en çok ka-
zanç getiren kurum ailedir. Kutsal aile 
algısını pekiştirecek ne kadar incelik 
varsa, hepsi doğrudan ve dolaylı olarak 
bunu bir tüketim birimine dönüştürmek 
için kullanılır; örneğin, sofra denince 
anne, anne denince sofra getirilir akla; 
börek, salata, zeytinyağlıların dizildiği, 
neşe içinde tabakların anneye uzatıldığı 
sahneler… Yemeklerin kaç saatte yapıl-
dığı, niye hep bu mesaiye kadının ma-
ruz kaldığı gibi sorular kapsama alanı 
dışındadır. Evdeki hizmeti kadının “do-
ğal” işi olarak algılarız; kocanın ve ço-

cukların karınlarını doyurmuş olmanın 
saadeti karşısında kaç saat mesai har-
candığının ne önemi var! Bulaşıklar mı? 
Sanki elde yıkanıyor alt tarafı makinaya 
yerleştireceksin. Çamaşır mı? Kocaların 
beyaz gömlek yaka derdi çok şükür bit-
ti, çocuklar içinse “kirlenmek güzeldir” 
zaten. Araya bir de vatan, asker, bayrak 
lafını sokup, nemlenmiş gözler ve titre-
yen ses tonuyla milli hisler ajite edile-
rek, bolonez soslu makarna servisiyle 
bir güzel boca edilir muhteşem yerel 
çekirdek aile. 

Şiddet, dayak, tecavüz- ensest, yok-
luk- yoksulluk, okulsuzluk gibi toplum-
sal vicdanlarımızın rahatlamasına vesile 
olan temalar ise sosyal sorumluluk rek-
lamlarının alanıdır.

Reklam ajanslarında kadınların ça-
lışması ya da cinsiyetçiliği sorgulayan 
reklamcıların olması, senaryoları ve 
metinleri onların yazması da fazla bir 
şey değiştirmiyor. Reklam verenler izin 
vermez bu dilin değişmesine. Cinsiyetçi 
olmayan bir dil kullanmak, tüketimi 
özendirmeye teorik olarak engel ol-
masa da, reklam verenler cinsiyetçiliği 
pekiştirecek reklamlara onay verirler, 
çünkü çoğu erkektir, kadınları hane içi 
ve dışında nasıl görmek istiyorlarsa rek-
lamlarda da o şekilde ve karakterlerde 
konumlandırırlar.

“Ben reklam filmi izlemem,” di-
yenlerin hükmü yoktur bu sistemde. 
Herkesi etki altına alan farklı mecralar 
oluşturulmuş durumda; basın ilanla-
rı, billboard, megaboard, otobüs vb. 
Bunlara bakmıyorum demeyin; en ol-
madı izin alınmadan, vergi ödemeden 
markayla ilişkisi yokmuş gibi “doğal” 
olarak sokakta yapılan, “gerilla” rek-
lam işlerine takılırsınız. Bir bakarsınız 
Unkapanı Köprüsü üzerinde aynı mar-
kanın t-shirtlerini giymiş yirmi adam 
balık tutuyor. Kadınlar niye topluca ba-
lık tutmuyor diye felsefi bir tartışmaya 
girmeden, erkek balık arkadaşlığı böyle 
deyip geçmeye kalktığınızda bir bak-
mışsınız akşam canınız balık çekmiş ve 
yanında da bir duble rakı ısmarlamışsı-
nız. Hangi rakı dersiniz? 

DOSYA

“Reklamları izlemem!”
Göbeğimiz, kalçamız, dekoltemiz, saçımız, dişlerimizle her birimiz ekranlardayız. 
Benzer yaşam hayalleri kuran, benzer duygulara sahip kadınlar olmamız arzulanır

Lale Bakırezer

Reklam ajanslarında 
kadınların çalışması ya da 
cinsiyetçiliği sorgulayan 

reklamcıların olması, 
senaryoları ve metinleri 

onların yazması da fazla bir 
şey değiştirmiyor

Didem Dayı
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Gece dışarı çıkmak erkekler 
için sadece eğlenmeye çık-
maktan ibaretken, biz ka-
dınlar için aynı zamanda bir 

güvenlik sorunu. Yaşamın diğer alan-
larında olduğu gibi, gece hayatında da 
kadınların hareket alanları kısıtlanıyor. 
Gece dışarı çıkmak, kadınlar için çoğun-
lukla önceden hazırlanılmasını, nereye/
hangi yoldan/hangi araçla gidileceğinin 
bazen iki kere düşünülmesini gerekti-
ren bir mevzu oluyor. Sokağa çıkarken 
ya da gece sonunda eve dönerken taciz 
edilmemek, güvenli biçimde eve ulaşa-
bilmek için çeşitli stratejiler üretiyoruz. 
Telefonda konuşma numaraları, kendi 
evine gelmiş gibi başka bir apartmana 
yönelmek, zile basmak bunlardan sa-
dece bir kaçı. Tabii eğlenmek, belki de 
içip sarhoş olup “dağıtmak” amacıyla 
geceye başlamış olsak da eve döner-
ken sarhoş olmama mecburiyetimiz var. 
Aksi takdirde yolda tek başına yürümek, 
toplu taşımaya ya da paramız varsa tak-
siye binmek, atıldığımız bu maceranın 
riskini daha da artırıyor. Kendimizi bir 
erkeğe “emanet” etmeden gönlümüzce 
coşabilmek imkânsız bir hayal gibi.

Bir cumartesi gece yarısından sonra 
İstiklal Caddesi’nde tek başınıza yü-
rüdüğünüzü düşünün. Ayıksanız bolca 
sözlü, belki de fiziksel taciz arasında 
koşarak gideceğiniz yere ulaşmaya ça-
lışırsınız. Sarhoş ve tek başına kadın-

lara taciz ise korkunç boyutlarda. En 
vahşisini yılbaşı gecesinin ertesinde ana 
haber bültenlerinde izliyoruz. Halbuki 
diğer geceler de pek farklı değil.

Tabii ki mesele sadece eğlence me-
kanına gidip gelirken başımıza gelenler-
le sınırlı değil. Gece dışarı çıkan kadı-
nın mutlaka bir erkek aradığı inancı ve 
bu eminlikle peşimizi bırakmayıp taciz 
etmekte beis görmeyen erkekler var bir 

de. Dans ederken dibimize girenler, yer 
değiştirdikçe takip edenler, ısrarla ko-
nuşmaya/içki ısmarlamaya çalışanlar… 
Haydi diyelim ki cidden biriyle tanışa-
sımız geldi o gece, o kişinin kim olaca-
ğına karar verme hakkı da bize ait değil. 
Tanışmak istedim bahanesiyle rahatsız 
etmek son derece meşru. Tepki gösterir-
sek suçlu yine biziz. Masum bir konuş-
ma, tanışma girişimini büyüten, yanlış 
anlayan, kim bilir kendini ne sanan ka-
dın oluruz. “Aranan kadın” olmanın bir 
diğer ucu da bu işte. Cahillik, kendini 
beğenmişlik!

Bu tanışma meselelerinde iki yüzlü-
lüğe arkadaşlarımız arasında bile maruz 
kalıyoruz. Diyelim ki arkadaş grubu-
nuzla gece dışarı çıktınız. Gözünüze 
birini kestirdiniz, tanıştınız, beraber 
gideceksiniz. Gruptaki erkek arkadaş-
larınızın onaylamayan bakışları mesele-
si var bir de. Kimi zaman söze dökme 
cesaretini bile gös-
terdikleri bir kınama. 
Takır takır işleyen 
cinsiyetçiliğin kılıf-
ları hazır. Gözlerinin 
tutmadığı adamlar 
mesela. “Kimin nesi 
belli değil,” ya da “O 
önüne gelen kadınla 
beraber olur”. Peki.

Kadınsanız gece 
hayatında “aranılan” 
cinssiniz bir yandan 
da. Kadınlar sayıca 
kalabalık olduğunda 
mekanların çekiciliği 
artıyor. Seyirlik nes-
ne olarak hakkımız teslim ediliyor. Bu 
aranan olma özelliği, iş gece hayatında 
istihdama geldiğinde bozuluyor tabii ki. 
Özellikle gece mesailerinde kadın çalı-
şanların oranı oldukça düşük. Mekanlara 
baktığımızda çalışanların neredeyse 
hepsinin erkek olduğunu görüyoruz. 
Bu durumun nedenini merak edip sor-
duğumuzda, barda çalışmanın kadınlara 
ağır geleceği, rahat çalışamayacağı gibi 
tuhaf yanıtlar alıyoruz. İş mini eteği 
giyinip ürün tanıtımı yapmaya, içki ik-
ram etmeye geldiğinde işler hafifliyor, 
çalışmak pek bir rahat oluyor nedense. 
Mekanlarda çalışan olarak kadınların 
azlığı ya da barmaid/barista, sigara/ro-
zet/ürün dağıtıcısı/tanıtım sorumlusu 

gibi cinsiyet kimliğine uygun görülen 
belirli görevlerle sınırlandırılması alışık 
olduğumuz toplumsal cinsiyet temelli 
ayrımcılığın uzantıları yalnızca. Gece 
çalışmanın kadınlara uygun olmadığı 
söylemi, kadınları toplumsal yaşamdan, 
bu örnek üzerinden düşündüğümüzde 
özellikle gecelerden uzak tutmaya ça-
lışmanın bahanelerinden biri. Özellikle 
yukarıda bahsettiğimiz yarı zamanlı 
işlerde kadınların tercih ediliyor olma-
sında bu işlerde kadınlardan bedenlerini 
sergilemelerinin de beklenmesinin yanı 
sıra, tam zamanlı istihdamı erkeklerden 
yana yapıp, güvencesiz işlerde kadınları 
tercih eden eğilimin de etkisi görülüyor.

Nasıl ki gündüzleri başımıza gelen 
her türlü felaketin sorumlusu biz kadın-
larsak, geceleri de bu anlayış katmerli 
biçimde devam ediyor. Mekan kapıla-
rında güvenlik görevlilerine laf anlat-

mamız gerektiğinde ne ciddiye alınıyo-
ruz ne de saygı görüyoruz. İstanbul’un 
“saygın” eğlence/konser mekanların-
dan birinde kapıda yaşadığımız küçük 
sorun, saçımızdan sürüklenmemizle 
sonuçlanabiliyor. Suçlama da hazır: 
Sarhoşsun! Erkek şiddetinin bahaneleri 
her daim hazırda bekliyor. 

Peki ne yapılır bununla mücadele 
etmek için? Her birimizin baş etmek 
için geliştirdiği stratejileri var tabii, 
ne de olsa kadın olmak her an tetikte 
olma/otokontrolü asla bırakamama hali. 
Geceleri de sokakları da terk etmeyerek, 
belki daha çok kavga ederek “eğlence” 
hakkımıza sahip çıkacağız. Hayat deği-
şene, dönüşene dek! 

DOSYA

Gece macerası
Haydi diyelim cidden biriyle tanışasımız geldi o gece, o kişinin kim olacağına karar 
verme hakkı da bize ait değil. Tanışmak istedim bahanesiyle rahatsız etmek son derece 
meşru

Güney Öztürk-Selime Büyükgöze

Nasıl ki gündüzleri başımıza 
gelen her türlü felaketin 

sorumlusu biz kadınlarsak, 
geceleri de bu anlayış 

katmerli biçimde devam 
ediyor
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Konu aşk olunca, önce bir 
saptama yapmam gerekiyor: 
Aşk, hâlâ bizim konumuz, 
biz kadınların. Birbirine ta-

mamen karşıt perspektiflerde olsa da aşk 
hep ve her zaman kadınların gündemin-
de. Bu yüzden, çıkış noktası olarak bir-
kaç soru sormak istiyorum.

Mesela aşk; tarih boyunca kamusal 
alanlardan dışarı itilen kadınların elinde 
kalan kişisel ve gündelik bir alan oldu-
ğu için hep bizim gündemimizde olabilir 
mi? “Tarih yazan” erkeklerin yaşamını 
yeniden üretmek gibi “gündelik” bir gö-
revi olan kadınlardan; kişisel ilişkilerin 
ve yaşamın üretimi ve yeniden üretimin-
de ustalaşmaktan başka bir şey beklen-
mediği için yani… Son sözü söyleme 
hakkımızın olmadığı kişisel-gündelik 
alanı ustalıkla yönetmesi beklenen biz 
kadınlar, nineden toruna miras kalan bu 
belleğin izlerini mi sürüyoruz hâlâ?

Ya da başka hiçbir egemenlik-ezil-
me biçiminde görülmeyen, “seve seve 
ezilme”nin tek dayanağı olan o duygusal 
peçenin kalkıvermesinden korkan eril 
toplum, altındaki çatlakları gizlemek için 
“aşkın” rengine mi boyuyor bizim dün-
yamızı?

Cinsel özgürlük, diğer her şeyin aynı 
kaldığı bir dünyada, yine kadınları vur-
duğu ve tüm sorumluluğu bizim sırtımı-
za yüklediği için mi aşkın yaşanabilme 
olasılıkları hakkında düşünüp durmaya 
devam ediyoruz?

Belki de hepsi. Ama biz, nineleri-
mizden bize miras kalan kişisel yaşam 
ustalığımızı, artık onu değiştirmek üzere 
kullanabiliriz. 

“Aman ha, kaçırırsın!”
Annemiz bize aşkı anlatmaz; “ciddi” 

bir kız olmak, “iyi” bir evlilik yapmak ve 
“yuvayı yapan dişi kuş” rolüdür anlattık-
ları. Bu yüzden aşk hakkındaki ilk ezber-
lerimizi popüler dergi ve romanlardan, 
film ve TV dizilerinden ediniriz.

 “Kişisel alanın” yetkisiz sorumlu-
su kadınlar; egemen değerlerin yeniden 
üretilmesi ve günlük hayatta içselleştiril-
mesi sonucunu doğuran kitle kültürünün 
doğrudan ilk hedefidir. Popüler roman/
dergi/film/dizi üretimi de boş zaman, aile 
ilişkileri, özel hayat ve ev gibi kadınlara 

terk edilmiş alanlarda at oynatır. Bu an-
lamda da, doğduğumuz andan başlaya-
rak ince ince işlenen “kadınlık” bilgisini, 
mükemmel bir biçimde tamamlar.

Yeniyetme kızların elindeki “genç 
kız” dergilerinin dönüp dönüp işlediği iki 
konudan biri güzel görünme, diğeri de 
erkekleri etkileme yollarıdır. Zaten ilki, 
ikincisini elde etmenin zorunlu adımıdır. 
Genç kız dergilerinin, “duygularını belli 
etme, soru işaretleri bırak; ne çok sessiz 
ol, ne de geveze, ne çok ciddi ol ne de 
çok samimi; ayarı tuttur” şeklindeki “püf 
noktaları” yetişkin kadın dergilerinde 
“erkeği elde tutmanın yolları”na dönü-
şür. Genç kızlara “ciddiyet” tavsiye edi-
lirken, yetişkin kadınlara evde “melek”, 
yatakta “kötü kız”, mutfakta “aşçı” gibi 
sonu gelmez roller yüklenir. Ve aşk, ka-
dının sürekli tetikte olmasını gerektiren 
tehlikeli bir oyun olur. Yeterince güzel, 
yeterince ciddi ve ahlaklı, yeterince akıl-
lı, yeterince saf, yeterince “kötü kız”… 
derken kafamız karışır. Neyin ne kadar 
olması gerektiğini düşünüp dururken bir 
de bakarız ki, aşkın belki de en heyecanlı 
yanı, kendiliğinden patlayıp sönen ışıkla-
rı kaybolup gitmiştir. 

Ya edebiyat?
Edebiyata baktığımızda da, aşka konu 

olan kadın ve erkeğin uzun yıllar boyunca 
sınırları belli bir çerçeve içinde kaldığını 
görürüz. Bu çerçeve, bir yandan dönemin 
sınıfsal, ideolojik ihtiyaçlarına cevap ve-
rirken diğer yandan hangi egemen güce 
hizmet ederse etsin, eril değerleri güç-

lendirmiştir. Popüler aşk romanları her 
dönemde, çoğunlukla kadın olan okurla-
rının kimliğini ve dünyaya bakış açısını 
yeniden inşa etmek gibi önemli bir rol 
üstlenir. Cumhuriyet dönemi romanında, 
-gerek toplumsal meseleleri konu edinen 
Halide Edip olsun, gerekse popüler aşk 
romanları yazarı Kerime Nadir- Batı me-
deniyetinin değerini kavramış, milli kal-
kınmada kendisine düşen rolü üstlenen 
ama aynı zamanda geleneksel anne/eş 
rolünü en ön planda tutan kadın kimliği 
dikkati çeker. Bu romanlarda kadın ka-

rakterler genellikle şehirli, lise bitirmiş, 
ülkenin ihtiyaç duyduğu (hemşire, öğret-
men, ebe gibi kadınlık rolünün uzantısı 
olan) mesleklere yönelmiş, çeşitli olaylar 
sonucu onlardan yüz çeviren erkeklere 
iffetlerini ispat edip “pembe boyalı” aile 
yuvasını hak etmiş kadınlardır.

Bu arada aşk romanlarının yerli tem-
silcilerinin yanı sıra, Barbara Cartland’la 
başlayan ve Harlequin’in “Beyaz 
Dizi”leriyle devam eden çeviri aşk ro-
manlarını da anmak gerekir. Yerli roman-
larda, ancak son üç sayfada “erkeğin ateş 
gibi yanan dudakları kadınınkileri buldu” 
gibi cümlelere rastlanır ve tam o sırada 
“son” yazar! Oysa çeviri romanlarda, 
ölçülü bir erotizm de vardır, bu açıdan 
pek çok kadının hayatında, başkasıyla 
paylaşamadığı, bilmediği, tatmadığı haz-
ları okuduğu bir “Beyaz Dizi” dönemi 
bulunur. Ama öyle bir erotizmdir ki bu, 
erkeklerin “çelik gibi sert” ve hatta “kor-
kutucu” olduğu; kendisinden aşağı, zayıf 
gördüğü kadını savurup yatağa fırlattığı, 
“güçlü kollarıyla” sardığı bir “avcı-av” 
ya da “efendi-köle” ilişkisini tarif eder.

Amerikalı feminist eleştirmen 
Linda K. Christian-Smith, Becoming a 
Woman through Romance (Popüler Aşk 
Romanları Vasıtasıyla Kadın Olmak) 
başlıklı kitabında popüler romanların bir 
sistemi olduğunu ve bir şablona uygun 
halde yazılan, genellenebilir kurallara 

Aşk: Güneşin altında söylenmemiş bir 
söz var mı?

Şöhret Baltaş

Popüler roman/dergi/film/dizi üretimi de boş zaman, aile ilişkileri, özel hayat ve 
ev gibi kadınlara terk edilmiş alanlarda at oynatır

Başarı öyküleri, üst sınıfa 
ait kadınların hayatını rol-

model olarak sunarken aşk 
da “başarılar” arasında 
sayılan bir meta olarak 

tescillenir
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bağlı üretildiğini söyler. Kitabın “Love 
Makes the World Go Round: The Code 
of Romance” (Aşktır Döndüren Dünyayı: 
Romansların Kodu) adlı bölümünde aşk 
romanlarının değişmez yedi kuralını sıra-
lar: 1. Popüler roman, piyasa ilişkilerine 
tabidir. 2. Popüler roman, heteroseksüel 
aşklar üzerine temellenir. 3. Popüler ro-
man, cinselliği seksüel birleşme olmak-
sızın ifade eder. 4. Popüler roman, kadın 
kahramanlara itibar ve kahramanların ya-
şamlarına anlam atfeden dönüştürücü bir 
deneyimdir. 5. Popüler roman, erkeklerin 
iktidarı, kadınların itaati üzerine kurulur. 
6. Popüler roman erkeklerle nasıl ilişki 
kurulacağını öğretir. 7. Popüler roman 
kişisel ve özel bir deneyimdir.1

Patriyarkal değerlerin yeniden üretil-
mesine hizmet eden bu romanlar sayesin-
de, aşk “avcı”ya geç ve zor yakalanmaya, 
yakalandığımızda ise “teslim olmaya” 
dayanan zalim bir oyuna dönüşür. Sanki 
kaçmak ve teslim olmak, acı çekmek ile 
haz duymak arasında gidip gelen bu has-
talıklı oyundur aşk. Acı, kıskançlık, öfke, 
kaçıp kovalama ve sahip olmaktır. Zayıf 
kadın-güçlü erkek; kaçan kadın-kovala-
yan erkek; teslim alınan kadın-sahip olan 
erkek; itaat eden kadın-emreden erkek; 
iffetli dişi kuş-sevimli çapkın erkek… 
Popüler romanlarda aşkın resmi budur.

Aşk mutsuzluktur
1960’lara gelindiğinde, toplumsal 

çerçeve değişir. Kadınlar bir yandan aile-
nin çilekeş/kutsal motifi olmayı sürdü-
rürken, öte yandan “milli değerlerin” in-
şasında rol almaktan öteye geçer ve eşit-
likçi toplumsal mücadeleye, görece daha 
“eşit” bir yerden omuz verirler. Aynı za-
manda, yoğun göçlerle beraber kentler-
de kadınla erkeğin yan yana çalıştığı ve 
yaşadığı büyük bir yaşam alanı oluşmuş, 
kadınlar da bu alandaki konumlarını sor-
gulamaya yönelmişlerdir. Bu gelişme 
edebiyata da yansır. Füruzan, Tezer Özlü, 
Sevgi Soysal, Adalet Ağaoğlu, Pınar Kür, 
İnci Aral, Leyla Erbil, Nazlı Eray, Tomris 
Uyar, Aysel Özakın, Nezihe Meriç gibi 
kadın yazarlar aşkın eşitsiz, adil olma-
yan yüzünü dile getirirler. Sanki yılların 
suskunluğu, akacak bir kanal bulmuş, ça-
ğıldamaktadır. Toplumsal çözümlemeler 
yapan bu yazarlar, aynı zamanda “aydın” 
sayılan erkeklerin kadınlara geleneksel 
bakış tarzını sorgularlar. Ancak henüz, 
ortada kendisine “feminist” diyebilen 
bir mücadele yoktur ve kadınların sor-
gulama ve hesaplaşmaya yönelik sesle-
ri, umut veren bir yankıya dönüşemez. 
Anlatılan ilişkiler ve kadınlık durumları, 
arka planda süregiden toplumsal müca-
delenin büyük resmi arasında kaynar; 
kişisel ilişkilerdeki sorunlara sınıfsal ya 
da ideolojik farklılıkların zemin yarattığı 

algısı hâkim olur. Bu dönem edebiyatın-
da, eksik bir tanım yapmayı göze alarak 
söylersek, aşk mutsuzluktur.

Kadının olmayan adından piliç 
edebiyatına

1980’lerde feminist kadınlar çıkar or-
taya. İlk kez, başka bir resmin içindeki 
bir detay olarak değil, resmin ta kendisi 
olarak “kadın”a dikkati çekerler. Sınıflı 
toplumların aynı zamanda patriyarkal 
toplumlar olduğunu ve patriyarkanın tüm 
sınıflı toplum yapılarına eklemlendiğini 
anlatırlar. Bu dönemde, kadın dünyasını 
ilgilendiren her şeye yönelik araştırma-
lar art arda gelir: Anne/eş/kız olmaktan 
bekârete, ev içi emekten ucuz ve yedek 
işgücü olmaya, kadınların maruz kaldığı 
her şey katmanlarına ayrılıp ortaya çı-
karılır ve bugün emek, beden ve kimlik 
politikaları diye özetleyebileceğimiz bir 
bütünlüğe ulaşılır.

Duygu Asena’nın, Kadının Adı Yok 
adlı kitabı, kadını cinsel bir varlık olarak 
da tanımlar ve bu nedenle “müstehcen” 
bulunarak yasaklanır. Ancak yasaklan-
ması, yükselen kadın hareketi dalgasıyla 
da çakışarak büyük ilgi yaratan kitabın 
bir yıl içinde 40 baskı yapmasına engel 
olmaz.

Ancak 1990’lara gelindiğinde, dün-
yada ve Türkiye’de feminist hareket ge-
riler ve post-feminizm adı verilen dönem 
başlar. Neoliberal dalga “ideolojilerin 
sonu” ilanına boyun eğen apolitik bir tü-
ketim toplumu oluşturur ve muhafazakâr 
Yeni Sağ bütün dünyada etkinlik kazanır. 
Kutsal aile ve annelik kavramı yeniden 
canlandırılır ve çocuklarını yetiştirmek 
için kariyerlerini bırakan kadınlar örnek 

verilir. Bu gelişmeler edebiyatta aşkın 
ve kadınların konumunu, çoktan aşılmış 
olan noktaya geri taşır. Herhangi bir çer-
çeveye oturtmaksızın aşkı ve gündelik 
hayatı ele alan, çok okunsa da çabucak 
tüketilen “hafif” kitaplar rağbet görür. 
Başarı öyküleri, üst sınıfa ait kadınların 
hayatını rol-model olarak sunarken aşk 
da “başarılar” arasında sayılan bir meta 
olarak tescillenir. Kişisel gelişim kitapla-
rıysa, sırtında taşıdığı hayatı sızlanmadan 
nasıl sevebileceğini anlatır kadınlara.

Bir de “piliç edebiyatı” (chick-lit/
chicken literature) adıyla anılan roman-
lar var; en iyi örneği de Bridget Jones’un 
Günlüğü. Kentli, reklam ve moda gibi 
sektörlerde çalışan, iyi para kazanan, iyi 
giyinen, cinsel özerkliğine sahip çıkan 
(ama “doğru adamı” buldukları anda 
anahtarı ona teslim etmeye hazır olan) 
özgür “piliç”lerin hikâyeleri, “feminist 
gibi” görünse de, içinde yaşadığı cinsi-
yetçi/sınıflı sistemi reddetmekten çok 
uzaktır. Sistemin, sınırın dışına çıkan her 
hareketi içeriye çekme çabalarının başa-
rılı bir örneği olan bu romanlarda, “çocuk 
da yaparım, kariyer de” diye şarkı söyle-
yip “çatlasın düşmanlar” tadında rekabet 
eden bir “feminizm” vardır. Hikâyenin 
temel derdi toplumu dönüştürmek değil 
mutlu bir ilişkiyi ona vaat eden, liberal 
olduğu ölçüde “az erkek” bir erkeği bu-
labilmektir.

Bugün, yarın, daha sonra...
Başa dönelim. Aşk, hâlâ bizim günde-

mimizde. Çünkü hayatın bize dayatılan o 
“gündelik, kişisel” alanlarını dönüştür-
meye en çok bizim ihtiyacımız var.

Aşk bize yutturmaya çalıştıkları gibi 
bir şey olabilir mi? Kölenin efendisine, 
avın avcıya aşk duyması mümkün olabi-
lir mi? Bu ilişkilerdeki duygunun adı ne-
dir? Korku, bağlılık, sadakat, bağımlılık, 
hayranlık, statükoculuk, konformizm… 
Hepsi olabilir ama aşk?

O halde biz, başka pek çok şeyi ol-
duğu gibi, kendi aşkımızı da kendi el-
lerimizle yaratmak zorundayız. İhtiyacı 
olan eşitliği ve özgürlüğü, bağımsızlığı 
ve gönüllü bağlılığı aşkın içeriği haline 
getirmek için savaşmak bize düşüyor. 
Onu tüketim toplumunun alınıp satılabi-
lir bir nesnesi olmaktan çıkarıp insan ile 
insan arasındaki dolaysız duygu birliğine 
dönüştürecek olan da, başka kimse değil; 
biziz. Çünkü biz, bize terk edilen günde-
lik ve kişisel alanlarda, kendimize bile 
çaktırmadan tarihi yazarız. 
___________________

1 Medeni ya da Müslüman: Popüler Aşk 
Romanlarında Feyzâ Olmak, Arzu Erekli, 
Bilkent Üni. Türk Edebiyatı Bölümü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2006.

Patriyarkal değerlerin 
yeniden üretilmesine 

hizmet eden bu romanlar 
sayesinde, aşk “avcı”ya 
geç ve zor yakalanmaya, 

yakalandığımızda ise 
“teslim olmaya” dayanan 
zalim bir oyuna dönüşür
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Türkiye’de popüler kültür 
ürünü olarak tanımlanabile-
cek televizyon dizilerinin, 
“1990’lı yıllardan başlaya-

rak sayılarının hızla arttığı ve medya 
aracılığıyla gündelik hayatımız içinde 
önemli bir yere sahip olduğu bir ger-
çektir.”1 Son yıllarda özellikle tarih 
içerikli tartışma programları, tele-
vizyon dizileri ve sinema filmlerinin 
sayısında ciddi bir artış görülmekte. 
Tarihe ilişkin çok sayıda çarpıcı ola-
yın medya aracılığıyla tekrar günde-
me getirilip tartışılmasıyla birlikte 
akıllara gelen soru, Türkiye’de ta-
rih mi popüler olmaya başladı yoksa 
“popüler tarih”le mi karşı karşıyayız? 
Neredeyse her televizyon kanalının ya 
tarih referanslı bir dizisi ya da tarih 
içerikli bir tartışma programı var ar-
tık. Birçok kişinin ilkokuldan itibaren 
sadece sınıf geçmek, not almak için 
ezber yaparak, biraz da sıkılarak ha-
tırladığı tarih ne zaman bu kadar ilgi 
çeker oldu? 

Klişeler zamana uyduruluyor
“Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle öne 

çıkan “tarihi popüler kaynaklardan 
öğrenme”, entellektüel bir meraktan 

ziyade bir trend değil mi? 
Türkiye’de tarih, tarih öğretimi ve 

tarihçi zihniyeti aşırı milliyetçi öge-
lerin, dinsel belirleyiciliğin, tartışma-
sız ezberciliğin tutsağında kalmıştır. 
“Özellikle tarih öğretimi zihniyetinde 
eleştirisiz kalmak tercih edilerek ülke 
ve tek tip insan sınırları içinde bilimsel 

tarih yaklaşımı ilkeleri yakalanama-
mıştır.”2 Resmi ideolojinin yaratmaya 
çalıştığı Türk kimliğine uygun olan 
anlayışın tarih öğretiminde hakim ol-
duğunu görüyoruz.

Hal böyle olunca “Tarihini bilme-
yen millet yok olmaya mahkumdur” 
mottosuyla ilkokuldan başlayarak üni-
versitelerdeki zorunlu tarih derslerine 
kadar “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 
uzanan toprakların” Türklere ait ol-
duğu, Viyana kapılarına dayanan ci-
han imparatorluğunun Kanuni’nin 
Hürrem’e olan aşkından sebep çöküş 
dönemine girdiği, “Almanlar yeni-
lince biz de yenik sayıldık” edebiyatı 

etrafında anlatılan I. Dünya Savaşı, 
“Türkün Türk’ten başka dostunun 
olmadığı” gibi söylemlerle dolu bir 
tarih çıkıyor karşımıza. Ne yazık ki 
Türkiye’de tarih öğretimi henüz yol 
gösterici olabilecek geleneği yarata-
mamıştır. “Okul sistemi bir vatanper-
verlik okuludur.”3 

Popüler kültür klişeleri zamana uy-
durarak yeniden üretiyor. Söz konu-
su olan, Hürrem Sultan gibi tarihe iz 
bırakmış bir kadın olduğunda, tarihin 
aktöründen çok nesnesine dönüşüyor. 
Muhteşem Yüzyıl dizisinde olduğu 
gibi güzelliği ya da saraydaki entrika-
ları hakkında konuşuluyor. Buradaki 
özne-nesne ilişkisi de bir iktidar ilişki-
si aslında. Yaşadığı dönemin koşulları 
düşünüldüğünde Osmanlı tarihine iz 
bırakabilmeyi başarmış güçlü kadın-
lardan biri; olaylar karşısında sessiz 
kalıp kendisine biçilen geleneksel rolü 
oynamayı tercih etmeyip, bu iktidar 
savaşında -erkeklerin dünyasında- 
kendisini var edebilmiş bir kadın Hür-
rem Sultan. Popüler kültür kendinden 
beklentileri yerine getirerek Hürrem 
Sultan’ın Osmanlı kadınlarının politik 
güce kavuşmalarındaki etkilerinden 
çok fettanlığı ve entrikaları ile klişe 
“kadınlık imajı”nın yeniden üretil-
mesine katkıda bulunuyor. Bu imajı 
doğrular bir örneği de BÜ’de Kadın 
Gündemi’nin Bahar ‘07 sayısında 
yayınlanan Ece Zerman’ın “Feminist 
Tarih(çilik): Kimin Tarihi?” başlıklı 
makalesinde değindiği araştırmasın-
da görüyoruz. Zerman, araştırmaya 
katılanlara “Peki Hürrem Sultan de-
yince aklınıza ilk ne geliyor?” diye 
sorduklarında “güç, entrika, bencillik, 
kurnazlık, iktidar” gibi cevaplar al-
dıklarından bahsediyor.4 Çünkü erkek 
iktidardır, gücü açık ve belirginken 
kadında ise iktidar genellikle entrika, 
kurnazlık gibi gizemli nitelikler üze-
rinden tanımlanır.5

Tarih-iktidar-kadın
 “Tarihin Arka Odası” programın-

da, bundan yaklaşık 2 yıl önce -2010 
yılında- Pelin Batu, Ermenilerin acı-
larını anlayabilmekten bahsettiğin-

Popüler tarih mi yoksa tarih mi popüler?
Nasıl ki öne çıkarılan, popülerleştirilen tarihi konular dönemin ideolojisini besleyecek 
biçimde araçsallaştırılıyorsa, tarihin her zaman kadınların konumunu “doğal” kabul 
eden egemen ideolojiye hizmet ettiğini unutmamak lazım

Gülten Aslan

Popüler kültür klişeleri 
zamana uydurarak yeniden 
üretiyor. Söz konusu olan 

bir kadın olduğunda, tarihin 
aktöründen, öznesinden çok 

nesnesine dönüşüyor
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de (bahsetmeye çalıştığında demek 
daha doğru olacak sanıyorum) Erhan 
Afyoncu’nun tacizlerine dayanama-
yarak ağlamıştı. Programda sözün bir 
türlü kendisine gelmemesi üzerine 
Pelin Batu, Murat Bardakçı’nın sözü 
bitince söz almak istemiş; fakat Erhan 
Afyoncu’nun sözünü kesmesi, konuş-
masına izin vermemesi üzerine bir 
gerginlik yaşanmıştı. 

Bu olayın ardından tarihin, tarih-
çiliğin erkeklerin iktidarında olduğu 
gerçeği tarih-iktidar-kadın ilişkisi sor-
gulanmazken Pelin Batu’nun ağlaması 
uzun uzun tartışılmıştı. Bir kadın “ta-
rih” gibi ciddi bir konuda, hele de “Er-
meni meselesi” gibi önemli bir vatan-
millet meselesi konuşulurken ne kadar 
önemli bir şey söyleyebilirdi ki? Bir 
de konuşmak için izin almak zorun-
daydı. Konu tarih olduğunda, popüle-
ri akademiği fark etmiyor. Erkeklerin 
tarihinin sadece erkekler tarafından 
aktarılabildiği bir alanda buluyoruz 
kendimizi.

“Hiç belli olmaz, bakarsınız günün 
birinde, farklılığın kutuplaşmış ikilik-
lerin arasına hapsolmadığı düşünsel 
ve siyasal bir iklimde, bugün ancak 
bir özlem olarak var olabilen ‘cinsi-
yet tanımayan akıl ve insan’ kavramı, 
gerçeğe dönüşür. Ama o zamana dek, 
cinsiyetlendirilmiş bir tarihin, teori-
nin ve felsefenin peşine düştüğümüz 
için bizi kim kınayabilir?”6 Benzer bir 
kaygı ile popüler tarihin peşine düş-
tüğümüzde de farklı bir tablo ile kar-
şılaşmıyoruz. Nasıl ki öne çıkarılan, 

popülerleştirilen tarihî konular döne-
min ideolojisini besleyecek biçimde 
araçsallaştırılıyorsa, tarihin her zaman 
kadınların konumunu “doğal” kabul 
eden egemen ideolojiye hizmet ettiği-
ni unutmamak lazım.

Mevzu popüler tarih olunca neyin 
öne çıkarıldığı kadar hangi konuların/
aktörlerin görünmez kılındığına da 
bakmak lazım. Ancak fettanlaştırıla-
bildikleri ölçüde popüler olabilen ta-
rihten kadınlara karşı, hiç bir zaman 
popüler olamayacak Mihrî Hatun7 ile 
yazıyı bitirelim ki neden asla popüler 
olamayacağını da kendi anlatmış ol-
sun:

“Derler ki eksik akıllı olur kadın-
lar / Uygundur her sözünü boş say-
mak / Mihrî duacınızın zannı budur / 
Şu sözü der ol kâmil kişiler; / Ehl bir 
kadın iyidir, ehl olmayan bin erkekten 
/ Bir kadın ki zihni paktır, iyidir bin 
anlayışsız erkekten..” 
___________________

1 Aydan Özsoy, Popüler Kültür Ürünü ola-
rak Durum Komedileri: “Çocuklar Duyma-

sın” örneğinde Aile Söylemi. (Ankara Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo 
Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı, Yayın-
lanmamış Doktora Tezi, 2005) s. 8.
2 Christoph K. Neumann, “Tarihin Yararı ve 
Zararı olarak Türk Kimliği: Bir Akademik 
Deneme” Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları, 
derleyen Salih Özbaran. (Izmir: Dokuz Ey-
lül Yayınları, 1998) s 105–115.
3 Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden 
Türk-İslam Sentezine. Çevirmen: Ali Berk-
tay, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2006) s 21.
4http://feminisite.net/news.php?act=details&nid=259
5 Georges Duby, Michelle Perrot, Kadınla-
rın Tarihi,cilt 1, “Kadınların Tarihini Yaz-
mak” Editörler: Georges Duby, Michelle 
Perrot (İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2005) s 19.
6 Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti. (İs-
tanbul: Metis Yayınları, 2010) s 14.
7 Mihri Hatun 15. yüzyılda Amasya’da ya-
şamış olan kadın şairdir. Sade bir dille yaz-
dığı kaside ve gazelleriyle tanınır. Diğer 
divan şairi kadınlardan aşkı çekinmeden 
kullanmasıyla ayrılır. Sultan II. Bayezid ve 
oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya Valiliği 
sırasında kentte toplanan bilgin ve sanatkar-
ların meclislerine katılacak kadar tanınmış 
bir şairdir. 

DOSYA

Mesele tarih olduğu zaman, 
popüleri, akademiği fark 

etmiyor. Erkeklerin tarihinin 
sadece erkekler tarafından 

aktarılabildiği bir alanda 
buluyoruz kendimizi
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Yeşilçam için çok şey söyle-
nebilir: Klişe, bayat, tutucu, 
yaratıcılık fakiri, iki boyutlu, 
bittabii cinsiyetçi… Ama her 

devrin sinemasına hakkını teslim etmek 
gerekir. Öyle ki siyasetle hiç ilgilen-
meyenler bile, dönemin siyasi iklimini 
Türkiye sinemasını izleyerek kolaylıkla 
yakalayabilir. Zaten popülerlik biraz da 
her devrin kişisi, bir şeyi olmakla ilgili 
değil midir? Yeşilçam’da cinsiyetçili-
ğin tezahürleri malum. Popüler ya da 
popüler olmayan ürünler arasında cin-
siyetçiliğin yansımaları açısından çok 
temel farklar yok aslında. İki boyutlu, 
karton karakterler, “iyi-kötü” kadın 
çeşitlemelerine yaslanan temsiller, cin-
siyet ikiliğine dayanan çatışma örgüsü 
ile kurulan açık ve berrak cinsiyetçilik 
hem Yeşilçam melodramlarında hem de 
sanatsal iddiası yüksek filmlerde karşı-
mıza çıkıyor. Keza şimdilerde Yeşilçam 
tarih oldu deyip Türkiye Sineması hat-
ta Yeni Türkiye Sineması’ndan söz 
ederken, birkaç tür denemesi hariç, 
çoğunlukla sanki Yeşilçam melodram 
geleneğinin güzide örneklerini yeni-
den izliyoruz. Seksenlerde kadınların 
temsili açısından az biraz sarsılsa da, 
dönemin siyasi iklimine paralel olarak 
sinemamızın -köklerinde de bolca bulu-

nan- muhafazakâr tema ve prototiplere 
dönüşü de çok zor olmadı. 

Gişe sineması
Dayandığı sağlam veriler olmamak-

la birlikte bir filmin nasıl gişe yapaca-
ğına dair farazi bir bilgi miti vardır ve 
gişe hedefleyen herkes bunları harfiyen 
yerine getirir. Yeşilçam star sineması-
na öykünerek, dönemin popüler oyun-
cuları ya da oyuncu olmayan popüler 
kişileri bir araya getirilir. Karakterler 
üstünkörü yazılır; hatta kadın karak-
terlerin yazılması çoğunlukla unutulur! 
Aşk teması etrafında hafif bir çatışma 
örgüsü kurulur. Kamera kadın oyuncu-
ları filme alırken çoğunlukla teşhirci ve 
pornografiktir. En iyi ihtimalle kamera 

genellikle “genel geçer dişi güzelliği-
ni” fetişleştirme aracı olarak kullanır. 
Böylece az-sığ öykü, hiç karakter ama 
bolca “eril görsel haz” vaat eden filmler 
çıkar ortaya. Enteresan olan, bir yandan 

bu kadar teşhirci, pornografikken 
diğer yandan cinsiyet ilişkile-
ri, “aile değerleri” vb. açısından 
muhafazakâr olmaları, “kutsal” 
değerlere sıkı sıkıya sarılmaları-
dır. Sanatsal iddiası yüksek, gişe 
değil prestij, bol uluslararası ödül 
hedefleyen filmlerdeki cinsiyetçi 
formül bu kadar basit değilse bile 
cinsiyetler ve cinsiyet ilişkileri-
nin temsili açısından durum çok 
farklı değildir.

Ailemizin sineması
Yeni Sinema Daire Başkanı 

ilk demeçlerinden birinde “aile 
filmlerini” teşvik edeceklerini, 
Malkoçoğlu gibi ailece gidilecek 
filmlere ihtiyaç olduğunu söy-
lediğinde, sinema çevrelerinde 
belli bir panik, tepki olmuştu. 
Paniğe de, “aile filmleri” için 
gayretkeşliğe de mahal yoktu as-
lında. Kadın Bakanlığı’nın Aile 

Bakanlığı’na dönüştürülmesi hızında 
olmasa da sinemacılar “aile” trendini 
çoktan yakalamış, üstüne kuş bile kon-
durmuştu. Sadece sinemacılar değil el-
bette, artık yakın akraba-aile oldukları 
dizi sektörü de aynı şekilde. Aile dışı 
üç beş kadın, üç beş tema seksenlerde 
kaldı zaten, doksanlardan beri aile yok-
sa kadın da yok, sinema da. Zira “aile 
sineması” geleneği doksanlarda çoktan 
kök salmış, ikibinlerde iyice göver-
mişti. Seksenlerdeki kadın karakterler; 
tutku, cinsellik gibi temalar, doksan-
lardan itibaren hızla sinemanın dışında 
bırakıldı. Elbette sinemamızda kadın-
lar daima anne, eş, sevgili-potansiyel 
eş gibi erkeğe ve aileye bağımlı olarak 
temsil edildi; ama farklı temsillere, aile 
bağları dışında varoluşlara gittikçe daha 
az rastlamamız tesadüf değil. Yine de 
bunu sadece her devrin sineması olma-
sı kabiliyetine bağlamak eksik kalabilir. 
Yeşilçam’dan Yeni Türkiye Sineması’na 
müzmin sorun karakter, hele kadın ka-
rakter yazamamak meselesinin tezahürü 
olarak da görülebilir. Bu yıl bu konuda-
ki en samimi itiraf Altın Palmiye ödüllü 
Bir Zamanlar Anadolu filminden geldi 
bence. Filmin temel derdi kadınlara da-
irken filmde 3-5 saniye lamba taşıyan 
genç bir kadın dışında kadın yok. Altın 
Bamya almamak için en kestirme yol 
kadınsız filmler çekmekmiş gibi gele-
bilir ama kadınları tema, çatışma, erkek 
dedikodusu malzemesi yapıp karakter 
yapmamak da bal gibi Altın Bamya se-
bebi. Peki, popüler filmlerdeki gibi teş-
hir ve tacize varan filme alınışlarından 
öte, elimizde iki boyutlu ya da karton 
olmayan hakiki kadın karakterler neden 
yok? Sinemacıların çoğunluğu erkek ol-
duğu için denebilir ama sadece bu ka-
dar mı? Sayıları bir elin parmaklarını 
geçmeyen kadın sinemacıların filmleri 
de; Çınar Ağacı gibi Aile 1, Kadınlar 1 
dediğinde üzüntümüz bu yüzden iki katı 
oluyor. Gişe için film yaptıklarında gişe-
nin bunu gerektirdiği klişesine sığınarak 
aynı cinsiyetçi temsilleri tekrarlamasın-
lar istiyoruz. Kadın sinemacılar umudu-
muzu kırmasın istiyoruz. 

Zenne gibi kaş yaparken göz çıkaran, 
muhafazakâr temsillerle karşı karşıya 
kalmamak için de feminist sinemanın 
var olduğu ve sinemayı radikal olarak 
etkileyip dönüştüreceği günleri görmeyi 
diliyoruz, bir an önce… 

Her devrin sineması 
Gişe filmlerinde enteresan olan, bir yandan bu kadar teşhirci, pornografikken diğer 
yandan cinsiyet ilişkileri, “aile değerleri” vb. açısından muhafazakâr olmaları

Melek Özman

Popüler filmlerdeki gibi 
teşhir ve tacize varan filme 
alınışlarından öte, elimizde 

iki boyutlu ya da karton 
olmayan hakiki kadın 

karakterler neden yok?

DOSYA
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“Hiçbir takım tutmuyorum   
yıldızların takımından başka                                                              

Bilirsin işte, erkekler büyük ayı, 
kadınlar küçük cezve”

Didem Madak

Eski bir profesyonel basketbol-
cu olan Amerikalı gazeteci 
Mariah Burton Nelson, 1994 
yılında Amerikan spor kültürü 

ve cinsiyetçilik konulu bir kitap kaleme 
alır. Kitabın üst başlığı, yazarın iddiası-
nın tek cümlede özetidir: Nelson’a göre, 
“kadınlar güçlendikçe erkekler futbolu 
daha çok sevmektedir!”1 Kadının sadece 
sportif alanda değil; işten aşka, toplum-
sallığın her bir basamağında elde ettiği 
zaferi erkek için tehdide dönüştüren his-
siyat, onun futbolla kurduğu kimi zaman 
akıl-dışı olarak da tanımlanabilecek iliş-
kiye de can veren şeydir. Çağımızın “er-
keklik krizi”ni Amerikan futbolu üzerin-
den izah eden feminist yazarın iddiasına 
benzer şekilde, ünlü sosyolog Micheal 
Kimmel da Avrupa’da futbolun yükse-
liş tarihinin, erkeklik krizinin ilk evre-
si olan 1880-1920 arası döneme denk 
düştüğünün altını çizmektedir. Sahiden 
modern sporlar ve içlerinde en popüle-
ri olan futbol, erkeklerin “erksizleşme” 
endişesine verdikleri bir tepki midir?                                                                                                                                    
Bugün ataerkil düzene inen kalıcı ya 
da geçici her darbe, her meydan okuma 
kadına karşı cinsiyetçi, LGBT’ye karşı 
homofobik ve yabancıya karşı ırkçı-
milliyetçi bir refleksle karşılanırken; 
futbol, erkekliğin, eril hegemonyanın 
kurtarılmış bölgesi olarak daha çok 
sayıda erkeği, daha büyük bir tutkuy-
la kucaklıyor. İşte bu nedenle futbol, 
erkek egemen yapının kırılmasının en 
zor olduğu sosyo-kültürel alanların ba-
şında geliyor. Ataerkil değer ve normlar 
gerek saha içinde, gerekse saha dışında 
bir dizi pratik ve söylem üzerinden ye-
niden üretilmekte. Oğlan çocuklar ba-
balarıyla, abileri, amcalarıyla gittikleri 
maçlarda erkekliğe ilk adımlarını atı-
yor. Maç günleri, tribün kahvehaneye, 
kahvehane tribüne dönüşüyor. Futbolun 
homososyal ortamının erkeklere tanı-
dığı özgürlük belki başka hiçbir şeyde 
yok. Küfürler, salvolar, gövde gösterile-
ri; agresyonu pervasızca sergileyebilme 
rahatlığı; kadınlardan azade, meczup er-
kekliğin törpülenmesine en ufak gerek 

duyulmayan aşırılıkları…                                                              
Futbolun güç, performans ve 
rekabet takıntısıyla malul di-
linin, şiddeti de cinsiyetçiliği 
de gündelik düzeyde meşru-
laştırdığı bir gerçek. Futbol 
diline yerleşik ataerkil mitle-
rin eril hegemonyayı, kadın 
ve erkeğe biçilen geleneksel 
rolleri ve dolayısıyla top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğini 
beslediği söylenebilir. Bu 
mitlerden ilk akla geleni fut-
bol başta olmak üzere boks, 
güreş gibi dayanıklılık ve 
kuvvet gerektiren sporlarla 
uğraşan kadınların erkeksi-
leştiğidir. Bu varsayımın en 
sıkıntılı yanı, sporun erkek-
lere özgü bir alan olduğunun baştan ka-
bul edilmesidir. Erkeklere özel bu alana 
adım attığın an kaçınılmaz olarak sen de 
erkekleşeceksindir! Spordaki cinsiyetçi 
bölüşümden kadının payına düşenin, 
artistik buz pateni ve senkronize yüzme 
gibi, sonucu zarafet ve güzellik kriter-
lerine göre tayin edilen sporlar olması 
tevekkeli değildir!

Bu noktada kadının erkekleşmesi en-
dişesinin fiziksel boyutuna da değinmek 
gerekir. Kaslı bacakları, düz göğsü ve 
dar kalçasıyla futbolcu kadının fiziki gö-
rünümü, idealize edilen kadın bedenin-
den çok uzaklarda seyretmektedir. Bu 
yeni sportif imge ile “geleneksel” kadı-
nın hem bedeni hem karakteriyle hem-
hal olmuş narinlik ve kırılganlık uçup 
gitmiştir. Simon Kuper’in de belirttiği 
gibi, hâlihazırdaki futbol iptilasına rağ-
men kadın futbolunun yeterince ilgi çe-
kememesinin nedeni, futbolcu kadın ve 
ideal kadın bedenleri arasındaki farklı-
lıkta gizlidir. Bununla birlikte toplumsal 
olarak idealize edilen eril imge erkek 
futbolcununki ile birebir örtüşmektedir. 
Profesyonel futbolcu sadece güçlü, kaslı 
bedeni ile değil; zenginliği ve toplumsal 

prestijiyle de pek çokları için makbul 
erkeğin cisimleşmiş halidir. Medya sık-
lıkla, ikonik futbolcunun zihinlerdeki 
“hiper-maskülen” imgesini, “kusursuz” 
ölçülere sahip manken eş veya sevgili-
nin görüntüsü ile cilalayabilmektedir.                                                                                  
Kuşkusuz futbolda ya da bambaşka bir 
spor dalında; evde, iş yerinde, sokakta; 
medyada yahut meydanda bedenlerimiz 
yalnızca bize ait. Spor özelinde beden-
iktidar diyalektiğine dair tartışmanın fi-
tilini ateşleyenler, 1970’lerden itibaren 
spor sosyolojisinin kadın temsilcileri 
olmuş. Feminist bir perspektiften ba-
karak bedenin spor sayesinde değişen 
formunun hâkim güzellik kalıplarına, 
kadın bedeni üzerinde kurgulanan her 
türlü ideolojiye bir meydan okuma ol-
duğu pekâlâ söylenebilir. Kadının spor-
cu kimliği, erkeğin gücü ve kadının 
zayıflığını temel alan ve kadının ikincil 
cinsiyet olduğu üzerine kurulu sözde 
biyolojik söylemleri de yerle yeksan 
etmekte. Kim bilir belki de bizler için 
spor yapmanın, hele hele futbol oyna-
manın güzelliği de burada yatıyor! Ka-
dının bırakın futbol oynamasını; futbolu 
bir oyun olarak sevmesi, futbolla aktü-
el düzeyde ilgilenmesi bile erkekliğin 
kalesine çomak sokmak için yeterli… 
Şimdilerde kadınlar futbolun erkekliği-
ne halel getiriyor! 
___________________

1 The Stronger Women Get, The More Men 
Love Football: Sexism and the American 
Culture of Sports, Dare Press: 2005.

Futbolun erkekliğine halel getirmek
Sahiden modern sporlar ve içlerinde en popüleri olan futbol, erkeklerin “erksizleşme” 
endişesine verdikleri bir tepki midir?

Sevecen Tunç

DOSYA

Futbolun güç, performans 
ve rekabet takıntısıyla 
malul dilinin şiddeti de 

cinsiyetçiliği de gündelik 
düzeyde meşrulaştırdığı bir 

gerçek
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Herkese merhaba;
Feminist Politika’dan arka-
daşlar mizah ve cinsiyetçi-
lik üzerine bir şeyler yazar 

mısın dediğinde yazabilirim galiba diye 
düşündüm. Kafamda bu konuda mil-
yonlarca şey dolanıyor, buna rağmen 
yarım saattir boş Word sayfası bana ba-
kıyor ben de ona bakıyorum. Biliyorum 
ki benim için mesele lafa girmek, sonra 
gerisi çorap söküğü gibi gelir. Neyse bu 
vesileyle lafa da dalmış oldum.

Mizah dışarıdan erkek işi olarak ta-
nımlanıyor. İçerde yani dergide böyle 
bir tanımlamaya rastlamadım. Belki 
böyle düşünenler vardır ama yüzümüze 
söylememişlerdir. Yıllar önce gazete-
nin birine verdiğim röportaja aynen şu 
başlığı atmışlardı: “Elinin hamuruyla 
tarama ucu tutanlar”. İşin kötü tarafı 
röportajı yapan da bir kadındı. Ben er-
keklerin böyle bir ayrıcalığa sahip ol-
duklarını düşünmüyorum. Erkeklerin 
mizah alanında sayıca çoğunluk ol-
malarının nedeni tamamen toplumsal 
rollerdir. Kadınların gülmesi bile ayıp-
lanırken güldürme cesaretini gösterme-
leri beklenemez. Mizahçı olmak biraz 
da fırlamalık gerektirir. Kadınlarınsa 
fırlamalıklarını toplum önünde değil 
aile içinde, en fazla dost meclislerinde 
göstermesi normal bulunur.

Çizgi dünyasında maalesef 
erkek bileği diye bir şey de var. 
Sözde iyi çizgiyi belirtmek için 
kullanılıyor. İlk duyduğumda çok 
şaşırmış, mantıksız bulmuştum. 
Bu, “erkek gibi kadın” ya da “ne 
t.şaklı bir kadın” demek gibi bir 
şey. Böyle övülmek ne kadar cin-
siyetçi ve bununla övünmek ne ka-
dar ezik bir tavır!

Bayan Yanı dergisi de bazı in-
sanlar tarafından cinsiyetçi olmak-
la suçlanıyor. Neymiş efendim asıl 
kadınları bir araya toplayıp dergi 
çıkarmak cinsiyetçi bir tavırmış. 
Erkekler yıllardır + 1 numune ka-
dın çizerle dergi çıkarıyorlar ve bu 
çok normal karşılanıyor. Aynı şeyi 
kadınlar yapınca cinsiyetçi oluyor-
lar. Yok öyle yağma!

Ben aynı zamanda beş yıl-
dır LeMan dergisinde çiziyorum. 
LeMan erkeklerin çoğunlukta ol-

duğu bir dergi. Dergiye girdiğim za-
man “Aa bunlar erkek karikatürist!” 
demiyorum. Ben dergideki insanları 
yaptıkları işlere göre tanımlıyorum. 
Karikatürist, çaycı, muhasebeci vs. 
diye. Profesyonellerin arasında da böy-
le bir ayrımla karşılaşmadım ancak 
amatörler arasında “Aa kızlara bak kü-
für yazıyorlar,” diyenlerle ve “Sen ke-
sin alırsın köşe, çünkü kadın karikatü-
rist çok az,” diyenlerle karşılaşmıştım.

Bazı karikatürlerde kullandığımız 
çıplak kadın tipleri de kadını cinsel obje 

olarak kullanmayın diye tepki görüyor. 
Bir kadın banyoda çizilecekse çıplaktır 
ya da dekolte giyinmiş bir kadın çize-
bilirim ben. Burada cinsiyetçi bir tavır 
göremiyorum. Sorun onu başka türlü 
gören kafalardadır. Bana çıplak kadın 
çizme diyen birinin kafası, dekolte gi-
yene tecavüz sürpriz olmaz diyen kişi-
nin kafasıyla, benim gözümde aynıdır.

Bu konuda tepki gösterilmesi gere-
kenler araba fuarlarında arabaların üze-
rine çıplak kadın yatıranlar, dondurma 
reklamlarında oynayan kadınları, don-
durma yerken şekilden şekle sokanlar-
dır. Karikatürler ve karikatüristler ma-
sumdur.

Kadın erkek ilişkileri karikatürler-
de sıkça kullandığımız bir konudur ve 
kimi zaman ilişkileri fazla geleneksel 
çizmekle suçlanırız. Daha güçlü kadın 
karakterler çizmemiz gerektiği savu-
nulur. Tabii ki güçlü kadınları çiziyo-
ruz ancak kimi zaman doğruları işaret 
ederken yanlışı göstermek daha vurucu 
olabiliyor. Çünkü mizah yanlışlardan, 
aksayan noktalardan besleniyor.

Eğer mizahı, ezilenin yanındadır, ta-
buları yıkar, güçlüyü normalleştirir diye 
tanımlıyorsak cinsiyetçi mizahtan da söz 
edemeyiz. Mizah hem cinsiyetsizdir, hem 
de çok cinsiyetlidir diyebiliriz. Çünkü 
benim bazen erkek kafasıyla bazen kadın 
kafasıyla düşünmem gerekir. Her şeye 
tarafsız bir gözle bakmaya çalışıp, yeri 
geldiğinde hemcinslerimi de eleştirirken 
acımasız olmam gerekir.

Biraz daldan dala, röportaj tarzında 
bir yazı oldu. Sen çiz kızım yaa bırak 
yazmayı dediğinizi duyar gibiyim ama 
okuduğunuz için teşekkürler. Mektup gibi 
başlamış öyle de bitireyim. Satırlarıma 
son verirken hepinizi öperim, selamlar. 

Yine biz mi cinsiyetçi olduk?
Kadınların gülmesi bile ayıplanırken güldürme cesaretini göstermeleri beklenemez. 
Fırlamalıklarını toplum önünde değil aile içinde, en fazla dost meclislerinde göstermesi 
normal bulunur

İpek Özsüslü

Erkekler yıllardır + 1 
numune kadın çizerle 

dergi çıkarıyorlar ve bu 
çok normal karşılanıyor. 

Aynı şeyi kadınlar yapınca 
cinsiyetçi oluyorlar. Yok 

öyle yağma!
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Dijital dünyada erkek egemenliği

Teknoloji dörtnala koşuyor ve 
kullanımı her alanda giderek 
yaygınlaşıyor. Ancak hâlâ bir-
çok toplumda kadınlar, ileti-

şim teknolojilerini sınırlı kullanmaları 
ve sınırlı kontrol imkânına sahip olma-
ları bakımından dijital dünyada daha 
güçsüz taraftalar. Bu durum, kadına 
karşı şiddetin dijital alanda hayat bulma 
olasılığını arttırıyor. Beraberinde fizik-
sel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şid-
deti getirmesi kuvvetle muhtemel olan 
yeni ve çok tehlikeli bir şiddet biçimi 
“Dijital Şiddet” aslında.

Öncelikle bilgi iletişim teknoloji-
leri derken genel olarak bilgisayarlar, 
telefonlar, radyo-televizyon yayınları, 
internet, mobil telefon teknolojisi ve 
uydu iletişimlerini kastettiğimizi belirt-
mekte fayda var. Bilgi iletişim teknolo-
jilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla 
şiddet mağduru kadınlardan daha fazla 
haberdar oluyoruz. Bu farkındalık duru-
mu şiddete maruz kalan kalmayan tüm 
kadınları, şiddete karşı ses yükseltmeye 
teşvik ederken; kendilerini şiddeti ka-
dınlardan uzak tutmaya adamış kadın 
örgütlerinin işini kolaylaştırıyor. Ne 
var ki bilgi iletişim teknolojileri, kadına 
karşı şiddeti önleme aracı olarak kulla-
nıldığı gibi şiddetin kadına ulaşmasında 
bizzat köprü görevi de görebiliyor. Di-
jital şiddetin uygulanışının diğer şiddet 
türlerine göre çok daha kolay olması, 

bu şiddet türünün yaygınlaşmasına ze-
min hazırlıyor ve dünyanın bir ucundaki 
kişinin dünyanın öteki ucundaki hiç ta-
nımadığı kişiyi taciz edebiliyor olması 
tacizcinin tespitini zorlaştırıyor. “Asso-
ciation for Progressive Communicati-
ons” (Aşamalı İletişim Derneği) tarafın-
dan yapılan “Kadına Karşı Teknolojiyle 
ilişkili Şiddet” konulu araştırmada diji-
tal şiddetin hayata geçiş yolları şu şekil-

de özetleniyor: Mobil telefon izleme, 
e-mail hesaplarının kontrolü, yabancı-
lar tarafından yapılan ısrarlı aramalar, 
fotoğrafların, videoların, görüntülerin 
izinsiz çekilmesi ve dağıtılması, çekilen 
fotoğrafların ve videoların şantaj olarak 
kullanılması, fotoğrafların manipüle 
edilip pornografik bir hale getirilmesi, 
şifrelerin ihlali, telefon konuşmalarının 
dinlenmesi ve kaydedilmesi, hileli rek-
lam verilmesi ve siber zorbalık. 

Kadına karşı erkek şiddetinin ırk, 
din, etnik köken ve sosyoekonomik dü-
zey tanımaksızın hemen her toplumda 
mevcut olduğu gerçeğinden yola çıka-
rak, dünyanın hemen her yerinden diji-
tal şiddet kapsamı içerisine alınabilecek 
yığınla vaka bulmak mümkün. APC’nin 
yaptığı araştırma-
da yer alan birçok 
vakadan bazıla-
rına örnek teşkil 
etmesi açısından 
yer vermek doğru 
olur. 2009 yılında 
Malezyalı insan 
hakları savunucu-
su bir kadın po-
litikacı, uyurken 
çekilen çıplak 
fotoğraf lar ın ın 
eski erkek arka-
daşı tarafından 
basına sızdırılıp 
sosyal medyada 
yayılmasıyla diji-
tal şiddet mağduru oldu. Muhafazakâr 
milletvekillerinin nasıl evli olmadığı bir 
adamı yatak odasına alır şeklindeki tep-
kilerinden sonra psikolojik baskılara da-
yanamayarak istifasını sundu. 2010’da 
Amerika’da bir kadının eski sevgilisi, 
kadının kendisiymiş gibi davranıp ünlü 
bir ilan sitesine “Tecavüz fantezisi” iste-
diği şeklinde hileli reklam verdi. Kadın, 
ilana cevap veren bir yabancı tarafından 
tecavüze uğradı. Dava sonunda kadı-
nın eski sevgilisi ve saldırgan 60’ar yıl 
hapis cezasına çarptırıldılar. 2010’da 
Kanada’da bir genç kız bir grup erkek 
tarafından cinsel saldırıya uğradı ve çe-
kilen fotoğrafları ve videoları internete 
aktarıldı. Polis görüntülerin bazı inter-
net sitelerinden silinmesinde başarılı 
oldu; fakat hızla yayılması konusunda 
çaresiz kaldı. Pek çok  kişi, genç kızın 
ilk olarak partideki erkekler, sonrasında 

internette ve mobil telefonlarda yayılan 
video ve fotoğraflar, son olarak da inter-
nette yapılan acımasız ve haksız suçla-
malarla en az üç kere tecavüze uğradığı 
konusunda hemfikir. 

Şefika Etik’i de birçoğumuz hatırla-
rız. Sırtından bıçaklanmış haliyle çeki-
len fotoğrafının bir gazetede sürmanşet-
ten yayınlanmasıyla internet sitelerine 
düşmesi de dijital şiddet kapsamı içe-
risinde değerlendirilebilir. Kadın ölmüş 
bile olsa beden onun bedeniydi ve sed-
yenin üzerindeki yarı çıplak bedeninin 
kan dondurucu fotoğrafları sözü edilen 
gazeteyi alan herkesin evine, bilgisaya-
rına ve mobil telefonuna kadının rızası 
olmadan girdi.

APC’nin kadın hakları koordinatörü 
Jac SM Kee, dijital şiddetin kadınların 
ifade ve temsil haklarının; vücut bütün-
lüğü, özgür irade ve güvenlik haklarının 
ve dernek ve kamuya katılım haklarının 
ihlaline neden olduğunu söylüyor ve 
tüm bu ihlallerin özel hayatın gizliliği 
ilkesinin ihlaliyle kesiştiğini ekliyor.

2009’da kadın hakları savunucula-
rının ve organizasyonlarının teknoloji 
araçlarını kadına karşı dijital şiddeti 
önlemede etkin bir biçimde kullanma-
larını sağlamak amacıyla Birleşmiş 
Milletler’in fon desteğiyle “Take Back 
the Tech” (Teknolojiyi Geri Al) isimli 
bir kampanya başlatıldı. Kadına karşı 
dijital şiddete panzehirdir kadın daya-
nışması. Dijital alanı, dünyanın hemen 
her yerinde hakim olan erkek egemen-
liğinden kurtarmak için bir kere daha 
yaşasın kadın dayanışması! 

Dilek Erzurumlu

Irk, din, etnik köken ve sosyoekonomik düzey tanımaksızın hemen her toplumda 
dijital şiddet kapsamı içerisine alınabilecek yığınla vaka bulmak mümkün

Bilgi iletişim teknolojileri, 
kadına karşı şiddeti önleme 

aracı olarak kullanıldığı 
gibi şiddetin kadına 

ulaşmasında bizzat köprü 
görevi de görebiliyor
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İnternetin bir iletişim aracı olarak 
gündelik hayatımıza girmeye baş-
ladığı 2000’lerde, bu sanal dünya-
nın “gerçek” dünyanın sağlamadığı 

ifade özgürlüğünü ve adaleti getireceği 
düşünülmüştü. Bir ekranın ardında edi-
nilen anonimlik, hayatın içindeki eşit-
sizliklerden ve dayatılmış kimliklerden 
sıyrılmanın mümkün olduğu bir ütopya 
ile ilişkilendirilmişti. Ancak sanal dün-
yanın anonim ve hızlı olma özellikle-
rinin alternatif düşüncelere daha çok 
yayılma olanağı vermesinin yanı sıra, 
etkileri açısından gerçek hayattan çok 
farklı olmayan “sanal şiddete” yol açtığı 
çok geçmeden meydana çıktı. 

İngiltere’de BT Infinity1 adlı in-
ternet sitesinin yaptığı araştırma, in-
ternet ve sosyal medyanın kadınlar 
tarafından erkeklere kıyasla daha 
çok kullanıldığını, ancak erkeklerin 
fotoğraf, resim ve yorum paylaşımı 
üzerinden daha fazla görünür olduk-
larını gösterdi. Peki bu fark neden 
kaynaklanıyor? Sanal tacizi önlemek 
için çalışan bir STK olan WHOA 
(Working to Halt Online Abuse) adlı 
kuruluşun çalışmasına2 göre, 3393 
sanal taciz vakasında tacize uğrayan 
kişilerin yüzde 72,5’i kadın. Buna 
göre, sosyal medyada kullanılan ka-
dın düşmanı dilin ve sanal tacizin bir-
çok kadının resim, video ya da yorum 
paylaşmasını engellediğini söylemek 
yanlış olmaz.

İnternet üzerinden kadın düşmanlığı 
bütün dünyada çok yaygın. Birkaç ör-
nek vermekle yetineceğim: Amerika’da 
bu yıl Chad Evans adlı ünlü bir futbolcu-
nun bir kadına tecavüzden yargılandığı 
dava sırasında, Tweeter kullanıcılarının 
tecavüzcüyü destekleyen ve tecavüze 
uğrayan kadının kimliğini ifşa eden twe-
et’leri (birkaç tutuklamaya karşın çoğu 
kullanıcıya ulaşılamadı) tecavüz kültü-
rünün sosyal medyada bu kadar kolay 
yer bulabilmesi konusunda tartışmalara 
neden oldu.3 Türkiye’de de Facebook’ta 
(Fb) Münevver Karabulut’un katili Cem 
Gariboğlu’nun Destekçileri başlığı altın-
da bir hayran sayfası açıldığı birçoğumu-
zun hatırındadır (neyse ki artık yok). 
Aynı kişiyi desteklemek için yapılan bir 
klip de Youtube’da halen yayınlanıyor. 
İşin diğer bir nahoş tarafı; bu gönderi-
yi protesto etmek ve güya Münevver’i 

desteklemek adına, gönderinin altına 
yazılan yorumlarda kullanılan dilin pro-
testo edilen cinayete neden olan erkek 
şiddetinin bir devamı olması. Kadınları 
bebek emzirirken gösteren fotoğrafları 
müstehcen bularak kaldıran Fb, kadın 
vücudunu nesneleştiren ve tecavüzle 
ilgili “şakalar” yayınlayan sayfaların 
“mizah” olarak etiketlendiği gerekçe-
siyle devam etmesine göz yumuyor. Son 
olarak, feministleri ve kürtaj yasağına 
karşı çıkan kadınları hedef göstermek 
için bir eylem fotoğrafı AKP yanlısı 
bir Fb sayfasında paylaşıldı. Fotoğrafın 
altına yapılan yaklaşık 500 yorumdan 
neredeyse tamamı, kürtajı destekleyen-
leri ve kadın bedenini hedef alan tehdit 
ve aşağılamalar içeriyordu. Durumdan 

haberdar olan birçok kadının Fb’ye şi-
kayette bulunması fayda etmedi ve bu 
sayfa, sayısız benzerleri gibi hâlâ faa-
liyette. İnternette yapılan yorumların, 
kadın bedenine dair en iğrenç şiddet ta-
hayyüllerini içeren hakaretlere dönmesi 
işten bile değil, hele ki fikir ayrılığına 
düşen taraflardan birinin kadın olduğu 
anlaşılırsa.

İnternet üzerinden yapılan kadın 
düşmanlığı, kullanıcı yorumları ve si-
telerin içeriğiyle de sınırlı değil. Hedef 

alınan kadınların fotoğrafları üzerinde 
yapılan oynamalar, ev adreslerinin ve 
başka özel bilgilerin ifşa edilmesi, kadın 
blogcuların ve feminist sitelerin korsan 
saldırılara maruz kalması, hedef kadınla-
rın tecavüz fantezilerinin nesnesi olarak 
aşağılanması ve tehdit edilmesi, kadının 
zihinsel veya cinsel bir hastalığı olduğu 
yalanlarıyla itibarının zedelenmesi gibi 
örnekler de var. Bunlar sonucunda, çoğu 
kadın ya evden çıkamaz hale geliyor ya 
da işverenlerin adaylar hakkında bilgi 
edindiği kanalların başında internet gel-
diği için iş bulamıyor. En kötüsüyse teh-
ditlerin sadece sanal ortamda kalmaması 
ve hedef gösterilen kadınların internette 
çıkan söylentilerden dolayı gerçek ha-
yatta cinsel saldırı mağduru olmaları. 
Ve ne yazık ki, saldırganlığın dozuna 
ve etkilerine rağmen, sanal taciz gerçek 
hayattaki tacizden çok daha önemsiz 
görülüyor, ki fiziksel tacizin bile çoğu 
durumda ne kadar ciddiye alındığı tar-
tışılır. 

Sanal dünyanın anonimlik özelliği 
tacizcinin özgüvenini inanılmaz ölçü-
de arttırıyor. Bu anlamda, “özel alanın” 
dokunulmazlığına sahip tacizcinin ey-
lemi, başkalarından (diğer yorumcular, 
destekçiler) güç alarak bir grup saldırı-
sına dönüşüyor ve bunun herkesçe gö-
rülmesiyle kadın sanal ortamla sınırlı 
kalmayan bir korku ve sindirme alanına 
hapsoluyor. Hukuksal düzenlemelerin 
yetersizliği, Fb, Tweeter gibi milyon-
larca kişinin kullandığı sosyal ağ ve 
paylaşım sitelerinin kadın düşmanlığını 
engellemeye yönelik vurdumduymaz-
lığı ve iletişimin hızından dolayı açığa 
çıkan şiddetin sınırı yok. Bu yüzden 
birçok kadın internet ortamında pasif 
olmaya zorlanıyor. Gerçek dünyadaki 
cinsiyetçiliğin sanal dünyaya yansıma-
dığını söylemek çok zor ve birçok kadın 
blogcunun ve kadın örgütünün internet 
üzerindeki görünürlüğü, dozu giderek 
artan saldırılar ve kullanılan kadın düş-
manı dil karşısında tehlikeye giriyor.        
___________________

1 http://www.btlife.bt.com/do-more-online/
bt-infinity-broadband-study-we-reveal-the-
social-media-gender-divide/
2 2000-2011 yıllarını kapsayan istatistikler için: 
http://www.haltabuse.org/resources/stats/Cumu-
lative2000-2011.pdf
3http://www.womensviewsonnews.org/2012/05/
misogyny-in-the-anti-social-media/

Sosyal medyada kullanılan kadın düşmanı dilin ve sanal tacizin birçok kadının resim, 
video ya da yorum paylaşmasını engellediğini söylemek yanlış olmaz

(Anti-)Sosyal medyada kadın düşmanlığı

Deniz Ulusoy

DOSYA

İnternette yapılan 
yorumların, kadın bedenine 

dair en iğrenç şiddet 
tahayyüllerini içeren 

hakaretlere dönmesi işten 
bile değil
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F ethiye’deki toplu tecavüz da-
vası, Mayıs ayının sonunda 
çıkan beraat kararıyla bir kez 
daha öfkemizi kabarttı. Bu 

davanın burada bitmeyeceğini, müca-
delenin süreceğini ve feministler olarak 
sürecin parçası olmaya devam edeceği-
mizi söylemeye bile gerek yok.

Öte yandan, hukuki mücadelenin 
yanı sıra, hukukun alet edildiği hukuk-
suz bir karalama kampanyası da devam 
ediyor. Tecavüzcülerin avukatı M. İlker 
Gürkan’ın arkadaşımız Candan Dumrul 
üzerinden tüm kadınlara yönelttiği sal-
dırıyla ilgili gelişmeleri aktarıyoruz...

Kadın mücadelesinin emsal davala-
rından biri olan Fethiye davasının sa-
nıklarının meşhur Avukatı Muğla baro 
başkanı Mustafa İlker Gürkan, mağdur 
ve vekillerine yönelik savunma sınırını 
aşan beyan ve davranışları sebebiyle ka-
dınlarca çeşitli şekillerde protesto edil-
mişti. Bu protestolardan biri, Ankara 
Barosu’nun dört yılda bir düzenledi-
ği Uluslararası Hukuk Kurultayı’nda 
“İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukuk 
Devleti” oturumuna konuşmacı ola-
rak çağrılması üzerine Ankara Kadın 
Platformu’nca gerçekleştirildi. Çağrıya 
itirazlarını Ankara Barosu’na ileten 
platform üyesi kadınlar, bunun dikkate 
alınmaması üzerine itirazlarını kurul-
tayda dile getirdiler.

M. İlker Gürkan, kurultayda bu iti-
razları Ankara Kadın Platformu adına 
dile getiren avukat Candan 
Dumrul ve “diğerleri”ni 
Ankara Barosu’na şikayet 
ederek, hukuka ve ahlaka ay-
kırı bu davranışların sorum-
lularının cezalandırılmasını 
istedi. Baro başkanı olan ve 
kendi deyimiyle 40 yıllık ka-
riyeri olan avukatın, protes-
toya katılan avukat olmayan 
“diğerleri” diye kastettiği ka-
dınları hangi hukuk bilgisiy-
le Ankara Barosu’na şikayet 
ettiği anlaşılamadı elbette. 

Mustafa İlker Gürkan’ın 

kişisel ve siyasi bağlantıları sebebiyle 
Barolar Birliği Başkanı ve Ege Bölge 
Baroları’nın başka hiçbir konuda isim-
lerini duymadığımız başkanlarının 
desteğini almasını takiben, Ankara 
Barosu’ndan da Av. Candan Dumrul 
hakkında kovuşturma kararı çıktı. 
Yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı 
bu kararın içeriği ise en vahimiydi. Av. 
Candan Dumrul hakkındaki kovuşturma 
kararı şikayet dilekçesinde iki satır ola-
rak ifade edilen iddiaları çokça aşar nite-
likte ve “suçsuzluk karinesi ve savunma 
hakkının özüne meslek mensubu tara-
fından saldırı” yaptığı tespitini içeriyor-
du. Bu yanlı duruş ve yorum, Mustafa 
İlker Gürkan’ın şikayetini yaparken yal-
nızca dilekçe göndermekle yetinmediği, 
bu hususta epey lobi faaliyeti de yapmış 
olduğuna delalet ediyor. Kovuşturma 
karar içeriği neredeyse bugüne kadar 
yapılan tüm tepki ve protestoların da so-
rumluluğunun yüklendiği bir hal almıştı 
çünkü. Hiçbir hukuk ilkesi gözetilme-
den yapılan bu tespitlere, şikayet edilen 
“diğerleri” ile ilgili soruşturma yetkile-
rinin olmadığını ekleyememişti baro yö-
neticileri ne yazık ki.

Ankara Barosu’nun, Avukat Candan 
Dumrul’un bu açıklamayı yaparken 
mesleki faaliyet yürütmediği ortaday-
ken ve baroların, üyelerinin siyasi faa-
liyetleri sebebiyle herhangi bir üyesini 
yargılayamayacağı gerçeğini de unu-
tarak bu karara varması, hukuk ve akıl 
dışı olmasına rağmen şaşırtıcı değil-
dir. Mustafa İlker Gürkan’ın, savcılığa 
başvursa düşünce ve fikir açıklaması 

niteliğinde değerlendirileceğinden so-
nuç alamayacağı bu şikayeti, Ankara 
Barosu’na şahsi temaslarını kullanarak 
yapmasının ve oybirliği ile bu konuda 
hemfikir kalınmasının, bu mesleğin ve 
baroların gerçekliğini bilen hiçbir hu-
kukçuya savunma hakkı kutsallığı ya da 
suçsuzluk karinesi laflarıyla aldatması 
mümkün değildir.

Cinsiyetçi sistemin kadına yönelik 
şiddet, cinayet, taciz, tecavüz davaların-
da failleri korumak, kollamak ve dahi 
teşvik etmek şeklinde ezilen cinse karşı 
yürüttüğü ideolojik hamleler, bu davala-
rı kadınlar açısından politik hale getir-
mektedir. Yaklaşık dört yıl süren bir mü-
cadele sonucunda Adalet Bakanlığı’nın 
yazılı emri ile açılabilmiş Fethiye dava-
sı özelinde, bir baro başkanı, sanıkların 
avukatlığını, bu sıfatının gücünü kulla-
narak yapmaya çalışırsa, Muğla Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu’nun müda-
hillik talebini sanık avukatlığı yapması 
dolayısıyla engellerse, savunma hattını 
mağduru tekrar mağdur etmeye yönelik 
oluşturur ve mağdur avukatlarına saldı-
rırsa, kimse kusura bakmasın kadınların, 
bu “entelektüel ve sevecen kişiliğe” her 
platformda söyleyecek sözü olacaktır.

Bu sözlerden birini de fiilen ve kal-
ben Fethiye davasını takip eden tüm ka-
dınlar adına ileten Candan Dumrul’un 
sözleri, şiddet, hakaret ve tehdit içer-
meyen, demokratik bir düşünce ve ka-
naat açıklaması niteliğinde olmasının 

yanında, aynı zamanda cinsi-
yetçi sistemi besleyen anlayış-
lara bir tepkidir. Bu tepkilere, 
protestolara ve elbette deva-
mına yalnızca Mustafa İlker 
Gürkan değil, onun duruş ve 
anlayışına destek veren, ken-
dilerine demokrat, barolar bir-
liği başkanı, baro başkanları 
ve Ankara Barosu yöneticileri 
de hazır olmalıdır. Mesele sa-
vunma hakkı sınırlarını aşıp 
kadın mücadelesi karşıtlığına 
çoktan dönüşmüş durumdadır 
çünkü. 

Baroların, üyelerinin siyasi faaliyetleri  sebebiyle herhangi bir üyesini yargılayamaya-
cağı gerçeğini unutarak bu karara varması, hukuk ve akıl dışı olmasına rağmen 
şaşırtıcı değil

Fethiye’de saldırıya uğrayan 
tüm kadınlardır!

Cemre Topal
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Neden Ankara Üniversi-
tesi’nde böyle bir birime 
ihtiyaç duydunuz?

A.Ü. kadın çalışmala-
rı ve Kadın Sorunları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (KASAUM) ekibi 
olarak 2-3 yıldır cinsel taciz mesele-
si gündemimizdeydi. 2 yıl önce zaten 
bunla ilgili büyük bir toplantı sonucun-
da cinsel tacize karşı bir politika belgesi 
hazırlamayı planlamıştık. Daha sonra 
A.Ü.’de geçen yıl bir cinsel taciz olayı 
yaşandı, taciz mağduru kadın tarafından 
medya ve başka kurumlara yansıtıldı. 
A.Ü. kamuoyu durumdan haberdar oldu 
ve bu tartışmaya katıldı. Biz 
de tartışarak olan bitene mü-
dahale ettik, çünkü rektörlük 
bu süreci çok yanlış bir şe-
kilde, olayın üstünü kapatıcı 
şekilde yönetiyordu. O tar-
tışma sırasında A.Ü. iletişim 
ağına bir mail göndererek 
ve aynı zamanda rektör-
lüğe doğrudan bir dilek-
çe yazarak şunu söyledik: 
“Görülüyor ki üniversitemiz 
bu konuda bir farkındalığa 
sahip değil ve gerekli meka-
nizmalardan da yoksun, biz 
bu tür bir mekanizma geliş-
tirmek için katkı sunmaya 
hazırız.” Bunun üzerine rektörlük olum-
lu yanıt verdi ve birkaç ay süren görüş-
meler sonucunda A.Ü. Cinsel Taciz ve 
Cinsel Saldırıya Karşı Politika Belgesi1 
geçen yıl Ağustos ayında senato tarafın-
dan kabul edildi. Böylece Cinsel Taciz 
ve Saldırıya Karşı Destek Birimi2, yani 
CTS diye adlandırdığımız birim kurul-
muş oldu. Dolayısıyla bizi doğrudan 
bu konuya sürükleyen o somut olay, 
A.Ü.’de patlak veren cinsel taciz ola-
yıydı. Bir süredir cinsel tacizin ulusal 
gündeme bu şekilde girmiş olduğunu 
zaten gözlüyorduk. Sadece A.Ü.’nin 
ya da başka üniversitelerin değil, başka 
kurumların da, örneğin daha yakından 
izlediğimiz bir olay olarak KESK’in de 
bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyor-
duk; A.Ü.’de kurumsal düzenlemelerin 
yapılması için harekete geçtik.

CTS’nin işlevi nedir?
Bu belgenin başvuran kişiler açısın-

dan iki tür sorumluluğu var: Tabii ki 
mağdur kişiye danışarak ve onun iste-
ği ve onayıyla, meselenin arabuluculuk 
yoluyla halledilebilecek bir mesele olup 
olmadığına karar vermek ya da kişile-
ri doğrudan resmi disiplin süreçlerine 
yöneltmek. Eğer olay resmi bir disiplin 
soruşturma sürecine girerse bu sürede 
oluşturulacak olan soruşturma ekibine 
bilirkişilik desteği sunmak. Ama aynı 
zamanda CTS şu tür görevler de belir-
ledi: genel olarak cinsel taciz ve saldırı 
konusunda üniversite bünyesinde far-
kındalığı arttırıcı ve caydırıcı çalışmalar 
yapmak.

Birim kimlerden oluşuyor?
CTS’nin birim kurul üyeleri, bir de 

birim koordinatörü var. İlgili madde-
de bu şöyle düzenlendi: üyelerden en 
az dördü Hukuk Fakültesi, KASAUM, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın 
Çalışmaları Anabilim dalı, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Toplumsal Cinsiyet 
Anabilim dalı, Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Bölümü ve Psikoloji Bölümü üyele-
ri arasından seçilir. Bunun dışında bu 
ilk oluşum sürecinde bütün bu üye-

ler doğrudan bizim tarafımızdan yani 
KASAUM ekibi tarafından davet yo-
luyla belirlendi. Rektörlüğe koordi-
natör olarak bir arkadaşımızın ismini 
bildirdik. Dolayısıyla aynen bizim is-
tediğimiz gibi oluştu. Rektörün ataması 
teknik olarak gerekli bir durumdu, fakat 
bütün karar mekanizması bizim üzeri-
mizden işledi.

Bir kişinin bu birime başvuru pro-
sedürü ve sonraki süreç nasıl yürü-
yor?

CTS’nin işleyişi şöyle: bir başvuru 
geldiği zaman, CTS Birim Kurulu top-
lanıyor, başvuruyu görüşüyor. Öncelikle 
karar vermesi gereken şey söz konusu 
iddianın bizim politika belgesi kap-

samına giren bir iddia olup 
olmadığı. Eğer cinsel taciz 
ve saldırı adı altında değer-
lendirebileceğimiz bir olay-
sa arabuluculuk mu yoksa 
doğrudan resmi disiplin so-
ruşturması mı açılacağına 
yönelik bir değerlendirme 
yapmamız gerekiyor. Fakat 
bu bizim alacağımız bir ka-
rar değil; olayın niteliğine, 
aslen de mağdur kişinin ta-
lebine bağlı olarak, ona da-
nışarak birlikte alınır. Eğer 
arabuluculuk yapılacaksa, 
CTS böyle bir arabuluculu-
ğu yapmayı üstleniyor. Eğer 

resmi bir disiplin soruşturması yoluna 
gidilirse, soruşturmacılardan en az bi-
rinin CTS tarafından önerilen bir isim 
olması gerekiyor. CTS’nin soruştur-
mayı izlemek, soruşturmanın selameti 
ve doğru işletilmesi açısından bilirki-
şilik desteği sunmak gibi görevleri var. 
Ancak arabuluculukla ilgili politika 
metnimize giren maddeyi değiştirme-
miz söz konusu olabilir. Çünkü arabulu-
culukla ilgili başından itibaren tartışma-
lar var. Bu terim hem insanları rahatsız 
ediyor, hem de işaret ettiği hukuksal ya 
da yarı hukuksal süreç Türkiye’de daha 
önceden yapılan ve bilinen bir uygula-
ma olmadığı için feminist ve hukukçu 
çevrelerde tartışılıyor ve yadırganıyor. 
Hukukçulardan şöyle bir itiraz gelebi-
liyor: Türkiye ceza hukukuna yeni gir-
mekte olan uzlaştırma diye bir teknik 

Alev Özkazanç’la A. Ü. Cinsel Taciz ve 
Saldırıya Karşı Destek Birimi üzerine...

Söyleşi: Gül Çorbacıoğlu

Burada kadının beyanını esas alan bir şey var, onu soruşturan bir şey yok. 
Bir yargılama mekanizması da yok

SÖYLEŞİ

Saf bir feminist politika ve 
söylemle saf bir bürokratik 

ve kurumsal mantık 
arasında bu konuda bir 

gerilim var
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var, ama bütün suçları kapsamıyor; be-
lirli suçlara özel olarak uzlaştırma pro-
sedürü önerilmiş. Cinsel dokunulmazlı-
ğa karşı suçlar bu uzlaştırma faaliyetinin 
bilerek dışında bırakılmış. Dolayısıyla 
böyle bir üniversite metni, cinsel taciz 
ve saldırıya ilişkin olarak arabuluculuk 
adı altında bir şey yapamaz, bu tür bir 
uzlaştırma faaliyeti ancak dışarıda ka-
nun tarafından düzenlenmiş biçimiyle 
kanun tarafından öngörülmüş kişiler ta-
rafından yapılabilir. Baştan beri kimi fe-
ministlerin de sıkıntısı var bu kavramın 
kendisiyle ve içeriğiyle ilgili. Fakat şah-
sen, itirazların çoğunun önyargılardan 
ve bizim metne koyduğumuz önerinin 

içeriğinin ve nasıl işleyeceğinin bilin-
memesinden kaynaklanan yanlış, hatalı 
eleştiriler olduğunu düşünüyo-
rum. Neden arabuluculuğu bu 
metne koyduğumuzu daha de-
taylı açıklayayım: Bizim metni 
yazarken yararlandığımız Anglo-
Amerikan metinlerinin neredeyse 
hepsinde “reconciliation” kavramı 
kullanılıyor. Bu, Anglo-Amerikan 
hukukunda yıllardır yerleşmiş bir 
uygulama olduğu için oralarda sorun 
çıkarmıyor. Biz bu uygulamayı ara-
buluculuk diye çevirip metnimize koy-
duk; ama Amerikan metinlerindeki bazı 
noktalar konusunda daha eleştirel bir tu-
tum takındık, tam bir çevirisini yapmak 
istemedik. Örneğin, birçok Amerikan 
metninde, aralarında hiyerarşik ilişki 
bulunan insanlar arasındaki ilişkileri 
rızaya dayalı bile olsa doğrudan yasak-
layan, ya da çok ciddi uyarılar içeren 
metinler var. Biz bu meseleyi tartışmalı 
gördük ve metne şunu ekledik: “Bu bel-
genin amacı cinsler arasındaki ilişkileri 
sıkı bir disipline sokmak, rızaya dayalı 
ilişkileri önlemek, belirli bir cinsel ahla-
kı dayatmak, ifade özgürlüğünü ve öz-
gür tartışma ortamını engellemek, cin-
sel içerikli her tür kişisel gerilim ve ra-
hatsızlıkları resmi süreçlere dahil etmek 
ve sert yaptırımlarla karşılamak değil-
dir. Murat ettiğimiz şeyi açıklayabilirim 
fakat gerçekte bunun nasıl işlediğini 
açıklayamam. Çünkü henüz resmi bir 
arabuluculuk faaliyeti yapmadık. Ama 
aslında, biz şöyle durumlar olabileceği-
ni öngörmüştük: Bir olayın cinsel taciz 
olup olmadığı konusunda belirsizlikler 

olabilir ya da sonuçları ağır olabilecek 
bir disiplin soruşturmasının yürütülmesi 
mağdur kişi tarafından tercih edilmeye-
bilir. Mağdur kişinin durumu doğrudan 
resmi süreçlere aksettirmek istemediği 
pek çok durum olabilir ya da gerçekten 
mağdur kişinin arabuluculuk gibi daha 
alt düzeyden bir müdahaleyle çözülme-
sini tercih edeceği türden sorunlar yaşa-
nabilir. Mağduru arabuluculuğa zorlayı-
cı herhangi bir karar CTS’den çıkmaya-
cak tabii ki. Arabuluculuğun amacı, iki 
taraf arasında yaşanan olay konusunda 
bir anlayış birliğine varmak ve gele-
cekte nasıl bir ilişki biçimi içinde ola-
caklarına dair bir anlaşma yapmalarını 
sağlamaktır. Bir kadın bir olayı taciz 
olarak, istenmeyen bir durum olarak ve 
tekrarının istenmediği bir durum olarak 
görürken, karşı taraf bunu bir cinsel ta-
ciz olarak görmeyebilir. Burada bir an-
layış birliğine varmak derken, erkeğin 
gözünden bir anlayış birliğine varmak 
kastedilmiyor. Mağdur olan 
kişinin şunu beyan 

etmesi CTS için 
yeterli oluyor: Ben bundan ra-

hatsız oldum, ben bunu bir taciz olarak 
görüyorum, ve tekrarlanmaması için 
böyle bir sürece başvurdum. Böyle bir 
durumda CTS otoritesini kadının arka-
sında, onun lehine koyuyor, ona destek 
veriyor. Ve erkeğe yönelik şu mesaj 
veriliyor: Siz bunu böyle görseniz de 
görmeseniz de, niyet etmiş olsanız da 
olmasanız da farkında olup olmamanız-
dan bağımsız olarak karşı taraf bunu bir 
cinsel taciz olayı olarak görüyor, dola-
yısıyla bu yaptığınızın böyle bir sonucu 
olduğunu görün, kabul edin, özür dile-
yin ve bir anlaşmaya varın. Yani burada 
kadının beyanını esas alan bir şey var, 
onu soruşturan bir şey yok. Bir yargıla-
ma mekanizması da yok. Sadece erkeğe 
yönelik olarak şöyle bir yaptırım var: 
Eğer bu davranış konusunda kadının 
beyanını, hislerini tanıyor, özür diliyor, 
bir kez daha aynı türde davranmayaca-
ğınıza dair bir söz veriyorsanız, olay bu 

aşamada şimdilik bizim için ve kadın 
için bitmiştir. Dolaysıyla sözlü bir an-
laşma yapılıyor. Ama eğer bu taahhüde 
uygun davranılmazsa o zaman tekrar 
resmi disiplin soruşturması açılması da 
mümkün oluyor. Biz bu belgenin cay-
dırıcı özelliğinin ve farkındalık yaratıcı 
özelliğinin daha fazla altını çizmek isti-
yoruz. Sonuçta bu bir hukuki belge ve 
hukuki ve resmi prosedürlere sokuyor. 
Saf bir feminist politika ve söylemle saf 
bir bürokratik ve kurumsal mantık ara-
sında bu konuda her zaman bir gerilim 
var. Cinsel taciz belgelerinde bu ikisi 
çok uygun, mükemmel bir biçimde iç 
içe geçmiş gibi görünüyor; ama aslında 
geri planda bütün o gerilim devam edi-
yor. Kısacası, bu tür eleştirileri çok hak-
lı bulmuyorum, fakat oradaki eleştirel 
alanı, bu rahatsızlığın nereden kaynak-
landığını görüyorum. Öte yandan kendi 
durduğum yerden, ben de bu metni ya 
da bu tür metinleri hukuksal ve bürok-
ratik mantığının öne çıktığı, feminist 
politika açısından eksik metinler olarak 
görüyorum. Fakat genel olarak, cinsel 
taciz soruşturması çok problemli bir 
şey. İster bir ceza davası söz konusu 
olsun, isterse üniversite içerisinde-
ki bir disiplin soruşturması olsun, 
cinsel tacizle ilgili hukuksal pro-
sedürleri etkin ve iyi işletmek ve 
mağdurun lehine ve tatmin edici 
bir sonuç çıkarmak önünde çok 
büyük engeller var. Soruşturma 
süreçleri iyi, uygun, düzgün iş-
leyen şeyler değil. Hiçbir yerde 

de ben mükemmel olarak işle-
yeceğini düşünmüyorum. Amacımız, 
mümkün olduğu kadar az cinsel taciz 

olayı olsun ve soruşturma süreçlerine 
yüklenmeyelim. Çünkü olumsuz işle-
yen ya da tatmin edici şekilde işleme-
yen soruşturma süreçleri sonuçta bizim 
aleyhimize döner. Pek çok kadın o sü-
reçte daha da yıprandığı için ve sonuçla-
rı belirsiz olduğu için hiç başvurmamayı 
tercih edebilir. Bu yüzden belgeye yan-
sıyan genel perspektifimiz, caydırıcılık 
ve farkındalık meselesini arttırmak. 
_________________

1 Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve 
Cinsel Saldırıya Karşı Politika Bel-
gesi: http://kasaum.ankara.edu.tr/yazi.
php?yad=10305&bolum_tek_yazi=1
2 Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve 
Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi Yö-
nergesi: http://kasaum.ankara.edu.tr/yazi.
php?yad=10324&bolum_tek_yazi=1

SÖYLEŞİ

“Görülüyor ki 
üniversitemiz bu konuda 
gerekli mekanizmalardan 

yoksun, biz bu tür bir 
mekanizma geliştirmek 

için katkı sunmaya hazırız”

Mağduru arabuluculuğa 
zorlayıcı herhangi bir karar 
CTS’den çıkmayacak tabii ki
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Anaakım içinde eritilmeye çalışılan ve anaakım olmaya zorlanan queer, yeniden 
radikalleşebilme olanağını elde etmek için feminizmle ittifak kurmak yerine, 
genellikle feminizmin eleştirisini içeriyor

Feminizm ile queer politikalar 
arasındaki ortaklık, benzerlik, 
ayrışma ve çatışmalar feminist 
gündemin tartışmalı konula-

rından. Queer çalışmaların feminizmin 
önüne geçtiğine dair düşüncelere katıl-
mamakla birlikte, 80’lerde bir üçüncü 
dalga cinsel radikalizm yaratan queer’in 
90’lardan bu yana sıklıkla geyin eşan-
lamlısı olarak kullanılması, lezbiyen ve 
trans bireylerdense gey erkeklerle bağ-
lantılı olarak düşünülmesi ve queer’in 
anaakımlaşması dolayısıyla feminizmi 
karşısına alarak, kadın mücadelesini 
ikinci plana atma çabalarından endişe 
duyuyorum. Judith Butler’ın militariz-
me, kapitalizme, heteroseksizme karşı 
bir yoldaşlık modeli önerisine karşın 
queer’in, daima ittifak içindeki patriyar-
ka ve kapitalizmin isterleri doğrultusun-
da bir “erkek kardeşliği”ne evrildiğini 

görmemek mümkün değil. Cinsiyetçi 
işbölümü kapitalizmle birlikte yapısal 
birtakım değişikliklere uğradı belki, an-
cak bu durum cinsiyetçi işbölümünün 
kapitalizm öncesi bir olgu olduğunu 
unutturmadı. 

Barbara Baird feminizm ve queer 
arasındaki farklara ve paralelliklere de-
ğinen yazısında1 “Feminizmin cinsellik 
hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yok 
değil,” derken, cinselliğin diyalektiğini 
temel tarihsel diyalektik olarak sorgu-
layan sosyalist feministlerin, cinselliği 
bir politika haline getiren radikal fe-
minizmin, hetero-patriyarkaya karşı bir 
cinsellik kavrayışı geliştiren lezbiyen 
feminizmin, kadın cinselliğinin hasıraltı 
edilen imkanlarını klasik psikanalizi de 
eleştirerek ortaya koyan Fransız femi-
nistlerinin dişil beden, arzu, haz ve cin-
sellik üzerine ürettiği onca kuramı, eleş-
tiriyi, kazanımı azımsayarak, feminizmi 

“hâlâ kadınların durumları üzerinden” 
örgütlenen sabit ve homojen bir kate-
gori olarak yorumlarken, queer politi-
kaların cinsellik analizini merkeze taşı-
mış oluşunu, sanki queer’in feminizme 
galip geldiği alan ilan ediyordu. Ancak 
cinselliği toplumsal cinsiyetle organik 
bağından ve iktidar mekanizmalarından, 
ataerkil yapı ve kültürden, eril bakıştan, 
farklılıklara rağmen birbirinden etkilen-
me ve eklemlenme yoluyla kurulan he-
gemonik erkeklikten soyutlayarak adeta 
bir “tabula rasa” gibi merkeze taşıyan, 
patriyarkayı hesaba katmayan bir queer 
politika ne kadar devrimci, özgürlükçü 
olabilir? 

Anaakım içinde eritilmeye çalışılan 
ve anaakım olmaya zorlanan queer, ye-
niden radikalleşebilme olanağını elde 
etmek için feminizmle ittifak kurmak 
yerine, genellikle feminizmin eleştirisi-
ni içeriyor; üstelik tarihsel, kuramsal ve 
eleştirel olarak hayli dar ufuklardan... 
Baird, “queer teorinin Batıdaki geli-
şimini anlatmaya çalıştığı” yazısında, 
queer’in teorik çerçevesini çizerken, 
cinsiyet konusundaki hâkim paradig-
mayı dönüştürebilmiş Judith Butler’ın, 
Eve Kosofsky Sedgwick’in adını dahi 
anmayıp, queer ile feminizmi, yalnız-
ca Adrienne Rich üzerinden -hem de 
çok haklı olmayan bir eleştirel yargıy-
la- karşılaştırmış. Sözde özgürlükçü bir 
lgbt örgütlenmesi ve perspektifi öneren 
Sherry Wolf ise cüretkâr biçimde hem 
feminizme, hem queer politikalara sal-
dırıyor; lgbt hareketi ile feminist grup-
ların politik stratejilerinin yeniden dev-
rimcileşmesine imkân sağlayan Cinsiyet 
Belası’nı, Butler’ı ve feminizmi birbir-
leri üzerinden mağlup etmeye çalışıyor.

Cinsellik ve Sosyalizm / lgbt 
Özgürleşmesinin Tarihi, Politikası ve 
Teorisi’nde (2012), “Butler ve maiye-
tinin bizzat kendi yaratıları olan söy-
lemsel bir muammaya düştükleri”ni 
tespit eden Wolf, küçümsediği queer 
ve tarihin çöplüğüne ittiği feminizmle 
mesafesini bu kadar uzak tutmasaydı, 
Butler’ın feminist analiz için “kadınlar” 
kategorisinin gerekliliğine dair görüş-
lerinden haberdar olabilirdi. Butler -ve 

Sedgwick’i de- “bedenleri kusana kadar 
analiz eden” iki tuhaf kuramcıya indir-
geyen Wolf, her ikisinin de cinsiyetin 
performatif yapısına dair geliştirdiği 
argümanları, postyapısalcı tartışmaları 
yok sayarak “biyolojik cinsiyetin bile 
-sadece nasıl davrandığımız değil- daha 
önce tahayyül edildiğinden çok daha 
muğlâk ve akışkan”2 olduğuna dair “a 
priorik” bir önermeye varıyor.

Birçok çağdaş queer akademisyenin 
es geçtiği asıl metnin, insan cinsel ve sı-
nıf ilişkilerinin tarihini teorileştirmede 
en erken çalışmalardan birinin Ailenin, 
Özel Mülkün ve Devletin Kökenleri 
(1884) olduğunu iddia eden Wolf’a göre 
Engels’in “hayatlarında, bir kadını asla 
parayla ya da başka bir toplumsal güç 
aracıyla satın almamış olacak yeni bir 
erkekler kuşağı; kendini, gerçek aşktan 
başka hiçbir sebeple bir erkeğe verme-
yecek, ya da bunun ekonomik sonuçla-
rından korkarak kendini sevdiği kimse-
ye vermekten vazgeçmeyecek olan yeni 
bir kadınlar kuşağı”3 öngörüsü, “[s]os-
yalist bir devrim tarafından heterosek-
süel ilişkilerin hiç şüphesiz dönüşeceği 
konusunda açıktır ve daha geniş çaplı 
iddiası cinsel özgürlük önündeki mad-
di engelleri ortadan kaldırarak ideolo-
jik engellerin düşebileceğidir. Bu, her 
cephede hakiki cinsel devrim için geniş 
çaplı olanakları doğurur.”4 Nitekim yine 
Wolf’un belirttiği gibi tipik toplumsal 
cinsiyet davranışı zaman içinde dönü-
şüme uğramıştır: “Bugün sayılmayacak 
kadar çok baba çocuk bezi değiştiriyor, 
çocuklarıyla evde kalıyor ve daha önce 
modern tarihin hiçbir anında görülmedi-
ği üzere partnerlerine çocuk yetiştirme-
de eşlik ediyor.”5

Hakkaniyetli ve gururlu erkekler ile 
kanaatkâr, inançlı ve âşık kadınlardan 
ibaret bu tekeşli romantik ilişki mode-
lini bir queer arketipi olarak öneren, 
babaların çocuklarıyla ilgilenmesini 
radikal bir toplumsal cinsiyet davranışı 
olarak kuran Wolf, queer teoriyi -başta 
Butler’ı- evlilik meselesine indirgeye-
rek “tekeşlilik ya da evlilik gibi ideal-
lere yönelmiş beyaz geyleri dışladığı” 
iddiasıyla eleştiriyor. 

Feminizme ve queer’e muhalif bir lgbt 
örgütlenmesi

Hande Öğüt

Wolf’a göre patriyarka 
teorisi feminist harekette 

neredeyse tahakküm 
kurmuş!
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Cinselliği sosyalizm ekseninde, kita-
bın iddia ettiği ölçüde yeteri kadar tartış-
mayan Wolf’un bir “vatandaşlık hakkı” 
olarak hararetle savunduğu tek politik 
meseleyse gey siyasi gündeminin birin-
cil tartışma konusu olan gey evlilikleri. 
Wolf, bu evliliklerin bir reform oldu-
ğunu muzaffer bir edayla vurguluyor. 
Ancak ailenin kapitalizmle ilişki içinde, 
onun isterlerine göre şekillenmekte ol-
duğunu, kapitalizm öncesi öğelerle kar-
maşık ilişkisinden doğan direngen bir 
yapıya sahip olduğunu, sınıflı toplum 
yapısının korunması için gerekli hiye-
rarşik/otoriter ilişkilerin aile içinde ye-
niden üretildiğini ve patriyarkal iktidarı 
kabullenememesi sonucu kadınların ve 
lgbt’nin ezilmesinin müsebbibi gördüğü 
çekirdek ailenin homo/transfobik tutu-
munu analiz edemiyor. Dolayısıyla ne 
kapitalist düzenin “aileyi koruma”yı da-
ima yararlı bulmasının altındaki neden-
leri tartışıyor ne de alternatif bir “birlik-
te yaşam” tasarımı önerebiliyor.

Mülkiyet/iktidar ilişkilerini, ailenin 
toplumsal ve cinsel ideolojilerle derin-
den yapılandırıldığını, kapitalizm ile 
patriyarkanın maddi temelindeki eklem-
lenme ilişkisinin önemli kilit noktası 
olan yeniden üretim kavramını tartışma-
dığı, hatta baştan reddettiği için ailenin 
yapısını, geleneksel rol ve kimlikleri 
tarihsel olarak sökemiyor, analiz ede-
miyor. Aksine lgbt bireylerin heteronor-
matif dışı yaşam tarzını da iktidarlarca 
düzenlenmiş bir cinsiyet rejiminde meş-
rulaştırmaya geriletiyor. 

Kadınların ve lgbt bireylerin ezilme-
sinin, cinsel baskının tek nedenini, kapi-
talizm ve sınıflı toplumun dinamiklerin-
de arayan Cinsellik ve Sosyalizm femi-
nizmi teorik olarak kapsayan bir eleşti-
rel Marksizm’den, feminist bir eleştirel 
odaktan, feminizmin retoriğinden yok-
sun olmasaydı kapitalizmin eşcinselliği 
birtakım alanlara hapsederek bu alanı da 
bir pazar olarak kullandığını ancak pat-
riyarkanın eşcinselliği mahkûm ve yok 
ettiğini, cinsiyetçiliğin temelinin erkek 
şiddeti olduğunu, bir toplumun kapita-
lizmden sosyalizme dönüşüm geçirse 
bile hâlâ patriyarkal olarak kalacağı ih-
timalini sorgulayabilirdi. 

Bunun yerine hareketi sanki sadece 
eşcinsel erkeklerin özgürleşme süre-
ciymiş gibi algılamakta ısrarlı görünen 
Wolf, Marksist, maddeci, sosyalist, 
radikal ve lezbiyen feminizmin, femi-
nist teoriye ve mücadeleye katkısını 
görmezden gelerek kaynaklarını klasik 
Marksizm ve klasik psikanalizle sınırlı 
tutmuş. Feminist teorinin gelişmesinde 
Marx ve Engels’in görüşlerinin önemi 
tartışılmaz. Öte yandan Marksist anali-

zin, partriyarkayı ve baskı mekanizma-
larını görmezden geldiği, Marksizm’in 
analitik gücünün cinsiyetçiliğe ilişkin 
sınırlılığını gözden sakladığı, tarihsel-
likten yoksun yeni keşfedilmiş bir ger-
çek değildir. Ne de Marksist feminizmin 
en büyük çelişkisinin, Marksist analizi 
kullanmasına karşın, toplumsal ve tarih-
sel bir yapı olarak patriyarkayı tanımla-
masıyla feminist siyaseti/kuramı odağı-
na almaması olduğu... 

Marx, Engels, Lenin başta olmak 
üzere Freud’dan Kinsey’e, Gorki’den 
Hitler’e, Obama’dan Clinton’a bir eril 
referans yelpazesine karşılık değindiği 
pek az feministi de -Rita Mae Brown, 
Emma Goldman, Simone de Beauvoir, 
Betty Friedan, Judith Butler, Alexandra, 
Kollontai, Radclyffe Hall- pek de olum-
lamayan yorumlarla, negatif bir eleşti-
rellik içinde ele alıyor Wolf.

Kendini “lezbiyen bir Marksist 
olarak tanımlamasına rağmen önem-
li Marksist feminist kuramcılara (Eli 

Zaretsky, Mariarosa Dalla Costa), 
Marksizm’in yabancılaşma ve tarih-
sel diyalektik materyalizm yöntemi-
ni kullanarak yeni yönelimler öneren 
(J.Mitchell, S.Firestone) ve lezbiyenli-
ğin cinsel boyutunu olumlayan bir ero-
tik arayışa sahip çıkan proleter ve siyah 
feministlere (bell hooks), feminizm ile 
Marksizm arasındaki eleştirel mesafe-
leri sorgulayan Rosemary Hennessy ve 
Chrys Ingraham’a, Marx’ın öngördü-
ğünün aksine kapitalizmin partiyarka-
yı güçlendirdiği sonucuna varan ikinci 
kuşak Marksistlere (Susaanne Schecch, 
Jane Haggis), lgbt özgürleşmesine 
önemli katkıları bulunan lezbiyen femi-
nizme, trans siyasetine değinmeye dahi 
gerek duymadan bir lgbt özgürleşmesi 
tarihi ve teorisi yazan Wolf, feminizmin 

kusurlarına ve eksiklerine ise klasik ant-
ropolojik ve Marksist tezlerle karşılık 
veriyor. 

Wolf’a göre patriyarka teorisi fe-
minist harekette neredeyse tahakküm 
kurmuş! Heidi Hartmann’ın patriyar-
ka teorisini, erkek egemenliğinin sınıf 
ayrımları içerisinde ortaya çıktığını id-
dia eden 19. yüzyılın evrimci tezleriy-
le çürütmeye çalışması ve bu konunun 
en katı ısrarcılarından Eleanor Burke 
Leacock’u referans göstermekle ye-
tinmesi, patriyarka teorisinin bir başka 
probleminin “tüm erkekleri, yoksul ve 
işçi sınıfına mensup erkekler de dâhil, 
aynı kategori altına doluşturup, mese-
la evsiz erkeklerin Hillary Clinton gibi 
kadınları ezdiği gibi bir portre sunma-
sı” (s.155) olduğunu vazetmesiyle de 
Cinsellik ve Sosyalizm, kitabın arka 
kapağında vurgulandığı gibi “toplum-
sal mitleri sarsma” iddiası bir yana, 
Marksist yapıları ve lgbt hareketleri, sö-
mürgecilik, ırkçılık, cinsiyetçilik karşıtı 

yapılarla birleştirecek alternatifler ya da 
yeni bir queer Marksist teori sunmayan, 
politik olarak sorunlu, eleştirel açıdan 
eksik, muhafazakârlık çıtası yüksek ve 
besbelli antifeminist bir çalışma. 
_____________________

1 Baird, B. “Feminizm ve queer: Avustral-
ya’dan bir bakış”, çev. Özlem Barın, Femi-
nist Politika, Sayı: 14, 2012. 
2 Wolf, S. Cinsellik ve Sosyalizm/LGBT Öz-
gürleşmesinin Tarihi, Politikası ve Teorisi, 
çev. Kıvanç Tanrıyar, Sel Yayınları, 2012, s. 
25.
3 Engels, F. Ailenin, Özel Mülkiyetin ve 
Devletin Kökeni, çev. Kenan Somer, Sol Ya-
yınları, 1967, s. 118.
4 Wolf, S. A.g.y, s. 75.
5 A.g.y, s. 198.
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NASIL  FEMİNİST OLDUM?

“ve piçler yani aşk çocukları  
yanan gemilerin suya yankısı oluyorlarmış  

yaşlı büyücüler söylediler” 
İsmet Özel, 19621

“Oysa İsmet Özel Senin Olan Yenilgi 
adlı şiirinde piçler, 

yani aşk çocukları diyordu... 
Aşkın çocukları. 

Kalbi aşka da, kaybetmeye de yetenler.”
Onur Caymaz2

Ortaokulu bitirdiğim yaz öldü 
babam. Sabaha karşı beyin 
kanamasıyla acile kaldırıl-
mış ve geri dönmemişti. Ben 

küçük erkek kardeşime göz kulak olur-
ken, annem ve kız kardeşim götürmüştü 
onu hastaneye. Babamı morgda bırakıp 
eve geldiklerinde annem “Evlatlarına ve 
eşine haber verelim” demişti. Annem, 
babamın “nikahlı” eşi değildi. Birkaç 
saat sonra evimizdeydi ablam, annesi, 
eniştem ve yeğenlerim. Babamın resmi 
eşi, “Ben cici annenizim” deyivermiş-
ti o acılı anda bile. Cici anne 
ile ve ortanca ablamla ilk kez 
o an karşılaşmıştım. Eniştem 
babamı ziyaret ederdi. Bir 
de ağabeyimi görmüştüm bir 
kere; ben beş yaşındaydım, 
o da onbir civarında; bir alış-
veriş sonrası babamla birlikte 
evimize gelmişti. Kardeşimle 
etrafında “Abi, abi” diye do-
lanmıştık da, o bize tekmeler 
atıp yaklaştırmamıştı yanına.

Cenazeyi babamın memle-
ketine götürdüler, biz de oto-
büsle peşlerinden gittik. Baba 
toprağına ikinci gidişimdi. 
İlkinde annemin kucağında 
bebekmişim, babaannem ka-
sabanın meydanında anneme 
“Ne işi var bu orospunun bura-
da!” diye bağırdığında. Aynı gün baba-
mın büyüdüğü tarihi ahşap evdeydik. 
Ana kapıdan girdiğimizde hayal gibi 
hatırladığım bir avluda babamın tabu-
tu uzanıyordu. Evin üst katına çıktık. 
O gün öğrenmiştim babamın ne kadar 
kocaman bir sülalesi olduğunu. Kadın-
lar üst kattaydı, erkekler aşağıda. O gün 
orada olanları hatırlamıyorum. Aşağı-
da bağıra bağıra ağlayan hamile küçük 
ablamın “Bu kadın niye geldi buraya! 
Onun ne işi var burada!” feryatları çın-

lıyor kulağımda ve pencereden baktı-
ğımda gördüğüm tek bir imge beliriyor 
gözümün önünde; ölümün farkında bile 
olmayan küçük erkek kardeşimle ağla-
yan ablamın oğlunun koşturarak oyun 
oynayışı. 

Babamın toprağa verilişinin ardın-
dan annem, kardeşlerim ve annemin 
akrabalarıyla üst kattan indiğimiz anı 
hatırlıyorum bir de, birkaç saat önce 
babamın tabutunun uzandığı avluda bu 
kez upuzun bir sofra kurulmuş ve ra-
kılar açılmıştı. En başta oturan kişinin 
amcam olduğunu öğrendim, anneme 
diyordu ki “Kalsaydınız…” İşte karşım-
da duran, o amcamdı; hani bir zamanlar 
milletvekiliydi de, annemi çok uzaklara 
sürdürmüştü, babamla annemi ayırmak 
için. İki bebeğiyle (ben ve yirmi ay kü-
çük kız kardeşim) ne yapmalıydı an-
nem! Bizi anneanneme bıraktı ve öğret-
men olarak çalışacağı köyüne gitti. Çok 
uzun kaldık anneannemle, anaların ve 
anneannelerin aynı koktuğunu o zaman 
öğrendim. Anneme yaşadığı her şeyi tek 
tek sormaya korkuyorum, gözyaşlarımı 

tutamam diye. Annem sabahlara kadar 
ek iş yapıp dikiş dikerken ve biz iki kar-
deş de teyelleri söküp annemle babamın 
öyküsünü dinlerken oluşmaya başlamış 
feminist bilincim.

Ben bir aşk çocuğuyum. Hani patri-
yarkanın “gayrimeşru” dediklerinden… 
Çoğumuzun “ötekiliği” vardır ya, renk-
lerimiz, etnik kökenlerimiz, mezhep-
lerimiz, inançlarımız, cinsiyetlerimiz 
ve tercihlerimiz “yüzünden(?!)”… İşte 
benim ötekiliğim de bu. Politikayla 
uğraşan evli dört çocuklu babam, bir 

köyde öğretmenlik yapan ve kız çocuk-
larının okuması için yeri göğü inleten 
“komünist” annemin ününü duymuş, 
vurulmuş ona. Ne yapmış ne etmişse 
annemi de kendine aşık etmiş. Annem; 
bilmiyormuş babamın evli olduğunu; 
“Ayrıldım,” diyen babama inanmış, bir 
gün yolda babamın kolunda yürürken 
kucağında bebeğiyle yürüyen en büyük 
ablamla karşılaşıncaya kadar.

Ben annemle babamın büyük aşkına 
hep hayran kalarak büyüdüm. Annemin 
iki bebekle memleketinden sürülüşü-
nün ardından babam, her şeyini geride 
bırakmış ve onun peşinden gelmişti. 
Ankara’da bir ilkokula tayini yapılmıştı 
annemin. Sonrasını çok iyi hatırlıyorum. 
Annemin dedesinin köyden gelişini, an-
nem öğretmenlik yaparken büyük dede-
mizin bize dadılık edişini… Babamın 
Ankara’nın bir ilçesinde kendisine yeni 
bir iş ayarlayıp lojmana ailesini yerleşti-
rişini, sadece hafta sonları evimize geli-
şini… Annemin, “Bu çocuklar seni hep 
sevsinler ve sana saygı duysunlar, onla-
ra bir kere olsun kızmayacaksın, eğitim-

leri ve sorumlulukları sadece 
bana ait olacak” diye babama 
“en mükemmel baba” rolünü 
biçişini… Ve baba kavramı-
nın benim için sadece sevgi 
oluşunu… O zamanlar hep 
düşünüyordum babam için de 
kolay olmadığını, bu bölün-
müşlük karşısında onun na-
sıl acı çektiğini biliyordum. 
Hafta içi ona kırgın bir eş ve 
“babaları tarafından terk edil-
diklerini düşünen çocuklar” 
haftasonları “Neden sadece 
iki gün bizimle?” diyen biz… 

Yedi yaşımda komşuların 
çocuklarıyla oynadığımız an-
lar geliyor aklıma. Benimle 
aynı yaşta bir kız arkadaşım 

vardı; bir gün çekti beni bir 
duvarın dibine, “Sen sarışınsın, kardeş-
lerin esmer, sen öbür kadının çocuğuy-
muşsun, öyle mi?” Niye inandım ki ben 
ona! Ben bilmiyor muydum annemin 
anlattığı her şeyi! Ama inandım “resmi 
eşin” çocuğu olduğuma, anlam vereme-
dim niye bu evde olduğuma ve günlerce 
konuşmadım annemle ve babamla. On-
lar sorduklarında artık patlama noktası-
na gelmiştim ve başladım hıçkıra hıçkıra 
ağlamaya. Annemle babam kucaklamış-
lardı beni. Ve ben o gün oracıkta “me-

Mor dünyam
Annemin boyun eğmezliğine hayranlığım, öte yandan “Babanızla nikahım olsaydı” 
derkenki kendine acıma duygusuna öfkemdir feminizm

Filiz Ak
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raklı ahlak bekçilerinin” kim olduğunu 
öğrenmiştim! Ama diyemedim onlara, 
demek istedim de diyemedim. “Size ne 
benim kimin çocuğu olduğumdan! Size 
ne benim annemle babamın arasındaki 
ilişkiden!” Biriktirmeye başladım ve 
yüreğime kocaman bir başkaldırı yaz-
dım!

İlkokuldaydım, babam emekli olmuş-
tu, artık bizimle yaşıyordu, bir de erkek 
kardeşim doğmuştu. Bir gün en büyük 
amcam ve eşi gelmişlerdi. Anneme ve 
babama bir teklif sunmuşlardı; ben ve 
en küçük kardeşim annemle kalacaktı, 
kız kardeşimi de onlar alacaktı. Böylece 
babam da “ailesine” geri dönebilecek-
ti. Aile büyükleri hatırlatmışlardı “kut-
sal ailenin” anlamını, nasıl olsa bizler 
“ötekiler”dik! Hayır! Babam son nefe-
sini verene kadar Aşk’ının yanında ya-
şadı. Annemi çok sevdi, biz üç kardeşi 
çok sevdi ve uzaktaki dört çocuğunu da. 
Babalarına kırgın olsalar da her an dü-
şündü onları. Gülen gözlerinin ardında 
hep bir hüzün sakladı.

İlkokul birinci sınıftayken bir gün 
babam felçli babaannemi getirdi evi-
mize, bir zamanlar kucağında bebe-
ğiyle kasabasından kovduğu kadının 
ellerine. Bizi büyüten büyük dedemiz 
“Artık gitme vakti, bana yer yok, öz-
ledim toprağımı” dedi ve döndü kö-
yüne. Annem hem öğretmendi hem de 
geceleri dikiş dikerdi, sabahlara kadar 
uyumazdı. Okuyalım ve kendi ayakları-
mızın üzerinde duralım diye bize bütün 
emeğini sunardı. Bir de yatalak babaan-
ne gelmişti, ona da bakardı. Birkaç yıl 
bizimle kaldıktan sonra halamın yanına 
götürülen babaannemi hiç unutmam, el 
parmaklarıma bakınca onun parmak-
larının aynısı olduğunu hatırlarım ve 
gözlerim dolar. Uzaklarda son nefesini 
verirken hasretle “Filiz su ver…” diye 
ağlaya ağlaya inleyişini anlatırlar. An-
nemin kucağında baba toprağımdan ko-
vuluşumu kalbime gömerim. Ama yine 
de biriktiririm!

Bir de, bütün devlet dairelerini, an-
nemin okul müdürlerini, kredi yurtlar 
kurumundan burs alacağız diye gitti-
ğimiz noterlerde memurları, “Niye so-
yadın ayrı?” diye annemi süzüşlerini, me-
raklı komşuları, toplumun ikiyüzlü namus 
bekçilerini hatırlarım. Onlara o anlarda 
söyleyemediklerimi de biriktirdim!

İşte bu kirlenmiş dünyada bir “aşk 
çocuğu” olarak dünyaya gelişimin ve 
yaşama karşı “bütün biriktirdiklerimin” 
yanıtıdır feministliğim. Annemin boyun 
eğmezliğine hayranlığım, öte yandan 
“Babanızla nikâhım olsaydı” derkenki 
kendine acıma duygusuna öfkemdir fe-
minizm; “Anne, bir imza için değil, bir-
birinizi sevdiğiniz için birlikte olmaktan 

daha ötesi var mı!” deyişimdir. “(...)
bir kadını asla parayla ya da başka bir 
toplumsal güç vasıtasıyla satın almamış 
olan yeni bir erkekler kuşağı ve kendini, 
gerçek aşktan başka hiçbir nedenle bir 
erkeğe vermeyecek ya da bunun iktisadi 
sonuçlarından korkarak kendini sevdiği 
kimseye vermekten vazgeçmeyecek olan 
yeni bir kadınlar kuşağı”na3 özlemimdir. 

Babaannemin, amcalarımın, ablala-
rımın ve ağabeyimin içinde bize karşı 
kin büyüten patriyarkaya öfkemin adı-
dır; bin bir acı çekmiş babaannemin, 
gözyaşlarını içine akıtmış “cici anne-
min”, babalarına duydukları kızgınlığı 
yüreklerinde yara yapan ablalarımın ka-
dınlık öykülerini anlıyor oluşumdur, an-
nem gibi ayakta duruşumdur feminizm. 
Babamın mezarını üniversitedeyken 
ziyarete gittiğimde evlerinde bir gece 
kaldığım yengemin aslında politikanın 
içinde amcamdan daha fazla var oldu-
ğuna, öğrendiği her şeyi kasabadaki ve 
köylerdeki bütün kadınlara öğretirken 
Meclis’teki erkeklerden daha çok siya-
set yaptığına dair farkındalığımdır fe-
minizm. Gözleri dolup da “Beni bağış-
layın” diyen amcama, güzel yengemin 
hatırına kızgın değilim artık. Patriyar-
kanın ne olduğunu ve her birimizi nasıl 
kuşattığını haykırmaktır; bugün akraba-
larımın bütün kadınlarıyla sımsıcak bir 
sevgiyle kenetlendiysem, işte bu koca-
man yüreğimin nedenidir feminizm. Her 
şeyden önemlisi feminizm benim için, 

erkek kırmızıyla mavi kadının karışımı 
hermafrodit mor dünya hayalidir! Her-
kesin pişman olma hakkı vardır. Eğer 
dönüp de kendimizle ve geçmişimizle 
yüzleşebiliyorsak, mor dünya hayal ol-
mayacaktır.

Sevdiğim filmlerden biridir Kırmızı 
Leke4; eşi savaşta öldü sanılan Hester’in 
bir rahiple aşkını, hamile kalışını an-
latır; bebeğin babasını söylemeyişini, 
“cadı” ilan edilişini, kırmızı “A” işa-
reti ile damgalanışını, Hıristiyan kili-
se tarafından recm edilmek istenişini. 
Bluzunun üzerine tam “A” işaretlen-
mek üzereyken şöyle der Hester: “Niye 
bekliyorsunuz? Hadi damgalayın, ne de 
olsa bu, benim değil, sizin günahınızın 
işaretidir.” 
______________

1 İ. Özel (1962), “Senin Olan Yenilgi”.
2 O. Caymaz (2012), “Hepimiz p.çiz!”, Ra-
dikal, http://www.radikal.com.tr/Radikal.as
px?aType=HaberYazdir&ArticleID=10800
58
3 F. Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Dev-
letin Kökeni (1844) K. Marx ve diğerleri, 
Kadın Sorunu Üzerine, çev. İsmail Yarkın, 
İnter Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul 
1992, s.13-29. 
4 Scarlet Letter (1995),  Nathaniel Hawthorne’un 
romanından uyarlanan film, ABD yapımı,  Yö-
netmen: Roland Joffé , Oyuncular: Demi Moo-
re, Gary Oldman, ve Robert Duvall.
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20 12 yılı yılbaşı partisinin 
benim için en büyük sürp-
rizi Seray Şahiner adlı bir 

yazarla karşılaşmam oldu. Yok, Seray 
Şahiner partiye gelmemişti, bana çı-
kan yılbaşı hediyesi onun “Hanımların 
Dikkatine” adlı kitabıydı. Ben Seray’la 
böyle tanıştım ve kitabı okuduktan sonra 
onunla mutlaka söyleşmeliyim, dedim. 
Araya aylar girdi, iş güç derken nisan 
ayında kafama koyduğum söyleşi ger-
çeklemiş oldu. Sene başından bu yana 
Seray Şahiner de arada boş durmamış, 
bu yılki Yunus Nadi Hikaye Ödülü’nü 
almıştı. Ödülü söyleşiden sonra aldı, bu 
yüzden söyleşi sırasında hiç bahsetme-
dik ödülden. Umarım severek okursunuz 
söyleşimizi. Söyleşiyi okumasanız bile 
“Hanımların Dikkatine” kitabını mut-
laka okumalısınız. Üç kuşak kadının ka-
dınlık halleri size çok tanıdık gelecek...

Bir ara Türkiye’de bir tartışma 
gündemdeydi (epey bir yıl önce) gaze-
telere falan da yansıdı: kadın yazarlar 
kavramı. Bir kısım kadın yazarlar biz 
bunu reddediyoruz dediler, bir kısmı 
ise evet biz kadın yazarız dediler. Sen 
bu konuda ne düşünüyorsun?

Genç yazar, kadın yazar, yahut “şura-
lı” edebiyatçı… Bu tanımlar insanın et-
ra-fına bir çerçeve çiziyor aslında, sınır 
bir nevi. Kendimi “kadın yazar” ola-
rak tanımlamıyorum. Evet, kadın bakış 
açısının farklı bir anlatı oluşturduğunu 
düşünüyorum. Bizim için kahve sade-
ce kahve değil. Dünyaya fincanın için-
deki telveleri yorumlar gibi bakıyoruz. 
Erkekler için de belki öyledir ama pek 
renk vermiyorlar. Kadınlar daha cüret-
kar geliyor bana. Pervasızlık ve dünya-
ya karşı bir anda elini beline koyuverme 
cesareti, sadece bir yaşam biçimi olarak 
değil, bir anlatım tekniği olarak da çok 
cazip. Ama mesleği cinsiyetle tanımla-
maya çok sıcak bakmıyorum. Özellikle 
kadın yazar demek bana biraz ötekileş-
tirmek gibi geliyor. Artı 1’e “bir” deyip, 
eksi 1’in eksisini özellikle belirtmek 
gibi. Kendi adıma kadın yazar kavramı-
nı kullanmamaktan yanayım.

Devamı olarak sorayım; bir erkek 
senin kahramanın olsun diyelim, onu 
kadını takip edebildiğin akışkanlıkta 
takip edebilir misin?

Ben kadın hikayesi yazmıyorum. 

Dünyayı kadınların gö-
züyle yorumluyorum. 
Şimdiye kadar böyle 
oldu. Bu dikkatimi çe-
ken konuların getirdiği 
bir şey. Yoksa masaya 
“Şimdi bir kadın hika-
yesi yazayım” kararıyla 
oturup konu aramıyo-
rum. O zaman bir hikaye 
değil, bir proje oluştur-
muş olurum, ki bunu asla 
istemem. Şimdiye kadar 
erkekleri de anlattım ama 
öykülerin başrolünde ka-
dınlar vardı. Bir erkeğin 
iç sesi olmak konusuna 
gelince, bunun için bir 
kadını konuşturmak için 
olduğundan daha çok 
zorlanabilirim. Kadınlar 
birbirinin hamurunu çok 
daha iyi tanıyor. Bu da 
karakterle empati kurma-
yı kolaylaştırıyor.

Bir yazarın yarattı-
ğı hikayeyi, kişilikleri 
yönlendirmesi, işlerine burnunu sok-
ması konusunda ne düşünüyorsun? 
Mesela bir öykü oku-yorsun o öykü-
nün içinde yazarı çok görüyorsun; 
bir bakıyorsun yazar her şeye bur-
nunu sokmuş ama başka bir öyküde 
yazarla birlikte sen de kişiyi, kişileri 
izliyorsun, röntgenliyorsun mesela.

Kitabın içinden “bakın doğrusu bu-
dur” diye parmak sallayan, öğreten ya-
zar olmak istemiyorum. Tanrı anla-tıcı 
kullanımında da, karakterleri konuştu-
rurken de bundan kaçınıyorum. Beni 
masa başına oturtan hep bir soru oluyor, 
ama cevap vermek için yazmıyorum. 
Saadete giden yolu göstermiyorum. En 
fazla “Buraya nasıl düştün?” sorusunun 
cevabı çıkar benim yazdığım hikayeler-
den. Ben de kahramana nüfuz etmeye, 
mümkün olduğunca onun içinden yaz-
maya çalışıyorum ve dediğin röntgen 
hissini yaratıyor olabilir bu. Bu doğal, 
ben zaten genelde yakalanmış hissetme 
anlarını öyküleştiriyorum. Mümkün ol-
duğunca gerçekçi olmaya çalışıyorum. 
Bunu da hayatın tashihini yaparak sağ-
layamam. “Bunları annem okursa hak-
kımda ne düşünür?” demeyi bıraktıktan 
sonra, gerçekten yazmaya başladım. 
Benimki cesaret değil, suç ortaklığın-

dan kaçınıyorum sadece: Hayatın ayıbı-
nı ben mi örteceğim?

Hanımların Dikkatine kitabında-
ki kadınların hepsi heteroseksüel. 
Eşcin-sellik hikayesi sadece orta yaşlı 
bir kadının kocası üzerinden var. Niye 
biseksüel ve lezbiyen kadınlar yok?

Kitabı yazarken bir derleme yapma-
ya çalışmıyorum. Bir skala oluşturayım 
kaygım yok. Dediğin “Ceylan Yürü-
yüşü” öyküsünde, eşcinsel olduğu halde 
toplumsal kaygılar yüzünden evlenmiş 
bir adam var. O kahraman, karısının da 
kendisinin de kurduğu “mutlu aile”nin 
bir düzenden ibaret olduğunu anlatmaya 
hizmet ediyor. Karısı Reyhan Hanım da 
durumu öğrendikten sonra, eller ne der 
kaygısıyla, örtmek için elinden geleni 
yapıyor ve hayatsal bir ikileme düşü-
yordu. Konu ve hikayenin gerektirdiği 
bir karakterdi. Diğer öyküler için de, 
hikaye bunu gerektirmiş de ben eli-
mi bundan sakınmış değilim. Nasıl bir 

Hayatın suç ortağı olmak!

Söyleşi: Firdevs Hoşer

Parasını verip olamayacağın hiçbir şey yok; bir rimelle Penelope Cruz kirpiğine, 
bir ayakkabıyla Jennifer Lopez kalçasına sahip olabileceğin söyleniyor

SÖYLEŞİ

Genelde payına figüranlık 
düşen kadınları yazıyorum 

ama başroldelerse 
de mutlaka rol yapma 

sabırlarının taştığı, dekoru 
yıktıkları bir an oluyor
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kahraman yazacağımı, yazacağım konu 
belirler. Sırf “Niye yok?” sorusunun 
karşılığında “Var” demek için eşcinsel 
kahraman kullanmak, bana eşcinselliği 
kullanmak, malzemeleştirmek gibi geli-
yor. Temsil haklarını tabii ki çok önem-
siyorum ama bu toplumsal alanda birbi-
rini gerçekten anlayarak olmalı. Yoksa 
kimse bir “proje kapsamında” temsil 
edilmeyi hak etmiyor. İnsan insandır 
yani, çeşitli yönlerimizle ayrılabiliriz 
ama birbirimizi çeşit olarak kullanmayı 
pek insani bulmuyorum.

Hanımların Dikkatine kitabındaki 
50 yaşındaki kadın bir erkeğin peşine 
takılıyor ve bütün hayatını onun üze-
rinden kurguluyor, varoluşunu er-
kek üzerinden şekillendiriyor. Diğer 
kadınlar da bir erkeği elde etmek 
ve bir erkeğin seçtiği kadın olmak 
şeklinde kendilerini kurguluyorlar. 
Kendilerine erkeğin gözü ile bakıyor-
lar. Nasıl buldun bu kadınları, derdi 
ne bu kadınların?

Bu, kadın-erkek ilişkileriyle, aşk-
la değil bizzat kapitalizmle alakalı 
bir durum: Medya, filmler, reklamlar, 
kampanyalar sloganlarıyla bilinçaltı-
mıza işleyerek ürün satıyorlar. Parasını 
verip olamayacağın hiçbir şey yok; 
bir rimelle Penelope Cruz kirpiği, bir 
ayakkabıyla Jennifer Lopez kalçasına 
sahip olabileceğin söyleniyor. Türkan 
Şoray, zamanında kıymetini bilmemiş 
esas adamın kalbini zengin olup giyim 
kuşamını değiştirip “bambaşka biri” 
olduktan sonra kazanabiliyor. İmaj sek-
törü. Bu sektör aslında ne olduğumuzla 
ilgilenmiyor, kendi yarattığı “en güze-
le nasıl benzeriz”in yolunu gösteriyor. 
Onun da bir faturası var. Bu kampan-
yaların dili ve imaj sektörü, medyanın 
girdiği her yere nüfuz ediyor, sadece 
İstanbul’u bağlayan bir durum değil. 
Etkileri sınıfsal duruma göre şiddetle-
niyor. Parası olmayan da taksite girip 
hayatını ipotek ettiriyor. Reklamlardan 
aşkı çıkar, piyasa çöker. Kadını erkeğe, 
erkeği kadına yem olarak gösterip ken-
dilerine de Eros’un oku süsü veriyorlar. 
Reklamlar daha çok kadınların üzerin-
den oynuyor. Benim meselem, “Ne ola-
cak bu kadın-erkek ilişkilerinin hali?” 
değil; dayatılan bu kampanyalar karşı-
sında kendimizi ne kadar kaybettiğimiz 
konusunda küçük dikkat iğneleri batır-
mak. Hiçbirinin odak noktası kendile-
ri değil. O kadın gibi olmak istiyorlar. 
Reklamlardaki filmlerdeki kadın… 

Ama hayat kadınların önüne 
-bankadan, gsm’den gelen mesaj-
lar aracılığı ile- gerçekleri koyduğu 
halde hâlâ bir erkekten mesaj bekli-
yorlar... Kadınlar hayatlarının ipini 

ellerinden bu kadar mı kaçırmış du-
rumdalar? Oysa bu kadın modelle-
rinin alternatifi birçok kadın da var 
gözlerinin önünde...

Ben, bir insan hayatının eksenini 
kendinden kaydırırsa ne olur sorusu-
nun peşine düştüm ve bu öyküler çıktı. 
Anlattığım kadınların şaşkınlık, patla-
ma anlarını bu yüzden özellikle vurgu-
ladım. Evet, belli modeller var, hayatı-
mızın büyük çoğunluğu, sahneye hazır-
lık yaptığımız bir kulis olarak geçiyor, 
ama herkese başrol düşmüyor. Genelde 
payına figüranlık düşen kadınları yazıyo-
rum ama başroldelerse de mutlaka rol 
yapma sabırlarının taştığı, dekoru yık-
tıkları bir an oluyor. O anları öyküleşti-
riyorum. Kitapta beş kadın baş karakter 
var. Dördü akademik anlamda tahsilli. 
Algı için akademik eğitimin şart oldu-
ğunu düşün-

mesem de, genel kanıdan bakıldığında 
bu dediğin alternatif kadın olabilir hep-
si. Ama hepimizin her an hayatımızın 
kontrolüne sahip olduğumuz söylene-
mez, “Bir dakika ya ben buna teslim 
olmayayım,” diyemiyoruz her dakika, 
bazen bir reklam sloganına kurban gi-
diyoruz. Çocukluğumuzdan getirdiği-
miz öğretilerimiz var, onlar da etkiliyor. 
Çok mesaj kaygılı bir yazar olmamaya 
çalışıyorum ama neticede kurgu ideo-

lojiktir. Kitapta yabancılaşma, bütün bu 
kapılma gitme anlarımıza göndermeler 
yaptım. Anlattığım kadınların peşinde 
olduğu şey sadece bir adam değil, “o 
kadın” olmak. Adamlara da baktığımız-
da bu böyle aslında. Üç farklı kadının 
anlattığı adam var, kendi kafalarında 
yarattıkları adamı bir adama yüklemiş-
ler aslında. Bu da kampanyaların bizi 
eğitip, dünyayı kendi suretimizde yarat-
mamız yönünde verdiği “terbiye”nin bir 
sonucu.

Ben öyküdeki adama dikkat et-
memişim demek ki. Ne özelliği vardı 
bu adamın hatırlamıyorum. Bu adam 
sistemin süslediği adam tipi miydi? 
Hayatı, kendisi başarılı bir adam 
mıydı? Silmişim adamı kafamdan, 
kadınlara takılmışım...

Adamın özelliklerinden kaynakla-
nan bir şey değil ki. O yüzden bu kitap 
bir ilişkiler kitabı değil zaten. O herhan-
gi bir adam. Bana sorarsanız adam da 
kurban. Kahramanlardan gördüğü ilgiyi 
yeteneklerinden dolayı görmüyor, o da 
gıyabında rekabet edilecek bir varlığa 
dönüştürülmüş halde. 

Öykülerde değişik yaşlardaki ka-
dın-ların hikayesi var. Okuyucu olarak 
hepsini anladım. Birisi bana daha yakın, 
birisi daha uzak olsa da. Sanki her şey 
birbirinin tekrarı gibi aynıymış görünse 
de, acaba öyle değil mi? Aslında 28, 35, 
50 yaşlarındaki kadınlar arasında ince 
farklılıklar vardı da ben mi görmedim? 
Değişim oluyor da yavaş mı oluyor? 
Kadınlar birbirlerinin kaderini tekrar 

mı ediyorlar, yoksa ilerliyorlar mı?
Biraz mehteran durumu var gibi ge-

liyor bana. Daha önce yaşamış kadının 
kaderini aynen tekrar etmiyorsak da türlü 
kesişme noktalarımız oluyor. Zaten ki-
tapta da bütün hikaye ev içinde geçiyor 
ve başladığı noktaya geri dönüyor. Bunu 
özellikle yaptım. Davranışı değiştirmi-
yorsak başımıza gelen şey de değişmez. 
Kitapta doğum kontrol hapı almak için 
eczaneye gitmekten utanan üniversite 
mezunu bir kahramanımız var ama öğreti 
değişmediği için kızın hayatı da bir ön-
ceki kuşakla bu tarz kesişme noktalarıyla 
sürüyor. Beri yandan hayatımızda neyi 
değiştirirsek değiştirelim sistemin ver-
diği bir yönlendirme de var. Buna karşı 
mücadele etmediğimiz sürece başımıza 
gelen şeyler aynı olacak. 

SÖYLEŞİ

Kitapta yabancılaşma, 
bütün bu kapılma gitme 
anlarımıza göndermeler 

yaptım. Anlattığım 
kadınların peşinde olduğu 
şey sadece bir adam değil, 

“o kadın” olmak



58 feminist
  politika

KADINLIK HALLERİ

Kız kardeşimle vakit geçirir-
ken yaşadığım bir konuşma 
üzerine bu yazıyı yazmaya 
karar verdim. Önce bu sa-

dece bir düşünme süreciydi, sonra biraz 
can sıkıntısına dönüştü. Konu her ne 
kadar kız kardeşim ve benim kadınlık 
hallerimiz olsa da bu durumu kuramsal 
ya da kuramsal olmayan tartışmalardan 
arındıramıyorum. Mesela aile kavramı 
kadınlık halinden bahsederken ilk uğrak 
noktam oluyor. Çünkü çok geniş tartışa-
mayacak olsam da, aile kadının ideolo-
jik inşasının yapılandığı yerdir. (Mıchele 
Barrett bunu farklı bir tartışmada kulla-
nıyor ama) “Kadınların her zaman açıkça 
yerleştirildikleri yer tamıtamına ailedir” 
(s:178). Aileden bahsediyorum çünkü ki-
lit noktamız o ama ben daha çok annem-
den bahsedeceğim. E artık konuya gir 
diyorsunuz tabii. 

Tatil dönemlerinden birinde, okul-
dan memlekete döndüm, ki bu dönüşler 
bayramdan bayrama şeklindedir, genel-
de yazları da evden uzakta geçiririm. Bu 
süreç içerisinde ben okula giderken kü-
çücük olan kardeşim büyüdü. Ancak iyi 
iletişim kuramadık, bunda uzak mesafe-
nin etkisi var diye düşünüyorum. Yine 
bu uzaklık nedeniyle, ben zamanla aile-
min çeşitli kurallarını unutur gibi oldum. 
Özellikle giyilen kıyafetler bakımından. 
Yazın o sıkı “body” denen kısa kollunun 
içine, belim ve memelerim görünmesin 
diye mıh gibi giydiğim zıbın gitti. Efil 
efil, kolsuz, kısa etekli, açık yakalı elbise 
giyilir kıvama geldi. İşte olan da o gün 
oldu. Kardeşimle üst baş almaya çık-

mıştık, bu amaçla bir iki dükkan, tezgah 
gezdik. Ama gittikçe sıkıntımız arttı, “Bu 
kıyafet güzel mi?” sorusunun yerini artık 
“Peki bunun neyi kötü?” sorusu aldı. Bu 
sırada iyi bir şey bulunamıyorsa alınmaz 
eve gidilir ya; bu ihtimal kesinlikle göz 
önünde bulundurulmuyor. Ya alınacak, 
ya alınacak! Çünkü kardeşim o “daha ne 
olduğunu bilmediğimiz” kıyafete ihtiya-
cı olduğunu düşünüyor.

Tüketim toplumu deyince kapita-
lizm akla geliyor. Ancak Storey, Herbert 

Marcuse’nin tüketim ideolojisini öne sü-
rerek bu konuyu genişlettiğine değinir. 
Bu şekilde sahte ihtiyaçlar oluşturulur. 
İşte bu saptama kız kardeşimi ve beni 
yakalıyor. Evde olan kıyafetlere benzer 
farklı renk bir kıyafete ihtiyacımız ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyaçlar ise 
Storey’nin popüler kültür çalışmaların-
da değindiği gibi yeni bir kontrol meka-
nizmasını oluşturuyor. Bir sonraki çar-
şı-pazar gezmesinde bir yenisinin daha 
alınacağını garanti ediyor. En azından 
bütün bir günü bu şekilde belli mekanlar 
çevresinde geçireceğimizi garanti ederek 
kontrol mekanizmasına dahil ediyor.

Burada bitti mi? Hayır. Sonra tüm 
bu sıkıntılı alışverişin temel sorununa 

geliyoruz. Kardeşim 
bana dönüp şöyle di-
yor, etraftakiler, “Bir 
ablasına bak, bir de 
kardeşine demez mi? 
Senin elbisene bak be-
nim giydiklerime bak.” 
Önce komik buldum. 
“Sen de giy” dedim. 
“Kolaydı! Annem ne 
der?” dedi. “Bana de-
miyor” dedim ama du-
rup düşündüm, bana da 
diyordu. Evin ahlakçı 
ortamından uzaklaş-
mak ya da “nasıl olsa 

birkaç gün sonra evden gidecek olmak”, 
bunu sağlamış olabilir. Kardeşimin göz-
lerinin yaşardığını görünce, “Annemle 
konuşuruz bir şey demez” dedim. O da 
“O bir şey demese de artık ben giye-
mem” dedi ve ağlayarak anlatmaya baş-
ladı, “Bir kısa üst alacağım; yok bunun 
yakası açık annem izin vermez, bunun 
beli kısa bunun içine astar lazım bunu ak-
rabalar görürse annem mahcup olur diye 
düşünüyorum. Beğenecek bir şey kalmı-
yor, almak istediklerimi alamadığım için 
de hep ihtiyaç hissediyorum” dedi. Sto-
rey, yine aynı çalışmasında genç kızlar 
için görünüşün öneminden bahsederken 
bunun çok önemli olduğunu hem sevgi-
liyi hem patronu memnun edecek onların 
iktidarını sarsmayacak şekilde düzenlen-
mesi gerektiğini söylüyordu (s:99). Kar-
deşiminki de böyle, annemi ve başkaları-
nı memnun etmek üzere düzenlenen bir 
görünüş seremonisi olmuş olmalı. Aynı 
zamanda onların örtme anlayışına da ha-
lel getirmeyen.

Kardeşim sıkışmışlığını giysile-
re yansıtıyor ancak asıl mesele bedeni. 
Yeğenoğlu (2003), beden ve peçe iliş-
kisinden bahsederken bedenin salt bir 
biyolojik nesne olmadığını kültürden, 
siyasetten, toplumsal iktidardan etkilen-
diğinden hatta bu süreçlerin bir sonucu 
olduğundan bahsediyor. Ben bu durumda 
istediğini giyen, kimsenin de bir şey de-
mediği biri değilim tabii ki. Burnumdan 
geliyor ama geçici de olsa evden uzak-
laşarak eleştirilerden kaçma şansım var. 
Diğer taraftan da Yeğenoğlu’nun örtün-
mek çeşitli kültürel politik etkilerin bir 
kodu olabileceği kadar örtünmemek de 
bir tür işaretlenmektir şeklinde bir yak-
laşımı var (s.148-150). Bu doğrultuda en 
az kardeşim kadar benim bedenim üze-
rinde de çeşitli kodların mevcut olduğu-
nu düşünüyorum. 
________________

Kaynakça:
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Ama annem ne der?

Elem Çiçek

Yazın o sıkı body denen kısa kollunun içine, belim ve memelerim görünmesin diye 
mıh gibi giydiğim zıbın gitti. Efil efil, kolsuz, kısa etekli, açık yakalı elbise giyilir 
kıvama geldi

Kardeşiminki de böyle 
annemi ve başkalarını 
memnun etmek üzere 

düzenlenen bir görünüş 
seremonisi olmuş olmalı. 

Aynı zamanda onların 
örtme anlayışına da halel 

getirmeyen
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Bir varmış, bir yok…olmamış… 
Kadınlara Mahsus Gazete PAZARTESİ

Nasıl doğdu? 
Yıl 1991, mevsim bahar. 

İki kadın Nebahat ve Hül-
ya Hamburg’dan Weimar’a 

giden trendeler. “İslam ve Kadın” ko-
nulu bir seminere katılacaklar. Biri 80 
darbesinin ardından Almanya’ya gelmiş 
ilticacılardan, diğeri bir göçmen işçi ai-
lesinin kızı. İkisi de solcu ve feminist. 
Bu uzun tren yolculuğunda Almanya 
destekli bir kadın projesinin Türkiye’de 
nasıl olabileceğini tartışıyorlar. Neba-
hat çeşitli ülkelerdeki kadın projelerini 
finanse eden feminist bir vakfın (Fra-
uenanstiftung - Kadın Kışkırtma Vak-
fı) yönetim kurulunda. Hülya, 1990’da 
sona eren Sosyalist Feminist KAKTÜS 
Dergi kolektifinde yer almış, 1987’de 
oluşturulan, “Avrupa’da Yaşayan Türki-
yeli Kadınlar Platformu”nun bülteninde 
yazıyor.

Yıl 1992, Hamburg’da 8 Mart femi-
nist tartışma haftasına Duygu Asena yö-
netiminde çıkan Kim dergisinde çalışan 
ve Kaktüs Kolektifi’nde yer almış Filiz 
çağrılıyor. Türkiye’de dışarıdan finanse 
edilecek feminist bir proje fikri onunla 
da tartışılıyor.

Yıl 1993, Şubat’ta Hülya Türkiye’ye 
dönüyor. Filiz’le birlikte İstanbul’da 
yaşayan aktif tüm feministlerle görüş-
melere başlıyor. 160 kadının katıldığı 
büyük bir toplantı, çeşitli küçük kadın 
gruplarıyla buluşmalar, ikili, üçlü tar-
tışmalardan sonra feministleri birleşti-
ren ve Hamburg’daki Kadın Kışkırtma 
Vakfı tarafından finanse edilecek po-
püler feminist bir yayın projesi üzerin-
de anlaşılıyor. Temmuz 1993’te proje 
müracaatında bulunuluyor ve o tarihten 
itibaren, değişik feminist akımlardan 
gelen 20-25 civarında kadın her pazar-
tesi Mor Çatı’nın bürosunda toplanıp, 

derginin politikası, amaçları, hedef kit-
lesi, konuları üzerine tartışmaya başlı-
yor. Projenin tüzel kişilikli bir kurum 
tarafından müracaatı zorunlu olduğun-
dan 1994’te “Kadın İletişim ve Kültür 
Vakfı” kuruluyor. Proje başvurusu Ara-
lık 1994’te resmi olarak kabul gördük-
ten ve 1995’te para aktarımı başladıktan 
sonra Pazartesi, 8 Mart 1995’te “sıfır. 
(tanıtım) sayısını” ve nisanda da birinci 
sayısını çıkararak yayın hayatına başlı-
yor.

Filiz ve Sema Kim’den Pazartesi’ye 
transfer oluyor. Böylece Ayşe, Asuman 
ve Hülya’nın da dahil olduğu beş kişilik 
profesyonel (yani maaşlı) yazı kurulu 
kadrosu oluşuyor. Bir de 15-20 civarın-
da feministin oluşturduğu yayın kurulu 
var.

Benim için anlamı ne oldu?
Pazartesi benim için çok değerli bir 

politik çalışma, hem güzel hem acı anı-
lar barındıran önemli bir deney oldu. 
Değerli, çünkü idealimdeki feminist 
bir girişimdi. Bütün kadınlara ulaşma, 
feminizmi yayma hedefi vardı. Farklı 
kesimlerden gelen feministlerin büyük 
bir bölümünü birleştirdi. Dönemin po-
litik gündemindeki önemli konularda 

-kadınlara yönelik şiddet, 
politik İslam, savaş, mil-
liyetçilik, Kürt konusu 
vb- feminist söz söyledi, 
tavır belirledi. Aşk, an-
nelik, babalık, çocukluk, 
eğitim, cinsellik, sağlık, 
diziler, şarkılar gibi bir-
çok alanda feminizmin 
“Özel olan politiktir” 
prensibini hayata geçirdi.

Güzel anılarım: So-
kaktaki satışlarımız, İs-
tanbul dışında yaptığı-
mız coşkulu toplantılar; 

Elazığ’dan Bursa’ya kadar Türkiye’nin 
dört bir yanından hatta hapishaneden 
gelen, gözlerimizi yaşartan destek mek-
tupları; kadınlarla (hatta bazı erkekler-
le) heyecanı, mücadele gücünü, ümidi 
paylaşmamız; uzaktan akrabam olan ve 
sonra Hizbullahçılar tarafından kaçırılıp 
vahşi bir şekilde öldürülen müslüman 
feminist Gonca Kuriş’in Pazartesi’yi 
kendi mücadelesinin “ilham kaynağı” 
olarak görmesi; o zamanlar 12 yaşında 
olan ve babasıyla Hamburg’da kalmış 
olan kızımın “annesinden bir süre mah-
rum kalması pahasına” benimle ve yap-
tığım işle gurur duyması. 

Acı anılarım: Pazartesi’nin 
Almanya’dan finanse edilen ilk feminist 
proje olmasi nedeniyle deneyimsizliğin 
getirdigi aksaklıklar; kimi kırıcı, yıpra-
tıcı tartışmalar; bazı mücadele arkadaş-
larımızın ayrılması; Kürt feministleri 
içimize alamayışımız; 2000 yılı başla-
rında yayın ve yazı kurulunun bölünme-
si; sosyalist feministlerin dergiden ay-
rılması; ayrılış sürecindeki (kanaatimce 
çoğu bireysel) sürtüşmeler; benim için 
en acı olanı da o gün birlikte çalıştığım 
feminist kızkardeşlerimin büyük çoğun-
luğuyla bugün hiçbir bağımın kalmamış 
olması.

Nasıl yok olmadı?
Pazartesi, kanaatimce Türkiye’de 

ikinci dalga feminizmin yükselişinde, 
yaygınlaşmasında ve üçüncü dalga fe-
minist bir kuşağın yetişmesinde önem-
li bir rol oynadı. Pazartesi kadrosu ve 
onun ulaştığı kadınlar bugün feminist 
mücadelenin çeşitli alanlarında aktif-
ler. Pazartesi hakkında araştırma ya-
pılan, tez yazılan bir proje niteliğinde. 
Ben kendi adıma Pazartesi aracılığıyla 
edindiğim (sadece kuruluş aşamasında 
ve ilk 9 sayıda yazı kurulunda yer alma-
ma rağmen) feminist politik deneyim ve 
bilgilerimin ondan sonraki bütün politik 
çizgimi etkilediğini söyleyebilirim. 

Sonuç olarak, Pazartesi’nin Türkiye 
kadın hareketi tarihinde “bir varmış bir 
yokmuş” olmadığını, bugünkü feminist 
hareketin içindeki elemanları ve etkile-
riyle bir süreklilik gösterdiğini söyleye-
bilirim. 

Hülya Eralp

BELLEK

Pazartesi,  kanaatimce Türkiye’de  ikinci  dalga  feminizmin  yükselip  yaygınlaşmasında 
ve üçüncü dalga feminist bir kuşağın yetişmesinde önemli bir rol oynadı

160 kadının katıldığı 
büyük bir toplantı, çeşitli 
küçük kadın gruplarıyla 
buluşmalar, ikili, üçlü 
tartışmalardan sonra 

popüler feminist bir yayın 
projesi üzerinde anlaşılıyor
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ÖYKÜ

İzler benimdi, top da elimdeydi, 
ne diyebilirdim ki, ama ben yap-
mamıştım. Ben o sandalyeden hiç 
kalkmamıştım. Niye kalkmadığı-

mı bilmiyorum. Niye o topu avucumda 
tutmadığımı, tutup yere vurmadığımı, 
yerden yükselişini gönençle izlemedi-
ğimi, yeterince yükselince onu yeniden 
yere çalmadığımı, bacaklarımı kaldırıp 
sırayla; önce birini sonra ötekini topun 
üzerinden geçirmediğimi, bunu yapar-
ken, ağzımı zevkten istemsizce, alabil-
diğine açmadığımı bilmiyorum. 

Onun yaptıklarını izlerken, topla 
yapabileceklerimin arzusu iliklerimde 
titreşiyordu, ancak az önce burada yapı-
lan, odalarda devam eden temizliğin se-
sini henüz duyarken, kendi iç titreşim-
lerime kulak vermeyi birkaç dakika er-
teleyebilirim; hiç kimseye zarar verme-
den, temizlenmiş bölgeleri kirletmeden, 
eğlenebilirim, diyordum. O, Malik; zev-
ki, heyecanı, şu an böylesine yakınımda 
yaşarken, benim ertelemem canımı ya-
kıyordu, ama başka türlü davranamaz-
dım; kadim tembihlerin, şimdi, şu an, 
benim zihnimdeki nakaratları, oturup 
kaldığım sandalyenin beyaz plastik par-
maklıklı sırtlığı, boyumun bir kaç karış 
üzerine doğru yükseliyor, beni çevreli-
yor, her kımıldanma isteğimde, Ayfer 
Abla’nın “Ayağa kalkmayın, yerleri 
yeni sildim, kalkıp yerleri kirletmeyin,” 
sözleri gerilen bedeninin görüntüsü ile 
bütünleşiyor, sandalyedeki tutsaklığım 
sürüyordu.

Hayata açılan mutfakta, beyaz plas-
tik sandalyelerde, Malik ile yan yana 
oturuyorduk. Ayfer abla ayıklamamız 
için önümüze tepsi içinde pirinç koy-
muştu. Yerler ıslak, fayanslar bembe-
yazdı. Bu kadar temiz olmaları için Ay-
fer Abla çok çalışmıştı, daha demin 
dizlerinin üzerindeydi, bezi yuvarlak-
lar çizerek öne arkaya, sağa sola sür-
terken bütün gövdesi geriliyordu, bir 
ara incecik belinden bedeni ikiye ay-
rılacak sandım. Pirinç çoktu, akşama 
misafir gelecekti, Malik ayıklamakta 
hiç hevesli görünmüyordu, belli ki 
tamamını ben ayıklayacaktım. Bütün 
bunları umursamadan kalkıp dolaş-
mak, orada çamurlu ayak izlerimi bı-
rakarak temizlenmiş bölgeleri, beya-
zı kirletmek istemiyordum. Eğlence 

olsun diye, mutlu olacağım diye bunu 
yapamazdım. En iyisi pirinçleri ayıkla-
mak, yerlerin kurumasını beklemekti. 
Üstelik biz burada misafirdik.

Dün akşam annemlerle Malik’in 
annesi babası beni ve Malik’i Ayfer 
Ablalar’a bırakıp Kars’a gittiler. Neden 
gittiler bilmiyoruz, bize hiçbir şey söy-
lemediler, yalnızca “Yarın değil öbürsü 
gün geleceğiz” dediler. Biz Malik’le pek 
arkadaş sayılmayız, komşuyuz, o hep 
erkeklerle oynar, ben de kızlarla. Aslın-
da şimdi burada oynadığı top oyunu da 
erkeklerin oynadığı oyunlardan değil, 
onlar daha büyük toplarla, daha değişik 
oyunlar oynuyorlar ama şimdi; sanki 
beni iyice deli etmek için, benim topum-
la bizim oynadığımız oyunları oynuyor. 

Ayfer Abla ikimize de ayağa kalkma-

mamızı tembihlemişti. Ama o bekleme-
di, kalktı. En sıradan kalkışıyla kalktı. 
Kalkmadan önce, “Topunu versene, ba-
kayım ne kadar sertmiş” dedi, cebimden 
çıkarıp verdim. Sonra “Spor ayakkabı-
larımı denemek ister misin?” diye sor-
du. Daha cevabımı beklemeden “Hadi 
terliklerini bana ver, ben de ayakkabıla-
rımı sana vereyim” dedi, ayakkabılarını 
uzattı. Terliklerimi giydi, sandalyeden 
yere zıpladı. 

Her zamanki zevkin zerresini ka-
çırmama hırsıyla, elindeki topu böbür-
lenerek yere vuruyor, yükselişini zafer 
duygusuyla izliyor, top eline ulaştığında 
göneniyor, arada da bana “Seni korkak” 
diye bakıyor, -ya da bana öyle geliyor- 
her seferinde, bir öncekinden daha da 

edalı, topu yere çalıyordu.
Bir, iki, üüüüç. Buçuk derken bütün 

bedeniyle topun üzerinden atlıyor, bir 
süre böyle zıpladıktan sonra nefes nefe-
se kalıyor, bu kez daha az yorucu olan 
iki bacağını, sırayla, topun üzerinden 
aşırma hareketine geçiyordu. Benim 
varlığımı da unutmuyor, bana bakıp 
“Bak, şimdi sana ne göstereceğim” di-
yordu. 

“Bir iki üç buçuk, 
hoop zıpla. 
Dört beş altı buçuk, 
hoop zıpla. 
Yedi sekiz dokuz buçuk, 
hoop zıpla 
On buçuk…” 

“Görüyor musun ne güzel zıplıyo-
rum.”

Sonra mutfakta öne-arkaya, sağa- 
sola topla birlikte atlayıp sıçrayarak 
dönüp duruyordu. Ama topu çevresinde 
sürerek çember çizmeyi, sonra bir elin-
den ötekine geçirerek bacaklarını topun 
üzerinden aşırmayı, ayrıca tek ayak üze-
rinde sekerek oynamayı bilmiyordu. 

Ben de onunla oyuna katılmıştım; 
topun yükselip alçalışına göre bedenimi 
büküp açıyor, bacağını her topun üze-
rinden geçirişinde sandalyenin içinde 
tortop oluyordum. Taşları pirinçten ayır-
mayı sürdürürken, bedenim Malik’in 
yaptıklarını değil de topun yaptıklarını 
yansılıyordu. 

Ayfer Abla’nın ayak sesleri bize doğ-
ru yönelince Malik oyununu durdurup 
hemen önüme dikildi, ayakkabılarını 
ayağımdan çekti, topu elime tutuşturdu, 
yerine oturdu, terliklerimi bana uzattı, 
tepsiyi ve taş tabağını önüne çekti. O 

ayakkabılarını ben terliklerimi tam 
giymiştik ki Ayfer Abla içeri girdi. 
Yerdeki izleri gördü.  

“Hiii…” diye bağırdı. 
Bana yöneldi, “Ne yapmışsın sen 

böyle, kirletmişsin her yeri, top da 
oynamışsın. Ne kadar ayıp, aşk olsun 
sana, biraz bekleyemedin mi! Bak 
Malik’e, ne güzel; yerinden hiç kalk-
mamış, pirinci de ayıklamış!” 

İzler benimdi, top da elimdeydi, 
şimdi ne diyecektim… 

Hiç ses etmedim. 

Suçlu bendim topu yansılamıştım 

Figen Öcal 

Başka türlü davranamazdım; kadim tembihlerin, şimdi, şu an, benim zihnimdeki 
nakaratları beni çevreliyor, sandalyedeki tutsaklığım sürüyordu

Pirinç çoktu, akşama misafir 
gelecekti, Malik ayıklamakta 
hiç hevesli görünmüyordu, 

belli ki tamamını ben 
ayıklayacaktım



61feminist
  politika

Marksist kuram dahil olmak üzere 
tüm modernist kuramlar, kapitalizmin 
kendisinden önceki sistemleri yok ede-
ceğini ve tüm toplumların doğrusal bir 
ilerleme çizgisinde yürüyeceğini öngör-
müştü. Maria Mies, Ataerki ve Birikim 
kitabında güçlü analizleri ve berrak 
anlatımıyla bu öngörüyü eleştirerek ka-
pitalizm öncesi üretim biçimlerinin ve 
kadın emeği sömürüsünün, ilk oluşum 
süreçlerinden günümüze dek kapitaliz-
min temelini oluşturduğunu söylüyor. 
Mies, kapitalist sermaye birikim süre-
cinin, kadın emeği sömürülmeden iler-
lemeyeceğini belirterek, içinde yaşadı-
ğımız sistemi kapitalist ataerki olarak 
tanımlıyor. Bu tahlili yapabilmek için 
Avrupa ve erkek işçi merkezli bir ana-
lizden ziyade dünyanın “geri kalanına” 
ve kadın emeğine odaklanacağını ise en 
baştan belirtiyor. 

Mies, kapitalist birikimin kadınla-
rın doğallaştırılmalarından, doğa ile 
birlikte kadınların da tahakküm altına 
alınmasından güç aldığı tespitinden ha-
reket ediyor. Ancak bunun, tarihsel ve 
karmaşık bir süreç olduğunun ve bütün 

toplumlarda ve dönemlerde aynı şekilde 
işlemediğinin altını çiziyor: Kapitalist 
ataerki, dünyayı eş zamanlı olarak farklı 
parçalara böler ve birbirine bağlar; fark-
lı toplumlarda farklı kadınlıklar ve er-
keklikler inşa ederek, aslında birikimin 
evrensel yasalarını oluşturur. 

Mies, Avrupa’da milyonlarca kadının 
varlıklarına el konulmasına ve ölümüne 
sebep olmuş cadı avlarından Asya, Afri-
ka ve Latin Amerika’nın sömürgeleşti-
rilmesine ve buradaki kadıların durumu-
na kadar birikim sürecinin izini sürüyor. 
Mies’e göre, pozitivist bilimin yükselişi 
ve kadınların bedenleri üzerindeki kont-
rolün şiddet ve zor yoluyla ellerinden 
alınması, aile ideolojisinin yayılması ve 
doğurganlık üzerindeki kontrol, kadın-
ların ev kadınlaştırılmalarının yolunu 
açmıştır: “özgür emeğin” “özgür” olu-
şu kadınların bağımlılıklarına bağlıdır. 
Bu tarihsel analiz, kapitalist ataerkinin 
günümüzdeki haline, üretim biçiminin 
esnekleşmesine paralel biçimde emeğin 
esnekleşmesine kadar uzanıyor ve bu 
yeni duruma en uygun formül, emeğin 
ev kadınlaşması biçiminde ortaya çıkı-
yor. Merkezileşmiş, sendikalı ve erkek 
işçi artık yerini dağınık, atomize ev 

kadınına bırakırken, sömürgeleştirilen 
“Üçüncü Dünya” ülkelerindeki kadınlar, 
Uluslararası İş Bölümü Stratejisi’nin en 
ucuz emeği haline gelmiştir.

Maria Mies eseri boyunca kapitalist 
ataerkinin ilkel birikim sürecinden gü-
nümüzdeki haline gelme hikâyesinde 
kadınların ve sömürgelerin emeğinin 
izini sürerek feminizmin güncel sorun-
larını tartışıyor ve feminist mücadelenin 
imkanlarını ortaya koyuyor.

Fevziye Sayılan’ın Toplumsal Cinsi-
yet ve Eğitim adlı kitabı sekiz makalenin 
derlenmesinden oluşuyor. İlk üç makale 
Türkiye’deki eğitim sorunlarının kimi 
yönleriyle ilgili. Bu kısımda, içinde bu-
lunduğumuz neoliberal yeniden yapı-
lanmanın arttırdığı eğitim eşitsizlikleri 
bağlamında eğitimin cinsiyeti sorununu 
tartışılıyor. Eğitimdeki eşitsizliğin bir 
yanıyla toplumsal eşitsizliği yansıtması, 
toplumdaki güç dağılımının yeniden üre-
timine nasıl katkı sağlamakta olduğuyla 
ilgili. Farklı (sosyo-ekonomik) sınıflara 
farklı eğitimin sunulmasının, yoksul kız 
çocuklarının kaliteli eğitime ulaşmasını 
zorlaştırdığı; bununla birlikte okul içer-
sindeki gizli müfredatın kız ve erkek ço-
cuklar üzerindeki etkisi anlatılmakta.

Arnot’un makalesiyse temel olarak 
eğitim kurumlarında hem sınıfsal, hem 
de eril hegemonyanın varlığının tanın-
ması gerekliliği üzerine. Aynı zamanda 
sınıf ve toplumsal cinsiyet ilişkileri gibi 

toplumsal ilişkiler düzenlerinin, çatışma 
ve değişim süreçlerini içeren toplum-
sal bir dinamik yaratacağının bilincinde 
olunması gerektiğini anlatıyor. 

“Kadınların güçlendirilmesinde eğiti-
min rolü”, eğitim alanında güçlendirme 
kavramının uygulanmasını araştırırken; 
bunun aldığı biçimlerin, kullanılan eği-
tim yöntemlerinin ve seçilen hedeflerin 
dikkate alınması gerektiğini vurgulamış, 
güçlendirici eğitsel çalışmaların değişik 
örneklerini sunmuş.

Mechthild U. Hrat’ın “Bilinç yük-
seltme yoluyla özgürleşme” adlı maka-
lesi ise kadınların kendi varoluşlarını 
yeniden değerlendirme ve yorumlama 
yoluyla baskının farkına varmaları, bunu 
ortaya çıkarma süreçleri ile ilgili. Bu 
makalede kadın hareketinin bazı temel 
öncülleri özetlenmiş. Bilinç yükselt-
me gruplarında kadınlar, kendilerinden 
hissetmeleri beklenenden çok, gerçekten 
ne hissettiklerini konuştuklarında, hep 
birlikte neleri isteyebileceklerini ve aynı 
zamanda neleri istemeleri gerektiğini 

keşfetmeye başlamış. Kadınların hoşnut-
suzluğunu artıran, kişisel olanla politik 
olan arasındaki keskin ayırım, daha fazla 
sayıdaki kadının genel yapıların işleyi-
şine dair kişisel tanıklığı ve bu ayrımın 
farkına varma yoluyla bulanıklaşması, 
“Kişisel olan politiktir” sözü ile bu sahte 
zıtlıkların giderek yıkılmasına nasıl ara-
cılık ettiği anlatılmış.

Ataerki ve birikim
Demet Bolat

Maria Mies, Ataerki ve Birikim, 
Çev: Yıldız Temurtürkan Dipnot Yay., 
2001.

Toplumsal cinsiyet ve eğitim: 
Olanaklar ve sınırlar

Evrim Ünaldı

Fevziye Sayılan , Toplumsal cinsiyet ve 
eğitim: Olanaklar ve sınırlar, Dipnot Yay., 
2012
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Seneler geçer, hayaller artık yerlerini 
yılgınlıklara, vazgeçmelere bırakmışken 
bir mektup çıkagelir ve her biri birbirin-
den çok farklılaşmış beş hayatı yeniden 
bir araya getirir. 1970’lerin sonunda baş-
layan arkadaşlıklarının 12 Eylül dönemi-
ni atlatıp, 2000’lerde aldığı hal, sadece 
darbe sonrası dağılan hayatlar, yok olan 
idealleri üzerinden değil, kadın olmanın 
bütün zorlukları ve bu zorluklara rağmen 
var olma çabasıyla anlatılıyor romanda.                                                                                
Ortak hayatlar, amaçlar ve hayallerle ya-
şayan beş kadın -Özlem, Canan, Nihan, 
Cemile, Aycan- değişen toplumsal ilişki-
lerle birlikte hapisler, gözaltılar, işsizlik-
ler, ölümler, başarısızlıklar ve başarısızlık-
lara sürükleyen evliliklerle birlikte başka 
köşelere sürüklenmişken, ölmüş olan ar-
kadaşları Aycan’dan kalan mektupla bir-
likte bir hesaplaşma başlayacaktır. Ve bu 
hesaplaşma bir feminist kadın tarafından 
yazılınca daha bir farklı hissedilecektir 
okuyucu tarafından.

Romanın beş kadın kahramanı da ev-

lenmiş, toplumsal ritüellere uygun 
iş, güç, çoluk çocuk sahibi olmuş-
lardır. Gündelik hayat şiddetini, yok 
olmaya yüz tutan evlilikleri, her tür-
lü sınıfsal nitelikten bağımsız, alda-
tarak, ayrılarak, terk ederek kadınlar 
üzerinde tahakküm kuran erkekleri, 
evlilikleri ve kadın olmanın bütün 
zorluklarını, var olan hayatlarıyla 
bir zamanlar hayallerini kurdukla-
rı hayatları arasındaki farklılıkları 
görmeye başlıyor mektupla yeniden 
bir araya gelen kadınlar.                                          
Şöhret de romanında binlerce insa-
nın hayatına mal olan, unutulan ve 
unutturulmaya çalışılan yaşanmış-
lıklarla dolu olan 12 Eylül’ü ve son-
rasında hayata geçirilmek istenen 
politikalar için sessizleştirilmeye 
çalışan insanları görmezden gelme-
nin mümkün olmadığını bizlere ha-
tırlatıyor. Hesaplaşmalar ve sorgu-
lamalarla birlikte vazgeçmeyen ve 
direnen, hayatlarını değiştirmek için 
tekrar yola düşen kadınlarla birlikte “arka-
daşlığın ve yoldaşlığın kadınca halini” hisederek ilerliyoruz biz de okurken.                                                                                                                       

“Arabanın açık kalan camlarından dağlara 
doğru yükselen şarkı, allı morlu yazma-
ların peşine takılıp üzüm bağlarına ula-
şıyor, turuncu bir güneş toprağın üzerine 
dökülen ümitli bir yorgunluğu ısıtıyordu” 
cümlesiyle romanı kapatırken Şöhret bize 
umudu gösteriyor. 80 sonrası yaşananlarla 
birlikte kadın olmanın zorluğuna rağmen 
ayakta kalmaya çalışan kadınların umu-
dunu... 

Koşarken yavaşlar gibi
Öznur Subaşı

KİTAP

Agora Kitaplığı, 2012

Tutuklu 
kadınlara 
özgürlük

Feministler, kadın örgütleri, çeşitli de-
mokratik örgütlere ve siyasi partilere üye 
kadınlar, 30 Haziran 2012 saat 16.00’da 
Galatasaray’da tutuklu kadınlarla daya-
nışmak için bir basın açıklaması yaptılar.

Yapılan açıklamada “Erkek ve devlet 
şiddetine karşı mücadele hakkı kadınların 
elinden alınıyor. AKP, siyasetle ilgilenen 
kadınları eve yollayamayınca, cezaevine 
yolluyor. İfade özgürlüğünün yasaklan-
ması kadınlar açısından çifte baskı anla-
mına geliyor. Kadınların siyaset yapaca-
ğı, erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, 
kadın emeğinin görünmez kılınmasına 
karşı, her alanda eşit temsil için mücadele 
edeceği kanalları tıkıyor. KCK tutukla-
malarının hedefinin önemli bir parçası da 
Kürt kadın hareketi ve barış mücadelesine 
gönül vermiş kadınlar. KCK davalarının 
tamamında barış ve özgürlük talepleri 
yargılanırken, Kürt kadınlarının da sava-
şa, militarizme, milliyetçiliğe ve erkek 
egemenliğine karşı mücadeleleri baskı 

altına alınıp yargılanıyor” denilerek KCK 
tutuklamalarının derhal durması, gözaltı 
ve tutuklamaların ve ölümlerin durması, 
Kürt sorununu çözmek için görüşmelerin 
acilen başlatılması ve silahların susması 
istemi dile getirildi. Kadınlar, daha sonra 
Silivri’de yapılan 140 kişinin yargılandı-
ğı  KCK duruşmasını izlemeye gittiler. 
KCK’nin bu davasında içlerinde Büşra 
Ersanlı’nın da olduğu 16 kişi tahliye oldu.
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Kürtajın yasaklanmasına sessiz kalmadık

Adana Kadın Platfor-
mu’nun çağrısıyla ilk 
eylemimizi Haziran’ın 
ilk haftası Beş Ocak 
Meydanı’ndan İnönü 
Parkı’na yürüyerek ve 
basın açıklaması yapa-
rak gerçekleştirdik. Bir 
hafta sonra, tüm illerle 
eş zamanlı olarak “Kür-
taj haktır karar kadın-
ların” eylemini yaptık. 
Sonraki hafta, kürtajın 
kadınların kararı olduğu-
na dair stand açıp imza 
topladık. Topladığımız 
imzaları diğer illerde toplanan imzalarla 
birleştirdik.

Ankara Kadın Platformu olarak 
baskı politikalarına yol vermemek için 
17 Haziran günü birleşip güçlü bir ses-
le kürtaj yasağına karşı durduğumuzu 
ve izin vermeyeceğimizi haykırdık. 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi (Ce-
beci) önünden Kolej Meydanı’na yü-
rüyüp, “Yasal kürtaj değil yasak kürtaj 
öldürür”, “Devlet sussun kadınlar ko-
nuşsun”, “Kürtaj haktır” gibi dövizler 
taşıyarak sloganlar attık. 8 Haziran’da 
yine Ankara Kadın Platformu olarak 
19.30’dan gece yarısına kadar Yüksel 
Caddesi’nde eylem yaptık. 

Eskişehir Demokratik Kadın 
Platformu’nun çağrısıyla, 30 Mayıs’ta, 
Eskişehir Yediler Parkı’ndan AKP İl 
Binası’na yürüyerek burada basın açık-
laması yapmak istememiz üzerine polis, 
eyleme katılan kadınlara müdahale ede-
rek 10 kadar kadın arkadaşımızı gözal-
tına aldı.

Polis şiddetiyle yılmak bir yana, se-
simizi daha da yükselterek 8 Haziran’da 
Eskişehir’de Sosyalist Feminist 

Kolektif’in çağrıcı olduğu eylemde 
100’ü aşkın kadın, gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar “Benim bedenim, be-
nim kararım”, “Kürtaj benim seçimim, 
cinayet senin yöntemin” sloganlarıyla 
Eskişehir sokaklarında, tüm şehirler-
le yapılan bağlantılarla da Türkiye ge-
nelinde kadın dayanışmasının gücünü 
gösterdik!

İzmir Kadın Platformu’nun çağrı-
cılığını üstlendiği kürtaj eylemini, 30 
Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’ndan 
başlayarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne 
kadar sürdürdük. Bedenlerimizle ilgili 
kararları tartıştırmayacağımızı haykı-
rarak önce basın açıklaması, ardından 
oturma eylemi yaptık. 2 Haziran’da ise 
“Kürtaj hakkımızı tartıştırmıyoruz, be-
denimiz bizimdir” pankartıyla AKP İl 
Binası’na doğru sloganlar eşliğinde yü-
rüdük, pankartlarımızı polis barikatının 
önüne serip dağıldık.

Muğla’da kürtaj ve sezaryenle il-
gili yasa(k)l düzenleme tartışmalarına 
karşı eylem yaparak tepki gösterdik, 7 
Haziran’da Muğla Merkez’de yapılan 
eylemde AKP’nin kadın düşmanı poli-
tikalarını, hükümetin kadını değil aileyi 
esas alan politik tutumunu eleştirerek 
“Aile değil kadınız” sözünü vurguladık, 
yaşam hakkından dem vuran hükümete 
kadın cinayetlerini hatırlattık. 

Bodrum’da, 8 Haziran’da kürtaj tar-
tışmalarına karşı sokaktaydık. Bodrum 
Kadın Dayanışma Grubu’ndan kadınlar 
olarak düdüklerle, darbukalarla hükü-
metin kürtaj ve sezaryen ile ilgili açık-
lamalarını protesto ettik. 

Sinop’ta da AKP’nin 
“kürtajı yasaklama” 
girişimine karşı 8 
Haziran’da birçok ilde 
düzenlenen eş zaman-
lı eylem için kadınlar 
olarak sokaklardaydık. 
“Kürtaj haktır karar ka-
dınların” yazılı döviz-
ler ve pankartla Uğur 
Mumcu Meydanı’na 
yürüdük. “Kürtaj hak-
tır, Uludere katliam”, 
“AKP elini bedenimden 
çek” sloganları eşliğin-
de, trampet çalan kadın-

ların hazırladığı pantomim gösterisi 
ve müziklerin ardından eylemliğimizi 
sonlandırdık.

İstanbul Feminist Kolektif olarak 
Başbakan’ın “kürtaj cinayettir” açık-
lamasının arkasından ilk sokak eyle-
mini 27 Mayıs’ta yaptık. Başbakanlık 
konutu önünde yol kesilerek “Kürtaj 
hakkımdan Başbakan’a ne?” pankar-
tıyla “Rahim benim, beden benim, ka-
rar benim” diyerek kürtaj hakkına sa-
hip çıktık. 3 Haziran’da Kadıköy’de, 
8 Haziran’da Galatasaray’da ve 17 
Haziran’da Harbiye’de binlerce ka-
dının katıldığı eylemler düzenledik. 
“Kürtaj Haktır Karar Kadınların” plat-
formu olarak binlerce bildiri, broşür 
dağıttık. Kürtaj yasaklanamaz.com 
sitesinde toplanan 900 kadar kurum 
ve 60 bine yakın kişinin verdiği im-
zaları 21 Haziran’da Galatasaray’dan 
TBMM ve Hükümet üyelerine yolla-
dık.

 
Antalya, Mersin, Diyarbakır, 

Denizli ve Türkiye’nin birçok ilinde 
kadınlar kürtaj hakkı için sokaklar-
daydı.

TÜRKİYE’den

Hiçbir kadın istemediği halde doğurmaya zorlanamayacağı gibi kürtaja da zorlanamaz. Kadınların bedeni, ister nüfusu azalt-
mak ister artırmak amacıyla olsun hiçbir kamu otoritesinin nesnesi olamaz. Bedenimiz, cinselliğimiz, doğurganlığımız ne başba-
kan, ne diyanet başkanı, ne de babalar, kocalar, eşler, sevgililer tarafından denetlenebilir. 
Yasakçı, denetçi, kadın düşmanı politikalar son dönemde kürtaj yasağı girişimiyle ivme kazandı. Biz kadınlar, tüm bunlara sessiz 
kalamazdık, kalmadık da…

An
ta

ly
a
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TÜRKİYE’den

“Kadın özgürlükçüleri, 
tümüyle Batı kültürünün 
değil kültürün düzenlenişini, 
daha da ileri giderek, doğanın 
düzenlenişini değiştirmek 
zorundalar”.¹ 

Radikal feminizmin en 
önemli teorisyenlerinden 
biri sayılan Shulamith 
Firestone, 1945 yılında 

Kanada’da Ortadoks Yahudi bir ai-
lenin çocuğu olarak dünyaya geldi 
ve 28 Ağustos 2012’de New York’ta 
öldü. Basın onun doğal sebepler-
den öldüğünü, münzevi bir yaşamı 
olduğunu yazdı, sanki yaşamına 
kendi eliyle son vermesini bekli-
yorlarmış gibi… Chicago’da yaşar-
ken, daha sonradan Chicago Kadın 
Özgürleşme Birliği’ne evrilecek olan 
Batı Yakası grubunu kurdu arkadaş-
larıyla, Chicago Sanat Enstitüsü’nde 
resim eğitimini tamamlayıp New 
York’a taşındı. New York Radikal 
Kadın örgütünde aktif rol aldı, he-
men ardından da Redstockings ile 
-özgürlük adına yola çıkan kadın-
larla birlikte- radikal eylemliliğini 
devam ettirdi.1970’lerin başlarında 
sessizce yalnızlığı seçti, Cinselliğin 
Diyalektiği’nin yayınlanmasından 
kısa bir süre sonra da politik ve sos-
yal çevresinden uzaklaştı...

Firestone, kadınlar biyolojik ka-
derlerinden kurtulmalı, diyordu ta-
rihsel materyalizmin feminist yoru-
mu olarak değerlendirilebilecek olan 
kitabı Cinselliğin Diyalektiği’nde. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
başka bir sosyal sisteme indirgene-
meyeceğini veya ondan türetileme-
yeğini, tek başına bağımsız bir top-
lumsal eşitsizlik sistemi olarak göz 
önünde bulundurulması gerektiğini 
söylüyordu. Cinsiyetçiliğin sınıf-
sal sorunların içinde gizli olduğunu 
ileri süren Marksistlere karşı biyo-
lojiyi ortaya koyuyor ve cinsiyetçi-
liğin üretim ilişkilerinde değil ye-

niden üretim ilişkilerinde aranması 
gerektiğini ileri sürüyordu. Değişik 
toplumlarda cinsiyetçiliği anlamak 
için her iki cinsin yeniden üretim-
deki rollerini analiz etmenin önemi-
ni ve kadınları ezenin herhangi bir 
toplumsal sınıf, üretim biçimi değil 
erkekler olduğunu, ortaya çıkmış 
bütün toplum biçimlerinin cinsiyet-
çi olduğunu yazıyordu. Cinselliğin 
Diyalektiği kitabı kadın hareketinin 
patriyarkal ideoloji tarafından nasıl 
yönlendirildiğinin eleştirilmesi bakı-
mından hala tartışılmaktadır.

“Sınıf çözümlemesini bir adım 
daha ilerleterek, sınıflaşmanın kö-
künde yatan cinsler arası biyolojik 
bölünmeye dek götürmeye çalışalım. 
Sosyalistlerin görüşlerini bir yana at-
mış değiliz burada: Tersine köktenci 
kadın özgürlükçüleri sosyalistlerin 
çözümlerini genişletebilir”2 diyerek 
kadının ezilmesinin doğurganlığın-
dan (biyolojisinden) kaynaklandığı 
saptamasını yapıyor, baskının maddi 
temelini ekonomi yerine biyoloji-
de görüyordu. Biyolojik bir devrim 
öneriyordu. 1970’lere baktığımızda 
yaşadığı dönemin çok ilerisinde sap-
tamalar yapıyordu. Firestone, cinsel 
sınıf sistemini yok etmek için prole-
taryanın üretim araçlarını ele geçir-
mesi gibi, yeniden üretim araçlarını 
kadınların ele geçirmesini öneriyor-
du. Cinsel rollerin ortadan kalkması, 
çocuğun dünyaya getirilmesi işlevi-
nin bütün topluma yayılması ailenin 
üstünlüğünü yok edecek, feminist 
devrimin önceliği sınıfsız toplum 
yerine cinsel rollerin olmadığı and-
rojen bir toplum, kültür yaratmak 
olmalıydı. Kapitalizmin işine yara-
yan cinsiyet rollerinin, işbölümünün 
ortadan kalkması patriyarkal yeni-
den üretimin ve kapitalist üretimin 
ortadan kalkmasıydı, biyolojik dev-
rim zorunluydu. Aileyi ortadan kal-
dırmanın yolu kadınların üremeyle 
kurdukları ilişkilerini kökten yeni-
den tanımlamalarından geçiyordu. 
Marksizmi dışlamadığını fakat kendi 
teorilerinin Marksizmi içererek daha 

ileri gittiğini iddia ediyordu, tüm do-
ğaya karşı gerçekleşecek feminist 
bir devrim tasarlıyordu.

Firestone’un kaleme aldıklarına 
kıyasla kendisine yapılan eleştiriler 
daha kalıcı oldu. Biyolojik indir-
gemeci bir yaklaşım, kapitalist ve 
patriyarkal ilişkilerin eksik anali-
zi ve yeniden üretimde tarihsel ve 
kültürler arası farkları görmemekle 
eleştirildi. Halbuki Firestone, femi-
nist teorinin vazgeçilmez bir eleşti-
risi olarak, biyolojik determinizmin 
üzerine ısrarla gitti ve bu, kadınların 
ezilmesinin doğasının daha dikkat-
le incelenmesinde aydınlatıcı oldu 
ve birçok tartışmanın başlattı. Fakat 
biyolojik determinizmin mayın tar-
lasında gezinmek onu yalnızlaştır-
dı. Toplumun geleceği için doğum 
ve çocuk yetiştirme sorumluluğunu 
hızla gelişen teknoloji üzerine alabi-
lirdi, yapay üreme ile cinsel temel-
li roller ortadan kalkacaktı, aileye 
ihtiyaç duyulmayacaktı. Kendisine 
yapılan yapay döllenme karşıtı eleş-
tirilere karşı eril dünyadan beslenen 
biyolojik aile yapısı içinde kadının 
mutsuz olduğunu, kadının aile için-
de doğurganlıkla bütünleştirilmesi-
nin cinsiyetçi toplumu beslediğini 
savundu. Tutkulu, coşkulu yazını ile 
kadın tarihine bilgece, benzersiz kat-
kı yapan Shulamith Firestone, radi-
kal feminizmin önemli figürü olarak 
tarihteki haklı yerini aldı. 
________________

¹ShulamitFirestone,CinselliğinDiyalektiği, 
Payel Yayınları, çev.YurdanurSalman,
2.baskı,İstanbul,1993,s.14.
2 a.g.e., s.23.

Shulamith Firestone’u kaybettik

Kamile Dinçsoy

Firestone, cinsel sınıf sistemini yok etmek için proletaryanın üretim araçlarını ele 
geçirmesi gibi, yeniden üretim araçlarını kadınların ele geçirmesini öneriyordu
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Siirt’te 
istediğimiz oldu

İş cinayetlerine karşı...

Rusya’da Onur 
Yürüyüşü’ne yasak!

Taksim’de 2011 yılının Ağustos 
ayında bir eşcinsel barda tanıştığı altı 
kişiyle evine gelen mühendis M. M. 
Y., kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. 
Katil savunmasında “ters ilişki teklifi” 
bahanesiyle haksız tahrik indiriminden 
yararlanmak istedi. Yine aynı şekilde 
8 Mart Dünya Kadınlar gününden bir 
gün önce 7 Mart 2011’de, “lezbiyen 
ilişki yaşadığı” gerekçesi ile eski er-
kek arkadaşı olduğunu iddia eden bir 
erkek tarafından P.T sokak ortasında 
kurşunlanarak öldürüldü. Her iki da-
vada da mahkeme “haksız tahrik” in-
dirimi uygulamazken, katillerin “iyi 
hali” gerekçesiyle cezaları indirildi.

Kaos GL yaptığı açıklamada “Ön-
leme, caydırma ve koruma için gerekli 
tedbirleri almayan siyasiler, cezalan-
dırma mekanizmalarını yeterince iş-
letmeyen yargı son bulmadıkça, lgbt 
cinayetleri son bulmayacaktır. Şiddeti 
önleyici yasalar düzenlenmediği, ka-
tiller “haksız tahrik”, “iyi hal” indiri-
mi kalkanıyla korumada hissettikleri 
sürece, yasal mekanizmalarla korun-
mayan lgbt bireyler öldürülmeye de-
vam edecektir” dedi.

Dünyanın pek çok yerinde olduğu 
gibi, Singapur’da da temizlik sektörün-
de ağırlıklı olarak yoksul göçmen işçi-
ler çalıştırılıyor. Resmi rakamlara göre, 
Singapur’da çalışmakta olan temizlik iş-
çilerinin yarısından fazlası, Endonezyalı 
göçmen kadınlar.

Geçtiğimiz yıl içinde tümü Endonez-
yalı 9 temizlik işçisinin cam silerken ya 
da çamaşır asarken yüksek katlardan dü-
şerek ölmesi üzerine, Endonezyalı yetki-
liler, iş bulma kurumlarının, gündelikçi-
lerin anlaşmalarına cam silinmeyeceğine 
ilişkin bir maddenin koymalarını talep 
etti. Bu talep Haziran ayı itibariyle kabul 
edilerek yürürlüğe girdi.

Sayısız sorunla boğuşan göçmen ka-
dınlar açısından, bu gelişme küçük de 
olsa önemli bir kazanım. Gökdelenleri 
ve yüksek binalarıyla ünlü ada devleti 
Singapur’da bu yasanın uygulamaya na-
sıl yansıyacağı ve kayıt dışı çalışan işçi-
lerin durumunun ne olacağı soruları ise, 
bu olumlu gelişmeye gölge düşürüyor...

Kaos GL’den 
“iyi hal” 
indirimlerine 
tepki

TÜRKİYE’den / DÜNYADAN

Siirt’te müdür yardımcısının, okul 
öğrencilerinden ikisi kardeş dört kız 
çocuğunu cinsel istismar ettiği ortaya 
çıkmış; 19 ay sonra yakalandığında ve 
dava süresince her şeyin “komplo” ol-
duğunu öne sürmüştü. Mahkeme, suç-
lu bulduğu tecavüzcü ve tacizci Fah-
rettin K.’nin 46 yıl 8 ay hapis cezası 
almasına karar verdi. Diyarbakır KA-
dın Platformu’ndan kadınların kararı 
alkışlaması üzerine “İstediğiniz oldu, 
sizin yüzünüzden ceza aldım,” dedi. 
Evet Siirt’te istediğimiz oldu, teca-
vüzcü ceza aldı. Sırada erkek zulmüne 
uğrayan diğer kadınların davaları var!

St. Petersburg’da, geçtiğimiz Mart 
ayında yürurlüğe giren “Eşcinsellik 
Propagandası Yasası” gerekçe gös-
terilerek Eşcinsel Onur Yürüyüşü’ne 
izin verilmedi. Yürüyüş izni için baş-
vuruda bulunan kurum Ravnoprabie, 
şu anda kovuşturma tehlikesiyle kar-
şı karşıya. Yasa, 18 yaşından küçük-
lere lgbt haklarıyla ilgili bilgi veren 
dokümanlar dağıtmayı suç sayıyor. 
Ravnoprabie, bu yasağı Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne taşımaya ha-
zırlanıyor.

Çin’in Shaanxi eyaletinde, ikinci kez 
hamile kalarak tek çocuk politikasını 
ihlal (!) eden Feng Jianmei, yerel yet-
kililerce kürtaj olmaya zorlandı. İkinci 
hamileliğin cezası olan 6.000 doları öde-
yemeyince evinden alınan ve üç gün has-
tanede rehin tutulan Jianmei’ye, isteğine 
karşı biçimde düşük iğnesi yapıldı.

Olaydan sonra birkaç yerel yetkili 
hafif cezalar alırken, Feng Jianmei hü-
kümetten tazminat almak için mücadele 
verdi, fakat yasal danışmanlık alması 
dahi engellendi.

Çin’in tek çocuk siyaseti, yürürlü-
ğe girdiği 1979’dan beri üreme hakları 
tartışmalarının baş köşesinde yer alıyor. 
Otuz yılda bu yasanın açtığı tahribatı he-
sap etmek olanaksız...

Çin’de üreme hakkı 
“yetkililere” teslim

Polis ve erkek 
şiddeti el ele!

2011 yılında ikinci kez Uganda dev-
let başkanı seçilen Yoweri Museveni’nin 
şiddet politikaları tepki çekmeye devam 
ediyor.

Geçtiğimiz aylarda, şaibeli seçim-
leri protesto eden Demokratik Değişim 
Forumu üyesi muhalif politikacı Ingrid 
Turinawe’nin polis tarafından göğsünden 
tutularak taciz edilmesi üzerine, Ugandalı 
kadınlar geniş protesto gösterileri düzen-
ledi. Ayrıca bir grup kadın, gösteriler sıra-
sında sutyenlerine kadar soyunarak, polis 
şiddetiyle cinsel şiddetin iç içe geçişine 
dikkat çekti. Muhalifler, polis tarafından 
sürekli saldırıya uğradıklarını, cinsel şid-
det ve tacizinse çok yaygın olduğunu be-
lirtti. Göstericilerden altısı gözaltına alın-
dı ve daha sonra tutuklandı.
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Almanya Federal Hükümeti, 2013 yılı 
Ocak ayı itibariyle ailelere çocuk ba-
kımı ücreti ödeyecek. Hristiyan Sosyal 
Birliği’nin (CSU) önerisiyle yapılan 
düzenlemeye göre, iki ve üç yaşındaki 
çocuklarını devlet teşvikli kreşlere gön-
dermeyen aileler, devletten ayda 100 
avro yardım alacak.
Düzenleme, Almanya’da büyük bir tar-
tışma başlattı: Yasanın kadınları evde 
çocuk bakmaya teşvik etmesi ve özel-
likle düşük gelirli ve göçmen kadınlar 
üzerinde baskı kuracak olması, gelen 
ciddi eleştiriler arasında. Yasa, parla-
mento önünde geleneksel kıyafetleri-

ni giymiş kadınlar tarafından protesto 
edildi. Çocuk bakımı yardımına aktarı-
lacak paranın, kreşleri yeterli hale getir-
meye harcanması talep edildi.
Öte yandan, kreşe gönderme “zorun-
luluğu”nun, geniş bir kreş sistemi bu-
lunan sosyalist Doğu Almanya’yı hatır-
lattığı bir atmosferde, yasa, çocuklarını 
kreşe göndermek istemeyen aileler için 
bir alternatif olarak sunuluyor. Angela 
Merkel bu yardımı savunurken, “Seçim 
özgürlüğü politikamızın önemli bir par-
çası” diyerek, ailelerin seçim şansı olsa, 
çocukları evde yetiştireceklerini ima 
etmişti. 

Kreşe alternatif olarak sunulan 
çocuk bakımı yardımının sade-
ce 100 avro olması, karşılıksız 
emek olarak yapılanmış çocuk 
bakımının değersizliğine işaret 
etmesi açısından önemli.

Kanadalı hemşirelerin 
zaferi

Almanya’da çocuk bakımı 
yardımı

Aylardır Amerika Birleşik Dev-
letleri gündeminin üst sıralarında 
yer alan, muhalefetin “Obamacare” 
olarak andığı “Karşılanabilir Sağlık 
Yasası” hakkında, Amerikan Yüksek 
Mahkemesi’nin kararı açıklandı. Yük-
sek Mahkeme, taslağı anayasaya ay-
kırı bulmadı; böylece yasa, değişiklik 
önerilerine karşın, “geçti”. Bu kararla 
birlikte, milyonlarca Amerikan va-
tandaşı, sağlık sigortasından mahrum 
kalma tehlikesini atlatmış oldu. Bu 
kesimi ağırlıklı olarak siyahların, La-
tinlerin ve kadınların oluşturduğunu 
belirtmek dahi gereksiz.

Feministler, yasanın kabulünü, cin-
siyete dayalı ayrımcılığı yasaklıyor 

olması gibi nedenlerden dolayı önemli 
bir kazanım olarak değerlendiriyor: 
Bugün, aynı sigorta kapsamı için ka-
dınlar erkeklerden ortalama yüzde 48 
daha fazla ödüyor; yeni yasayla bu du-
rumun 2014 yılına kadar ortadan kal-
dırılmış olması planlanıyor.

Yasa ayrıca, önleyici hizmetlerin 
(smear testi, mamografi gibi) karşılan-
masını zorunlu kılıyor. Buna karşın, 
kürtaj tartışmalarına son noktayı ko-
yabilecek kapasitede değil. Son ola-
rak Kuzey Carolina, Alaska ve New 
Jersey eyaletlerinde aile planlaması 
ve kürtaj servislerine aktarılan dev-
let fonlarının kesilmesine ilişkin yasa 
tasarıları sunulurken, kürtaj karşıtı 

muhafazakâr kliniklerin sayısı artıyor; 
örneğin, Kuzey Minnesota eyaletinde 
kürtaj hizmeti sunan tek kliniğin kar-
şısına açılan Hamilelik Kriz Merkezi 
gibi... Muhafazakâr çevrelerce finanse 
edilen kürtaj karşıtlığı, ABD’yi sar-
maya ve kadınların üreme sağlığına 
ilişkin her türlü hizmete erişime engel 
olmaya devam ediyor.

ABD’de sağlık hakkı savaşları...

Devlet sektöründe çalışan 700 kadın 
hemşire, hükümete karşı açtıkları, 2004 
yılından beri sürmekte olan ayrımcılık 
davasını kazandı. Cinsiyetleri sebebiy-
le, hükümete bağlı kurumlar tarafından 
sağlık çalışanı değil idari personel ola-
rak daha az maaşla çalıştırılarak ayrım-
cılığa uğradıklarını kanıtlayan hemşire-
ler, hükümetle 150 milyon dolarlık bir 
uzlaşma imzaladılar. Kimi hemşireler, 
200.000 dolara varan tazminat alacak. 
Tüm dünyada “Eşit işe eşit ücret” kam-
panyalarının son yıllardaki sayılı zafer-
lerinden...

 DÜNYADAN








