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Küçük değişikliklerle yeni bir Feminist 
Politika’dan tekrar merhaba. Yenilikleri siz bulun 
istiyoruz ancak yaptığımız küçük değişikliklerden 
bazıları bilgilendirmeyi hak ediyor. İki ayda bir 
elektronik ortamda yayımladığımız, kadın emeği 
alanındaki yazılarımızın yer aldığı “mutfak cadı-
ları” bültenimiz artık dergimizin içinde de yer ala-
cak. Bu sayıyla birlikte “tecrübeden tercümeler” 
adında yepyeni bir çeviri köşemiz var artık ve son 
sayfalarda sizi bekliyor.

16. sayı dosyamızda “aşkın kanunu yeniden 
yazmak” ve “aşka veda etmek” olasılıklarını bir-
likte tartışalım istedik. Bir reddedişten öte politik 
eleştiri çıtasını yükseltmeye dair bir çaba bizimki-
si. Genel anlamda siyasetin boşluk tanımayacağı 
gerçeğinden yola çıkarak, alternatif ilişki biçimle-
rinin izini sürmeye çalıştık. Aşk dosyası biraz ka-
barık oldu sözümüzün çokluğundan ötürü. Umarız 
feminist sorularımıza daha fazlasını katabilmişiz-
dir.

Aşk dosyasından arta kalan sayfalarda, şu sıra 
gündemden hiç çıkmayan tecavüz kürtaj ve erkek 
şiddeti haberlerinin feministler cephesinden fikr-i 
takibini, feminist aktivist ve yazar Cynthia Enloe 
ile Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma da ışık 
tutacak militarizm ve patriyarka üzerine söyleşi-
yi, Arap Baharı bağlamında Tunus’taki kadınları, 
yeni öğretim yılı başlamışken 4+4+4 düzenleme-
sinin kadın emeği ile bağlantısını, bu sene 15.si 
yapılan Sığınaklar Kurultayı’ndaki tartışmala-
rı, SFK’nın 5. kampında neler tartışıldığını ve 
Ağustos’ta kaybettiğimiz Shulamith Firestone’a 
dair mini bir bilgilendirme yazısını bulabilirsiniz.

Biz dergiyi hazırlarken AKP’nin “ustalık” dö-
nemine gelen savaş çığırtkanlığının boğucu ve 
baskıcı ortamında cezaevlerinde Kürt tutukluları-
nın başlattığı açlık grevlerinde kritik eşiğin aşıl-
dığı haberleri geliyor, medyanın üç maymun gö-
revi devam ediyordu. Baskı rejimlerinin kadınlara 
özgü yaralar açarak kadınları bir kere daha vurdu-
ğunu unutmadan, iktidarın “ehlileştirme” mekan-
ları hapishanelerinden gelen sesi duymak politik 
olarak önemli.  

Son söz olarak kapağımızı tasarlayan arkadaşı-
mız Kadriye Eroğlu’na da teşekkür ediyoruz.

Sosyalist Feminist Kolektif

4 Türkiye’den haberler
6 Dünyadan haberler
8 Tecavüz sonucu oluşan gebeliklerde “doğurmama hakkı” 
/ O. Meriç Eyüboğlu
10 15. Sığınaklar Kurultayı’nda “hayırseverlik” değil kadın-erkek 
eşitliği talebi / Deniz Bayram
12 Sığınak ama nasıl bir sığınak? / Lilith & Rose
13 Fas’ta bir konferans  / Selime Büyükgöze

14 mutfak cadıları: Her şey aile ve sermaye için: 4+4+4  / Ayşe Panuş
16 mutfak cadıları: Cinsiyete dayalı iş bölümü üzerine notlar… 
/ Melda Yaman Öztürk

DOSYA: Pek tabii aşka veda…
19 Feminizm ve aşkın hâl-i pür melali / Candan, Gülhan, Güneş
20 Aşkımla erir misin? / Nükhet Sirman
22 Sosyal bir ilişki biçimi olarak aşk / Ece Kocabıçak
24 Bir gün, bir kadın, bir sürü (ya da belki hiç) aşk... / Leyla Kum
26 Birinin sessizliğini dinleyeceksek artık kendimizinkini seçelim 
/ Gülhan Davarcı
27 Aşk, bu, değil? / Tuğba Özcan
29 Camille Claudel: Bir kadın, bir heykeltıraş / Özgül Saki
31 Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için kazanım ve imkanları - I 
/ Hande Öğüt
33 İlahi aşktan, piyasa aşkına / Ayşe Çavdar
35 Bohem Maçolar: Teoride zehir gibi pratikte sallanmakta… 
/ Nacide Berber - Özlem Kaya
36 Felsefe bizi aşka davet ederken... / Özlem Barın
38 Cinsel özgürlük, arzu ve haz üzerine feminist notlar / Evrim Engin
40 Aşk dile düştüğünde…  / Hilal Eyüpoğlu
42 Aşığın yolculuğu, yolculuğa duyulan aşk: Bir Bergen-Lacan düeti 
/ Ebru Sorgun
43 Aşk olsun, “güç” olmasın / Hatice Yeşildal
45 Feminist eleştiriye kalan / Pınar Önen
46 Aşk ve evlilik / Özden Dilber
47 Yuvarlak masa: Tek eşimi kaybettim, bulmayacağım
49 Aşkın “trans” deneyimi / Gül Demir
51 Aşka asabiyiz biz - Aforizmalar 
52 Militarizm, cinsiyetçilik ve Türkiye’ye bakmak 
/ Hülya Osmanağaoğlu
53 Nasıl feminist oldum? / Derya Gezer
55 Söyleşi: Barışın yolu patriyarka ile mücadeleden geçiyor 
/ Selin Çağatay
57 Cezaevlerinden mektup var... 
59 Bellek: fon demişken…. / ayşe düzkan
60 Tunus’tan mücadeleci ve ümitli kadın sesleri… / Hülya Eralp 
61 Öykü: Bekleme koltuğu / Nefise Abalı
63 Sosyalist Feminist Kolektif 5. kampını yaptı / Öznur Subaşı
64 Shulamith Firestone’u kaybettik / Kamile Dinçsoy
65 Tecrübeden tercümeler: “Light Tecavüz” / Elissa Bassist
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TÜRKİYE’DEN

Iraz Ekinci, Eskişehir’de 9 Eylül 
günü evine dönmek isterken, boşandığı 
eşi Yalçın Erginbaş tarafından başından 
vurularak öldürüldü. Yıllarca şiddete 
maruz kalan Iraz, evliliğini sonlandır-
mak istemiş ve korunma talep etmişti. 
Devlet Iraz’a koruma çıkarmadı. Yalçın 
Erginbaş, yalnız evliliği boyunca değil 
boşandıktan sonra da şiddet uyguladı-
ğı Iraz’ı darp edip bir hafta hastanede 
yatmasına sebep oldu. Fiziksel şiddetin 
yanı sıra çocuklarını göstermediği Iraz’ı 
ikinci evliliği boyunca da taciz etmeye 

devam etti. Sonunda da elini kolunu sal-
layarak Iraz’ın yanı başına kadar gidip 
onu öldürmeye teşebbüs etti.

16 Eylül’de Eskişehir Demokratik 
Kadın Platformu üyesi kadınlar, Iraz ya-
şam destek ünitesine bağlı olarak hasta-
nede yatarken, Iraz’ın ailesiyle birlikte 
hastane önünde yaptıkları basın açıkla-
masında katil Yalçın Erginbaş’ın ağır-
laştırılmış müebbet cezası alması için 
davanın takipçisi olacaklarını belirttiler. 
Ne yazık ki bu basın açıklamasından iki 
gün sonra Iraz yaşamını yitirdi. 

KESK'li Tutukluların Ortak Özel-
liği: Kadın, Kürt, Emekçi

8 aydır tutuklu bulunan KESK’li 
kadınların duruşması 4 Ekim’de gö-
rüldü. Sanıkların ve avukatların savun-
malarını alan mahkeme heyeti, Canan 
Çalağan, Hatice Beydilli, Nurşat Yeşil, 
Belkıs Yurtsever, Evrim Oğraş, Hülya 
Mendilligil’in tahliyesine karar verirken, 
Güler Elveren, Bedriye Yorgun, Güldane 
Erdoğan’ın ise tutukluluk halinin deva-
mına karar verdi. Duruşma, 13 Aralık’a 
ertelendi.

15 Şubat'ta yapılan KCK operasyo-
nu kapsamında KESK'li kadın sekreter, 
kadın eğitimci, kadın komisyonu üyesi 
15 kadın KCK üyesi olmak gerekçesiyle 
gözaltına alınmış; dokuzu tutuklanmıştı. 

Fatma Şen 29 yaşında, 12 yıldır evli. 
Balkondan atlamaya zorlandığı güne 
kadar 12 yıl boyunca kocası tarafından 
aralıksız şiddete maruz kaldı. Kocasının 
zoruyla kendini doğalgaz borusuna astı. 
Kocası Çetin Şen tarafından son olarak 
balkondan atlamaya zorlandı. Beli ve 
omurgası kırılan, sağ ayak topuğu patla-
yan ve iki bacağında sekiz kırık bulunan 
Fatma dokuz ameliyatın ardından tedavi 
görüyor ancak hayat boyu sakat kalabilir. 

İlk duruşma 1 Ağustos’ta görüldü. 
Fatma’nın avukatları “intihara yönlen-
dirme” değil “insan öldürmeye teşeb-
büs” suçlamasıyla görevsizlik talep etti. 
Olay öncesinde Fatma Şen korunma ta-
lebinde bulunmuş ancak bir sonuç ala-
mamıştı. İFK “Fatma'yı korumadınız, 
Çetin Şen'i engellemediniz!” pankartıyla 
adliyedeydi. Suç tanımı “insan öldürme-
ye teşebbüs”e çevrildi. Çetin Şen Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

H.Ö. Cizre’de 30 Nisan 2012’de 
durakta beklerken kaçırılıp, bıçak teh-
didiyle tecavüze uğradı. Ardından ken-
dini polisi olarak tanıtan ve yardım 
istediği 4 erkeğin de tecavüz ettiği ka-
dın, darp edildikten sonra Cizre Devlet 
Hastanesi’nin önünde araçtan atıldı.

Geçirdiği travma nedeniyle hiçbir 
şey anlatamayan H.Ö. 5 Mayıs’ta intiha-
ra teşebbüs etti. Hastanede uyandığında, 
yaşadıklarını doktora anlatmasıyla olay 
savcılığa taşındı. Hastanenin güvenlik 
kayıtlarından eşgali çıkarılıp yakalanan 
iki tecavüzcü serbest bırakıldı. Bu kara-
rın ardından beş kişi hakkında yakalama 
kararı çıkartıldı. 12 Mayıs’ta, şüpheli-
lerden A.Ö. ve S.G. yakalanıp gözaltına 
alındı. İki şüpheli ’tecavüz, hürriyetten 
yoksun bırakma, cebir ve tehdit’ suçla-
malarıyla tutuklanıp cezaevine konul-
du. Diğer şüpheliler T.G. E.G. ve F.G. 
ise güvenlik güçleri tarafından aranıyor. 
Sanıklar için yedi ile on iki yıl arasında 
hapis cezası isteniyor. 28 Ağustos’ta-
ki ilk duruşmada sanıklar ‘kendilerine 
komplo kurulduğunu’ iddia ettiler. Bu-
nun üzerine H.Ö fenalaştı ve hastaneye 
kaldırıldı. Davayı takip eden kadınlar 
davanın takipçisi olacaklarını beyan etti.

Erkek şiddetinin kendini çok sık gös-
terdiği kadın cinayetleri bizleri adliye 
kapılarında adalet talebimizi yinelemek 
zorunda bırakıyor. Bazen de şiddet gö-
ren kadın ‘’Artık yeter!’’ deyip şiddet 
uygulayan tarafı öldürüyor. G.F. Uğur 
K.’yi ütü kablosu ile boğarak öldürdü. 
Evlilikleri boyunca eşinden işkence, 
şiddet gördüğünü beyan eden G.F. “nef-
se yönelik saldırı ve tecavüzün henüz 
önlenememesi halinde meşru müdafaa 
şartlarının oluşacağı” gerekçesiyle öz-
gürlüğüne kavuştu.

Iraz Ekinci yalnız değil H.Ö davası 
tüm kadınların 
davasıdır

KESK’li kadınlar davasında tahliye

Nefsi müdafaa 
kararı!

Fatma Şen’i korumadılar
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Fethiye’de görülen toplu tecavüz 
davasında tecavüzcülerin avukatlığını 
yapan Muğla Barosu Başkanı Mustafa 
İlker Gürkan’ı protesto ettiği gerekçe-
siyle, Ankara Barosu Avukat Candan 
Dumrul’a soruşturma açmıştı. Soruş-
turmadan önce Ankara Kadın Platfor-
mu üyeleri, adliye önünde bir açıklama 
yaptı. “Ankara Barosu kadın düşmanlığı 
yapma” diyen platform üyeleri, tüm ka-
dın avukatları duruşma günü adliye önü-
ne çağırdı. 20 Eylül 2012’de Ankara Ad-
liyesi önünde eylem yapıldı. Eyleme 100 
civarında kadın katıldı ve bu kadınlardan 
birçoğu avukattı. Eylemde kadın avukat 

lar, Ankara Barosu’nun kadın hakların-
dan yana olduğunu söylediğini fakat so-
ruşturmanın aksini ispat ettiğini vurgula-
dılar. Baro’nun Candan Dumrul’a karşı 
yürüttüğü soruşturmanın kabul edilebilir 
olmadığını ve Candan Dumrul’un yanın-
da olduklarını belirttiler.

TÜRKİYE’DEN

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOM-
DER) 14 Ekim tarihinde bir açıklama 
yaptı. Faaliyetlerinde yer alan bir kadı-
nın, dernek üyesi Mehmet Şeref Aslan 
tarafından cinsel şiddete maruz kaldığını 
beyan etmesi üzerine Yönetim Kurulu 
toplandı ve Mehmet Şeref Aslan’ın üye-

likten çıkarılmasına ve Aslan hakkında 
disiplin soruşturması açılmasına karar 
verdi. Kendisinden yazılı ve sözlü sa-
vunma istenilen Aslan’ın savunmasını 
inceleyen SOMDER Yönetim Kurulu, 
kadının beyanını esas alarak Aslan’ın 
üyeliğini feshetti. 

Sakarya’da 14 yaşındaki Ö.C’ye 
aralarında iki polis müdürünün de bu-
lunduğu 31’i öğrenci 35 kişinin cin-
sel istismarda bulunmasıyla ilgili dava 
29 Ağustos’ta Sakarya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başladı. Ö.C.’nin 18 
yaşından küçük olması sebebiyle kapalı 
görülen ilk duruşmada tutuklu yargıla-
nan 20 kişinin tahliye edilmesine ka-
rar verildi. “Gerçek adalet değil, erkek 
adalet”in iş başında olduğu bir kez daha  
tescillendi.

Fethiye davasında Muğla Baro Baş-
kanı Mustafa İlker Gürkan’ın tecavüz 
sanıklarının avukatlığını üstlenmesinin 
ardından Ö.C. davasında da Sakarya 
Baro Başkanı Nihat Bantoğlu’nun te-
cavüzcülerin avukatları arasında yer al-
ması, adil hukuk sistemine olan inancı 
yeniden sarstı. Sakarya Kadın Platfor-
mu üyesi kadınların takipçisi olduğu 
davanın bir sonraki duruşması ise 22 
Kasım’da.

Avcılar semti, ismiyle müsemma ‘av 
mevsimini’ yaşıyor son haftalarda. Daha 
önce benzerleri İstanbul’un Ülker ve 
Pürtelaş sokaklarında, Ankara’nın Erya-
man semtinde yaşanan transfobik linç, 
bu kez ekim ayında İstanbul Avcılar’da 
kendini gösterdi. Trans bireylere yöne-
lik nefret, Avcılar’da bir grup tarafından 

Meis Sitesi önünde toplanılarak “Namus 
için ölürüz, canımızı veririz” sloganla-
rıyla dile getirildi. Olayı, “ev sahiple-
rinin haklı protestosu” şeklinde servis 
eden medya da kendi transfobik yapısını 
bir kez daha gösterdi. Farklı gruplardan 
Avcılar’daki trans bireylere destek ey-
lemleri ise sürüyor.

Fethiye davası sanığı Vahdet 
Kadıoğlu’nun Muğla Belediyesi’nin 
bünyesinde açtığı resim sergisi bir grup 
kadın tarafından protesto edildi. Ancak 
protestonun tek nedeni resim sergisi de-
ğildi. Yargıtay’da devam eden, üstelik 
“kadının beyanı esastır” ilkesini hiçe 
sayan erkek adaletin dahi kapatamadığı 
bir tecavüz davasının sanığı Vahdet Ka-
dıoğlu Muğla Belediyesi bünyesindeki 
Konak Altı Kültür Merkezi’nde resim 
kursu veriyor. Kadınlar basın açıklama-
sında bu durumun belediyenin tecavüz 
sanığına açık desteği olduğunu, bu tavrı 
en az tecavüz kadar ağır bir suç olarak 
düşündüklerini dile getirdiler. Protesto-
larını “kadının beyanı esastır” sloganıy-
la bitirdiler.

Muğla’da tecavüz 
sanığı protesto 
edildi

Avcılar’da transfobik nefret

SOMDER kadının beyanını esas aldı!

Ö. C. davası: 
Erkek adalet 
iş başında

İstanbul Barosu başkanlık seçimler-
de Çağdaş Avukatlar Grubu, Katılımcı 
Avukatlar Grubu, Özgürlükçü Hukuk 
Platformu’nun ortak adayı, kadın örgüt-
leri, feministler ve lgbt örgütlerinin de 
desteklediği feminist avukat Filiz Ke-
restecioğlu  ilk kadın başkan adayı olma 
sıfatıyla heyecan yarattı. Ancak seçim-

lerde bir önceki başkan Ümit Kocasakal 
kazandı. Kerestecioğlu, kampanyası bo-
yunca “ayrımcılığa uğrayan tüm kesim-
lerin, barışın, demokrasinin ve adaletin 
sözcüsü olacağını; yasalardaki ayrımcı 
ve cinsiyetçi düzenlemelerin ayıklanma-
sı için çalışacağını” vurgulaması bizler 
için önemliydi.  

Kadın örgütleri Filiz Kerestecioğlu’nu destekledi

Ankara Barosu kadın düşmanlığında ısrarcı
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Kürtajın yasak olduğu ülkelere deniz yo-
luyla giderek hem prosedürü hem bilgiyi 
yaygınlaştırma amacı güden feminist 
Women on Waves grubunun gemisi, 
geçtiğimiz ay kürtaj hakkı için mücadele 
eden Faslı feministlerin davetiyle Fas’a 
yanaştı. Hem hükümetin hem kürtaj kar-
şıtı grupların sert tepkilerine karşın Faslı 
feministlerle buluşmayı başaran WOW, 
bu tepkiyi olağan görüyor ve mücadeleyi 

sürdürüyor. Fas, geminin yanaştığı ilk 
Müslüman ülke...

DÜNYADAN

Fransa’da 
kürtaj artık 
ücretsiz!

Başbakanlık koltuğunu Sarko-
zy’den devralan Hollande’ın sosyalist 
hükümeti, 2013 yılının başlangıcından 
itibaren uygulamaya geçecek yeni bir 
düzenlemeye imza attı. Halihazır-
da devlet, kürtaj masraflarının yüzde 
70’ini karşılarken, Ocak ayından itiba-
ren yürürlüğe girecek olan yeni sosyal 
güvenlik paketi kapsamında, masrafla-
rın tümünü üstlenmeyi taahhüt ediyor. 
Fransa’da isteğe bağlı kürtaj 12 haftaya 
kadar serbest. (Fakat: bkz. Fransa’yla 
ilgili diğer haberimiz...)

Algıda seçicilik mi, yoksa üreme 
hakları dünyanın her yerinde mi 
ateş altında? İkincisi galiba... Geç-
tiğimiz aylar, dünyanın her köşe-
sinden gelen kürtaj haberleriyle 
çalkalandı. Kısa bir tur yapalım...

Fransız feministlerin de çağrıcıları 
arasında olduğu, “bütçe kesintilerine 
karşı büyük, birleşik eylem” 30 Eylül’de 
Paris’te gerçekleştirildi.

Feministler, bütçe kesintilerine karşı 
bir metin de yayımlayarak imzaya açtı-
lar. İşte metinden bazı parçalar:

“Meclis tarafından bu anlaşmanın 
onaylanması eşi görülmemiş bir top-
lumsal gerilemeye yol açacaktır. Çok 
sayıda raporun gösterdiği gibi, tüm halk 
katmanlarını etkilemesine karşın kadın-
lar, kamu hizmetleri ve sosyal yardım 
kesintilerinden oluşan bu kemer sıkma 
önlemleri nedeniyle ağır bir saldırıya 
uğrayacaklardır. Zaten daha bugün-
den işsizler ve eksik istihdam edilenler 
arasındaki en büyük grubu oluşturan 
kadınlar güvencesizlerin ezici çoğunlu-
ğunu oluşturmaktadır... Devletin sosyal 
hizmetleri azaltması ve sürekli biçimde 
tasfiyeye uğratması sonucunda kadın-
ların özel alandaki (görünmez) emeği 

büyümekte ve aile içindeki geleneksel 
rolü, ücretli çalışmasına, özerkliğine ve 
hatta aklı sağlığına zarar verecek biçim-
de desteklenmekte, kadınlar devlet tara-
fından sağlanmayan her şeyi sağlamakla 
yükümlü kılınmaktadır... Kadın hakları 
tehdit altındadır ve Fransa örneğinde ol-
duğu gibi kadın sağlık hizmetlerine ve 
kadına yönelik şiddetle mücadele eden 
örgütlenmelere yapılan devlet yardım-
ları kesilerek ya da çok sayıda doğum 
merkezi ve kürtaj kliniği kapatılarak ka-
zanılmış haklar geri alınmaktadır.”

Dünyada kürtaj yasalarının en kı-
sıtlayıcı olduğu bölgelerden biri olan 
Latin Amerika ve Karayipler’de, kadın 
hakları aktivistleri neredeyse yirmi yıl-
dır her 28 Eylül’de “Yasal ve Güvenli 
Kürtaja Erişim için Eylem” düzenliyor-
lar. 2011’de Üreme Hakları için Global 
Kadın Ağı, bu girişimi tüm dünyaya 
yayma hedefini önüne koydu ve bu yıl 
ilk defa dünyanın her yerindeki kadın 
gruplarına ulaşacak geniş bir çağrıyla 
tüm dünyaya adını duyurdu.

Latin Amerika, Afrika, Güney 
Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan 40’ı aşkın ülkeden kadın 
gruplarının düzenlediği yerel eylemlerle 
hayata geçen küresel eylem günü, umu-
yoruz ki dünyanın her yerinde, her sınıf 
ve ırktan tüm kadınlar ücretsiz, güvenli 
ve yasal kürtaj hakkı elde edinceye ka-
dar aldığı desteği artırarak bizleri soka-
ğa çağırmaya devam edecek...

28 Eylül Girişimi

WOW Fas’taydı

Hamile olmayan kadınlara kürtaj 
yapan doktorların ülkesi...

Feministler bütçe kesintilerine karşı

Amerika’dan başka neresi olabilir? 
Ağustos ayında Cumhuriyetçi Parti’den 
Senatör Todd Akin, katıldığı bir tele-
vizyon programında, kadın bedeninin 
“meşru bir tecavüz”e maruz kalması 
durumunda gebeliği önleyen mekaniz-
maları kendiliğinden çalıştırdığını, do-
layısıyla tecavüz sonucu hamilelik sebe-
biyle kürtaj talebinde bulunan kadınların 
yalan söylediğini belirterek, kadın ana-
tomisine ilişkin bu iddialarıyla herkesi 
şaşırttı. Akin, ayrıca ülke çapında aile 
planlaması konusunda en aktif çalışan 
kurum olan Planned Parenthood’u da 
“hamile olmayan kadınlara kürtaj uy-
gulayarak vergi mükelleflerinin para-
sını sokağa saçmak”la suçladı. Duru-
mun vahim yanı, Akin’in bu sözlerine 
Cumhuriyetçilerden herhangi bir resmi 

itirazın gelmemiş olması... Bilakis, bu 
açıklamaların hemen ardından parti, 
ülke çapındaki genelgesinde kürtaj kar-
şıtı dili sertleştirme kararı aldı. Partinin 
yaklaşan seçimlerdeki başkan adayı Mitt 
Romney, tecavüz ve ensest durumlarında 
kürtajın yasal olmasına karşı olmadığını 
söylese de, başta yardımcısı Paul Ryan 
olmak üzere partisindeki pek çok kişinin 
bu istisnalara bile iyi gözle bakmadığı 
biliniyor.

Kürtaj, ekonomik krizin vurduğu 
darbeyi hala atlatamamış olan, zengin-
lerle yoksullar arasındaki uçurumun 
hızla arttığı, polis şiddetinin tırmandığı 
Amerika’da, hâlâ kamuoyunu en çok 
meşgul eden konulardan biri. Kısacası 
bu seçimi Demokratlar kazansa bile, du-
rum çok parlak değil...
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“Hemen İş İmkanı,
 İşte Fırsat,
 Profesyonel fuhuş dersleri, 
Her iki cins için de kazançlı meslek”

Geçtiğimiz Mayıs ayında İspanya’nın 
Valensiya bölgesinde bir şirket, kenti bu 
ilanlarla donatmıştı. Günde iki saat olmak 
üzere bir haftalık fuhuşa hazırlık dersleri 
verecekti. Dersler hem teorik hem de 
uygulamalı olacak, katılanlar mezun 
olduklarında işin bütün “hünerlerini” 
öğrenmiş olacaklardı. Kursun ücreti 100 
avro idi. Ekonomik krizin en ağır vur-
duğu ülkelerden biri olan, büyük sosyal 
kesintilerin yapıldığı ve işsizliğin ciddi 

bir şekilde arttığı İspanya’da ekonomik 
krizi fırsata çevirmekten ve kazançlı bir 
iş sahibi olmaktan bahsediyordu şirket. 
İlan birçok tepki aldı. Feministler, şirke-
tin ekonomik krizi kullanması, güvence-
siz, riski ve tehlikesi yüksek iş reklamı 
yapıyor olması, kadınlara başka şansınız 
yok demenin yanında, fuhuş sektörünün 

kadınlar için hiç de iddia edildiği gibi 
rahat ve kazançlı bir alan olmadığını, ka-
çırılmak ve şiddete maruz kalmak, zorla 
çalıştılmak anlamına geldiğini söylerek 
protesto ettiler ve okulun kapatılmasını 
istediler. Valensiya bölgesi hükümeti 
ise şirketin gençleri fuhuşa özendirdiği 
ve insan pazarladığı gerekçesiyle kapa-
tılması için dava açtı. İspanya’da para 
karşılığı cinsel ilişkiye girmek yasal fa-
kat insan pazarlamak ve bu işin ticaretini 
yapmak yasak. Mahkeme 14 Eylül’de  
ilanın gençlere yönelik olmadığı, fuhuşa 
özendirmek suçunu işlemediği ve fuhuş 
ticareti yaptığı yönünde bir kanıtın 
olmadığı gerekçesiyle okulun kapatıla-
mayacağına karar verdi. Fakat şirket ka-
tılımcıların okulda öğretmenlik yapmak 
ya da uygulamalı derslerde çalışmak için 
ilk iş teklifini kendilerinden alacaklarını, 
bunun dışında da mezuniyet sonrasında 
iş garantisi verdiklerini söylemeye 
devam ediyor. Okul yönetimi 19-45 
yaş arası 95 kişinin kayıt yaptırdığını, 
kayıtların gizli tutulacağını söylüyor. 
İspanya’da 200 bin ile 400 bin arasında 
seks işçisi olduğu belirtiliyor. Bunların 
büyük çoğunluğu Latin Amerika, Afrika 
ve Doğu Avrupa kökenli kadınlar. Yüzde 
90’ı insan kaçakçılığı ve ticaretinin 
kurbanı. 

Moskova Mahkemesi, 10 Ekim’de 
Pussy Riot üyelerinden Ekaterina Sa-
mutseviç'i serbest bıraktı. Maria Alyok-
hina ve Nadejda Tolokonnikova ise hâlâ 
tutuklu yargılanıyor. 

Mahkeme, feminist punk grubu Pussy 
Riot’ın üç üyesine, başkanlık seçimleri 
öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin'e karşı bir kilisede düzenle-
dikleri eylem nedeniyle ikişer yıl hapis 
cezası vermişti. 17 Ağustos’ta görülen 
duruşmada gerekçe “holiganizm yaymak 

ve dine karşı nefreti körüklemek” olarak 
gösterilmişti.

DÜNYADAN

Latin Amerika’dan 
bir adım

İspanya’da fuhuş okulu

Pussy Riot üyelerinden Ekaterina serbest

İngiltere’de 
kürtajın süresini 
kısaltmak...

Süre limiti bakımından dünyada-
ki en liberal kürtaj yasalarından birine 
sahip olan İngiltere’de Sağlık Bakanı 
Jeremy Hunt, mevcut yasa çıkarılırken 
ceninin anne karnı dışında yaşama sını-
rı gözetilerek 24 hafta olarak belirlenen 
yasal sürenin, yeni tıbbi teknolojiler 
nedeniyle gözden geçirilerek 12 haf-
taya düşürülmesi gerektiğini açıkladı. 
İngiltere’de uygulanan kürtajların çok 
az bir kısmının 20 haftadan sonra uy-
gulandığı, bunların da en dezavantajlı 
gruplar arasında (reşit olmayanlar, akıl 
hastaları gibi) yaygın olduğu biliniyor. 
Yani “teknolojinin ilerlemesi” argüma-
nı, geç dönem kürtaja mecbur kalan ka-
dınların hayatlarının gerçekliğine hiçbir 
şekilde tekabül etmiyor.

Başbakan David Cameron bu öne-
riyi üstlenmediğini ve bunun Sağlık 
Bakanı’nın “kişisel görüşü” olduğunu 
öne sürse de, Hunt’ın açtığı tartışma, 
kürtaja getirilecek kısıtlamaların kabul 
edilebilirlik eşiğini düşürdü. Çünkü 
İngiltere’de, bütçe kesintilerine koşut 
olarak kürtaj konusunda da birtakım kı-
sıtlamalara gidilmesi gündemde.

Kürtaja getirilen katı yasakların ge-
nel kural olduğu Latin Amerika’dan iyi 
bir haber geldi: Uruguay, hamileliğin 
ilk 12 haftasında kürtajı yasallaştırma 
yolunda. Kongre’den geçen yasa, önü-
müzdeki günlerde Senato’ya sunulacak 
ve buradan da geçmesi bekleniyor.

Ancak durum ilk anda kulağa geldiği 
kadar toz pembe değil. Kürtaj olabilmek 
için kadınların bir kadın doğum uzma-
nı, bir psikolog ve bir sosyal hizmet 
uzmanından danışmanlık almasını şart 
koşan taslak, feminist aktivistlere “25 
yıldır geçmesi için uğraştığımız yasa bu 
değil” dedirtiyor. Yasa dışı kürtaj sayı-
sının yılda 30 bini bulduğu tahmin edi-
len Uruguay’da, bu zahmetli prosedürün 
kürtaja ulaşımı kolaylaştırmayacağını 
öngörmek zor değil. Yani, doğurganlığı-
nı kontrol edebilmek için tek şansı gü-
venliksiz ve sağlıksız koşullarda kürtaj 
olmak olan yoksul (çoğunlukla yerli) 
kadınlar için, ufukta pek fazla bir deği-
şiklik görünmüyor...

“Denge” mi dediniz?
İran Bilim ve Yüksek Eğitim Ba-

kanlığı, kadınların, aralarında bilgisa-
yar mühendisliği, arkeoloji, turizmin de 
bulunduğu 70’i aşkın alanda üniversite 
lisans bölümüne alınmasını, “daha son-
ra iş bulamadıkları gerekçesiyle” tasvip 
etmediğini açıkladı. Batı medyasında 
yansıdığı gibi bir yasaklama olmayan 
“öneri”, üniversiteler için bağlayıcı ol-
mamakla birlikte, ülkedeki pek çok üni-

versitenin bu çağrıya icabet etmesi bek-
leniyor. İranlı kadın grupları haklarının 
gaspına karşı öfkeli... Bu manevrayı, 
dünyada kadın üniversite mezunu oranı-
nın erkeklere göre en yüksek ülke olan 
İran’da kadınlara yönelik saldırının bir 
parçası olarak görüyorlar. Kararın geri 
alınması için sokak protestolarından 
BM’ye yapılan başvurulara kadar pek 
çok stratejiyi uygulamaya koydular bile.



8 feminist
  politika

Başbakanın önce “Kürtaj ve 
sezaryen cinayettir”, hemen 
ardından da “Her kürtaj bir 
Uludere’dir” açıklaması ile 

gündeme düşen tartışma, kürtaja ilişkin 
pek çok sorunun görünür olmasını sağ-
ladı. Bu yönüyle denebilir ki; bu musi-
betten iyi bir şey doğdu.

Nitelikli ve güvenli kürtaj hizmetine 
ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar 
bir yanda, ortalıklarda salınan ama kim 
tarafından hazırlandığı belli olmayan 
yasa tasarıları diğer yanda… Bir koştur-
macadır giderken, ardı ardına Sakarya, 
Karabük, Edirne, Trabzon, Uşak’tan te-
cavüz haberleri yankılandı. 

Karabük’te yaşayan Zeynep 15, 
Uşak’taki Zeynep 13 yaşındaydı. Diğer 
şehrin Zeynep’leri ise 14 yaşında.

Söz konusu olan o şehrin en tanın-
mış, en nüfuslu adamlarının, polis-
lerin, öğretmenlerin, öğrencilerin… 
Ceza Kanunu’nun deyimiyle “cin-
sel istismarı”ydı. Ancak Karabük1 ve 
Edirne’de2 yaşanan saldırının sonucun-
da, bir de gebelik söz konusuydu. 

Her iki Zeynep de aynı engele çarp-
tı; on haftalık yasal kürtaj süresi geride 
kalmıştı!

Hemen aynı günlerde Isparta’dan 
Nevin’in haberi ile sarsıldık. Onun 
hikayesini artık herkes biliyor; O da 
tecavüze uğramıştı. Hamile olduğu-
nu anlayınca kendi deyimiyle “ka-
dın doktoru”na gitti; “İki aya yakın 
olmuş, kalp atışları duyuluyor, hem 
evlisin eşinin izni gerek” dediler. Te-
cavüzcünün saldırılarısürüyordu. Ne-
vin bu saldırıdan ancak, tecavüzcüyü 
öldürerek kurtulabildi. 

Tıpkı Gaziantep’te kendisini ka-
çırıp tecavüz eden, şehir değiştir-
mesine rağmen peşini bırakmayan 
tecavüzcüyü öldüren ve geçtiğimiz 
günlerde “kendisine yönelmiş tekrarı 
muhakkak bir haksız saldırıyı defet-
me zorunluluğuyla öldürme eylemini 
gerçekleştirdiği” sonucuna ulaşılarak, 
beraat kararı verilen Nafiye gibi. 

Jandarmalar gelip Nevin’i ceza-
evine götürdüklerinde yaklaşık 24 
haftalık (6,5 aylık) hamileydi; yani 

10 haftalık yasal kürtaj süresi geride 
kalmıştı.

Nevin’i, Zeynep’lerden ayıran 26 
yaşında olması. Bunun dışında yaşanan-
lar üç aşağı beş yukarı aynı; olanı biteni 
sadece izleyen, hatta çanak tutan onca 
insan; yılışık, pervasız, nüfuzlu, tabii 
ki “Hayır”dan anlamayan tecavüzcüler; 
“Kimse bana inanmaz, beni suçlarlar” 
korkusuyla susmak da ortak… Doğur-
mak istememek de…

Belki de Karabüklü Zeynep’in söyle-
diği gibi3; hamile olmasalardı, bir ömür 
boyu susacaklardı. Tıpkı tecavüze uğra-
yan yüzlerce, binlerce kadın gibi… 

Tecavüz nedeniyle gebe kalınması 
halinde, kürtaj süresi uzuyor. Ama 
uygulayıcılar bunu bilmiyor!

Malum kürtaj, devletlerin nüfus po-
litikalarının bir aracı. Kabaca bir betim-
lemeyle savaşların, salgın hastalıkların 
sürdüğü yıllarda4 ya da yakın geçmişte 
olduğu gibi Kürt nüfusunun arttığı, Türk 
nüfusunun ise azaldığı yönündeki ırkçı 
hezeyanlarla5, keza ucuz işgücü temini 
amacıyla nüfus artışı teşvik edilir. Dola-
yısıyla kürtaj yasaklanır. Kontrolsüz bir 
büyümenin yaşandığı yıllarda doğum 
kontrol yöntemleri ucuzlar, yaygınlaşır, 
dolayısıyla kürtaj bir hak olarak kabul 
edilir, düzenlenir.6

Nitekim Türkiye’de de kürtajla ilgili 
düzenleme, 2827 sayılı Nüfus Planla-
ması Hakkında Kanun’da yer alıyor. 

1983 tarihli bu Kanunun 5. madde-
sine göre gebelik süresinin on haftadan 
fazla olması halinde; “gebelik annenin 
hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya 
doğacak çocuk ile onu takip edecek ne-
siller için ağır maluliyete neden olacağı 
hallerde doğum ve kadın hastalıkları uz-
manı ve ilgili daldan bir uzmanın objek-
tif bulgulara dayanan gerekçeli raporla-
rı” ile sonlandırılabilir. 

2005 yılında yapılan değişiklik son-
rasında, Türk Ceza Kanunu’nun 99. 
maddesi, “Kadının mağduru olduğu bir 
suç sonucu gebe kalması halinde, sü-
resi yirmi haftadan fazla olmamak ve 
kadının rızası olmak koşuluyla, gebeli-
ği sona erdirene ceza verilmez. Ancak, 
bunun için gebeliğin uzman hekimler 
tarafından hastane ortamında sona er-
dirilmesi gerekir” halini aldı. Bir başka 
deyişle, kadının tecavüze uğraması ha-
linde, kürtaj süresi 20 hafta olarak dü-
zenlendi. 

Peki tüm bu düzenlemelere rağmen, 
tecavüz nedeniyle hamile kalan kadın-
lar, kız çocukları neden doğurmaya 
mahkum ediliyor? Neden günlerce, haf-
talarca savcı ya da hakim kararını bek-

liyor?! 
Sahi, savcı ya da hakim izninin ge-

rektiği, bu kanunların neresinde/hangi 
maddesinde yazıyor?

Hekim, savcı izni gerekmeksizin 
gebeliği sonlandırabilir.

Kanun, gebeliğin sonlandırılması 
kararının öznesini açık biçimde ta-
nımlıyor: Hekim. 

Oysa uygulamada hekim, bu so-
rumluluğu üstlenmiyor. Kadını savcı 
ya da hakime geri gönderiyor. Savcı 
“Ben karar veremem, hekimler karar 
versin” diyor. Bildiğimiz pek çok ör-
nekte tecavüze uğramış, dahası bu ne-
denle hamile olduğunu öğrenmiş ka-
dın; hastane ile savcılık arasında gidip 
geliyor, onlarca kişiye dert anlatmaya 
çalışıyor. Ne mi oluyor? Kadın ya pes 
ediyor/vazgeçiyor ya da bir avukat 
buluyor. Bu kez tıpkı Karabük’te, tıp-
kı Edirne’de olduğu gibi avukat, savcı 
izninin peşine düşüyor!7

Tecavüz sonucu oluşan gebeliklerde 
“doğurmama hakkı”
Nevin, tecavüzcüyü öldürüp kafasını da bu saldırıyı bildiği halde müdahale etmeyen, 
izleyen, üstelik dedikodusunu yapan köy kahvesindeki adamların önüne attı

O. Meriç Eyüboğlu
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Peki ya Karabük’te olduğu gibi sav-
cı, “Tecavüz sonucu olduğu nereden 
belli” der ve “izin” vermezse? Peki ya 
avukat, Nevin’de de olduğu gibi, hem 
günah diye, hem gebelik çok ilerlemiş 
diye hiçbir girişimde bulunmazsa?

Nevin için geri sayım başladı. Bel-
ki de derginin çıktığı günlerde doğum 
gerçekleşmiş olacak! Nevin ve diğer 
Nevinler… Hem tecavüze uğruyor, hem 
bu saldırı sonucu hamile kalıyor hem de 
istemediği halde doğurmaya mahkum 
ediliyor…Yani aslında her gün yeniden 
yeniden tecavüze uğruyor.

Tecavüz gebeliklerinde ‘karar’ 
hakkı, ‘doğurmama’ hakkı 

Kanun, eleştirdiğimiz mevcut halin-
de bile, gebeliğin sonlanması için bir 
olanak sunuyor. En azından 20 haftaya 
kadar kürtaj hakkı!

“En azından” diyorum çünkü yuka-
rıda aktardığım gibi “gebeliğin annenin 
hayatını tehdit ettiği veya edeceği veya 
doğacak çocuk ile onu takip edecek ne-
siller için ağır maluliyete neden olacağı 
hallerde” bir süre sınırlaması yok.

Sadece hekim raporuna ihtiyaç var! 
Ancak objektif bulgulara dayanan ge-
rekçeli hekim raporundan söz ediliyor. 
Yani pek çok durumda kadının ‘ob-
jektif” gerekçe yaratması gerekiyor; 
tercihen birkaç kez intihar girişiminde 
bulunması, gebeliği sonlandırmak için 
olur-olmaz denemelere kalkışması, hat-
ta Avcılar’da yaşandığı gibi karnına ateş 
etmesi.

Ancak bu hallerde; “gebeliğin anne-
nin hayatını tehdit ettiği veya edeceği” 
kabul ediliyor. Kadın 20 haftalık süreyi 
geçirmiş olsa bile, kürtaj yaptırabiliyor. 

Yani kimse kadına ne istediğini 
sormuyor! Annenin bu gebelik süreci-
ni de, doğum sürecini de istememesi, 
Nevin’in söylediği gibi “karnında her 
kıpırdanışında tecavüzü ve tecavüzcüyü 
hatırlatarak” acı vermesine katlanama-
ması yetmezmiş gibi. Tek başına bu is-
tememe halinin; “doğacak çocuk ile onu 
takip edecek nesiller için ağır maluliye-
te” neden olacağı bilinmez gibi. 

Zaten tecavüz çok ağır bir travma. 
Bu travmayla başa çıkmaya çalışan biri-
ne, o travmayı hatırlatacak bir oluşumu 
9 ay boyunca taşıması söylenebilir mi? 
Hem de o gebelik, tecavüzün ürünü ve 
travmanın bir parçasıyken. Öncelikle 
yapılması gereken o parçayı hızla ora-
dan uzaklaştırmak olmalı ki, kişi bu za-
rardan kurtulabilsin, iyileşmek yönünde 
adım atabilsin.8

Tam da bu nedenle tecavüz gebelik-
lerinde, kararın hekime değil, kadına ait 
olması talebi son derece önemli. 

Nevin istemediği bir gebeliği ya-

şamaya ve “doğurma cezası”na mah-
kum edildi! 

Nevin, tecavüzcüyü öldürüp, kafası-
nı da bu saldırıyı bildiği halde müdahale 
etmeyen, izleyen, üstelik dedikodusunu 
yapan köy kahvesindeki adamların önü-
ne attı. İsyanını böyle gösterdi. 

Artık biliyoruz ki Nevin o günlerde 
24 haftalık gebeydi. Doğurmak isteme-
diğiniısrarla söyledi, hâlâ söylüyor.

Ne avukatı, ne savcılık, Nevin’in ka-
rarına kulak astı. Hastaneye sevk edilip 
bu gebeliğin yaşamını nasıl etkileyeceği 
araştırılmadı. Belki de görev ve sorum-
luluklarını bilen hekimlere rastlayacak-
tı, belki de bu gebeliğin sonlandırılması 
gerektiği, “objektif bulgulara dayanan 
gerekçeli raporlar” ile belgelenecekti. O 
zaman istemediği bu doğumu gerçekleş-
tirmek zorunda kalmayacak, doğumdan 
sonra ne yapacağı ikilemi ile mücadele 
etmeyecek, yaşadıklarını her gün yeni-
den yeniden hatırlamayacaktı!

Ancak süreç Nevin’in aleyhine işle-
di. Nevin, asgari hakları bile kullandı-
rılmadan, doğurma ‘ceza’sına mahkum 
edildi. 

Peki bunun hesabını kim verecek?
Tüm bunlar gösterdi ki; savcıların 

da, hakimlerin de, tabii ki avukatların 
da, meslek içi eğitimden geçip bilgilen-
mesi gerek. Kanunun mevcut halinde, 
savcının izninin gerekmediğini öğren-
meleri gerek. 

Hekimlerin de bilgilendirilmeleri 
gerektiği açık. Tüm hekimler; tecavüze 
uğradım diyen bir kadını, “süre geçmiş” 
diye geri göndermemesi gerektiğini öğ-
renmeli.

Bir diğer mesele, tecavüz suçla-
rındaki ‘ispat’ sorununa yönelik. Ka-
nunda “tecavüz mağdurlarının be-
yanlarının esas alınması, aksini fai-
lin/erkeğin ispatlaması” yönünde bir 
düzenleme yapılmalı. Bu düzenleme 
sadece yargılama sürecini değil, dava 
açılmadan önceki süreci yani savcılık 
süresini de belirleyecek. Böylece te-
cavüz nedeniyle yaşanan gebeliklerde 
kadın, en azından, tecavüze uğradığını 
ispatlama derdiyle uğraşmayacak. 

Ama bunlar yetmez… Olması ge-
reken, tecavüz gebeliklerinde de, kara-
rın hekime değil, kadına ait olması. Ve 
Fransa’da olduğu gibi, gebeliğin sona 
erdirilmesi için (tıbbi zorunluluk hari-
cinde) süre sınırının bulunmaması. Bu 
yönde yasal bir düzenleme yapılması 
gerekiyor. 

Peki kim yapacak? “Tecavüzden 
olan çocuk mu ölecek, anası ölsün” di-
yen Melih Gökçek mi, “en az 5 çocuk” 
yumurtlamamızı isteyen Başbakan mı, 
tecavüzü önleyici adım atmadan, teca-

vüz gebeliklerinde çözüme dönük me-
kanizma yaratmadan, sadece kamuo-
yuna yansımış olaylara geçici çözümler 
üreten, aile sever Bakan, Fatma Şahin 
mi? 

Ne diyelim, işimiz çoook, yolumuz 
uzun... 
____________________

1 Karabüklü Zeynep, ablasının 54 yaşındaki 
imam nikahlı eşinin tecavüzüne uğramıştı.
Ailenin büyük kısmına ve öğretmenlerine, 
“Bu adamdan korkuyorum, bana kötü şeyler 
yapacak” dediği halde. Polise gidip şikayet-
çi olduğu halde. Hamile olduğu anlaşılınca 
şikayetçi oldu. 4 aylık hamileydi. 
2 Edirneli Zeynep, diğer Zeyneplerden fark-
lı olarak işitme engelliydi. Yaşları 24 ile 76 
arasında değişen 5 kişinin tecavüzüne uğra-
dı. Tecavüzcüler yakalandı, serbest bırakıl-
dı. Zeynep koruma altına alınmadı, ailesiyle 
yaşamaya devam etti. Tecavüzün artarak 
devam ettiği, Zeynep’in hamile olduğunun 
ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. 14 haftalık ha-
mileydi. 
3 Ayşe Arman’ın “Zeynep, tecavüzcüsünün 
çocuğunu doğurmak zorunda kalacak mı?” 
başlıklı röportajı, 2 Eylül 2012, Hürriyet.
4 Tıpkı 1923-1965 döneminde olduğu gibi.
Gebeliği sonlandırmanın yasak olduğu bu 
dönemde, gebeliği önleyici tedbirler de 
yasaklanmıştı.
5 Bkz: http://medbey.blogcu.com/erdogan-
in-korkusu-kurt-nufusu/3348170.
6 Tıpkı 1965-1983 döneminde olduğu gibi. 
İzlenen doğum yanlısı politikalar nedeniy-
le 1955-1960 yılları arasında nüfus artışı en 
yüksek seviyeye ulaşmıştı. 1965 yılında 557 
sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun 
çıktı ve tıbbi zorunluluklar halinde gebeli-
ğin sonlandırılmasına izin verildi. 
7 Şebnem Korur Fincancı, “Tecavüz tümö-
rü”, 9 Eylül 2012, Evrensel. Şebnem, 13 
haftalık gebeyken başvuran 15 yaşında bir 
kız çocuğunun, bu işleyiş nedeniyle ancak 
24. haftada kürtaj olabildiğini aktarıyor. 
8 Özge Ayaz ve Sevda Karaca. “Tecavüz 
gebeliklerinde çaresiz değiliz” başlıklı 
Şebnem Korur Fincancı röportajı, 15 Eylül 
2012, Evrensel.

Nevin’den mesaj:
“İstanbul Feminist Kolektif’ten ka-
dınlara çok teşekkür ediyorum. Sizler 
varsanız ben varım, sizler yoksanız 
ben de yokum.”
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15. Sığınaklar ve Da(ya)nışma Mer-
kezleri Kurultayı pek çok ilden, kadın 
örgütünden ve Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı İl Müdürlükleri dahil olmak 
üzere çeşitli devlet kurumlarından 200 
kadının katılımı ile İzmir Özdere’de 12-
15 Ekim’de yapıldı. Bu yıl İzmir Kadın 
Dayanışma Vakfı’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen kurultayın üst başlığı 
ise “Cinsiyetçi Sosyal Politikalar” oldu.

Kurultay bileşenleri basın açıkla-
masında, devletin hak söylemine değ-
meyen, hak söylemi yerine konulmaya 
çalışılan hayırseverlik politikaları ile 
birlikte devletin, kadınları içinde hap-
seden “aileyi” temel alan politikalarına 
karşı çıktılar.

Basın açıklamasında, feminist yol 
arkadaşlarımızdan Canan Arın’a ve son 
dönemde İstar`a yapılan operasyon ile  
erkek ve devlet şiddetine karşı mücade-
le eden kadınlara karşı oluşturulan bas-
kı mekanizmalarına son verilmesi talep 
edildi.

Kurultay kapsamında 6284 Sayılı 
yeni Yasa’nın teorik düzenlemelerinin 
ve yasanın uygulanmasındaki sorunlar 
ile ilgili tebliğin yanı sıra, Ayşe Düzkan 
kürtaj hakkına, İnci Kerestecioğlu ise 
sosyal politikalara ilişkin bir tebliğ ger-
çekleştirdi.

Ayşe Düzkan, Kürtaj Haktır Karar 
Kadınların Platformu’nun kürtaj kam-
panyalarına ilişkin deneyim paylaşımı-
nın yanı sıra, kadınların “annelik” rolü-

nün aile ve nüfus politikaları kapsamın-
da sürekli olarak yeniden üretildiğini 
dile getirdi. Anneliğin toplumsal baskı 
haline dönüşmesi, reddedilemeyen bir 
olgu olarak üretilmesi ve bu durumun 
kadınların iradesini ortadan kaldırdığı 
gibi çıkarımlarla devletin nüfus politika-
larına hizmet ettiğine değindi. Kürtajın 
vazgeçilmez feminist bir hak talebi ol-
duğunu, geçmişte de bu talebin feminist 
kadınlar tarafından dile getirilediğini 
anlatarak “343 Kahpe Manifestosu”nu 
okudu.

İnci Kerestecioğlu ise, tebliğinde 
devletin  neoliberal politikaları ile ek-
lemlenen muhafazakar politikalarının 
hak söylemini unutturup yerine yardım 
kavramını getirdiğini vurguladı. Cinsi-
yet eşitsizliğini üreten olgulardan biri 
olarak vatandaşlık söyleminin getiril-
diğini, hukuki-kanuni vatandaşlık kav-
ramının, cinsiyetleri ortadan kaldıran 
yerinden eşitsizlikleri yeniden ürettiğini 
açıkladı. Diğer taraftan ise, kadının an-
nelik durumu nedeni ile maruz kaldığı 
ayrımcılığın istihdam ve sosyal politi-
kalara yansımasını dile getirdi.

6284 Sayılı Yasa`nın tebliğinde ise, 
özellikle yasa sürecindeki çalışma kri-
tik edildi ve yasada kadın örgütlerinin 
taleplerinin hiç ve-veya gereği gibi yer 
almadığına, bunun da uygulamada çı-
kardığı sorunlara dair deneyim payla-
şımı yapıldı. Yasanın yürürlüğe girme-
sinden bu yana yasada yer alan pek çok 
mekanizmanın uygulamaya geçirilme-
diğine, görevli ve yetkili kurum ve kişi-
lerin yasaya dair bilgisinin olmadığına,  
kadınların yasadan yararlanmak için 
başvuru süreçlerinde şiddetin döngüsü 
içinde kalmaya devam ettiğine değinildi 
ve uygulama sorunları son dönem yaşa-
nan kadın cinayetleri üzerinden analiz 
edildi. Yasanın uygulanmamasının te-
mel nedeni olarak devletin siyasi irade 
eksikliğine bağlandı ve devletin yasanın 
adının başına eklediği ve esasen hayata 
geçirdiği politikalarında da görüldüğü 
üzere aileyi koruma amacında olduğu 
ifade edildi.

Tebliğ yapanlar arasında İzmir Bele-
diyesi kendi sığınak ve dayanışma mer-
kezi çalışmalarını anlatırken, çalışan 
kadınların alandan gelen kadınlar olarak 
feminist bakış açısına sahip olsalar da 
bir devlet kurumunda çalışıyor olmala-
rının getirdiği hem bürokratik hem de 
politik nedenlerle, yürüttükleri çalış-
maların kimi zaman feminist ilkeler ile 
bağdaşmadığını ifade ettiler ve çalışma-
ları bu bağlamda analiz ettiler.

Van Kadın Derneği, tebliğinde ka-
dınların Van depreminden nasıl etki-
lendiklerine dair kapsamlı bir tebliğ 
sundu. Van’da kadınların deprem ve 
devletin muhafazakar, cinsiyetçi poli-
tikaları nedeniyle, kadınların şiddete 
maruz kalması pahasına devletin “aile” 
politikalarına devam etmesine dikkat 
çekti. VAKAD’lı kadınlar, depremde 
kadınların kendilerine şiddet uygulayan 
erkekler ile aynı yerde bırakıldıklarını 
anlattılar. Kadınlara, eğer aile kurma-
dılarsa, devletin tek başlarına kalmaları 
için konteynır vermeme eğilimi sonucu 
kadınların ailelerinin, baba evlerinin, 
kocalarının ve hatta eski kocalarının 
yanına gönderilmesi gibi pek çok cin-
siyetçi uygulamaya dair deneyimlerini 
paylaştılar.

15. Sığınaklar Kurultayı’nda “hayırseverlik” 
değil kadın-erkek eşitliği talebi
Kadınlar, tebliğlerin yapıldıkları ilk günden itibaren, kadın hareketinin “sığınak” keli-
mesinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdiler. Kadınların sığınaklara “konuk” olmaya 
değil yaşamlarına yönelmiş riskten korunmak için gittikleri vurgulandı

Deniz Bayram

VAKAD Van’da kadınların 
deprem ve devletin 

muhafazakar, cinsiyetçi 
politikaları nedeniyle 

kadınların şiddete maruz 
kalması pahasına devletin 

“aile” politikalarına 
dikkat çekti
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Gökkuşağı Kadın Derneği, devletin 
cinsiyetçi sosyal politikalarının bölge-
deki tezahürüne dair bir tebliğ sundu. 
Bölgede şiddetle mücadele eden kadın 
örgütlerine karşı devletin uyguladığı 
baskı mekanizmaları, kadınların erkek 
şiddetinin yanı sıra etnik kimlikleri ne-
deni ile de maruz kaldıkları devlet şid-
detini aktardılar.

Kurultay’ın ilk gününün son tebliği 
ise Bursa Nilüfer Belediyesi’nden gel-
di. Bilindiği üzere Bursa, halihazırda 
6284 Sayılı yasada düzenelenen Şiddet 
Önleme İzleme Merkezinin kurulduğu 
ve esasen fiili olarak uygulama geçtiği 
pilot illerden biri. Nilüfer Belediyesi, 
ŞÖNİM düzenlemelerinin ve Bursa’da-
ki uygulamasının hem belediye olarak 
kendi çalışmalarını hem de kadınların 
daha çok sıkıntı çekecekleri yapılar 
olarak teşkilanlanmakta olduğunu ifade 
ettiler. ŞÖNİM yönetmeliğinde kadın 
hareketinin bugüne kadar eleştirisini 
yaptığı çalışmaların tamamı yer alıyor-
du. Öyle ki, şiddete maruz kaldıkla-
rında ŞÖNİM’e başvuran kadınlar 
neredeyse kendilerini kapalı ce-
zaevinde buluyorlardı. Şiddete ve 
şiddet durumunun getirdiği trav-
malarla mücadelede farklı yolları 
denemek ve/veya farkındalık ge-
liştirmek yoluna gitmeyen devlet, 
sığınaklara yerleşirken kadınlar-
dan bıçak, çakı vb. kesici araçları 
ile birlikte cep telefonlarını teslim 
alıyordu. Bunca kadın cinayetinin 
gerçekleştiği ve şiddetin durdurak 
bilmediği, yasanın uygulanması 
konusunda siyasi iradenin göste-
rilmediği bu ülkede, kadınların 
şiddetten uzakta yeni bir hayat 
kurmalarını istemeyen devlet yö-
netmelik taslağında, sığınağa baş-

vuran kadınların orada çalışan devletin 
memurlarına karşı herhangi bir onur 
kırıcı davranış gösteremeyeceği düzen-
lenmekteydi. Nilüfer Belediyesi, haliha-
zırdaki fiili pilot uygulamanın kendi da-
nışma merkezi ve sığınak çalışması ile 
uyuşmadığını, ŞÖNİM pilot uygulama-
sının pratikte kendi çalışmalarını denet-
leyen ve onaylanmadığında işlevsizleş-
tiren bir mekanizma olarak işletildiğini 
ve kendilerine herhangi bir yönlendirme 
yapılmadığını ifade ettiler.

Kadınlar, tebliğlerin yapıldıkları ilk 
günden itibaren, kadın hareketinin “sı-
ğınak” kelimesinden vazgeçmeyecek-
lerinin altını çizdiler. Kadına yönelik 
şiddetin hayatı bir riski ifade ettiğini 
belirttiler. Bir tokatla başlayan sürecin 
cinayete gittiği, hayati risk ve can gü-
venliği nedeniyle kadınların sığınaklara 
gittiği ve kadınların şiddetten uzakta 
yeni bir hayat kurmak için can güven-
liklerini sağlamak amacıyla için kadın-
ların sığınaklarda geçici olarak kaldık-
ları ifade edildi. Kadınların sığınaklara 

“konuk” olmaya değil yaşamlarına yö-
nelmiş riskten korunmak için gittikleri 
vurgulandı.

Sığınaklar Kurultayı, halihazırda 
yeni yasal düzenlemelerin tezahür et-
tiği, uluslararası alanda ilk imzacı ve 
onaylayan devlet olmakla övündüğü 
İstanbul Sözleşmesi’ne dair pozitif yü-
kümlülükler (Avrupa Konseyi Kadına 
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Ön-
lenmesi Hakkında Sözleşme) bir yanda 

değerlendirilirken, öte yandan, kadını 
aile içinde annelik rolüne hapseden, fiili 
eşitsizliklere çanak tutan devletin aile 
ve cinsiyetçi sosyal politikaları tartışıl-
dı. Çünkü devlet, bir yandan, ulusal ve 
uluslararası alanda prestijini artırmak 
için gerçek olmayan bir profil çizerken, 
gösterilen siyasi irade, edinilen yasal 
yükümlülüklerin tersi yönünde işliyor 
ve erkek egemen düzeni beslemeye de-
vam ediyor.

Kadınlar, hem deneyimlerini pay-
laştıkları hem de devletin cinsiyetçi 
politikalarını teşhir ettikleri ortak bir 
zemin olan, her yıl kadınların yereldeki 
mücadelesinin gücünü perçinleyen 15. 
Sığınaklar Kurultayı’nda bu yıl da daha 
fazla sığınak talebini dile getirdikleri 
gibi, sığınaksız bir dünya için mücade-
lelerine dair ortak sözlerini kurdular.  

Nilüfer Belediyesi, mevcut 
ŞÖNİM düzenlemelerinin ve 
uygulamanın hem belediye 
olarak kendi çalışmalarını 

hem de kadınların daha çok 
sıkıntı çekecekleri yapılar 
olarak teşkilanlanmakta 

olduğunu ifade ettiler 
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Doğru ya, resmi bir kurum içerisinde görev başındaki memuru tehdit eden bir adam 
eşini çiçeklerle karşılayacak ama gelin görün ki “biz” aile saadetinizi bozan insanlarız 
ve bu görüşmeyi sağlamıyoruz 

Sığınak ama nasıl bir sığınak?

Sığınaklar kadın örgütlerinin 
en büyük kazanımlarından 
biridir. Sığınakların kadınla-
rın erkek  şiddetiyle mücade-

le süreçlerinde, şiddetsiz bir yaşamı 
deneyimledikleri ve kendi ayakları 
üzerinde durmak üzere güçlendikleri 
yaşam alanlarıdır. Kadınları güçlendir-
mesi gereken bu mekanların işleyişine 
dair farklılıklar bazı tartışmalara neden 
oluyor. Uygulamadaki farklılıklar se-
bebiyle zaman zaman bizi “şaşırtan” 
pratiklerle karşılaşabiliyoruz. İşte bir-
kaç örnek; 

“Çok hümanistsiniz.”
Bunu söyleyen sığınakta çalışan bir 

psikologtu; bizi hümanist olmakla suç-
layan… Kadınlar yalan söylüyorlardı, 
onlara inanmamalıydık ve kendimizle 
bir düşünmemeliydik... Eşit değildik 
onlarla... Sığınakta kalan kadınlar ya-
lancıydı, güçsüzdü ve eline fırsat verir-
seniz sizi kullanırdı…

Bir gün, lezbiyen bir kadın gelmişti 
sığınağa ve yönetici kadın sabaha ka-
dar uyuyamamıştı. Kadının lezbiyen 
olmasının ne önemi vardı bilinmez ama 
bir lezbiyen kadının sığınakta kalan 
diğer kadınları tehdit ettiğini düşüne-
rek sabaha kadar uyumayıp başlarında 
bekleyen, banyoda takip eden sorumlu 
yöneticiyi muhakkak ki kutlamak gere-
kiyor…

Bir kocanın avukatı serzenişte bu-
lunuyor, “Nasıl oluyor da ben sığınağa 
ulaşamıyorum, sistemden yerini göre-
miyorum, neden bu kadar abartıyor-
sunuz, siz bilmezsiniz bu 
kadınları şımarıklıkların-
dan ayrılıyorlar evden…”

Başka bir gün, ka-
rakoldan arıyorlar (hep 
arıyorlar), nasıl oluyor 
da her yere istediği gibi 
girebilen polis sığınağa 
giremiyor? Kadınlarla il-
gili bilgiyi, telefonda -po-
lis olduğunu söylemesine 
rağmen- alamıyor. 

Kadına yönelik şiddet-
le ilgili çalışan üst düzey 
bürokratların da olduğu 
bir toplantıdaki sözler 
mücadelenin ne kadar çe-

tin geçtiğini bir kez daha hatırlatıyor: 
“Her şeye kadın açısından bakıyoruz, 
peki erkekler ne olacak? Evden koruma 
kararı ile uzaklaştırılan erkekler iyice 
öfkeleniyor. Şiddet artıyor. Erkekleri 
evden uzaklaştırarak mağdur ediyoruz. 
Onları öfkelendirmeyecek bir yol bul-
malıyız!” 

Eşler kurumların kapısına dayanıp 
sorumluları ‘rahatsız’ etmeye başladık-
larında telefonlar gelmeye başlıyor ve 
teklifler gerçekten iç açıcı (!): “Kadını 
eşi ile görüştürelim yoksa bize zarar 
verecek.” Doğru ya, resmi bir kurum 
içerisinde görev başındaki memuru 
tehdit eden bir adam eşini çiçeklerle 
karşılayacak ama gelin görün ki ‘biz’ 
aile saadetinizi bozan insanlarız ve bu 
görüşmeyi sağlamıyoruz. Yoksa kadı-
nın korkmasının ve görüşmek isteme-
mesinin hiçbir etkisi yok! 

Ve yine toplantıda inciler dökülü-
yor… “Öncelik aile olmalı, aile birliği-
nin temini temel amaç olmalı.” Öyle ya 
çocuklar arada kalıyor. Halbuki babası 
annesine bıçakla saldırmaya çalıştığı 
zaman “arada kalan” çocuk, sağlıklı 
bir aile ortamında büyüyen çocuktur. 
Aman aileyi koruyalım! 

Başka bir baba hakime gidiyor ve 
diyor ki “Karım çocuğumu alıp kaçtı, 
çocuğun velayetini istiyorum.” Karar: 

“Çocuğun geçici velayeti babaya ve-
rilmesine...” Kararı hemen uygulamak 
isteyen sorumluluk sahibi sorumlular 
başlıyorlar kararın uygulanması için 
baskı yapmaya. Kararı aynı anda uy-
gulamayarak kadının aleyhine davran-
makla suçlanıyoruz. Öyle ya, kadın bu 
karar karşısında benim yasal haklarım 
nelerdir, ne yapabilirim, diye sormuş 
olamaz, tek bir beyanla baba lehine ka-
rar veren mahkeme koruma kararı olan 
kadını da dinlediğinde başka bir karar 
veremez…

Tüm bunlara sığınakta yaşayan ka-
dınlar cevap veriyor…

“Ben zaten böyle bir baskıdan kaç-
tım. Burada da bu baskıyı yaşayacak-
sam, neden kaçtım ki!”

 “Sığınak, basit bir kelime değildir. 
Biz burada sadece yaşamıyoruz, biz 
burada yeni bir yaşamı öğreniyoruz.”

“Koruma kararının her ihlalinde ka-
rakola gidiyorum. Polis bana kızıyor, 
yine mi sen, diye…Geri gönderiyor, 
şikayetimi almak istemiyor. Ama ben 
her seferinde ısrarla gitmeye devam 
ediyorum. Ve devam edeceğim. Hukuk 
yolu ile hakkımı aramaktan başka bir 
seçeneğim yok.”

“Biz yetişkin insanlarız. Hepimiz 
kendimizle ilgili çok önemli kararlar 
verdik, şimdi neden sığınakta yaşarken 
çalışanların bizim adımıza karar ver-
mesine ve kural koymasına ihtiyaç du-
yalım ki? Biz kendi hayatımızla ilgili 
karar verecek kadar güçlüyüz!”

Kadına yönelik şiddet alanında ça-
lışırken mevcut sığınak 
sayısının ne kadar ye-
tersiz olduğunu görü-
yoruz. Sayılarının ar-
tırılması gerekliliğini 
vurgulamakla birlikte, 
sığınakların kadın ba-
kış açısıyla işlemesinin 
sığınaksız bir dünya 
için temel koşul oldu-
ğunu biliyoruz. Aksi 
takdirde sığınaklar er-
kek egemen şiddetin 
yeniden üretildiği “ko-
nuk evlerinden” başka 
bir şey olmayacaktır. 

Lilith & Rosa

Başka bir gün, karakoldan 
arıyorlar (hep arıyorlar), 
nasıl oluyor da her yere 

istediği gibi girebilen polis 
sığınağa giremiyor?
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Eylül ayında Fas’ın başkenti 
Rabat’ta kadına yönelik şid-
detle mücadele üzerine böl-
gesel konferans ismiyle bir 

buluşma gerçekleşti. Fas hükümeti ve 
Avrupa Komisyonu’nun ortaklaşa dü-
zenlediği bu konferansa Arap ülkelerin-
den ve Avrupa’dan konuşmacılar katıl-
dı. Avrupa Komisyonu’nun Mor Çatı’yı 
‘iyi örnekler’ konulu oturuma davet 
etmesiyle konferansa gittim. Son daki-
kada yapılan program değişikliği nede-
niyle sunum yapamadığım gibi, gittiğim 
gün konferans programıyla ilgili tek so-
runun bu olmadığına da tanıklık ettim. 
Ne yazık ki dünyanın her yanındaki 
feministlerle, kadın örgütleriyle yakın 
iletişimde değiliz. Bu iletişimsizliğin 
sonucu olarak da konferansa Fas’tan 

hiçbir kadın örgütünün konuşmacı ola-
rak davet edilmediğini orada öğrendim. 
Kadınların bu durumu protesto ediyor 
olmaları karşısında Fas hükümetinin ge-
tirdiği tek çözüm ise iyi örnekler oturu-
munda STK’larla tartışma başlığı altın-
da ayırdıkları zamanı genişletmek oldu.

Konferansın ilk günü birbirinden 
bürokratik konuşmalarla başladı. Baş-
bakan ve kadın bakanının konuşmala-
rıyla konferans açılırken bir grup kadın 
ellerindeki pankartları açarak sessiz bir 
eylem yaptılar. Ne kadar tanıdık de-
ğil mi? Arapça ve Fransızca yazdıkları 
için okuyamadım, sorduğumda öğren-
dim ki uygulanmayan yasalar, korun-
mayan kadınlar ve erken evlilik hak-
kında taleplerini yazmışlar. Kadınlara, 
kadın bakanının “biz de aynı konulara 
çözüm bulmaya çalışıyoruz” sitemi 
dışında müdahalede bulunulmadı. Bu 
durum muhtemelen Fas`taki ‘düşünce 
özgürlüğün’den ziyade, Batı önünde 

‘demokratik’miş gibi yapma arzusunun 
yansımasıydı. İlk gün Arap ülkelerinden 
gelen kadın bakanlar dahil herkesin ne 
kadar iyi yasalar yaptıklarını anlatma-
larıyla geçti. Faslı bir yetkili ‘cennet 
anaların ayağı altındadır’ diyen bir di-
nin kadınlara ne kadar önem verdiğinin 
altını çizdi. Mor gözler ve fiziksel şiddet 
canlandırmaları ile dolu bir kamu spotu 
ile devam ettik. Sıra Avrupa Komisyonu 
İnsan Hakları direktörünün konuşması-
na gelince Türkiye’nin kadına yönelik 
şiddetle mücadelede dünyaya nasıl bir 
başarı portresi çizdiğini gördüm. Türki-
ye, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış ve 
onaylamış ilk ülke. CEDAW’dan farklı 
olarak şiddeti önleyici tedbirleri de içe-
ren İstanbul Sözleşmesi’ne Avrupa Ko-
misyonu çok önem veriyor. Konferans 
boyunca da bu sözleşmeye bolca atıfta 
bulunuldu ve her bahsedildiğinde de 

Türkiye’nin sözleş-
meyi onaylamış ilk 
ülke ve bunun ne 
kadar önemli oldu-
ğu belirtilmiş oldu. 
Tabii ki bizler bi-
liyoruz ki Türkiye 
her uluslararası 
sözlemeyi çekin-
cesiz onaylar, nasıl 
olsa sözleşmeler 
uygulamada asla 

karşılığını bulmuyor!
İlk gün benim için yine Faslı bir 

yetkilinin şiddetin boyutlarından bahse-
derken ‘görüyoruz ki artık bazı erkekler 
de kadınlardan şiddet görüyor’ min-
valinde laflar etmesi üzerine salondan 
kaçmamla son buldu. Gün boyunca en 
çok duyduğum kabullerden biri ise şid-
det ve kültür arasında olduğu iddia edi-
len bağ idi. Bağ demek hafif kaçacak; 
Arap ülkelerinde kadına yönelik şiddeti 
‘bizim kültürümüz’ tanımlamasıyla ne 
olduğu oldukça muğlak bir alana çeken-
ler çok oldu. Herhangi bir maddi temeli 
bulunmayan bu argümanda kültürle ne 
kastettiklerini anlamak mümkün değil-
di. Kastettikleri tek başına din de değil; 
ne de olsa ‘aslında İslam doğru anlaşıl-
sa, kadınlar şiddet görmeyecekler ki!’. 
Toplumsal cinsiyet tanımlamasından, 
kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsiz-
liğin işaret edilmesinden uzaklaştıkça 
kendimizi ‘mutlu aileler’in bekası için 

şiddetin durdurulmak istendiği bir kar-
maşanın içinde buluveriyoruz, tıpkı 
Türkiye’deki gibi.

İkinci gün sıra Faslı kadınların tar-
tışmalarına ayrılan bölüme geldiğinde, 
her birine üç dakika verildiğinden kim-
se derdini anlatamadı. Benim bu konuş-
malardan yakaladığım iki başlık var. 
İlki, yasaların uygulanmasındaki siyasi 
irade eksikliği, bütçe sorunları, devletle 
yaşanan gerilimler gibi konular; ikincisi 
devletin kendi ‘STK’larını yarattığı ger-
çeği. ‘Tutarlı olmalı ve hem erken evli-
liklere karşı çıkıp hem gençlerin cinsel 
özgürlüğünü savunmamanın karşıtlığını 
görmeliyiz’ yaklaşımının özetleyeceği-
ni tahmin ettiğim muhafazakar duruş, 
devletin sivil sesi. “Bakın biz kadınlar-
la çalışıyoruz” resmi böyle doldurula-
cak. Tabii burada sıraladığım Türkiye 
ile benzerlikler bir yana, Fas dahil pek 
çok Arap ülkesinin kendine has pek çok 
meselesi var. Fas’ın bir kralı var mesela. 
Erkeklerin evli oldukları kadınları ‘boş 
ol’ diyerek boşayıp, herhangi bir me-
deni haktan yoksun bir şekilde sokakta 
bırakabildiği yasa değişeli pek vakit ol-
mamış. Arap Baharı olarak adlandırılan 
sosyal değişimlerin yarattığı gerginlik-
ler en çok kadınları etkiliyor. Filistin’de 
İsrail işgali altında yaşayan kadınlar İs-
rail polisine gitmemek için kocalarından 
şikayetçi olmuyorlar. Burada hepsini sı-
ralamadığım ve her an yenileri eklene-
bilecek toplumsal sorunlar yaşanmaya 
devam ederken değişmeyen yegane sis-
tem patriyarka. Bu nedenle patriyarka 
eleştirisi getirmeyen, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini görmeyen ya da bu eşitsizli-
ği başka meseleler içinde eritmeye çalı-
şan yaklaşımlar kadına yönelik şiddetle 
mücadeleden bir hayli uzaktalar.

Bu konferans, kadına yönelik şiddet 
ile mücadelenin tek başına devletlerin 
eline düşmesinin tehlikesinin kanıtla-
rıyla doluydu. Bu hislerle baktığımda 
Sığınaklar Kurultayı’nı düzenleme ıs-
rarı, kurultayda feminist hattı korumak 
için harcanan emeğin kıymeti benim 
için daha net hale geldi. Devletlerin 
kadın örgütlerini, en önce de feminist-
leri aradan çıkararak kendi STK’larıyla 
politika yapma arzularını ve bu süreçte 
ortaya çıkan devletler ve kurumlar arası 
ilişkileri tekrar tekrar gözden geçirme-
miz gerekiyor. 

Başbakan ve kadın bakanının konuşmalarıyla konferans açılırken bir grup kadın 
ellerindeki pankartları açarak sessiz bir eylem yaptılar

Selime Büyükgöze

Fas’ta bir konferans: 
Kadına yönelik şiddetle mücadelede devlet politikaları
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 7 Ekim 2012 ta-
rihinde basına yansıyan bir 
düğünde evlenen çifte ver-

diği nasihat şu oldu: “Doğum kontrolü 
diye diye soyumuzu kuruttular. Eğer 
böyle giderse 2037 yılında Türkiye yaşlı 
bir nüfusa sahip olacak. En az üç çocuk 
ama beş çocuğa kadar yolu var.” Erdo-
ğan, I. Uluslararası Teknoloji Bağımlı-
lığı Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
“Eşim dört çocuğumuzun bezlerini yı-
kayarak büyüttü. Bezleri kaynatıp, yıka-
yıp kullandı, çocuklarımızı büyüttü. Es-
kiler çok çile çekti. Şimdikilerin işi ko-
lay. Artık çamaşır makinesi var. Bir de 
bu zorluklara rağmen misafirini, komşu-
sunu ağırladılar. Neden misafir geliyor 
demediler. Artık şartlar çok kolay. Beş 
çocuk bile yapabilirsiniz. Erkeklerin de 
artık işi çok kolaylaştı. Eşimin, çocuk-
larımın üzerinde çok hakkı var, ben yo-
ğunluktan çok vakit ayıramadım. Hatta 
bir akşam kızımın odasında bir pusula 
gördüm ‘Babacığım bir akşamını da 
bize ayır’ yazıyordu. Onun hüznü de 
ayrıydı. Ama evlatlarım benim nerede 
olduğumu bildikleri için haklarını helal 
etmişlerdir” dedi. 

Benzer açıklamaları hükümetin 
birçok yetkili ağızlarından da sürekli 
duymaktayız, en son kürtaj tartışmala-

rında duyduğumuz gibi. İlköğretim 3. 
sınıf Türkçe kitabının “Konuşabilmek 
Ne Güzel” adlı metindeki betimleme 
ise şöyle: “Babam elektrikçi, annem 
ev kadını. En büyük zevki sardunya 
yetiştirmek. Ben de sardunyayı çok se-
viyorum ama teneke içinde değil, sak-
sıda. Annem onlara her sabah su verir, 
köklerini eşeler ve ev işini bitirince de 
eline tığını alır, dantel örer. Bir taraftan 
da moda şarkıları mırıldanır.” Bu ör-
nekleri niye verdiğime gelecek olursak; 
ailede kadına biçilen rol, zaman zaman 
modernleştirilse de temelde değişmeyen 
şey; ailenin ve soyun devamlılığı açısın-
dan annelik; ev işlerinin, ailenin diğer 
fertlerinin bakımının, erkeğin, çocuğun 
bakımının her zaman kadın işleri ola-
rak tanımlanmasıdır. Ailedeki cinsiyetçi 
iş bölümü, kadın işleri ve erkek işleri 
olarak iş gücü piyasa-
sında da derinleşerek 
devam etmektedir. Son 
10 yıla baktığımızda; 
genel sağlık sigortası 
tamamen aile merkezli 
planlanmıştır. Erkeğin 
sosyal güvencesi üze-
rinden sosyal güvenlik 
sistemi belirlenmiştir. 
Yargının taciz, tecavüz 
davalarında ve erkek 
şiddetinde kadını hedef 
alan kararları, kadın 

katillerine haksız tahrik uygulanması, 
ailenin korunması için RTÜK’ün ya-
saklayıcı kararları, medya yayınlarının 
dili, evlenenlere maddi yardım kampan-
yaları, eşi ölen kadının eşinin maaşını 
alabilmesi için bir erkekle gözükme-
mesi, Kadın Bakanlığı’nın adının Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 
değiştirilmesi, kürtaj tartışmaları ile 
birlikte soyun devamlılığı, başta başba-
kanın söylediği üzere nüfus politikaları 
ile kadının toplumsal var oluşunu ailede 
gören neoliberal muhafazakarlık, hepsi 
biçilen bu rolün göstergeleridir.

Neoliberal muhafazakarlık, klasik 
muhafazakarlıktan farklı olarak kadın-
lara bir seçme hakkı da tanıyor aslında! 
“Evde çalışabilirsin, dışarıda da çalışa-
bilirsin. Çifte mesai yapma hakkımız 
var; ama çalışırken sendika, sigorta iste-

mutfak cadıları artık feminist politika sayfalarında!

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ilköğretimi yeniden yapılandıran yasa yürürlüğe 
girdi. Bir baskın gibi gelen ve jet hızıyla geçen yasa, kadın emeği açısından ne anlam 
ifade ediyor? 

Ayşe Panuş

 Her şey aile ve sermaye için: 4+4+4 

mutfak cadıları

SFK kurulduğundan beri kadın emeği üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz.  
Kadın emeği üzerine gündelik politik ve kapsamlı bir dil oluşturabilmek 
için SFK içinde bir grup oluşturduk. SFK kadın emeği grubunun yapmış 
olduğu tartışmaları bütün  kadınlarla paylaşmak için 2010 yılı Mart 
ayında “mutfak cadıları” adı altında www.sosyalistfeministkolektif.org 
adresinde aylık e-bülten çıkarmaya başladık. Mart 2011’de bir yıl bo-
yuca yayınladığımız e-bültenleri  derleyerek “mutfak cadıları” kitapçığı 
çıkardık. 2012’de ise ikinci kitapçığımızı bastık. 
Feminist politikanın bu sayısı ile birlikte “mutfak cadıları”, e-bültenin 
yanı sıra dergimizde de yayınlanacak.  Kadın emeği konusundaki  tar-
tışmalarımızı dergide de sürdürmeyi ve böylelikle daha fazla kadın ile 
paylaşmayı umut ediyoruz.
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me. Esnek esnek güvencesiz çalış, ama 
zinhar aileni ihmal etme” diyor patriyar-
ka bize.

Tam da bu noktada kamuoyunda 
4+4+4 olarak bilinen “222 sayılı ilköğ-
retim temel kanununda bazı değişiklik-
ler” adlı ilköğretimi yeniden yapılan-
dıran yasa yürürlüğe girdi ve uygulan-
maya başlandı. Bu yeniden yapılanma, 
eğitimi bir meta olarak kâr getiren bir 
yatırım aracına dönüştürürken, siyasal 
olarak hedefleri de hepimizin malumu. 
Bir baskın gibi gelen ve jet hızıyla ge-
çen yasa, kadın emeği açısından ne 
anlam ifade ediyor? Eğitim bir yandan 
egemen ideolojiyi standart bir şekilde 
üretmek ve yaymak için varsa diğeri de 
sisteme iş gücü yetiştirmek için var. Bu 
açıdan iş gücü piyasasının yeniden ya-
pılandırılması söz konusu. Uzun zaman-
dır devlet, mesleki ve teknik okulların 
yaygınlaşması için sermaye ile birlikte 
çalışmalar yapmakta ve okullarda yön-
lendirme çalışmaları yapılmaktaydı. Bu 

yasa ile birlikte çıraklık yaşının düşürül-
mesinin ana nedeni orta ve küçük ölçek-
li işletmelere ucuz hatta bedava çocuk 
emeği sağlamak. Tüsiad ile kapışmanın 
esas temeli Kobi’lerin çocuk emeğine 
ihtiyaç duymaları, Tüsiad’ı oluşturan 
ana akım sermaye için ise yetişkin insan 
gücüne olan ihtiyaç. 12-13 yaşındaki bir 
çocuğa mesleki yönlendirme yapmanın 
en riskli tarafı cinsiyetçi bir iş bölümü-
nü derinleştirmesi. Ki hükümetin de bu 
yaş grubunu seçmesinin başka bir nede-
ni. Bu yaş grubu çocuklar, henüz somut 
dönemde oldukları için rol modellerine 

göre meslek seçmeleri son derece doğal. 
Biliyoruz ki toplumun ataerkil yapısı ile 
yapacakları seçimler daha çok cinsiyet-
çi olacak. Tabii bu tek başına belirle-
yici değil. Öğretmen tutumları, ailenin 
tutumları da son derece önemli. Tüm 
unsurlar cinsiyetçiliğe göre yapılandı-
rıldığına göre kadın öğrenciler kadın 
işleri olarak tarif edilen işlere, erkek öğ-
renciler ise erkek işleri diye tarif edilen 
mesleklere yönlendirilecek. Eğitimin 
tüm basamaklarında kadın sayısı zaten 
artmaktaydı, önümüzdeki süreçte daha 
çok artacak, sağlıkta çok para getiren 
bölümler haricinde kadın sayısı hızla 
artacak. Hizmet sektörünün tüm dalla-
rındaki cinsiyet verileri böyle oluşabilir. 
Kadının yapacağı işler ailenin düzenini 
bozmadan yapılandırılıyor her zamanki 
gibi. Erkek öğrenciler vasfı yüksek ki, 
vasfı yüksek demek artık teknoloji yo-
ğun emeği gerektiren işler demek olu-
yor. Erkek öğrencilere bilişimi, bilgi-
sayarı vb. mesleklere yönlendirilirken; 
kadın öğrenciler öğretmenlik, moda ile 
ilgili yan meslekler, kreş ve okul öncesi 
öğretmenliği, evde hasta bakımı işle-
ri, doktorluğun bazı branşları, mühen-
disliğin bazı bölümleri, çocuk gelişimi 
bölümleri, dini meslekler vb. olarak 
yönlendirilecek. Tabii tekstil, temizlik 
işleri gibi işler varlıklarını sürdürecek-
ler. Bu yaş grubuna dayatılan meslek 
seçiminin yanı sıra ortaokulu bitiren 
bir öğrenci istediği takdirde yaygın eği-
tim devam ederek eğitimini tamamla-
yacak. Bunun anlamı kadın öğrenciler 
açısından şu: ortaokuldan sonra örgün 
eğitime gönderilmeme olasılıkları çok 
yüksek olduğundan yaygın eğitime ge-
çerek hem evde, hem işte esnek, güven-

cesiz ve bedava bir 
şekilde istihdamda 
yer alacaklar. Top-
lumun erkek ço-
cuklarına sağladığı 
eğitim olanaklarını, 
kadın öğrenciler-
den esirgeyeceğini 
öngörmek şaşırtıcı 
olmaz. Liselerdeki 
eğitim için yaygın 
eğitim yolunun açıl-
ması aynı zamanda 
Türkiye’de zaten 

yaygın olan, erken yaşta zorla evlendi-
rilmelerini de kolaylaştıracak ve derin-
leştirecek.

Yasada zorunlu olmaktan çıkartılan 
ana okulu kapsam dışına çıkartıldı ve 
devletin isteğine bırakıldı. Zaten mev-
cut olan devlete ait olan tüm ana okul-
ları fiyatları 70-500 lira arasında aylık 
ücretleri değişirken; özel kreş ve ana 
okullarının fiyatları da en az 700 liradan 
başlıyor. Bir taraftan her mahalleye kreş 
açılacağı öte yandan kreşe gidecek ço-
cukların annelerinde kriterler aranaca-
ğı söyleniyor. Niyeyse babalarda kriter 
arayan yok. Kriterlere uyan kadınların 
çocukları kreşe alınacak aile bakanının 
ifadesine göre ve de ücretin bir kısmını 
devlet ödeyecek. Kısacası kadınlar aynı 
zamanda iyi bir kreş ve anaokulu müş-
terisi olacaklar. Kadınlara yarı zamanlı 
işler önermekten başka ne anlamı olur 
ki böyle yöntemlerin? Bakım işleri ve 
ev işleri yani ailenin huzuru açısından 
bedava kadın emeği, bir yandan da ser-
mayenin huzuru için ucuz emek olarak, 
kadın emeği.

Eğitimin tüm aşamaları bu gün pa-
ralı hale geldi. 4+4+4 ile bu durum ya-
sallaştı. Kapitalist sistem sürekli bizden 
sertifika, diploma ister. Onlar için kali-
fiye eleman olabilmek için her biri için 
para ödemek zorundasınızdır. Kadınlar 
olarak büyük çoğunluğumuzun yok-
sul olduğu ve esas olarak da aile için 
var olduğumuzdan; diplomalarımız ya 
da onlarca sertifika için ataerkil kutsal 
aileler kaynak yaratmak istemeyecek. 
Kaynaklarını daha çok oğulları için 
kullanacaklar. Peki tüm bunlar yaşanır-
ken sendikalar ne yaparlar üye kadınlar 
için? Kapitalizmle erkek dayanışması 
içindeki sendikalar?

2037’de yaşlı bir nüfusla karşılaş-
mak istemeyen neoliberal muhafazakar-
lar sermayenin genç nüfus ihtiyacı için 
kadınları kuluçkaya yatırmak istiyorlar. 
Aile merkezli bir 4+4+4. Soyun çok ol-
ması için çok doğurmak ve doğanların 
bir fabrikasyonla meslek ve teknik okul-
lara doldurarak, esnekliğin güvencesi, 
kısacası her türlü kuralsızlığın olduğu 
emek piyasasına bol bol doğurmayı 
öneren bir eğitim sitemi ile karşı karşı-
yayız. Biz kadınların vereceği yanıtla bu 
süreci tersine çeviremezsek… 

mutfak cadıları

Eğitim bir yandan egemen 
ideolojiyi standart bir 

şekilde üretmek ve yaymak 
için diğer yandan da 

sisteme iş gücü yetiştirmek 
için var. Bu açıdan iş 

gücü piyasasının yeniden 
yapılandırılması 

söz konusu
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G ünümüz ataerkil¹ kapitalist 
toplumunda cinsiyete daya-
lı iş bölümü teknik, yansız 
bir olgu değildir, erkeklerin 

toplumsal, politik ve iktisadi gücü elle-
rinde tutmasıyla bağlantılıdır. Erkekle-
rin gelir getiren, karar alma mekanizma-
larında yer almalarını sağlayan, onlara 
toplumsal statü ve prestij kazandıran iş-
leri üstlenmesi açık ki ataerkil sistemin 
erkeklere sağladığı ayrıcalıklardandır. 
Ayrıca böylesi görevleri üstlenerek er-
kekler, kadınlar üzerindeki cinsel, top-
lumsal, iktisadi ve politik tahakkümü 
sürdürebilirler; bir başka deyişle cinsi-
yete dayalı iş bölümü erkek egemenli-
ğini koşullar, bu bakımdan cinsiyetçidir.

Peki bu süreç kapitalizm önce-
si toplumlarda nasıl işlemiştir? Antik 
Yunan’da ya da feodal Avrupa’da ka-
dınlarla erkeklerin görevleri ne şekilde 
ayrılmıştır? Bu sorulara yanıt ararken, 
kritik üç noktayı göz önünde bulun-
durmak gerekir. Öncelikle, kadınların 
ve erkeklerin tüm emek etkinliklerinin, 
yalnızca, toplumsal üretimin bütüncül 
bir çözümlemesiyle anlaşılabileceği 
söylenebilir. İnsanlık tarihi boyunca 
toplumsal ihtiyaçlar iç içe geçmiş iki 
koşut emek süreciyle karşılanagelmiştir. 
Bir yanda ihtiyaç nesneleri ile bu nesne-
lerin üretilmesinde kullanılan aletlerin 
üretildiği süreç, öbür yanda çocuğun ye-
tiştirildiği ve bakım ihtiyaçlarının karşı-
landığı emek süreci. Toplumsal üretimin 
çözümlenmesi, bu iki emek sürecinin 
özgül ve iç içe geçmiş yanlarını ele al-
mayı gerektirir. İkincisi, özgül üretim 
tarzı kadınlarla erkeklerin emek etkinli-
ğini şekillendiren koşulları hazırlar. Bu 
nedenle, her bir toplumsal formasyonda 
üretim tarzının karakteristikleri ile ata-
erkil eşitsizliklerin karşılıklı ilişkisi –da-
yanışması ve çatışması- incelenmelidir. 
Üçüncüsü, farklı toplumlarda kadınlarla 
erkeklerin görevlerinin ayrışmasının, 
erkek egemenliğine ve kadınların tabi-
iyetine etkisi araştırılmalıdır.  

***
Toplumsal üretimin ikili karakterin-

den hareketle yapılacak bir çözümleme 
tarihsel maddeci bir yaklaşımın zorunlu 
koşuludur. Marx ile Engels 1845-46 yıl-

ları arasında birlikte yazdıkları Alman 
İdeolojisi’nde, Engels ise 1884 yılın-
da yayımlanan Ailenin, Özel Mülkiyetin 
ve Devletin Kökeni’nde böylesi bir yön-
temden hareket etmiştir. Engels yapıtın-
da maddi yaşamın üretiminin ikili özel-
liğine -bir yandan, yaşam araçlarının ve 
bunların gerektirdiği aletlerin üretimi, 
öbür yandan bizzat insanların üretimi, 
türün üremesi- dikkati çekmişti.

Ancak Marx, kapitalist üretim 
ilişkilerini incelediği muazzam yapı-
tı Kapital’de bu yöntemi unutmuş gö-
rünmektedir. Marx genelleşmiş meta 
üretimi olan kapitalist üretimi incele-
miş, ancak, kapitalist toplumda ne emek 
gücünün yeniden üretimi ne de neslin 
üremesi bağlamında kadınların hane 
içindeki kullanım değerleri üretimine 
değinmiştir. Oysa Kapital’in taslağı, 
1857-58 elyazmaları Grundrisse bakın 
şu cümlelerle açılmaktadır:

Ele alacağımız konu öncelikle maddi 
üretim[dir]. Başlangıç noktamız, şüphe-
siz, toplum içinde üretim yapan bireyler 
dolayısıyla bireylerin toplumsal olarak 
belirlenmiş üretimi[dir].

Bu sözlerin ardından Marx’ın neslin 
üremesini ve bakım işlerini maddi bir 
üretim süreci olarak ele alması bekle-
nirdi. Çünkü, açık ki, kapitalist toplum-
da kadınların hane içindeki emek süre-
ci maddi bir üretim sürecidir. Çocuk, 
yaşlı, hasta ve kocaların bakım işleri 

fiili üretim süreçleridir. Kritik olan, bu 
emek etkinliklerinin kadınların doğa-
sından kaynaklanmamasıdır. Kadınlar 
insan neslinin üremesinde biyolojik 
özelliklerinden ötürü gebelik, doğum 
ve emzirmeyi üstlenirler. Ancak, bu-
nun ötesinde bakım hizmeti vermelerini 
gerektirecek biyolojik bir neden bulun-
mamaktadır. Bu işler, kadınlara ataerkil 
toplumsal ilişkilerce yüklenmiştir; diğer 
bir deyişle toplumsal belirlenimlidir. Ne 
var ki Marx Grundrisse ve Kapital’de 
toplumsal üretimin önemli bir bileşenini 
oluşturan kadınların hane içindeki üreti-
mini toplumsal üretimin asli bir bileşeni 
olarak incelememiştir.

***
Bu ikili üretim süreci toplumların 

“gelişiminde” birbirini dolayımlamış-
tır. Kimi toplumda iki süreç mekan ve 
nitelik bakımından birbirinden nispeten 
kopukken kiminde böylesi mekansal 
ayrışma ya da nitelik farklılaşması söz 
konusu değildir. Örneğin, kapitalist top-
lumda çocuk bakımı gibi toplumun ye-
niden üretimiyle ilintili işler hane içinde 
kadınlarca yürütülürken, erkekler, ge-
nelde, ihtiyaç nesnelerini üretmek üzere 
hane dışında ücretli işçi olarak çalışır-
lar. Ücretli emek, kapitalizme özgü bir 
emek biçimidir ve artı-değer sömürüsü-
nün koşuludur. 

Erkeklerin ücretli çalıştığı işlikler-
de üretim, sermayenin işleyişine tabi 
meta üretimidir. Hane içinde kadınların 
bakım işi, meta karakteri taşımadığı, 
kullanım değeri üretimine dayandığı ve 
karşılığında ücret alınmadığı için piya-
sadaki ücretli işten ayrılır. Ücretli emek 
sürecinde üretilen ürünler ihtiyaç sahip-
leriyle mübadele (piyasa) dolayımıy-
la buluşurken, hane içinde kadınların 
ürettikleri ürünler hane üyelerinin tü-
ketimine dolaysızca sunulur. Elbette ki 
kadınların kullandığı besinden temizlik 
gerecine bütün hammaddeler, pişirici-
den temizleyiciye bütün emek araçları 
sermaye birikiminin ürünleridir, yani 
metadır. Kapitalist gelişme, tüketim bi-
çimine de etkiyerek neyin ne şekilde tü-
ketileceğini, dolayısıyla kadınların hane 
içindeki etkinliğini de belirler. Bununla 
birlikte, kadınların ürettikleri ürünler 
meta değildir çünkü mübadele değeri 
taşımazlar. Ancak kadınlar, meta karak-

Cinsiyete dayalı iş bölümü üzerine notlar
kavramsal ve tarihsel ipuçları
Ataerki, kadınlara ve erkeklere farklı görev ve sorumluluklar yükleyerek, erkeklerin 
egemenliklerini sürdürmesini ve kadınları denetim altında tutmasını sağlıyor

Melda Yaman Öztürk

mutfak cadıları
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teri taşıyan emek-gücünün yeniden üre-
timinin önemli bir bölümünü karşılarlar. 
Ayrıca, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi, 
aynı zamanda, üretici gücün yetiştiril-
me sürecinin bir parçasıdır. Elbette ki 
kadınlar, hane içinde kapitalist üretime 
özgü sömürü biçimi olan artı-değer sö-
mürüsüne uğramazlar; ne var ki, zaman-
larının büyük bölümünü, karşılıksızca, 
erkeklerin ve öbür hane üyelerinin bakı-
mına ayırmaları, özgül bir emek sömü-
rüsüne tabi olduklarını düşündürür.

Ücretli iş edinen kadınların emek sü-
reci de özgüllükler barındırır; kadınlar 
emek güçlerinin yanı sıra reklamcılıkta 
olduğu gibi bedenlerinin metalaşmasına 
ya da adet günlerinin takibindeki gibi 
çeşitli ataerkil tahakküm biçimlerine 
maruz kalabilirler.

Kapitalizm öncesi toplumlarda bu iki 
süreç günümüz toplumları kadar keskin 
farklılıklar içermemekle birlikte, ka-
dınlarla erkeklerin toplumsal görevleri 
ayrışmıştır. Örneğin meta ilişkilerinin 
gelişmediği feodal toplumlarda toplum-
sal üretim geçimlik üretime dayalıdır. 
Tarımsal üretimin yapıldığı toprak ya da 
zanaat üretiminin gerçekleştiği işlikler 
her zaman değilse de sıklıkla hanenin 
uzantısı konumundadır. Kadınlar başlı-
ca üretim alanı toprakta çitfçiliğin yanı 
sıra yer yer zanaat üretimine katılmış, 
kovuluncaya dek çeşitli loncalarda ör-
gütlenmişlerdir. Akademik erkek ege-
men tıp kurulup, kadınlar bu alandan 
dışlanıncaya dek tek şifacılar kadınlar-
dır. Emek etkinliklerinin çeşitlenmesiy-
le prestij, özerklik ve cinsel bağımsızlık 
kazanmaya başlamalarının ardından 
birçok zanaatın kadınlara yasaklanması, 
erkek hekimliğin kurumsallaşması ve 
elbette cadı avı -direnen kadınlar zorla 
susturulmuş, ya da diri diri yakılmıştır-, 
cinsiyete dayalı işbölümünün kadınlarla 
erkekler arasında bir mücadele alanı ya-
rattığını düşündürür; zira ataerkil feodal 
toplumda erkekler, kadınların ebelikle 
ya da zanaatçılıkla edindiği toplumsal 
prestiji ve bağımsızlığı, emek etkinlik-
lerini kısıtlayarak ellerinden almıştır. 
Böylece, erkekler kendilerinin ve ka-
dınların görevlerini yeniden tanımlaya-
rak yeni bir iş bölümü yaratmış, aynı 
zamanda kadınların bedeni ve emeği 
üzerindeki tahakkümü güçlendirmiştir.

Bununla birlikte feodal toplumda da 
bakım yükü yine kadınların omuzların-
dadır. Çocuk bakımı, örneğin, günümüz-
deki gibi kadınların temel uğraşı değilse 
de, hane içindeki kadınların yükümlü-
lüğündedir. Çocukların erken yaşlardan 
itibaren üretici güç görülmesi, kapitalist 
topluma kıyasla feodal toplumda emek 
gücünün özgüllüğünü ortaya koyar. Fe-

odal haneler emek gücünün üretildiği ve 
yeniden üretildiği yer olduğu gibi “is-
tihdam edildiği” yerdir de. Feodalizmin 
son dönemlerinde cinsler arasında kuru-
lan yeni iş bölümüne yeni kadınlık tari-
fi eşlik etmiş, annelik ve kadınlık, iffet 
ve namus gibi ataerkil normlarla “be-
zenerek” yeniden tanımlanınca, çocuk 
bakımı yükü de ağırlaşmıştır. Kadınlar-
la erkeklerin görevleri fiilen ve zaman 
zaman mekansal olarak farklılaşsa da, 
benzer karakterdedir. İster –uzak tarla-
larda- tarımsal üretim ister -hane dışın-
da- işliklerde zanaat üretimi isterse hane 
içinde çocuk bakımı olsun, hemen bütün 
işler, genellikle, ihtiyaç için üretim kate-
gorisindedir. Ayrıca feodal üretim biçi-
minde –erkek- derebeyinin -erkek ya da 
kadın- serfin artık ürününe el koyması, 
kapitalist artı-değer sömürüsüne kıyas-
la daha görünürse de, feodal toplumda 
kadınların hane içi emekleri, kapitalist 
toplumda olduğu gibi “görünmez”dir.

***
Cinsiyete dayalı iş bölümü ataerkil 

sistemin devamlılığının koşuludur. Ata-
erki, kadınlara ve erkeklere farklı görev 
ve sorumluluklar yükleyerek, erkeklerin 
egemenliklerini sürdürmesini ve kadın-
ları denetim altında tutmasını sağlamak-
tadır.

Günümüzde erkeklerin düzenli bir 
gelir edinmesi, toplumsal kaynaklara 
erişimi, sanatsal, bilimsel etkinliklere 
katılımı daha kolayken, hane içindeki 
bakım sorumlulukları kadınların ücretli 

bir işte çalışmasının, çeşitli etkinliklere 
katılmasının, kendini geliştirici bir uğ-
raş edinmesinin önündeki başlıca engel-
dir.

Öyle ki, tarihte yönetici, düşünür, bi-
limci ya da sanatçıların büyük çoğunlu-
ğunun erkek olmasının maddi koşulları 
bulunmaktadır; kadınlara felsefe, bilim 
ve sanat gibi alanlar kapatılmış, bakım 
işleri yüklenmiştir. Antik Yunan’da, 
örneğin, özgür erkek yurttaşlar, karıla-
rı, kızları, anneleri –ve tabii ki kölele-
ri- yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak 
üretimi gerçekleştirdikleri, çocuklara 
baktıkları ve hane içindeki işleri düzen-
ledikleri içindir ki, demokrasi üzerine 
konuşmaya ya da felsefe ve sanata va-
kit bulamamışlardır. Kadınlarsa politik 
yaşamdan dışlanmış ve oikos (hane) 
yönetimiyle sınırlı görevlerden sorumlu 
tutulmuşlardır. Aristoteles’in köleliği de 
kadınların “görevlerini” de doğal bul-
ması bundandır.

O halde açıktır ki, kadınların özgür-
leşmesinin ve gerçek anlamda eşitlikçi 
bir toplumun koşulu, toplumsal görev-
lerin kadınlarla erkeklere eşitlikçi bir 
biçimde dağıtılmasından geçer. Böylesi 
bir toplumda cinsler arasındaki iş bölü-
mü kadınlarla erkeklerin üreme edimin-
deki görevlerinin farklılaşmasıyla sınırlı 
kalacaktır. Hakkaniyetli bir bölüşüm 
gereğince, kadınlar bebekleri dokuz ay 
karınlarında taşıdıkları ve bir yıl kadar 
da emzirdikleri için, çocuk bakımında 
erkeklere daha fazla sorumluluk yükle-
nebilir. 
________________

¹ İngilizce patriarchy (Fransızca la patriar-
cat) kavramını “ataerki” sözcüğüyle karşılı-
yorum. Avrupalı sosyologlar, politik iktisat-
çılar ve siyaset bilimciler feodal toplumda 
yönetim veya otorite  biçimini tanımlamak 
üzere patriarchy kavramını kullanmıştır. 
Ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısında 
Avrupalı feministler kavramı erkek ege-
menliği sistemini adlandırmak üzere yeni-
den tanımlayarak feminizme kazandırmıştır. 
Ancak, kimi feministler feodal kalıntılar ba-
rındırdığı gerekçesiyle patriarchy kavramı-
na karşıdır. Türkçe’de ataerki başlarda eski 
yönetim ve otorite biçimlerini adlandırmak 
üzere bu yabancı sözcüklere karşılık türetil-
mişti. Günümüzde bazı feministler ataerki 
sözcüğünü erkek egemenliği sistemi olarak 
tanımlayıp, feminist patriarchy’ye karşılık 
kullanmaktadır. Kritik olan, ataerki sözcü-
ğünün Türkçe’de erkek egemenliğini çağrış-
tırmasıdır. Feministlerin, ataerkiyi, içeriğini 
doldurarak, feminist literatüre kazandırma-
sını politik bir kazanım görüyorum (bkz. 
“Ataerki: Bir Kavramın Yeniden İnşası - 
“Eski” Ataerki’den Ataerkil Kapitalizme”, 
Melda Yaman Öztürk, Eğitim Bilim Toplum, 
2012, http://www.egitimbilimtoplum.com.
tr/index.php/ebt/article/view/467/pdf).

Cinsiyete dayalı iş bölümü üzerine notlar
kavramsal ve tarihsel ipuçları

Marx’ın neslin üremesini 
ve bakım işlerini maddi bir 

üretim süreci olarak ele 
alması beklenirdi. Çünkü, 

açık ki, kapitalist toplumda 
kadınların hane içindeki 
emek süreci maddi bir 

üretim sürecidir
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DOSYA

Pek tabii aşka veda...
Bu geminin kolektif mürettabatı size tepe tepe kullanacağınız “aşk kullanma kıla-
vuzu” değil, “aşka veda edişin” politik yazılarını hazırladı dağları delerek!
Konu aşk olunca meğer çok sözümüz varmış asabi tonda;  tarihsel nedenlerimiz 
dolayısıyla.  Bu yüzden 16. sayımızın dosya konusu biraz kabarık oldu.  Kapitalist 
patriyarkal sistemin yarattığı çölde bize bir vaha gibi sunulan aşk serabına karşı 
eleştirel feminist pusulayı elden bırakmadık. Aşkın bugünkü sistemde inşa edilişi-
nin gerisindeki güç ve sömürü ilişkilerinin hayatlarımıza sızan biçimlerini deşifre 
etmeye çalıştık. Zira “inadına aşk” dememek için çok nedenimiz var. Çuvaldızı 
tabii ki tarihsel hesabımızın olduğu erkek egemen sisteme, onun öznesi erkeklere, 
iğneyi de aşka dair mitleri yeniden ürettiğimiz gerekçesiyle kendimize batırmayı 
ihmal etmedik.  Mevzu uzun, nokta ya da iki nokta koymak değil bizimkisi, bir virgül 
düşünmek ve tartışmak, bir üç nokta her daim bilincimizi bilemek için. 
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Bugün, “aşk her şeyi affeder 
mi?”den “aşkı affetmeli 
mi?” noktasına gelene ka-
dar, duygusal envanterimiz-

deki dökümlerde bilumum acı türlerini, 
enerji kayıplarını, hayal kırıklıklarını 
ve kendinden vazgeçişleri görmek 
mümkün. 

Kadınların aşkı yaşama biçim ve 
içeriklerini feminist bir süzgeç ve 
eleştiriden geçirmeyi amaçlayan bu 
dosyada, sınıf ve erkek egemen sistem 
üstü sunulan aşk güzellemesine biraz 
çomak sokalım dedik. Acılarımızı din-
dirirkenki keyfin rehavetine çok kapıl-
madan; uyanık tutabilmek için kendimi-
zi, birbirimizi dürtelim istedik. 

Aşık olan halimizi severken, 
devreye giren kurgu ve yakıştırma-
larımızın, “gönüllü” yanılsamala-
rımız ve “bile bile lades”lerimizin 
aynasından kendimize bakabilmek, 
tercihlerimizin ideolojik analizi-
ni yapabilmek için çok nedenimiz 
yok mu? 

Toplumsal uygunluk ve kabul-
ler üzerinden de biçimlenen duygu-
ların bir durağı olan aşkın masum 
olup olmadığını sorgulamayacak 
mıyız? Neden bir kişi sadece başka 
bir kişide kendini biricik hissetme-
li ya da tek eşli aşkın “garantörlü-
ğüne” sığınmak bizi “birlikteyken 
yalnız”laştırmaz mı? Hetoroseksüel 
aşkın hiyerarşik yapısına, onun toplum-
sal cinsiyeti yeniden üreten yanlarına, 
romansların yapaylığına, aşkı mutlak 
olarak yaşamamız gerektiğine dair mite, 
aşık olmayan ya da olamayana “kötü-
rüm” muamelesi edilmesine lafımız ol-
mayacak mı?

Aşk adına, baştan doğruluğuna inan-
dığımız pür! haline binaen sözümüzü 
söylemekten alıkoyanın, ertelemelerin 
nedenini kendimize sormayacak mıyız? 

Stevi Jackson, arzu ve tutkunun do-
ğal değil, tarihsel ve kültürel olduğunu 
vurgularken, aşkı yaşarken karşılaştığı-
mız hayal ve gerçek arasındaki uyum-
suzluğu fark etmenin kadını güçlen-
dirme potansiyeli taşıdığını da söyler. 
Jackson, gemenlik ilişkilerinin değir-
menine su taşımak, tahakküme gönüllü 
boyun eğmek, ilişkide duygusallığın ve 
duygusal emeğin yüceltilmesine cevaz 

vermek ise biz kadınların suç ortak-
lığına kapı aralar der. Bu kapıya kilit 
vurmadan önce mutlaka kapıdan içeri 
bakmamız gerekiyordu. Heteroseksü-
el ilişkilerdeki gücün, hazzın, emeğin 
asimetrik dağılımı üzerine düşünmek, 
aşkın işlevi nedir, aşk neye hizmet eder 
sorularına faydalı yanıtlar sunduğundan 
heteroseküel ilişkilerden çokça bahset-
tik. 

Anaakım edebiyat ve felsefe litera-
rüründe, heteroseksüel aşka dair mis-
tik ve muğlak dil, aşkı tariflemedeki 
sıkıntıyı herkesin üzerinden alıyordu. 
Kadınlara, aşktaki rollerini hatırlatma-
nın gerekmediği anlarda, kimi zaman 
aşkın coşkunluğundan bahsederken aşkı 
yaşayan öznelerin cinsiyeti bile unutu-

luyordu. Oysa anlamı öznenin kadın 
ya da erkek oluşuna göre konumlanan 
sözcükler ya da cümleler, kendi içeri-
sinde cinsiyetlerin kolektif bilincini ba-
rındırıyordu. Örneğin, son dönemlerde 
moda olmuş “Issız Adam” adlı film, çok 
yaygın olan bir erkeksi hale isim koydu. 
Çoğu kişinin sinemadan aşkı bularak 
çıktığı bu filmde birçok kadın da kendi 
ıssızlıklarının erkeklerinkine pek ben-
zemediğini fark etti. Aşkta sorumluluk 
almaktan kaçan, içe dönük, depresif, tu-
tunamayan erkeksi halleri kastederken 
kullandığımız, bilinçli bir istekten kay-
naklı “ıssızlıkla”, aşkta erkekler tarafın-
dan duygusal şiddete maruz kalıp sosyal 
çevresinden ve kendini gerçekleştirme, 
kendi olma durumundan uzaklaştırılan 
kadının “ıssızlık” hali patriyarkal sis-
temde ezen ve ezilen her iki özne için 
bambaşkaydı.

Onların zevki sefa için yelkenlere 

fora verirken söyledikleriyle, bizim san-
ki bir harp alanından kaçar gibi benli-
ğimizi kurtarmak için söylediklerimiz 
arasında derin bir fark var.

Fakat zaten bu bize çok önceden iyi-
ce öğretilmemiş miydi? Bir yanda “aş-
kın hepimizin gönlünü fethedeceğini” 
vaat eden söylem, kadınlara “tamam-
lanmaları” için, hayattaki bütün dertleri 
çözmeye kadir bir adamı beklemelerini 
öğütlerken; diğer yanda “aşk acıtır” 
söylemi, kadınların erkeklerden çok da 
fazla bir şey beklememeleri gerektiğine 
onları alıştırıyordu. Bu bilgiler bize açık 
mesajlarla iletiliyordu ya da biz, biraz 
gözlemle çevremizden gerekli bilgileri 
ediniyorduk: “Erkeklere güven olmaz.” 
“Hayal kırıklığı, sorumsuzlukla karşı-

laşmak heteroseksüel ilişkilerde 
kaçınılmazdır.” Böylece erkeklerin 
tüm sorumsuzlukları, duygusuzluk-
ları da normalleştirilmiş oluyordu. 
Hem bizi kurtaracak hem de hayal 
kırıklığı yaratacak bir adam nasıl 
mümkün olur, diye aklımız karışa-
cak olsa bizi romanslar yatıştırıve-
riyordu. 

Bunca hayal kırıklığının yanın-
da alternatif sunmak, aşkın olmasa 
da tutkunun, isteğin pozitif bir ta-
nımını bugünden yapmak cesaret 
istiyordu; fakat tecrübelerimize 
güvenip kendi deneyimlerimizden 
yola çıkarak, heteroseksüel ve tek 
eşli ilişkilerin dışındaki umut veren 

deneyimlerden de bahsetmeye çalıştık. 
Heteroseksüel aşk ilişkilerinden öğre-
nilenlerin, direniş gösteren başka ilişki 
biçimlerine sızabileceğini biliyorduk. 
Yine de kadınlar arası ilişkiler, daha 
eşitlikçi bir potansiyel taşıyordu. Dos-
yamızda bu ilişkilerden aktarımları da 
bulacaksınız.

“Her kadının aşkı kendine” diyeme-
yecek kadar sorumluyuz birbirimizden 
ve gelecek kuşak kadınlardan. Aşkı biri-
cik ve mutlak odak olmaktan çıkaracak 
formüllerimiz olmasa da önerilerimiz/
alternatiflerimiz olması gerektiğine ina-
nıyoruz. Tutkuyu bir noktaya yoğun-
laştırmanın tehlikelerini görmek, başka 
yoğun duygusal ilişki biçimleri olduğu-
nu yeniden hatırlamak, kendimizi güç-
lendirebileceğimiz duygu çeşitliliğine, 
duygusal ortaklıklara ve paylaşıma izin 
veren birliktelikleri aramak, tutkuyu da-
ğıtmaktan yanayız. 

Feminizm ve aşkın hâl-i pür melali
“Her kadının aşkı kendine” diyemeyecek kadar sorumluyuz birbirimizden ve gelecek 
kuşak kadınlardan

Candan, Gülhan, Güneş

DOSYA
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-Evet; belki,..; bilmem..; nasıl 
olur bu?; ne demek ki bu? 

Bir dondurma üzerinden 
bir robotun diğerine yönelttiği bu soru-
nun doğru cevabı hangisi, normal ceva-
bı hangisi, beklenen cevabı hangisi ya 
da farklı cevabı hangisi? 

Aşkı bu soruyla anlatan bu reklam, 
bizim hangi yanıtı vereceğimiz beklen-
tisi üzerine. Yani bu sorunun beklenen 
bir yanıtı var elbet ve bu yanıt aynı za-
manda doğru ve normal cevap: Evet! O 
olmazsa (biraz naz yapılacaksa) “Bel-
ki..” ya da “Bilmem ki..” de olabilir. 
“Nasıl olur?” sorusu ise kafamızı ka-
rıştırır. “Bu robot nerede yaşamış aca-
ba?” diye düşünürüz. En farklı ve bek-
lenmedik yanıt açıkça bunun ne demek 
olduğunu sormak. Bu robot kesinlikle 

bizim dünyamıza ait değil; hiç aşk filmi 
mi görmemiş, roman mı okumamış, en 
korkuncu, dizi de mi izlememiş!! Bizim 
dünyamızdan değil, gerçekten!

Kültürümüz (popüler ya da diğeri) 
bu “evet!” cevabının verilmesini nor-
mal hale getiren senaryolar, anlatılar, 
atasözleri ile dolu. Ayrıca, bu cevabı 
gerektiren önemli toplumsal yapı ve ku-
rumlar da var. Tabii başta aile. Modern 
ailenin aşk evliliği ile kurulmasının ön-
görülmesi, aşkı engelleyenlerin ya geri 
kafalı ya da farklı bir etnik gruba ait 
olduğu fikri (ki bunlar aslında aynı an-
lama geliyor), zaman içinde aşkın sev-
giye dönüşeceğine dair beklentilerimiz 
bizi normal, toplumsal yapıları da meş-
ru kılan, aynı topluma ait kişiler haline 
getiriyor. Bizler böyle yaşadıkça, ista-
tistikler tutulabiliyor (hanehalkı birim 
olarak ele alınabiliyor), anne-baba ve 

çocuktan oluşan ailenin geçiminin kaç 
parayla sağlanabileceği, ne kadar vergi 
alınabileceği, tabii ki nüfusun artış hızı 
hesaplanabiliyor ve ona göre teşvikler 

veriliyor, maaşlar saptanıyor, sendika-
lara izin veriliyor ya da verilmiyor ve 
benim aklıma gelmeyen daha bir sürü 
öngörü sayesinde toplum idare edili-
yor. Ama en başta ne kadar tüketileceği 
hesaplanıyor tabii. Ve tabii başta aşkla 
tüketmemiz, aşk için tüketmemiz (sev-
gililer gününden başlamak üzere) ya da 
aşksız kaldığımız için tüketmemiz ön-
görülüyor. 

Aşk üzerinden bir bütüne ait olabile-
cek öznelliklerin ve o bütünün işleme-
sini mümkün kılan ekonominin kurul-
masına tanık oluyoruz. Bir yandan se-
naryolar tüketiliyor, bir yandan metalar; 
ikisini birbirinden ayrı düşünmemizi ar-
tık reklam denen müthiş alan engelliyor. 
Reklamlar da diziler de aşk üzerine as-
lında hepsi birbirine benzeyen senaryo-
lar kurar. Bu senaryoların başında tabii 
aşkın doğallığı var. Aşk, deniyor, doğal 
bir duygu. İnsanın içinde var. Eğer aşık 
olamıyorsan sende bir bozukluk var. 
Çünkü insan aşksız kendini eksik hisse-
der. Aşk, o bütünleşme, bütün olma iste-
ği, bir elmanın yarısı meselesi.. Aşk bir 
kimya, kime neden aşık olunacağı belli 
olmaz (gönül bu, ota da konar misali..). 
Aşk bir yıldırım çarpması gibi bir şey, 
ayaklarını yerden keser, ya da karnına 
nedeni bilinmez bir ağrı saplanır. Bu 
yüzden de “ben aşık mıyım?” sorusu 
anlamsızdır. Normal insan hemen an-
lar aşkın onu çarpıp çarpmadığını. Aşkı 
anladıktan sonraki aşama önüne engel 
çıkması. Ama aşk bu, o engelleri yıkıp 
geçer. Senaryoları sonuna kadar takip 
etmemiz o engellerin nasıl aşılacağını 
seyretme arzumuz ve tabii aşkın galip 
gelmesini her şeyden çok arzu etmemiz. 
Dolayısıyla aşk senaryolarını sadece tü-
ketmiyoruz, onlara yatırım da yapıyo-
ruz. Yatırım yaptıkça da aşk sayesinde 
dönen toplumsal ilişkilere ait oluyoruz, 
yani buralı olabiliyoruz.

Aşkımla erir misin?

Vatan aşk nesnesi olarak 
yüceltilirken aslında 

insanlar, bu ideal üzerinden 
birbirleriyle ilişkileniyorlar, 

saf tutuyorlar

Ne hizmet aşkı ne vatan aşkı ne de Leyla’nın aşkı bir tamamlanma getirmiyor. Aksine 
bir yayılma, genişleme, bir dinamizm getiriyor. Yaşamın birçok alanına sızabilen, 
eridikçe değişen, değiştikçe de güçlenen bir aşktan söz ediyoruz artık
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Aşkın fenomenolojisi üzerine ça-
lışanların bazıları, aşkın o kadar anla-
şılmaz olmadığını söyler. Onlara göre, 
aşk bir idealleştirme içerir. Yani aşkın 
nesnesi, kime aşık olacağımız, o kadar 
da bilinemez değildir. Kendimiz gibi 
olmayana ama kendimizde görmek is-
tediğimiz nitelik ya da değere duyulan 
bir arzudur aşk. Bizim olmasını iste-
diğimiz bu nitelik ya da değerler biz 
onları arzuladığımız için bizim tarafı-
mızdan idealleştirilir. Bu anlamda da 
aşk bir yatırımdır, kendi benliğimizde 
bize göre yetersiz olanı içermeye yap-
tığımız bir yatırım. Yani 
bir benlik meselesidir. 
Aşka yatırım yapmak 
kimine göre henüz bile-
mediğimiz bir dünyaya 
bağlanmaya çalışmak, 
yani içinde yaşadığımız 
dünyayı aşmaya çalış-
mak, (değişimi, farklıyı 
idealize etmek) kimine 
göreyse içinde yaşadı-
ğımız dünya ile aidiye-
timizi pekiştirmek. 

Aşkın nesnesi bu 
anlamda bir muamma 
değil ama birçok fark-
lılıklar da içerir. Mesela 
illa ki farklı bir cinsiyet-
ten olana aşık olunacak 
ya da illa ki bir insana 
aşık olunacak diye bir 
gereklilik de yok ortada. Etrafımızdaki 
aşklar bu çeşitliliği yansıtıyor. Vatan aş-
kının mesela nelere kadir olduğunu her 
an etrafımızda görmek mümkün. Vatan 
aşk nesnesi olarak yüceltilirken aslında 
insanlar, bu ideal üzerinden birbirleriy-
le ilişkileniyorlar, saf tutuyorlar. Vatan 
aşkıyla yanıp tutuşmak, vatana aynı 
hislerle bağlı olmayanların varlığını 
da varsaymak ve onlara karşı durmak 
anlamını taşıyor. Böylece birileri va-
tana yatırım yapıp şimdi olmazsa bile 
ileride bu yatırımın karşılığını almayı 
beklerken, diğerlerine her çeşit şiddeti 
uygulamayı normal ve ait olmanın bir 
parçası olarak görebiliyorlar. Vatan bu 
karşılığı vermedikçe vatana duyulan 
aşk daha büyüyor, şiddetleniyor. Yani 
bu aşklar sayesinde toplum sadece idare 
edilmiyor, aynı zamanda kontrol altına 
da alınmış oluyor. 

Bir de aşkla hizmet meselesi var 
şimdilerde çok duyulur olan. Bu da ta-
bii vatanla bağlantılı. Vatana, millete 
aşkla hizmet etmek artık siyasetin ta-
nımı oldu. Daha doğrusu siyaseti siya-
setten yok etmenin biçimi oldu. Nasıl 
bir toplumda yaşamak istiyoruz sorusu 
artık gerilerde kaldı ve biz sadece na-

sıl bir hayat yaşamak istiyoruz soru-
suna odaklanmaya çağrılıyoruz. Bu da 
tabii hayat tarzı yani ne tükettiğimize 
gelip bağlanıyor yeniden. Aşkla hiz-
met edenler bu durumda aşksız hizmet 
edenlerden daha çok prim yapıyorlar. 
Ait olmanın vatanı daha çok sevmek ve 
daha çok tüketmek anlamına geldiği or-
tamda hizmet aşkı bu aşkı istemeyenleri 
korkutacak kadar güçlü hale geldiyse de 
genel kabul gördüğü aşikar. Aşkla hiz-
met etmek samimiyeti gösterir hale gel-
di. Eğer yaptığı hizmette samimiyse bir 
kişi, bize kendini olduğu gibi gösteriyor 

demektir. Gerçekten kişinin bu memle-
keti sevdiğini, aşksız hizmet edenlerin 
ise riyakarlıklarının ifşa edildiğini anlı-
yoruz aşkla hizmetten. Yani yine bir saf 

tutma, kendini bir tarafa yerleştirme, 
diğerini de samimiyetsizlikle suçlaya-
rak saf dışı etme hali var. Aşkla hizmet 
edenler bu hizmet sayesinde siyasetten 
arınıyorlar, yani kendi geldikleri yeri 
aşıyorlar, daha iyi insanlar oluyorlar, 
idealize ettikleri vatana millete daha 
bir yaklaşıyorlar ve bu şekilde idealize 
ettikleri bu vatanın ve milletin kendile-
rine diğerlerinden daha yakın olduğunu 
ve uğruna ölünecek kadar değer verdik-
lerini bir kez daha göstermiş oluyorlar. 

Aşk bir aşkınlığı da beraberinde 
getiriyor galiba. Yani gerçekten de aşk 
ile erimiş mi oluyorlar? Aslında Leyla 
ile Mecnun’un kült dizi haline geldiği 

bu memlekette buna şaşmamak lazım. 
Dizide Leyla’nın gerçekten de erkek-
ler arasındaki bağları güçlendirmekten 
başka bir işlevi yok. Leyla bahane. Bu 
adamların bütün absürdlüklerine rağ-
men adam gibi adam olduklarını göster-
meye yarıyor. Değil mi ki en önemli şey 
bu erkek kardeşliği... Efsanede de böyle 
bir aşkınlık var tabii. Orada da Leyla 
Mecnun’un aşkın aşka yaklaşması için 
bir bahane. Ama Leyla o aşkın aşktan 
pek anlamıyor, diğerine duyduğu aşka 
saplanıp kalıyor. Acaba aşkın aşka 
ulaşmayı göze alanlar erkek cinsinden, 

dünyevi aşka takılıp 
kalanlar kadın cinsinden 
insanlar mı gerçekten? 
Kadınların duygusal ol-
duğu meselesi de acaba 
bu saplantıyla mı ilişki-
li? Acaba kadınlar duy-
gusal olmazlarsa hem 
kadınlıklarından hem 
de vatana aidiyetlerin-
den mi şüphe edilecek? 
Ya da “yanlış” aşklar bu 
kadınlar hakkında bize 
neler söyleyecek?

Bu aşkınlık mesele-
sine biraz daha dikkatle 
bakmak lazım. Senar-
yo bize diyor ki aşk bir 
tamamlanma arzusu. 
Kendini eksik hisseden 
aşkının nesnesi üzerin-

den kendini tam hissedebilecek. Ne de 
olsa psikanaliz, özne eksikliğin öznesi-
dir der. Ne hizmet aşkı ne vatan aşkı ne 
de Leyla’nın aşkı bir tamamlanma ge-
tirmiyor beraberinde. Aksine bir yayıl-
ma, genişleme, bir dinamizm getiriyor. 
Gerçekten de erimeyi ciddiye alırsak; 
erimek de yok olmaktan ziyade, böyle 
bir yayılma genişleme anlamına geli-
yor. Yaşamın birçok alanına sızabilen, 
eridikçe değişen, değiştikçe de güçlenen 
bir aşktan söz ediyoruz artık. Ama top-
lumda dolaşan senaryolarda aşkınlığın 
hep bir adresi var. Kimi dünyevi olan-
dan sıyrılabiliyor, kimiyse dünyevi olsa 
da yine de kutsal olana, yani vatana 
doğru yol alabiliyor aşk sayesinde. 

Kişiyi aşan bir aşk tüm bir toplumu 
sarınca, aidiyetin şartı haline gelince 
ortaya nasıl bir dünya çıkacak? Kimi-
ne göre aşkınlığın adresi olmayınca her 
an değişime açık, bütünsellikten arın-
mış, hayatiyet dolu, yaşayan bir dün-
ya olacak bu. Kimine göre ise, Aldous 
Huxley’in gerçekten de herkesin robot-
laştığı Cesur Yeni Dünya’sına bir adım 
daha yaklaşmış olacağız. Artık meşre-
binize göre... 

Dizide Leyla’nın gerçekten 
de erkekler arasındaki 

bağları güçlendirmekten 
başka bir işlevi yok. Leyla 

bahane

DOSYA
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“...günümüzde her başarılı aşk ilişkisine, 
her kısa süreli zenginleşme deneyimine 
karşılık gelen, muhakkak en az on adet ço-
ğunlukla kişilik yıkımı ile sonuçlanan, ya da 
en azından yeniden aşık olmayı zorlaştıran 
-hatta bazı durumlarda tamamen imkansız 
hale getiren... yıkıcı aşk deneyimi, ve uzun 
süren aşk sonrası moralsizlik dönemi vardır. 
Bu durum aşk sürecinin kendisine içkin de-
ğilse başka nedir?”

Shulamith Firestone, Cinselliğin Diya-
lektiği

Feministler aşkın, mutlululuğun, 
aşkınlığın ve kendini gerçekleş-
tirmenin zemini olduğu görüşü-
nü reddetti. Tam tersine aşkın, 

kadınların erkeklere olan tabiiyetlerini 
kabullenmelerini ve sevmelerini sağlayan 
sosyal bir ilişki biçimi olduğunu söyledi-
ler. Simone de Beauvoir, İkinci Cins’te 
aşk ilişkisi içerisinde kadınların kendile-
rinden vazgeçmelerinin esas olduğunu 
ve bu yolla erkeklerin tahakkümlerini 
sürdürebildiklerini anlatır. Shulamith 
Firestone Cinselliğin Diyalektiği’nde, 
erkeklerin sahip olduğu sosyal güç ve 
imkanların kaynağının kadınlar tara-
fından erkeklere sunulan aşk olduğunu 
söyler. Erkek egemen tahakkümün in-
şasında aşkın çimento işlevi gördüğünü 
vurgular. Christine Delphy ise “Kadınlar 
kocaları için çalışmaz, çünkü onları se-
ver ve saygı duyarlar” derken, aşkın 
kadın emeğinin sömürüldüğü gerçeğini 
perdelediğini belirtir. Feministler aşkı 
sadece eleştirmekle kalmadı; evlilik ve 
aile bağlamında aşkın kadını kısıtlayan 
yapısına alternatif olan aşk biçimlerini 
de destekledi. Böylelikle ayrı yaşama, 

çok eşli yaşama, aşk ve cinselliği bir-
birinden ayırma gibi farklı pratikleri de 
uygulamaya çalıştı. Peki, böyle mutlu 
muyuz? Günümüzde pek çoğumuz ev-
lenmeyi ya da evliliğe benzer biçimde 
aşk ilişkisi yaşamayı tercih ediyor. Bu 
durumun nedeni sadece ‘yanlış bilinç’ 
ya da ‘iç zincirlerimizi yeterince kıra-
mayışımız’ ile açıklanabilir mi?

Feminist yazın, aşkın kadının erke-
ğe olan bağımlılığını pekiştiren, kadının 
sömürüsünü gizleyen özünü ifşa etmede 
başarılı oldu. Ancak iki konunun yete-
rince irdelenmediğini düşünüyorum. 
Bunlardan ilki, aşkın hangi mekaniz-
malar ile erkek egemenliğini pekiştir-
diği, ikincisi ise bu mekanizmaların 
günümüzde artan çeşitliliği. Kadınlar 
üzerindeki erkek egemen tahakkümün 
aşk ilişkisi yoluyla kurulma biçimle-
ri çeşitleniyor, farklılaşıyor ve belki de 
tüm bunlar toptan bir dönüşüme tekabül 
ediyor. Bu yazı ile aşkın erkek egemen-
liğini pekiştiren bazı mekanizmalarının 
günümüzde yaşadığı değişimi anlatma-
ya çalışacağım. Başarabildiğim ölçüde 
günümüz aşk ilişkilerinin yıkıcı özünün 
psikolojik ya da biyolojik değil, duygu-
larımızı ve tercihlerimizi şekillendiren 
bir dizi sosyal gerilim ve çelişkiden iba-
ret olduğuna dikkat çekeceğim. Erkek-
ler ile kurduğumuz aşk ilişkilerinde bizi 
zayıf düşüren temel etkenin “hain kalp-
lerimiz” değil, patriyarkanın yeni bi-
çimleri olduğunu düşünüyorum. Elbette 
bu yazı kapsamındaki tahliller her türlü 
aşk ilişkisini değil, belli bir tür aşk biçi-
mini ele alıyor. Ancak bu türün güncel 
olduğunu iddia ediyorum. Son olarak, 
bu yazı kadın kadına ya da erkek erkeğe 
yaşanan aşk ilişkileri kapsamında hiçbir 

söz söylemiyor. Aşk kelime-
sinin geçtiği her yerde, sa-
dece heteroseksüel ilişkileri 
kastediyorum.

 “Eş” seçimi ölçütlerin-
de cinsel cazibenin artan 
önemi

Günümüzde erkeklerin 
eş seçimi ölçütlerinde cinsel 
cazibenin gittikçe daha fazla 
önem kazanması, kadınların 
kişiliklerinin önemini kay-
betmesine yol açıyor. Kişi-
liğin önemli bir parçası olan 

etik değerler de bu anlamda değersizle-
şiyor. Güzellik gün geçtikçe cinsel cazi-
be ile eş değer hale geliyor. Yaş, fiziksel 
ölçüler temelindeki ayrımcılık ortaday-
ken, kişilikten kopartılmakta olan cinsel 
cazibenizi ne kadar koruyabilirsiniz? 
Cinselliğin kapitalist toplum içerisinde 
sunuluş biçimi de cinselliği üremeden, 
evlilikten, uzun süreli duygusal bağ ge-
liştirmekten ve hatta bazı durumlarda 
her türlü duygusal paylaşımdan kopar-
tıyor. Seksi olmak, cinsel açıdan çekici 
olmak, aşık olunmak için bir ön koşul 

haline geliyor. Belki de bizim için daha 
önemli olan, cinsel cazibenin ve güzel-
liğin, kadınların kendi öz benlik saygısı 
için önemli olan kişilik değerlerinden 
de kopartılıyor olması. Cinsel cazibenin 
kişilikten ve onun bir parçası olan etik 
değerlerden kopartılması, erkeklere ka-
dınlar üzerinde farklı biçimlerde tahak-
küm kurma imkanı tanıyor. Erkekler, bu 
yolla kendileri için daha geniş imkan-
lara kavuşurken, kadınlar üzerindeki 
kontrollerini de artırıyor.

Bir yastıkta kocamak yerine, ardı-
şık cinsellik

Önceleri ‘seçkin’ bir grup erkeğin te-
kelinde olan birden çok kadın ile cinsel 
ilişkiye girme ayrıcalığı, ardışık cinsel 
ilişkiye girebilme imkanı sayesinde gü-
nümüzde artan sayıda ‘sıradan’ erkeğe 
sunuluyor. Kadınlara erişmek bir statü 
simgesi olduğu için, daha fazla sayıda 
‘çekici’ kadınla birlikte olmak, diğer 
erkekler üzerinde bir zafer kazanmak 
anlamına da geliyor. Bu değişim, bir 
yastıkta kocamak yerine ardışık ilişkiler 
yaşamayı günümüz erkekleri için çok 
daha cazip hale getiriyor.

Artan vaat korkusu
Günümüzde erkekler, aşk ilişkilerin-

de daha az hatta mümkünse hiçbir va-

Sosyal bir ilişki biçimi olarak aşk
Feminist yazın, aşkın, kadının erkeğe olan bağımlılığını pekiştiren, kadının sömürüsünü 
gizleyen özünü ifşa etmede başarılı oldu. Ancak aşkın hangi mekanizmalar ile erkek 
egemenliğini pekiştirdiği ve bu mekanizmaların artan çeşitliliği yeterince irdelenmedi
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Ece Kocabıçak

Bizler aşkta tutkuyu 
karşılıklı yok etmek değil, 
eşit paylaşmak ve birlikte 

çoğaltmak, aşk ilişkisi 
içerisinde her türlü iktidar 
oyunundan vazgeçmek, 

sömürüyü ortadan 
kaldırmak istiyoruz
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atte bulunmak istemiyor. Firestone, 
erkeklerin kadınlarla olan ilişkilerin-
de kontrolü ellerinde tutabilmek için 
çeşitli stratejileri olduğunu, bunların 
başında da vaatte bulunmaktan ka-
çınmak ve beklenmedik davranışlar 
sergilemek olduğunu belirtiyor. Va-
atte bulunmaktan kaçınmanın, baştan 
savmanın ve aldırış etmemenin; ka-
dınları sistematik olarak aşağılama-
nın ve küçük düşürmenin yollarından 
biri olduğunun altını çiziyor. Eva Il-
louz, erkeklerdeki vaat korkusunun 
patriyarkanın yanı sıra kapitalizm 
tarafından da şekillendirildiğini iddia 
ediyor. Illouz’a göre; vaat korkusu 
kendisini iki biçimde gösteriyor. İlki 
hazcılık temelinde, ardı ardına zevke 
dayalı ilişkiler yaşayarak bir birikim 
oluşturmak ve bu amaca ulaşabilmek 
için bir ilişkiye dair sorumluluk üst-
lenmekten kaçınmak. İkincisi ise kişi-
nin aşk ilişkisi arzusunu tümden kaybet-
mesi. Bu durumda vaatte bulunmak bir 
ilişki istemek ile eş anlamlı olacağı için 
kişi bundan imtina ediyor. 

Bakım emeğinde son nokta: Duy-
gusal parazitlik

Geçmişte vaatte bulunmak ile duy-
gular arasında güçlü bir ilişki varken, 
günümüzde duyguların karşı konulmaz 
bir güçte olduğu neredeyse tamamen 
kabul edilmiş durumda. Duygu hüküm-
darlığı içerisinde erkekler ile kadınlar 
sadece farklı ya da eşitsiz değil, birinin 
ötekini sömürdüğü bir konumda bulu-
nuyor. Erkekler sevgilisi olan kadından, 
duygusal olarak kendilerini onaylama-
larını ve onarmalarını bekliyor. Böylesi 
bir bakım emeğine geçmişe oranla gü-
nümüzde çok daha fazla ihtiyaç duyu-
yorlar. Böylece Beauvoir’un kadınların 
erkekler için kendilerini olduğundan iki 
kat büyük gösteren dev aynası, bugün 
erkeklerin kendini var edebilmesi için 
çok daha önemli bir hale geliyor.

Kadınların ‘aşk’ cenderesi
Erkeklerin aşk yoluyla kadınlar üze-

rinde tahakküm kurma biçimleri çeşit-
lenirken, bu durum kadınları duygusal 
anlamda güçsüz kılan bir cendereye 
sokuyor. Cendereyi tariflemek gerekir-
se: İlk olarak, aşık olunmak, öz benlik 
saygısı için gittikçe daha önemli bir 
hale gelirken, aynı şekilde reddedilmek 
de öz benlik saygısını daha derinden 
yaralayabiliyor. Erkeklerle uzun süreli 
ve kalıcı ilişkiler kurmak gün geçtikçe 
zorlaşırken, aynı zamanda reddedilmek 
ya da terk edilmek kadınların kişiliğin-
de yıkıcı etkiler bırakabiliyor.

İkinci olarak, eğitim ve çalışma ne-

deniyle kadınlar çocuk doğurma yaşını 
öteliyor. Böylece ‘uygun’ bir eş bulmak 
için erkeklere nazaran daha az zaman-
ları kalıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen 
erkekler için ardışık cinsel ilişkiler ya-
şama süresi uzun, ancak kadınlar için bu 
süre çok daha kısa oluyor. Dolayısıyla 
kadınlar karşılıklı vaatlerde bulunulan, 
kalıcı ilişki arayışına çok daha erken 
başlıyor.

Üçüncü olarak, egemen kültür içeri-
sinde aşka ciddi bir yer veriliyor. Film-
ler, şarkılar, şiirler aşkın erkek egemen 
niteliğini maskelerken, genelgeçer psi-
koloji hatayı kendimizde aramamızı 
tavsiye ediyor. Aşk ilişkilerinin yıkıcı-
lığından kaçamayan kadınlar, kişilikle-
rinin yeterince gelişip gelişmediğini ya 
da çocukluk deneyimlerini sorgulama-
ya yönlendiriliyor. Ve pek çoğumuz da 
bunu yapıyoruz, güncel aşk ilişkilerinin 
dayattığı yeni biçimler içinde mutsuz 
oldukça, hatayı kendimizde arıyoruz. 
Sonuçta, hem ücretli çalışmaya, hem 
ev işlerini fazla söylenmeden yapma-
ya, hem sevdiğimiz adamın duygusal 
söküklerini dikmeye, hem de (varsa) 
çocuğa bakmaya gün geçtikçe daha çok 
razı oluyoruz.

Peki, nasıl olacak bu işler?
Illouz, eğer ki heteroseksüel evcil 

bir yaşam kurmakla ilgilenmiyorsanız, 
çocuğunuz olsun istemiyorsanız ve bir 
erkeğin vaatlerine ihtiyaç duymuyorsa-
nız, kendinizi aşk ‘pazarında’ erkeklerle 
daha eşit bulmanız mümkün diyor. An-
cak biseksüel-lezbiyen bir cinsellik de-
neyimi geliştirmeyi, çok eşli yaşamayı 
ve babasız çocuk yetiştirmeyi göze al-
mayan/tercih etmeyen çoğumuz için bu 
bir çözüm değil. Bana kalırsa her şeyden 
önce kendimizi suçlamayı bırakıp, erkek 

egemen aşkın yeni ve güncel biçimlerini 
birlikte ifşa etmeliyiz. Bilinçlenme, su-
istimal ve sömürüye dayalı ilişkilerden 
daha kolay sıyrılmamızı sağlayacaktır. 
Yıkıcı aşk ilişkilerinin patriyarkal nite-
liğinin ayırdına varmak, hatayı kendi-
mizde değil, karşımızdakinde aramamı-
za yardımcı olacaktır. Böylesi bir tavır, 
öz benlik saygımızı korumamıza olanak 
tanır.

Bizler aşkta tutkuyu karşılıklı yok 
etmek değil, eşit paylaşmak ve birlik-
te çoğaltmak, aşk ilişkisi içerisinde her 
türlü iktidar oyunundan vazgeçmek, 
sömürüyü ortadan kaldırmak istiyoruz. 
Bu salt bir talep değil, aynı zamanda bir 
mücadele ve kavga. Bu kavgada doğru 
saflarda olduğumuzun bilinci, defalarca 
yenilsek bile bizleri aşkın yıkımından 
koruyacaktır.  
___________________
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Acıyı tarif etmenin dünya-
nın en zor şeylerinden biri 
olduğu genel bir kabuldür. 
İnsanların kullandığı hiçbir 

dilin, tamamen bedensel, tamamen kişi-
sel olan acı deneyimini yeterince aktar-
maya kabil olmaması tesadüf değildir: 
Dile getirilemezlik, acının belirleyici 
özelliklerinden biridir. Acı, dile diren-
mekle kalmaz; onu sakatlar, bozar, yı-
kar...

Virginia Woolf, “Hamlet’in düşün-
celerini ya da Kral Lear’ın trajedisini 
ifade etmeye kabil olan İngilizce, bir 
ürpertiyi ya da baş ağrısını anlatacak 
sözcüklere sahip değildir,” derken acı-
nın İngilizce’ye özgü olmayıp, tüm in-
san dilleri için geçerli olan bu yanını 
çok sade ve doğru biçimde anlatıyordu 
şüphesiz. Ama bu düşünce silsilesinin 
devamı, bence, tartışmaya son derece 
açık: “En sıradan liseli kızın bile, aşık 
olduğunda aklından geçenleri ortaya 
koyacak Shakespeare’i ya da Keats’i 
vardır; ama bir hasta, başındaki ağrıyı 
doktoruna tarif etmeye çalıştığında dil, 
kuruyup kalır.”1

Bu cümleyle aramızdaki zamansal, 
makansal ve kültürel farklılığa boş ver-
sek, ve aşk-acı bağlantısını, daha sonra 
dönmek üzere şimdilik bir yana bırak-
sak bile, benim bu sözün doğruluğuyla 
ilgili ciddi şüphelerim var. Görebildi-
ğim kadarıyla hikayeler, soyutlamalar 
ve metaforlarla örülü, “aşık olduğumuz-
da aklımızdan geçenleri ortaya koyan” 
o koca külliyattan, Şıpsevdi sakızı afo-
rizmalarına uzanan geniş bir yelpazeyi 
kapsayan aşk söylemi, hiçbir zaman 
bize yeterli gelmiyor. Her birimiz sürek-
li kendi deneyimimizi kendi kendimize 
anlatmaya, anlaşılır kılmaya, bir kalıba 
dökmeye uğraşıyoruz. “Büyük yazar” 
olmak ya da sakız firmasında jenerik 
yazarı olarak çalışmak niyetimiz olma-
sa, hatta tüm bu düşünceleri arkadaşları-
mız ya da sevdiğimizle/sevdiklerimizle 
paylaşmayacak olsak dahi. Bunu yapar-
ken, bu söylemin benliğimize kazınmış 
kalıplarının sınırlılıklarıyla baş etmeye 
çalışmak da cabası.

Eşcinsel bir kadınsan, bu “anlaşılır 

kılma” konusunda 
başın daha da büyük 
dertte demektir. Bir 
yandan, elde olan söy-
lemsel malzemenin 
görece kısıtlılığı ve 
zor ulaşılırlığı, insanı 
hazır kalıplarla dü-
şünebilme lüksünden 
büyük ölçüde mah-
rum bırakıyor bunları 
ya “uyarlayarak” kul-
lanmak gerekiyor ya 
da yeni bir şey üret-
mek gibi ürkütücü bir role soyunmak. 
Öte yandan, bu konuda başkaları için 
geçerli olmayan bir baskı söz konusu: 
Açıklamayı sadece kendi kendine değil, 
hemen her önüne gelene yapman bek-
leniyor herhalde, nasıl aşık olduğu ve 
nasıl seviştiği konusunda konuşmaya ve 
kendini meşrulaştırmaya en çok zorla-
nan grup, eşcinsel kadınlardır. İktidarın 
olağan şüphelilerinden, doktorlardan 
psikologlardan değil, çok daha inceden 
hayatımız sızan zorlamalardan bahsedi-
yorum burada: İyi niyetli arkadaşların 
meraklı soruları (“Ama yani tam olarak 
nasıl yapıyorsunuz?”), bitmek bilmeyen 
kendi kendini sorgulamalar (“Ben aşık 
mıyım? Bu aşk mı?”)...

Bu sorgulamayı feminist bir yerden 
yapıp, kendi gündelik aşk teorimizi ge-
liştirsek nasıl olur peki? Bunu yapmak 
için ayrıcalıklı bir konumda durduğu-
muzu varsayarak...

Dostluğa dair
Kendini meşrulaştırma zorunluluğu-

nu reddetse dahi, aşkın politik olduğu 
kabulü üzerinden lezbiyen aşkı tartışan 
feminist yazın, bir nebze de olsa bu 
zorlamaya bir meydan okuyuşla şekil-
lendi. Eğer bugün, kadınlar arasındaki 
ilişkilerdeki duygusallıktan ziyade cin-
selliğe dair gerek teorik, gerek sanatsal 
mecrada daha fazla kaynağa sahipsek, 
bunun nedeni, herhalde buradaki esas 
karşı çıkışın, başlangıçta kadınlar arası 
erotizm fikrini dışlayan, aşkıysa “yakın 
dostluğa” eşitleyen hakim söyleme yö-
nelik olması. Bu söyleme göre, ortada 
erkek yoksa penis yoktu, penis yoksa 
penetrasyon yoktu, penetrasyon yoksa 
seks yoktu, seks yoksa buna aşk/tutku 

değil, olsa olsa arkadaşlık denirdi bir 
nevi, erkekler ortada yokken kızların 
kendi kendilerine oynadıkları zararsız 
bir oyun... (Tabii yer yer bunun kadınla-
rı kadınlıktan uzaklaştırabileceğine dair 
uyarılar, bu oyunların fazla uzamasına 
izin verilmeden -“büyükler” tarafından- 
kesilmesi gerektiğine yönelik ihtarlar 
da geliyordu her ne kadar, lezbiyenlik 
erkek eşcinselliği kadar “tehlikeli” ol-
masa da, bu duyguların fazla köklenme-
si, kadınlara esas kadınlık görevlerini 
-başta annelik- unutturabilirdi çünkü.) 
Öte yandan, en bir saygıdeğer (erkek ve 
eşcinsel) filozof dahi, kadınlar arası iliş-
kilerde duygusallığı verili olarak alırken 
(ve görünüşe göre, bu ilişkilerin duygu-
sal yakınlıktan daha fazlasını içerebile-
ceğini pek düşünmezken), mevzi almak 
şarttı. Böylece lezbiyenler, kendilerini, 
yaşadıklarının heteroseksüellerden hiç 
de daha az “aşk” olmadığını kanıtlamak 
zorunda buldular; işin duygu kısmından 
kimsenin pek şüphesi olmadığı için de, 
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Bir gün, bir kadın, bir sürü (ya da belki 
hiç) aşk...
Herhalde, nasıl aşık olduğu ve nasıl seviştiği konusunda konuşmaya ve kendini 
meşrulaştırmaya en çok zorlanan grup, eşcinsel kadınlardır

Leyla Kum

Eğer bugün, kadınlar 
arasındaki ilişkilerdeki 
duygusallıktan ziyade 

cinselliğe dair gerek teorik, 
gerek sanatsal mecrada 

daha fazla kaynağa 
sahipsek, bunun nedeni, 
herhalde buradaki esas 

karşı çıkışın, başlangıçta 
kadınlar arası erotizm fikrini 

dışlayan, aşkıysa “yakın 
dostluğa” eşitleyen hakim 
söyleme yönelik  olması
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cinsellik, asıl öne çıkarılan boyut oldu.
Ama bunu yaparken çubuğu fazlaca 

mı büktük acaba? Kadınlar arasındaki 
ilişkileri düşünürken dostluğu, aşkı ve 
cinselliği birbirinden daha az kopartan, 
aradaki geçişkenliği biraz daha fazla 
gören bir perspektif edinmemiz mümkün 
olamaz mı?

İki kadının ilişkisinde de bir sürü 
erkek var...

Heteroseksüel ilişkilere dair top-
lumsal kalıpların ezici ağırlığı, bizlerin 
kendi duygu ve ilişkilerimizi de benzer 
bir lensten görmemize (“uyarlamaya”) 
yol açıyor kuşkusuz. İster aynı terimleri 
alıp olduğu şekilde kullanmak şeklinde 
olsun, ister lezbiyen aşkın erkeklerle 
olan aşktan ne kadar daha üstün oldu-
ğuna dair bir güzelleme şeklinde; bu ba-
kış, heteroseksüel aşkı ve ilişkiyi stan-
dart olarak kabul etmeye devam ediyor. 
Aslında, bilinmeyen şeyi bilinen şeyler 
üzerinden anlatmaya çalışmakta hiçbir 
gariplik olmasa da, burada bu kalıpla-
rın kimi varsayımlarını yeniden üretme 
tehlikesi azımsanamayacak büyüklükte. 
Eh, aşkın kalıplarının patriyarkal sosa 
ne derece bulanmış olduğunu düşünün-
ce, bundan kaçınmayı istemek için ye-
terli sebebimiz var herhalde...

Lezbiyen aşkı sorgulamayı femi-
nist bir yerden yapmanın farkı, burada 
ortaya çıkıyor. Yoksa o kadar kolay ki, 
bildiğin makamdan söylemeye devam 
etmek... Sahiplenme konusu mesela... 
Aşkı sahiplenmeye, dolayısıyla kıskan-
maya eşitlemek, karşısındakinin alanını 
daraltmayı, kendini dayatmayı meşru-
laştırmıyor mu peki? “Aşk özgürleşti-

rir” gibi klişeler, aşkın aslında çoğu za-
man pekala bağladığını, bağımlılaştırdı-
ğını, sıkıcılaştırdığını saklamaya pek de 
yetmiyor aslında...

Buna karşılık, eğer bizi buraya sav-
rulmaktan koruyabilecekse, feminizm 
özgürleştirici olabilir pekala. Keza ka-
dınlarla ilişkilerini sorgularken, erkek-
lerle kurulan ilişkilerin buradaki yansı-
malarını da farklı bir açıdan, belki daha 
da sarsıcı biçimde görüyorsun. Eğer fark 
edebilirsen, en büyük sarsıntı, çift olan 
iki kadın olunca eşitliğin kendiliğinden 
sağlanmadığı. Heteroseksüel ilişkiler-
dekine benzer iktidar kurma biçimleri, 
lezbiyen aşka da tebelleş olmaya devam 
ediyor bunu dönüştürmek için çaba har-
camadığın zaman...

Bu ilişki biçimlerine bir alternatif 
üretmeye çalışmak için, feminizm bir 
başlangıç noktası sunmuyor mu bize? 
Karşındakini görmeyi, birbirine alan 
yaratmayı, kıskanmayı değil destekle-
meyi öne çıkaracak bir ilişki biçimi bu-
radan geliştirilemez mi?

“Ellerle ayakları delip parçalama-
yan aşk yoktur”

Acı, çoğumuz için herhalde aşkın 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildi 
hep (Virginia’nın sözleri burada da ya-
lanlanıyor: Aşk edebiyatı büyük oranda 
aşk acısının edebiyatı olageldi hep). Acı 
çekmiyorsan aslında aşık değilsin ya da 
ne kadar çok acı çekiyorsan o kadar çok 
aşıksın gibi... Acıyı aşkın ölçüsü olarak 
bize dayatan bu anlayış nereden geliyor 
peki? Neden bize mutluluk vermesi ge-
reken bir duygu/ilişki, ancak bir şekilde 
içimizi kanatınca kıymetli addediliyor?

Sakın bu, (erkekler-
le birlikte olacakları var 
sayılan) kadınlara, karşı-
laşacakları her türlü mu-
ameleyi tevekkülle, hatta 
teşekkürle karşılamaları 
için yutturulan bir lokma 
olmasın? Öyle ya, aşkın 
şartı acı çekmekse, sana 
hayatı dar eden sevgiliye 
minnet duyacaksındır her-
halde? Hayatını “doğru” 
aşkı arayarak geçirmeyi, 
bulamadıkça bulamadığın 
için acı çekmeyi, bu arada 
yapabileceğin başka şey-
lerden feragat etmeyi de 
kolayca kabulleneceksin 
hem... 

(Tolstoy herkesi ya-
nılttı belki, mutluluğun 
yeknesak ve hikayeden 
yoksun olduğunu, mut-
suzluğun biricik ve anla-
tılmaya değer olduğunu 

söylerken. Mutlu olmanın sonsuz bi-
çimleri var, neden mutlu olduğunu an-
latabilmenin sonsuz biçimleri... Oysa 
mutsuzluk, en nihayetinde, insanın için-
de büyük bir boşluk değil mi? Boşluğun 
nasıl bir hikayesi olacak ki, bir gün bir 
biçimde doldurulabilmesi umudundan 
başka?)

Aynı anlayışı alıp lezbiyen ilişki-
ye monte edince de, baştan yanlış bir 
yola sokuyoruz kendimizi. Yaşanan 
sorunları ve çekilen acıları, yanlış bir 
zeminde ilişkilenmekten değil, “aşkın 
doğası”ndan kaynaklanıyorlarmışçası-
na kabulleniyoruz... Daha derin bir sor-
gulama, farklı bir ilişkilenmenin nasıl 
mümkün olacağına ilişkin çabalar da 
başlamadan bitmiş oluyor böylece.

İki insan arasındaki ilişkide “doğal” 
olan pek az şey olabileceğini, yapıp etti-
ğimiz her şeye önceden bildiklerimizin 
sonuna kadar sirayet ettiğini kabulle-
nebilirsek2, yeni bir şey üretmek için 
kendimize de alan açmış oluruz. Femi-
nizmin yaptığı patriyarka eleştirisinin, 
yaşadığımız dünyada aşkın ne şekilde 
kurumsallaştığını anlamak için sundu-
ğu olanak; ilişkilerimizi daha eşitlikçi, 
daha dayanışmacı, kendi tutkusunun 
ölçüsünü ve terimlerini kendi belirleyen 
bir yerden kurmamızın yolunu açabi-
lir... Aşk, bedenlerimizi ve ruhlarımızı 
değil, içine sıkıştırıldığımız bu kurum-
sal maskaralığı parçalayacak bir alana 
dönüşebilir: Onların dayattığı biçimde 
aşık olma buyruğuna direnmek de buna 
dahil...

SAYDAM DENİZİN KIYISINDA 
DİZ ÇÖKEREK KENDİME YENİ BİR 
KALP YAPACAĞIM TUZDAN VE 
ÇAMURDAN3   

___________________

¹ Virginia Woolf, “On Being Ill” [Hasta 
Olmak Üzerine], Collected Essays, Vol. 4 
(New York: Harcourt, 1967), s. 194. (Çeviri 
bana ait.)

² Ki aşkın farklı tarihsel dönemlerde/
farklı coğrafyalarda nasıl farlı şekillerde 
yaşandığı buna tanıklık ediyor sanırım... 
Patriyarka gibi, aşk da bildiğimiz tarihin ta-
mamında var oldu, ama biçimi hep değişti. 
Metaforun manidarlığına dikkatinizi çeki-
yorum.

³ Anne Carson

DOSYA

Ortada erkek yoksa 
penis yoktu, penis yoksa 

penetrasyon yoktu, 
penetrasyon yoksa seks 
yoktu, seks yoksa buna 

aşk/tutku değil, olsa olsa 
arkadaşlık denirdi 
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Birinin sessizliğini dinleyeceksek artık 
kendimizinkini seçelim¹ 
Erkekler de susar. Susar, ama özel ilişkilerinde. Söz konusu kendileri olduğunda ölüm 
sessizliği yayarlar  

 Ünzile, biz de vicdani red mi versek 
erkeklerle olmamak için? Baksana, 
onlar da kan döküyor. Hem onların
döktükleri kan bazen                          
görünmediği için hesabı sorulamıyor!

                               (20 Kasım 2010)
“Asıl faşizm iki insan arasındaki ilişki-
de başlar.”    Ingeborg Bachmann 

Erkekler konuşur. Televizyon 
kanallarında, konferans salon-
larında, iş yerlerinde, okullar-
da, üniversitelerde, mecliste, 

sendikalarda, siyasi partilerde, örgüt-
lerde, kahvehanelerde, cafelerde, aile 
toplantılarında, dost meclislerinde… 
Konuşarak alamazlar hızlarını, yazarlar 
bir de. Gazetelerde, kitaplarda, dergi-
lerde … Yazarlar da yazarlar. Herkesin 
görebileceği, herkesin erişebileceği 
yerlerde konuşma, söz söyleme hırsıyla 
yanıp tutuşan erkekler güruhuyla çevri-
li bir dünya bizimkisi. Sanat, politika, 
felsefe, din, eğitim, iş, toplum, futbol 
ve daha neler… Mevzu sadece kamu-
sal meseleler de değildir. Bu adamlar 
kadınları kadınların kendilerinden bile 
daha iyi tanıdıkları iddiasında da bulu-
nurlar! Her şey hakkında diyecekleri bir 
söz vardır yani. Söz söylemek, ‘ciddi’ 
laflar etmek, her şeyin en ‘doğru’sunu 
dile getirmekle yükümlüymüş gibi do-
laşırlar ortalıkta. Mürekkep yalamış, 
kravatlı olmak da değil mesele; hangi 
yaşta olursa olsun, hangi sınıftan gelirse 
gelsin, eğitimlisi/eğitimsizi hepsi “bil-
mek ve anlatmakla” doğuştan yükümlü! 
Kadınlar susar, ya da sesleri çok az çıkar 
erkeklerin konuştuğu yerlerde. Olur ya, 
aslında bazen bir atak yapıp söyleyive-
rirler sözlerini ama koca bir orkestrada 
tek bir enstrüman sesi gibi kaybolur ses-
leri. Kulağınızı kabartmamışsanız iyice, 
dikkat kesilmemişseniz o yöne, o tek 
enstrüman sesini fark etmezsiniz bile. 
Kadınlar genelde susar erkeklerin çok 
konuştuğu yerlerde. Erkekler de susar. 
Susar, ama özel ilişkilerinde. Söz konu-
su kendileri olduğunda ölüm sessizliği 
yayarlar. Kadınlar konuşur erkeklerin 
sustuğu yerde. Kadınlar çokça konuşur 
o sessizlikte.

Konuşmak açmaktır kendini Öteki-

ne. Konuşmak umut etmektir ve kadın-
lar düşman bir dünyada umut etmek 
isterler. Konuşmak, dolayısıyla kendi-
ni açmak, bir eşitlik isteğidir. Kadınlar 
erkeklere anlatır durmadan kendilerini, 
“eşitim” demek isterler. “Susma, susma 
ki aynı seviyede olalım! Sadece en alt-
takiler ve üsttekiler susar. Tanrılar su-
sar, susmak iktidarı ve kibri barındırdı-
ğı için. Bazen çok ezilenler susmuştur; 
söz söylemek bir umudu, bir talebi ba-
rındırır, onlarsa sindirilmişlerdir. Bense 
karşındayım, ne senden daha yukarıda 
ne de daha aşağıda durmak istiyorum! 
Kendini açık yüreklilikle ortaya koyan 
bir ‘eşit’ istiyorum!” Kadınlar, kelime-
lerle değiştirebileceklerini düşünürler 
“ezeli mağlup” rolünü. Peki erkekler, 
“kendi kendine yetebilme becerisiyle 
donanmış” yeryüzü tanrıları? Kadın-
lar suskunluklarını çıkarıp sözcüklere 
büründüklerinde, onlar umursamazlığı 
çıkarıp giyinirler. İçinin sırrını verir ka-
dınlar. Ve bir gün aşk bittiğinde, erkek-
te daha önce bittiğinde, kadının canını 
acıtmak istediğinde çok iyi bilir yara 
alabilecek yeri. Erkekler kadınları hep 
kadınların kendilerinden doğru vurur.

Karanlıkta el yordamıyla bir şey 
bulmaya çalışır gibi, o derin sessizlik-
te el yordamıyla anlamaya çalışır ka-
dınlar erkekleri. Erkekler konuşmadığı 
için paranoyaklaşır kadınlar. Karıştırır-
lar bir tek ipucu için bile olsa her şeyi. 
Elektronik postalar, bilgisayarlar, özel 
notlar… Nereye ulaşılabilirse artık… 
Sürekli anlamlar yüklerler her hareke-
te, her sözcüğe. Bu bir cenderedir onu 
boğulmaya iten. Görmek isterler erkeği. 
Görmek isterler onun “çirkin mücevher 
sandığındaki kalbini” çünkü kendileri 
“fırlatmış atmıştır” kendilerindekini.2 
“Ah Tanrım”, der sonra şair, “Neden her 
aşk bir kadının cenazesini kaldırır mut-
laka”3. Olasılıklarının arttığı bu çağda 
elbette Anna Karenina, Emma Bovary, 
Effi Briest vs. olmayabilir kadın; ama 
tabuta girecek bedeni değilse de görmek 
gerek onun içinde akıl ve ruh sağlığının 
yatabileceğini! 

Erkeklerdi ilişki boyunca kendini 
göstermeden biz kadınları sürekli gören. 
Hiç mi aklımıza gelmedi bunun korkunç 
bir eşitsizlik olduğu? Bu eşitsizliğin, 
taptıkları iktidarı onlara kolayca vere-

bileceğini hiç mi aklımıza getirmedik? 
Erkek gizlenirken karşımızda hareketsiz 
ve suspus bir halde, bizse döküp saçtık 
içimizden geçenleri cömertçe. Karşı-
mızda duruyor diye orada sandık, “gö-
rüyorum ve işitiyorum”. Halbuki sadece 
görülüyorduk. Neden hiç tedirgin olma-
dık? Yoksa olduk da “Sus!” mu dedik iç 
sesimize? 

Bir tiyatro sahnesinde tek kişilik 
bir oyun gibi yaşadık biz kadınlar aşk-
larımızı. Işıklar bizim üzerimizdeydi, 
doğaçlama bir monolog yapıyorduk ve 
göremiyorduk karanlıktakini. Yoksa bir-
den fazla mıydılar? Belki de bir bedende 
binlerce erkek gözüydü bizi takip eden. 
Belki de ellerinde öldürücü bir alet, mo-
noloğumuzun bitmesini bekliyorlardı. 

Biz kadınlar aşık olduğumuzda dev-
rim yapabiliriz sanarız ya… Yıllardır 
karşılarında eğildiğimiz anne babala-
rımıza karşı çıkınca, evi barkı bırakıp 
kaçınca bu adamlarla, zaten dünyada 
kız çocuğu olduğumuzdan beri bin bir 
sıkıntıyla var olduğumuz bilgisi bize 
“tek” bir erkek karşısında yıkılmayız 
duygusu yaşatır ya… Karşımızdaki tek 
bir erkek mi oysa? Bir erkekte milyon-
larca erkeğin oluşturduğu bir bilinçal-
tıyla hangi aşk baş edebilir ki? Hangi 
aşk patriyarkadan daha güçlüdür? Par-

Gülhan Davarcı

DOSYA

Erkekler neden hep daha 
kolay gider? Aslında erkekler 
gitmez, bunu biliyor muyduk? 

Sadece yolculuk edenler o 
yoldan ayrılır, sapar ya da 

geri döner
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don, aşk dediğin iki eşitin yaşadığı bir 
deneyim mi sahiden?

Ve aşk bittiğinde… Bir aşk erkek-
te bittiğinde… Tek taraflı feshedilince 
o duygusal bağ… Erkekler neden hep 
daha kolay gider? Aslında erkekler git-
mez, bunu biliyor muyduk? Sadece yol-
culuk edenler o yoldan ayrılır, sapar ya 
da geri döner. Erkeklerse yola çıkmamış 
oldukları için, bize ait olan o yolculuğun 
bir yerinde hatırlatırlar durdukları yeri. 
Başında da o yolculuğa çıkan ‘tek’ biz 
olduğumuz için, bunu fark ettiğimizde 
de acımamalı canımız. Ve tek başına da 
gayet güzel idare edilebileceğini tam da 
kendi deneyimimizden bilebileceğimiz 
için, birinin sessizliğini dinleyeceksek 
artık kendimizinkini seçmeliyiz!

Yazar’ın notu: 
Erkekler, özellikle eşitlikçi ve özgür-

lükçü oldukları “iddia”sında bulunan 

erkekler, ancak kendilerinden doğru 
samimi bir şekilde konuşmayı öğrendik-
leri zaman hayatın diğer alanlarında 
da inandırıcılıkları artacak. Aksi hal-
de, kimlikleri ne olursa olsun, kamu-
sal alanın devrimcileri de olsalar, özel 
alanlarımızın faşistleri olmaya devam 
edecekler. 

Bu yazı, deneyimlerimden beslendiği 
için kadın-erkek ilişkisini temel aldı. Aşk 
gibi bir konuda yazarken bir kadın çok 
da soğukkanlı olamayabilir gibi geliyor 
bana. Aşkın kötü tarihini biz kadınların 
kötü deneyimleri oluşturuyor. Erkekler 
tarafından aşkın bize yaşatılan o hain 
biçimi tek tek her birimizin deneyimin-
den anlaşılabilir. Bu kötü deneyimlerden 
kaynaklı olarak, her birimizin eleştirel 
sözü feminizm için teorik bir cümledir. 
Ne de olsa feminizm, kadınların hayatın 
kendilerine dayatılan şekline karşı çık-
malarıyla doğmuştur. Bu yüzden aşka 

dair feminist perspektiften eleştirel bir 
yazı yazmam gerektiğinde yazının tam 
ortasına kendimi koydum. Üzerimde 
uygulanmaya çalışılan iktidarın bana 
“özel” olmadığını fark ettiğimde çok 
acımıştı canım çünkü düşman sandığım-
dan çok daha fazla ve güçlüydü. Bu far-
kındalığın bir zamanlar yarattığı öfke 
ister istemez bugün de söylenenlerin 
duygu yoğunluğuna yansıyor. Ama “bit-
mesin” diyorum bu öfke. Ne de olsa iyi 
bir hafıza öfkeye çok şey borçludur ve 
“bize ait olan o yol”a devam edebilme-
miz için kadınların tekil ve kolektif hafı-
zasına çok ihtiyacımız var! 
_____________________

¹ Enis Batur’un Dağınık Yatak adlı şiirine 
istinaden konmuştur bu başlık.
² Didem Madak, İris’in Ölümü. 
³ Didem Madak, Müsveddeler.

Aşk, bu, değil?
Aşık olmak diğerinin akışında yitip giderken kendini ayrı bir varlık olarak var edebilme 
isteğini de barındırıyor. Ne var ki bu istek kadınlar için daha çok kendini var edebilme 
savaşına dönüşebiliyor

“Ah ne denli tatlıdır, mezarının başında 
senin, ey gereksinimli aşk, dans etmek!
Ah ne tatlıdır, ey yakan ölümcül öpüş, 
senden vazgeçmek”1

Defalarca kez farklı ama hep 
eksik tanımlamalarını duy-
duğumuz aşk; üzerine söz 
söylerken de konuşma ze-

mininin sürekli kaydığı bir kelime. Aşk 
tamamlanmış şeylere sahip olmakta bul-
maz anlamını. Tersine, anlamını eksik-
siz ve bütünlüklü hale gelecek “şey”leri 
oluşturma açlığında buluyor. Bu se-
beple tuhaf ve esrarengiz, bilinmez ve 
öngörülemez olarak tanımlanıyor.2 Her 
bir aşık olma kendine özgül ve öngö-
rülemez olsa da aşk üzerine söylenmiş 
sözlere eklenecek daha çok cümle var 
çünkü feminizmin aşk hakkında birçok 
sorusu var. Ben bu yazıda aşkın kadınla 
erkek arasında yaşanılanı ve iki kişilik 
olanı üzerine biraz fikir yürüteceğim. 
Heteroseksizm ve patriyarka kıskacın-
da yaşanılan ya da yaşanmaya çalışılan 
aşkların çelişkili hali, bu halin hatırlat-
tıkları ve Furuğ Ferruhzad’ın şiirindeki 
başkaldırı…

Aşık olmak diğerinin akışında yitip 
giderken kendini ayrı bir varlık olarak 

var edebilme isteğini de barındırıyor. 
Ne var ki bu istek kadınlar için daha 
çok kendini var edebilme savaşına dö-
nüşebiliyor. Akışında salınmak isterken 
kendini unutmamayı kollamak zorunlu-
luğu eşlik ediyor. Kadınların aşklarına 
tutkusu ve çekilen aşk “acı”ları bu çe-
lişkinin yoğunluğunda yatıyor olabilir. 
Çünkü kadınların ve erkeklerin egemen-
lik ilişkisi içinde iki ayrı toplumsal grup 
olarak yer aldıkları patriyarka ile örülü 
mevcut düzende erkekler, kadınların sa-
dece emeğine, kimliğine ve bedenlerine 
değil duygularına da el koyuyor, denet-
liyor. bell hooks’un altını çizdiği gibi, 
patriyarkal bir toplumda kurulan kadın-
erkek ilişkisi ne kadar alternatif bir bir-
liktelik oluşturma çabası taşırsa taşısın 
orada hâlâ birçok değeri dayatan bir 
kültür var.3 Kadın ile erkeğin bu koşul-
lardaki karşılaşmaları eşitlik ve özgür-
lükle örülü bir ilişki kurmanın zorluğu-
nu getiriyor, hem erkek hem kadın için. 
Fakat burada bahsettiğim eşitlik eşit 
yurttaş söylemi ve ideolojisinin zaman 
zaman feminizmi de hapsetmeye çalış-
tığı kör kuyu değil. Patriyarkanın uzun 
bir geçmişe dayanan tarihi var ve bugün 
içinde yaşadığımız patriyarkal toplum-
dan çıkış yolu olarak hukuk, söylem, 
ideoloji düzlemlerinde klişe bir eşitlik 

paradigması hakim. Bu eşitlik söyle-
minin altında gizlenen erkek egemen 
bir yapı var. Bu yüzden eşitsizliklerle 
dolu, yalnız emeğimize değil duygula-
rımıza da el konulan patriyarkal ilişki-
ler ağında kadının aşık olması ve aşkını 
özgürce yaşama çabası başlı başına bir 
direniş olarak canlanıyor gözümde. Ya-
şanılan topluma rağmen duygularının 
peşinden giden, erkeğe teslim olmayı 
aşkın belirtisi olarak asla görmemiş olan 
Furuğ Ferruhzad, İran’ın patriyarkal ve 
baskıcı rejiminde isyanla yazdığı şiirleri 
ile özgürlüğüne ve cinselliğine sahip çı-
karken; şiirlerinde arzu duyduğu erkeği 
de hayal eden, sevişmenin güzelliğini 
yazan bir kadın olarak tüm “ahlaksızlı-
ğını” ve “günahını” bir başkaldırı olarak 
koyuyor. Bir yandan toplumun çirkin-
liklerine, geleneksel önyargılara ve dine 
teslim olmayı reddedip yüzünü cesurca 
aşka dönerken bir yandan o aşk içinden 
baskıya ve erkeklere itirazını dile geti-
riyor. 

İran yazın tarihinde bildiğimiz ka-
darıyla Furuğ’dan önce hiçbir kadının 
ne aşk üzerine söz söylediği ne de bir 
erkeğe hitaben şiir yazmışlığı var.4 Fu-
ruğ, kadınların aşk yoksunluğundan, 
cinsellikten, arzudan ve sevişmenin 
lezzetinden bahseden bir kadın… Şiirin 

Tuğba Özcan

DOSYA
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DOSYA
hep hitap ederek nesneleştirdiği kadın 
figürüne erkek şairlerin sevgililerini ve 
sevişmelerini anlatırken kadınlara ayrı-
lan sessizliğe karşı Furuğ, aşkı düşleyen 
bir kadının özneliğinde satırlar yazıyor, 
aşık olunan değil aşık olanım diyor. 
Bastıran, susturan dilin kurallarına karşı 
bir isyanın sesi oluyor kendi bedeni ve 
duyguları hakkında cesaretle söz ediyor. 
Burada hem aşk yaşama ihtimalinin pe-
şinden gitme hem de mevcut erkek ege-
men sistem içinde kadına dayatılan iliş-
ki çerçevesinin dışında kalabilme çabası 
var. Yukarıda sözünü ettiğim, kadının 
patriyarkal toplum içinde aşk ve sevgi 
ilişkilerinde kendini bulduğu çatışma 
Furuğ’un şiirlerinde de gizli.

Furuğ aynı zamanda aşkın kendisi-
ne yasaklandığı yerden yaşadıklarını 
ve duygularını sahiplenip, aşka düşüp 
“Yaralarım aşktandır” diyen bir ka-
dın… Burada Furuğ’un bahsettiği ya-
raları da aşkı da sadece romantik aşk 
üzerinden düşünmemeli. Onun acısı 
erkek egemen diktatörlüklere, haksız-
lıklara, umutsuzluklara karşı duyulan, 
yaşanması gerekenlerin yaşanamama-
sının acısı… Hayat ile, ölüm ile, kader, 
umut, umutsuzluk, toplumsal baskı çev-
resinde dönen konularla İran insanının 
ve tüm kadınların acısı… “Onun şiiri 
tüm İran insanının acılarının çarmıhını 
sırtlamış, taşımıştır. Onun yaraları aşk-
tandır, aşktandır, aşktan…” 5 Furuğ’un 
sıkıcı gerçeklikten kaçarken çarptığı 
şeylerdir aşkı. Şiire, sinemaya, “kimse-
nin evlerinin etrafına duvar örmediği” 

bir dünyaya duyduğu aşk… Furuğ, aşk 
ile sevdiği İbrahim Golestan’a yazdığı 
mektuplardan birinde şöyle diyor: “Her 
şeyi delmek istiyorum ve olabildiğince 
içine dalmak istiyorum. Yerin derinlik-
lerine varmak istiyorum. Benim aşkım 
oradadır….. Kalbimi bir meyve gibi tüm 
ağaçların dallarına asmak istiyorum”.6

Furuğ aşkı hayatı kavrama uğraşı ile 
beraber anlıyor. Romantik aşkın anlam 

arayışı ile yakından ilişkili olduğunu 
ancak söz konusu olanın acı çekme ve 
çilecilikten doğan o ağır, azametli ara-
yış olmadığını Furuğ’un şiirlerinde gö-
rebiliriz. Her şeyi delmek ve derinliğine 
varmak isteyen, yaşamaya dair umut 
taşıyan bir kadına “yaralarım aşktandır” 
dedirten ve umuduna hüzün katan da aş-
kın bu ikili hali. Anlam arayışı hayatın 
yaşamaya değer olduğuna, bu süreçte 
önemli olayların olabileceğine hatta ol-
duğuna dairdir. Öte yandan acıma, mer-
hamet ve suçluluk ifadesiyle “hüzünlen-

mek” romantik anlatının özünde yatar.
Aşk halinde olma aşık olunandan zi-

yade kişinin kendiyle dert ve zevk ha-
linde olması gibi geliyor bana; her ne 
kadar aşk şöyledir böyledir cümleleri 
kurmaktan imtina ederek oturduysam da 
masa başına… (çünkü gerçekten böyle 
kurabileceğim cümlelerimin olmadığını 
da fark ettim yazıyı yazarken). Kendini 
aşma uğraşı, derinliğe varma isteği, bir 
şeyi sevme ve onda derinleşme isteği 
olarak düşünüldüğünde aşk ipleri sade-
ce aşık olunan bir kişiye bağlanmıyor. 
Hayatı doygunluğunca yaşama isteğiy-
le, şeylerle karşılaşmalarımızda, arka-
daşlıklarımızda; edebiyatla, sinemayla, 
şiirle, politikayla kurduğumuz tüm an-
lam arayışlarımızda bize eşlik ediyor. 

Bağlamaya çalışırsam, bir yanda ro-
mantik aşkın kendi içinde tutarsız oldu-
ğuna dair bir söylem ve bunun çelişkisi 
varken bir yanda kadın ve erkek arasın-
da eşitsiz ilişki koşulları yaratan patri-
yarkal toplum içinde aşk yaşama halinin 
kadın benliğine el koyma mekanizması 
olarak işlev görmesi var. Bir yanda da 
aşk yaşama isteği ve duygularını, hayal-
lerini, hayatını doyunca yaşama isteği 
var. Bu üçü arasında aşk üzerine ne söy-
leyebiliriz?

Bauman erotik aşkın etkinliği olarak 
gördüğü okşamayı ve aşkı, hiçbir proje-
si ya da planı olmayan bir oyuna benze-
tiyor. Her zaman gelecek olan bir şeyle, 
saklanan bir şeyle oynanan bir oyuna… 
Ve kabul edilen risklerine rağmen oy-
nanmaya değer tek oyundur diyor aşk 
için.7 Sanırım aşkı bu şekilde oyuna 
benzetmek –güzel bir kolaycılığa kaça-
rak- ancak bir ‘erk’eğin yapabileceği bir 
benzetme. Eğer buradan devam edecek 
olursam, biz kadınlara da “aşkı yaşamak 
oyunlar oynamak istiyoruz ama sizin 
kurallarınızla değil!” demek düşüyor 
galiba.  
_____________________

¹ Furuğ Ferruhzad. “Gereksinimin Yenilgi-
si” şiirinden.
² Zygmunt Bauman, Akışkan Aşk, 2009. 
Versus Kitap.
³ bell hooks, Communion: The Female Se-
arch for Love, 2002.
4 Rıza Berahani, Furuğ’un Yaralarım Aşk-
tandır kitabına yazdığı önsözde “Furuğ, İran 
ve dünyadaki ataerkilliğe karşıtlığın doğru-
dan anlatımıdır. İran’da tamamen biriciktir, 
dünyada ise kadın biriciklerin arasında.” 
şeklinde ifade ediyor.
5 Haşim Hüsrevşahi, 2001. Furuğ’un Yara-
larım Aşktandır kitabına yazdığı önsözde.
6 Furuğ Ferruhzad, Yaralarım Aşktandır, 
2002. Telos Yayıncılık.
7 Zygmunt Bauman, Postmodern Etik, 
1998. Ayrıntı Yayınları.

Kadınların ve erkeklerin 
egemenlik ilişkisi içinde iki 
ayrı toplumsal grup olarak 

yer aldıkları patriyarka 
ile örülü mevcut düzende 

erkekler, kadınların 
sadece emeğine, kimliğine 

ve bedenlerine değil, 
duygularına da el koyuyuor, 

denetliyor
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DOSYA

Camille Claudel: Bir kadın, bir heykeltıraş
Suçu zanaatı değil sanatı seçmek
Camille çok öfkelidir insanların sadece özel yaşamını didiklemelerine, daima 
isminin Rodin aracılığıyla anılmasına. Sadece eserlerinden söz edilmesini 
sağlamak için hiç dışarıya çıkmamaya karar verir ve kendini atölyesine kapatır

Camille Claudel. Bir kadın. 
Yaşamı boyunca en büyük 
tutkusu heykel yapmak. 
1864-1943 yılları arasında 

Paris’te yaşar. Yaşamının yaklaşık otuz 
beş yılını heykel yaparak, otuz yılını ise 
kapatıldığı akıl hastanesinde heykelden 
uzak geçirir. Otuz yıl hiç dışarıya çı-
karılmadan ölümüne dek orada tutulur. 
Mezarı yok, kaybolmuş. 

Camille, kardeşine “Bu kadar yal-
nız kalmak için ne yaptım?” diye yazar. 
Onun yaptığı sadece heykelleri aracılı-
ğıyla duygularını, tutkularını, aşkını tüm 
çıplaklığıyla ve çok güçlü bir biçimde 
dışavurmaktır. Yaşadıklarına, sanatına, 
zaaflarına, güçsüzlüğüne olanca gücüy-
le sahip çıkmaktır en büyük suçu. Bir 
kadının kendisini yaşamıyla, eserleriyle 
böylesine güçlü bir biçimde ifade etme-
si her zamanki gibi korku ve dehşete yol 
açacaktır, nitekim öyle de olur. En çok 
değer verdiği, sevdiği, aşık olduğu kişi 
tarafından kapatılır, susturulur. Ölünce-
ye kadar ne dışarı çıkmasına izin verilir 
ne de heykel yapmasına.

Camille Claudel’in en büyük aşkı, 
tek aşkı ise Auguste Rodin’dir. Rodin’le 
tanıştığında Rodin 43, Camille 19 yaşın-
dadır. Rodin onun eserlerini gördükten 
sonra Camille’e kendi atölyesinde ça-
lışmasını önerir. Bu öneriden birkaç ay 
sonra Rodin bir gün Camille’in mermer-
den yapılmış büstü ile gelir atölyeye. 
Çok etkilenir Camille ve onun atölye-
sinde çalışmaya karar verir. Uzun süre-
cek bir ilişki de başlar böylece. Rodin 
ile aralarındaki tutkunun, cinsel çekimin 
şiddetini, Paul Claudel’in yazdıkların-
dan, çeşitli dostlarının tanıklıklarından, 
ama en çok da her ikisinin yonttuğu 
eserlerden anlıyoruz.    

“Çok yetenekli olduğum için beni af-
fetmeyecek çok kişi var” diye yazar bir 
mektubunda. Gerçekten affetmeyecek-
lerdir yeteneğini ve uzlaşmaz kişiliğini. 
Yaşadığı yıllarda Rodin’in ‘en büyük 
aşkı, esin perisi, metresi’ diye anılmak-
tan kurtulamaz. Rodin’e aşık olduğu 
doğrudur, hem de çok aşıktır ama sadece 
heykelleriyle, sanatıyla anılmak ister. O, 
oniks mermerini ilk kullanan heykeltı-

raştır. Doğrudan mermere oyarak yapar 
birçok ünlü heykelini. Konuşkan Kadın-
lar ise doğrudan yeşim taşına oyularak 
yapılan ilk heykeldir. “Kendim olmak 
için heykel yapmalıyım,” der, “benim 
küçük Paul’üm” diye seslendiği kardeşi 
“Kendim olmak için tanrıya ihtiyacım 
var,” dediğinde.   

Camile Claudel 6 yaşından itibaren 
kilden heykel yapmaktadır. 13 yaşın-
dayken babası David ile Goliath’ı sanat 
eleştirmeni Alfred Boucher’e gösterir. 
Eleştirmen çok etkilenir, “Yaratı yetene-
ği var, sanırsınız Rodin’den ders almış,” 
der ve Camille ilk defa Rodin’in ismini 
duyar. Çocukluğundan beri Camille’in 
heykeltıraş olma isteğini destekleyen 
babası, bu olumlu eleştiriden sonra ona 
iyi bir sanat eğitimi aldırabilmek için 
Paris’e taşınmaya karar verir. Ancak 
annesi karşı çıkar bu isteğe. Camille 
ile annesinin ilişkileri daima gerilimli-
dir. Annesi yaşamı boyunca öfke duyar 
Camille’e. İnsanların gözlerinin içine 
dik dik baktığı için, heykel yaptığı için, 
tek başına sokaklarda dolaştığı için çok 
utanır ondan, “Bu kız şeytan,” der çoğu 
zaman.

Annesinin karşı çıkmasına rağmen 
taşınırlar Paris’e. Camille çok yetenekli 
bulunmasına rağmen akademiye alın-
maz, akademi erkekler içindir çünkü. 
Bu nedenle sadece kadınların olduğu, 
Madam Edmond Adam’ın desteğiyle 
açılan atölyeye devam eder. Bu atölye-
de çalıştığı dönemde bir sergide alçı-
dan heykeli, İhtiyar Helene sergilenir. 
İlk defa ismi gazetelerde yayınlanır. 
Atölyede ders veren Alfred Boucher’in 
İtalya’ya gitmeden en önce derslerini 
arkadaşı Rodin’e bırakması sonucu ta-
nışır Camille ve Rodin. 

O dönemde ününün doruğunda olan 
Rodin, Cehennemin Kapıları isimli 
eseri üzerinde çalışmaktadır. Üç fark-
lı atölyesi ve birçok çalışanı olmasına 
rağmen, yetenekli, genç çalışkan yon-
tuculara ihtiyacı vardır. Camille onun 
atölyesinde çalışmaya başlar. Camille 
ilk defa gerçek bir atölyede gerçek bir 
sanatçı ile çalışabildiği için çok mutlu-
dur. Öğretmen ve öğrenci değil, farklı 
tarzlara sahip iki meslektaştırlar. Sanat 
anlayışları konusunda şiddetle tartışırlar 

çoğu zaman. Özellikle heykelde devini-
min önemi üzerinedir uyuşmazlıkları. 
Camille Claudel, heykelde devinimi en 
iyi ifade eden heykeltıraş olarak tanına-
caktır sonraları.

Rodin, Camille ile tanıştığında, Rose 
Beuret ile yirmi yıldır birlikte yaşamak-
tadır. Ama Rodin ‘kadın bedeninin tüm 
sırlarını ifşa eden büyük usta’ olarak 
şehvetinin gücü ve şiddetiyle ünlüdür. 
Birçok kadın vardır yaşamında. Camille 
bütün bunları bilmesine rağmen, belki 
de bildiği için ona aşık olmaktan alamaz 
kendini. Bir süre sonra atölyenin kapısı-
na “Mösyö Rodin burada değil” yazısı 
asılmaya başlanır. Camille ile Rodin se-
vişirler çünkü atölyede. 

Bu dönemde Cehennemin Kapıları 
üzerinde birlikte çalışırlar, birçok par-
çayı sadece Camille’in yonttuğu bilinir. 
Camille tüm zamanını onun eserleri için 
harcamaya başlar. Rodin sadece ikisi 
için hem atölye hem de ev olarak kulla-
nacakları bir malikane kiralar. Camille, 
neredeyse tüm zamanını atölyede geçi-
rir. Çakuntala bu dönemde ortaya çıkar. 
Ancak zamanın neredeyse tamamını 
Rodin’in siparişleri almaktadır. Rodin 
ise çok az kalmaktadır Camille’in ya-
nında, çok meşguldür. Geceleri ise hep 
Rose’a gitmektedir. Bir süre sonra Ca-
mille isyan eder. Rodin’in Rose ile olan 
ilişkisini bitirmesini ister. Artık sadece 
kendisi için çalışmak istediğini söyler. 
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Rodin ile yazılı bir anlaşma yaparlar. 
Rodin, Camille ile evleneceğine, hep 
onun yanında olacağına, güzel bir elbi-
se ile onun fotoğrafını çektireceğine söz 
verir bu yazıda. Verilen sözlerden sade-
ce fotoğraf çektirme gerçekleşir. 

Bir süre sonra Camille Olgunluk 
Çağı isimli eserini yontar ve sergiler. 
Rodin ve Rose ayakta Camille çıplak 
dizlerinin üzerinde Rodin’e uzanmış 
sanki yakarır bu eserde. Durum tam 
bir ‘rezalettir’. Paul öfkelidir çünkü kız 
kardeşi hem kendisini hem de ailesi-
ni rezil etmiştir. Rodin öfkelidir çünkü 
kendisini iki kadın arasında güçsüz ve 
çaresiz göstermiştir. Herkes öfkelidir 
çünkü ‘bir kadın ahlaksız yaşamını’ 
hiç utanmadan pervasızca gözler önüne 
sermiştir. Dostları ise kırgındır, güçsüz-
lüğünü ve çaresizliğini olanca gücüyle 
haykırıyor diye. Oysa Camille’in eser-
leri ona dışsal bir şey olmamıştır hiçbir 
zaman. Eserleri kendisinin, tutkularının, 
duygularının korkusuzca dışavurumu-
dur sadece. Yaşamının bir kesitini ar-
dında bırakmak istediğinde belki de bu 
yüzden önce eserlerini kırıp parçalar.

Gerilimli günlerin ardından Camille 
hamile olduğunu öğrenir. Çok sevinir 
Rodin bebeği doğurmasına izin verdi 
diye. Rodin ona Islette şatosunu kiralar. 
Şehir dışında kırlarda çok güzel ama ba-
kımsız bir şatodur bu. Çok az kalabilir 
Rodin Camille’in yanında, çok işi vadır 
ve Rose da hastadır. Camille hamileli-
ğin altıncı ayında ölüm tehlikesi olduğu 
için zorunlu kürtaj olur. Çok uzun süre 
bilinçsiz yatar. Rodin haberi alır almaz 
gelir şatoya, çok üzgün ve çaresizdir. 
Nekahat ve Veda Rodin’in bu dönemi 
ifade eden heykelleridir. 

Camille iyileştikten sonra Rodin’i 
terk eder ve Paris’e taşınır. Kendisine 
hem ev hem atölye olacak bir yer kira-

lar. Babası “sanki evlenmiş gibi” ona bir 
miktar para verir. Artık tek başınadır, 
kendisi 28, Rodin 52 yaşındadır.

Kürtajın etkileri yeni bir heykel çıka-
rır ortaya: Clotho. Üç kader tanrıçasın-
dan doğuma bakan tanrıçanın adı. Ca-
mille eserine bu ismi verir. Paçavralara 
sarılmış, karnında bıçak yarası bulunan 
göğüsleri sarkık, çirkin, edepsiz heykel-
dir. Bir kez daha hissettiklerini tüm çıp-
laklığıyla eserine yansıtmştır. Tepkiler 
yine korkunçtur. Aynı dönemde Claude 
Debussy’e ithaf ettiği Vals’i sergilemek 
ister. Ancak ‘figürlerin çıplaklığının do-
ğallığının yarattığı vahşi aksan’ Vals’in 
kamu önünde sergilenmesini engeller. 
Bakanlık görevlisi Armond Dayot, “Ca-
mille Claudel büyük sanatçı,” der ama 
cinsel çağrışımlar içeren ve bir kadın 
tarafından yapılan bu heykelin sergilen-
mesi için asla imza vermez. 

Camille çalışmaya, yontmaya de-
vam eder. Çoğu zaman yemek yeme-
den, soğukta akan tavanın altında yon-
tar heykellerini. Bu dönemde Rodin ile 
görüşürler, destek olur Rodin kendisine. 
Ama artık sadece kendi eserlerini yapar 
Camille ve ilk kişisel sergisi 1893’te 
açılır. En değer verdiği eleştirmen Octa-
ve Mirbeau’nun yazısı “Matmazel Ca-
mille Claudel, Rodin’in öğrencisi, Paul 
Claudel’in kızkardeşidir” diye başlar. 
Yazının neredeyse yarısı Rodin ve Paul 
hakkındadır. Camille kendi sanatı ile il-
gili övgü dolu bir yazı olmasına rağmen 
çok üzülür. Sergide de eserlerinden çok 
Rodin ile ilişkisi konuşulur. Tüm bun-
lara rağmen sergi büyük başarı kaza-
nır ancak hiç bir eser satılamadığından 
yoksulluğu daha da artar.

Aynı dönemde Rodin’in Balzac ese-
rinin siparişi iptal edilmek istenir. Buna 
engel olmak için Camille’e başvuru-
lur. Çünkü ‘ustanın yeteneklerini öv-

mek için Camille’e 
ihtiyaç’ vardır. 
Böylece Camille’e 
Clotho’nun mermer-
den oyulmuş hali 
sipariş edilir. Para-
ya ihtiyacı vardır 
Camille’in, kabul 
eder teklifi. 

Camille çok öfke-
lidir insanların sade-
ce özel yaşamını di-
diklemelerine, daima 
isminin Rodin ara-
cılığıyla anılmasına. 
Sadece eserlerinden 
söz edilmesini sağla-
mak için hiç dışarıya 
çıkmamaya karar ve-
rir ve kendini atölye-

sine kapatır. Rodin’e de artık kendisini 
ziyaret etmemesini, onunla görüşmek 
istemediğini belirten bir mektup yazar. 
Rodin, ortak dostları Roger Marx’a 
“Artık Camille üzerinde hiçbir etkim 
kalmadı” diye yakınır ve Rose ile bir-
likte taşraya yerleşir. Camille ise sürekli 
heykel yapar bu dönemde ama satmak 
için çabası yoktur hiç. İlk sinir krizleri 
de bu döneme denk gelir. Yaptığı birçok 
heykel, çizim ve eskizini dönem dönem 
parçalar yırtar, yok eder. Şizofreni teş-
hisi konulur. Annesi, çok sevdiği erkek 
kardeşi ve Rodin’in onayıyla kapatıl-
masına karar verilir. Bir süre sonra dok-
torlar Camille’in dışarıda olmasını ve 
heykel yapmasını önermelerine rağmen 
annesi ve Paul bunu kabul etmez. Ca-
mille hastanede tutulmaya devam edilir. 
Hastanenin doktoru Dr. Brunet 1920’de 
annesine bir mektup yazarak Camille’in 
ailesini görmeye ihtiyacı olduğunu bil-
dirir, fakat herhangi bir cevap alamaz. 
Erkek kardeşi Paul Claudel ise birkaç 
yılda bir ziyaretine gider.  Atölye arka-
daşı Jessie Lipscomb, 1929’da Camille’i 
hastanede ziyaret eder. Paul’e yazdığı 
mektupta Camille’in neden oraya ka-
patıldığını anlamadığını, derhal oradan 
çıkarılması gerektiğini yazar ama bir 
etkisi olmaz yazdıklarının. “Kendim ol-
mak için heykel yapmalıyım,” diyen bir 
kadın ölünceye kadar tam otuz beş yıl 
kapatılır dört duvar arasına.

Camille’in heykel yapma arzusu ile 
Rodin’e olan aşkını birbirinden ayırmak 
imkansızmış gibi geliyor bana. Onun 
aşkı radikal değişim arzusu, bir dola-
yım, kendini aşma, çoğaltma isteği san-
ki. Belki de ilk defa bedeniyle, arzula-
rıyla, sanatıyla bir bütün olarak anlaşıl-
manın heyecanı, sevinci onun Rodin’e 
aşık olmasını sağlayan. Yaşamındaki 
kadınlarla bütünleşebilme, dayanışabil-
me olasılığının neredeyse olanaksızlaş-
tırıldığı bir çağda ve mekanda bir kadın 
ve bir heykeltıraş olduğunu ancak Ro-
din ile birlikteyken hissedebilmesi hiç 
uzak gelmiyor bana. Birçoğumuzun aşk 
konusundaki benzer yanılgısını paylaşı-
yor Camille de. Aşkın başka hallerinin 
de olabileceğini açığa çıkarmak başka 
birçok şeyin yanında Camille Claudel’e 
de borcumuz sanki. 
________________
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çev. Ayşe Kurşunlu Ortaç, Everest Yay.
- Sönmez, Ayşegül, Kimsenin Sevgilisi De-
ğil!, Milliyet Sanat Sayı: 2005/568
- http://www.coopertoons.com/caricatures/
jessielipscomb_bio.html
- J. A. Ei Eisenwerth Schmoll,  Auguste Ro-
din and Camille Claudel, Prestel (1994)
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Egemen sistemden ve ideolojilerden, 
toplumsal yasaklar, düzenleme ve 
baskılardan uzak, yaratıcı bir enerji, 
bir tekamül olarak aşk mümkün müdür? 
Cinsiyetlerin yükünden soyutlanmış, 
kapitalist piyasanın gerekirlikleriyle 
çekici hale getirilmemiş, öğrenilmemiş 
bir aşk? 

Erkeklerin aşkının da, kahrının 
da öldürdüğü patriyarkal dü-
zende ne heteroseksüelliğin 
katı sınırlarını yüceltmeye, 

erkek cinselliğini kışkırtmaya, ekono-
mik ve endogamik evlilik kurumunu ve 
nüfusun artırılmasını garantiye almaya 
yarayan romantik aşk, ne de onun cinsel 
özgürlükçü, popüler, melodramatik vb. 
versiyonları kadınları ötekileştirilmek-
ten kurtarabilir, özgürleştirebilir.

Birinin aşk verdiğinin, diğerinin de 
aldığının varsayıldığı patriyarkal kültür-
de aşk kavramı, sahip olma kavramıyla, 
egemenlik kurma ve itaat etme paradig-
malarıyla bağlantılıdır.

Erotikleştirilmiş hakimiyetin ve haz 
duymanın eril; erotikleştirilmiş itaatin 
ve haz vermenin dişil özellikleri tanım-
ladığı toplumsal cinsiyet ve cinsellik 
düzleminde “romantik aşk” denen şey, 
tasarlandığı kadar masum, lirik, cinsi-
yetsiz ve eşitlikçi olmamıştır asla. Cinsel 
sınıflı sistemde yozlaşarak hastalıklı bir 

tutkuya dönüşmekle kalmayıp kadına 
yönelik şiddetin ve kadın cinayetleri-
nin meşru gerekçesi olabilen romantik 
aşkın Batı metafiziğindeki kavramsal-
laştırılmasına baktığımızda kökeninde 
“efendi-köle diyalektiği”nin yatmakta 
olduğunu görürüz. Kadını dışlayan, ka-
dının köleleşmesini ve nesneleşmesini 
gerekseyen eril bir temel üzerine kurul-
muş ve buna rağmen kadının işbirliği ve 
uyumuyla sağlamlaşmış bu kurgu üste-
lik çok eski bir geçmişe sahiptir. 

Nükhet Sirman’ın “modern töre” 
olarak tanımladığı aşk, kendi isteği ile 
erkeklere bağımlı olmak isteyen dişi 
özneler yaratmaya hizmet etmiştir.¹ 
Kadının bağımlı olma halinin kadın için 
bir “yanlış bilinç” olduğunu, bağımsız-
lığı aşkta, annelikte, erkeğe rehberlikte 
arayan kadının, bu alanların temel ba-
ğımlılık ilişkisini beslemesinden dolayı 
özgürleşmek bir yana iyice tutsaklaştı-
ğını Beauvoir’dan bu yana biliyoruz.² 
Varlığı sevdiği erkekle doğrulanan, tüm 
amacı onunla ve onun için tamamlan-
mak, aşkının öznesiyle özdeşleşmek 
olan ve bu aşkın doruğundaki yüce er-
kek tarafından evlilik ile ödüllendirilen 
kadın, evet, “yanlış bir bilince” sahiptir. 
Ancak sorun yalnızca kadının kültürel 
olarak ezilmişliği değildir. Hayatı bo-
yunca erkeklere aşık olan, bireysel ko-
şullarının avantajıyla bu aşkları “özgür-
ce” yaşama ve yazma imkanına sahip 
Beauvoir -ve hatta lezbiyen feminizme 
dek pek çok kuramcı- kadınlar arası ya-
pısal, politik, etnik ve sınıfsal farkları 
görmezden gelirken çözümlemelerinde 
aşkı, erotizmi, özerk bir durum olarak 
değil, daima erkek arzusu aracılığıyla 
ve tüm kadınların heteroseksüel olduğu 
önkabulüyle ele almıştır. Oysa bütün ka-
dınlar erkeklere aşık olmaz -Germaine 
Greer, Adrienne Rich, Anja Meulenbelt 
gibi- onlarla sevişseler bile…

Modern patriyarkanın bugünkü ‘mü-
kemmelliğine’ erişmesinde önemli rolü 
olan heteroseksüel/romantik aşk, top-
lumsal, kültürel, sınıfsal farklılıklarla 
birlikte aşılanmış/dikte edilen/öğreni-
len/içselleştirilen, cinsiyete özgü, hatta 
cinsiyetçi bir kavramdır. Popüler ve ro-
mantik aşk kurgularının kadını “yanlış 
bilinçliliğe” sürüklerken iktidar ilişkile-

rini yeniden ürettiğini öne süren femi-
nist eleştirmenlerin (Linda K. Christian-
Smith, Tania Modleski, Janice Radway) 
üzerinde özellikle durduğu gibi cinsiyet 
ayrımcılığına dayalı patriyarkal sınıf 
yapısını besleyen bu sözde romantik 
mekanizma, erkeklerin iktidarı, kadınla-
rın itaati üzerine kurulan heteroseksüel 
aşktır. 

Aşk kavramını feminist kuram ve 
pratik için politize etmek ve alterna-
tifler üretmek istiyorsak, bu analizleri 
egemen sistemi norm alarak yapmakla 
yetinemez, kadınlar arası aşkın kadın 
özgürlüğüyle birleştiğinde heterosek-
süelliği devirebileceği fikrini, lezbiyen 
öznelliğin patriyarkal romantik aşkın ve 
cinselliğin içsel ve dışsal dinamiklerinin 
dışında kalabilme imkanını ve kazanım-
larını göz ardı edemeyiz. 

Bu yazıda, 18. yüzyılın romantik 
dostluklarından lezbiyen feminizme dek 
erkek aşkının ötesindeki aşk kavramını, 
aşındırma politikalarını feminist edebi-
yat ve eleştiri alanındaki yansımalarıyla 
birlikte ele almak istiyorum. Erkekler 
arasındaki aşk ise patriyarkal sistem 
içinde yapısal olarak farklı yerleri işgal 
ettiğinden ve eril iktidardan bağımsızla-
şamadığından bu yazının konusu olma-
yacaktır. 

Kadınlar arası romantik dostluk 
ve tinsel aşk

18. yüzyılda Avrupa ve Amerika’da 
kadınlar arası aşk için “romantik dost-
luk” deyimi kullanılıyordu. Her yön-
den soylu ve iffetli bir ilişkiyi niteleyen 
bu aşklarda, cinsellik, bedensel haz ve 
tutku ön planda değildi. Kadınlar arası 
aşkın, ruhu iyileştirici, sevebilme yete-
neği aracılığıyla insanı duyarlı ve ince 
bir doğaya kavuşturan imkanları oldu-
ğuna inanılıyordu. “Hayatın ve aklın 
gizlerinin kapısını açabilmenin anah-
tarı” olarak görülen romantik dostluk, 
kadınların oy hakkı mücadelesine, zi-
hinsel ve ruhsal gelişimlerine katkıda 
bulunurken3, bir başka kadına duyulan 
aşk, yüce sevgi, hayranlık ve bağlılık, 
feminist literatüre yüzlerce günlük, anı, 
otobiyografi, şiir, roman kazandırdı. 
Kadınlar arası aşkı ve tutkuyu, örtük ve 
muğlak ifadelerle, imgeler ve metafor-
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lar yardımıyla -eril edebiyat alanında 
var olabilmek için hep yapageldikleri 
gibi- çeşitli ihlal stratejileri ve taktikler-
le dile getirdi dönemin kadın yazarları. 
Christina Rosetti, 1860’larda yazdığı 
“Goblin Market”te bir kadına duyduğu 
aşkı, süsleyerek, gizleyerek tasvir etmiş, 
tinsel bir aşkı olumlayan, kutlayan bir 
dil kullanmıştır. Ürkek, hassas, “kadın-
sı” bir dil değil, radikal bir dildir ancak 
bu. Doğa tasvirlerinin, lirik ve romantik 
esinlerin ardında tüm gizemiyle ışıldar 
lezbiyen erotik aşk. 

Kadınlara olan tutkusunu şiirlerin-
de, dönemin şairlerinde sıkça görülen 
lirik ve romantik ifadelerle ama giz-
li imalarla itiraf eden Amerika’nın ilk 
feministlerinden Margaret Fuller da 
kadınlar arası romantik aşkı, bayağı iç-
güdülerle lekelenmemiş bir aşk olarak 
tanımlar. Fuller’a göre eşcinsel aşkları 
da düzenleyen egemen yasayı, yalnız-
ca kadınlar arasındaki aşk ihlal edebilir. 
Heteroseksüel aşkın kadını nesneleşti-
ren yönlerinden ve eril cinsel iktidardan 
arındırılmış olan bu aşk, yalnızca cinsel 
birliktelik değil, kendi içinde geçerli tü-
mel bir yaşam tarzıdır. Dönemin kadın-
ları için bir rol-modeli oldu Fuller. Diğer 
kadınlarla aşk ilişkilerinden Fuller’ın 
elde ettikleri şeyleri beklemeyi öğre-
nen kadınlar, hem tutku hem de ruhsal 
açıdan gelişmeyi arzuladılar. George 
Eliot (Mary Anne Evans) için yazar 
ve reformcu Edith Simcox ile tutkulu 
ilişkisi, yalnızca duygusal ve yücelti-
ci değil, bedensel ve entelektüel olarak 
uyarıcı, hatta varlığının temel nedeniy-
di. George Sand (Aurore Armandine 
Lucile Dupin) kadınlardan tensel olarak 
hoşlanmak bir yana ruhsal ve kültürel 
paylaşımı romantik dostluk ilişkilerin-
de buluyordu. Kadınlara karşı duyduğu 
derin ve sonsuz aşkı her fırsatta cesurca 
dile getiren, feminist bilinçle yazan ilk 
Amerikalı romancı Charlotte Perkins 
Gilman’ın kültürel feminist kurama ve 
eleştiriye en büyük 
katkısı aileyi ataerkil 
yapının ekonomik bi-
rimi olarak formüle 
etmesidir. 1915’te ka-
leme aldığı, anaerkil 
ütopya türünün ilk ör-
neği “Kadınlar Ülkesi” 
(Herland) Amazon’un 
dağlık bölgelerinde 
gizlenmiş, erkeklerin 
olmadığı, sınıfsız bir 
kadınlar toplumunu 
anlatır. İşbirliği, barış 
ve özgürlük içinde ya-
şanan bu ülkede, reka-
bet, cinsiyet ayrımcılı-

ğı, cinsiyet temelli işbölümü, yoksulluk, 
savaş, dış düşmanlar, iktidar, kadınsı 
masumiyet, romantik aşk gibi kavram-
lar yoktur. Toprağa, doğaya bağlı, say-
gılı kadınlardan oluşmuş bir cemaat 
düşüncesi üzerine kurgulanan roman, 
hegemonik heteroseksüel ideolojiden 
kopuşu ve yaşanan değişimin sınırlarını 
dikkat çekici biçimde belgeler. Ancak 
lezbiyen aşk ve cinselliğe neredeyse hiç 
yer yoktur. 

Doğa imgeleriyle yüklü şiirleri ve 
lezbiyen aşkı araştırdığı romanlarıyla 
deneysel lezbiyen edebiyatın öncüsü 
H.D. (Hilda Doolittle) ise neredeyse 
tümü otobiyografik olan eserlerinde 
cinsel bir alt metin kurarken kendi lez-
biyenlik hikayesini farklı kadın kah-
ramanlara paylaştırmış, böylelikle 20. 
yüzyıl erken dönem lezbiyen öznelli-
ğinin karmaşıklıklarını temsil etmeyi 
amaçlamıştır.4 Lezbiyen bağlılık ve aşk 
ilişkisini ayrıntısıyla betimleyen Paint 
it Today (1921), Asphodel (1922) ve 
HERmione (1927) adlı romanlarında 
sırayla Midget, Her ve Hermione Gart 
olarak okurun karşısına çıkar H.D. 
Ancak 80’lerde yayımlanabilen bu üçle-
menin sonunda Hermione, nişanlısından 
ayrılıp onun eril anlam dünyasını redde-
derek kendi dişil öznelliğini, arzularını, 
kadın sevgilisine duyduğu tutkuyu ifa-
de edebilmesini sağlayacak yeni bir dil 
aramaya başlamıştır. Hermione’a göre 
“Aşk, yazmaktır.” 

Metinsellik ve cinsellik arasındaki 
ilişkileri, H.D.’nin sevgilisi, otobiyogra-
fik kurmaca, tarihi roman, şiir, edebiyat 
ve film eleştirisi olmak üzere geniş bir 
yelpazede eser veren Bryher’ün (Annie 
Winifred Ellerman) romanlarında da 
bulmak mümkündür. Development: A 
Novel (1920), Two Selves (1923) ve 
West’de (1925), diğer lezbiyen moder-
nist otobiyografik kurmacalarda olduğu 
gibi yazmak ve tutku özgürlüğü arasında 
bir eşitlik vardır. Bu kurmacaların kadın 

kahramanları kendi 
cinsel arzuları ve 
kimliklerini anla-
maya başladıkları 
ve bunlar hakkında 
kararlılık göster-
dikleri an yazmaya 
başlarlar.5 Heart to 
Artemis’te H. D. 
ile bir ömür süren 
ilişkisini, duygu-
sal ve tensel aşkını 
örtük ve simgesel 
bir anlatımla dile 
getiren Bryher’ün 
ilk olgun eleştiri-
sinin öznesi olan 

imgeci Amerikan şair Amy Lowell da 
edebiyat ve yayın dünyasında sansüre 
maruz kaldığı için kadınlara duyduğu 
aşkı metaforların, dil oyunlarının ardına 
gizlemiştir. Kimi şiirlerinde şifreleme 
tekniği kullanan Lowell kimi şiirlerinde 
ya cinsiyete hiç değinmemiş ya da kadın 
karakterini “göstermelik” olarak erkek 
kimliğine sokuvermiştir. Yaşamının son 
on bir yılını birlikte geçirdiği sevgilisi 
Ada Russell için yazdığı ilk şiirlerde 
lezbiyen kimliğini gizlemeyi başarmış-
tır ama Pictures of the Floating World 
adlı eserinde yer alan erotik şiirleri, “sır-
rını” açığa çıkarır. Ancak bu imgeler ve 
şifreleme yaklaşımları, yazarın tecrübe-
lerini paylaşabilen lezbiyen okuyucuya 
bağımlı şifrelerdir. Dönemin lezbiyen 
edebiyatı özgül bir okuyucu talep et-
mektedir. 

İkinci dalgaya kadar lezbiyenin çe-
şitliliğini, kadınlar arası aşkı yansıtmak 
isteyen yazarlar, işledikleri konuyu şu ya 
da bu şekilde gizlemek zorunda kaldılar. 
Lezbiyen aşk ve özellikle de cinsellik 
temalarını yeterince muğlak bırakırlar-
sa, romanın kadınlar arasında sıradan 
bir dostluğu anlattığını savunabilirlerdi. 
Kız kardeşlik sahneleri, kendisi ile öte-
ki arasındaki sınırların bulanması, tinsel 
dostluklar anahtar lezbiyen mecazlardı; 
görsel ve duyusal metaforların özel kul-
lanımları vardı. Lezbiyen temayı Amy 
Lowell ve Gertrude Stein gibi karakte-
rinin cinsiyetini değiştirerek şifrelemek 
veya lezbiyen aşkı Virginia Woolf’un 
Orlando’da (1928) kullandığına benzer 
muzip yöntemlerle perdelemek müm-
kündü. 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl 
başında kadınlara aşık olan kadınlar bu 
tutkuyu patriyarkal baskılar ve erkek 
egemen edebiyat disiplini içinde özgür-
ce dile getiremediler belki ama moder-
nizmin en yaratıcı, en deneysel, en dişil 
metinlerini ve lezbiyen edebiyatın yapı-
taşlarını oluşturdular.  
___________________

1 Sirman, Nükhet, “Kadınların Milliyeti”, 
Milliyetçilik Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, Der. Tanıl Bora. 4. Cilt, 2002, s. 
226-244.
2 Simone de Beauvoir, The Second Sex, 
Vintage Pbl, 1989.
3 Faderman, Lillian. Erkek Aşkının Ötesin-
de, Rönesanstan Günümüze Kadınlar Ara-
sında Romantik Dostluk ve Aşk, çev: Zülal 
Kılıç, Göçebe Yayınları, 1997.
4 Winning, Joanne, “Lezbiyen Modernizmi: 
Dolabın İçinde ve Ötesinde Yazmak”, Gey 
ve Lezbiyen Yazını, Der. H. Setevens, çev. 
Kıvanç Tanrıyar, Sel Yayıncılık, 2011.
5 A.g.m.
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Huzur Sokağı’nın dizi olma 
sırası çoktan gelmiş geçi-
yordu bile… ATV, üzerine 
düşen vazifeyi yaptı ve tıpkı 

Sabah grubunu hidayete erdirdiği gibi, 
grubun bir zamanlar temsil ettiği top-
lumsal segmentin genç kız ve kadınları-
nı da hidayete erdirmek üzere hikayeyi 
bugüne uyarladı… Romanın yazarı Şule 
Yüksel Şenler’in, hidayet romanları-
nın bu ilk ve en önemli temsilcisinin 
güncellenmesi operasyonuna nasıl bir 
tepki gösterdiğini öğrenmeyi çok ister-
dim. Ağustos’ta verdiği söyleşilerde, 
Huzur Sokağı’nın dizi olacağı haberini 
televizyondan öğrendiğini, kitabın ya-
yıncısının kendisine sormadan böyle 
bir tasarrufta bulunduğunu, ancak daha 
sonra hem yayıncının hem de yapımcı-
nın gelip gönlünü aldıklarını söylüyor. 
Dizinin yayınlanan bölümlerini izle-
dikten sonraki ruh halini ise bilmiyoruz 
henüz. Aslında keşke bilsek, çok önemli 
bir şey söylerdi bize bu ruh hali… 

Huzur Sokağı, İstanbul’un 70’lerde 
“kenar” diye nitelendirilen sokakların-
dan birinde geçer. Yücel Çakmaklı’nın 
Birleşen Yollar adıyla sinemaya uyar-
ladığı öykü görselleştiğinde Aksaray, 
Koca Mustafa Paşa, Vefa, Süleymaniye 
ya da Langa gibi görünür. Fiziksel ola-
rak kenarda değildir Huzur Sokağı, 
aksine İstanbul’un göbeğindedir, ama 
olanca kalabalıklığına karşın kenara itil-
miştir… Üç kişilik bir aşk hikayesi anla-
tılır romanda. Mahalleye yapılan apart-
mana taşınan ailenin ‘hoppa’ kızı Feyza, 
edepli, imanlı ama aynı zamanda tahsilli 
Bilal ve Bilal’le birlikte büyüyüp onun-
la evlenme hayalleri kuran mü’mine 
Şükran. Aşk hikayesinin hemen ardında, 
göçle gelip Cumhuriyet’in redd-i miras 
eylediği Osmanlı mahallelerine sığınan 
ailelerle, “çürümek” pahasına modern 
bölüşüm düzeneğinden payını alan ai-
leler arasındaki mücadele anlatılır. Bu 
mücadele hâlâ devam ediyor. Şehirleri 
saran yıkıcı “hijyen” seferberliği ile 
söz konusu mahallelerin üzerindeki küf 
hızla temizlenirken, “çürüme”nin ni-
tel ve nicel sınırları yeniden müzakere 
ediliyor. Elbette aşk bu müzakerenin en 
önemli mevzularından biri… 

Huzur Sokağı’nın tahsilli ve iman-
lı delikanlısı Bilal’in öyküsüne baka-
lım evvela. Çünkü Feyza ve Şükran, 

Bilal’in hayatla müzakeresinde kendi-
sine sunulan kazanç ve kayıp haneleri-
nin sembolik ifadeleri olmanın ötesinde 
pek bir anlam taşımıyorlar. Mahalleye 
çürümenin mekansal temsilcisi betonar-
me apartmana taşınmak suretiyle gelen 
Feyza, işveli, cilveli, güzel mi güzel, 
ancak “ahlaksız” bir kadın gibi tasvir 
edilir ilk bakışta. Bilal’in onun içindeki 
iyiliği fark etmesi için cesaret gösterip 
yaklaşması gerekir Feyza’ya… Yaklaşır 
yaklaşmaz da kaptırır gönlünü… Ama 
öyle yanlış anlaşılmalar yaşanır ki, 
Feyza’nın şuh görüntüsü altında gizle-
diği iyilik Bilal’i kazanmaya yetmez. 
Bilal, mü’mine Şükran’la evlenir. Ünlü 
bir kimya mühendisi olur. İkinci çocuk-
larını doğururken kaybeder Şükran’ı 
ve böylece Feyza’ya ilişkin hakikate 
dönüşmemiş romantik fantazilerinin 

hüzünlü öyküsünü sırtlanıp hayata ka-
rışır… 

Feyza kötü bir evlilik yapar. Aile-
sinin ve evliliğinin getirdiği “dejene-
re” çevre içinde çok yıpranır. Derken 
Bilal’in gönlüne ektiği iman tohum-
larının yeşermesine müsaade eder ve 
Allah’a aşık olmayı seçer. 

Bilal’in Şükran’ın edebiyle, Fey-
za’nın kadınlığı arasında gidip gelirken 
annesine sorduğu bir soru Müslüman 
erkeğin nefsiyle imanı arasında yaşadığı 
gerilimi ve kurduğu bağı ele verir: 

“Anne, asri bir hayat içinde, o ha-
yatın icaplarına göre yaşayan fakat 
yaşadığı bu hayat tarzını beğenmeyen, 
benimsemeyen, temiz bir genç kızla ev-
lenip, onu istemediği o hayattan kurtar-
mak mı daha sevaptır?... Yoksa küçük 
yaşından beri dini emirlere riayetkar bir 

şekilde yetişmiş bir genç kızla evlen-
mek mi daha sevaptır?”

Anne net bir şekilde cevap verir, 
mü’mine kız, kendisi gibi iman etmeyen 
bir kadının hidayete erdirilmesi yolunda 
feda edilebilir: “Elbette yaşadığı hayatı 
benimsemeyen ve o hayattan kurtulmak 
için çırpınan bir kızı o hayattan kurtar-
mak ve onu ıslah etmek daha büyük bir 
sevaptır.”

“Prensesler kadar güzel” Feyza’yı 
onunla halvet olmak suretiyle hidayete 
erdirmek… Onu iman aşkıyla dölle-
mek... Müslüman erkeğin kendi zaaf-
larıyla Allah’ın emri arasında kurduğu 
zarif değil, naif ve zayıf bir köprü… Bir 
kadın anlatıcı olarak Şenler’i pek ikna 
edememiş gibidir bu hal. Eninde sonun-
da Şükran’dan yana kor tavrını, Feyza 
kaderine yenik düşer, ama bir mü’mine 

anne olarak kızını korumak, kurtarmak 
için elinden geleni ardına koymaz. Kıt 
kanaat geçinmeye rıza gösterip, mo-
dernliğin insanı Allah’tan uzaklaştıran 
şaşaasından uzaklaşır. 

Roman Huzur Sokağı’ndan, dizi 
Huzur Sokağı’na neler değiştiğine bak-
mak için araya 1980’leri, 1990’ları, 28 
Şubat’ı ve nihayet ATV’nin nasıl olup 
da Çalık Holding’e geçtiğini iyice bir 
çalışmak lazım. Uzun hikaye... Ama 
bazı ufak tefek öykülerden belli belirsiz 
bir izlek yakalamak da mümkün... 

Huzur Sokağı, hidayet romanlarının 
en önemli ve ilk temsilcisi demiştik. Bu 
romanların çok büyük bir bölümü iman-
lı kız ya da erkeğin, imansız bir kız ya 
da erkeği romantik aşkın rehberliğinde 
ilahi aşka ikna etmesi kurgusuna daya-
nıyordu. Zaman içinde yerler, mekan-

İlahi aşktan, piyasa aşkına

Ayşe Çavdar

Dizinin sonu kitabın sonuna uydurulacak olursa iman gücünün, uzun bacaklara galebe 
çalmasına tanıklık edeceğiz. Bilal’in ruhu Feyza’da, bedeni Şükran’da kalacak 
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lar değişti. Mahalleden üniversiteye, 
oradan şirket atmosferlerine taşındı bu 
gençler. Yolunu kaybeden için aşk reh-
berdi. Ve tabii ki kızlar bakireydi, erkek-
lerse duruma göre ya kafası karışık ya 
da bakir... 

Bu romanlardan ilk ve en önemli 
sapma Mehmet Efe’nin Mızraksız İlmi-
hal’iyle oldu. Her şeyden önce Mızrak-
sız İlmihal’in mü’min gençleri kendile-
rinden o kadar da emin değillerdi. Elbet-
te Allah’a inanıyorlardı, ama bu çağda 
Allah’a inanmanın nasıl bir şey olduğu, 
pratikte ne anlama geldiği konusunda 
kafaları karışıktı. Namaz kılmak, oruç 
tutmak yetmiyordu onlara, dergi çıkart-
mak, tiyatro sahnelemek, gösterilere 
katılmak, cemaat oluşturmak, sonra o 
cemaatlerden kaçmak, kendini aramak, 
bulamamak ve kendine bir kendilik icat 
etmek gibi vazifeleri de vardı. Aslında 
olan şuydu: Mahalleler yetmemiş, şehre 
çıkılmış, modern hayatla yapılan müza-
kerenin alanı genişlemişti. Bütün bunlar 
içinde mü’min ve mü’mine gençlerden 
annelerinin, babalarının hikayelerini 
sürdürmeleri beklenemezdi. Mızrak-
sız İlmihal’in kahramanları Nurhan ve 
İrfan, içinden çıkamadıkları bir arayı-
şın orta yerinde rastladılar birbirlerine. 
Nurhan mütesettirdi ama dürüst olmak 
gerekirse Şükran gibi silik bir karakter 
sayılmazdı... O da kendince ve edep 
ölçüleri içerisinde ve en az Feyza ka-
dar işveli, cilveli, gizemliydi... İrfan’ın 

Nurhan’ı hidayete erdirmek gibi bir 
misyonu olması gerekmiyordu. Nurhan 
zaten inançlıydı. Ama hayat nasıl idare 
edilecekti? Nasıl dokunacaktı bu çocuk-
lar birbirlerine? Günahın, arzunun, se-
vabın ve aşkın sınırları nasıl çizilecek-
ti? Anaların babaların rehber olmaktan 
çoktan uzaklaştığı, ibadetin bir politik 
eyleme dönüştüğü, Allah’la kurulan 
iletişimin ağabeyler, ablalar ve öfkeyle 
hüznü birbirine bulayan kitaplarla do-
laylandırıldığı bu çağda ten ne demek-
ti, iman ne demek, gelecek ne demekti, 
şimdi ne demek?...

Birbirlerine değmeden kavuştu 
Nurhan’la İrfan, işin yoluna girdiğini, 
hikayenin mutlu sona ereceğini anlayan 
İrfan’ın aklına gelen ilk soru: “Saçların 
ne renk?” 1990‘lar yalnızca Müslüman 
erkeklerin değil, bu işleri pek takmayan-
ların da örtünün altında olabileceklere 
ilişkin engin fantaziler ürettikleri bir dö-
neme tekabül etti... 

Büyü 28 Şubat’ta bozuldu. Hu-
zur Sokağı’nın Bilal’i ve Mızraksız 
İlmihal’in İrfan’ı hayatın gerçekleriyle 
yüzleştiler. Bilal’in adı mürteci işadam-
ları listesinde yerini aldı. İrfan onun ya-
nında düşük bir ücretle çalışıyordu ve iş-
lerin bozulması onu da ilgilendiriyordu. 
Onlara “mahallelerinize dönün” komutu 
gönderilmişti bir kez daha... Dönecekler 
miydi, dönmeyecekler miydi? Müzake-
re bir kez daha yenilendi... 

Erkekler bu işin bir yolunu buldu-
lar. Başörtülü kızlar 
mahallelerine dönmek 
zorunda bırakılırken 
(kimi zaman ilk eş ve 
çocukların annesi ola-
rak), erkekler başörtü-
süz kadınlarla araların-
daki ilişkileri ısıttılar. 10 
Eylül 2005 tarihli Va-
kit Gazetesi’nde Sibel 
Eraslan, özellikle göz 
önündeki Müslüman 
ailelerin erkek çocukla-
rını başörtüsüz kızlarla 
evlendirme eğilimleri-
nin giderek daha dikkat 
çekici bir hal aldığını 
söylüyor: 

“Son zamanlarda ye-
ni bir moda çıktı. ‘Başı 
açık gelin alma’ modası. 
Özellikle yeni muhafa-
zakar siyasetçilerin başı 
çektiği bu yeni trendde, 
artık gelin tercihinde 
başıörtülü kızların özel-
likle tercih edilmediğini 
fark etmemek imkansız. 
‘Gelin tercihi’ ifadesini 

bilinçli olarak kullandım zira söz konu-
su politikacı babalar olduğunda, gelin 
elbette hesap kitap edilerek tesbit edi-
len/onaylanan bir tercihtir. Son aşama-
daysa, siyasi yükselişe paralel kamusal 
görünürlük ve terfi anlamlarının eş ve 
eşin örtüsüzlüğü üzerinden tanımlanır 
hale gelmesi ve İslami kesimin sessiz 
kalarak da olsa buna onay vermesi ile 
örtülü kadının sosyal bir yük olarak te-
lakki edilmesi ile karşı karşıyayız.”

Poligami konusundaki açıklamala-
rıyla sık sık gündeme gelen Sibel Üre-
sin, bu durumun kadının kadınlığını 
keşfetmesine yarayacağını iddia ederek 
şunu söylemişti: “Serbest piyasa meka-
nizmasında rekabet kaliteyi artırır. Bir 
erkek için rekabet eden iki kadın, kadın-
lıklarını da keşfetmek zorunda kalır.” 

Huzur Sokağı’nın dizi formunda 
Şükran’la Feyza arasında kıyasıya bir 
rekabet yaşanıyor an itibariyle. Bu reka-
bete ara verilen tek durum, Feyza’nın ba-
bası tarafından hapse düşürülen Bilal’in 
kurtarılması için yapılan işbirliği oldu. 
Aslına bakarsanız, anlatılan Şükran’ın 
değil, Feyza’nın hikayesi olduğu için 
Huzur Sokağı’nın orijinalinde de varo-
lan bu rekabet bu güne kadar fazla ko-
nuşulmadı. Ancak yüzyıllar boyunca 
“Allah’ın verdiği bir izin” olarak erkeğe 
“bahşedilen” çok eşliliğin, piyasa me-
kanizmasının koşulları mesnet gösteri-
lerek meşrulaştırılması noktasına gelin-
diğine göre, kılıçların artık başka türlü 
çekildiğini söylemek mümkün. Dizinin 
sonu kitabın sonuna uydurulacak olur-
sa iman gücünün, uzun bacaklara gale-
be çalmasına tanıklık edeceğiz. Bilal’in 
ruhu Feyza’da, bedeni Şükran’da kala-
cak. 

Sibel Eraslan’ın yukarıda söyledik-
lerine bakılırsa, mü’mine hanımların 
üzerlerinde taşıdıkları sembolik yük, 
mü’min erkeklerin elde ettikleri ekono-
mik ve siyasi gücün gölgesinde kaldığı 
müddetçe, piyasa cephesinde zafer elde 
etmek o kadar da kolay olmayacak... 
Mü’mine kadın, piyasa koşullarında aşk 
için rekabet ederken kimbilir neler neler 
keşfedecek?... Bu gaza, öncekiler kadar 
mübarek olacak mı? Daha da önemlisi 
bu rekabetten hasıl olan artı değer kimin 
yatırım sermayesi olacak? Cevaplar için 
Huzur Sokağı’ndaki dönüşüm projesi-
nin tamamlanmasını beklemek duru-
mundayız... 

Hikayenin mutlu sona 
ereceğini anlayan İrfan’ın 

aklına gelen ilk soru: 
“Saçların ne renk?”
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Her aşk başkadır ilk başta, 
her erkek de! Haliyle aşka 
düşünce kocaman bir ya-
nılsamanın içine de düşmüş 

oluruz. Ve fakat yanılsamanın derecele-
ri var; ‘Bohem Maço’larla bu çok daha 
fazla! Başka bir dünyanın olabileceğine 
inanan, onun için mücadele eden, solcu, 
muhalif vb. erkeklerle yaşanan yanıl-
sama bizi ‘başka bir aşk mümkündür’e 
bile savurabilir, aman dikkat!

Oysa hayatımıza giren Bohem Ma-
çolar da, ‘biz öptüğümüz için’ prens 
gözüken hafifinden bildiğimiz kurba-
ğalar, ağırından bildiğimiz erkeklerdir! 
Kendilerini iyisinden feminist dostu, 
kötüsünden feminist olarak tanımlayan 
bu erkekler, kendilerini tenzih ederek 
bir erkeklik eleştirisi yaparken, çaktır-
madan ipleri ellerinde sıkı sıkı tutmaya 
devam ederler. Eşitlikçi, başka bir aşk 
ise lügatta kalır çoğu zaman. 

Bohem Maçolar’a aşık olduysanız, 
baştan söyleyelim, verdiklerinden çok 
alır onlar da. Maalesef Bohem Maçolar 
da sevmeye ve bunu göstermeye yeter-
sizdirler. Aşkı öznesiz anlatmalara do-
yamazlar; özen, sevgi, emek onları bo-
zar. Sonuna kadar umursamaz olabilir-
ler, ilişki dertlerini o büyük ideallerinin 
arasına sıkıştıramazlar bir türlü. Sanırız 
ki bu politik bir duruş amma velakin 
yaptıkları, daha doğrusu yapmadıkları 
erkek sorumsuzluğunun ta kendisidir. 
Onlar masanın bir kenarında dünyayı 
kurtarırken, masanın diğer ucundaki 
kadınların, dayanışma kısmı ağır basan 
dert yanmalarının nesi politik olabilir 
ki! Önemli olan ‘bırak dağınık kalsın 
akılcılığı’dır ve bu dahiyane fikirlerini 

bizlere de sık sık öğütlerler. Çok fiyaka-
lı duran bu söylemleri, onların hayatta 
sorumluluk almak, inisiyatif koymak ve 
karar almaktan kaçma özelliklerinin ci-
lalanmış halidir! Hayatlarındaki her tür-
lü dağınıklığı sen toplamaya çalışırken 
ise hiç ses çıkarmazlar, zaten bu senin 
tercihindir. Bekar evinin temizliğinden, 
ana babasıyla arkadaşlarıyla ilişkisine 
kadar hep sen tercih edersin toparla-
mayı, onlar yalnızca bu ilişkinin ‘kur-
ban’larıdır! 

Çokça yaptıkları, ‘bir ilişki 
sorumluluğu’nu almak istememektir. 
Diyelim ağızlarından kaçtı da adına iliş-
ki dediler, ‘’olmaz olsun böyle ilişki’’ 
dedirtene kadar uğraşırlar. Ağır abiler-
dir, genelde ağlamazlar, sen ağladığın 
için de güçsüzsündür gözlerinde; bu 
yüzden de sen üzülme, ağlama diye sen-
den birçok şeyi ‘saklarlar’! İlişkiyi bitir-
me güçleri yoktur misal, onlar her türlü 
maddi koşulu hazırlarlar, sana ‘’bitsin 
artık’’ demesi düşer! Ya da aldatırlar 
ama teoride sonuna kadar arkasında 
durdukları açıklığı savunmayı akıl ede-
mezler bir türlü. Akıl ettikleri, kadının 
bunu kabullenemeyeceği ön kabulüdür! 

En çok çektirdikleri aşk fotoğrafı, 
entelektüel erkek ve genç kadındır! Eşit-
likçi ilişkilerden bahsederlerken eşitsiz 
birikim, deneyim ve duygusal paylaşım, 
‘aşk gözlerini kör ettiği’ için göreme-
dikleri önemsiz bir ayrıntı oluverir. Bir 
de tabii karşılarında güçlü, kendilerini 
sürekli eleştiren kadınlar görmekten hiç 
hoşlanmazlar, pohpohlanmak ve hayran 
olunmak isterler. Eleştirirseniz de bunu 
anne şefkatiyle yapmanız gerekir. Maa-
lesef Bohem Maçolar’ın cazibesine ka-
pılan kadınların bazılarında da, 
bir nevi annelik rolü üstlenip 
onları yola getirme amacı hasıl 
olur. Oysa olay aşkla yola getir-
menin ötesindedir, karşınızdaki 
bir erkekliktir sonuçta; bu yüz-
den yol vermemiz ve hayatta 
başarılar dilememiz daha hayır-
lara vesile olur! 

Aşk ilişkilerinde özgürlüğün 
tadını çıkarırlarken cinsiyetçi iş 
bölümüne gelince pasif direnişe 
geçerler. Aslında özgürlük an-

layışları da zaten vermekten çok alma 
özgürlüğüdür. En feminist dostu olanlar 
bile kadınları ezen ve baskı altında tutan 
erkek egemen sistemin mantıki ve vic-
dani olarak farkında olmakla yetinirler. 
Cinsel özgürlük, çok eşlilik teoride ka-
lır; pratikte durum içler acısıdır. Çok eş-
lilikten birkaç kadını idare etmeyi anlar-
lar; hâlâ ‘takıldıkları’ ve ‘aşık oldukları’ 
kadınlar vardır. Cinsellikle aşkı bu denli 
ayırmaya devam eden erkek kafalar; 
bir gecelik, bir haftalık ya da bir yıllık 
ilişkilerinin birbirinden değersiz olma-
dığını anlayamazlar tabii; kafalar hâlâ 
‘götür getir’ işleriyle meşgulken! Kadı-
nı ‘kendi kadını’ yapabildikleri ölçüde 
bundan da tuhaf bir zevk alırlar, tabii 
yapabildikleri ölçüde. Böylece kadınlar 
arasında hiyerarşiler yaratır ve onları 
karşı karşıya getirirler. Hadi hatasız er-
kek olmaz dediniz ama maalesef en ya-
pamadıkları şey özür dilemektir. En ileri 
gidebildikleri nokta “seni üzdüğüm için 
özür dilerim”dir ve tercümesi “ne hata 
yaptım anlayamadım ama sen üzüldün, 
hay allah”tır! Keşke bunlarla kalsalar; 
cinsel taciz ve şiddet vakalarına da ad-
larını yazdıranlar vardır. Tabii ki son-
rasında inkar ederler, edemedikleri bir 
durumsa da bunu önemsizleştirmek için 
ellerinden geleni yaparlar. 

Ezcümle, Bohem Maçolar’la aşk 
başka maşka değildir! Belli ki aşk da 
devrimden sonra kurtarılacak konular 
arasında, tabii daha önemli konulardan 
ona sıra gelirse! Oysa bizim istediğimiz 
aşklar için de bir devrim gerek belki, 
ama başka türlüsünden! Böyle ‘hafif’ 
konuları ağırlaştırarak da ona giden 
yolu örüyoruz aslında! 

DOSYA

Aşk ilişkilerinde özgürlüğün 
tadını çıkarırlarken 

cinsiyetçi iş bölümüne 
gelince pasif direnişe 

geçerler. Aslında özgürlük 
anlayışları da zaten 
vermekten çok alma 

özgürlüğüdür 

Kendilerini iyisinden feminist dostu, kötüsünden feminist olarak tanımlayan bu 
erkekler, kendilerini tenzih ederek bir erkeklik eleştirisi yaparken, çaktırmadan ipleri 
ellerinde sıkı sıkı tutmaya devam ederler

Bohem Maçolar: Teoride zehir gibi 
pratikte sallanmakta… 

Nacide Berber - Özlem Kaya
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Alain Badiou, birkaç yıl önce 
yayımlanan Aşka Övgü adlı 
kitabında günümüzde felse-
fenin görevlerinden birinin 

aşkı savunmak, dahası, yeniden icat et-
mek olduğunu söylüyor. Yaşama anlam 
ve derinlik veren aşkın, günümüz gü-
venlik anlayışına kurban edildiğinden, 
risk almak ve yaratmak yerine bireyci 
ihtiyaç ve arzuların güvenli yoldan tat-
min edilmesine indirgendiğinden yakı-
nıyor. Sanal çöpçatanlık sitelerinin hızla 
artması ve yaygınlaşmasının bu bireyci 
güvenlik anlayışına cevap oluşturduğunu 
ve bizzat kışkırttığını vurguluyor. Aşkı 
günümüzün bireyci, yüzeysel ilişkilerine 
karşı savunmak gerektiğini belirtirken 
Badiou yalnız değil. Örneğin Zygmunt 
Bauman, bağlanmamak, vaatte bulunma-
mak, sınırlandırılmamak ve kolayca vaz-
geçebilir olmakla özdeşleştirilen bireyci 
bir özgürlük anlayışının aşkı kolayca tü-
ketilebilir ve sürekli tekrarlanabilir, birik-
tirilebilir bir deneyime dönüştürdüğünü, 
bu yanılsamalı özgürlük anlayışına karşı 
aşkın biricikliğini savunmak gerektiğini 
söylüyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün, 
ama felsefedeki bu aşk çağrısının sadece 
insan ilişkileri bağlamında yapılmadığını 
da eklemek gerekir. Örneğin, nesnelerin 
değerinden bağımsız bir bilginin ola-

mayacağı; nesnelere değer atfetmek ya 
da nesnelerin değerini açığa çıkartmak 
için epistemolojinin aşka açılması ge-
rektiğini önerenler de var. Diğer yandan, 
felsefe cinsel farklılığı keşfettiğinden bu 
yana “modernitenin cinselleştirilmesi” 
için çaba sarfetmekte, dişil olanı öne çı-
karmaya çalışmakta. Bu dişillik, eğer ki 
erilin karşıtı olarak sabit, verili olarak de-
ğerlendirilmiyorsa bir dişilleşme, “kadın 
oluş” süreci olarak görülüyor postmo-
dern, postyapısalcı felsefe içinde.

Felsefenin aşka daveti dişil, kadınsı 
olma, bilme ve değer verme biçimlerine 
açılmaya, bunlara yer açmaya da bir da-

vet. Öte yandan aşkın dişillikle özdeşleş-
tirilmesi hiç yeni değil. Aşkın irrasyonel, 
tutkusal ve cinsel boyutunun felsefe için-
de kabul edilmesiyle orantılı bir şekilde 
artıyor bu özdeşleştirme, aynı zamanda 
bir dişil imgeyi de üretiyor aşkın nesnesi 
olarak. Özellikle de tutkulardan arındırı-
lıp rasyonelleştirilebilen bir duygu ola-
rak aşık olunana değil, ondaki güzellik 
dolayımıyla güzellik ideasına yönelen, 
bu haliyle de karşılık gerektirmeyen Pla-
tonik aşk anlayışına karşı; Aristotales’in 
“bir ruhta iki beden” olarak formüle et-
tiği aşk anlayışını radikalleştiren, cinsel, 
tutkusal boyutu yok etmeyen, diğer yan-
dan dolayımsız bir kaynaşmayı, birde, 
aynıda erimeyi hayal eden romantik aşk 
anlayışı. Rasyonel, nesnel bilgiye karşı 
aşk, irrasyonel, sezgisel, dolayısıyla da 
dişil olanı temsil ediyor. Bu irrasyonalite 
romantizmin aşkın nesnesiyle karşılaş-
ma anına atfettiği önemde örnekleniyor. 
Karşılaşma; şeylerin, dünyanın düzenini, 
alışılmışı kıran, bozan mitsel, büyüsel bir 
mucize, bu büyünün içinde bir kaynaş-
ma, kendinden geçme olarak kurgulanı-
yor. Aşık olunan kadın ise bu büyülenme 
içinde yüceltiliyor, bir idealleştirmeden 
çok gizemlileştirme söz konusu olan. 
Aşık olunan kadın, sırlarla dolu, aşığı bu 
dünyanın düzeninden, alışılmış olandan 
çekip alan, şimdiye kadar bilmediği, ir-
rasyonel, karanlık olan bir dünyaya, ka-
dının, dişilliğin dünyasına çeken anla-
şılmaz, ancak büyülenilebilir bir varlık 
olarak imgeleştiriliyor. 

Romantik aşkın karşılaşma anına biç-
tiği mitsel, büyüsel, mucizevi niteliğinin 
gerçeküstücülük içinde -radikalleştirme 
diyemeyeceğim- abartılmasının ve bu 
aşkın dişil imgesinin daha da gizemli 
ve karanlık kılınmasının başımıza cid-
di belalar açtığını düşünüyorum. Neyse 
ki, Breton’un Nadja ile yaşadığı aşkın 
sonundaki hayal kırıklığına De Beau-
voir, evet Nadja o çılgın kadın değildi, 
bunun dışında her şey olabilirdi, çün-
kü Breton’un imgesindeki kadın rolünü 
oynamadı diyerek cevap vermişti. Son-
rasında da romantik ya da gerçeküstücü 
çılgın aşk anlayışının dişil imgesinin, an-
cak bir erkeğin fantezisi olabileceği, ka-
dınların gerçeklikleri ve deneyimleriyle 
bir alakasının olmadığını söyleyen yeteri 
kadar feminist eleştiri yapıldı.    

Fakat bu dişil imge, felsefenin bi-

linçaltında etkinliğini koruyor. Çağdaş 
postmodern felsefe içinde tek bir aşk 
anlayışından hareket edildiğini elbette 
söyleyemeyiz. Fakat bu yazın romantik 
aşkın kaynaşma, erime olarak hayal et-
tiği birlik idealinin reddi, aşık olunanın 

radikal ötekiliği, farklılığı konusunda 
uzlaşıyor. Aşık olunan, bilinemez, ele 
geçirilemez, sabitlenemez ve sürekli öte-
lenen, neredeyse tanımanın, iletişimin, 
paylaşımın mümkün olmadığı bir aşkın-
lık içinde tarifleniyor. Hal böyle olunca, 
karşılaşma anı aşkın doruk noktası olma-
ya devam ediyor. Levinasçı akım karşı-
laşma anını aşık olan özneyi kendinden 
çekip alan, kendi varoluşunun ağırlığın-
dan kurtaran, Öteki’nin ilksel, kökensel 
deneyimi olarak tariflerken, Badiou ön-
görülemeyen, şeylerin düzenine dahil 
edilemeyen bir “hadise” olarak mutlak 
bir başlangıç noktası olarak görüyor. Ba-
uman, asla tekrarlanamayacak biricik bir 
deneyim olarak tarif ederken, Zizek arzu-
nun yapısını harekete geçiren bir yücelt-
me içerdiğini söylüyor. Elbette ki aşk bu 
karşılaşma anında tüketilebilecek bir şey 
değil; ama bilinemez olana, risk almaya, 
ıstırap çekmeye, dahası bu karşılaşma 
anındaki deneyimi tekrarlamaya, ya da 
yeniden yaratmaya dönük bir çaba. Levi-
nasçılara göre aşk radikal ötekiliği içinde 
bir türlü ele geçirilemeyen, birleşileme-
yen, Başka’nın talepkar yüzünün istilası 
altında aşığın kendi özgürlüğünden mah-
rumiyeti; dünyanın geri çekilişi. Böylesi 
bir aşkın Öteki’ne yer açmaktan ziyade 
takıntılı bir kıskançlığa götüreceğini Pro-

DOSYA

Bu erkek felsefeciler 
binlerce yıllık felsefenin 

bilinçaltındaki dişil 
fanteziyle hareket etmeye 

devam ediyorlar

Popüler felsefe bizi aşka davet ederken...

Özlem Barın

Erkek felsefeciler bu büyük lafları ederken, bu felsefeleri, ötekine açılma, cinsel 
farklılığa yer açma, indirgenemez olma açısından çekici bulan kadın felsefecilere 
düşen ise bu büyük yarı metafizik projelerin içini doldurmak 
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ust çoktan sayfalarca anlattı; biz kadınlar 
ise bunun ne olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Zizek, Lacan’ın izinden giderek bu 
travmatik Başkalığın aşık olunanın “Das 
Ding” (“o Şey”, arzunun yitirilmiş nesne-
si, pre-ödipal anne) mertebesine yüceltil-
mesinin, aşığın halinin de bir mazoşizm 
olduğunu söylerken belki daha dürüst 
davranıyor, ama bunun arzunun değiş-
meyen yapısına içkin bir süreç olduğunu 
ve bunun ancak aşık olunanın karşılık 
vermesi, kendisini “Das Ding”den arzu-
layan özneye dönüştürmesiyle kırılaca-
ğını ekliyor. Aşkıma karşılık ver yoksa...! 
Badiou ise bu yapıbozuma karşı aşkın bir 
inşa olduğunu iddia ediyor. Belki de bu 
manzara karşısında en vaatkar iddia. Aşk 
karşılaşmasının bir “hadise” olduğunu 
söylerken aşkın bu karşılaşmada tüketi-
lemeyeceğini ama bu hadisenin mümkün 
kıldığı bir evrensele açılma ve iki olarak, 
ikinin perspektifinden gerçeklik, doğru-
luk üretme süreci olduğunu, bu anlamda 
da aşkın iki kişinin bir inşası olduğunu 
söylüyor. Bu yaratım süreci asla teke in-
dirgenemeyen, dünyanın ikinin perspek-
tifinden görülmesi iken bu süreç itkisini 
ilk hadiseden almaya devam ediyor; aşk 
hadiseyi yeniden yaratma çabası aynı 
zamanda. Böylesi bir yaratıma örnek 
olarak ise Badiou’nun aklına çocuk yap-
maktan başka şey gelmiyor! Yine bu iki-
liliği güvence altına alanın “erkek” taraf 
olduğunu, bu ikililiğe yol aldıranın ise 
“kadın” taraf olduğunu söylüyor. Bu iki-
linin dünyayı indirgenemezlikleri içinde 
İkinin perspektifinden yorumladığı nok-
tada nihai olarak ürettikleri doğru şu: 
“Eril yargı: Doğru olan İki olduğumuz, 
biz Bir değiliz; dişil yargı: Doğru olan İki 
olduğumuz, aksi takdirde zaten biz ola-
mazdık!” Yorum yapmayacak, bu inşaya 
biz kadınların karnı tok demekle 
yetineceğim. 

İster radikal ötekilik, ister 
“Das Ding” olarak, ister ancak 
karşılık vererek kendini özne-
leştiren aşık olunan olarak, ister 
bir yaratım, oluş, kendini kadın 
kılma olarak olsun, bu erkek 
felsefeciler binlerce yıllık fel-
sefenin bilinçaltındaki dişil fan-
teziyle hareket etmeye devam 
ediyorlar. Aşırı teknikleşmiş, 
anlaşılmaz kılınmış bir kavram-
sal dil içinde bize anlattıkları 
kadınlar olarak binlerce yıldır 
kahrını çektiğimiz yavan aşk 
belasından başka bir şey değil 
bana kalırsa. 

Tüm bu felsefeci erkekler 
için günümüzde kapitalizmin 
bize getirdiği yıkım karşısında, 
güvenlik takıntılı ya da tüketi-

me dönük ilişkileri karşında aşk, insan 
ilişkilerinin, yaşamın anlam ve derinliği-
ni yeniden yaratacak, yeniden keşfettire-
cek bir çare. Bu yüzden onlara göre aşkı 
kapitalizmin ve modernitenin tüm kö-
tülüklerine karşı hem radikal bir eleştiri 
silahı hem de bir özgürleşme olarak di-
riltmeliyiz. Bu anlamıyla aşk varoluşsal 
bir proje, dahası yarı-metafizik bir proje. 
Elbette kapitalizmin ve modernitenin 
tüm kötülüklerinden bahsederken bir tek 
patriyarkadan bahsetmiyor bu felsefeci-
ler. Ama feminizmi çok ciddiye aldıkları 
için olsa gerek bir yerine ikiliği, kaynaş-
ma yerine aşkınlığı geçirmenin tatminini 
yaşıyorlar. Bu ikilik arasındaki tahakküm 
onların derdi değil, çünkü anlattıkları za-
man üstü bir metafiziksel varoluş projesi. 
Aşk, ilksel, kökensel etik düzlemin te-
meli olmasa da en otantik deneyimi (Le-
vinasçılar); bilim, sanat ve politikanın 
yanında dördüncü gerçeklik üretim sü-
reci (Badiou); arzuya indirgenemese de 
arzunun evrensel yapısına içkin bir varo-
luş (Zizek); sanatsal bir yaratım, varoluş 
(gerçeküstücü kalıntılar)... Erkek felse-
feciler bu büyük lafları ederken, bu fel-
sefeleri, ötekine açılma, cinsel farklılığa 
yer açma, indirgenemez olma açısından 
çekici bulan kadın felsefecilere düşen ise 
bu büyük yarı metafizik projelerin içini 
doldurmak. Çünkü erkek felseficilerin 
bunu yapmaya niyetleri olmadığı gibi, 
bunu yapmak onların harcı da değil. Ör-
neğin, bu proje içinde farklılığın dilinin, 
iletişimin nasıl mümkün olacağını, kadın 
oluşun aynı zamanda sessiz Öteki’den 
konuşan özneye geçmek olması için nasıl 
bir dilsel devrim gerektiği üzerine yazan 
kadın felsefeciler. Aynı zamanda bu inşa, 
yaratım sürecinde harcanan emek üzeri-
ne yazan, bu duygusal emeği, kadınların 
emeği olarak görünür kılma, değerli kıl-

ma çabasını verenler de kadın felsefe-
ciler. Yine bu süreçten kendini tanıma, 
kendine ve Öteki’ne dürüst olabilme için 
bilgelik çıkarmaya çalışanlar da kadın 
felsefeciler. 

Ben cinsel farklılık, ötekilik felsefesi 
içinde kalınarak bu aşk söylemi içinde 
gösterilen feminist felsefi çabayı, eleş-
tirel gücü açısından değerli bulsam da 
beyhude görüyorum. Bu felsefi çaba 
içinde aşkın kutsanmasına, diğer ilişki 
biçimlerinin varoluşsal biçimde önüne 
geçirilmesine katılmamak gerektiğini 
düşünüyorum. Aynı zamanda bu cinsel 
farklılık felsefesi içinde heteroseksüelli-
ğin savunusunu yapmayı anlamıyorum, 
bu heteroseksüelliğin bir farklılaşmayı 
imlediği; heteroseksist olmadığı ısrarla 
vurgulansa da. 

Diğer yandan hâlâ idealist olan bu aşk 
söyleminden vazgeçerken arzuyu, ero-
tizmi temel kılmanın tehlikelerine karşı 
uyanık olmalıyız diye düşünüyorum. 
Zizek, kışkırtıcı olduğunu varsaydığı bir 
biçimde “aşk kötülüktür”, “aşk karşıda-
kine hakaret edebilmektir” derken bize 
arzunun yasak olana, tabu yıkmaya yö-
nelen yapısından bahsettiğini söylüyor. 
Arzunun bu tabu yıkıcılığına, sanki bu 
tabular hetero-patriyarkal tahakküm 
dışında yaratılmış tarafsız, hepimize 
aynı şekilde yönelen baskılarmış gibi 
bakıldığında -ki arzunun kültür-üstü 
yapısından bahsediyorsanız bu kaçınıl-
maz- sözü tüm bu felsefeciler gibi dö-
nüp dolaşıp sado-mazoşizme getirmek, 
Bataille tipi bir ergen erotizminin içine 
düşmek galiba kaçınılmaz. Arzunun bu 
kötücül, karanlık dehlizlerinde dolan-
mak bana, kadınlara çok kolay dönebi-
lecek şiddet tehlikesinden başka bir şey 
hatırlatmıyor ne yazık ki. 

DOSYA
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Başta ABD ve Fransa’da olmak 
üzere 1968 yılına damgasını 
vuran toplumsal mücadeleler 
bugün ikinci dalga feminizm 

olarak adlandırdığımız bir dizi siyasi 
hareketlenme ve kuramsal müdahaleyle 
kadın hakları, hanede iş bölümü, üreme 
ve istihdam hukuku ve politikaları ko-
nusunda söylem dönüşümüne ve hak 
kazanımlarına yol açtı. Cinsel özgürlük, 
burjuva aile kurumunun reddiyle bera-
ber, komünal yaşam pratikleri içinde ye-
niden deneylenmesi gereken olanaklar 
vaad etmekteydi. 

Kinsey ve Masters-Johnson Rapor-
ları’nın yayımlanıp büyük yankı uyan-
dırdığı bu yıllarda cinsellik söylem ve 
temsile geri dönüyor, tam da bu yüzden 
düzenlenmesi, kategorize edilmesi ve 
disipline tabi tutulması gerekiyordu. 
Bugün geçerliği büyük ölçüde çürütül-
müş veya tartışılan yaygın bilimsel tez-
ler klitoral ve vajinal olmak üzere iki 
orgazm türünden dem vuruyor, cinsel 
ve ruhsal açıdan olgunlaşmış kadınların 
vajinal orgazmı klitoral orgazma tercih 
etmeleri gerektiğini savunuyordu. Kli-
toris yıllarca görece gelişmemiş bir tür 
penis olarak anlaşılmış, böylece klitoral 
haz cinsel gelişimin ergenlik öncesi aşa-
malarına itilerek ilkel bir döneme indir-
genmişti. Bilim “adam”larının sözkonu-
su tezlerine içkin penis/fallus merkezli 
ve indirgemeci kadın - erkek karşıtlığı 
sessiz sedasız işlemeye devam ediyor-
du.

1970’lerle beraber cinsel özgürlük 
talebi feminist politik bağlamından ko-
parılmış, tüketim üzerine kurulu, yaban-
cılaşmış, kadın bedenini araçsallaştıran 
bir ideolojiye dönüşmüştü. Hollywood, 
Reagan’la beraber yükselen neolibera-
lizmin banliyöleştirdiği alışveriş mer-
kezlerine taşınan sinemalarda çocuklar 
dahil bütün aileyi tüketici hedefi alan 
Lucas-Spielberg filmleriyle iyiden iyiye 
muhafazakar bir söylem üretip, gelenek-
sel kadın temsillerini geri çağıradursun, 
San Fernando’ya yerleşen porno endüst-
risi cinsel şiddeti arzuya ve sermayeye 
dönüştürüyor, başta kadınlar, tüm seks 
emekçilerini katmerlenen bir gaddarlık-
la sömürmeye devam ediyordu. Pornog-

rafinin endüstriyel bir üretim biçimine 
dönüştüğü bu yıllarda feminist hare-
ketler endüstriye sömürü pratikleri se-
bebiyle ve kadın düşmanlığını yeniden 
üretip yaygınlaştırdığı için karşı çıktı. 
Endüstrinin tümden yasaklanması gibi 
mutlakçı taleplerden endüstride çalışan 
seks emekçilerinin reel politik müca-
deleleriyle dayanışmaya kadar uzanan 
bir yelpazede farklı taktik ve stratejiler 
güttü. Bugün yalnızca ABD’de multi 
milyar dolarlık bir endüstriye dönüşen 
pornonun, internetin yaygınlaşmasıyla, 
fantazm ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi 
bu denli karmaşıklaştıracağını kim tah-
min edebilirdi? Erkek cinselliğini kadın 
düşmanlığına eş koşan ve özdeşleşme 
mekanizmalarıyla izleyicisine empoze 
eden kameradan ve bu kameranın ar-
kasındaki yapım süreçlerinden habersiz 

olan erkek tüketiciler, daha çok zevk al-
maktansa vermeye koşullandırılmış ka-
dınlara aynı edimleri dayatmak suretiyle 
temsilin şiddetini setten yatak odalarına 
taşıyor.1

Bugün Amerika’da namus cinayetle-
ri işlenmiyor belki; fakat geçen her iki 
dakikada, bir kadın cinsel saldırıya uğ-

ruyor. Harvard Üniversitesi tarafından 
2002’de yayımlanan bir makaleye göre, 
tüm endüstriyel toplumlar içinde toplam 
kadın nüfusunun yalnızca yüzde 32’sini 
oluşturmasına rağmen toplam kadın ci-
nayetlerinin yüzde 70’i Amerika’da ger-
çekleşiyor. Bu tip ampirik calışmaların 
genelde tümden yok saydığı duygusal 
şiddet ve istismar, gerçekçi olmaktan 
uzak beden imajları, güzellik idealleri, 
roller ve iffet gibi dayatmalarla sadece 
özel alanda değil, geleneksel medyada 
veya internet gibi yeni medya platform-
larında amansızca kadın bedenine ve 
gelişimine saldırmaya devam ediyor. 
Kız çocukları sistematik bir istismar 
silsilesiyle büyüyor, kadın düşmanlığını 
erkekler kadar belki daha trajik biçim-
lerde içselleştiriyorlar. İngiltere’de 2010 
yılında yapılan bir anketin sonuçlarına 
göre üç kadından biri alkolün etkisinde 
olan veya bedeni sergileyen giysilere 
bürünmüş hemcinslerini uğradıkları te-
cavüzlerden sorumlu tutuyor. Anketin 
belki de en rahatsız edici tarafı kadınla-
rın erkeklere göre bu konuda yüzde 20 
gibi ciddi bir farkla daha acımasız yar-
gılarda bulunmuş olmaları.

Bir yandan cinsel metalaşmanın ve 
erkekleri memnun etmek için her şeyi 
yapmaya razı olmanın, arzu uyandı-
rabilmenın tek yolu olduğunu söyle-
yen; öteki taraftan kaç kişiyle, nasıl ve 
nerede beraber olduğunu gözetleyen, 
bedenine ve kişiliğine onu arzulayan 
erkekler üzerinden değer biçen iki yüz-
lü bir toplumsal düzenin çelişkilerinde 
sıkışmakta olan kadınlar, feminizmin 
oy hakkı ve benzeri kazanımlarla ge-
rekçesini yitirmiş, öfkeli bir nefret 
söylemi olduğuna inandırıldılar. Kate 
Pendry, Charlie Pendry’s Talking Heads 
(1999) isimli video enstalasyon serisi-
ni dönemin mod alt kültürüne mensup 
genç bir kadına tecavüzcü için “Rıza 
gösterdiğimi söyledi, kimbilir, belki de 
gösterdim...” sözlerini söyleterek bitirir. 
Seyirciye tecavüzün kültürel bir norm 
olarak işlev gördüğü toplumlarda suçun 
gerçekleşmesini önceleyen, kadının öz-
nellik ve iradesini aşındıran ve rıza kav-
ramını muğlaklaştırıp bulandıran örtük 
olduğu kadar derin bir şiddetin varlığını 
hatırlatır. 

Çağdaş Batı yapıçözümcülerinden 

Cinsel özgürlük, arzu ve haz üzerine 
feminist notlar
Göbeğimiz, kalçamız, dekoltemiz, saçımız, dişlerimizle her birimiz ekranlardayız. 
Benzer yaşam hayalleri kuran, benzer duygulara sahip kadınlar olmamız arzulanır

Evrim Engin

Kadınlar, feminizmin 
oy hakkı ve benzeri 

kazanımlarla gerekçesini 
yitirmiş, öfkeli bir nefret 

söylemi olduğuna 
inandırıldılar
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Gilles Deleuze’ün önerdiği gibi, kapita-
list soyut makina yalnızca arzuları ser-
maye mantığı çerçevesinde akışkanlaş-
tırmakla kalmıyor; yeni arzular üretiyor, 
eski arzuların akışlarına mühendislik 
ediyor, para-meta-para devresini hiç 
durmadan ve genişleyerek döndürebi-
lecek her arzuyu sonsuzca ertelediği bir 
doyum vaadiyle işletiyor, arzuyu ücretli 
emeğe, sermayeye ve onun soyut ifade-
si olan paraya durmadan dönüştürüyor. 
Doğal kuvvetleri işe çeviren makinele-
rin ancak kapitalizmin tarihsel gelişimi 
içersinde anlaşılabilecek evrimleriyle 
kurulabilecek materyalist bir analojiden 
yola çıkarsak, kapitalizmin aynı tahay-
yül ettiği makineler gibi varolan enerji-
nin tümünü işe çeviremediğini, bir mik-
tar enerjinin maddesel kanunların önü-
ne geçilemezliğiyle yayılıp, sistemden 
kaçtığını söyleyebiliriz. Sistemin işe 
yani metaya çeviremediği kuvvetler ve 
olasılıkların envanteri bize iktidarın ve 
arzunun dağılımının diyagramını sunar; 
ne de olsa bu envanterin içeriği rastge-
le veya olumsal değil, ancak iktidarla 
ilişkileri bağlamında anlaşılabilir birer 
tutarlı dağılım sergiler. Kadın, eşcinsel, 
çocuk hazları ve otoerotizmi, meta üret-
meyen yaratıcı emek süreçleri gibi çok-
biçimli ve değişken enerjiler ataerkil2 
kapitalizmin yeniden üretimini tehdit 
ettikleri ve işe koşulamadıkları ölçüde 
tehlikeye dönüşürler. Fakat bu güne dek 
işe koşulmamış olmaları olmayacakları 
anlamına asla gelmez. Batılı burjuva ka-
dınların Afrika’ya genç siyah erkeklerle 
erotik veya romantik ilişkiler yaşamak 
için yaptıkları turistik geziler veya pa-
zarda bugün önemli bir yeri olan beyaz 
orta sınıf homoseksüel erkek tüketici 
profili bize bu gerçeği hatırlatmalı.

Freud kadın cinselliğini karanlık 
bir kıtaya benzetmiş, bu benzetmenin 
sömürgeci hayal gücüyle ilişkisinden 
habersiz, bu konuda Batı kültürünün 
geneline atfedebileceğimiz yaygın ilgi 
ve bilgisizligin ataerkil aile düzeni ve 
iktidarla arasındaki nedensel ilişkiyi 
düşünememişti. Freud’cu psikanalizi, 
bir o kadar cinsiyetçi olduğu tartışılmaz 

Hegel’ci felsefeyle sentezleyen Lacan, 
kadını fallusun yokluğuyla tanımlamak-
la kalmamış, kadını özünde bir yok-
sunluk olarak anlamıştı. Yüksek lisans 
programlarında bolca okunup, alıntıla-
nan Slavoj Zizek bu geleneğin bugünkü 
temsilciliğini yapıyor ve Lacan-Hegel 
çizgisinde, arzuyu özde bir eksiklik, 
yoksunluk olarak kavramsallaştıran 
Batılı idealist geleneğin tarihselliği içe-
risinde son derece tutarlı bir biçimde 
yoksayılan bedene ve bedenle eş tutu-
lagelmiş kadınlara herhangi bir eleştirel 
silah vaad edemiyor.3

Neden arzu değil de haz kavramını 
tercih ettiğini sorduklarında, Foucault 
dil alanında yani temsil ve söylemde 
yokluk olarak kodlanan, deşifrelenen 
veya yeniden kodlanan arzunun yerine 
bedensel gerçeklikte temellenen haz 
kavramının yoksunluk veya eksiklik de-
ğil, bir taşkınlık ve coşkunluk halini ifa-
de ettiği için çok daha faydalı bir eleşti-
rel araç olabileceğine işaret etmişti.4

Cinsel özgürlük, bugün dile gelmez 
hazların kanatlarında meta zihniyetini 
kısa devreye uğratan veya tümden iflas 
ettiren radikal birer kolektif ve öznel 
dönüşüm alanını açabileceği gibi, cinsel 
sömürünün retorik bir işlevi haline gelip 
kadınların ancak ideolojinin muktedir 
olduğu bir ters-yüz etmeyle birer seksü-
el objeye bile isteye indirgenme arzusu 
olarak da pekala kodlanabilir. Bugün 
yüzbinlerce kadın son derece doğal ve 
anlaşılabilir olan arzulanmak arzusu-
nu istismar ederken kadına uygulanan 
sembolik ve bedensel şiddete her geçen 
gün yenilerini ekleyen makyaj ve moda 
gibi endüstrilerin vahşi emek pratikle-
riyle yarattıkları ürünleri “arzu” edebi-
liyorlarsa, marksist feminist eleştiri ve 
siyaset bugün her zamankinden dikkat-
li ve özenli düsünmek durumunda. Ev 
işi emek süreçleri, hane içi, ulusal ve 
global iş bölümü, seks emeği, sömürü 
biçimleri ve mücadeleleri, üreme siya-
setleri, burjuva aşk kavramı ve pratik-
lerinin yapıçözümü, aşkın ve anneliğin 
duygusal emek süreçleri olarak yeniden 
tanımlanmaları gibi açmış olduğu mü-

dahele alanlarına kadın 
bedenini salt emek gü-
cüne ve ilişkilerine indir-
gemeyi reddeden, değer 
ve fayda prensiplerinin 
ötesinde radikal bir haz 
talebini eklemeli. Cinsel 
hazlar beklenmedik, bi-
linmez ve tedirginlikle 
yaşanan istisnalar veya 
üreme ve aile ideolojile-
riyle bulandırılıp yücelti-
len imkansız kurgu dizgi-

leri olmak zorunda değiller. Cinsel haz 
talebi, üretimi, düşlenmesi, paylaşımı, 
bilgisinin üretilmesi, temsili veya tem-
sile direnişiyle feminist mücadelenin 
kilit bir cephesidir. Kadın beden ve haz-
larını Herbert Marcuse’ün “artık itilim” 
olarak adlandırdığı süreçlerin boyundu-
ruğundan kurtarmak her marksist femi-
nist icin ciddiyetle düşünülmesi gereken 
kuramsal ve eylemsel bir alandır ve öyle 
de kalacaktır.  
___________________

¹ Geçtiğimiz günlerde Indiana Üniver-
sitesi’nde seks eğitmenliği yapan Debby 
Herbenick’in yazdığı bir makaleye göre 
bugün Amerika’daki genç nüfusun % 40 
ila 50’si en az bir kere anal seks denemiş, 
bu kadınların %50’den fazlası herhangi 
bir kayganlaştırıcı olmadan ve haliyle be-
densel acıyla ilk deneyimlerini yaşamışlar, 
buna rağmen % 17’si partnerlerini 
durdurmamışlardır. Bu tip tabu muamelesi 
gören cinsel edimlerin yaygınlaşmalarına 
rağmen kadın beden sağlığını tehdit eden 
biçimlerde deneylenmeleri, pornografik 
imajların cinsel bilgi eksikliklerini düzelt-
mek şöyle dursun katmerleyen mimetik et-
kisi hakkında ipuçları verir.
² Ataerkil düzeni kapitalizmi önceleyen 
bir iş bölümü ve sömürüye dayanan bir 
yeniden üretim biçimi olarak tanımlarsak, 
kapitalizm aynı Judeo-Hrıstiyan din kuru-
muyla girdiği ilişkide olduğu gibi ataerkil 
düzenle modern-arkaik gibi bir karşıtlığa 
indirgeyemeyeceğimiz bir suç ortaklığı, ik-
tidar ittifakı ve karşılıklı evrim içindedir.
³  Arzu kavramıyla kalkışılan birçok femi-
nist çözümleme geçtiğimiz yıllarda yeniden 
çekilip, izlenme rekorları kıran Aşk-ı 
Memnu gibi TV dizilerin kurgusal evren-
lerinde katartik boşalıma izin verdiği, ama 
anlatımın sonunda mutlaka cezalandırdığı 
evlilik dışı aşk gibi tabuların temsiliyle 
kadını özgürleştirdiğini savunacak kadar 
naifleşmiş ve tutarsızlaşmış, her bastırılmış 
cinsel/erotik arzuyu devrimcilikle kutsaya-
cak denli gülünç olduğu kadar tehlikeli 
çıkarımlarda bulunmuştur. 
4  “Time Matters: Marx, Negri, Agamben, 
and the Corporeal” ( 219-247) Casarino, 
Cesare, and Antonio Negri. In Praise of the 
Common : a Conversation on Philosophy 
and Politics. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2008.
___________________

http://www.hsph.harvard.edu/news/
press-releases/archives/2002-releases/
press04172002.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8515592.stm
http://www.cdc.gov/ViolencePrevention/
NISVS/index.html
http://www.alternet.org/sex-amp-
relationships/anal-sex-sciences-last-
taboo?paging=off
Stengers, Isabelle. Power and Invention: 
Situating Science. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1997.  
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Bana tek bir cümleyle aşkın 
tarifini yap derseniz, ağzım-
dan ilk dökülen “ bir insanın 
gönlü içerisinde eteklerimi 

savura savura dolanmak” olurdu. Başka 
bir insanın gönlündeki hakikate ulaşa-
bildiğinde nerdeyse iktidar ilişkilerinin 
sönümlendiği bir dünyada nefes alıyor-
muşçasına özgür hissedebilir insan. Gel 
gör ki, aşk ne tek cümleyle ifade edebi-
lecek kadar naif ne de devrim doğası ge-
reği şiddetsiz bir eylem türüdür. O yüz-
den “cehenneme giden yollar iyi niyet 
taşlarıyla döşelidir” sözünü bir kez daha 
aklımıza getirip aşk üzerine konuşmaya 
devam edelim. 

Kendimi de patriyarka içinde kim-
liklenmiş bir kadın olmaktan azade 
saymadan, devrimci bir aşk ortaklığı 
nasıl kurulur diye düşünüyorum bazen. 
Ortaklık diyorum çünkü gerçek bir aşk 
için her iki tarafın da ortaya gelmesi-
nin, ortaya çıkmasının önemli olduğuna 

inanıyorum. Devrimci olmalı diyorum 
çünkü her yeni güne başlarken kendi-
ni ve çevreni nasıl yeniden kuruyorsan 
aşkı da öyle kurarsın, kurmalısın gibi 
geliyor bana. Olmuş, bitmiş, sınırları ve 
koşulları belirlenmiş bir aşk dinamiğin-
den ziyade, günbegün yeniden belirle-
nen, şekillenen ve mücadele edilen bir 
zemin ortaklığıdır aşk. Şiddetini, zaman 
zaman mevcut koşulları zorlamasın-
dan, zaman zaman sınırları parçalayıp 
genişletmesinden, bu yolla çoğalma-
sından, çoğaltmasından alır. Güçlü bir 
başkaldırının tetiklediği olgunlaşma sü-
recinin aşka içkin olduğunu görmezden 
gelirsek, elimizde iktidarın belirlediği 
hayatı yaşama kılavuzlarından başka bir 
şey kalmıyor. 

Kadın olarak var olmanın en daya-
nılmaz sancılarından biri aşık olarak 
yaşamaktır desem kimseye haksızlık 
etmiş olmam herhalde. Hele de erkeğe 
aşıksan… O ilk anların tutkusu, aynı 
zamanda ilk anların teslim oluşuna eş-
lik eder; ya da şöyle ifade edelim, bir 

erkeğe hayatını açmak 
için böylesine güçlü bir 
tutkuya ihtiyaç vardır. 
Çoğu kadın aslında başı-
na geleceklerden haber-
dardır, kolektif bilinçaltı 
yarattığı huzursuzlukla 
onu uyarır. Kadın bir 
şeyleri idealize ettiğinin 
farkında ama bunun 
tadını çıkarırcasına 
yoluna devam ederken 
ilk hayal kırıklığı çok 
geçmeden gelir. Aşkta 
hayal kırıklığı dediğimiz 
şey, erkek iktidarının 
kendini ilk gösterdiği 
yer, kendi kuralının hâlâ 
geçerli, kadın olarak tut-
kunun sürdürülemeye-
cek olduğunu söyleyen 
yasadır. Yasaya boyun 
eğdiğin sürece zapturapt 
altına alınacak olan arzu-
ların, cinselliğin, düşün-
celerin, duygularındır. 
Senin de olmak istedi-
ğin kadın ile olmuş ola-
bildiğin kadın arasında 

yaşam boyu devam edecek çatışmalar 
silsilesiyle boğuşmana neden olacaktır. 
Kim ataerk babanın yasasının katli-
ni tek başına gerçekleştirmek ister ki? 
Aslında işin özü patriyarkanın yasası-
nın kadın tarafından oluşturulmadığını 
fark edip, bu zamana kadar hayalinde 
öldürdüğün ve böylece kendi arzula-
rının peşine düştüğün tüm babalar için 
kendini affetmektedir. Yoksa yaşanan 

bu içsel çatışmalar nedeniyle nevrotik, 
isterik, hastalıklı kadın ilan edilivermen 
de mümkündür patriyarkada. Hani bu 
çatışmalarını anlayacak birini bulmak, 
öyle erkekliğin şanından da değildir.  
Sana ait olmayan kadınlık hallerini 
yüceltirken, bu halleri eylerken, bir an 
olur ki kendimizi gözyaşları içerisinde 
buluveririz. Kendini kadın gibi değil sü-
rekli dönüştürülmüş, değiştirilmiş, ikna 
edilememiş; özne halin, var etmeye var 
olmaya dayalı bilinç durumun elinden 
alınmış, nesneleşmiş hissettiğin anlar-
dır.  Eline ne alıyorsan, bir kalem, bir 
silgi, bir boyama tahtası, bir iplik, bir 
bilet, bir telefon ahizesi, bir isyan! İşte 
an o andır! Her ne yapacaksan aşk ile, 
aşk için yola koyulma zamanıdır artık. 
Bu yolda erkeği arkada bırakmanın ya 
da bırakmamanın kritik koşulu isyanı-
na verilen kulaktır. Sen tutkularını, öz-
gürlüğünü, başkaldırını sahiplenirken, 
senin özne olma savaşında dayanışma 
kapısını açıp açmıyor oluşu… Kendi 
kurduğu ancak zaman zaman kendini 
de vuran erkek iktidarıyla yüzleşebilme 
hali... Aslında kadın mükemmel kadın-
lık içeren toplumsal yapılar karşısında 

Aşk dile düştüğünde...

Hilal Eyüpoğlu

Aslında kadın mükemmel kadınlık içeren toplumsal yapılar karşısında direnmeye 
başladığında karşısındaki insana da mükemmel erkekliğini bırakmaya dair bir 
kapı aralar, işte belki bu kapıdan içeri girebilme becerisidir onunla aynı yolu 
yürüyüp yürüyemeyeceğini belirleyecek olan

Aslında kadın mükemmel 
kadınlık içeren toplumsal 

yapılar karşısında direnmeye 
başladığında, karşısındaki 

insana da mükemmel 
erkekliğini bırakmaya dair 
bir kapı aralar, işte belki 

bu kapıdan içeri girebilme 
becerisidir onunla aynı yolu 
yürüyüp yürüyemeyeceğini 

belirleyecek olan
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direnmeye başladığında, karşısındaki 
insana da mükemmel erkekliğini bı-
rakmaya dair bir kapı aralar, işte belki 
bu kapıdan içeri girebilme becerisidir 
onunla aynı yolu yürüyüp yürüyemeye-
ceğini belirleyecek olan. Bu türden bir 
becerinin kazanımında ise birini ya da 
birbirini bağışlamak ya da kurtarmaktan 
ziyade hakiki bir merhamet ve suçlu-
luk duygusunu taşıyabilenler çıkabilir 
bu zorlu süreçten ve yeniye olanak 
tanıyabilir. Ancak samimiyetle örülmüş 
bir aşk sevme riskini alabilir, karşısın-
dakinin içine bakma cesaretini göstere-
bilir.

Her heteroseksist ilişkinin kadının 
pasifleştirilmiş erotizmini ve tutkusunu 
öncelediğini söylemek de adil olmaya-
bilir. Bir erkeğin aşk deneyimini yok 
saymak ya da görmezden gelmek değil 
amacım. Ulus Baker kum güzeli isimli 
şiirinin bir bölümünde şu mısralara yer 
verir: 

Neo-liberalizm, ruhçuluk, tarikat, 
entellektüel, ordu, çok-insansız şirketler, 
öykü yazarları, kestaneyi çizdirenler, 
uzaktan bakanlar, Şemdinliler, tavşan 
falcıları, kurban sömürgenleri, onmaz 
kuşkuculuk, araba tamircileri, taksitle 
alın tutkumu, hadi... Kazık ve pazarlık... 
Ama son kumarım sensin... Sen, güzel-
sin...

Sen, güzelsin... Kuraldışı... Bastı-
bacak... Minicik... Ama sen, güzelsin... 
Kapımın eşiği, gözümün bakışı, son ruh-
sal tatil, duruşum, bozuluşumsun... Pa-
zarlık etmem... Markette yoksun... Rek-
lamın yok! Gerçekten... Güzelsin...

Bu mısralar tutkunun çok parçalara 
ayrılıp nasıl katledildiğini, her şeye rağ-
men bir insanın varoluşundan duyulan 
kudretin pornografisiz şehvetle beze-
nebilecek sözcüklere dönüşebileceğini 
anlatıyor bizlere. Bu türden ifadeler, 
eylemler dökülüveriyor erkekliğinden 
ziyade onu dizginlemiş gönlüyle ne ya-
pacağını bilenler tarafından. Ama ben 
kadının edebi coşkunluğa ulaşması için 
tıpkı feminist mücadelemiz gibi daha 
kışkırtıcı ve meydan okuyucu bir aşk di-
line ihtiyacımız var diye düşünüyorum.

Bazı günler olur ki, her şey iyiymiş 
gibi ancak bizim de çok anlam vereme-
diğimiz şu eksiklik hissi yaşadığımız 
deneyimler içinde buluveririz kendimi-
zi. Herkes sana işler yolunda daha ne 
istiyorsun diye telkinde bulunuyordur 
oysa ki. Kimileri tarafından onaylanan 
ve senin de içselleştirmeye başladığın 
esas bir sömürü ve bu yolla içgüdüle-
rinin akışında uğradığı ciddi hasar, yok 
etmeye yönelik vahşi bir özgürleşmeyi 
çağırır olmuştur. Anlam dünyanda şiir-
lerin, şarkıların, filmlerin yer bulamaz-

lığı ve duygularının silikleşmesinden 
de korkar hale gelirsin. Kadın dünyana 
doğru geri çekilmek,  elinden neler gidi-
yor, eline neler kalıyor diye göz atmakta 

fayda vardır bu süreçte. Eğer kadın his-
lerin özgürleşme arzusunun çok vurucu 
geldiğini söylüyorsa, daha da eksilme-
den gitmek belki de aşkı kaybetmemek 
için tek yol olabilir. 

Velhasıl elimizde reçetemiz yok! Bil-
diğimiz; aşkın kurallarının bu zamana 
kadar erkek bir iktidar tarafından 

yazıldığı. Irıgaray’ın altını çizdiği gibi 
erkek elinin altında ne varsa, doğayı, 
kadını tahrip ederek ve sömürerek üreti-
yor. Kendi başlarına ya da kadın kadına 
kendilerine ait olanı üretmeye çalışan 
kadınlar ise ya bulundukları çevreler-
den uzaklaştırılıyor ya da cezalandırılı-
yor. Bu yüzdendir aşk aşk diye süzülür-
ken dönüp dönüp Frida’nın, Furuğ’un, 
Birhan’ın kapısına dayanmamız. Kurt-
larla Koşan Kadınlar’ı tekrar tekrar 
okumamız, The Piano’yu üçüncü kere 
izlememiz. Kadınlar olarak neşelerimiz 
ve kederlerimiz ortak, bizi bir noktada 
birleştiriyor. Lakin acınmak veya acı-
maktan ziyade beraber bozmak ve ye-
niden inşa etmek aşktan dileğimiz. Bir-
han Keskin’in yazdığı gibi “sözde kalır 
sevgilim/sözde kalır bütün sözler/ aşk 
çünkü, aşk çünkü kendine/ bir yol, bir 
ideoloji ister”. Kadın emeğinin, kadın-
ların ruhuyla birlikte özgürleşeceği sos-
yalist feminist devrim yolunda feminist 
aşklar için daha çok düşünüp, konuşup 
yazmaya ihtiyaç var belki de, erkekler 
ne der diye düşünmeden.   

Kimileri tarafından 
onaylanan ve senin de 

içselleştirmeye başladığın 
esas bir sömürü ve bu 

yolla içgüdülerinin akışında 
uğradığı ciddi hasar, yok 

etmeye yönelik vahşi 
bir özgürleşmeyi çağırır 

olmuştur
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“Bundan sonra adını kırk yılda bir 
anarım
Sende kaybettiğimi başkasında ararım”

Acıların kadını Bergen… 
Acının kadın hali. “Aşk” 
adına önce kör edilen sonra 
da katledilen acıların kadını 

Bergen’in ünlü damar şarkılarından 
biridir “benim için üzülme.” O ra-
con kesen erkeksi sesiyle “Sende 
kaybettiğimi başkasında ararım, sen 
benim için üzülme” dese de; üzülemey-
en, sadece hiddetlenen, hiddetlenince 
şiddetlenen, yakan yıkan kocası, onun 
dünyada bir daha bir şey 
aramasına izin vermemiştir. 
Patriyarkanın kadın ci-
nayetleri trajedisinin per-
delerinden biridir Bergen. 
Bergen’in katledilişi ba-
zen bulduğunu sandığın 
şeyin, aslında bulduğunu 
sandığında da olmadığını; 
başka bir umuda ve arayışa 
geçilemeyeceğinin de acı 
hikayesidir. Şiddete duyulan 
aşkın, aşkın şiddetinin, kör eden, öldü-
ren erkek sevgisinin kurbanlarından 
biridir Bergen. Tıpkı O.J. Simpson-
Nicole Simpson, Bertrant Cantat- Marie 
Trignant’nın hikayelerinde olduğu 
gibi... Hepsinde adına aşk ve tutku 
denmiş, yok edici şiddetle örülmüş 
ilişkiler ve sonunda ölü kadın bedenle-
ri var. Bergen şarkısında, aşkı, birinde 
bulup kaybedileni başkasında aramak-
tan bahsederken; Lacan aşkı “sende 
olmayanı bir başkasına vermek iste-
mek” diye tariflemiş. Bizde olmayanı 
vermek istiyorsak, onda olmayanı isti-
yor olmalıyız. Olmayanlara duyulan 
arzu bizi aşkın imkansızlığına götürmez 
mi? Aşk aslında bir eksiklikte buluşma 
hali olabilir en iyi ihtimalle. Eksikliğin 
tamamlanacağı fantazisiyle buluşma 
halidir diyebilir miyiz? 

Nedir bende olmayan? Annem olan 
ama benim olmayan, babam olan ama 
benim olmayan; onların olan benim 
olmayandan, bende olmayandan yola 
çıkan çeşitli seksüel insan yavrusu; 
hayat boyu fantastik bir tamamlayıcı, 

bir-olacağı bir fantazinin peşinde koşsa 
da; arzunun diğer yüzündeki kaygı, 
bulduğunu sandığında da bulduğunu 
yıkmaya, yok etmeye meyleder. Benim 
olmayan anneye duyulan tezatlıkta, 
yıkıcılık çeşitli biçimleriyle ortaya çıkar. 
Yıkıcılık aşkın kuyruğudur. 

Aşk sadece şahane sevgi duygularıyla 
bağlanmayı anlatsaydı, herkes “mutlu” 
yaşasaydı; hiçbir roman, film, efsa-
ne, haber ilgisini çekmezdi insanlığın. 
Aşk insanın trajedisi olmuştur her va-
kit. Çünkü her aşk, insanın trajedisini 
yeniden gösterime sokar. Arzu, tutku, 
umut, heyecan, bir olma fantazisi, işte 
buldum sevinci yanında; kaygı, nefret, 

umutsuzluk, şüphe, yok olma kaygısı, 
kaybetme-kaybedilme, terkedilme, ceza 
korkularıyla gelir. Aşık olunan şeyler 
sonradan nefret edilen şeyler olma-
ya mahkumdur. Bulduğunu sandığın 
şey, asla bulamayacağın ama peşinde 
koşacağın şeylerdir. 

Aşk bir yanılsama halidir. Olmayanı 
görme sanatıdır. Rimbaud aşkı yeni-
den icat etmekten bahseder.  Badiou 
sırtını Rimbaud’ya dayar ve “aşkı 
yeniden icat etmenin, yeniden icat et-
meyi, yeniden icat etmek” anlamına 
geldiğini söyler. Rimbaud aşkın bu icat 
yönünü keşfetmiştir. Aşkta var olduğu 
varsayılan ve Rimbaud’nun söylediği 
icat etmek arzusu, her seferinde eş-siz 

bir şeyi var etme arzusudur. Yeniden 
icat etme, aslında yine aynı yolcuğun 
içindeki yolcuya dahildir. Heyecanı ve 
acısı tam da buradan gelir. Bir yanıyla 
keşfetmek, arzu, sabır ve emek işidir. 
Güzelliği buradan gelir. Kaybettiğini 
bulma arzusu. Aslında aşk, arzuyu 
keşfetme yolculuğudur. 

Aşk bir yolculuktur acıya ve umuda, 
acı ve umutla uzanan. 

Tutkunun, hazzın, paylaşımın 
yoldaşlık etmesi umuduyla çıkılan 
yolda, engellere takılmaktır, yolda 
kalmaktır, yolu kaybetmektir. İçimizdeki 
ve dışımızdaki engellerin buluşma ha-
lidir. Tutkusunu arttıran da budur. Ye-

nilgiye doymama, bu defa 
daha iyi yenilme arzusu-
dur. Aslında en başta bilme, 
bildiğini kendinden gizleme 
halidir.

Aşık bir illüzyonisttir. 
Umutsuz bir optimist, iflah 
olmaz bir pesimisttir. 

Aşk bulup kaybetme de-
neyimlerinden oluşan bir 
yolculuktur. Yapıp yapıp 
bozma, yücelip yüceltip ye-
rin dibine geçme- geçirme, 

düşme- düşürme halleridir. 
Aşk büyük bir reddir. Tam da tamlığın 

reddidir. Karşılaşıldığındaysa eksikliğin 
reddine dönüşür. Bu yüzden aşk bir 
olmazlıktır. Olamadığını olma arzu-
sunun peşinde, bir türlü yerleşememe 
halidir. 

Bulamadığında vazgeçip, bulacağını 
sandığın şeyi başkasında arama halidir. 
Bulamadığın yerdeki acıyla, bulacağını 
sandığın yer arasındaki yolculuktur aşk. 
O yüzden de hayaldeki yere yapılan tek 
kişilik bir yolculuktur, çok kişi olma, 
çoğalma arzusuyla, eşini ararken eş-siz 
bir şey arama halidir.

Aşk, eksiği tamamlama arzusunun 
yolculuğunun tartışmasında Lacan’la 
Bergen’in kadehleri tokuştururken, 
meyhanede yaptıkları fantastik düettir:  

“Bana bakıp bakıp da acıma öyle, 
Dolaşıp bir başıma geziyorsam başı boş 
Bu benim kendi itliğim, 
Resminin de hesabını gördüm o gün”

“Aşk… bu değiiiil, yap-ma güzel” 

Aşığın yolculuğu, yolculuğa duyulan aşk:
Bir Bergen-Lacan düeti
Aşk büyük bir reddir. Tam da tamlığın reddidir. Karşılaşıldığındaysa eksikliğin reddine 
dönüşür. Bu yüzden aşk bir olmazlıktır

Ebru Sorgun

Aşk, eksiği tamamlama 
arzusunun yolculuğunun 
tartışmasında Lacan’la 

Bergen’in kadehleri 
tokuştururken, meyhanede 
yaptıkları fantastik düettir 
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Selvi boylu, al yazmalı Asya 
1977 yılında “sevgi neydi?” 
diye sorar kendisiyle konu-
şurken. Sonra yaşadıklarından 

kendi cevabını bulur “sevgi iyilikti, 
dostluktu, emekti”. Bir yanda, ‘eli-
ni tuttum sıcacıktı yüreği elindeymiş 
gibi’ dediği adam vardır. Diğer yanda 
ise insan olan, sıcak olan güven veren; 
geçmişin acı tatlı olaylarını yavaş ya-
vaş silen adam. Yıllar içinde filmi iz-
lerken kah birini kah diğerini seçseydi 
diye düşündürttü bize. Asya “elimden 
ne gelirdi çekip gitsem diyordum, kor-
kuyordum yeni bir hayata başlamaktan 
korkuyordum” dedikçe biz de başka se-
çeneklerden korktuk belki de. 

Annesi ‘bi evlen de ne halt yersen 
ye’ der Asya’ya. Asya yaşadığı köye 
kamyonuyla gelen şehirli adama aşık 
olur. İmam nikahıyla evlenir ‘yüreğim 
kaydıysa günah mı anam da duyarsa 
duysun’ dediği adamla. Erkekten kork-
mayı belletmişlerdir Asya’ya ama Asya, 
“etime değince ne kötü oldum” dediği 
adamdan korkmaz. ‘Seninim işte alıp 
beni götür’ der ve kaçar şehirli adam-
la. Herkesin kocasından yakışıklı dedi-
ği adama bir oğlan doğurur, kendisini 
daha çok sevsin ister. “Selvi boylum, 
al yazmalım, kadınım, Asya’m” diyen 
adam gelmez olur bir gün. Asya bir gün 
geleceğine inanır şehirli adamın; sevgi-
sinin onu getireceğine, oğluna ve ken-
disine döneceğine inanır bekler. Daha 
ikinci görüşmelerinde ‘seni seviyorum 
al yazmalım’ diyen adam gelmez, başka 
bir kadının yanındadır artık.

Asya düşer yollara sonra karşısı-
na iyi, sıcak, güven veren öteki adam 
çıkar. Oğlu baba der o adama. Resmi 
nikahla evlenir o adamla, “düğünde 
bu kadar çarpmamıştı yüreğim bu hü-
kümet nikahı da ondan mı” diye sorar 
kendine. 

Yıllar sonra bir gün şehirli adam çı-
kagelir hem oğlunu hem de Asya’yı al-
maya. İyi adamı bırakıp gidemez Asya, 
nasıl gider iyi adamın bu kadar yıl ver-
diği emekten sonra. İyi adam Asya’nın 
çalışmasına izin vermiş, bir gün kötü 
bir laf etmemiş, oğluna babalık etmiştir. 

“Mutluluk bu muydu, mutluluk ney-
di bilmezdim. O vardı bir zamanlar, 

onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sev-
gi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar 
rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama 
vurup dağılan yağmur damlaları, bir 
yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere 
durulur, yapraklar kurur dökülür, yağ-
mur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? 
Sevgi sahip çıkan dost, sıcak insan eli, 
insan emeğiydi. Sevgi iyilikti, sevgi 
emekti”.  Asıl olan sevgidir, emektir 
Asya’ya göre. 

Asya’dan 30 küsur sene sonra, 
2008’de Issız Adam’a aşık Ada çıkar 
karşımıza. Ada üniversite mezunu, en-
telektüel, kentte yaşayan, kendi işyeri 
olan, çalışan “özgür” kadındır. Erkek-
leri daha iyi tanır tanımasına ama dene-
yimlerinden dolayı Asya kadar korkar 
erkeklerden. “Küçük Kahramanlar” 
adını verdiği dükkanında çocuklara 
kostümler diker kendi kahramanını 
beklerken. 

Ada’ya göre erkeklerin hiç inan-
madan söyledikleri şeylerden birisi 
“seni seviyorum”dur. Filmin ilerleyen 
sahnelerinde adam sarhoşken “seni 

seviyorum” der Ada’ya. Bütün bunları 
bilmesine bilir ama yine de aşık olur, 
bildiği klasik kız tavlama numaraları-
nın hepsini yapan adama. Ada, adama 
sevişmeyi, bir olmayı, ilişki yaşamayı 
öğretmeye çalışır. Karşılığında ise ha-
vuçlu kekin nasıl yapıldığını bir türlü 
öğretmez aşçı olan ve restoran işleten 
sevgilisi. 

Adamın annesiyle tanışan ilk kız ar-
kadaş/sevgilidir Ada. Ada, sevdiği ada-
mın annesi ile tanışmıştır, üstelik iyi de 
anlaşmışlardır. Müzeyyen hanım gelin 
adayı diye düşündüğü Ada’ya oğluyla 
ilgili nasihatte bulunur “Azıcık başka 
tür bir oğlan. Söylemez, solmaz der-
ler ya öyle biri. Sevdiğini belli etmez 
hiç, konuşmaz, sıkıntısını demez. Ba-
zen hoyrattır halleri..... Hani demem o 
yılma kızım, yarı yoldan dönme sakın. 
Bak bunca senedir bi annecim deyip 
yanağımdan öpmüşlüğü yoktur benim. 
Ben bilirim sever beni sen de öyle bil. 
Arkadaşlıklar ne dersiniz siz flört mü 
neyse işte zordur tabi bunlar ya gayret 
et kızım onu bırakma. Buralar büyük 
yerler hep kandırır insanı. Bu hay huy 
da insan yalnız olduğunu bilmez anla-
maz. Bi ses bi nefes oluver yanında”. 
Ada bırakmaz hoyrat adamı. Bir iliş-
kileri olsun diye çabalar durur. İlişki-
yi var eden kadının emeği, sabrı idare 
etmesi değil midir? Aşkı için dağları 
delen Ferhat miti anlatılır durur ama 

Aşk olsun, “güç” olmasın
İzlediğimiz çoğu filmde yanlış ya da doğru adam ikiliğinin dışında başka seçeneklerimiz 
olduğunu/olabileceğini göremeyiz. Bir kadın olarak bize sunulan hayat evlilik, aile, 
anne olmak üzerine kuruludur 

Hatice Yeşildal

DOSYA

Filmlerde ev dışında 
çalışmak, üretmek 

kadınların varoluşunda 
ya yoktur ya da ikinci  

plandadır



44 feminist
  politika

aslında dağları delmeyi 
bırak neredeyse dağ inşa 
eder kadınlar. 

Her şey yolunda gidi-
yor gibi görünürken bir 
gün adam ayrılmak ister. 
Ada “Neden hiç şaşırma-
dım diye düşünüyorum. 
Ben biliyordum aslında. 
Seni korkutmamak için 
çok uğraştım ama..” der 
ama adam korkmuştur 
işte. Ada bu ayrılığın ar-
dından Türkiye’den ay-
rılır, İngiltere’ye taşınır 
başka bir adamla evlenir 
ve bir kızı olur. 

Asya da Ada da aralarındaki onca 
yıla, farklılıklara rağmen benzerler 
birbirine. Aşık olurlar, aşık oldukları 
adamlarla evlenmek isterler. Aşk de-
mek ilişki, evlilik demektir. Bütün bun-
lar emek ister, büyükler hep ‘yuvayı 
dişi kuş yapar’ diye anlatmıştır. 

Yalnızca büyükler değil izledikleri 
filmler de böyle anlatmıştır onlara aşkı, 
tıpkı Ada ve Asya’nın bize anlattıkları 
gibi. Selvi Boylum Al Yazmalım çoğu-
muzu ağlatmıştır, dokunmuştur içimiz-
de bir yerlere. Issız Adam’da hayatı-
mızdaki hoyrat adamları görmüşüzdür. 

Bunlar elbette bir sinema filmi, ger-
çek değil deriz. Filmler hakkında konu-
şur, tartışır, müzakere ederiz.  Ama bir 
yandan da bu filmlerde kendimizden bir 
şeyleri buluruz ya da bulmamız bekle-
nir. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu, 
hangi adamın iyi olduğunu düşünür, iyi 
adamların belki bir gün bizim de kar-
şımıza çıkacağı umudunu yaşatırız bu 
filmlerle. Şu hayatta aşık olup da evle-
nilebilecek erkekler de vardır. 

Aslında her iki film de aşkın ne ol-
duğunu değil ama “iyi” bir ilişkinin, 
“doğru” adamın ne olduğunu anlatır 
bize. Asya’nın da Ada’nın da yanlış 
adamlarla doğru ilişkiler yaşamak için 
ne kadar emek harcadıklarını görürüz. 
Her ikisi de yılmadan aramaktan vaz-
geçmezler yollara düşerler ve sonunda 
bulurlar iyi adamları. O zaman bu geze-
gende bir yerlerde bizim için de doğru 
iyi adamlar vardır. 

İzlediğimiz çoğu filmde yanlış ya 
da doğru adam ikiliğinin dışında başka 
seçeneklerimiz olduğunu/olabileceği-
ni göremeyiz. Göremediklerimiz, bize 
gösterilmeyenler bunlarla da sınırlı 
değildir. Bir kadın olarak bize sunulan 
hayat evlilik, aile, anne olmak üzerine 
kuruludur. Bunların dışında başka varo-
luş biçimlerine dair neredeyse hiçbir iz 
bulamayız filmlerde.1 

Filmlerde ev dışında çalışmak, üret-

mek kadınların varoluşunda ya yoktur 
ya da ikinci plandadır. Asya ikinci evli-
liğinde halı dokuma fabrikasında çalış-
maya başlar. Yaptığı işi sadece bir sah-
nede görürüz. Ne kazandığı paradan, 
ne de işine dair herhangi bir durumdan 
bahsedilir. Asya’nın yaptığı işte önemli 
olan işten çıkış saatleridir. Bu saatlerde 
Asya şehirli adamın ‘Al Yazmalı’ kam-
yonu ile kendisine gelişini bekler. 

Ada ise Güzel Sanatlar, sahne tasa-
rımı dekor uygulama bölümünden me-
zun olmuştur. Sanat yönetmeni olarak 
bir süre filmlerde ve dizilerde çalışmış-
tır. Piyasanın sömürüye dayalı işleyişi 
ve bir sürü adamın, yaptığı işe değer 
vermemesi sonucunda kendi gemisinin 

kaptanı olmayı tercih etmiş ve kendine 
ait bir dükkan açmıştır. Dükkanında bir 
yandan çocuklara kostüm tasarlayıp 
hazırlarken diğer yandan da filmlere 
kostüm kiralamaya devam etmektedir. 
Bütün bunları aşık olduğu adama anla-
tırken biz de duyarız. Filmde bir sahne 
dışında ısrarla kovboy kıyafeti giymek 
isteyen kız çocuğunun görüldüğü sah-
ne- dükkanı sanki kendi evi gibi, san-
ki bir cafe gibi kahve içilen, kahvaltı 
yapılan ama iş, üretim yapılmayan bir 
yer gibi gösterilir. Ada’nın hayatının 
merkezinde yaptığı işi yokmuş gibi 
gösterilmesi filmde başka durumlarla 

da desteklenir. Örneğin 
aşık olduğu adamın an-
nesini gezdirme, alışveriş 
yapma kısacası mihman-
darlık yapma işi Ada’ya 
kalır. Dükkanı o gün baş-
ka bir kadın arkadaşı açar, 
çünkü adamın çok önemli 
işleri vardır. Aşk için iş 
her an ikinci plana itile-
bilir mesajı çokça verilir 
filmde. Dolayısıyla bizim 
“modern bir kadın” olarak 
Ada’nın bütün varoluşu-
nun yalnızca yaptığı işle 
değil de daha çok aşkı, 

sevgilisi ile olması gerektiğini dü-
şünmemiz beklenir. Ada da iyi adam 
arayışlarından vazgeçmez, başka bir 
memlekette bulur o iyi adamı, evlenir, 
çocuk sahibi olur, benzer bir dükkanı 
orada da çalıştırmaya devam eder. 

Bu iki film de bize aslında aşkı, aş-
kın nasıl bir şey olduğunu anlatmaktan 
öte kadın ve erkek arasındaki ilişki üze-
rine odaklanan filmler. Aşk dediğimiz 
şey bir ilişkiye dönüşmek durumunda 
mı? İlişki olmadan aşk olmaz mı? Aş-
kın karşılığı bir erkek mi olmak duru-
munda? Başka aşk halleri, durumları 
nedir? İçinde iktidarın olmadığı bir aşk 
var mıdır? Bu soruların cevaplarını bu-
lamıyoruz bu filmlerde. Biz feministler 
kendi filmlerimizi yaptıkça bulacağız 
bu soruların cevaplarını. 

Aşkı tarif etmek elbette zor ama 
ataerkil toplumda aşkı tarif etmeyi zor-
laştıran şey “aşk”ın kendisinden öte 
“aşk”ın hep bir ilişki ile birlikte dü-
şünülmesi. Kendinden menkul bir aşk 
hali nedir sorusunu sormamıza ya da 
hayal etmemize yalnızca filmler değil, 
bütün toplumsal yapı izin vermiyor 
neredeyse. Aşk eşittir ilişki ya da aşk 
ilişkiye dönüşecek diye düşünmemiz 
bekleniyor. İlişkinin gideceği son da 
evlilik, aile ve çocuk, bunun için har-
canan emek. İlişki elbette bir boyutuyla 
emek ister ama ya peki aşk? Aşk dedi-
ğimiz nedir ki? Aşk eşittir ilişki midir?  
Evlilik midir?  
___________________

¹ Yeşilçam sineması üzerine çalışan Nilgün 
Abisel’e göre filmlerde kadın karakterler 
“doğrudan ve esas olarak, onların aile ku-
rumlarıyla ilişkilerine ve annelik kimliğine 
bağlı” olarak varolabilmektedirler. Filmler 
hem varolan toplumsal ve kültürel değer-
leri, yargıları ve kuralları yansıtır hem de 
bunların kaçınılmaz olduğunu gösterir. 
Nilgün Abisel (2010) Yeşilçam Filmlerinde 
Kadın Temsilinde Kadına Yönelik Şiddet. 
Televizyon, Kadın Ve Şiddet der. Nur Betül 
Çelik. Ankara: Dünya Kitle İletişim Vakfı.

DOSYA

Aşk dediğimiz şey 
bir ilişkiye dönüşmek 
durumunda mı? İlişki 

olmadan aşk olmaz mı? 
Aşkın karşılığı bir erkek mi 
olmak durumunda? Başka 

aşk halleri, durumları nedir? 
İçinde iktidarın olmadığı bir 
aşk var mıdır? Bu soruların 
cevaplarını bulamıyoruz bu 

filmlerde
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Pek çok eleştirmen tarafından 
“kadın” filmi olarak değerlen-
dirilen “Geriye Kalan”ın, fe-
minist eleştirisinin yapılması 

kaçınılmazdı elbette. Feminist eleştiri, 
bizi sanat ürünlerinin içine sinmiş mas-
külen ideolojiyi ve cinsiyetlerin basma-
kalıp temsillerini teşhir etmeye, cinsiyet 
politikalarını çeşitli yapıtlar içinde in-
celeyip, erkeklik ve kadınlığın nasıl ya-
pılandırıldığını, konumlandırıldığını ve 
marjinalleştirildiğini ele almaya itiyor 
(Delahoyde, 2006).

Film, üst sosyoekonomik sınıftan, 
çocuklu evli bir çift olan Sevda (ev ka-
dını) ve Cezmi (doktor) ile, Cezmi’nin 
aşk ilişkisi içinde bulunduğu Zühal’in 
(boşanmış, çocuklu ve çalışan) hikaye-
si. Zühal, elbette ki, erkeklerin uzmanı, 
karar vericisi ve uygulayıcısı olduğu bir 
hastanede, yardımcı personel rolünde. 

Filmde ev dışı çalışma ile evin da-
ğınıklığı/pisliği arasında sıklıkla ilişki 
kuran ve bir söyleşisinde de bu ilişkiyi 
ifade eden yönetmen, “Hem çalışıp hem 
çocuk büyüten bir kadın eviyle o kadar 
ilgilenemez.” derken, “evle ilgilenilmeli 
midir, bu ilginin sınırı ne olmalıdır, il-
gilenmesi gereken neden kadın kişidir” 
sorularını sormuyor.

Filmde, sınıfsal eşitsizlikler, kadın-
ların toplum ve iş yaşamı içerisindeki 
dezavantajlı konumları, eve ve bedenle-
rine hapsolmuşlukları ve yetkisizlikleri-
ni, kutsal anneliğe dair atıf ve görevlen-
dirmeleri, erkek hazzı odaklı cinselliği, 
erkeklerin kadınları nesneleştirmesi ve 
sahipliği altında tutmaya çalışmasını, 
kadınlar erkek iktidarından özgürleşme-
ye çalıştığında şiddete başvurmalarını 
ve benzeri pek çok eşitsizlik ve sömü-
rüye tanık oluyoruz. Sevda, pek çok 
kadının yaptığı gibi, hayatı ve kararları 
üzerinde sınırlı bir kontrolü olduğu al-
gısını, kıstırılmış ve bastırılmışlığını, 
kontrol hissedebildiği bir kaç alanda, 
bedeni, evi, çocuğu ve mikroplar üze-
rine yoğunlaşarak onarmaya çalışıyor. 
Film, Sevda’nın elindeki tek şey olan 
eş, anne ve ev kadını kimliğini, bağımlı 
ve evliliğini kurtarabilmek için her şeyi 
yapabilecek ruh sağlığı bozuk bir kadı-
na dönüştürerek yine kişisel /psikolojik 
olanla açıklama kolaycılığına kaçıyor. 

Sevda tüm marjinalliğine karşın, “yu-
vasını korurken kantarın topuzunu 
kaçırmış bir deli kadın” olarak bizden 
belli miktar empati talep ediliyor. Ka-
rakterler daha pek çok basmakalıbın 
kurbanı. Örneğin, Zühal’in Cezmi 
ile ikinci karşılaşmalarında cinsellik 
yaşamaları, “öteki kadın hafif kadın-
dır” ahlaki kalıplarını destekleyici bir 
kurgu sağlıyor. Zühal’in evinin dağı-
nıklığına, fast food yeme alışkanlığı-
na yapılan vurgular bir tesadüften ibaret 
değil. Zühal’in oğlu bir geceyarısı has-
taneye götürüldüğünde, Zühal’in çağır-
dığı kişi Cezmi ve Cezmi’nin duygusal 
destekten ziyade uzman (doktor) sıfa-
tıyla vermiş olduğu destek, O’nun zeki 
ve üstün erkekliğini hatırlatıyor bize. 
Bağımlılıklar, maddiyat veya uzman-
lıkla sınırlı kalmıyor, örneğin yalnız 
yaşayan bir kadın da olsa, Zühal ban-
yodaki ampulü değiştirmemiş oluyor 
ve eski koca eve uğradığında bu “erkek 
işi”ni üstelenerek Zühal’e ampul değiş-
tirmeyi, yani “erkeklik” yapmayı teklif 
ediyor. Zühal’in cevabı “sana ne ampu-
lümden veya ben yaparım”, değil, “se-

viyorum mum ışığını” oluyor. Zühal as-
lında, mutlu olmadığı bir evliliği kendi 
öz iradesiyle bitirmiş ve sürecin üstesin-
den gelmiş bir birey kadın değil, ilgisiz 
ve sorumsuz kocası tarafından çok önce 
terk edilmiş, ayrılığı telaffuzdan başka 
bir şansı kalmamış ve yalnız bırakılmış 
bir kadın olarak bizde üzüntü ve acıma 
duygularını tetikliyor. Zavallı Zühal, 
sevdiği adam hayırsız çıktı ve sonra da 
evli bir adama aşık oldu. Zühal öfkeli 
veye özgür değil, Zühal üzgün ve mağ-
dur, Zühal acı yaşantılarının nesnesi. 

Toplumsal mitlerin ve beklentilerin 
sahne aldığı bir sürü karşılaşmayı, bir 
sürü filmde izlediğimiz gibi izliyoruz. 
İkili karşıtlıklarla dolu bilindik karak-
terler ve bilindik bir dünya kalıyor yine 
hatırımızda, ya iki kadın arasında (dağı-
nık ve hazır yemeklerle idare eden Zü-
hal/titiz ve her tür ortamda yeni yemek 
tarifleri peşine düşen Sevda) veya aynı 

bireylerin farklı parçaları arasında (ideal 
ev kadını melek Sevda ve canavar Sev-
da/hayatta kalan Zühal ile mağdur Zü-
hal, ailesinin konforu için çalışan Cezmi 
ile süper ilgisiz adam Cezmi). 

Film kadın kurtuluşuna dair hiçbir 
şey söylemiyor. Düzen bozucu “öte-
ki kadın” dan kurtulunmuş, Sevda’nın 
ıssız ve terk edilme endişeleriyle dolu 
esareti devam ediyor, statüko erkeğin 
lehine korunuyor, yaşam eski tekinsiz 
rutinliğiyle devam ediyordur.

Filmin sonunda, gerçeklik ile ha-
kikat arasındaki o anlamlı farkla baş-
başa kalıyoruz. Bir kısım gerçekliği, 
tüm basmakalıp yargılarıyla birlikte 
sunmak, çoğunluğun görmeyi bekledi-
ği karakterleri ve o karakterlerin klişe 
davranış örüntülerini, onların istediği 
biçimiyle ortaya koymak nesnel olmak 
mıdır? Kahramanlara dair neyi sundu-
ğumuz değil, neyi sunmadığımız da po-
litik bir tercih değil midir? İyi oyuncu-
luk, çarpıcı bir senaryoyla sunulmuş bir 
kısım gerçeklik, hakikati yansıtmaya ve 
hakikatı değiştirmeye yeter mi? Yoksa, 
tam tersi, ideolojinin algılarımız üzerin-
deki yanlı hakimiyetini kuvvetlendirir 
mi? Filmlerde iyi yemek pişiren çalışan 
kadınlar ve erkekleri, ev işi yapmaktan 
nefret eden dağınık ev kadınlarını gör-
düğümüz zaman, klişe söylemlere dair 
ezberlerimiz ufak ufak tahrip edilmeye 
başlandığı zaman, yani toplumsal bek-
lentiler, norm, ve çoğunluk iddiası tek 
gerçeklik olarak sunulmadığı zaman, 
işte o zaman belki hakikatten konuşabi-
leceğiz ve hakikatı değiştirme umudun-
dan.   
___________________

Kaynakça:
Delahoyde, M. (2006). Feminist Criticism. 
http://www.wsu.edu/~delahoyd/feminist.
crit.html

Feminist eleştiriye kalan 
Düzen bozucu “öteki kadın” dan kurtulunmuş, Sevda’nın ıssız ve terk edilme 
endişeleriyle dolu esareti devam ediyor, statüko erkeğin lehine korunuyor, yaşam 
eski tekinsiz rutinliğiyle devam ediyordur
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Geriye Kalan’ın sonunda, 
gerçeklik ile hakikat 

arasındaki o anlamlı farkla 
başbaşa kalıyoruz
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İnsan denilen evrim harikası varlık 
nasıl oluyor da aşık oluyor? Bu 
soruyu araştırmış bilim insanları 
ve bir keşifte bulunmuşlar: Meğer 

çöpçatanımız hipotalamus denilen bey-
nimizin ortasındaki badem kadar bir or-
ganmış. Acıktığımızda “hemen bir şey-
ler yemelisin” emrini buyuran bu organ, 
“karşı masada kahvesini içen kavruk 
biri var ya, işte ona aşık ol” diye de bu-
yuruyor. Çünkü bu bademcik “feromon” 
hormonunun üretim yeri. Feromon aşk 
hormonu oluyor ve bu kimya gözümüze 
öyle bir filtre koyuyor ki, karşı masa-
daki kavruğu Apollon veya Venüs gibi 
görmeye başlıyoruz. Vücudumuzdaki 
bu kimyasal faaliyetin kuşkusuz bir 
amacı var: Üremek ve soyu devam et-
tirmek. 

Edebiyatın, müziğin ana temasını 
oluşturan, üçüncü sayfa haberlerinin 
başlıca sebebi gösterilen, hatta bazen 
ülkeler arası savaşlara neden olan, hem 
bilim hem sanat erbabını meşgul eden 
aşkın tarihi insanlık tarihi kadar eski. 
Aslında canlıların tarihi kadar eski di-
yerek cümleyi düzeltmek isterim. Ben 
hayvanların da aşık olduklarını düşünü-
yorum, kedi kızımın aşık oluşuna şahit 
oldum mesela. Aşk kelimesinin kökeni 
Arapça. Söylendiğine göre, sarmaşmak 
gibi bir anlamı var ve sarmaşıkla aynı 
kökten geliyor. Bu sarmaşma durumu 
bir tek cinsel çekim duyduğumuz cinsle 
alakalı olmak zorunda değil, aşkın muh-
telif halleri var.  Tasavvuf,  yaratana du-
yulan sevgiyi aşkla açıklarken, anne ve 

çocuk arasındaki ilişkiye de bir tür aşk 
diyenler var. Ama bizim konumuz evli-
liğe giden yoldaki “aşk” kavramı.

Evlilik kavramı aşk kadar eski değil. 
Antik Roma’da evlilik kurumu önemli 
bir yere sahip, kimin kiminle evlene-
ceğine genellikle baba karar veriyor ve 
boşanmak da kolay değil. Günümüzden 
4000 yıl önce yaşayan Asurlulardan 
kalan tabletlerde de bolca evlilik akid-
lerine rastlanmış. Gene Babil’in ünlü 
hükümdarı Hammurabi,  kanunlarında 
evliliğe dair bölümlere geniş ve özel 
bir yer ayırmış. Şunu söylersek yanlış 
bir genelleme yapmış olmayız;  evlilik 
kurumu en başından itibaren mirasla, 
malla mülkle alakalı. Monogamiden söz 
eden yok, romantizmin yani “AŞK”ın 
adı dahi anılmıyor. Evlilik kurumu ayrı 
bir yerde, özel hayat ayrı bir yerde. Me-
sela Hammurabi kanunları eşlerin evli-

lik dışı ilişkilerinden 
söz etmiyor ama o 
ilişkilerden doğan 
çocuklarla ilgileni-
yordu. 

Fransız ariktokra-
sisini kendine konu 
alan bir filmden şu 
mealde bir repliği 
hatırlıyorum: “Ne 
aşkı, insan kocasına 
aşık mı olurmuş?”… 
Bu yaklaşım tarih 
sahnesinde burjuva-
zi başrolü kapınca-
ya kadar devam etti. 
Feodal sömürü düze-
nini yıkıp yerine ka-

pitalizm denilen yeni sömürü düzenini 
kuran burjuvalar yalnızca ekonomide 
değil, evlilik kurumunu da içine alan 
toplumsal alanda bir dizi devrim yap-
tılar. Evliliğe de bir taç taktılar: Aşk! 
Artık romanlar, dergiler, şiirler evlilikle 
sonlanan aşkın hikayesini yazıyor, res-
samlar aşkın tablolarını yapıyordu. 

Aşk kavramı evlilik kavramının içi-
ne durduk yere girmedi elbette. İşgücü-
nün yeniden üretiminde kadın emeğinin 
önemini bilen yeni sınıf, kilisenin gay-
retleriyle zaten kutsallaşmış evliliği, 
şimdi de monogami ve aşkla yüceltili-
yordu. Yeni yeni palazlanmaya başla-
yan kapitalizmin derdi çok açıktı: Erkek 
işten doğru evine, “mutlu yuvasına” 
gitsin, bir sonraki iş gününe beslenmiş, 

paklanmış, dinlenmiş, cinsel doyuma 
ulaşmış, karısını aşağılayarak (hatta dö-
verek) işyerinde bozulan psikolojisini 
telafi etmiş, çalışmaya hazır bir işgücü 
olarak işinin başına geçsin. Kapitaliz-
min ekonomik, politik alanda eleştirisi-
ni yaparak insanın özgürleşmesi yolun-
da toplumsal değişim teorisini geliştiren 
Marksizmin iki önemli teorisyeninden  
biri olan Engels, (diğer ismin Karl Marx 
olduğunu söylememe gerek yok herhal-
de) Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin 
Kökeni adlı eserinde şöyle diyor:  “Çağ-
daş karı-koca ailesi, kadının açık ya da 
gizli evcil köleliğine dayanır ve çağdaş 
toplum da molekülleri andıran karı-koca 
ailelerinden oluşmuş bir kitledir.”

Kapitalizm gerçek anlamda kadının 
hem evde hem de iş hayatında emeği-
ne muhtaçtır. Kadınınsa evlilikten bek-
lediği şefkat, güven ve sonsuza kadar 
sürecek sevgidir. Ancak sonsuz aşkın 
hızlıca tükendiği günlük hayat koşuştur-
masında kadın, giderek mutsuz olmaya 
başladı ve bu eşitsizliği sorgulamaya 
başladı. 1950’lerde, savaş sonrasında 
aşk evliliği peşinden koşan kadının çok 
değil yirmi yıl sonra eşitsizliğe başkal-
dırışı ve yükselen kadın hareketleriyle 
beraber evliliğe olan güveni de hızlıca 
sarsılıyordu. 

Günümüzde boşanmaların arttığını 
istatistikler söylüyor. Doğurganlık oranı 
hızlıca düşüyor, kadın özgürlük istiyor, 
kendi omuzlarına yüklenmiş kurumu 
daha fazla taşımak istemiyor. Son 15 
yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 
55 artmış. ( Komplo teorilerinin sonu 
yok, Ewan Morrison adlı sosyolog bu 
durumun piyasa durgunluğunu aşmak 
için, kapitalizm tarafından bir çözüm 
olarak tezgahlandığını söylüyor.) Evet, 
boşanmak tüketimi arttıran bir olgu ama 
bir gerçeği saklamaya yetmiyor, kadın 
başkaldırıyor! Evlilik artık bir işbirliği 
olarak algılanmıyor. Kadın ne olursa 
olsun evliliği sürdürmek istemiyor, aşk 
bittiğinde evlilik de bitiyor. 

Beynimizdeki bademcik istediği 
kadar çalışsın, aşkı arasın. Gerçek aşkı 
bulmak için ön koşul özgür bir toplumu 
oluşturan özgür bireyler;  kişi (kadın ol-
sun erkek olsun) kiminle hangi biçimde 
birlikte olacağına kendi karar verdiği ve 
üçüncü şahıslar buna karışmadığı gün 
gerçek mutluluğu yakalamış olacak. 

Aşk ve evlilik
Aşk kavramı evlilik kavramının içine durduk yere girmedi elbette. İşgücünün yeniden 
üretiminde kadın emeğinin önemini bilen yeni sınıf, kilisenin gayretleriyle zaten 
kutsallaşmış evliliği, şimdi de monogami ve aşkla yüceltiyordu

Özden Dilber

DOSYA
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YUVARLAK MASA

Tek eşimi kaybettim, bulmayacağım

Cansu: Heteroseksüel tek eşli evli-
liklere alternatif olarak düşüneceğimiz 
ilişki biçimlerinden biri de çok eşlilik. 
Okuduklarıma göre çok eşlilik aslında 
evliliği barındırıyor ama bu monogamik 
bir çok eşlilik diye niteleniyor. Yani bir 
tane gerçek sevgilin var ama açık iliş-
ki yaşıyorsun, aslında eş olarak birinin 
devamlı olduğu diğerlerine de açık ol-
duğun… Aslında bu monogamik olarak 
değerlendiriliyor, çok eşlilik değil, evli-
liğe bağlı olduğu için bu çok aşklılık… 

Behiye: Ama çok eşliliği evlisin bi-
riyle sürekli berabersin ve başkalarıyla 
beraber oluyorsun şeklinde tanımlar-
san…

Cansu: Yok şöyle, aslında 
bir sevgilin var ama açık ilişki 
yaşıyorsun. Bunun çok eşlilik 
olmadığını söyleyen bir insan 
başka bir yola ayrılmış çok 
aşklılık (poliamor) terimini 
getirmiş. Çok eşlilik terimine 
aileyi barındırdığı, monoga-
mik ilişkiyi beslediği için karşı 
çıkıp merkezde ilişki olmayan 
bir şekilde kurgulanan bir ya-
şam biçimi öneriyorlar… Fe-
minist kadın yazarların beş ki-
tabı varmış bununla ilgili.

Bengü: Yoksa merkezdeki 
ilişkiyi de aslında besleyen bir 
şey öyle mi olmalı yoksa mer-
kezdeki ilişki de olmamalı mı, 
bir ilişkisizlik hali üzerinden mi 
olmalı?

Behiye: Bence böyle yaşanan 
çok eşlilik de var diğer türlü yaşa-
nan çok eşlilik de var. 

Bengü: Genelde bir erkeğin çok eş-
liliği oluyor ama bazı toplumlarda tam 
tersi de olabiliyor. 

Yasemin: Dünyada bir tek Tibet’te 
var herhalde. Bir kadın o ailedeki erkek 
kardeşlerinin hepsiyle evleniyor. Bir 
belgeselde Tibet’in bir dağında böyle 
bir düğün vardı. Ergenlik dönemin-
de bir kadın ailenin beş-altı tane erkek 
çocuğuyla evleniyor, hatta biri daha üç 
yaşında, o da büyüyünce kocası olacak.

Kiraz: Biriyle mekansal ve düşünsel 
uzun süreli paylaştığın bir şeyler varsa 
o zaman çok eşli değil bence. Diğerle-
ri sadece seni başka bir yerde başka bir 
şekilde besleyen şeyler. Benim için zor 
mesela aynı şehirde yakın mekanlarda, 
aynı anda iki insana emek vermek. Çün-
kü birine emek harcarken o emeği diğe-

rine harcayamayabilirim ya da birinin 
duygularını gözetemeyebilirim.

Cansu: Sadakatin hayatımızda kıy-
metli olduğunu düşünmüşüz, öyle öğre-
tilmiş. Bir defa bir başkasını severken 
başka birini acayip öpme isteği uyan-
mıştı. Çok eşliliği ilk o an fark etmiş-
tim. Kendimi kötü hissetmiş, sadakati 
sorgulamıştım yirmili yaşlarda. Bence 
sadakat açık olmak, onu gözetmek ama 
içinde bulunduğun zamanda istediğin 
ne ise onu yaşamak… Fakat zaman za-
man istesem de bunu hayata pek geçire-
miyorum, partnerim ne kadar açık oldu-
ğunu söylese de merkez ilişki yaşarken 
zorlanıyorum. 

Kiraz: Aslında biri ile aynı evde 
yaşamadığın sürece çok eşlilik kolay 
bir şey. Bir hafta biri sonra biri on gün 
biriyle ya da uzun süreli bir ilişki sürdü-
rürken başkalarıyla olabiliyorsun. Yıl-
lardır kimseyle aynı evde yaşamadım, 
yaşamamayı tercih ediyorum.

Bengü: Ben bir kadın bir de erkek 
sevgilimle bir buçuk yıl aynı evde yaşa-
dım. Çok da zor değildi.

Behiye: Çok eşliliğe karşı olmayan 
çok az erkek var. Özgüveni bu denli 
yüksek bir adam görmedim. Daha önce 
yaşadığım ilişkide şiddet gördüm ve bu 
bende travma oluşturdu. Şiddet görme 
korkusu beni çok eşli yaşamaktan, duy-
gularımı açmaktan alıkoyuyor. 

Zelal: Sabit bir ilişkim yoksa çok ra-
hat çok eşli yaşayabiliyorum. Sabit bir 

ilişkim olduğu zaman onun başkası ile 
olma halini düşününce kendime psiko-
lojik şiddet uyguluyorum. Çok eşli mi-
yim, tek eşli miyim; bilmiyorum.

Behiye: Ya hayatının bir dönemi çok 
eşli bir dönemi tek eşli olabilirsin bence. 

Behiye: Ben çok eşliliğin duygusuz 
mekanik bir durum olduğunu düşünmü-
yorum. Bozulmalar, kırılmalar olabili-
yor, hiçbir şey olamayabiliyor da. 

Bengü: Mülkiyet kavramı önemli 
çok eşlilikte. Diğer insan ilişkilerini de 
mülkün gibi gördükçe o ilişkileri de tek 
eşliymişçesine yaşıyorsun. 

Suncem: Arzunun bir kişi varken 
başka birine yönelemeyeceğini düşünü-

yorum. Çok eşlilik yerine çok 
ilişki demek daha uygun san-
ki… Biriyle bir ilişkim varken, 
bir başkası ile birlikteliğim onu 
incitiyorsa “Niye çok eşli bak-
mıyorsun?” diyemem. “Ne ya-
payım arzuladım.” demek ko-
laycılığı benim tarzım olmaz. 

Behiye: x olursun b ile olur-
sun sonra z ile vs. çok eşlilik 
bu. Tüm taraflara açıklıkla söy-
leyebiliyorsam, herkesin tercih 
hakkı olabiliyorsa sorun yok. 
Aşk ve sevişmek arasındaki 
bağa biz kadınlar fazla anlam 
yüklüyoruz. Bence bir beğeni, 
bir duygu ile de sevişilebilir. 

Ben de uzun süreli var olan iliş-
kimi böyle yaşıyorum. Partnerim-
le uyumaktan, sevişmekten hoş-
landığım için birlikteyim. Ama 
bir başkasını da arzulayabilirim 
ve bunu söyleyerek onunla da bir-

likte oluyorum… 
Yasemin: Erkekler çok eşli yaşıyor. 

Adam evli birçok kadınla oluyor, aynı 
adam karısına  “o adama niye baktın?” 
diyerek şiddet uyguluyor.

Suncem: İlişkileri açık değilse çok 
eşliliğe girmez. Kaçamak/aldatma olur. 

Kiraz: İlk ilişkim çok eşli gibiydi 
ama değildi. Kadın sevgilim her şeyi 
biliyor ama erkek sevgilim bilmiyordu, 
“Ne var aranızda, siz birbirinize farklı 
bakıyorsunuz?” diyordu. Yıllar son-
ra dönüp baktığımda kadın sevgilimin 
duygularını anlamamışım, duygularına 
bakıp bir yere koymuşum ama gözünün 
içine baka baka yaşamışım. Onunla ya-
şadığım duygu yoğunluğunun ne oldu-
ğunu yıllar sonra anladım. Yıllardır be-
nimle konuşmuyor. İçimde öyle bir kal-

Bu sayıda çok eşlilik konusunu masaya yatırdık, aşkı-ilişkiyi nasıl yaşadığımızı, 
çok eşlilikten ne anladığımızı tartıştık

Çok eşliliği isyan gibi yaşamadım, 
bedenimi tanımakla başladı.  

Başkasıyla yaşama arzumdan kim için 
vazgeçiyorum diye sordum kendime. 

Bağlı olmak için mi? 
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dı ki... Derin yara, haklı konuşmamakta. 
Bize öğretilmiş kodlanmış bir erkeklerle 
birlikte olma hali var. Biri kabul edile-
bilir, açıkça yaşanır, hemcinsinle yaşa-
dığına sen bile anlam veremez, kabul 
etmezsin. Birlikteyken sevişmekten, 
okumaktan, yemek yapmaktan, yol yü-
rümekten vs. keyif alıyordum, hatta 
onunla olmak karşı cinsimden daha çok 
mutlu ediyordu beni. Yıllar sonra aşk di-
yebildim bu duyguya. Onunla ilişkimiz 
bitince diğer ilişkimin bütün yüzü, rengi 
ortaya dökülmeye başlamıştı. Aslında 
onunla tanıyordum bedenimi ve birbiri-
mizin duygularına bakıp kendi duygula-
rımıza ulaşıyorduk. 

Çiçek: Günübirlik ya da kısa süre-
li paylaşımı az olan ilişkileri denedim. 
Duygularımı anlamayanla yaşayama-
dığımı ayırt ettim. “Hadi sevişelim, 
sevişelim; bitti gitti” değil benim için. 
Emek merkezli olduğum için duygu-
larını gözetmeden yaşayamam. Hayat 
temposunun bu kadar arttığı bir çağda 
birine ayıracak zaman zaten çok kısıtlı, 
birden fazla ilişkim olduğunda ortak ge-
çirilecek zaman kısalacak; ben birinden 
koparım, daha çok zaman paylaştığım, 
emek verdiğim kişiye yönelirim, çok 
vakit ayıramam gibi geliyor. Yaşamın 
daha basit, daha tekdüze olduğu zaman-
larda mümkün bence çok eşlilik.

Sema: Ancak patriyarka çöküp, fe-
minist devrime ulaştığımızda mümkün 
görünüyor bana. Mevcut sistemden 
kopararak yaşadığımız her şey kadın-
ları tekrar vuracakmış gibi geliyor. 
60-70’lerdeki deneyimleri unutmaya-
lım. O dönemdeki cinsel özgürlük çağ-
rısı erkekleri özgürleştirdi ama kadınlar 
bedenlerine, duygularına, kimliklerine 
yabancılaştı; hatta şiddete maruz kaldı. 
Coşku, arzu, beğenme, tahrik olmanın 
yanında çok eşlilik bir isyanı da barın-
dırıyormuş gibi geliyor, birinin, birileri-
nin mülkü olmadığımızın isyanı… Onca 
yaşanmışlığı, kendi emeğimi karşımda-
kinin emeğini hiçe sayamazmışım, çok 
eşli yaşayamazmışım gibi geliyor. Baş-
ka birini arzuladığımızda da bunu derin-
lemesine değerlendirmek isterim.

Bengü: Cinsellik benim için çok 
da abartılı bir şey değil. Gereksiz yü-
celtmelerden bağımsızlaşsın, basit do-
ğallığından uzaklaşmasın. Çok kişiyle 
birlikte oluyorsan toplum sana çok da 
iyi gözle bakmıyor, oysa istediğim için 
istediğim kişiyle olurum bu kadar basit. 
Hatta fazla kişiyle olmak benliğimizi 
çoğaltan bir şey.

Suncem: “Fazla kişi ile ilişki yaşa-
mak benliğimizi de çoğaltır” dedin. Ye-
mek yemek kadar mekanik bir şey değil 
sevişmek. Ten değiyor. Birini inciterek 

veya kendim incinerek çok eşli olamam.  
Erkeklerle yaşanılan çok eşlilikte bir tu-
zaktan söz edildi, bu önemli. Özgürlük 
adına kullanılma noktasına getiriliyo-
ruz.  1990’lardaki feministlerin özgür-
lük talepleri erkeklerin cinsel özgürlüğü 
oldu. Egemen sistemi yanına alan erkek 
bunu istismar etti.

Cansu: Kadınların kendilerini bir 
parça özgür hissedebilmeleri için hayat-
larının bir döneminde mutlak ya da her 
döneminde çok eşli yaşamaları gerekti-
ğine inanıyorum. Bize zıt cinsel, şekli 
şemali belli bir cinsellik öğretilegelmiş; 
ne istediğimizi bilemiyor, bedenimizi 
tanıyamıyor ya da bir kadınla birlikte 
olmayı tahayyül edemiyoruz. Bunları 
kırmak lazım. Çok da yakın olmadığın 
birinin bir dokunuşu ile keşfe çıkabili-
yorsun. Ne zaman aşık olmadığım biriy-
le seviştim bu beden bana ait oldu.

Behiye: Kapitalist patriyarkanın, 
zaten istediği tek eşlilik, dışına çıkmak 
için çok eşlilik bir başkaldırı belki de.

Suncem: Bir anlamda eşcinsellik 
çok eşliliktir. Sistemin dayattığı ilişki-
lenmelerden bağımsızdır, bağlayıcı olan 
sadece duygulardır. Tabii bu mutlaktır 
demiyorum. Açıklık, hele kadınlar için, 
önemli insanı rahatlatır, güveni besler. 
Eğer feministsen “yaşadım gitti” demek 
kolay değil. Kadınlar birbirini kollama-
lı, incitmemeli.

Cansu: Bir adamla ilişkim vardı. Bir 
şey olduğunu hissettim. İlk önce kadınla 

konuştum, çok rahatlamıştım. Sonra do-
laylı yolla zaten sevgili olduklarını öğ-
rendim ama kadın hayır dediği için yine 
inanmadım. Bu arada adama da sordum. 
Sorduğum anda cevap alabilseydim hiç 
sorun olmayacaktı, açık davransalardı 
biraz üzülecektim geçecekti… Kendi-
mi suçladım durdum. Duygumu tanım-
layamadığım, değersiz hissettiğim bir 
durumda kaldım. “Kıskanç mıyım, mül-
kiyetçi miyim” diye kendimi çok hırpa-
ladım. Dönüp baktım bir süre sonra ne 
aşıktım adama ne o kadın dostumdu.  

Kiraz: Ben sorduğumda söylenmiş 
olması bir şeyi değiştirmiyor. Ben onu 
sorma aşamasına gelene kadar kıskanç 
mıyım, değil miyim kıskacı bir yandan, 
bir tür hafiye hali, ben onun gözlerine 
bakıyorum ama onun gözlerindeki baş-
ka bakışı yakalayıp anlamaya çalışma, 
yorumlama, onun adına düşünme…  Bi-

rinin başkasını böylesine yorma hakkı 
yok.

Yasemin: Aslında bu toplumda, açık 
olunmadığı için, çok eşlilik aldatmayla 
bir yaşanıyormuş gibi. Nasıl ayıracağız? 
Eski kocalarım kendilerini daha değerli, 
az bulunur hissettirmek için hayatların-
da bir kadın olduklarını söylediler. İlk 
kocam “Dün başka kadınla birlikte ol-
dum” dedi, sonra ben iki gün konuşma-
yınca birkaç defa şiddet uyguladı. Sonra 
ilişkiyi bitirdim. Korkunçtu, kendimi 
değersiz hissediyordum, panik ataklar 
yaşadım… 

DOSYA

Kendi duygularıma bakmaktan karşımdakinin duygusunu 
göremeyebilirim, benim duygum gözetilemediği için 
aynı şeyi ben de yapabilirim. Sonra o kadına rağmen 

yaşadıklarım beni daha çok üzebilir. Kadınlarla yaşadığım 
çok eşliliği erkeklerle yaşadığımdan ayırıyorum
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Sorularımız vardır; nedense daha 
çok birilerine yaşını, mesleği-
ni, kimliğini sormak, “‘tanımla 
kendini’” demek için kullandı-

ğımız. Kimsin sen, nedir senin gerçeğin, 
aşkın? Duymak istenilen yanıtlar “en 
doğru yanıt”tır çoğu zaman. Kendini 
tanımlaması beklenen kişinin sürekli 
“doğru” yanıtı vermeye çalışan bir öğ-
renci gibi kalbi nasıl çarpar; düşünme-
yiz bile. Bir kalbi yormakla ilgilenme-
diğimiz hayatlarımızda her nasılsa yeri 
büyüktür aşkın. 

Şarkılarla, şiirlerle zihnimize yer-
leşmese, enjekte edilirdi herhalde aşkın 
ulaşmamız gereken hedef, vermemiz 
gereken “doğru yanıt“ olduğu. Aşkı ara-
malı, bulmalı, ömür, emek vermeli, gı-
kımız çıkmadan taşıyıp, onun için ken-
dimizi unutmalıydık. Bir yanda aşkı ve 
onu yaşayışımızı sorgulama uğraşımıza 
sadakat duymamız, diğer yanda ise aşkı 
ve şiirleri sevmeye devam etmemiz iki 
duvar arasında olmak gibi. 

Üzerimize giydirilen aşktan başka 
aşkların mümkün olduğuna dair sözler 
söylemeye fırsat veren bir buluşmaya 
giderken aklımda çok soru vardı; muh-
temelen karışacaktı zihinlerimiz. Kor-
kuyordum zira kişisel tarihlerimizin 
kapıları sıkı sıkıya kapalıdır, kendimize 
dahi zor açarız bilirim. Eylül’den aç-
masını beklediğim kapının tokmağına 
boyum yetmez, çalamam diye endişele-
nirken ben, bekletmeden açıyor kapısını 
ve seviniyor onun için getirdiğim boni-
bonlara. Bunca uzun girizgah, kafamın 
daha da karışmış olmasından değil; ka-
pısından girdiğim hikayeyi sevmemden. 

Çoğumuza hazanı, ayrılığı, hüznü 
çağrıştıran isminin aksine capcanlı Ey-
lül. İsmini nasıl seçtiğini soruyorum; 
bunun kendi olma mücadelesinin bir 
parçası olduğunu sezerek. Ailesinin ver-
diği isme ses olarak benzeyen bu ismi, 
aşık olduğunu söylediği insanlardan biri 
vermiş ona. Aylardan da eylülmüş. Ey-
lül için bu ismi kullanmaya başlaması, 
geçiş dönemine denk düşüyor ki mutlu-
luk kaynağı onun için, aşk da öyle. De-
dim ya, melankoli beklentimi boşa çı-
kartıyor. Çünkü Eylül’de şarkının ”ben-
de bir aşk var” dediği gibi aşk zaten var 
ve aşkını birden çok kişiye; “aşklarım” 
dediği en yakın dostlarına, sevgilisine, 

kedisine hissediyor. Hem de bitimsiz 
yaşayabiliyor. 

20’li yaşlarının ilk yarısında aşkı 
acılarla örülü, kendisini ele geçiren bir 
duygu olarak görmekten vazgeçmiş. 
“Mutlu olmak için aşık olurum, mutlu 
değilsem başka bir şeydir o. Kendim 
olmak için verdiğim mücadele, aldığım 
kararlar öyle zorluydu ki, ben olmama 
saygı duymayan, ruhumu yoran şeylere 
aşk deyip boyun eğmiyorum, mutlu ol-
mayı seçiyorum“ diyor. Kendini tanım-
lamayı sevmese de politik duruş olarak 
trans kadınım diyen Eylül’ün aşka dair 
ilk öğrendikleri “hayatında bir kişi ola-
cak, aşık olup peşine düşeceksin, kaçan 
kovalanacak, sevgili olup mutlu olacak-
sın” olmuş. İlk cinsel deneyim ve takip 
eden birkaç yıllık ilişkisinde ise aşkın 
sekse denk düştüğüne inanmış. “Bir er-
kekten mi hoşlanıyorum, gey miyim gibi 
şeyler düşünmüyordum, farkında bile 
değildim belki. Bir o, bir ben vardık, 
başka bir ihtimali düşünmüyordum bile, 
onu görebileceğim fırsatlar bekliyor-
dum, aşk böyle bir şey diyordum kendi 
kendime.”

Lisede aşçılık okumaya başlamış 
mücadele verip:”İstemediğim işi yap-
mak istemiyordum, hep kendim olup, 
mutlu olmak istedim.”Lisede insanların 
bakışlarından, tepkilerin-
den kurtulmanın çaresini 
kız arkadaş edinmekte bul-
duğu dönemde de sürmüş o 
ilişki: “Tek eşli idim, baş-
kaları için hiçbir şey his-
setmiyordum, hissetmemem 
gerektiğine inanıyordum ya 
da. Bir süre saklasam da 
bir zaman sonra cinsel yö-
nelimim yüzünden dışlayıcı 
tavırlar başlıyordu. Kendi-
mi gey olarak tanımlasam 
da, dışlanmadan kurtulmak 
için kız arkadaş edinmeye 
mecburdum. Yönelimimi 
yavaş yavaş kabullendiğim 
dönemde, kafamda bir ka-
dından asla hoşlanmaya-
cağımı, ancak bir erkeğe 
aşık olabileceğimi ve aşık 
olmanın bir nevi zorunlu-
luk olduğunu düşünüyor-
dum -şimdi bu kadar kesin 
şeyler söyleyemiyorum -. 
Her gün olmadığın biri gibi 

davranmak çok yorucuydu.”
İlk aşk denemesi sevişebildiği başka-

ları olunca sonlanıyor. İnternetteki sos-
yalleşme sitelerinden daha sonra sevgili 
olacağı, politik kimliği olan biriyle tanı-
şıyor. Bir yıl sürecek bu ilişkinin poli-
tikleşmesinde etkisi olduğunu söylüyor. 
“Bulunmaz bir aşk yaşayalım, ikimiz 
her an birlikte olacağız, ayrılamayız” 
gibi normatif isteklerle karşılaşıyor. 
Nasıl oluyor da aşk dediğimiz fark-
lı deneyimler gün geliyor hayatımıza 
aynı düğümleri atıyor diye geçiriyorum 
içimden. “Onun aşk olarak tarif ettiği 
kurgularını gerçekleştirmek istemedim. 
Bu baskısı soğuttu beni. Ayrılmak iste-
diğimde ise aileme cinsel kimliğimi an-
latmakla tehdit etti. Cesaretim kırılmış-
tı. Kendimi kapattığım bir dönem oldu, 
sosyal ilişkilerimi azalttım, numaramı 
değiştirdim. Depresyondu yaşadığım” 
diyor. Konuşmanın zihnimize iyi gel-
mesinden söz ediyoruz. Bu ve benzeri 
deneyimlerin insan ilişkilerine zarar 
verdiğini, güven duygusunu sarstığını 
anlatıyor.  

“Sonrasında siyasi bir partiyle iliş-
kilendim, beni güçlendiren bir dönemdi. 
Tehdit eden o sevgiliye, kalabalık bir 
caddede buluşup ‘ben geyim, bunu mu 
açıklamak istiyordun?’ diye sordum ba-

Onun aşk deyip kurguladıklarını gerçekleştirmek için yaşamak istemedim. Bu baskısı 
soğuttu beni. Ayrılmak istediğimde ise aileme cinsel kimliğimi anlatmakla tehdit etti

Aşkın “trans” deneyimi 

Gül Demir

DOSYA
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ğırarak. Ve kurtuldum ondan. 
Örgütlü bir hayat ve sorgula-
malarım bazı şeyleri değiştir-
meye başladı. Sadece aşk değil, 
tüm hayatımı sorguluyordum. 
Aileme açılmalı mıyım? Olmak 
istediğim kişi mi olmalıyım, 
gizli bir eşcinsel olarak mı ya-
şamalıyım, yalnız mı yaşaya-
cağım, evimde dilediğim gibi, 
dışarıda farklı bir hayat mı sür-
meliyim, sevgilim illa olmalı mı, 
yalnız onla mı vakit geçirmeli-
yim. Hayatımda birinin olması 
zorunlu mu?” gibi sorular zihni 
yora dursun, cinsel kimliğini bir 
gün içinde öğreniyor tüm ailesi. 

“İlk açılmam istem dışıydı aslında. 
Okuduğum bir basın açıklamasının ha-
beri yerel gazetelerde çıkmıştı. Görebil-
meleri düşük bir ihtimal, küçücük bir 
haber olur dedim. Şehir dışındaydım, o 
gün telefon susmak bilmedi. Gazeteler 
ana sayfadan girince tüm ailem öğrendi 
bir anda. Ailem hiçbir şey olmamış gibi 
devam etti. Aktivizmden çok beslendi-
ğim bir dönemdi, etkinlikler arası mekik 
dokuyordum. Şehir dışında rahattım. İlk 
döndüğümde, kimse bir şey söylemedi. 
O gece düşündüm ne yapsam? Sabah 
annem işe bırakırken konuşmaya başla-
dık arabada. ‘Eşcinsel misin?’ diye so-
runca, ‘evet’ dedim. ‘Keşke daha önce 
söyleseydin’ dedi. Askere gitmemeliy-
mişsin biliyor musun deyince, nereden 
biliyorsun dedim. ‘Gitme bence’ dedi.” 

Böylesi bir diyalog beklemediğimi 
mimiklerimden anlayıp gülümseye-
rek devam ediyor: “Gittikleri psikolog 
eşcinselliğin bir hastalık olduğu gibi 
saçmalıklar anlatmış. Annemle kız kar-
deşim yıkılmışlar tabii, ama sonra ona 
güvenmeyip başkasına gitmişler. Bu kez 
olması gerekenleri söylemiş psikolog, 
hasta olmadığımı, olduğum gibi kabul 
etmeleri gerektiğini vs. Askere gitme-
dim. Kolay oldu diyemem, çok direttim; 
istedikleri şartları yerine getirmeden 
sonuçlandırdım o kısmı. Ailemle daha 
rahattık artık ama o kadar kolay olmadı 
tabii. Kendimi gey olarak tanımlıyor-
dum trans olmakla aramda mesafe var-
dı o zamanlar. Aslında halimden mem-

nundum, aynı anda sakallı ve topluklu 
ayakkabılı olmayı seviyordum. Süreç 
hızlandı, trans arkadaşlarım oldu, açıl-
ma hikayelerinin olumsuzluklarla dolu 
olması beni ürküttü hayatım daha zor 
olabilir diye. Ama mücadelemden vaz-
geçmedim, şanslı olduğum yerler de 
vardı, annem bu evi aldı o ara. Ayrı ya-
şamaya başlamıştım.”

Aşk neresindeydi sürecin diyorum, o 
da anlatıyor: “O ara bir adamla tanıştım 
- evliydi- ve yeni bir aşk başladı bende. 
Mutlu olması için çaba sarf ediyordum. 
‘Tüm hayatımı senle geçirebilirim’ di-
yen bir adam, sorgulasam da ‘evet ben 
de’ diyorsun hemen...” 

Evli olması etkiliyor muydu ilişkini-
zi sorusu çıkıyor ağzımdan. “Kıskançlık 
duyduğum zamanlar oldu. Sonrasında 
ayrıldık ama zaman zaman konuşuyo-
ruz, hayatımdan çıkarmak gibi bir du-
rumum olmuyor.” Normatif ilişkilerde 
bu mümkün olmuyor sanırım diye ge-
çiriyorum zihnimden, devam ediyor o: 
“Ben karşımdakinin hayatını elime ge-
çirmeye çalışmıyorum, bana yapılma-
sına da izin vermiyorum. Devam etmek 
istemediğimde cinsellik bitiyor, ama aşk 
sürüyorsa hayatımda kalmasını istiyo-
rum. O dönem katıldığım bazı atölye-
ler, bedenim ve aşk üzerine çok etkiledi 
beni. İlk zamanlar tek eşliydim, istesem 
de çok eşli olamazdım, içimden de gel-
miyordu, belki, bilmiyorum. Karşılıklı 
konuşup ‘açık ilişki yaşayalım’ gibi bir 
şey yaşamamıştım. Şu an ise yanımda 
yakınımda olsun dediklerime aşığım 
diyorum.” Çok eşliliğin yıpratıcı oldu-
ğunu söyleyenler var diyorum, “ilişki 
yıpratıcıdır belki, ama ben deneyimle-
medim bunu, emin değilim” diyor. Seks 
anlamında tek eşli çoğu zaman ama kal-
bini tek kişiyle doldurmayıp, aşkı birden 
çok insana dağıtmayı seçmiş. “Birinin 
benden tüm zamanımı, enerjimi ona 
ayırmamı beklemesinden yoruldum, ar-
tık bunu istemiyorum. Bu beklendiğinde 
uzaklaşıyorum zaten. Aşk anlayışıma da 

uymuyor; aşkın bir tek kişide 
yoğunlaşması düşüncesi. Tüm 
günü birlikte yaşamak yerine 
başkasıyla vakit geçirmek iste-
yebiliyorum, neden diye sorul-
masına dayanamıyorum.”

Aşkı sevdiğini, aşık olmanın 
onu mutlu ettiğini söylüyor, bi-
riyle tanışıp, aşık olup; tükenen 
değil, başka başka insanlarda eş 
zamanlı süren bir aşk ondaki. 
“Arkadaşlarımla ve Concon’la 
(kedisi) da aşk yaşıyorum, on-
ları çok önemsiyorum, özlüyo-
rum.”

Alternatif bir aşk kurgusu 
var, toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl 
işlediğini soruyorum bu kurgu içinde. 
“Ben ilişkilerimde yemek ya da temizlik 
mi yapılacak, ortak hayatımız ne gerek-
tiriyorsa paylaşmamız gerek diyorum. 
Zaman zaman dikkat çekmeyi seven 
biriyim, kıskanıldığımda ödün vermem. 
Kiminle görüşüp görüşmeyeceğime ben 
karar veririm, nasıl giyineceğime de. 
Ben özgür olmak, olmak istediğim gibi 
yaşamak için mücadele etmişim, ara-
mızdaki duygusallıktan faydalanıp bana 
nasıl davranacağımı söyleyemez kar-
şımdaki. ‘Çok seviyorum kıskanıyorum, 
ondan böyle yapıyorum’ diye geldiğinde 
çok net karşılığım var. Onu kaybetmek 
gibi bi korkum yok, böyle hissedilip 
katlananları gözlemlediğimde üzülüyo-
rum.”

Çoğu kadının, tahakküme rağmen 
ilişkilerini sürdürebildiklerini görüyo-
ruz, neden sence diye sorduğumda al-
dığım yanıt şu oluyor: “Aşk ve ilişkiyi 
eşitleyip sürdürmeliyim düşüncesiyle 
hareket ediliyor sanırım; bilindik aşk 
kurgusundan. Yalnız kalmaktan da kor-
kulabiliyor.”

Yalnız kalmak deyince, sen aşkı 
insanlara bölüştürerek yaşadığın için 
yalnızlık senin seçimin oluyor öyleyse 
diyorum, onaylıyor: “Evet, yalnız olma-
yı da seviyorum ama ‘aşklarım’ dedikle-
rim hep hayatımda, son sevgilim de aşkı 
benim gibi görse hayatımda olabilirdi 
şu an.”

Zihnimi iştahlandırsa da söyledik-
leri, yaptığım karşılaştırmalar nedeniy-
le dönüp baştan anlatmaya çalışması 
kendi kelimeleriyle aşk halini, tanımlar 
yapmasını beklemek yoruyor mu diye 
endişeleniyorum. Ama anlatmak, anla-
maya çalışmak önemli yoksa nasıl bile-
bilirdik, “yaşamadığım aşk pratikleri de 
var muhakkak. Ama kendi aşk kurgum 
beni mutlu ediyor. Ben hep mutlu olma-
nın mücadelesini verdim ve mutlu olmak 
için yaptığım her şeyde biraz aşk var” 
diyen deneyimi.  

DOSYA

Kendim olmak için verdiğim 
mücadele, aldığım kararlar 

öyle zorluydu ki, ben 
olmama saygı duymayan, 
ruhumu yoran şeylere aşk 
deyip boyun eğmiyorum, 
mutlu olmayı seçiyorum
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DOSYA

Aşka asabiyiz biz 
Aforizmalar

Üç gra
m sevg

i için
 koca 

bi akı
l tutu

lması,
 

koca b
i tesl

im olu
ş... 

Gözümü
 açtığ

ımda b
ir 

koca d
ünya v

e bir 
dolu 

kızkar
deş

Bildiğim bütün tarifler 
erkek üzerine olmasına 
rağmen, hiçbir erkeğe 
duymadığım ama çok 
kadına duyduğum  umutlu, 

acı, hüzünlü ve o denli 

romantik halimdi 

Gerçekten eğer kastımız dış dünyadaki engellerse aşk devrimci olabilir, ama üzülerek söylüyorum ki aşk, bir erkeği 
kolayca erkeklik 
hallerinden vazgeçirecek kadar devrimci değil! 

Kedi olma halinden insan 
olma haline geçişlerin 
karşılıklı sık sık 
yaşandığı bir haldi aşık 
olma hali. Sanki hep 
aşık olmak gerekiyordu 
ve sanki aşık olunca 
kedi gibi olunuyordu. 
Evet balkondan atlayıp 
diğer kedilere göz 
kırptığın zamanlar da 
oluyordu ama  ya kolun 
kırık, ya bacağın 
çıkık geri dönüyordun 
duvarlarına. Gittiğin 
zaman anladın gerçek bir 
kedi olmayı. 

Haz peşin
de koşan,

 

çocukluk 
kırılmala

rından 

doğan iht
iyaçların

ı 

birbiri ü
zerinden 

karşılama
k isteyen

 iki 

canlının,
 birbirle

rinde 

yansımala
rını görm

e 

arzuların
ı cicili 

bicili 

paketleme
nin “aşk”

tan 

daha iyi 
bir ismi 

olabilir 
miydi? Be

nce 

hayır...”

Herkes aşkın tanımını 
yapmaya bayılıyor ya 
günümüzde; yeni bir şey 
keşfetmiş gibi, ben de 
uyup modaya bir tanım 
yapayım bari. Aşk, 
erkeklerin kadınlara 
karşı oynadığı hilesi 
bol, art niyetli bir 
oyun. Satranç misali 
yavaşça, stratejik 
bir şekilde ilerle ve 
kaleyi yık. Ve yeniden 
yeniden haykır dünyanda 
“gölgelerin (yoksa 
erkeklerin mi desek)  
gücü adına we-man!” diye… Bize “aşk

” diye da
yatılan 

da bu ikt
idar iliş

kisidir. 

Halihazır
da varold

uğu 

şekilde h
eteroseks

üel aşk, 

kadın üze
rindeki e

rkek 

kontrolün
ün en inc

eltilmiş 

şeklidir.
 Nitekim 

kadının 

iradesini
n en deri

nden 

kırıldığı
 andır, a

ma bizim 

bu iradey
i, kendi 

alanımızı
 

yok etmek
 pahasına

 ve bir 

erkekle b
ütünleşme

k uğruna 

kaybetme 
lüksümüz 

yok ne 

yazık ki.
 “Bu kez,

” dedim 
“aşk değ

il, 

dostlukl
ar istiy

orum”.  

Sımsıkı 
sarıldım

 bana 

en çok g
ereksind

iği anda
 

canım ar
kadaşıma

; bir 

evliliği
 bitirmi

şti ve 

yılların
 tükenmi

şliği, 

aşağılan
mışlığıy

la baş 

başaydı.
 Yazılar

 yazmaya
 

başladık
. Hayall

er kurdu
k, 

birlikte
 film çek

ecektik.
 

İşte ded
im, adı 

aşk olma
yan 

derin bi
r şey bu

, daha n
e 

isteyebi
lirim ki

… Sonra 

ayrıldığ
ı eşi, o

 adına 

aşk dedi
ği çıktı

 geldi, 

“ben san
a aşığım

 hâlâ” 

dedi. Ar
kadaşım 

döndü es
ki 

aşkının 
kolların

a. Bir d
aha 

görmedim
. Anladı

m ki; aş
k 

bir hırs
ızdı, do

stlarımı
zı 

çalan. 

Artı
k aş

k ha
ller

inin
 

bize
 day

atıl
an s

iste
mden

 

bağı
msız

 olm
adığ

ını 

bili
yoru

m. E
skid

en 

duyg
ular
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eni 

kont
rol 
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di ş

imdi
 ben

 

duyg
ular

ımı 
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rol 
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orum

Ben
i v

e o
nu 

özg
ürl

eşt
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eye
n h

içb
ir 

duy
gum

un 
aşk

 ol
mad

ığı
nı 

bil
iyo

rum

Kendimi onda aramak ama hiç bulamamaktı
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Suriye ile savaş tezkeresi 
Meclis’ten geçti. Köşe yazar-
ları Suriye’nin top atışlarına 
karşılık vermenin ülkenin onu-

runu korumak anlamına geldiğini yazı-
yor. Askeri caydırıcılık olmazsa büyük 
devlet olunamazmış. Bir ay önce de or-
dunun neden Şemdinli ve çevresindeki 
dağları dümdüz etmediği tartışılıyordu. 
Kadınlığı analık ve Türklük için savaşa-
cak erkekler doğurmakla eş tutan mil-
liyetçi-muhafazakar akıl(sızlık), Gültan 
Kışanak’la Aysel Tuğluk için “kadın mı 
onlar” diyebiliyor. Son Balyoz davası 
kararlarından sonra gördük ki, aske-
ri vesayetin son bulması militarizmin 
de son bulması anlamına gelmiyor. 
Militarizmle karşılıklı beslenen milli-
yetçilik ve erkek egemenliğinin ise bı-
rakalım sona ermesini gerilemesi bile 
söz konusu değil. Peki, o zaman nedir 
bu militarizm cinsiyetçilik ilişkisi?

Çiğdem Akgül’ün Militarizmin Cin-
siyetçi Suretleri- Devlet Ordu ve Top-
lumsal Cinsiyet adlı kitabı tam da bu 
soruya bütünlüklü bir cevap veriyor. 
Öncelikle kapitalizmdeki kamusal alan- 
özel alan ayrımı ile karşılıksız kadın 
emeği ve ulus devletlerin ortaya çıkışı 
ile modern orduların kuruluşu arasında-

ki tarihsel ilişkiyi anlatıyor. Eş zamanlı 
olarak ortaya çıkan bu iki dönüşümün 
birbirini nasıl etkilediğini tartışıyor:

“Elbette ki cinsiyet farkları, cinsiyet-
ler arası eşitsiz ilişkiler kapitalizm ve 
modern devlet ile başlamamıştır. Ancak 
kapitalizm ile modern devletin kadın ve 
erkek cinsleri arasında var olan ayrımı, 
eşitsizlikleri derinleştirip geliştirdikleri 
de kesindir” (sf 17).

Ardından ulus devletlerin vatandaş-
lık tanımının cinsiyetçilikle şekillendir-
diği kadın ve erkek vatandaşlık görev-
lerinin milliyetçilik ve militarizmle bağı 
gösteriliyor. Erkeğin vatandaşlık görevi

“…Tarih boyunca vatandaşlık hak 
ve görevleri silah kullanma yeteneği 
ile ilişkilendirilmiştir… Yunanlıların, 
savaş meydanının ancak, sonunda muh-
teşem bir zafer elde edilebilecek ya da 
ölebilecek erkeklerce doldurulabilece-
ğini düşünmeleri vatandaş olarak kabul 
edilmelerinin şartı[dır]” (sf. 46-47) diye 
tanımlanırken, kadınların vatandaş ola-
rak toplumda yer bulmaları “…Kadınla-
rın, ulusal projeye bazen gönüllü, bazen 
zorla ulusal topluluğun biyolojik üre-
ticileri, ulus-devlet için yeni askerler, 
evlatlar doğuranlar, çocukların toplum-
sallaşması aracılığıyla kültürün yeniden 
üreticileri ve aktarıcıları, kimi kez de 
pasif semboller olarak [gerçekleşir]”(sf. 
48) şeklinde ifade ediliyor. 

Kitapta toplumsal cinsiyet rolleri-
nin bu net ayrımının savaşın kendisine 
de bizzat eril bir kimlik yüklemesinin 
yanı sıra ordu hiyerarşisinin de cinsi-
yetçilikle şekillendiği anlatılıyor (sf. 
55). Militarizmin Cinsiyetçi Suretle-
ri tüm savaşların güçlendirdiği erkek 
egemenliğini ve erkek şiddetini, bir 
savaş silahı olarak tecavüzleri dünya-
nın değişik savaş bölgelerinden örnek-
lerle gösteriyor. Tecavüzün tarihselliği 
Aydınlık Yol’un direnişinde Peru’nun 
yanı sıra Yugoslavya, Ruanda, Sierra 
Leone örnekleriyle anlatılıyor (sf. 185-
198).

Son bölümde dünyanın değişik böl-
gelerinde savaşa militarizme ve cin-
siyetçiliğe karşı mücadele eden kadın 
örgütleri (Vimochana, RAWA, Siyahlı 
Kadınlar) var. Tam da bu noktada mi-
litarizm milliyetçilik ilişkisinin bu ka-

dar detaylandırıldığı, kadınların barış 
ve anti militarizm mücadelesini erkek 
egemenliğine karşı mücadeleyle neden 
ve nasıl iç içe geçirdiğinin anlatıldığı 
kitabın sonunda ister istemez Kürt kadın 
hareketi örneğinin de tartışılması bek-
lentisi oluşuyor. Her gün “asker doğan 
her Türk”ten kaçının öldüğünün birer 
istatistik olmaktan öteye geçmediği, ka-

dınlardan beklenilenin ise ölen oğulları-
nın ardından “vatan sağ olsun” diyerek 
kalanları törenle ölüme göndermeleri-
nin beklendiği bir 30 yıl yaşadık. Son 
20 yıldır hem savaşa hayır diyen, hem 
erkek şiddetine karşı mücadele eden 
aynı zamanda Kürt hareketi içinde kol 
kola mücadele verdiği erkeklerin ege-
menliğine karşı da sesini yükselten Kürt 
kadın hareketini görmezden gelmek ki-
tabın önemli bir eksikliği olarak göze 
çarpıyor. Kitaptaki eksikliğin genel ola-
rak Türkiye’deki kadın hareketinin Kürt 
kadın hareketi ile dayanışmacı bir ilişki 
kurmasındaki eksiklikten kaynaklandı-
ğı bir gerçek. Bu durumda Militarizmin 
Cinsiyetçi Suretleri’nde Cockburn’den 
aktarılan yaklaşımın feminist harekete 
yol gösterebileceğini fark etmek gere-
kiyor.

“Cockburn, savaş ve militarizm kar-
şıtı kadın mücadelelerine temel olan üç 
ortak özellikten bahseder. Kendi top-
lumlarının militarizasyonuna karşı çık-
mak, militarizm ve savaşın cinsiyetçi 
doğasını ve bunun sebep olduğu yıkım-
ları göstermek ve üçüncü olarak da sa-
vaşın böldüğü kadınlar arasında dayatı-
lan sınırları aşarak iletişim kurmak” (sf. 
242). 

Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri tüm savaşların güçlendirdiği erkek egemenliğini 
ve erkek şiddetini, bir savaş silahı olarak tecavüzleri dünyanın değişik savaş 
bölgelerinden örneklerle gösteriyor

Militarizm, cinsiyetçilik ve 
Türkiye’ye bakmak

Hülya Osmanağaoğlu

“Elbette ki cinsiyet 
farkları, cinsiyetler arası 
eşitsiz ilişkiler kapitalizm 

ve modern devlet ile 
başlamamıştır. Ancak 
kapitalizm ile modern 

devletin kadın ve erkek 
cinsleri arasında var 

olan ayrımı, eşitsizlikleri 
derinleştirip geliştirdikleri 

de kesindir” 
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Kendi feminist yolculuğum içinde öğreniyorum “her şeyi bilmen gerekir” diyen 
sesin eril bir bakış açısının ürünü olduğunu. Yine kendi feminist sürecimde 
görüyorum sadece ve sadece kendi kadınlık deneyimlerimin “feministim” demeye 
yeter olduğunu, azımsanamayacak olduğunu

08.03.2011 

Şehir genelinde kadına yönelik 
şiddete karşı kurumlar arası 
işbirliği sağlamak adına imza-
lamayı başardığımız protokol 

için kapanış daveti verilecek. Çok yo-
ğunuz. Haftalardır elde telefon, “aman 
kimseyi unutmayalım” diye herkesi ara-
yıp davet ediyoruz. İsim listeleri, kok-
teyl sırasında çalınacak müzikler, davet-
lilerin nereye oturacağı derken başımızı 
kaşıyacak vaktimiz yok ama içten içe 
böyle bir işin parçası olmaktan gurur-
luyum. Kadına yönelik erkek şiddeti 
konusunda böylelikle şehir genelinde 
yol kat edebileceğimizi düşünüyorum, 
ağzımda sürekli bir gülümseme. Sonra 
patronum arıyor (kendisi erkek). Daha 
ben ne olduğunu anlamadan bağırma-
ya başlıyor telefonda, kalakalıyorum, 
cevap veremiyorum. Başka bir kadın 
arkadaşım telefonu elimden alana kadar 
sadece ‘ama’ diyebilmişim. Bu protoko-
lün ilk imzaya açıldığı gün sevincimden 
kendimi tutamayıp ağlamıştım. O gece, 
kapanış davetinde konuşmalar yapılır-
ken de ağlıyorum. Bu sefer inancım kı-
rıldığı için ve yapılan işin, içeriğinden 

ziyade reklam unsuru olması sebebiyle 
desteklendiğini anladığım için ağlıyo-
rum.  Değerlendirme toplantısında esas 
meseleyle kimsenin ilgilenmediğini, 
daha burada bu işi yaparken böyle bir 
şiddete maruz kalmanın yaptığımız işin 
altını boşalttığını söylüyorum patrona. 
Beni duygusallıkla, amatörlükle ve de-
neyimsizlikle suçlayıp damgalıyor. Tüm 
bu etiketler yapılacak her toplantıda yü-
züme vurulmak üzere kenara kaldırılı-
yor. Bu kadar damgalanmanın ardından 
bir de feminist olmakla ilgili damgalan-
mayı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. 
Kadın dayanışması o sıra uzak görünü-
yor zira, o yüzden ben de feministliği 
bir kenara kaldırıyorum, “henüz hazır 
değilim” diyorum kendime,” zamanı 
var” diyorum, tam da sırası olduğunu 
bilmeden.

 
13.06.2010  

Otuzuna yaklaşmış ve evlenmemiş 
her kadının çocuklara karşı, karşı 
konulamaz bir sevgi ve ilgi duyması 
gerekiyormuş gibi benden de gözleriyle 
bunu talep ediyor tramvayda karşımda 
oturan kişi. Kucağındaki çocuğa gülücük 
atmamı ya da başını okşamamı… 
Karşıma çıkan ve sevimlilik yapan her 
çocuğu sevmem bekleniyor. Bakışlarımı 

başka taraflara kaçırmaya 
çalışıyorum ama nafile, 
hissettiğim baskı kocaman 
bir ele dönüşüp kafamı 
zorla çocuğa doğru 
çeviriyor sanki. Birden 
kendimi tutamayıp 
bağırmaya başlıyorum 
ateşli ateşli. “Yeter! Yeter! 
Kadınım diye, size göre 
çocuk doğuracak yaştayım 
diye, önüme gelen her 
çocuğu sevmem mi 
gerekiyor? Sevmiyorum 
arkadaş! Çocuklara 
bakınca gözü-mün önüne 
boklu bezler, uykusuz 
saatler, sorumsuz erkekler, 
kusmuk, çiş geliyor anlıyor 
musunuz ha? Anlıyor 
musunuz?” diye vurguyu 
arttırıyorum. Herkes 
şaşırıyor, tramvay Teksas 

çölleri kadar sessiz. Ben de biraz önce 
söylediklerimi başkasından duymuşum 
gibi şaşkın bakınıyorum. İlk şaşkınlık 
geçtikten sonra yaşlı genç tüm kadınlar 
geliyorlar yanıma. “Diline sağlık, helal 
olsun, inşallah, maşallah” lafları havada 
uçuşuyor, sırtıma tok tok vuruyorlar. “Ne 
zamandır biz de söylemek istiyorduk” 
diyorlar. Hepimiz şaşkınız ve gülüyoruz. 
Erkekler pısmış bir halde tramvayın 
bir kenarına çekilmişler. İlk durakta 
çocukları adamlara bırakıp kadınlarla 
iniyoruz tramvaydan. El ele yürüyoruz. 
Akşam güneşi yüzümüze vurdukça 
gülüşlerimiz daha bir aydınlanıyor. 
Gözümü açıyorum. İneceğim durağa 
gelmişim ve hala bana bakan çocuğa 
ve ebeveynine gülümseyip -mecburen- 
iniyorum tramvaydan.

 

21.09.2003 

Yataktan çıkamadığım bir hafta 
sonu bir tesadüf sonucu mastürbasyonu 
keşfediyorum, yaşım yirmi. Öğrendiğim 
ilk zamanlar aradığı oyuncağı bulmuş 
çocuk gibi evde arkadaşlarımın olmadığı 
saatleri kollayıp sürekli yapıyorum “o 
işi”. Bazen günde dört kere beş kere… 
Çoğunda kahkahalarla uzanıyorum 
yatağa, “ben neden bunu daha önce 
keşfedemedim” diye soruyorum 
kendime. Erkekler ortaokuldayken hep 
konuşurlardı, “baş çavuşun eşeğini” 
tokatlarlardı oysa. Üniversite ikinci 
sınıftayım ve “bu işte bir yanlışlık 
olmalı” diye düşünüyorum ama dedim 
ya oyuncağım yeni, hiçbir şey dikkatimi 
dağıtamıyor. Bir de o sıralar “g” noktası 

İnşallah maşallah

Derya Gezer

“Kadın olunmaz, kadın doğulur.” S. De Beauvoir

Sanki feminist olursam 
söylemlerimle çelişkili 

hiçbir şey yapmamalı, hiçbir 
şey söylememeliymişim, 

feminizm hakkındaki 
her şeyi “a’dan “z’ye 

bilmeli, karşılaştığım her 
soruyu yanıtlayabilecek 

müthiş bir altyapıya sahip 
olmalıymışım; böyle 

olmazsa “sen ne biçim 
feministsin” derlermiş gibi 

hissediyorum
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çok popüler. Kadınların “g” noktasına 
ulaş-ıl-masının tatmin olmaları için 
önemli olduğu; ancak noktanın tam 
olarak nerede olduğunun bulunamadığı 
yazılıp çiziliyor her yerde. Belki 
ben bulurum diye, bir umut aynada 
vajinama bakıyorum. “g” noktasını 
bulamıyorum ama aynada gözüme “f” 
harfi takılıyor. Olsa olsa feminizmin 
“f”sidir bu, diyorum. Bir gece önce 
arkadaşımla feminizm üzerine ettiğimiz 
muhabbetin üstüne vajinama “f” harfini 
tükenmez kalemle yazdığım sonradan 
geliyor aklıma. Kıkır kıkır gülüyorum 
kendi kendime ve uyuyorum. Rüyamda 
“f” harfi ile arkadaşmışız ve onu 
yıllar sonra döneceği bir yolculuğa 
uğurluyormuşum, “hayırlısıyla gel 
de, zamanın önemi yok” diyormuşum 
arkasından bir tas su dökerken.

 
13.04.2005

 
Efsaneye göre dünya kurulduğunda 
insanlar dört metre boyunda, dört 
gözlü, dört kol ve bacaklı imişler. 
Sonra bir patlama olmuş ve ikiye 
bölünmüşler, bugün bildiğimiz 
insanlara dönüşmüşler.  Aşk da işte 
insanın daha önce bütün olduğu o diğer 
yarısını arama uğraşıymış. Onu görünce 
bu efsane daha inanılır gelmeye 

başlıyor, daha önce kaybettiğim yarımın 
o olduğuna inanıyorum. Zamanla 
hissettiğim duygular tapınmaya varıyor, 
ilahlaştırıyorum onu gözümde. Onunla 
sevişirken kendimi tanrıçalar katına 
çıkmışım gibi hissediyorum. Oysa O, 
efsanedeki diğer yarı olmaktan çok 
tanrı olmayı, beni de eşi ya da başka 
bir tanrıça gibi görmekten çok kul 
olarak görmeyi seçiyor. Tanrısının 
gazabından nasibini alan her kul gibi 
ben de nasibimi alıyorum. Yüzümdeki 
morluğu benden önce ilk arkadaşlarım 
fark ediyor. Seviştiğimiz o kutsal mabet 
bir anda savaş alanına dönmüştü de beni 
o gece evire çevire… En çok onu o gece 
bırakamadığıma, o olaydan sonra bile 
ilişkiye devam etmiş olmama yanıyor, 
hayıflanıyor ve utanıyorum. Yıllar 
sonra feminist kadınlarla dayanışmanın, 
sarılmanın bana iyi geleceğini, bedenimi 
ve ruhumu onlarla dinlendirip kendimi 
yarım hissetmekten kurtulacağımı o 
zamanlar bilmiyorum tabii.

 
03.03.2012

 
İki buçuk senedir sığınma evinde 
çalışıyorum. Öncesinde bir buçuk sene 
kadın danışma merkezi, toplumsal 
cinsiyet, kadına yönelik şiddet, 
yasalar, uygulamadaki eksiklikler, 

eğitici eğitimleri filan derken CV’im 
epey kabarıyor. Feminist arkadaşlarla 
yapılan sohbetler, katıldığım feminist 
toplantılar, feminist dramaturjiyle 
çıkarılan tiyatro oyunları… Meseleye 
yabancı değilim ama hala kendime 
feminist diyemiyorum. Sanki feminist 
olursam söylemlerimle çelişkili 
hiçbir şey yapmamalı, hiçbir şey 
söylememeliymişim, feminizm 
hakkındaki her şeyi “a’dan “z’ye 
bilmeli, karşılaştığım her soruyu 
yanıtlayabilecek müthiş bir altyapıya 
sahip olmalıymışım; böyle olmazsa 
“sen ne biçim feministsin” derlermiş 
gibi hissediyorum. Feministim deyince 
erkek düşmanı olarak anlaşılmak ve 
herkese böyle olmadığını anlatmaya 
çalışmak, pörtlemiş gözlerin üstüme 
dikilmesiyle uğraşmak da cabası. Bu 
çelişkiler ve çekinceler arasında “tamam 
artık, feminist oldum” diyorum. Hala 
kurtlar kemiriyor içimi. Kendi feminist 
yolculuğum içinde öğreniyorum “her 
şeyi bilmen gerekir” diyen sesin eril 
bir bakış açısının ürünü olduğunu. Yine 
kendi feminist sürecimde görüyorum 
sadece ve sadece kendi kadınlık 
deneyimlerimin “feministim” demeye 
yeter olduğunu, azımsanamayacak 
olduğunu. Bunun kolaycılığa kaçmak 
olmadığını, her yapılan okuma ve 
tartışmayla da zenginleşebileceğimi 
bilerek ilerlemeye çalışıyorum. Hâlâ 
korkuyorum örneğin, teorik okumaların 
kafamı kurcalayarak pratiğime beni 
yabancılaştıracak noktaya varmasından. 
Denge kurmaya çalışıyorum kendimce. 
Sorgulayarak ama samimiyetimi de 
yitirmeden. Ben feministim ve bu benim 
yolculuğum. Ve yine evet henüz yolun 
çok başındayım. 

Sosyalist Feminist Kolektif 

Tanışma Kahvaltısı 

ve 

Feminist Politika  

Okur Toplantısı

Tarih: 15 Aralık Cumartesi

Saat: 11.00 Tanışma Kahvaltısı

  13.00 Okur Toplantısı

Yer: Sosyalist Feminist 

Kolektif
Adres: Tel Sok. No: 20/3

Beyoğlu
Tel: 0212 243 49 93
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Barışın yolu patriyarka ile 
mücadeleden geçiyor
Gerçekte savaş hep uzun sürer ve kadınlar kendilerini başlangıçta hiç tahayyül 
etmedikleri şeyleri yaparken bulurlar

Cynthia Enloe, dünyanın dört bir 
yanında militarizm ve kadınlar üze-
rine araştırma yapmış feminist bir 
akademisyen. Halen ABD’de Clark 
Üniversitesi’nde ders veren Enloe’nin 
aynı zamanda militarizmle mücadele 
eden yerel ve uluslararası kadın örgüt-
leriyle yakın ilişkileri var. Kendisiyle 
geçtiğimiz Mayıs’ta İstanbul’da düzen-
lenen “Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cin-
siyet” başlıklı atölye çalışması sırasın-
da kadınlar, savaş ve patriyarka üzerine 
konuştuk. O günden beri Türkiye’de sa-
vaşın ve savaş çığırtkanlığının dozu git-
tikçe artıyor. Militarizmin vardığı nok-
tayı en güzel Erdoğan’ın Suriye tezkere-
siyle ilgili sözleri ortaya koyuyor: “Sen 
her an gerekirse savaş edecek gibi hazır 
olmak zorundasın. Sen buna hazır de-
ğilsen zaten devlet değilsin.” Enloe’ya 
göreyse savaşın kadınlar için apayrı ve 
görünmez bir boyutu var: yıllarca süre-
bilen bakım emeği. Patriyarkal kapita-
lizmin en etkili araçlarından biri olan 
militarizme karşı kadınlar olarak örgüt-
lenmemiz için aslında çok sebep var… 

 Savaş kavramını ve savaşın ka-
dınları ve erkekleri nasıl etkilediğini 
feminist bakış açısıyla ele aldığımızda 
karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor, bize 
özetleyebilir misiniz?

Uzunca bir süre savaşın başlayan ve 
biten bir şey olduğunu düşünüyordum. 
Şimdi ise savaştan bahsederken sava-
şın silahların patlamasından çok önce, 
insanların savaşa hazırlanmasıyla baş-
layan bir süreç olduğunu anlıyorum. 
Savaşa hazırlanmak derken, o da çok 
önemli olmakla birlikte silahların üreti-
mini kastetmiyorum, insanların zihinle-
rinin hazırlanmasından bahsediyorum. 
Yani savaş öncesi dönem diyebilece-
ğimiz ama savaş isteyen bazı insanlar 
tarafından çoktan tanımlanmış olan, in-
sanların düşmanları olduğu, ya da askeri 
hizmetin gurur duyulacak bir şey olduğu 
fikrine alıştığı dönemle ilgileniyorum. 
Bunların hepsi savaş hazırlıkları. 

O halde militarizm de savaş ön-
cesini savaş sonrasıyla birleştiren bir 
ideoloji?

Evet. Militarizm farklı veçhelere bü-

rünür, kadınların rolleri de değişebilir. 
Mesela savaş öncesi dönemde kadınlar 
oğullarını askere gönderirlerse iyi anne 
olacakları fikrine alışırlar. Böylece ka-
dın olmaya dair fikirlerini değiştirerek 
savaşa hazırlanırlar. Bu fikre birçok 
kadın direnir ama birçoğu da vatan için 
fedakarlık etmenin bir görev olduğu ko-
nusunda cesaretlendirilir. İncelediğim 
savaşlara bakınca anlıyorum ki savaşın 
farklı evreleri var ve savaşı sürdüren 
hükümet, medya, elitler ve militarist 
kişilerin kadınlardan savaşın başında is-
tedikleri şeylerle savaşın sonraki evrele-
rinde istedikleri şeyler çok farklı. 

Bir kere savaş militaristlerin düşün-
düğünden çok daha uzun sürüyor. On-
lar savaşın hemencecik olup biteceğini 
vaat ederler. Saddam Hüseyin de İran’a 
saldırırken böyle söz vermişti, George 
Bush da Afganistan’ı işgal ederken aynı 
sözü verdi. Oysa savaş hiçbir zaman 
öyle hemen olup bitivermez. Gerçekte 
savaş hep uzun sürer ve kadınlar kendi-
lerini başlangıçta hiç tahayyül etmedik-
leri şeyleri yaparken bulurlar. 

Kadının bakım emekçisi olarak 
konumu değişir mi peki?

Değişir. Çünkü kimse savaşın ba-
şında kadınlara yıllar boyu yaralanan 
kocalara, oğullara, hatta babalara ba-
kacaklarını söylemez. Yaralılar savaşın 
ortalarına doğru eve dönmeye başlar, 
başlangıçta değil. Hükümetin onlara ba-
kacak bütçesi asla olmaz, belki altı ay 
bakar. Gerisi kızlara, annelere ve eşlere 
kalır. O zaman savaş sonrası bazı kadın-
lar için yirmi yıl mı sürüyor? Belki daha 
bile uzun… 

Öyleyse savaş sonrası dönem nere-
deyse hiç bitmiyor…

Aynen öyle. Ve hükümetler, savaşı 
yürüten insanlar tabii ki bunu teslim et-
miyor. 

Savaş kavramına bu şekilde yak-
laşmak, özellikle de milliyetçilik bağ-
lamında feminist politika için ne gibi 
sonuçlar doğuruyor?

Feministleşen kadınların pek çok ül-
kede milliyetçilikle arası açılıyor. Tabii 
özellikle yabancı güçleri topraklarından 
atarak ulus olabilen ülkelerde bu çok zor 
bir süreç. Çünkü çoğu kadın tam da mil-
liyetçi olduğu için hayatında ilk defa po-
litik alana adım atabiliyor. Milliyetçilik 
de belli bir tür patriyarkayı, genellikle 
modernleşmiş bir patriyarkayı ve aynı 
zamanda militarizmi besliyor. Feminist-
leşen kadınlar ulus kavramını dışlayıcı 
olmayan ve militarizmi içermeyen bir 
topluluk hissiyle yeniden yaratmaya ça-
lışıyorlar. 

Peki, uluslararası hukuk alanında 
nasıl bir yansıması var savaşa bu şe-
kilde yaklaşmanın?

Bununla ilgili Birleşmiş Milletler’in 
1325 sayılı Güvenlik Konseyi kararı ge-
liyor aklıma1. 2000 yılında onaylanan 
bir karar bu, yani 12 yıldır var aslında 
ve tamamen feministler tarafından ya-
zılmış. Kadınların ekonomik alandaki 
marjinallikleri, sessiz kurbanlar gibi 
muamele görmeleri, siyasi güce sahip 
olmamaları gibi nedenlerden yola çıka-
rak asıl meselenin savaş sonrası olduğu-
nu, yani savaş sonrası dönemde erkek 
egemenliğini kırmak olduğunu ortaya 
koyan bir metin. 1325 bu anlamda ka-
dınların güçlenmesiyle ilgili radikal bir 
feminist teori metni olarak da okunabi-
lir. Güya her devletin uygulaması gere-
kiyor ama kimsenin uyguladığı yok ta-
bii. Bu metni farklı gruplardan feminist 
kadınlar biraraya gelerek on yıllık bir 
çalışmanın sonucunda oluşturdular ve 

Söyleşi: Selin Çağatay

SÖYLEŞİ

Feministleşen kadınlar ulus 
kavramını dışlayıcı olmayan 
ve militarizmi içermeyen bir 

topluluk hissiyle yeniden 
yaratmaya çalışıyorlar
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dediler ki “Bakın, savaş sonrasında pat-
riyarkanın nasıl işlediğini, barışın nasıl 
da erkeklerin imtiyazlarını koruyacak 
şekilde tesis edildiğini anlamazsanız, 
bu dönem de öncekiler kadar patriyar-
kal olacak.” Yani barışın tesis edildiği 
masaya oturmanız yetmez, o masada fe-
minist bir bilinçle var olmalısınız. Çün-
kü patriyarkal bir barışta bütün siyasi 
partileri hâlâ erkekler yönetiyor olacak; 
yargı, polis ve ordu yine onların elinde 
olacak. Belki daha az şiddet olacak ama 
erkek egemenliği değişmeyecek. 

Öte yandan uluslararası hukukta 
kadınları sadece savaşın kurbanı ola-
rak resmeden bir eğilim de var…

Evet, bu çok ilginç. Bazıları savaşı 
yaşayan kadınların yalnızca cinsel şid-
dete maruz kalmış kadınlar olduğunu 
sanıyor. Tabii bu bir safsata. Hem de 
patriyarkal bir safsata çünkü “Sadece 
cinsel şiddete maruz kalmışsan seninle 
ilgileniyorum” diyor. Mesela ya tecavü-
ze uğramamış bir kadınsan ama söyle-

yeceklerin varsa? Ya da başka şekilde 
zarar görmüşsen savaştan, aileni kay-
betmişsen, yaşadığın yer yerle bir ol-
muşsa? Cinsel şiddete uğramış kadınla-
rın da kimlikleri kurban olmaktan ibaret 
değil ki! 

Farklı sınıflardan kadınların savaş 
deneyimleri nasıl farklılaşıyor birbi-
rinden? 

Savaş sırasında en önemli sınıfsal 
farklılık bulunduğunuz yerden kaçacak 
maddi imkana sahip olup olmadığınız-
la ilgili. Cebinize biraz da para koya-
cak kaçacak şansınız varsa orta sınıfa, 
hatta belki üst sınıfa mensupsunuz de-
mektir. Başka bir mesele de sınıfın bir 
engel olarak karşımıza çıkması. “Barış 
zamanı”nda, yani erkek egemen, sınıf 
ve etnik kimlik ekseninde bölünmelerin 
olduğu barış zamanından bahsediyo-
rum, kadınlar birbirini pek tanımazlar. 
Ev işçisi bir kadın hem kendi sınıfını 
hem de işverenininkini tanır; işçi sını-
fına mensup bir kadın orta ve üst sınıf-

ları onların işçi sınıfını bildiğinden çok 
daha iyi bilir. Onlara güvenmezler ama 
onları tanırlar, akıllarından geçeni okur-
lar. Barış zamanında rahatı yerinde olan 
kadınlarsa işçi sınıfı olarak yaşamanın 
ne demek olduğunu bazen asla bilemez-
ler. İşte bu durumda savaş patladığında 

birlikte hareket edecek güven zeminini 
oluşturmak çok zorlaşır. Liberya’da, 
Şili’de, Sırbistan’da kadınlar yıllarca 
hep bu güvensizlik sorunu ile boğuştu-
lar. 

On yıldan fazla bir süredir 
Türkiye’de de araştırma yapıyorsu-
nuz. Türkiyeli feministlerin biraraya 
gelme ve barış için ittifak oluşturma 
çabalarını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Başka ülkelerde, mesela ABD’de 
konuşma yaptığımda her zaman Tür-
kiyeli militarizm karşıtlarını ne kadar 
akıllı bulduğumu söyleyip duruyorum. 
Türkiyeli feministler ya da Türkiye’de-
ki kadın aktivizmi hakkında hiçbir şey 
bilmiyorlar, ben de onlara Türkiyeli fe-
ministlerden ne kadar çok şey öğrendi-
ğimi anlatıyorum. Bir kere, ordunun si-
yasetteki etkisinin çok fazla olduğu bir 
dönemde laik bir devlet yapısının kadın-
lar için ne kadar vazgeçilmez olduğunu 
düşünen feministlerin nasıl bir ikilemde 
kalabildiğini öğrendim. Yani, laik devlet 
aynı zamanda askerileşmiş bir devletse 
ve ordu kendini laikliğin tek koruyucu-
su olarak görüyorsa, o zaman ne olacak? 
İşte Türkiyeli feministler orduyu ve mi-
litarizmi destekleme pozisyonuna düş-
meden laik devleti savunabilecek kadar 
zeki olmak zorundaydılar. Bu büyük bir 
tuzak, bu yüzden Türkiyeli feministlerin 
militarizm konusunda dünyanın en akıl-
lı feministleri arasında olduğunu düşü-
nüyorum. Kişisel inançlara düşmanca 
yaklaşmayan, militarizmden arınmış bir 
laikliği formüle edebilmek için gerçek-
ten çok çalıştılar. 

Teşekkür ederiz. 
_____________________

¹ “1325 (2000) Sayılı Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi Kararı: Kadınlar, Barış 
ve Güvenlik” metnine şu adresten ulaşıla-
bilir: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.
tr/Books/khuku/insancil_hukuk_bagla-
minda_kadinlara_yonelik_cinsel_siddet/
insancil_hukuk_baglaminda_cinsel_sid-
det_1325-2000_sayili_bm_.pdf
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Cezaevlerinden mektup var...
Kürt kadın hareketine feminist bakışa dair
Feminist Politika’nın bahar sayısında Hülya Osmanağaoğlu’nun “Kürt Kadın Hareketine Feminist Bir 
Bakış” adlı yazısını okuduğumda, konuya dair duygu ve düşüncelerimi yazma ihtiyacıyla bu yazıyı 
kaleme aldım.
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bir-iki konu dışında bütünsellik içinde ele aldığı yazısını beğenerek 
okuduk. Özellikle yazısının sonunda belirttiği “feminist hareketin Kürt kadın hareketiyle ilişkisi, 
eleştirel bir dayanışma ilişkisi olarak ele alınarak, dayatmacı bir çizgiden uzak durmak gerekmektedir,” 
betimlemesine, tüm kadın hareketlerinin birbirine yaklaşım esasını oluşturması gerektiği fikriyle 
katılmakla birlikte, eksik buluyoruz. Evet, eleştiri en büyük destek ve dayanışmadır. Belki de kadın 
hareketlerinin birbirini eleştirmede yetersiz kaldıkları, bu anlamıyla değişim, dönüşüm ve ortaklaşmada 
güçlerini yeterince kullanmadıkları belirtilebilir. Ancak “Nasıl bir eleştiri?” sorusu da önemini koruyor. 
Yani kadın hareketleri olarak birbirimizi değerlendirirken “Arşimet noktamız” neresi bizim? Nereyi 
destek noktası yapıp birbirimize ayna tutuyoruz? Herkesin bulunduğu noktadan değerlendirme yapması, 
doğruyu-yanlışı bir eksende tanımlaması anlaşılır bir durumdur. Çünkü, içinde yaşadığımız koşullar ve 
maruz kaldığımız uygulamalar farklıdır. Ve bu durum düşüncelerimizi, önceliklerimizi, hassasiyetlerimizi 
belirliyor. En çok can acıtan şey en fazla refleks verilen şey oluyor. Bu anlamda karşısındakini-yanı 
başındakini anlamak, onun yaşadıklarını ve önceliklerini bilmekle mümkün olur. Bulunulan yerden 
yapılan tarif, dıştan dayatmacıdır ve asla gerçeğin ruhunu yansıtamaz. Bu durum ise ortak paydaları 
silikleştirirken, ayrışma çizgilerini derinleştirir. Oysa biz kadınların daha fazla ortaklaşmaya, paylaşmaya, 
dayanışmaya ihtiyacı var. 
Şimdi yazı konusuna dönecek olursak; yazının bir yerinde Kürt kadın hareketi, “kadınların kurtuluşunu 
Kürt halkının kurtuluşuna indirgeyen politikalar” yürütmekle eleştiriliyor. Bu hem yanlış bir tespit, 
hem de içinde bulunduğumuz siyasetin kadın siyasetine yansımasıdır. Bir anlamda devlet tarafından 
yürütülen imha ve inkar politikaları görünmez kılınıp, buna karşı gösterilen tavrı ise milliyetçi ve gerici 
olarak yaftalamayı ifade eder. Şunu belirtmek gerekir ki, Kürt özgürlük hareketi ne bağımsız devlet 
yapılanmasını ne de iktidarın el değiştirmesini hedefleyen bir özellik göstermektedir. Milliyetçilik bir 
yana; yürütülen bir varoluş mücadelesidir. Birilerinin varlığını yok sayıp, kendini ispatlamaya zorlamak 
en yıkıcı savaş yöntemidir. Ve bu durum cinsiyet ötesidir. Yani insanı toplumsallaşma öncesi bir düzeyde 
mücadele etmeye zorlamaktır. Aslında dayatılan “yok” olma politikasıdır. “Yok” olanın ise cinsiyeti 
tanımlanmamıştır. Belki erkeği de kadının statüsüne indirgediğinden mecazen denilebilir ki tüm toplumun 
cinsiyeti, güç-erk karşısında kadındır.
Biz Kürtler varoluş mücadelesinde, kadını ve erkeği ile devlet erki karşısında aynı uygulamaların 
mağduruyuz. Örneğin, üç yıldır mahkeme salonlarında anadilimizle savunma yapamadığımız için 
cezaevlerinde tutuluyoruz. Konuşmak üzere mikrofonu elimize her aldığımızda, sesinin kısılması; 
dilimizin tekrar tekrar koparılıp, dilsiz bırakılmamız kadar acı verici. Bundan daha büyük bir şiddet 
olabilir mi? Doğada yağmurun, kuşun, börtü böceğin bile kendince bir dili varken; biz Kürtlerin varlığının 
yok sayılıp, dilinin yasaklanmasını hangi vicdan kabul edebilir? Yok sayılanın varlığını ortaya koyması, 
değerlerine göre yaşamda ısrar etmesinden daha meşru bir savunma biçimi olabilir mi? Bu mücadele 
milliyetçilik değil, var olma ve değerleriyle onurluca, özgür yaşama kavgasıdır. Öncelikle bunun böyle 
değerlendirilmesi, Türkiyeli kadınlardan ayrı olarak yaşadığımız bu durumun gözardı edilmemesi gerekir.
Bu konuyla bağlantılı bir diğer önemli nokta, Kürt kadınları “kadınların kurtuluşunu Kürt halkının 
kurtuluşuna indirgemek” bir yana, tam tersine Kürt halkının kurtuluşunu “kadın eksenli kurtuluş 
ideolojisi” ile aşmayı esas alırlar. Toplumsal değişim-dönüşümün kadın eksenli değişimlerle mümkün 
olduğunun tespitini yaparlar. Ola ki yukarıda bahsettiğimiz “varoluş’ mücadelesinin can yakıcılığı bu 
ilkesel tespiti görünmez kılıyor olabilir. Ancak otuz yıllık mücadele deneyimine bakıldığında bunun 
nasıl adım adım geliştirildiği rahatlıkla görülebilir. Bu konuda dünya kadınlarının, Türkiyeli kadınların 
ve özellikle kendi deneyimlerinden çok şey öğrenmiş ve bunlar ışığında kendi örgütsel sistemini inşa 
etmiştir. Denilebilir ki Kürt kadın hareketi hâlâ oluşum halinde olan en devingen ve hızla gelişen 
hareketlerden biridir. Toplumsal tabanı oldukça güçlüdür. Bu özelliğiyle özgün kadın örgütlenmelerini 
her geçen gün daha fazla geliştirip sistemleştirmektedir. Gerek ataerkil sistemin aşılmasında gerekse 
kadın eksenli sistemin inşasında kadının aktif rol oynamasını sağlayacak özgün kadın örgütlenmesini tüm 
çalışma sahalarında esas alan, tüm kadınları DÖKH çatısı altında buluşturan, karar mekanizmalarında 
cinsiyet kotası uygulayan vb. Pek çok uygulamayla toplumsal değişimde kadının öncülük etmesini 
sağlayan pratikleri geliştirmiştir.
Kuşkusuz Kürt kadın hareketi yapılacak birkaç düzenlemeyle ataerkil sistemin aşılamayacağının farkında. 
Bu nedenle sistemsel sorunu alternatif sistem yaklaşımıyla aşma çabasındadır. Sadece kadın sorununa 
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eğilmeden, kadın perspektifinden evrene, dünyaya, insana, yaşama dair değerleri yeniden tanımlayarak 
ve bunu sistemleştirme arayışındadır. Bu konuda feminizmi daha ileri bir noktaya taşıyan kimi özellikleri 
mevcuttur. Örneğin ataerkilliği “erkeklerin” ürettiği bir sorun olarak tanımlayıp, erkeğin reddine değil; 
“erkeğin dönüşümüne” dayalı projeleri yaşamsallaştırmayı esas alır. Yaşamın her alanına ilişkin kadın 
perspektifinden sorgulama ve çözüm üretme çabasındadır.
Yazıda geçen bir diğer konu Sayın Öcalan’ın “kadın sorunlarına ilişkin analizlerinin tartışmasız kabulüne” 
ilişkindir. Bu konuda Sayın Öcalan’ın kadın sorunlarına ilişkin sistem analizleri, çözüm önerileri ve 
Kürt kadın hareketinin gelişimine katkılarını görmeden değerlendirme yapmak yanıltıcı olacaktır. Bu 
konuda kimi kez kaynaklara sağlıklı ulaşamama, kimi kez devlet eliyle yapılan manipülasyonların etkili 
olduğunu belirtmek gerekir. Belki bunu anlamak için, son otuz yıldır Kürt kadınının eş, sevgili, kardeş 
statüsünden özgün örgütlenmeye, partileşmeye, ordulaşmaya nasıl evrildiğinin ve bugün tüm karar 
mekanizmalarında kendi özgün örgütlülüğü ve temsiliyle nasıl yer edindiğinin gelişimine bakmak gerekir. 
Kadınlar söyleneni tartışmıyorsa, bu, söyleyenin kim olduğuyla değil, söylenenin ne olduğuyla ilgilidir. 
Söylenenler kadın özgürlük mücadelesinin gelişmesine yol açıyorsa, hele ki bu düşünceler fikirsel 
tartışmalarla olgunlaşan sonuçlarsa, neden kabul edilmesin? Feminizmin tarihinde benzer pek çok örnek 
var. Söz konusu Kürtler olduğunda bu durum neden yadırganıyor? Örneğin J. Stuart Mill’in ilk liberal 
feminist kuramcılardan biri olmasına kimsenin itirazı olmaz.
Burada, Türkiye feminist hareketine yapılması gereken bir eleştiri de, hâlâ Kürt kadın hareketini ülkenin 
“doğusu” olarak görme sorununu aşamamayla ilgili. Söz ve eylem bu noktada buluşmuyor. Antimilitarist, 
şiddet ve savaş karşıtı olmalarına rağmen Kürt kadınına yönelik her türlü militarist uygulamaya karşı 
sessizlikleri anlaşılır değil. Devletin toplum üzerinde yarattığı “terörist” algısının bunda etkisi olabilir 
mi? Ya da ülkenin “batısından” “doğusunu” algılama biçimi bu mu oluyor? Mirabel kardeşlerin dünya 
kadın mücadele geleneği açısından bıraktığı miras kuşkusuz çok önemlidir. Ancak hemen yanı başımızda 
belki aynı okulu, aynı sokağı paylaştığımız binlerce Kürt Mirabel kardeşe bu sessizlik niye? Onlar 
ölmeyi hak edenler mi? Siyaset yürüttüğü ya da sistemden farklı düşündüğü için zindanlara doldurulan 
binlercesine ne demeli? Şu an pek çoğumuz kadın hareketiyle ortak yürüttüğümüz çalışmalardan dolayı 
yargılanıyoruz. 25 Kasım, 8 Mart etkinlikleri “terörist” faaliyet kapsamında nitelendirilmiş. Birlikte 
yürüttüğümüz bu çalışmalardan dolayı sadece Kürt kadınlarının yargılanıyor oluşu niye? Açıktır ki bunda 
yıllardır uygulanan inkar ve imha politikalarının toplumda normalleştirici uygulamalarının rolü çok fazla. 
“Erkek akıl” ayrıştırır. Biz de bu konuda kadın aklı ve duygu gücünün birleştiriciliğine inanıyoruz.
Sonuç olarak belirtecek olursak: Kadın hareketleri farklılıklarıyla birlik olabilme gücü gösterdiği 
oranda gelişir, büyür. Kürt kadın hareketi hâlâ nefes nefese varlık-yokluk mücadelesi veren bir halkın 
kadınlarının hareketidir. Türkiye feminist hareketinden çok şey öğrendiği gibi çok şey öğretebilecek, 

güç katabilecek 
konumdadır da. 
Bundan sonra daha 
fazla paylaşarak 
“dayanışmacı 
eleştiriyle” birbirine 
dokunarak daha 
ileri bir noktaya 
bu deneyim ve 
tecrübeyi taşımak 
mümkün, birbirini 
anlamak, tartışmak, 
eleştirmek ve 
birbirine dokunmakla 
mümkün.
Selam ve 
sevgilerimle
Elif Kaya
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fon demişken… 

bir yandan hülya’nın geçen sayı 
yayımlanan yazısı, diğer yandan 
asuman bayrak’ın kayıp taşlar 
adlı kitabının çıktığını görmek 

beni pazartesi günlerine götürdü. bu 
derginin, bütün eksiklikleriyle –ki bence 
az buz değil bunlar- feminist yayıncılık 
açısından önemli olduğunu düşünüyo-
rum. pazartesi anaakım medyayı da et-
kiledi, kadınlara yönelik şiddetin gerçek 
bir haber değeri taşıdığını gösterdi. fe-
ministlere, hepsi başarılı olmasa da,  her 
konuda tahlil yapma becerisini geliştir-
me imkanı sundu. özel olanı, bütünüyle 
politikleştirmese de,  bir daha yapılma-
dığı biçimde kurcaladı. dergiyi önemse-
yenlerin çoğunun okumuyor olması be-
nim açımdan bu deneyiminin en ilginç 
yanlarından biri oldu; orada bulunmuş 
herkes dergiyi haftalık sanan “okurlar”ı 
hatırlayacaktır. 

ayrıca bir kurumu uzun süre ayakta 
tutmak anlamında da önemli bir dene-
yimdi diye düşünüyorum. nevin cerav 
gibi orada gazeteciliğe başlayanlar, pe-
rihan mağden gibi oradaki yazılarıyla 
ünlü olanlar oldu. hülya’nın kolayına 
gelen, “2000 yılı başlarında yayın ve 
yazı kurulunun bölünmesi; sosyalist fe-

ministlerin dergiden ayrılması; ayrılış 
sürecindeki (kanaatimce çoğu bireysel) 
sürtüşmeler” (kolayına çünkü tarih bile 
tam doğru değil) diyerek anlattığı süreci 
ise açıkçası farklı dönemlerde farklı bi-
çimlerde algıladım. önce bir ruh sıkıntı-
sı yaşadığımı sandım, ardından başarı-
sız bir tasfiye girişimine maruz kaldığı-
mı düşündüm, sonra onlarla yolumuzun 
ayrıldığına inandım. ama yıllar geçip de 
mobbing kavramıyla tanışınca, bunun 
bizim de sorunlarımızı çözmek için baş-
vurduğumuz bir yöntem olduğunu, ilk 
kurbanının da asuman olduğunu düşün-
düm, ona karşı çok mahcup hissediyo-
rum kendimi. siyasi bir durum mu bu; 
mutlaka.  

ama bu yazıyı kaleme alma arzusunu 
bana hissettiren şey, hülya’nın uzunca 
yer verdiği finans bulma süreciyle ilgili. 
çünkü fon meselesi daha sonra da kadın 
hareketini meşgul etti, etmeye devam 
edecek.  

hülya’nın sözünü ettiği frauenanstif-
tung bizim için bir fon kaynağı olmanın 
çok ötesinde anlam ifade eden feminist 
bir kurumdu. onun sayesinde sadece al-
man değil orta ve doğu avrupalı femi-
nistlerle tanıştık. eski yugoslavya çözü-
lürken yapabildiğimiz haberleri bu iliş-

kilere borçluyuz. vakıftan kadın-
ları, rahmetli heidi’yi, britta’yı, 
gudrun’u olduğu kadar örneğin, 
rusya’nın en önemli feminist-
lerinden olga lipovskaya’yı, 
çoğuyla şahsen tanıştığımız 
belgrad’ın siyahlı kadınlar’ını 
unutmam da mümkün değil.  

frauenanstiftung’un, türki-
ye’de hep faaliyet sürdürmüş 
olagelen henrich böll vakfı’nın 
şemsiyesi altına alınmasıyla 
sorunlarımız da başladı, ki daha 
sonra şemsiye altına almanın 
pekala el oyma olarak da 
okunabileceğini düşündüren 
şeyler oldu. 19 aralık 2000 
tarihinde yapılan cezaevi 
katliamıyla ilgili haberimiz hen-
rich böll’ün türkiye temsilciliğini 
çok rahatsız etti. hele içeride 
daha önce almanya’da açlık 
grevine başvurmuş tutuklular-
dan ulrike meinhof’un fotoğraf 
ve sözlerine yer vermemiz. 
fonumuzun kesileceği bildirildi. 

henrich böll’ün kızıl ordu fraksiyonu 
elemanlarına yönelik şiddete tavır 
almasını hatırlatarak onun adına layık 
davrandığımızı ifade ettik. ardından, 
önemli isimlerden derginin türkiye 
için anlamını yazmalarını istedik, bizi 
destekleyenler arasında ahmet altan da 
vardı mesela. görüş vermeyi reddeden-
lerin adlarını ise anmayacağım çünkü 

aralarında o günün ortamında aldığı 
tavırdan bugün mahcup olanlar da 
olduğuna inanıyorum ve derdim kim-
senin canını sıkmak değil.  ama siyaset 
süsü verilmiş kişisel ilişkiler işte tam 
orada etkili olmuştu. çabalarımız sonu-
cunda  fonumuz uzadı, o sırada başka 
başvurular yaptık.  

bazen hiç beklenmedik bir şey ha-
yat, mücadele ve insanlıkla ilgili ümit 
verebiliyor. 11 eylül 2001 gecesi eve 
gittiğimde başvuru yaptığımız global 
fund for women’dan bir mail buldum: 
“bugün yaşananlar sizin gibi ülkelere 
olan düşmanlığı körükleyecek. böyle 
bir dönemde işbirliği yapacak olmak-
tan çok mutluyuz” yazıyordu. pazartesi 
daha sonra farklı kurumlardan da fon 
alarak devam etti.  

henrich böll vakfı’nın temsilcisi 
daha sonra değişti, birsen kars’ın yanık 
yüzüne ilaç sürülmüş halde ambülansa 
binerkenki fotoğrafının olduğu pazar-
tesi sayısı için “bunu nasıl basarsınız, 
ben bakmaya bile dayanamıyorum” 
diyen türkiyeli temsilcinin yerini bir al-
man aldı. vakıf hâlâ türkiye’de faaliyet 
gösteriyor, dünyanın başka yerlerindeki 
temsilcilikleri gibi burada da perspec-
tives adında bir dergi çıkartıyor, dergi 
bedava dağıtılıyor ve yazarları arasında 
pek çok saygıdeğer isim, arkadaşlarımız 
var.  

hülya ve başka birçok arkadaşımızın 
büyük ihtimalle habersiz olduğu bu 
ayrıntıları sizlerle paylaşmak istedim.  

ayşe düzkan

BELLEK

90’lı yılların feminist hareketinde, emeği çok, varlığı önemli Pazartesi dergisinin bu 
toprakların feminist belleğindeki yerine dair hatırlamalar bu sayımızda da sürüyor. Bu 
kez Ayşe Düzkan yazdı ve bir anlamda Hülya Eralp’e yanıt verdi 

19 aralık 2000 tarihinde 
yapılan cezaevi katliamıyla 

ilgili haberimiz henrich 
böll’ün türkiye temsilciliğini 
çok rahatsız etti. hele ulrike 

meinhof’un fotoğraf ve 
sözlerine yer vermemiz 
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Haziran ayında Almanya’dan 
20 kişilik bir heyetle yaptı-
ğımız “Tunus devriminde 
ve toplumun demokratik 

inşaasında kadınların rolü” konulu araş-
tırma gezimizden heyecanlı ve iyimser 
döndük. Görüştüğümüz kadınların hepsi 
“demokrasiyi kurmak kolay olmayacak, 
epey zaman alacak ama kazanımlarımız-
dan asla taviz vermeyeceğiz” sözleriyle 
mücadeleci ve ümitli tavırlar sergilediler. 

İnsan hakları Ligası’nın, Tunus’a Öz-
gürlük Konseyi’nin ve Radio Kalima‘nin 
kurucularından olan ünlü muhalif gaze-
teci Sihem Bensedrine o kadar meşguldü 
ki, bizimle görüşmeye ancak bir saatini 
ayırabildi. 61 yaşını asla göstermiyordu, 
hızlı konuşuyor ve etrafına enerji saçı-
yordu. Onu dinlerken sıcak mücadele 
içinde olan bu militan 
kadın karşısında Avrupalı 
ve imtiyazlı feminist ko-
numunda olmamın ezik-
liğini (mahçubiyetini) 
hissettim. Onlar savaşı-
yordu, biz araştırıyorduk. 
Her ne kadar ziyaretimiz 
uluslararası ağlar oluştur-
mak, Tunus’lu kadınlarla 
dayanışmak ve oradaki 
politik atmosfere ve mü-
cadeleye ilişkin bilgileri 
ilk elden yaygınlaştırmak 
amacı taşısa da işin “politik röntgenci-
lik” denilebilecek bir yanı vardı ki, bu da 
benim hiç hoşuma gitmiyordu. 

Sihem önce Bourguiba’ya sonra Ben 
Ali diktatörlüğüne karşı mücadele etmiş. 
Yolsuzlukları ortaya çıkarmış, işkence-
ye, polis baskısına, özgürlüklerin kısıt-
lanmasına inatla karşı durmuş. “Ben Ali 
diktatörlüğü bütün muhaliflere yaptığını 
bana da uyguladı, ailemi, arkadaşlarımı 
takip altına alarak, beni vatan haini ilan 
edip hapse atarak, işkence yaparak yıldı-
racağını sandı. Ama hiçbirimiz yılmadık. 
Aksine saldırılar mücadele arzumuzu 
güçlendirdi” sözleriyle önce geride kalan 
günlere değindi. Sonra da feministlerin 
ve diğer devrimci demokratik güçlerin 
önünde duran görevlere ilişkin fikirlerini 
özetledi: 

“Diktatörü devirdik ama demokrasiye 
geçerken çok taşlı bir yol duruyor önü-
müzde. Zamana ihtiyacımız var. Dikta-
törlük toplumda derin izler bıraktı, onun 
kurumlarını dağıtmak, oralardaki insan-
ları değiştirmek basit bir iş değil. Şimdi 
Ennahda partisi önderliğindeki Anayasa 
Yapıcı (geçici) Meclis’i yani iktidarda-
kileri dışardan denetlememiz, önerileri-
mizi sunup, demokratik hukuk devletini 
kurma yolunda inatla ve yılmadan sürek-
li bir mücadele vermemiz gerekiyor.”

Seçimlerde Ennahda iktidara gelirse 
bir İslam devleti kurulması, şeriatın gel-
mesi tehlikesi var mı, sorusuna “Tunus 
bir İslam ülkesi, ama İslam devleti değil 
ve olamaz da. Anayasamız, hukuk devle-
ti olmamızın teminatıdır. Şeriat referans 
olamaz. Salafistlerin saldırılarına karşı 
geçici mecliste egemen olan Ennahda 
partisi bu dönem ılımlı davranıyor ama 

giderek sertleşmek zorunda, zira salafist-
ler uzun vadede Ennahda için de rakip 
bir güç ve tehlike oluşturuyorlar” ceva-
bını verdi.

Sihem’in mücadelenin sürekliligi ve 
geçici hükümetin denetlenmesi konu-
sunda haziranda bize söylediklerini daha 
sonraki gelişmeler doğruladı. Kadın ku-
ruluşlarının Anayasa Yapıcı Meclis’e 
sunduğu öneriler tam geçmeyince, ge-
çici meclis anayasaya “kadın erkeğin ta-
mamlayıcısıdır” gibi bir tanım koymaya 
kalkıştığında kadınlar sokağa döküldü. 
Daha sonra iki polisin bir kadına tecavü-
zünü kadını suçlayarak mazur gösterme-
ye çalışan İçişleri Bakanı kınandı. Tüm 
kadın örgütleri tecavüze uğrayan kadın-
la dayanışıyor ve mahkemeye gözlemci 
olarak katılıyorlar.

Tunus Demokratik Kadınlar Birliği 
(ATFD)’ni temsilen Moufida Missaouri 
bizi aynı zamanda Feminist Üniversite 
olan birliğin binasında bir ögrenciyle bir-
likte karşıladı. 

Moufida 45-50 yaşlarında Alman Dili 
ve Edebiyati profesörü. Berlin’de 11 yıl-
lık bir sürgün hayatından sonra devrimin 
akabinde Tunus’a geri dönmüş, Belve-
dere ve Feminist Üniversitede dersler 
veriyor. ATFD seçimler öncesinde Eşit 
Haklar için Kadın Kervanı oluştura-
rak şehirleri, köyleri dolaşmış. Kadın 
Kervanı’nın amacı kadınların seçimlere 
aktif katılmasını, seçme ve seçilme hak-
larını kullanmalarını sağlamak olmuş. 
Kervan 2008’de de Tunus’un güneyinde 
grev yapan kadınları desteklemek üze-
re oraya gitmiş. Eşit Haklar İçin Kadın 
Kervanı Tunus‘ta bir tür feminist propa-
ganda, örgütlenme ve dayanışma aracı 

olarak fonksiyon 
görüyor.

D e v r i m d e n 
sonra 2012 ocağın-
da oluşturulan bir 
başka örgütlenme 
türü olan Demok-
ratik Halk Hareke-
ti -  Doustourna’yı 
üyeleriden Zohra 
Triki aracılığıy-
la tanıdık. Zohra 
46 yaşında Tunus 
Üniversitesi’nde 

İngilizce profesörü. Doustourna’da gö-
nüllü olarak çalışıyor. Devrim öncesinde 
politikayla ilgilenmediğini, devrim es-
nasında kadınların özellikle yoksul ke-
simden gelen annelerin mücadelesinden 
etkilenerek politize olduğunu anlatıyor, 
“devrimin motoru kadınlardı” diyor.

Zohra 17 yaşında evlendirilmiş. 26 
yaşında bir kızı ve 28 yaşında bir oğlu 
var. “Devrimden önce iyi bir eş, iyi bir 
meslek sahibi; aynı zamanda ev kadı-
nı ve de anneydim” diyor. Devrimden 
sonra kocasını terketmiş ve Doustourna 
hareketine katılmış. “Toplum olarak he-
nüz barış içinde demokratik bir yaşama 
sahip olmadıklarını ama birey olarak 
özgürleştiğini söyleyen Zohra, oğlu baş-
ta olmak üzere Doustourna’daki birçok 
gencin “Tunuslu” olma kimliğine ilk kez 

Tunus’tan mücadeleci ve ümitli 
kadın sesleri…

Hülya Eralp

Onu dinlerken sıcak mücadele içinde olan bu militan kadın karşısında Avrupalı ve 
imtiyazlı feminist konumunda olmamın ezikliğini (mahcubiyetini) hissettim
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devrimden sonra sahip çıkabildiğini an-
latıyor. 

Doustourna Hareketi ülke çapında 
hücrelerden ve koordinasyondan oluşan 
yatay bir örgütlenme. Her hücrede 40-50 
üye calışıyor. Hareket 6 ay içinde hızla 
büyümüş, 30 hücre oluşmuş. Hücrelerde 
çeşitli halk kesimlerinden insanlar var. 
İşçiler, işsizler, köylüler, öğrenciler, aka-
demisyenler. Örgütün üçte ikisi kadınlar-
dan oluşuyor. Zohra, hareketin amacını 
toplumun demokratik yeniden yapılan-
masında aktif yer almak; politik çizgisini 
ise demokratik, laik ve sol eğilimli ola-
rak tanımlıyor. Her hücreden iki temsil-
ci ihtiyaca göre toplanan konferanslara 
katılıyor. Hareketin stratejisi, ülkenin 
her yerinde yerel konferanslar, yuvarlak 
masa toplantıları, paneller örgütlemek, 
diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ağ oluş-
turmak. Hücrelerde ve yuvarlak masa 
toplantılarında Anayasa Yapıcı Meclis’e 
sunmak üzere anayasa taslağı hazırlanı-
yor. Çevre kirliliği, kadın hakları, işsiz-
liğe, yoksulluğa karşı alınması gereken 
tedbirler, toplumun yeniden nasıl yapı-
lanacağı tartışılıyor. “Bir tür parlamento 
dışı ‘karşı iktidar’ oluşturmaya çalışıyo-
ruz“ diyor Zohra.

Gerici güçlerin saldırısına bir kez 
ülkenin güneyinde yaptıkları bir konfe-
ransta uğramışlar. Polise haber verilme-
sine rağmen toplantı korunmamış. Ölüm 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar; an-
cak yöre halkı onlara sahip çıkıp, dışar-
dan gelen saldırgan grubu püskürtmüş.

Film yapımcısı Salma Baccar ‘Ana-
yasa Yapıcı Meclis’te Ettajdid Partiden 
(eski komünistlerin kurduğu bir parti) 

milletvekili. 60’lı yaşlarda. 1970’den 
beri film alanında çalışıyor. 1975’ten iti-
baren kadının Tunus toplumundaki ko-
numunu ele alan daha ziyade psikolojik 
temelde filmler yapmış. Bu nedenle bas-
kı görmemiş. “Filmlerim politik olsa da 
devrimden önce politikayla uğraşmadım. 
Devrim esnasında ve sonrasında komü-
nistlerin de dahil olduğu sol eğilimli bir-
leşik platform ‘Yenilenme Hareketi’ne 
katıldım” diyor.

Salma Anayasa Yapıcı Meclis’te 
“Medya ve Fikir Özgürlügü” komisyo-
nunda çalışıyor. Komisyonda iki eğilim 
varmış. Salma’nın da dahil olduğu bir 
grup sınırsız fikir özgürlüğünü anaya-
sada teminat altına almayı hedeflerken, 
diğer grup kısmi fikir özgürlüğünü ga-
rantilemeyi savunuyormuş. 6 aydır gece 
gündüz tartışmalarına rağmen bir sonuca 
varamamışlar. 

Mecliste 7 partiden 217 milletvekili 
var. 90 adayla 1981 de kurulmuş olan 
ve Türkiye’de AKP ile flört eden En-
nahda en güçlü parti durumunda. Geriye 
kalan 127 sandalye Sosyal demokrat-
lardan komünistlere kadar diğer 6 par-
tiye dağılmış durumda. Seçimler esna-
sında Ennahda’nın örneğin Türkçe’nin 
Tunus’ta yabancı dil olarak okul müfre-
datına girmesi gibi bazı vaatler karşılı-
ğında AKP’den para yardımı aldığı, sa-
lafistlerin ise Suudi Arabistan tarafından 
sürekli mali destek gördüğü söyleniyor.

Attac’ın genç üyelerinden 21 yaşın-
daki öğrenci Azza Chamhki, Ben Ali 
Hükümeti’nin kuruluşundan bir gün 
sonra devrimci bir anne babanın çocuğu 
olarak dünyaya gelmiş. 12 yaşındayken 

babası tutuklanmış. Babasının kurucuları 
arasında yer aldığı Attac 2000 yılında ku-
rulmuş. Attac’ın devrim öncesi aktif 10 
üyesi varken devrim sonrasi üye sayısı 
birden yüze çıkmış.

Azza “devrim benim için büyük ümit-
ler vadeden eşsiz bir degişimdi, ilk defa o 

kadar insanı sokakta görüyordum. Devri-
min eski sistemi yıkacağını ve bütün so-
runları çözeceğini düşünmüş, çok heye-
canlanmıştım. Ama şimdi görüyorum ki 
sorunların çözümü için “başka bir dünya 
mümkündür” sloganımızın hayata geç-
mesi için daha çok mücadele etmemiz, 
yeni devrimler yapmamız gerekiyor“ di-
yor.

Son olarak görüştüğümüz Sousse 
şehri Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki 
türbanlı kadın öğrenciler ise devrimin 
onların önünü açtığını üniversitelerde 
aşağılanmadan, ayrımcılığa uğramadan 
okuyabildiklerini anlattılar.

Sonuç olarak devrimin kadınların ha-
yatında çok sey değiştirdiğini; devrim 
öncesi, esnası ve sonrasında mücadeleye 
katılmış tüm kadınların toplumun de-
mokratik yeniden yapılanmasının zaman 
alacağını gördüklerini ve mücadeleyi 
sürdürmekte kararlı olduklarını söyle-
mek mümkün.  

Kapıdaki bekleme koltuğuna 
oturuyorum, yanımda bir 
kadın daha var. Herkes bize 
bakıyor, yan odadaki doktor, 

odasından çıkıp “Kadın Hastalıkları’nı 
mı bekliyorsunuz?” dedi. Sanki herkes 
benim biriyle cinsel birliktelik yaşadı-
ğımı biliyormuş gibi. Öyle ya, yoksa 
ne işim olur Kadın Hastalıkları’nda. 
Az önce geçen temizlikçi kadın da bize 
baktı, “ne bakıyorsun?” demek iste-
dim. Yanımdaki kadın, başını kaldırmı-
yor. Bu doktor da nerede kaldı canım? 
Hastalar da yüzüme bakıyor geçerken. 
Az önce diğer doktoru beklerken kimse 

böyle bakmıyordu ama. Yandaki başka 
bir kadın doktor da bize bakarak geçti. 
Bunca kadın doktor varken jinekolog 
neden erkekti?

Başka şeyler düşünmeliyim. Bugün 
cuma. Cumaları okuldan Kızılay’a in-
meyi çok seviyorum. İlk zamanlar bu 
inmek sözcüğüne çok gülerdim. Bazı-
ları şehre iniyorum diyor, bu cümleye 
gülemiyorum nedense, şehirle aramızda 
yaratılan boşluğu düşünüyorum. Şehir 
ve okul… İsim, şehir, okul…

Konur Sokak’a girdiğimde bale 
yapmak geliyor içimden, bale yapmayı 
bilmiyorum evet, ama yine de yapmak 
istiyorum. O sokağı boylu boyunca 
dans ederek geçiyorum. Kollarımı uza-

tıp ellerimi yukarıda birleştiriyorum, 
tek yapabildiğim figür bu çünkü. Par-
mak uçlarımda hafifçe sekerek iler-
liyorum, herkes dönüp bana bakıyor, 
bugün cuma olmalı diyorlar, birden bir 
gülümseme yayılıyor suratlarına, bütün 
Konur bir kedinin genişleyerek gülüm-
seyen kocaman bir ağzı oluyor. Sokağın 
sonuna, İnsan Hakları Heykeli’ne ulaş-
tığımda nefes nefese kadın heykelin buz 
gibi tenine tenimi yapıştırıyorum. Ayak-
larımdan tenime yayılan sıcaklık yerini 
bir soğumaya bırakıyor. Rahatlıyorum, 
kedinin gülümseyen kocaman ağzı, gev-
şeyen kulaklarına ve mayışan gövdesine 
dönüşüyor. 

Doktor geldi, yaşlı biri, babacan olsa 

Gülerek kafasını kaldırıyor bacaklarımın arasından “Ee bu saatten sonra korunursun 
artık. Hangi korunma yöntemini kullanacaksın?” diyor 

“Başka bir dünya 
mümkündür“ sloganımızın 
hayata geçmesi için daha 
çok mücadele etmemiz, 

yeni devrimler yapmamız 
gerekiyor”

Bekleme koltuğu

Nefise Abalı

ÖYKÜ
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gerek. “Şikayetiniz nedir?” “Merhaba.” 
“…..” Merhaba desene, aramızda bir 
bağ kursana, tedirginliğimi fark etse-
ne, nafile. “Ben biriyle birlikte oldum, 
sonra da idrar yollarımda enfeksiyon 
çıktı. Akıntım da var.” “Korunmuş 
muydunuz?” “Hayır.” Yüzüme bakıyor 
küçümseyerek. “Korunmadan ilişki-
ye mi girilir? Cahil cühela değilsiniz, 
üniversitede okuyorsunuz, siz de böy-
le yaparsanız vay halimize” diyor. Asıl 
meselemiz bu değil doktor, ben ondan 
hoşlanmıştım, onunla birlikte olma fikri 
yoktu aklımda, eve gidip film izleye-
cektik, ama çok hoşlanmıştım, onunla 
olmalıydım o gece, giderken arkadaş-
larım ilk günden birlikte olma dediler, 
hazırlıksızdım, hem hazırlıksız olursam 
kendimi durdurmam da kolay olur diye 
düşündüm, kahretsin ki çok hoşlanmış-
tım, yatmasam olmazdı, size hiç öyle 
olmadı mı, hiç planlamamışken hoşlan-
dığınız ve kendinizi tutamadığınız için 
biriyle yatmadınız mı? “Ne zaman se-
viştiniz?” Bakmayın bana öyle doktor, 
siz hiç korunmadan sevişmediniz mi? 
“Üç-dört gün önce”. “Bana tarih verin”. 
Yani salı gecesi ama çarşamba günü 
sayılır, düşünüyorum, biraz bekleyin. 
Hem bu tavrınız nedir allah aşkına, ilk 
defa bir jinekoloğa geldim, şaşkınım, 
neyi nasıl anlatmalıyım bilemiyorum. 
“Her bayanın bir takvimi olmalı, korun-
madan sevişmeyi göze alıyorsanız ken-
dinize bir takvim hazırlayın bir zahmet 
küçük bayan.” Bakışlarınız ve sözleri-
niz ne kadar alaycı, dayanamıyorum, 
susun lütfen. “Takvimin ne olduğunu 
biliyorsunuz değil mi? Adet olduğunuz 
günleri işaretliyorsunuz, bir de ilişkiye 
girdiğiniz günleri. Ne o, hiç duymamış 
gibi bakıyorsunuz?” Doktorun arkasın-

daki tablonun sağ alt köşesinde dişlerini 
gösteren bir köpek var, kaç tane dişi var 
acaba köpeğin? “İçeri geçin, akıntınıza 
bakalım.” 

Dans ediyoruz, bu kez birkaç figür 
biliyorum: “Hür doğdum, hür yaşarım, 
kime ne, kime ne?” Yaklaşıyor yanıma, 
kulağıma eğilip “öğreniyorsun, devam 
et” diyor. Ne söylediğini anlamaya ça-
lışırken uzaklaşıyor yanımdan. Kısa 
bir süre sonra bu kez sırtıma dokuna-
rak “oluyor, oluyor” diyor. Yine bir şey 
söylememe fırsat vermeden uzaklaşı-
yor. Bir dahakine o daha cümlesini bi-
tirmeden “ne demek istiyorsun sen?” 
diyeceğim. Tetikteyim. Yine yaklaşıyor, 
tişörtünü fark ediyorum: “Cumaya git-
tim, dönücem. RobinsonCruose.” Bu 
kez belime dokunuyor, “Bence fena 
dans etmiyorsun” diyor. Duraklıyorum, 
yeni bir cümle kurmak kolay değil. “Ne 
yani, dans edemiyor muyum?” Bakıyor 
yüzüme öylece. “Evet, dans edemiyo-
rum, olsun, ama eğleniyorum” deyip bu 
kez ben uzaklaşıyorum. Gece boyunca 
gözlerim onu arıyor, nihayet bardan 
ayrılırken yanıma geliyor. “Merhaba, 
yarın kahvaltıya gideceğiz Gölbaşı’na, 
sen de gelir misin?” Sorduğum ilk soru 
“Necisin sen?” oluyor, güven önemli bu 
devirde. “Neci olursam numaranı verir-
sin?” diyor. Hoşlandığım erkeklere nu-
maramı hemen veririm, hiç düşünmem. 
Gülümseyip tişörtünü gösteriyorum. 
“Numaramı vermem için bu yeterli.” 

Bu sabah çişimi yaparken canım çok 
yanıyordu. Damla damla işemek ve bek-
lemek… Hem kaç gündür de bir akın-
tı… Kokulu… Bir leşin kokusu gibi. 
Leş kokusu nasıl bir kokudur bilmem, 
kitaplarda okudum herhalde. Dün gece 
de kasıklarımda bir ağrı vardı, üşüttüm 

diye düşünmüştüm. Hemen hazırlanıp 
okulun doktoruna gidiyorum. Doktor 
sorularını sıralıyor, idrar tahlili sonucu-
nu da alınca enfeksiyon kaptığımı söy-
lüyor. Doktora kaç gündür akıntım oldu-
ğunu da söylüyorum telaşla. “Çok eşli 
misin?” diyor. “Hayır” diyorum, “ama 
partnerim çok eşli olabilir.” “Korunmuş 
muydunuz?” “Yani içime boşalmadı, 
ama prezervatif de kullanmadık.” Sanki 
sütü dökmüşüm gibi bana bakıyor. Dün-
yadaki bütün suçlular cezalandırıldı, bir 

ben kaldım, neymiş korunmamış. “Ka-
dın Hastalıkları’na sevk ediyorum sizi.” 
Götürün bunu, cezasını çeksin. 

Bacaklarımı açmış, doktorun bede-
nimdeki sıvıdan örnek almasını bekler-
ken hiçbir şey düşünmüyorum. Gülerek 
kafasını kaldırıyor bacaklarımın arasın-
dan “Ee bu saatten sonra korunursun 
artık. Hangi korunma yöntemini kulla-
nacaksın?” diyor. İnanın bir şey düşün-
müyorum. Sadece kapıyı çarpıp kaçma 
isteği kabardı içimde, düşünmedim 
ama. “Canım, test sonuçlarını salı günü 
alırsın. Tamam mı canım. Salı günü test 
sonuçlarını al canım, gel bana, bakalım 
canım.” Yüzünü hatırlamak istemiyo-
rum. Kapıyı çarpmadan çıktım, her-
kesin yüzü kapıya dönüktü. Ne var be, 
ağlayamayacak mıyız? Burada da mı? 
Durdum, bu kapıda ağlarım ben, kimse 
karışamaz, kimse dönüp neden ağlıyor, 
yoksa... deyip beni yargılayamaz. Kol-
tuğa bıraktım kendimi. Ağlarım, bal gibi 
de ağlarım.

Numaramı verdikten birkaç gün son-
ra beni aradı. Buluştuk. Ne güzel bir 
geceydi, ne güzel bir sevişme. Uyurken 
hep sarıldı bana, kokladı beni. Uyanmak 
istemezdim, hele susamak, hiç. Mutfa-
ğı buldum tahmin ederek ama düğmeyi 
bulmam zor oldu. Işığı açmamla bem-
beyaz buzdolabının üzerindeki pembe 
kağıt parladı: “Aşkım, seni çok seviyo-
rum.”  

Sermayenin kadın emeğine 

ilişkin çeşitli talepleri 

dillendirdiği günümüz 

ortamında Özgün’ün kitabı, 

toplumsal cinsiyete duyarlı 

politikaları inceliyor. Bu kitap, 

kadınlar için güvenceli, tam 

zamanlı, sosyal güvenlik 

hakkının tanındığı istihdam 

talebini dile getiriyor ve kadın 

istihdamının artırılabilmesinin 

ve kadınların özgürleşmesinin 

koşulunun kadının üzerindeki 

bakım yükünün hafifletilmesi 

olduğuna dikkat çekiyor.

Özgün’ün kitabı çıktı!
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Sosyalist Feminist Kolektif ola-
rak ilkini 2008 yılının Ağustos 
ayında düzenlediğimiz ge-
leneksel kampımızın 30-31 

Ağustos 1-2 Eylül tarihlerinde beşinci-
sini düzenledik. Ilgaz’da yapmayı plan-
ladığımız kampımızı tesiste yaşanan 
aksiliklerden dolayı sıkı bir çalışmayla 
Gönen’de gerçekleştirdik.

Bu kampımızda dördü çocuk olmak 
üzere 89 kişiydik. İstanbul 44, Ankara 
15, Adana 11, Eskişehir 4 ve İzmir’den 
5 SFK’lı arkadaşımız kampa katıldı. 
Ayrıca kampımıza İstanbul, İzmir ve 
Ankara’dan altı SFK dostu arkadaşımız 
da katıldı. Sene içerisinde çeşitli toplan-
tılarda biraraya gelmiş olsak da kalaba-
lık bir şekilde yeniden birlikte olmanın 
coşkusunu yaşadık. Dört gün süren 
kampımızda sadece tartışmadık çokça 
güldük çokça eğlendik...

Geçmiş senelerden biriktirdiğimiz 
tecrübelere dayanarak bu sene kampı-
mız için sade bir gündem hazırlamaya 
çalıştık. Fakat bir kamp sonrasında daha 
anladık ki gündemimizi sade hazırlasak 
dahi gündem içeriklerimizin tarihsel 
süreçleri o kadar derin ve bütünlüklü 
ki tartışmalarımızı kısıtlı zamanlar içe-
risinde  yapmamız oldukça güç. Hep 
birlikte rahatça sözümüzü söyleyebile-
ceğimiz atölyelerimiz ve açık alan tar-
tışmalarımız yine vardı.

Gündemlerimizden ilki katılıma 
(örgütlenmeye) ilişkindi. Bilgi, zaman, 
emek eşitsizliklerimizden kaynaklı aktif 
katılamayan arkadaşlarımızın daha aktif 
olması için gereken feminist örgütlenme 
modeline ilişkin karşılıklı sorular üze-
rinden tartıştık. SFK var olduğu sürece 
savunduğumuz politikayla kalabalık 
örgütlenme biçimi arasında bir gerilim 
olabileceğinin doğal olduğu konusunda 
hemfikir olduk.

15. sayı Feminist Politika dergisi 
çıkarken daha önceki sayımızda yayın-
lanan bir yazımıza gelen cevap yazısı 
üzerine tartışmaya başladığımız dergi-
nin yayın ilkelerini kampta temel soru-
lar üzerinden tartıştık.

Son bir yıl içerisinde yoğun bir şe-
kilde tartıştığımız queer teori ve lgbt 
hareketlerle ilişkimizi ve queer teorinin 
lgbt örgütlere olan etkisini kampımızda 
detaylı bir şekilde konuşarak tartışma-
ya devam ettik. Yurtdışında, lgbt hak 
mücadelesi, queer hareket ve feminizm 
arasındaki ilişkinin/gerilimlerin Tür-

kiye’deki izdüşümü üzerine konuştuk. 
Türkiye ile yurtdışındaki hareketlerin 
tarihsel gelişimleri farklı olduğundan 
hareketler arası ilişkiler de farklıydı.

Hepimiz için kampımızın en heye-
can verici gündemlerinden birisi “Aile 
yıkılmayacak kale değil, aile dışında 
hayat var!” başlığıyla bu sene başlata-
cağımız kampanyamız oldu. Yapılan 
atölyelerden çıkan talep ve sloganlarla 
şekillendirdiğimiz kampanyamıza te-
mel olarak üç alt kategori belirledik. 

Bunlar; (1) annelik, çocuk bakımı, an-
nelik cinsellik ilişkisi, (2) heterosek-
sizm, cinsellik, (3) aile, evlilik, boşan-
ma, oldu. Bu belirlediğimiz alt başlıklar 
için öne çıkan üst başlıklarımızdan bir-
kaçı ise şöyle: “Kimseye çocuk borcum 
yok”, “sevişmek için aile de, erkek de 
şart değil”, ve “Aile bağı değil daya-
nışma”. Kampanya başlangıç tarihimizi 
başka kadın gruplarıyla birlikte yürüttü-
ğümüz “Kürtaj Haktır Karar Kadınların 
Platformu”nun kampanyasının hızını 
kesmeyecek biçimde Kasım 2012 ge-
nel üye toplantımızda belirlemeye karar 
verdik. Toplantı tarihine kadar kampan-
ya komisyonu ürettiğimiz slogan ve ta-
lepler üzerinden çalışma yürütüp kam-
panya broşürü hazırlayacak.

Mayıs ayında yaşanan gelişmelerle 
birlikte en çok enerjimizi akıttığımız 
mesele olan kürtaj konusu üzerine tüm 
siyasi yapılardan ve bağımsız kadınla-
rın biraraya gelmesiyle Haziran başında 
oluşturulan “Kürtaj Haktır Karar Ka-
dınların Platformu” nun kısa bir bilgi-
lendirmesiyle bundan sonra platformla 
yapacağımız işleri ve politik hattımızın 
nasıl ilerleyeceğini konuştuk. SFK ola-
rak platformun yaygınlaşma ve güçlen-

me çabasına aktif olarak destek verme-
ye devam edelim dedik.

Her zaman feminist politikamızın 
en güçlü mücadele alanlarından biri 
olan erkek şiddeti konusunda İstanbul 
Feminist Kolektif ve SFK’lı avukatlar 
toplantısında “her il politikleştirebile-
ceği ve sürecin başından sonuna kadar 
ortaklaşa yürütebileceği bir dava takip 
etsin” kriteriyle dava takiplerine devam 
etme, davalara sadece avukatların değil 
olabildiğince kalabalık gönüllü arka-
daşlarımızın da katılabilmesine özen 
gösterme, en önemlisi feminist sözümü 
söyleyebileceğimiz davaları takip etme 
kararı aldık. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın müdahil olma talebine 
karşı çıkarak dava takibini yapacağımız 
kadınlar ve ailelerle baştan konuşma hu-
suslarında ortak kararlar aldık.

Tüm bu uzun ve derin tartışmalarla 
epey yol katederek, birarada ve örgütlü 
olmanın önemini, hayatlarımızdaki da-
yanışma ağının genişliğini bir kere daha 
hatırlayarak kampımızdan ayrıldık.   
_____________________

¹ Kamp sonuçlarının detaylı versiyonu için 
bakınız:http://www.sosyalistfeministko-
lektif.org/feminist-gundem/368-sosyalist-
feminist-kolektif-5kampinin-ardindan-

Sosyalist Feminist Kolektif 5. kampını yaptı¹ 
Öznur Subaşı

‘Erkek şiddetine Karşı Mor 
Nokta’ Eylül-Ekim-Kasım 
2012 gündemi:

İşte ‘kutsal aileniz’!
S.Dilek Şentürk

Patriyarkanın kabusu 
Nevinlerin çoğalmasıdır!
Candan Dumrul

F.S.’nin inatçı cesareti
Banu Paker
 
Cinayete beraat neden olumlu?
Cemre Baytok
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“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 ailenin çocuğu olarak dün-
yaya geldi ve 28 Ağustos 2012’de New 
York’ta öldü. Basın onun doğal sebep-
lerden öldüğünü, münzevi bir yaşamı 
olduğunu yazdı, sanki yaşamına ken-
di eliyle son vermesini bekliyorlar-
mış gibi. Chicago’da yaşarken, daha 
sonradan Chicago Kadın Özgürleşme 
Birliği’ne evrilecek olan Batı Yakası 
grubunu kurdu arkadaşlarıyla, Chicago 
Sanat Enstitüsü’nde resim eğitimini 
tamamlayıp New York’a taşındı. New 
York Radikal Kadın örgütünde aktif rol 

aldı, hemen ardından da Redstockings 
ile -özgürlük adına yola çıkan kadınlarla 
birlikte- radikal eylemliliğini devam et-
tirdi.1970’lerin başlarında sessizce yal-
nızlığı seçti, Cinselliğin Diyalektiği’nin 
yayınlanmasından kısa bir süre sonra da 
politik ve sosyal çevresinden uzaklaştı.

Firestone, kadınlar biyolojik kader-
lerinden kurtulmalı diyordu tarihsel 
materyalizmin feminist yorumu olarak 
değerlendirilebilecek olan kitabı Cin-
selliğin Diyalektiği’nde. Toplumsal cin-
siyet eşitsizliğinin başka bir sosyal sis-
teme indirgenemeyeceğini veya ondan 
türetilemeyeğini, tek başına bağımsız 
bir toplumsal eşitsizlik sistemi olarak 
göz önünde bulundurulması gerektiğini 
söylüyordu. Cinsiyetçiliğin sınıfsal so-
runların içinde gizli olduğunu ileri sü-
ren Marksistlere karşı biyolojiyi ortaya 
koyuyor ve cinsiyetçiliğin üretim ilişki-
lerinde değil yeniden üretim ilişkilerin-
de aranması gerektiğini ileri sürüyordu. 
Değişik toplumlarda cinsiyetçiliği anla-

mak için her iki cinsin yeniden 
üretimdeki rollerini analiz etme-
nin önemini ve kadınları ezenin 
herhangi bir toplumsal sınıf, üre-
tim biçimi değil erkekler olduğu-
nu, ortaya çıkmış bütün toplum 
biçimlerinin cinsiyetçi olduğunu 
yazıyordu. Cinselliğin Diyalek-
tiği kitabı kadın hareketinin pat-
riyarkal ideoloji tarafından nasıl 
yönlendirildiğinin eleştirilmesi 
bakımından hala tartışılmaktadır.

“Sınıf çözümlemesini bir 
adım daha ilerleterek, sınıflaş-
manın kökünde yatan cinsler 
arası biyolojik bölünmeye dek 
götürmeye çalışalım. Sosyalist-
lerin görüşlerini bir yana atmış 
değiliz burada: Tersine köktenci 
kadın özgürlükçüleri sosyalistle-
rin çözümlerini genişletebilir”2 

diyerek kadının ezilmesinin do-
ğurganlığından (biyolojisinden) 
kaynaklandığı saptamasını ya-
pıyor, baskının maddi temelini 
ekonomi yerine biyolojide görü-
yordu. Biyolojik bir devrim öneriyordu. 
1970’lere baktığımızda yaşadığı döne-
min çok ilerisinde saptamalar yapıyor-
du. Firestone, cinsel sınıf sistemini yok 
etmek için proletaryanın üretim araçla-
rını ele geçirmesi gibi, yeniden üretim 
araçlarını kadınların ele geçirmesi-
ni öneriyordu. Cinsel rollerin ortadan 
kalkması, çocuğun dünyaya getirilmesi 
işlevinin bütün topluma yayılması aile-
nin üstünlüğünü yok edecek, feminist 
devrimin önceliği sınıfsız toplum ye-
rine cinsel rollerin olmadığı androjen 
bir toplum, kültür yaratmak olmalıydı. 
Kapitalizmin işine yarayan cinsiyet rol-
lerinin, işbölümünün ortadan kalkması 
patriyarkal yeniden üretimin ve kapi-
talist üretimin ortadan kalkmasıydı, 
biyolojik devrim zorunluydu. Aileyi 
ortadan kaldırmanın yolu kadınların 
üremeyle kurdukları ilişkilerini kökten 
yeniden tanımlamalarından geçiyordu. 
Marksizmi dışlamadığını fakat kendi te-
orilerinin Marksizmi içererek daha ile-
ri gittiğini iddia ediyordu, tüm doğaya 
karşı gerçekleşecek feminist bir devrim 
tasarlıyordu.

Firestone’un kaleme aldıklarına kı-
yasla kendisine yapılan eleştiriler daha 
kalıcı oldu. Biyolojik indirgemeci bir 
yaklaşım, kapitalist ve patriyarkal iliş-

kilerin eksik analizi ve yeniden üretim-
de tarihsel ve kültürler arası farkları gör-
memekle eleştirildi. Halbuki Firestone, 
feminist teorinin vazgeçilmez bir eleş-
tirisi olarak, biyolojik determinizmin 
üzerine ısrarla gitti ve bu, kadınların 
ezilmesinin doğasının daha dikkatle in-
celenmesinde aydınlatıcı oldu ve birçok 
tartışmayı başlattı. Fakat biyolojik de-
terminizmin mayın tarlasında gezinmek 
onu yalnızlaştırdı. Toplumun geleceği 
için doğum ve çocuk yetiştirme sorum-
luluğunu hızla gelişen teknoloji üzerine 
alabilirdi, yapay üreme ile cinsel temelli 
roller ortadan kalkacaktı, aileye ihtiyaç 
duyulmayacaktı. Kendisine yapılan ya-
pay döllenme karşıtı eleştirilere karşı 
eril dünyadan beslenen biyolojik aile 
yapısı içinde kadının mutsuz olduğu-
nu, kadının aile içinde doğurganlıkla 
bütünleştirilmesinin cinsiyetçi toplumu 
beslediğini savundu. Tutkulu, coşkulu 
yazını ile kadın tarihine bilgece, ben-
zersiz katkı yapan Shulamith Firestone, 
radikal feminizmin önemli figürü olarak 
tarihteki haklı yerini aldı. 
________________

¹Shulamit Firestone,Cinselliğin Diyalektiği, 
Payel Yayınları, çev.YurdanurSalman,
2.baskı,İstanbul,1993,s.14.
2 a.g.e., s.23.
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Çıkılan sokakta karşılaşılan 
tek sorun kağıtsız olma hali 

veya onun uzantısı olan 
polis tehdidi değil, taciz, 
tecavüz, şiddet tehdididir 
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Bu sayıyla başlattığımız feminist çeviri köşesi “tecrübeden tercümeler”in, farklı ülkelerdeki feminist gündemleri kısıtlı 
ölçüde de olsa yerel gündemimize taşıyacağını düşünüyoruz. Birçok ülkede, feminist grupların metinlerinin yanı sıra kişisel 
feminist bloglar ve yazılar üzerinden de feminist politika yükseliyor. İnternet üzerinden hızla yayılan yazıları takip etmek 
zorlaştıkça ucundan yakalamaya çalıştığımız kimi güncel feminist tartışmaları zaman zaman gündemimize bağlamından 
kopararak alıveriyoruz. İşte bu çeviri köşesinin hem uluslararası düzlemde tartışmaların ve bağlamın izini sürmek hem de 
Türkiye’de feminist hareketin uzun süreçte yarattığı dayanışma ve birlikte mücadele kültürünü koruyarak bir fikri takip alanı 
yaratmak yönünde bir adım olacağını umuyoruz. Hem uzak suların tuzundan tadıp hem de dönemsel fırtınaların içinde bo-
ğulmamayı amaçlıyoruz. Bu yüzden feminist tartışmanın farklı taraflarına sonraki sayılarımızda da mutlaka yer vereceğiz. 
Temel muradımız ise elbette sınırları olmayan bir dayanışma ve örgütlenmedir.

Bu sayıda yer verdiğimiz, Elissa Bassist’in ilk heteroseksüel cinsel deneyimini anlattığı yazı, rıza göstermenin veya 
karşı koymamanın, bir birey olarak kadının özgür seçimi olduğu yönündeki liberal dayatmaya karşı, rızanın erkek egemen 
sistem içinde yapısal olarak taraflı kurgulandığına dair feminist eleştiriyi önemli ölçüde somutluyor. Çoğumuzun yaşadığı 
“ilk deneyim” ile benzerlikleri, bu yazıyı paylaşmanın önemini açıklamaya gerek bırakmıyor. Tüm dayatmalara karşı kendi 
arzumuzun izini sürme görevini de bize bir kez daha hatırlatıyor. 

“Light tecavüz”

Okulun revirinde sıra bekler-
ken gerekli formları doldu-
ruyorum: doğum tarihim, 
sosyal güvenlik numaram 

ve medeni halim... Alerjilerimden özel 
bir ilaç kullanıp kullanmadığıma kadar 
sıralıyorum, sonra daha önce cinsel 
saldırıya uğrayıp uğramadığımı soran 
o soruya geliyorum. Kutuyu işaretleyi-
niz ya da boş bırakınız... 

2006 yılında, ilk ciddi ilişkimi ya-
şayacağım erkekle tanıştım. Üniversite 
son sınıfta, 22 yaşında, yaşı ilerlemiş 
bakirelerden biriydim. Cinsel ilişki 
için ideal ortamı bekliyordum. İlk se-
vişmemizde canım acıdı. Sonraki her 
sevişmemizde de acımaya devam etti. 
Fakat o karanlığın içinde yaşadıklarımı 
anlatmak için bir yol bulamadım; ko-
nuşmak için bir yol, açıklamak için bir 
dil bilmiyordum.  

2008’de, artık mezun olmuş ve ay-
rılmıştık ki ondan beni dört kadınla al-
dattığını (aynı anda değil; ama durum 
yine de akıl almaz) itiraf eden bir mail 
aldım. Her eğitimli ve korkmuş kadın 
gibi AIDS ve CYBH (Cinsel Yolla 
Bulaşan Hastalıklar) testleri yaptırdım. 
Muayene sırasında jinekolog daha 
önce doğum yapıp yapmadığımı sor-
du. Efendim? Daha önce hamile bile 
kalmadım ki. Serviksin (rahim ağzı) 
yırtıldığını söyledi, hasara bakınca 
doğumdan kaynaklandığını sanmış. 
Kocaman bir bebek doğurmuşum san-
ki! Vücudumda böyle bir hasar oluş-
muştu ve kimse farkında değildi, be-
nim bile haberim yoktu. 

Kutuyu işaretleyeyim mi boş mu 
bırakayım...? Penisini içime itmeye 

çalışırken uyandığım sabahlar sayılır 
mı? Seviştiğimi düşünmeyi bırakıp 
sevişirken kullanıldığımı düşünmeye 
başlamam sayılır mı? Yırtık bir rahim 
ağzı sayılır mı? Kutuyu işaretle ya da 
boş bırak... 

2011’de Güzel Sanatlar yüksek li-
sans programının ikinci döneminde 
kurgusal olmayan metin yazımı üzeri-
ne çalışmaya başladım ve bu olayları 
anlatan bir yazı hazırladım. Bu, o ka-
ranlığın içinde yaşadıklarımı anlatma-
ya, olay üzerine konuşmaya; bunları 
açıklayacak bir dil bulmaya dair ilk 
teşebbüsümdü. Yazıdan birkaç pasaj 
şöyle: 

Asla Hayır diyemedim, “Hayır, ha-
yır, hayır”. Ne zaman ağlayacak olsam 
– neredeyse her sevişmede-, o, devam 
edeyim mi diye sorardı. “Devam et” 
derdim. Sadece bitir. Ve bitirirdi de.. 
Bitirebilirdi. 

Güvendiğin adama “Hayır, hayır, 
hayır,” demekle senin ağladığını gör-
düğünde durmasını dilemek arasında 
ne fark var? Ya da çığlıklarını duydu-
ğunda? 

Ona bakardım, tamamen bana kon-
santre olmuş, ağzında hep aynı laf, 
seni seviyorum...Ve bilmiyordu. Yanlış 
ya da olağandışı bir şey yaptığını dü-
şünmediği o kadar açıktı ki. Bu kadar 
iç içeyken, o ve ben, apayrı şeyler his-
sedebilmiştik.

Sınıftan bir çocuk bir sayfalık bir 
eleştiri yazısı yazdı. Son paragrafın-
da da şöyle diyordu: “Durumun için 
başka bir kelime bulmalısın. Light 
Tecavüz ya da Tecavüz II. Kafeinsiz 
tecavüz. Tecavüzün yerini tutan bir 
kelime... ‘Elbette bunun tecavüz ol-
madığını söylemiyorum.’ Sadece biraz 

mizah katmaya çalışıyorum. Ne söy-
leyeceğimi tam olarak bilemiyorum. 
Umarım serviksin daha iyi durumda-
dır.” Lastik gibi eski haline dönebilse 
keşke. Kutuyu işaretleyiniz. 

Hemşire muayene odasına girdi ve 
rengiyle şarap lekeli bir halıyı anımsa-
tan sandalyemin dibindeki masasına 
oturdu. Formlarımı inceledi ve işaret-
lediğim kutuya bakıp şu an herhangi 
bir tehlike altında olup olmadığımı 
sordu. Değilim. Kutuyu işaretlememe-
li miydim bu durumda? 

“Light Tecavüz” parlak fikrini or-
taya atan sınıf arkadaşım, eleştirisine 
siyah mürekkeple bir not düşmüş-
tü: “‘Tecavüz’ suç olan bir eylem. 
Yaşadığın suç sayılır mı?” Bir kutu 
mu işaretlemeliyim? Bir seferinde bir 
arkadaşıma erkek arkadaşımla olanla-
rı anlattığımda da belirtmiştim: “Hani 
ücra sokaklardaki tecavüzler gibi de-
ğildi yaşadığım.” Şöyle cevapladı: 
“Eh, benimki de ücra sokak tecavüzü 
değildi.” Evet, bu, münferit bir olay ya 
da kişisel bir problem değildi. 

Muayene masasında smear testini 
bekliyorum. Düşünüyorum da, ben na-
sıl bu noktaya geldim? İki yana açılmış 
bacaklarımdan, mahremimle aradaki 
tek bariyer olan şu kağıttan önlükten 
ve revir odasındaki yabancıdan bah-
setmiyorum sadece; şu halimden de, 
elimde kalem, kutuya bakıp düşünüp 
duran halimden de söz ediyorum. 

Kağıttan muayene önlüğümün için-
deyken, geçen sene yüksek lisanstan 
arkadaşlarımla bir barda yaptığımız 
sohbeti düşünüyorum –bekaretimizi 
kaybettiğimizde başka neler kaybet-
tiğimizden konuşuyorduk. Grup için-
deki ben dahil üç kadının da cinsel 

Elissa Bassist

TECRÜBEDEN TERCÜMELER
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şiddetle ilgili hikayeleri vardı. Birkaç 
içkiden sonra erkek arkadaşlardan biri 
bize tepkiyle, kadınların nasıl açık bir 
zorlama yokken kendilerine bunca şid-
det, travma veya acı yaşatan durumlara 
düşecek kadar “aptal” olduklarını anla-
madığını söyledi. “Sen serviksini yırt-
tığını anlamadın mı? Bunun olmasına 
nasıl izin verdin? Neden çekip gitme-
din?” 

Neden hayır, hayır, hayır deme-
dim... 

Ona cevap vermek yerine daha de-
rin bir sessizliğe gömülebilirdim; daha 
derin bir korkuya, büyüyüp duran bir 
utanç boşluğuna. Fakat yapmadım. 
Mağdur olmaktan, mağduru oynamak-
tan veya mağduru suçlamaktan kur-
tulmanın tek yolu mağdurlardan taraf 
olmaktı. Bana sorduğu tüm soruları 
topladım ve aynılarını artık arkadaşım 
olmayan bu adama sordum: “İlk defa 
aşık olduğunu sandığın birisi serviksini 
yırtsaydı sen anlar mıydın? Serviksin 
ne olduğunu biliyor musun ki? Sen ap-
tal mısın? Birisi sana seni sevme sözü 
verdiğinde ona güvendin ve incindin 
diye aptal mı olursun?” 

O anlamadı tabii. Anlaması için 
üzerine düşünmesi gerekecekti ki bu 
da istediği bir şey değildi. Anlaması 
için kendi hikayesi üzerine de düşün-
mesi gerekecekti; belki kendisinin de 
birini yaraladığını ya da korktuğu için 
bir türlü o birinin hissettiklerini gör-
mediğini fark edecekti.  

Ona “yaralı olanlara karşı hassas 
ol” dedim. İstismara uğrayanlar üç 
şeyle başa çıkmak zorundalar: (1) is-
tismarla, (2) yaşadıkları üzerine konu-
şamama haliyle – çünkü ya başlarına 
ne geldiğini bilmiyorlar ya da suçla-

malarla karşılaşacaklarını veya daha 
fazla üzüleceklerini düşünüp utanç du-
yuyorlar– ve (3) olanlara engel olama-
dıkları için “aptal” bulunmakla. 

Muayene odasının tavanına bakıyo-
rum ve derin bir nefes alıp hemşireye 
şu an, 2012’de serviksimin nasıl gö-
ründüğünü soruyorum. Hâlâ sandığım 
gibi parçalanmış bir halde mi? Hayır, 
diyor. Güzel, sağlıklı ve pembe bir 
kubbe. 

Hiçbir şey olmadı; ama her şey de-
ğişti. 

Bir an merak ettim: Böyle bir cin-
sel ağrıyı bir kez yaşamış olmak gele-
cekteki saldırılar karşısında beni daha 
güçlü yapar mı? Serviksimdeki yırtık 
beni gelecekteki tehditlere karşı aşıla-
mış mıdır? Bir daha yaralanmam bel-
ki? Su çiçeği gibi bir şeyse bu mesela? 
Olabilir mi? N’olur? 

Üzerimdeki kağıdı çıkardım, iç ça-
maşırımı giydim önce, tek ayak üstün-
de zıplayarak bir çorabı, sonra diğerini, 
sonra pantolonu, sonra sütyenimi, ka-
zağımı ve montumu. Hemşire kapıya 
vurdu ve eğer yıllık kontrol sonuçla-
rımda bir sorun çıkarsa bir hafta içinde 
arayacağını söyledi. Bir sorun olmazsa 
aramayacaktı. Umarım onunla bir daha 
asla konuşmam. 

Eski erkek arkadaşıma serviksten 
bahsetmedim. Böylece paçayı kurtar-
mış mı oldu? Durumdan haberi olma-
dığı için bağışlanmış mı oldu? Hayır. 
Sadece yüksek lisans programındaki o 
çocuk gibi (o da ne eğitimsiz ne aşı-
rı muhafazakar ne de insanüstü biri-
si) tepki vereceğinden korkuyorum. 
Ortada bir “suç” yok ki diyecek, benim 
“aptalca” davrandığımı söyleyecek. 
Aptalca. Suç. Kutuyu boş bıraksaydım 

ne olacaktı? 
Canımızı yakan insanların sevdik-

lerimiz arasından çıkmayacağına inan-
mak isteriz. Eğer sevişiyorsak, mutla-
ka hoşumuza gitmeli diye düşünürüz. 
Hoşumuza gitmiyorsa da bunu değiş-
tirmek elimizdedir; en azından açıkça 
ifade edebiliriz kendimizi ve mutlaka 
birileri bizi dinleyecektir anlatırken... 
Tüm bunlara inanmak isteriz.  

Aslında yazdığım yazının başlı-
ğını -üzülerek- “Bekaretinizi Nasıl 
Kaybetmezsiniz” koymuştum. Sınıf 
arkadaşım ise eleştirisinin başlığını 
“Bir Adamı Nasıl Sindirirsiniz” koy-
muştu ve bunu okuduğumda şöyle dü-
şündüm, aslında bu, onun da trajedisi, 
neler yaşadığımı ya da dünyada neler 
yaşandığını okumak onu rahatsız ettiği 
için değil sadece, cinselliği nasıl dene-
yimlediği ve kadına yönelik şiddetle 
nasıl tanıştığı görünür olduğu için de.  

Problemin o ücra sokaklarda ol-
duğunu düşündüm hep. Sınıf ise ücra 
sokaklardan çok uzaklarda olmalıydı. 
“Light tecavüz” gibi ifadeler kullanan 
insanların eğitim kurumlarında bulun-
madığını, yan sıramda oturmadıklarını 
sanırdım. Bu onun da trajedisi elbette 
çünkü problem sadece dışarıda değil; 
içeride de... Burada, sınıfta, ilişkile-
rimde, sevişme hakkında nasıl düşün-
düğüm, nasıl konuştuğumda ve nasıl 
seviştiğimde– problem onda; evet, Bay 
“Elbette Bunun Tecavüz Olmadığını 
Söylemiyorum.” 

 ____________

¹ New York Magazine dergisinden çevril-
miştir. Orijinali için: http://nymag.com/
thecut/2012/08/my-diet-caffeine-free-
rape.html (Çeviri: Güneş ve Cemre.)








