İÇİNDEKİLER
4- Türkiye’den haberler
6- Dünyadan haberler
8-Yunanistan’da Kadın Mücadelesi / Eirini Gaitanau
10- Asiye Nasıl Kurtulur? / Ayşe Devrim Başterzi
12- İstihdamda Kayıp Kadınlar / Belkıs Kümbetoğlu, Aylin Akpınar,
İnci User ile söyleşi / Öznur Subaşı
14- AKP’nin Kadın İstihdamı Politikasının Düşündürdükleri / Zeynep
Bursa
16- cinselliğe maddeci açıdan bakmak / ayşe düzkan
18- Lezbiyen Aşkın Feminist Eleştiri İçin Kazanım ve İmkânları-II /
Hande Öğüt
20- Feminist Araştırmacılar Kongresi’nden Notlar / Deniz Ulusoy
DOSYA: Aile Dışında Hayat Var!
22- Aileyi Yeniden Gündemimize Almak
24- “Aileye Dönüş”: Nereye gitmiştik ki? / Özlem Barın - Ayşe Toksöz
26- AKP’nin Ailesi / Hülya Osmanağaoğlu
28- Cemaat Patentli Mermer Aile / Candan Yıldız
29- Devletle Bir Olup Kadını Bağımlılaştıran Aile İdeolojisi Üzerine /
Elif Kutlu
30- Bizim "Güzel" ve Özverili Emeğimiz / Yeşim Dinçer
31- “Artık Annesin, Durul Biraz” / İlkbahar Atılgan
33- Anneliğin Yeni Biçimi: Doğalcılık / Biray Kolluoğlu
35- Yuvarlak Masa: Ailede Kız Çocuğu
37- Ya Işık Dışarda , Karanlık Olan Evse? / Gülhan Davarcı
39- Evin Dekoru Önünde Hayatın Tiyatrosu / Şöhret Baltaş
41- Cinsiyetçi Olmayan Vodvil Mümkün müdür? / Başak Biner
42- Yoktur Aile Gibisi / Hatice Yeşildal
44- Evlilik İmtiyazını Reddetmek
45- Boşanırken Anladık ki Erkek egemen Sistemle Evliymişiz /
Fatoş Hacıvelioğlu - Merih Topal
47- Boşanmış Bir Kadının Hikâyesi / Tuğba Özcan
48- Yasalar Hep Aileyi Korudu / Funda Ekin
50- Heteronormatif Aile / Demet Bolat
51- Ailen Biliyor mu? / Hasbiye Günaçtı
52- Eşcinsel Bireylerin Aile ile İmtihanı / Pınar Büyüktaş
53- Ailenin Ötesini Tahayyül Etmek / Sevgi Adak
55- Devletin Şiddet ve “Sığınak” Konusundaki Yeni Yapısı: “ŞÖNİM”
/ Deniz Bayram
56- Kadından Kadına Dayanışma ile Güçleniyoruz! /Açelya Uçan
58- Bellek: “Bir Bıçağın Sırtında Dolaşıyoruz…” Stella Ovadia ile
söyleşi / Cemre Baytok
60- Nasıl Feminist Oldum? Öğrenmek Zor, Öğrenmek Uzun /
Begüm Hergüvenç
61- Sevgi Bahane Ataerki Şahane / Dilek Şentürk
62- Öykü: Tut Beni / Merih Topal
64-Kitap: Vejeteryan Külkedisi’nin Düşündürdükleri / Ezgi Burgan
65- Hipster Cinsiyetçilik Çağı / Elissa Bassist
66- Hiç Şaşırmadık!

Merhaba
Evlenen çiftler için yaygın olarak kullanılan bir söz vardır: “Aşkları evlilikle sonlandı.” Bildiğiniz üzere, bir önceki sayımızda aşk denen mefhumun kadınlar için anlamını
tartıştık. Bu sayımızda evlilikle sonlanan şeyin “aşk” olmadığının farkındalığıyla, aşkın bir üst aşaması olarak görülen ailenin, birbirine “âşık” bir erkek, bir kadın ve onların
“aşklarının meyvesi” çocuklardan başka bir şey olduğunu
anlatmaya çalıştık. Bunu anlatmaya çalışırken de, “mutluluk mekânı” olarak kurgulanan “aile evleri”nin kadınlara
sunduğu boşluk duygusundan, popüler film ve dizilerin aileyi ele alış şekillerine; dünyada yeni muhafazakârlığın ve
neoliberalizmin aileye etkisinden, bunun Türkiye’de AKP
ve Gülen Cemaati cephelerindeki yansımalarına; evlilik
- boşanma, zorunlu annelik, duygusal / cinsel ilişkilerde
yoksunluk, heteroseksüelliğin dayatılması, aile ilişkilerinde kadın emeğine zorbaca el konması gibi bir dizi konuya
el attık. “Aile dışında hayat var” diyerek, dosyanın sonunda, bize dayatılanın dışındaki birlikte yaşam biçimlerinin
imkânlarına dair bir arayışa girdik ve bambaşka bir hayat
tahayyülü oluşturma yolunda bir adım atmayı amaçladık.
Uzun zamandır aile konusunu tartışmayan feministlerin, bu
konuda tekrar politik söz üretmeye başlaması için bu sayımızın mütevazı bir başlangıç oluşturmasını umut ediyoruz.
Bu sayımızın kapak görseli için Güneş Terkol'a teşekkür ederiz. Mutfak cadıları, Beden, Mor Çatı ve Çeviri
sayfalarımızı sürekli kılmak amacıyla hazırlamıştık. Beden
sayfalarımızda Ayşe Düzkan, Cinselliği Kuramlaştırmak
adlı kitap üzerinden cinselliğin politikasını tartışıyor. Bellek sayfamızda, 1983 yılında yayımlanmaya başlayan ve
dönemin çığır açıcı bir deneyimi olan Somut dergisinin 4.
Sayfası’nı hazırlayanlardan biri olarak Stella Ovadia ile bir
röportaj yaptık. Mutfak cadıları bölümünde yer alan "İstihdamda Kayıp Kadınlar" adlı röportajda, işçi dahi olsalar
kadınların işgücü piyasasında yok sayılmalarını anlattık.
Hande Öğüt’ün önceki sayıda yer alan "Lezbiyen Aşkın
Feminist Eleştiri İçin Kazanım ve İmkânları" adlı yazısının
devamını bu sayıda okuyacaksınız.
Uzun zamandır öyle bir ruh hali içindeyiz ki, olaylar
karşısında şaşırıp şaşırmama duygusu arasında gidip geliyoruz. Tam da dergimizi yayına hazırladığımız bugünlerde,
bize yine bu duyguyu yaşatan bir olay oldu. Feminist yol
arkadaşımız Pınar Selek’e 15 yıldır süren davasında üç beraat kararından sonra ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Şimdiye kadar söylediğimiz gibi, bu hukuksuz kararı tanımıyoruz ve Pınar’a tanığız. Öte yandan, 29 Aralık 2012’de
birinci yılını tamamlayan Uludere/Roboski katliamını da,
feministler olarak unutmayacağız. Bunu tekrar dile getirmek ve kayıplarının yasını bile gönüllerince tutamayan
kadınlarla dayanışmak için bu yıl yine Roboski’ye gittik.
İnadına umut ve isyan diyerek 8 Mart’ta alanlarda buluşmak dileğiyle…

Sosyalist Feminist Kolektif

Sahibi: Filiz Yücel Yazı İşleri Müdürü: Berrin Hatacıkoğlu
Feminist Politika Merkez: Tel Sokak No:20/3 Beyoğlu/İstanbul Telefon: 0212 243 49 93 Faks: 0212 243 49 93
Matbaa: Sena Ofset Ambalaj Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Litros Yolu 2. Mat. Sit. B Blok K: 6 No: 4NB7/9-11 Topkapı İST.
Tel: 0212 613 0321 - Fax: 0212 613 3846
İletişim: feministpolitika@gmail.com www.sosyalistfeministkolektif.org

Abonelik İçin: http://sosyalistfeministkolektif.org/abone-ol
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TÜRKİYE’DEN

Sakine, Fidan ve Leyla…
Üç kadın üç mücadele tarihi
PKK kurucu kadrosundaki iki kadından biri olan Sakine Cansız, KNK Paris
temsilcisi Fidan Doğan ile gençlik hareketi
üyesi Leyla Şaylemez Paris’te 9 Ocak’ta
suikast sonucu öldürüldü. Üç kadın için
önce infazların gerçekleştiği yerde tören
düzenlendi. Ardından Diyarbakır’a getirilen cenazeleri on binler karşıladı. Üç Kürt
siyasi kadının cenazeleri kadınların omuzlarında taşındı. Sakine Cansız Dersim,
Fidan Doğan Maraş, Leyla Şaylemez ise
Mersin’de toprağa verildi.

Katil zanlısı baba
hâlâ bulunamıyor

Cinayetler, “İmralı-Ankara” görüşmelerine denk geldi. BDP cephesi “hem tasfiye hem müzakere olmaz” diyerek “barış”
vurgusundan vazgeçmedi.
Sakine Cansız Kürt kadın hareketinin
oluşumuna emek harcayan isimlerdendi. Siyasi geçmişi, işkence ve Diyarbakır
Cezaevi’ndeki direnişi, birçok Kürt kadını
etkiledi. Siyasi cinayetler tarihinde devrimci kadınlara yönelik her işkence ve
öldürme Mirabel kardeşlerin mücadelesinden bir iz taşır.

Kürtaja fiili yasak getiren yasa taslağı
Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
“Üreme Sağlığı Yasa Taslağı”na ilişkin
çalışmalarını tamamladı. 10 haftalık kürtaj süresi korunurken, taslak hem doktorlara hem de kadınlara yönelik cezaları
artırıyor. Taslağa göre yasal süreyi aştığı
halde kürtaj yapan doktorlara verilen cezalar sekiz yıla çıkarılıyor. Eğer bir kadın yasal kürtaj süresi geçtikten sonra fetusu kendi çabası ile düşürürse, bir yıllık
hapis cezası da iki yıla çıkarılıyor. Memleketin her tarafı tam teşekküllü devlet
hastanesiyle doluymuş gibi kürtaj için
“ tam teşekküllü devlet hastanesi” şartı
getiriliyor. Kadına psikolojik şiddet olarak yorumlanabilecek “ceninin kalp atışı
dinletilmesi” uygulaması da getirilecek.

Bir iki üç daha fazla feminist sanat
Zeyno Pekünlü’nün sergisi
Derdi var belli ki bu erkek sistemle
ve onun yeniden ürettiği, işbirliği yaptığı milliyetçilik ve ırkçılıkla. Zeyno
Pekünlü’den; bir feminist kadın sanatçıdan söz ediyoruz. Ocak ayında Sanatorium’daki “Beni Osman Öldürdü”
sergisinde öne çıkan eleştirel ve ironik
anlatım etkileyiciydi. Bir grup feminist ziyaretçinin ortak duygusu buydu.
Resmi ideolojinin amentüsü Nutuk’ta
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hangi kelimenin kaç defa kullanıldığını tek tek saymış. İnşa edilmiş milliyetçilik ideolojisini kendi içindeki
çelişkisiyle aktardığı video da oldukça
güçlüydü. Gündelik hayatımızda karşımıza çıkan imaj, sembol, ses ve metinleri feminist bir gözle analiz eden
Pekünlü, milliyetçilik, militarizm ve
patriyarka gibi tahakküm mekanizmalarının işleyişlerini birbirine bağlaya-

Ahmet Yıldız cinayeti davasında
sanık baba hâlâ kayıp. Bulunamadığı gerekçesiyle babanın getirilmediği
25 Ocak’taki duruşmada, avukat Fırat
Söyle, dernek üyelerinin katledilen
Ahmet Yıldız ile akrabalık bağları bulunmamasına rağmen davayı en başından beri izlediklerini, Ahmet Yıldız'ın
hiçbir yakınının davayı takip etmediğini belirterek SPOD'un davaya müdahil olmasını istedi. Mahkeme Sosyal
Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin
(SPoD) müdahillik talebini reddetti.
Duruşmayı takip etmek isteyen 20 kişiden sadece altısına izin verilmesi de
not düşülmeli. Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada sanığın yakalanmasının beklenmesi
kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 27
Mayıs saat 14:00’da.
rak dairesel döngünün sürekliliğinden
bahsediyor gibiydi.
Basın bülteninden: “Erkek erkeğe,
1950 - 1980 yılları arasında çekilmiş
yüzün üzerinde melodramdan derlenen
sahnelerle oluşturulmuş bir buluntu
film çalışması. Melodramların büyük
çoğunluğunda başroldeki erkeğin hikayesi kadınların yaptıkları ya da kadınların başına gelenler tarafından kurulmaktadır. İyilik de kötülük
de erkeğe kadının dolayımından ulaşmaktadır. Peki hikayelerden kadını çıkardığımız
zaman elimizde ne kalır? Erkekler melodramlarda tamamen yalnız kaldıkları anlarda
nasıl temsil edilmişlerdir?”

TÜRKİYE’DEN

Pınar Selek’e
özgürlük, hepimize
özgürlük!
Mısır Çarşısı Davası’nda iki kez beraat alan yol arkadaşımız Pınar Selek
için yerel mahkeme hukuksuz bir karara
imza attı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama sonunda Selek için ağırlaştırılmış müebbet kararı
verdi.
Daha önce verilen beraat kararında
direnilmesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı, “Bana göre hangi sanığın
bu olaya katıldığından daha önemlisi,
öncelikle Mısır Çarşısı'ndaki bu patlamanın bombadan mı yoksa, başka bir
sebepten mi kaynaklandığı tespit edilememesi. Sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'e isnat edilen Mısır Çarşısı
patlamasına ilişkin atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin
ve inandırıcı deliller elde edilemedi”
dedi. Buna karşın karar oy çoğunluğu
ile alındı.
Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukatı ve babası Alp Selek
kararı bir hukuk skandalı olarak tanımladı. Mahkemede çok usulsüzlük olduğunu aktardı. “Pınar’a daha önce iki kez
beraat kararı verildi, kararı savcı temyiz
etti. Bir süre sonra davanın asıl hakimi
hasta oldu. Asıl hakimin yokluğunda
karar usulsüz bir şekilde geri alındı. Ve
bugün de Pınar’ın mahkumiyetine karar
verildi. Burada bulunan herkesle birlikte
bu hukuksuz kararı veren herkese karşı
sonuna kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz” dedi.

Melek'in
duruşması
ertelendi
Kocası ve kocasının ailesi tarafından
üç ay boyunca evin tuvaletinde kapatılan, yani ölüme terk edilen Melek Karaaslan cinayeti ile ilgili davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi. Ağrı Ağır
Ceza Mahkmesi'nde görülen duruşmayı
VAKAD, Muş Kadın Derneği, Van Belediyesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi (VAKASUM), Ağrı
Kadın Platformu, Ağrı Tabipler Odası,
KESK ve Ağrı Barosu'na bağlı avukatlar izledi. Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava 13 Mart’a ertelendi.

Nejla Yıldız’ın katiline indirim yok!

BES üyesi ve Ankara Adliyesi çalışanı Nejla Yıldız’ın 2010’da bıçaklanarak
öldürülmesi ile ilgili davada sanık hakkında 7 Aralık’ta “ağırlaştırılmış müebbet hapis” kararı çıktı. Karar, “tasarlayarak öldürme”den verilirken, haksız

Samatya’da
neler oluyor?
Samatya’da, Aralık ayının başında, yalnız yaşayan 87 yaşındaki bir
Ermeni kadın saldırıya uğramıştı.
Ziynet eşyaları çalınan kadın, saldırı sonucunda bir gözünü kaybetmiş,
bir süre yoğun bakımda kaldıktan
sonra taburcu olmuştu.
28 Aralık Cuma günü ise Maritsa Küçük adlı 85 yaşındaki kadının, Samatya’da tek başına yaşadığı
evinde vahşice öldürülmesi kamuoyunda hâlâ tartışılıyor. Vücuduna
aldığı bıçak darbeleri sonucu ölen
Küçük çıplak halde bulunmuştu. 6
Ocak Pazar günü de, kiliseye gitmek
üzere olan yaşlı bir Ermeni kadın
kaçırılmaya çalışılmıştı. Son olarak
23 Ocak’ta bir Ermeni kadının daha
saldırıya uğraması nefret cinayetlerini çağrıştırarak “Samatya’da Ermenilere yönelik örgütlü bir saldırı
mı var?” sorusunu gündeme getirdi.

tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme emsal niteliğinde
müdahillik kararından geri dönerek, Kadın Dayanışma Vakfı, BES
ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin
müdahilliğini kaldırdı. Duruşmada
yaşanan en ilginç tablo ise, yargılama süresince deli taklidi yapan sanık Gazi Baltacı’nın, son celsede gayet
aklı başında bir tavırla söz alarak kendisinin ceza alması için kadın örgütlerinin
özellikle uğraştığını söylemesi ve kadın
avukatları hedef göstermesi oldu.

Şiddet
uygulayan vekil
olamayacak
Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili seçilme yeterliliği maddesinde
uzlaştı: Kadınlara ve çocuklara şiddet
uyguladığı mahkeme kararıyla tespit
edilenler milletvekili olamayacak.
Yeni Anayasa'da milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin maddeyi görüşen Anayasa Uzlaşma Komisyonu, taciz
ve tecavüzde bulunan, işkence yapan ve
insanlığa karşı suç işleyenlerin milletvekili seçilemeyeceklerini hükme bağladı.
Yapılan düzenlemeye göre, "Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, cinsel dokunulmazlıklara
karşı suçlar, kadına ve çocuğa yönelik
şiddet, insanlığa karşı suçlar ve işkence
suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar" milletvekili olamayacak.

Gürkan protestosunu Baro tanıdı!
Fethiye Davası’nda sanık tecavüzcülerin avukatı Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan’ı, Ankara Barosu’nun
düzenlediği Hukuk Kurultayı’nda protesto ettiği gerekçesiyle, feminist avukat
arkadaşımız Candan Dumrul’a üyesi olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin
soruşturulması açılmıştı. 25 Ocak’taki
duruşmada soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi. Kamuoyunda Fethiye Davası olarak bilinen toplu tecavüz
davasında, yargının erkek egemen tutumu ve tecavüz sanıklarının avukatlığını

Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker
Gürkan’ın üstlenmiş olması, tüm ülkede
kadın örgütleri tarafından çeşitli eylemlerle protesto edilmişti.
feminist
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Hindistan’da toplu tecavüzler

Hindistan’ın başkenti Delhi’de, 16
Aralık 2012’de erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 erkeğin tecavüzüne uğrayan 23 yaşındaki Jyoti Singh Pandey,
kaldırıldığı hastanede on üç gün sonra
yaşamını yitirdi. Hindistan’da yasalar,
cinsel suç mağdurlarının kimliklerinin
gizlenmesini ve bu biçimde korunmalarını emrediyor. Buna karşın öldürülen
kadının babası kızının yanlış bir şey
yapmadığını vurguladı ve kızının ismini
açıklayarak bütün dünyadaki kadınların bundan cesaret alacaklarını söyledi.
Olayın ardından tecavüzcülerin kimliği
DNA testiyle doğrulandı. Hindistan’ın
pek çok ilinde yapılan gösterilerde kadınlar, “Sokakta çıplak gezsem bile
bana tecavüz etmeye hakkınız yok”,
“Daha sıkı yasalar değil, etkin yargılama istiyoruz” gibi dövizler taşıdılar.
Ancak polis, binlerce göstericiye vahşice müdahale etti ve gösterileri yasakladı. Bu olaydan üç hafta sonra, bu defa
ülkenin kuzeyindeki Pencap eyaletinde

29 yaşındaki bir kadın otobüs yolculuğu yaparken, aracın sürücüsü ve muavin tarafından kaçırılarak yedi erkeğin
tecavüzüne uğradı. Kadının şikâyetçi
olması üzerine polis, şoför ve muavin
dahil altı erkeği gözaltına aldı. Ülkenin
diğer bölgelerinden de tecavüz haberleri gelmeye devam ediyor. Tripura’da
10 erkek 26 yaşındaki bir kadını ağaca
bağlayarak herkesin gözü önünde saatlerce tecavüz etti. Bihar’da üç erkek,
okuldan eve dönen 15 yaşında bir kız
çocuğuna tecavüz etti ve yine toplu tecavüze uğrayan 15 yaşındaki başka bir
kız çocuğunun cesedi nehirde bulundu.
Bu olayların ardından alınan başlıca önlem, polisin sokağa çıkan genç kadınları ve çiftleri uyarmasıydı; böylelikle
sözüm ona taciz ve tecavüzle mücadele
ediyordu.
Hindistan Yeni Sendika Girişimi
(NTUI), yayınladığı bildiride, yaşanan
olayı anlamlandırmada önemli olduğunu düşündüğümüz şu ifadelere yer

verdi: “Yeni Delhi’de kendiliğinden
gelişen, bugüne kadar Hindistan’da tecavüze karşı yapılan en yaygın protesto
gösterilerine karşı hükümet güçlerinin
acımasız tavrı gözlendi. Hindistan’da
kadına yönelik cinsel suçlardaki artışın
temel nedeninin bir yandan kadınların
daha fazla toplumsal yaşama katılması olduğu iddia edilirken, diğer yandan
artık bu tür suçların gizlenmemesi ve
kayıt altına alınmasının önemine dikkat
çekiliyor. Bütün bunlara karşı ise, siyasi
iktidar tarafından bu tür suçları önlemenin bir yolu olarak kadınları kadın hareketinden uzaklaştırıp eve hapsetme seçeneği sunuluyor... Aslında gerçek olan
şu ki, kadına yönelik şiddet yalnızca bir
bireyin ya da grubun eylemi olmayıp
esas olarak hegemonik erkekliği yücelten patriyarkal toplumun bir ürünüdür.
Bu durum sessizlik kültürü ve sorunun
büyüklüğünün farkına varılamaması
ile devamlılık kazandı. Yasama, yürütme ve yargı sisteminin kadına yönelik
şiddet eylemleri karşısında yasalar yapmak ve kurbanın en kısa sürede adalete
ulaşmasını sağlamak konusundaki başarısızlığı, Hindistan Anayasası’nın kadın
erkek eşitliğini sağlama sözünü yerine
getiremediğini de ortaya koyuyor. Bu da
suçun soruşturulması ve adalet sisteminin kadına yönelik işlenen suçları hakkıyla kovuşturmasıyla mümkün olacaktır... Ne çatışma bölgelerinde, ne de kamusal alan ya da işyerlerinde, hatta dört
duvar arasında kadına yönelik tecavüz
ve diğer cinsel suçların cinsellikle ilgisi
yoktur. Tecavüz, iktidar ve erkeklik tarafından belirlenen toplumsal kültürün
göstergesi olan cinsel şiddet biçimidir.
Erkekler tarihsel olarak cinsel ayrımcılığa ilişkin toplumsal kültürü yerleştirmek için şiddete başvururlar.”

Rizana Nafeek ve tüm göçmen ev işçileri...

“Rizana’ya özgürlük”
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Sri Lanka’lı göçmen Rizana Nafeek, 9 Ocak 2013’te Suudi Arabistan’da
idam edildi. Çocuk bakıcısı olarak çalışan Nafeek, 2005’te baktığı çocuğun
ölümüne sebep olma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından, ifadesinin çevirisinin çarpıtılarak
yapılması, avukat bulundurulmaması
gibi çeşitli hukuksuzluklarla ilerleyen
yargılama süreci, yedi yılın sonunda,
infazla sona erdi. İdam, yalnızca Suudi Arabistan’daki hukuk sisteminin

işleyişine ilişkin eleştirileri gündeme
getirmekle kalmadı, ülkede sayıları bir
ila bir buçuk milyon arası olduğu tahmin edilen göçmen ev işçileri konusunu da tartışmaya açtı. İş yasalarında
esamesi okunmayan göçmen ev işçileri, sömürüye hatta zorla çalıştırılmaya
son derece açık bir konumda yaşarken,
işverenleri tarafından suçlandıkları durumlarda, iş ararken kaydoldukları aracı kurumun savunmalarını üstlenmesini
ummaktan başka çıkar yolları yok.

DÜNYADAN

Kuzey İrlanda kürtaj yasasını
yeniden düşünecek
Kuzey İranda Sağlık Bakanı James Reilly, kürtaj yasasının en kısa
zamanda yeniden düşünülerek, muğlak ifadelerinin “aydınlatılacağını”
belirtti. İrlanda’da kürtaj, ancak gebelik kadının yaşamını tehdit ettiği hallerde yasal. Gebeliğin hangi noktada
bir kadının hayatını tehdit eder hale
geldiği ve kadının sağlığını korumak
adına sağlık personelinin atması gereken adımlar, yeni düzenlemeyle açığa
kavuşturulacak. Hükümet, Galway’de
bir hastanedeki sağlık personelinin düşük yapmakta olan 17 haftalık hamile
Savita Halappanavar’a kürtaj yapmayı
reddederek ölümüne sebep olması sonucu konuyu gündemine aldı.
Katolikliğin en kuvvetli olduğu
ülkelerden İrlanda’da kürtaj konusu,
“gebelikte kadının ve bebeğin hayatına

yönelik eşit koruma” ilkesi üzerinden
tartışılıyor. Yeni düzenleme konusunda
yapılan açıklamalar, intihar ihtimalini
de “hayata yönelik tehdit” olarak kabul
ettikleri için kürtaj karşıtı grupları şimdiden harekete geçirdi bile. Buna karşılık, feminist ve seçim-yanlısı (prochoice) gruplar, bu düzenlemeyi yine
de olumlu bir adım olarak görüyor ve
kürtajın başka açılardan tartışılmasının
önünü açabileceğini vurguluyorlar.

Amerika’da seçimi kim kazanmıştı?
6 Kasım’da yapılan seçimlerde
muhafazakâr Mitt Romney’ye karşı,
liberal Barack Obama’nın yeniden seçilmesi, aynı esnada yapılan referandumlarla çeşitli eyaletlerde eşcinsel
evliliğin tanınması, Amerikan Yüksek
Mahkemesi’nin “Obamacare” olarak
bilinen “Karşılanabilir Sağlık Hakkı
Yasası”nı anayasaya aykırı bulmaması
gibi kimi gelişmeler, 2012 yılını Amerika’daki kadın hakları ve LGBT aktivistleri nezdinde “iyi bir yıl” haline getirdi.
Buna karşılık, 2013’ün daha ilk ayı itibariyle, bu olumlu resme gölge düşmeye başladı bile.
Öncelikle, Guttmacher Enstitüsü’nün
geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporuna göre 2012, Amerikan tarihinde kürtaj
(ve yanı sıra üreme sağlığı) haklarını
kısıtlayan en çok sayıda yasanın çıkarıldığı ve uygulamaya konulduğu yıl oldu:
Daha önceki rekor, 93 yasayla 2011 yılına aitken, 2012’de bu sayı 136 oldu. Dahası, 2013-2014 dönemi içerisinde karara bağlanması beklenen daha da fazla
sayıda taslak, eyaletlerin yasama organlarının masaları üzerinde bekliyor...
Ayrıca, 2012 seçimlerinde rekor sayıda kadın seçilerek iş başı yapmışken
(Parlamento’ya 80, Senato’ya 20 olmak
üzere 100 kadın seçildi; ki bu, Meclis
genelinde yüzde 20 temsiliyet demek
oluyor, yani “rekor” rakam, aslında pek

de yüksek sayılmaz), yılın ilk günlerinde Meclis’in ne yapmadığı büyük eleştiri konusu oldu: Süresi dolan Kadına
Yönelik Şiddet Yasası, yenilenmek üzere oylamaya dahi çıkarılmayarak sessiz
sedasız “öldü”.
Yasamanın durumu böyleyken, Yargı
da boş durmadı. California’da bir kadına, etrafın karanlık olmasından faydalanarak ve kadının erkek arkadaşı olduğu
izlenimini yaratarak tecavüz eden adamın aldığı ceza, temyiz mahkemesince
kadının evli olmaması gerekçesiyle iptal edildi. Mahkemenin kararına göre,
ancak “kocanın kimliğine bürünmek”
yasalarca tariflenmiş bir suç sayılıyor;
yani evli olmayan kadınların böyle bir
korumadan faydalanması mümkün değil.
Yani liberal hükümetin dört yıl daha görevde kalacak olması,
Amerika için (ve aslında, Amerikan “yardım
paketleri”nin dünyanın
pek çok yerindeki kadınlar için pek çok sağlık
hizmetine erişimin yegane adresi olduğunu hatırlarsak, dünyanın geri kalanı için) güzel günlerin
gelmekte olduğunu pek
de düşündürtmüyor.

SWP’yi sarsan
aklama
İngiltere’nin en büyük sol partisi Sosyalist İşçi Partisi’nde (Socialist Workers’
Party-SWP) yaşanan tecavüz, daha doğrusu, aklama krizi, partinin varlığını tehdit
eden bir noktaya geldi. “Burjuva hukukuna güvenmedikleri için” konuyu polise
bildirmekten imtina eden parti yetkilileri,
hakkında şikayet bulunan üst düzey parti
yöneticisini disiplin kurulu soruşturması
yürüterek akladı. Bu aklama karşısında
pek çok kişinin partiden ayrıldığı süreçte, yürütülen soruşturmanın tutanakları
basına yansıdı: Soruşturmanın suçlanan
kişiyi iyi tanıyan insanlarca yürütülmesi,
süreç boyunca kullanılan cinsiyetçi, kadını aşağılayan dil, kadını destekleyen iki
üyenin merkez komiteden uzaklaştırılması ve kadının beyanını esas almak şöyle
dursun, incelenmesi gereken pek çok noktanın dikkate alınmaması, üstüne üstlük
parti yetkililerinin süreci sonuna kadar
savunması, soruşturmanın olduğu kadar
partinin de güvenilirliğini sarstı. SWP,
programatik düzeyde feminizmi savunan
bir parti değildi, bunun yerine “kadınların
kurtuluşu”nu hedeflediğini ifade ediyordu. Bu dönemde, SWP’den ayrılan kadınlar, patriyarkal dayanışma ve örgüt içi
demokrasinin işlememesi yanında partinin
feminizme kapalı olmasını da eleştirdiler.
Parti yönetiminin getirilen eleştirileri duymayarak, son olarak konunun kendileri
için kapandığı açıklamasını yapmasının
ardından istifalar arttı. Partinin bu krizi
nasıl aşacağını ya da erkek dayanışması
adına örgütün gözden çıkarılıp çıkarılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Şimdilik görünen, bu patriyarkal dayanışma adına bir daralmanın göze alınmış
olduğu. Buna karşın partiden ayrılanlar
kadar, partide kalarak mücadele etmeyi
sürdüren kadınlar, olanların üstünün örtülmesine izin vermemek konusunda kararlı.
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Kriz zamanında feminizm:

Yunanistan’da kadın mücadelesi*

Kadın mücadelesi, cinsiyet ayrımcılığına son verme talebini kapitalist sisteme karşı
çıkmadan dile getiremez. Patriyarkanın, kapitalizmden bağımsız bir yapı olarak varlığını sürdürdüğü görüşünü kabul edemeyiz
Eirini Gaitanou

K

üresel kriz Yunanistan’ı çok
özgül ve yoğun bir biçimde
etkiliyor. Mayıs 2010’dan
beri, IMF-AB-AMB (Avrupa Merkez Bankası) “troykası” krizin
neoliberal yönetimini hızlandırmış durumda. Sürekli yeniden düzenlenen önlem paketleri, Avrupa sermayesini kurtarmaya yönelik olmakla beraber, yeni
dönemin neoliberalizmini belirlemede
Yunanistan’ı kobay olarak kullanıyor.
Alınan önlemler, hem toplumun
büyük bir kesiminin yaşam standartlarında ciddi bir düşüşe hem de
siyasetin ve devletin otoriterleşmesine
paralel giden sınıfsal bir kutuplaşmaya
yol açıyor. Son iki yıldır toplumsal ve
siyasi direnişler de tırmanışa geçmiş
durumda; bu direnişlerin döngüsel ve
çekişmeli doğasına rağmen toplumda
bir yarılma olduğu açıkça görülüyor. Bir
o kadar açık olan başka bir şey de, krizin
toplumun en korunmasız kesimlerini,
özellikle de kadınları ve gençleri çok
daha fazla etkilediği.
Toplumsal hareketler Yunanistan’da
son üç yıla damgasını vurdu. Bu
bağlamda, kadınlar krizden oldukça
etkilenen bir toplumsal kategori olduğu
için, feminist hareketin de güçlenmesini
beklerdik. Ancak, kadınların sorunları
ciddi bir şekilde ele alınmamakla kal-

mıyor, kriz döneminde yanıltıcı ya da
lüks olarak görülüyor.
Krizde kadınların durumu
İşsizlik oranı, Haziran 2012’de,
kadınlarda %28,1, erkeklerde ise %21,7
ile Yunanistan’ı, AB üye ülkelerine
kıyasla işsizlikte cinsiyet farkının en
fazla olduğu ülke pozisyonuna soktu.
İstihdam oranlarında da belirgin bir
fark var: kadınlarda %48,6’ya karşılık
erkeklerde %71,1. Hâlihazırda 15 24 yaş arası kadınların %62,1’i işsiz,
erkeklerde ise bu oran %46,8. Çalışma
koşullarında da çarpıcı farklılıklar var;
güvencesiz işlerde, işten çıkarmalarda,
ücretlerin ve işçi haklarının iflas ettiği
durumlarda başı kadınlar çekiyor.
Ücret eşitsizliği bir kural haline gelmiş
durumda. Hamile kadınlar ya işten
atılıyor ya da çocuk sahibi olmamayı
taahhüt etmek zorunda bırakılıyor ve
bu “tehlike” yüzünden düşük ücret
alıyor. Kadınların sosyal güvence hakkı
vahşice ihlal ediliyor ve emeklilik yaşı,
annelik izni, çocuk bakım hizmeti gibi
pozitif ayrımcılığa dayalı haklar ortadan
kaldırılıyor.
Krizin başka bir sonucu da refah
devletinin çökmesi ki, bu, kadınlar için
doğrudan sonuçları olan bir durum. Zira
açılan boşluğu kadınların doldurması
bekleniyor. Kreşler, gündüz okulları,
evde yardım, rehabilitasyon merkezleri
ve hastaneler gibi kamu hizmetleri,

pek çok yerel yönetim hizmeti ve sivil
toplum kuruluşu ya kaldırılıyor ya
da özelleştiriliyor. Bu ihtiyaçlar artık
ekseriyetle ailelere yükleniyor. Yeniden
üretim gereklerini karşılanması için
aileye dönüş, kriz döneminde birden çok
amaca hizmet ediyor: devlet giderlerinin
azaltılmasına, ilkel güvenlik ağlarının
oluşturulmasına, ücret kesintilerinin
emek gücünün yeniden üretimini
tamamen
durdurmasına,
yeniden
üretimin bazı işlevlerinin meta alanının
dışına itilerek engellenmesine ve
sistemin yeniden üretimi için gerekli olan
hiyerarşinin yeniden canlandırılmasına.
Özelleştirilen kamu hizmetleriyle de
sermaye için yeni bir kâr alanı açılıyor.
Böylece ikili ve çelişkili bir süreç işliyor:
Kapitalizm bir yandan bazı sektörleri
özelleştirme yoluyla ticarileştirirken,
diğer yandan yeniden üretim için daha
elzem olan bazı işlevlerin meta alanının
dışında, yani aile içinde yürütülmesini
sağlıyor. Dahası, kamu sektörünün
toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesindeki rolü, kriz bahane edilerek
sıfırlanıyor. Son olarak, krizde sendikal
hareketin düşüşe geçmesi, toplumun
en korunmasız kesimlerinden olan
kadınları olumsuz yönde etkiliyor.

Krizin başka bir sonucu da
refah devletinin çökmesi ki,
bu kadınlar için doğrudan
sonuçları olan bir durum.
Zira açılan boşluğu
kadınların doldurması
bekleniyor
Kadınların krizden ne şekilde
etkilendiğinin daha iyi anlaşılması için,
istihdam alanındaki niteliksel değişimlerin de analiz edilmesi gerekir.
Kadınların emek piyasasına girişleri,
kötü çalışma koşulları ve çalışma
saatleri, vasıf bazında eksik istihdam,
toplumsal olarak aşağılayıcı işlerin
kabullenilişi ve ücretsiz emek ile
belirleniyor. Bu yüzden, neoliberalizmin
bugünkü
aşamasında
şiddetlenen
eğilim, kadınların basitçe istihdam
dışı bırakılmalarından ziyade daha
fazla sömürülmeleri oluyor. Krizde
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kadınların konumu, istihdam
yapısının ötesinde de etkileniyor;
toplumsal hayatın özelleşmesi,
bireycilik
ve
soyutlanma,
geleneksel değerlere dönüş,
kadına yönelik şiddet olayları,
psikolojik ve ruhsal sorunlar
giderek artıyor.
Kadınların krizden önceki
konumu
Yunanistan’da
kadınlar,
krizden
önce
de,
emek
piyasasındaki ücretler, işsizlik,
çalışma koşulları, terfiler ve
enformel çalışma ile ilgili ciddi
eşitsizliklerle
boğuşuyordu.
Kadınların çalışma koşulları her
zaman güvencesizdi. Elbette
kadınların emek piyasasındaki
pozisyonları arasında eğitim, yaş
ve etnik kökene dayanan büyük
farklılıklar da vardı.
Kadınların istihdama katılımını tam anlamıyla ele almak,
bunu
çevreleyen
ideolojik
çerçeveyi incelemeden imkânsız
olur. Yunan toplumu, geleneksel
toplumun bazı öğelerini muhafaza ediyor. Örneğin emek, her
zaman erkeklerle ilişkilendirildi ve
gelişimi erkeklere göre oldu. Erkek,
“ailesinin” geçiminden, bekasından ve
üremesinden sorumludur ve “ailenin
efendisidir”. Kadınlar ise kamusal
hayattan dışlandı, eve hapsedildi. Bu
kültürel ve ideolojik arka plan, din,
milliyetçilik ve ailenin rolünü pekiştiren
ve yeniden üreten küçük burjuva
ideolojisi ile desteklenir.
Bu yüzden, kadın kurtuluş mücadelelerinde, çalışmanın yanı sıra, bir
kadının “iyi bir eş ve anne” olmasına
yönelik talepler de yer aldı. Yani feminist
hareket, kadınların özgürleşmesi için
çalışma hayatına katılmalarını talep
etti, ancak düsturu “İkisini birden
yapabilirim” oldu. Kadınların yalnızca
“klasik” aile rolleriyle yetinmesi bugün
artık demode bulunsa da, bu bakış
açısının ideolojik özü geçerliliğini koruyor. Bu madalyonun arka yüzünde ise,
gücünü kadın bedeninin cinsel bir nesne
olarak sınırsızca kullanılmasından
alan bir cinsiyetçilik var. Sömürünün,
tahakkümün ve cinsiyet ayrımcılığının
bu “yeni” biçimi, kadın bedenine
dair basmakalıp görüşlerin, kadın
bedeninin
cinsel
çağrışımlarının
yeniden üretilmesinin ve kadınların
nesneleştirilmesinin sonucu; kadınlarsa
bu yöntemi çoğunlukla kabullendi
ve bu süreçte aktif olarak yer aldılar.
Kadın bedeninin ticarileştirilme eğili-

mi, ideolojik çağrışımlarının yanı sıra,
sermaye için de çoklu bir kâr alanı
açıyor.
Yunanistan’da feminist mücadeleler,
çoğunlukla iki dünya savaşı arasındaki
yıllarda ve 1974 sonrasındaki siyasi
geçiş döneminde gerçekleşti ve
kadınların konumu açısından önemli
kazanımlar elde edildi. 80’lerde kısmi
koruma yasaları çıkarıldı; ancak bu
yasalar kitlesel bir talebin sonucu
olmaktan ziyade “tepeden” indi. Bu
yüzden feminizm kurumsal bir nitelik
kazandı. Sol ise, toplumsal mücadelenin
bir erkek işi olduğu fikrine bağlı kaldı.
Sol içinden çıkmış radikal feminist
oluşumlar da elbette mevcut. Siyasi
örgütlerin çoğunun ayrı kadın örgütlenmesi var ve bazı anarşist gruplar
kadın meselesiyle ilgileniyor; özellikle cinsiyetçilik ve homofobi söz
konusu olduğunda dayanışma ağları
örgütleniyor. Ancak bunlar genellikle
tepkisel ve savunmacı hareketler oluyor
ve siyasi düzeyde veya sendikalarda,
kadınların kendi özgürlükleri için
mücadele edecekleri kalıcı, kitlesel
yapılar henüz oluşmuş değil.
Feminist mücadelenin potansiyeli
Dolayısıyla, kadınların talepleri
farklı toplumsal temsiller aracılığıyla
dile getiriliyor. Bu da, hele de kriz
döneminde, kadın sorunlarının küçümsenmesine sebep oluyor. Toplumdaki güvensizlik, daha istikrarlı

bulunan geleneksel değerlere
dönüşü ve “kanun ve nizam”
talebini güçlendirirken, erkekler de kadınlar karşısında geleneksel rollerine sarılarak “kayıp
erkekliklerini” bulmaya çalışıyor. Açıkça faşist bir çeteparti olan Altın Şafak’ın geçen
seçimlerde birdenbire %7 oy
alması, bu durumun önemli
göstergelerinden biri.
Yunanistan’da feminist mücadele, krizin bu aşamasında,
bağımsız bir kadın mücadelesi
şeklinde ilerlemiyor. Ancak
kadınların bu dönemde oynayacağı rol, ister bağımsız örgütlenmeleriyle, isterse diğer toplumsal ve siyasi mücadelelere
kitlesel katılımlarıyla olsun, kilit
önem taşıyor. Radikal toplumsal
hareketlerin yükselişte oldu-ğu
bu dönemde, feminist mücadele
de yeni bir anlam kazanıyor çünkü
yeni imkânlar ortaya çıkıyor. Belli
taleplerin gerçekleşmesi, mevcut
mücadelenin toplumsal cinsiyet
meseleleriyle zenginleştirilmesi,
burjuva sınıfıyla olan siyasi
anlaşmazlıkları derinleştirebilir; yani,
burjuva hegemonyasıyla olan çatışmayı,
kadınların
toplumda
ve
üretim
alanındaki pozisyonlarını yükselterek
kadınlar lehine güçlendirebilir ve yaygınlaştırabilir.

Kamu sektörünün toplumsal
cinsiyet eşitliğinin
desteklenmesindeki rolü,
kriz bahane edilerek ortadan
kaldırılıyor
Kadın mücadelesi, cinsiyet ayrımcılığına son verme talebini kapitalist
sisteme karşı çıkmadan dile getiremez.
Patriyarkanın, kapitalizmden bağımsız
olarak varlığını sürdürdüğü görüşünü
kabul edemeyiz. Değişimin potansiyel
öznelerinin, yani kadınların, toplumsal
konumlarının yükselmesi önemlidir
çünkü “sefil” durumda olan, toplumsal ve
siyasi mücadelede başı çekemez. Daha
da önemlisi, kapitalist hegemonyaya
maddeci bir karşı çıkış olarak farklı bir
toplumsal örgütlenmenin tohumlarını
ancak bu şekilde ekebiliriz. Bu da,
bugünün özgül kriz koşullarında, sadece
kadınların değil, kadınlarla erkeklerin
birlikte mücadelesini gerektiriyor.
________________
* Çeviri: Selin Çağatay
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Kadınların görünmeyen emeği, görünmeyen
yorgun ruhları: Asiye nasıl kurtulur?
Reklamların o etkileyici ve tahripkâr “anne eli değmiş gibi” sloganı, evdeki işin özenle,
sevgiyle yapılması gerektiğini söylüyor bizlere
Ayşe Devrim Başterzi

O

ğlumun doğumundan bu
yana her işe yardımcı olan
Asiye işten ayrıldı. Yazarken bile buna “işten ayrılma” demekte zorlanıyorum; bir terkediliş hali gibi geliyor bana. Oğlumun
“Teyzem beni artık sevmiyor mu? Çok
yaramazlık yapıp evi dağıttığım için mi
artık evimize gelmiyor?” sorularıyla,
Emile Ajar’ın Onca Yoksulluk Varken
isimli nefis romanı geldi aklıma:
“Size ilk ağızdan söyleyebilirim ki,
asansörsüz bir altıncı katta oturuyorduk
ve bu durum bütün kilolarına karşın yalnızca iki bacağı olan Madam Rosa için
gerçek bir gündelik yaşam kaynağıydı;
derdiyle kederiyle. Bize hep anımsatırdı bunu, tabii başka bir şeyden yakınmadığı zamanlar, çünkü aynı zamanda
Yahudiydi. Sağlığı da iyi değildi ve size
ta baştan söyleyebilirim ki, bir asansörü
hak edecek kadındı...
Madam Rosa’nın sadece ay sonunda
gelen bir havale için bana baktığını önceleri bilmiyordum. Bunu öğrendiğim
zaman artık altı ya da yedi yaşımı doldurmuştum, parayla bakıldığımı bilmek
beni iyice sarstı. Madam Rosa’nın beni
bedavaya sevdiğini, birbirimiz için bir
anlam taşıdığımızı sanıyordum. Bütün
bir gece ağladım; ilk büyük kederimdi
bu.”
Bu romanın başlangıç cümleleri bugünlerde sık sık aklıma geliyor; “parayla bakılmak”, “bedavaya sevilmek”,
“birbiri için anlam taşımak” üzerine düşünüyorum. Ev işlerinin, bakım işlerinin
nasıl da her şekilde kadınlara kader gibi
yazıldığını; bu işi düşük ücretle, sigortasız olarak yapan kadınlardan ev emeği
satın alsak bile bir yandan da onlardan
nasıl sevgi, şefkat ve bağlılık beklediğimizi (ve benden de beklendiğini) fark
ediyorum. Asiye ile aramdaki dayanışmanın (ve belki sömürünün) sona ermesiyle, çokça çalıştığım bir dönemde
evin içinin işlerini de üstlenmek zorunda kaldım. Üstüne bir de, evde kalayım,
okul açılmadan oğlumla zaman geçiririm diye izin alınca, kimlik bilgilerim
birbirine karıştı; ‘doktor’, ‘kadın’, ‘ev
kadını’, ‘anne’, ‘akademisyen’...
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Her sabah 7’de, "Evdeyim, güzel
şeyler yesin" düşüncesiyle, ballı börekli
kahvaltı hazırlıklarıyla başlayan gün,
"Ben bunu beğenmedim anne!" diyen
oğlumun peşinden dolaşmakla, kahvaltı
sofrasını topladıktan sonra evin kiri pası
ile uğraşıp hızla öğle yemeği için "besleyici" yemekler hazırlamakla devam etti.
"Sen benimle oynamak için izin almıştın hani?" serzenişine yenik düşüp (ben
bunun için izin almamış mıydım zaten?)
oyunla geçen 1-2 saatten sonra bulaşıklar,
çamaşırlar, ütü, etrafı düzenleme işleri ve
bir de üstüne “Evdeyim, dolma da yaparım, fasulye de,” düşüncesiyle hazırlanan akşam yemeği... Hazırlaması 1-2
saat alan bir iki kap yemeğin 10 dakika
içinde hızla tüketilip, üstüne de bir yığın tabak tencere bulaşığı bırakması büyük haksızlık! Bir de üstüne, “Tüm gün
evdeydin, şunu da sen yapsana...” diye
başlayan cümleler çıldırtıcı. Ev işlerinin ruhu en tüketici yanlarından birisi,
hiç yapılmamış gibi hızla tükenmesi ve
yeniden yeniden aynı işleri, aynı şekilde
yapma gerekliliği. Bant düzeninde çalışan ve aynı işi aynı sürede yapan işçilerde görülen ruhsal hastalıkların sıklığı;
iş psikolojisi ile uğraşanların katkısıyla,
bandın farklı görev bölmelerinde yer
değiştirme ile önlenmeye çalışılırken,
bir kadından yaşamı boyunca her gün

aynı rutin işleri yapmasını beklemek ne
kadar çok ruhsal soruna yol açıyor, fark
etmemek imkânsız.

“Çamaşırları yıkamamışsın,”
“ütülenmemiş,” gibi
gözlemlerin de anlattığı gibi,
varlığının değil yokluğunun
farkına varılan emek türü ev
işleri
Bir haftalık tam zamanlı ev çalışanlığımdan sonra okullar açılıp işe dönünce, görüştüğüm her kadın hastama,
danışanıma kaç çocuğu olduğunu,
çocukların yaşlarını, ev işlerini
nasıl hallettiğini, ev işlerini beraber
üstlendiği kimse olup olmadığını daha
da özenle sormaya başladım. Çalışmaya
başladıktan sonra, akşamları eve dönüşte ise yüküm arttı; elbette önceden de
ev işleri yapıyordum ama Asiye’nin gidişiyle üstüme kalan işler boyumu aştı.
Eşim ona söylediğim işleri yaparken,
oğlumun okul formasını yıkamak ya da
biten deterjan yerine deterjan almak gibi
“önemsiz detayları”, ben söylemezsem
kendi deyişiyle “akıl edemiyordu”. O
zaman fark ettim ki, var olan işleri yapmak yanında, bu işlerin nerede, ne zaman, nasıl yapılacağını belirlemek, organize etmek de benim işimdi. Böylece,

mutfak cadıları
yorgun argın ve yapmayı planladığım
birçok işi yerine getirememiş olmanın
huzursuzluğuyla gece bir gibi yatağa
girer oldum. Oğlumun toplamadığı
oyuncakları,
yemediği
yemekler
çabucak öfkelendirmeye başladı beni.
Eşimle kısa bir zaman içinde, yıllar
önce kız kardeşlerimle yaptığım gibi,
“Bunu da bir zahmet sen yap artık,” didişmelerine başladım.
Yıllar boyunca her gün evime gelen, oğlumu seven, her yere çeki düzen
veren Asiye’yi özlerken (onu yaptığı
iş için mi özlüyorum, kötü kalpliyim,
bencilim düşüncesiyle de baş etmeye
çalışarak), onun bir de kendi evine gidip kendi evinin işlerine zaman ayırdığı,
bir ev yetmez gibi iki evin işleriyle uğraşmasının yoruculuğu, yıpratıcılığı ve
üstelik bunun karşılığında güvencesiz,
esnek çalışma saatleri boyunca emeğini oldukça ucuza satışı aklıma geldikçe
sosyalist tarafımın içi daraldı, içimdeki
feminist nefes alamaz oldu.

Modern zamanların ev
işlerinin kadın ruhundaki
etkilerinden birisi,
tekdüzeleşmenin sıkıntısı
İç daraltısından devam edersek
kadınlarda birçok ruhsal hastalık
erkeklerden sık görülüyor. Bunun
nedenini sadece biyolojiyle, üreme
hormonlarıyla açıklamaya çalışmaksa
nafile bir çaba. Biliyoruz ki, tıp kitaplarının ehlileştirici söylemiyle kadın
erkek eşitsizliği, ama doğru tanımıyla
patriyarka, kadın ruhunu birçok yerinden birçok şekilde yaralıyor, kanatıyor. Şiddet, yoksulluk, özgürlüğün
kısıtlanması, kendi yaşamı hakkında söz
hakkı olmaması ilk akla gelenler. Kadınların çalışma şekilleri, yaptıkları iş
değişse, harcadıkları zaman farklılaşsa
da, alınlarına yazılıymış gibi davranılan
ortak bir iş alanı söz konusu: Ev içi.
Ev işlerine dair muhafazakâr ideolojilerin sıkça altını çizdiği “cinsiyete
bağlı iş bölümü”nün en önemli sorunlarından birisi kadının emeğinin görünmezliği. Kadınların yaptığı işin ekonomik bir karşılığı sıklıkla yok, kadınlar
bu uğraşları karşılığında ücret, maaş
vb. elde edemedikleri gibi, emeklilik,
sosyal güvenlik haklarını da elde edemiyorlar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde, insanların, yemek,
barınmak gibi temel ihtiyaçlarından hemen sonra gelen güvenlik gereksinimi iş
güvenliğini de kapsar. Bunun üstündeki sevme, sevilme basamağının hemen
ardından takdir edilme, saygı görme

basamağı gelir ki, birçok
kadının yaptığı işler zaten
yapılması gereken ödevler
olarak görülmekte ve nadiren takdir edilmektedir.
“Çamaşırları yıkamamışsın”,
“ütülenmemiş” gibi, gözlemlerin de anlattığı gibi
varlığının değil yokluğunun farkına varılan emek
türü ev işleri. Hiç durmadan yinelenen, ağır sorumluluk gerektiren, gecesi
gündüzü belli olmayan ve
üstüne bir de “kadınlığınız
gereği severek yapmanız”
beklenen bu işler, kadınlarda ciddi olarak tükenmişliğe yol açar.
Modern zamanların ev
işlerinin kadın ruhundaki
etkilerinden birisi, tekdüzeleşmenin sıkıntısı. Uzun
zamanlar boyunca kadınlar
pişirdikleri şeyleri bahçelerinde yetiştirmişler: 17. yüzyılda İngiltere’de mesela, evlerin iç bahçeleri fesleğenler, biberiyelerle bezeliymiş, pişirmesi ve hazırlanması zorlu, maharet gerektiren işler
yapılır ve ürünün keyfi çıkarılırmış. Günümüzün acımasız dünyası, kadınları üç
kuruşa çalıştırıp eve girdiklerinde hızla
hazırlanacak yemeklere yöneltiyor. Hazır yemekler, çorbalar kadının ürettiği
ile arasına mesafe koyuyor, onu yabancılaştırıyor yaptığı işe. Son iki yüzyıldır
yaptığı işten keyif almadan, zorunlulukla, çalışabileceğinin çok üstünde, tükenerek çalışmak kapitalizmin insanların
ruhunu yaralamasının temel yollarından
birisi...
Reklamların o etkileyici ve tahripkâr
“anne eli değmiş gibi” sloganı, evdeki
işin özenle, sevgiyle yapılması gerektiğini söylüyor bizlere. Kadınların ev
içinde harcadıkları oldukça yorucu bir
diğer emek türü, duygusal emek. İki
buçuk yaşındaki ikiz çocuklarının her
gün birkaç kez dağıttıkları bir yığın
oyuncağı, sabırla, şefkatle toplaması gerektiğini düşünen bir kadının güler yüzlü haline harcadığı emek, o işe harcanan
fiziksel emekten daha yorucu. Küçük
yaşta çocuğu olan kadınlar görüşmelerde; gün boyunca çocuklarına bakmaya
çalışırken kendilerini yorgun, tükenmiş
hissettiklerini ve “yeterince iyi bir anne
olamadıkları için” duydukları utancı,
bunu dile getirdikleri, akıllarından geçirdikleri zaman bile kendilerini “kötü
ve yetersiz” hissettiklerini aktarıyor.
Sonuç olarak ev içinin tüm işleri
kadın ruh sağlığı üzerinde tahripkâr etkiler yaratmakta. Günümüzde her beş

kadından biri yaşamında en az bir kez
mutsuzluk, keyifsizlik, keder, hiçbir
şey yapmak istememe, uyku ve iştahta
bozulma, yorgunluk, bitkinlik, suçluluk, değersizlik ve intihar düşünceleri
ile seyreden depresyon dönemi geçirmekte ve bir defa geçirenlerin yaklaşık yarısında depresyon kronikleşmeye
başlamakta. Depresyonun dünyanın en
acil sağlık sorunları listesinde 2020’de
ikinci, 2030’da ilk sıraya yerleşmesi
bekleniyor. Depresyonu önlemek için
yapılacak çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması gerekiyor. Bunun için de sosyal politikalarda,
her iki cinsin ev işlerini ve bakım hizmetlerini benzer şekilde paylaşmalarına
dönük önlemlere ağırlık verilmesi, ev
işlerinin ve bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve kamulaştırılmasına yönelinmesi gerekiyor.
Sözlerimi, bir hastamın yıllarca içime yük olacak öyküsüyle bitiriyorum.
Son altı ayda iki defa intihar girişiminde
bulunan 70’li yaşlarda; 50 yıldır sürekli
şiddet gören, eşi tarafından iki defa burnunu kırılan ve altı ay önce neredeyse
canına kastetmesinden sonra çocuklarının yanına taşındığında ne sağlık güvencesi, ne emekli maaşı, ne de malı mülkü
olan bir kadın: “Senelerce dört çocuk
büyüttüm, bir adamı her şeyimle sırtımda taşıdım, bir evin her işini tek başıma yaptım, eşimin annesine babasına
senelerce baktım. Şimdi ne yaşayacak
evim var ne de torunuma bir çikolata
alacak kendi param, çocuklarımın eline
bakıyorum, onların sırtında kamburum,
bana "neden yaşamalısın" diyorlar, benim artık çalışacak halim mi var?”
feminist
politika
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Ataerkil baskının çok yoğun olduğu işçi sınıfından ailelerde, kadınlar tüm bu baskıya
rağmen çalışmak istiyorlar
Söyleşi: Öznur Subaşı
Türkiye’de son dönem hükümet politikaları iş ve aile yaşamını uyumlulaştırmayı esas alarak kadınlar için esnek
çalışma modelini öneriyor. Önerilen
istihdam modelleri işgücü piyasasının
cinsiyetçiliğinin artmasına, kadınların piyasada görünmezleşmesine sebep
olduğu gibi, kadınları "kutsal aileler"
içerisinde hapsedip, onların ikinci cins
konumlarını tüm alanlarda meşru hale
getiriyor. Kayıp İşçi Kadınlar adlı kitap
esnek ve güvencesiz istihdamın kadınların hayatındaki etkisini tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Kitabın yazarlarıyla "Kadınlar için nasıl bir istihdam?" sorusu
üzerinden konuştuk…
Araştırmanın temelinde “Kadınlar için nasıl bir istihdam?” sorusu
yatıyor. Neden odağınızda tekstil,
hizmet ve gıda sektöründe çalışan işçi
kadınlar var?
Belkıs Kümbetoğlu: 1992’den
beri istihdam konusunda çalışıyorum.
Türkiye’de 1980’lerden sonra kadın
istihdamının giderek düşen oranları
var. Yıllardır kadınları istihdama çekme
çabalarına rağmen, baktığımızda hâlâ,
kadınlar için değişen çok bir şey olmadığını görüyoruz. Burada belki esas düşünmemiz gereken “Kadınları hangi tür
istihdama çekmek istiyoruz?” sorusu olmalı. Türkiye’de kadınlara baktığımızda, piyasanın onlardan beklediği donanımlara sahip olmadıklarını ve mümkün
olduğu kadar az süre çalışma yaşamında
kalan ve sonrasında eve dönen kadınlar
olduğunu görürüz. Yani istihdama
çekilmeye çalışılan kadınların büyük
bir bölümü araştırmada ilgilendiğimiz
kadınlardı. “Eğer düşük gelirli bu
kadınları bu tür işlere çekmek istiyorsak,
neden Türkiye bunu başaramadı, neden
kadınların istihdam oranı artmadı?” Bu
soru bizi yola çıkarmıştı.
Aylin Akpınar: Evet Belkıs uzun
yıllardır bu alandaydı. Benim bu araştırmaya başlamadan önce istihdamla
ilgili bir çalışmam yoktu; fakat kadın
sorunlarına duyarlılığım beni dört elle
bu çalışmaya sarılmaya itti. Araştırmanın sınıfsal boyutları var elbette ama bunun ötesinde, “Bu sorun bütün kadınları
kapsıyor” derim, ben tüm bu araştırmaya baktığımda.
Türkiye’de, tarımdaki çözülme ve
kente göçle birlikte kadınların istih12
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dama katılma oranlarının azalmasının, kadınların ücretli iş gücü olarak
istihdam edilmeyişlerinin sebepleri
neler?
Aylin : Her şeyden önce, istihdama
katılmak sigortalı, güvenceli ve kayıtlı
bir şekilde çalışmak olarak değerlendiriliyor. Biliyoruz ki kadınlar çalışıyorlar, hatta öyle çok çalışıyorlar ki,
duygusal emek bile kadınlar için sömürü alanı. Aile içerisinde yaptıkları
işçiliğin çok çeşitli biçimlerini düşünebiliriz; sadece hanenin yeniden üretimi
için bulaşık, yemek, çamaşır değil, yanı
sıra bütün sosyal ve duygusal ilişkileri
düzenlemek de kadınların çalışma alanı. Ama tabii ki bunun ötesinde ücretli
çalışma diye düşünürsek, Türkiye’de
tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan
kadınlar, küresel iş bölümü bağlamında
Türkiye’ye biçilen rollerle birlikte tarım
sektörünün çözülmesiyle kentlere geliyorlar. Sonrasında kentteki istihdama
katılmadıklarını görüyoruz. Çünkü tarımda ücretsiz olarak çalışan kadınlar,
işverenler tarafından kentlerde tercih
edilmiyorlar, yani Türkiye’de görünen
sorunlar ücretli emek boyutunda. Ataerkil baskının çok yoğun olduğu işçi sınıfından ailelerde, kadınlar tüm bu baskıya rağmen çalışmak istiyorlar. Üstelik
araştırmada gördük ki, çalışmak istediklerinde yönlendirildikleri işler, ailedeki
görevlerini yerine getirebilecekleri işler.
Belkıs: Kayıt dışı istihdam deyince
istihdam kayıplarından söz ediyoruz;
kadınların büyük çoğunluğu kayıtdışı
çalışıyor, yani kayıp işçiler. Kadınların

çalışmasını istiyorsak öncelikle iş piyasalarında onlar için var olan koşullara
bakalım. Kadınları istihdama çekmek
istediğimizde, kadınlar hangi koşullarla
karşılaşıyorlar? Burada hangi grup kadınlardan bahsettiğimiz önemli, fakat
kadınların büyük çoğunluğu piyasaların
beklediği donanımlara sahip değiller.
Dolayısıyla kadınlar, kitapta bahsettiğimiz oldukça güç koşullar altında çalışmak zorunda kalıyorlar ve bu koşullara
en fazla yedi - sekiz sene dayanabiliyorlar. Bu koşullarda kim çalışmak ister?
Daha yüksek eğitimli kadınların istihdama az katılıyor olmasının nedeni, toplumsal cinsiyet rollerinin baskısı. Kadınları bir taraftan üç çocuk doğurmaya
teşvik etmek, onları bugünün koşulları
altında çalışma hayatına insani şartlar
altında çekmenin koşulunu ortadan kaldırıyor.
Kitabın bir bölümünde iş kazalarından bahsediyorsunuz. İş kazaları deyince, ağırlıklı olarak aklımıza
erkekler gelir, yani iş kazası algımız
cinsiyetlidir aslında. İş kazaları ve
daha genel olarak çalışma hayatının
zorlukları açısından sizce kadınlar ve
erkekler arasındaki farklılıklar nelerdir?
İnci User: İş kazalarına ilişkin algı,
sizin de belirttiğiniz gibi, erkeklere
odaklı ve bu bir yere kadar anlaşılır bir
durum, çünkü erkekler daha ağır sanayi
kollarında çalışıyor ve uzuv kaybına,
hatta kendilerini ölüme götüren
kazalarla karşılaşıyorlar. Araştırmaya
katılan kadınlar da bu nedenle kendi
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maruz kaldıkları, buhardan yanmak ya
da ellerini dikiş makinasına kaptırmak
gibi kazaları baştan “hafif ve önemsiz”
diye tanımlamak eğilimindeler. Dahası, atölyelerde hiçbir önlem alınmadığı
halde, kadınlar uğradıkları kazaların
tek sorumlusunun kendileri olduğunu
düşünmeye şartlanmışlar. Kaza geçirdiklerinde de çoğu zaman ne hastaneye
gidebiliyor ne de izin alabiliyorlar. Ama
bizim için kazalardan daha da çarpıcı
olan bulgu, kadınların iş sağlığı ve iş
kaynaklı hastalıklar konusundaki yetersiz bilgileri ve talepleri oldu. Onların
sağlığı hiç umursanmıyor ve kendi adlarına da yapabilecekleri fazla birşey yok.
Belkıs: Birçok kadın iş yerinde parmaklarını ve kollarını makinelere kaptırarak, çeşitli şekillerde bedenlerini inciterek çalışmalarına devam ettiklerini
anlattılar. Çünkü iş kazaları genellikle
iş kazası olarak değil çalışan işçi kadınların beceriksizliği olarak değerlendiriliyor.
Aylin: Tabii ki, aşırı rekabete yönlendirilen kadınlar kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu da iş kazalarına
yol açan şeylerden birisi, ütü atölyesinde ütü yarışı yapmak mesela.
Kadınlara mutlu evleri ve
çocukları hedef gösteren, kadınları bu
alanlara hapseden politikaların çok
yoğun olduğu dönemlerden geçiyoruz
ve annelik, kutsal aile masalının en
önemli parçası. Kitapta çalışan kadınların kendilerini çocuklarına yeterli zaman ayıramamak konusunda
suçlu hissetmeleriyle ilgili veriler var.
Bu konuda neler söylersiniz?
Aylin: Feminist politika açısından
annelik kavramı çok önemli, çünkü kadınlar hangi sınıftan olurlarsa olsunlar
annelik onlar için kutsal. Eminim başka
sınıftan kadınlarla araştırma yapılsa da
suçluluk duygusu ön plana çıkacak. İşçi
sınıfından kadınlar çok ağır şartlarda çalışıyorlar ve ataerkil değerlerle kuşatılmış durumdalar. Bu koşullar, araştırma
yaptığımız kadınların suçluluk duygusunun katmerlenmesine yol açıyor diyebiliriz. Örneğin, kadınlar bir taraftan
geleneksel aileyi sürdürme beklentisiyle
çocuğun tüm yükünü omuzlamaya mahkumlar, diğer taraftan imkansızlıklardan
dolayı çocuklarını tekstil atölyesine getirip onların da toz yutmasına katlanmak
zorundalar; bu yüzden bu kadınlarda
çocuklarına karşı suçluluk duygusu çok
yoğun.
Mesela, telefon etmek bile bir lüks,
kayıtdışı çalışan kadınlar için. Çocuklarını aileden birine bırakmış olan kadınların, akıllarının arkada kalmaması için
telefon etmeyi bırakın, tuvalete gitmeye

izinleri yok. Pazar günleri sosyalleşme
açısından toplumumuzda önemlidir.
Kadınlara, özellikle tekstil sektöründe,
pazar günü değil de hafta içi bir gün izin
vermek istiyor işverenler. Pazar gününü
ailesiyle, çocuklarıyla geçirsin algısı
yok.
AKP son dönemde iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma politikalarına
hayli ağırlık veriyor. Siz çalışmanızda, uyumlulaştırmak değil dengede
tutmak kavramının daha uygun olacağını söylüyorsunuz. Patriyarkal
baskının kadınlar için özel ve kamusal alanlarda bu kadar yoğun olduğu
şartlarda, dengede tutmak kavramıyla tam olarak nereye işaret ediyorsunuz?
Belkıs: Çalışma koşullarını insanileştirme lafı aslında herkese ne anlatıyor bilmiyorum, ama şu an gerçekten
bazı koşullar düşünemediğimiz kadar
ağır; ancak onun içinde yaşadığımızda
anlayacağımız bir düzeyde. Öncelikle
çalışma koşullarının dayanılabilir hale
getirilmesi gerekiyor. Kreş gibi talepler
bu alanda hayal gibi gözüküyor, çünkü
kadınlar yoklar, kayıplar. Olmadıkları
için sendika yok, sendika olmadığı için
de sesleri ve talepleri yok. Sendikalarla konuştuğumuzda kayıtlı işçilerin örgütlenmesinde sorun yaşarken kayıtdışı
işçiler için bir şey yapamayacaklarını
anlatıyorlar. Dolayısıyla bu kadınların
sorunlarının çözülmeden, durumlarının iyileştirilmesi kavramı hayli garip.
Çünkü sistemin kendisi bu koşulların
devamlılığını istiyor. Dünya Bankası
raporlarından biliyoruz ki; son yıllarda
Türkiye’ye önerilen istihdam raporlarında, Türkiye işgücü piyasasının bütünüyle değişmesi ve esneklik koşullarının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Sizin çalışmanızla eşzamanlı olarak, Ulusal İstihdam Bürosu Strateji
Belgesi yayınlandı. Avrupa’daki güvenceli esneklik kavramı Türkiye’de
de kadınlara bir model olarak sunuluyor. Rapordaki temel hedeflerden
ikisi, kayıt dışı istihdamın azaltılması
ve, tabii ki, istihdam oranlarının artırılması. Tüm araştırmadan sonra,
hükümetin temel hedeflerini de göz
önünde bulundurarak, yola çıktığınız
soruya bulduğunuz cevap nedir? Yani
kadınlar için nasıl bir istihdam talep
etmeliyiz?
Belkıs: Geçmişteki kuralları iş yasalarıyla belli ve insanın çalışma hayatının
güvenceye alındığı, gelecek güvencesinin sağlandığı bir biçimin karşısına konan son derece muğlak, belirsiz koşulları içeren bir kavram esneklik. Avrupa’da
güvenceli esneklik kavramı kullanılıyor.
Fakat sorun sadece sigorta değil. Sigortasızlık, tabii ki büyük bir sorun, ama
esas olarak hak ihlallerinin üstü kapanıyor. Bir çalışan olarak, çalıştığınız
firmada gözükmüyorsunuz, dediğimiz
gibi kayıpsınız, varlığınızı ispatlayamıyorsunuz. İş yerinden iki kişinin tanıklığıyla belki ispatlanabilir ama o iki kişiyi
asla bulamazsınız. Dışarıda bir işgücü
ordusu var; krizler bu ekonomi piyasasında insanların sırtında Demokles’in
Kılıcı gibi sallanıyor ve siz esneklikten
bahsediyorsanız, çalışanı ikincil bir konuma aldınız demektir.

Kreş gibi talepler bu alanda
hayal gibi gözüküyor, çünkü
kadınlar yoklar, kayıplar
Aylin: Güvenceli esneklik, Avrupa’daki istihdam ve iş piyasalarından
hareketle, bize empoze edilen bir model
olarak geliyor. Aslında kitapta bahsettiğimiz kadınların çalışması, 19. yüzyıl
İngiltere’sindeki koşullara benziyor;
İngiltere’nin ilk endüstri devrimine soyunduğu vahşi kapitalizm dönemine...
O dönemde ister istemez piyasaya çekilen kadın ve çocuk emeği oldu. Türkiye
o süreçleri şimdi yaşıyor.
Belkıs: Görüşmelerin birinde bir kadın, uzun süre mesaiye kaldıkları için
kocasıyla birbirlerini haftada üç dört
saat gördüğünü söylemişti. Hangi aile
yaşamından bahsettiğimizi düşünelim,
hangi aile koşullarını uyumlulaştırıp
iyileştireceğimizi?
Aylin: Ama tabii ki, bunun alternatifi olarak, hükümetin önerdiği politika,
kadınları eve kapatacak kutsal aileyi dayatan modeller olmamalı.
feminist
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AKP’nin kadın istihdamı politikasının
düşündürdükleri…

Esnekliğin de güvencesizliğin de cinsiyetli olduğunu ve bundan en çok zararı
kadınların göreceğini biliyoruz
Zeynep Bursa

K

adınların istihdam edilme
oranları ve bu istihdamın
yapısal niteliği (genellikle
esnek ve güvencesiz) üzerine feminist sözümüzü güçlendirmek
zorundayız. AKP Hükümeti’nin yayımladığı Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı
(2012-2023) ve bu uzun dönemli stratejinin ikişer yıllık eylem planları, biz kadınların istihdamı üzerinde yeni engeller oluşturacak gibi görünmekte.
Ulusal İstihdam Stratejisi’nin dört
temel hedefi göze çarpmakta: işsizlik
oranının düşürülmesi, istihdam oranının
(özellikle de kadın istihdam oranının1)
arttırılması, kayıtdışı istihdamın azaltılması ve son olarak da tarım dışı büyüme
esnekliğinin artırılması. Bu temel hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öngördüğü
“sihirli” yöntem ise, esnek ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak. Oysa biz,
esnekliğin de güvencesizliğin de cinsiyetli olduğunu ve bundan en çok zararı
kadınların göreceğini biliyoruz.

Taslak’ta esnek
çalışma, çocuk sahibi
olan kadınların işgücü
piyasasından kopmasının
engellenmesinde çözüm
olarak sunuluyor
Bununla birlikte Taslak’ta, kadınların, işgücü piyasasına sınırlı olarak katılması ya da katıldığında kayıt dışı ve
düşük ücretli işlerde istihdam edilmesi,
daha yüksek işsizlik riskine maruz kalması gibi önemli tespitlerle de karşılaşıyoruz. Kadınların toplum tarafından geleneksel “kadın meslekleri”ne hapsedilmesi ve görece yüksek ücretli ve sosyal
güvencesi olan alanlara girmesinin fiili
olarak engellenmesi tespiti de var. Yine
Taslak, kadınların geleneksel olarak eğitim fırsatından yoksun bırakılmalarının
da istihdama katılmada onları dezavantajlı duruma düşürdüğünü vurgulamakta. Kadınların işgücüne katılımının ve
istihdamının önündeki engellerden biri
olarak, “ev işi, çocuk, yaşlı ve özürlü
bakımını kadının görevi olarak benim14
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seyen toplumsal cinsiyet anlayışı”ndan
da bahsedilmekte.
Yani hükümetin istihdam stratejisi,
kadınların istihdama katılmakta yaşadığı engelleri ve güçlükleri ifade etmekte o kadar geri bir noktada değil. Bu
yaklaşımın bir bütün olarak anlaşılması içinse bu sorunlar için önerdiği çözümlere bakmak gerekiyor. Bu nedenle
Taslak’ın iki temel kavramına -esneklik
ve güvence(sizlik)- biraz daha yakından
bakalım.
Esnek çalışmak tek yol mu?
Taslak’ta ilginç bir şekilde işgücü piyasasında bir “katılık-esneklik” karşıtlığı kurulmuş. Örneğin işten çıkarılmadaki ihbar prosedürü, kıdem tazminatının
yüksekliği Türkiye’de işgücü yapısının
katılığına (!) delil olarak gösterilmiş.
Çözüm ise “esneklik”. Buna göre Türkiye, “esnek çalışma biçimlerinin yaygın
olarak uygulanmadığı, kayıtdışı istihdamın fazla, işsizlik ödeneklerinden yararlanan kişi sayısının sınırlı, işsizliğin
fazla olduğu bir ülke”. Esnek çalışma
biçimleri2 arasında özellikle vurgulanan ise, özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma. Bu tarz çalışmaya ilişkin
Türkiye iş mevzuatında bir düzenleme
olmaması büyük bir eksiklik olarak
ifade edilmekte.3 Taslak’a
göre, özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici çalışma,
işletmelerin çeşitli nedenlerle karşı karşıya kaldığı kısa
süreli işgücü ihtiyacını karşılamada önemli bir mekanizma olacak. Bu mekanizma,
“kadınlar, gençler ve uzun
süreli işsizler” gibi istihdama
erişimde “deneyim eksikliği”
engeliyle karşılaşan grupların
istihdamını da artırabilecek
bir çözüm olarak sunulmakta.
Hükümet, Türkiye’deki kadın istihdamının düşüklüğünün ardındaki derin yapısal
nedenleri “deneyim eksikliği” diyerek geçiştirebilmekte,
bu yetmezmiş gibi, kadınları
kapitalizmin kriz ve büyüme
süreçlerine terk eden bir geçici çalışma türünü meşrulaştırmakta. Özel istihdam bürola-

rı ise, yüksek işsizlik rakamlarına sahip
Türkiye’de, işçilerin (ve tabii ki çoğunlukla kadınların) daha ağır koşullarda
istihdam edilmesi, grev, toplu sözleşme
gibi haklarının fiilen ellerinden alınması
ya da çok kısıtlanması anlamına da gelecektir.
Taslak’ta esnek çalışma; “kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin kullanılması yoluyla aile ve iş hayatı
arasında denge kurulması” ifadesiyle,
çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmasının engellenmesinde de çözüm olarak sunulmakta. Oysa
kadınların insanca çalışma koşullarında,
tercih ettikleri durumda tam zamanlı
ve güvenceli bir işte çalışabilmesinin
koşullarının yaratılması gerekir. Bunun
için devlet, kadının işgücü piyasasından
kopmasına ya da işgücü piyasasına hiç
girememesine yol açan engelleri ortadan kaldırmalıdır. Bunun ilk adımı ise,
“bakım rejimi”nin zorunlu ve ücretsiz
işçileri olan kadınların üzerinden bu yükün alınmasıdır. Kreşlerin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitim kurumlarının
artırılması, yaşlı ve engelliler için bakım
merkezlerinin çoğalması, ev içinde kadınlar ve erkekler arasındaki ücretsiz
çalışma saatlerinin dengeli hale getiril-
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mesi ilk akla gelen tedbirler olarak sıralanabilir. Ayrıca kadınların iş hayatını
yasal açıdan güçlendiren tedbirler de ilk
adımda düşünülmeli. Bunlar arasında
annelik ve babalık izinleri, güvenceli ve
insani çalışma saatlerine sahip işlerde
istihdam edilme vb. sayılabilir. İşin ilginci, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem
Planı’nda 2012-2014 arasında kadın
istihdamının artırılması için hedeflenen
tedbirlerden bazıları şöyle: “Kadınlar
üzerindeki bakım yükümlülüklerini
azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır”,
“Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller
kaldırılacaktır”, “Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici
düzenlemeler yapılacaktır.”
Ancak son maddenin açıklamasından da anlaşılabileceği gibi, hükümetin
çocuklu kadınların istihdama kazandırılmasından anladığı şey, onları esnek
çalışmaya ikna etmek. Taslak’ın bütününe bakıldığında AKP Hükümeti’nin,
çocuklu çocuksuz tüm kadınlar için
öngördüğü strateji, onları esnek, iş güvenliği olmadan çalıştırmak ve özel
istihdam büroları aracılığıyla geçici ve
düzensiz istihdam etmek üzerine kurulu. Taslak’ta sözü edilen Aile ve İş
Yaşamını Uyumlaştırma politikası ise,
kadınlara yüklenmiş geleneksel / patriyarkal rollerinin üzerine (ev işleri, koca,
ailedeki çocuk, yaşlı bakımı vs.) bir de
esnek ve güvencesiz şartlarda istihdam
ile iş yükü getirmekten başka bir işe yaramayacak.
Taslak, esnek çalışanların emeklilik
hakkına, işsizlik ödeneği hakkına ve iş

mevzuatında bulunan diğer haklara erişebilme imkanlarını geliştirerek kayıtdışını kayıt içine almayı da amaçlamakta. (Ev hizmetleri ve ev eksenli çalışan
kadınlar dahil olmak üzere) Yapılacak
uygulama, Türkiye’nin “güvenceli olan
ancak esnek olmayan kayıtlı çalışanlar
ile esnek olan ancak güvenceli olmayan kayıtdışı çalışanlar arasındaki derin farklılıklardan dolayı bölünmüş bir
işgücü yapısına sahip bir ülke” olduğu
açıklamasıyla gerekçelendirilmiş. Oysa,
Taslak’a hakim ideolojik ton, esnek çalışmaya güvence sağlamaktan ziyade,
asıl olarak, güvenceli çalışanların da esnek çalışmaya itilmesi yönünde. Taslak,
zaten esnek çalışmakta olan kadınları
güvence altına alması gerekirken, önce
ağızlara bir parmak bal çalarak bütün
kadınları esnek çalıştırmayı tek yol olarak önermekte. Kaldı ki, aramızda esnek
çalışmayı tercih edebilecek kadınlar da
olabilir.4 Fakat, bunu tercih etme, seçebilme özgürlüğü başka bir şey, bunun
alternatifi olmayan politik bir dayatma
olması başka bir şeydir. İşte tam da bu
nedenle esnek istihdamın tek çıkar yol
olarak önümüze getirilmesine karşı çıkmalıyız.
Güvence mi, güvencesizlik mi?
Bilindiği gibi esnek çalışma akla
hemen “güvencesizliği” getirmekte.
O nedenle işin bir de güvence tarafına
bakmak gerekiyor. Güvence konusunda
Taslak’taki kilit kavram, Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışılan “güvenceli
esneklik”tir. Bu kavram şöyle açıklanmakta: “Bir yandan işgücü piyasasının
esnekleştirilmesi ile işletmelerin rekabet ortamına ve değişen koşullara uyum
gücünün artırılması hedeflenirken, diğer yandan işgücü
piyasasında yer alanların istihdam ve gelir güvencesinin
sağlanması”.
Taslak’ta bu konuda hedeflenen önemli bir dönüşüm göze çarpmakta: “İşin
korunmasını ve aynı işte
kalabilme güvencesini ifade
eden bir ‘iş güvencesi’ yerine, istihdamın korunması ve
tek bir işverene bağlı olmadan
çalışmanın sürdürülebilmesi
güvencesini ifade eden ‘istihdam güvencesi’”ni sağlamak.
Yani, işe alım ve işten çıkarma işlemleri kolaylaştırılarak, çalışanın işinin korunması yerine başka işte istihdam koşullarının yaratılmasına odaklanılmakta. Hükümet
‘istihdam güvencesi’ elde etmeyi de yine işgücünün eği-

timinde (Taslak’ta geçen şekliyle ‘hayat
boyu eğitim’) görmekte. Eğitim, sosyal
güvence gibi alanlarda zaten bir adım
geride olan kadınlar, bir de istihdam konusundaki bu aleyhte değişimlerin tam
ortasına atılmakta.
Bu anlamda hükümetin istihdam
stratejisinde, her ne kadar işgücü piyasasının esnekleştirilmesi tüm işgücü için
öneriliyor gözükse de, bundan olumsuz
etkilenecek asıl kesimin kadınlar olduğu
açık. Dahası esnek çalışma biçimlerinin
bir bölümü zaten doğrudan çocuklu kadınların istihdama katılmasına bir çözüm olarak önerilirken, özel istihdam
büroları aracılığıyla geçici işlere mahkum edilecek olan da, istihdam yapısındaki dezavantajlı konumundan dolayı
kadınlar olacak.

Bizse aile ve iş yaşamının
uyumlaştırılmasından,
kadınların insanca çalışma
koşullarında, tercih ettikleri
durumda tam zamanlı
ve güvenceli bir işte
çalışabilmesinin koşullarının
yaratılmasını anlıyoruz
Taslak’ta kadın işgücü arzının arttırılması için bugün kadın hareketlerinin
de başlıca talepleri olan kreşlerin ve
okul öncesi öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelli bakım
evlerinin sayısının artırılması, kadınların istihdamda yer almasını engelleyen
kültürel kodlar ile mücadele gibi bir dizi
tedbir öne sürülürken, öte yanda kadın
işgücü talebindeki yapısal sınırlılıkların
esnek çalışma biçimleri ile kendiliğinden çözüleceğini varsayılmakta ve bu
anlamda kadınlar düzensiz, iş güvenliği
olmayan ağır koşullardaki işlerde kendi
kaderlerine terk edilmekte.
________________
1 2010 verilerine göre, kadınların %27.6
olan işgücüne katılım oranının, 2023 yılında %35’e çıkarılması hedeflenmektedir.
2 Taslakta en yaygın esnek çalışma biçimleri
de sıralanmakta: kısmi süreli çalışma, belirli
süreli çalışma, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici süreli çalışma, uzaktan çalışma,
çağrı üzerine çalışma, evden çalışma vb.
³ Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla istihdam, henüz Türkiye’de hukuki çerçevesi
oluşturulmamışsa da, özellikle Avrupa’da
çok yaygın olarak kullanılan bir istihdam
etme biçimidir.
⁴ Esnek çalışmayı tercih eden kadınların da
birçoğu, Türkiye’de tam zamanlı çalışmanın
insani koşulları aşan şartlarda olması nedeniyle buna yönelmekte.
feminist
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cinselliğe maddeci açıdan bakmak

BEDEN

“Cinsel öznellik kimlikten çok daha fazla yer kaplamaktadır: benliğin herhangi bir
kimliğe ya da kimliklerimizin toplamına indirgenemeyen birçok yönü vardır”

i

ayşe düzkan

ki yaz önce istanbul’da tanışma ve
dinleme fırsatı bulduğumuz stevi jackson, maddeci feminizmin
önemli teorisyenlerinden biri. ellili
yaşlarında, hareketin içinden gelmiş bir
akademisyen, 1970’li yılardan itibaren
“bir heteroseksüel feminist olarak varoluşunu anlamak” için yazmaya başladığını ifade ediyor. nitekim neredeyse
sadece cinsellik üzerine yazmış.
başka kitaplarda da birlikte çalıştığı
sue scott da onun kuşağından bir akademisyen.
stevi jackson, 1983 - 2002 arasında
ingiltere’de yayımlanan maddeci feminist dergi trouble and strife’da yazmış,
yani bu akımın christine delphy, diana
leonard gibi ilk kuşak teorisyenlerinin
ardından gelen ikinci kuşaktan. jackson,
sage publications’ın “women of ideas”
serisindeki christine delphy kitabının da
yazarı.
türkçe okuyan feministler delphy’nin,
eserlerine değilse bile özellikle eviçi
emek sürecine dair fikirlerine aşina.
malum sacayağı
türkiye’de ilk feminist manifesto
emeğimize, bedenimize, kimliğimize
sahip çıkmaktan söz eder.
kadınların ev içindeki görünmez
emeğiyle ilgili tartışma bütünüyle tüketilmiş olmasa bile epeyce ele alındı,
alınmaya devam ediliyor.
kimlik konusunun, üçüncü dalga
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feminizmin ortaya çıkışıyla birlikte
ele alınış yöntemlerini hayli problemli
bulmakla birlikte, gözden kaçırıldığını
söylemek haksızlık olur; ki ilerleyen satırlarda bu konuyu tekrar ele alacağım.
bütün bu tartışmalar, tabii ki teorideki derinliği bütünüyle yansıtmasa da, genel feminist mücadele, başka mücadele
alanlarına feministlerin yaptığı etki ve
tek tek feministlerin gündelik pratiğinde
karşılığını buldu. fakat bence devrimci
bir feminizm bundan ileriye gitmeli.
şiddetle mücadele yeterli mi?
birçok kaynak üçüncü dalga feminizmin temel hatlarından birinin şiddetle
mücadele olduğunu söylüyor. (bu, tabii
ki, ikinci dalganın bu konuyu göz ardı
ettiğine değil, mücadelesinin merkezine
koymadığına işaret ediyor. ikinci dalga
için bir sonuç olan şiddet, üçüncü dalga
için sistemin ta kendisi.) bu tahlile katılıyorum, hatta daha geniş kapsamlı bir
durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. zamanın ruhu çok şeyi belirliyor; bu dönemde mücadele veren ve
kendilerini politik olarak ikinci dalgaya
yakın hisseden feministlerin pratiğini de
şiddete karşı mücadele belirliyor, hatta
sınırlıyor.
oysa bedenlerimiz ve bedensel pratiklerimiz üzerinde geniş bir tahakküm
var. bu, tarihin farklı dönemlerinde
farklı biçimler alıyor ve kadın kurtuluşunun en önemli alanlarından biri. özel
ve kamusal alandaki şiddete, cinsel taciz ve tecavüze karşı mücadele ederek,
bunların -çocuk istismarı gibi- üstü örtülenlerini teşhir, -evlilik içinde tecavüz
gibi- görünmez olanlarını açık ederek,
ebt bireylere yönelik ayrımcılığa karşı
çıkarak, bunun görünmez, gizli biçimlerini açık ederek, homofobi, transfobi ve
bifobiye karşı çıkarak, bedene yönelik
tektipleştirme biçimlerini reddederek bu
işin içinden çıkabileceğimizi düşünmüyorum, kendi adıma.
eğer bu konu sizin de kafanızı kurcalıyorsa stevi jackson ve sue scott’un birlikte kaleme aldıkları cinselliği kuramlaştırmak adlı kitabı okumanızı tavsiye
ederim.
cinselliğin oluşturulması
“Marksizm için emek ne ise, feminizm için de cinsellik odur: ki bu en çok
bireyin kendisine ait olan şey olsa da,
bireyin elinden alınmıştır.”
jackson ve scott’un yukarıdaki cüm-

lesini alıntıladığı abd’li feminist catherine mackinnon, cinselliği, “aralarındaki
ilişkiyle toplumu yaratan, kadın ve erkek olarak bildiğimiz toplumsal varlıkları yaratarak, arzuyu yönlendiren, var
eden, düzenleyen ve ifade eden toplumsal bir süreç” olarak tanımlıyor.
ben de buna katılıyorum. dikkat
ederseniz mackinnon cinselliği doğayla değil toplumsallıkla ilişkilendiriyor.
ancak scott ve jackson sadece cinselliği
doğayla ilişkilendiren sosyolojik yaklaşımları değil, psikanalitik teoriye dayanan açıklamaları da sorguluyor.
ancak bu, toplumun ve patriyarkanın,
kadınlarla erkekler arasındaki tahakküm
ilişkisinin cinsel pratikle şekillendiği
anlamına gelmiyor. tam aksine cinsel
pratiğimizi şekillendiren toplumsallık.
jackson ve scott bu noktada örneğin
andrea dworkin’den ayrılıyor.

jackson ve scott,
cinsel pratikler üzerine
düşünürken, sadece
dayatılan ve onaylananı
değil, yasaklananı,
baskı altına alınanı da
sorgulamayı öneriyor.
bunu daha önce duyduk diyebilirsiniz. ancak jackson ve scott daha şaşırtıcı bir soruyu da ele alıyor. “yasak”
olmadan “meşru” da olamıyor. tek eşli,
heteroseksüel ilişkinin toplumsal olarak
onaylanan, dayatılan cinsel ilişki biçimi
olmasının ötesinde, heteroseksüellik ve
eşcinsellik birbirine göre tanımlanan,
birbirini var eden ve yine toplumsal olarak biçimlendirilen olgular olabilir mi?
öyleyse sadece heteroseksüellik değil
farklı yönelimler de sorgulanabilir. yani
heteroseksüellik dışındaki cinsel pratiklerle ilgili tek söyleyeceğimiz onların
“serbest bırakılması” olamaz. neyi arzulayacağımızın bize dayatılmasına karşı
olduğumuz kadar, karşısında olduğumuz bu sistemin arzularımızı şekillendirmesine de karşıyız. dolayısıyla, o arzuları sorgulamak sistemi sorgulamanın
bir parçası.
jackson ve scott, cinsel pratikler üzerine düşünürken, sadece dayatılan ve
onaylananı değil, yasaklananı, baskı altına alınanı da sorgulamayı öneriyor. bu

BEDEN
açıdan, kitapta geniş biçimde ele aldıkları queer teoriden de ayrılıyorlar.
çocukluk ve beden üzerine
çocukluğun toplumsal olarak inşa
edilmiş olduğuna ilişkin çok şey duyduk, okuduk. tarihin farklı zamanlarında çocuklara şimdikinden farklı davranıldığı -örneğin 19. yüzyıldan önce
çocuklar için farklı giysiler olmadığı,
onların da yetişkinlerle aynı şeyleri giydiği, başka dönemlerde yetişkinler gibi
çalışmak zorunda oldukları- söylendi.
scott ve jackson, bazı tarihsel dönemler
için benzer tahminler yapmakla birlikte, çocukların her zaman ağır bir otorite altında olduklarının altını çizerek bu
çıkarsamaları reddediyor. ancak “Tıpkı
cinselliğin, hayatın özel bir alanı olarak
tanımlanması gibi, çocuklar da özel bir
insan kategorisi olarak oluşturulmuştur;
cinsellik, çocuklara ilişkin olarak özellikle problemli ve bazı açılardan da, çocukluk dönemine zararlı olarak görülür”
de diyorlar. cinsel istismar, farklı risk
ve zararlar çocukların cinsellikle kurabilecekleri tek ilişki mi? jackson ve
scott bu ilişkinin de toplumsal olarak
belirlendiğini ve risklerin, çocukların
cinsellikle tanıştıklarında masumiyetlerini kaybedecek olmalarından değil,
toplumsal ilişkiler içindeki konumlarından ve cinselliğin toplumsal yapılanmasından kaynaklandığını öne sürüyor.
bireyin cinsiyetlendirilmesi doğumuyla
başlıyor. ama cinsiyetin kökeni olduğu
düşünülen cinsel olma halinin büyümeyle ortaya çıktığı varsayılıyor. diğer
yandan cinsellikle ilişkili pratiklere dair
oyunlar, kızların “kız”, oğlanların ”erkek” haline getirilmesi de çocukluğun
bir parçası.
“geç modernitede cinsel benlik” bence kitabın en ilginç bölümü. “Cinsiyetçi
ve cinsel kimlikler, kim olduğumuza ve
diğerleriyle nasıl ilişkili olduğumuza
dair oldukça belirgin yönler olabilseler
de öznel yaşamlarımızın tümünü kapsamazlar. Cinsel öznellik kimlikten çok
daha fazla yer kaplamaktadır: benliğin
herhangi bir kimliğe ya da kimliklerimizin toplamına indirgenemeyen birçok yönü vardır” diyen yazarlar benlik
ve öznellik kavramlarını kimliğe tercih
ediyor. birey, birbirinden ayrıştırılabilecek farklı kimliklerin bir bütünü müdür,
yoksa iç içe geçen, birbirini dönüştüren
unsurların oluşturduğu bir öznel bütün
mü? örneğin “kadın, alevi, genç, lezbiyen, emekçi, türk” olmak, bu durumların birbirinin üstüne sarılması, üst üste
yığılmasından mı oluşur, yoksa her
biri bir ötekinin deneyimlenmesini de
farklılaştırır ve biricikleştirir mi? bu
“kimlik”ler her biri farklı deneyimlerin

sonucu ortaya çıkmıştır, öyleyse bireysel ya da toplumsal tarihimize ilişkin
yorum ve anlatılara dayanır. cinselliğimizin oluştuğu var sayılan çocukluğumuza ilişkin her türden “gerçeklik” de
aslında toplumsal kültürün içinde oluşmuştur.

scott ve jackson sadece
cinselliği doğayla
ilişkilendiren sosyolojik
yaklaşımları değil,
psikanalitik teoriye dayanan
açıklamaları da sorguluyor
cinsellik bugün bütünüyle bedene
hapsedilir, hem toplumsal olandan hem
de kişinin benliğinden kopartılarak ele
alınır. oysa “yatağa” giren kişi sadece
bedenden ibaret değildir. ama kadınlar
bedene ve arzulanabilirliğe indirgenir.
arzulu olmayan bir kadın, giyiminden,
duruşundan ötürü cinsellikle ilişkilendirilebilir. kadın bedeninin cinsel nesne
haline gelmesi aslında toplumsal nesne
olmasının bir sonucudur.
bu kadar lafın sonunda gele gele

“giysim davetiye değildir”e mi geldin
diyebilirsiniz. fakat bu basit sloganın
bile o kadar çok arka sokağı var ki. giysi
herhalde gündelik hayatımız içinde en
fazla ideolojik gönderme taşıyan şeylerden biri, davetin neye ilişkin olduğu,
neyi kastettiği açıklığa kavuşturulmaya
muhtaç.
scott ve jackson, geçen yıllar içinde
önemli ilerlemeler kaydedildiğini, (söyledikleri, içinde yaşadıkları iki ülke için
geçerli tabii) örneğin eşcinsel bireylerin
eskisi gibi dışlanmadığını, evlilik dışı
cinsel ilişkilerin hoş görüldüğünü vurgulamakla birlikte, flört, ön sevişme,
orgazm senaryosunun mutlaklığıyla
belirlenen heteroseksüel cinsel kalıpların değişmediği, heteroseksüel olmayan
çiftleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştığı fikrini taşıyor. yani evli olmayanlar
evlilere, heteroseksüel olmayanlar heteroseksüellere benzer şekilde yaşıyor.
teorinin politik pratiğe tercümesi kolay bir iş değil. ama yine de “bir yerden
başlamalı” diyorsanız, cinselliğin devrimci bir bakışla ele alınmasına ihtiyaç
duyuyorsanız bu kitabı atlamayın.
feminist
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Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için
kazanım ve imkânları - II
20. yüzyılın ilk yarısında Paris ve New York’ta [...] toplumsal cinsiyet normlarına karşı
çıkan kadın yazar ve sanatçılar, bohem bir lezbiyen alt kültürü yaratmışlardı
Hande Öğüt
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. yüzyıldan günümüze
kadınların erkek aşkının ötesindeki zihinsel,
duygusal, cinsel ilişkilenme ve eğilimlerini, heteroseksist sistemi aşındırma politikalarını, feminist
edebiyat odağından ele almayı planladığım bir dizi yazının ilk bölümünde, lezbiyen temanın ve kadınlar arası aşkın,
kadın yazar ve şairlerce şifrelendiğine,
perdeli / dolaylı anlatım tekniklerine
başvurulduğuna ve zor şartlarda ortaya
çıkan bu eserlerin modernizmin en yaratıcı, en deneysel metinleri olmasının yanı
sıra lezbiyen edebiyatın da yapıtaşlarını
oluşturduğuna değinmiştim. Özgün
bir okur talep eden bu eserlerin -özellikle dil alanında- en radikal örneklerini veren Gertrude Stein, cinsel eğilimleri kadar yazındaki köktenci dil
deneyciliğiyle de dönemin efsaneye
dönüşmeyi başaran en önemli yazarıdır. Coming out hikâyelerinin en erken
örneği olan, 1903’te yazdığı ve üçlü bir
romantik aşkı anlatan Q.E.D., ancak
ölümünden sonra 1950’de Things as
They Are adıyla basılabilmiştir. Alice
B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (1933)
adlı kitaba adını veren Alice, Gertrude
Stein’ın ömrünü paylaştığı aşkıdır; bu
birliktelik pek çok yapıtının konusunu
oluşturur. Bu yapıtların çoğunda kendini
lezbiyen yaşam ve lezbiyen seksten çok
hoşla-nan, duyarlı ve esprili bir lezbiyen
âşık olarak gösterir Stein; bu kadar açık,
cesur ve olumlu yazabilmesinin nedeni,
konuyu üstü kapalı işlemesi, kurmacayı
gündelik yaşamın detaylarıyla boğmasıdır hiç kuşkusuz. Stein’ın dil ve haz
alanı olarak bedeni odak alan, kadın erkek kategorilerini aşan bu karşı-dili,
bedenin deneyimlerini yansıtırken aynı
zamanda onları örtmeyi de başarıyordu.
Çoğu lezbiyen yazar gibi o da karakterinin cinsiyetini değiştirir; kendisi için
eril zamir kullanırken Alice’i karısı olarak betimler. Birbirlerine, komik, naif
adlarla (şişko tepe, pisipisi vb) hitap
ederler. Yalnızca yapıtlarının çoğunu bilenlerin çözebileceği (mesela inek sözcüğünün cinsel çağrışımlı kullanıldığı)
gizli bir cinsel dil icat eder Stein, yinelemelerle ve sık sık önemli bir özne ya
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kefeye koyarak olumsuz stereotipleri
yinelemekten kaçınamaz. Romanda aşk
hayatı detaylarıyla anlatılan ise Renée
Vivien’den başkası değildir. Paris
edebiyat dünyasında asla tam olarak
kabul görmeyen Vivien, şiirlerinde
birinci tekil şahıs kullanarak cesurca
dile getirdiği lezbiyen aşklarıyla tanınır.
Yapıtlarında karamsarlığın ve ölümün
ağır bastığı Vivien, Natalie Clifford
Barney ile birlikte Sappho’yu yücelten
şiirler yazdı; lezbiyen bir şiir akımı
yaratmayı amaçladı. Yine beraber
açtıkları “Dostluk Tapınağı” adlı
salon, lezbiyen kimliğin ve kültürün
oluşmasında önemli rol oynadı.
Barney ve Vivien’in yanı sıra dönemin
Romain
Brooks,
Radclyffe
Hall, Katherine Bradley, Edith
Cooper gibi yazarları ve H.D.
ile Amy Lowell gibi modernist
şairler, Sappho’nun hayatını ve
eserlerini temel ve ilham kaynağı
almışlardır. Lezbiyen kurmacalar,
ikinci dalgaya kadar Sappho’nun
şiirlerindeki mitsel romantik
imgelerin estetik kuşatmasına,
pastoral ve saraylı rollere ve bizzat
Djuna Barnes
Sappho ile ilgili göndermelere
takılıp kalır. Sappho’nun imgesi,
New York’ta, lezbiyen aşkı, karşı cins
20. yüzyılın ilk dönemine ait öncü
gibi giyinme pratiklerini romantik aşk
bir lezbiyen sanatçının, lezbiyenlerin
geleneklerini sentezleyerek toplumsal
yaşam biçimini dile döken yegâne
cinsiyet normlarına karşı çıkan kadın
kültürel mitoloji kaynağının meşruiyet
yazar ve sanatçılar, bohem bir lezbiyen
kazanmasını sağlamıştır.
alt kültürü yaratmışlardı. İçlerinde en
ünlüsü Sidonie-Gabrielle Colette’di.
Paris edebiyat dünyasında
Kadınların yaşadığı aşk acılarını, kadın
asla tam olarak kabul
cinselliğini tema edindiği romanlarıyla
görmeyen Vivien, şiirlerinde
entelektüel kadın dostluğunu ve
birinci tekil şahıs kullanarak
sevgisini, modern anlamda “lezbiyen
cesurca dile getirdiği
cinselliğinin
belirleyicisi
olan
aşka” dönüştürerek, eski Yunan’dan
lezbiyen aşklarıyla tanınır
günümüze taşıyan Colette’in ünlü
romanı O Zevkler’de anlattığı iki
Sapphistlerden biri olan Radclyffe
entelektüel kadının aşkı, Sappho’nun
Hall, lezbiyen kimliğini açıklama ve
Lesbos
adasına
kadar
uzanır.
kabul görme arzusunu, edebiyat aracıLezbiyenlerin estet - dekadan imajları
lığıyla seslendirme cesareti gösteren,
içselleştirmelerine tahammül edemeyen
dönemin “aykırı” yazarlarından biriydi.
Colette, The Pure And The Impure’da
Heteroseksüel bir kadına âşık, doğuştan
(1932) lezbiyen aşkın temelini, geçici
erkeksi bir üst sınıf lezbiyeni -büyük
cinsel tutkulardan daha derine inen
ölçüde kendi hayatını- anlattığı romanı
bir bağ olarak tasvir eder. Ancak bir
The Well of Loneliness (1928), 1960’ların
afyon batakhanesinde geçen romanda
sonlarına kadar “lezbiyenlerin İncil'i”
,lezbiyenliği cinsel doyumsuzlukla aynı
olarak kabul edildi. Toplumsal kabul ve
da yüklemi yok ederek işlediği konunun
anlaşılmasını güçleştirir. Bu yapıtları
anlayabilmek için gereken bilgiye sahip
olmayan sıradan okur, yazarın heteroseksüel bir aşkı anlattığını düşünebilir
rahatlıkla. Gerçi Gertrude için erkek,
Alice için kadın rollerinin biçilmesi, sadece sansüre karşı önlem değildir. Beraberlikleri de heteroseksüel modele göre
düzenlenmiş; yazar ve sanat eleştirmeni rolleriyle Stein “koca”lığı; sekreter,
yayıncı, aşçı, kuaför rolleriyle Toklas
“karı”lığı üstlenmiştir. Stein, ölmeden
epey önce Paris’e yerleşti ve ikili, Paris
sanat çevrelerinde uyumlu ve yaratıcı
bir karı - koca olarak hayli üne kavuştu.
20. yüzyılın ilk yarısında Paris ve

Getrude Stein ve Alice Toklas
tanınırlık isteyişiyle politik bir mesaj
taşıyan, lezbiyen cinselliğini ve tensel
arzuyu detaylarıyla betimleyen roman,
ne var ki, lezbiyeni negatif imgesinden
kurtaramamakla kalmadı, daha da
vahimi, seksologların kadın cinsel
sapıklığı modelini ölümsüzleştirdi.
20. yüzyılın başlarında görünür
hale gelen kadın eşcinselliği, tıbbi bir
durum olarak tanımlanmış ve patolojik
hale getirilmişti. Freud, Three Essays
on the Theory of Sexuality (1905) adlı
eserinde, kadın eşcinselliğinden “tersine
dönmüşlük / tersyüz olmuşluk” şeklinde
bahsetmiştir, ki Hall’un romanında da
lezbiyen karakterin mutsuz olma nedeni,
yanlış bir bedende yaratılmasıdır.
Hall’un “tersyüz olmuş” terimini
kullanması ve bunu popüler biçimde
işlemesi, lezbiyenliği bir patoloji, bir
kadersizlik ve “doğum hatası” olarak
sunuşu, en doğal dürtüleri, yeni yeni
açığa çıkmaya başlayan eğilimleri
büsbütün hastalıklı hale getirdi;
seksolojiye ve kitlesel sanat ürünlerine
fayda sağladı.
Buna rağmen önemini hâlâ koruyan,
farklı okumalara alan açan The Well
of Loneliness, bir lezbiyen edebiyat
klasiği olmakla birlikte, “Transgender
Kurmaca ve Politikası”1 başlıklı
makalesinde Heather Love’ın belirttiği
gibi, transgender edebiyatının da
ilk örneklerindendir. Kendini hayatı
boyunca kadın gibi hissetmeyen
kahraman Stephen Gordon’ın erkek
olma isteği güçlü ve maddidir, erkekliğe
transfer konusunda seksüel arzuları
söz konusudur. Roman hiç şüphesiz,
transgender temsili açısından aynı yıl
yazılan Orlando’dan çok daha etkili
olmuştur. Virginia Woolf’un hayatının
aşkı Vita Sackville-West’in kurgusal
biyografisi olan Orlando, bir lezbiyen
edebiyat klasiği olmaktan çok Woolf’un
edebiyatını da belirleyen androjenlik
kavramı üzerine kurgulanmış fantastik
bir kurmacadır.
Paris bohem hayatının önemli

isimlerinden bir diğeri olan Djuna Barnes
da, lezbiyen aşklarını eserlerinde dile
getirdi, ancak olumsuz stereotiplerden
özgürleştiremedi edebiyatını. Geceyi
Anlat Bana (Nightwood, 1936), lezbiyen
aşk teması, olağandışı dil yapısı, imgeci
üslubu, yoğun göndermelerle yüklü
“muğlak” anlatı çatısıyla, lezbiyen
edebiyatın özelliklerini gösteren erken
örneklerden biriydi. Yüzyılın lezbiyen
narsisizmine ilişkin savlarını da içeren
romanda, ne var ki bir kadının, bir başka
kadına duyduğu aşk, “eksiksiz kedere
duyulan çılgınca tutku” tanımıyla hem
trajediye gönderme yapıyordu hem de
lezbiyenlik kadının özündeki ifrit ve
kötücüllük olarak duyumsatılıyordu.

Kadınlar arası aşkı
romanlarında tema edinen
Anaïs Nin’in yazar olarak
gelişimini belirleyen kökler,
Djuna Barnes’ta yatmaktadır
Kadınlar arası aşkı romanlarında
tema edinen Anaïs Nin’in yazar olarak
gelişimini belirleyen kökler, Djuna
Barnes’ta yatmaktadır. Lezbiyen aşka
yaklaşımları da birbirilerine benzer.
Nin’in karakterlerinin sevişmesindeki
lezbiyen narsisizmi anlatış biçiminde,
Barnes’ın “kadın ise kendinindir”
sözü yankılanır: “Bedenleri birbirine
dokunup, sonra ayrıldı -sanki her
ikisi de bir aynaya, aynadaki kendi
görüntülerine dokunmuşlardı.”
House of Incest’te, ensest evinin “diğer
kişide yalnızca kendimizi sevdiğimiz yer”
olduğunu söyleyen Nin’in lezbiyenliğe
getirdiği açıklama da budur: “İnsanın
sanki kendi göğsündeymiş gibi huzurla
yatması…” Lillian Faderman, lezbiyen
aşka melodramatik bir gözle bakan
Nin’in bu bakışının kaynağının, 19.
yüzyıl Fransız estet - dekadan yazarlarda
sergilenen tutum olduğunu belirtir:
“Ahlâksız olanın onları büyülemesi ve
ahlâksızlığın, isyan ettiklerini sandıkları

burjuvazininkinden hiçbir farkı olmayan
tanımı.” 2
Yine
Fransız
yazar Violette
Leduc’ün yapıtlarındaki yaklaşım
da neredeyse aynıdır. La Bâtarde’da
lezbiyen aşkı betimlerken çelişkiye
düşer. Patriyarkal ve heteroseksist
görüşleri öylesine içselleştirmiştir ki
Leduc, on yıllık sevgilisi Hermine’le
erotik yaşamını, Viktorya döneminin
iffet taslayıcılığından devraldığı bir
melodram havası içinde “etimin kiri”
olarak niteler.
1950’lerdeki cadı avı döneminde
yeraltına inen lezbiyenler; 1960’lara
dek A.B.D. ve Birleşik Krallık’ta
yayımlanan pek çok lezbiyen best-seller,
polisiye ve İngiliz okul hikâyelerinde,
ancak şifreli bir dil kullanarak yayımcı
bulabildiler. Patricia Highsmith, ikinci
romanı bir lezbiyen aşkı anlattığı için
Claire Morgan mahlasını kullanmayı
tercih etmişti. 1952’de yazdığı The Price
of Salt (Tuzun Bedeli) ancak 1990’larda
Carol ismiyle ve yazarın gerçek
imzasıyla yeniden yayımlanabildi.
Highsmith’in çekincesinin nedeni,
dönemin şartları kadar anlattığı aşkı
bizzat yaşamış olduğuydu kuşkusuz.
Romanın umutsuzca âşık olunan kadın
karakteri Carol, Highsmith’in yirmili
yaşlarında tezgâhtarlık yaptığı mağazada
sadece bir kez karşılaşıp tutulduğu ve
yıllarca takip ettiği, sonradan garajında
ölü bulunan gerçek bir kadından
esinlenilmişti. Highsmith, hemen o
gün iş çıkışında eve gidip bir oyuncak
mağazasında çalışan tezgâhtar kızla
müşterisi arasındaki lezbiyen ilişkiyi
konu alan romanı yazmaya koyuldu.
Ancak birkaç dakikalığına gördüğü
kadını bir türlü aklından çıkaramadı,
evine giderek onu dışarıdan seyretti. Üst
sınıftan bu sarışın zengin kadın, kocası
ve kızlarından oluşan yuvasında mutlu
görünüyordu. Highsmith o günle ilgili
olarak hatıra defterine şunları yazdı:
“Bugün sadece bir an gördüğüm halde
âşık olduğumu sandığım kadını görmeye
gittim ve kendimi onu öldürmeye
çok yakın hissettim. Cinayet de bir tür
sevişme, bir tür sahip olma değil midir?”
___________________
¹ Love, Heather (2011), “Transgender
Kurmaca ve Politikası,” Gey ve Lezbiyen
Yazını içinde, der. H. Setevens, çev. Kıvanç Tanrıyar, Sel Yayıncılık, İstanbul.
² Faderman, Lillian (1997), Erkek Aşkının Ötesinde: Rönesanstan Günümüze
Kadınlar Arasında Romantik Dostluk ve
Aşk, çev. Zülal Kılıç, Göçebe Yayınları,
1997.
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6. Uluslararası Frankofon* Feminist
Araştırmacılar Kongresi’nden notlar
Queer teorinin maddeci köklerine inilerek radikal politik yönünün ortaya çıkarılması
için çalışmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum
Deniz Ulusoy

A

ğustos ayı sonunda İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 6. Frankofon Feminist Araştırmacılar Kongresi’ne katılma fırsatı buldum. Bu
kongre, Fransızca konuşulan ülkelerdeki
feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine
araştırma yapan akademisyenlerin buluştuğu bir platform olma özelliği taşıyordu.
Kongrenin ana başlığı oldukça geniş
tutulmuştu: Toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf, cinsel yönelim, ırk bağlamında birbiriyle kesişen iktidar ilişkileri.
Kongrenin düzenleniş biçimi hakkında
sorunlar vardı; bu sorunlar, katılımın
paralı olması, yerel yönetimle (kanton)
finansal açıdan yapılan işbirliği, daha
fazla aktivistin finanse edilmesi yerine
turistik gezilere bütçe ayrılmış olması,
akademi dışından feministlerin katılımının sınırlı olmasıydı.
Kongre, feminist teorinin önemli
isimlerini barındırması açısından oldukça heyecanlandırıcıydı: Christine
Delphy, Patricia Hill Collins, Sırma
Bilge gibi isimlerin yanı sıra 600 kadar
feminist araştırmacı, konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya geldi.
Benim açımdan kongreye damgasını vuran iki önemli eksen vardı: Birincisi, queer teorinin Frankofon dünyada algılanış biçimi ve bunun maddeci
feminizmle olan ilişkisi konusundaki
tartışmalardı. Christine Delphy’nin toplumsal cinsiyet ve ırktan kaynaklanan
ezilme biçimlerinin Fransa bağlamında
birbiriyle kesişmesi hakkında yaptığı
açılış konuşması, bize queer teorinin
Fransa’daki maddeci feministler tarafından nasıl algılandığı konusunda ipucu verdi. Delphy’ye göre, queer teori
sadece cinsellik alanına ve bireysel performanslara önem vererek, ırk ve toplumsal cinsiyetle bağlantılı bütün ezilmişlikleri üreten sistemi ve toplumsal
kurumları hiçe sayar; iktidarın sistemik
yönünü görmez ve dolayısıyla, topluma
yayılan iktidar biçimlerinin arzu yaratan, bu yüzden de zaman zaman olumlu
ve meşru olabileceği iddiasıyla iktidarın yanında konumlanır; Delphy’e göre
queer teori bu yaklaşımından dolayı,
iktidarın ürettiği ezilme pratiklerini do20
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ğallaştıran bir etkiye sahiptir. Halbuki
“ben siyah değilim, siyahlıktan istifa ettim, görmüyor musunuz ben beyazım”
diyen bir kara derili bütün beyanlarına
rağmen iktidarın gözünde bir kara derilidir ve bu yüzden de baskıya uğramaya
devam eder. Bu noktada, Delphy çok
net bir şekilde, iktidarın niteliği, iktidarı
kavrayış ve üretilen ezilme biçimlerini aşmaya yönelik pratikler anlamında
queer teori ve maddeci feminizmi birbiriyle uzlaşmaz konumlarda tanımladı
ve salondaki bazı dinleyicilerden oldukça tepki alan bu görüş kongre boyunca
tartışıldı. Aslında, Jules Falquet, Sırma
Bilge, Paola Bacchetta ve Patricia Hill
Collins’in katıldığı başka bir oturumda, queer teori hakkında söylenenler de
oldukça ilgi çekiciydi. Kanada’da sos-

yoloji profesörü olan Sırma Bilge’nin,
queer teorinin ilk teorisyenlerinin 1970
ve 1980’lerde Amerika’da ırk ayrımcılığına uğrayan azınlık gruplardan ve alt
sınıflardan gelen feministlerden olduğunu ve queer’in köklerinde bütün ezilme
biçimlerinin birbiriyle bağlantısını ele
alan oldukça radikal maddeci bir politik
yönelimin yattığını söylemesi, benim
için oldukça yeni bir bilgiydi. Bilge’nin
aynı zamanda, Türkiye ve Fransa’da dahil olmak üzere birçok ülkeye ithal edilirken, neoliberalizmin de etkisiyle bu
teorinin politik içeriğinin boşaltıldığını
ve “bir yaşam tarzı” gibi algılandığını vurgulaması da bana oldukça doğru

geldi. Queer teorinin maddeci köklerine
inilerek radikal politik yönünün ortaya
çıkarılması için çalışmaya başlamamız
gerektiğini düşünüyorum.
Kongrede tartışma yaratan ikinci eksen ise, porno ve fuhuş gibi konularla
birlikte, Fransa’daki feministler arasındaki üçüncü bölünmeyi yaratan türban
konusuydu. 2004 yılında okullarda ve
kamusal kurumlarda türban takılmasını
yasaklayan yasanın çıkmasından sonra
alevlenen tartışmada, türban yasağının Fransa’daki Müslüman azınlıklara
mensup kadınların alanını kısıtladığını
ve bu anlamda, hem kadınların nasıl
giyinmesi gerektiği konusunda dayatma uyguladığı için cinsiyetçi, hem de
Müslüman kadınların maruz kalması
anlamında da ırkçı olduğu görüşü savunuluyor. Bunun karşısında ise, arka plan
açısından heterojen diyebileceğimiz ve
türbanın patriyarkal bir pratik olarak savunulamayacağını iddia eden bir grup
var: “Bembeyaz” Fransız feministleriyle İran, Cezayir ya da Müslüman Afrika ülkeleri gibi, türban ya da burkanın
iktidar ya da toplumun çoğunluğu tarafından dayatıldığı ülkelerden gelen
feministler. Bu noktada benim gibi, türban ya da kadınların giyimi konusunda
hem Kemalist / modernist baskıyı hem
de muhafazakâr / islamcı baskıyı yaşayan bir ülkeden gelen biri için, ırkçılığa karşı olmak adına veya islamcı
patriyarkayı desteklememek adına net
bir şekilde konumlanmak mümkün değildi; bu yüzden aynen Türkiye’deki
gibi, bir yandan ırkçı (burada modernist / militer) argümana koz vermeyen,
bir yandan da dinci muhafazakârlığı
desteklemeyen bir dil kurmaya ve
Türkiye’de olan biteni sürekli olarak bir
“bağlam” vurgusuyla aktarmaya, son
zamanlarda islamcı muhafazakârlığın
Fransa’dan farklı olarak azınlık değil
çoğunluk ve iktidar olduğunu anlatmaya çalıştım. Fransa’nın post-kolonyal
bir ülke olduğunu, Türkiye’nin başka
bir deneyime sahip olduğunu, çift yönlü bir bağlam ithalinin her iki ülkedeki
feminist politikalar açısından zararlı sonuçları olacağını görmek gerekiyor.
___________________
*

Fransızca konuşan.

DOSYA

Aile dışında hayat var!
Bu dosyamızı ailenin feminist eleştirisine ayırdık: Bize tek meşru birlikte yaşam biçimi olarak dayatılan heteroseksüel tek eşli evliliğin ve bu evliliği merkezine alan aile biçiminin çözülmesine ilişkin
bir perspektif geliştirmeye çalıştık. AKP’nin aileyi güçlendirme politikalarıyla dört bir koldan kadınlara saldırması karşısında, feministler olarak bir direniş oluşturma ihtiyacını duymamız çok doğaldı.
Ancak bizi dosya konumuzu seçerken yönlendiren tek etken bu değildi. Aile – iş yaşamı uyumlulaştırma politikalarını tartışırken olsun, aile içinde kadınlara yönelik şiddet üzerine politika yaparken
olsun, bir nokta geliyor ki orada tıkanıyoruz, ufkumuzun darlığı bizi sıkıştırıyor ve ütopyalarımızı,
hayallerimizi ertelemenin getirdiği kuraklık yüzümüze çarpıyor. İşte o zaman ihtiyacımız olan şey
belki de “gerçekçiliğin” etrafımızda ördüğü duvarları bir nebze zorlamak, “çocuksu” olmaktan bu
kadar ürkmemek... Bu dosyada bunu yapmaya çalıştık; önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda bir
şeyler yapabilmeyi umuyoruz.
Dosyamızın esas olarak iki ekseni var: İlk eksende, dünyada gelişen yeni muhafazakârlığın aile politikaları ve bunun Türkiye’de AKP ve Gülen Cemaati cephelerindeki yansımaları yer alıyor. Ailenin
güçlendirilmesi, “aileye dönüş” temalarının kadınlara yönelik bir savaş olduğunu ifşa etmeye çalıştık bu ilk eksende yer alan yazılarla. Diğer yandan, yeni muhafazakârlığın berisinde ve öncesinde,
erkek egemenliğinin ayrıcalıklı kalesi olan ailenin içinde kadınlara neler olduğunu bir kez daha
sergilemeye çalıştık. Cinsellik, kuşaklar arası ilişkiler, sevgi, dayanışma vb. insani ihtiyaçlarımızın
aile içinde karşılanma biçimlerinin nasıl, tam tersine, kadınların her türlü insani ihtiyacının bastırılmasına / boğulmasına dönüştüğünü anlatan yazılarımız bu ikinci ekseni oluşturuyor: Evlilik, zorunlu annelik, duygusal / cinsel ilişkilerde yoksunluk; dayatılan heteroseksüellik; öte yandan yaşanan
ilişkilerin kadın emeğine zorbaca elkonmasına dayanması ve şiddet... Ancak hayat bundan ibaret
olmamalı, değil, başka türlüsü de mümkün. Dosyamızın son iki yazısı bu “başka türlü”nün peşine
düşüyor. Özellikle son yazımız, bize dayatılanın dışındaki birlikte yaşam biçimlerinin imkânlarına
dair bir arayışı dile getiriyor.
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DOSYA

Aileyi yeniden gündemimize almak...
Evliliği “demokratikleştirmek” mi, yoksa "evlilik mesleği"ni, ev kadınlığını, anneliğin
gizemini, aile ideolojisini, tek eşliliği geride bırakmak mı?

İ

kinci dalga feminizmin 70’li yıllarda uğraştığı başta gelen konulardan
birisi aile idi: Tek eşli heteroseksüel evliliğe dayalı aile. Aileyi kadınlar açısından ele alan ve o güne kadar
yaygın olduğu biçimiyle, türdeş bir birim olarak değil de, bir çıkar çatışmasının, bir iktidar ilişkisinin mekânı olarak
tahlil eden yazılar / kitaplar o yıllarda
giderek yaygınlaşıyordu. Aile içinde kadınların emeğine, bedenine el konduğu
ve bu el koymanın erkek şiddetiyle güvence altına alındığı, o dönemin feminizminin mihenk taşlarından birisiydi.
Evliliğin başka birliktelik biçimleriyle
aşılması ise, yine o dönemin feminizmi
açısından, kadınların özgürleşmesinin
ve kurtuluşunun koşullarından en öncelikli olanıydı.
Nitekim, Türkiyeli feministlerin ilk
bağımsız yayınevi olan Kadın Çevresi Yayınları’nın ilk bastığı kitabın adı
Evlilik Mahkûmları idi. Kitabın yazarı
Lee Comer, İngiltere’de Kadın Kurtuluş
Hareketi’nin içinden gelen bir kadın ve
kitabı büyük ölçüde hareketteki kadınlarla yaptığı görüşmelere dayanıyor. Kitapta öne çıkan kavramlar, “evlilik mesleği”, “ev kadını”, “anneliğin gizemi”,
“aile ideolojisi”, “tek eşlilik”... Sonuç
bölümünün başlığı ise, “Daha iyi yarım
insanlar mı, yoksa bütün insanlar mı?”
Bu başlığı şöyle okumak da mümkün:
Evliliği “demokratikleştirmek” mi, yoksa "evlilik mesleği"ni, ev kadınlığını,
anneliğin gizemini, aile ideolojisini, tek
eşliliği geride bırakmak mı?

Böylelikle, ailenin birbirine
yapıştırdığı ve hepsini tek
bir ilişkiye, yani karı - koca
ilişkisine, evliliğe hapsettiği
ilişki biçimlerini ayrıştırıp
yeni birliktelik biçimleri
türetebiliriz
80’li yılların ortasından itibaren feminizm bütün dünyada, kadınların evlilik ilişkisi ve aile içinde güçlenmesini
sağlayacak önlemler ve düzenlemelere odaklandı. Kadınların karşılıksız ev
emeği giderek görünür olmaya başladı
ve bu emeğin bir kısmının karşılığı ya
da telafisi sayılabilecek türden düzenlemeler, özellikle AB ülkelerinde yaygınlaşmaya başladı. Öte yandan tam
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zamanlı ev kadınlığı ve anneliğin günü
geçmişti. Kadınların istihdama katılması gerekiyordu. Hem aile içinde işleri
vardı kadınların, hem ev dışında. Aile
ve iş yaşamı artık uyumlulaştırılmalıydı. Aile yaşamı da iş yaşamı da öyle
dönüşmeliydi ki, kadınlar hem annelik
yapabilsinler hem gelir getirici bir işte
çalışabilsinler. Ama sadece bu ölçüler
içinde dönüşmeliydi her ikisi de...
Sosyalist Feminist Kolektif olarak
2010 yılının Mayıs ayından başlayarak
“Erkeklerden Alacaklıyız!” başlıklı bir
kampanya yürüttük. Bu kampanyada,
Aile ve İş Yaşamını Uyumlulaştırma
politikalarından da yararlanarak, kadınların karşılıksız emeğini telafi edecek,
onların evlilik ve aile dışına adım atabilmelerini mümkün kılacak ve istihdama
katılıp orada kalabilmelerini sağlayacak çok çeşitli düzenleme ve önlemler
formüle ettik; devletten ve sermayeden
bunları talep etmenin, bu konuda sesimizi duyurmanın yollarını aradık. Ancak
bunları yaparken aynı zamanda Aile ve
İş Yaşamını Uyumlulaştırma politikalarının sınırlarına ve tuzaklarına da dikkat
çekmeye çalıştık. Bu politikalarda, tam
da erkeklerin harcamayı reddettikleri
bakım emeği için çözümler üretiliyordu: Esas olarak çocuklarının babasıyla
yaşayan kadınları hedef alan bu politikalar, bir yandan ailenin üzerindeki bakım emeği yükünü hafifletmeye yarıyor,
diğer yandan esnek çalışma aracılığıyla
kadınların yine de bakım sorumluluklarını üstlenmelerini sağlıyordu. Oysa

esnekleşme ve işgücü piyasasının patriyarkal yapısına yöneltilecek eleştirilerin ötesinde kritik nokta, kadınlara
olan borçlarını ödemeleri için erkekleri
ücretsiz bakım işlerine sevk edebilmekti. Elimizden geldiğince, bu doğrultuda
önlemler düşünmeye ve uyumlulaştırma
politikalarının sınırlarını aşmaya çalıştık. Ne var ki, son tahlilde “Erkeklerden
Alacaklıyız!” kampanyası da, evli olsun
olmasın birlikte yaşayan heteroseksüel
çift varsayımından hareket ediyordu.
Kadınları belli bir ilişkiye mahkûm olmaktan kurtaracak düzenlemeler üzerinde kafa yoruyordu, ama bu ilişki tarzını ve onun mutlaklığını sorgulamayı
bilerek önüne koymamıştı.
Bu arada, AKP kadınların bedenlerine, emeklerine, hayatlarına daha da
güçlü bir biçimde el koyma tehditlerini
birbiri ardına gündeme getiriyor. Bunun
önde gelen yöntemi ise tabii ki aileyi
güçlendirmek. 2004’te zinayı yeniden
ceza yasası kapsamına almaya çalışmakla başladı bu yöndeki girişimlerine.
2008’de başbakan “üç çocuk” uzun havasına başladı. Kadınlara yönelik şiddete karşı yasal düzenlemeler sürecinde
ise, kadın örgütlerinin çeşitli önerilerini
hükümsüz saymaktan yasanın adında
“aile”nin ısrarla korunmasına kadar birçok işaret verildi. Derken, aile tümüyle kadınları galebe çaldı ve bakanlığın
adından “kadın” çıktı. Bunları aile ve
ev kadınlığı eğitim programları, kürtajı yasaklama denemeleri ve yeni kürtaj
düzenlemeleri izledi. Ve nihayet aile ve
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evliliği koruma konusunda damardan
girdi hükümet. “Aile ombudsmanlığı”
düzenlemesiyle, boşanmak isteyen kadınlara yönelik bir engelleme mekanizmasını başlattı. AKP hükümetinin
bu son hamlesi, kadınlara yönelik şiddeti önleme söylemiyle tümüyle çelişir
nitelikte. Boşanmalarını güçleştirerek
kadınları şiddet yuvası evliliklere ve
ailelere mahkûm etmek, şiddeti önlemenin yeni muhafazakâr yolu olsa gerek!
Oysa bırakalım şiddet sorununu güçlü/
düzenli aileler yaratarak çözmeyi, şiddet ailenin öylesine yapısal bir parçası
ki, şiddeti ortadan kaldırmanın en köklü
çaresi evliliği ve aileyi çözmek...
Bugüne kadar feministlerin erkek
şiddetiyle mücadelesinin en görünür ve
somut yanı, yasal düzenlemelere müdahale oldu. Belki de artık, AKP’nin
kadınlara yönelik şiddetle mücadele
ve aile politikalarını da bir esin vesilesi yapıp, şiddetin esas kaynağına yönelmenin zamanı geldi. İşte, bir yandan saldırgan yeni muhafazakârlığın
“tahriki”yle, öte yandan unutmaya
başladığımız feminist ütopyalarımızı
yeniden sahiplenmek için, SFK olarak,
feminist aile eleştirisini bu dosyamızla
birlikte gündemimize alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de, aileyi çözme/
dağıtma perspektifi üzerine çeşitli çalışmalar yapmayı umuyoruz.
Kuşkusuz aile eleştirisi feminizme
özgü değil. Feminizmden önce, ütopyacılar, Marksistler, liberterler, anarşistler, komün hareketi tek eşli heteroseksüel evliliğe ve buna dayalı aileye
çeşitli biçimlerde karşı çıktılar. Ancak
bu karşı çıkışlarda, aile hem kadını
hem erkeği baskı altına alan ve/ya da

kapitalizmi yeniden üreten bir kurum
olduğu için eleştiriliyordu. Aile içi kadın - erkek ilişkilerini ve çatışmalarını
merkeze koymayan, aile kurumuna yönelik bir anlamda soyut ve dışsal karşı
çıkışlardı bunlar. Feminist aile eleştirisi ise, ailenin karşıladığı gerçek gereksinimlerden yola çıkmalı diye düşünüyoruz. Aile; cinsellik, sevgi, duygusal
paylaşım ve destek, maddi/manevi dayanışma, üreme, kuşaklar arası ilişki,
çocuk bakımı gibi son derece gerçek
ve insani gereksinimlerimizi, ayrılmayacak şekilde birbirine iliştirir/yapıştırır. Erkek ve duhul-merkezli, üremeye
yönelik heteroseksüel cinsellik biçimini ayrılmaz bir biçimde aşka iliştirir; çocuk bakımını ayrılmaz biçimde
doğurmaya bağlar ve bunu kadınların
omzuna yıkar; bunun üzerine kurulmuş
olan annelik ideolojisiyle kadınları her
şeyden önce anne diye belirler ve kocaların, hasta ve yaşlı akrabaların bakımını da buna bitiştirir. Bütün bunlar, aile
ideolojisi aracılığıyla doğal bir birlik
halinde kurulur. Feminist aile eleştirisi,
bu gerçek gereksinimleri birbirinden
ayırıp, her birinin alternatif bir biçimde
nasıl karşılanabileceğini ortaya koymayı mümkün kılar. Böylelikle, ailenin birbirine yapıştırdığı ve hepsini tek
bir ilişkiye, yani karı - koca ilişkisine,
evliliğe hapsettiği ilişki biçimlerini
ayrıştırıp yeni birliktelik biçimleri türetebiliriz. Zaten feminist ütopyamızın
besleneceği yer de böyle bir eleştiri
olabilir ancak.
Ne var ki, nasıl aile/evlilik eleştirisini duygu paylaşımı, dayanışma gibi
gerçek gereksinimlerimizi göz ardı etmeden yapmak gerekiyorsa, yeni bir-

Boşanmalarını güçleştirerek
kadınları şiddet yuvası
evliliklere ve ailelere
mahkûm etmek,
şiddeti önlemenin yeni
muhafazakâr yolu olsa
gerek!
likte yaşam biçimlerini de kadınların
bugünkü durumlarından soyutlamadan
tasarlamak gerekiyor. Kadınların ve
çocukların ezildiği, eşitliksiz bir toplumsal bağlamda, onları koruyacak,
güçlendirecek önlemler ve güvencelerin üzerinden atlayamayız. Dolayısıyla
da, alternatif yaşam biçimlerinden söz
ederken, bu yaşam biçimlerinin birlikte yaşama hukukuyla düzenlendiği bir
çerçeveyi oluşturmak kaçınılmaz. Bu,
“Erkeklerden Alacaklıyız!” kampanyasında geliştirdiğimiz çeşitli talep ve
düzenlemelerin üzerine inşa edilecek
bir çerçeve olabilir. Yapılması gereken,
tek eşli heteroseksüel evliliği meşru
tek birliktelik biçimi olmaktan çıkaracak bir hukuksal çatı kurmak. Meşru
ilişki biçimlerini, hem çocuk bakımı,
hem cinselliği paylaşma, hem maddi/
manevi dayanışma, hem cinsiyetler
açısından çeşitlendirmek: Aynı haneyi
paylaşmanın, cinsel ilişkiden, cinsiyetten, biyolojik ebeveynlikten bağımsız
olarak bireylere güvence sağladığı bir
toplumsal evren üzerine düşünmek...
Öte yandan, güvenceler ve haklar
bugünkü yaşam biçimlerimizi aşmak
açısından tek başına ne kadar yeterli?
Öznelliğimizin sınırları nereden geçiyor? Evli olsak da olmasak da, her birimizin öznelliğini yaşayışı büyük
ölçüde aile bağlarıyla şekillenmiyor mu? Anneliği, cinselliği, duygusal
ilişkileri yaşayış biçimimiz bugünün damgasını
nerede, nasıl üzerinden
atabilir? Mülkiyetçilikten, kıskançlıktan, homofobiden hangi koşullar
altında sıyrılabileceğiz?
Önümüzdeki dönemde,
bir yandan AKP’nin aile
politikalarına karşı bir direniş çizgisi oluşturmaya
çalışırken, bir yandan da
birlikte yaşam biçimlerine ilişkin ufkumuzu genişletmeye yönelik bir
tartışmaya girmeye ne
dersiniz?
feminist
politika
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“Aileye dönüş”:

Nereye gitmiştik ki?
İdeolojik ve söylemsel düzeyde yürütülen “aileye dönüş” propagandasının
yaygınlaşması, feminizme saldırılmasını, onun itibarsızlaştırılmasını da gerektiriyor

D

Ayşe Toksöz - Özlem Barın

evletin sosyal hizmetlerden
çekilmesine yol açan neoliberalizmin, Batı’da bir nevi
“aileye dönüş” eğilimine yol
açtığı, üzerine çokça yazılıp çizilmiş
bir olgu. Margaret Thatcher’ın 1987’de
sarf ettiği, “Toplum diye bir şey yoktur.
Yalnızca bireyler olarak kadınlar ve erkekler ve onların aileleri vardır” sözü,
bu yeni düzeni en açık biçimde özetleyen söz olarak tarihe geçti. Gerçekten
de, 1980’lerden itibaren aile, refah devletinin uğradığı erozyonu telafi edecek
kurum olarak öne çıkarıldı: Artık sosyal
hizmet olarak sunulmayan sağlık ve
bakım ihtiyaçlarının bir biçimde karşılanması gerekiyordu; bunun adresiyse,
tabii ki, “aile”ydi.
Feministler, burada “aile” derken
kastedilenin aslında kadınlar olduğunu
ortaya koydular: Elbette, ailenin içinde
bu ihtiyaçları karşılayacak olanlar, kadınlardı -ya ev içinde kendi aileleri için
harcadıkları (ücretsiz) emek üzerinden,
ya da (düşük) ücretli ev ve bakım işçisi
olarak başka aileler için çalışarak.
Şüphesiz, bunda bir yenilik yoktu.
1960’lar ve 1970’lerde feminizmin
yükselişe geçmesi ve eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınların iş gücüne
giderek artan oranlarda katılmış olmasına; diğer yandan cinsiyet ideolojilerindeki dönüşüm sonucu kadın - erkek
eşitliğinin evlerin içine kadar uzanarak kadınları “ev kadınlığı” rolünden
uzaklaştırdığı yönündeki genel kabule
karşın, bu dönemde yapılmış olan araştırmalar, birbiri ardına, aslında ev işinin “kadın işi” olmaya devam ettiğini
ortaya koydu. Çalışan (bilhassa çocuklu) kadınlar her ne kadar daha az ev işi
yapıyor görünseler de, beraber yaşadıkları erkeklerle aralarındaki iş bölümü,
kazançlarının oranından bağımsız biçimde eşitsiz olmaya devam etti. Yani
kadınlar, ev dışında çalışsalar, hatta beraber yaşadıkları erkeklerden daha fazla
kazansalar bile ev işinin sorumluluğunu
taşımaya devam ediyorlar; ya daha kısa
zamanda tüm işleri halletmek için aşırı
çaba harcıyor, ya da bir (genellikle kadın) ev işçisi tutuyorlardı, ama her halü24
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karda ev işlerinin planlanması ve koordine edilmesi “görev”i yine kadınların
üstüne kalıyordu. Söylemeye gerek bile
yok, buradaki “beraber yaşadıkları erkeklerden daha fazla kazanan kadınlar”
tanımı, oldukça dar bir kategoriye işaret
ediyor ve denkleme alışılmadık örnek
olarak dahil ediliyordu1; çünkü ücretler ve gelir dağılımındaki eşitsizlik de
(kimi iddialara göre aradaki açı daralmakta olsa da) varlığını sürdürüyordu.
Genel durum bu iken, “aileye dönüş” fikri, kadınların ev dışında çalışmadığı bir “evin ekmeğini kazanan
erkek” modeline yönelik bir özlemi
imlemiyordu aslında: Neoliberalizm,
liberal feminizmin kimi argümanlarını bünyesinde eriterek, kadın erkek

tırma” politikaları tam da bu işgücünün
esnekleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi eğilimi ile kadınların ev içi emeğinin
yükünün artırılmasının harmanlanmasını ifade ediyordu. Batı’da kadınlar, esneklekleştirilen hizmet sektörünün içine
çekilirken, Güney’de ihracata dayalı
üretim modelleri üzerinden, güvencesiz,
uzun çalışma saatleriyle ya da parça başı
işler üzerinden yine esnek ve ucuz işgücü olarak emek piyasasının içine çekiliyordu. Bu esneklik, bir yandan kadınları
aileye daha bağımlı kılıyor, bir yandan
da kadınların ev içi emek yükünü artırıyordu. “Aileye dönüş” güzellemesi
söylemsel ve ideolojik düzeyde tüm bu
çelişkilerin üzerini örtecek balçık görevini görüyordu.

tüm “yurttaş”lar için ücretli emeği bir
zorunluluk olarak dayatıyordu. Keza
sosyal devletin erimesi, daha önceki
dönemde uygulanmış olan “aile ücreti”
politikasının yeni düzende yer bulmasını
olanaksız kılıyor, ayrıca (giderek daha
da ucuzlatılan) ucuz emeğe yönelik
talep, kadınların işgücü piyasasına daha
kitlesel katılımını gerektiriyordu. Bir
yandan yarım zamanlı, esnek, eğreti işler aracılığıyla düşük ücretlerle işgücü
piyasasına çekilen kadınların, diğer yandan gittikçe kesilen sosyal hizmetlerin
yükünü aile içinde yüklenmesi bekleniyordu. “Aile ve iş yaşamını uyumlulaş-

Feministler, burada “aile”
derken kastedilenin
aslında kadınlar olduğunu
ortaya koydular: Elbette,
ailenin içinde bu ihtiyaçları
karşılayacak olanlar,
kadınlardı
Ancak bu sürecin son otuz yılda tüm
dünyada doğrusal bir gelişim olarak tezahür ettiğini varsaymak çok ciddi bir
hata olur. Neoliberalizmin kendi iç çelişkileri, dünyanın farklı yerlerini farklı biçimlerde etkilemesi ve kadınların
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çeşitli dönemlerde, çeşitli yerlerde elde
ettiği kazanımlar, bu genel eğilimin aldığı biçimi elbette belirledi. Bugün feminist yazında neoliberalizmin kadınlar
ve aile üzerindeki etkileri üzerine süregiden tartışma, beraberinde getirdiği
çelişkili sonuçlarla ilgili. Neoliberalizmin atomize bir bireyciliği ve tüketimi
kışkırtması, bireysel seçim ve kendini
idame ettirmeyi öne çıkarması, bir yandan “aileye dönüş” propagandası ile yan
yana yürüyor; öte yandan da kadınların
işgücü piyasasının içine çekilmesi, aynı
zamanda kadınların bir biçimde “güçlenmesini” getiriyordu. 90’lı yıllarda
Batı’da özgür, kendi seçimini yapan,
modaya düşkün, post-feminist kadın
imajının pompalanması, Güney’de ise
kadınlara yönelik şiddet, “toplumsal
cinsiyet eşitliği” için STK çalışmalarının artması, feminist söylemin bu neoliberal proje içinde mas edilmesiyle el
ele gidiyordu. Feminist hareketin yasal
haklar düzeyinde elde ettiği kazanımlar
da resmi iyice karmaşıklaştırdı: Tam da
bu yüzden, bu gelişimi tek yönlü değerlendirmemek gerekiyor; kadınların kendi hayatlarını belirleme mücadelesi bir
düzeyde devam etti, ediyor.

Aile sadece sosyal
hizmetlerin yerine geçmiyor
bu modelde, aynı zamanda
sosyal devlet anlayışı ile
birlikte var olan bir kamusal
hayatın da yerine ikame
ediliyor
Fakat, kapitalizmin krizinin giderek
derinleştiği 2000’li yıllarda, “aileye dönüş” propagandası çok daha yaygın bir
şekilde devreye sokulmak zorundaydı.
Thatcher’in yukarıda alıntıladığımız
sözlerinin aileye vurgu yapan son kısmı birçok analizde genelde ihmal edilmişken, bugün meselenin özünü açığa
vuruyor. “Ailenin krizi”nden bahseden,
bundan feminizmi sorumlu tutan, feminizme ve kadınların kürtaj / üreme
haklarına saldıran, kadınları annelikle
özdeşleştirenler artık yalnızca “aşırı
sağ” olarak görülebilecek marjinal bir
çevre değil. Söz konusu olan, bu sağ
anlayışın yeni muhafazakârlık biçiminde anaakımlaşması ve kadınlara yönelik
saldırılarını giderek artırması. Son otuz
yılda zaten erozyona uğratılmış sosyal
hizmet ve güvencelerin, bugün kriz önlemleri adı altında tamamen budanması,
kadınları her zamankinden daha fazla
aile yaşamına mahkum ediyor, ev içi
emek yükünü artırıyor.2 Diğer yandan,
işten çıkarmalar önce kadınları vuru-

yor. Kadınlara yönelik şiddet merkezleri kapatılırken, kürtaj hakkına saldırılar
sağlık hizmetlerinin, ücretsiz kreşlerin,
çocuk yardımlarının yok edilmesiyle
birlikte yürütülüyor. Kadınların kimlikleri, bedenleri, cinsellikleri üzerinde
muhafazakâr baskı ve erkek şiddeti katmerlenerek artıyor.
Tüm bunlar ideolojik ve söylemsel
düzeyde yoğun bir “aileye dönüş” propagandası altında yapılıyor. Bu propagandanın yaygınlaşması ise, feminizme
saldırılmasını, onun itibarsızlaştırılmasını da gerektiriyor. En son İngiltere İşçi
Partisi milletvekili Dianne Abbot’un bu
yılın başında ailenin toplum için öneminden dem vurup, feminizmin bunu anlayamadığını ve ailenin parçalanmasından feminizmin sorumlu olduğunu söylemesi, bu itibarsızlaştırmanın yaygınlığını göstermesi açısından bir örnek. Öte
yandan, bu yeniden “aileye dönüş” yeni
bir kadın ve annelik imgesi gerektiriyor.
Artık yalnız yaşayan kadınlar, özellikle
yalnız anneler bir başarı öyküsü anlatmıyor, kendi seçimlerini yapmış güçlü
kadınlar olarak sunulmuyor. Başarısız,
mutsuz, yalnız, dahası kadınlığı, dişilliği becerememiş kadınlar olarak damgalanıyor. Batı medyasında artık kariyer
kadınları yok. Onun yerine, aile hayatı
içinde süper güçlü anneler var. Çocukların, kocalarının, dahası geniş ailenin her
şeyinden sorumlu, her türlü ihtiyaçlarını
gözeten ve bu aile hayatı içinde anneliği
güçlü bir kadın olarak mutlu bir şekilde
taşıyan kadınlar var. Aile sadece sosyal
hizmetlerin yerine geçmiyor bu modelde, aynı zamanda sosyal devlet anlayışı
ile birlikte var olan bir kamusal hayatın
da yerine ikame ediliyor. Tüm sosyal ihtiyaçlar bu yeni kamusal hayatın içinde
karşılanıyor. Bu kamusal hayat, büyük
organizatör, kimi zaman “soccer-mom”3
olan güçlü annelerin doğum günü partileri, geniş aile kutlamaları, aile eğlenceleri, aile tatilleri örgütlemesiyle yeniden
yaratılıyor. Kamusal mekanlar bu yeni

aile merkezli sosyal hayat üzerinden
tekrar şekilleniyor. Aileye dönük yeni
bir tüketim kültürü gelişiyor; bireysel
tüketim bunun içinde yeniden şekilleniyor. Evet, artık toplum diye bir şey yok,
bireyler ve aileleri ve tüm bu yükün
omuzlarına yıkıldığı kadınlar var! Bu
çifte ikame için ise artık çekirdek aile
söylemi yetmiyor. Tüm dünyada geniş
ailenin öneminden dem vuruluyor. Yaşlıların, çocukların, kocanın sadece bakımlarının sağlanmakla kalmadığı, tüm
sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı geniş
aileler. Bu ailelerin tüm yükü ise süper
annelerin üzerinde. Elbette bu süper
annelerin kendi hayatları da var: Onlar
da çalışıp eve ekmek getiriyorlar!
___________________
1 Genel olarak, bu durumun toplumun en alt
ve üst kesimlerinde yaşanabildiği söylenebilir: Erkek işsizliği son birkaç on yılda giderek arttı ve bu, özellikle mavi yakalı olarak
tanımlanan iş gücünü (ağırlıklı olarak da
ırksal/etnik azınlıkları) etkiledi. Buna karşılık, hizmet sektöründe düşük ücretli işlerde
ağırlıklı olarak kadınların istihdam edilmesi, bu kadınların beraber yaşadıkları (muhtemelen işsiz) erkeklerden daha çok kazanır
pozisyonda olmalarına yol açtı. Gelir dağılımının en tepesindeki işlerdeyse, ender
de olsa, yönetici pozisyonlardaki kadınlar
zaman zaman bu mertebeye (!) erişebiliyor.
2 Son yıllarda Batı’daki LGBT hareketin öncelikli gündeminin eşcinsel evlilik hakkı olması da bu minvalde değerlendirilebilir. Bir
yanıyla, yaşam standardı açısından “bekâr”
bir yaşamı sürdürmek giderek zorlaşırken,
evli çiftlerin yararlandığı kimi maddi avantajlardan yararlanabilmek, eşcinseller için
büyük önem taşıyor. Fakat madalyonun öteki
yüzünü de unutmamalı: Evlilik-dışı (aile-dışı) olan her türlü yaşam tarzı damgalanırken,
eşcinsellerin tam da bu marjinalleştirmeden
kaçınmak, “normallik” pastasından pay almak gayesini de taşıdığını, hatta belki bu
şekilde “aile”nin etrafındaki kutsallık halesini iyice parlattığını söylemek de mümkün.
³ Vaktinin önemli bir bölümünü çocuğunu
spor vs. aktivitelere getirip götürmek, onun
sosyal hayatını planlamak için harcayan orta
sınıf beyaz kadınları imleyen bir terim.
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AKP’nin ailesi…

Şimdi kadınların aileden bağımsızlaşarak güçlenmelerini sağlayacak feminist talepleri
yeniden yükseltmenin zamanı. Aile dışında hayat var!

E

Hülya Osmanağaoğlu

rkek egemenliğinin kadınları
denetim altında tutarken en
güvendiği kurum kuşkusuz
aile: Erkek şiddetinin odağı,
kadınların karşılıksız emeğinin merkezi; yani erkek egemenliğinin kalesi.
Aile, patriyarkal kapitalizmin, ihtiyaçları doğrultusunda her daim yeniden şekillendirdiği bir kurum. Çağdaş,
muhafazakâr, milliyetçi ya da dindar
tüm aile biçimleri kadınların erkek iktidarına tabiyetini meşru ve sürekli kılmayı hedefliyor. Patriyarkal sistemin
uzun vadeli çıkarlarını korumak şartıyla
bütün [erkek] iktidarlar kadınlar üzerindeki baskı mekanizmalarını aile aracılığıyla yeniden inşa ediyorlar. AKP de bu
nedenle iktidarının ilk yıllarından itibaren aileyi güçlendirmeye, böylece erkek
egemenliğini korumaya yönelik adımlar
atmaya çalıştı.

AKP ise dindar
modernliğiyle en başa
dönerek, ev içindeki var
olmayan dengeyi erkekler
lehine daha fazla bozarak
[güçlü erkek] - güçlü aile,
güçlü [otoriter] devlet /
milletten dem vuruyor
2004’te TCK’ya ilişkin yapılan düzenlemelerde zina yeniden ceza yasası
kapsamına alınmaya çalışıldı. 2008’de
başbakan, biz kadınlara üç çocuk doğurmamızı salık verdi. 2010’da yayımladığı başbakanlık kadın - erkek fırsat eşitliği genelgesinin hemen ardından bizzat
kadın örgütleriyle yaptığı bir toplantıda
“kadın erkek eşitliğine inanmadığını”
söyledi. 2012’de ise “Her kürtaj bir
Uludere’dir” çıkışı ile AKP’nin kadınlara yönelik amaçlarının şimdilik vardığı
en son noktayı gösterdi.
Türkiye’de merkez sağın politik
üstyapısı, muhafazakâr orta sınıf ile
seküler, modern, tekelci burjuvazinin
(ikincilerin direksiyonda oturduğu) ittifakıydı. TÜSİAD da, Isparta’daki esnaf, eşraf da AP/ANAP/DYP çizgisini
destekliyordu. MSP/Refah çizgisi ise
dindar muhafazakârların partisiydi. Gelinen noktada, AKP ilk iki dönemdeki
modern muhafazakârlığın yerine üçün26
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cü döneminde dindar modernliği hızla
örgütlemeye başladı. İmam hatiplerin
yeniden açılmasının yanı sıra [zorunlu]
seçmeli Kuran ve Peygamberin hayatı
dersleri, içki yasaklarının ve vergilerinin artışı, ama en önemlisi de üç çocuk
baskısı ile kürtaj ve sezaryen yasakları /
sınırlamaları yeni yönelimin göstergesi.
AKP’nin üçüncü dönem iktidarında dindar modernliğe yöneleceğinin en
önemli işareti, kadın bakanlığını aile
bakanlığı olarak değiştirmesiydi. Her ne
kadar önceki dönemde eşcinselliği hastalık olarak değerlendiren bakan koltuğunu korumuyor olsa da, yeni anayasa
tartışmalarında farklı cinsiyet kimliklerinin ve cinsel yönelimlerin tanınmaması da aileyi koruma vurgusuyla bir arada
düşünülmeli.
Kürtaj ve sezaryen yasakları, feminist mücadelenin kazanımlarıyla kadınların bedenleri üzerinde sahip oldukları
hakların, aileyi ve erkek egemenliğini tehdit ettiği düşüncesiyle gündeme
getirildi. Kadınları aileye hapsetmeyi
sadece ideolojik hegemonya ile sağlayamayacağını gören AKP, bizzat kadın
bedenini denetim altına almaya soyunuyor. Bu anlamıyla kürtaj yasağı, sadece dini muhafazakârlığın ya da milleti
büyütmenin bir politikası olarak değil,
evdeki erkeklerin kaybettikleri mevzileri onlara geri vermenin de bir aracı
haline geliyor. Erkeklere, kadınları istemedikleri gebeliklere maruz bırakarak
kadınlar üzerindeki denetimlerini güçlendirme hakkı vermek, aslında patriyarkanın en temel dayanağını tersten
yeniden inşaya yönelmek ve kadınların kazanımlarını geriletmek anlamına
geliyor. Erkekler ve erkek egemenliği
güçlü olduğu oranda aile de güçleniyor. AKP’nin politikaları ise erkekleri
güçlendirerek aileyi güçlendirmeye çalışmasının ifadesi. Bütün aydınlanmacı / modernist politikalar güçlü kadın
- güçlü aile - güçlü demokratik devlet
anlatır. AKP ise dindar modernliğiyle en
başa dönerek, ev içindeki var olmayan
dengeyi erkekler lehine daha fazla bozarak [güçlü erkek] - güçlü aile, güçlü
[otoriter] devlet/milletten dem vuruyor.
Tayyip Erdoğan da bu yüzden "Aile var
oldukça, millet var oldukça devlet var
olur… En az üç çocukla beraber güçlü
aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kılmamızın yolu buradan geçiyor. Bunu

başaracağız, güçlü bir millet istiyoruz.
…Muhafazakâr demokrat partiyiz. Çocukların artmasını istemek hakkımızdır.
İktidar olarak bunu başarmalıyız” dedi.¹
AKP kurulduğu 2001 yılından itibaren kendini muhafazakâr demokrat bir parti olarak tanımladı.
Muhafazakârlığın demokratlıktan çok [iktisadi]
liberalizmle yaptığı
ittifakın
gerçek
yüzü Taksim’deki 1 Mayıs çatışmalarında
ve
tekel
işçilerine
yönelik
saldırganlıkta

kendini
göstermişti.
2011 genel seçimlerinin hemen
öncesinde başlayarak seçimlerde alınan % 51 oy
ile güçlenen baskıcı
yönelim, AKP’nin seçim
sloganı “durmak yok yola

DOSYA
devam”ın gerçek anlamını ortaya koydu. Kimilerine göre gizli şeriatçı ajandasını uygulamaya koyan, kimilerine
göre ise Tayyip Erdoğan’ın başkanlık
hedefi nedeniyle demokrat kimliğini
geri plana iten bir AKP söz konusu. Her
iki eğilim de aslında, AKP’nin hızla artırdığı baskı politikalarını toplumsal değişimlerden ve dinamiklerden koparıp,
yaşananları AKP’nin ya da başbakanın
niyetlerine endekslemekle malul. Türkiye ve dünyadaki gelişme ve değişimleri
dikkate almadan yapılan bu analizler,
niyetten bağımsız (ideolojik arka
planlarına ise yekten bağımlı) olarak, ezilenlerin mücadelelerini ya da mücadele potansiyellerini görmezden
geliyor. Hemen
yanı başımızdaki Arap
isyanları,
sessiz ve
sindirilmiş

kitlelerin
küçük bir
kıvılcımla
devrimci kalkışmayı başlatan siyasi öznelere dönüşebildiğini
gösterdi. Artan işsizlik ve yoksulluğu, torba
yasalarla, güvenceli esneklik

ve mikro kredi uygulamalarıyla yamamaya çalışan AKP, toplumsal muhalefetin önünü kesmek için yargı merkezli
baskı mekanizmalarını güçlendirmeye
devam ediyor. Yine de devrimci güçleri, işçi sınıfını, Kürtleri ve kurtuluşları
için mücadele eden kadınları, tek başına baskı aygıtlarıyla sindiremeyeceğini
görerek, ideolojik altyapısını güçlendirmek için atağa kalkıyor. Dindar nesiller
yetiştirmek, ecdadımızın dünyada gittiği her yerden politik olarak sorumlu olmak, aileyi koruyup güçlendirmek gibi
hedefler de bu politikanın sonuçları.
Özellikle Tayyip Erdoğan’ın üç çocuk açıklamalarının sıklaşması, aileyle mücadeleyi feminist hareketin yanı
sıra genel olarak kadın hareketinin de
mücadelesinin merkezine koymayı
zorunlu kılıyor. AKP’nin, iktidarının
ilk iki döneminde de, son dönemde de
kadınlara yönelen saldırganlığı, özgül
olaylar temelinde kurulan kadın ittifaklarıyla -TCK ve zina eylemleri, Kürtaj
Haktır platformu vb.- geriletilmeye çalışılsa da, kadınların kurtuluşu açısından
önemli bir ideolojik birikim oluşturulabildiğini ve deneyim elde edilebildiğini
söylemek zor. Zina, üç çocuk doğurun
ya da kürtaj açıklamalarının çerçevesinin hep, “kadınların hakları” bağlamında gericilik - ilericilik ikilemine hapsedilmeye çalışıldığını görüyoruz. Feminist hareketin bir bölümünün verdiği
patriyarka analizine dayalı tepkiler ise
kimi zaman kapsayıcılığı sınırlandırma,
kimi zaman ise AKP’yi yeterince hedef
almama eleştirileriyle silikleştirilmeye
çalışılıyor. Bizim için ücretli - ücretsiz
emek kıskacı ikiliğinde ifadesini bulan
ve son on yıldır ideolojik hegemonyasını maalesef bir hayli güçlendirmiş olan
“iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma”,
“kadın istihdamını artırma” politikalarının, kadınları değil erkekleri ve sermayeyi güçlendirdiğine ilişkin tezler
de yine kapsayıcı olmama eleştirilerine
muhatap oluyor. Oysa gerek zina, üç
çocuk ve kürtaj gibi kadınların bedenine ve kararlarına yönelen müdahaleler,
gerekse evdeki karşılıksız emeğimizi
sabitleyerek istihdama katılmamızı öngören kadın emeği politikaları, ezilmişliğimizin kurumsallaştığı aileyi somut
olarak karşımıza almamız gerektiğini
ortaya koyuyor.
Tek başına modernizmin kazanımlarını koruma çerçevesinde verilecek bir
mücadele, feminist politikayı içermiyor
ve ikame edemiyor. Burjuva devrimleri
kadınlara vatandaşlık hakkını bile vermedi. Kadınlar çalışma, mülk edinme,
eğitim alma ve oy hakkını, birinci dalga
feminist hareketin mücadelesi sonucun-

da elde ettiler. Yani AKP’ye karşı durmak amacıyla oluşturulmaya çalışılan
gericilik karşıtı cephelerin “çağdaşlık”
paradigmasıyla kurdukları ideolojik altyapının tarihsel olarak kadınlara kazandırdığı bir şey yok. Keza ikinci paylaşım
savaşı sonrasında yığınsal olarak ücretli
emek gücüne katılan kadınların da, ev
içindeki yüklerinden, erkek şiddetinden
korunduklarını söylemek mümkün değil. Yani gelir elde etmek ya da ev dışında çalışmak, kadınları erkekler karşısında güçlendirmek için yeterli olmadı.
İkinci dalga feminist hareketin, karşılıksız kadın emeğini görünür kılma müca-

Tek başına modernizmin
kazanımlarını koruma
çerçevesinde verilecek
bir mücadele, feminist
politikayı içermiyor ve
ikame edemiyor
delesi, kadın erkek ilişkilerindeki egemenliği ve erkek şiddetini teşhiri, aileyi
sorgulayan politikaları kadınları güçlendirdi. Yani kadınların aile içindeki
konumu sabitlendiği ölçüde kadın istihdamını artırma politikalarının kadınları
erkeklere karşı güçlendirmesi mümkün
görünmüyor. Keza AKP politikalarıyla
yaygınlaşan aileyi koruma politikaları
-boşanmayı zorlaştırma, aile ombudsmanlığı, aile irşad büroları- varlığını
koruduğu sürece, çıkarılan şiddetten
korunma yasalarının da kadınları erkek
şiddetinden ve ölümlerden koruyamadığı
görüldü. Milletvekili olmuş bir kadının
bile boşanmak istediği eşinden şiddet
görüyor olması, kadınların aile kurumu
içinde güçlenemeyeceğinin maalesef
ispatı oldu. Çok sayıda eğitimli meslek
sahibi kadın öldürülmeye devam ediyor.
Tüm erkek şiddetinin ve özellikle de
kadın cinayetlerinin belirleyici olgusu,
erkeklerin dini inançları değil erkek
iktidarlarını tehdit altında hissetmeleri.
Kadınları erkekler ve erkek sistem
karşısında güçlendirmek ve korumak,
ne kadınları çağdaş devletin çağdaş aileleri içinde konumlandırarak, ne de mevcut aile yapısını veri alıp kadınların gelir
elde etmesini sağlayıp güçlendirmeye
çalışmakla mümkün. Şimdi kadınların
aileden bağımsızlaşarak güçlenmelerini
sağlayacak feminist talepleri [yeniden]
yükseltmenin zamanı. Aile dışında hayat var!
__________________
¹ 02.01.2013 http://t24.com.tr/haber/erdogan-1-cocuk-da-2-cocuk-da-iflastir-3cocukla-yerinizde-sayarsiniz/220907
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Cemaat patentli mermer aile
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Cemaat, AKP iktidarının muvazaalı ve ihtilaflı gizli - açık ortağı olarak pek meraklı
bu “aile” işlerine, hem de ailenin en hasına
Candan Yıldız

G

ülen Hareketi’nin “entelektüel” yüzü Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı’nın son iki yıldır düzenlediği, “şık olsun,
prestijli olsun” amacıyla uluslararası sıfatı
iliştirilmiş aile konferanslarını, AKP’nin
“güçlü aile” politikasının ideolojik zemininin kurucusu olarak yorumlamak mümkün. Konferansları Vakfın kadın kolları düzenliyor. Akademisyen, hukukçu ya da siyasetçi sıfatıyla katılanların çoğunluğunun
ortak özelliği muhafazakâr ve sağ kesimden olmaları. Örneğin katılımcılardan tarih
profesörü Allan C. Carlson, aynı zamanda
aile konusuna odaklanan sağcı bir düşünce
kuruluşu olan Howard Center’ın yöneticisi
ve 2006’da ABD Yüksek Mahkemesi’nde
devletin eşcinsel evlilikleri destekleyen
düzenlemeler yapmasına karşı dava açan
ve kazanan isimlerden biri.¹
Konferansların amacı, “Rüzgâr nereden
gelirse gelsin, ailenin sağlam durması.”
Rüzgârın yönündeki çeşitlilik, patriyarka
ve kapitalizm arasındaki gerilimli durum
olarak okunabilir. Ne de olsa Ulusal İstihdam Stratejisi’nde, 2023 yılında -ki bu iktidarın hedef yılı- esnek ve güvencesiz işlerle kadın istihdamının %35’e çıkartılması
planlanıyor. İşte bu nedenle, dışarıda ücret
karşılığı çalışsalar bile, kadınların aile bağlarını ve aile için harcadıkları emeği meşrulaştıracak aile modelleri devreye girmeli.
Türk-İslâmcı ve devletçi geleneği ile
zamanın ruhuna uygun olarak tonunu koyulaştıran ya da yumuşatan (?) Cemaat,
AKP iktidarının muvazaalı ve ihtilaflı gizli
- açık ortağı olarak pek meraklı bu “aile”
işlerine, hem de ailenin en hasına. Zira
Cemaat’e göre, “Yuva küçük çapta iyi organize edilmiş bir devlet gibidir. Değilse
bile öyle olmalıdır.”
Patriyarkal sistemin güçlü kurumu aileyi, muhafazakârlık, din ve gelenekle mermer gibi sağlam kılma yönünde önerilerin
çıktığı “Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile” başlıklı
konferansın bildirgesinde, “geniş aile ile
ilişik çekirdek aile” tanımı yapılıyor. Kan
bağı ilişkileri ağının geniş tutularak kadının daha da ezilmesi salık veriliyor. Öyle
ya, kadın gerektiğinde yaşlılara da, hastalara da bakmalı! Aileyi korumak için “dini
motivasyonların” önemi vurgulanırken,
“din temelli nikâhın meşru sayılmaması”
eleştirilerek imam nikâhı onaylanıyor.
28
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Fatma Şahin’in katılımıyla hükümetçe
de desteklendiği mesajı verilen sonuç bildirgesinde ulusalcı / milliyetçi bir tonda,
“neslin korunması” gerekçesiyle “boşanmayı azaltacak tedbirler alınmalı” deniyor.
AKP de tam bunu yapıyor. Başbakan “en
az üç çocuk” diye tutturmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
boşanmaları zorlaştıracak, kadını aileye
ve erkeğe daha bağımlı kılacak “aile ombudsmanlığı” adını verdiği kurumları devreye soktu. Beş pilot ilde uygulama başladı
bile. 2010 yılındaki Konferans’ın sonuçlarından biri de Aile Akademisi kurulması
kararı idi. Bu kurslara katılanlara MEB
onaylı sertifika verilecek. Bu arada Milli
Eğitim’e aile ve evlilik eğitiminin örgün
eğitime dahil edilmesi önerisi yapıldığını
söylemem gerekiyor. Her şey ne kadar da
uyumlu!

Cemaat’e göre, “Yuva küçük
çapta iyi organize edilmiş
bir devlet gibidir. Değilse
bile öyle olmalıdır.”
Aynı bildirgede “Kürtajı önleyen politika ve projeler desteklenir” beyanı var.
AKP iktidarının kürtajı fiilen yasaklama
uygulamalarını burada hatırlamak gerekiyor: İkna süreçleri, her sağlık kuruluşunda
kürtaj yapılamaması gibi…
Aile bağlamında çok sayıda başlığın
tartışıldığı konferansta, mimarinin de aileyi güçlendirecek biçimde tasarlanması
salık veriliyor. “Yaşanılan mekânların bireysel hayatı değil, aile hayatını özendiren
yapılar olmasını destekleyen devlet politikalarını savunuyoruz” sözlerinin, “stüdyo”

tipi dairelerin ekmek su gibi satıldığı bilgisinden kaynaklandığını düşünüyorum.
İkincisi Kasım 2012’de düzenlenen Aile
ve Şiddet Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde
ise, kadına yönelik şiddetle mücadelenin
ailenin güçlendirilmesinden geçtiği fikri
öne çıktı. AKP Kadın Kolları’nın son yılların 25 Kasımlarındaki yürüyüşlerini de
dikkate alırsak, aileyi güçlendirmek için
kadına yönelik şiddetle mücadelenin araçsallaştırıldığını bu genel bağlam içinde görebiliriz. Bildirgede, şaşırmayacağımız biçimde, şiddetin öznesinin erkek olduğuna
dair hiçbir emare geçmiyor. Faili meçhul
bir şiddetten bahsediliyor.
“Sağlıklı doğal aile”nin, yani heteroseksüel tek eşli evliliğe dayalı ailenin “yeniden yapılandırılması” vurgusu, biz feministlerin üzerinde düşünmemiz gereken bir
uyarı. Bunun politik tercümesi: Kadınlar
mücadeleleri sayesinde güçleniyor, erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidar biçimlerini
yeni duruma uyarlamalıyız. Aile de bunun
biricik alanı.
Ailenin güçlendirilmesi ya da ailenin
öneminin altının çizilmesi, ne bu iktidarla başladı ne de bununla bitecek. Ancak
bu dönemin özgüllüğü hesaba katılmalı.
Çünkü yatay örgütlenmiş yapılar aracılığıyla “güçlü ve kurtarıcı” aile ideo-lojisinin daha geniş bir alana sirayet ettiği,
pekiştirildiği bir gerçek. Baştaki tanımı yinelersek, “devlet gibi iyi organize edilmiş”
bir aileyi nasıl aşındıracağımız konusunda
düşünmeye başlamalıyız.
_________________
¹ Emrah Göker, Express, Ocak 2011, sayı
116, s. 18‐22.
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Devletle bir olup kadını bağımlılaştıran
aile ideolojisi üzerine

Eğitim, işgücü piyasası, sosyal güvenlik gibi kavramlar üzerine şekillenen sosyal
politikaların da aile ideolojisinde temellendiği görülebilir

A

Elif Kutlu

ile hakkındaki genel yaklaşım, ailenin her yerde bulunduğu, (yeniden üretim, beslenme gibi) evrensel ihtiyaçların ifadesi olduğu ve (cinsel, ekonomik,
yeniden üretim gibi işlevleri nedeniyle)
temel sosyal ilişkileri yerine getirdiğidir.
Bu nedenle aile ile ilgili varsayımlar, “ortak yaşayan ebeveyn ve kendi çocuklarının oluşturduğu birim”, “içinde evsel ve
cinsel ilişkilerin ve toplumsallaşmanın
gerçekleştiği doğal birim”, “özellikle ilk
yıllarda anne ve bebeği arasındaki bağımlılık ilişkisi”, “kadın ve erkekler arasında bağımlılık ilişkisi” üzerine şekillenir. Bu tanımlarda, ailenin ve bireyler
arasındaki “bağımlılık” ilişkilerinin “doğal” olduğu varsayılır. Öte yandan klasik
aile sosyolojisi geleneği incelendiğinde,
varsayımların değişmediği ailenin, toplumun vazgeçilmez bir kurumu olduğu,
kadın ve erkeklerin belli roller çerçevesinde şekillendiği, ana işlevin çocukların
toplumsallaşması ve istikrarın sağlanması üzerine temellendiği görülür.

Devlet kadının çocuk sahibi
olmasını da “yasal” yollara
bağlar
Neyse ki, bunlara karşın aile kavramının evrensel olmadığı, tarihsel ve kültürel olarak farklılıklar içerdiği (örneğin
bazı ülkelerde ailelerin yetişkin erkekleri içermemesinde olduğu gibi); saat
gibi mükemmel bir mekanizma olarak
işlemediği ve çatışmayı içinde barındırdığı bilinmektedir. Bu nedenle Michèle
Barrett yukarıdaki tanımlamaların / varsayımların ailenin ideolojik yapısından
kaynaklandığını belirtir. Çünkü aile ideolojisi, bu varsayımlar aracılığıyla kadını “yeni neslin üreticisi”, “ev kadını” ve
“annelik” kavramları içine sıkıştırarak
“ideal bir aile” yaşamı üzerinde belirleyici bir rol oynamaya soyunur. Bu açıdan
eğitim, işgücü piyasası, sosyal güvenlik
gibi kavramlar üzerine şekillenen sosyal
politikaların da aile ideolojisinde temellendiği görülebilir. Yani bu konuda yapılmış olan -yukarıdaki- varsayımlar, hükümetler tarafından da kabul edilir.

Ben bu yazıda şu soruyu yanıtlamaya çalışacağım: Devlet aile ideolojisini
nasıl kullanır? 1830’lu yıllarda burjuvalar tarafından kadının çalışmasının
“evini ihmal etmesine” sebep olduğu,
kızların fabrikada çalışmalarının göçe
sebep olduğu, erkek ve kadınların aynı
işte çalışmasının “ahlaka aykırı” olduğu
üzerine bir tartışma başlar. Bu tartışmayı
başlatan “düşünceli” burjuvalar işçi ailesinin “kendini yeniden üretemeyecek
kadar yıprandığını” savunur. Bu nedenle
-burjuvalar ve erkek sendikacılar tarafından- “aile ücreti” kavramı ortaya atılır.
Toplum olarak “ailenin çıkarlarının korunması” konusunda fikir birliği edilerek
kadının çalışması engellenmeye çalışılır.
Bu hayali varsayıma rağmen bu dönemde kadınların ve çocukların da çalıştığı,
tek bir kişinin geliriyle geçinilemeyeceği kanıtlansa da erkeğin “aile reisi”
olarak görülmesi engellenemez. Bunun daha da ötesinde kadının kendini
-maddi olarak- erkeğe bağımlı hissetmesini sağlanır. Aile ücreti kavramının
varsayılması, çalışan kadınların düşük
ücret almasını da beraberinde getirir.
“İyi koşullarda” yaşayabilmek için
erkeğin aile ücreti aldığı ve esas geçimi onun sağladığı düşünüldüğünden
ve kadının çalışması bir çeşit “katkı”
olarak görüldüğünden, kadına emeği
karşılığında ödenen ücret azdır/azalır.
Böylece kadının ekonomik bağımlılığı
devlet eliyle oluşturulur. Yani kadına
verilen düşük ücret, erkeğin aldığı ücretle dengelendiği varsayımıyla açıklandığından, aile ücreti alan bir erkeğin varlığı
için evlilik kaçınılmaz hale gelir. Bunun
sonuçları, eşler arasında eşitsizlik, “bağımlılığın” meşrulaştırılmasından başka
bir şey değildir.
Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’sine bakıldığında da aynı durum karşımıza farklı bir örnekle çıkar. 1. Dünya
Savaşı sonrasında ağır insan kayıpları
nedeniyle uygulanan nüfus artırma politikaları 1950’lerden önce had safhaya
ulaşmıştır. Öyle ki devlet, nüfus artırmak
için beş ve daha fazla çocuk sahibi kadınlara para ödülü, vergi indirim teşvikleri
gibi yolları denemiş, gebeliği önleyici
yöntemleri yasaklamıştır. Bu da yasal olmayan kürtajlar nedeniyle pek çok kadı-

nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Hızlı nüfus artışı istihdam sorunlarını
beraberinde getirdiğinden izlenen politikanın değiştirilmesine neden olmuştur. Devlet, ürettiği politikalarla, kadını
ailenin vazgeçilmez parçası haline getirerek kadın üzerindeki yönetim gücünü
meşrulaştırır. Aileyi “yeniden üretim”i
sağlayan/sağlayacak bir potansiyel gibi
görerek gerekli zamanlarda çıkardığı yasalarla kadınları sadece “kutsal annelik”
mertebesi altına sıkıştırmaktadır.
Devlet kadının çocuk sahibi olmasını
da “yasal” yollara bağlar. Bu durumda
evlilik, dolayısıyla bağımlılık kaçınılmazdır. Çünkü evlilik dışı ilişkilerle çocuk sahibi olacak kadınlar devlet tarafından desteklenmediği gibi, “sosyal refah
hizmetleri”nden de mahrum bırakılır.
Böylece kadının doğurganlığı devlet ta-

rafından denetim altına alınarak kadına
ait konulara müdahale edilmiş olur. Devletin kadının mahremiyetinin bu kadar
içinde olmasına rağmen, şiddet gören kadınlar söz konusu olduğunda “ailenin dokunulmazlığı” varsayımına sığınması da
incelenmesi gereken bir diğer konudur.
Devletin aile ve kadının bedeni, anneliği, işgücü/emeği ile ilgili politikalarına bakıldığında, kadını, öncelikle ailede
“kocasına” sonra da devlete bağımlı kılma amacının güdüldüğü görülür. Böylece
devletin devamlılığı, istihdam ve üretim;
kadının yeniden üretim potansiyeli ve
“kutsal annelik” varsayımı aracılığıyla
gerçekleşir. Günümüzde uygulanan aile
politikalarına bakıldığında hiçbir şeyin
değişmediği, hatta olumsuz bir gelişme
kaydedildiğini görmek mümkündür.
feminist
politika
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Bizim "güzel" ve zorunlu özverimiz

DOSYA

Kadınların aileye verdiği bakım hizmetlerinin bileşimi, kapitalizme bağlı olarak
değişti. Nitelikli ve rekabetçi işgücünü yetiştirme sorumluluğu annelerin sırtında

Ç

Yeşim Dinçer

ocuk bezi, deterjan, diş macunu, şampuan ve ped markalarıyla tanınan küresel bir
şirket “Teşekkürler Anne”
adı altında bir kampanya sürdürüyor.
Şirketin 175 yıllık tarihinin en büyük
kampanyası için kesenin ağzı açılmış;
Paramparça Aşklar Köpekler filminin
Meksikalı yönetmeni Inarrutu’ya bir
de kısa film hazırlatılmış: Dünyanın En
Zor ama En Güzel Mesleği.1
Film, sabahın kör karanlığında çocuklarını uyandıran, giyinmelerine yardım ettikten sonra hazırladığı yumurtalı
kahvaltı sofrasında çocuklarının karnını
doyuran ve onları spor eğitimine gönderen annelerin görüntüleri ile açılıyor.
(Sporda sarışın kız çocuklarının tercihi
jimnastik, siyah erkek çocuklarının tercihi ise atletizm.) Çocuklar daha hızlı
koşmak ya da daha yükseğe sıçramak
için antrenmanda ter dökerken, Çinli,
Afrikalı ve Avrupalı anneler de çamaşır
yıkıyor, ortalığı temizliyor ve yemek pişiriyor. Akşam olunca servislerden inen
çocuklar öpücüklerle karşılanıyor; beyaz örtülü sofralar çoktan hazırlanmış.
Kısa film mutlu sonla bitiyor: Çocuklar spor müsabakalarını kazanmış;
salondan alkışlar, sevinç çığlıkları yükselirken anneler sevinç gözyaşları döküyor. Sarışın anne salondaki tribünde,
Çinli anne televizyon başında ... “Her
başarılı çocuğun arkasında, annesinin
görünmeyen emeği, desteği ve özverisi var” demeye getiriyorlar. Ama filmde iki önemli şeyi göremiyoruz:
Erkekleri, yani
babaları ve
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“kaybeden” çocukların annelerini. Eğer
annelik dünyanın en zorlu ve evrensel
mesleğiyse, kariyer ölçütü nedir ve işyerinin patronu kimdir?
Gerçek şu ki, eğitim süresinin uzaması, sosyal devletin çöküşü ve eğitimin piyasalaşması ile birlikte, kapitalizmin gereksindiği nitelikli ve yüksek rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek
işgücünü yetiştirme sorumluluğu ailelere, dolayısıyla annelerin sırtına yıkılmış
durumda. “Hazır bezler, hazır mamalar,
otomatik makineler sayesinde ev kadınlığı, annelik eskisinden daha kolay” deniliyor hep. Ne var ki, kadınların aileye
verdiği bakım hizmetlerinin bileşimi de
kapitalizmin örgütlenişine bağlı olarak
değişim gösteriyor.

Annelik dünyanın en zorlu
ve evrensel mesleğiyse,
kariyer ölçütü nedir ve
işyerinin patronu kimdir?
Temizlik, çamaşır, ütü, yemek gibi
geleneksel hizmetler için ayrılan zaman
teknoloji sayesinde bir nebze kısalmış
olsa da, değişen dünyanın ihtiyaçları giderek daha fazla sayıda kadına ev içinde ve dışında başka sorumluluk alanları
tarif etmekte. Çocukların hangi okula
ve dershaneye gideceği, ödevlerini düzgün ve zamanında yapıp yapmadıkları,
deneme sınavlarında kaç kişinin önüne
geçebildikleri, puan hesapları, okul dışında alınan spor ve sanat kurslarının
takibi pek çok kadının zamanını, enerjisini ve parasal kaynak
larını emiyor.

Ferhunde Özbay’ın 1990’da yayımlanan kadınların ev içi ve ev dışı uğraşlarındaki değişimi dönemleştirerek ele
aldığı bir makaleyi hatırlıyorum:
"İlk ve orta düzeyde merkezi
sınav sistemi ile öğrenci kabul eden
özel okullara giremeyen öğrencilerin
üniversite sınavlarında başarılı olma
olasılığı her yıl düşmektedir. Öte yandan,
her aşamadaki sınava hazırlanmak için
test sisteminin yoğunlukla öğretildiği
özel hoca ve kurslara devam da
gerekmektedir. Bütün bu uğraşlar,
genç kuşakların aşağı doğru bir sosyal
hareketlilik içine girmesini önlemek
için özellikle orta sınıf aileler için
önemli olmaktadır. Eğitim bu dönemde,
yukarıya doğru bir hareketlilikte
göreceli olarak etkisini kaybetmiş olsa
bile bu kez yokluğu aşağıya doğru
hareketliliği hızlandıracağı için üzerinde
durulan bir olgudur. Dolayısıyla, orta
sınıf kadınların çocuklarını sınava
hazırlamaları ve okullarla ilişki
kurmaları ile ilgili uğraşları diğer bütün
işlerinin önüne geçebilmektedir."2
Aradan geçen 23 yılda bu alanda
pek çok şeyin değiştiği ve yazarın
belirttiği olumsuzlukların arttığı
ortada. Eğitim, artık sadece orta
sınıfların meselesi değil. Okula başlama yaşı erkene çekildi ve zorunlu
eğitimin süresi önce sekiz yıla, sonra
da 4+4+4 sistemiyle 12 yıla çıkarıldı. Okullulaşma oranında da artışlar
var. (İlköğretim kademesinde okullulaşma oranı neredeyse %100’e
yaklaşıyor ve kız öğrencilerle
erkek
öğrenciler arasındaki
fark
giderek
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azalıyor.) Buna mukabil Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) bütçesinden yatırıma
ayrılan pay, 1997’de %15 iken 2010’da
% 6,32’ye kadar düşmüş.3
Başka bir ifadeyle, MEB bütçesinin
önemli bir kısmı personel giderlerine
harcanıyor; derslik, tesis, laboratuvar,
onarım ve okul mobilyalarının yenilenmesi gibi masraflar bakanlık tarafından
karşılanmıyor. Peki, bu ihtiyaçlar asgari
düzeyde de olsa nasıl gideriliyor? Bakanlık her ne kadar inkâr etse de, okul
aile birlikleri bağış adı altında kayıt
parası almayı sürdürüyorlar; kimi okullarda velilerden düzenli aidat talep ediliyor.
Eğitim sürelerinin uzaması ve eğitimin giderek daha masraflı bir hale
gelmesi, kadını aileye/kocaya bağlayan
zincirleri büsbütün güçlendiriyor. Kadın
işsizliğinin bu denli yüksek, kadın işi
sayılan düşük statülü işler için ödenen
ücretlerin hayli düşük olduğu göz önüne alınırsa, bekâr ya da boşanmış anne

olmayı (bu yükü tek başına üstlenmeyi)
göze almak, uzay boşluğunda yürümek
kadar korkulu bir şey.
Kaldı ki sosyal mobiliteyi etkileyeceği düşünülen üniversite giriş sınavları da eski önemini yitirmiş gözüküyor.
Asıl büyük eleme lise giriş sınavlarında yaşanıyor ve öğrencinin “kader”i bu
erken eşikte çiziliyor. Sanayi ve hizmet
sektörüne az çok nitelikli işçi sağlayan
ve dar gelirli ailelerin bir anlamda kurtarıcısı olan meslek liselerine bile artık
sınavla giriliyor. Kadınlar gerekli “ek
kaynak”ı yaratabilmek uğruna, ev dışında veya içinde, düşük ücretli, sezonluk,
parça başı ve sigortasız işlerde çalışmaya razı oluyorlar. Kimi zaman boşanma
kararlarını gözden geçiriyorlar ya da
çocukların sınav hengâmesinin bitmesini bekleyip evlilik cenderesine katlanıyorlar.
Rekabetçi sistemin geriye attığı çocukların “başarısız” sayılması durumunda, anneler de tüm bu gayretlerine

rağmen kendilerini “başarısız” hissediyorlar. Bu da işin hiç de küçümsenmeyecek ağırlıktaki duygusal yükü. Patriyarkanın gönül okşayıcı ve ikiyüzlü
söylemiyle “ailenin ve toplumun temel
direği” kadın, kendi hayatını bir hiçle
değiş tokuş ettiği duygusunu kimi zaman pişmanlıkla taşıyor; dayatılan bu
zorunlu fedakârlığın yükü altında eziliyor. Anneler yine de çocuklarını koşulsuz ve sınırsız sevmeyi sürdürüyorlar.
Çünkü çocuklar için kadınlar en değerli
emeklerini harcamışlardır ve insan zaten emek verdiğini sever.
_________________
¹ http://tinyurl.com/akzlfvw
² Özbay, Ferhunde, “Kadınların Ev İçi
ve Ev Dışı Uğraşlarındaki Değişme”
1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış
Açısından Kadınlar. Der. Şirin Tekeli,
İstanbul, İletişim Yay, 1990, s. 115-139.
³ http://tinyurl.com/aouuz3x

“Artık annesin, durul biraz”

Annelikle başlayan kutsanma, yüceltilme hali gün geçtikçe koskocaman bir
toplumun yükünü taşımaya dönüşür
İlkbahar Atılgan

E

vde varlığını kokusuyla, çığlığıyla hissettiren bebeğim;
sokakta ise beni var eden, coşkuyla akan bir hayat var. Evde
bebeğimin gelişiyle değişmeye başlayan annelik yüklemeleri, alanlarda eylem yapan kadınların çığlığı var. Evde
o güne kadar olmayan geleneksel yaşamların, anneannelerin, babaannelerin,
dedelerin ayak sesleri, gözleri, sözleri
ağırlığını koymaya çalışırken, bunlarla
uğraşmak zorunda kalan şaşkın, yorgun, rotasını korumaya çalışan yeni
anne olan ben var. Evde anne
olan annelerle, yeni anne
olan benin kapışması,
didişmesi varken sokakta kurtuluş var.
Birçok kadının
önce bilmediği
sonra iyi bilir
hale geldiği annelik, öylesine
kutsanır ki, görünmez iplerle ellerimiz,
kollarımız bağlanır.
Neredeyse

kıpırdayamaz hale getiriliriz. Hayatlarımızda annelik öncesi ve sonrası kocaman bir sayfa açılır. Önceyle sonra
arasında neredeyse hiçbir benzerlik kalmaz.
Bebeğin varlığı, zor günler yaşatmasına rağmen aynı zamanda şaşırtıcı
ve büyüleyicidir. Bunaltıcı, zorlayıcı
ilk dönemler azalınca, uykusuz geceler
hafifleyince, bebeğin ilk oluşan tepkileri bizi kendisine hapsedebilir. Bebekle geçirilen ilk aylar bambaşkadır. Ev
/ bebek ikilisiyle haşır neşir oluş, dış
dünyayla bağların kopmasına neden
olur. Yapılanlar konuşulanlar hep
bebek üzerinedir. Sel olmuş, dünya batmış hiçbir şeyin önemi yok
gibidir. Bebekli biz başka bir dünyada
salınırız.

Seksen yaşına da
gelsek, kırk yaşındaki
çocuğumuzun bakımı
üzerimizdedir
Güçlenmeye başlayan bağa
karşı koymak, bebeği bırakmaya
başlayarak kendi rutin yaşamımıza dönmeye çalışmak iki türlü
zordur. Birincisi kendi iç duygularımızdan kurtulmaktan
geçer ki, bu duyguların bir
kıs-

mı öğrenilmiş, dıştan bizim üzerimize
giydirilmiş tepkilerdir. Bebeği bırakarak
çalışma hayatına dönmek, arkadaşlarla
buluşmaya başlamak, onu gün içinde
emzirememek anne için zordur. Yüreğimizi kaplayan suçluluk hissi bizi ezer.
Evde ona bakanın iyi baktığına inanmak,
güvenmek epeyce güçtür. İkincisi ve
önemlisi, çevrenin üzerimizde kurduğu
“artık annesin sen” baskısına kulakları
tıkamaktan geçer ki, bu baskı, birinci
nedenin oluşmasında da belirleyicidir.
“Bebeğini şöyle tut”, “şöyle emzir”,
“şöyle uyut “ sözleri beynimizin içinde
yankılanır. Beceriksiz ve yetersiz hissettiriliriz. Dışarıya çıkmamız, çıktığımızda biraz gecikmemiz, evi arayıp bebeğin
nasıl olduğunu sormamamız eleştirilir.
İyi anne olamamakla suçlanırız. Önce
komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın deneyimleri devreye girer,
sonra iyi hazırlanmış “bilimsel” kitaplarla, internet bilgileriyle boğuşmaya
başlarız. Çocuk büyütmekle ilgili ekoller beynimizi yer. Hepsinin ortak noktası anneliğin kutsanmasında, yüceltilmesinde yatar. Hemen hepsi daha iyi nasıl
anne olunur vurgusunu yapar. “Annelik
başkadır” söylemi zihinlerimize yüklenirken, bir süre sonra bebek bakımı
ile ilgili uzman olur çıkarız. Bebeğin
bakımı bizden sorulur. Baba ile oluşturulmak istenen dayanışmanın arasında
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doğrultusunda oluşturulur. Hayatlarımızı çalmak için kullanılır. Emeğimize
el koymanın masum bir gerekçesi olur.
Eve hapsedilmenin, kocaya, erkeğe
mahkûm edilmenin kolay bir yoludur.
Geçmiş kuşakların anneliği ile günümüzün anneliği arasında benzerlikler ve
farklılıklar olmasına rağmen, temelde
değişmeyen şey kadınların hayatlarının
satın alınmasıdır. Önceki kuşaklarda çocuk sayısı fazla ancak çocuğun ev içindeki önemi azken, günümüzde tam tersi
bir durum geçerlidir. Bugünün anneleri
olan bizler az çocuktan sorumlu olsak
da bakım işinin yanında bir o kadar da,

leri bitmek bilmez. Üstelikte karşılıksız
sevgi “anne sevgisidir” düsturu ile asla
“bıktım” diyemeyiz. Yüzümüzü buruşturamayız. Anında onca yıl verdiğimiz
emek silinir. Bencil, sorumsuz anne
sözleri başımıza kalkılır. Çünkü işleyen
erkek egemen sisteme çomak sokmak
istemişizdir.
Çocuğun bakımı ile ilgili her şeyden
sorumlu tutulan biz, çocuğun hayatıyla
ilgili karar verilmesi gereken konularda
yok sayılırız. Birden bire o güne kadar
ortada gölgesi olan babalar / erkekler giriverirler devreye ve söz sahibi olurlar.
Saç kesiminden tutun da giyimine kadar, sokağa çıkacağı saatten tutun da okul seçimine, eş seçimine kadar
karar merci oluverirler.
Geleneksel toplumsal değerleri değiştirmek, dönüştürmek, yıkmak zordur ve zaman
alır. Buna rağmen iyi
anne olmanın kıstaslarını yıkarak, kendi annelik
yöntemlerimizi
oluşturarak, çocuğumuza rağmen istediğimiz
hayatı yaşamanın yollarını bulabiliriz. Kendimizden vazgeçmeyerek,
saçımızı süpürge etmeyerek, isteklerimizi ertelemeyerek, duygusallığımızın esiri olmayarak
biz de varız diyebiliriz.
“Çocuk da yaparım kariyer de” söyleminin
doğru olmadığını teşhir
ederek; devletten, erkeklerden, sermayeden
çocuk bakımı için ücretsiz kreşler talep edebiliriz. Çocuğun bakım
işinin sadece annelerin
işi olmadığını anlatabiliriz. Anne olmanın
olmazsa olmaz bir istek
olmadığını paylaşabiliriz. Sokaktan,
eylemlerden, eğlencelerden, gezmelerden tozmalardan geri durmayacağımızı dile getirerek, “Artık annesin, durul
biraz” sözlerine kulaklarımızı tıkayabiliriz. “Fedakâr ve vefakâr anne” algısı,
patriyarkanın kendi çıkarlarına hizmet
için uydurduğu bir algıdır. Bunu deşifre
ederken, bugüne kadar üretilen bu role
karşı çıkabiliriz. Öncelikle birbirimize
“Mutluysak, mutluluk üretebileceğimizi” söyleyerek, tasarladıklarımızı yaşamanın geleceğimizi daha olumlu etkileyeceğini anlatabiliriz.
Chantal Joffe, Mother and Child II

evdeki kadınların dayanışması engeldir.
Zaten baba da işin keyif kısmını yaşamaktan başka herhangi bir bakım işine
katılmaktan oldukça uzaktır. Diğer kadınların devreye girmesi onların tahtını
daha da güçlendirir.
Böylece bir sistemin işleyişinin devamı sağlanmış olur. Boynumuza geçirilen annelik urganı hiç çıkmayacak şekilde sıkılaştırılır. Çocuk bakımı, bakım
emeğinin her türlüsü ücretsiz bir şekilde
halledilmiş olur. Kadınlığımıza dair her
şeyimiz annelik rolüyle kontrol altına
alınmış olur. Öyle ki, çocuğumuzun herhangi bir şeyiyle ilgili yakınmak “kötü,
bencil, duygusuz anne”
yaftasının üzerimize yapışıp kalmasına neden
olur. Anne olduktan sonra eşimizden ayrılmak,
ayrılmayı kazasız belasız atlattıktan sonra yeni
bir ilişkiye başlamak,
başka bir yere taşınmak
gibi, atmak istediğimiz
her adım denetlenir. Erkek egemen sistemin
tüm kolları el birliği ile
yakamıza yapışır. Çocuğun doğması, bir evliliği
“gerçek, tam bir evlilik”
yapar. Kurum daha da
sağlamlaşır. Aile büyüklerinin söz hakkı daha
da fazlalaşır. Böylece
kadınlığımız patriyarka tarafından neredeyse ölünceye kadar satın
alınmış olur.
Tüm bunlara direnmek, bunların içinden
çıkmaya çalışmak, hatta bunlara kapılmamak
politik bir bilinç ve mücadele ile mümkündür.
“Çocuk öyle bir varlıktır
ki onun başına gelebilecek en küçük bir fenalık
dayanılmazdır.” Onun
bakımı, büyüyene kadar devam eder. Yapıp yapmadıklarımız
onun hayatını etkiler. Bu duygu çok ağır
ve bizi yöneten bir duygudur. Çocuğun
hayatımıza getirdiği sıkıntılar, zorluklar,
toplumun annelik yüklemeleri bilinse
de, mekanik hareket edilemez. Duygusal boyutunun ağırlığı nedeniyle matematiksel hesap yapılamaz.
Ancak toplumun “annelik içgüdüseldir” yüklemesine sonuna kadar karşı
çıkmamız gerekir. Çünkü yaşanılan, yaşanıldıkça öğrenilen bir süreçtir annelik. Toplumun dayatmalarıyla, şekillendirmeleriyle, sistemin kendi ihtiyaçları

çocuğun sosyalleşmesi için artı işlerle meşgul olmak zorundayız; kursları,
sinema ve tiyatro etkinliklerini, oyun
gruplarını, okul işlerini organize etmek,
buralara götürme - getirme işiyle uğraşmak oldukça yorucu ve zaman alıcıdır.
Annelikle başlayan kutsanma, yüceltilme hali gün geçtikçe, koskocaman bir
toplumun yükünü taşımaya dönüşür. Yedirme, temizleme, giydirme, oraya buraya götürme görevleri bitmez. Seksen
yaşına da gelsek, kırk yaşındaki çocuğumuzun bakımı üzerimizdedir. Hele de
çocuk erkekse vay halimize. Bakım iş-
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Anneliğin yeni biçimi: Doğalcılık

Doğallığın peşinde koştuğumuz ve tabii ki bu arayışta yeniden yeniden kurguladığımız
bir başka alan da, bebek ve çocuk yetiştirmede doğallığa yönelişimiz
Biray Kolluoğlu

R

larından birinin, doğal olanı arayışımızın peşindeyim ve yolum yine özelin genişlemesine ve mahremin hâkimiyetine
düştü. Annelik üzerine düşünüyorum ve
okuyorum bir süredir, ama bu işin çok
başındayım ve şimdi söyleyeceklerimi
henüz tam olarak olgunlaşmamış kaba
gözlemler olarak düşünmek lazım.
Anne - bebek, anne - çocuk ve daha
az olmakla beraber, bir nebze baba - bebek ve çocuk ilişkisi, bebek büyürken,
çocuk yetişirken neler yapmalı, onu na-

ichard Sennett’in Kamusal
İnsanın Çöküşü adlı kitabını
15 yıl kadar önce okuduğumdan beri derslerde, düşündüklerimde ve araştırma konularımda oradaki temel argümana geri dönüyorum.
Kitabın başında Sennett’in idealize
ederek bir zamanlar var olduğunu anlattığı kamusallığın çöküşünün tarihsel
kurgusunun son derece zayıf olduğunu
görmek ve bunu eleştirmek hiç zor değil. Birisinin çıkıp bu sürecin
tarihsel gelişimini sağlam bir
şekilde kurgulamasını beklerken ben, dönüp dolaşıp kamusallığın erimesiyle beraber
mahremlerimizin, özellerimizin genişlemesinin ne anlama
geldiği ve bunun sonuçları
üzerinde düşünmeye devam
ediyorum.
Bir süre önce 21. yüzyıl şehirleri üzerine İstanbul
özelinde çalışırken beni en
çok etkileyen olgu; şehirlerdeki mekânsal kapanmanın,
yani şehir mekânlarının farklı
grupların kendi benzerleriyle
bir arada olmak üzere kurgulanmasının, sınıflar arası
sosyal mesafenin artmasının,
sokağın, meydanın, kamusal
alanların yok olması gibi birçok sürecin farkına varılırken,
bunların aynası olan mahremin genişlemesi ve özelin
boğucu büyümesinin farklı
veçhelerinin arka planda kalıyor oluşuydu. İnsanların Dorothy Netherland, Untitled
benzerleriyle birlikte sitelerde
yaşamaya başlaması yani kentsel kapanÖznelliğin kurulması ve
ma; evlerin nasıl döşendiğine verdikleri
oluşturulmasında özellikle
önemin artması, daha havalı ve parıltılı
mutfaklarımızda pişirdiğimiz daha haanneye büyük bir rol verildi.
valı ve ilginç yiyecekler, çocuklarımızın
Bebeklik dönemi neredeyse
boş zamanlarını bale, basketbol, piyano,
tamamen annenin
resim dersleriyle doldurma yarışımız,
sorumluluğuna bırakıldı
sevgililer gününde sevgilimizin bize getirdiği çiçeklerin kokusu bizim yaktığımız mumun kokusuna karışırken verilip
sıl yedirmeli, içirmeli, nasıl giydirmeli,
alınacak öpücüğün hayati anlamlar kaneler oynamasına izin vermeli, nelere
zanması gibi birbirinden çok ayrı olduizin vermemeli ve hepsinden önemlisi
ğu düşünülebilecek bir sürü günlük haonu nasıl eğitmeli, ona neyi ne zaman
yat pratiğiyle besleniyor ve şekilleniyor.
nasıl öğretmelinin başlı başına bir konu
Bir zamandır 21. yüzyılın yeni tutkuhaline gelmesi, başka bir çok gösterge

ve sürecin yanında modernliğin habercilerinden biridir. 16. yüzyıldan beri orta
ve üst sınıflar bebeklikten itibaren çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği
konusunda giderek uzmanlıkları tescillenmiş kişilerin yazılı ve sözlü nasihatlerine döndüler. Değişik dönemlerde bu
nasihatler çok farklı oldu. Çocukluğun,
sıkı bir disiplin içerisinde ödünsüz bir
eğitim ve kontrol dönemi olarak algılanmasından, sonsuza yakın özgürlük içinde kendini keşfetme zamanı olarak algılanması gibi birbirine taban
tabana zıt yaklaşımlar farklı
dönemlerde baskın oldu.
Bebeklere nasıl bakılacağı
ve çocukların nasıl yetiştirileceğine dair nasihatler aslında
büyük ölçüde anneliğin, azıcık da babalığın nasıl olması
gerektiği üzerine. Bir başka
deyişle çocukların büyütülmesi ve eğitilmesine dair paradigmalar anneliğe ve aileye
dair de paradigmalar.
20. yüzyılın ikinci yarısında bebekliğe ve çocukluğa
bakışımızda radikal bir dönüşüm yaşandı ve çekirdek aile
kurgusu çocuk merkezli bir
yörüngeye oturdu. Bu paradigmanın önemli bir parçası
da bebeğin ve çocuğun öznelliğinin teslim edilmesiydi.
Öznelliğin kurulması ve oluşturulmasında özellikle anneye
büyük bir rol verildi. Bebeklik dönemi neredeyse tamamen annenin sorumluluğuna
bırakıldı. Anne bebeğinin her
ihtiyacını sevgi ve şefkatle
karşılamalıydı ki bebek kendini güvende hissederek kendi öznelliğini özgürce kurabilsin. Çocuklukta
anne bir nebzeye kadar sorumluluğu
diğer aktörlerle paylaşabilirdi ama ana
aktör yine anneydi. Anne, çocuğunun
bütün ihtiyaçlarına sevgiyle, sükunetle,
şefkatle cevap vermek ve onun büyüme
zorluklarını kolaylaştırmakla yükümlü.
Bu görevini doğru yapmazsa çocuğunun
erişkin hayatına çeşitli zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar miras bırakacaktır. İlerleyen yaşlarımızda yaşayacağımız birçok
sıkıntının faturasını annemize kesebilme ehliyetinin anneliğin ağırlığını ne
kadar artırdığını görmek hiç zor değil.
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ğe başlatacağınız, nasıl giydireceğiniz,
hastalıklarında ne gibi tedavi yöntemleri
kullanacağınız, aşı yaptırıp yaptırmayacağınız, yaptıracaksanız hangi aşıları ne
zaman yaptıracağınız, aile yatağında hep
beraber uyuyup uyumayacağınız, aile
yatağından çocuğunuzu ne zaman çıkaracağınıza varan bir sürü kararı içeriyor
doğal annelik akımı. Doğal annelik pratiklerinin listesi çok daha fazla uzatılabilir. Bu pratiklerin faydaları, zararları,
etkinlikleri, etkin olmayışları üzerine de
bir sürü şey söylenebilir. Benim alanımı
aşan bu soruları bir kenara bırakırsak,
"Doğal annelik pratikleri nasıl bir annelik üretiyor?" sorusu başlı başına çok
ilginç bir soru ve bu sorunun cevabı,
birçok unsuru ören detaylı bir analiz

yütme işini doğallıkla kabullenmeyi
kendisine şiar edinir. Anne bebeğini
doğal yollarla doğurur, bunun dışında
bir doğum biçimini istemek söz konusu
bile olamayacağı gibi doğal doğumdan
çekinmek, korkmak, acıdan tedirginlik
duymak bile doğal annenin doğallığını
azaltacaktır. Doğumu acısıyla beraber
kucaklayacak ve o deneyimi bir güzelleme olarak anlatacaktır. Herhangi bir
komplikasyondan dolayı doğum doğal
olmazsa bunu bir yenilgi olarak yaşar.
Kadınlığını ve anneliğini tam yaşayamamıştır. Anne bebeğini en az iki, belki üç yaşına kadar belki de daha uzun
emzirir, emzirmelidir. İlk altı ay anne
sütünden başka bir şey vermemelidir
bebeğine. Dolayısıyla en az altı
ay, tercihen iki üç yıl çocuğundan ayrılmamalıdır. Sütü azsa
bu bir yenilgidir; yeteri kadar
doğal, yeteri kadar kadın değildir. Çalışmak istiyorsa veya
daha az düşünülen bir etken olarak çalışmak zorundaysa yeteri
kadar anne, yeteri kadar doğal
değildir. Bebeği ateşlendiğinde yağlar, taşlar, soğuk su gibi
doğal çarelerle yetişemiyorsa
bebeğinin derdine, modern tıbbın ilaçlarını kullanmak zorunda
kalıyorsa yeteri kadar doğal annelik yapamamıştır. Çocuğuyla
aynı yatakta rahat uyuyamıyorsa, yatağını sadece sevgilisiyle
paylaşmayı, belki de yalnız uyumayı özlüyorsa, yeteri kadar doğal, yeteri kadar anne değildir.
Bunları daha fazla uzatmama
gerek yok aslında. Bu pratiklerle
şekillenen doğal anneliğin vurgulamak istediğim yüzü, bunları
anlatma biçimimden ortaya çıkmış oluyor.
Doğal annelik anne olan kadının üzerindeki, geçen yüzyılın ortasından beri
belli bir biçimde artmakta olan sorumluluğu daha çok artırıyor; ama bence daha
önemlisi bu sorumluluğu doğallaştırarak
paylaşılamaz ve sorgulanamaz kılıyor.
Bunun üzerine yazıya başladığımız argümana dönecek olursak, yeni annelik
genişleyen mahremde kendine çok rahat
bir yer buluyor ve o mahremi daha da
genişletiyor. Sennett, özel alanın bu genişlemesinin kamusalı boğduğunu yazar. Yeni anneliğimiz de bizi ve kim bilir
belki de çocuğumuzu da boğuyor olabilir mi, diye düşünürken, daha da önemlisi siyasetimizi de nefessiz mi bırakıyor,
diye sorarak bitirmek istiyorum.
Chantal Joffe, Untitled

Geçen yüzyılın ortalarında çocuğun
öznelliğinin sorgulanmasında anneyi başat sorumlu kılan bu sürece özellikle son
on yılda belirginleşen yeni bir unsur eklendi. Buna kısaca doğallık arayışımız,
doğala dönüş diyelim. Ne demek bu? Bu
arayışın sınıfsal boyutunu akılda tutarak
21. yüzyılda giderek artan sayıda kişi
doğal veya organik yemekler peşinde
koşuyor, doğal veya organik pamuktan
kıyafetler giymek istiyor, geleneksel tıbbın doğal çözümleriyle hastalıklarını tedavi etmek istiyor, daha doğal ortamlarda yaşamak için şehir dışındaki sitelere
kaçıyor. Yani tükettiklerimizde ve yaşam
alanlarımızda doğallık arayışı içindeyiz.
Doğallığın peşinde koştuğumuz ve tabii
ki bu arayışta yeniden yeniden kurguladığımız bir başka alan da bebek
ve çocuk yetiştirmede doğallığa
yönelişimiz.
Annelerin tuttukları bloglardan, internet üzerinden kurulan
çeşitli annelik ağlarından, dergi
gazete yazılarından, raflarda sayıları artan bebek - çocuk bakımı kitaplarına, doğal doğum ve
bebek bakımı üzerine örgütlenen
derneklere kadar birçok platformda takip edebileceğiniz, tarihi Avrupa ve Kuzey Amerika’da
biraz daha geriye giden, burada
görece yeni bir akım var ki ben
buna “doğal annelik” diyeceğim.
Şunu hemen belirtmekte yarar
var: Bunu “akım” olarak tanımlayan benim ve şimdi sıralayacağım pratiklerden bir ya da daha
fazlasına sahip çıkan annelerin
bir çoğu kendilerini doğal annelik üzerinden tanımlamayacaklardır.
Doğal anneliğin en ayırt edici ve belki de en tarafgir pratiklerinden bir tanesi doğal doğum.
Türkiye’deki yüksek sezaryen oranlarından da güç alarak, giderek daha
çok sayıda kadın doğal doğum yapmak
istiyor ve hamileliğinin bir kısmını
doğumun doğallaştırılmasının hazırlıklarına harcıyor. Zira doğal doğum
yapmak istemekle iş bitmiyor, ne derecede doğal olmasını istediğinize bağlı
olarak bir dizi konuda bilgilenmeniz,
bir dizi karar vermeniz, doktorunuzu
bulmanız, onunla doğum öncesi her
ayrıntıyı konuşmanız ve hatta en iyisi
bütün bunları bilinçli yapabilmek için
bu konudaki kurslara katılmanız gerekiyor. Doğumdan sonra yine doğallaşmak konusunda bir dizi karar vermeniz gerekiyor. Bebeğinizi nerede ve
nasıl taşıyacağınızdan, ne kadar süreyle
emzireceğiniz, ne zaman yemek yeme-

gerektiriyor. Bunu yapamayacağıma
göre bu minik yazıda, doğal anneliğin
tek bir yüzünü vurgulamak istiyorum.

İlk altı ay anne sütünden
başka bir şey vermemelidir
bebeğine. Dolayısıyla en
az altı ay, tercihen iki üç yıl
çocuğundan ayrılmamalıdır.
Sütü azsa bu bir yenilgidir;
yeteri kadar doğal, yeteri
kadar kadın değildir
Doğal anne doğanın kendisine
tiği ve yüklediği, doğal olduğu
de bir o kadar kendiliğinden, güç
etmeden yapabileceği bebeğini

biçiçin
sarf
bü-
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Ailede kız çocuğu
Bir keresinde köpeğimiz oldu, erkek köpek. Onu benden daha çok sevdiğini düşündüm.
Çok üstüne düşüyordu köpeğin. “Beni bu kadar düşünmedi babam” dedim

Peki, küçük kız kardeşler, kız çocuk
ablaları, erkek çocuk ablaları, tek kız
çocukları farklı deneyimler mi yaşıyor
aile içinde; yoksa hepimiz "kız çocuk"
olmanın ortak sıkıntısını, yorgunluğunu
mu çekiyoruz bir şekilde?
Gonca: Benim ablam var. İlk çocuk
olduğundan kız olmasını sorun etmemişler. “Sağlıklı olsun yeter” demişler
herhalde, ama ikinciyi, yani beni, erkek bekliyorlarmış. İsmim bile hazırmış. Sağlıksız bir bebekmişim, üstelik de kız… Hep bunun
suçluluk duygusuyla
büyüdüm.
“Ablan mahvoldu sen
doğduktan sonra”
lafını çok duydum. Evet, ona yaşattıkları baskı ortamını ben pek hissetmedim ya da zaten
önceden gördüğüm için
anne-baba ne yapıyor,
neye nasıl tepki veriyor,
hazırlıklıydım sanki aile
ve mahalle baskısına. Başka yollar bulmaya çalıştım
galiba. Evin dışı benim, içi
ablamındı daha çok. Anne
- babayı ona bıraktım sanki
bedel olarak.
Deniz: On bir yaşına kadar
engelli bir erkek çocuğun ablasıydım
ama benden büyük üç tane kız kardeşim
vardı. Onlar büyüdükçe, dışarı işlerine
daha çok ben gider oldum. Onların ayrı
arkadaş grupları vardı. Birçok kadın
vardı evde ama, mesela regl olmanın ne
demek olduğunu bilmiyordum, kadınlık
halini bilmiyordum. Sonra onlar çalışmaya başladı. Üniversiteye ben gidebildim. Ablalarım erkek olsalardı da parasızlıktan okuyamazlardı. Benim okuyabilmem özgür olmamı sağladı. Dışarı
çıkabildim, arkadaşlarımda kalabildim
ders bahanesiyle. Mesela, babam sonraki yaşantımda pek çok konuda verdiğim
kararlar için, “Sen iyi olacak diyorsan
olsun” dedi, diyebildi.
Diyar: Okumak güçlendiriyor kadını. Anne - babanın gözünde erkekleşiyorsun.
Fatma: Ben evin tek çocuğuyum.
Kardeşler, ablalar, ağabeyler olduğunda
verilen sevgide fark oluyor mu?

Deniz: Ben dördüncü kız olarak
doğmuşum. Ebe korkmuş babama söylemeye, “Bir kızın daha oldu” demeye… “Sağlıklı mı?” diye sormuş babam,
“sağlıklı” demiş ebe de. O zamanın parasıyla yüklü para vermiş ebeye. Babam
erkek kardeşimi maça, sinemaya götürürdü, ayrı şeyler yapardı onunla. Zaten
beş çocuk, yoksulluk… Bilmiyorum
ama bu sevgi paylaşımı daha çok orta
sınıfa ait bir şey gibi.

Diyar: Erkek kardeşimin oluşu
olumsuz etkiledi beni. Aramızda iki yaş
var. Çocukluğumda ben onu çok kıskanmışım. Hatta yirmili yaşlara kadar sürdü
bu kıskançlık. Kardeşim hem evin küçüğüydü hem de erkekti. Daha orta sınıf
bir aileye mensubum. Sevgi sorunumuz
olmadı, ama hep “Siz oğlunuzu daha
çok seviyorsunuz” dedim. Büyüdükçe
de, onun erkek olmanın avantajlarını
yaşadığını gördüm. Bir gün annem hasta
olmuştu. O zaman bulaşık ve yemek vb.
işlerin bana kaldığını fark ettim ve dayanamayıp isyan ettim. Babama “Erkek
kardeşimin çükünün olması bulaşık yıkamasına nasıl bir engel oluşturuyor?”
diye sordum. Mesela, onun yirmili yaşlarındayken sevgilisi vardı, eve gelirdi
sevgilisi. Bir gün odaya kapandıklarında babam çilek hazırlamıştı kumrulara.
“Ben de sevgili getireceğim, bana da çilek getirecek misin?” diye sormuştum.

Sırf babamla erkek kardeşim arasında
ortak bir dil olduğunu fark ettiğim için
futbola merak saldım. Deli gibi maçları
takip edip babamla sohbet ederdim.
Fatma: Tek kız çocuğu olmak bende herhangi bir sıkıntı yaratmadı sanki,
ama babamın erkek çocuk istediğini
biliyordum. Ailenin ilk torunu, anne ve
babamın ilk çocuğuyum ben. Babam
erkek çocuk olmasını beklemiş. Zaten
sevgisini çok gösteren birisi değil, ama
birlikte yaptığımız şeyleri, atari oynamak gibi, erkek çocuğuyla
yapmak isterdi. Bir keresinde köpeğimiz oldu,
erkek köpek. Onu benden daha çok sevdiğini
düşündüm. Çok üstüne
düşüyordu köpeğin. “Beni
bu kadar düşünmedi babam.” dedim.
İzin alma ve eve geç gelme gibi
sorunlarım yoktu. Mesela
kız arkadaşlarımın arasında böyle şeyler çok problemdi. Benim birçok erkek
arkadaşım oldu. Annemin
etkisi var tabii rahat olmamda. Ev işi de yaptırmadı,
serbest bıraktı hep.
Diyar: Şimdi bir kardeşin olsun
ister misin peki?
Fatma: Belki… Küçük kardeş olmak istemezdim.
Diyar: Tek çocuk sendromu var
mı? Hani “Şımarık olur, hep o sevilsin
ister” denir ya…
Fatma: Söylediğin gibi hissetmedim
ama yalnız olmaya alıştım. Yalnızlığı
arıyorum ve seviyorum. Bir süre
teyzemle yaşamıştık, benden dokuz yaş
büyük kendisi, abla gibi. Anlaşamadık.

Babama “Erkek kardeşimin
çükünün olması bulaşık
yıkamasına nasıl bir engel
oluşturuyor?” diye sordum
Deniz: Mesela ablamlar çalışırdı
yazları, kazandıkları parayla eve eşya
alınırdı. Ben o dönem çalışmak zorunda kalmadım ama sonra okumaya başlayınca çalıştım; üniversite masrafımı
çıkarıyordum. Bir de kıyafetler… Hep
benden büyüklerin eskilerini giyerdim.
Hayatımda ilk defa yeni bir monta lisenin sonlarında sahip oldum.
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Gonca: Benim de hâlâ bir sürü kıyafetim ablamdan kalma. Onun kullanmadıklarından…
Deniz: Büyüyünce ilişkim yoğunlaştı
ablalarımla. Ailedeki kadınlar daha
sonra dayanışmaya başladı.

Şöyle bir olay hatırlıyorum:
Ali bir gün halıya işedi.
Teyzelerimden birisi, biz
üç kız kardeşe şöyle dedi:
“Ali’yi en çok kim seviyorsa,
yalasın halıyı.” Oğlan
çocuğu üzerinden tanınmak
ve kabul edilmek yani
Zeynep: Ben ilk çocuğum, ailem üç
yıl beklemiş çocukları olmasını. Belli
bir cinsiyet beklentileri olmamış, çocuk
istemişler. Sonra sırayla, iki kız bir oğlan daha doğurmuş annem. El bebek gül
bebek geçmiş çocukluğum, ama ben altı
yaşındayken erkek kardeşim doğunca
saltanatım da bitmiş. Ali’nin doğduğu
günü hatırlıyorum. Doğuda küçük bir
şehirdeyiz. Annem riskli gebelik yaşıyor. Bütün mahallenin kardeşimin doğumunu duyduğunu, “Hasan Bey’in oğlu”
olmasını gürültü bir şekilde kutladığını
hatırlıyorum. Donuk ve şaşkındım. İki
kız kardeşim hele hiç fark edilmemiş.
Özellikle anneyi mutlu etmek için o
tek oğlanı sevmek ve kabullenmek zorundaydık. Üç kız kardeş ev işini paylaşırdık, annemin bir kere bile teşekkür
ettiğini hatırlamam. Erkek kardeşin çayı
ve yemeği önüne gelirdi. Hastalandığı
andan itibaren dört kadın hizmet etmeye başlardık. Bakımını da yapıyordum.
Onun beslenmesi, büyümesi, sağlıklı olması önemliydi.
Diyar: Padişahın sol taşağı yani…
Zeynep: Şöyle bir olay hatırlıyorum.
Ali bir gün halıya işedi. Teyzelerimden
birisi, biz üç kız kardeşe şöyle dedi:
“Ali’yi en çok kim seviyorsa, yalasın
halıyı.” Oğlan çocuğu üzerinden
tanınmak ve kabul edilmek yani…
Oğlanı seversen, annen-baban ve
akrabalar da seni sever ve kabul eder.
İki kız kardeşimin gözünde ben de
ayrıcalıklıydım, ilk çocuk olduğum
ve el üstünde tutulduğum için. Zaman
geçtikçe, anne ve babamın erkek
kardeşime tavırlarının farkına vardıkça,
birbirimizle daha çok konuşmaya ve
hislerimizi paylaşmaya başladık.
Diyar: Ayrıcalıklı konumun sana hatırlatılıyor muydu peki?
Zeynep: Tabii, annem zaten bunu
söyler, sürekli suçlu hissettirir bana
kendimi. “Sana da çok şey yaptık, evet
36
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Ali’ye de yaptık sana da yaptık” der.
Annemin Ali’yi kayırdığını fark ettim.
“Annem çatlasan da patlasan da bu böyle” diyor. Ali bir gün bana şiddet uygulamaya kalktı, babamın gözleri önünde.
Babam gördüğü halde, “Ali zaten yapmayacaktı” dedi. Bir de aile içinde “Ali
erkek ama zayıf, desteğe ihtiyacı var,
bize ihtiyacı var. Siz üç kız kardeşsiniz,
o tek erkek çocuk, ona kim destek olacak?” denir.
Gonca: Bizde ayrıca, evde bir sorun
olduğu zaman “Ablan duymasın” tavrı
vardı. “O üzülmesin, zaten çok çekti.
Küçük ve hasta olmandan dolayı sana
çok ilgi göstermek zorunda kaldık.”
derlerdi. Evdeki arabuluculuk işlerini
de üstlendim. Evde birisi hastalandığında, “Nasılsa Gonca işini bilir, ona soralım, ablaya sormayalım, o dertlenmesin
Gonca halleder” hali vardı.
Diyar: Evet, bakım emeği kısmında
da ilk ben sorumluluk almak zorunda
kaldım. Mesela, erkek kardeşim karısından ayrıldıktan sonra anneme sürekli

çocuğuna bakmak zorunda olduğunu
hissettirdi. Annem de bu yükün altına
girdi mecburen. Annem hastalandığındaysa iş bitirmek, çözüm bulmak bana
kalıyor.
Zeynep: Annem hastalandığında
üzülür diye Ali’ye söylemiyor, söylememizi istemiyor. Ben de tüm ailenin
sorunlarını bilmek ve çözmekle yükümlü oluyorum.
Fatma: Babam hastalandı, ameliyat
geçirdi ama annem altından kalktı bu
sürecin. Kardeşim yok, ileride ne olacağını bilmiyorum. Annem “Sen bize bakmak zorunda kalma” diyor. Kendisi çok
sayıda yaşlıya bakmış, istemiyor benim
de böyle bir şey yaşamamı.
Zeynep: İyi de, huzurevine gitseler
dahi o huzurevini düşünmek zorunda
kalacak olan da benim.
Deniz: Daha kalabalık bir aile olduğunda, işler daha çok paylaşılıyor sanki.
Arabuluculuk halinin özel olduğunu ve
tercih edildiğimizi düşünüyordum. Aslında bu bir emek, yük…

DOSYA

Ya ışık dışarıda, karanlık olan evse?1

Evin sığınak olarak kurgulanmaya daha ısrarlı devam edildiği zamanlarda, neden daha
fazla sığınak açma ihtiyacını dile getirir feministler?
Gülhan Davarcı
…bugün bütün evi fırçaladım, duvarları boyadım. Beyaza, kırık bir beyaza…
ama bitirdiğimde her şey aynı görünüyordu, sanki hiç temizlenmemiş gibi…
Elizabeth Law, Yağmur Durduğunda

Y

aşlı kuşağın her şey uluorta
söyleniyor diye huzursuzlanıp "edepsiz" olarak nitelediği son dönem pop şarkılarında, Demet Akalın “Kimler kimler
yuva kuruyor, ben niye kuramıyorum?”
diye isyan edip, hayalini “evli, mutlu,
çocuklu” olarak üç kelimeyle özetlerken, İzel mutluluğu "bir sen bir ben bir
de bebek" diye tarif ederken (üç rakamında ne keramet varsa), insanın aklına Erol Evgin’in yıllar önce söylediği,
temelinde aynı arzulardan beslenmiş
olan, boynu bükük ve "edepli" bir şarkı geliyor: “Nereden aklıma esti kim
bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir,
herkes evinde kendi halinde, her yerde
huzur her yerde neşe, bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir
ben sensiz...” Bu şarkıdan yıllar sonra,
Erol Evgin’e sanat, iş ve siyaset dünyasının ünlü çiftlerinin nasıl tanışıp, nasıl
evlendiklerini anlattıkları "Bir Sevda
Masalı" adlı bir programda sunuculuk
yaptırmaları da tesadüf olmasa gerek.
En azından misafir olarak ünlü çiftlerin
duygusal dünyalarına girdi Erol Evgin
bu program aracılığıyla. Umarız o evlerin o kadar da kendi halinde, huzurlu
ve neşeli olmadığını; kendisinden daha
uykusuz, huzursuz, çaresiz gecelere şahitlik ettiğini, bize itiraf edememiş olsa
da, kamera arkasında ve kendi hayatında öğrenmiştir. Erol Evgin’in bu şarkıyı ilk söylediği zamanların takibinde
yaşamasını umduğum farkındalık bu
yazının konusu değil elbet. Evgin’in
Gel de Bana Sor adlı şarkısı, toplumsal
hafızadaki aşk-aile-ev arasında kurulan
ilişkiye ve bu ilişkiye toplumun atfettiği
öneme çok iyi bir örnek teşkil etmekte.
Bu yazı, o evlere hapsedilen ya da
o evlere sığınan kadınlar olarak, gel de
bize sor ihtiyacından doğdu. Evlerin
ışıkları bir bir yanarken bizdeki karanlığı "Gelsin bir de bize sorsunlar!" dedik.
Ak düşen saçlarımızı bir bir sayarken,
bunca yılın nasıl geçtiğini, bazen baskıyla, bazen sevgi/aşk kisvesi altında
"gönüllü" kapandığımız o evlerin dışa-

rıdan göründüğü kadar ışıklı, neşeli ve
huzurlu olup olmadığını asıl bize sorsunlar!
Aile, "ev"den ayrı düşünülemez.
Aile kurmaktan ziyade "ev"lenmek fiilinin kullanılması tesadüf olmasa gerek.
Bu yüzden, aileye karşı oluşturulacak
her türlü söylem, ev için de söylenecek/
söylenmesi gereken önemli ayrıntılar
barındırır. Nurdan Gürbilek, "Memur
Çocukları, Ev Ödevleri, Pazar Öğledensonraları" adlı denemesinde "ev"i
çocukluğu merkeze alarak analiz eder.
Denemenin başında insanlardaki ev imgesi üzerine etkileyici bir giriş yapar.
Hepimizin, “evden uzak, yolda olduğumuz zamanlarda, en çok da tren yolculuklarında, tren hava kararırken istasyon

Sobalı/kaloriferli olsa da
hâlâ birçok ev buz kesmiş
atmosferiyle karşılarken
bizi, ya ışık dışarıda,
karanlık olan evse diye
sormanın vakti değil mi?
boyunca dizilmiş evlerin önünde durduğunda, ışıkları yanan, perdeleri henüz
örtülmemiş evlerin içine merakla baktığımızda” karanlıktayız hissini yaşadığını söyler. Biz dışarıda karanlıktayken,
evde bir ışık vardır. “Sofra hazırlanıyordur, yemek yeniyordur, birileri konuşuyordur. Kimseyi göremesek bile televizyonun odayı aydınlatan mavi ışığı evde
bir hayatın sürüp gittiğini söyler bize.
Dışarıda, yalnız ve karanlıkta olan için
evden yayılan ışık, o anda kendisinin

yoksun olduğunu düşündüğü her şeyin
timsali gibi parıldar. 'Uyanık kalan evde
biri var' diyordur ışık; “Sen orada boş
düşler kurarken, burada devam eden bir
hayat var.” Bu ev imgesi eve dışarıdan
bakanlar içindir, der yazar. Bir de içeridekilerin evi görme biçimi vardır. “Ama
evde olanın, hayatının şu ya da bu anında mutlaka soracağı bir soru var: Ya ışık
dışarıda, karanlık olan evse? Ya gözetleyen, geceleyen, gören dışarıda; gözetlenen evdeyse?” Gürbilek bu sorularının
takibinde metnin sorunsalını çocuk/çocukluk etrafında kurar. Yazar, her çocuğun er ya da geç evi sığınaktan başka
bir şey olarak gördüğünü söyler. Yazar,
“evin dışarıya karşı bir sığınak olduğu
kadar bir engel de olduğunu”, “evin bize
bir iç dünya bağışlarken aynı zamanda
büyük bir iç sıkıntısı da verdiğini” fark
ettiğimiz an ev algımızın da değiştiğini
belirtir. O mutluluk mekânının (italik
bana ait) arka bahçesi engel ve iç sıkıntılarıyla doludur.2
Feministler olarak, yıllardır kadınlara, evlerinin saklı / arka bahçelerinde erkekler tarafından yetiştirilen zehirli bitkiler olduğunu söylüyoruz. Gürbilek’in,
çocuklar için, evin dışarıya karşı bir sığınak olduğu kadar bir engel de olduğunu, evin onlara bir iç dünya bağışlarken
aynı zamanda büyük bir iç sıkıntısı da
verdiğini söylemesini yerinde ve anlamlı buluyorum ama, bütün bunların ve
daha fazlasının kadınlar için de geçerli
olduğuna inanıyorum. Hem de meselenin can sıkıntısıyla dolu Pazar günlerinden, akmayan musluklardan, aile üyelerine kapalı misafir odalarından, soba-
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lardan, cızırtılı radyolardan, özetle
orta sınıf evlerinin ağır ve bunaltıcı
havasından, bunun yarattığı can sıkıntısından çok daha korkunç boyutlarda olduğunu biliyorum/uz.
Patriyarkayla kirli bir işbirliği
yapmış kol kola yürüyen kapitalizmin, hepimizin malumu olduğu
üzere, giderek vahşileştiği dünyamızda, evin birincil sorumluluk ve
her zaman dönülebilecek yer olduğu
algısı sürekli farklı mekanizmalarla
işletiliyor. Evi özel ve iç, kamusal
dünyayı duygusuz ve dış diye ayırıp
birbirinin zıttı olarak kurgulayan bir
dünyada, kamusal dünyanın soğukluğundan, rekabetçiliğinden ve tehlikelerinden "evin masumiyetine ve
sıcaklığına" sığınmaya itilen kadınlar her şeyden ne kadar korunmuş
olurlar? Evin sığınak olarak kurgulanmaya daha ısrarlı devam edildiği
zamanlarda, sahi neden daha fazla
sığınak açma ihtiyacını dile getirir
feministler?
Birçok kadın, taciz ve tecavüz korkusuyla gece dışarıya çıkmaktan korkarken, yerleşim alanlarının bol ışıklı
ve kalabalık kısımlarında bulunmaya
dikkat ederken, evlerinde baba / koca
/ ağabey / erkek akraba tarafından tacize ve tecavüze uğramakta. Sokaktaki
"şeker olmayan" şekerci amcadan, her
daim bizi "atağa atmaya hazır" erkek
sevgililerden, sapıklardan ve serserilerden kendimizi korumamız sürekli
öğütlenirken, neden istatistikler taciz ve
tecavüzün daha çok yakın çevremizdeki
erkekler tarafından gerçekleştirildiğini
söyler? Hem de onların evlerimizde bulunmak için ne şekere ne güzel sözlere
ihtiyaçları vardır. Dışarıda karşılaştıkları cinsel istismar ve şiddet hakkında
konuşamayan kadınların / kız çocuklarının, özel alanda yaşadıkları karşısında
da sessiz kalmaları, dışarıda başkalarıyla kurulamayan güven ve inanç ilişkisinin özel alanda da mevcut olmadığını
anlatır bize.
Rekabetçi iş arkadaşlarıyla uğraşmak istemeyen kadınların, özel alanda,
aile ya da sosyal çevresini oluşturan diğer kadınlarla girdiği rekabetçi ilişkinin
ardında yatan büyük resim nedir? "'Akşam yemeğine' çağrılan kadın, o nefis
şeyleri mideye indirirken, bu çağrıya
aynı biçimde karşılık vermesi gerekeceğini düşünmekte; kimi zaman çok
iyi ağırlanmak keyfini bile kaçırmaktadır" der Simone De Beavouir.3 Misafir
ağırlamak sadece "misafir" ağırlamak
anlamına gelmez. Bu merasim, kadının kocasını, kocasının dahil olduğu
sınıfı ve geldiği aileyi de temsil etme38
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si anlamına geldiği için, sürekli diken
üzerinde hareket edip kusursuz olmaya
çalışmak kadında huzursuzluk ve yorgunluk yaratır. Misafir kadın, ev sahibi
kadının evini ve misafir ağırlama şeklini
inceleyip kendisinin de aynılarını hatta
daha iyilerini yapabileceği hissiyle hesaplı bir şekilde orada otururken, ev sahibi kadın da misafir olarak ağırlandığı
evlerde büyük olasılıkla aynı hissiyatla
bulunduğu için bu duyguyu yakından
tanımaktadır. Ev sahibi kadın tarafından
hazırlanan yemekleri, pastaları, bunların sunuluş biçimini, iyi ezberlenmesi
gereken ders notları gibi gizlice hafızaya almalı ve sıra kendisine geldiğinde
sınavını en iyi şekilde vermelidir. Mümkünse, yemeklerin püf noktalarını sorup

"Sıcak yuva"larımızda
korunaklı bir hayat sürmeyi
tercih etmek, bizi egemen
olduğu için fark edilmeyen
bir sistemin parçası
olmaktan alıkoyar mı?
bilgisizliğini açık etmek yerine, tat alma
duyusunu olanca gücüyle harekete geçirerek yemeğin içindekileri tahmin eder.
Zaten sorsa da doğru cevabı tam olarak
almak pek mümkün olmaz. İş yerinde
patronun gözüne girmek için birbirinin
kuyusunu kazan insan topluluğunun yarattığı huzursuzluktan kaçıp, özel alanda yakınındaki kadınlarla aynı derecede
korkunç bir ilişki biçimini yaşamak zorunda olmak hangi patrona hizmet eder
acaba? Erkeğin iş yerindeki imaj ve kariyeri için düzenlenen akşam yemekle-

rinde, günler öncesinden kendini
bu yemeği mükemmel hazırlamaya adamış kadının sinirleri harap
olur. Yemek gecesi erkek böbürlenir "Benim karım harikalar yaratır
mutfakta" diye. Kadının günler
süren emeği karşısında mutlu ve
başarılı aile tablosu çizilmiş ve
erkek artısını almıştır. Ama hani
patronu dışarıda bırakmıştık?
Şimdi iki tane oluverdiler, bu hesapta bir yanlışlık olmalı.
Kapitalizm, duygusal ve bakım ihtiyacı görülmüş aile üyelerinin her sabah pili doldurulmuş
şekilde kendisine hizmet etmek
için evden çıkmasına ihtiyaç duyar. Patriyarkal kapitalist düzenin
temel dayanaklarından olan ailenin sahiplenilmesi, sistemin devamlılığı açısından bu kadar kritikken, politikayı sevmediğimizi,
anlamsız bulduğumuzu ve ‘temiz’
kalmak istediğimizi dile getirip
"sıcak yuva"larımızda korunaklı bir hayat sürmeyi tercih etmek, bizi
egemen olduğu için fark edilmeyen bir
sistemin parçası olmaktan alıkoyar mı?
Sahi neresi içeri, neresi dışarı?
Kibritçi Kız adlı Anderson masalını
bilirsiniz. Soğuk bir Noel arifesinde,
kibrit satmaya çalışırken bir köşeye büzüşüp soğuktan ölen küçük bir kızın dokunaklı hikayesi anlatılır. Masalda küçük kızın kibrit satamadığı için eve bir
türlü dönemeyip gece ilerledikçe daha
fazla üşüdüğü söylenir. Hiç kibrit satamamış, bir tek sent bile kazanamamıştır.
Babasının bu durumda onu döveceğini
bilir. Ayrıca evin soğuk olduğunu hatırlar. Ev dışarıdan daha sıcak değil (italik
bana ait), diye düşünür ve gitmez eve.
Ertesi gün onun ölüsünü bulanlar, zavallı kız soğuktan ölmüş diye üzülürler.
"Halbuki" der Anderson, "o çok güzel
düşler gördü." Sobalı/kaloriferli olsa da
hâlâ birçok ev buz kesmiş atmosferiyle
karşılarken bizi, ya ışık dışarıda, karanlık
olan evse diye sormanın vakti değil mi?
Ya gözetleyen, geceleyen, gören dışarıda; gözetlenen evdeyse? Kibritçi kızdan
daha kalabalık ve birbirimizle güçlenmiş
olarak, onun düşlerinden daha fazlasına
sahip değil miyiz bugün? Öyleyse…
_________________

¹ Nurdan Gürbilek’in “Memur Çocukları,
Ev Ödevleri, Pazar Öğledensonraları” adlı
denemesinden alıntılanmıştır.
² Nurdan Gürbilek, “Memur Çocukları, Ev
Ödevleri, Pazar Öğledensonraları”, Ev Ödevi, Metis Yayınları, 1998, s.59-75.
³ Simone De Beavouir, Kadın / İkinci Cins,
Evlilik Çağı, cilt 2, Payel Yayınları, 1974,
s.216.
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Evin dekoru önünde hayatın tiyatrosu

Onu koca ve seni onun karısı yapan bu ev mi peki? Bizi bu aile fotoğrafına
yerleştiren kim?
Şöhret Baltaş

S

ahne 1: Aşkın yalın hali
Bakımsız bir bekâr evi.
Pencerelerde basma perdeler, kırık dökük bir masa,
yer yatağı. Sevgiliyle ilk “aşk yuvası”
burası; şaka değil, gerçekten aşk yuvası. Çünkü sadece bir barınak. Öpüşüp
koklaşmalarını, sevgiliye açtığın gizlini
örten, dışarıdan koruyan bir dört duvar.
Senin ve sevgilinin üzerine kapanıp hayatını şekillendirecek bir tanıma sahip
değil henüz. Ve sen kadınlık ve erkeklik
neymiş bilmeden henüz, aşkın en yalın
halindesin.
Sahne 2: Ve dekor değişir
Sıra aile olmakta. Dekor değişir. Anneler, babalar, halalar, teyzeler, amcalar,
dayılar girer sahneye; kayınvalide, kayınpeder, dünür lafları girer repliklere;
yer yatağı, yün yorgan, eski kilim kaldırılıp çöpe atılır, yerine aileye yakışır
eşyalar gelir. Aile sözlüğünün ilk kelimesi: Standartlaşma.
İki artı bir ev uygundur, sitede
olursa iyi, güvenlikli, yeşil filan.
Salona yemek takımı, aynalı büfe,
camlı dolaba kadehler, perdeler güpür,
koltuklar berjer… Düğün olacak mı,
sizinkiler kalabalık mı, ne takılacak,
kayınpederden burma bilezik, tektaş
şart…
Geçici bir süre nihayetinde, beraber
yaşamak değil mi amaç, katlan o zaman,
dişini sık, sonunda kapını kapatacaksın
ve yine aşkla, baş başa…

Bir erkek var, “baktığı”
kadınlara efendilik yapıyor;
iyi de bu erkeğe kim
bakıyor? İşte sorunun
düğüm noktası bu ve
“mutlu” yuvaların loş
köşeleri aydınlatılmadan
çözülmesi de mümkün değil
Sahne 3: Aşkın di'li geçmiş hali
Geçti işte her şey. Kalabalıklar, çarşı pazar gezmeler, eşya bakmalar, gelin
evi düzmeler… Bitti. Kapını kapattın.
Baş başasınız. İyi de, niye her şey eski
haline dönmüyor bir türlü? Tencerede
pişirip kapağında yediğin o makarnalar
nerede? Robotundan kahve makinesine

sarımsak ezicisinden nar sıkacağına kadar her şeyi düşünülmüş bu endüstriyel
mutfakta, fırfırlı önlüğünü takıp, ankastre ocağın başında neyin eksik olduğunu
düşünüyorsun.
İki yanında süslü başlığı olan, antialerjik ve full ortopedik yatakta da
tedirginsin. Güneşlikleri ve üzerinden
tülleri çekip, çeyizinden çıkan süslü
geceliği giyerken “böyle değildi o yer
yatağı” diyorsun; yün yorganın altındaki kıkırdaşmalar geliyor aklına, içine bir
sıkıntı oturuyor.

Sabahları kalktığında kendini devler
ülkesindeki bir cüce gibi hissediyorsun;
koltuklar, halılar, sandalyeler, avizeler,
sehpalar, camlar, lavabolar birleşip kötü
suratlı bir dev olmuş, bu yabancı evin
içinde peşinden kovalıyor seni. Yetişemiyorsun, beceremiyorsun… Hep eleştiriyorlar seni; temiz ol, düzenli ol, süpür, sil, toz al… Ruhun yavaşça ölüyor.
Dur, ölme! Bakımlı ol, dudağını boya,
dantel çamaşır kullan, kocana güzel görün…
“Ben kimim?” sorusunu ve kapıyı
çarpıp sokaklara kaçma isteğini defalarca bastırarak, tarif kitabındaki patlıcan
musakkayı yapmayı başarıyorsun. Kapı
çalındığında yüreğin hop ediyor ama
eve giren erkek, sevgilin değil, kocan.

O bir koca olmuş (hep öyle miydi ki?)…
Hep yorgun gelen; bu evin sabahları
nasıl kötü yüzlü bir canavar olduğunu
aklının ucuna bile getirmeyen; fazla
nazdan fazla laftan sıkılan; kendi yörüngesinde dönen dünya isteyen bir koca…
Onu koca ve seni onun karısı yapan bu
ev mi peki? Bizi bu aile fotoğrafına yerleştiren kim?
Familyanın sahibi hep erkek
İngilizce family, Latince familia kelimesi “Bir efendiye bağlı köleler” anlamına geliyor. Hane içindeki “famulus”
adı verilen köleler topluluğu
olarak familia, hanenin yöneticisi olan erkeğe bağlı. Aile
sözcüğü ise, Arapça'da “bir
kimsenin bakmakla yükümlü
olduğu hane halkı, bağımlılar” demek. Kelime kendini
her dilde açıkça anlatıyor; bir
erkek var, “baktığı” kadınlara efendilik yapıyor; iyi de
bu erkeğe kim bakıyor? İşte
sorunun düğüm noktası bu
ve “mutlu” yuvaların loş köşeleri aydınlatılmadan çözülmesi de mümkün değil.
Aile, erkek egemenliğini kurup besleyerek, kadını
bir mekâna hapseder. Eve
kıstırılan kadınlardır, evin
mimari ve sosyal yapısını
kendi egemenlik kurallarına
göre biçimlendirense erkekler. Yunan ve Roma uygarlıklarında yüksek duvarların
ardında kalan ve uzun bir
koridordan geçerek ulaşılan
atrium; Ortadoğu-İslam evlerinde dışa
tamamen kapalı harem, kadınların patriyarkanın uygun gördüğü biçimde yaşamalarını sağlar.
Antik kentlerde, kamusal hayata etkin bir yurttaş olarak katılan her erkeğe
karşılık, özel alana kapatılmış ve kamusal haklarından mahrum edilmiş bir
kadın olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak kent/site devletlerden tarımsal
toplumlara geçildiğinde, ilkçağdaki ya
da bugünkü anlamıyla "ev"in tanımı
biraz farklılaşır. Tarıma dayalı toplumlarda özel - kamusal yaşam derebeyinin
kendi mülkü olan topraklarda sürdürülür. Kadınlar tarımsal üretimde yer aldıkları ölçüde sosyal yaşamın içindedir
ve evin barınma sağlamaktan öte bir anfeminist
politika
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lamı yoktur. Ev ve işyeri diye bir ayrım
yoktur, üretim ve yaşam alanı birbirinden ayrı değildir. Yani tarımsal üretimin, kadınların yaşam alanında -patriyarkanın çizdiği sınırlara kadar- görece
bir genişleme sağladığı söylenebilir.
Ancak sanayi devrimiyle yeniden
canlanan kentlerin tarımsal üretim ve
yaşamı etkisiz hale getirmesiyle çekirdek aile yapısı ortaya çıkar. Ev ve işyeri
birbirinden ayrılır. İşgücü bireyselleşir
ve üç kuşak aynı çatı altında yaşamaya
gerek kalmaz. Çekirdek ailede kadının
yeri yeniden tanımlanır. Kamusal ve
özel alan kesin sınırlarla ayrılır; kadının
eş ve anne olarak evine ait olduğu fikri
evrensel ve değişmez bir doğru haline
gelir. Kamusal alan aklı, özel alan ise
ahlakı temsil ettiği için kadın toplumsal
rasyonaliteden de dışlanır.
Birçok kadın bu yeni işbölümünde
eve kapanır ve yeni bir kavram doğar:
ev kadınlığı. Kadının eve kapanması hararetle savunulur; eskiden bağda
bahçede büyüyen çocuklar, birdenbire
uzmanların bir numaralı derdi haline
gelir. Bebek en az bir yıl emzirilmeli, üç
yaşına kadar anneden ayrılmamalı, oral
dönem, anal dönem, tuvalet eğitimi…
Kadınlar, kutsal annelik vazifesiyle
“taçlandırılırlar”.
Çekirdek aile evlerinin toplumsal
statünün sembolü olarak kurgulanması
ancak 19. yüzyılın sonlarına denk gelir.
Tüketim kültürüyle birlikte evler, sadece
bir “barınak” olmaktan öte anlamlar
yüklenir. ABD ve Avrupa’da şehrin
banliyölerinde orta sınıflara ait steril
mahalleler oluşmaya başlar. Piyasaya
yeni çıkan elektrikli ev aletlerine
sahip olmak, kültürel sembolik kodlar
yüklenir; ideal ev/aile, reklamlarla
şekillenir. Amerikan “ideal aile” modeli
dünyaya örnek olur: Sarışın kadınlar,
Chevrolet arabayı garajdan çıkarıp
işe giden bakımlı adamlar, bahçede
oynayan sağlıklı çocuklar…
Millet aşkına modernleşme
Türkiye’de ise “modern” yaşam biçimi önce apartman imgesiyle bütünleşti. “Lüküs Hayat”ın ilk adımı Şişli’de
bir apartımandı. Üç oda bir salon apartman dairesi için babadan kalma konaklar müteahhitlere verilip yıktırıldı;
çekirdek aileler kutu gibi dairelere yerleşti. Cumhuriyetin ilk yıllarında “yeni
kadın” modelinin yaratılması önemli
meseleydi, çünkü yeni aile, yeni topluma giden yoldu. 1928’de “Türk kızlarını milli değerlerle yetiştirmek ve
onları ev işlerinde daha verimli hale
getirmek” üzere Kız Enstitüleri açıldı. O dönemde ABD’de sınai üretimin
azami verimliliği için kullanılan Taylo40
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rizm¹ yöntemi aile yaşamına uyarlandı.
Kız Enstitüleri'nin yöneticileri bu Amerikan yöntemini hemen benimsediler.
Ev ekonomisi adı verilen yöntemle,
anadan kalma yöntemler terk edilecek,
“Cumhuriyetçi Türk evi”nin mutfağı
kurulacaktı (Evde Taylorizm: Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ev işinin
rasyonelleşmesi; Toplum ve Bilim, Bahar 2000). Bir millet yaratılırken kadına
yüklenen rol, evin milliyetçi temellerde
yeniden inşasıydı.

Birçok kadın bu yeni iş
bölümünde eve kapanır
ve yeni bir kavram doğar:
ev kadınlığı. Kadının eve
kapanması hararetle
savunulur; eskiden bağda
bahçede büyüyen çocuklar,
birdenbire uzmanların bir
numaralı derdi haline gelir
Türkiyeli çekirdek ailenin bu cumhuriyetçi misyondan uzaklaşıp Amerikanlaşması için epey uzun bir süre
gerekti. Apartmanlar kentin bütün sokaklarını kapladığında, orta sınıfın artık
kendini yeniden konumlamasının zamanı gelmişti. Banliyö yaşamı, 80’lerden
sonra keşfedildi. Düzenli bir geliri olan
pek çok aile kredi çekip apartman dairesinden villaya kadar değişik seçeneklerde evlere sahip oldu. Site usulü yaşam
“ideal” olanı tanımlamaya başladı.
Bugün “ideal ev”, reklamlarda üretiliyor: “Şehre yalnızca 20 dakika mesafede, yeşil alanlar, yüzme havuzu, tenis
kortu, spor salonu, çocuk parkı, sosyal
tesis, özel güvenlik, alışveriş merkezi,
hastane, okul…”
Saldırgan derecede yüksek bir ses
bunları söylerken arkada mutlu insan-

ları görüyoruz; güler yüzlü babalar,
sevgi dolu anneler, sağlıklı çocuklar…
Bu ideal evlerde mutfaklar pırıl pırıl,
banyolar steril, bahçeler yemyeşil, sofra
örtüleri bembeyaz… Hayatın her karesinden hijyenik bir mutluluk fışkırıyor
adeta… Çocuklar sorunsuz, niye olsunlar ki, “kirlenmek güzeldir” diyen bir
anne var. Arabasına binip giden erkek
gülüyor, niye gülmesin ki, pencereden
uysalca el sallayan bir karısı var.
Peki o kadının, sabah çocuklarla
koca çıkıp gittiğinde nesi var?
Sahne 4: Aşkın miş'li geçmiş hali
Bir evin var, ömrünün çoğunu içine gömdüğün. Kendine ait kılabilmek
için danteller örüp büfeleri süslediğin,
tablolarla duvarlarını renklendirdiğin,
kocaman bir ayrıntılar yığınını tek tek
planlayıp her sabah yeniden ayağa kaldırdığın bir ev.
Bir mutfağın var sonra. Erkeğin sırf
erkek olduğu için uğramamaya hak kazandığı, senin sırf kadın olduğun için
oraya kök saldığın bir mutfak var… Annenle, kız kardeşinle, arkadaşlarınla sır
döküp dertleştiğin, söyleştiğin, ağlayıp
güldüğün, penceresinden bakıp hayal
kurduğun yaşam alanın. Ocağın başında çorbayı karıştırırken ve ağırlığını bir
ayağından ötekine verirken anneni hatırladığın mutfağın.
Bir orta sehpan var mesela. Salonun
tam ortasında, her sabah üzerindeki kuruyemiş kabuklarını süpürüp tozunu
aldığın, etrafında ne güzel toplaşmalar
hayal edip hayallerini de toz beziyle bir
pencereden silkelediğin, eskilerini ayırıp dergileri yeniden üzerine dizdiğin…
Sonra yine her akşam, sonra yine her sabah… her akşam her sabah…
Ama bir an geliyor işte, hiç beklemediğin, istemediğin bir an. Çocuğun
sırtına bez koyarken mesela, lavaboyu
ovarken, tavada kızaran patatesleri tabağa alırken ya da çamaşır asarken… Kafana ince bir ağrı gibi saplanan soruya
cevap aramaktan vazgeçiyorsun. Aşk,
ha varmış ha yokmuş; seni bir iktidarın
gönüllü kölesi yapıyorsa olmasınmış…
diyorsun.
Sahne 5: Evimiz dünyadır
Kapıyı güm diye çarparsan dört duvar yıkılır.
_________________
¹ Amerikalı makine mühendisi Frederick
Winslow Taylor’un endüstriyel verimliliği
artırmak için geliştirdiği yönetim ilkelerinin
adı. İşçinin zaman kaybına yol açan bütün
davranışlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan
Taylorizm, iş bölümü ve uzmanlaşmayla
verimliliği artırmayı hedefler.
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Nü Kolektif’ten yeni bir oyun: “Kutsal Aile Masalı”

Cinsiyetçi olmayan vodvil mümkün müdür?
Çok masallar okuduk, dinledik; ama hiçbir masalda, içine doğduğumuz kutsal
aile masalı kadar, masalın içinde yaşamak zorunda kalmadık

Ç

Başak Biner

ok masallar okuduk, dinledik; ama hiçbir masalda,
içine doğduğumuz kutsal aile
masalı kadar masalın içinde
yaşamak zorunda kalmadık. Aile, ancak bu bitmeyen masalda, masalsı gerçeklikte kutsaldı. Nü Kolektif ekibi,
“Kutsal Aile Masalı” isimli tek perdelik, ironilerle dolu, oyun boyunca kahkahalarla güleceğiniz müzikli bir vodvil
ile bu masaldaki baş veya yan, her türlü
rolden kaçış için seyirciyi cesaretlendiriyor. Oyunu yazan ve yöneten feminist
yönetmen Ülfet Sevdi’yle oyun üzerine
sohbet ettik. Oyunun orijinal müzikleri
Nü Kolektif ekibinden Nicolas tarafından yazılmış. Cinsiyetçi esprilerle dolu
vodvil temsillerinden sıkılan Ülfet, tüm
klişeleri içinde bulundurmasına rağmen
cinsiyetçi herhangi bir mizah öğesi taşımayan bir vodvil yazılabileceği inancıyla bu oyunu kaleme almış ve rejisini
üstlenmiş.

Mösyö Frederik, çok anlamlı
bir replikle bize erkeklerin
söylemlerinin çeşitli ama
sorumsuzluklarının ortak
olduğunu anlatır: “Onun
bedeni, onun kararı. O
zaman ben kaçayım”
Oyuncular oyuna bir ön oyunla başlıyorlar. Ön oyunda her karakter eski Türk
müziğinden birer kanto seslendiriyor.
Bu ön oyun, biz izleyicilerde kabaredeymişiz hissi uyandırıyor. Yönetmen,
oyuncuların göstermeci bir oyunculukla
kabare havasında oynamalarını bilinçli
olarak tercih etmiş. Böylece oyuncular
oynadıkları karakterleri birebir hissetmek yerine, biz izleyicilere o karakterlerin nasıl davranacaklarını gösteriyorlar.
Oyunun hikayesinde ezbere bildiğimiz klişeler bilinçli olarak kullanılmış.
Bu öğeler hepimizin anlatı dağarcığında ortak olduğundan, hikayeden ve
hikayenin bazı ayrıntılarından bahsetmekte beis görmüyorum. Eğer oyunu
izlemeden önce oyunla ilgili ayrıntıları
öğrenmek istemiyorsanız yazının bun-

dan sonraki bölümlerini okumayabilirsiniz. Oyunumuzun mekanı orta sınıf
geleneksel Türk ailesinin evi ve oyunun
karakterleri de karısını yıllardır aldatan,
karısının parasını, emeğini sömüren
koca (baba) karakteri Osman, sömürülen ve sömürüldüğünü yavaş yavaş fark
eden ama bir yandan kızına patriyarkal
düzende yaşamanın yollarını ve mecburiyetlerini öğretmeye devam eden
Neriman ve bu rolleri öğrenen evin
kızı Neşe. Neşe gönlünü Fransa’dan
Türkiye’ye avarelik yapmaya gelen
Fransız Mösyö Frederik’e kaptıracaktır. Evimizin genç kadını Neşe, cinsel
uyanışı sonrasında Türkiye tiyatrosuna
Nü Kolektif tarafından armağan edilen Aile Hekimi karakteri ile gebeliği
münasebetiyle tanışacaktır. Ancak yalnızca evin kızı Neşe değil, Osman’ın,
evli olmadığını/boşandığını söyleyerek
“evlenme vaadiyle kandırdığı” ve aldattığı Handan da aile hekiminden müjdeli bir gebelik haberi alacaktır. Elbette
vodvilin muzipliği gereği, bu müjdeli
gebelik haberleri tüm karakterler aynı
anda sahnedeyken verilir. Baba Osman
ve Mösyö Frederik’in gebelik haberine
tepkileri nedense hemen hemen aynı
olacaktır. İlk tepki kadının sorgulanmasıdır: Ceninin babası kimdir? Eğer baba
onlar değilse hiç problem yoktur; kadınlar doğursunlar, büyütsünler. Erkeklerin
ikinci tepkileri de ortadan kaybolmaları,
paçaları sıvayıp kaçmalarıdır. Aslında
Mösyö Frederik çok saygılıdır sevgilisi

Neşe’nin kararlarına! Mösyö Frederik,
çok anlamlı bir replikle bize erkeklerin
söylemlerinin çeşitli, ama sorumsuzluklarının ortak olduğunu anlatır: “Onun
bedeni, onun kararı. O zaman ben kaçayım,” der; bahanesi hazırdır. Erkeklerin
birlikte oldukları kadınları farklı bahanelerle yalnız bırakıp kaçmalarına tanık
oluruz.
Evin babası, Neriman’ın kocası
Osman, patriyarkal düzenin kendine
sağlamış olduğu avantajların bilincindedir. Sömürebildiği kadar sömürür
Neriman’ı. Osman repliklerini söylerken, izleyici koltuğunda oturan, patriyarkal düzenin kaymağını yiyen erkek
izleyicilerin gözlerinin içine bakar ve
onlara tavsiyelerini iletir. Bekâr yaşamak ile evli yaşamanın muhasebesini
yapar; hem maddi hem manevi yönden
evliliğin açık ara kârlı olduğunu fark
etmiştir: “...Ama çalışan bir kadınla
evlenin ki, hem size yük olmasın hem
de kendini suçlu hissetsin, böylece eve
gelen temizlikçinin parasını da karınıza
ödetirsiniz.” der. Erkeklerin kadınları
ezme konusundaki taktik paylaşımlarından elbette haberdarız. Ancak oyuncunun, bu akıl alışverişini yanı başımızdaki erkeklerle yapması biz kadınları
erkek

dayanışmasıyla çarpıcı biçimde yüzleştiriyor. Oyunun Feminist Politika
okuyucularına ufak bir sürprizi de var:
Osman, erkeklere tavsiyelerde bulunurken, Neriman da bir yandan Mutfak
Cadıları’nı okuyor ve erkek düzenden
kurtuluşunun hazırlığını yapıyor.
feminist
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Ana karakterlerin eşcinsel olduğu film; aileye alternatif yaklaşan bir film gibi
görünmekle birlikte, kendi içinde muhafazakâr bakış açısını yeniden üretmektedir
Hatice Yeşildal

A

ve torunları var; bakımını dönüşümlü
olarak çocukları yapıyor. Adviye Hanım kız çocuklarını kendisi gibi kadın
olamadıkları için sürekli eleştiriyor. Ev
kadını olan büyük kız Feriha’nın eve
temizlik için kadın çağırmasını engelliyor. Üstüne üstlük, bilerek çiçek topraklarını etrafa saçtığı için söylenen kızına “Kadın dediğin evinin işini kendi
yapar. Biz hem çalışır hem de evimizin
işini yapardık, sizde iş güç de yok maşallah” diyor. Tam bunları söylerken
Feriha’nın “Gömleğimi bulamıyorum
yahuuu!” diye seslenen kocasının sesini duyuyoruz. Feriha gömleği buluyor,
kravatı seçiyor, kocasını giydirip işine
gönderiyor, ama yine de annesi tarafın-

ile “birbirine doğrudan akrabalık bağlarıyla bağlı olan,
erişkin üyelerin çocuklara
bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğu”1 olarak tarif
edilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere aile, hem biyolojik yeniden
üretimi hem de çocukların ilk olarak aile
içinde toplumsallaşmaya başlaması nedeniyle kültürel yeniden üretimi gerçekleştirir. “Bütün bunlar nasıl bir aile içinde gerçekleşir?” diye sorduğumuzda, bu
tanımda çok da açık olmayan hatta yer
almayan özellikleri açığa çıkarmamız
gerekir. Tarif edilen aile aslında tek eşli
heteroseksüel evlilik ve bu evlilikle
belirlenen cinselliğin olduğu, cinsiyete dayalı iş bölümü ve bunun
sonucunda kadınların ev işleri ve
bakım emeğinden sorumlu oldukları ailedir.
Bu yazıda Türkiye yapımı "Çınar Ağacı" ve ABD yapımı "İki
Kadın Bir Erkek" (The Kids Are
All Right) filmlerinde ailenin nasıl
temsil edildiği üzerinde durulacaktır.
Handan İpekçi’nin yazdığı ve
yönettiği 2011 yapımı "Çınar Ağacı" filmi, koca bir çınar ağacı altında yapılan piknik görüntüleri ile
başlayıp yine aynı ağacın altında
sonlanıyor. Film boyunca bütün
Çınar Ağacı, Yön.: Handan İpekçi
aileyi hep bir arada yalnızca çınar
dan takdir edilmiyor, onun istediği gibi
ağacının altında, aynı sofrada yemek
bir kadın olamıyor.
yerken görebiliyoruz. Yaşlı çınar ağacı
Filmde geçmişe duyulan özlem, sevuzun ve kalın gövdesi, geniş yaprakları
gi, saygı, vicdan gibi değerler üzerinden
ile gölgesinde bütün aileyi yalnızca güveriliyor. Görünüşte Adviye Hanım ve
neşten korumuyor, aynı zamanda aileyi,
küçük kızı Sonay arasındaki çatışmanın
sevgi temelli birlik ve beraberliği de hatemelini de bunlar oluşturuyor. Advitırlatıyor.
ye Hanım zamanında hem ev kadınlığı
yapmış hem de öğretmen olarak çalışFeriha gömleği buluyor,
mış, dört tane çocuk yetiştirmiş, hâlâ
kravatı seçiyor, kocasını
ailesine sahip çıkıp toparlamaya çalışan
giydirip işine gönderiyor,
bir kadın. Tekne kazıntısı Sonay ise özel
ama yine de annesi
okulda okumuş, ailenin en şanslı çocutarafından takdir edilmiyor,
ğu. Kocası ona ‘sadece bir tokat’ attığı
için ayrılmış, küçük erkek çocuğu ile
onun istediği gibi bir kadın
birlikte yaşayan, çalışan, hırslı, evinin
olamıyor
taksitlerini ödeyen bağımsız bir kadın
olarak varolmaya çalışan bir kadın. AnYaşlı bir çınar ağacı gibi hâlâ dimdik
nesinin gözünde bunların hiçbir önemi
ayakta durmaya çalışan emekli öğretyok; çünkü Adviye hanıma göre, bir
men Adviye Hanım bir Cumhuriyet kakadının en kutsal görevi olan aileyi bir
dını. Eşini kaybetmiş, dört tane çocuğu
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arada tutma rolünü yerine getirememiş;
modern çekirdek ailesine, yuvasına bile
sahip çıkamamış bir kadın. Devir değişiyor ya, eskiden seven kadın kocasının
bir tokadını affederdi ama yeni nesil affetmiyor. Adviye hanıma göre yuvayı
kadınların sevgisi kurtarır; karısını aldatan oğluna kendisini affettirmesi için
çabalamasını öğütlerken, gelinine ise
“Kocanı seviyorsan affetmesini de bileceksin” diyerek oğlunun ailesinin dağılmasına engel oluyor.
Çatışmanın bir diğer kaynağı ise,
Sonay’ın bir kadın olarak kendi annesine bakım emeği vermeyi reddetmesi.
Sonay’ın ısrarı üzerine huzurevine gönderilmesine karar verilen Adviye Hanım

“Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş” diyerek huzurevine gitmeye
razı oluyor. Sonay’ın direnci sonunda
kırılıyor. Kendisine tokat atan ama hâlâ
sevdiği kocasını affediyor, annesinin bakım emeğini tamamen üstleniyor. Zaten
kendisinden beklenilen tam da bu: Bakım emeğini evde ücretsiz olarak harcaması. Ataerkil kapitalizm de kadınları
bu yüzden seviyor galiba. Aile içinde
kaldıkça, ev işlerini yaptıkça, yaşlılara
ve çocuklara hiçbir karşılık beklemeden
baktıkça kadınları daha da çok seviyor.
Kasap sevdiği deriyi yerden yere vuruyor ama olsun seviyor ya! Sevgi, büyülü
bir merhem gibi ailedeki tüm yaraları
iyileştiriyor. İyileştirilen yaralar, erkeklerin ve bakıma muhtaç olanların yaraları. Cinsiyete dayalı işbölümü gereği,
sevgi üzerinden özveride bulunarak tedavi etme görevi kadınlara düşüyor. Bu

DOSYA
duruma karşı çıkma ve direnç gösterme
biyolojik baba ile kurulan ilişkiler bu
durumlarında ise kadınlıkları ile sorgudurumu temsil etmektedir.
lanıyor ve yargılanıyorlar.
Eşcinsel evliliklerin nasıl olduğu ya
2010 yılı yapımı olan ikinci filmimiz
da olması gerektiği bu yazının konusu
"İki Kadın Bir Erkek"in (The Kids Are
değildir. Fakat burada eşcinsel evlilikleAll Right) yönetmeni olan Lisa Cholorin “normalleştirilmesi”, bu evliliklerin
denko, aynı zamanda senaryo yazarlabildik heteroseksüel evliliklere benzetirından birisi. Film banliyöde yaşayan
lerek hatta aynısı gibi gösterilerek sağorta sınıf Amerikan çekirdek aileyi anlanmaktadır. Bu durum, bir yandan da
latıyor. Jules ve Nic uzun süredir evli
eşcinselliğin var olan aileye bir tehdit
olan, 15 ve 18 yaşında iki çocuk sahibi,
oluşturmadığını göstermeye çalışmak
lezbiyen bir çifttir. Yapay döllenme ile
olarak da yorumlanabilir. Eşcinselliğin
her ikisi de birer çocuk doğurmuştur.
normalleştirilmesi, heteroseksüel aile
Başlangıçta farklı bir aile filmi izleyeeleştirisi üzerinden değil, var olan aile
ceğimiz hissiyatı uyandıran film, izleyimodelinin içine yerleştilerek yapılmakcide bu duyguyu devam ettiremez. Film
tadır. Bu anlamda karşımızda farklı bir
boyunca, eşcinsel olsa da, “aile ailedir”
aile göremiyoruz. Heteroseksüel tek
diye düşünmemiz istenir adeta.
eşli çekirdek ailede görülen iktidar/güç
Maskülen bir karakter olarak karşıilişkileri verili olarak kabul ediliyor.
mıza çıkan Nic doktordur ve evin geçiHeteroseksüel evliliğe dayalı çekirdek
mini sağlamaktadır. Zaman zaman bir
ailedeki toplumsal cinsiyet kalıpları,
erkek gibi sesini kalınlaştırabilen Nic,
rolleri ve iş bölümü bu filmde de karşıkuralcı, güçlü ve baskın bir “baba” romıza çıkıyor. Erkek çocukları Laser’ın
lünü üstlenmiştir. Duygusal, hassas olan
Ailenin güvenli ama
Jules ise çocuklar doğunca kariyerini
bırakmış ve özveride bulunan ev kadıdışarının güvensiz, tehdit
nı olarak bakım işini üstlenmiştir. Daha
ve tehlikelerle dolu olduğu
baştan karakterlerin bu şekilde kurgumesajını veren bu filmin,
lanmış olması, Nic ve Jules’un eşcinsel
muhafazakâr bakış açısını
olduklarını unutturarak, çok da alışkın
da içinde barındırdığı iddia
olduğumuz heteroseksüel bir evlilik izlediğimizi düşünmemize neden olmakedilebilir
tadır.
Ailenin, çocukların ergenlik probeşcinsel olduğundan “şüphelendiklerinlemleri dışında başka bir sorunu olmade” verdikleri tepkilerle de karşımızda
yan mutlu ve dengeli hayatı, çocukların
heteroseksüel ebeveynler vardır.
biyolojik babalarının hayatlarına girmeAynı yıllarda biri ABD diğeri Türkisiyle sarsılır. Jules’ün biyolojik baba ile
ye yapımı olan ve birbirinden oldukça
Nic’i aldatması tuz biber olur. Biyolojik
farklı gibi görünen bu iki filmin ortak
babayla gayet iyi ilişki kurmaya başbirkaç özelliği var. İlki Türkiye’den
layan çocuklar bu durumdan haberdar
heteroseksüel bir aileyi, ikincisi ise
olunca babaya tavır alırlar ve görüşABD’den eşcinsel bir aileyi anlatıyor.
memeye başlarlar. Sonunda
ailesini korumak için “kaplan
kesilen” Nic, “Bu senin ailen
değil benim ailem, git kendi aileni bul” diyerek kapıya gelen
biyolojik babayı kovar. Ailemiz
yeniden mutlu mesut günlerine
döner.
Ana karakterlerin eşcinsel
olduğu film, bu yanıyla aileye alternatif yaklaşan bir film
gibi görünmekle birlikte, kendi içinde muhafazakâr bakış
açısını yeniden üretmektedir.
Ailenin güvenli ama dışarının
güvensiz, tehdit ve tehlikelerle
dolu olduğu mesajını verir film.
Filmde yan karakterler olarak
yer alan Laser’ın serseri arkadaşı, Joni’nin “seks düşkünü”
heteroseksüel kadın arkadaşı
İki Kadın Bir Erkek, Yön.: Lisa Cholodenko
ve son olarak da heteroseksüel

Her iki filmde de geleneksel anlatı sinemasının kalıplarını görebiliyoruz. Merkezde ailenin yer aldığı bu filmlerde, her
iki ailede de işler yolunda gidiyor gibi
görünen giriş bölümünden sonra ailenin
bütünlüğünü ve birliğini sarsan, var olan
“normal” düzeni bozan olaylar gelişmeye başlıyor. Sonunda aile bütün krizleri
aşıyor ya da tehditler uzaklaştırılıyor ve
yeniden bir araya geliyor. Her iki filmde de sevgi ailenin temelini oluşturuyor.
Tam da bu nedenle aile, üyeleri için en
güven veren yer olarak kurgulanıyor.
Türkiye’de bu ve benzeri filmleri
önümüzdeki günlerde de daha çok izleyeceğiz gibi görünüyor. 2012 yılı başlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne farklı bir destek ve teşvik
mekanizması geliştirdiklerine dair bir
açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi, kendi bakanlıklarının da Türk aile yapısını güçlendirici
eserlerin ortaya çıkmasını arzu ettiğini;
bunun içinde insanların ailesiyle beraber, çoluk çocuk gidebileceği, seyircinin
kendini bulduğu, genel izleyiciye hitap
eden yapımların ticari olarak teşvik
edilmesinin planlandığını belirttiler.
Kadın izleyiciler olarak bu filmler
karşısında nasıl konumlanmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Topyekûn bu tür
filmlerin izlenmesini reddedebiliriz ama
bu reddedişin, bizi uyanık bir izleyici olarak bu filmleri eleştirme ve deşifre etme
olanağından yoksun bırakmaya itebileceğini de hesaba katmamız gerekir.
_________________
¹Aksu Bora, 2012 “Aile, Ataerkillik ve
Toplumsal Cinsiyet” , Sosyal Bilimlerde
Temel Kavramlar içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.81
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Evlilik imtiyazını reddetmek1
Çuvaldızı kendimize de batırdık tabii. Feministlerin de çoğu zaman kendini
sorguladığı bir nokta olarak tartıştık evliliği

B

ir çarşamba akşamı,
Kadıköy’de
evlilik ve birlikte
yaşama deneyimlerimizi konuşmak üzere buluştuk. Evlilik ve birlikte yaşama
arasındaki farklarla başladık
konuşmamıza. Genel olarak
evliliğin birlikte yaşama pratiğinden daha toplumsal kabul
gören bir durum olması itibariyle sağladığı meşruluktan
ve bu meşruluğun getirdiği
kolaylıklardan bahsettik. “İş
yerinde, sokakta, evde, ailede,
imza atmak bir yanıyla avantaj sağlıyor ve başka bir konuma geçiyorsunuz,” dedi bir
arkadaşımız, düşündük ve hak
verdik. Tabii ki kadınların
lehine gelişen bir süreç değil
bu, aksine bu durum erkeklik
prototipini kışkırtıyor ve erkeğin sahiplik ilişkisini daha
rahat kurmasına zemin hazırlıyor. Toplumsal kabul üzerinden serbest atış yapabiliyor bu Dorothy Netherland, Kitten and Cat
noktada. Şiddet açısından da,
linden gelen, kaçınılmaz bir durum olsa
imza atmış olmakla birlikte yaşama hali
gerek ki, önceden çat kapı eve gelebiarasında fark var diye konuştuk. Devlet,
len eş - dost , “saygı” gerekçesiyle geliş
aile içi şiddet tanımını evlilik üzerinden
sıklığını, biçimini değiştirebiliyor, hızla
yapıyor çünkü.
yeni duruma adapte olabiliyor. Aslında,
Zorunlu bir seçenek gibi sunuluyor
bir insanın yaşamını tümden etkileyen
önümüze evlilik; doğdun, büyüdün, evbir sürecin başlangıcı bu imza atmış
lendin, hayatın genel seyri illa ki buymuş
olma hali. Hatta öyle ki, bazı durumgibi… Sürekli olumlanan bir durum aynı
larda gruplaşmaya bile yol açabiliyor;
zamanda. “Evleniyorum” dediğiniz anda
evliler evlilerle, çocuklular çocuklularla
pembeleşen bir söylem denizinin içine
görüşüyor.
dalıyorsunuz. Sanki toplumla uyumun
en üst noktalarından biri evlilik, en üst
Evlendiğin anda ise
noktası ise çocuk yapmak… Tartışmada
sorumlulukların değişiyor,
öne çıkan noktalardan biri şuydu: Evliliğin istenmesinin nedenlerinden biri de
önceliklerin belirleniyor,
aileden kaçış olarak görülmesi... Görediğer kişilerle ilişkiler
ce daha büyük bir aile biçiminden daha
sığlaşıyor, aslında bir yerde
küçük bir aileye savruluş… Evlilik genç
kadınlar tarafından bir kurtuluş olarak
yalnızlaşılıyor
görülebiliyor. Ailesinden bunaldığında
sığınabileceği bir düşünce olabiliyor ve
Toplantının bir aşamasında çuvaldızı
bu, kadınların evlenmeyi ideal bir seçekendimize de batırdık tabii. Feministlenek olarak değerlendirmelerine yol açarin de çoğu zaman kendini sorguladığı
biliyor.
bir nokta olarak tartıştık evliliği. EvEvlendiğin anda ise sorumlulukların
lendik mi, boşandık mı, hiç evlenmedeğişiyor, önceliklerin belirleniyor, didik mi, bunları tartıştık ve genel olarak
ğer kişilerle ilişkiler sığlaşıyor, aslında
evlenmeye yol açan sebeplerden birinin
bir yerde yalnızlaşılıyor. Sosyal hayat“bizim evliliğimiz farklı olur” inancını
taşımamız olduğunu fark ettik. Aileye
taki karşılığına gelince: Evli olma ha-
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verilen söz yüzünden ya da
sorgulamadığı için, evliliğini
düğünle, gelinlikle kutlayan
arkadaşlarımız da paylaştı deneyimlerini. Bazı evli arkadaşlarımız, evliliğin kötü bir
şey olduğunu ve bunun karşıdaki kişiyle alakalı olmadığını
söyledi. Ama genel olarak “o
dönemde örgütlü feminist olsaydım evlenir miydim bilmiyorum” diyen birçok arkadaşımıza da şahit olduk.
Evliliğin bu kadar istenmesinin nedenlerden biri olarak "ilgi odağı olma" halinin çekici gelmesi durumunu
tartıştık. Düğün, kına, nişan
törenlerinin büyük birer seremoni haline gelmesi, bu ilişkiler yumağı arasında kadınların kendilerini odak noktası
olarak tayin etmesi de evliliği
cazip kılan nedenler olarak
konuşuldu.
Gelelim boşanma meselesine… Boşanan birçok kadın
tekrar evlenmek istemezken boşanan
erkeklerin çoğu yeniden evlenme yoluna gidiyor. Erkeklerin annelerinde de
evliliği olumlama hali mevcut. “Oğlum
evlen de çamaşırlarını yıkayan biri olsun” öğüdü tanıklıklar arasında mevcut.
Hal böyle olunca o cendereden bir kere
çıkmayı başarmış bir kadın bir daha o
baskı sistemine dahil olmak istemezken,
erkekler konfor arayışlarını sürdürüyor.
Yani biz Kadıköy’de bir doğa yasası
gibi önümüze sunulan evliliği, evliliğin
bir tür başka formu olan birlikte yaşama deneyimiyle birlikte ele aldık ve hep
beraber vardığımız sonuç, evlenmek zorunda olmadığımız ve alternatif ilişki ve
yaşam biçimleri üretebileceğimiz oldu.
Kadınları çoğunlukla ev içi emeğe ve
annelik rollerine hapseden evlilik kurumu düğünle kutlanırken, boşanma hali
neden kutlanmasın dedik ve boşanan
kadınların ayakkabılarının altına isimlerimizi yazdırmak için sıraya girdik.
_________________

1 Sosyalist Feminist Kolektif toplantı notlarından derlenmiştir
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Boşanırken anladık ki erkek egemen
sistemle evliymişiz

Erkek egemen sistem heteroseksüel yaşamı yeniden üretirken, biz kadınlar için tek
eşliliği ve üremeyi dayatıyor, kontrol edilemez erkek cinselliğini merkeze alıyor
Merih Topal & Fatoş Hacıvelioğlu

B

oşanmayı konuşurken AKP’nin kadına bakışının fotoğrafını çekmek gerekiyor. Bugün boşanmaların arttığı ve bu nedenle
“evlilik kurumunun” kurtarılması gerektiği düşüncesi gündemde. Bu yaklaşım içindeki hükümet de tüm kurumları
ile aileyi güçlendirmek için hummalı bir
çalışma içerisinde. Televizyonlarda her
gün evlilik programlarına yer veriliyor.
Başbakan pervasızca her yerde ve her
fırsatta gençleri mutlaka evlenmeye ve
üç çocuk doğurmaya çağırıyor.
Bakan Şahin, “Bize ‘Boşanmak istiyoruz’ diye gelen 25 aileyi ombudsmana
yönlendirerek ‘Neden ayrılıyorsunuz?
Eğer şöyle yaparsanız evliliğinizi kurtarırsınız’ gibi yönlendirmeler yaptık. 25
aileden beşi boşanmaktan vazgeçti. Demek ki insanların bu tür ombudsmanlık
hizmetlerine ihtiyacı var,” sözleriyle
evlilik öncesi eğitimleri övmekte ve boşanmak isteyen kadınların içine sıkıştığı
kıskacı görünmez kılmaya çalışmakta.
Bakan, boşanmış erkeklerle görüşmesinde de kadınla erkeğin eşit olduğunu
söyleyerek eşitsiz bir durumu yok sa-

yıyor. Diğer yandan, boşanmak isteyen
kadınların sorunlarına dair tek bir görüşme yok. Boşanmak istediği ve can
güvenliği olmadığı için koruma talep etmesine rağmen, korunmayıp öldürülen
kadınlar görünmüyor.
Son olarak, Arınç’ın “Evlilik dışı
ilişkiler toplum için tehlikelidir!” açıklaması, AKP’nin 2010’dan itibaren hız

Boşanırken bir kez
daha anlıyoruz ki, içine
sıkıştırıldığımız evlilik
kurumu; duvarları surlarla
çevrili, etrafı gözcülerle
kuşatılmış, hane içindeki
erkekleri silahlandırılmış ve
çıkışları tutulmuş bir kaledir
verdiği ve çılgın projelerinin temelini
oluşturan aile fotoğrafının son fırça darbesi. Bu fotoğrafa baktığımızda, evli
ve en az üç çocuklu, aile ekonomisine
koşulsuz destek sunan, ev içi iş yükünü,
yaşlı / hasta / çocuk bakımını sırtlanan
(görevi olduğunu hiç unutmadan), bede-

ni hakkındaki bütün sözü erkeğe bırakmış, bütün zincirleriyle yaşam hakkının
yalnızca aile içinde olduğunu unutmadan, sermayeye / patronlara güçlü, sağlıklı, daha iyi ve daha çok çalışabilecek
nesiller büyüten, kız çocuklarını iyi eş
ve iyi anne olmaya hazırlayan kişiye
“kadın” deniyor. Bir adamın soyadı altındaysanız ve anneyseniz eğer, kadınsınız. Kadın - erkek eşitliğine inanmayan
ve kadını, erkeği tamamlayan bir nesne olarak gören erkek egemen zihniyet
boşanma istatistiklerini vahim bir tablo
olarak sunarken, diğer taraftan boşanmak istediği için öldürülen, “hayır” dediği için şiddete uğrayan, boşanma kararı alıp toplumun kurumlarınca şiddet
yuvasına geri gönderilen kadınlardan,
ev içinde tacize tecavüze uğrayan kadın
ve çocuklardan yana tek bir cümle kurmuyor. “Sıcak kutsal aile” masalı, erkek
egemen sistem ve kapitalizm tarafından allanıp pullanıp yeniden boyanarak
farklı bir şeymiş gibi anlatılıyor. Dahası
aile bütünlüğünü koruma girişimleri ve
evlenme politikalarının hız kazanması,
boşanmayı daha yüksek sesle ve daha
çok konuşmamız gerektiğini gösteriyor. Boşanma, erkek egemen sistem için

Chantal Joffe, Untitled
feminist
politika

45

DOSYA
“yozlaşma”nın ifadesi. Peki, biz feministler için boşanma aslında neyi ifade
ediyor?
Boşanırken bir kez daha anlıyoruz
ki, içine sıkıştırıldığımız evlilik kurumu; duvarları surlarla çevrili, etrafı
gözcülerle kuşatılmış, içindeki erkekleri silahlandırılmış ve çıkışları tutulmuş
bir kaledir. Bir erkekten boşanmaya
çalışırken anlarız ki, erkek egemen sistemle evliyiz ve ondan boşanmaya çalışıyoruz. Bıçak kemiğe dayandığında,
katlanacak gücümüz kalmadığında, bir
nefeslik gücümüzü toplayıp bavulsuz,
terliksiz, ev kıyafetleriyle kendimizi
sokağa atıp karakola, babamızın, erkek
kardeşimizin evine gittiğimizde, bizi bir
battaniyeye sarıp “Aile içinde olur böyle şeyler” deyip tortop o kocanın kucağına terk ettiklerinde anlarız: Aile; tabuları
ve sınırları olan, patriyarkanın kutsayarak dayattığı güven, sıcaklık, karşılıksız
sevgi, dayanışma gibi kelimelerle

yanılsamaya sürükleyen bir kurum. Aile
içinde kadın emeği, kadına uygulanan
şiddet, cinsel istismar, eşitsizlik tamamen görünmez kılınıyor. Biz kadınlar
daha çocukken erkek egemen sistemce evliliğe hazırlanıyoruz. Toplumsal
cinsiyet rollerini bebeklikten itibaren
verilen eğitimle giyinmeye başlıyor ve
aslında iyi, verimli bir evlilik yapmaya,
ideal eş ve anne olabilmeye koşullanıyoruz. Kadınlardan ev içinde hizmet
beklemeyi, hatta hakları olarak gördükleri bu hizmeti elde etmek için bazı durumlarda şiddete başvurmayı tümüyle
haklı gören erkeklerin vicdanlarının rahat olmasını sağlayan dayanak da işte,
toplumsal cinsiyetin temellerinden biri
olan cinsiyete dayalı bu iş bölümü.
Boşanmayı pek çok defa aklımızdan
geçirmemize rağmen neden bu kadar
zor oluyor karar vermemiz? Toplumsal
olarak kadının hazırlandığı evlilik biçimi, yine toplumun meşru saydığı ancak
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görmezden geldiği bir iş sözleşmesine
dayanıyor. Ücretli bir iş sahibi değilsek,
karın tokluğuna tüm dünyanın emeğini
harcayabiliriz. Çalışıyorsak da ev içinde emeğimiz değersiz ve görünmez.
Erkeklerin evin geçimini sağladığı, kadınların ise aile bütçesine destek olduğu
varsayımıyla, aynı işte dahi daha az ücrete çalışmak zorunda kalıyoruz. Ev içi
emeğin bir karşılığı yok, bu durum erkeğe ekonomik anlamda bağımlılığımızı,
dolayısıyla evliliğin devamını sağlıyor.
Evlilik, kapitalizmin ekonomik sürdürülebilir bir tüketim aracı. Üreyen ve artan nüfus yeniden, tüketecek bireylerini
yaratıyor. Evliliği tek eşli heteroseksüel
birliktelik olarak dayatan sistem, emeğimizi, bedenimizin denetimi ve cinsellik
üzerinden sömürüyor. Sistemin kontrol
mekanizmaları devlet, yargı, medya,
din bu denetimi garantiliyor ve devamını sağlıyor. Yükselen muhafazakâr
söylemler ve politikalar da bizi aileye
ve anneliğe hapsetmek için kullanılıyor.
Erkek egemen sistem heteroseksüel yaşamı yeniden üretirken, biz
kadınlar için tek eşliliği, üremeyi
dayatıyor ve
kontrol edilemez erkek
cinselliğini
merkeze alıyor. Emeğimizin ve
bedenimizin
denetim altına alınarak
sömürülmesi bizi evliliğe
mahkûm kılıyor
ve boşanmayı zorlaştırıyor. Biz kadınlar barınacak yerimiz, çocuklarımıza
bakacak kreş, hayatımızı idame ettireceğimiz istihdam alanları yaratılmadığı
ve de olması gereken sosyal haklarımız
bizlere tanınmadığı için evlilik kurumuna tekrar mahkûm ediliyoruz. Direndiğimiz koşullarda öldürülüyoruz;
tacize, tecavüze ve şiddete uğruyoruz.
Boşansak ve yeni bir evliliğe dirensek
bile kurtuluş sayarak ayrıldığımız “baba
ocağına” dönerek yeniden hizmet üretmek zorunda kalıyoruz.
Peki, boşanmayacak mıyız? Boşanmıyor muyuz? Elbette boşanıyoruz ve boşanmaya devam edeceğiz.
Boşanırken de:
•
Belki de en başta, boşanmış kadına ücretsiz konut, kira desteği, sadece
çocuk bakımının hesaba katıldığı değil,
ev içi emeğimizin de göründüğü “kusurlu” – “kusursuz” her türlü boşanmada
nafaka talep ediyoruz ve bu nafakadan

devletin de sorumlu olmasını istiyoruz.
Boşanma sonrası cinsiyetçi bir uygulama olan iddet müddetinin (boşanmadan
sonra kadına 300 gün evlilik yasağı,
çocuk nesebinin karışmaması için) kaldırılmasını istiyoruz. Ücretsiz yaşlı ve
hasta bakım hizmetleri için merkezlerin
oluşturulması talebimizi burada da yineliyoruz.
•
Boşandığımızda daha da yoksullaştığımız için, istihdamda kadın kotasında boşanmış kadınların öncelikli
yer almasını istiyoruz. Fakat boşanmış
kadınlara istihdam derken, kadınları
“boşanmış-boşanmamış kadın” kıskacında bırakmayacak düzenlemeler
olmasını istiyoruz. Boşanmış kadına
işsizlik sigortası ve işe alımda öncelik
sağlanması taleplerimiz arasında.
•
Velayetini aldığımız çocuğa
kendi soyadımızı vermek ve bu çocuklara erkeklerin bakım süresinin uzatılmasını istiyoruz.
•
Boşanma acil destek hattı ve
boşandıktan sonra eski koca ile görüşmek zorunda kaldığımızda bir sosyal
hizmet uzmanının ve polisin görevlendirilmesini ve şiddet yasasının tüm bunları gören yerden ve can güvenliğimizi
sağlayacak şekilde tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Boşanmanın kadınların
hayatlarını kolaylaştıran ve kadınları
özgürleştiren koşullarının sağlanmasını
istiyoruz.
Boşanırken dillendirdiğimiz bu talepler, evlilik kurumunun cinsiyetçi iş
bölümünü de açığa çıkaracağı için evlilik kurumu içindeki kadınları da güçlendirecektir.

Bir adamın soyadı
altındaysanız ve anneyseniz
eğer, kadınsınız
Bu taleplerimizi evlilik kurumu
içinde olmayıp birlikte yaşayan kadınlar için de dillendiriyoruz. Evliliğe
mahkûm olmadığımız yaşam koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.
Feministler olarak, toplumsal yaşamın
dayatmasını aşındıracak, toplumsal
cinsiyet rollerinin daha az hissedildiği,
hiyerarşinin tanınmadığı, heteroseksizmin ve tek eşliliğin dayatılmadığı birliktelik modellerini daha çok dillendirmeli ve alternatif modeller olarak gözler önüne sermeliyiz. Evlenmemenin
politikasına dair, desteklenen çekirdek
aileye karşı, yeni hane birlikteliklerini
öne çıkarmalı (iki kadın, iki kadın bir
çocuk vs) ve bu hane birlikteliklerinin
ilişkiyi kurumsallaştırmadan hukuki
olarak da tanınmasını sağlama yönünde mücadele etmeliyiz.

DOSYA

Boşanmanın ardından gelen hafiflik:

Boşanmış bir kadının hikâyesi1

"Bir yerden sonra düşündüğüm tek şey 'ben' oldum ve çocukları, annemi,
babamı düşünmeyi bir yana bıraktığımda kendimi daha hafif hissettim"

B

Tuğba Özcan

oşanmanın, kadınların güçlenmesinde nasıl bir rol
oynadığı sorusu üzerinden
boşanmış kadınlarla görüşmeler doğrultusunda bir araştırma
yapmıştım. Görüştüğüm kadınlardan
kiminin boşanma hikâyesi iki yıl öncesine dayanıyorken, kimininki 18 yıl
öncede kalmıştı. Ama öylece sadece bir
mahkeme kararı olarak kâğıtlarda değil, kadınların kendilerine açtıkları yeni
yollar için birer başlangıç tarihi olarak.
Boşanmanın patriyarkal yargılarla ayıplandığı, marjinalleştirildiği, kadının
aile dışında bir birey olarak varlığının
inkâr edildiği ve aileye hapsedilmeye
zorlandığı aşikâr. Tüm bu zorluklar arasından, “yuva”sını bozmaya niyetlenen
kadınlara telkin edilen şey “Biraz daha
sabret, düzelir,”den öteye gidemezken,
kadınların evlilik hikâyelerinde bu değer yargılarına rağmen alınan boşanma
kararları var.
Boşanma, karar alma süreci ve sonrasındaki mücadele ile beraber düşünüldüğünde, her zaman çok kolay üstesinden gelinebilir bir olay olmayabiliyor.
Kadınlar, “Bir yerden sonra düşündüğüm tek şey 'ben' oldum ve çocukları,
annemi, babamı düşünmeyi bir yana
bıraktığımda kendimi daha hafif hissettim,” dedikleri bir noktaya geldiklerinde boşanmanın yaşamları için kaçınılmaz olduğunu anlattılar bana.
Güzel duygularla sohbet ettiğimiz,

hikâyesini benimle paylaşmasını hayranlıkla dinlediğim kadınlardan birisi
de Nesrin’di. İki kez evlenip, iki kez boşanan, “bir daha asla evlenmem” diyen
42 yaşındaki Nesrin’in sözleriyle devam
edecek yazı.
Hemşireyim. Evden ayrıldım önce…
Hani toparlarsa diye direkt dava açmamıştım. Baktım yine değişeceği yok.
Ondan sonra davayı açtım, arkadaşların
katkılarıyla.
Evliliğim bayağı uzun sürdü, dokuz
sene. Bakıcı annemiz vardı, “Aman kızım,” derdi, “çocuk babasının nasıl biri
olduğunu anlasın da öyle ayrıl.” Ben de
bekledim... Aslında, beklenilecek gibi
değildi yani.
Boşanmaya karar verdiğimde oğluma söyledim. Oğlum daha küçüktü,
ama anlardı. O dönem, boşanmaya karar verirken, çocuğu tabii, anne olarak
bir dönem düşünüyorsun aslında. Ama
şunun farkındaydım: Bu insanla ben
konuşamıyorum, çocuğa da verebildiği
bir şey yok. Ben tükenmişim, aileden de
destek yok. Boşanmayı istediğimi söylediğimde, annem istemiyordu. Kadınlarımız biraz cefa çekmeye alışmış ya,
çile çekmeye… “Ayrılma, ayrılmazsan
iyi olur, idare et sen” falan dedi.
Boşanmakla çok iyi yaptım diyorum. Çocuk o kavga içinde çok zarar görüyordu. Şimdi kendi evim var
orada kalıyorum. Daha çok yaşıtlarımla
anlaşırım, arkadaşlarımla, gezerim yani.
Çok rahatım. Yani kendi başıma…
Kendime ait evim. Karışan yok eden
yok. Aslında ben, o evliliğin içinde çok
kötü olmuştum. Yani o evliliğin içinde
anti - depresana başlamam gerekiyordu,
iştahım gitmişti, 36 kiloya kadar düşmüştüm. Evlilik beni kötü etmişti.
Boşandıktan sonra ilk birkaç ay çocuğum hiç tepki vermedi. Babayı özlemekle ilgili hiçbir şey duymadım ben
onun ağzından. Ayrıldıktan sonra, çocuğumla biz daha iyi olduk. Kesinlikle…
İstemiyordu babayı… Boşanma sonrası
hiç korkum olmadı. Yani benim boşanmaya dair korkum olmadı. Benim hiç
yoktur öyle kalıplarım. Dul kalmışım
da, herkes başıma üşüşecek falan, hiç
böyle korkularım olmadı. Çevrenin tepkisi filan, umursamadım onları. Çünkü
ben ona ne verebiliyorsam, verdiğim

süre içinde ne haz alabiliyorsam, birlikteliğimizden ne kadar haz alabiliyorsam, benim için oydu yani önemli olan.
Ben topluma dul olacakmışım… Öyle
bir şey yok. İstediğim zaman insanlarla
beraberimdir, istemediğim zaman değilimdir yani. Toplumun o köhneleşmiş
değer yargılarını umursamadım ben…

İstediğim zaman insanlarla
beraberimdir, istemediğim
zaman değilimdir. Toplumun
o köhneleşmiş değer
yargılarını umursamadım
Tabii ki erkekleri silemiyorsun hayatından. Yapı olarak zaten çok duygusal bir insanımdır. Hayatımda kimse
yoksa rüyamda bile âşık olurum. Erkek
arkadaşlarım oldu görüştüğüm, çıktığım oldu. Kendim için görüştüm yani.
Sevdiğim oldu, değer verdiğim oldu,
dokunduğum oldu yani.
Aslında dönem dönem evlenmeyi
tekrar düşündüğüm oldu ama istemiyorum. Öyle bir an geliyor ki, sevme ihtiyacı hissediyorum, yanımda olmasını
istiyorum. Sonrasında da işte bakıyorum evliliklere… Arkadaşlarım evliler;
“aman boş ver sen böyle daha rahatsın”
diyorlar. Doğru aslında diyorum. Kimsenin kahrını çekmemek lazım! Ki normal
bir evlilikte olan şeyler bunlar. Böyle
rahatım diyorum. Arkadaş olarak görüşürüm diyorum. Evlilik düşünmüyorum.
Yani hayat nedir ya? Mutlu olabileceğin
kadar bir insan olsun, yeter. Çünkü sen
bile kendine bir yüksündür, yani biz bile
dönem dönem kendimize yük olmuyor
muyuz? Evliliğe çok sıcak bakmıyorum.
Boşanınca insan daha bir rahatlıyor. Şimdi istediğim saatte gidiyorum eve.
Şimdi hayatımı kendimle geçirmek
istiyorum. Toprakla uğraşmak istiyorum.
Bir sevgilim olsun. Arkadaşım olsun.
Gelsin gitsin. Hayatımda olsun. Yani
zaten biri biter biri başlar. Karacaoğlan
gibi seveceksin, boş ver. Güzellikten
yana ne varsa paylaşacaksın. Şimdi her
şeyi çok daha güzel görüyorum. Evlilik
gibi bir yapıya da karşıyım esasen.
_________________

¹ Yazının uzun versiyonu için bakınız:
www.sosyalistfeministkolektif.org
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Yasalar hep aileyi korudu
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Yasa maddelerinin yorumlanışı, uygulanışı, değişimi her zaman zorlu ve sancılı
yaşanan süreçler. Kadınlarla ilgili değişikliklere baktığımızda bu iki kere böyle
Funda Ekin

“K

adın hakları ve yasalar” başlığında tüm
tarihsel kronolojilere
bakıldığında “değişti”, “ilan edildi”, “kaldırıldı”, “kabul
edildi” ifadelerinin çokça kullanıldığı
görülür. Bunlar istatistiki verileri ya da
kimi zaman tarihi dönüm noktalarını ve
değişiklikleri ifade ediyor gibi görünüyorsa da, işin iç yüzünün aslında hiç de
öyle olmadığını görmek ve anlamak için
kadın olmak yeterli. Öyle çok eskilere
gitmeye gerek yok. O kadar uzun bir
değerlendirme için ne bu dergideki yer
müsait ne de buna gerek var. Kuşkusuz
hukuk ne politikadan ne de geleneklerden bağımsız bir şey. Bilakis geleneklerin ve politikanın -dolayısıyla da erkek
egemenliğinin- koruyucusu ve taşıyıcısı. Ataerkinin tarihi ise yıllara ve hatta
yüzyıllara dayanıyor. Bu yazının amacı
patriyarkanın kadınlar aleyhine olan yasalarının, kadınları değil aileyi koruyan
kimi yasa maddelerinin altını çizmek.

İş Kanunu’ndan Borçlar
Kanunu’na, Torba Yasa’dan
Sosyal Güvenlik Yasası’na
kadar tüm kanunlarda temel
alınan esas bu. Yani yasalar
da bildiğiniz gibi, eşitsiz,
heteroseksist, tek eşli ve
erkek egemen
Yasa maddelerinin yorumlanışı, uygulanışı, değişimi her zaman zorlu ve
sancılı yaşanan süreçler. Kaldı ki kadınlarla ilgili değişikliklere baktığımızda
bu iki kere böyle. Kısa yakın tarihe bir
göz attığımızda dahi kadınların yasalarda yok sayıldığını görebiliriz. Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun 1924 yılında çıktığı, kız çocukların bu sayede okullarda
eşit haklarla eğitime başlayabildiği, İş
Kanunu’nda 1936 yılında yapılan değişiklikle kadınların iş yaşamının düzenlenebildiği, Seçme ve Seçilme Yasası’nın,
1934’ de, mevcut anayasanın seçme ve
seçilme maddesinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği düşünülecek olursa, yasaların kadınları görmekte oldukça
geç kaldığını ve neden pek de kadınları
korumadığını anlayabiliriz.
Aile ise çok eski bir kurum, gelenek48
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lerde ve alışkanlıklarda olduğu gibi, yasalarda da hüküm sürüyor. Bu yazıda şu
an yürürlükte olan kanunlar sınırında bu
duruma bir göz atacağım. Aile hukukunu ve medeni hakları temel alması itibariyle de Medeni Kanun’u özellikle ele
almak gerekecek.
Medeni Kanun’da kapsamlı en son
değişiklikler 1 Ocak 2002'de yapıldı.
Belirtmek gerekir ki; bu değişiklikler
sırasında feminist hareketin ve bu alanda çalışan kadın hukukçuların yasanın
oluşum sürecine çok ciddi katkıları
oldu. Yani yasalar her ne kadar aileyi
ve erkek egemenliği koruyup kolluyor
olsa da ve biz bu nedenle hâlâ mücadele
ediyor olsak da; kadınlar lehine geçen
pek çok maddenin arkasında da büyük
bir mücadele tarihi ve kadın emeği var.
Bu değişikliklerden önce yasa açıkça
“evin reisi kocadır”, “kadının yerleşim
yeri kocanın yerleşim yeridir” diyen;
soyadından, soy bağına, evlilik içi mal
edinmeden, boşanmaya ve evli kadının
çalışmasına dahi bu temel çerçeve içinden bakan düzenlemelerle dolu idi. Bu
temel çerçevenin nedeni ise, kadınların
doğurup çocuk baktığı, ev içi işleri ve
bakım emeğini üstlendiği, yani “yuvayı dişi kuşun yaptığı” aile modelini ve
rollerini yasal zeminde de korumaktı.
2002’de yapılan değişikliklerle bu temel
yaklaşımın kırıldığı bir gerçek, ancak
tamamen ortadan kalktığını söyleyebilmek mümkün değil. Yasa hâlâ “o aile”yi
koruyor ve hatta aileyi koruyup kolladığında kadını koruduğunu da düşünüyor.
Bunun en temel göstergelerinden biri,
daha yakın zamanlarda sayılır: Kadın
Bakanlığı’nın Aile Bakanlığı olması.
Bir diğeri ise, kadına yönelik şiddeti engellemek için çıkarılan koruma yasasının adının 1998’ de ilk olarak “Ailenin
Korunmasına Dair Yasa” olarak belirlenmesi ve yapılan değişikliklerle yenilenirken de, adının, kadın örgütlerinin
tüm uyarı ve itirazlarına rağmen yine
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şidddetin Önlenmesi” olarak kalması.
Yani ailesiz kadın olamıyor! Olsa da
yasalarda öncelikli olarak aile ve ailenin
içindeki kadınlar görülüyor ve korunuyor. 2002’de yapılan düzenlemede, yasada “mal rejimleri” yani evlilik içinde
edinilen mallar ve mülkiyet hakkı ciddi
şekilde değişti. Ancak kadın hareketinin
tüm mücadelesine ve ısrarına karşılık,

bu değişiklik 2002 yılından itibaren yapılan evliliklerde geçerli olurken, ondan
öncesini kapsamadı. İstatistiklere göre
17 milyon kadın bu nedenle mağdur
edildi, bir kere daha mülksüzleştirildi.
Evli olmayan, “birlikte yaşayan” çiftler
içinse, mal edinme, velayet vb. konularda ayrı bir düzenleme zaten bulunmuyor. Bu değişiklik temel olarak aile
birliğini korumak ve güçlendirmek için
yapıldı. Yasanın geriye yürümemesi de
yine aile birliklerinin bozulmaması, zorlanmaması ile gerekçelendirildi. Herhalde ayrıca belirtmeme gerek yok, bu
yasalarda zaten “eşcinsel” birliktelikler,
evlilik dışı birliktelikler vb. şekilde hiçbir düzenleme yer almıyor!
Medeni yasadaki “aile” bakış açısını en net yansıtan maddelerden biri
“iddet müddeti” maddesi mesela. Yani
boşanmadan sonra kadının yeniden evlenmesini 300 gün yasaklayan madde.
Bu maddenin temel gerekçesi “nesebin
karışmaması”. Yani doğacak çocuğun
kimin soyunun devamı olduğu konusunda bir karışıklık yaşanmaması! Malum soybağı erkekten geliyor. Ve aileler soybağıyla devam sağlıyor. Üstelik
erkeklere nesebi karıştırmasınlar diye
evlenme yasağı yok, onlar bu sürede istediği kadar seks yapabilir, istediği zaman yeniden evlenebilir, hamile kalacak
olan kadın olduğundan bu yasak sadece
kadınlara. Madde şöyle:
“Madde132.- Evlilik sona ermişse,
kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının
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önceki evliliğinden gebe olmadığının
anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi
kaldırır.”
Soybağıyla ilgili bir diğer önemli ve
aileyi herşeyden ayrıcalıklı ve önemli
tutan maddemiz ise, “kadının soyadı”
maddesi. Eski Medeni Kanun’da bu da
yoktu. Evlenince kütüğünle beraber soyadın da değişiyor, bilmem kaç yaşına
kadar nüfus cüzdanında yer alan tüm
bilgiler değişiveriyordu. Şimdiyse evlenileceği zaman “iki soyadımı da kullanacağım” şeklinde bir başvuru yapmak
yeterli. Ama başvurusuz da olmuyor.
Yani yine evlenince ya da boşanınca
banka kartlarından, kimliğe, pasaporta
kadar herşeyi değiştirmek, bu değişimle işyerine, kütüklere hayatındaki tüm
gelişmeleri bildirmek ve bu durum değişikliğiyle ilgili her türlü muameleye
katlanmak zorunda olanlar yine kadınlar. AİHM’de sadece ilk soyadının kullanılabilmesi, evlilik soyadının kullanılmaması için açılan bir dava kazanılmış
olsa da, devamında açılan davalar yine
“nüfus kanunu” ve ona bağlı düzenlemeler, temel olarak da “soybağı” gerekçesiyle reddedildi.
“Madde187.- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme
memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da
kullanabilir.”

Ancak buna karşılık çocuklarla ilgili
soyadında da enteresan bir tanımlama
var.
“Madde 321.- Çocuk, ana ve baba
evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır.” Yani evli olunursa “ailenin”
soyadı erkeğin soyadı oluyor. Yani aile
demek erkek demek anlamına geliyor.
Aileyi koruyan tek yasa Mede-

Kürtaj yasası da
tamamen aileyi ve
nüfusu korumayı temel
alan, bunun karşısında
kadınları, bedenimizi ve
kararlarımızı önemsemeyen
bir yaklaşımla gündeme
getirildi
ni Kanun değil elbette. Örneğin İş
Kanunu’nda da gebelik izninden süt
iznine kadar bütün tanımlamalar kadınların çocuk bakma esasına, kadınlara göre tanımlanıyor. Bu yasada yer
alan en çarpıcı maddelerden biri, fesih
sebepleri arasında “evlenme” nin sayılıyor olması. Pratikte belki bu madde,
işten kıdem tazminatı alarak ayrılma
pratik sonucunu sağladığı için kadınlara
faydalı olsa da, aslında tamamen “aile”
düşünülerek oluşturulmuş bir madde.
(Kaldı ki bu günlerde hükümet kıdem
tazminatlarını tamamen kaldırma çabasında olduğundan bu maddenin de
kalkması gündemde.) Evlenen kadın bir

yıl içinde başvurma koşuluyla işten ayrılıp, tazminatını da talep edebiliyor. Bu
hükmün gerekçesi ise ‘’aile birliğinin
korunması’’. Çalışma hayatını evlilikle
birlikte yürütemeyecek olan kadınlara
tanınmış bir hak! Peki, neden erkeklere
bu hak tanınmıyor? Çünkü erkeklerin,
evlendiklerinde iş hayatını evlilikle yürütememe problemleri olmuyor. Çünkü iş hayatlarını zorlaştıracak görevleri
oluşmuyor. Eve ve çocuklara bakmak,
ailenin bakım işlerini üstlenmek onların
görevi değil. Son zamanların gündem
konularından biri olan Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’daki yaklaşım
da tamamen bu. Bu nedenle kürtaj sürelerinin düşürülmeye çalışılması, fiili
olarak yasaklanması, uygulamada ihlaller ile karşılaşıyoruz. Kürtaj yasası
da tamamen aileyi ve nüfusu korumayı
temel alan, bunun karşısında kadınları,
bedenimizi ve kararlarımızı önemsemeyen bir yaklaşımla gündeme getirildi.
Yasanın şu anki halinde var olan “koca
izni”, başlı başına, bu düzenlemenin de
esas gerekçesinin “kadın” değil “aile”
olduğunun göstergesi. Tüm yasaları
ve maddeleri tek tek ele alacak olsak
pek çoğunda aynı şeyi göreceğiz. İş
Kanunu’ndan Borçlar Kanunu’na, Torba Yasa’dan Sosyal Güvenlik Yasası’na
kadar tüm kanunlarda temel alınan esas
bu. Yani yasalar da bildiğiniz gibi; eşitsiz, heteroseksist, tek eşli ve erkek egemen…
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Heteronormatif aile
Aile kurmak hem sıradan, rutin ve doğal bir pratiğe dönüştürülür hem de farklı
toplumsal formasyonlardan ve tarihsel değişimlerden aşkın bir yere yerleştirilir

B

Demet Bolat

izler yaygın olarak, köklü bir
kurum ve temel bir ilişki ağı
olan “aile”nin içine doğar ve
orada büyürüz. Böyle olmadığında, yani bir aileye sahip olmadığımızda bile - ya da bir aile bize sahip
olmadan mı demeliyim - Barrett’in
(1995) aile ideolojisi dediği şey ile kuşatılırız. Bu ideolojik kuşatma bizlere
ailenin tüm zamanlara ve tüm toplumsal uzamlara yayıldığını, insan olmanın
“doğal” kanununun bu olduğunu söyler: İnsanlar “büyüyünce” evlenirler, bu
adeta otomatiğe bağlanmıştır, hayat çizgimizin kaçınılmaz bir uğrağıdır. Zira
insanların “cinsel ihtiyaçları” vardır ve
bunlar dine ve ahlaka uygun bir biçimde
ancak aile içerisinde karşılanabilir. Öte
yandan insan soyu ancak bakım emeği
ile büyür ve hayatta kalır, bu nedenle

bütün kişilerin heteroseksüel olduğunu
varsayar. Ancak ailenin heteroseksizmle bağı yalnızca bu kadar değildir. Aile
kurumu, Rich’in (1996) deyimiyle, zorunlu heteroseksüelliğin en önemli kalesidir. Zira ikili cinsiyet kategorilerinin
bebeklikten itibaren dayatılması ve heteroseksüel cinselliğin kurumsallaşması
aile yoluyla gerçekleşir. Bunun yanında cinsiyetçi iş bölümü ve kadının ev
emeğinin sömürüsü ile heteroseksizm
ilişkisinin ampirik olarak gerçekleştiği
kurum ailedir. Yazının devamında bu
ilişkileri açmaya çalışacağım.
“Heteroseksizm” ve “ikili toplumsal
cinsiyet” kavramları her ne kadar analitik olarak birbirinden farklı olsalar da
birlikte işlerler. Heteroseksizmi yalnız-

sıra her iki çocuk da “doğalında” heteroseksüel olarak yetiştirilir. Binlerce türevi olan “Anne olunca beni anlarsın,”
“Oğlum kız arkadaşın var mı?” gibi örnekler zorunlu heteroseksüelliğin pratik
göstergeleridir. Bu arada elbette tek tek
her aile bu tavrı göstermeyebilir fakat
yukarıda bahsettiğimiz hegemonik aile
ideolojisini hatırlarsak onların da kuşatıldığını anlarız.
Modern aile yalnızca insanların heteroseksüel yetişmesini sağlamaz, aynı
zamanda heteroseksüelliğin kurumsallaşmış halini oluşturur. Ailenin doğallaştırılması heteroseksüellik dışındaki
cinselliklerin norm dışı bırakılmalarını
da beraberinde getirir. Kontrol edilebilir ve sistematik heteroseksüel cinsellik

ca “cinsel pratiklerde heteroseksüelliğin
norm eksenini oluşturması” olarak anlasak bile, heteroseksizmin öncelikle birbirlerinden kategorik olarak farklılaşmış
iki toplumsal cinsiyete ihtiyaç duyduğunu belirtmeliyiz. Bu hetero-cinsellik
normu ise “kadın” ve “erkek” kimlikleri
üzerinden işler, ki biz bu kimlikleri ilk
olarak aile yoluyla ediniriz. Biyolojik
bir bedenle doğan bebek ilk andan itibaren toplumsal bir kimlik edinir: Kız ya
da erkek. Bir bebeğe “kız” ya da “erkek”
dendiği anda aslında ondan beklentiler,
ona uygun roller, isimler, meslekler,
renkler, kurallar… Kısaca bütün yaşamı
hakkında radikal bir karar verilmiş olur.
Bebek, hakkında verilen bu “radikal
karar” doğrultusunda büyütülür, kadınlık veya erkeklik bedenine gün be gün
nakşedilir. Kız ve erkek çocukların birbirlerinden farklı büyütülmelerinin yanı

sağlayan aile kurumu,lll patriyarkal kapitalizmin asker, iş gücü, tüketici gibi
insan malzemesi ihtiyacının karşılanmasını da sağlama alır. “Kutsal aile, üç
çocuk, kürtaj…” gibi meseleler üzerindeki hassasiyet bundandır.
Son olarak heteroseksizmin yalnızca
cinsellikte değil, hayatın bütün alanlarında işleyen bir cinsel rejim yarattığını
söylemek istiyorum. Heteroseksüellik
dayatmasının kadınlığı ve erkekliği sabitlemesi, cinsellikle ilgili olmayan ev
içi emek ve bakım emeği gibi alanlarda
da kendisini gösterir. Kadın ve erkek
kimliklerinin ayrımı yalnızca biyolojik
bedenleri değil bununla bağlantılı olarak
emek alanını da kadın işi - erkek işi olarak kategorilere ayırır. Dolayısıyla heteroseksüel aile kurumunda bir araya gelen
kadın ve erkek arasındaki sömürü ilişkisi
heteroseksizmden beslenmektedir.

de bebeklere bakacak ailelerin yokluğu
insanlığın varlığını tehdit edecek kadar
ciddi bir tehlikedir. Yani aile kurmak
hem sıradan, rutin ve doğal bir pratiğe
dönüştürülür, hem de farklı toplumsal
formasyonlardan ve tarihsel değişimlerden aşkın bir yere yerleştirilir. Bu doğallaştırma bizlerin hayatlarının uzağında
bir hikâye değil, tam tersi hayatlarımızı
şekillendiren bir durum. Özellikle genç
kadınlar üzerlerinde evlenme baskısını
sürekli olarak hissederler. Ailenin dışına itilmek, evlenmemiş / “evde kalmış”
olmak, bir yanıyla aşağılayıcı diğer
yanıyla erkek tacizine açık bir konumdur. Kadınlar sürekli olarak “Ne zaman
evleneceksin?” sorusunu cevaplamak,
bu soruyla mücadele etmek zorunda
bırakılırlar. Esasen aileye dair bu doğallaştırmaya bir başka doğallaştırma
içkindir: Heteroseksüel olmak. Çünkü
modern aile tek eşli ve heteroseksüeldir.
Meşru görülen aile kurumu ancak kadın
ve erkeğin birliktelikleri sonucu oluşur.
Dolayısıyla aile ve evlilik dayatması
aynı zamanda ve kaçınılmaz olarak heteroseksüelliği de dayatır, bu dayatma
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Bebek, hakkında verilen
bu “radikal karar”
doğrultusunda büyütülür,
kadınlık veya erkeklik
bedenine gün be gün
nakşedilir
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Ailen biliyor mu?
Olmadığım bir aile (yapısı) içinde biliniyor muyum, diye sormanız, yok
sayıldığımın bir kez daha hatırlatılmasıdır ki yok sayılma en ağır şiddettir
ktidarların kadını denetlemek,
onun bedenine ve emeğine el
koymak için inşa ettiği kurum
ailedir. Aile, kadını erkeğin
egemenliğine terk eder. “Her şey ailede biter,” diye bir söz vardır ya, işte
o ailede bitirilen ilk şey kadındır.
Türkiyelilerin ailesinden kadının adı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca
silindi. Geriye anne, karı, eş, hanım kaldı. “Kimin annesisin? Kimin karısısın?
Kimin kardeşisin?” var, ama “Kimsin?”
yok.
Kadının sosyal hayatta yer alma
çabası söz konusu olduğunda “Ailen
biliyor mu?” sorusu derhal devreye
sokulur. “Hah söyle bakayım ne halt olduğunu, ne yaptığını, nereye gittiğini…
ailen biliyor mu?” Kadına yönelik şiddetin dozu, erkek şiddetinin dozu, işte
bu ailenin -bahsi geçen durumu- bilip
bilmemesine göre ayarlanır. İzin kağıdı
almadan bir yere gidersen, orada başına getirilenlerden sen sorumlu tutulursun. Erzurum’daki hemşire, Kars’taki
bir arkadaşının düğününe gitmek için
Tokat’taki ailesini arayıp izin almak zorunda kalırdı. Tokat’taki babayla, okuldaki müdür, hastanedeki başhekim aynı
idi. On dakika geç kalsak ahlâkımız sorgulanırdı. Hemşir (erkek kardeş) lerin
ise ahlâkları hiç sorgulanmazdı.
“Ailen biliyor mu?” sorusu ile
“Ailem duymasın!” arasında bırakılan kadının durumundan erkekler faydalanır. Aile, bir izin
alma makamı olarak karşımıza
dikilir. Onun normlarına uyulmadığında sorgular, denetler,
dikizler, birini diğerine kırdırır.
Bizi biz yapan özelliklerimizi
saklamak zorunda bırakıldığımız
bu kuruma yuva deniyor. Anne,
söz dinlemeyen çocuğuna “Akşama gelince babana söyleyeceğim,” demek zorunda kalır. Cezayı verecek ve hizaya getirecek
kişi, iktidarın temsilcisi babadır.
Anne çocuğa bakar, baba “iktidar” yetiştirir. Eşcinsel bir arkadaşıma “Ailen biliyor mu?” diye
sorulduğunda, “Annem biliyor,
babam ben küçükken öldü, babamın ölümü benim kurtuluşum
oldu,” demişti. Aileye söylemek
zorunda bırakıldığımız yalanlar-

dan kitap yapılsaydı kütüphanelerde boş
raf kalmazdı. Erkekle konuştun diye,
sokağa çıktın diye, bunu giydin, şunu
çıkardın diye, o diye, bu diye, şu diye,
kadını erkeklerin infazına terk eden aile,
aile midir?

Aile polis midir, bekçi
midir, nöbetçi midir? Aile
kim? Kaç kişiden ibaret?
Kaçı biliyor, kaçı bilmiyor?
Mevzuyu ben bile bilmezken
onların bilip bilmediğini
nereden bileyim
O meşum soru hiçbir zaman kadının
çalıştığı sayfadan gelmez, dolayısıyla
kadına hep zayıf not verirler. Sanki jandarmadan, polisten, bahsediliyor gibi
“Ailen, baban, kocan biliyor mu?” derler de kadına yönelik şiddete “aile meselesi”, diye müdahale etmezler. Demiştik ya! Kadın ailede bitirilen ilk şeydir.
Kim, kimi, kimden korur? Kadına zarar
vereni engelleseniz, korumak adına kadınlara gölge etmeseniz, bir kez olsun
erkekte suç arasanız... Bir arkadaşına
“Zıtcinsel değilim,” demişsen, toplum
adına seni sınava çekme hakkı varmış
gibi “Ailen biliyor mu?” diye sorar. Sorusuna öfkelendiğini anlamaz. “Biliyor
mu bilmiyor mu, onu söyle,” diye seni

kendini savunmaya zorlar. Ne hissettiğini sormaz da, “Jandarmanın haberi
var mı?” dercesine “Ailenin haberi var
mı?” der. Bunun anlamı “Suçlusun, ailen biliyor mu?”dur. Aile polis midir,
bekçi midir, nöbetçi midir? Aile kim?
Kaç kişiden ibaret? Kaçı biliyor, kaçı
bilmiyor? Mevzuyu ben bile bilmezken onların bilip bilmediğini nereden
bileyim. Babamın bilmesi soruna cevap
olur mu? Annem biliyorsa ailem biliyor sayılır mı? Ailede kadın olmadığına
göre, annem bilse de bilmese de “Ailem
biliyor,” desem yeter mi? Onların bilmesi niye önemli? Benim aklım sana
yetmiyor mu?
Aileniz birey olmak isteyenin/kadının felaketidir.
Aile
ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’nın ailesinde zıtcinsel kadın (anne, karı, eş olmak dışında) yok,
eşcinsel kadın ise hiç yok. Olmadığım
bir aile (yapısı) içinde biliniyor muyum,
diye sormanız, yok sayıldığımın bir kez
daha hatırlatılmasıdır, ki yok sayılma en
ağır şiddettir. Bütün evlerin içindekiler önce birbirlerinin, sonra diğer bütün evlerin içindekilerin jandarması
yapılmış. “El ne der yasası, ele güne
karşı kanunu, konu komşu duymasın
yönetmeliği…” kadınların kıskacını gittikçe daraltan, nihayet nefes almalarını
engelleyen maddelerle yazılmış, erkek
yasa(k)larıdır.
Hoşgörüyü istemem hoş görenden ötürü…
Hoşgörülü olmak adına bazen
size biraz nefes lütfederler. “Ayy
ne iyi baban var, kardeşin çok
hoşgörülü, annen bir şey demiyor bak…” gibi sözlerle kıskacın
esnetildiğini sanırlar. Bu yanıltıcı
iyilik, Demokles’in kılıcı gibi her
kımıldadığımızda omzumuza batar.
Kan bağı olan her erkek, ailedeki
kadınları sorgulamaya hakkı var sanır. Aile çatısı altında kadın erkeğe
borçluymuş gibi yaşamak zorunda
bırakılır.
Sayın Sorgucu, ailem biliyor
ama senin gibiler bilmesin diye,
beni bilmezlikten gelmek zorunda
hissediyor. Bu da bizi öldürüyor.
Tutturmuşsunuz “Ailen biliyor mu,
ailen biliyor mu?” Evet, ailem biliyor! Ama ailem dediğim kimler
ve nasıl bir aile? İşte bunu sen bilmiyorsun.

Chantal Joffe, Grasshopper
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“Füzyonel” mi? “Özgürleşmiş” mi? Yoksa hiçbiri mi?

Eşcinsel bireylerin aile ile imtihanı

Aile mefhumunu eleştirirken, ailenin heteropatriyarkal yapısı ile birlikte eşcinseller
arası homonormatif düzeni de hesaba katmakta fayda var
Pınar Büyüktaş

H

eteropatriyarkal aileyi eleştirmek, yani aile mefhumunun kendisini sorgulamak
gerektiği kadar, bu yazıda
ele alacağımız eşcinsel bireyler arası ve
onların etrafındakilerden oluşan biraradalık biçimlerini de sorgulamak gerekir.
Çünkü aile dediğimizde referans aldığımız yer ister istemez yine bu heteropatriyarkal aile olacak. Burada en başta
açıklığa kavuşturmamız gereken bu ve
eleştiri veya özeleştiri de buradan başlamalı. Eşcinsel bireylerin gönül ilişkileri heteronormatif düzenden kaçabilir
mi? Peki bu kaçış nereye doğrudur?
Neoliberal kamu politikalarının getirisi
olarak “verilen” haklar, eşcinseller arası
birlikteliklerin yasal olarak tanınmasıyla sınırlı kalmaz. Burada dikkat etmemiz
gerek husus, eşcinsel ilişkilerin uğradığı
değişim ve özümsenen homonormatif
düzen olmalı.
Radikal lezbiyenler, lezbiyenliğin
kendisinin bir başkaldırı ve mücadele biçimi olduğunu öne sürerler. Haklı
yanları olsa bile, bu yaklaşım, “içeride”
işlerin nasıl gittiğiyle pek de ilgilenmez.
Aslında neoliberal düzende lezbiyen
ilişkiler, bir nevi aile gibi, kendi normlarına göre kurumsallaşırken, heteronormatif ilişkilenme biçimlerinden (Tek bir
heteronormatif biçimden söz edemeyiz;
zira her ne kadar belli kurallar ve normlar olsa da biçimler çok çeşitlidir.) kendini ne kadar kurtardığı tartışmalıdır.
Lezbiyenler için de yaygın olduğunu
söyleyebileceğimiz “çift” olma halinin,
içe kapanmak, hemen “evlenmek” (örneğin aynı evde yaşamaya başlamak) ya
da füzyonel dediğimiz, her an her şeyi
birlikte yapmak, öyle olmazsa yapmamayı tercih etmek gibi pek çok biçimi
olsa dahi, burada esasen alışılagelmiş,
geleneksel, göreneksel bir biraradalık
biçiminden bahsediyoruz. İngilizce’de
bu çiftleri tarif etmek için, tam olarak
“geleneksel” diye tercüme edemeyeceğimiz conventional terimi kullanılır.
Fransızca’da ise özellikle LGBT gruplar içinde, bu tarz ilişkiler için fusionnel
yani füzyonel, kaynaşmış çiftler deyişi
yaygındır. Fakat bu füzyonel ilişki biçimini eleştirenlerin gaddarlığı da ayrı bir
sorun yaratır; zira bu biçimi tamamen
reddeden “özgürleşmiş” lezbiyenler,
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aynı zamanda aşağılama ve küçümseme
ile dışlayıcı bir etki yaratabilirler. Bu
hikayeye feminizm tarihinden aşinayız;
“özgürleşmiş” kadınların gaddarlığı,
yapıcı ve dönüştürücü bir eleştiri imkanını ortadan kaldırmaktan başka bir işe
yaramaz ne yazık ki. Bu durum, daha
seyrek yaşansa da, eşcinsel erkekler için
de geçerli. Ayrıca geylerin yaşadığı bir
diğer sorun da, bu tarz bir ilişkiye girdiklerinde artık “ne kadar gey” olduklarının da sorgulanmasıdır; tek bir kişiyle
sürdürülen kapalı bir ilişki, camiada artık bir nevi “hetero gey” olarak görülmelerine neden olabilir.

Biliyoruz ki halen aileyi referans
almayan bir biraradalıktan söz edemiyoruz. Halen aileyi tartışıyoruz. Fakat
var olan farklı biraradalıkların dışlanması bizi yapıcı bir dönüşüme gö-

Heteronormatif düzeni
eleştirmek için eşcinsellerin
“çift” olmaktan vaz mı
geçmeleri gerekir?
türebilir mi? Heteronormatif düzeni
eleştirmek için eşcinsellerin “çift” olmaktan vaz mı geçmeleri gerekir? Kaldı ki işin içine çocuklu bir aile olmak
girince, eşcinsel camianın yavaş yavaş
çift kutuplu bir hale gelmesi neye işaret eder? Eleştirideki zorluk aynı zamanda şunu gösterir: Eşcinseller sadece
heteroseksüel olmayışlarından dolayı
heteronormarif düzenin dışına çıkmış,
kurtulmuş, özgürleşmiş sayılamazlar.
Aynı şekilde örneğin çoklu aşk, çoklu

ilişkinin tek eşliliğe kıyasla daha
özgür bir ilişkilenme olduğu, füzyonel
ilişkileri reddetmek için bir yol olduğu
fikri, eşcinseller arası hiyerarşik bir
düzen kurma riski taşır. Dolayısıyla
aile mefhumunu eleştirirken, ailenin
heteropatriyarkal yapısı ile birlikte
eşcinseller arası homonormatif düzeni
de hesaba katmakta fayda var.
Kan bağı ile oluşmamış bir grup
içinde, eşcinseller, translar, interseksüeller, diğer cinsel kimliklerden ve yönelimlerden olanlar, cinsel kimliksizler,
heteropatriyarkal sistemde toplumsal
biraradalığın dışına itildikçe kendi yakınlıkları üzerinden “aileler” kurdular,
kurmaya da devam ediyorlar. Fakat bu
ailelerde de, her aile gibi “iç” sorunlar
var. Heteronormatif düzenin dışında,
kan bağına dayanmak zorunda olmayan ve homonormatif bir hiyerarşi kurmayan biraradalıklar yaratmak için ne
yapmamız gerektiğini tartışmamız gereken bir zamandayız. Dünyada son 10
yıldır hızla kazanılan eşcinseller arası
evlilik, evlat edinme ve çocukların ebeveyni olarak tanınma hakları, bizim bu
tartışmayı açmak için bir an evvel adım
atmamız gerektiğini gösteriyor. Zira evlilik, evlat edinme, çocuk yapma gibi bir
gayesi olsa da olmasa da, eşcinsel bireylerin, ilişkilenme biçimlerini önyargısız
ve yapıcı bir bakış açısıyla ele alıp öncelikle bu ilişkileri veya ilişki kurmama
durumlarını heteronormarif olmayan
bir düzene oturtmaları gerekiyor. Aileyi tümden reddetmek gibi, kurduğumuz
aileleri dönüştürmek de bizim elimizde.
Ayrıca yaşlılık, sakatlık, hastalık durumlarında devlet organları ve kurumlarından önce bu genişlemiş çekirdek ailenin, yani LGBT camianın, yanımızda
olması bize zaten nasıl bir dayanışma ve
biraradalık istediğimizi gösteriyor. Kurumların ve yasaların önünde eşit haklara sahip olmak kadar, kendi aramızda
da eşit ifade ve varoluş haklarını, öncelikle birbirimizden talep etmemiz hayati
önem taşıyor. Aksi takdirde tüm bu hakların neoliberal sisteme bağlı homonormatif bir düzenlemeye maruz kalması
oldukça olası görünüyor.

DOSYA

Ailenin ötesini tahayyül etmek
Aileyi biyolojik çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli çift üzerinden
tanımlamamalıyız
Sevgi Adak
Kadın ve aile üstüne herhangi bir çözümlemenin, bunların sürekli oldukları,
anne ile çocuğun monolitik bir bütün
oluşturdukları ve bir kadının yerinin ve
doğal yazgısının bu olduğu yolundaki
ideolojik kavramı parçalaması gerekir.
Kuramsal çözümleme ve devrimci eylem
bu bileşimin yapısını kırmak ve kaçınılmazlığını yıkmak zorundadır.
Juliet Mitchell, Kadınlık Durumu

D

eğişen bütün koşullara
rağmen, içinde yaşadığımız
patriyarkal kapitalist düzenin devamlılığı için aile hâlâ
kilit bir öneme sahip. Bütün "aşınıyor,
dağılıyor" feryatlarına karşın aile, başka biçimlerde de olsa, hayatlarımızı
düzenlemeye devam ediyor. Aile özellikle, bugün yükselişte olan yeni muhafazakâr siyasetin elinde, sistemli bir
biçimde dayatılan, kadınların özgürlük
alanlarını daraltan, onları erkeklerin ve
sermayenin çıkarlarına mahkûm etmeye
devam eden bir sosyal politika aracına
dönüştürülüyor. Şehir planlarından konut politikalarına, eğitimin içeriğinden
popüler kültür ürünlerine kadar yaşamlarımız heteroseksüel evliliğe dayalı aileyi bir norm olarak kabul ederek şekil-

lendiriliyor.
Hal böyle olunca feministler, günümüzde egemen olan biçimiyle ailenin
kadınlara ne yaptığını ve neoliberal
ekonomi politikaları ile muhafazakâr
ideolojinin işbirliğinde ailenin kazandığı yeni işlevleri çözümlemek ve aileyi yeniden gündemlerine almak durumundadırlar. Bir yandan bu anlama
sürecine girişirken bir yandan da aileyi
aşmak, aileyi çözmek gibi geçmişte feminist teori ve mücadelenin önemli bir
parçası olan amaçlarımızı yeniden dillendirmekten, aileye alternatif yeni bir
feminist tahayyüllü hep birlikte örmeye
çalışmaktan geri durmamalıyız. Ailenin
sürekli, evrensel, dolayısıyla da doğal
bir yapı olduğu düşüncesi ile mücadele
etmenin belki de en iyi yolu, cinsiyete
dayalı iktidar ilişkilerini yeniden üretmeyen başka birlikte yaşama biçimlerinin mümkün olduğuna inanmak ve bu
biçimleri yaratmaktır.
Böylesi bir feminist tahayyül işe
öncelikle heteroseksüel evliliğe dayalı ailenin tek doğru ve istenen birlikte
yaşama biçimi olduğunu reddetmekle
başlayabilir. Bir ideoloji olarak aileyi
tartışırken, Lee Comer’ın “Aile, içinde
yaşanabilecek tek örgüt sayıldığı için,
dışında yaşayanlar acayip, anormal ya
da en kötüsü toplumun dışına itilmiş
insanlardır”1 tespitini hatırlamak gerek. Örneğin,
bekâr kadınların yalnız
ve güçsüz, çocuk sahibi
olmak istemeyen çiftlerin
eksik sayılması gibi. Ailenin “faydası” ve toplumsal bir yapı olarak gücü de
dışladığı insanlar karşısında sağladığı meşruiyet ve
ayrıcalıklar ile ilişkili.2 Bu
nedenle ailenin, biyolojik
çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli çift üzerinden tanımlanmasına karşı
çıkarak bunun dışında kalan bütün diğer ilişki biçimlerinin yanlış sayılmasına direnmek önemlidir.
Iris Marion Young da
ailenin ötesine geçen feminist bir tahayyül için
ilham kaynağı olabilecek
çalışmasında bu noktadan
hareket ediyor.³ Toplumsal

adalet kavramını, aile içi ilişkileri ve
özel alandaki eşitlik ve özgürlük arayışını da kapsayan bir şekilde tanımlamayı öneren Young’a göre, kadınların
karşı karşıya kaldıkları hem bölüşüm
hem de kültürel temelli eşitsizlikler
ailenin sorgulanmasını, heteroseksüel
normatifliğin eleştirisini ve evlilik
kurumunun ortadan kalkmasını gerektiriyor. Kuşkusuz evlilik aile ile eş değil;
ama cinsellikten üremeye, mülkiyetten
ebeveynliğe kadar aileye hapsedilen
bütün ilişkileri birbirine bağlayan temel
mekanizma. Young, evliliğin Batı toplumlarında dahi hâlâ toplumsal normların belirleyicisi olarak önemini koruduğunun, bir yasal sınır olarak meşru ilişki
ile gayrimeşru ilişkiyi ayırdığının ve bu
sınırın bir tarafına düşen ilişkileri makbul gören, diğer tarafa düşenleri damgalayan bir işlev gördüğünün altını çiziyor.
Evlilik, mülkiyet hakkı, miras hakkı,
sosyal güvence, vergi, doğum kontrolü,
göç etme gibi konularda birçok ayrıcalık sağlıyor. Dolayısıyla Young şu sonuca varıyor: Evlilik adil olmayan, hakkaniyetsizlik yaratan bir kurumdur. Eğer
hiçbir ilişki ve yaşam biçiminin diğeri
karşısında daha avantajlı bir durumda
olmasını istemiyorsak, aileyi biyolojik
çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli
çift üzerinden tanımlamamalıyız.

Ailenin içinde cinsel
haklar olduğu düşüncesi
patriyarkal bir düşüncedir
Buradan hareketle Young, aileyi birlikte yaşayan, yaşamsal gereklilikler
için kaynakları paylaşan, birbirlerinin
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak konusunda karşılıklı söz vermiş,
kendilerini kalıcı ya da uzun süreli bir
ilişki içinde sayan insan grubu olarak
yeniden tanımlamaktan, aileyi çoğullaştırmaktan yana. Yani tek bir aile değil,
aileler. Young’ın önerisi ile ilgili akla
gelebilecek önemli bir soru, aile kavramının bütünüyle terk edilmemesinin
“kutsal aile” ideolojisinin yıkılması açısından yeterince güçlü bir önerme olup
olmadığıdır. Aile kavramını korumak ve
çoğullaştırmak yerine, hane birlikteliklerinden söz etmek, aynı evi paylaşmak
üzerinden düşünmek daha özgürleştirici
olabilir. Arkadaş ya da arkadaşlarımızla, sevdiğimiz erkekle ya da kadınla,
feminist
politika
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doğurduğumuz ya da evlat edindiğimiz
çocuklarla, iki erkek ya da üç kadın ya
da kolektif yaşanılan hane birliktelikleri... Burada önemli olan, aynı evi paylaşan insanlar üzerinden tanımlanan
birlikteliklerin cinsellik, sevgi, üreme,
çocuk ve yaşlı bakımı gibi bütün insani
ihtiyaç ve gereksinimlerin bir arada düşünüldüğü, giderildiği bir kurum olarak
görülmemesi. Bugün aile ideolojisinin
birbirine zincirlediği, ayrı düşünülemezmiş gibi gösterdiği bu unsurların
her birinin ayrı düşünülmesi ve başka
biçimlerde karşılanabilmesi üzerine bir
toplum inşa etmek...
Örneğin, cinsellik ile hane birlikteliğini ayırmak tam da bu noktada
önem kazanıyor. Young’ın da belirttiği
gibi, ailenin içinde cinsel haklar olduğu düşüncesi patriyarkal bir düşüncedir.
Hane birlikteliği, bazı üyelerinin düzenli cinsel ilişkiye girdiği bir birlik olarak
tanımlanmamalı. Yine çocuk yetiştirme,
hasta ve yaşlı bakımı gibi ihtiyaçların
toplumun ortak sorumluluğu olarak görülmesi, toplum tarafından paylaşılması, kolektifleştirilmesi, hem kadınların
özgürleşmesi hem de bu gereksinimlerin karşılanması için ailenin şart olduğu
düşüncesini yıkmak açısından önemli
bir hedef.⁴ Bugün egemen olan, ev ve
bakım işlerini aile içinde halledilmesi
gereken meseleler olarak gören düşüncenin, “Aile dayanışır ve birbirine bakar” söyleminin gerisinde, aslında “Kadınlar her işe koşsun” anlayışı yatıyor.
Dahası bu düşünce, insanlar arası dayanışmayı, kan bağı temelli bir birlikteliğe
hapsediyor. Bu ihtiyaçlar için gereken
nitelikli, yaygın ve ücretsiz hizmetlerin
54

feminist
politika

sağlanmasında devletin oynaması gereken rolü yok sayıyor. Daha fazla kreş ve
bakım evi talep etmek, bakım işlerinin
cinsiyetçi işbölümünden arındırılmış bir
şekilde düzenlenmesinde ısrar etmek,
ailenin sözde yerine getirdiği, gerçekte
ise kadınların üstüne yıktığı işlerin evle
olan özdeşliğini kıracak politikaları savunmak bu nedenle elzem görünüyor.
Young’ın çizdiği çerçevenin önemli
bir katkısı, bir politik talep olarak bütün birlikte yaşama biçimlerinin yasal
güvence altına alınmasını savunmayı
öneriyor oluşu. Özellikle kadınların ve
çocukların haklarının korunması, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açı-

Kan bağı temelli, üreme
odaklı heteroseksist aile en
çok kadınları ve çocukları
eziyor
sından alternatif hane birlikteliklerinin
hukuki çatısının oluşturulmasını gerektiriyor. Bazı Batı ülkelerinde mümkün
olan ev içi ortaklık/aile ortaklığı gibi
yasal düzenlemeler, elbette bu noktada
akla gelen örnekler ve hane birliktelikleri çerçevesi için bir esin kaynağı da
oluşturabilir. Öte yandan, pek az ülkede
bu ortaklıklar evlilik kurumuna sunulan
hak ve ayrıcalıkları eşit biçimde sağlıyor. Hatta bu düzenlemeler evlilik kurumunun daha imtiyazlı ve daha “kutsal”
bir seçenek olarak meşruiyetini sürdürmesine imkân bıraktığı için birçoklarınca eleştiriliyor. Pratikte bu ortaklık sözleşmelerini çok büyük oranda eşcinsel
çiftler tercih ettiği için ailenin evli he-

teroseksüel çift üzerinden tanımlanmasına dayanan yerleşik yapı kırılamıyor.
Oysa bir feminist tahayyül olarak hane
birliktelikleri, ailenin ötesine geçmek
için bir alternatif sunacaksa bunu ancak
evliliğin önemini kaybetmesine yol açarak, evliliğin yerini alarak yapabilir.
Aile elbette bugünden yarına çözülecek, dağılacak değil. Ama hepimizin
ihtiyaç duyduğu duygusal destek ve
paylaşım için ailenin ne tek ne de en iyi
seçenek olduğunun vurgulanmasına belki de bugün her zamankinden daha çok
ihtiyaç var. Neredeyse her gün bir kadına
karşı şiddet haberiyle uyanıyoruz. Kadınlar, çoğunlukla aile içinde, ailenin tanımladığı ve aile ideolojisinin dayattığı
rolleri yerine getirmedikleri için çeşitli
biçimlerde şiddet görüyor, öldürülüyor.
Kan bağı temelli, üreme odaklı heteroseksist aile; en çok kadınları ve çocukları eziyor, diğer birlikte yaşama ve sevme
biçimlerini dışlıyor. Bütün duygusal doyumu aynı yerde arayan, tek bir sevme
biçimine hapsedilen, çoğunlukla hayal
kırıklığına uğramış, birbirini tüketen,
yalnız ve mutsuz insanlar üretiyor. Sevgi
ve duygusal paylaşımın, dayanışmanın
başka türlerinin de eşit derecede “normal” sayıldığı, yan yana durabildiği bir
düzende, tek eşli heteroseksüel ilişkinin
“insanların özgürce seçtiği almaşıklardan sadece biri”⁵ olması hiç de imkânsız
değil. Ailenin dayattığı eşitsiz yapıyı kırmak ve ihtiyaçlarımızı daha eşit,
daha özgür, daha kolektif biçimlerde
karşılamak mümkün. Feministler olarak
bu biçimleri aramaktan vazgeçmemeli,
bir yandan aileyi zayıflatacak politikalar için mücadele ederken, bir yandan
da onun yerini alacak bir toplumsal
düzeni hayal etmeyi sürdürmeliyiz.
________________

1 Lee Comer, Evlilik Mahkumları, çev. Sedef
Öztürk, İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları,
1984, s. 247.
2 Michèle Barrett ve Mary McIntosh, The
Anti-Social Family, Londra: Verso, 1991,
s. 133.
³ Iris Marion Young, “Reflections on Families in the Age of Murphy Brown: On Justice,
Gender, and Sexuality,” Intersecting Voices:
Dilemmas of Gender, Political Philosophy,
and Policy içinde, Princeton: Princeton University Press, 1997, s. 95–113.
⁴ Barrett ve McIntosh da aile ideolojisi
karşısında genel bir politik strateji olarak
kolektivizmi savunmanın öneminin altını
çiziyor. Önerdikleri bir diğer genel amaç,
heteroseksüel çekirdek aileye dayanmayan birlikte yaşam biçimlerini çoğaltmak,
insanların alternatif birliktelikler arasında
seçme imkânlarını arttırmak. Bu bir bakıma
Young’ın önerdiği aileyi çoğullaştırma önerisine paralel olarak düşünülebilir.
⁵ Comer, 1984, s. 268.

MOR ÇATI'dan

Devletin şiddet ve "sığınak" konusundaki
yeni yapısı: "ŞÖNİM"
ŞÖNİM’lerin kurulması gibi yeni mekanizma ve işleyişlerle şiddete çözüm mü
getiriliyor, yoksa bir “biçim değiştirme” ile mi karşı karşıyayız?
Deniz Bayram
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84 sayılı yasa ile şiddete karşı mücadelede
yeni aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz.
Polisin yetkilendirilmesi, kadınların hukuksal süreçlerde bürokratik ve yavaş
işleyen prosedürleri aşmak için bir çözüm olması düşünülen “kadın hakkında koruyucu tedbirlerin mülki amirler
tarafından verilmesi”, şiddet önleme ve
izleme bürolarının (ŞÖNİM) kurulması
gibi yeni mekanizma ve işleyişlerin sahaya çıkarılması ile şiddete çözüm mü
getiriliyor, yoksa bir “biçim değiştirme”
ile mi karşı karşıyayız? TBMM’ye gelene kadarki süreçte kadın hareketinin
yasa tasarısına müdahil olmasına karşın, mecliste ve sonrasında, uygulamada
değişen biçimi ile yasanın dehlizlerinde
kaybolmamak mümkün değil. Kısa süre
önce uygulanmaya başlanmasıyla aslında “sahaya inen” bu yeni aktörler, devletin şiddetle mücadelesinin sadece teknik
değil, aynı zamanda politik olduğunu da
bizlere gösteriyor. Örneğin, mülki amirlerden talep edilen geçici maddi yardım
hakkında, devlet “Eğer başka bir yerden nakdi destek alıyorsan, sana böyle
bir destek vermem.” diyor. Yakın koruma uygulaması, kadınların korunduğu
değil, adeta yeniden başka bir erkeğin
kontrolü altına girdiği bir uygulama haline geliyor. Zorlama hapsi gibi yeni bir
“yaptırım” yasada yer alıyor ancak, tebligatlar özenli davranılmayıp karakollarda bekletildiğinden, faillere tebligat
yapılamıyor ve böylece zorlama hapsi
de uygulanmaz hale geliyor.
Bu durumda devletin “Ne de güzel
mücadele ediyorum şiddetle” dediği
noktada, aslında kadını değil aileyi korumak yönünde biçim değiştiren şiddetle mücadele politikasını açığa çıkarmak
kadın hareketi için elzem hale geliyor.
Çünkü, “enerji hanım” projeleri ile,
kadının çalışma yaşamında ve ev içindeki emeğini “kutsal aile” ile uyumlulaştırmakla, cinsiyet rollerini yeniden
üretmekle, kadını aile içinde görmezden gelmeye devam etmekle “şiddetle
mücadele ediyorum” sözü, “şiddetle
mücadele ediyor gibi görünüyorum”
olarak okunuyor.

ŞÖNİM öncesi?
Şiddet Önleme İzleme Merkezleri
de yeni yasa ile kurulmuş “yeni” bir
mekanizmayı sistemin bir parçası haline
getiriyor. Yasal düzenlemenin akabinde
pilot illerde kurulmasından sonra, şimdi
Türkiye genelincde kurulmaya başlandı
bile.

Şiddet uygulayan veya
uygulama tehlikesi olan
erkeğe verilecek bu destek
hizmetleri nerede ve kimler
tarafından verilecek?
Destek hizmetleri kadın ile
erkek için aynı çatı altında
mı verilecek?
Peki ŞÖNİM’lerden önce ne
vardı?
ŞÖNİM’lerin öncesine bakarken
kısaca Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme
Kurumu’nun
(SHÇEK)
kaldırılması sürecine değinmek gerekiyor. Sosyal hizmetlerin bugüne kadar
pek çok problemli çalışmasına karşın,
alanda çalışıyor olmanın önemini, kadın
örgütlerinin direnme ve zorlamaları
sonucunda bir deneyimin oluştuğunu,
yıllar içinde meslek çalışanlarının
yetiştiğini, yani tam olarak etkin olmasa
da olumlu bir yanı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle
SHÇEK’lerin ilk teşkilatlanmasındaki “özerk” yapısı düşünüldüğünde...
Gelişen süreçte önce idari
yapılanmada SHÇEK’lerin teşkilat yapısı değiştirildi ve merkezileştirildi, sonrasında ise,
SHÇEK’lerin 633 sayılı KHK
ile il özel idarelerine devri söz
konusu oldu. Bu devir ile aslında SHÇEK’ler, “siyasi irade” ile
daha ilişkili olmak zorunda olan
bir teşkilatlanmanın içinde yer
aldı.
Bu gelişmenin ardından
SHÇEK’lerin devir süreci aslında fiili durumda bir lağvedilmeye dönüştü. “Alo 183”e giden
tüm çağrılarda, kadınlar artık
sosyal hizmetlere değil, sığınak
konusunda polislere yönlendi-

riliyordu. Dolayısıyla, şiddete maruz
kalan bir kadının karşı karşıya olduğu
riskleri tespit edecek ve ihtiyaçlarının
analizini yapıp bu analize göre cevap
verecek yapılar olan danışma merkezlerinin ortadan kalkmasıyla, kadınların,
hele ki şiddetin travmasını yaşayan kadınların, doğrudan polis ile ilişkilenmesi gibi bir süreç ortaya çıktı. Böylece sığınağa gitmek isteyen her kadının
yolu -istemese bile- polis karakolundan
geçer oldu.
Bu çarpık ve ne olduğu belli olmayan uygulamanın Mor Çatı’ya yansıması, her gün kadınlardan gelen “Sığınaklar dolu, polis sığınağa götürmüyor” ya
da çoğunlukla polislerden gelen “Burada şiddete uğramış bir kadın var ne
yapalım? Sizin sığınağa getirelim mi?”
telefonları şeklinde oldu.
6284 sayılı yasada kaba hali ile düzenlenmiş olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri de yeni yasanın getirdiği
bir mekanizma. Bu yeni yapılanmaların
önceliği şiddeti önlemek ve kadınların
güçlenmesi mi, yoksa şiddet uygulamayı bir nevi “hastalık” olarak görüp
bu hastalığı tedavi etmek ve “ailelerin
birleşmesine” yardım etmek, “yıkılmalarına” engel olmak mı?
ŞÖNİM’in yapısı
6284 Sayılı Yasada, ŞÖNİM’ler,
bakanlığın destek hizmetleri bölümün-
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MOR ÇATI'dan
de yer alıyor ve şiddet uygulayanın da
destek hizmeti alacağı merkezler olarak
tanımlanmış. Yasanın 15. Maddesinde,
ŞÖNİM’ler tarafından verilecek destek
hizmetleri, hizmetin sunulduğu kişiye göre ikiye ayrılıyor: şiddete maruz
kalan kadınlar ve “Şiddet uygulayan
erkekler”. Yasanın 15. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca ŞÖNİM’ler, “Mahkemenin talebi üzerine şiddet uygulayan
ile ilgili sosyal inceleme raporu hazırlamak, tedbirin uygulanmasının şiddet
uygulayan üzerindeki sonuçları ve etkileri hakkında rapor hazırlamak, teşvik
edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere şiddet uygulayanın
öfke kontrolü, stresle baş çıkma için rehabilitasyon programlarına, alkol, uyuşuturucu, uyarıcı madde bağımlılığı için
tedavi programlarına, meslek edindirme

kurslarına katılımını sağlamak üzere
destek hizmeti verecektir.”
ŞÖNİM’ler yasada, yedi gün 24 saat
işleyecek merkezler olarak kuruluyor.
Şiddeti, erkek egemenliğinin değil,
“öfke, stres, alkol, uyuşturucu”nun sonucu olarak kabul eden bu yeni argümanların yanı sıra önemli bir soru da
uygulamaya yönelik: Şiddet uygulayan
veya uygulama tehlikesi olan erkeğe
verilecek bu destek hizmetleri nerede
ve kimler tarafından verilecek? Destek
hizmetleri kadın ile erkek için aynı çatı
altında mı verilecek? Aynı kişiler tarafından mı verilecek?
Bu soruların cevabını sadece yasal
düzenlemeler ile değil aynı zamanda
uygulama ile de alacağız. Halihazırdaki
ailenin güçlendirilmesi ve ihya edilmesi politikalarını göz önüne aldığımızda,

ŞÖNİM’lerin, adının aksine şiddet önleme ve izleme değil, aileyi kurtarma,
aile terapisi, uzlaşma kurumları olarak
karşımıza çıkmasını güçlü bir ihtimal
olarak görüyor ve içinde bulunduğumuz
koşullar itibariyle bunu bir önyargı
olarak değerlendirmiyorum.
Bütün bunların yanı sıra, ŞÖNİM’in
idari teşkilat yapısına ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM)
web sitesinde yayınlanan ŞÖNİM yönetmelik taslağına baktığımızda, ŞÖNİM’lerin Türkiye’deki tüm sığınakların tepesinde, hiyerarşik olarak üstte
konumlandırılması gösteriyor ki, kadın
örgütlerinin ve belediyelerin sığınakları
dahil olmak üzere, tüm sığınak çalışmalarına merkezi idarenin her türlü müdahalesinin önünün açıldığı bir yapılanma
kapımızda.

Mor Çatı’da kadından kadına dayanışma
ile güçleniyoruz!
Şiddet yaşantısı içindeyken şiddet uygulayanın dayattığı “gerçeklik” karşısında
direnebilmek ve bu yaşantıyı reddetmeyi başarmak, kadınların gücünü gösteriyor

E

Açelya Uçan

onlarca kadın ulaşıyor. Mor Çatı’dan
talep edilen şeyler birbirinden farklı
olabiliyor. Bazı kadınlar hukuki sürece
dair bilgi almak isterken, birçok kadın
için sadece yaşadıklarını paylaşmak bile
güçlendirici olabiliyor. Talepler birbirinden farklı olmakla beraber, neden
Mor Çatı’da bir arada olduğumuz konusunda ortaklaşıyoruz: Şiddetten uzak,
özgürleştiğimiz bir hayat talep ediyoruz.
Şiddet uygulamak, iradi ve kontrol
edilebilir bir davranışken çok defa
kontrol dışı olarak tanımlanıyor:
Şiddete ilişkin yasalardan televizyon
dizisindeki karaktere kadar hayatımız
boyunca dört bir yandan bunu duyuyoruz. Bir yandan da şiddete maruz kalan

konomik kaynak yetersizliği nedeniyle kesintiye uğramakla beraber, feminist
ilkelerle yürütülen üç ayrı
sığınak çalışması, erkek şiddeti ile mücadelede sığınakların önemini, “Nasıl
bir sığınak?” sorusunu sormamızı sağladı. Kadına yönelik erkek şiddetiyle
mücadelede sığınaklar önemli. Ancak
kadınların şiddetten uzaklaşmak istediklerinde ihtiyaç duydukları tek destek
sığınak değil. Şiddetle mücadele etmek
için oluşturulan sığınak dışındaki mekanizmaların varlığı durumunda, kadınlar sığınağa ihtiyaç duymaksızın
şiddetten kurtulmayı başarıyorlar.
Mor Çatı Dayanışma Merkezi ve
Sığınağı’nda 1990’dan bu yana
yürütülen dayanışma merkezi çalışması kadınların dayanışmasıyla
sürüyor ve şiddetle mücadelede
elimizde olan mekanizmaların
etkin kullanılmasını sağlamak ve
uygulamadaki aksaklıkları teşhir
etmek imkanını sağlıyor. Mor
Çatı’ya başvuran şiddetten kurtulmak isteyen kadınların deneyimi,
erkek şiddetiyle mücadele etmek
için daha etkili bir politika üretebilmemizi sağlıyor.
Güneş Terkol, Dreams on the River
Dayanışma merkezine her ay
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kadınlar için özenle çizilmiş “mağdur
kadın” imajı var. Kadınlar şiddet hikayelerini paylaştıklarında, bazen kocaları

Kadınlar, devlet
sığınaklarında özgürleşmek
ve şiddetten uzaklaşmak bir
yana, ikincil mağduriyetler
ve “korumak” adı altında
kapatıldıkları bir hayat
yaşıyorlar
psikopat olduğu için, bazen alkolik olduğu için, bazen ailesinin kışkırtması
nedeniyle şiddete maruz kaldıklarını
anlatıyorlar. Şiddet uygulayan, bir başkasına karşı öfkesini aynı biçimde
dışavurmadığı için, zaman zaman
kadınlar şiddete maruz kalmanın
kendilerinden kaynaklandığını da
düşünebiliyor. Şiddet yaşantısı
içindeyken şiddet uygulayanın
dayattığı “gerçeklik” karşısında
direnebilmek ve bu yaşantıyı
reddetmeyi başarmak, kadınların
gücünü gösteriyor. Mor Çatı’ya
başvuran,
şiddet
yaşantısı
içinde hayatta kalmayı başaran
kadınlara zaten sahip oldukları gücü hatırlatmak, erkeklerin
şiddetine maruz kalmamızın
kaynağının patriyarkal sistem

MOR ÇATI'dan
olduğunu konuşmak ise her seferinde
çok güçlendirici oluyor.
Kadınlar Mor Çatı’yı aradıklarında
yaşadıkları şiddeti paylaşmak ve nasıl
mücadele edebileceklerine ilişkin bilgi
almak istiyorlar. Bununla beraber, hangi devlet mekanizmalarını kullanacaklarını bilen
pek çok kadın da, süreçte
yaşadıkları
sıkıntıları
aşmak için dayanışmaya
ihtiyaç duyuyor. Zira
şiddetle mücadelede hakları ve destek mekanizmalarını bilmek yeterli
olmuyor. Şiddete maruz
kalan kadınlar mücadele
için gereken kaynakları
bilse de bunlara ulaşmada zorluk yaşıyor. Tüm
desteklere ulaşsalar bile,
kadından yana, önyargısız ve güçlendirici mücadele mekanizmalarının
yokluğu nedeniyle bezdiriliyorlar.
Dayanışma merkezine başvuran kadınların
deneyimi, kadına yönelik
erkek şiddetiyle mücadeleye ilişkin sözümüzü
daha güçlü söyleyebilmemizi sağlıyor.
Kadın hareketinin yıllardır sürdürdüğü
mücadeleyle elde edilen kazanımlar,
kadına yönelik şiddetle mücadelede
hukuki önlemlerin alınmasını ve sosyal
hizmet politikalarında kadından yana
değişimlerin olabilmesini sağladı. Kadına yönelik şiddete ilişkin yasa çıkarıldı;
Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Yasa gereği mahkemelerin yanı sıra
kolluk ve mülki amirliklere de şiddete
ilişkin tedbir alma yükümlülüğü verildi; yerel yönetimler ve Bakanlığın açtığı sığınakların sayısı çoğaldı. Bununla
beraber, kadınların paylaştığı deneyim,
alınan tedbirlerin kâğıt üzerinde kaldığını; imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulmadığını; sığınak sayısının hâlâ
yetersiz olması bir yana, varolanların
sığınakların varoluş nedenine uygun çalışma yapmadığını gösteriyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ismi geçen kurumların bu konudaki
yetersizlikleri, elbette patriyarkanın etkileriyle bağlantılı. Türkiye’de sosyal
politika alanında yapılan değişikliklerin
kadını değil aileyi güçlendirmek üzerinden şekillenmesi, en çok kadınları etkiliyor. Şiddete maruz kalmak her zaman
kriminal bir olay olmamakla beraber,
şiddetle mücadelede verilmesi gereken
tek sosyal hizmet de sığınak değil. Zaten yeterli olmayan SHÇEK’in ortadan

kalkması, ardından oluşan boşluğu kapatmak için kurulan yetersiz ve altyapısı
olmayan mekanizmalar kadınları şiddet
gördükleri “aile”ye geri dönmeye zorluyor. Sosyal hizmeti hayır işi gibi gören yaklaşım ve şiddetin nerede ve kim

güçlendirici psikolojik destek ve hepsinden öte kadını önyargısızca dinleyip
ihtiyaçlarını analiz edebilecek sosyal
hizmet uzmanlarına ulaşmak neredeyse
olanaksız kılınmış durumda. Tüm
bunları kapsayacağı söylenen Şiddet

tarafından uygulandığını görmezden
gelerek gerçekleştirilen, kadını değil
aileyi koruduğu aleni olan değişimler
bir yana, kazanım olarak görülen birçok
değişikliğin uygulamadaki karşılığına
baktığımızda açıkça görüyoruz ki bu
uygulamalar kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadeleyi etkin kılacak perspektiften yoksun.

İzleme ve Önleme Merkezi (ŞÖNİM)
uygulaması ise, eksiklikleri analiz etmeden oluşturulan diğer atıl kurumlar, yönetmelikler ve genelgelerle aynı kadere
sahip olacak gibi görünüyor.
Aileyi korumakla kadına yönelik
erkek şiddetini önlemeyi aynı kefeye
koyma hali, faili gizleyen söylemin de
yayılmasına neden oluyor. Devlet aile
içi kadına yönelik şiddetin varlığını
kabul ediyor ama failin kim olduğunu
duymaya tahammülü yok. “Şiddeti uygulayan, psikolojisi bozuk, ekonomik
güçlük içinde, alkolik, cahil vs. olduğu
için şiddet uyguluyor, tedavi edelim ve
de eğitelim, sorunu da çözelim” yaklaşımı ile oluşturulan mekanizmaların
kadından yana olmadığı ortada. Tüm
bu zorluklara rağmen kadınlar mücadeleden vazgeçmiyor. Mor Çatı’da kadınlarla dayanışırken, sadece devletin sunduğu destek mekanizmalarını değil, tüm
bu süreç boyunca karşılaşacakları olası
sorunları da paylaşıyoruz. Kadınların
gücünü elinden alan, özgürleşmesinin
önüne set koyan tüm uygulamalara karşı, feminist dayanışmamız, bize dayatılan “gerçeği” yeniden inşa etmemizi ve
patriyarkanın dayattığı yaşam biçimini
sorgulayıp özgürleşmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu daha güçlü söylememizi sağlıyor.

Türkiye’de sosyal
politika alanında yapılan
değişikliklerin kadını
değil aileyi güçlendirmek
üzerinden şekillenmesi, en
çok kadınları etkiliyor
Sosyal hizmet politikalarındaki değişimler, açılan yeni kurumlar, parlatılmış projeler, takip etmesi güç bir hızla
çıkartılan yönetmelikler, genelgeler
bir yana; uygulamalara baktığımızda
benzer bir süreç yaşandığını görüyoruz. Sığınak sayısı arttı ama uygulamalar sığınakların varoluş nedenine
aykırı: Kadınlar devlet sığınaklarında
özgürleşmek ve şiddetten uzaklaşmak
bir yana, ikincil mağduriyetler ve “korumak” adı altında kapatıldıkları bir
hayat yaşıyorlar. Sığınak dışında verilmesi gereken sosyal hizmetlerde durum
daha da belirsiz. İlk etapta ihtiyaç duyulan istihdam desteği, kreş yardımı,
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“Bir bıçağın sırtında dolaşıyoruz…”

BELLEK

Şule “sayfanın adını feminist koymaya karar verdik” diye yazıyor, ben kıyameti
koparıyorum Paris’ten: “İntihardır bu, nasıl yaparız!”
Söyleşi: Cemre Baytok
4 Şubat 1983’te edebiyat dergisi
Somut’un 4. Sayfa’sı feminist bir sayfa olarak yayına başladı. 1980’lerde
Türkiye’de feminizmin tarihinin izini
sürmek açısından önemli bir yer teşkil
eden bu yayını ve o dönemleri, bugünün
feminist politikasıyla bağlantılar da kurarak sürecin içinden Stella Ovadia’yla
konuştuk…
Feminist sayfa fikri nasıl çıktı?
Sen nasıl dahil oldun?
Stella: Müthiş bir dergiydi YazkoSomut, ne kadar yazar çizer varsa oradaydı. O zamanın ressamları resim verirlerdi, resimler renkli basılırdı.
Herkesin köşesi vardı, bu kadar
köşe herhalde görülmemiştir.
Böyle bir dergide bir kadın sayfası... 12 Eylül bağlamında yeni
dergi çıkarmak yasak; Somut,
eski bir edebiyat dergisi. Yazko
(Yazarlar Kooperatifi) dergiyi
satın alıyor ve haftalık çıkarıyor.
Ben Paris’teydim o süreçte.
Fikrin ilk nasıl çıktığını Şule
Torun Aytaç ile Zeynep Avcı
benden iyi bilebilir. O dönem
her şey mektuplarda yazışılıyor
ya da telefonla haberleşiliyor;
Şirin Tekeli bunu çok güzel anlatır, der ki, “Stella telefon eder,
parası yetmez, telefon kesilir,
bir daha para koyar”, yani böyle bir kargaşa içinde ben bu işe
dahil oldum.
Başlangıca dair şöyle bir anım var:
Şule “Sayfanın adını feminist koymaya
karar verdik” diye yazıyor, ben kıyameti koparıyorum Paris’ten: “İntihardır bu,
nasıl yaparız!” Kalabalıklaşmak istiyorum çünkü, “Feminist yazarsak kadınlar
kaçar” diyorum, feminist lafının arkasında durabileceğimizi bilmiyorum. Tek
başınayım diye belki, onlar daha güvenliler, 30 kişi filan toplanıyorlar. İkna
ediyorum sonuçta onları; işin acı tarafı
belki de... İkna ediyorum ve sayfanın
üzerinde feminist yazmıyor, küçük bir
femina konuyor. Fakat en azından yumruk olur içinde diye ummuştum! Halbuki yumruklu femina belki daha kötüydü
“feminist”ten ama, farkında değilim o
zaman. Adı feminist olmadı neticede,
çünkü biz yığınlara böyle seslenemezdik ve herhalde yığınlardı istenen!!!
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Aile içi şiddet, kürtaj, taciz, edebiyat, sinema, çeviri, popüler kültür, 8
Mart, Simone de Beauvoir, feminizm
nedir? cinsiyetçi iş bölümü… Yazıların konuları feminizmin abc’si gibi.
Peki eksik neydi ele alınan konularda? Heteroseksizm mesela benim gözüme çarpan…
Heteroseksizm yok, evet. Bizim grupta iki tür kadın vardı; evli ve evliliklerini
sürdürmeye çalışan kadınlar, diğer yandan boşanmış ya da evlenmemiş kadınlar.
Açıkça eşcinsel olduğunu kabul etmiş, bu
şekilde yaşayan kimse yoktu. Eşcinsel bir
arkadaşımız olduğunu ben Somut’tan sonra öğrendim. O zaman bile sadece onun

kimliğiyle ilgili bir bilgi vardı ortada, ne
lgbt tartışması vardı ne de lgbt gibi örgütler.
Neler yoktu başka? Örgütlenme konusu
yoktu, kendi dışımızdaki kadınlarla yeterince iletişim de yoktu.

Paris’te yalnızım ve
İstanbul’daki insanlarla
bütün iletişimim mektuplar
ile o kesik telefon
konuşmaları
Bir erkekten mektup gelmişti ve
“Erkeklerden yazı alacak mıyız?” tartışması büyük oldu. Bağımsızlığı, kadınların kendi kendilerine bir iş yapmasının mektuplarda dahi geçerli olması
gerektiğini tam savunamadık. Sonuçta,

erkeklerden mektup kabul ettik. Yanlış hatırlamıyorsam, kadınlardan gelen
okur mektuplarını sayfaya dahil ediyorduk, “Her kadın yazardır” düşüncesini
yaymak için herhalde..
Bugün de hâlâ feministlere sorulan sorudur: “Erkeklerle neden politika yapmıyorsunuz?” Siz o zaman
nasıl bir tartışmadan geçtiniz? Erkeklerden gelen yazıların hepsinin
feminizm dostu yazılar olduğunu görüyoruz.
Erkekler ancak okur mektubu yazabilir diye bir sınır koyduğumuzu hatırlıyorum.
Ama Memduh Şevket Esendal’ın
feminist kelimesini anlattığı
bir öykü var...
O sıralar feminist lafını henüz kullanamıyorduk. Yazko bir
sempozyum yapar, ben yine yokum, Gisèle Halimi davet edilir
ve feminist lafını dillendirmesi
istenir ondan. Feminizm lafını ilk telaffuz eden Türkiye’de
Gisèle Halimi’dir. Ben çok çekingendim, bir yazı yazdığımda
muhakkak gösterirdim, virgülüne kadar tartışırdım, yazı yazabileceğimin farkında değildim,
hele ki benim ilk yazılarımdan
biri Tomris Uyar’a cevaptır…
Tomris Uyar kim, ben kim! Cevabın kendisi belki iyi bir cevap oldu ama benim için yürek
isteyen bir şeydi. Meşhur bir
kadın ve 8 Mart geliyor ondan
yazı isteniyor, sonuçta onun için yazmış Somut’a. Tanımıyordum ve ondan
müthiş korkuyordum. Zaten onun için
başlık “Kim korkar feminist olmaktan!” Çok çekingenim, Paris’te yalnızım ve İstanbul’daki insanlarla bütün
iletişimim mektuplar ile o kesik telefon
konuşmaları. Halbuki onlar burada toplanıyorlar, ne kadar güç veren bir şey...
“Biz bir hareketiz” diye mektuplar geldi
Yaprak’tan. Zor ama keyifli bir dönemdi…
Eski yazılarda bugün olmayan bir
şey var...
Keşif var. O keşfin öfkesi var, heyecanı var. Şimdi pek yok bunlar. Şimdi
kadınların ikinci cins olduğu üniversitede öğreniliyor.
Erkeklerle politika yapma meselesine dönecek olursak, bu sorunun bu ka-
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dar çok sorulması beni rahatsız
ediyor. Ben çok erken, Somut,
Yazko ortada yokken, Delphy’nin
Baş Düşman’ını okumuş ve çok
ikna olmuştum. Çok da Marksist
bir tahlildi. Ezenlerin, egemenlerin ve sömürenlerin yerine erkekleri koymuştu. Emek teorisine
uyan bir biçimde, bedava emek
verenlerin kadınlar olduğunu
yazan ve bunun kölelikle ilişkisini kuran da Delphy’dir; bana
bu çarşaf gibi açık gelmişti. Bu,
budur yani. E o zaman ben neden
erkeklerle politika yapayım?
Erkeklerle politika yapmak bir
tahlil, bir öncelik meselesi: Başkalarını kurtarmak için siyaset yapanlar için
“kadın sorunu” erkeklerle çözülebilir
tabii, ama feminizm kadınların kendi
kurtuluşları için siyaset yapmalarının
ideolojisi ve aktivizmi. Sol örgütlerden
gelen ve erkeklerle politika yapmaya
devam etmek isteyen kadınların getirdiği bir meseledir bu. Sonra karma örgütlerde zorlanırlar, ayrılıp feministlere
katılırlar...
“Bu Yazı Son Yazı Mı Olacak?”
adlı yazında, “Burada ilk kez kadın
sorunu demek için değil, kadınlar
olarak kendi sorunlarımızdan bahsetmek üzere varız” diyorsun. 80’lerde soldan radikal biçimde kopan feministleri de düşündüğümüzde, bu
ayrımın önemi nedir?
Çok ilginç bir soru çünkü sonunda
bence bir sapmaya da gelindi. Sapmadan başlayacağım: Nevin’le dayanışma
sürecinde, bir ara sanki en önemli şey
“Bizim de başımıza gelebilir” sözü oldu.
Nevin’le dayanışmada mesele bu değil
bence halbuki. Bence vurgulanması gereken şu: “Bak senin gibi bir sürü kadın
bu yola giriyor çünkü başka yolları yok.”
Vurguyu oraya değil de, “Bu bizim de başımıza gelebilir” gibi, son derece gerçek
dışı bir yere yapmak yanlıştı. Okumuş
şehirli kadınların kocalarını öldürdüğünü
nerde gördük? Sınıfsal bir şey var orada.
Bizim çaresizliğimiz başka; gideriz izimizi kaybettiririz, McDonalds’ta satıcı
oluruz. Alternatifimiz var. Sanki yokmuş
gibi söylenmiş bir söz bu; bizim başımıza taciz gelir, tecavüz gelir ama kocasını
öldürüp kafasını kesmek gelmez. Gerçek
dışı benzerlik kurmaya gerek yok. Yeteri
kadar ortaklık var zaten kadınlık durumlarında. “Kadının başka çaresi yoktu ve
bunu yaptı”nın billurlaştığı bir durum
onunki. Bu, az önce söylediğin ayrımın
yanlış ucu. O ayrım da, “Kadın sorunu
mu, kendi sorunlarımız mı?” sorusunda.
Hakikaten kadınlar üzerine dünya
yazdı, erkekler yazdı. 1800’lerde yazan

Wollstonecraft ile bizim söylediklerimiz
aynı aslında: Der ki, “Kadının sadece kadın olmasını istiyoruz, yani insanlardan
biri olsun, kadın olduğu için başına bir
şey gelmesin.” Eşitlikçi, yani özcü olmayan feministlerle, Wollstonecraft’ın
istedikleri aynıdır. Ama ondan önce de,
“kadın sorunu” hep var ve bunun üzerine
erkekler hep yazmış. İkinci dalga feminizmde ilk olan, kendimizden bu kadar
bahsetmektir; vücudumuza bakmaktır,
kadınların organlarını açıp aynalarla, büyüteçlerle kendilerine, birbirlerine bakmasıdır. Bu çok büyük bir fark. 68’de
bir sürü insanın, kadın, erkek, işçi olmayı seçmesine de tekabül eder bu. Onlar
kendilerini işçi konumuna koyan aydınlardır. Bizim kendimizi kadın konumuna
koymamıza gerek yok. Biz zaten kadın
doğduk. Kadın doğmak zaten bizi parya
gibi mühürledi. Bu mühür için benim
gidip bir kadının durumuna girip, onun
kıyafetini giyip onun ezilmesini yaşamama gerek yok; sadece bunu fark etmeme
gerek var ve 70’lerin feminist hareketi
bunu sağladı. O dönemin aydın kadınları ezildiklerini öyle fark ettiler. Yoksa o
güne kadar kadınlar üstüne konuşup yazıyorlardı tabii. Dolayısıyla “hepimizin
başında” denen durumun da doğru anlaşılması ve kullanılması lazım diye düşünüyorum. Nevin’le bizim ortaklığımız
alternatifsizliktir ama alacağı biçim aynı
değildir. “Bizim de başımıza gelebilir”
bir ezberdir. Biz ezberle politika yapamayız. Orada Marksistler çok haklı; biz
somut durumun nesnel tahliliyle politika
yapabiliriz. Eğer nesnel tahlil, öznel bir
ezbere dönüşürse politika yapamayız.
27 Mayıs’ta yönetim değişikliğiyle
tam sayfanız yarım sayfaya indi. Neler yaşandı tam olarak?
“Bu Yazı Son Yazı Mı Olacak?”
içimden gelen bir çığlıktı, çünkü bitti
yani, bağımsız bir sayfamız oldu ve bu
bitti. Çok canımı yakmıştı. 3 Haziran’da
yönetim değişip biz çekildikten sonra
-Mustafa Kemal’in (Ağaoğlu) çekilmesinden sonra, yani yarım sayfaya düşül-

düğünde-, bence 4. Sayfa bağımsız bir sayfa olmaktan çıkmıştı.
Ama sayfanın adı “feminizm”
oldu. Bu çok ilginç bir oyun:
Meşruiyet kazanıyorsun ama için
boşalıyor. Bildiğimiz, sürekli
karşımıza çıkan bir şema.
Somut’un 4. Sayfa’sının feminist hareket için sonraki süreçte etkisi sence nasıl oldu?
Geçende feminist dergisinin
yeniden basımı için yapılan toplantılarda daha iyi anladım etkimizi.
Bir insan sürekliliği var aslında,
matbaa Mustafa Kemal’de, ilk
feminist yayınevi Kadın Çevresi,
sayfa kapandıktan sonra bağımsız yayın
yapmak ve tüzel kişilik kazanmak için
kurulmuş, Yazko paneller düzenliyor, bu
arada “Kadının durumu” panelinde Şule,
Şirin konuşuyor, büyük bir kalabalık
toplanıyor. Bu kalabalıktan birileri sonra
Kadın Çevresi’nde kurucu oluyorlar: Nursel ile Gülser. Bizim ilk feminist yerimiz
Beşiktaş’ta mimar Nursel’in bürosudur:
15 metrekare.

Nevin’le bizim ortaklığımız
alternatifsizliktir ama
alacağı biçim aynı değildir
“Bir Sayfaya Sığmak” başlıklı
yazın işin özünü anlatıyor: “Toplum
kadınları dışlamasa söz ve iktidar
alanlarından (…) ‘biz de varız’ demeye gerek kalır mıydı?” diyorsun. Bu,
bir sayfadan “taşmak” gibi duruyor.
“Sığmak” kısmıyla ilgili bugün ne
dersin?
Kadınlar olarak çok dışlanıyoruz ve ne
kadar çok dışlandığımızın farkında değiliz. O yüzden de ben bir sayfanın gerekli
olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunun da tehlikeli bir ucu var, bu tehlike de o
sayfadan çıkamamak, gettolaşmak, o sayfaya sıkışıp kalmak, çok fazla güzellemek;
yüceltmek, kadıncılık yapmak. Nefret
ederim kadıncılıktan, ama “Kadınları sevmek” diye de yazı yazdım. Biz bir bıçağın
sırtında dolaşıyoruz aslında. Bir tarafımız
maddeciyse, bir tarafımız değil. Maddeci
tarafın ağır basmasının körlük getirmemesi lazım, o körlük çok korkunç. Öteki
tarafta da “Kadınları seviyoruz”un cins
dayanışması getirip kadıncılık getirmemesi lazım. Bu bir bıçak sırtı; “taşmak”la
“sığmak” da böyle bir şey. Çünkü biz taşmak zorundayız.
30. yıl vesilesiyle ne yapmayı düşünüyorsunuz?
4. Sayfa’yı yeniden basmak ve internette kadınların, genç feministlerin,
okuyucuların kullanımına açmak istiyoruz.
feminist
politika
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NASIL FEMİNİST OLDUM?

Öğrenmek zor, öğrenmek uzun

Erkek ikiyüzlülüğü, "seni seviyorum"larla beraber aldatışlar, kandırmalar ve
hakaretler armağan etti
Begüm Hergüvenç

D

il alışkanlığı mı nedir hep
çocukluktan başlanır anlatılmaya yaşananlar. Çocukluğumun hatırlayamadığım
kısmı -hatırlamadığım için olsa gerekgüzeldi. Hatırladığım zaman diliminde
ise, yani ben yaklaşık altı yaşlarındayken, büyük çapta bir boşanma merasiminin ardından annem birden çok ağlamaya başladı. O kadar çok ağladı ki,
evimizin arka bahçesindeki çimenleri
annem suluyor sanmıştım. Annem için
kadın olmak zordu. Üstelik ufacık çocuğuyla genç ve dul bir kadın olarak,
erkeklerin bitmek bilmeyen iştahını
kabartarak yaşamını sürdürmek daha
da zordu. Birçok kadın gibi annem de
nafakayı sadaka olarak gösteren sisteme
kafa tuttuğunu düşünerek “Ben sadaka
almadan çocuğumu büyütürüm,” dedi
ve nafaka almaktan vazgeçti. Gelin görün ki, nafaka hakkından feragat eden
annem, aynı ikiyüzlü sistem tarafından
bu sefer başka bir erkeğin ekonomik
gücüne muhtaç bırakıldı ve birdenbire
ikimiz de bir kâbusun içine sürüklendik:
Annemin yeni eşi ve şiddet dolu bir geçimsizlik hali! Çocukluğumun uzunca
bir süresinde tabaklar ve küfürler havada çarpıştı, gelen polisler tarafından
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anneme hep aynı söz söylendi: “Karı
- koca arasına girilmez, haydi barışın.’’ Annemin aklından geçen tek şey,
“Çocuğumun kapısını kapatayım da
duymasındı.” Benim aklımdan geçen
ise neden tüm bu olanlar için annemin
seçilmiş olduğuydu. Sadece annemin
değil, tüm kadınların seçilmiş olduğunu
öğrenmeme daha epeyce zaman vardı.

Anneme neden böyle
davranıldığını, komşumuzun
neden çocuğu var diye
çalışamadığını, neden
yemek yapmayı öğrenmem
gerektiğini, dahası taciz ve
tecavüzün neden kadınlara
reva görüldüğünü ve “aşk
öldürür”ün ne acıdır ki
somut düzlemde sadece
kadınları vurduğunu
zamanla öğrendim
Biraz büyüyüp lise çağına geldiğimde, çocukluktaki yaralar hep kız
arkadaşlar tarafından sarıldı, badiler
memeleri göstermesin diye hep yukarı
çekildi, etek boyları koca koca okul
yöneticileri tarafından tahrik edici
bulundu, sözlü tacize uğramadan kız kıza
dolaşmaya çıkmak mümkün olmadı,
okul dönüşü apartmanda sıkıştırıp
öpen amca da zaten tam bir melekti!
Lise bitip sınavları kazandıktan
sonra, şehirden ayrılacağım için
aklım annemde kalsa bile o evden
kaçmaktan başka çarem yoktu.
Üniversiteye geldiğimde başka
başka adamların duygusal şiddeti
girdi işin içine. Erkek ikiyüzlülüğü,
"seni
seviyorum"larla
beraber
aldatışlar, kandırmalar ve hakaretler
armağan etti. Politik olmak için sarf
edilen çabalar sahte bulundu, insani
ilişkiler kurma arzusu, “Sen bana
yüz verdin,’’ suçlamasına maruz
bırakıldı. Tüm bunlar yetmedi;
güçlü olmaya çalışıldı, gücün katılık
demek olmadığı anlaşıldı; “Yere
batsın güç anlayışınız, ağlarım
işte!”ler zayıflıkla, “fazla kadın olmak”la itham edildi. Başka adamları
geçtik, sıra “ailenin direği” olan
babaya geldi. Kadınların emeklerini
sömürüp onları evlere hapsedenler

pek tabii ekonomik gücü erkeğe bahşetmişti. Finansal kaynak babaydı ve işte
tam da bu yüzden onun parasıyla ne
yapılabileceği kendisine sorulmalıydı.
Kendi deyimiyle, “Çok şükür anlayışlı
ve rahat bir adamdı da nereye gelinip
gidildiğine karışmıyor, okumak için
ayrılan parayla başka şeyler de yapmaya
katiyen laf etmiyordu.” Elimdeki tek şey
şükürler ve bahşedilenlerden ibaretti.
Para kazanıp özgürlüğünü ilan etsen
boşunaydı; onun parasını harcarken
ise karar yetkisi ondaydı. Ailenin,
arkadaşların ve toplumun sarmalladığı tüm
bu kadınlık deneyimleri arasında, üniversite
ikinci sınıftayken elime Pazartesi Dergisi
geçti. Neden her daim kaybedenin kadınlar
olduğuna ilişkin ilk fikirlerim dergileri
okurken oluşmaya başladı. Anneme neden
böyle davranıldığını, komşumuzun neden
çocuğu var diye çalışamadığını, neden
yemek yapmayı öğrenmem gerektiğini,
dahası taciz ve tecavüzün neden kadınlara
reva görüldüğünü ve “aşk öldürür”ün ne
acıdır ki somut düzlemde sadece kadınları
vurduğunu zamanla öğrendim. Bize düşen,
kenarda kalmak, başarılı erkeğin arkasında
durarak kendi başarılarımızı ipe sermek,
şiddeti, hakareti, küçümsemeleri sineye
çekmek ve ne olursa olsun uysallıkla
gülümsemekti. Analizler, farkındalıklar
ve yetersiz hissetmelerle birlikte tam
bir senem örgütlenip örgütlenmemeyi
düşünmekle geçti. Hâlâ bağıran bir
adam duyduğumda irkilecek kadar
korkak ve sindirilmiştim. Kadın Emeği
Konferansı’nda soluduğum havanın
etkisiyle SFK düştü aklıma… Mücadele
etmek gerekliliğini sindirilmişliğe yeğ
tutmaya çalışarak kendimi burada buldum.
SFK, aslında hiçbir zaman erkeklerle
anlaşamadığımı, kadınları sevmek ve
kadınlarla dayanışmanın ihtiyacım olan
şey olduğunu algılamama yardımcı
oldu. Tüm bu süreçlerden sonra bazı
konularda hâlâ korkak da olsam, güçlenme
yolundaki emeklemelerim diğer kadınlarla
dayanışarak adımlara dönüşmeye başladı.
Kadın olmak artık eskisi kadar zor
gelmiyordu, başka kadınlarla iletişim ve
dayanışma içinde olmak umutlu olmama
da olanak sağladı.
Feminist olma hikayem daha yolun
başında; fakat biliyorum ki, kadın dayanışması ve bu dayanışmanın getirdiği güç
bu süreçte her daim yanımda olacak.

Sevgi bahane, ataerki şahane!
Dilek Şentürk
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aşka bir dünya mümkün
inancı ile kadın dayanışması
ve mücadelemiz içinde çoğalmamız, elbette erkek egemen zihniyete, sahiplendiği alanların ve
egemenliklerinin daralması kaygısını
yaşatıyor. Erkekler tam da bu yüzden
egemenliklerini besleyen sistemden güç
alarak kadını birey olarak görmektense
kendileri üzerinden tanımlamaya sığınıyorlar.
Kadınların güçlenmesinden korkan
zihniyet, onların bedenine, emeğine,
yaşamına el koymakta ve bu hükmetme
art niyetinin görünen yüzüne aşkı, sevgiyi, güveni, namusu, cinsiyet rollerini,
dini, gelenek göreneği, sadakati yerleştirmekte. Çocukluğumuzdan başlayarak
tüm hayatımızda varolan bu dayatmalar
ilkin, ataerkil yapının her gün yeniden
ürediği, her tutuklunun başına bir gardiyan dikildiği özel bölmelerde, “kutsal
aile yuvaları”nda gerçekleşiyor. Zamanı
gelince yeni bir soy ağacının dallarına
kondurulan kadına, bu kez de anne ve
eş olmanın ağırlığı yükleniyor. Kolun
kırılıp yen içinde kaldığı kapalı kapılar
ardındaki bu “yuva”lar, patriyarkanın
dev sanayisinde hammaddeye ilk işlem
yapacak olan küçük atölyelerdir. Erkek
doğrularının doğru olduğu dayatılan
dört duvar içleridir.

Kadının ancak bir
erkek üzerinden
tanımlanabileceğine dair
derin inancı yüzünden
onu yönetmek, kendi
doğrularıyla ona
hükmetmek istiyor
Doğrularına aykırı düştüğümüz anlarda ise çekiliyor kılıçlar, tetiğe basıyor
parmaklar. ”Seviyorum” diye bir bahane
var. Madalyonun arka yüzünde “sahip
olma” yazarken, görünen tarafında ışıl
ışıl parlıyor “seviyorum” sözcüğü. İlişkinin devam ediyor ya da bitmiş olması
kesinlikle önem arz etmiyor. Erkek zihniyet eski eşi, eski sevgiliyi kendine ait
mallar arasında kayıtlı tutuyor. Yeniden
birlikte olmak istiyor ve red cevabı alınca hırpalıyor, yok ediyor. Birlikte olmak
istemiyorsa da, erkek sessizliğini ancak

eski eşin, eski sevgilinin hayatına yeni bir erkek girene kadar
koruyabiliyor. Kadının hayatına
yeni bir erkek girdiği an sahiplik
hisleri kabaran erkek “seviyordum” kalkanı ile çıkıyor tekrar
meydana; şiddet, ölüm geliyor
ardından.
Kadının ancak bir erkek
üzerinden tanımlanabileceğine
dair derin inancı yüzünden onu
yönetmek, kendi doğrularıyla
ona hükmetmek istiyor. Günlük
yaşantısını vereceği izinler dahilinde sürdürmesini istiyor kadının. Bahanesi “seni koruyorum,
güvenliğini sağlıyorum” oluyor
bu kez de. Dayatmanın asıl amacının yazılı olduğu madalyonun
arka yüzünü göstermeden, görünen yüzündeki cilalanmış sözcükleri döküyor ortaya.
Birlikte olduğu kadını kıskanıp kılık kıyafet ve davranışlarını
sınırlayan erkeğin, aslında kadına değer verdiği aldatmacasını sistem öyle
bir kurguluyor ki, kadınları birbirinden
uzaklaştırıyor ve onlar arasında rekabeti yaratıyor. Değerli olduğuna inandırılan kadın, ilişkide olduğu erkeğe ait
olur birdenbire, onun doğrularını kendi
doğrusu kabul eder. Öyle bir an gelir ki,
partneri tarafından kıskanılmayan bir
başka kadının sevilmediği ilan edilebilir. Sistem madalyonunun arka yüzüne
bu kez de rekabet yaratarak güçsüzleştirme, hükmetme notlarını düşürürken,
görünen yüzünde “öteki” kadından
apayrı bir yerde duran “ideal” kadın
resmi vardır. Bir başka kadını ötekileştirmenin ardında hükmetme art niyeti
varken, madalyonun görünen yüzüne
“namus” da yazar bu zihniyet. Arkasından da erkeğe namus bekçiliği görevi
verir. Öteki kadının karşısındaki “ideal”
kadına “namuslu” olduğu hissettirilip
ideal kadın olmanın bedeli, ilişkisi olan
erkeğe ait olmakla ve bunun dayanılmaz
ağırlığıyla ödettirilir.
Ataerkinin ikiyüzlülüğü kadın emeği
söz konusu olunca da çıkar ortaya. Kadınların tüm hayatlarını zapt eden ev içi
emeği anaakım iktisat bir iş olarak bile
görmez, ancak madalyonun görünen yüzüne pırıl pırıl harflerle “gönüllü, sevgi
adına” yazarak tüm bu işlerin karşılıksızca kadınlar tarafından yürütülmesini

Sine Boran

Madalyonun arka yüzünde "sahip olma" yazarken, görünen tarafında ışıl ışıl
parlıyor “seviyorum” sözcüğü

sağlar. Ücretsiz emeğin bahanesi de sevgidir, gönüllülüktür. Bir kadının kutsal
yuvası için saçını süpürge etmesinden
doğal ne olabilir ki? Hem aile zaten kocanın kadın bedenine ve emeğine hükmetme hakkının meşrulaştırılmış hali
değil de nedir?
“Sen artık evli bir kadınsın”ın ardından gelen “artık çocuğumun annesisin” dayatması, kadına, kutsal annelik
adınaerkeğe ait olan bir canlıya bakma
görevini veriyor, tabii ki yine gönüllü olarak. Kadınla birlikte çocuğun da
tek sahibi olarak görüyor erkek kendini. Ayrılıp boşansalar da, "sen çocuğumun annesisin dayatmaları" ile kadının
kendi koyduğu doğruların dışına çıkmamasını istiyor. Kendine ait bir şeyin
bakımından sorumlu tutuyor ya kadını,
bu yüzden hak sahibi görüyor kendini,
birlikteliğinde de ayrılığında da. Yine
madalyonun arka yüzüne bakım emeği
sömürüsüyle hükmetme notu düşülürken, ön yüzde elleri öpülesi analık tüm
nuruyla ışıldamakta.
Madalyonun dayatmalarla dolu
gerçek yüzü arkaya gizlenerek gösterilmek istenen tarafı bahanelerle yaldızlanıyor. Gerçek hayat öykülerinden
filmlere, dizilere, romanlara sirayet
ettiriliyor, dayatılıyor ve yaşatılıyor.
Asıl sorunları kadının güçlü olmasını
engellemekken kadına dayatılan binbir
sudan bahane...
feminist
politika
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Tut beni
Sen her sabah aynı kargayla avaz avaz kavga ederdin. Sen en son karga sesi
çıkarmayı da öğrenince gelmez olmuştu o da

Ö

Merih Topal

lü erkekler kusuyor bedenim.
Ağzımda yapış yapış kaygan
bir şeyler var. Evet, onları
ben boğdum, içime aldım
ve vermedim bir daha. Klitorisimde
boğdum onları. "Ne kadar daha" dediler,
ben de yuttum. Şimdi ağzımdan ölü
erkekler doğuyor. Nefes…
nefes…
alamıyorum. Nasıldı bu doğum sancısı.
Derin… ııhhh,,, hhhoohhh,, hhuu,,huufff,,
derin… Alll vvverrrr hızlı hızlı. Al ver;
al ver. Hooh hooh hıııı huuffff... Göğüs
kafesinin yükseldiğini hisset. Ağzındaki
akşamdan kalma lağım kokusuna
aldırma. Aldığın soluğu ver geri. Yok,
yine kusacağım. Bağırsaklarım kaburga
kemiklerimi sıkıştırıyor. Kalbimi tutan
kim? Bir şeye bir yere tutunmak istiyorum. Belki tanrıya. Ben çok küçüktüm
soğuk, nemli, ıslak merdiven diplerinde
beni unuttuğunda, ben de onu cezalandırdım, yok saydım. Hatta öyle biri var
mıydı hatırlamıyorum bile. Gerçi kitap
yazmasaydı her şeye rağmen doğaya bakarak inanabilirdim ona. Güneşte pişen,
olgunlaşan, çatlayan kozalağın sesinde
bulabilirdim onu; ama yazdı bir kere.
Bu kusma hissi mi seni hatırlaTTI
BANA? BELKİ DE TEZER ÖZLÜ.
Kar kokuyor oda, içimde bir kar ayazı
var. Yaşamak için bir şey olmalı. Ölmek
isteği nasıl da coşkulu bir yaşama
isteğidir oysa. Dudaklarında tut beni!
Seninle “ölmeye yatmıştık”. Saçlarını boynuma dolamıştım. İkimiz de
çıplaktık.Yıkadık önce birbirimizi.
Bir tas suyla ıslanmaya çalışıyorduk.
Aslında uzun sürsündü derdimiz. Sen
yasemin severdin, ben menekşe severdim. İki tası ılık suyla doldurup birine
yasemin yağı birine menekşe yağı damlattık. Sekizdamla. Kısacık saçlarımın
bittiği ense kökümden birbirine sırt vermiş bir L yoluyla parmak uçlarınla yol
yapmıştı yasemin kokusu omuzlarıma.
Bense leğen kemiklerinden kasığına
menekşelerle yol yapmıştım. Banyonun
buharında yasemin ve menekşe kokusu,
kokun, kokum hepsi bir olup kimsenin
bilmediği o koya giden orman yoluna bıraktı bizi. Artık ölmeye yatmaya
hazırdık. Yürüdüğümüz bütün odaların
pencerelerini, perdelerini, ışıklarını, kapılarını bir bir kapadık. İşte kendi odamızdaydık. Bir gün önceki fırtınadan
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eser yoktu. Bağrış seslerimiz duvarlara
sinmiş, usuldan usuldan varlığını unutturmaya çalışıyordu. Daha önce planladığımız gibi odadaki her şeyin üstünü
siyah örtülerle örttük. Alı kiraz dalında,
moru sümbülde, yeşili yaprakta, sarısı
güneşin suya düşüşünde, arda kalan
renkleri düşümüzde gökkuşağı yatağımız renkliydi yalnızca. Uyandığımızda
yeni bir dünyaya uyanacaktık. Üstümüzdeki havluları atıp yatağa girdik.
Kitaptan ikimizde de vardı, daha önce
provasını yapmış, aynı hızda okuyana
kadar çalışmıştık. Kitabı aynı anda bitirecektik. Uyumayacak, su içmeyecek,
yemek yemeyecek, tuvalete gitmeyecek, yataktan hiç çıkmayacaktık. Sadece okuyacaktık. Sekiz saat sürdü ve biz
de ölememiştik işte. Birbirimize değen
yerlerimiz ter içindeydi, yalnızımız-

Soğuk değil miydi o şehir? Uçsuz
bucaksız aldatıcı bir beyazlığı vardı. Bu
kömür isiyle bütünleşmiş grimsi beyazlık, doğadan koparak medeniyetle buluşmuş insanın, erkek eli değmiş doğanın rengiydi. Bütün cinayetler, tecavüzler, tacizler, alıkoymalar gün yüzünde
olur orada, belki de her yerde, apaydınlık gizler bütün kirleri, parlak ışık gözünü alır yakınına bakamaz insan dediğin.
Evin dağın yamacını gören odasını seçmiştik uzağı uzak; beyazı beyaz kalsındı
derdimiz.Yol dağa doğru kıvrıla kıvrıla
ilerlerken biz gece açardık perdeleri,
tuzlu kaygan zeminden yansıyan ışık
aydınlatırdı odamızı, dışarıda sürekli bir
rüzgar uğuldardı, sıcak evimize uzakta.
Gün ışığında uykuya dalardık, onun için
okulun ilk yılını hiç hatırlamıyoruz.
Okulda olduğumuz zamanlarda da

sa kar ayazı. Sonra birbirimize baktık,
üşüyen burunlarımızı sürdük, kokusunu
almak için dünyanın. Gözlerimi kapatıp
burnumun ucunu burnunun ucunda
gezdirdim. Burun deliğini burun deliğime dayayıp derin bir soluk aldım, elini
burnuma götürüp avcunun içini kokladım, burnumu ağzına soluğuna bıraktım, içime çektim, dünyama hoş geldin
dedim o gün sana.

bize kuş tüyü gibi gelen tahta sıralarda
uyuyakalırdık, ömrümün en güzel uykularını o zaman uyumuşum…. Ekmeğimizi paylaşırdık kargalarla. Bahar geldiğinde kapı ve pencerelerin açıklığını
fırsat bilip masamıza konuk olurlardı.
Sen her sabah aynı kargayla avaz avaz
kavga ederdin. Sen en son karga sesi
çıkarmayı da öğrenince gelmez olmuştu o da. Şimdi her şey çok soğuk. Kar

ÖYKÜ
yağıyor içimdeki dağın doruklarına. Sıcak sularınla eteklerime sürtünen bir denizdin oysa. Bir şeylere tutunmalıyım.
Belki kelimelere. Dudaklarında tut beni.
Başım çok ağır. Nefes… neee fee ssss
alamıyorum. Derin …deee
rrin. Her şey der
in
de.
Çok açım, seviştiğim bütün erkekleri
yutup kusmak sana varmak istiyorum.
Kim bana dokunsa bir mastürbasyon
hali. Yalnız gecelerim daha sıcak. Bir
baş var göğsümde, nerede olursam olayım o hep orda. Biz, ilk sevgilimle ben,
hiç iki kişi değildik yatakta. Sen gittin,
gelen çoktu; aslında hiç kimse yoktu.
Oysa ne kadar çoktuk biz senle. Evden
kızlar gidince yorganlara çarşaflara
sardığımız aşk; yemek kokularına, boş
koridorlara, buharlı banyolara dağılırdı.
Sessiz olmak zorunda değildik, ışık da
açık olurdu. Upuzun saçlarını beceriksizce toplar, tepede tokalardım. Gitme
o adama derdin. Ben topuklarımı yere
değdirmeden daha sıcaklığın, kokun,
terin tenimdeyken giderdim. Gözyaşlarımı dudaklarına döker, ellerinde şehveti bulur, dizlerinde neye ağladığımı
bilmeden her şeye herkese hönküre
hönküre, sen olsan böyle derdin, ağlardım.
Tut beni dudaklarında
Birileri var dibe vurmamı engelleyen. Bir adam saçlarımı okşuyor, bir kadın elini göğsümde tutuyor. Dağılmıyor

odam, kaybolamıyorum dağınıklıkta …
Kirlenemiyorum, leş gibi kokamıyorum. Arkamı toplayan birileri var. Oysa
leş gibi koksam, dağılsam; yok olsam
kitapların, kıyafetlerin, CD’lerin arasında, dibe vursam derine kaçsam. Çöküşüm hızlı olsa daha çabuk iyileşeceğim.
Böyle her şey ağır ağır… Delilikle akıllılık arasında bir yer: delirmekten daha
kötü. Geri dönüşü yok bunun, tamamen
delirmeden ben olamam. Unutulamamış
ne varsa hepsini topla gel. Her zaman
yaptığın gibi saatlerce sus ve sonra bir
tek evet bir tek sözcük… Sokaklara vurayım kendimi. Arkamdan haykırışların
yol boyu uzasın. Notaların bir yerine es
koy. Saatlerce yürümekten, avaz avaz
içime bağırmaktan yorgun düşüp hırçın,
uzun parmaklarına bırakayım bedenimi.
Dudaklarında yatır beni. Ağzını araladıkça ben de konuşayım. Yumdukça susayım. Bir erkeği öpelim birlikte, aynı
adama aldanalım ki birbirimizi affetmesi kolay olsun. Bir kadının meme ucuna
değdir dudaklarını, dudaklarımı kasıklarına süreyim. Sana biriktirdiğim cümleler var ve tek bir sözcük sende…O tek
sözcüğü söylemezsen, duyamazsam ben
onu dudaklarından düşemeyeceğim ,
sensiz aracısız öpemeyeceğim hiç kimseyi. Önümüze çıkan bütün kadınlarla
erkeklerle öpüşelim. Öpüşü en güzel
olanla gidip birçok yolu o koya varan
ormanda, gövdesini başka bir ağacın
gövdesine upuzun yatırmış ağacın gövdesine sıyıralım giysilerimizi.
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KİTAP

“Yeter perisi”ni çağırmak:

Vejetaryen Külkedisi’nin düşündürdükleri
Böyle bir ortaklık temelinde sömürülen kadınların ve kekliklerin özgürleşme
imkanının öyküsü işte bu
Ezgi Burgan

“Y

ETER” dedim. Ve geldi “Yeter Perisi”. Üç
yıldır aynı evi paylaştığım sevgilimden ayrıldım. Uzun zaman
sonra şimdi yeniden yalnız yaşamam
gerekecek. Soğukkanlı anlattığıma bakmayın. Salya sümük ağlama seansımı
az önce tamamladım ve son bir haftada
Nunila Lopez ve Myriam Cameros’un
beni güçlendiren Vejetaryen Külkedisi2
isimli kitaplarını tahminimce on iki kez
okuduktan sonra bu yazıyı yazacak güce
ancak kavuştum.
Kendisi vejetaryen olduğu halde,
“âşık olduğu” prense her gün keklik
pişirmek zorunda olan bir külkedisinin
özgürleşme öyküsü bu. “Yıllarca birlikte yaşadıktan sonra prenslerin seni kurtaramayacağını anlarsın. Ne kamyon şoförleri ne şarkıcılar ne de bakkallar…”
diyor kitapta. Hayret, kendi yaşamım
söz konusu olmadan önce bu sözü nasıl
da “bildiğimi” sanıyordum. Bir prensle
birlikte yaşarken ne kolaymış bu sözü
söylemek. Şimdi evde, tek başıma oturmuş bu yazıyı yazarken, zor bir sürecin
içinde olduğumu fakat aynı zamanda
kendime bir adım daha yaklaştığımı
görüyorum. Zaten kitap da hemen uyarıyor beni: “Prensleri terk etmek o kadar zordur ki bazen onları bırakabilmek
için iki ya da üç prens daha eskitmek
gerekir.” Neyse ki Vejetaryen Külkedisi öyle yapmadan sorunu aşıyor. (Öyle
de yapabilirdi tabii ama sanırım bu çok
daha yorucu olurdu. Umarım ben de çok
yorulmadan bunu başarabilirim.)
Peki Vejetaryen Külkedisi bunu nasıl
başarıyor dersiniz? Bedenini ve davranışlarını sınırlandıran bir dizi ezilme
pratiğinden sonra kendini görüyor Külkedisi. Hem de bir keklik tezgahında,
kekliklere bakarken, satıcının bıçağının
aynasında görüyor kendini. Ve “YETER” diyor. Geliyor “Yeter Perisi”. Bir
kadının kendini, “Taze Keklik” tezgahında, insanların satın almasına ve yemesine sunulmak üzere keklikler öldüren bir bıçağın aynasında görmesi bir
ortaklığa ve ilişkiye işaret ediyor. Maria
Mies’ın3 belirttiği gibi, kadınların, hayvanların ve sömürgelerin egemenlik al64
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tına alınması arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki doğa - kültür, insanhayvan gibi ikiciliklere dayanarak
kadınların, hayvanların ve sömürgelerin doğa alanına, Batı’nın ve
erkek insanın ise zihin ve kültür
alanına atfedilmesi yoluyla kurulur. Birbiriyle ilişkili olan bu sömürü biçimleri, kapitalist ataerkil
sistemin devamı için ön koşuldur.
Böyle bir ortaklık temelinde
sömürülen kadınların ve kekliklerin özgürleşme imkanının öyküsü
işte bu. Öykülerde, masallarda yer
alan kahramanların, yani edebiyat
alanının özgürleşme öyküsü aynı
zamanda. Zira, sadece Vejetaryen
Külkedisi değil, onun dayanışma
içinde olduğu bir sürü masal kahramanı daha, ataerkil temsillerinden
sıyrılarak özgürleşme imkanı buluyor
kitapta. Duygusal körlük yüzünden avcının tüfeğini göremeyen fakat sonunda
“Aile Körlüğünün Üstesinden Gelmek”
isimli atölye çalışmaları düzenleyen
Kırmızı Başlıklı Kız, anti-depresan ilaçları bir kenara bırakıp çok yakın arkadaş
olan Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses,
ağlaya ağlaya kalbini bulan ve erkeklere
ağlamayı öğreten kurslar düzenleyen
Teneke Adam bu kahramanlardan bazıları.
Biliyorum, hepimizin Vejetaryen
Külkedisi gibi, keklik tezgahında bir
bıçağın aynasında kendini görerek
özgürleşmesi kolay değil. Dahası yalnızca kendini görmek, özgürleşmek için
her zaman yeterli de değil. Ama yine
de kendini görmek ve kendini sevmek,
özgürleşme mücadelesinde atılacak ilk
adımı ya da ilk adımı atmayı sağlayacak
itici gücü oluşturamaz mı? Belki de Vejetaryen Külkedisi bu çok karmaşık mücadelede kendimizi görmemizi sağlayan
bir ayna olabilir.
Bu aynaya hâlâ içine gömülü olduğumuz ve fark etmediğimiz veya vazgeçmediğimiz ataerkil ilişkileri görmek
üzere bakabilmeli ve kadınlar olarak
kendimizi keklik tezgahındaki bir bıçağın yüzünde görmemizi engelleyen unsurları ortadan kaldırabilmeliyiz. Carol
Adams’ın4 ve Josephine Donovan’ın5
işaret ettikleri gibi, feministler olarak

vejetaryenlik, veganlık, hayvan hakları, şefkat etiği gibi, kapitalist ataerkinin
üzerinden yükseldiği sömürünün önemli
bir ayağına karşı direniş imkanını oluşturan pratikleri ve konuları gündemimize
almamız gerekiyor. “Özgür kadınların
olduğu” ve “kekliklerin özgürce uçtuğu” o “zaman”ı yaratabilmek için ayrı
ayrı “özel” hayatlarımızda ve hep birlikte “YETER” demeye, “YETER” diyerek dans etmeye, bedenimiz üzerinde
özgürce karar vermeye ve kekliklerin
sesine kulak vermeye ihtiyacımız var.
Çünkü Vejetaryen Külkedisi’nin dediğine göre, ancak biz “YETER” dediğimizde ortaya çıkabilirmiş Yeter Perisi.
____________________
1 Bu yazı daha önce ruyatoplayicisi.wordpress.com’da yayınlanmıştır.
2 Salamero, N. L. Ve Sierra, M. C. (2012).
Vejetaryen Külkedisi- Büyüklere Gerçekçi
Bir Masal. Ankara: Notabene Yayınları.
³ Mies, M. (2011). Ataerki ve Birikim Uluslararası İş Bölümünde Kadınlar, Ankara:
Dipnot Yayınları.
⁴ Adams, C. J. “Ekofeminizm ve Hayvan
Yeme”. Birikim, (57-58), s. 92-105. Ayrıca bkz. Adams, C. J. (2010), The Sexual
Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian
Critical Theory, London: The Continuum
International Publishing Group.
⁵ Donovan, J. (2003). “Hayvan Hakları ve
Feminist Kuram”, Birikim, (195), s. 47-50.
Ayrıca bkz. Adams, C. J. ve Donovan, J.
(1995), Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, United States: Duke
University Press.
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Hipster1 cinsiyetçilik çağı*
Alissa Quart

G

eçtiğimiz hafta, Obama’nın
kampanyası için Lena
Dunham’ın2 oynadığı bir
reklam yayımlandı. Genç kadın seçmenleri hedefleyen klipte Dunham, ilk
kez oy vermekle bir kadının “bekâretini
kaybetmesini” cilveli bir biçimde kıyaslıyordu. Reklam gayet akıllıca kurgulanmıştı. Muhafazakârlar bu reklam
karşısında hemen atağa geçtiler. Liberallerin jargonunu benimseyiverip
reklamdaki “tuhaf ataerkil” havayı gerekçe göstererek Obama’nın kampanyasını yerden yere vurdular.
Ben klibi beğendim, ama sağcıların
klibe saldırısının tamamen temelsiz olmadığını da teslim etmeliyim. Bugün
bir sürü reklam, fotoğraf, televizyon şovu, film ve tişört,
genç kadınları özellikle ironik
bir dille -şu “anladınız siz”
göndermeleriyle- cinsellikleri
ve/veya bedenleri üzerinden
tanımlandıkları bir temsilin
içine sokuyor. Bence bu yeni
kültürel aşamaya “Hipster
Cinsiyetçiliği” diyebiliriz.
Hipster Cinsiyetçiliği de
diğer cinsiyetçilik biçimleri
gibi kadınları nesneleştiriyor;
ama bu sefer alaycılık, tırnak
işaretleri, paradokslar ile -edebiyat dersinde öğrendiğiniz ne
varsa hepsini kullanarak yapıyor bunu.
Dunham’ın "Girls" dizisi epey komik
olsa da, kesinlikle o da bu Hipster Cinsiyetçiliğin tehlikeli sınırlarında dolaşıyor. Mesela Adam karakterinin “Şişt
orospu, neredeydin? Amına mı çaktırıyordun?” dediği bölüme bir bakın.
Hipster Cinsiyetçiliği “ama çakmayı”
güya komik hale getiriyor; aynen orospu gibi, o ifadenin de ironik olduğunu
seyirciler olarak bildiğimiz için, iğrenç
ya da saldırgan bir ifade olmaktan çıkıyor güya. Erkekler ve seks konusuna
takıntılı hale gelmiş genç kadınların,
oy vermekle seksi birbirine karıştırmasına gülerken buluyoruz kendimizi.
Dunham’ın bu çift anlamlı sözlerini
kavrıyor olmak bir yandan hoşumuza
gidiyor bir yandan da bizi biraz şoke
ediyor.
İronik cinsiyetçilik, Dunham’ın Obama reklamına cuk oturmuş. (Dunham’ın
komik monologu şunu söylüyor: “Sağ-

lık sigortanızın ve özel olarak da doğum kontrolü güvencenizin olmasını
önemseyen” bir adamla birlikte olmak
istersiniz.) Fakat Hipster cinsiyetçilik
çoğu zaman gerçekten rahatsız edici
oluyor. […]
Hipster Cinsiyetçiliği gerçek hayatta da görüyoruz. Erkekler ve kadınlar birbirlerine bir sevgi ifadesi olarak
“kaltak” diye hitap ediyorlar ya da
-Kayne sağolsun- “perfect bitch” adlı
şarkıyla dans ediyorlar. Cool, liberal
kocalar eşlerinden “ayak bağı” diye
bahsedebiliyorlar. […]
Hipster Cinsiyetçilik 30 yaş altı
Amerikalılara ve onlar için reklamlar
yazan, dergi çıkaran, tişörtler, filmler,
televizyon şovları yapanlara bulaşmış
durumda.

Klasik cinsiyetçilik ise, tam olarak
Richard Mourdock ve Todd Akin’ın³
yaptıkları. Tecavüzü küçümsemek, açıkça
işyerinde ayrımcılık yapmak ya da Mitt
Romney’nin Belediye Binası'ndaki tartışmada cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğini muğlaklaştırmak için “esneklik”
gibi terimleri öne sürmesi gibi şeyler...
Yani yirmili yaşlarında, Bushwick ya
da Portland civarında oturan, sakalları
boyunlarına kadar inmiş tiplerin değil
de muhafazakârların yapacağı şeyler.
Klasik
Cinsiyetçilik,
klasik
Hustler’dır⁴: İronik olmayan, açık, sert,
bayağı. Yahut Alfred Hitchcock’un,
arzusuna yanıt vermeyen kadınlardan
nefret ettiğinden, Tippi Hedren’ın yüzünü sahici kuşların gagalamasına izin
vermesidir. (Bunu, HBO yapımı biyografik "The Girl" filminde izleyebilirsiniz.)
Oysa Hipster Cinsiyetçilik, kadınların açıkça ve seviyesizce aşağı-

lanmasının çok ötesinde olduğumuzu
hissettirerek pohpohlar bizi; böylece
rahatça güleriz ironiye. Güzel genç
çıtırların küçük bikinilerle sokaklara
işemesi komik gelir!
Hipster Cinsiyetçiliği, Gawker, Jezebel ve the Atlantic Wire gibi sitelerin “Hipster Irkçılık” ifadesini Nisan
ayında ortaya sürmeleriyle keşfettim.
Lena Dunham, Hipster Irkçılığa da
bulaşmıştı. Blog yazarları "Girls" dizisinin yazarlarından biri olan Lesley
Arfin’in dizide beyaz olmayan hiçbir
karakter olmamasıyla ilgili eleştirilere
cevaben attığı şu tweet üzerine, blog
yazarları Hipster Irkçılıktan bahsetmeye başladılar: “'Precious'⁵ filmiyle ilgili beni en çok rahatsız eden şey, dizide
'benim gibilerin' temsil edilmemesi.”
Gawkers’dan Max Read bunun üzerine şöyle yazdı: “Belki de ironik ırkçılık demeliyiz
bu tavra. Kendini meseleden
soyutlayan (ya da meseleyle
arasında mesafe koyan), en
iyisini ben biliyorum ve geri
kalan umrumda değil diyen
bir ırkçılık biçimi." […]
Aynen Hipster Irkçılık gibi
Hipster Cinsiyetçilik de özneyi meseleden soyutluyor,
herhangi bir sorumluluktan
kurtarıyor ve basit bir tırnak
işaretiyle kadınlarla ilgili hoş
karşılanmayan, tartışmalı, hatta saldırgan ifadelerin kimyasını değiştiriveriyor.
Sahiden, aydınlanmış ironi düzeyine eriştik mi? Cinsiyetçiliği aştığımızı
düşünüyoruz; fakat ironik ifadeler aslında cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği,
kadınların aşağılanarak cinselleştirilmesi gibi asıl sorunları daha da derinleştiriyor.
Buna rağmen, Hipster Cinsiyetçilik
durmadan yoluna devam ediyor. Mesela hepimizi, Sacha Baron Cohen’in
"The Lesbian" isimli, Hong Kong’lu
bir milyarderin eşcinsel kızını evlenmeye ikna edecek adama 65 milyon
dolar vadettiği gerçek bir hikayeyi anlatan yeni film projesine kıkırdamamız
için teşvik ediyor. Hipster Cinsiyetçilik bir lezbiyeni bir adamla yatmaya
zorlamayı komik bulacak bir eşitlik
ve medeniyet düzeyine eriştiğimizi
var sayıyor. Bu cinsiyetçilik, Urban
Outfitters’ın üzerinde “Az Ye” ya da
feminist
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“Şişko Çıtırlar Giremez” yazan, geçen
sezon tişörtleridir; nostaljik, şuh bakışlı,
çıplak genç kadınların şipşak fotoğraflarıyla ünlü olmuş Terry Richardson’ın rezil zamparalıklarıdır: “Terry Amca"nın
fotoğraflarını incelediğimizde eğlenceden, aşırı sapkınlıklardan iyi anlayan
havalı tipler gibi hissederiz kendimizi.
Fakat “Amca”nın fotoğraflardaki o seks
bombası modelleri taciz ettiğini duyarız
sonradan. […]
Klasik Cinsiyetçiler tecavüz sonucu
oluşan gebeliklere Tanrı’nın işi derken,
Hipster Cinsiyetçiler de kadınların aşağılanmasını ve moda aracılığıyla kadın
bedeninin nesneleştirilmesini komik
bulurlar.
En kötü haliyle Hipster Cinsiyetçilik, düpedüz Klasik Cinsiyetçiliğin
yerini aldı. [… ] Hispter Cinsiyetçilik
benim için komik olamayacak kadar
korkutucu ve rahatsız edici.
Yine de bazen Hipster Cinsiyetçilik
ile Klasik Cinsiyetçilik karşı taraflara
düşebilir. En güncel örneği, Dunham’ın,

eski moda "bekâreti kaybetme" tabirini mecazi olarak Klasik Cinsiyetçi
Cumhuriyetçiler’le mücadelede kullandığı reklamı tabii ki. Reklamın böyle
etkili ve başarılı olmasının sebebi, ironinin tamamen Dunham’ın kontrolünde
olması. Dunham, Klasik Cinsiyetçilerin
genç kadınların nasıl düşündüğüne dair
fikirleriyle alay eden genç bir kadın.
Gösterisinde yer yer Terry Amca’nın
izleri olsa da reklamda başarıyla bu tuzaktan kaçınmış.
Aslında reklamı izlerken ironik cinsiyetçiliğin geleceğiyle ilgili iyimser
düşüncelere kapıldım. Belki bir gün,
Klasik Cinsiyetçilerin en kötüleri, yerlerini Hipster Cinsiyetçilerin en iyi versiyonlarına bırakır.
Öyle ki, o güzel gelecekte, tecavüz
sonucu oluşan gebeliğe “Tanrı’nın isteği” diyen adamların sözleri sadece bir
şakadan ibaret olacak.
____________________

of Hipster Sexism" yazısından kısaltılarak
çevrilmiştir. (Çeviri: Cemre ve Güneş)
1 ABD’de genellikle orta sınıf, eğitimli, y kuşağına mensup insanları tasvir
etmek için kullanılıyor. Pahalı ve retro
giyimli, sanatla ve indie müzikle yakından ilgili bu grup, kendisini Amerika’nın
“vasat”lığından ayırıyor. Bu alt kültürde
ironi, sıklıkla başvurulan bir araç. Hipsterlar, hal, tavır ve giyim kuşamları nedeniyle
çokça alay konusu olurlar.

* http://nymag.com/thecut/2012/10/age-ofhipster-sexism.html adresindeki "The Age

⁵ Gettoda yaşayan siyah bir kadının başından geçenleri anlatan bir film.

2 HBO’da yayımlanan “Girls” dizisinin
senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu.
Dizide New York’ta yaşayan, yirmili yaşlardaki genç kadınların sosyal yaşamları
anlatılıyor.
³ Cumhuriyetçi Partiden geçen seçimde
aday olan siyasetçi, “tecavüz durumunda
da kürtaja karşı mısınız?” sorusu üzerine
“Tecavüz sonucu hamilelik oldukça nadirdir. Kadının vücudu gerçek bir tecavüzde
kendini kapatma yeteneğine sahip” demişti.
⁴ 1974’te yayına başlayan aylık porno dergisi.

Hiç şaşırmadık!
Erkeklerin pek önemli saydıkları,
bilgiden yoksun fakat “bilgi birikimi”
diye adlandırdıkları ve habire bizlere kakalamaya çalıştıkları tespitleri,
bunları eşi benzeri olmayan bir şuursuzlukla ve özgüvenle ortalığa saçma
halleri ne kadar da dayanılmaz oluyor
biz kadınlar için. Hele ki bu atıp tutmadan öteye gitmeyen konuşmalar
kadınlarla ilgili meseleler ise!
TEPAV 2006 yılından beri her
yıl yaptığı, Bölgesel Kalkınma ve
Yönetişim Sempozyumu’nun 7.sini,
Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ile birlikte "Kırsal
Kalkınma ve Yönetişim" temasıyla
düzenledi. Alanın tüm kesimlerinden
temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenleri buluşturmayı amaçlayan
bu sempozyumda bu yıl “kırsal” ele
alınmaya çalışıldı. 13-14 Aralık 2012
tarihinde Ankara’da düzenlenen bu
Sempozyum’da en hararetli tartışmalar yine kadın meselesi üzerineydi.
Tüm konuşmacılarının kadın olduğu ve “Kırsal ve Kadın” konusunun ele alındığı oturumda, katılımcı
olan erkekler bu meselenin çözümün66
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de kadınların erkekleri dışarıda bıraktıkları, oysa bu meseleye dair katkıda
bulunacakları pek çok şeyleri olduğu
konusunda ısrar ettiler ve hazır fırsat
bulmuşken hemen bu katkılarını dile
getirdiler.
Şöyle ki: Erkek bir katılımcı,
kadının yemek sofrasına erkekten
sonra oturmasının son derece doğal
olduğunu, bunun eşine saygısından
kaynaklandığını ve kadına yönelik
bir ayrımcılığa işaret etmediğini dile
getirdi. Salonda bulunan kadınların
itirazları üzerine durumu yatıştırmak
için söze giren, oturumun moderatörü Prof. Dr. Nurettin Yıldırak ise, her
ne kadar söz sahibi görünen erkekler
olsa da, esasen kadınların aileyi yönettiğini ve kararları aslında kadınların aldığını söyledi. Kadınların tekrar
itiraz etmesi üzerine de kendisinin
bilimsel gerçeklerden bahsettiği savunmasını yaptı.
Tüm bu söylemlerin neden olduğu tartışmalar daha sonraki oturumda
da devam etti. Kooperatiflerde kadın
kotasının neden oluşturulamadığı so
rusu üzerine, 300 bin üyesi ile Türkiye’de tarımsal örgütlenmeler açısından

önemli bir yeri olan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Başkanı Cafer Yüksel, kooperatiflerde kadın kotasına karşı olduğunu,
“Kota nedeniyle 150 oy alan bir erkek yerine beş oy alan bir kadını seçmenin neresi doğru?” sözleriyle dile
getirdi.
Kadın konusunda erkek egemen
zihniyetin tam göbeğinden söz söylemeye bu kadar hevesli adamlar
elbette şaşırtıcı değil, ancak aynı şekilde, bunlara tahammül etmek de hiç
mümkün değil.

TÜRKİYE’DEN

Sakine, Fidan ve Leyla…
Üç kadın üç mücadele tarihi
PKK kurucu kadrosundaki iki kadından biri olan Sakine Cansız, KNK Paris
temsilcisi Fidan Doğan ile gençlik hareketi
üyesi Leyla Şaylemez Paris’te 9 Ocak’ta
suikast sonucu öldürüldü. Üç kadın için
önce infazların gerçekleştiği yerde tören
düzenlendi. Ardından Diyarbakır’a getirilen cenazeleri on binler karşıladı. Üç Kürt
siyasi kadının cenazeleri kadınların omuzlarında taşındı. Sakine Cansız Dersim,
Fidan Doğan Maraş, Leyla Şaylemez ise
Mersin’de toprağa verildi.

Katil zanlısı baba
hâlâ bulunamıyor

Cinayetler, “İmralı-Ankara” görüşmelerine denk geldi. BDP cephesi “hem tasfiye hem müzakere olmaz” diyerek “barış”
vurgusundan vazgeçmedi.
Sakine Cansız Kürt kadın hareketinin
oluşumuna emek harcayan isimlerdendi. Siyasi geçmişi, işkence ve Diyarbakır
Cezaevi’ndeki direnişi, birçok Kürt kadını
etkiledi. Siyasi cinayetler tarihinde devrimci kadınlara yönelik her işkence ve
öldürme Mirabel kardeşlerin mücadelesinden bir iz taşır.

Kürtaja fiili yasak getiren yasa taslağı
Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
“Üreme Sağlığı Yasa Taslağı”na ilişkin
çalışmalarını tamamladı. 10 haftalık kürtaj süresi korunurken, taslak hem doktorlara hem de kadınlara yönelik cezaları
artırıyor. Taslağa göre yasal süreyi aştığı
halde kürtaj yapan doktorlara verilen cezalar sekiz yıla çıkarılıyor. Eğer bir kadın yasal kürtaj süresi geçtikten sonra fetusu kendi çabası ile düşürürse, bir yıllık
hapis cezası da iki yıla çıkarılıyor. Memleketin her tarafı tam teşekküllü devlet
hastanesiyle doluymuş gibi kürtaj için
“ tam teşekküllü devlet hastanesi” şartı
getiriliyor. Kadına psikolojik şiddet olarak yorumlanabilecek “ceninin kalp atışı
dinletilmesi” uygulaması da getirilecek.

Bir iki üç daha fazla feminist sanat
Zeyno Pekünlü’nün sergisi
Derdi var belli ki bu erkek sistemle
ve onun yeniden ürettiği, işbirliği yaptığı milliyetçilik ve ırkçılıkla. Zeyno
Pekünlü’den; bir feminist kadın sanatçıdan söz ediyoruz. Ocak ayında Sanatorium’daki “Beni Osman Öldürdü”
sergisinde öne çıkan eleştirel ve ironik
anlatım etkileyiciydi. Bir grup feminist ziyaretçinin ortak duygusu buydu.
Resmi ideolojinin amentüsü Nutuk’ta
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hangi kelimenin kaç defa kullanıldığını tek tek saymış. İnşa edilmiş milliyetçilik ideolojisini kendi içindeki
çelişkisiyle aktardığı video da oldukça
güçlüydü. Gündelik hayatımızda karşımıza çıkan imaj, sembol, ses ve metinleri feminist bir gözle analiz eden
Pekünlü, milliyetçilik, militarizm ve
patriyarka gibi tahakküm mekanizmalarının işleyişlerini birbirine bağlaya-

Ahmet Yıldız cinayeti davasında
sanık baba hâlâ kayıp. Bulunamadığı gerekçesiyle babanın getirilmediği
25 Ocak’taki duruşmada, avukat Fırat
Söyle, dernek üyelerinin katledilen
Ahmet Yıldız ile akrabalık bağları bulunmamasına rağmen davayı en başından beri izlediklerini, Ahmet Yıldız'ın
hiçbir yakınının davayı takip etmediğini belirterek SPOD'un davaya müdahil olmasını istedi. Mahkeme Sosyal
Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'nin
(SPoD) müdahillik talebini reddetti.
Duruşmayı takip etmek isteyen 20 kişiden sadece altısına izin verilmesi de
not düşülmeli. Üsküdar 1. Ağır Ceza
Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada sanığın yakalanmasının beklenmesi
kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 27
Mayıs saat 14:00’da.
rak dairesel döngünün sürekliliğinden
bahsediyor gibiydi.
Basın bülteninden: “Erkek erkeğe,
1950 - 1980 yılları arasında çekilmiş
yüzün üzerinde melodramdan derlenen
sahnelerle oluşturulmuş bir buluntu
film çalışması. Melodramların büyük
çoğunluğunda başroldeki erkeğin hikayesi kadınların yaptıkları ya da kadınların başına gelenler tarafından kurulmaktadır. İyilik de kötülük
de erkeğe kadının dolayımından ulaşmaktadır. Peki hikayelerden kadını çıkardığımız
zaman elimizde ne kalır? Erkekler melodramlarda tamamen yalnız kaldıkları anlarda
nasıl temsil edilmişlerdir?”

TÜRKİYE’DEN

Pınar Selek’e
özgürlük, hepimize
özgürlük!
Mısır Çarşısı Davası’nda iki kez beraat alan yol arkadaşımız Pınar Selek
için yerel mahkeme hukuksuz bir karara
imza attı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama sonunda Selek için ağırlaştırılmış müebbet kararı
verdi.
Daha önce verilen beraat kararında
direnilmesi yönünde oy kullanan mahkeme başkanı, “Bana göre hangi sanığın
bu olaya katıldığından daha önemlisi,
öncelikle Mısır Çarşısı'ndaki bu patlamanın bombadan mı yoksa, başka bir
sebepten mi kaynaklandığı tespit edilememesi. Sanıklar Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'e isnat edilen Mısır Çarşısı
patlamasına ilişkin atılı suçu işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin
ve inandırıcı deliller elde edilemedi”
dedi. Buna karşın karar oy çoğunluğu
ile alındı.
Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan avukatı ve babası Alp Selek
kararı bir hukuk skandalı olarak tanımladı. Mahkemede çok usulsüzlük olduğunu aktardı. “Pınar’a daha önce iki kez
beraat kararı verildi, kararı savcı temyiz
etti. Bir süre sonra davanın asıl hakimi
hasta oldu. Asıl hakimin yokluğunda
karar usulsüz bir şekilde geri alındı. Ve
bugün de Pınar’ın mahkumiyetine karar
verildi. Burada bulunan herkesle birlikte
bu hukuksuz kararı veren herkese karşı
sonuna kadar mücadele etmeye devam
edeceğiz” dedi.

Melek'in
duruşması
ertelendi
Kocası ve kocasının ailesi tarafından
üç ay boyunca evin tuvaletinde kapatılan, yani ölüme terk edilen Melek Karaaslan cinayeti ile ilgili davanın ikinci duruşmasında tanıklar dinlendi. Ağrı Ağır
Ceza Mahkmesi'nde görülen duruşmayı
VAKAD, Muş Kadın Derneği, Van Belediyesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve
Uygulama Merkezi (VAKASUM), Ağrı
Kadın Platformu, Ağrı Tabipler Odası,
KESK ve Ağrı Barosu'na bağlı avukatlar izledi. Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava 13 Mart’a ertelendi.

Nejla Yıldız’ın katiline indirim yok!

BES üyesi ve Ankara Adliyesi çalışanı Nejla Yıldız’ın 2010’da bıçaklanarak
öldürülmesi ile ilgili davada sanık hakkında 7 Aralık’ta “ağırlaştırılmış müebbet hapis” kararı çıktı. Karar, “tasarlayarak öldürme”den verilirken, haksız

Samatya’da
neler oluyor?
Samatya’da, Aralık ayının başında, yalnız yaşayan 87 yaşındaki bir
Ermeni kadın saldırıya uğramıştı.
Ziynet eşyaları çalınan kadın, saldırı sonucunda bir gözünü kaybetmiş,
bir süre yoğun bakımda kaldıktan
sonra taburcu olmuştu.
28 Aralık Cuma günü ise Maritsa Küçük adlı 85 yaşındaki kadının, Samatya’da tek başına yaşadığı
evinde vahşice öldürülmesi kamuoyunda hâlâ tartışılıyor. Vücuduna
aldığı bıçak darbeleri sonucu ölen
Küçük çıplak halde bulunmuştu. 6
Ocak Pazar günü de, kiliseye gitmek
üzere olan yaşlı bir Ermeni kadın
kaçırılmaya çalışılmıştı. Son olarak
23 Ocak’ta bir Ermeni kadının daha
saldırıya uğraması nefret cinayetlerini çağrıştırarak “Samatya’da Ermenilere yönelik örgütlü bir saldırı
mı var?” sorusunu gündeme getirdi.

tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme emsal niteliğinde
müdahillik kararından geri dönerek, Kadın Dayanışma Vakfı, BES
ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin
müdahilliğini kaldırdı. Duruşmada
yaşanan en ilginç tablo ise, yargılama süresince deli taklidi yapan sanık Gazi Baltacı’nın, son celsede gayet
aklı başında bir tavırla söz alarak kendisinin ceza alması için kadın örgütlerinin
özellikle uğraştığını söylemesi ve kadın
avukatları hedef göstermesi oldu.

Şiddet
uygulayan vekil
olamayacak
Anayasa Uzlaşma Komisyonu milletvekili seçilme yeterliliği maddesinde
uzlaştı: Kadınlara ve çocuklara şiddet
uyguladığı mahkeme kararıyla tespit
edilenler milletvekili olamayacak.
Yeni Anayasa'da milletvekili seçilme yeterliliğine ilişkin maddeyi görüşen Anayasa Uzlaşma Komisyonu, taciz
ve tecavüzde bulunan, işkence yapan ve
insanlığa karşı suç işleyenlerin milletvekili seçilemeyeceklerini hükme bağladı.
Yapılan düzenlemeye göre, "Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, cinsel dokunulmazlıklara
karşı suçlar, kadına ve çocuğa yönelik
şiddet, insanlığa karşı suçlar ve işkence
suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar" milletvekili olamayacak.

Gürkan protestosunu Baro tanıdı!
Fethiye Davası’nda sanık tecavüzcülerin avukatı Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker Gürkan’ı, Ankara Barosu’nun
düzenlediği Hukuk Kurultayı’nda protesto ettiği gerekçesiyle, feminist avukat
arkadaşımız Candan Dumrul’a üyesi olduğu Ankara Barosu tarafından disiplin
soruşturulması açılmıştı. 25 Ocak’taki
duruşmada soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi. Kamuoyunda Fethiye Davası olarak bilinen toplu tecavüz
davasında, yargının erkek egemen tutumu ve tecavüz sanıklarının avukatlığını

Muğla Barosu Başkanı Mustafa İlker
Gürkan’ın üstlenmiş olması, tüm ülkede
kadın örgütleri tarafından çeşitli eylemlerle protesto edilmişti.
feminist
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Hindistan’da toplu tecavüzler

Hindistan’ın başkenti Delhi’de, 16
Aralık 2012’de erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 erkeğin tecavüzüne uğrayan 23 yaşındaki Jyoti Singh Pandey,
kaldırıldığı hastanede on üç gün sonra
yaşamını yitirdi. Hindistan’da yasalar,
cinsel suç mağdurlarının kimliklerinin
gizlenmesini ve bu biçimde korunmalarını emrediyor. Buna karşın öldürülen
kadının babası kızının yanlış bir şey
yapmadığını vurguladı ve kızının ismini
açıklayarak bütün dünyadaki kadınların bundan cesaret alacaklarını söyledi.
Olayın ardından tecavüzcülerin kimliği
DNA testiyle doğrulandı. Hindistan’ın
pek çok ilinde yapılan gösterilerde kadınlar, “Sokakta çıplak gezsem bile
bana tecavüz etmeye hakkınız yok”,
“Daha sıkı yasalar değil, etkin yargılama istiyoruz” gibi dövizler taşıdılar.
Ancak polis, binlerce göstericiye vahşice müdahale etti ve gösterileri yasakladı. Bu olaydan üç hafta sonra, bu defa
ülkenin kuzeyindeki Pencap eyaletinde

29 yaşındaki bir kadın otobüs yolculuğu yaparken, aracın sürücüsü ve muavin tarafından kaçırılarak yedi erkeğin
tecavüzüne uğradı. Kadının şikâyetçi
olması üzerine polis, şoför ve muavin
dahil altı erkeği gözaltına aldı. Ülkenin
diğer bölgelerinden de tecavüz haberleri gelmeye devam ediyor. Tripura’da
10 erkek 26 yaşındaki bir kadını ağaca
bağlayarak herkesin gözü önünde saatlerce tecavüz etti. Bihar’da üç erkek,
okuldan eve dönen 15 yaşında bir kız
çocuğuna tecavüz etti ve yine toplu tecavüze uğrayan 15 yaşındaki başka bir
kız çocuğunun cesedi nehirde bulundu.
Bu olayların ardından alınan başlıca önlem, polisin sokağa çıkan genç kadınları ve çiftleri uyarmasıydı; böylelikle
sözüm ona taciz ve tecavüzle mücadele
ediyordu.
Hindistan Yeni Sendika Girişimi
(NTUI), yayınladığı bildiride, yaşanan
olayı anlamlandırmada önemli olduğunu düşündüğümüz şu ifadelere yer

verdi: “Yeni Delhi’de kendiliğinden
gelişen, bugüne kadar Hindistan’da tecavüze karşı yapılan en yaygın protesto
gösterilerine karşı hükümet güçlerinin
acımasız tavrı gözlendi. Hindistan’da
kadına yönelik cinsel suçlardaki artışın
temel nedeninin bir yandan kadınların
daha fazla toplumsal yaşama katılması olduğu iddia edilirken, diğer yandan
artık bu tür suçların gizlenmemesi ve
kayıt altına alınmasının önemine dikkat
çekiliyor. Bütün bunlara karşı ise, siyasi
iktidar tarafından bu tür suçları önlemenin bir yolu olarak kadınları kadın hareketinden uzaklaştırıp eve hapsetme seçeneği sunuluyor... Aslında gerçek olan
şu ki, kadına yönelik şiddet yalnızca bir
bireyin ya da grubun eylemi olmayıp
esas olarak hegemonik erkekliği yücelten patriyarkal toplumun bir ürünüdür.
Bu durum sessizlik kültürü ve sorunun
büyüklüğünün farkına varılamaması
ile devamlılık kazandı. Yasama, yürütme ve yargı sisteminin kadına yönelik
şiddet eylemleri karşısında yasalar yapmak ve kurbanın en kısa sürede adalete
ulaşmasını sağlamak konusundaki başarısızlığı, Hindistan Anayasası’nın kadın
erkek eşitliğini sağlama sözünü yerine
getiremediğini de ortaya koyuyor. Bu da
suçun soruşturulması ve adalet sisteminin kadına yönelik işlenen suçları hakkıyla kovuşturmasıyla mümkün olacaktır... Ne çatışma bölgelerinde, ne de kamusal alan ya da işyerlerinde, hatta dört
duvar arasında kadına yönelik tecavüz
ve diğer cinsel suçların cinsellikle ilgisi
yoktur. Tecavüz, iktidar ve erkeklik tarafından belirlenen toplumsal kültürün
göstergesi olan cinsel şiddet biçimidir.
Erkekler tarihsel olarak cinsel ayrımcılığa ilişkin toplumsal kültürü yerleştirmek için şiddete başvururlar.”

Rizana Nafeek ve tüm göçmen ev işçileri...

“Rizana’ya özgürlük”
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Sri Lanka’lı göçmen Rizana Nafeek, 9 Ocak 2013’te Suudi Arabistan’da
idam edildi. Çocuk bakıcısı olarak çalışan Nafeek, 2005’te baktığı çocuğun
ölümüne sebep olma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Tutuklanmasının ardından, ifadesinin çevirisinin çarpıtılarak
yapılması, avukat bulundurulmaması
gibi çeşitli hukuksuzluklarla ilerleyen
yargılama süreci, yedi yılın sonunda,
infazla sona erdi. İdam, yalnızca Suudi Arabistan’daki hukuk sisteminin

işleyişine ilişkin eleştirileri gündeme
getirmekle kalmadı, ülkede sayıları bir
ila bir buçuk milyon arası olduğu tahmin edilen göçmen ev işçileri konusunu da tartışmaya açtı. İş yasalarında
esamesi okunmayan göçmen ev işçileri, sömürüye hatta zorla çalıştırılmaya
son derece açık bir konumda yaşarken,
işverenleri tarafından suçlandıkları durumlarda, iş ararken kaydoldukları aracı kurumun savunmalarını üstlenmesini
ummaktan başka çıkar yolları yok.

DÜNYADAN

Kuzey İrlanda kürtaj yasasını
yeniden düşünecek
Kuzey İranda Sağlık Bakanı James Reilly, kürtaj yasasının en kısa
zamanda yeniden düşünülerek, muğlak ifadelerinin “aydınlatılacağını”
belirtti. İrlanda’da kürtaj, ancak gebelik kadının yaşamını tehdit ettiği hallerde yasal. Gebeliğin hangi noktada
bir kadının hayatını tehdit eder hale
geldiği ve kadının sağlığını korumak
adına sağlık personelinin atması gereken adımlar, yeni düzenlemeyle açığa
kavuşturulacak. Hükümet, Galway’de
bir hastanedeki sağlık personelinin düşük yapmakta olan 17 haftalık hamile
Savita Halappanavar’a kürtaj yapmayı
reddederek ölümüne sebep olması sonucu konuyu gündemine aldı.
Katolikliğin en kuvvetli olduğu
ülkelerden İrlanda’da kürtaj konusu,
“gebelikte kadının ve bebeğin hayatına

yönelik eşit koruma” ilkesi üzerinden
tartışılıyor. Yeni düzenleme konusunda
yapılan açıklamalar, intihar ihtimalini
de “hayata yönelik tehdit” olarak kabul
ettikleri için kürtaj karşıtı grupları şimdiden harekete geçirdi bile. Buna karşılık, feminist ve seçim-yanlısı (prochoice) gruplar, bu düzenlemeyi yine
de olumlu bir adım olarak görüyor ve
kürtajın başka açılardan tartışılmasının
önünü açabileceğini vurguluyorlar.

Amerika’da seçimi kim kazanmıştı?
6 Kasım’da yapılan seçimlerde
muhafazakâr Mitt Romney’ye karşı,
liberal Barack Obama’nın yeniden seçilmesi, aynı esnada yapılan referandumlarla çeşitli eyaletlerde eşcinsel
evliliğin tanınması, Amerikan Yüksek
Mahkemesi’nin “Obamacare” olarak
bilinen “Karşılanabilir Sağlık Hakkı
Yasası”nı anayasaya aykırı bulmaması
gibi kimi gelişmeler, 2012 yılını Amerika’daki kadın hakları ve LGBT aktivistleri nezdinde “iyi bir yıl” haline getirdi.
Buna karşılık, 2013’ün daha ilk ayı itibariyle, bu olumlu resme gölge düşmeye başladı bile.
Öncelikle, Guttmacher Enstitüsü’nün
geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporuna göre 2012, Amerikan tarihinde kürtaj
(ve yanı sıra üreme sağlığı) haklarını
kısıtlayan en çok sayıda yasanın çıkarıldığı ve uygulamaya konulduğu yıl oldu:
Daha önceki rekor, 93 yasayla 2011 yılına aitken, 2012’de bu sayı 136 oldu. Dahası, 2013-2014 dönemi içerisinde karara bağlanması beklenen daha da fazla
sayıda taslak, eyaletlerin yasama organlarının masaları üzerinde bekliyor...
Ayrıca, 2012 seçimlerinde rekor sayıda kadın seçilerek iş başı yapmışken
(Parlamento’ya 80, Senato’ya 20 olmak
üzere 100 kadın seçildi; ki bu, Meclis
genelinde yüzde 20 temsiliyet demek
oluyor, yani “rekor” rakam, aslında pek

de yüksek sayılmaz), yılın ilk günlerinde Meclis’in ne yapmadığı büyük eleştiri konusu oldu: Süresi dolan Kadına
Yönelik Şiddet Yasası, yenilenmek üzere oylamaya dahi çıkarılmayarak sessiz
sedasız “öldü”.
Yasamanın durumu böyleyken, Yargı
da boş durmadı. California’da bir kadına, etrafın karanlık olmasından faydalanarak ve kadının erkek arkadaşı olduğu
izlenimini yaratarak tecavüz eden adamın aldığı ceza, temyiz mahkemesince
kadının evli olmaması gerekçesiyle iptal edildi. Mahkemenin kararına göre,
ancak “kocanın kimliğine bürünmek”
yasalarca tariflenmiş bir suç sayılıyor;
yani evli olmayan kadınların böyle bir
korumadan faydalanması mümkün değil.
Yani liberal hükümetin dört yıl daha görevde kalacak olması,
Amerika için (ve aslında, Amerikan “yardım
paketleri”nin dünyanın
pek çok yerindeki kadınlar için pek çok sağlık
hizmetine erişimin yegane adresi olduğunu hatırlarsak, dünyanın geri kalanı için) güzel günlerin
gelmekte olduğunu pek
de düşündürtmüyor.

SWP’yi sarsan
aklama
İngiltere’nin en büyük sol partisi Sosyalist İşçi Partisi’nde (Socialist Workers’
Party-SWP) yaşanan tecavüz, daha doğrusu, aklama krizi, partinin varlığını tehdit
eden bir noktaya geldi. “Burjuva hukukuna güvenmedikleri için” konuyu polise
bildirmekten imtina eden parti yetkilileri,
hakkında şikayet bulunan üst düzey parti
yöneticisini disiplin kurulu soruşturması
yürüterek akladı. Bu aklama karşısında
pek çok kişinin partiden ayrıldığı süreçte, yürütülen soruşturmanın tutanakları
basına yansıdı: Soruşturmanın suçlanan
kişiyi iyi tanıyan insanlarca yürütülmesi,
süreç boyunca kullanılan cinsiyetçi, kadını aşağılayan dil, kadını destekleyen iki
üyenin merkez komiteden uzaklaştırılması ve kadının beyanını esas almak şöyle
dursun, incelenmesi gereken pek çok noktanın dikkate alınmaması, üstüne üstlük
parti yetkililerinin süreci sonuna kadar
savunması, soruşturmanın olduğu kadar
partinin de güvenilirliğini sarstı. SWP,
programatik düzeyde feminizmi savunan
bir parti değildi, bunun yerine “kadınların
kurtuluşu”nu hedeflediğini ifade ediyordu. Bu dönemde, SWP’den ayrılan kadınlar, patriyarkal dayanışma ve örgüt içi
demokrasinin işlememesi yanında partinin
feminizme kapalı olmasını da eleştirdiler.
Parti yönetiminin getirilen eleştirileri duymayarak, son olarak konunun kendileri
için kapandığı açıklamasını yapmasının
ardından istifalar arttı. Partinin bu krizi
nasıl aşacağını ya da erkek dayanışması
adına örgütün gözden çıkarılıp çıkarılmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Şimdilik görünen, bu patriyarkal dayanışma adına bir daralmanın göze alınmış
olduğu. Buna karşın partiden ayrılanlar
kadar, partide kalarak mücadele etmeyi
sürdüren kadınlar, olanların üstünün örtülmesine izin vermemek konusunda kararlı.
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Kriz zamanında feminizm:

Yunanistan’da kadın mücadelesi*

Kadın mücadelesi, cinsiyet ayrımcılığına son verme talebini kapitalist sisteme karşı
çıkmadan dile getiremez. Patriyarkanın, kapitalizmden bağımsız bir yapı olarak varlığını sürdürdüğü görüşünü kabul edemeyiz
Eirini Gaitanou

K

üresel kriz Yunanistan’ı çok
özgül ve yoğun bir biçimde
etkiliyor. Mayıs 2010’dan
beri, IMF-AB-AMB (Avrupa Merkez Bankası) “troykası” krizin
neoliberal yönetimini hızlandırmış durumda. Sürekli yeniden düzenlenen önlem paketleri, Avrupa sermayesini kurtarmaya yönelik olmakla beraber, yeni
dönemin neoliberalizmini belirlemede
Yunanistan’ı kobay olarak kullanıyor.
Alınan önlemler, hem toplumun
büyük bir kesiminin yaşam standartlarında ciddi bir düşüşe hem de
siyasetin ve devletin otoriterleşmesine
paralel giden sınıfsal bir kutuplaşmaya
yol açıyor. Son iki yıldır toplumsal ve
siyasi direnişler de tırmanışa geçmiş
durumda; bu direnişlerin döngüsel ve
çekişmeli doğasına rağmen toplumda
bir yarılma olduğu açıkça görülüyor. Bir
o kadar açık olan başka bir şey de, krizin
toplumun en korunmasız kesimlerini,
özellikle de kadınları ve gençleri çok
daha fazla etkilediği.
Toplumsal hareketler Yunanistan’da
son üç yıla damgasını vurdu. Bu
bağlamda, kadınlar krizden oldukça
etkilenen bir toplumsal kategori olduğu
için, feminist hareketin de güçlenmesini
beklerdik. Ancak, kadınların sorunları
ciddi bir şekilde ele alınmamakla kal-

mıyor, kriz döneminde yanıltıcı ya da
lüks olarak görülüyor.
Krizde kadınların durumu
İşsizlik oranı, Haziran 2012’de,
kadınlarda %28,1, erkeklerde ise %21,7
ile Yunanistan’ı, AB üye ülkelerine
kıyasla işsizlikte cinsiyet farkının en
fazla olduğu ülke pozisyonuna soktu.
İstihdam oranlarında da belirgin bir
fark var: kadınlarda %48,6’ya karşılık
erkeklerde %71,1. Hâlihazırda 15 24 yaş arası kadınların %62,1’i işsiz,
erkeklerde ise bu oran %46,8. Çalışma
koşullarında da çarpıcı farklılıklar var;
güvencesiz işlerde, işten çıkarmalarda,
ücretlerin ve işçi haklarının iflas ettiği
durumlarda başı kadınlar çekiyor.
Ücret eşitsizliği bir kural haline gelmiş
durumda. Hamile kadınlar ya işten
atılıyor ya da çocuk sahibi olmamayı
taahhüt etmek zorunda bırakılıyor ve
bu “tehlike” yüzünden düşük ücret
alıyor. Kadınların sosyal güvence hakkı
vahşice ihlal ediliyor ve emeklilik yaşı,
annelik izni, çocuk bakım hizmeti gibi
pozitif ayrımcılığa dayalı haklar ortadan
kaldırılıyor.
Krizin başka bir sonucu da refah
devletinin çökmesi ki, bu, kadınlar için
doğrudan sonuçları olan bir durum. Zira
açılan boşluğu kadınların doldurması
bekleniyor. Kreşler, gündüz okulları,
evde yardım, rehabilitasyon merkezleri
ve hastaneler gibi kamu hizmetleri,

pek çok yerel yönetim hizmeti ve sivil
toplum kuruluşu ya kaldırılıyor ya
da özelleştiriliyor. Bu ihtiyaçlar artık
ekseriyetle ailelere yükleniyor. Yeniden
üretim gereklerini karşılanması için
aileye dönüş, kriz döneminde birden çok
amaca hizmet ediyor: devlet giderlerinin
azaltılmasına, ilkel güvenlik ağlarının
oluşturulmasına, ücret kesintilerinin
emek gücünün yeniden üretimini
tamamen
durdurmasına,
yeniden
üretimin bazı işlevlerinin meta alanının
dışına itilerek engellenmesine ve
sistemin yeniden üretimi için gerekli olan
hiyerarşinin yeniden canlandırılmasına.
Özelleştirilen kamu hizmetleriyle de
sermaye için yeni bir kâr alanı açılıyor.
Böylece ikili ve çelişkili bir süreç işliyor:
Kapitalizm bir yandan bazı sektörleri
özelleştirme yoluyla ticarileştirirken,
diğer yandan yeniden üretim için daha
elzem olan bazı işlevlerin meta alanının
dışında, yani aile içinde yürütülmesini
sağlıyor. Dahası, kamu sektörünün
toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesindeki rolü, kriz bahane edilerek
sıfırlanıyor. Son olarak, krizde sendikal
hareketin düşüşe geçmesi, toplumun
en korunmasız kesimlerinden olan
kadınları olumsuz yönde etkiliyor.

Krizin başka bir sonucu da
refah devletinin çökmesi ki,
bu kadınlar için doğrudan
sonuçları olan bir durum.
Zira açılan boşluğu
kadınların doldurması
bekleniyor
Kadınların krizden ne şekilde
etkilendiğinin daha iyi anlaşılması için,
istihdam alanındaki niteliksel değişimlerin de analiz edilmesi gerekir.
Kadınların emek piyasasına girişleri,
kötü çalışma koşulları ve çalışma
saatleri, vasıf bazında eksik istihdam,
toplumsal olarak aşağılayıcı işlerin
kabullenilişi ve ücretsiz emek ile
belirleniyor. Bu yüzden, neoliberalizmin
bugünkü
aşamasında
şiddetlenen
eğilim, kadınların basitçe istihdam
dışı bırakılmalarından ziyade daha
fazla sömürülmeleri oluyor. Krizde
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kadınların konumu, istihdam
yapısının ötesinde de etkileniyor;
toplumsal hayatın özelleşmesi,
bireycilik
ve
soyutlanma,
geleneksel değerlere dönüş,
kadına yönelik şiddet olayları,
psikolojik ve ruhsal sorunlar
giderek artıyor.
Kadınların krizden önceki
konumu
Yunanistan’da
kadınlar,
krizden
önce
de,
emek
piyasasındaki ücretler, işsizlik,
çalışma koşulları, terfiler ve
enformel çalışma ile ilgili ciddi
eşitsizliklerle
boğuşuyordu.
Kadınların çalışma koşulları her
zaman güvencesizdi. Elbette
kadınların emek piyasasındaki
pozisyonları arasında eğitim, yaş
ve etnik kökene dayanan büyük
farklılıklar da vardı.
Kadınların istihdama katılımını tam anlamıyla ele almak,
bunu
çevreleyen
ideolojik
çerçeveyi incelemeden imkânsız
olur. Yunan toplumu, geleneksel
toplumun bazı öğelerini muhafaza ediyor. Örneğin emek, her
zaman erkeklerle ilişkilendirildi ve
gelişimi erkeklere göre oldu. Erkek,
“ailesinin” geçiminden, bekasından ve
üremesinden sorumludur ve “ailenin
efendisidir”. Kadınlar ise kamusal
hayattan dışlandı, eve hapsedildi. Bu
kültürel ve ideolojik arka plan, din,
milliyetçilik ve ailenin rolünü pekiştiren
ve yeniden üreten küçük burjuva
ideolojisi ile desteklenir.
Bu yüzden, kadın kurtuluş mücadelelerinde, çalışmanın yanı sıra, bir
kadının “iyi bir eş ve anne” olmasına
yönelik talepler de yer aldı. Yani feminist
hareket, kadınların özgürleşmesi için
çalışma hayatına katılmalarını talep
etti, ancak düsturu “İkisini birden
yapabilirim” oldu. Kadınların yalnızca
“klasik” aile rolleriyle yetinmesi bugün
artık demode bulunsa da, bu bakış
açısının ideolojik özü geçerliliğini koruyor. Bu madalyonun arka yüzünde ise,
gücünü kadın bedeninin cinsel bir nesne
olarak sınırsızca kullanılmasından
alan bir cinsiyetçilik var. Sömürünün,
tahakkümün ve cinsiyet ayrımcılığının
bu “yeni” biçimi, kadın bedenine
dair basmakalıp görüşlerin, kadın
bedeninin
cinsel
çağrışımlarının
yeniden üretilmesinin ve kadınların
nesneleştirilmesinin sonucu; kadınlarsa
bu yöntemi çoğunlukla kabullendi
ve bu süreçte aktif olarak yer aldılar.
Kadın bedeninin ticarileştirilme eğili-

mi, ideolojik çağrışımlarının yanı sıra,
sermaye için de çoklu bir kâr alanı
açıyor.
Yunanistan’da feminist mücadeleler,
çoğunlukla iki dünya savaşı arasındaki
yıllarda ve 1974 sonrasındaki siyasi
geçiş döneminde gerçekleşti ve
kadınların konumu açısından önemli
kazanımlar elde edildi. 80’lerde kısmi
koruma yasaları çıkarıldı; ancak bu
yasalar kitlesel bir talebin sonucu
olmaktan ziyade “tepeden” indi. Bu
yüzden feminizm kurumsal bir nitelik
kazandı. Sol ise, toplumsal mücadelenin
bir erkek işi olduğu fikrine bağlı kaldı.
Sol içinden çıkmış radikal feminist
oluşumlar da elbette mevcut. Siyasi
örgütlerin çoğunun ayrı kadın örgütlenmesi var ve bazı anarşist gruplar
kadın meselesiyle ilgileniyor; özellikle cinsiyetçilik ve homofobi söz
konusu olduğunda dayanışma ağları
örgütleniyor. Ancak bunlar genellikle
tepkisel ve savunmacı hareketler oluyor
ve siyasi düzeyde veya sendikalarda,
kadınların kendi özgürlükleri için
mücadele edecekleri kalıcı, kitlesel
yapılar henüz oluşmuş değil.
Feminist mücadelenin potansiyeli
Dolayısıyla, kadınların talepleri
farklı toplumsal temsiller aracılığıyla
dile getiriliyor. Bu da, hele de kriz
döneminde, kadın sorunlarının küçümsenmesine sebep oluyor. Toplumdaki güvensizlik, daha istikrarlı

bulunan geleneksel değerlere
dönüşü ve “kanun ve nizam”
talebini güçlendirirken, erkekler de kadınlar karşısında geleneksel rollerine sarılarak “kayıp
erkekliklerini” bulmaya çalışıyor. Açıkça faşist bir çeteparti olan Altın Şafak’ın geçen
seçimlerde birdenbire %7 oy
alması, bu durumun önemli
göstergelerinden biri.
Yunanistan’da feminist mücadele, krizin bu aşamasında,
bağımsız bir kadın mücadelesi
şeklinde ilerlemiyor. Ancak
kadınların bu dönemde oynayacağı rol, ister bağımsız örgütlenmeleriyle, isterse diğer toplumsal ve siyasi mücadelelere
kitlesel katılımlarıyla olsun, kilit
önem taşıyor. Radikal toplumsal
hareketlerin yükselişte oldu-ğu
bu dönemde, feminist mücadele
de yeni bir anlam kazanıyor çünkü
yeni imkânlar ortaya çıkıyor. Belli
taleplerin gerçekleşmesi, mevcut
mücadelenin toplumsal cinsiyet
meseleleriyle zenginleştirilmesi,
burjuva sınıfıyla olan siyasi
anlaşmazlıkları derinleştirebilir; yani,
burjuva hegemonyasıyla olan çatışmayı,
kadınların
toplumda
ve
üretim
alanındaki pozisyonlarını yükselterek
kadınlar lehine güçlendirebilir ve yaygınlaştırabilir.

Kamu sektörünün toplumsal
cinsiyet eşitliğinin
desteklenmesindeki rolü,
kriz bahane edilerek ortadan
kaldırılıyor
Kadın mücadelesi, cinsiyet ayrımcılığına son verme talebini kapitalist
sisteme karşı çıkmadan dile getiremez.
Patriyarkanın, kapitalizmden bağımsız
olarak varlığını sürdürdüğü görüşünü
kabul edemeyiz. Değişimin potansiyel
öznelerinin, yani kadınların, toplumsal
konumlarının yükselmesi önemlidir
çünkü “sefil” durumda olan, toplumsal ve
siyasi mücadelede başı çekemez. Daha
da önemlisi, kapitalist hegemonyaya
maddeci bir karşı çıkış olarak farklı bir
toplumsal örgütlenmenin tohumlarını
ancak bu şekilde ekebiliriz. Bu da,
bugünün özgül kriz koşullarında, sadece
kadınların değil, kadınlarla erkeklerin
birlikte mücadelesini gerektiriyor.
________________
* Çeviri: Selin Çağatay
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Kadınların görünmeyen emeği, görünmeyen
yorgun ruhları: Asiye nasıl kurtulur?
Reklamların o etkileyici ve tahripkâr “anne eli değmiş gibi” sloganı, evdeki işin özenle,
sevgiyle yapılması gerektiğini söylüyor bizlere
Ayşe Devrim Başterzi

O

ğlumun doğumundan bu
yana her işe yardımcı olan
Asiye işten ayrıldı. Yazarken bile buna “işten ayrılma” demekte zorlanıyorum; bir terkediliş hali gibi geliyor bana. Oğlumun
“Teyzem beni artık sevmiyor mu? Çok
yaramazlık yapıp evi dağıttığım için mi
artık evimize gelmiyor?” sorularıyla,
Emile Ajar’ın Onca Yoksulluk Varken
isimli nefis romanı geldi aklıma:
“Size ilk ağızdan söyleyebilirim ki,
asansörsüz bir altıncı katta oturuyorduk
ve bu durum bütün kilolarına karşın yalnızca iki bacağı olan Madam Rosa için
gerçek bir gündelik yaşam kaynağıydı;
derdiyle kederiyle. Bize hep anımsatırdı bunu, tabii başka bir şeyden yakınmadığı zamanlar, çünkü aynı zamanda
Yahudiydi. Sağlığı da iyi değildi ve size
ta baştan söyleyebilirim ki, bir asansörü
hak edecek kadındı...
Madam Rosa’nın sadece ay sonunda
gelen bir havale için bana baktığını önceleri bilmiyordum. Bunu öğrendiğim
zaman artık altı ya da yedi yaşımı doldurmuştum, parayla bakıldığımı bilmek
beni iyice sarstı. Madam Rosa’nın beni
bedavaya sevdiğini, birbirimiz için bir
anlam taşıdığımızı sanıyordum. Bütün
bir gece ağladım; ilk büyük kederimdi
bu.”
Bu romanın başlangıç cümleleri bugünlerde sık sık aklıma geliyor; “parayla bakılmak”, “bedavaya sevilmek”,
“birbiri için anlam taşımak” üzerine düşünüyorum. Ev işlerinin, bakım işlerinin
nasıl da her şekilde kadınlara kader gibi
yazıldığını; bu işi düşük ücretle, sigortasız olarak yapan kadınlardan ev emeği
satın alsak bile bir yandan da onlardan
nasıl sevgi, şefkat ve bağlılık beklediğimizi (ve benden de beklendiğini) fark
ediyorum. Asiye ile aramdaki dayanışmanın (ve belki sömürünün) sona ermesiyle, çokça çalıştığım bir dönemde
evin içinin işlerini de üstlenmek zorunda kaldım. Üstüne bir de, evde kalayım,
okul açılmadan oğlumla zaman geçiririm diye izin alınca, kimlik bilgilerim
birbirine karıştı; ‘doktor’, ‘kadın’, ‘ev
kadını’, ‘anne’, ‘akademisyen’...
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Her sabah 7’de, "Evdeyim, güzel
şeyler yesin" düşüncesiyle, ballı börekli
kahvaltı hazırlıklarıyla başlayan gün,
"Ben bunu beğenmedim anne!" diyen
oğlumun peşinden dolaşmakla, kahvaltı
sofrasını topladıktan sonra evin kiri pası
ile uğraşıp hızla öğle yemeği için "besleyici" yemekler hazırlamakla devam etti.
"Sen benimle oynamak için izin almıştın hani?" serzenişine yenik düşüp (ben
bunun için izin almamış mıydım zaten?)
oyunla geçen 1-2 saatten sonra bulaşıklar,
çamaşırlar, ütü, etrafı düzenleme işleri ve
bir de üstüne “Evdeyim, dolma da yaparım, fasulye de,” düşüncesiyle hazırlanan akşam yemeği... Hazırlaması 1-2
saat alan bir iki kap yemeğin 10 dakika
içinde hızla tüketilip, üstüne de bir yığın tabak tencere bulaşığı bırakması büyük haksızlık! Bir de üstüne, “Tüm gün
evdeydin, şunu da sen yapsana...” diye
başlayan cümleler çıldırtıcı. Ev işlerinin ruhu en tüketici yanlarından birisi,
hiç yapılmamış gibi hızla tükenmesi ve
yeniden yeniden aynı işleri, aynı şekilde
yapma gerekliliği. Bant düzeninde çalışan ve aynı işi aynı sürede yapan işçilerde görülen ruhsal hastalıkların sıklığı;
iş psikolojisi ile uğraşanların katkısıyla,
bandın farklı görev bölmelerinde yer
değiştirme ile önlenmeye çalışılırken,
bir kadından yaşamı boyunca her gün

aynı rutin işleri yapmasını beklemek ne
kadar çok ruhsal soruna yol açıyor, fark
etmemek imkânsız.

“Çamaşırları yıkamamışsın,”
“ütülenmemiş,” gibi
gözlemlerin de anlattığı gibi,
varlığının değil yokluğunun
farkına varılan emek türü ev
işleri
Bir haftalık tam zamanlı ev çalışanlığımdan sonra okullar açılıp işe dönünce, görüştüğüm her kadın hastama,
danışanıma kaç çocuğu olduğunu,
çocukların yaşlarını, ev işlerini
nasıl hallettiğini, ev işlerini beraber
üstlendiği kimse olup olmadığını daha
da özenle sormaya başladım. Çalışmaya
başladıktan sonra, akşamları eve dönüşte ise yüküm arttı; elbette önceden de
ev işleri yapıyordum ama Asiye’nin gidişiyle üstüme kalan işler boyumu aştı.
Eşim ona söylediğim işleri yaparken,
oğlumun okul formasını yıkamak ya da
biten deterjan yerine deterjan almak gibi
“önemsiz detayları”, ben söylemezsem
kendi deyişiyle “akıl edemiyordu”. O
zaman fark ettim ki, var olan işleri yapmak yanında, bu işlerin nerede, ne zaman, nasıl yapılacağını belirlemek, organize etmek de benim işimdi. Böylece,
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yorgun argın ve yapmayı planladığım
birçok işi yerine getirememiş olmanın
huzursuzluğuyla gece bir gibi yatağa
girer oldum. Oğlumun toplamadığı
oyuncakları,
yemediği
yemekler
çabucak öfkelendirmeye başladı beni.
Eşimle kısa bir zaman içinde, yıllar
önce kız kardeşlerimle yaptığım gibi,
“Bunu da bir zahmet sen yap artık,” didişmelerine başladım.
Yıllar boyunca her gün evime gelen, oğlumu seven, her yere çeki düzen
veren Asiye’yi özlerken (onu yaptığı
iş için mi özlüyorum, kötü kalpliyim,
bencilim düşüncesiyle de baş etmeye
çalışarak), onun bir de kendi evine gidip kendi evinin işlerine zaman ayırdığı,
bir ev yetmez gibi iki evin işleriyle uğraşmasının yoruculuğu, yıpratıcılığı ve
üstelik bunun karşılığında güvencesiz,
esnek çalışma saatleri boyunca emeğini oldukça ucuza satışı aklıma geldikçe
sosyalist tarafımın içi daraldı, içimdeki
feminist nefes alamaz oldu.

Modern zamanların ev
işlerinin kadın ruhundaki
etkilerinden birisi,
tekdüzeleşmenin sıkıntısı
İç daraltısından devam edersek
kadınlarda birçok ruhsal hastalık
erkeklerden sık görülüyor. Bunun
nedenini sadece biyolojiyle, üreme
hormonlarıyla açıklamaya çalışmaksa
nafile bir çaba. Biliyoruz ki, tıp kitaplarının ehlileştirici söylemiyle kadın
erkek eşitsizliği, ama doğru tanımıyla
patriyarka, kadın ruhunu birçok yerinden birçok şekilde yaralıyor, kanatıyor. Şiddet, yoksulluk, özgürlüğün
kısıtlanması, kendi yaşamı hakkında söz
hakkı olmaması ilk akla gelenler. Kadınların çalışma şekilleri, yaptıkları iş
değişse, harcadıkları zaman farklılaşsa
da, alınlarına yazılıymış gibi davranılan
ortak bir iş alanı söz konusu: Ev içi.
Ev işlerine dair muhafazakâr ideolojilerin sıkça altını çizdiği “cinsiyete
bağlı iş bölümü”nün en önemli sorunlarından birisi kadının emeğinin görünmezliği. Kadınların yaptığı işin ekonomik bir karşılığı sıklıkla yok, kadınlar
bu uğraşları karşılığında ücret, maaş
vb. elde edemedikleri gibi, emeklilik,
sosyal güvenlik haklarını da elde edemiyorlar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde, insanların, yemek,
barınmak gibi temel ihtiyaçlarından hemen sonra gelen güvenlik gereksinimi iş
güvenliğini de kapsar. Bunun üstündeki sevme, sevilme basamağının hemen
ardından takdir edilme, saygı görme

basamağı gelir ki, birçok
kadının yaptığı işler zaten
yapılması gereken ödevler
olarak görülmekte ve nadiren takdir edilmektedir.
“Çamaşırları yıkamamışsın”,
“ütülenmemiş” gibi, gözlemlerin de anlattığı gibi
varlığının değil yokluğunun farkına varılan emek
türü ev işleri. Hiç durmadan yinelenen, ağır sorumluluk gerektiren, gecesi
gündüzü belli olmayan ve
üstüne bir de “kadınlığınız
gereği severek yapmanız”
beklenen bu işler, kadınlarda ciddi olarak tükenmişliğe yol açar.
Modern zamanların ev
işlerinin kadın ruhundaki
etkilerinden birisi, tekdüzeleşmenin sıkıntısı. Uzun
zamanlar boyunca kadınlar
pişirdikleri şeyleri bahçelerinde yetiştirmişler: 17. yüzyılda İngiltere’de mesela, evlerin iç bahçeleri fesleğenler, biberiyelerle bezeliymiş, pişirmesi ve hazırlanması zorlu, maharet gerektiren işler
yapılır ve ürünün keyfi çıkarılırmış. Günümüzün acımasız dünyası, kadınları üç
kuruşa çalıştırıp eve girdiklerinde hızla
hazırlanacak yemeklere yöneltiyor. Hazır yemekler, çorbalar kadının ürettiği
ile arasına mesafe koyuyor, onu yabancılaştırıyor yaptığı işe. Son iki yüzyıldır
yaptığı işten keyif almadan, zorunlulukla, çalışabileceğinin çok üstünde, tükenerek çalışmak kapitalizmin insanların
ruhunu yaralamasının temel yollarından
birisi...
Reklamların o etkileyici ve tahripkâr
“anne eli değmiş gibi” sloganı, evdeki
işin özenle, sevgiyle yapılması gerektiğini söylüyor bizlere. Kadınların ev
içinde harcadıkları oldukça yorucu bir
diğer emek türü, duygusal emek. İki
buçuk yaşındaki ikiz çocuklarının her
gün birkaç kez dağıttıkları bir yığın
oyuncağı, sabırla, şefkatle toplaması gerektiğini düşünen bir kadının güler yüzlü haline harcadığı emek, o işe harcanan
fiziksel emekten daha yorucu. Küçük
yaşta çocuğu olan kadınlar görüşmelerde; gün boyunca çocuklarına bakmaya
çalışırken kendilerini yorgun, tükenmiş
hissettiklerini ve “yeterince iyi bir anne
olamadıkları için” duydukları utancı,
bunu dile getirdikleri, akıllarından geçirdikleri zaman bile kendilerini “kötü
ve yetersiz” hissettiklerini aktarıyor.
Sonuç olarak ev içinin tüm işleri
kadın ruh sağlığı üzerinde tahripkâr etkiler yaratmakta. Günümüzde her beş

kadından biri yaşamında en az bir kez
mutsuzluk, keyifsizlik, keder, hiçbir
şey yapmak istememe, uyku ve iştahta
bozulma, yorgunluk, bitkinlik, suçluluk, değersizlik ve intihar düşünceleri
ile seyreden depresyon dönemi geçirmekte ve bir defa geçirenlerin yaklaşık yarısında depresyon kronikleşmeye
başlamakta. Depresyonun dünyanın en
acil sağlık sorunları listesinde 2020’de
ikinci, 2030’da ilk sıraya yerleşmesi
bekleniyor. Depresyonu önlemek için
yapılacak çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması gerekiyor. Bunun için de sosyal politikalarda,
her iki cinsin ev işlerini ve bakım hizmetlerini benzer şekilde paylaşmalarına
dönük önlemlere ağırlık verilmesi, ev
işlerinin ve bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi ve kamulaştırılmasına yönelinmesi gerekiyor.
Sözlerimi, bir hastamın yıllarca içime yük olacak öyküsüyle bitiriyorum.
Son altı ayda iki defa intihar girişiminde
bulunan 70’li yaşlarda; 50 yıldır sürekli
şiddet gören, eşi tarafından iki defa burnunu kırılan ve altı ay önce neredeyse
canına kastetmesinden sonra çocuklarının yanına taşındığında ne sağlık güvencesi, ne emekli maaşı, ne de malı mülkü
olan bir kadın: “Senelerce dört çocuk
büyüttüm, bir adamı her şeyimle sırtımda taşıdım, bir evin her işini tek başıma yaptım, eşimin annesine babasına
senelerce baktım. Şimdi ne yaşayacak
evim var ne de torunuma bir çikolata
alacak kendi param, çocuklarımın eline
bakıyorum, onların sırtında kamburum,
bana "neden yaşamalısın" diyorlar, benim artık çalışacak halim mi var?”
feminist
politika
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Ataerkil baskının çok yoğun olduğu işçi sınıfından ailelerde, kadınlar tüm bu baskıya
rağmen çalışmak istiyorlar
Söyleşi: Öznur Subaşı
Türkiye’de son dönem hükümet politikaları iş ve aile yaşamını uyumlulaştırmayı esas alarak kadınlar için esnek
çalışma modelini öneriyor. Önerilen
istihdam modelleri işgücü piyasasının
cinsiyetçiliğinin artmasına, kadınların piyasada görünmezleşmesine sebep
olduğu gibi, kadınları "kutsal aileler"
içerisinde hapsedip, onların ikinci cins
konumlarını tüm alanlarda meşru hale
getiriyor. Kayıp İşçi Kadınlar adlı kitap
esnek ve güvencesiz istihdamın kadınların hayatındaki etkisini tüm gerçekliğiyle anlatıyor. Kitabın yazarlarıyla "Kadınlar için nasıl bir istihdam?" sorusu
üzerinden konuştuk…
Araştırmanın temelinde “Kadınlar için nasıl bir istihdam?” sorusu
yatıyor. Neden odağınızda tekstil,
hizmet ve gıda sektöründe çalışan işçi
kadınlar var?
Belkıs Kümbetoğlu: 1992’den
beri istihdam konusunda çalışıyorum.
Türkiye’de 1980’lerden sonra kadın
istihdamının giderek düşen oranları
var. Yıllardır kadınları istihdama çekme
çabalarına rağmen, baktığımızda hâlâ,
kadınlar için değişen çok bir şey olmadığını görüyoruz. Burada belki esas düşünmemiz gereken “Kadınları hangi tür
istihdama çekmek istiyoruz?” sorusu olmalı. Türkiye’de kadınlara baktığımızda, piyasanın onlardan beklediği donanımlara sahip olmadıklarını ve mümkün
olduğu kadar az süre çalışma yaşamında
kalan ve sonrasında eve dönen kadınlar
olduğunu görürüz. Yani istihdama
çekilmeye çalışılan kadınların büyük
bir bölümü araştırmada ilgilendiğimiz
kadınlardı. “Eğer düşük gelirli bu
kadınları bu tür işlere çekmek istiyorsak,
neden Türkiye bunu başaramadı, neden
kadınların istihdam oranı artmadı?” Bu
soru bizi yola çıkarmıştı.
Aylin Akpınar: Evet Belkıs uzun
yıllardır bu alandaydı. Benim bu araştırmaya başlamadan önce istihdamla
ilgili bir çalışmam yoktu; fakat kadın
sorunlarına duyarlılığım beni dört elle
bu çalışmaya sarılmaya itti. Araştırmanın sınıfsal boyutları var elbette ama bunun ötesinde, “Bu sorun bütün kadınları
kapsıyor” derim, ben tüm bu araştırmaya baktığımda.
Türkiye’de, tarımdaki çözülme ve
kente göçle birlikte kadınların istih12
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dama katılma oranlarının azalmasının, kadınların ücretli iş gücü olarak
istihdam edilmeyişlerinin sebepleri
neler?
Aylin : Her şeyden önce, istihdama
katılmak sigortalı, güvenceli ve kayıtlı
bir şekilde çalışmak olarak değerlendiriliyor. Biliyoruz ki kadınlar çalışıyorlar, hatta öyle çok çalışıyorlar ki,
duygusal emek bile kadınlar için sömürü alanı. Aile içerisinde yaptıkları
işçiliğin çok çeşitli biçimlerini düşünebiliriz; sadece hanenin yeniden üretimi
için bulaşık, yemek, çamaşır değil, yanı
sıra bütün sosyal ve duygusal ilişkileri
düzenlemek de kadınların çalışma alanı. Ama tabii ki bunun ötesinde ücretli
çalışma diye düşünürsek, Türkiye’de
tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan
kadınlar, küresel iş bölümü bağlamında
Türkiye’ye biçilen rollerle birlikte tarım
sektörünün çözülmesiyle kentlere geliyorlar. Sonrasında kentteki istihdama
katılmadıklarını görüyoruz. Çünkü tarımda ücretsiz olarak çalışan kadınlar,
işverenler tarafından kentlerde tercih
edilmiyorlar, yani Türkiye’de görünen
sorunlar ücretli emek boyutunda. Ataerkil baskının çok yoğun olduğu işçi sınıfından ailelerde, kadınlar tüm bu baskıya rağmen çalışmak istiyorlar. Üstelik
araştırmada gördük ki, çalışmak istediklerinde yönlendirildikleri işler, ailedeki
görevlerini yerine getirebilecekleri işler.
Belkıs: Kayıt dışı istihdam deyince
istihdam kayıplarından söz ediyoruz;
kadınların büyük çoğunluğu kayıtdışı
çalışıyor, yani kayıp işçiler. Kadınların

çalışmasını istiyorsak öncelikle iş piyasalarında onlar için var olan koşullara
bakalım. Kadınları istihdama çekmek
istediğimizde, kadınlar hangi koşullarla
karşılaşıyorlar? Burada hangi grup kadınlardan bahsettiğimiz önemli, fakat
kadınların büyük çoğunluğu piyasaların
beklediği donanımlara sahip değiller.
Dolayısıyla kadınlar, kitapta bahsettiğimiz oldukça güç koşullar altında çalışmak zorunda kalıyorlar ve bu koşullara
en fazla yedi - sekiz sene dayanabiliyorlar. Bu koşullarda kim çalışmak ister?
Daha yüksek eğitimli kadınların istihdama az katılıyor olmasının nedeni, toplumsal cinsiyet rollerinin baskısı. Kadınları bir taraftan üç çocuk doğurmaya
teşvik etmek, onları bugünün koşulları
altında çalışma hayatına insani şartlar
altında çekmenin koşulunu ortadan kaldırıyor.
Kitabın bir bölümünde iş kazalarından bahsediyorsunuz. İş kazaları deyince, ağırlıklı olarak aklımıza
erkekler gelir, yani iş kazası algımız
cinsiyetlidir aslında. İş kazaları ve
daha genel olarak çalışma hayatının
zorlukları açısından sizce kadınlar ve
erkekler arasındaki farklılıklar nelerdir?
İnci User: İş kazalarına ilişkin algı,
sizin de belirttiğiniz gibi, erkeklere
odaklı ve bu bir yere kadar anlaşılır bir
durum, çünkü erkekler daha ağır sanayi
kollarında çalışıyor ve uzuv kaybına,
hatta kendilerini ölüme götüren
kazalarla karşılaşıyorlar. Araştırmaya
katılan kadınlar da bu nedenle kendi
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maruz kaldıkları, buhardan yanmak ya
da ellerini dikiş makinasına kaptırmak
gibi kazaları baştan “hafif ve önemsiz”
diye tanımlamak eğilimindeler. Dahası, atölyelerde hiçbir önlem alınmadığı
halde, kadınlar uğradıkları kazaların
tek sorumlusunun kendileri olduğunu
düşünmeye şartlanmışlar. Kaza geçirdiklerinde de çoğu zaman ne hastaneye
gidebiliyor ne de izin alabiliyorlar. Ama
bizim için kazalardan daha da çarpıcı
olan bulgu, kadınların iş sağlığı ve iş
kaynaklı hastalıklar konusundaki yetersiz bilgileri ve talepleri oldu. Onların
sağlığı hiç umursanmıyor ve kendi adlarına da yapabilecekleri fazla birşey yok.
Belkıs: Birçok kadın iş yerinde parmaklarını ve kollarını makinelere kaptırarak, çeşitli şekillerde bedenlerini inciterek çalışmalarına devam ettiklerini
anlattılar. Çünkü iş kazaları genellikle
iş kazası olarak değil çalışan işçi kadınların beceriksizliği olarak değerlendiriliyor.
Aylin: Tabii ki, aşırı rekabete yönlendirilen kadınlar kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu da iş kazalarına
yol açan şeylerden birisi, ütü atölyesinde ütü yarışı yapmak mesela.
Kadınlara mutlu evleri ve
çocukları hedef gösteren, kadınları bu
alanlara hapseden politikaların çok
yoğun olduğu dönemlerden geçiyoruz
ve annelik, kutsal aile masalının en
önemli parçası. Kitapta çalışan kadınların kendilerini çocuklarına yeterli zaman ayıramamak konusunda
suçlu hissetmeleriyle ilgili veriler var.
Bu konuda neler söylersiniz?
Aylin: Feminist politika açısından
annelik kavramı çok önemli, çünkü kadınlar hangi sınıftan olurlarsa olsunlar
annelik onlar için kutsal. Eminim başka
sınıftan kadınlarla araştırma yapılsa da
suçluluk duygusu ön plana çıkacak. İşçi
sınıfından kadınlar çok ağır şartlarda çalışıyorlar ve ataerkil değerlerle kuşatılmış durumdalar. Bu koşullar, araştırma
yaptığımız kadınların suçluluk duygusunun katmerlenmesine yol açıyor diyebiliriz. Örneğin, kadınlar bir taraftan
geleneksel aileyi sürdürme beklentisiyle
çocuğun tüm yükünü omuzlamaya mahkumlar, diğer taraftan imkansızlıklardan
dolayı çocuklarını tekstil atölyesine getirip onların da toz yutmasına katlanmak
zorundalar; bu yüzden bu kadınlarda
çocuklarına karşı suçluluk duygusu çok
yoğun.
Mesela, telefon etmek bile bir lüks,
kayıtdışı çalışan kadınlar için. Çocuklarını aileden birine bırakmış olan kadınların, akıllarının arkada kalmaması için
telefon etmeyi bırakın, tuvalete gitmeye

izinleri yok. Pazar günleri sosyalleşme
açısından toplumumuzda önemlidir.
Kadınlara, özellikle tekstil sektöründe,
pazar günü değil de hafta içi bir gün izin
vermek istiyor işverenler. Pazar gününü
ailesiyle, çocuklarıyla geçirsin algısı
yok.
AKP son dönemde iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma politikalarına
hayli ağırlık veriyor. Siz çalışmanızda, uyumlulaştırmak değil dengede
tutmak kavramının daha uygun olacağını söylüyorsunuz. Patriyarkal
baskının kadınlar için özel ve kamusal alanlarda bu kadar yoğun olduğu
şartlarda, dengede tutmak kavramıyla tam olarak nereye işaret ediyorsunuz?
Belkıs: Çalışma koşullarını insanileştirme lafı aslında herkese ne anlatıyor bilmiyorum, ama şu an gerçekten
bazı koşullar düşünemediğimiz kadar
ağır; ancak onun içinde yaşadığımızda
anlayacağımız bir düzeyde. Öncelikle
çalışma koşullarının dayanılabilir hale
getirilmesi gerekiyor. Kreş gibi talepler
bu alanda hayal gibi gözüküyor, çünkü
kadınlar yoklar, kayıplar. Olmadıkları
için sendika yok, sendika olmadığı için
de sesleri ve talepleri yok. Sendikalarla konuştuğumuzda kayıtlı işçilerin örgütlenmesinde sorun yaşarken kayıtdışı
işçiler için bir şey yapamayacaklarını
anlatıyorlar. Dolayısıyla bu kadınların
sorunlarının çözülmeden, durumlarının iyileştirilmesi kavramı hayli garip.
Çünkü sistemin kendisi bu koşulların
devamlılığını istiyor. Dünya Bankası
raporlarından biliyoruz ki; son yıllarda
Türkiye’ye önerilen istihdam raporlarında, Türkiye işgücü piyasasının bütünüyle değişmesi ve esneklik koşullarının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Sizin çalışmanızla eşzamanlı olarak, Ulusal İstihdam Bürosu Strateji
Belgesi yayınlandı. Avrupa’daki güvenceli esneklik kavramı Türkiye’de
de kadınlara bir model olarak sunuluyor. Rapordaki temel hedeflerden
ikisi, kayıt dışı istihdamın azaltılması
ve, tabii ki, istihdam oranlarının artırılması. Tüm araştırmadan sonra,
hükümetin temel hedeflerini de göz
önünde bulundurarak, yola çıktığınız
soruya bulduğunuz cevap nedir? Yani
kadınlar için nasıl bir istihdam talep
etmeliyiz?
Belkıs: Geçmişteki kuralları iş yasalarıyla belli ve insanın çalışma hayatının
güvenceye alındığı, gelecek güvencesinin sağlandığı bir biçimin karşısına konan son derece muğlak, belirsiz koşulları içeren bir kavram esneklik. Avrupa’da
güvenceli esneklik kavramı kullanılıyor.
Fakat sorun sadece sigorta değil. Sigortasızlık, tabii ki büyük bir sorun, ama
esas olarak hak ihlallerinin üstü kapanıyor. Bir çalışan olarak, çalıştığınız
firmada gözükmüyorsunuz, dediğimiz
gibi kayıpsınız, varlığınızı ispatlayamıyorsunuz. İş yerinden iki kişinin tanıklığıyla belki ispatlanabilir ama o iki kişiyi
asla bulamazsınız. Dışarıda bir işgücü
ordusu var; krizler bu ekonomi piyasasında insanların sırtında Demokles’in
Kılıcı gibi sallanıyor ve siz esneklikten
bahsediyorsanız, çalışanı ikincil bir konuma aldınız demektir.

Kreş gibi talepler bu alanda
hayal gibi gözüküyor, çünkü
kadınlar yoklar, kayıplar
Aylin: Güvenceli esneklik, Avrupa’daki istihdam ve iş piyasalarından
hareketle, bize empoze edilen bir model
olarak geliyor. Aslında kitapta bahsettiğimiz kadınların çalışması, 19. yüzyıl
İngiltere’sindeki koşullara benziyor;
İngiltere’nin ilk endüstri devrimine soyunduğu vahşi kapitalizm dönemine...
O dönemde ister istemez piyasaya çekilen kadın ve çocuk emeği oldu. Türkiye
o süreçleri şimdi yaşıyor.
Belkıs: Görüşmelerin birinde bir kadın, uzun süre mesaiye kaldıkları için
kocasıyla birbirlerini haftada üç dört
saat gördüğünü söylemişti. Hangi aile
yaşamından bahsettiğimizi düşünelim,
hangi aile koşullarını uyumlulaştırıp
iyileştireceğimizi?
Aylin: Ama tabii ki, bunun alternatifi olarak, hükümetin önerdiği politika,
kadınları eve kapatacak kutsal aileyi dayatan modeller olmamalı.
feminist
politika
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AKP’nin kadın istihdamı politikasının
düşündürdükleri…

Esnekliğin de güvencesizliğin de cinsiyetli olduğunu ve bundan en çok zararı
kadınların göreceğini biliyoruz
Zeynep Bursa

K

adınların istihdam edilme
oranları ve bu istihdamın
yapısal niteliği (genellikle
esnek ve güvencesiz) üzerine feminist sözümüzü güçlendirmek
zorundayız. AKP Hükümeti’nin yayımladığı Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı
(2012-2023) ve bu uzun dönemli stratejinin ikişer yıllık eylem planları, biz kadınların istihdamı üzerinde yeni engeller oluşturacak gibi görünmekte.
Ulusal İstihdam Stratejisi’nin dört
temel hedefi göze çarpmakta: işsizlik
oranının düşürülmesi, istihdam oranının
(özellikle de kadın istihdam oranının1)
arttırılması, kayıtdışı istihdamın azaltılması ve son olarak da tarım dışı büyüme
esnekliğinin artırılması. Bu temel hedeflerinin gerçekleştirilmesinde öngördüğü
“sihirli” yöntem ise, esnek ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak. Oysa biz,
esnekliğin de güvencesizliğin de cinsiyetli olduğunu ve bundan en çok zararı
kadınların göreceğini biliyoruz.

Taslak’ta esnek
çalışma, çocuk sahibi
olan kadınların işgücü
piyasasından kopmasının
engellenmesinde çözüm
olarak sunuluyor
Bununla birlikte Taslak’ta, kadınların, işgücü piyasasına sınırlı olarak katılması ya da katıldığında kayıt dışı ve
düşük ücretli işlerde istihdam edilmesi,
daha yüksek işsizlik riskine maruz kalması gibi önemli tespitlerle de karşılaşıyoruz. Kadınların toplum tarafından geleneksel “kadın meslekleri”ne hapsedilmesi ve görece yüksek ücretli ve sosyal
güvencesi olan alanlara girmesinin fiili
olarak engellenmesi tespiti de var. Yine
Taslak, kadınların geleneksel olarak eğitim fırsatından yoksun bırakılmalarının
da istihdama katılmada onları dezavantajlı duruma düşürdüğünü vurgulamakta. Kadınların işgücüne katılımının ve
istihdamının önündeki engellerden biri
olarak, “ev işi, çocuk, yaşlı ve özürlü
bakımını kadının görevi olarak benim14
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seyen toplumsal cinsiyet anlayışı”ndan
da bahsedilmekte.
Yani hükümetin istihdam stratejisi,
kadınların istihdama katılmakta yaşadığı engelleri ve güçlükleri ifade etmekte o kadar geri bir noktada değil. Bu
yaklaşımın bir bütün olarak anlaşılması içinse bu sorunlar için önerdiği çözümlere bakmak gerekiyor. Bu nedenle
Taslak’ın iki temel kavramına -esneklik
ve güvence(sizlik)- biraz daha yakından
bakalım.
Esnek çalışmak tek yol mu?
Taslak’ta ilginç bir şekilde işgücü piyasasında bir “katılık-esneklik” karşıtlığı kurulmuş. Örneğin işten çıkarılmadaki ihbar prosedürü, kıdem tazminatının
yüksekliği Türkiye’de işgücü yapısının
katılığına (!) delil olarak gösterilmiş.
Çözüm ise “esneklik”. Buna göre Türkiye, “esnek çalışma biçimlerinin yaygın
olarak uygulanmadığı, kayıtdışı istihdamın fazla, işsizlik ödeneklerinden yararlanan kişi sayısının sınırlı, işsizliğin
fazla olduğu bir ülke”. Esnek çalışma
biçimleri2 arasında özellikle vurgulanan ise, özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma. Bu tarz çalışmaya ilişkin
Türkiye iş mevzuatında bir düzenleme
olmaması büyük bir eksiklik olarak
ifade edilmekte.3 Taslak’a
göre, özel istihdam büroları
aracılığıyla geçici çalışma,
işletmelerin çeşitli nedenlerle karşı karşıya kaldığı kısa
süreli işgücü ihtiyacını karşılamada önemli bir mekanizma olacak. Bu mekanizma,
“kadınlar, gençler ve uzun
süreli işsizler” gibi istihdama
erişimde “deneyim eksikliği”
engeliyle karşılaşan grupların
istihdamını da artırabilecek
bir çözüm olarak sunulmakta.
Hükümet, Türkiye’deki kadın istihdamının düşüklüğünün ardındaki derin yapısal
nedenleri “deneyim eksikliği” diyerek geçiştirebilmekte,
bu yetmezmiş gibi, kadınları
kapitalizmin kriz ve büyüme
süreçlerine terk eden bir geçici çalışma türünü meşrulaştırmakta. Özel istihdam bürola-

rı ise, yüksek işsizlik rakamlarına sahip
Türkiye’de, işçilerin (ve tabii ki çoğunlukla kadınların) daha ağır koşullarda
istihdam edilmesi, grev, toplu sözleşme
gibi haklarının fiilen ellerinden alınması
ya da çok kısıtlanması anlamına da gelecektir.
Taslak’ta esnek çalışma; “kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin kullanılması yoluyla aile ve iş hayatı
arasında denge kurulması” ifadesiyle,
çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmasının engellenmesinde de çözüm olarak sunulmakta. Oysa
kadınların insanca çalışma koşullarında,
tercih ettikleri durumda tam zamanlı
ve güvenceli bir işte çalışabilmesinin
koşullarının yaratılması gerekir. Bunun
için devlet, kadının işgücü piyasasından
kopmasına ya da işgücü piyasasına hiç
girememesine yol açan engelleri ortadan kaldırmalıdır. Bunun ilk adımı ise,
“bakım rejimi”nin zorunlu ve ücretsiz
işçileri olan kadınların üzerinden bu yükün alınmasıdır. Kreşlerin yaygınlaştırılması, okul öncesi eğitim kurumlarının
artırılması, yaşlı ve engelliler için bakım
merkezlerinin çoğalması, ev içinde kadınlar ve erkekler arasındaki ücretsiz
çalışma saatlerinin dengeli hale getiril-
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mesi ilk akla gelen tedbirler olarak sıralanabilir. Ayrıca kadınların iş hayatını
yasal açıdan güçlendiren tedbirler de ilk
adımda düşünülmeli. Bunlar arasında
annelik ve babalık izinleri, güvenceli ve
insani çalışma saatlerine sahip işlerde
istihdam edilme vb. sayılabilir. İşin ilginci, Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem
Planı’nda 2012-2014 arasında kadın
istihdamının artırılması için hedeflenen
tedbirlerden bazıları şöyle: “Kadınlar
üzerindeki bakım yükümlülüklerini
azaltmaya yönelik tedbirler alınacaktır”,
“Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bürokratik engeller
kaldırılacaktır”, “Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarının engellenmesine dönük teşvik edici
düzenlemeler yapılacaktır.”
Ancak son maddenin açıklamasından da anlaşılabileceği gibi, hükümetin
çocuklu kadınların istihdama kazandırılmasından anladığı şey, onları esnek
çalışmaya ikna etmek. Taslak’ın bütününe bakıldığında AKP Hükümeti’nin,
çocuklu çocuksuz tüm kadınlar için
öngördüğü strateji, onları esnek, iş güvenliği olmadan çalıştırmak ve özel
istihdam büroları aracılığıyla geçici ve
düzensiz istihdam etmek üzerine kurulu. Taslak’ta sözü edilen Aile ve İş
Yaşamını Uyumlaştırma politikası ise,
kadınlara yüklenmiş geleneksel / patriyarkal rollerinin üzerine (ev işleri, koca,
ailedeki çocuk, yaşlı bakımı vs.) bir de
esnek ve güvencesiz şartlarda istihdam
ile iş yükü getirmekten başka bir işe yaramayacak.
Taslak, esnek çalışanların emeklilik
hakkına, işsizlik ödeneği hakkına ve iş

mevzuatında bulunan diğer haklara erişebilme imkanlarını geliştirerek kayıtdışını kayıt içine almayı da amaçlamakta. (Ev hizmetleri ve ev eksenli çalışan
kadınlar dahil olmak üzere) Yapılacak
uygulama, Türkiye’nin “güvenceli olan
ancak esnek olmayan kayıtlı çalışanlar
ile esnek olan ancak güvenceli olmayan kayıtdışı çalışanlar arasındaki derin farklılıklardan dolayı bölünmüş bir
işgücü yapısına sahip bir ülke” olduğu
açıklamasıyla gerekçelendirilmiş. Oysa,
Taslak’a hakim ideolojik ton, esnek çalışmaya güvence sağlamaktan ziyade,
asıl olarak, güvenceli çalışanların da esnek çalışmaya itilmesi yönünde. Taslak,
zaten esnek çalışmakta olan kadınları
güvence altına alması gerekirken, önce
ağızlara bir parmak bal çalarak bütün
kadınları esnek çalıştırmayı tek yol olarak önermekte. Kaldı ki, aramızda esnek
çalışmayı tercih edebilecek kadınlar da
olabilir.4 Fakat, bunu tercih etme, seçebilme özgürlüğü başka bir şey, bunun
alternatifi olmayan politik bir dayatma
olması başka bir şeydir. İşte tam da bu
nedenle esnek istihdamın tek çıkar yol
olarak önümüze getirilmesine karşı çıkmalıyız.
Güvence mi, güvencesizlik mi?
Bilindiği gibi esnek çalışma akla
hemen “güvencesizliği” getirmekte.
O nedenle işin bir de güvence tarafına
bakmak gerekiyor. Güvence konusunda
Taslak’taki kilit kavram, Avrupa Birliği ülkelerinde de tartışılan “güvenceli
esneklik”tir. Bu kavram şöyle açıklanmakta: “Bir yandan işgücü piyasasının
esnekleştirilmesi ile işletmelerin rekabet ortamına ve değişen koşullara uyum
gücünün artırılması hedeflenirken, diğer yandan işgücü
piyasasında yer alanların istihdam ve gelir güvencesinin
sağlanması”.
Taslak’ta bu konuda hedeflenen önemli bir dönüşüm göze çarpmakta: “İşin
korunmasını ve aynı işte
kalabilme güvencesini ifade
eden bir ‘iş güvencesi’ yerine, istihdamın korunması ve
tek bir işverene bağlı olmadan
çalışmanın sürdürülebilmesi
güvencesini ifade eden ‘istihdam güvencesi’”ni sağlamak.
Yani, işe alım ve işten çıkarma işlemleri kolaylaştırılarak, çalışanın işinin korunması yerine başka işte istihdam koşullarının yaratılmasına odaklanılmakta. Hükümet
‘istihdam güvencesi’ elde etmeyi de yine işgücünün eği-

timinde (Taslak’ta geçen şekliyle ‘hayat
boyu eğitim’) görmekte. Eğitim, sosyal
güvence gibi alanlarda zaten bir adım
geride olan kadınlar, bir de istihdam konusundaki bu aleyhte değişimlerin tam
ortasına atılmakta.
Bu anlamda hükümetin istihdam
stratejisinde, her ne kadar işgücü piyasasının esnekleştirilmesi tüm işgücü için
öneriliyor gözükse de, bundan olumsuz
etkilenecek asıl kesimin kadınlar olduğu
açık. Dahası esnek çalışma biçimlerinin
bir bölümü zaten doğrudan çocuklu kadınların istihdama katılmasına bir çözüm olarak önerilirken, özel istihdam
büroları aracılığıyla geçici işlere mahkum edilecek olan da, istihdam yapısındaki dezavantajlı konumundan dolayı
kadınlar olacak.

Bizse aile ve iş yaşamının
uyumlaştırılmasından,
kadınların insanca çalışma
koşullarında, tercih ettikleri
durumda tam zamanlı
ve güvenceli bir işte
çalışabilmesinin koşullarının
yaratılmasını anlıyoruz
Taslak’ta kadın işgücü arzının arttırılması için bugün kadın hareketlerinin
de başlıca talepleri olan kreşlerin ve
okul öncesi öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelli bakım
evlerinin sayısının artırılması, kadınların istihdamda yer almasını engelleyen
kültürel kodlar ile mücadele gibi bir dizi
tedbir öne sürülürken, öte yanda kadın
işgücü talebindeki yapısal sınırlılıkların
esnek çalışma biçimleri ile kendiliğinden çözüleceğini varsayılmakta ve bu
anlamda kadınlar düzensiz, iş güvenliği
olmayan ağır koşullardaki işlerde kendi
kaderlerine terk edilmekte.
________________
1 2010 verilerine göre, kadınların %27.6
olan işgücüne katılım oranının, 2023 yılında %35’e çıkarılması hedeflenmektedir.
2 Taslakta en yaygın esnek çalışma biçimleri
de sıralanmakta: kısmi süreli çalışma, belirli
süreli çalışma, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici süreli çalışma, uzaktan çalışma,
çağrı üzerine çalışma, evden çalışma vb.
³ Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla istihdam, henüz Türkiye’de hukuki çerçevesi
oluşturulmamışsa da, özellikle Avrupa’da
çok yaygın olarak kullanılan bir istihdam
etme biçimidir.
4 Esnek çalışmayı tercih eden kadınların da
birçoğu, Türkiye’de tam zamanlı çalışmanın
insani koşulları aşan şartlarda olması nedeniyle buna yönelmekte.
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cinselliğe maddeci açıdan bakmak

BEDEN

“Cinsel öznellik kimlikten çok daha fazla yer kaplamaktadır: benliğin herhangi bir
kimliğe ya da kimliklerimizin toplamına indirgenemeyen birçok yönü vardır”
ayşe düzkan
ki yaz önce istanbul’da tanışma ve
dinleme fırsatı bulduğumuz stevi jackson, maddeci feminizmin
önemli teorisyenlerinden biri. ellili
yaşlarında, hareketin içinden gelmiş bir
akademisyen, 1970’li yılardan itibaren
“bir heteroseksüel feminist olarak varoluşunu anlamak” için yazmaya başladığını ifade ediyor. nitekim neredeyse
sadece cinsellik üzerine yazmış.
başka kitaplarda da birlikte çalıştığı
sue scott da onun kuşağından bir akademisyen.
stevi jackson, 1983 - 2002 arasında
ingiltere’de yayımlanan maddeci feminist dergi trouble and strife’da yazmış,
yani bu akımın christine delphy, diana
leonard gibi ilk kuşak teorisyenlerinin
ardından gelen ikinci kuşaktan. jackson,
sage publications’ın “women of ideas”
serisindeki christine delphy kitabının da
yazarı.
türkçe okuyan feministler delphy’nin,
eserlerine değilse bile özellikle eviçi
emek sürecine dair fikirlerine aşina.
malum sacayağı
türkiye’de ilk feminist manifesto
emeğimize, bedenimize, kimliğimize
sahip çıkmaktan söz eder.
kadınların ev içindeki görünmez
emeğiyle ilgili tartışma bütünüyle tüketilmiş olmasa bile epeyce ele alındı,
alınmaya devam ediliyor.
kimlik konusunun, üçüncü dalga

i
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feminizmin ortaya çıkışıyla birlikte
ele alınış yöntemlerini hayli problemli
bulmakla birlikte, gözden kaçırıldığını
söylemek haksızlık olur; ki ilerleyen satırlarda bu konuyu tekrar ele alacağım.
bütün bu tartışmalar, tabii ki teorideki derinliği bütünüyle yansıtmasa da, genel feminist mücadele, başka mücadele
alanlarına feministlerin yaptığı etki ve
tek tek feministlerin gündelik pratiğinde
karşılığını buldu. fakat bence devrimci
bir feminizm bundan ileriye gitmeli.
şiddetle mücadele yeterli mi?
birçok kaynak üçüncü dalga feminizmin temel hatlarından birinin şiddetle
mücadele olduğunu söylüyor. (bu, tabii
ki, ikinci dalganın bu konuyu göz ardı
ettiğine değil, mücadelesinin merkezine
koymadığına işaret ediyor. ikinci dalga
için bir sonuç olan şiddet, üçüncü dalga
için sistemin ta kendisi.) bu tahlile katılıyorum, hatta daha geniş kapsamlı bir
durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. zamanın ruhu çok şeyi belirliyor; bu dönemde mücadele veren ve
kendilerini politik olarak ikinci dalgaya
yakın hisseden feministlerin pratiğini de
şiddete karşı mücadele belirliyor, hatta
sınırlıyor.
oysa bedenlerimiz ve bedensel pratiklerimiz üzerinde geniş bir tahakküm
var. bu, tarihin farklı dönemlerinde
farklı biçimler alıyor ve kadın kurtuluşunun en önemli alanlarından biri. özel
ve kamusal alandaki şiddete, cinsel taciz ve tecavüze karşı mücadele ederek,
bunların -çocuk istismarı gibi- üstü örtülenlerini teşhir, -evlilik içinde tecavüz
gibi- görünmez olanlarını açık ederek,
ebt bireylere yönelik ayrımcılığa karşı
çıkarak, bunun görünmez, gizli biçimlerini açık ederek, homofobi, transfobi ve
bifobiye karşı çıkarak, bedene yönelik
tektipleştirme biçimlerini reddederek bu
işin içinden çıkabileceğimizi düşünmüyorum, kendi adıma.
eğer bu konu sizin de kafanızı kurcalıyorsa stevi jackson ve sue scott’un birlikte kaleme aldıkları cinselliği kuramlaştırmak adlı kitabı okumanızı tavsiye
ederim.
cinselliğin oluşturulması
“Marksizm için emek ne ise, feminizm için de cinsellik odur: ki bu en çok
bireyin kendisine ait olan şey olsa da,
bireyin elinden alınmıştır.”
jackson ve scott’un yukarıdaki cüm-

lesini alıntıladığı abd’li feminist catherine mackinnon, cinselliği, “aralarındaki
ilişkiyle toplumu yaratan, kadın ve erkek olarak bildiğimiz toplumsal varlıkları yaratarak, arzuyu yönlendiren, var
eden, düzenleyen ve ifade eden toplumsal bir süreç” olarak tanımlıyor.
ben de buna katılıyorum. dikkat
ederseniz mackinnon cinselliği doğayla değil toplumsallıkla ilişkilendiriyor.
ancak scott ve jackson sadece cinselliği
doğayla ilişkilendiren sosyolojik yaklaşımları değil, psikanalitik teoriye dayanan açıklamaları da sorguluyor.
ancak bu, toplumun ve patriyarkanın,
kadınlarla erkekler arasındaki tahakküm
ilişkisinin cinsel pratikle şekillendiği
anlamına gelmiyor. tam aksine cinsel
pratiğimizi şekillendiren toplumsallık.
jackson ve scott bu noktada örneğin
andrea dworkin’den ayrılıyor.

jackson ve scott,
cinsel pratikler üzerine
düşünürken, sadece
dayatılan ve onaylananı
değil, yasaklananı,
baskı altına alınanı da
sorgulamayı öneriyor.
bunu daha önce duyduk diyebilirsiniz. ancak jackson ve scott daha şaşırtıcı bir soruyu da ele alıyor. “yasak”
olmadan “meşru” da olamıyor. tek eşli,
heteroseksüel ilişkinin toplumsal olarak
onaylanan, dayatılan cinsel ilişki biçimi
olmasının ötesinde, heteroseksüellik ve
eşcinsellik birbirine göre tanımlanan,
birbirini var eden ve yine toplumsal olarak biçimlendirilen olgular olabilir mi?
öyleyse sadece heteroseksüellik değil
farklı yönelimler de sorgulanabilir. yani
heteroseksüellik dışındaki cinsel pratiklerle ilgili tek söyleyeceğimiz onların
“serbest bırakılması” olamaz. neyi arzulayacağımızın bize dayatılmasına karşı
olduğumuz kadar, karşısında olduğumuz bu sistemin arzularımızı şekillendirmesine de karşıyız. dolayısıyla, o arzuları sorgulamak sistemi sorgulamanın
bir parçası.
jackson ve scott, cinsel pratikler üzerine düşünürken, sadece dayatılan ve
onaylananı değil, yasaklananı, baskı altına alınanı da sorgulamayı öneriyor. bu

BEDEN
açıdan, kitapta geniş biçimde ele aldıkları queer teoriden de ayrılıyorlar.
çocukluk ve beden üzerine
çocukluğun toplumsal olarak inşa
edilmiş olduğuna ilişkin çok şey duyduk, okuduk. tarihin farklı zamanlarında çocuklara şimdikinden farklı davranıldığı -örneğin 19. yüzyıldan önce
çocuklar için farklı giysiler olmadığı,
onların da yetişkinlerle aynı şeyleri giydiği, başka dönemlerde yetişkinler gibi
çalışmak zorunda oldukları- söylendi.
scott ve jackson, bazı tarihsel dönemler
için benzer tahminler yapmakla birlikte, çocukların her zaman ağır bir otorite altında olduklarının altını çizerek bu
çıkarsamaları reddediyor. ancak “Tıpkı
cinselliğin, hayatın özel bir alanı olarak
tanımlanması gibi, çocuklar da özel bir
insan kategorisi olarak oluşturulmuştur;
cinsellik, çocuklara ilişkin olarak özellikle problemli ve bazı açılardan da, çocukluk dönemine zararlı olarak görülür”
de diyorlar. cinsel istismar, farklı risk
ve zararlar çocukların cinsellikle kurabilecekleri tek ilişki mi? jackson ve
scott bu ilişkinin de toplumsal olarak
belirlendiğini ve risklerin, çocukların
cinsellikle tanıştıklarında masumiyetlerini kaybedecek olmalarından değil,
toplumsal ilişkiler içindeki konumlarından ve cinselliğin toplumsal yapılanmasından kaynaklandığını öne sürüyor.
bireyin cinsiyetlendirilmesi doğumuyla
başlıyor. ama cinsiyetin kökeni olduğu
düşünülen cinsel olma halinin büyümeyle ortaya çıktığı varsayılıyor. diğer
yandan cinsellikle ilişkili pratiklere dair
oyunlar, kızların “kız”, oğlanların ”erkek” haline getirilmesi de çocukluğun
bir parçası.
“geç modernitede cinsel benlik” bence kitabın en ilginç bölümü. “Cinsiyetçi
ve cinsel kimlikler, kim olduğumuza ve
diğerleriyle nasıl ilişkili olduğumuza
dair oldukça belirgin yönler olabilseler
de öznel yaşamlarımızın tümünü kapsamazlar. Cinsel öznellik kimlikten çok
daha fazla yer kaplamaktadır: benliğin
herhangi bir kimliğe ya da kimliklerimizin toplamına indirgenemeyen birçok yönü vardır” diyen yazarlar benlik
ve öznellik kavramlarını kimliğe tercih
ediyor. birey, birbirinden ayrıştırılabilecek farklı kimliklerin bir bütünü müdür,
yoksa iç içe geçen, birbirini dönüştüren
unsurların oluşturduğu bir öznel bütün
mü? örneğin “kadın, alevi, genç, lezbiyen, emekçi, türk” olmak, bu durumların birbirinin üstüne sarılması, üst üste
yığılmasından mı oluşur, yoksa her
biri bir ötekinin deneyimlenmesini de
farklılaştırır ve biricikleştirir mi? bu
“kimlik”ler her biri farklı deneyimlerin

sonucu ortaya çıkmıştır, öyleyse bireysel ya da toplumsal tarihimize ilişkin
yorum ve anlatılara dayanır. cinselliğimizin oluştuğu var sayılan çocukluğumuza ilişkin her türden “gerçeklik” de
aslında toplumsal kültürün içinde oluşmuştur.

scott ve jackson sadece
cinselliği doğayla
ilişkilendiren sosyolojik
yaklaşımları değil,
psikanalitik teoriye dayanan
açıklamaları da sorguluyor
cinsellik bugün bütünüyle bedene
hapsedilir, hem toplumsal olandan hem
de kişinin benliğinden kopartılarak ele
alınır. oysa “yatağa” giren kişi sadece
bedenden ibaret değildir. ama kadınlar
bedene ve arzulanabilirliğe indirgenir.
arzulu olmayan bir kadın, giyiminden,
duruşundan ötürü cinsellikle ilişkilendirilebilir. kadın bedeninin cinsel nesne
haline gelmesi aslında toplumsal nesne
olmasının bir sonucudur.
bu kadar lafın sonunda gele gele

“giysim davetiye değildir”e mi geldin
diyebilirsiniz. fakat bu basit sloganın
bile o kadar çok arka sokağı var ki. giysi
herhalde gündelik hayatımız içinde en
fazla ideolojik gönderme taşıyan şeylerden biri, davetin neye ilişkin olduğu,
neyi kastettiği açıklığa kavuşturulmaya
muhtaç.
scott ve jackson, geçen yıllar içinde
önemli ilerlemeler kaydedildiğini, (söyledikleri, içinde yaşadıkları iki ülke için
geçerli tabii) örneğin eşcinsel bireylerin
eskisi gibi dışlanmadığını, evlilik dışı
cinsel ilişkilerin hoş görüldüğünü vurgulamakla birlikte, flört, ön sevişme,
orgazm senaryosunun mutlaklığıyla
belirlenen heteroseksüel cinsel kalıpların değişmediği, heteroseksüel olmayan
çiftleri de kapsayacak şekilde yaygınlaştığı fikrini taşıyor. yani evli olmayanlar
evlilere, heteroseksüel olmayanlar heteroseksüellere benzer şekilde yaşıyor.
teorinin politik pratiğe tercümesi kolay bir iş değil. ama yine de “bir yerden
başlamalı” diyorsanız, cinselliğin devrimci bir bakışla ele alınmasına ihtiyaç
duyuyorsanız bu kitabı atlamayın.
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Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için
kazanım ve imkânları - II
20. yüzyılın ilk yarısında Paris ve New York’ta [...] toplumsal cinsiyet normlarına karşı
çıkan kadın yazar ve sanatçılar, bohem bir lezbiyen alt kültürü yaratmışlardı
Hande Öğüt
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. yüzyıldan günümüze
kadınların erkek aşkının ötesindeki zihinsel,
duygusal, cinsel ilişkilenme ve eğilimlerini, heteroseksist sistemi aşındırma politikalarını, feminist
edebiyat odağından ele almayı planladığım bir dizi yazının ilk bölümünde, lezbiyen temanın ve kadınlar arası aşkın,
kadın yazar ve şairlerce şifrelendiğine,
perdeli / dolaylı anlatım tekniklerine
başvurulduğuna ve zor şartlarda ortaya
çıkan bu eserlerin modernizmin en yaratıcı, en deneysel metinleri olmasının yanı
sıra lezbiyen edebiyatın da yapıtaşlarını
oluşturduğuna değinmiştim. Özgün
bir okur talep eden bu eserlerin -özellikle dil alanında- en radikal örneklerini veren Gertrude Stein, cinsel eğilimleri kadar yazındaki köktenci dil
deneyciliğiyle de dönemin efsaneye
dönüşmeyi başaran en önemli yazarıdır. Coming out hikâyelerinin en erken
örneği olan, 1903’te yazdığı ve üçlü bir
romantik aşkı anlatan Q.E.D., ancak
ölümünden sonra 1950’de Things as
They Are adıyla basılabilmiştir. Alice
B. Toklas’ın Özyaşamöyküsü (1933)
adlı kitaba adını veren Alice, Gertrude
Stein’ın ömrünü paylaştığı aşkıdır; bu
birliktelik pek çok yapıtının konusunu
oluşturur. Bu yapıtların çoğunda kendini
lezbiyen yaşam ve lezbiyen seksten çok
hoşla-nan, duyarlı ve esprili bir lezbiyen
âşık olarak gösterir Stein; bu kadar açık,
cesur ve olumlu yazabilmesinin nedeni,
konuyu üstü kapalı işlemesi, kurmacayı
gündelik yaşamın detaylarıyla boğmasıdır hiç kuşkusuz. Stein’ın dil ve haz
alanı olarak bedeni odak alan, kadın erkek kategorilerini aşan bu karşı-dili,
bedenin deneyimlerini yansıtırken aynı
zamanda onları örtmeyi de başarıyordu.
Çoğu lezbiyen yazar gibi o da karakterinin cinsiyetini değiştirir; kendisi için
eril zamir kullanırken Alice’i karısı olarak betimler. Birbirlerine, komik, naif
adlarla (şişko tepe, pisipisi vb) hitap
ederler. Yalnızca yapıtlarının çoğunu bilenlerin çözebileceği (mesela inek sözcüğünün cinsel çağrışımlı kullanıldığı)
gizli bir cinsel dil icat eder Stein, yinelemelerle ve sık sık önemli bir özne ya
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kefeye koyarak olumsuz stereotipleri
yinelemekten kaçınamaz. Romanda aşk
hayatı detaylarıyla anlatılan ise Renée
Vivien’den başkası değildir. Paris
edebiyat dünyasında asla tam olarak
kabul görmeyen Vivien, şiirlerinde
birinci tekil şahıs kullanarak cesurca
dile getirdiği lezbiyen aşklarıyla tanınır.
Yapıtlarında karamsarlığın ve ölümün
ağır bastığı Vivien, Natalie Clifford
Barney ile birlikte Sappho’yu yücelten
şiirler yazdı; lezbiyen bir şiir akımı
yaratmayı amaçladı. Yine beraber
açtıkları “Dostluk Tapınağı” adlı
salon, lezbiyen kimliğin ve kültürün
oluşmasında önemli rol oynadı.
Barney ve Vivien’in yanı sıra dönemin
Romain
Brooks,
Radclyffe
Hall, Katherine Bradley, Edith
Cooper gibi yazarları ve H.D.
ile Amy Lowell gibi modernist
şairler, Sappho’nun hayatını ve
eserlerini temel ve ilham kaynağı
almışlardır. Lezbiyen kurmacalar,
ikinci dalgaya kadar Sappho’nun
şiirlerindeki mitsel romantik
imgelerin estetik kuşatmasına,
pastoral ve saraylı rollere ve bizzat
Djuna Barnes
Sappho ile ilgili göndermelere
takılıp kalır. Sappho’nun imgesi,
New York’ta, lezbiyen aşkı, karşı cins
20. yüzyılın ilk dönemine ait öncü
gibi giyinme pratiklerini romantik aşk
bir lezbiyen sanatçının, lezbiyenlerin
geleneklerini sentezleyerek toplumsal
yaşam biçimini dile döken yegâne
cinsiyet normlarına karşı çıkan kadın
kültürel mitoloji kaynağının meşruiyet
yazar ve sanatçılar, bohem bir lezbiyen
kazanmasını sağlamıştır.
alt kültürü yaratmışlardı. İçlerinde en
ünlüsü Sidonie-Gabrielle Colette’di.
Paris edebiyat dünyasında
Kadınların yaşadığı aşk acılarını, kadın
asla tam olarak kabul
cinselliğini tema edindiği romanlarıyla
görmeyen Vivien, şiirlerinde
entelektüel kadın dostluğunu ve
birinci tekil şahıs kullanarak
sevgisini, modern anlamda “lezbiyen
cesurca dile getirdiği
cinselliğinin
belirleyicisi
olan
aşka” dönüştürerek, eski Yunan’dan
lezbiyen aşklarıyla tanınır
günümüze taşıyan Colette’in ünlü
romanı O Zevkler’de anlattığı iki
Sapphistlerden biri olan Radclyffe
entelektüel kadının aşkı, Sappho’nun
Hall, lezbiyen kimliğini açıklama ve
Lesbos
adasına
kadar
uzanır.
kabul görme arzusunu, edebiyat aracıLezbiyenlerin estet - dekadan imajları
lığıyla seslendirme cesareti gösteren,
içselleştirmelerine tahammül edemeyen
dönemin “aykırı” yazarlarından biriydi.
Colette, The Pure And The Impure’da
Heteroseksüel bir kadına âşık, doğuştan
(1932) lezbiyen aşkın temelini, geçici
erkeksi bir üst sınıf lezbiyeni -büyük
cinsel tutkulardan daha derine inen
ölçüde kendi hayatını- anlattığı romanı
bir bağ olarak tasvir eder. Ancak bir
The Well of Loneliness (1928), 1960’ların
afyon batakhanesinde geçen romanda
sonlarına kadar “lezbiyenlerin İncil'i”
,lezbiyenliği cinsel doyumsuzlukla aynı
olarak kabul edildi. Toplumsal kabul ve
da yüklemi yok ederek işlediği konunun
anlaşılmasını güçleştirir. Bu yapıtları
anlayabilmek için gereken bilgiye sahip
olmayan sıradan okur, yazarın heteroseksüel bir aşkı anlattığını düşünebilir
rahatlıkla. Gerçi Gertrude için erkek,
Alice için kadın rollerinin biçilmesi, sadece sansüre karşı önlem değildir. Beraberlikleri de heteroseksüel modele göre
düzenlenmiş; yazar ve sanat eleştirmeni rolleriyle Stein “koca”lığı; sekreter,
yayıncı, aşçı, kuaför rolleriyle Toklas
“karı”lığı üstlenmiştir. Stein, ölmeden
epey önce Paris’e yerleşti ve ikili, Paris
sanat çevrelerinde uyumlu ve yaratıcı
bir karı - koca olarak hayli üne kavuştu.
20. yüzyılın ilk yarısında Paris ve

Getrude Stein ve Alice Toklas
tanınırlık isteyişiyle politik bir mesaj
taşıyan, lezbiyen cinselliğini ve tensel
arzuyu detaylarıyla betimleyen roman,
ne var ki, lezbiyeni negatif imgesinden
kurtaramamakla kalmadı, daha da
vahimi, seksologların kadın cinsel
sapıklığı modelini ölümsüzleştirdi.
20. yüzyılın başlarında görünür
hale gelen kadın eşcinselliği, tıbbi bir
durum olarak tanımlanmış ve patolojik
hale getirilmişti. Freud, Three Essays
on the Theory of Sexuality (1905) adlı
eserinde, kadın eşcinselliğinden “tersine
dönmüşlük / tersyüz olmuşluk” şeklinde
bahsetmiştir, ki Hall’un romanında da
lezbiyen karakterin mutsuz olma nedeni,
yanlış bir bedende yaratılmasıdır.
Hall’un “tersyüz olmuş” terimini
kullanması ve bunu popüler biçimde
işlemesi, lezbiyenliği bir patoloji, bir
kadersizlik ve “doğum hatası” olarak
sunuşu, en doğal dürtüleri, yeni yeni
açığa çıkmaya başlayan eğilimleri
büsbütün hastalıklı hale getirdi;
seksolojiye ve kitlesel sanat ürünlerine
fayda sağladı.
Buna rağmen önemini hâlâ koruyan,
farklı okumalara alan açan The Well
of Loneliness, bir lezbiyen edebiyat
klasiği olmakla birlikte, “Transgender
Kurmaca ve Politikası”1 başlıklı
makalesinde Heather Love’ın belirttiği
gibi, transgender edebiyatının da
ilk örneklerindendir. Kendini hayatı
boyunca kadın gibi hissetmeyen
kahraman Stephen Gordon’ın erkek
olma isteği güçlü ve maddidir, erkekliğe
transfer konusunda seksüel arzuları
söz konusudur. Roman hiç şüphesiz,
transgender temsili açısından aynı yıl
yazılan Orlando’dan çok daha etkili
olmuştur. Virginia Woolf’un hayatının
aşkı Vita Sackville-West’in kurgusal
biyografisi olan Orlando, bir lezbiyen
edebiyat klasiği olmaktan çok Woolf’un
edebiyatını da belirleyen androjenlik
kavramı üzerine kurgulanmış fantastik
bir kurmacadır.
Paris bohem hayatının önemli

isimlerinden bir diğeri olan Djuna Barnes
da, lezbiyen aşklarını eserlerinde dile
getirdi, ancak olumsuz stereotiplerden
özgürleştiremedi edebiyatını. Geceyi
Anlat Bana (Nightwood, 1936), lezbiyen
aşk teması, olağandışı dil yapısı, imgeci
üslubu, yoğun göndermelerle yüklü
“muğlak” anlatı çatısıyla, lezbiyen
edebiyatın özelliklerini gösteren erken
örneklerden biriydi. Yüzyılın lezbiyen
narsisizmine ilişkin savlarını da içeren
romanda, ne var ki bir kadının, bir başka
kadına duyduğu aşk, “eksiksiz kedere
duyulan çılgınca tutku” tanımıyla hem
trajediye gönderme yapıyordu hem de
lezbiyenlik kadının özündeki ifrit ve
kötücüllük olarak duyumsatılıyordu.

Kadınlar arası aşkı
romanlarında tema edinen
Anaïs Nin’in yazar olarak
gelişimini belirleyen kökler,
Djuna Barnes’ta yatmaktadır
Kadınlar arası aşkı romanlarında
tema edinen Anaïs Nin’in yazar olarak
gelişimini belirleyen kökler, Djuna
Barnes’ta yatmaktadır. Lezbiyen aşka
yaklaşımları da birbirilerine benzer.
Nin’in karakterlerinin sevişmesindeki
lezbiyen narsisizmi anlatış biçiminde,
Barnes’ın “kadın ise kendinindir”
sözü yankılanır: “Bedenleri birbirine
dokunup, sonra ayrıldı -sanki her
ikisi de bir aynaya, aynadaki kendi
görüntülerine dokunmuşlardı.”
House of Incest’te, ensest evinin “diğer
kişide yalnızca kendimizi sevdiğimiz yer”
olduğunu söyleyen Nin’in lezbiyenliğe
getirdiği açıklama da budur: “İnsanın
sanki kendi göğsündeymiş gibi huzurla
yatması…” Lillian Faderman, lezbiyen
aşka melodramatik bir gözle bakan
Nin’in bu bakışının kaynağının, 19.
yüzyıl Fransız estet - dekadan yazarlarda
sergilenen tutum olduğunu belirtir:
“Ahlâksız olanın onları büyülemesi ve
ahlâksızlığın, isyan ettiklerini sandıkları

burjuvazininkinden hiçbir farkı olmayan
tanımı.” 2
Yine
Fransız
yazar Violette
Leduc’ün yapıtlarındaki yaklaşım
da neredeyse aynıdır. La Bâtarde’da
lezbiyen aşkı betimlerken çelişkiye
düşer. Patriyarkal ve heteroseksist
görüşleri öylesine içselleştirmiştir ki
Leduc, on yıllık sevgilisi Hermine’le
erotik yaşamını, Viktorya döneminin
iffet taslayıcılığından devraldığı bir
melodram havası içinde “etimin kiri”
olarak niteler.
1950’lerdeki cadı avı döneminde
yeraltına inen lezbiyenler; 1960’lara
dek A.B.D. ve Birleşik Krallık’ta
yayımlanan pek çok lezbiyen best-seller,
polisiye ve İngiliz okul hikâyelerinde,
ancak şifreli bir dil kullanarak yayımcı
bulabildiler. Patricia Highsmith, ikinci
romanı bir lezbiyen aşkı anlattığı için
Claire Morgan mahlasını kullanmayı
tercih etmişti. 1952’de yazdığı The Price
of Salt (Tuzun Bedeli) ancak 1990’larda
Carol ismiyle ve yazarın gerçek
imzasıyla yeniden yayımlanabildi.
Highsmith’in çekincesinin nedeni,
dönemin şartları kadar anlattığı aşkı
bizzat yaşamış olduğuydu kuşkusuz.
Romanın umutsuzca âşık olunan kadın
karakteri Carol, Highsmith’in yirmili
yaşlarında tezgâhtarlık yaptığı mağazada
sadece bir kez karşılaşıp tutulduğu ve
yıllarca takip ettiği, sonradan garajında
ölü bulunan gerçek bir kadından
esinlenilmişti. Highsmith, hemen o
gün iş çıkışında eve gidip bir oyuncak
mağazasında çalışan tezgâhtar kızla
müşterisi arasındaki lezbiyen ilişkiyi
konu alan romanı yazmaya koyuldu.
Ancak birkaç dakikalığına gördüğü
kadını bir türlü aklından çıkaramadı,
evine giderek onu dışarıdan seyretti. Üst
sınıftan bu sarışın zengin kadın, kocası
ve kızlarından oluşan yuvasında mutlu
görünüyordu. Highsmith o günle ilgili
olarak hatıra defterine şunları yazdı:
“Bugün sadece bir an gördüğüm halde
âşık olduğumu sandığım kadını görmeye
gittim ve kendimi onu öldürmeye
çok yakın hissettim. Cinayet de bir tür
sevişme, bir tür sahip olma değil midir?”
___________________
¹ Love, Heather (2011), “Transgender
Kurmaca ve Politikası,” Gey ve Lezbiyen
Yazını içinde, der. H. Setevens, çev. Kıvanç Tanrıyar, Sel Yayıncılık, İstanbul.
² Faderman, Lillian (1997), Erkek Aşkının Ötesinde: Rönesanstan Günümüze
Kadınlar Arasında Romantik Dostluk ve
Aşk, çev. Zülal Kılıç, Göçebe Yayınları,
1997.
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6. Uluslararası Frankofon* Feminist
Araştırmacılar Kongresi’nden notlar
Queer teorinin maddeci köklerine inilerek radikal politik yönünün ortaya çıkarılması
için çalışmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum
Deniz Ulusoy

A

ğustos ayı sonunda İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen 6. Frankofon Feminist Araştırmacılar Kongresi’ne katılma fırsatı buldum. Bu
kongre, Fransızca konuşulan ülkelerdeki
feminizm ve toplumsal cinsiyet üzerine
araştırma yapan akademisyenlerin buluştuğu bir platform olma özelliği taşıyordu.
Kongrenin ana başlığı oldukça geniş
tutulmuştu: Toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf, cinsel yönelim, ırk bağlamında birbiriyle kesişen iktidar ilişkileri.
Kongrenin düzenleniş biçimi hakkında
sorunlar vardı; bu sorunlar, katılımın
paralı olması, yerel yönetimle (kanton)
finansal açıdan yapılan işbirliği, daha
fazla aktivistin finanse edilmesi yerine
turistik gezilere bütçe ayrılmış olması,
akademi dışından feministlerin katılımının sınırlı olmasıydı.
Kongre, feminist teorinin önemli
isimlerini barındırması açısından oldukça heyecanlandırıcıydı: Christine
Delphy, Patricia Hill Collins, Sırma
Bilge gibi isimlerin yanı sıra 600 kadar
feminist araştırmacı, konuşmacı ve dinleyici olarak bir araya geldi.
Benim açımdan kongreye damgasını vuran iki önemli eksen vardı: Birincisi, queer teorinin Frankofon dünyada algılanış biçimi ve bunun maddeci
feminizmle olan ilişkisi konusundaki
tartışmalardı. Christine Delphy’nin toplumsal cinsiyet ve ırktan kaynaklanan
ezilme biçimlerinin Fransa bağlamında
birbiriyle kesişmesi hakkında yaptığı
açılış konuşması, bize queer teorinin
Fransa’daki maddeci feministler tarafından nasıl algılandığı konusunda ipucu verdi. Delphy’ye göre, queer teori
sadece cinsellik alanına ve bireysel performanslara önem vererek, ırk ve toplumsal cinsiyetle bağlantılı bütün ezilmişlikleri üreten sistemi ve toplumsal
kurumları hiçe sayar; iktidarın sistemik
yönünü görmez ve dolayısıyla, topluma
yayılan iktidar biçimlerinin arzu yaratan, bu yüzden de zaman zaman olumlu
ve meşru olabileceği iddiasıyla iktidarın yanında konumlanır; Delphy’e göre
queer teori bu yaklaşımından dolayı,
iktidarın ürettiği ezilme pratiklerini do20
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ğallaştıran bir etkiye sahiptir. Halbuki
“ben siyah değilim, siyahlıktan istifa ettim, görmüyor musunuz ben beyazım”
diyen bir kara derili bütün beyanlarına
rağmen iktidarın gözünde bir kara derilidir ve bu yüzden de baskıya uğramaya
devam eder. Bu noktada, Delphy çok
net bir şekilde, iktidarın niteliği, iktidarı
kavrayış ve üretilen ezilme biçimlerini aşmaya yönelik pratikler anlamında
queer teori ve maddeci feminizmi birbiriyle uzlaşmaz konumlarda tanımladı
ve salondaki bazı dinleyicilerden oldukça tepki alan bu görüş kongre boyunca
tartışıldı. Aslında, Jules Falquet, Sırma
Bilge, Paola Bacchetta ve Patricia Hill
Collins’in katıldığı başka bir oturumda, queer teori hakkında söylenenler de
oldukça ilgi çekiciydi. Kanada’da sos-

yoloji profesörü olan Sırma Bilge’nin,
queer teorinin ilk teorisyenlerinin 1970
ve 1980’lerde Amerika’da ırk ayrımcılığına uğrayan azınlık gruplardan ve alt
sınıflardan gelen feministlerden olduğunu ve queer’in köklerinde bütün ezilme
biçimlerinin birbiriyle bağlantısını ele
alan oldukça radikal maddeci bir politik
yönelimin yattığını söylemesi, benim
için oldukça yeni bir bilgiydi. Bilge’nin
aynı zamanda, Türkiye ve Fransa’da dahil olmak üzere birçok ülkeye ithal edilirken, neoliberalizmin de etkisiyle bu
teorinin politik içeriğinin boşaltıldığını
ve “bir yaşam tarzı” gibi algılandığını vurgulaması da bana oldukça doğru

geldi. Queer teorinin maddeci köklerine
inilerek radikal politik yönünün ortaya
çıkarılması için çalışmaya başlamamız
gerektiğini düşünüyorum.
Kongrede tartışma yaratan ikinci eksen ise, porno ve fuhuş gibi konularla
birlikte, Fransa’daki feministler arasındaki üçüncü bölünmeyi yaratan türban
konusuydu. 2004 yılında okullarda ve
kamusal kurumlarda türban takılmasını
yasaklayan yasanın çıkmasından sonra
alevlenen tartışmada, türban yasağının Fransa’daki Müslüman azınlıklara
mensup kadınların alanını kısıtladığını
ve bu anlamda, hem kadınların nasıl
giyinmesi gerektiği konusunda dayatma uyguladığı için cinsiyetçi, hem de
Müslüman kadınların maruz kalması
anlamında da ırkçı olduğu görüşü savunuluyor. Bunun karşısında ise, arka plan
açısından heterojen diyebileceğimiz ve
türbanın patriyarkal bir pratik olarak savunulamayacağını iddia eden bir grup
var: “Bembeyaz” Fransız feministleriyle İran, Cezayir ya da Müslüman Afrika ülkeleri gibi, türban ya da burkanın
iktidar ya da toplumun çoğunluğu tarafından dayatıldığı ülkelerden gelen
feministler. Bu noktada benim gibi, türban ya da kadınların giyimi konusunda
hem Kemalist / modernist baskıyı hem
de muhafazakâr / islamcı baskıyı yaşayan bir ülkeden gelen biri için, ırkçılığa karşı olmak adına veya islamcı
patriyarkayı desteklememek adına net
bir şekilde konumlanmak mümkün değildi; bu yüzden aynen Türkiye’deki
gibi, bir yandan ırkçı (burada modernist / militer) argümana koz vermeyen,
bir yandan da dinci muhafazakârlığı
desteklemeyen bir dil kurmaya ve
Türkiye’de olan biteni sürekli olarak bir
“bağlam” vurgusuyla aktarmaya, son
zamanlarda islamcı muhafazakârlığın
Fransa’dan farklı olarak azınlık değil
çoğunluk ve iktidar olduğunu anlatmaya çalıştım. Fransa’nın post-kolonyal
bir ülke olduğunu, Türkiye’nin başka
bir deneyime sahip olduğunu, çift yönlü bir bağlam ithalinin her iki ülkedeki
feminist politikalar açısından zararlı sonuçları olacağını görmek gerekiyor.
___________________
*

Fransızca konuşan.

DOSYA

Aile dışında hayat var!
Bu dosyamızı ailenin feminist eleştirisine ayırdık: Bize tek meşru birlikte yaşam biçimi olarak dayatılan heteroseksüel tek eşli evliliğin ve bu evliliği merkezine alan aile biçiminin çözülmesine ilişkin
bir perspektif geliştirmeye çalıştık. AKP’nin aileyi güçlendirme politikalarıyla dört bir koldan kadınlara saldırması karşısında, feministler olarak bir direniş oluşturma ihtiyacını duymamız çok doğaldı.
Ancak bizi dosya konumuzu seçerken yönlendiren tek etken bu değildi. Aile – iş yaşamı uyumlulaştırma politikalarını tartışırken olsun, aile içinde kadınlara yönelik şiddet üzerine politika yaparken
olsun, bir nokta geliyor ki orada tıkanıyoruz, ufkumuzun darlığı bizi sıkıştırıyor ve ütopyalarımızı,
hayallerimizi ertelemenin getirdiği kuraklık yüzümüze çarpıyor. İşte o zaman ihtiyacımız olan şey
belki de “gerçekçiliğin” etrafımızda ördüğü duvarları bir nebze zorlamak, “çocuksu” olmaktan bu
kadar ürkmemek... Bu dosyada bunu yapmaya çalıştık; önümüzdeki dönemde de bu doğrultuda bir
şeyler yapabilmeyi umuyoruz.
Dosyamızın esas olarak iki ekseni var: İlk eksende, dünyada gelişen yeni muhafazakârlığın aile politikaları ve bunun Türkiye’de AKP ve Gülen Cemaati cephelerindeki yansımaları yer alıyor. Ailenin
güçlendirilmesi, “aileye dönüş” temalarının kadınlara yönelik bir savaş olduğunu ifşa etmeye çalıştık bu ilk eksende yer alan yazılarla. Diğer yandan, yeni muhafazakârlığın berisinde ve öncesinde,
erkek egemenliğinin ayrıcalıklı kalesi olan ailenin içinde kadınlara neler olduğunu bir kez daha
sergilemeye çalıştık. Cinsellik, kuşaklar arası ilişkiler, sevgi, dayanışma vb. insani ihtiyaçlarımızın
aile içinde karşılanma biçimlerinin nasıl, tam tersine, kadınların her türlü insani ihtiyacının bastırılmasına / boğulmasına dönüştüğünü anlatan yazılarımız bu ikinci ekseni oluşturuyor: Evlilik, zorunlu annelik, duygusal / cinsel ilişkilerde yoksunluk; dayatılan heteroseksüellik; öte yandan yaşanan
ilişkilerin kadın emeğine zorbaca elkonmasına dayanması ve şiddet... Ancak hayat bundan ibaret
olmamalı, değil, başka türlüsü de mümkün. Dosyamızın son iki yazısı bu “başka türlü”nün peşine
düşüyor. Özellikle son yazımız, bize dayatılanın dışındaki birlikte yaşam biçimlerinin imkânlarına
dair bir arayışı dile getiriyor.
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DOSYA

Aileyi yeniden gündemimize almak...
Evliliği “demokratikleştirmek” mi, yoksa "evlilik mesleği"ni, ev kadınlığını, anneliğin
gizemini, aile ideolojisini, tek eşliliği geride bırakmak mı?

İ

kinci dalga feminizmin 70’li yıllarda uğraştığı başta gelen konulardan
birisi aile idi: Tek eşli heteroseksüel evliliğe dayalı aile. Aileyi kadınlar açısından ele alan ve o güne kadar
yaygın olduğu biçimiyle, türdeş bir birim olarak değil de, bir çıkar çatışmasının, bir iktidar ilişkisinin mekânı olarak
tahlil eden yazılar / kitaplar o yıllarda
giderek yaygınlaşıyordu. Aile içinde kadınların emeğine, bedenine el konduğu
ve bu el koymanın erkek şiddetiyle güvence altına alındığı, o dönemin feminizminin mihenk taşlarından birisiydi.
Evliliğin başka birliktelik biçimleriyle
aşılması ise, yine o dönemin feminizmi
açısından, kadınların özgürleşmesinin
ve kurtuluşunun koşullarından en öncelikli olanıydı.
Nitekim, Türkiyeli feministlerin ilk
bağımsız yayınevi olan Kadın Çevresi Yayınları’nın ilk bastığı kitabın adı
Evlilik Mahkûmları idi. Kitabın yazarı
Lee Comer, İngiltere’de Kadın Kurtuluş
Hareketi’nin içinden gelen bir kadın ve
kitabı büyük ölçüde hareketteki kadınlarla yaptığı görüşmelere dayanıyor. Kitapta öne çıkan kavramlar, “evlilik mesleği”, “ev kadını”, “anneliğin gizemi”,
“aile ideolojisi”, “tek eşlilik”... Sonuç
bölümünün başlığı ise, “Daha iyi yarım
insanlar mı, yoksa bütün insanlar mı?”
Bu başlığı şöyle okumak da mümkün:
Evliliği “demokratikleştirmek” mi, yoksa "evlilik mesleği"ni, ev kadınlığını,
anneliğin gizemini, aile ideolojisini, tek
eşliliği geride bırakmak mı?

Böylelikle, ailenin birbirine
yapıştırdığı ve hepsini tek
bir ilişkiye, yani karı - koca
ilişkisine, evliliğe hapsettiği
ilişki biçimlerini ayrıştırıp
yeni birliktelik biçimleri
türetebiliriz
80’li yılların ortasından itibaren feminizm bütün dünyada, kadınların evlilik ilişkisi ve aile içinde güçlenmesini
sağlayacak önlemler ve düzenlemelere odaklandı. Kadınların karşılıksız ev
emeği giderek görünür olmaya başladı
ve bu emeğin bir kısmının karşılığı ya
da telafisi sayılabilecek türden düzenlemeler, özellikle AB ülkelerinde yaygınlaşmaya başladı. Öte yandan tam
22
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zamanlı ev kadınlığı ve anneliğin günü
geçmişti. Kadınların istihdama katılması gerekiyordu. Hem aile içinde işleri
vardı kadınların, hem ev dışında. Aile
ve iş yaşamı artık uyumlulaştırılmalıydı. Aile yaşamı da iş yaşamı da öyle
dönüşmeliydi ki, kadınlar hem annelik
yapabilsinler hem gelir getirici bir işte
çalışabilsinler. Ama sadece bu ölçüler
içinde dönüşmeliydi her ikisi de...
Sosyalist Feminist Kolektif olarak
2010 yılının Mayıs ayından başlayarak
“Erkeklerden Alacaklıyız!” başlıklı bir
kampanya yürüttük. Bu kampanyada,
Aile ve İş Yaşamını Uyumlulaştırma
politikalarından da yararlanarak, kadınların karşılıksız emeğini telafi edecek,
onların evlilik ve aile dışına adım atabilmelerini mümkün kılacak ve istihdama
katılıp orada kalabilmelerini sağlayacak çok çeşitli düzenleme ve önlemler
formüle ettik; devletten ve sermayeden
bunları talep etmenin, bu konuda sesimizi duyurmanın yollarını aradık. Ancak
bunları yaparken aynı zamanda Aile ve
İş Yaşamını Uyumlulaştırma politikalarının sınırlarına ve tuzaklarına da dikkat
çekmeye çalıştık. Bu politikalarda, tam
da erkeklerin harcamayı reddettikleri
bakım emeği için çözümler üretiliyordu: Esas olarak çocuklarının babasıyla
yaşayan kadınları hedef alan bu politikalar, bir yandan ailenin üzerindeki bakım emeği yükünü hafifletmeye yarıyor,
diğer yandan esnek çalışma aracılığıyla
kadınların yine de bakım sorumluluklarını üstlenmelerini sağlıyordu. Oysa

esnekleşme ve işgücü piyasasının patriyarkal yapısına yöneltilecek eleştirilerin ötesinde kritik nokta, kadınlara
olan borçlarını ödemeleri için erkekleri
ücretsiz bakım işlerine sevk edebilmekti. Elimizden geldiğince, bu doğrultuda
önlemler düşünmeye ve uyumlulaştırma
politikalarının sınırlarını aşmaya çalıştık. Ne var ki, son tahlilde “Erkeklerden
Alacaklıyız!” kampanyası da, evli olsun
olmasın birlikte yaşayan heteroseksüel
çift varsayımından hareket ediyordu.
Kadınları belli bir ilişkiye mahkûm olmaktan kurtaracak düzenlemeler üzerinde kafa yoruyordu, ama bu ilişki tarzını ve onun mutlaklığını sorgulamayı
bilerek önüne koymamıştı.
Bu arada, AKP kadınların bedenlerine, emeklerine, hayatlarına daha da
güçlü bir biçimde el koyma tehditlerini
birbiri ardına gündeme getiriyor. Bunun
önde gelen yöntemi ise tabii ki aileyi
güçlendirmek. 2004’te zinayı yeniden
ceza yasası kapsamına almaya çalışmakla başladı bu yöndeki girişimlerine.
2008’de başbakan “üç çocuk” uzun havasına başladı. Kadınlara yönelik şiddete karşı yasal düzenlemeler sürecinde
ise, kadın örgütlerinin çeşitli önerilerini
hükümsüz saymaktan yasanın adında
“aile”nin ısrarla korunmasına kadar birçok işaret verildi. Derken, aile tümüyle kadınları galebe çaldı ve bakanlığın
adından “kadın” çıktı. Bunları aile ve
ev kadınlığı eğitim programları, kürtajı yasaklama denemeleri ve yeni kürtaj
düzenlemeleri izledi. Ve nihayet aile ve
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evliliği koruma konusunda damardan
girdi hükümet. “Aile ombudsmanlığı”
düzenlemesiyle, boşanmak isteyen kadınlara yönelik bir engelleme mekanizmasını başlattı. AKP hükümetinin
bu son hamlesi, kadınlara yönelik şiddeti önleme söylemiyle tümüyle çelişir
nitelikte. Boşanmalarını güçleştirerek
kadınları şiddet yuvası evliliklere ve
ailelere mahkûm etmek, şiddeti önlemenin yeni muhafazakâr yolu olsa gerek!
Oysa bırakalım şiddet sorununu güçlü/
düzenli aileler yaratarak çözmeyi, şiddet ailenin öylesine yapısal bir parçası
ki, şiddeti ortadan kaldırmanın en köklü
çaresi evliliği ve aileyi çözmek...
Bugüne kadar feministlerin erkek
şiddetiyle mücadelesinin en görünür ve
somut yanı, yasal düzenlemelere müdahale oldu. Belki de artık, AKP’nin
kadınlara yönelik şiddetle mücadele
ve aile politikalarını da bir esin vesilesi yapıp, şiddetin esas kaynağına yönelmenin zamanı geldi. İşte, bir yandan saldırgan yeni muhafazakârlığın
“tahriki”yle, öte yandan unutmaya
başladığımız feminist ütopyalarımızı
yeniden sahiplenmek için, SFK olarak,
feminist aile eleştirisini bu dosyamızla
birlikte gündemimize alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de, aileyi çözme/
dağıtma perspektifi üzerine çeşitli çalışmalar yapmayı umuyoruz.
Kuşkusuz aile eleştirisi feminizme
özgü değil. Feminizmden önce, ütopyacılar, Marksistler, liberterler, anarşistler, komün hareketi tek eşli heteroseksüel evliliğe ve buna dayalı aileye
çeşitli biçimlerde karşı çıktılar. Ancak
bu karşı çıkışlarda, aile hem kadını
hem erkeği baskı altına alan ve/ya da

kapitalizmi yeniden üreten bir kurum
olduğu için eleştiriliyordu. Aile içi kadın - erkek ilişkilerini ve çatışmalarını
merkeze koymayan, aile kurumuna yönelik bir anlamda soyut ve dışsal karşı
çıkışlardı bunlar. Feminist aile eleştirisi ise, ailenin karşıladığı gerçek gereksinimlerden yola çıkmalı diye düşünüyoruz. Aile; cinsellik, sevgi, duygusal
paylaşım ve destek, maddi/manevi dayanışma, üreme, kuşaklar arası ilişki,
çocuk bakımı gibi son derece gerçek
ve insani gereksinimlerimizi, ayrılmayacak şekilde birbirine iliştirir/yapıştırır. Erkek ve duhul-merkezli, üremeye
yönelik heteroseksüel cinsellik biçimini ayrılmaz bir biçimde aşka iliştirir; çocuk bakımını ayrılmaz biçimde
doğurmaya bağlar ve bunu kadınların
omzuna yıkar; bunun üzerine kurulmuş
olan annelik ideolojisiyle kadınları her
şeyden önce anne diye belirler ve kocaların, hasta ve yaşlı akrabaların bakımını da buna bitiştirir. Bütün bunlar, aile
ideolojisi aracılığıyla doğal bir birlik
halinde kurulur. Feminist aile eleştirisi,
bu gerçek gereksinimleri birbirinden
ayırıp, her birinin alternatif bir biçimde
nasıl karşılanabileceğini ortaya koymayı mümkün kılar. Böylelikle, ailenin birbirine yapıştırdığı ve hepsini tek
bir ilişkiye, yani karı - koca ilişkisine,
evliliğe hapsettiği ilişki biçimlerini
ayrıştırıp yeni birliktelik biçimleri türetebiliriz. Zaten feminist ütopyamızın
besleneceği yer de böyle bir eleştiri
olabilir ancak.
Ne var ki, nasıl aile/evlilik eleştirisini duygu paylaşımı, dayanışma gibi
gerçek gereksinimlerimizi göz ardı etmeden yapmak gerekiyorsa, yeni bir-

Boşanmalarını güçleştirerek
kadınları şiddet yuvası
evliliklere ve ailelere
mahkûm etmek,
şiddeti önlemenin yeni
muhafazakâr yolu olsa
gerek!
likte yaşam biçimlerini de kadınların
bugünkü durumlarından soyutlamadan
tasarlamak gerekiyor. Kadınların ve
çocukların ezildiği, eşitliksiz bir toplumsal bağlamda, onları koruyacak,
güçlendirecek önlemler ve güvencelerin üzerinden atlayamayız. Dolayısıyla
da, alternatif yaşam biçimlerinden söz
ederken, bu yaşam biçimlerinin birlikte yaşama hukukuyla düzenlendiği bir
çerçeveyi oluşturmak kaçınılmaz. Bu,
“Erkeklerden Alacaklıyız!” kampanyasında geliştirdiğimiz çeşitli talep ve
düzenlemelerin üzerine inşa edilecek
bir çerçeve olabilir. Yapılması gereken,
tek eşli heteroseksüel evliliği meşru
tek birliktelik biçimi olmaktan çıkaracak bir hukuksal çatı kurmak. Meşru
ilişki biçimlerini, hem çocuk bakımı,
hem cinselliği paylaşma, hem maddi/
manevi dayanışma, hem cinsiyetler
açısından çeşitlendirmek: Aynı haneyi
paylaşmanın, cinsel ilişkiden, cinsiyetten, biyolojik ebeveynlikten bağımsız
olarak bireylere güvence sağladığı bir
toplumsal evren üzerine düşünmek...
Öte yandan, güvenceler ve haklar
bugünkü yaşam biçimlerimizi aşmak
açısından tek başına ne kadar yeterli?
Öznelliğimizin sınırları nereden geçiyor? Evli olsak da olmasak da, her birimizin öznelliğini yaşayışı büyük
ölçüde aile bağlarıyla şekillenmiyor mu? Anneliği, cinselliği, duygusal
ilişkileri yaşayış biçimimiz bugünün damgasını
nerede, nasıl üzerinden
atabilir? Mülkiyetçilikten, kıskançlıktan, homofobiden hangi koşullar
altında sıyrılabileceğiz?
Önümüzdeki dönemde,
bir yandan AKP’nin aile
politikalarına karşı bir direniş çizgisi oluşturmaya
çalışırken, bir yandan da
birlikte yaşam biçimlerine ilişkin ufkumuzu genişletmeye yönelik bir
tartışmaya girmeye ne
dersiniz?
feminist
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“Aileye dönüş”:

Nereye gitmiştik ki?
İdeolojik ve söylemsel düzeyde yürütülen “aileye dönüş” propagandasının
yaygınlaşması, feminizme saldırılmasını, onun itibarsızlaştırılmasını da gerektiriyor

D

Ayşe Toksöz - Özlem Barın

evletin sosyal hizmetlerden
çekilmesine yol açan neoliberalizmin, Batı’da bir nevi
“aileye dönüş” eğilimine yol
açtığı, üzerine çokça yazılıp çizilmiş
bir olgu. Margaret Thatcher’ın 1987’de
sarf ettiği, “Toplum diye bir şey yoktur.
Yalnızca bireyler olarak kadınlar ve erkekler ve onların aileleri vardır” sözü,
bu yeni düzeni en açık biçimde özetleyen söz olarak tarihe geçti. Gerçekten
de, 1980’lerden itibaren aile, refah devletinin uğradığı erozyonu telafi edecek
kurum olarak öne çıkarıldı: Artık sosyal
hizmet olarak sunulmayan sağlık ve
bakım ihtiyaçlarının bir biçimde karşılanması gerekiyordu; bunun adresiyse,
tabii ki, “aile”ydi.
Feministler, burada “aile” derken
kastedilenin aslında kadınlar olduğunu
ortaya koydular: Elbette, ailenin içinde
bu ihtiyaçları karşılayacak olanlar, kadınlardı -ya ev içinde kendi aileleri için
harcadıkları (ücretsiz) emek üzerinden,
ya da (düşük) ücretli ev ve bakım işçisi
olarak başka aileler için çalışarak.
Şüphesiz, bunda bir yenilik yoktu.
1960’lar ve 1970’lerde feminizmin
yükselişe geçmesi ve eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte kadınların iş gücüne
giderek artan oranlarda katılmış olmasına; diğer yandan cinsiyet ideolojilerindeki dönüşüm sonucu kadın - erkek
eşitliğinin evlerin içine kadar uzanarak kadınları “ev kadınlığı” rolünden
uzaklaştırdığı yönündeki genel kabule
karşın, bu dönemde yapılmış olan araştırmalar, birbiri ardına, aslında ev işinin “kadın işi” olmaya devam ettiğini
ortaya koydu. Çalışan (bilhassa çocuklu) kadınlar her ne kadar daha az ev işi
yapıyor görünseler de, beraber yaşadıkları erkeklerle aralarındaki iş bölümü,
kazançlarının oranından bağımsız biçimde eşitsiz olmaya devam etti. Yani
kadınlar, ev dışında çalışsalar, hatta beraber yaşadıkları erkeklerden daha fazla
kazansalar bile ev işinin sorumluluğunu
taşımaya devam ediyorlar; ya daha kısa
zamanda tüm işleri halletmek için aşırı
çaba harcıyor, ya da bir (genellikle kadın) ev işçisi tutuyorlardı, ama her halü24
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karda ev işlerinin planlanması ve koordine edilmesi “görev”i yine kadınların
üstüne kalıyordu. Söylemeye gerek bile
yok, buradaki “beraber yaşadıkları erkeklerden daha fazla kazanan kadınlar”
tanımı, oldukça dar bir kategoriye işaret
ediyor ve denkleme alışılmadık örnek
olarak dahil ediliyordu1; çünkü ücretler ve gelir dağılımındaki eşitsizlik de
(kimi iddialara göre aradaki açı daralmakta olsa da) varlığını sürdürüyordu.
Genel durum bu iken, “aileye dönüş” fikri, kadınların ev dışında çalışmadığı bir “evin ekmeğini kazanan
erkek” modeline yönelik bir özlemi
imlemiyordu aslında: Neoliberalizm,
liberal feminizmin kimi argümanlarını bünyesinde eriterek, kadın erkek

tırma” politikaları tam da bu işgücünün
esnekleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi eğilimi ile kadınların ev içi emeğinin
yükünün artırılmasının harmanlanmasını ifade ediyordu. Batı’da kadınlar, esneklekleştirilen hizmet sektörünün içine
çekilirken, Güney’de ihracata dayalı
üretim modelleri üzerinden, güvencesiz,
uzun çalışma saatleriyle ya da parça başı
işler üzerinden yine esnek ve ucuz işgücü olarak emek piyasasının içine çekiliyordu. Bu esneklik, bir yandan kadınları
aileye daha bağımlı kılıyor, bir yandan
da kadınların ev içi emek yükünü artırıyordu. “Aileye dönüş” güzellemesi
söylemsel ve ideolojik düzeyde tüm bu
çelişkilerin üzerini örtecek balçık görevini görüyordu.

tüm “yurttaş”lar için ücretli emeği bir
zorunluluk olarak dayatıyordu. Keza
sosyal devletin erimesi, daha önceki
dönemde uygulanmış olan “aile ücreti”
politikasının yeni düzende yer bulmasını
olanaksız kılıyor, ayrıca (giderek daha
da ucuzlatılan) ucuz emeğe yönelik
talep, kadınların işgücü piyasasına daha
kitlesel katılımını gerektiriyordu. Bir
yandan yarım zamanlı, esnek, eğreti işler aracılığıyla düşük ücretlerle işgücü
piyasasına çekilen kadınların, diğer yandan gittikçe kesilen sosyal hizmetlerin
yükünü aile içinde yüklenmesi bekleniyordu. “Aile ve iş yaşamını uyumlulaş-

Feministler, burada “aile”
derken kastedilenin
aslında kadınlar olduğunu
ortaya koydular: Elbette,
ailenin içinde bu ihtiyaçları
karşılayacak olanlar,
kadınlardı
Ancak bu sürecin son otuz yılda tüm
dünyada doğrusal bir gelişim olarak tezahür ettiğini varsaymak çok ciddi bir
hata olur. Neoliberalizmin kendi iç çelişkileri, dünyanın farklı yerlerini farklı biçimlerde etkilemesi ve kadınların
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çeşitli dönemlerde, çeşitli yerlerde elde
ettiği kazanımlar, bu genel eğilimin aldığı biçimi elbette belirledi. Bugün feminist yazında neoliberalizmin kadınlar
ve aile üzerindeki etkileri üzerine süregiden tartışma, beraberinde getirdiği
çelişkili sonuçlarla ilgili. Neoliberalizmin atomize bir bireyciliği ve tüketimi
kışkırtması, bireysel seçim ve kendini
idame ettirmeyi öne çıkarması, bir yandan “aileye dönüş” propagandası ile yan
yana yürüyor; öte yandan da kadınların
işgücü piyasasının içine çekilmesi, aynı
zamanda kadınların bir biçimde “güçlenmesini” getiriyordu. 90’lı yıllarda
Batı’da özgür, kendi seçimini yapan,
modaya düşkün, post-feminist kadın
imajının pompalanması, Güney’de ise
kadınlara yönelik şiddet, “toplumsal
cinsiyet eşitliği” için STK çalışmalarının artması, feminist söylemin bu neoliberal proje içinde mas edilmesiyle el
ele gidiyordu. Feminist hareketin yasal
haklar düzeyinde elde ettiği kazanımlar
da resmi iyice karmaşıklaştırdı: Tam da
bu yüzden, bu gelişimi tek yönlü değerlendirmemek gerekiyor; kadınların kendi hayatlarını belirleme mücadelesi bir
düzeyde devam etti, ediyor.

Aile sadece sosyal
hizmetlerin yerine geçmiyor
bu modelde, aynı zamanda
sosyal devlet anlayışı ile
birlikte var olan bir kamusal
hayatın da yerine ikame
ediliyor
Fakat, kapitalizmin krizinin giderek
derinleştiği 2000’li yıllarda, “aileye dönüş” propagandası çok daha yaygın bir
şekilde devreye sokulmak zorundaydı.
Thatcher’in yukarıda alıntıladığımız
sözlerinin aileye vurgu yapan son kısmı birçok analizde genelde ihmal edilmişken, bugün meselenin özünü açığa
vuruyor. “Ailenin krizi”nden bahseden,
bundan feminizmi sorumlu tutan, feminizme ve kadınların kürtaj / üreme
haklarına saldıran, kadınları annelikle
özdeşleştirenler artık yalnızca “aşırı
sağ” olarak görülebilecek marjinal bir
çevre değil. Söz konusu olan, bu sağ
anlayışın yeni muhafazakârlık biçiminde anaakımlaşması ve kadınlara yönelik
saldırılarını giderek artırması. Son otuz
yılda zaten erozyona uğratılmış sosyal
hizmet ve güvencelerin, bugün kriz önlemleri adı altında tamamen budanması,
kadınları her zamankinden daha fazla
aile yaşamına mahkum ediyor, ev içi
emek yükünü artırıyor.2 Diğer yandan,
işten çıkarmalar önce kadınları vuru-

yor. Kadınlara yönelik şiddet merkezleri kapatılırken, kürtaj hakkına saldırılar
sağlık hizmetlerinin, ücretsiz kreşlerin,
çocuk yardımlarının yok edilmesiyle
birlikte yürütülüyor. Kadınların kimlikleri, bedenleri, cinsellikleri üzerinde
muhafazakâr baskı ve erkek şiddeti katmerlenerek artıyor.
Tüm bunlar ideolojik ve söylemsel
düzeyde yoğun bir “aileye dönüş” propagandası altında yapılıyor. Bu propagandanın yaygınlaşması ise, feminizme
saldırılmasını, onun itibarsızlaştırılmasını da gerektiriyor. En son İngiltere İşçi
Partisi milletvekili Dianne Abbot’un bu
yılın başında ailenin toplum için öneminden dem vurup, feminizmin bunu anlayamadığını ve ailenin parçalanmasından feminizmin sorumlu olduğunu söylemesi, bu itibarsızlaştırmanın yaygınlığını göstermesi açısından bir örnek. Öte
yandan, bu yeniden “aileye dönüş” yeni
bir kadın ve annelik imgesi gerektiriyor.
Artık yalnız yaşayan kadınlar, özellikle
yalnız anneler bir başarı öyküsü anlatmıyor, kendi seçimlerini yapmış güçlü
kadınlar olarak sunulmuyor. Başarısız,
mutsuz, yalnız, dahası kadınlığı, dişilliği becerememiş kadınlar olarak damgalanıyor. Batı medyasında artık kariyer
kadınları yok. Onun yerine, aile hayatı
içinde süper güçlü anneler var. Çocukların, kocalarının, dahası geniş ailenin her
şeyinden sorumlu, her türlü ihtiyaçlarını
gözeten ve bu aile hayatı içinde anneliği
güçlü bir kadın olarak mutlu bir şekilde
taşıyan kadınlar var. Aile sadece sosyal
hizmetlerin yerine geçmiyor bu modelde, aynı zamanda sosyal devlet anlayışı
ile birlikte var olan bir kamusal hayatın
da yerine ikame ediliyor. Tüm sosyal ihtiyaçlar bu yeni kamusal hayatın içinde
karşılanıyor. Bu kamusal hayat, büyük
organizatör, kimi zaman “soccer-mom”3
olan güçlü annelerin doğum günü partileri, geniş aile kutlamaları, aile eğlenceleri, aile tatilleri örgütlemesiyle yeniden
yaratılıyor. Kamusal mekanlar bu yeni

aile merkezli sosyal hayat üzerinden
tekrar şekilleniyor. Aileye dönük yeni
bir tüketim kültürü gelişiyor; bireysel
tüketim bunun içinde yeniden şekilleniyor. Evet, artık toplum diye bir şey yok,
bireyler ve aileleri ve tüm bu yükün
omuzlarına yıkıldığı kadınlar var! Bu
çifte ikame için ise artık çekirdek aile
söylemi yetmiyor. Tüm dünyada geniş
ailenin öneminden dem vuruluyor. Yaşlıların, çocukların, kocanın sadece bakımlarının sağlanmakla kalmadığı, tüm
sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı geniş
aileler. Bu ailelerin tüm yükü ise süper
annelerin üzerinde. Elbette bu süper
annelerin kendi hayatları da var: Onlar
da çalışıp eve ekmek getiriyorlar!
___________________
1 Genel olarak, bu durumun toplumun en alt
ve üst kesimlerinde yaşanabildiği söylenebilir: Erkek işsizliği son birkaç on yılda giderek arttı ve bu, özellikle mavi yakalı olarak
tanımlanan iş gücünü (ağırlıklı olarak da
ırksal/etnik azınlıkları) etkiledi. Buna karşılık, hizmet sektöründe düşük ücretli işlerde
ağırlıklı olarak kadınların istihdam edilmesi, bu kadınların beraber yaşadıkları (muhtemelen işsiz) erkeklerden daha çok kazanır
pozisyonda olmalarına yol açtı. Gelir dağılımının en tepesindeki işlerdeyse, ender
de olsa, yönetici pozisyonlardaki kadınlar
zaman zaman bu mertebeye (!) erişebiliyor.
2 Son yıllarda Batı’daki LGBT hareketin öncelikli gündeminin eşcinsel evlilik hakkı olması da bu minvalde değerlendirilebilir. Bir
yanıyla, yaşam standardı açısından “bekâr”
bir yaşamı sürdürmek giderek zorlaşırken,
evli çiftlerin yararlandığı kimi maddi avantajlardan yararlanabilmek, eşcinseller için
büyük önem taşıyor. Fakat madalyonun öteki
yüzünü de unutmamalı: Evlilik-dışı (aile-dışı) olan her türlü yaşam tarzı damgalanırken,
eşcinsellerin tam da bu marjinalleştirmeden
kaçınmak, “normallik” pastasından pay almak gayesini de taşıdığını, hatta belki bu
şekilde “aile”nin etrafındaki kutsallık halesini iyice parlattığını söylemek de mümkün.
³ Vaktinin önemli bir bölümünü çocuğunu
spor vs. aktivitelere getirip götürmek, onun
sosyal hayatını planlamak için harcayan orta
sınıf beyaz kadınları imleyen bir terim.
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AKP’nin ailesi…

Şimdi kadınların aileden bağımsızlaşarak güçlenmelerini sağlayacak feminist talepleri
yeniden yükseltmenin zamanı. Aile dışında hayat var!
Hülya Osmanağaoğlu
rkek egemenliğinin kadınları
denetim altında tutarken en
güvendiği kurum kuşkusuz
aile: Erkek şiddetinin odağı,
kadınların karşılıksız emeğinin merkezi; yani erkek egemenliğinin kalesi.
Aile, patriyarkal kapitalizmin, ihtiyaçları doğrultusunda her daim yeniden şekillendirdiği bir kurum. Çağdaş,
muhafazakâr, milliyetçi ya da dindar
tüm aile biçimleri kadınların erkek iktidarına tabiyetini meşru ve sürekli kılmayı hedefliyor. Patriyarkal sistemin
uzun vadeli çıkarlarını korumak şartıyla
bütün [erkek] iktidarlar kadınlar üzerindeki baskı mekanizmalarını aile aracılığıyla yeniden inşa ediyorlar. AKP de bu
nedenle iktidarının ilk yıllarından itibaren aileyi güçlendirmeye, böylece erkek
egemenliğini korumaya yönelik adımlar
atmaya çalıştı.

E

AKP ise dindar
modernliğiyle en başa
dönerek, ev içindeki var
olmayan dengeyi erkekler
lehine daha fazla bozarak
[güçlü erkek] - güçlü aile,
güçlü [otoriter] devlet /
milletten dem vuruyor
2004’te TCK’ya ilişkin yapılan düzenlemelerde zina yeniden ceza yasası
kapsamına alınmaya çalışıldı. 2008’de
başbakan, biz kadınlara üç çocuk doğurmamızı salık verdi. 2010’da yayımladığı başbakanlık kadın - erkek fırsat eşitliği genelgesinin hemen ardından bizzat
kadın örgütleriyle yaptığı bir toplantıda
“kadın erkek eşitliğine inanmadığını”
söyledi. 2012’de ise “Her kürtaj bir
Uludere’dir” çıkışı ile AKP’nin kadınlara yönelik amaçlarının şimdilik vardığı
en son noktayı gösterdi.
Türkiye’de merkez sağın politik
üstyapısı, muhafazakâr orta sınıf ile
seküler, modern, tekelci burjuvazinin
(ikincilerin direksiyonda oturduğu) ittifakıydı. TÜSİAD da, Isparta’daki esnaf, eşraf da AP/ANAP/DYP çizgisini
destekliyordu. MSP/Refah çizgisi ise
dindar muhafazakârların partisiydi. Gelinen noktada, AKP ilk iki dönemdeki
modern muhafazakârlığın yerine üçün26
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cü döneminde dindar modernliği hızla
örgütlemeye başladı. İmam hatiplerin
yeniden açılmasının yanı sıra [zorunlu]
seçmeli Kuran ve Peygamberin hayatı
dersleri, içki yasaklarının ve vergilerinin artışı, ama en önemlisi de üç çocuk
baskısı ile kürtaj ve sezaryen yasakları /
sınırlamaları yeni yönelimin göstergesi.
AKP’nin üçüncü dönem iktidarında dindar modernliğe yöneleceğinin en
önemli işareti, kadın bakanlığını aile
bakanlığı olarak değiştirmesiydi. Her ne
kadar önceki dönemde eşcinselliği hastalık olarak değerlendiren bakan koltuğunu korumuyor olsa da, yeni anayasa
tartışmalarında farklı cinsiyet kimliklerinin ve cinsel yönelimlerin tanınmaması da aileyi koruma vurgusuyla bir arada
düşünülmeli.
Kürtaj ve sezaryen yasakları, feminist mücadelenin kazanımlarıyla kadınların bedenleri üzerinde sahip oldukları
hakların, aileyi ve erkek egemenliğini tehdit ettiği düşüncesiyle gündeme
getirildi. Kadınları aileye hapsetmeyi
sadece ideolojik hegemonya ile sağlayamayacağını gören AKP, bizzat kadın
bedenini denetim altına almaya soyunuyor. Bu anlamıyla kürtaj yasağı, sadece dini muhafazakârlığın ya da milleti
büyütmenin bir politikası olarak değil,
evdeki erkeklerin kaybettikleri mevzileri onlara geri vermenin de bir aracı
haline geliyor. Erkeklere, kadınları istemedikleri gebeliklere maruz bırakarak
kadınlar üzerindeki denetimlerini güçlendirme hakkı vermek, aslında patriyarkanın en temel dayanağını tersten
yeniden inşaya yönelmek ve kadınların kazanımlarını geriletmek anlamına
geliyor. Erkekler ve erkek egemenliği
güçlü olduğu oranda aile de güçleniyor. AKP’nin politikaları ise erkekleri
güçlendirerek aileyi güçlendirmeye çalışmasının ifadesi. Bütün aydınlanmacı / modernist politikalar güçlü kadın
- güçlü aile - güçlü demokratik devlet
anlatır. AKP ise dindar modernliğiyle en
başa dönerek, ev içindeki var olmayan
dengeyi erkekler lehine daha fazla bozarak [güçlü erkek] - güçlü aile, güçlü
[otoriter] devlet/milletten dem vuruyor.
Tayyip Erdoğan da bu yüzden "Aile var
oldukça, millet var oldukça devlet var
olur… En az üç çocukla beraber güçlü
aileler istiyoruz. Ailelerimizi güçlü kılmamızın yolu buradan geçiyor. Bunu

başaracağız, güçlü bir millet istiyoruz.
…Muhafazakâr demokrat partiyiz. Çocukların artmasını istemek hakkımızdır.
İktidar olarak bunu başarmalıyız” dedi.¹
AKP kurulduğu 2001 yılından itibaren kendini muhafazakâr demokrat bir parti olarak tanımladı.
Muhafazakârlığın demokratlıktan çok [iktisadi]
liberalizmle yaptığı
ittifakın
gerçek
yüzü Taksim’deki 1 Mayıs çatışmalarında
ve
tekel
işçilerine
yönelik
saldırganlıkta

kendini
göstermişti.
2011 genel seçimlerinin hemen
öncesinde başlayarak seçimlerde alınan % 51 oy
ile güçlenen baskıcı
yönelim, AKP’nin seçim
sloganı “durmak yok yola

DOSYA
devam”ın gerçek anlamını ortaya koydu. Kimilerine göre gizli şeriatçı ajandasını uygulamaya koyan, kimilerine
göre ise Tayyip Erdoğan’ın başkanlık
hedefi nedeniyle demokrat kimliğini
geri plana iten bir AKP söz konusu. Her
iki eğilim de aslında, AKP’nin hızla artırdığı baskı politikalarını toplumsal değişimlerden ve dinamiklerden koparıp,
yaşananları AKP’nin ya da başbakanın
niyetlerine endekslemekle malul. Türkiye ve dünyadaki gelişme ve değişimleri
dikkate almadan yapılan bu analizler,
niyetten bağımsız (ideolojik arka
planlarına ise yekten bağımlı) olarak, ezilenlerin mücadelelerini ya da mücadele potansiyellerini görmezden
geliyor. Hemen
yanı başımızdaki Arap
isyanları,
sessiz ve
sindirilmiş

kitlelerin
küçük bir
kıvılcımla
devrimci kalkışmayı başlatan siyasi öznelere dönüşebildiğini
gösterdi. Artan işsizlik ve yoksulluğu, torba
yasalarla, güvenceli esneklik

ve mikro kredi uygulamalarıyla yamamaya çalışan AKP, toplumsal muhalefetin önünü kesmek için yargı merkezli
baskı mekanizmalarını güçlendirmeye
devam ediyor. Yine de devrimci güçleri, işçi sınıfını, Kürtleri ve kurtuluşları
için mücadele eden kadınları, tek başına baskı aygıtlarıyla sindiremeyeceğini
görerek, ideolojik altyapısını güçlendirmek için atağa kalkıyor. Dindar nesiller
yetiştirmek, ecdadımızın dünyada gittiği her yerden politik olarak sorumlu olmak, aileyi koruyup güçlendirmek gibi
hedefler de bu politikanın sonuçları.
Özellikle Tayyip Erdoğan’ın üç çocuk açıklamalarının sıklaşması, aileyle mücadeleyi feminist hareketin yanı
sıra genel olarak kadın hareketinin de
mücadelesinin merkezine koymayı
zorunlu kılıyor. AKP’nin, iktidarının
ilk iki döneminde de, son dönemde de
kadınlara yönelen saldırganlığı, özgül
olaylar temelinde kurulan kadın ittifaklarıyla -TCK ve zina eylemleri, Kürtaj
Haktır platformu vb.- geriletilmeye çalışılsa da, kadınların kurtuluşu açısından
önemli bir ideolojik birikim oluşturulabildiğini ve deneyim elde edilebildiğini
söylemek zor. Zina, üç çocuk doğurun
ya da kürtaj açıklamalarının çerçevesinin hep, “kadınların hakları” bağlamında gericilik - ilericilik ikilemine hapsedilmeye çalışıldığını görüyoruz. Feminist hareketin bir bölümünün verdiği
patriyarka analizine dayalı tepkiler ise
kimi zaman kapsayıcılığı sınırlandırma,
kimi zaman ise AKP’yi yeterince hedef
almama eleştirileriyle silikleştirilmeye
çalışılıyor. Bizim için ücretli - ücretsiz
emek kıskacı ikiliğinde ifadesini bulan
ve son on yıldır ideolojik hegemonyasını maalesef bir hayli güçlendirmiş olan
“iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma”,
“kadın istihdamını artırma” politikalarının, kadınları değil erkekleri ve sermayeyi güçlendirdiğine ilişkin tezler
de yine kapsayıcı olmama eleştirilerine
muhatap oluyor. Oysa gerek zina, üç
çocuk ve kürtaj gibi kadınların bedenine ve kararlarına yönelen müdahaleler,
gerekse evdeki karşılıksız emeğimizi
sabitleyerek istihdama katılmamızı öngören kadın emeği politikaları, ezilmişliğimizin kurumsallaştığı aileyi somut
olarak karşımıza almamız gerektiğini
ortaya koyuyor.
Tek başına modernizmin kazanımlarını koruma çerçevesinde verilecek bir
mücadele, feminist politikayı içermiyor
ve ikame edemiyor. Burjuva devrimleri
kadınlara vatandaşlık hakkını bile vermedi. Kadınlar çalışma, mülk edinme,
eğitim alma ve oy hakkını, birinci dalga
feminist hareketin mücadelesi sonucun-

da elde ettiler. Yani AKP’ye karşı durmak amacıyla oluşturulmaya çalışılan
gericilik karşıtı cephelerin “çağdaşlık”
paradigmasıyla kurdukları ideolojik altyapının tarihsel olarak kadınlara kazandırdığı bir şey yok. Keza ikinci paylaşım
savaşı sonrasında yığınsal olarak ücretli
emek gücüne katılan kadınların da, ev
içindeki yüklerinden, erkek şiddetinden
korunduklarını söylemek mümkün değil. Yani gelir elde etmek ya da ev dışında çalışmak, kadınları erkekler karşısında güçlendirmek için yeterli olmadı.
İkinci dalga feminist hareketin, karşılıksız kadın emeğini görünür kılma müca-

Tek başına modernizmin
kazanımlarını koruma
çerçevesinde verilecek
bir mücadele, feminist
politikayı içermiyor ve
ikame edemiyor
delesi, kadın erkek ilişkilerindeki egemenliği ve erkek şiddetini teşhiri, aileyi
sorgulayan politikaları kadınları güçlendirdi. Yani kadınların aile içindeki
konumu sabitlendiği ölçüde kadın istihdamını artırma politikalarının kadınları
erkeklere karşı güçlendirmesi mümkün
görünmüyor. Keza AKP politikalarıyla
yaygınlaşan aileyi koruma politikaları
-boşanmayı zorlaştırma, aile ombudsmanlığı, aile irşad büroları- varlığını
koruduğu sürece, çıkarılan şiddetten
korunma yasalarının da kadınları erkek
şiddetinden ve ölümlerden koruyamadığı
görüldü. Milletvekili olmuş bir kadının
bile boşanmak istediği eşinden şiddet
görüyor olması, kadınların aile kurumu
içinde güçlenemeyeceğinin maalesef
ispatı oldu. Çok sayıda eğitimli meslek
sahibi kadın öldürülmeye devam ediyor.
Tüm erkek şiddetinin ve özellikle de
kadın cinayetlerinin belirleyici olgusu,
erkeklerin dini inançları değil erkek
iktidarlarını tehdit altında hissetmeleri.
Kadınları erkekler ve erkek sistem
karşısında güçlendirmek ve korumak,
ne kadınları çağdaş devletin çağdaş aileleri içinde konumlandırarak, ne de mevcut aile yapısını veri alıp kadınların gelir
elde etmesini sağlayıp güçlendirmeye
çalışmakla mümkün. Şimdi kadınların
aileden bağımsızlaşarak güçlenmelerini
sağlayacak feminist talepleri [yeniden]
yükseltmenin zamanı. Aile dışında hayat var!
__________________
¹ 02.01.2013 http://t24.com.tr/haber/erdogan-1-cocuk-da-2-cocuk-da-iflastir-3cocukla-yerinizde-sayarsiniz/220907
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Cemaat, AKP iktidarının muvazaalı ve ihtilaflı gizli - açık ortağı olarak pek meraklı
bu “aile” işlerine, hem de ailenin en hasına
Candan Yıldız
ülen Hareketi’nin “entelektüel” yüzü Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı’nın son iki yıldır düzenlediği, “şık olsun,
prestijli olsun” amacıyla uluslararası sıfatı
iliştirilmiş aile konferanslarını, AKP’nin
“güçlü aile” politikasının ideolojik zemininin kurucusu olarak yorumlamak mümkün. Konferansları Vakfın kadın kolları düzenliyor. Akademisyen, hukukçu ya da siyasetçi sıfatıyla katılanların çoğunluğunun
ortak özelliği muhafazakâr ve sağ kesimden olmaları. Örneğin katılımcılardan tarih
profesörü Allan C. Carlson, aynı zamanda
aile konusuna odaklanan sağcı bir düşünce
kuruluşu olan Howard Center’ın yöneticisi
ve 2006’da ABD Yüksek Mahkemesi’nde
devletin eşcinsel evlilikleri destekleyen
düzenlemeler yapmasına karşı dava açan
ve kazanan isimlerden biri.¹
Konferansların amacı, “Rüzgâr nereden
gelirse gelsin, ailenin sağlam durması.”
Rüzgârın yönündeki çeşitlilik, patriyarka
ve kapitalizm arasındaki gerilimli durum
olarak okunabilir. Ne de olsa Ulusal İstihdam Stratejisi’nde, 2023 yılında -ki bu iktidarın hedef yılı- esnek ve güvencesiz işlerle kadın istihdamının %35’e çıkartılması
planlanıyor. İşte bu nedenle, dışarıda ücret
karşılığı çalışsalar bile, kadınların aile bağlarını ve aile için harcadıkları emeği meşrulaştıracak aile modelleri devreye girmeli.
Türk-İslâmcı ve devletçi geleneği ile
zamanın ruhuna uygun olarak tonunu koyulaştıran ya da yumuşatan (?) Cemaat,
AKP iktidarının muvazaalı ve ihtilaflı gizli
- açık ortağı olarak pek meraklı bu “aile”
işlerine, hem de ailenin en hasına. Zira
Cemaat’e göre, “Yuva küçük çapta iyi organize edilmiş bir devlet gibidir. Değilse
bile öyle olmalıdır.”
Patriyarkal sistemin güçlü kurumu aileyi, muhafazakârlık, din ve gelenekle mermer gibi sağlam kılma yönünde önerilerin
çıktığı “Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer Olarak Aile” başlıklı
konferansın bildirgesinde, “geniş aile ile
ilişik çekirdek aile” tanımı yapılıyor. Kan
bağı ilişkileri ağının geniş tutularak kadının daha da ezilmesi salık veriliyor. Öyle
ya, kadın gerektiğinde yaşlılara da, hastalara da bakmalı! Aileyi korumak için “dini
motivasyonların” önemi vurgulanırken,
“din temelli nikâhın meşru sayılmaması”
eleştirilerek imam nikâhı onaylanıyor.
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Fatma Şahin’in katılımıyla hükümetçe
de desteklendiği mesajı verilen sonuç bildirgesinde ulusalcı / milliyetçi bir tonda,
“neslin korunması” gerekçesiyle “boşanmayı azaltacak tedbirler alınmalı” deniyor.
AKP de tam bunu yapıyor. Başbakan “en
az üç çocuk” diye tutturmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
boşanmaları zorlaştıracak, kadını aileye
ve erkeğe daha bağımlı kılacak “aile ombudsmanlığı” adını verdiği kurumları devreye soktu. Beş pilot ilde uygulama başladı
bile. 2010 yılındaki Konferans’ın sonuçlarından biri de Aile Akademisi kurulması
kararı idi. Bu kurslara katılanlara MEB
onaylı sertifika verilecek. Bu arada Milli
Eğitim’e aile ve evlilik eğitiminin örgün
eğitime dahil edilmesi önerisi yapıldığını
söylemem gerekiyor. Her şey ne kadar da
uyumlu!

Cemaat’e göre, “Yuva küçük
çapta iyi organize edilmiş
bir devlet gibidir. Değilse
bile öyle olmalıdır.”
Aynı bildirgede “Kürtajı önleyen politika ve projeler desteklenir” beyanı var.
AKP iktidarının kürtajı fiilen yasaklama
uygulamalarını burada hatırlamak gerekiyor: İkna süreçleri, her sağlık kuruluşunda
kürtaj yapılamaması gibi…
Aile bağlamında çok sayıda başlığın
tartışıldığı konferansta, mimarinin de aileyi güçlendirecek biçimde tasarlanması
salık veriliyor. “Yaşanılan mekânların bireysel hayatı değil, aile hayatını özendiren
yapılar olmasını destekleyen devlet politikalarını savunuyoruz” sözlerinin, “stüdyo”

tipi dairelerin ekmek su gibi satıldığı bilgisinden kaynaklandığını düşünüyorum.
İkincisi Kasım 2012’de düzenlenen Aile
ve Şiddet Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde
ise, kadına yönelik şiddetle mücadelenin
ailenin güçlendirilmesinden geçtiği fikri
öne çıktı. AKP Kadın Kolları’nın son yılların 25 Kasımlarındaki yürüyüşlerini de
dikkate alırsak, aileyi güçlendirmek için
kadına yönelik şiddetle mücadelenin araçsallaştırıldığını bu genel bağlam içinde görebiliriz. Bildirgede, şaşırmayacağımız biçimde, şiddetin öznesinin erkek olduğuna
dair hiçbir emare geçmiyor. Faili meçhul
bir şiddetten bahsediliyor.
“Sağlıklı doğal aile”nin, yani heteroseksüel tek eşli evliliğe dayalı ailenin “yeniden yapılandırılması” vurgusu, biz feministlerin üzerinde düşünmemiz gereken bir
uyarı. Bunun politik tercümesi: Kadınlar
mücadeleleri sayesinde güçleniyor, erkeklerin kadınlar üzerindeki iktidar biçimlerini
yeni duruma uyarlamalıyız. Aile de bunun
biricik alanı.
Ailenin güçlendirilmesi ya da ailenin
öneminin altının çizilmesi, ne bu iktidarla başladı ne de bununla bitecek. Ancak
bu dönemin özgüllüğü hesaba katılmalı.
Çünkü yatay örgütlenmiş yapılar aracılığıyla “güçlü ve kurtarıcı” aile ideo-lojisinin daha geniş bir alana sirayet ettiği,
pekiştirildiği bir gerçek. Baştaki tanımı yinelersek, “devlet gibi iyi organize edilmiş”
bir aileyi nasıl aşındıracağımız konusunda
düşünmeye başlamalıyız.
_________________
¹ Emrah Göker, Express, Ocak 2011, sayı
116, s. 18-22.
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Devletle bir olup kadını bağımlılaştıran
aile ideolojisi üzerine

Eğitim, işgücü piyasası, sosyal güvenlik gibi kavramlar üzerine şekillenen sosyal
politikaların da aile ideolojisinde temellendiği görülebilir

A

Elif Kutlu

ile hakkındaki genel yaklaşım, ailenin her yerde bulunduğu, (yeniden üretim, beslenme gibi) evrensel ihtiyaçların ifadesi olduğu ve (cinsel, ekonomik,
yeniden üretim gibi işlevleri nedeniyle)
temel sosyal ilişkileri yerine getirdiğidir.
Bu nedenle aile ile ilgili varsayımlar, “ortak yaşayan ebeveyn ve kendi çocuklarının oluşturduğu birim”, “içinde evsel ve
cinsel ilişkilerin ve toplumsallaşmanın
gerçekleştiği doğal birim”, “özellikle ilk
yıllarda anne ve bebeği arasındaki bağımlılık ilişkisi”, “kadın ve erkekler arasında bağımlılık ilişkisi” üzerine şekillenir. Bu tanımlarda, ailenin ve bireyler
arasındaki “bağımlılık” ilişkilerinin “doğal” olduğu varsayılır. Öte yandan klasik
aile sosyolojisi geleneği incelendiğinde,
varsayımların değişmediği ailenin, toplumun vazgeçilmez bir kurumu olduğu,
kadın ve erkeklerin belli roller çerçevesinde şekillendiği, ana işlevin çocukların
toplumsallaşması ve istikrarın sağlanması üzerine temellendiği görülür.

Devlet kadının çocuk sahibi
olmasını da “yasal” yollara
bağlar
Neyse ki, bunlara karşın aile kavramının evrensel olmadığı, tarihsel ve kültürel olarak farklılıklar içerdiği (örneğin
bazı ülkelerde ailelerin yetişkin erkekleri içermemesinde olduğu gibi); saat
gibi mükemmel bir mekanizma olarak
işlemediği ve çatışmayı içinde barındırdığı bilinmektedir. Bu nedenle Michèle
Barrett yukarıdaki tanımlamaların / varsayımların ailenin ideolojik yapısından
kaynaklandığını belirtir. Çünkü aile ideolojisi, bu varsayımlar aracılığıyla kadını “yeni neslin üreticisi”, “ev kadını” ve
“annelik” kavramları içine sıkıştırarak
“ideal bir aile” yaşamı üzerinde belirleyici bir rol oynamaya soyunur. Bu açıdan
eğitim, işgücü piyasası, sosyal güvenlik
gibi kavramlar üzerine şekillenen sosyal
politikaların da aile ideolojisinde temellendiği görülebilir. Yani bu konuda yapılmış olan -yukarıdaki- varsayımlar, hükümetler tarafından da kabul edilir.

Ben bu yazıda şu soruyu yanıtlamaya çalışacağım: Devlet aile ideolojisini
nasıl kullanır? 1830’lu yıllarda burjuvalar tarafından kadının çalışmasının
“evini ihmal etmesine” sebep olduğu,
kızların fabrikada çalışmalarının göçe
sebep olduğu, erkek ve kadınların aynı
işte çalışmasının “ahlaka aykırı” olduğu
üzerine bir tartışma başlar. Bu tartışmayı
başlatan “düşünceli” burjuvalar işçi ailesinin “kendini yeniden üretemeyecek
kadar yıprandığını” savunur. Bu nedenle
-burjuvalar ve erkek sendikacılar tarafından- “aile ücreti” kavramı ortaya atılır.
Toplum olarak “ailenin çıkarlarının korunması” konusunda fikir birliği edilerek
kadının çalışması engellenmeye çalışılır.
Bu hayali varsayıma rağmen bu dönemde kadınların ve çocukların da çalıştığı,
tek bir kişinin geliriyle geçinilemeyeceği kanıtlansa da erkeğin “aile reisi”
olarak görülmesi engellenemez. Bunun daha da ötesinde kadının kendini
-maddi olarak- erkeğe bağımlı hissetmesini sağlanır. Aile ücreti kavramının
varsayılması, çalışan kadınların düşük
ücret almasını da beraberinde getirir.
“İyi koşullarda” yaşayabilmek için
erkeğin aile ücreti aldığı ve esas geçimi onun sağladığı düşünüldüğünden
ve kadının çalışması bir çeşit “katkı”
olarak görüldüğünden, kadına emeği
karşılığında ödenen ücret azdır/azalır.
Böylece kadının ekonomik bağımlılığı
devlet eliyle oluşturulur. Yani kadına
verilen düşük ücret, erkeğin aldığı ücretle dengelendiği varsayımıyla açıklandığından, aile ücreti alan bir erkeğin varlığı
için evlilik kaçınılmaz hale gelir. Bunun
sonuçları, eşler arasında eşitsizlik, “bağımlılığın” meşrulaştırılmasından başka
bir şey değildir.
Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’sine bakıldığında da aynı durum karşımıza farklı bir örnekle çıkar. 1. Dünya
Savaşı sonrasında ağır insan kayıpları
nedeniyle uygulanan nüfus artırma politikaları 1950’lerden önce had safhaya
ulaşmıştır. Öyle ki devlet, nüfus artırmak
için beş ve daha fazla çocuk sahibi kadınlara para ödülü, vergi indirim teşvikleri
gibi yolları denemiş, gebeliği önleyici
yöntemleri yasaklamıştır. Bu da yasal olmayan kürtajlar nedeniyle pek çok kadı-

nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Hızlı nüfus artışı istihdam sorunlarını
beraberinde getirdiğinden izlenen politikanın değiştirilmesine neden olmuştur. Devlet, ürettiği politikalarla, kadını
ailenin vazgeçilmez parçası haline getirerek kadın üzerindeki yönetim gücünü
meşrulaştırır. Aileyi “yeniden üretim”i
sağlayan/sağlayacak bir potansiyel gibi
görerek gerekli zamanlarda çıkardığı yasalarla kadınları sadece “kutsal annelik”
mertebesi altına sıkıştırmaktadır.
Devlet kadının çocuk sahibi olmasını
da “yasal” yollara bağlar. Bu durumda
evlilik, dolayısıyla bağımlılık kaçınılmazdır. Çünkü evlilik dışı ilişkilerle çocuk sahibi olacak kadınlar devlet tarafından desteklenmediği gibi, “sosyal refah
hizmetleri”nden de mahrum bırakılır.
Böylece kadının doğurganlığı devlet ta-

rafından denetim altına alınarak kadına
ait konulara müdahale edilmiş olur. Devletin kadının mahremiyetinin bu kadar
içinde olmasına rağmen, şiddet gören kadınlar söz konusu olduğunda “ailenin dokunulmazlığı” varsayımına sığınması da
incelenmesi gereken bir diğer konudur.
Devletin aile ve kadının bedeni, anneliği, işgücü/emeği ile ilgili politikalarına bakıldığında, kadını, öncelikle ailede
“kocasına” sonra da devlete bağımlı kılma amacının güdüldüğü görülür. Böylece
devletin devamlılığı, istihdam ve üretim;
kadının yeniden üretim potansiyeli ve
“kutsal annelik” varsayımı aracılığıyla
gerçekleşir. Günümüzde uygulanan aile
politikalarına bakıldığında hiçbir şeyin
değişmediği, hatta olumsuz bir gelişme
kaydedildiğini görmek mümkündür.
feminist
politika

29

Bizim "güzel" ve zorunlu özverimiz

DOSYA

Kadınların aileye verdiği bakım hizmetlerinin bileşimi, kapitalizme bağlı olarak
değişti. Nitelikli ve rekabetçi işgücünü yetiştirme sorumluluğu annelerin sırtında

Ç

Yeşim Dinçer

ocuk bezi, deterjan, diş macunu, şampuan ve ped markalarıyla tanınan küresel bir
şirket “Teşekkürler Anne”
adı altında bir kampanya sürdürüyor.
Şirketin 175 yıllık tarihinin en büyük
kampanyası için kesenin ağzı açılmış;
Paramparça Aşklar Köpekler filminin
Meksikalı yönetmeni Inarrutu’ya bir
de kısa film hazırlatılmış: Dünyanın En
Zor ama En Güzel Mesleği.1
Film, sabahın kör karanlığında çocuklarını uyandıran, giyinmelerine yardım ettikten sonra hazırladığı yumurtalı
kahvaltı sofrasında çocuklarının karnını
doyuran ve onları spor eğitimine gönderen annelerin görüntüleri ile açılıyor.
(Sporda sarışın kız çocuklarının tercihi
jimnastik, siyah erkek çocuklarının tercihi ise atletizm.) Çocuklar daha hızlı
koşmak ya da daha yükseğe sıçramak
için antrenmanda ter dökerken, Çinli,
Afrikalı ve Avrupalı anneler de çamaşır
yıkıyor, ortalığı temizliyor ve yemek pişiriyor. Akşam olunca servislerden inen
çocuklar öpücüklerle karşılanıyor; beyaz örtülü sofralar çoktan hazırlanmış.
Kısa film mutlu sonla bitiyor: Çocuklar spor müsabakalarını kazanmış;
salondan alkışlar, sevinç çığlıkları yükselirken anneler sevinç gözyaşları döküyor. Sarışın anne salondaki tribünde,
Çinli anne televizyon başında ... “Her
başarılı çocuğun arkasında, annesinin
görünmeyen emeği, desteği ve özverisi var” demeye getiriyorlar. Ama filmde iki önemli şeyi göremiyoruz:
Erkekleri, yani
babaları ve
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“kaybeden” çocukların annelerini. Eğer
annelik dünyanın en zorlu ve evrensel
mesleğiyse, kariyer ölçütü nedir ve işyerinin patronu kimdir?
Gerçek şu ki, eğitim süresinin uzaması, sosyal devletin çöküşü ve eğitimin piyasalaşması ile birlikte, kapitalizmin gereksindiği nitelikli ve yüksek rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek
işgücünü yetiştirme sorumluluğu ailelere, dolayısıyla annelerin sırtına yıkılmış
durumda. “Hazır bezler, hazır mamalar,
otomatik makineler sayesinde ev kadınlığı, annelik eskisinden daha kolay” deniliyor hep. Ne var ki, kadınların aileye
verdiği bakım hizmetlerinin bileşimi de
kapitalizmin örgütlenişine bağlı olarak
değişim gösteriyor.

Annelik dünyanın en zorlu
ve evrensel mesleğiyse,
kariyer ölçütü nedir ve
işyerinin patronu kimdir?
Temizlik, çamaşır, ütü, yemek gibi
geleneksel hizmetler için ayrılan zaman
teknoloji sayesinde bir nebze kısalmış
olsa da, değişen dünyanın ihtiyaçları giderek daha fazla sayıda kadına ev içinde ve dışında başka sorumluluk alanları
tarif etmekte. Çocukların hangi okula
ve dershaneye gideceği, ödevlerini düzgün ve zamanında yapıp yapmadıkları,
deneme sınavlarında kaç kişinin önüne
geçebildikleri, puan hesapları, okul dışında alınan spor ve sanat kurslarının
takibi pek çok kadının zamanını, enerjisini ve parasal kaynak
larını emiyor.

Ferhunde Özbay’ın 1990’da yayımlanan kadınların ev içi ve ev dışı uğraşlarındaki değişimi dönemleştirerek ele
aldığı bir makaleyi hatırlıyorum:
"İlk ve orta düzeyde merkezi
sınav sistemi ile öğrenci kabul eden
özel okullara giremeyen öğrencilerin
üniversite sınavlarında başarılı olma
olasılığı her yıl düşmektedir. Öte yandan,
her aşamadaki sınava hazırlanmak için
test sisteminin yoğunlukla öğretildiği
özel hoca ve kurslara devam da
gerekmektedir. Bütün bu uğraşlar,
genç kuşakların aşağı doğru bir sosyal
hareketlilik içine girmesini önlemek
için özellikle orta sınıf aileler için
önemli olmaktadır. Eğitim bu dönemde,
yukarıya doğru bir hareketlilikte
göreceli olarak etkisini kaybetmiş olsa
bile bu kez yokluğu aşağıya doğru
hareketliliği hızlandıracağı için üzerinde
durulan bir olgudur. Dolayısıyla, orta
sınıf kadınların çocuklarını sınava
hazırlamaları ve okullarla ilişki
kurmaları ile ilgili uğraşları diğer bütün
işlerinin önüne geçebilmektedir."2
Aradan geçen 23 yılda bu alanda
pek çok şeyin değiştiği ve yazarın
belirttiği olumsuzlukların arttığı
ortada. Eğitim, artık sadece orta
sınıfların meselesi değil. Okula başlama yaşı erkene çekildi ve zorunlu
eğitimin süresi önce sekiz yıla, sonra
da 4+4+4 sistemiyle 12 yıla çıkarıldı. Okullulaşma oranında da artışlar
var. (İlköğretim kademesinde okullulaşma oranı neredeyse %100’e
yaklaşıyor ve kız öğrencilerle
erkek
öğrenciler arasındaki
fark
giderek
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azalıyor.) Buna mukabil Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) bütçesinden yatırıma
ayrılan pay, 1997’de %15 iken 2010’da
% 6,32’ye kadar düşmüş.3
Başka bir ifadeyle, MEB bütçesinin
önemli bir kısmı personel giderlerine
harcanıyor; derslik, tesis, laboratuvar,
onarım ve okul mobilyalarının yenilenmesi gibi masraflar bakanlık tarafından
karşılanmıyor. Peki, bu ihtiyaçlar asgari
düzeyde de olsa nasıl gideriliyor? Bakanlık her ne kadar inkâr etse de, okul
aile birlikleri bağış adı altında kayıt
parası almayı sürdürüyorlar; kimi okullarda velilerden düzenli aidat talep ediliyor.
Eğitim sürelerinin uzaması ve eğitimin giderek daha masraflı bir hale
gelmesi, kadını aileye/kocaya bağlayan
zincirleri büsbütün güçlendiriyor. Kadın
işsizliğinin bu denli yüksek, kadın işi
sayılan düşük statülü işler için ödenen
ücretlerin hayli düşük olduğu göz önüne alınırsa, bekâr ya da boşanmış anne

olmayı (bu yükü tek başına üstlenmeyi)
göze almak, uzay boşluğunda yürümek
kadar korkulu bir şey.
Kaldı ki sosyal mobiliteyi etkileyeceği düşünülen üniversite giriş sınavları da eski önemini yitirmiş gözüküyor.
Asıl büyük eleme lise giriş sınavlarında yaşanıyor ve öğrencinin “kader”i bu
erken eşikte çiziliyor. Sanayi ve hizmet
sektörüne az çok nitelikli işçi sağlayan
ve dar gelirli ailelerin bir anlamda kurtarıcısı olan meslek liselerine bile artık
sınavla giriliyor. Kadınlar gerekli “ek
kaynak”ı yaratabilmek uğruna, ev dışında veya içinde, düşük ücretli, sezonluk,
parça başı ve sigortasız işlerde çalışmaya razı oluyorlar. Kimi zaman boşanma
kararlarını gözden geçiriyorlar ya da
çocukların sınav hengâmesinin bitmesini bekleyip evlilik cenderesine katlanıyorlar.
Rekabetçi sistemin geriye attığı çocukların “başarısız” sayılması durumunda, anneler de tüm bu gayretlerine

rağmen kendilerini “başarısız” hissediyorlar. Bu da işin hiç de küçümsenmeyecek ağırlıktaki duygusal yükü. Patriyarkanın gönül okşayıcı ve ikiyüzlü
söylemiyle “ailenin ve toplumun temel
direği” kadın, kendi hayatını bir hiçle
değiş tokuş ettiği duygusunu kimi zaman pişmanlıkla taşıyor; dayatılan bu
zorunlu fedakârlığın yükü altında eziliyor. Anneler yine de çocuklarını koşulsuz ve sınırsız sevmeyi sürdürüyorlar.
Çünkü çocuklar için kadınlar en değerli
emeklerini harcamışlardır ve insan zaten emek verdiğini sever.
_________________
¹ http://tinyurl.com/akzlfvw
² Özbay, Ferhunde, “Kadınların Ev İçi
ve Ev Dışı Uğraşlarındaki Değişme”
1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış
Açısından Kadınlar. Der. Şirin Tekeli,
İstanbul, İletişim Yay, 1990, s. 115-139.
³ http://tinyurl.com/aouuz3x

“Artık annesin, durul biraz”

Annelikle başlayan kutsanma, yüceltilme hali gün geçtikçe koskocaman bir
toplumun yükünü taşımaya dönüşür
İlkbahar Atılgan
vde varlığını kokusuyla, çığlığıyla hissettiren bebeğim;
sokakta ise beni var eden, coşkuyla akan bir hayat var. Evde
bebeğimin gelişiyle değişmeye başlayan annelik yüklemeleri, alanlarda eylem yapan kadınların çığlığı var. Evde
o güne kadar olmayan geleneksel yaşamların, anneannelerin, babaannelerin,
dedelerin ayak sesleri, gözleri, sözleri
ağırlığını koymaya çalışırken, bunlarla
uğraşmak zorunda kalan şaşkın, yorgun, rotasını korumaya çalışan yeni
anne olan ben var. Evde anne
olan annelerle, yeni anne
olan benin kapışması,
didişmesi varken sokakta kurtuluş var.
Birçok kadının
önce bilmediği
sonra iyi bilir
hale geldiği annelik, öylesine
kutsanır ki, görünmez iplerle ellerimiz,
kollarımız bağlanır.
Neredeyse

E

kıpırdayamaz hale getiriliriz. Hayatlarımızda annelik öncesi ve sonrası koko
caman bir sayfa açılır. Önceyle sonra
arasında neredeyse hiçbir benzerlik kal
kalmaz.
Bebeğin varlığı, zor günler yaşat
yaşatmasına rağmen aynı zamanda şaşırtıcı
ve büyüleyicidir. Bunaltıcı, zorlayıcı
ilk dönemler azalınca, uykusuz geceler
hafifleyince, bebeğin ilk oluşan tepki
tepkileri bizi kendisine hapsedebilir. Bebek
Bebekle geçirilen ilk aylar bambaşkadır. Ev
/ bebek ikilisiyle haşır neşir oluş, dış
dünyayla bağların kopmasına neden
olur. Yapılanlar konuşulanlar hep
dünbebek üzerinedir. Sel olmuş, dün
ya batmış hiçbir şeyin önemi yok
gibidir. Bebekli biz başka bir dünyada
salınırız.

Seksen yaşına da
gelsek, kırk yaşındaki
çocuğumuzun bakımı
üzerimizdedir
Güçlenmeye başlayan bağa
karşı koymak, bebeği bırakmaya
yaşamımıbaşlayarak kendi rutin yaşamımı
za dönmeye çalışmak iki türlü
duyzordur. Birincisi kendi iç duy
gularımızdan kurtulmaktan
geçer ki, bu duyguların bir
kıs-

mı öğrenilmiş, dıştan bizim üzerimize
giydirilmiş tepkilerdir. Bebeği bırakarak
çalışma hayatına dönmek, arkadaşlarla
buluşmaya başlamak, onu gün içinde
emzirememek anne için zordur. Yüreğimizi kaplayan suçluluk hissi bizi ezer.
Evde ona bakanın iyi baktığına inanmak,
güvenmek epeyce güçtür. İkincisi ve
önemlisi, çevrenin üzerimizde kurduğu
“artık annesin sen” baskısına kulakları
tıkamaktan geçer ki, bu baskı, birinci
nedenin oluşmasında da belirleyicidir.
“Bebeğini şöyle tut”, “şöyle emzir”,
“şöyle uyut “ sözleri beynimizin içinde
yankılanır. Beceriksiz ve yetersiz hissettiriliriz. Dışarıya çıkmamız, çıktığımızda biraz gecikmemiz, evi arayıp bebeğin
nasıl olduğunu sormamamız eleştirilir.
İyi anne olamamakla suçlanırız. Önce
komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın deneyimleri devreye girer,
sonra iyi hazırlanmış “bilimsel” kitaplarla, internet bilgileriyle boğuşmaya
başlarız. Çocuk büyütmekle ilgili ekoller beynimizi yer. Hepsinin ortak noktası anneliğin kutsanmasında, yüceltilmesinde yatar. Hemen hepsi daha iyi nasıl
anne olunur vurgusunu yapar. “Annelik
başkadır” söylemi zihinlerimize yüklenirken, bir süre sonra bebek bakımı
ile ilgili uzman olur çıkarız. Bebeğin
bakımı bizden sorulur. Baba ile oluşturulmak istenen dayanışmanın arasında
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doğrultusunda oluşturulur. Hayatlarımızı çalmak için kullanılır. Emeğimize
el koymanın masum bir gerekçesi olur.
Eve hapsedilmenin, kocaya, erkeğe
mahkûm edilmenin kolay bir yoludur.
Geçmiş kuşakların anneliği ile günümüzün anneliği arasında benzerlikler ve
farklılıklar olmasına rağmen, temelde
değişmeyen şey kadınların hayatlarının
satın alınmasıdır. Önceki kuşaklarda çocuk sayısı fazla ancak çocuğun ev içindeki önemi azken, günümüzde tam tersi
bir durum geçerlidir. Bugünün anneleri
olan bizler az çocuktan sorumlu olsak
da bakım işinin yanında bir o kadar da,

leri bitmek bilmez. Üstelikte karşılıksız
sevgi “anne sevgisidir” düsturu ile asla
“bıktım” diyemeyiz. Yüzümüzü buruşturamayız. Anında onca yıl verdiğimiz
emek silinir. Bencil, sorumsuz anne
sözleri başımıza kalkılır. Çünkü işleyen
erkek egemen sisteme çomak sokmak
istemişizdir.
Çocuğun bakımı ile ilgili her şeyden
sorumlu tutulan biz, çocuğun hayatıyla
ilgili karar verilmesi gereken konularda
yok sayılırız. Birden bire o güne kadar
ortada gölgesi olan babalar / erkekler giriverirler devreye ve söz sahibi olurlar.
Saç kesiminden tutun da giyimine kadar, sokağa çıkacağı saatten tutun da okul seçimine, eş seçimine kadar
karar merci oluverirler.
Geleneksel toplumsal değerleri değiştirmek, dönüştürmek, yıkmak zordur ve zaman
alır. Buna rağmen iyi
anne olmanın kıstaslarını yıkarak, kendi annelik
yöntemlerimizi
oluşturarak, çocuğumuza rağmen istediğimiz
hayatı yaşamanın yollarını bulabiliriz. Kendimizden vazgeçmeyerek,
saçımızı süpürge etmeyerek, isteklerimizi ertelemeyerek, duygusallığımızın esiri olmayarak
biz de varız diyebiliriz.
“Çocuk da yaparım kariyer de” söyleminin
doğru olmadığını teşhir
ederek; devletten, erkeklerden, sermayeden
çocuk bakımı için ücretsiz kreşler talep edebiliriz. Çocuğun bakım
işinin sadece annelerin
işi olmadığını anlatabiliriz. Anne olmanın
olmazsa olmaz bir istek
olmadığını paylaşabiliriz. Sokaktan,
eylemlerden, eğlencelerden, gezmelerden tozmalardan geri durmayacağımızı dile getirerek, “Artık annesin, durul
biraz” sözlerine kulaklarımızı tıkayabiliriz. “Fedakâr ve vefakâr anne” algısı,
patriyarkanın kendi çıkarlarına hizmet
için uydurduğu bir algıdır. Bunu deşifre
ederken, bugüne kadar üretilen bu role
karşı çıkabiliriz. Öncelikle birbirimize
“Mutluysak, mutluluk üretebileceğimizi” söyleyerek, tasarladıklarımızı yaşamanın geleceğimizi daha olumlu etkileyeceğini anlatabiliriz.
Chantal Joffe, Mother and Child II

evdeki kadınların dayanışması engeldir.
Zaten baba da işin keyif kısmını yaşamaktan başka herhangi bir bakım işine
katılmaktan oldukça uzaktır. Diğer kadınların devreye girmesi onların tahtını
daha da güçlendirir.
Böylece bir sistemin işleyişinin devamı sağlanmış olur. Boynumuza geçirilen annelik urganı hiç çıkmayacak şekilde sıkılaştırılır. Çocuk bakımı, bakım
emeğinin her türlüsü ücretsiz bir şekilde
halledilmiş olur. Kadınlığımıza dair her
şeyimiz annelik rolüyle kontrol altına
alınmış olur. Öyle ki, çocuğumuzun herhangi bir şeyiyle ilgili yakınmak “kötü,
bencil, duygusuz anne”
yaftasının üzerimize yapışıp kalmasına neden
olur. Anne olduktan sonra eşimizden ayrılmak,
ayrılmayı kazasız belasız atlattıktan sonra yeni
bir ilişkiye başlamak,
başka bir yere taşınmak
gibi, atmak istediğimiz
her adım denetlenir. Erkek egemen sistemin
tüm kolları el birliği ile
yakamıza yapışır. Çocuğun doğması, bir evliliği
“gerçek, tam bir evlilik”
yapar. Kurum daha da
sağlamlaşır. Aile büyüklerinin söz hakkı daha
da fazlalaşır. Böylece
kadınlığımız patriyarka tarafından neredeyse ölünceye kadar satın
alınmış olur.
Tüm bunlara direnmek, bunların içinden
çıkmaya çalışmak, hatta bunlara kapılmamak
politik bir bilinç ve mücadele ile mümkündür.
“Çocuk öyle bir varlıktır
ki onun başına gelebilecek en küçük bir fenalık
dayanılmazdır.” Onun
bakımı, büyüyene kadar devam eder. Yapıp yapmadıklarımız
onun hayatını etkiler. Bu duygu çok ağır
ve bizi yöneten bir duygudur. Çocuğun
hayatımıza getirdiği sıkıntılar, zorluklar,
toplumun annelik yüklemeleri bilinse
de, mekanik hareket edilemez. Duygusal boyutunun ağırlığı nedeniyle matematiksel hesap yapılamaz.
Ancak toplumun “annelik içgüdüseldir” yüklemesine sonuna kadar karşı
çıkmamız gerekir. Çünkü yaşanılan, yaşanıldıkça öğrenilen bir süreçtir annelik. Toplumun dayatmalarıyla, şekillendirmeleriyle, sistemin kendi ihtiyaçları

çocuğun sosyalleşmesi için artı işlerle meşgul olmak zorundayız; kursları,
sinema ve tiyatro etkinliklerini, oyun
gruplarını, okul işlerini organize etmek,
buralara götürme - getirme işiyle uğraşmak oldukça yorucu ve zaman alıcıdır.
Annelikle başlayan kutsanma, yüceltilme hali gün geçtikçe, koskocaman bir
toplumun yükünü taşımaya dönüşür. Yedirme, temizleme, giydirme, oraya buraya götürme görevleri bitmez. Seksen
yaşına da gelsek, kırk yaşındaki çocuğumuzun bakımı üzerimizdedir. Hele de
çocuk erkekse vay halimize. Bakım iş-
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Anneliğin yeni biçimi: Doğalcılık

Doğallığın peşinde koştuğumuz ve tabii ki bu arayışta yeniden yeniden kurguladığımız
bir başka alan da, bebek ve çocuk yetiştirmede doğallığa yönelişimiz
Biray Kolluoğlu

R

larından birinin, doğal olanı arayışımızın peşindeyim ve yolum yine özelin genişlemesine ve mahremin hâkimiyetine
düştü. Annelik üzerine düşünüyorum ve
okuyorum bir süredir, ama bu işin çok
başındayım ve şimdi söyleyeceklerimi
henüz tam olarak olgunlaşmamış kaba
gözlemler olarak düşünmek lazım.
Anne - bebek, anne - çocuk ve daha
az olmakla beraber, bir nebze baba - bebek ve çocuk ilişkisi, bebek büyürken,
çocuk yetişirken neler yapmalı, onu na-

ichard Sennett’in Kamusal
İnsanın Çöküşü adlı kitabını
15 yıl kadar önce okuduğumdan beri derslerde, düşündüklerimde ve araştırma konularımda oradaki temel argümana geri dönüyorum.
Kitabın başında Sennett’in idealize
ederek bir zamanlar var olduğunu anlattığı kamusallığın çöküşünün tarihsel
kurgusunun son derece zayıf olduğunu
görmek ve bunu eleştirmek hiç zor değil. Birisinin çıkıp bu sürecin
tarihsel gelişimini sağlam bir
şekilde kurgulamasını beklerken ben, dönüp dolaşıp kamusallığın erimesiyle beraber
mahremlerimizin, özellerimizin genişlemesinin ne anlama
geldiği ve bunun sonuçları
üzerinde düşünmeye devam
ediyorum.
Bir süre önce 21. yüzyıl şehirleri üzerine İstanbul
özelinde çalışırken beni en
çok etkileyen olgu; şehirlerdeki mekânsal kapanmanın,
yani şehir mekânlarının farklı
grupların kendi benzerleriyle
bir arada olmak üzere kurgulanmasının, sınıflar arası
sosyal mesafenin artmasının,
sokağın, meydanın, kamusal
alanların yok olması gibi birçok sürecin farkına varılırken,
bunların aynası olan mahremin genişlemesi ve özelin
boğucu büyümesinin farklı
veçhelerinin arka planda kalıyor oluşuydu. İnsanların Dorothy Netherland, Untitled
benzerleriyle birlikte sitelerde
yaşamaya başlaması yani kentsel kapanÖznelliğin kurulması ve
ma; evlerin nasıl döşendiğine verdikleri
oluşturulmasında özellikle
önemin artması, daha havalı ve parıltılı
mutfaklarımızda pişirdiğimiz daha haanneye büyük bir rol verildi.
valı ve ilginç yiyecekler, çocuklarımızın
Bebeklik dönemi neredeyse
boş zamanlarını bale, basketbol, piyano,
tamamen annenin
resim dersleriyle doldurma yarışımız,
sorumluluğuna bırakıldı
sevgililer gününde sevgilimizin bize getirdiği çiçeklerin kokusu bizim yaktığımız mumun kokusuna karışırken verilip
sıl yedirmeli, içirmeli, nasıl giydirmeli,
alınacak öpücüğün hayati anlamlar kaneler oynamasına izin vermeli, nelere
zanması gibi birbirinden çok ayrı olduizin vermemeli ve hepsinden önemlisi
ğu düşünülebilecek bir sürü günlük haonu nasıl eğitmeli, ona neyi ne zaman
yat pratiğiyle besleniyor ve şekilleniyor.
nasıl öğretmelinin başlı başına bir konu
Bir zamandır 21. yüzyılın yeni tutkuhaline gelmesi, başka bir çok gösterge

ve sürecin yanında modernliğin habercilerinden biridir. 16. yüzyıldan beri orta
ve üst sınıflar bebeklikten itibaren çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği
konusunda giderek uzmanlıkları tescillenmiş kişilerin yazılı ve sözlü nasihatlerine döndüler. Değişik dönemlerde bu
nasihatler çok farklı oldu. Çocukluğun,
sıkı bir disiplin içerisinde ödünsüz bir
eğitim ve kontrol dönemi olarak algılanmasından, sonsuza yakın özgürlük içinde kendini keşfetme zamanı olarak algılanması gibi birbirine taban
tabana zıt yaklaşımlar farklı
dönemlerde baskın oldu.
Bebeklere nasıl bakılacağı
ve çocukların nasıl yetiştirileceğine dair nasihatler aslında
büyük ölçüde anneliğin, azıcık da babalığın nasıl olması
gerektiği üzerine. Bir başka
deyişle çocukların büyütülmesi ve eğitilmesine dair paradigmalar anneliğe ve aileye
dair de paradigmalar.
20. yüzyılın ikinci yarısında bebekliğe ve çocukluğa
bakışımızda radikal bir dönüşüm yaşandı ve çekirdek aile
kurgusu çocuk merkezli bir
yörüngeye oturdu. Bu paradigmanın önemli bir parçası
da bebeğin ve çocuğun öznelliğinin teslim edilmesiydi.
Öznelliğin kurulması ve oluşturulmasında özellikle anneye
büyük bir rol verildi. Bebeklik dönemi neredeyse tamamen annenin sorumluluğuna
bırakıldı. Anne bebeğinin her
ihtiyacını sevgi ve şefkatle
karşılamalıydı ki bebek kendini güvende hissederek kendi öznelliğini özgürce kurabilsin. Çocuklukta
anne bir nebzeye kadar sorumluluğu
diğer aktörlerle paylaşabilirdi ama ana
aktör yine anneydi. Anne, çocuğunun
bütün ihtiyaçlarına sevgiyle, sükunetle,
şefkatle cevap vermek ve onun büyüme
zorluklarını kolaylaştırmakla yükümlü.
Bu görevini doğru yapmazsa çocuğunun
erişkin hayatına çeşitli zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar miras bırakacaktır. İlerleyen yaşlarımızda yaşayacağımız birçok
sıkıntının faturasını annemize kesebilme ehliyetinin anneliğin ağırlığını ne
kadar artırdığını görmek hiç zor değil.
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ğe başlatacağınız, nasıl giydireceğiniz,
hastalıklarında ne gibi tedavi yöntemleri
kullanacağınız, aşı yaptırıp yaptırmayacağınız, yaptıracaksanız hangi aşıları ne
zaman yaptıracağınız, aile yatağında hep
beraber uyuyup uyumayacağınız, aile
yatağından çocuğunuzu ne zaman çıkaracağınıza varan bir sürü kararı içeriyor
doğal annelik akımı. Doğal annelik pratiklerinin listesi çok daha fazla uzatılabilir. Bu pratiklerin faydaları, zararları,
etkinlikleri, etkin olmayışları üzerine de
bir sürü şey söylenebilir. Benim alanımı
aşan bu soruları bir kenara bırakırsak,
"Doğal annelik pratikleri nasıl bir annelik üretiyor?" sorusu başlı başına çok
ilginç bir soru ve bu sorunun cevabı,
birçok unsuru ören detaylı bir analiz

yütme işini doğallıkla kabullenmeyi
kendisine şiar edinir. Anne bebeğini
doğal yollarla doğurur, bunun dışında
bir doğum biçimini istemek söz konusu
bile olamayacağı gibi doğal doğumdan
çekinmek, korkmak, acıdan tedirginlik
duymak bile doğal annenin doğallığını
azaltacaktır. Doğumu acısıyla beraber
kucaklayacak ve o deneyimi bir güzelleme olarak anlatacaktır. Herhangi bir
komplikasyondan dolayı doğum doğal
olmazsa bunu bir yenilgi olarak yaşar.
Kadınlığını ve anneliğini tam yaşayamamıştır. Anne bebeğini en az iki, belki üç yaşına kadar belki de daha uzun
emzirir, emzirmelidir. İlk altı ay anne
sütünden başka bir şey vermemelidir
bebeğine. Dolayısıyla en az altı
ay, tercihen iki üç yıl çocuğundan ayrılmamalıdır. Sütü azsa
bu bir yenilgidir; yeteri kadar
doğal, yeteri kadar kadın değildir. Çalışmak istiyorsa veya
daha az düşünülen bir etken olarak çalışmak zorundaysa yeteri
kadar anne, yeteri kadar doğal
değildir. Bebeği ateşlendiğinde yağlar, taşlar, soğuk su gibi
doğal çarelerle yetişemiyorsa
bebeğinin derdine, modern tıbbın ilaçlarını kullanmak zorunda
kalıyorsa yeteri kadar doğal annelik yapamamıştır. Çocuğuyla
aynı yatakta rahat uyuyamıyorsa, yatağını sadece sevgilisiyle
paylaşmayı, belki de yalnız uyumayı özlüyorsa, yeteri kadar doğal, yeteri kadar anne değildir.
Bunları daha fazla uzatmama
gerek yok aslında. Bu pratiklerle
şekillenen doğal anneliğin vurgulamak istediğim yüzü, bunları
anlatma biçimimden ortaya çıkmış oluyor.
Doğal annelik anne olan kadının üzerindeki, geçen yüzyılın ortasından beri
belli bir biçimde artmakta olan sorumluluğu daha çok artırıyor; ama bence daha
önemlisi bu sorumluluğu doğallaştırarak
paylaşılamaz ve sorgulanamaz kılıyor.
Bunun üzerine yazıya başladığımız argümana dönecek olursak, yeni annelik
genişleyen mahremde kendine çok rahat
bir yer buluyor ve o mahremi daha da
genişletiyor. Sennett, özel alanın bu genişlemesinin kamusalı boğduğunu yazar. Yeni anneliğimiz de bizi ve kim bilir
belki de çocuğumuzu da boğuyor olabilir mi, diye düşünürken, daha da önemlisi siyasetimizi de nefessiz mi bırakıyor,
diye sorarak bitirmek istiyorum.
Chantal Joffe, Untitled

Geçen yüzyılın ortalarında çocuğun
öznelliğinin sorgulanmasında anneyi başat sorumlu kılan bu sürece özellikle son
on yılda belirginleşen yeni bir unsur eklendi. Buna kısaca doğallık arayışımız,
doğala dönüş diyelim. Ne demek bu? Bu
arayışın sınıfsal boyutunu akılda tutarak
21. yüzyılda giderek artan sayıda kişi
doğal veya organik yemekler peşinde
koşuyor, doğal veya organik pamuktan
kıyafetler giymek istiyor, geleneksel tıbbın doğal çözümleriyle hastalıklarını tedavi etmek istiyor, daha doğal ortamlarda yaşamak için şehir dışındaki sitelere
kaçıyor. Yani tükettiklerimizde ve yaşam
alanlarımızda doğallık arayışı içindeyiz.
Doğallığın peşinde koştuğumuz ve tabii
ki bu arayışta yeniden yeniden kurguladığımız bir başka alan da bebek
ve çocuk yetiştirmede doğallığa
yönelişimiz.
Annelerin tuttukları bloglardan, internet üzerinden kurulan
çeşitli annelik ağlarından, dergi
gazete yazılarından, raflarda sayıları artan bebek - çocuk bakımı kitaplarına, doğal doğum ve
bebek bakımı üzerine örgütlenen
derneklere kadar birçok platformda takip edebileceğiniz, tarihi Avrupa ve Kuzey Amerika’da
biraz daha geriye giden, burada
görece yeni bir akım var ki ben
buna “doğal annelik” diyeceğim.
Şunu hemen belirtmekte yarar
var: Bunu “akım” olarak tanımlayan benim ve şimdi sıralayacağım pratiklerden bir ya da daha
fazlasına sahip çıkan annelerin
bir çoğu kendilerini doğal annelik üzerinden tanımlamayacaklardır.
Doğal anneliğin en ayırt edici ve belki de en tarafgir pratiklerinden bir tanesi doğal doğum.
Türkiye’deki yüksek sezaryen oranlarından da güç alarak, giderek daha
çok sayıda kadın doğal doğum yapmak
istiyor ve hamileliğinin bir kısmını
doğumun doğallaştırılmasının hazırlıklarına harcıyor. Zira doğal doğum
yapmak istemekle iş bitmiyor, ne derecede doğal olmasını istediğinize bağlı
olarak bir dizi konuda bilgilenmeniz,
bir dizi karar vermeniz, doktorunuzu
bulmanız, onunla doğum öncesi her
ayrıntıyı konuşmanız ve hatta en iyisi
bütün bunları bilinçli yapabilmek için
bu konudaki kurslara katılmanız gerekiyor. Doğumdan sonra yine doğallaşmak konusunda bir dizi karar vermeniz gerekiyor. Bebeğinizi nerede ve
nasıl taşıyacağınızdan, ne kadar süreyle
emzireceğiniz, ne zaman yemek yeme-

gerektiriyor. Bunu yapamayacağıma
göre bu minik yazıda, doğal anneliğin
tek bir yüzünü vurgulamak istiyorum.

İlk altı ay anne sütünden
başka bir şey vermemelidir
bebeğine. Dolayısıyla en
az altı ay, tercihen iki üç yıl
çocuğundan ayrılmamalıdır.
Sütü azsa bu bir yenilgidir;
yeteri kadar doğal, yeteri
kadar kadın değildir
Doğal anne doğanın kendisine
tiği ve yüklediği, doğal olduğu
de bir o kadar kendiliğinden, güç
etmeden yapabileceği bebeğini

biçiçin
sarf
bü-
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Ailede kız çocuğu
Bir keresinde köpeğimiz oldu, erkek köpek. Onu benden daha çok sevdiğini düşündüm.
Çok üstüne düşüyordu köpeğin. “Beni bu kadar düşünmedi babam” dedim

Peki, küçük kız kardeşler, kız çocuk
ablaları, erkek çocuk ablaları, tek kız
çocukları farklı deneyimler mi yaşıyor
aile içinde; yoksa hepimiz "kız çocuk"
olmanın ortak sıkıntısını, yorgunluğunu
mu çekiyoruz bir şekilde?
Gonca: Benim ablam var. İlk çocuk
olduğundan kız olmasını sorun etmemişler. “Sağlıklı olsun yeter” demişler
herhalde, ama ikinciyi, yani beni, erkek bekliyorlarmış. İsmim bile hazırmış. Sağlıksız bir bebekmişim, üstelik de kız… Hep bunun
suçluluk duygusuyla
büyüdüm.
“Ablan mahvoldu sen
doğduktan sonra”
lafını çok duydum. Evet, ona yaşattıkları baskı ortamını ben pek hissetmedim ya da zaten
önceden gördüğüm için
anne-baba ne yapıyor,
neye nasıl tepki veriyor,
hazırlıklıydım sanki aile
ve mahalle baskısına. Başka yollar bulmaya çalıştım
galiba. Evin dışı benim, içi
ablamındı daha çok. Anne
- babayı ona bıraktım sanki
bedel olarak.
Deniz: On bir yaşına kadar
engelli bir erkek çocuğun ablasıydım
ama benden büyük üç tane kız kardeşim
vardı. Onlar büyüdükçe, dışarı işlerine
daha çok ben gider oldum. Onların ayrı
arkadaş grupları vardı. Birçok kadın
vardı evde ama, mesela regl olmanın ne
demek olduğunu bilmiyordum, kadınlık
halini bilmiyordum. Sonra onlar çalışmaya başladı. Üniversiteye ben gidebildim. Ablalarım erkek olsalardı da parasızlıktan okuyamazlardı. Benim okuyabilmem özgür olmamı sağladı. Dışarı
çıkabildim, arkadaşlarımda kalabildim
ders bahanesiyle. Mesela, babam sonraki yaşantımda pek çok konuda verdiğim
kararlar için, “Sen iyi olacak diyorsan
olsun” dedi, diyebildi.
Diyar: Okumak güçlendiriyor kadını. Anne - babanın gözünde erkekleşiyorsun.
Fatma: Ben evin tek çocuğuyum.
Kardeşler, ablalar, ağabeyler olduğunda
verilen sevgide fark oluyor mu?

Deniz: Ben dördüncü kız olarak
doğmuşum. Ebe korkmuş babama söylemeye, “Bir kızın daha oldu” demeye… “Sağlıklı mı?” diye sormuş babam,
“sağlıklı” demiş ebe de. O zamanın parasıyla yüklü para vermiş ebeye. Babam
erkek kardeşimi maça, sinemaya götürürdü, ayrı şeyler yapardı onunla. Zaten
beş çocuk, yoksulluk… Bilmiyorum
ama bu sevgi paylaşımı daha çok orta
sınıfa ait bir şey gibi.

Diyar: Erkek kardeşimin oluşu
olumsuz etkiledi beni. Aramızda iki yaş
var. Çocukluğumda ben onu çok kıskanmışım. Hatta yirmili yaşlara kadar sürdü
bu kıskançlık. Kardeşim hem evin küçüğüydü hem de erkekti. Daha orta sınıf
bir aileye mensubum. Sevgi sorunumuz
olmadı, ama hep “Siz oğlunuzu daha
çok seviyorsunuz” dedim. Büyüdükçe
de, onun erkek olmanın avantajlarını
yaşadığını gördüm. Bir gün annem hasta
olmuştu. O zaman bulaşık ve yemek vb.
işlerin bana kaldığını fark ettim ve dayanamayıp isyan ettim. Babama “Erkek
kardeşimin çükünün olması bulaşık yıkamasına nasıl bir engel oluşturuyor?”
diye sordum. Mesela, onun yirmili yaşlarındayken sevgilisi vardı, eve gelirdi
sevgilisi. Bir gün odaya kapandıklarında babam çilek hazırlamıştı kumrulara.
“Ben de sevgili getireceğim, bana da çilek getirecek misin?” diye sormuştum.

Sırf babamla erkek kardeşim arasında
ortak bir dil olduğunu fark ettiğim için
futbola merak saldım. Deli gibi maçları
takip edip babamla sohbet ederdim.
Fatma: Tek kız çocuğu olmak bende herhangi bir sıkıntı yaratmadı sanki,
ama babamın erkek çocuk istediğini
biliyordum. Ailenin ilk torunu, anne ve
babamın ilk çocuğuyum ben. Babam
erkek çocuk olmasını beklemiş. Zaten
sevgisini çok gösteren birisi değil, ama
birlikte yaptığımız şeyleri, atari oynamak gibi, erkek çocuğuyla
yapmak isterdi. Bir kere
keresinde köpeğimiz oldu,
erkek köpek. Onu benden daha çok sevdiğini
düşündüm. Çok üstüne
düşüyordu köpeğin. “Beni
bu kadar düşünmedi babam.” dedim.
İzin alma ve eve geç gelme gibi
sorunlarım yoktu. Mesela
arasın
kız arkadaşlarımın arasınprob
da böyle şeyler çok problemdi. Benim birçok erkek
arkadaşım oldu. Annemin
ol
etkisi var tabii rahat olmamda. Ev işi de yaptırmadı,
serbest bıraktı hep.
Diyar: Şimdi bir kardeşin olsun
ister misin peki?
Fatma: Belki… Küçük kardeş ol
olmak istemezdim.
Diyar: Tek çocuk sendromu var
mı? Hani “Şımarık olur, hep o sevilsin
ister” denir ya…
Fatma: Söylediğin gibi hissetmedim
ama yalnız olmaya alıştım. Yalnızlığı
arıyorum ve seviyorum. Bir süre
teyzemle yaşamıştık, benden dokuz yaş
büyük kendisi, abla gibi. Anlaşamadık.

Babama “Erkek kardeşimin
çükünün olması bulaşık
yıkamasına nasıl bir engel
oluşturuyor?” diye sordum
Deniz: Mesela ablamlar çalışırdı
yazları, kazandıkları parayla eve eşya
alınırdı. Ben o dönem çalışmak zorunda kalmadım ama sonra okumaya başlayınca çalıştım; üniversite masrafımı
çıkarıyordum. Bir de kıyafetler… Hep
benden büyüklerin eskilerini giyerdim.
Hayatımda ilk defa yeni bir monta lisenin sonlarında sahip oldum.
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Gonca: Benim de hâlâ bir sürü kıyafetim ablamdan kalma. Onun kullanmadıklarından…
Deniz: Büyüyünce ilişkim yoğunlaştı
ablalarımla. Ailedeki kadınlar daha
sonra dayanışmaya başladı.

Şöyle bir olay hatırlıyorum:
Ali bir gün halıya işedi.
Teyzelerimden birisi, biz
üç kız kardeşe şöyle dedi:
“Ali’yi en çok kim seviyorsa,
yalasın halıyı.” Oğlan
çocuğu üzerinden tanınmak
ve kabul edilmek yani
Zeynep: Ben ilk çocuğum, ailem üç
yıl beklemiş çocukları olmasını. Belli
bir cinsiyet beklentileri olmamış, çocuk
istemişler. Sonra sırayla, iki kız bir oğlan daha doğurmuş annem. El bebek gül
bebek geçmiş çocukluğum, ama ben altı
yaşındayken erkek kardeşim doğunca
saltanatım da bitmiş. Ali’nin doğduğu
günü hatırlıyorum. Doğuda küçük bir
şehirdeyiz. Annem riskli gebelik yaşıyor. Bütün mahallenin kardeşimin doğumunu duyduğunu, “Hasan Bey’in oğlu”
olmasını gürültü bir şekilde kutladığını
hatırlıyorum. Donuk ve şaşkındım. İki
kız kardeşim hele hiç fark edilmemiş.
Özellikle anneyi mutlu etmek için o
tek oğlanı sevmek ve kabullenmek zorundaydık. Üç kız kardeş ev işini paylaşırdık, annemin bir kere bile teşekkür
ettiğini hatırlamam. Erkek kardeşin çayı
ve yemeği önüne gelirdi. Hastalandığı
andan itibaren dört kadın hizmet etmeye başlardık. Bakımını da yapıyordum.
Onun beslenmesi, büyümesi, sağlıklı olması önemliydi.
Diyar: Padişahın sol taşağı yani…
Zeynep: Şöyle bir olay hatırlıyorum.
Ali bir gün halıya işedi. Teyzelerimden
birisi, biz üç kız kardeşe şöyle dedi:
“Ali’yi en çok kim seviyorsa, yalasın
halıyı.” Oğlan çocuğu üzerinden
tanınmak ve kabul edilmek yani…
Oğlanı seversen, annen-baban ve
akrabalar da seni sever ve kabul eder.
İki kız kardeşimin gözünde ben de
ayrıcalıklıydım, ilk çocuk olduğum
ve el üstünde tutulduğum için. Zaman
geçtikçe, anne ve babamın erkek
kardeşime tavırlarının farkına vardıkça,
birbirimizle daha çok konuşmaya ve
hislerimizi paylaşmaya başladık.
Diyar: Ayrıcalıklı konumun sana hatırlatılıyor muydu peki?
Zeynep: Tabii, annem zaten bunu
söyler, sürekli suçlu hissettirir bana
kendimi. “Sana da çok şey yaptık, evet
36
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Ali’ye de yaptık sana da yaptık” der.
Annemin Ali’yi kayırdığını fark ettim.
“Annem çatlasan da patlasan da bu böyle” diyor. Ali bir gün bana şiddet uygulamaya kalktı, babamın gözleri önünde.
Babam gördüğü halde, “Ali zaten yapmayacaktı” dedi. Bir de aile içinde “Ali
erkek ama zayıf, desteğe ihtiyacı var,
bize ihtiyacı var. Siz üç kız kardeşsiniz,
o tek erkek çocuk, ona kim destek olacak?” denir.
Gonca: Bizde ayrıca, evde bir sorun
olduğu zaman “Ablan duymasın” tavrı
vardı. “O üzülmesin, zaten çok çekti.
Küçük ve hasta olmandan dolayı sana
çok ilgi göstermek zorunda kaldık.”
derlerdi. Evdeki arabuluculuk işlerini
de üstlendim. Evde birisi hastalandığında, “Nasılsa Gonca işini bilir, ona soralım, ablaya sormayalım, o dertlenmesin
Gonca halleder” hali vardı.
Diyar: Evet, bakım emeği kısmında
da ilk ben sorumluluk almak zorunda
kaldım. Mesela, erkek kardeşim karısından ayrıldıktan sonra anneme sürekli

çocuğuna bakmak zorunda olduğunu
hissettirdi. Annem de bu yükün altına
girdi mecburen. Annem hastalandığındaysa iş bitirmek, çözüm bulmak bana
kalıyor.
Zeynep: Annem hastalandığında
üzülür diye Ali’ye söylemiyor, söylememizi istemiyor. Ben de tüm ailenin
sorunlarını bilmek ve çözmekle yükümlü oluyorum.
Fatma: Babam hastalandı, ameliyat
geçirdi ama annem altından kalktı bu
sürecin. Kardeşim yok, ileride ne olacağını bilmiyorum. Annem “Sen bize bakmak zorunda kalma” diyor. Kendisi çok
sayıda yaşlıya bakmış, istemiyor benim
de böyle bir şey yaşamamı.
Zeynep: İyi de, huzurevine gitseler
dahi o huzurevini düşünmek zorunda
kalacak olan da benim.
Deniz: Daha kalabalık bir aile olduğunda, işler daha çok paylaşılıyor sanki.
Arabuluculuk halinin özel olduğunu ve
tercih edildiğimizi düşünüyordum. Aslında bu bir emek, yük…
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Ya ışık dışarıda, karanlık olan evse?1

Evin sığınak olarak kurgulanmaya daha ısrarlı devam edildiği zamanlarda, neden daha
fazla sığınak açma ihtiyacını dile getirir feministler?
Gülhan Davarcı
…bugün bütün evi fırçaladım, duvarları boyadım. Beyaza, kırık bir beyaza…
ama bitirdiğimde her şey aynı görünüyordu, sanki hiç temizlenmemiş gibi…
Elizabeth Law, Yağmur Durduğunda

Y

aşlı kuşağın her şey uluorta
söyleniyor diye huzursuzlanıp "edepsiz" olarak nitelediği son dönem pop şarkılarında, Demet Akalın “Kimler kimler
yuva kuruyor, ben niye kuramıyorum?”
diye isyan edip, hayalini “evli, mutlu,
çocuklu” olarak üç kelimeyle özetlerken, İzel mutluluğu "bir sen bir ben bir
de bebek" diye tarif ederken (üç rakamında ne keramet varsa), insanın aklına Erol Evgin’in yıllar önce söylediği,
temelinde aynı arzulardan beslenmiş
olan, boynu bükük ve "edepli" bir şarkı geliyor: “Nereden aklıma esti kim
bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir,
herkes evinde kendi halinde, her yerde
huzur her yerde neşe, bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz, bir ben çaresiz, bir
ben sensiz...” Bu şarkıdan yıllar sonra,
Erol Evgin’e sanat, iş ve siyaset dünyasının ünlü çiftlerinin nasıl tanışıp, nasıl
evlendiklerini anlattıkları "Bir Sevda
Masalı" adlı bir programda sunuculuk
yaptırmaları da tesadüf olmasa gerek.
En azından misafir olarak ünlü çiftlerin
duygusal dünyalarına girdi Erol Evgin
bu program aracılığıyla. Umarız o evlerin o kadar da kendi halinde, huzurlu
ve neşeli olmadığını; kendisinden daha
uykusuz, huzursuz, çaresiz gecelere şahitlik ettiğini, bize itiraf edememiş olsa
da, kamera arkasında ve kendi hayatında öğrenmiştir. Erol Evgin’in bu şarkıyı ilk söylediği zamanların takibinde
yaşamasını umduğum farkındalık bu
yazının konusu değil elbet. Evgin’in
Gel de Bana Sor adlı şarkısı, toplumsal
hafızadaki aşk-aile-ev arasında kurulan
ilişkiye ve bu ilişkiye toplumun atfettiği
öneme çok iyi bir örnek teşkil etmekte.
Bu yazı, o evlere hapsedilen ya da
o evlere sığınan kadınlar olarak, gel de
bize sor ihtiyacından doğdu. Evlerin
ışıkları bir bir yanarken bizdeki karanlığı "Gelsin bir de bize sorsunlar!" dedik.
Ak düşen saçlarımızı bir bir sayarken,
bunca yılın nasıl geçtiğini, bazen baskıyla, bazen sevgi/aşk kisvesi altında
"gönüllü" kapandığımız o evlerin dışa-

rıdan göründüğü kadar ışıklı, neşeli ve
huzurlu olup olmadığını asıl bize sorsunlar!
Aile, "ev"den ayrı düşünülemez.
Aile kurmaktan ziyade "ev"lenmek fiilinin kullanılması tesadüf olmasa gerek.
Bu yüzden, aileye karşı oluşturulacak
her türlü söylem, ev için de söylenecek/
söylenmesi gereken önemli ayrıntılar
barındırır. Nurdan Gürbilek, "Memur
Çocukları, Ev Ödevleri, Pazar Öğledensonraları" adlı denemesinde "ev"i
çocukluğu merkeze alarak analiz eder.
Denemenin başında insanlardaki ev imgesi üzerine etkileyici bir giriş yapar.
Hepimizin, “evden uzak, yolda olduğumuz zamanlarda, en çok da tren yolculuklarında, tren hava kararırken istasyon

Sobalı/kaloriferli olsa da
hâlâ birçok ev buz kesmiş
atmosferiyle karşılarken
bizi, ya ışık dışarıda,
karanlık olan evse diye
sormanın vakti değil mi?
boyunca dizilmiş evlerin önünde durduğunda, ışıkları yanan, perdeleri henüz
örtülmemiş evlerin içine merakla baktığımızda” karanlıktayız hissini yaşadığını söyler. Biz dışarıda karanlıktayken,
evde bir ışık vardır. “Sofra hazırlanıyordur, yemek yeniyordur, birileri konuşuyordur. Kimseyi göremesek bile televizyonun odayı aydınlatan mavi ışığı evde
bir hayatın sürüp gittiğini söyler bize.
Dışarıda, yalnız ve karanlıkta olan için
evden yayılan ışık, o anda kendisinin

yoksun olduğunu düşündüğü her şeyin
timsali gibi parıldar. 'Uyanık kalan evde
biri var' diyordur ışık; “Sen orada boş
düşler kurarken, burada devam eden bir
hayat var.” Bu ev imgesi eve dışarıdan
bakanlar içindir, der yazar. Bir de içeridekilerin evi görme biçimi vardır. “Ama
evde olanın, hayatının şu ya da bu anında mutlaka soracağı bir soru var: Ya ışık
dışarıda, karanlık olan evse? Ya gözetleyen, geceleyen, gören dışarıda; gözetlenen evdeyse?” Gürbilek bu sorularının
takibinde metnin sorunsalını çocuk/çocukluk etrafında kurar. Yazar, her çocuğun er ya da geç evi sığınaktan başka
bir şey olarak gördüğünü söyler. Yazar,
“evin dışarıya karşı bir sığınak olduğu
kadar bir engel de olduğunu”, “evin bize
bir iç dünya bağışlarken aynı zamanda
büyük bir iç sıkıntısı da verdiğini” fark
ettiğimiz an ev algımızın da değiştiğini
belirtir. O mutluluk mekânının (italik
bana ait) arka bahçesi engel ve iç sıkıntılarıyla doludur.2
Feministler olarak, yıllardır kadınlara, evlerinin saklı / arka bahçelerinde erkekler tarafından yetiştirilen zehirli bitkiler olduğunu söylüyoruz. Gürbilek’in,
çocuklar için, evin dışarıya karşı bir sığınak olduğu kadar bir engel de olduğunu, evin onlara bir iç dünya bağışlarken
aynı zamanda büyük bir iç sıkıntısı da
verdiğini söylemesini yerinde ve anlamlı buluyorum ama, bütün bunların ve
daha fazlasının kadınlar için de geçerli
olduğuna inanıyorum. Hem de meselenin can sıkıntısıyla dolu Pazar günlerinden, akmayan musluklardan, aile üyelerine kapalı misafir odalarından, soba-
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lardan, cızırtılı radyolardan, özetle
orta sınıf evlerinin ağır ve bunaltıcı
havasından, bunun yarattığı can sıkıntısından çok daha korkunç boyutlarda olduğunu biliyorum/uz.
Patriyarkayla kirli bir işbirliği
yapmış kol kola yürüyen kapitalizmin, hepimizin malumu olduğu
üzere, giderek vahşileştiği dünyamızda, evin birincil sorumluluk ve
her zaman dönülebilecek yer olduğu
algısı sürekli farklı mekanizmalarla
işletiliyor. Evi özel ve iç, kamusal
dünyayı duygusuz ve dış diye ayırıp
birbirinin zıttı olarak kurgulayan bir
dünyada, kamusal dünyanın soğukluğundan, rekabetçiliğinden ve tehlikelerinden "evin masumiyetine ve
sıcaklığına" sığınmaya itilen kadınlar her şeyden ne kadar korunmuş
olurlar? Evin sığınak olarak kurgulanmaya daha ısrarlı devam edildiği
zamanlarda, sahi neden daha fazla
sığınak açma ihtiyacını dile getirir
feministler?
Birçok kadın, taciz ve tecavüz korkusuyla gece dışarıya çıkmaktan korkarken, yerleşim alanlarının bol ışıklı
ve kalabalık kısımlarında bulunmaya
dikkat ederken, evlerinde baba / koca
/ ağabey / erkek akraba tarafından tacize ve tecavüze uğramakta. Sokaktaki
"şeker olmayan" şekerci amcadan, her
daim bizi "atağa atmaya hazır" erkek
sevgililerden, sapıklardan ve serserilerden kendimizi korumamız sürekli
öğütlenirken, neden istatistikler taciz ve
tecavüzün daha çok yakın çevremizdeki
erkekler tarafından gerçekleştirildiğini
söyler? Hem de onların evlerimizde bulunmak için ne şekere ne güzel sözlere
ihtiyaçları vardır. Dışarıda karşılaştıkları cinsel istismar ve şiddet hakkında
konuşamayan kadınların / kız çocuklarının, özel alanda yaşadıkları karşısında
da sessiz kalmaları, dışarıda başkalarıyla kurulamayan güven ve inanç ilişkisinin özel alanda da mevcut olmadığını
anlatır bize.
Rekabetçi iş arkadaşlarıyla uğraşmak istemeyen kadınların, özel alanda,
aile ya da sosyal çevresini oluşturan diğer kadınlarla girdiği rekabetçi ilişkinin
ardında yatan büyük resim nedir? "'Akşam yemeğine' çağrılan kadın, o nefis
şeyleri mideye indirirken, bu çağrıya
aynı biçimde karşılık vermesi gerekeceğini düşünmekte; kimi zaman çok
iyi ağırlanmak keyfini bile kaçırmaktadır" der Simone De Beavouir.3 Misafir
ağırlamak sadece "misafir" ağırlamak
anlamına gelmez. Bu merasim, kadının kocasını, kocasının dahil olduğu
sınıfı ve geldiği aileyi de temsil etme38
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si anlamına geldiği için, sürekli diken
üzerinde hareket edip kusursuz olmaya
çalışmak kadında huzursuzluk ve yorgunluk yaratır. Misafir kadın, ev sahibi
kadının evini ve misafir ağırlama şeklini
inceleyip kendisinin de aynılarını hatta
daha iyilerini yapabileceği hissiyle hesaplı bir şekilde orada otururken, ev sahibi kadın da misafir olarak ağırlandığı
evlerde büyük olasılıkla aynı hissiyatla
bulunduğu için bu duyguyu yakından
tanımaktadır. Ev sahibi kadın tarafından
hazırlanan yemekleri, pastaları, bunların sunuluş biçimini, iyi ezberlenmesi
gereken ders notları gibi gizlice hafızaya almalı ve sıra kendisine geldiğinde
sınavını en iyi şekilde vermelidir. Mümkünse, yemeklerin püf noktalarını sorup

"Sıcak yuva"larımızda
korunaklı bir hayat sürmeyi
tercih etmek, bizi egemen
olduğu için fark edilmeyen
bir sistemin parçası
olmaktan alıkoyar mı?
bilgisizliğini açık etmek yerine, tat alma
duyusunu olanca gücüyle harekete geçirerek yemeğin içindekileri tahmin eder.
Zaten sorsa da doğru cevabı tam olarak
almak pek mümkün olmaz. İş yerinde
patronun gözüne girmek için birbirinin
kuyusunu kazan insan topluluğunun yarattığı huzursuzluktan kaçıp, özel alanda yakınındaki kadınlarla aynı derecede
korkunç bir ilişki biçimini yaşamak zorunda olmak hangi patrona hizmet eder
acaba? Erkeğin iş yerindeki imaj ve kariyeri için düzenlenen akşam yemekle-

rinde, günler öncesinden kendini
bu yemeği mükemmel hazırlamaya adamış kadının sinirleri harap
olur. Yemek gecesi erkek böbürlenir "Benim karım harikalar yaratır
mutfakta" diye. Kadının günler
süren emeği karşısında mutlu ve
başarılı aile tablosu çizilmiş ve
erkek artısını almıştır. Ama hani
patronu dışarıda bırakmıştık?
Şimdi iki tane oluverdiler, bu hesapta bir yanlışlık olmalı.
Kapitalizm, duygusal ve bakım ihtiyacı görülmüş aile üyelerinin her sabah pili doldurulmuş
şekilde kendisine hizmet etmek
için evden çıkmasına ihtiyaç duyar. Patriyarkal kapitalist düzenin
temel dayanaklarından olan ailenin sahiplenilmesi, sistemin devamlılığı açısından bu kadar kritikken, politikayı sevmediğimizi,
anlamsız bulduğumuzu ve ‘temiz’
kalmak istediğimizi dile getirip
"sıcak yuva"larımızda korunaklı bir hayat sürmeyi tercih etmek, bizi
egemen olduğu için fark edilmeyen bir
sistemin parçası olmaktan alıkoyar mı?
Sahi neresi içeri, neresi dışarı?
Kibritçi Kız adlı Anderson masalını
bilirsiniz. Soğuk bir Noel arifesinde,
kibrit satmaya çalışırken bir köşeye büzüşüp soğuktan ölen küçük bir kızın dokunaklı hikayesi anlatılır. Masalda küçük kızın kibrit satamadığı için eve bir
türlü dönemeyip gece ilerledikçe daha
fazla üşüdüğü söylenir. Hiç kibrit satamamış, bir tek sent bile kazanamamıştır.
Babasının bu durumda onu döveceğini
bilir. Ayrıca evin soğuk olduğunu hatırlar. Ev dışarıdan daha sıcak değil (italik
bana ait), diye düşünür ve gitmez eve.
Ertesi gün onun ölüsünü bulanlar, zavallı kız soğuktan ölmüş diye üzülürler.
"Halbuki" der Anderson, "o çok güzel
düşler gördü." Sobalı/kaloriferli olsa da
hâlâ birçok ev buz kesmiş atmosferiyle
karşılarken bizi, ya ışık dışarıda, karanlık
olan evse diye sormanın vakti değil mi?
Ya gözetleyen, geceleyen, gören dışarıda; gözetlenen evdeyse? Kibritçi kızdan
daha kalabalık ve birbirimizle güçlenmiş
olarak, onun düşlerinden daha fazlasına
sahip değil miyiz bugün? Öyleyse…
_________________
¹ Nurdan Gürbilek’in “Memur Çocukları,
Ev Ödevleri, Pazar Öğledensonraları” adlı
denemesinden alıntılanmıştır.
² Nurdan Gürbilek, “Memur Çocukları, Ev
Ödevleri, Pazar Öğledensonraları”, Ev Ödevi, Metis Yayınları, 1998, s.59-75.
³ Simone De Beavouir, Kadın / İkinci Cins,
Evlilik Çağı, cilt 2, Payel Yayınları, 1974,
s.216.
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Evin dekoru önünde hayatın tiyatrosu

Onu koca ve seni onun karısı yapan bu ev mi peki? Bizi bu aile fotoğrafına
yerleştiren kim?
Şöhret Baltaş

S

ahne 1: Aşkın yalın hali
Bakımsız bir bekâr evi.
Pencerelerde basma perdeler, kırık dökük bir masa,
yer yatağı. Sevgiliyle ilk “aşk yuvası”
burası; şaka değil, gerçekten aşk yuvası. Çünkü sadece bir barınak. Öpüşüp
koklaşmalarını, sevgiliye açtığın gizlini
örten, dışarıdan koruyan bir dört duvar.
Senin ve sevgilinin üzerine kapanıp hayatını şekillendirecek bir tanıma sahip
değil henüz. Ve sen kadınlık ve erkeklik
neymiş bilmeden henüz, aşkın en yalın
halindesin.
Sahne 2: Ve dekor değişir
Sıra aile olmakta. Dekor değişir. Anneler, babalar, halalar, teyzeler, amcalar,
dayılar girer sahneye; kayınvalide, kayınpeder, dünür lafları girer repliklere;
yer yatağı, yün yorgan, eski kilim kaldırılıp çöpe atılır, yerine aileye yakışır
eşyalar gelir. Aile sözlüğünün ilk kelimesi: Standartlaşma.
İki artı bir ev uygundur, sitede
olursa iyi, güvenlikli, yeşil filan.
Salona yemek takımı, aynalı büfe,
camlı dolaba kadehler, perdeler güpür,
koltuklar berjer… Düğün olacak mı,
sizinkiler kalabalık mı, ne takılacak,
kayınpederden burma bilezik, tektaş
şart…
Geçici bir süre nihayetinde, beraber
yaşamak değil mi amaç, katlan o zaman,
dişini sık, sonunda kapını kapatacaksın
ve yine aşkla, baş başa…

Bir erkek var, “baktığı”
kadınlara efendilik yapıyor;
iyi de bu erkeğe kim
bakıyor? İşte sorunun
düğüm noktası bu ve
“mutlu” yuvaların loş
köşeleri aydınlatılmadan
çözülmesi de mümkün değil
Sahne 3: Aşkın di'li geçmiş hali
Geçti işte her şey. Kalabalıklar, çarşı pazar gezmeler, eşya bakmalar, gelin
evi düzmeler… Bitti. Kapını kapattın.
Baş başasınız. İyi de, niye her şey eski
haline dönmüyor bir türlü? Tencerede
pişirip kapağında yediğin o makarnalar
nerede? Robotundan kahve makinesine

sarımsak ezicisinden nar sıkacağına kadar her şeyi düşünülmüş bu endüstriyel
mutfakta, fırfırlı önlüğünü takıp, ankastre ocağın başında neyin eksik olduğunu
düşünüyorsun.
İki yanında süslü başlığı olan, antialerjik ve full ortopedik yatakta da
tedirginsin. Güneşlikleri ve üzerinden
tülleri çekip, çeyizinden çıkan süslü
geceliği giyerken “böyle değildi o yer
yatağı” diyorsun; yün yorganın altındaki kıkırdaşmalar geliyor aklına, içine bir
sıkıntı oturuyor.

Sabahları kalktığında kendini devler
ülkesindeki bir cüce gibi hissediyorsun;
koltuklar, halılar, sandalyeler, avizeler,
sehpalar, camlar, lavabolar birleşip kötü
suratlı bir dev olmuş, bu yabancı evin
içinde peşinden kovalıyor seni. Yetişemiyorsun, beceremiyorsun… Hep eleştiriyorlar seni; temiz ol, düzenli ol, süpür, sil, toz al… Ruhun yavaşça ölüyor.
Dur, ölme! Bakımlı ol, dudağını boya,
dantel çamaşır kullan, kocana güzel görün…
“Ben kimim?” sorusunu ve kapıyı
çarpıp sokaklara kaçma isteğini defalarca bastırarak, tarif kitabındaki patlıcan
musakkayı yapmayı başarıyorsun. Kapı
çalındığında yüreğin hop ediyor ama
eve giren erkek, sevgilin değil, kocan.

O bir koca olmuş (hep öyle miydi ki?)…
Hep yorgun gelen; bu evin sabahları
nasıl kötü yüzlü bir canavar olduğunu
aklının ucuna bile getirmeyen; fazla
nazdan fazla laftan sıkılan; kendi yörüngesinde dönen dünya isteyen bir koca…
Onu koca ve seni onun karısı yapan bu
ev mi peki? Bizi bu aile fotoğrafına yerleştiren kim?
Familyanın sahibi hep erkek
İngilizce family, Latince familia kelimesi “Bir efendiye bağlı köleler” anlamına geliyor. Hane içindeki “famulus”
adı verilen köleler topluluğu
olarak familia, hanenin yöneticisi olan erkeğe bağlı. Aile
sözcüğü ise, Arapça'da “bir
kimsenin bakmakla yükümlü
olduğu hane halkı, bağımlılar” demek. Kelime kendini
her dilde açıkça anlatıyor; bir
erkek var, “baktığı” kadınlara efendilik yapıyor; iyi de
bu erkeğe kim bakıyor? İşte
sorunun düğüm noktası bu
ve “mutlu” yuvaların loş köşeleri aydınlatılmadan çözülmesi de mümkün değil.
Aile, erkek egemenliğini kurup besleyerek, kadını
bir mekâna hapseder. Eve
kıstırılan kadınlardır, evin
mimari ve sosyal yapısını
kendi egemenlik kurallarına
göre biçimlendirense erkekler. Yunan ve Roma uygarlıklarında yüksek duvarların
ardında kalan ve uzun bir
koridordan geçerek ulaşılan
atrium; Ortadoğu-İslam evlerinde dışa
tamamen kapalı harem, kadınların patriyarkanın uygun gördüğü biçimde yaşamalarını sağlar.
Antik kentlerde, kamusal hayata etkin bir yurttaş olarak katılan her erkeğe
karşılık, özel alana kapatılmış ve kamusal haklarından mahrum edilmiş bir
kadın olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Ancak kent/site devletlerden tarımsal
toplumlara geçildiğinde, ilkçağdaki ya
da bugünkü anlamıyla "ev"in tanımı
biraz farklılaşır. Tarıma dayalı toplumlarda özel - kamusal yaşam derebeyinin
kendi mülkü olan topraklarda sürdürülür. Kadınlar tarımsal üretimde yer aldıkları ölçüde sosyal yaşamın içindedir
ve evin barınma sağlamaktan öte bir anfeminist
politika
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lamı yoktur. Ev ve işyeri diye bir ayrım
yoktur, üretim ve yaşam alanı birbirinden ayrı değildir. Yani tarımsal üretimin, kadınların yaşam alanında -patriyarkanın çizdiği sınırlara kadar- görece
bir genişleme sağladığı söylenebilir.
Ancak sanayi devrimiyle yeniden
canlanan kentlerin tarımsal üretim ve
yaşamı etkisiz hale getirmesiyle çekirdek aile yapısı ortaya çıkar. Ev ve işyeri
birbirinden ayrılır. İşgücü bireyselleşir
ve üç kuşak aynı çatı altında yaşamaya
gerek kalmaz. Çekirdek ailede kadının
yeri yeniden tanımlanır. Kamusal ve
özel alan kesin sınırlarla ayrılır; kadının
eş ve anne olarak evine ait olduğu fikri
evrensel ve değişmez bir doğru haline
gelir. Kamusal alan aklı, özel alan ise
ahlakı temsil ettiği için kadın toplumsal
rasyonaliteden de dışlanır.
Birçok kadın bu yeni işbölümünde
eve kapanır ve yeni bir kavram doğar:
ev kadınlığı. Kadının eve kapanması hararetle savunulur; eskiden bağda
bahçede büyüyen çocuklar, birdenbire
uzmanların bir numaralı derdi haline
gelir. Bebek en az bir yıl emzirilmeli, üç
yaşına kadar anneden ayrılmamalı, oral
dönem, anal dönem, tuvalet eğitimi…
Kadınlar, kutsal annelik vazifesiyle
“taçlandırılırlar”.
Çekirdek aile evlerinin toplumsal
statünün sembolü olarak kurgulanması
ancak 19. yüzyılın sonlarına denk gelir.
Tüketim kültürüyle birlikte evler, sadece
bir “barınak” olmaktan öte anlamlar
yüklenir. ABD ve Avrupa’da şehrin
banliyölerinde orta sınıflara ait steril
mahalleler oluşmaya başlar. Piyasaya
yeni çıkan elektrikli ev aletlerine
sahip olmak, kültürel sembolik kodlar
yüklenir; ideal ev/aile, reklamlarla
şekillenir. Amerikan “ideal aile” modeli
dünyaya örnek olur: Sarışın kadınlar,
Chevrolet arabayı garajdan çıkarıp
işe giden bakımlı adamlar, bahçede
oynayan sağlıklı çocuklar…
Millet aşkına modernleşme
Türkiye’de ise “modern” yaşam biçimi önce apartman imgesiyle bütünleşti. “Lüküs Hayat”ın ilk adımı Şişli’de
bir apartımandı. Üç oda bir salon apartman dairesi için babadan kalma konaklar müteahhitlere verilip yıktırıldı;
çekirdek aileler kutu gibi dairelere yerleşti. Cumhuriyetin ilk yıllarında “yeni
kadın” modelinin yaratılması önemli
meseleydi, çünkü yeni aile, yeni topluma giden yoldu. 1928’de “Türk kızlarını milli değerlerle yetiştirmek ve
onları ev işlerinde daha verimli hale
getirmek” üzere Kız Enstitüleri açıldı. O dönemde ABD’de sınai üretimin
azami verimliliği için kullanılan Taylo40
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rizm¹ yöntemi aile yaşamına uyarlandı.
Kız Enstitüleri'nin yöneticileri bu Amerikan yöntemini hemen benimsediler.
Ev ekonomisi adı verilen yöntemle,
anadan kalma yöntemler terk edilecek,
“Cumhuriyetçi Türk evi”nin mutfağı
kurulacaktı (Evde Taylorizm: Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ev işinin
rasyonelleşmesi; Toplum ve Bilim, Bahar 2000). Bir millet yaratılırken kadına
yüklenen rol, evin milliyetçi temellerde
yeniden inşasıydı.

Birçok kadın bu yeni iş
bölümünde eve kapanır
ve yeni bir kavram doğar:
ev kadınlığı. Kadının eve
kapanması hararetle
savunulur; eskiden bağda
bahçede büyüyen çocuklar,
birdenbire uzmanların bir
numaralı derdi haline gelir
Türkiyeli çekirdek ailenin bu cumhuriyetçi misyondan uzaklaşıp Amerikanlaşması için epey uzun bir süre
gerekti. Apartmanlar kentin bütün sokaklarını kapladığında, orta sınıfın artık
kendini yeniden konumlamasının zamanı gelmişti. Banliyö yaşamı, 80’lerden
sonra keşfedildi. Düzenli bir geliri olan
pek çok aile kredi çekip apartman dairesinden villaya kadar değişik seçeneklerde evlere sahip oldu. Site usulü yaşam
“ideal” olanı tanımlamaya başladı.
Bugün “ideal ev”, reklamlarda üretiliyor: “Şehre yalnızca 20 dakika mesafede, yeşil alanlar, yüzme havuzu, tenis
kortu, spor salonu, çocuk parkı, sosyal
tesis, özel güvenlik, alışveriş merkezi,
hastane, okul…”
Saldırgan derecede yüksek bir ses
bunları söylerken arkada mutlu insan-

ları görüyoruz; güler yüzlü babalar,
sevgi dolu anneler, sağlıklı çocuklar…
Bu ideal evlerde mutfaklar pırıl pırıl,
banyolar steril, bahçeler yemyeşil, sofra
örtüleri bembeyaz… Hayatın her karesinden hijyenik bir mutluluk fışkırıyor
adeta… Çocuklar sorunsuz, niye olsunlar ki, “kirlenmek güzeldir” diyen bir
anne var. Arabasına binip giden erkek
gülüyor, niye gülmesin ki, pencereden
uysalca el sallayan bir karısı var.
Peki o kadının, sabah çocuklarla
koca çıkıp gittiğinde nesi var?
Sahne 4: Aşkın miş'li geçmiş hali
Bir evin var, ömrünün çoğunu içine gömdüğün. Kendine ait kılabilmek
için danteller örüp büfeleri süslediğin,
tablolarla duvarlarını renklendirdiğin,
kocaman bir ayrıntılar yığınını tek tek
planlayıp her sabah yeniden ayağa kaldırdığın bir ev.
Bir mutfağın var sonra. Erkeğin sırf
erkek olduğu için uğramamaya hak kazandığı, senin sırf kadın olduğun için
oraya kök saldığın bir mutfak var… Annenle, kız kardeşinle, arkadaşlarınla sır
döküp dertleştiğin, söyleştiğin, ağlayıp
güldüğün, penceresinden bakıp hayal
kurduğun yaşam alanın. Ocağın başında çorbayı karıştırırken ve ağırlığını bir
ayağından ötekine verirken anneni hatırladığın mutfağın.
Bir orta sehpan var mesela. Salonun
tam ortasında, her sabah üzerindeki kuruyemiş kabuklarını süpürüp tozunu
aldığın, etrafında ne güzel toplaşmalar
hayal edip hayallerini de toz beziyle bir
pencereden silkelediğin, eskilerini ayırıp dergileri yeniden üzerine dizdiğin…
Sonra yine her akşam, sonra yine her sabah… her akşam her sabah…
Ama bir an geliyor işte, hiç beklemediğin, istemediğin bir an. Çocuğun
sırtına bez koyarken mesela, lavaboyu
ovarken, tavada kızaran patatesleri tabağa alırken ya da çamaşır asarken… Kafana ince bir ağrı gibi saplanan soruya
cevap aramaktan vazgeçiyorsun. Aşk,
ha varmış ha yokmuş; seni bir iktidarın
gönüllü kölesi yapıyorsa olmasınmış…
diyorsun.
Sahne 5: Evimiz dünyadır
Kapıyı güm diye çarparsan dört duvar yıkılır.
_________________
¹ Amerikalı makine mühendisi Frederick
Winslow Taylor’un endüstriyel verimliliği
artırmak için geliştirdiği yönetim ilkelerinin
adı. İşçinin zaman kaybına yol açan bütün
davranışlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan
Taylorizm, iş bölümü ve uzmanlaşmayla
verimliliği artırmayı hedefler.
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Nü Kolektif’ten yeni bir oyun: “Kutsal Aile Masalı”

Cinsiyetçi olmayan vodvil mümkün müdür?
Çok masallar okuduk, dinledik; ama hiçbir masalda, içine doğduğumuz kutsal
aile masalı kadar, masalın içinde yaşamak zorunda kalmadık

Ç

Başak Biner

ok masallar okuduk, dinledik; ama hiçbir masalda,
içine doğduğumuz kutsal aile
masalı kadar masalın içinde
yaşamak zorunda kalmadık. Aile, ancak bu bitmeyen masalda, masalsı gerçeklikte kutsaldı. Nü Kolektif ekibi,
“Kutsal Aile Masalı” isimli tek perdelik, ironilerle dolu, oyun boyunca kahkahalarla güleceğiniz müzikli bir vodvil
ile bu masaldaki baş veya yan, her türlü
rolden kaçış için seyirciyi cesaretlendiriyor. Oyunu yazan ve yöneten feminist
yönetmen Ülfet Sevdi’yle oyun üzerine
sohbet ettik. Oyunun orijinal müzikleri
Nü Kolektif ekibinden Nicolas tarafından yazılmış. Cinsiyetçi esprilerle dolu
vodvil temsillerinden sıkılan Ülfet, tüm
klişeleri içinde bulundurmasına rağmen
cinsiyetçi herhangi bir mizah öğesi taşımayan bir vodvil yazılabileceği inancıyla bu oyunu kaleme almış ve rejisini
üstlenmiş.

Mösyö Frederik, çok anlamlı
bir replikle bize erkeklerin
söylemlerinin çeşitli ama
sorumsuzluklarının ortak
olduğunu anlatır: “Onun
bedeni, onun kararı. O
zaman ben kaçayım”
Oyuncular oyuna bir ön oyunla başlıyorlar. Ön oyunda her karakter eski Türk
müziğinden birer kanto seslendiriyor.
Bu ön oyun, biz izleyicilerde kabaredeymişiz hissi uyandırıyor. Yönetmen,
oyuncuların göstermeci bir oyunculukla
kabare havasında oynamalarını bilinçli
olarak tercih etmiş. Böylece oyuncular
oynadıkları karakterleri birebir hissetmek yerine, biz izleyicilere o karakterlerin nasıl davranacaklarını gösteriyorlar.
Oyunun hikayesinde ezbere bildiğimiz klişeler bilinçli olarak kullanılmış.
Bu öğeler hepimizin anlatı dağarcığında ortak olduğundan, hikayeden ve
hikayenin bazı ayrıntılarından bahsetmekte beis görmüyorum. Eğer oyunu
izlemeden önce oyunla ilgili ayrıntıları
öğrenmek istemiyorsanız yazının bun-

dan sonraki bölümlerini okumayabilirsiniz. Oyunumuzun mekanı orta sınıf
geleneksel Türk ailesinin evi ve oyunun
karakterleri de karısını yıllardır aldatan,
karısının parasını, emeğini sömüren
koca (baba) karakteri Osman, sömürülen ve sömürüldüğünü yavaş yavaş fark
eden ama bir yandan kızına patriyarkal
düzende yaşamanın yollarını ve mecburiyetlerini öğretmeye devam eden
Neriman ve bu rolleri öğrenen evin
kızı Neşe. Neşe gönlünü Fransa’dan
Türkiye’ye avarelik yapmaya gelen
Fransız Mösyö Frederik’e kaptıracaktır. Evimizin genç kadını Neşe, cinsel
uyanışı sonrasında Türkiye tiyatrosuna
Nü Kolektif tarafından armağan edilen Aile Hekimi karakteri ile gebeliği
münasebetiyle tanışacaktır. Ancak yalnızca evin kızı Neşe değil, Osman’ın,
evli olmadığını/boşandığını söyleyerek
“evlenme vaadiyle kandırdığı” ve aldattığı Handan da aile hekiminden müjdeli bir gebelik haberi alacaktır. Elbette
vodvilin muzipliği gereği, bu müjdeli
gebelik haberleri tüm karakterler aynı
anda sahnedeyken verilir. Baba Osman
ve Mösyö Frederik’in gebelik haberine
tepkileri nedense hemen hemen aynı
olacaktır. İlk tepki kadının sorgulanmasıdır: Ceninin babası kimdir? Eğer baba
onlar değilse hiç problem yoktur; kadınlar doğursunlar, büyütsünler. Erkeklerin
ikinci tepkileri de ortadan kaybolmaları,
paçaları sıvayıp kaçmalarıdır. Aslında
Mösyö Frederik çok saygılıdır sevgilisi

Neşe’nin kararlarına! Mösyö Frederik,
çok anlamlı bir replikle bize erkeklerin
söylemlerinin çeşitli, ama sorumsuzluklarının ortak olduğunu anlatır: “Onun
bedeni, onun kararı. O zaman ben kaçayım,” der; bahanesi hazırdır. Erkeklerin
birlikte oldukları kadınları farklı bahanelerle yalnız bırakıp kaçmalarına tanık
oluruz.
Evin babası, Neriman’ın kocası
Osman, patriyarkal düzenin kendine
sağlamış olduğu avantajların bilincindedir. Sömürebildiği kadar sömürür
Neriman’ı. Osman repliklerini söylerken, izleyici koltuğunda oturan, patriyarkal düzenin kaymağını yiyen erkek
izleyicilerin gözlerinin içine bakar ve
onlara tavsiyelerini iletir. Bekâr yaşamak ile evli yaşamanın muhasebesini
yapar; hem maddi hem manevi yönden
evliliğin açık ara kârlı olduğunu fark
etmiştir: “...Ama çalışan bir kadınla
evlenin ki, hem size yük olmasın hem
de kendini suçlu hissetsin, böylece eve
gelen temizlikçinin parasını da karınıza
ödetirsiniz.” der. Erkeklerin kadınları
ezme konusundaki taktik paylaşımlarından elbette haberdarız. Ancak oyuncunun, bu akıl alışverişini yanı başımızdaki erkeklerle yapması biz kadınları
erkek

dayanışmasıyla çarpıcı biçimde yüzleştiriyor. Oyunun Feminist Politika
okuyucularına ufak bir sürprizi de var:
Osman, erkeklere tavsiyelerde bulunurken, Neriman da bir yandan Mutfak
Cadıları’nı okuyor ve erkek düzenden
kurtuluşunun hazırlığını yapıyor.
feminist
politika
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Ana karakterlerin eşcinsel olduğu film; aileye alternatif yaklaşan bir film gibi
görünmekle birlikte, kendi içinde muhafazakâr bakış açısını yeniden üretmektedir
Hatice Yeşildal

A

ve torunları var; bakımını dönüşümlü
olarak çocukları yapıyor. Adviye Hanım kız çocuklarını kendisi gibi kadın
olamadıkları için sürekli eleştiriyor. Ev
kadını olan büyük kız Feriha’nın eve
temizlik için kadın çağırmasını engelliyor. Üstüne üstlük, bilerek çiçek topraklarını etrafa saçtığı için söylenen kızına “Kadın dediğin evinin işini kendi
yapar. Biz hem çalışır hem de evimizin
işini yapardık, sizde iş güç de yok maşallah” diyor. Tam bunları söylerken
Feriha’nın “Gömleğimi bulamıyorum
yahuuu!” diye seslenen kocasının sesini duyuyoruz. Feriha gömleği buluyor,
kravatı seçiyor, kocasını giydirip işine
gönderiyor, ama yine de annesi tarafın-

ile “birbirine doğrudan akrabalık bağlarıyla bağlı olan,
erişkin üyelerin çocuklara
bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğu”1 olarak tarif
edilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere aile, hem biyolojik yeniden
üretimi hem de çocukların ilk olarak aile
içinde toplumsallaşmaya başlaması nedeniyle kültürel yeniden üretimi gerçekleştirir. “Bütün bunlar nasıl bir aile içinde gerçekleşir?” diye sorduğumuzda, bu
tanımda çok da açık olmayan hatta yer
almayan özellikleri açığa çıkarmamız
gerekir. Tarif edilen aile aslında tek eşli
heteroseksüel evlilik ve bu evlilikle
belirlenen cinselliğin olduğu, cinsiyete dayalı iş bölümü ve bunun
sonucunda kadınların ev işleri ve
bakım emeğinden sorumlu oldukları ailedir.
Bu yazıda Türkiye yapımı "Çınar Ağacı" ve ABD yapımı "İki
Kadın Bir Erkek" (The Kids Are
All Right) filmlerinde ailenin nasıl
temsil edildiği üzerinde durulacaktır.
Handan İpekçi’nin yazdığı ve
yönettiği 2011 yapımı "Çınar Ağacı" filmi, koca bir çınar ağacı altında yapılan piknik görüntüleri ile
başlayıp yine aynı ağacın altında
sonlanıyor. Film boyunca bütün
Çınar Ağacı, Yön.: Handan İpekçi
aileyi hep bir arada yalnızca çınar
dan takdir edilmiyor, onun istediği gibi
ağacının altında, aynı sofrada yemek
bir kadın olamıyor.
yerken görebiliyoruz. Yaşlı çınar ağacı
Filmde geçmişe duyulan özlem, sevuzun ve kalın gövdesi, geniş yaprakları
gi, saygı, vicdan gibi değerler üzerinden
ile gölgesinde bütün aileyi yalnızca güveriliyor. Görünüşte Adviye Hanım ve
neşten korumuyor, aynı zamanda aileyi,
küçük kızı Sonay arasındaki çatışmanın
sevgi temelli birlik ve beraberliği de hatemelini de bunlar oluşturuyor. Advitırlatıyor.
ye Hanım zamanında hem ev kadınlığı
yapmış hem de öğretmen olarak çalışFeriha gömleği buluyor,
mış, dört tane çocuk yetiştirmiş, hâlâ
kravatı seçiyor, kocasını
ailesine sahip çıkıp toparlamaya çalışan
giydirip işine gönderiyor,
bir kadın. Tekne kazıntısı Sonay ise özel
ama yine de annesi
okulda okumuş, ailenin en şanslı çocutarafından takdir edilmiyor,
ğu. Kocası ona ‘sadece bir tokat’ attığı
için ayrılmış, küçük erkek çocuğu ile
onun istediği gibi bir kadın
birlikte yaşayan, çalışan, hırslı, evinin
olamıyor
taksitlerini ödeyen bağımsız bir kadın
olarak varolmaya çalışan bir kadın. AnYaşlı bir çınar ağacı gibi hâlâ dimdik
nesinin gözünde bunların hiçbir önemi
ayakta durmaya çalışan emekli öğretyok; çünkü Adviye hanıma göre, bir
men Adviye Hanım bir Cumhuriyet kakadının en kutsal görevi olan aileyi bir
dını. Eşini kaybetmiş, dört tane çocuğu
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arada tutma rolünü yerine getirememiş;
modern çekirdek ailesine, yuvasına bile
sahip çıkamamış bir kadın. Devir değişiyor ya, eskiden seven kadın kocasının
bir tokadını affederdi ama yeni nesil affetmiyor. Adviye hanıma göre yuvayı
kadınların sevgisi kurtarır; karısını aldatan oğluna kendisini affettirmesi için
çabalamasını öğütlerken, gelinine ise
“Kocanı seviyorsan affetmesini de bileceksin” diyerek oğlunun ailesinin dağılmasına engel oluyor.
Çatışmanın bir diğer kaynağı ise,
Sonay’ın bir kadın olarak kendi annesine bakım emeği vermeyi reddetmesi.
Sonay’ın ısrarı üzerine huzurevine gönderilmesine karar verilen Adviye Hanım

“Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş” diyerek huzurevine gitmeye
razı oluyor. Sonay’ın direnci sonunda
kırılıyor. Kendisine tokat atan ama hâlâ
sevdiği kocasını affediyor, annesinin bakım emeğini tamamen üstleniyor. Zaten
kendisinden beklenilen tam da bu: Bakım emeğini evde ücretsiz olarak harcaması. Ataerkil kapitalizm de kadınları
bu yüzden seviyor galiba. Aile içinde
kaldıkça, ev işlerini yaptıkça, yaşlılara
ve çocuklara hiçbir karşılık beklemeden
baktıkça kadınları daha da çok seviyor.
Kasap sevdiği deriyi yerden yere vuruyor ama olsun seviyor ya! Sevgi, büyülü
bir merhem gibi ailedeki tüm yaraları
iyileştiriyor. İyileştirilen yaralar, erkeklerin ve bakıma muhtaç olanların yaraları. Cinsiyete dayalı işbölümü gereği,
sevgi üzerinden özveride bulunarak tedavi etme görevi kadınlara düşüyor. Bu
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duruma karşı çıkma ve direnç gösterme
biyolojik baba ile kurulan ilişkiler bu
durumlarında ise kadınlıkları ile sorgudurumu temsil etmektedir.
lanıyor ve yargılanıyorlar.
Eşcinsel evliliklerin nasıl olduğu ya
2010 yılı yapımı olan ikinci filmimiz
da olması gerektiği bu yazının konusu
"İki Kadın Bir Erkek"in (The Kids Are
değildir. Fakat burada eşcinsel evlilikleAll Right) yönetmeni olan Lisa Cholorin “normalleştirilmesi”, bu evliliklerin
denko, aynı zamanda senaryo yazarlabildik heteroseksüel evliliklere benzetirından birisi. Film banliyöde yaşayan
lerek hatta aynısı gibi gösterilerek sağorta sınıf Amerikan çekirdek aileyi anlanmaktadır. Bu durum, bir yandan da
latıyor. Jules ve Nic uzun süredir evli
eşcinselliğin var olan aileye bir tehdit
olan, 15 ve 18 yaşında iki çocuk sahibi,
oluşturmadığını göstermeye çalışmak
lezbiyen bir çifttir. Yapay döllenme ile
olarak da yorumlanabilir. Eşcinselliğin
her ikisi de birer çocuk doğurmuştur.
normalleştirilmesi, heteroseksüel aile
Başlangıçta farklı bir aile filmi izleyeeleştirisi üzerinden değil, var olan aile
ceğimiz hissiyatı uyandıran film, izleyimodelinin içine yerleştilerek yapılmakcide bu duyguyu devam ettiremez. Film
tadır. Bu anlamda karşımızda farklı bir
boyunca, eşcinsel olsa da, “aile ailedir”
aile göremiyoruz. Heteroseksüel tek
diye düşünmemiz istenir adeta.
eşli çekirdek ailede görülen iktidar/güç
Maskülen bir karakter olarak karşıilişkileri verili olarak kabul ediliyor.
mıza çıkan Nic doktordur ve evin geçiHeteroseksüel evliliğe dayalı çekirdek
mini sağlamaktadır. Zaman zaman bir
ailedeki toplumsal cinsiyet kalıpları,
erkek gibi sesini kalınlaştırabilen Nic,
rolleri ve iş bölümü bu filmde de karşıkuralcı, güçlü ve baskın bir “baba” romıza çıkıyor. Erkek çocukları Laser’ın
lünü üstlenmiştir. Duygusal, hassas olan
Ailenin güvenli ama
Jules ise çocuklar doğunca kariyerini
bırakmış ve özveride bulunan ev kadıdışarının güvensiz, tehdit
nı olarak bakım işini üstlenmiştir. Daha
ve tehlikelerle dolu olduğu
baştan karakterlerin bu şekilde kurgumesajını veren bu filmin,
lanmış olması, Nic ve Jules’un eşcinsel
muhafazakâr bakış açısını
olduklarını unutturarak, çok da alışkın
da içinde barındırdığı iddia
olduğumuz heteroseksüel bir evlilik izlediğimizi düşünmemize neden olmakedilebilir
tadır.
Ailenin, çocukların ergenlik probeşcinsel olduğundan “şüphelendiklerinlemleri dışında başka bir sorunu olmade” verdikleri tepkilerle de karşımızda
yan mutlu ve dengeli hayatı, çocukların
heteroseksüel ebeveynler vardır.
biyolojik babalarının hayatlarına girmeAynı yıllarda biri ABD diğeri Türkisiyle sarsılır. Jules’ün biyolojik baba ile
ye yapımı olan ve birbirinden oldukça
Nic’i aldatması tuz biber olur. Biyolojik
farklı gibi görünen bu iki filmin ortak
babayla gayet iyi ilişki kurmaya başbirkaç özelliği var. İlki Türkiye’den
layan çocuklar bu durumdan haberdar
heteroseksüel bir aileyi, ikincisi ise
olunca babaya tavır alırlar ve görüşABD’den eşcinsel bir aileyi anlatıyor.
memeye başlarlar. Sonunda
ailesini korumak için “kaplan
kesilen” Nic, “Bu senin ailen
değil benim ailem, git kendi aileni bul” diyerek kapıya gelen
biyolojik babayı kovar. Ailemiz
yeniden mutlu mesut günlerine
döner.
Ana karakterlerin eşcinsel
olduğu film, bu yanıyla aileye alternatif yaklaşan bir film
gibi görünmekle birlikte, kendi içinde muhafazakâr bakış
açısını yeniden üretmektedir.
Ailenin güvenli ama dışarının
güvensiz, tehdit ve tehlikelerle
dolu olduğu mesajını verir film.
Filmde yan karakterler olarak
yer alan Laser’ın serseri arkadaşı, Joni’nin “seks düşkünü”
heteroseksüel kadın arkadaşı
İki Kadın Bir Erkek, Yön.: Lisa Cholodenko
ve son olarak da heteroseksüel

Her iki filmde de geleneksel anlatı sinemasının kalıplarını görebiliyoruz. Merkezde ailenin yer aldığı bu filmlerde, her
iki ailede de işler yolunda gidiyor gibi
görünen giriş bölümünden sonra ailenin
bütünlüğünü ve birliğini sarsan, var olan
“normal” düzeni bozan olaylar gelişmeye başlıyor. Sonunda aile bütün krizleri
aşıyor ya da tehditler uzaklaştırılıyor ve
yeniden bir araya geliyor. Her iki filmde de sevgi ailenin temelini oluşturuyor.
Tam da bu nedenle aile, üyeleri için en
güven veren yer olarak kurgulanıyor.
Türkiye’de bu ve benzeri filmleri
önümüzdeki günlerde de daha çok izleyeceğiz gibi görünüyor. 2012 yılı başlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne farklı bir destek ve teşvik
mekanizması geliştirdiklerine dair bir
açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi, kendi bakanlıklarının da Türk aile yapısını güçlendirici
eserlerin ortaya çıkmasını arzu ettiğini;
bunun içinde insanların ailesiyle beraber, çoluk çocuk gidebileceği, seyircinin
kendini bulduğu, genel izleyiciye hitap
eden yapımların ticari olarak teşvik
edilmesinin planlandığını belirttiler.
Kadın izleyiciler olarak bu filmler
karşısında nasıl konumlanmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Topyekûn bu tür
filmlerin izlenmesini reddedebiliriz ama
bu reddedişin, bizi uyanık bir izleyici olarak bu filmleri eleştirme ve deşifre etme
olanağından yoksun bırakmaya itebileceğini de hesaba katmamız gerekir.
_________________
¹Aksu Bora, 2012 “Aile, Ataerkillik ve
Toplumsal Cinsiyet” , Sosyal Bilimlerde
Temel Kavramlar içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.81
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Evlilik imtiyazını reddetmek1
Çuvaldızı kendimize de batırdık tabii. Feministlerin de çoğu zaman kendini
sorguladığı bir nokta olarak tartıştık evliliği

B

ir çarşamba akşamı,
Kadıköy’de
evlilik ve birlikte
yaşama deneyimlerimizi konuşmak üzere buluştuk. Evlilik ve birlikte yaşama
arasındaki farklarla başladık
konuşmamıza. Genel olarak
evliliğin birlikte yaşama pratiğinden daha toplumsal kabul
gören bir durum olması itibariyle sağladığı meşruluktan
ve bu meşruluğun getirdiği
kolaylıklardan bahsettik. “İş
yerinde, sokakta, evde, ailede,
imza atmak bir yanıyla avantaj sağlıyor ve başka bir konuma geçiyorsunuz,” dedi bir
arkadaşımız, düşündük ve hak
verdik. Tabii ki kadınların
lehine gelişen bir süreç değil
bu, aksine bu durum erkeklik
prototipini kışkırtıyor ve erkeğin sahiplik ilişkisini daha
rahat kurmasına zemin hazırlıyor. Toplumsal kabul üzerinden serbest atış yapabiliyor bu Dorothy Netherland, Kitten and Cat
noktada. Şiddet açısından da,
linden gelen, kaçınılmaz bir durum olsa
imza atmış olmakla birlikte yaşama hali
gerek ki, önceden çat kapı eve gelebiarasında fark var diye konuştuk. Devlet,
len eş - dost , “saygı” gerekçesiyle geliş
aile içi şiddet tanımını evlilik üzerinden
sıklığını, biçimini değiştirebiliyor, hızla
yapıyor çünkü.
yeni duruma adapte olabiliyor. Aslında,
Zorunlu bir seçenek gibi sunuluyor
bir insanın yaşamını tümden etkileyen
önümüze evlilik; doğdun, büyüdün, evbir sürecin başlangıcı bu imza atmış
lendin, hayatın genel seyri illa ki buymuş
olma hali. Hatta öyle ki, bazı durumgibi… Sürekli olumlanan bir durum aynı
larda gruplaşmaya bile yol açabiliyor;
zamanda. “Evleniyorum” dediğiniz anda
evliler evlilerle, çocuklular çocuklularla
pembeleşen bir söylem denizinin içine
görüşüyor.
dalıyorsunuz. Sanki toplumla uyumun
en üst noktalarından biri evlilik, en üst
Evlendiğin anda ise
noktası ise çocuk yapmak… Tartışmada
sorumlulukların değişiyor,
öne çıkan noktalardan biri şuydu: Evliliğin istenmesinin nedenlerinden biri de
önceliklerin belirleniyor,
aileden kaçış olarak görülmesi... Görediğer kişilerle ilişkiler
ce daha büyük bir aile biçiminden daha
sığlaşıyor, aslında bir yerde
küçük bir aileye savruluş… Evlilik genç
kadınlar tarafından bir kurtuluş olarak
yalnızlaşılıyor
görülebiliyor. Ailesinden bunaldığında
sığınabileceği bir düşünce olabiliyor ve
Toplantının bir aşamasında çuvaldızı
bu, kadınların evlenmeyi ideal bir seçekendimize de batırdık tabii. Feministlenek olarak değerlendirmelerine yol açarin de çoğu zaman kendini sorguladığı
biliyor.
bir nokta olarak tartıştık evliliği. EvEvlendiğin anda ise sorumlulukların
lendik mi, boşandık mı, hiç evlenmedeğişiyor, önceliklerin belirleniyor, didik mi, bunları tartıştık ve genel olarak
ğer kişilerle ilişkiler sığlaşıyor, aslında
evlenmeye yol açan sebeplerden birinin
bir yerde yalnızlaşılıyor. Sosyal hayat“bizim evliliğimiz farklı olur” inancını
taşımamız olduğunu fark ettik. Aileye
taki karşılığına gelince: Evli olma ha-
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verilen söz yüzünden ya da
sorgulamadığı için, evliliğini
düğünle, gelinlikle kutlayan
arkadaşlarımız da paylaştı deneyimlerini. Bazı evli arkadaşlarımız, evliliğin kötü bir
şey olduğunu ve bunun karşıdaki kişiyle alakalı olmadığını
söyledi. Ama genel olarak “o
dönemde örgütlü feminist olsaydım evlenir miydim bilmiyorum” diyen birçok arkadaşımıza da şahit olduk.
Evliliğin bu kadar istenmesinin nedenlerden biri olarak "ilgi odağı olma" halinin çekici gelmesi durumunu
tartıştık. Düğün, kına, nişan
törenlerinin büyük birer seremoni haline gelmesi, bu ilişkiler yumağı arasında kadınların kendilerini odak noktası
olarak tayin etmesi de evliliği
cazip kılan nedenler olarak
konuşuldu.
Gelelim boşanma meselesine… Boşanan birçok kadın
tekrar evlenmek istemezken boşanan
erkeklerin çoğu yeniden evlenme yoluna gidiyor. Erkeklerin annelerinde de
evliliği olumlama hali mevcut. “Oğlum
evlen de çamaşırlarını yıkayan biri olsun” öğüdü tanıklıklar arasında mevcut.
Hal böyle olunca o cendereden bir kere
çıkmayı başarmış bir kadın bir daha o
baskı sistemine dahil olmak istemezken,
erkekler konfor arayışlarını sürdürüyor.
Yani biz Kadıköy’de bir doğa yasası
gibi önümüze sunulan evliliği, evliliğin
bir tür başka formu olan birlikte yaşama deneyimiyle birlikte ele aldık ve hep
beraber vardığımız sonuç, evlenmek zorunda olmadığımız ve alternatif ilişki ve
yaşam biçimleri üretebileceğimiz oldu.
Kadınları çoğunlukla ev içi emeğe ve
annelik rollerine hapseden evlilik kurumu düğünle kutlanırken, boşanma hali
neden kutlanmasın dedik ve boşanan
kadınların ayakkabılarının altına isimlerimizi yazdırmak için sıraya girdik.
_________________
1 Sosyalist Feminist Kolektif toplantı notlarından derlenmiştir
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Boşanırken anladık ki erkek egemen
sistemle evliymişiz

Erkek egemen sistem heteroseksüel yaşamı yeniden üretirken, biz kadınlar için tek
eşliliği ve üremeyi dayatıyor, kontrol edilemez erkek cinselliğini merkeze alıyor
Merih Topal & Fatoş Hacıvelioğlu

B

oşanmayı konuşurken AKP’nin kadına bakışının fotoğrafını çekmek gerekiyor. Bugün boşanmaların arttığı ve bu nedenle
“evlilik kurumunun” kurtarılması gerektiği düşüncesi gündemde. Bu yaklaşım içindeki hükümet de tüm kurumları
ile aileyi güçlendirmek için hummalı bir
çalışma içerisinde. Televizyonlarda her
gün evlilik programlarına yer veriliyor.
Başbakan pervasızca her yerde ve her
fırsatta gençleri mutlaka evlenmeye ve
üç çocuk doğurmaya çağırıyor.
Bakan Şahin, “Bize ‘Boşanmak istiyoruz’ diye gelen 25 aileyi ombudsmana
yönlendirerek ‘Neden ayrılıyorsunuz?
Eğer şöyle yaparsanız evliliğinizi kurtarırsınız’ gibi yönlendirmeler yaptık. 25
aileden beşi boşanmaktan vazgeçti. Demek ki insanların bu tür ombudsmanlık
hizmetlerine ihtiyacı var,” sözleriyle
evlilik öncesi eğitimleri övmekte ve boşanmak isteyen kadınların içine sıkıştığı
kıskacı görünmez kılmaya çalışmakta.
Bakan, boşanmış erkeklerle görüşmesinde de kadınla erkeğin eşit olduğunu
söyleyerek eşitsiz bir durumu yok sa-

yıyor. Diğer yandan, boşanmak isteyen
kadınların sorunlarına dair tek bir görüşme yok. Boşanmak istediği ve can
güvenliği olmadığı için koruma talep etmesine rağmen, korunmayıp öldürülen
kadınlar görünmüyor.
Son olarak, Arınç’ın “Evlilik dışı
ilişkiler toplum için tehlikelidir!” açıklaması, AKP’nin 2010’dan itibaren hız

Boşanırken bir kez
daha anlıyoruz ki, içine
sıkıştırıldığımız evlilik
kurumu; duvarları surlarla
çevrili, etrafı gözcülerle
kuşatılmış, hane içindeki
erkekleri silahlandırılmış ve
çıkışları tutulmuş bir kaledir
verdiği ve çılgın projelerinin temelini
oluşturan aile fotoğrafının son fırça darbesi. Bu fotoğrafa baktığımızda, evli
ve en az üç çocuklu, aile ekonomisine
koşulsuz destek sunan, ev içi iş yükünü,
yaşlı / hasta / çocuk bakımını sırtlanan
(görevi olduğunu hiç unutmadan), bede-

ni hakkındaki bütün sözü erkeğe bırakmış, bütün zincirleriyle yaşam hakkının
yalnızca aile içinde olduğunu unutmadan, sermayeye / patronlara güçlü, sağlıklı, daha iyi ve daha çok çalışabilecek
nesiller büyüten, kız çocuklarını iyi eş
ve iyi anne olmaya hazırlayan kişiye
“kadın” deniyor. Bir adamın soyadı altındaysanız ve anneyseniz eğer, kadınsınız. Kadın - erkek eşitliğine inanmayan
ve kadını, erkeği tamamlayan bir nesne olarak gören erkek egemen zihniyet
boşanma istatistiklerini vahim bir tablo
olarak sunarken, diğer taraftan boşanmak istediği için öldürülen, “hayır” dediği için şiddete uğrayan, boşanma kararı alıp toplumun kurumlarınca şiddet
yuvasına geri gönderilen kadınlardan,
ev içinde tacize tecavüze uğrayan kadın
ve çocuklardan yana tek bir cümle kurmuyor. “Sıcak kutsal aile” masalı, erkek
egemen sistem ve kapitalizm tarafından allanıp pullanıp yeniden boyanarak
farklı bir şeymiş gibi anlatılıyor. Dahası
aile bütünlüğünü koruma girişimleri ve
evlenme politikalarının hız kazanması,
boşanmayı daha yüksek sesle ve daha
çok konuşmamız gerektiğini gösteriyor. Boşanma, erkek egemen sistem için
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“yozlaşma”nın ifadesi. Peki, biz feministler için boşanma aslında neyi ifade
ediyor?
Boşanırken bir kez daha anlıyoruz
ki, içine sıkıştırıldığımız evlilik kurumu; duvarları surlarla çevrili, etrafı
gözcülerle kuşatılmış, içindeki erkekleri silahlandırılmış ve çıkışları tutulmuş
bir kaledir. Bir erkekten boşanmaya
çalışırken anlarız ki, erkek egemen sistemle evliyiz ve ondan boşanmaya çalışıyoruz. Bıçak kemiğe dayandığında,
katlanacak gücümüz kalmadığında, bir
nefeslik gücümüzü toplayıp bavulsuz,
terliksiz, ev kıyafetleriyle kendimizi
sokağa atıp karakola, babamızın, erkek
kardeşimizin evine gittiğimizde, bizi bir
battaniyeye sarıp “Aile içinde olur böyle şeyler” deyip tortop o kocanın kucağına terk ettiklerinde anlarız: Aile; tabuları
ve sınırları olan, patriyarkanın kutsayarak dayattığı güven, sıcaklık, karşılıksız
sevgi, dayanışma gibi kelimelerle

yanılsamaya sürükleyen bir kurum. Aile
içinde kadın emeği, kadına uygulanan
şiddet, cinsel istismar, eşitsizlik tamamen görünmez kılınıyor. Biz kadınlar
daha çocukken erkek egemen sistemce evliliğe hazırlanıyoruz. Toplumsal
cinsiyet rollerini bebeklikten itibaren
verilen eğitimle giyinmeye başlıyor ve
aslında iyi, verimli bir evlilik yapmaya,
ideal eş ve anne olabilmeye koşullanıyoruz. Kadınlardan ev içinde hizmet
beklemeyi, hatta hakları olarak gördükleri bu hizmeti elde etmek için bazı durumlarda şiddete başvurmayı tümüyle
haklı gören erkeklerin vicdanlarının rahat olmasını sağlayan dayanak da işte,
toplumsal cinsiyetin temellerinden biri
olan cinsiyete dayalı bu iş bölümü.
Boşanmayı pek çok defa aklımızdan
geçirmemize rağmen neden bu kadar
zor oluyor karar vermemiz? Toplumsal
olarak kadının hazırlandığı evlilik biçimi, yine toplumun meşru saydığı ancak
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görmezden geldiği bir iş sözleşmesine
dayanıyor. Ücretli bir iş sahibi değilsek,
karın tokluğuna tüm dünyanın emeğini
harcayabiliriz. Çalışıyorsak da ev içinde emeğimiz değersiz ve görünmez.
Erkeklerin evin geçimini sağladığı, kadınların ise aile bütçesine destek olduğu
varsayımıyla, aynı işte dahi daha az ücrete çalışmak zorunda kalıyoruz. Ev içi
emeğin bir karşılığı yok, bu durum erkeğe ekonomik anlamda bağımlılığımızı,
dolayısıyla evliliğin devamını sağlıyor.
Evlilik, kapitalizmin ekonomik sürdürülebilir bir tüketim aracı. Üreyen ve artan nüfus yeniden, tüketecek bireylerini
yaratıyor. Evliliği tek eşli heteroseksüel
birliktelik olarak dayatan sistem, emeğimizi, bedenimizin denetimi ve cinsellik
üzerinden sömürüyor. Sistemin kontrol
mekanizmaları devlet, yargı, medya,
din bu denetimi garantiliyor ve devamını sağlıyor. Yükselen muhafazakâr
söylemler ve politikalar da bizi aileye
ve anneliğe hapsetmek için kullanılıyor.
Erkek egemen sistem heteroseksüel yaya
şamı yeniden üretirken, biz
eşlikadınlar için tek eşli
liği, üremeyi
dayatıyor ve
kontrol edilemez erkek
cinselliğini
merkeze alıyor. Emeğimizin ve
bedenimizin
denetim altına alınarak
sömürülmesömürülme
si bizi evliliğe
mahkûm kılıyor
ve boşanmayı zorlaştırıyor. Biz kadınlar barınacak yerimiz, çocuklarımıza
bakacak kreş, hayatımızı idame ettireceğimiz istihdam alanları yaratılmadığı
ve de olması gereken sosyal haklarımız
bizlere tanınmadığı için evlilik kurumuna tekrar mahkûm ediliyoruz. Direndiğimiz koşullarda öldürülüyoruz;
tacize, tecavüze ve şiddete uğruyoruz.
Boşansak ve yeni bir evliliğe dirensek
bile kurtuluş sayarak ayrıldığımız “baba
ocağına” dönerek yeniden hizmet üretmek zorunda kalıyoruz.
Peki, boşanmayacak mıyız? Boşanmıyor muyuz? Elbette boşanıyoruz ve boşanmaya devam edeceğiz.
Boşanırken de:
•
Belki de en başta, boşanmış kadına ücretsiz konut, kira desteği, sadece
çocuk bakımının hesaba katıldığı değil,
ev içi emeğimizin de göründüğü “kusurlu” – “kusursuz” her türlü boşanmada
nafaka talep ediyoruz ve bu nafakadan

devletin de sorumlu olmasını istiyoruz.
Boşanma sonrası cinsiyetçi bir uygulama olan iddet müddetinin (boşanmadan
sonra kadına 300 gün evlilik yasağı,
çocuk nesebinin karışmaması için) kaldırılmasını istiyoruz. Ücretsiz yaşlı ve
hasta bakım hizmetleri için merkezlerin
oluşturulması talebimizi burada da yineliyoruz.
•
Boşandığımızda daha da yoksullaştığımız için, istihdamda kadın kotasında boşanmış kadınların öncelikli
yer almasını istiyoruz. Fakat boşanmış
kadınlara istihdam derken, kadınları
“boşanmış-boşanmamış kadın” kıskacında bırakmayacak düzenlemeler
olmasını istiyoruz. Boşanmış kadına
işsizlik sigortası ve işe alımda öncelik
sağlanması taleplerimiz arasında.
•
Velayetini aldığımız çocuğa
kendi soyadımızı vermek ve bu çocuklara erkeklerin bakım süresinin uzatılmasını istiyoruz.
•
Boşanma acil destek hattı ve
boşandıktan sonra eski koca ile görüşmek zorunda kaldığımızda bir sosyal
hizmet uzmanının ve polisin görevlendirilmesini ve şiddet yasasının tüm bunları gören yerden ve can güvenliğimizi
sağlayacak şekilde tekrar düzenlenmesini istiyoruz. Boşanmanın kadınların
hayatlarını kolaylaştıran ve kadınları
özgürleştiren koşullarının sağlanmasını
istiyoruz.
Boşanırken dillendirdiğimiz bu talepler, evlilik kurumunun cinsiyetçi iş
bölümünü de açığa çıkaracağı için evlilik kurumu içindeki kadınları da güçlendirecektir.

Bir adamın soyadı
altındaysanız ve anneyseniz
eğer, kadınsınız
Bu taleplerimizi evlilik kurumu
içinde olmayıp birlikte yaşayan kadınlar için de dillendiriyoruz. Evliliğe
mahkûm olmadığımız yaşam koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz.
Feministler olarak, toplumsal yaşamın
dayatmasını aşındıracak, toplumsal
cinsiyet rollerinin daha az hissedildiği,
hiyerarşinin tanınmadığı, heteroseksizmin ve tek eşliliğin dayatılmadığı birliktelik modellerini daha çok dillendirmeli ve alternatif modeller olarak gözler önüne sermeliyiz. Evlenmemenin
politikasına dair, desteklenen çekirdek
aileye karşı, yeni hane birlikteliklerini
öne çıkarmalı (iki kadın, iki kadın bir
çocuk vs) ve bu hane birlikteliklerinin
ilişkiyi kurumsallaştırmadan hukuki
olarak da tanınmasını sağlama yönünde mücadele etmeliyiz.

DOSYA

Boşanmanın ardından gelen hafiflik:

Boşanmış bir kadının hikâyesi1

"Bir yerden sonra düşündüğüm tek şey 'ben' oldum ve çocukları, annemi,
babamı düşünmeyi bir yana bıraktığımda kendimi daha hafif hissettim"

B

Tuğba Özcan

oşanmanın, kadınların güçlenmesinde nasıl bir rol
oynadığı sorusu üzerinden
boşanmış kadınlarla görüşmeler doğrultusunda bir araştırma
yapmıştım. Görüştüğüm kadınlardan
kiminin boşanma hikâyesi iki yıl öncesine dayanıyorken, kimininki 18 yıl
öncede kalmıştı. Ama öylece sadece bir
mahkeme kararı olarak kâğıtlarda değil, kadınların kendilerine açtıkları yeni
yollar için birer başlangıç tarihi olarak.
Boşanmanın patriyarkal yargılarla ayıplandığı, marjinalleştirildiği, kadının
aile dışında bir birey olarak varlığının
inkâr edildiği ve aileye hapsedilmeye
zorlandığı aşikâr. Tüm bu zorluklar arasından, “yuva”sını bozmaya niyetlenen
kadınlara telkin edilen şey “Biraz daha
sabret, düzelir,”den öteye gidemezken,
kadınların evlilik hikâyelerinde bu değer yargılarına rağmen alınan boşanma
kararları var.
Boşanma, karar alma süreci ve sonrasındaki mücadele ile beraber düşünüldüğünde, her zaman çok kolay üstesinden gelinebilir bir olay olmayabiliyor.
Kadınlar, “Bir yerden sonra düşündüğüm tek şey 'ben' oldum ve çocukları,
annemi, babamı düşünmeyi bir yana
bıraktığımda kendimi daha hafif hissettim,” dedikleri bir noktaya geldiklerinde boşanmanın yaşamları için kaçınılmaz olduğunu anlattılar bana.
Güzel duygularla sohbet ettiğimiz,

hikâyesini benimle paylaşmasını hayranlıkla dinlediğim kadınlardan birisi
de Nesrin’di. İki kez evlenip, iki kez boşanan, “bir daha asla evlenmem” diyen
42 yaşındaki Nesrin’in sözleriyle devam
edecek yazı.
Hemşireyim. Evden ayrıldım önce…
Hani toparlarsa diye direkt dava açmamıştım. Baktım yine değişeceği yok.
Ondan sonra davayı açtım, arkadaşların
katkılarıyla.
Evliliğim bayağı uzun sürdü, dokuz
sene. Bakıcı annemiz vardı, “Aman kızım,” derdi, “çocuk babasının nasıl biri
olduğunu anlasın da öyle ayrıl.” Ben de
bekledim... Aslında, beklenilecek gibi
değildi yani.
Boşanmaya karar verdiğimde oğluma söyledim. Oğlum daha küçüktü,
ama anlardı. O dönem, boşanmaya karar verirken, çocuğu tabii, anne olarak
bir dönem düşünüyorsun aslında. Ama
şunun farkındaydım: Bu insanla ben
konuşamıyorum, çocuğa da verebildiği
bir şey yok. Ben tükenmişim, aileden de
destek yok. Boşanmayı istediğimi söylediğimde, annem istemiyordu. Kadınlarımız biraz cefa çekmeye alışmış ya,
çile çekmeye… “Ayrılma, ayrılmazsan
iyi olur, idare et sen” falan dedi.
Boşanmakla çok iyi yaptım diyorum. Çocuk o kavga içinde çok zarar görüyordu. Şimdi kendi evim var
orada kalıyorum. Daha çok yaşıtlarımla
anlaşırım, arkadaşlarımla, gezerim yani.
Çok rahatım. Yani kendi başıma…
Kendime ait evim. Karışan yok eden
yok. Aslında ben, o evliliğin içinde çok
kötü olmuştum. Yani o evliliğin içinde
anti - depresana başlamam gerekiyordu,
iştahım gitmişti, 36 kiloya kadar düşmüştüm. Evlilik beni kötü etmişti.
Boşandıktan sonra ilk birkaç ay çocuğum hiç tepki vermedi. Babayı özlemekle ilgili hiçbir şey duymadım ben
onun ağzından. Ayrıldıktan sonra, çocuğumla biz daha iyi olduk. Kesinlikle…
İstemiyordu babayı… Boşanma sonrası
hiç korkum olmadı. Yani benim boşanmaya dair korkum olmadı. Benim hiç
yoktur öyle kalıplarım. Dul kalmışım
da, herkes başıma üşüşecek falan, hiç
böyle korkularım olmadı. Çevrenin tepkisi filan, umursamadım onları. Çünkü
ben ona ne verebiliyorsam, verdiğim

süre içinde ne haz alabiliyorsam, birlikteliğimizden ne kadar haz alabiliyorsam, benim için oydu yani önemli olan.
Ben topluma dul olacakmışım… Öyle
bir şey yok. İstediğim zaman insanlarla
beraberimdir, istemediğim zaman değilimdir yani. Toplumun o köhneleşmiş
değer yargılarını umursamadım ben…

İstediğim zaman insanlarla
beraberimdir, istemediğim
zaman değilimdir. Toplumun
o köhneleşmiş değer
yargılarını umursamadım
Tabii ki erkekleri silemiyorsun hayatından. Yapı olarak zaten çok duygusal bir insanımdır. Hayatımda kimse
yoksa rüyamda bile âşık olurum. Erkek
arkadaşlarım oldu görüştüğüm, çıktığım oldu. Kendim için görüştüm yani.
Sevdiğim oldu, değer verdiğim oldu,
dokunduğum oldu yani.
Aslında dönem dönem evlenmeyi
tekrar düşündüğüm oldu ama istemiyorum. Öyle bir an geliyor ki, sevme ihtiyacı hissediyorum, yanımda olmasını
istiyorum. Sonrasında da işte bakıyorum evliliklere… Arkadaşlarım evliler;
“aman boş ver sen böyle daha rahatsın”
diyorlar. Doğru aslında diyorum. Kimsenin kahrını çekmemek lazım! Ki normal
bir evlilikte olan şeyler bunlar. Böyle
rahatım diyorum. Arkadaş olarak görüşürüm diyorum. Evlilik düşünmüyorum.
Yani hayat nedir ya? Mutlu olabileceğin
kadar bir insan olsun, yeter. Çünkü sen
bile kendine bir yüksündür, yani biz bile
dönem dönem kendimize yük olmuyor
muyuz? Evliliğe çok sıcak bakmıyorum.
Boşanınca insan daha bir rahatlıyor. Şimdi istediğim saatte gidiyorum eve.
Şimdi hayatımı kendimle geçirmek
istiyorum. Toprakla uğraşmak istiyorum.
Bir sevgilim olsun. Arkadaşım olsun.
Gelsin gitsin. Hayatımda olsun. Yani
zaten biri biter biri başlar. Karacaoğlan
gibi seveceksin, boş ver. Güzellikten
yana ne varsa paylaşacaksın. Şimdi her
şeyi çok daha güzel görüyorum. Evlilik
gibi bir yapıya da karşıyım esasen.
_________________
¹ Yazının uzun versiyonu için bakınız:
www.sosyalistfeministkolektif.org
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Yasalar hep aileyi korudu
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Yasa maddelerinin yorumlanışı, uygulanışı, değişimi her zaman zorlu ve sancılı
yaşanan süreçler. Kadınlarla ilgili değişikliklere baktığımızda bu iki kere böyle
Funda Ekin

“K

adın hakları ve yasalar” başlığında tüm
tarihsel kronolojilere
bakıldığında “değişti”, “ilan edildi”, “kaldırıldı”, “kabul
edildi” ifadelerinin çokça kullanıldığı
görülür. Bunlar istatistiki verileri ya da
kimi zaman tarihi dönüm noktalarını ve
değişiklikleri ifade ediyor gibi görünüyorsa da, işin iç yüzünün aslında hiç de
öyle olmadığını görmek ve anlamak için
kadın olmak yeterli. Öyle çok eskilere
gitmeye gerek yok. O kadar uzun bir
değerlendirme için ne bu dergideki yer
müsait ne de buna gerek var. Kuşkusuz
hukuk ne politikadan ne de geleneklerden bağımsız bir şey. Bilakis geleneklerin ve politikanın -dolayısıyla da erkek
egemenliğinin- koruyucusu ve taşıyıcısı. Ataerkinin tarihi ise yıllara ve hatta
yüzyıllara dayanıyor. Bu yazının amacı
patriyarkanın kadınlar aleyhine olan yasalarının, kadınları değil aileyi koruyan
kimi yasa maddelerinin altını çizmek.

İş Kanunu’ndan Borçlar
Kanunu’na, Torba Yasa’dan
Sosyal Güvenlik Yasası’na
kadar tüm kanunlarda temel
alınan esas bu. Yani yasalar
da bildiğiniz gibi, eşitsiz,
heteroseksist, tek eşli ve
erkek egemen
Yasa maddelerinin yorumlanışı, uygulanışı, değişimi her zaman zorlu ve
sancılı yaşanan süreçler. Kaldı ki kadınlarla ilgili değişikliklere baktığımızda
bu iki kere böyle. Kısa yakın tarihe bir
göz attığımızda dahi kadınların yasalarda yok sayıldığını görebiliriz. Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun 1924 yılında çıktığı, kız çocukların bu sayede okullarda
eşit haklarla eğitime başlayabildiği, İş
Kanunu’nda 1936 yılında yapılan değişiklikle kadınların iş yaşamının düzenlenebildiği, Seçme ve Seçilme Yasası’nın,
1934’ de, mevcut anayasanın seçme ve
seçilme maddesinde değişiklik yapılarak yürürlüğe girdiği düşünülecek olursa, yasaların kadınları görmekte oldukça
geç kaldığını ve neden pek de kadınları
korumadığını anlayabiliriz.
Aile ise çok eski bir kurum, gelenek48
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lerde ve alışkanlıklarda olduğu gibi, yasalarda da hüküm sürüyor. Bu yazıda şu
an yürürlükte olan kanunlar sınırında bu
duruma bir göz atacağım. Aile hukukunu ve medeni hakları temel alması itibariyle de Medeni Kanun’u özellikle ele
almak gerekecek.
Medeni Kanun’da kapsamlı en son
değişiklikler 1 Ocak 2002'de yapıldı.
Belirtmek gerekir ki; bu değişiklikler
sırasında feminist hareketin ve bu alanda çalışan kadın hukukçuların yasanın
oluşum sürecine çok ciddi katkıları
oldu. Yani yasalar her ne kadar aileyi
ve erkek egemenliği koruyup kolluyor
olsa da ve biz bu nedenle hâlâ mücadele
ediyor olsak da; kadınlar lehine geçen
pek çok maddenin arkasında da büyük
bir mücadele tarihi ve kadın emeği var.
Bu değişikliklerden önce yasa açıkça
“evin reisi kocadır”, “kadının yerleşim
yeri kocanın yerleşim yeridir” diyen;
soyadından, soy bağına, evlilik içi mal
edinmeden, boşanmaya ve evli kadının
çalışmasına dahi bu temel çerçeve içinden bakan düzenlemelerle dolu idi. Bu
temel çerçevenin nedeni ise, kadınların
doğurup çocuk baktığı, ev içi işleri ve
bakım emeğini üstlendiği, yani “yuvayı dişi kuşun yaptığı” aile modelini ve
rollerini yasal zeminde de korumaktı.
2002’de yapılan değişikliklerle bu temel
yaklaşımın kırıldığı bir gerçek, ancak
tamamen ortadan kalktığını söyleyebilmek mümkün değil. Yasa hâlâ “o aile”yi
koruyor ve hatta aileyi koruyup kolladığında kadını koruduğunu da düşünüyor.
Bunun en temel göstergelerinden biri,
daha yakın zamanlarda sayılır: Kadın
Bakanlığı’nın Aile Bakanlığı olması.
Bir diğeri ise, kadına yönelik şiddeti engellemek için çıkarılan koruma yasasının adının 1998’ de ilk olarak “Ailenin
Korunmasına Dair Yasa” olarak belirlenmesi ve yapılan değişikliklerle yenilenirken de, adının, kadın örgütlerinin
tüm uyarı ve itirazlarına rağmen yine
“Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şidddetin Önlenmesi” olarak kalması.
Yani ailesiz kadın olamıyor! Olsa da
yasalarda öncelikli olarak aile ve ailenin
içindeki kadınlar görülüyor ve korunuyor. 2002’de yapılan düzenlemede, yasada “mal rejimleri” yani evlilik içinde
edinilen mallar ve mülkiyet hakkı ciddi
şekilde değişti. Ancak kadın hareketinin
tüm mücadelesine ve ısrarına karşılık,

bu değişiklik 2002 yılından itibaren yapılan evliliklerde geçerli olurken, ondan
öncesini kapsamadı. İstatistiklere göre
17 milyon kadın bu nedenle mağdur
edildi, bir kere daha mülksüzleştirildi.
Evli olmayan, “birlikte yaşayan” çiftler
içinse, mal edinme, velayet vb. konularda ayrı bir düzenleme zaten bulunmuyor. Bu değişiklik temel olarak aile
birliğini korumak ve güçlendirmek için
yapıldı. Yasanın geriye yürümemesi de
yine aile birliklerinin bozulmaması, zorlanmaması ile gerekçelendirildi. Herhalde ayrıca belirtmeme gerek yok, bu
yasalarda zaten “eşcinsel” birliktelikler,
evlilik dışı birliktelikler vb. şekilde hiçbir düzenleme yer almıyor!
Medeni yasadaki “aile” bakış açısını en net yansıtan maddelerden biri
“iddet müddeti” maddesi mesela. Yani
boşanmadan sonra kadının yeniden evlenmesini 300 gün yasaklayan madde.
Bu maddenin temel gerekçesi “nesebin
karışmaması”. Yani doğacak çocuğun
kimin soyunun devamı olduğu konusunda bir karışıklık yaşanmaması! Malum soybağı erkekten geliyor. Ve aileler soybağıyla devam sağlıyor. Üstelik
erkeklere nesebi karıştırmasınlar diye
evlenme yasağı yok, onlar bu sürede istediği kadar seks yapabilir, istediği zaman yeniden evlenebilir, hamile kalacak
olan kadın olduğundan bu yasak sadece
kadınlara. Madde şöyle:
“Madde132.- Evlilik sona ermişse,
kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının
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önceki evliliğinden gebe olmadığının
anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi
kaldırır.”
Soybağıyla ilgili bir diğer önemli ve
aileyi herşeyden ayrıcalıklı ve önemli
tutan maddemiz ise, “kadının soyadı”
maddesi. Eski Medeni Kanun’da bu da
yoktu. Evlenince kütüğünle beraber soyadın da değişiyor, bilmem kaç yaşına
kadar nüfus cüzdanında yer alan tüm
bilgiler değişiveriyordu. Şimdiyse evlenileceği zaman “iki soyadımı da kullanacağım” şeklinde bir başvuru yapmak
yeterli. Ama başvurusuz da olmuyor.
Yani yine evlenince ya da boşanınca
banka kartlarından, kimliğe, pasaporta
kadar herşeyi değiştirmek, bu değişimle işyerine, kütüklere hayatındaki tüm
gelişmeleri bildirmek ve bu durum değişikliğiyle ilgili her türlü muameleye
katlanmak zorunda olanlar yine kadınlar. AİHM’de sadece ilk soyadının kullanılabilmesi, evlilik soyadının kullanılmaması için açılan bir dava kazanılmış
olsa da, devamında açılan davalar yine
“nüfus kanunu” ve ona bağlı düzenlemeler, temel olarak da “soybağı” gerekçesiyle reddedildi.
“Madde187.- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme
memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da
kullanabilir.”

Ancak buna karşılık çocuklarla ilgili
soyadında da enteresan bir tanımlama
var.
“Madde 321.- Çocuk, ana ve baba
evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır.” Yani evli olunursa “ailenin”
soyadı erkeğin soyadı oluyor. Yani aile
demek erkek demek anlamına geliyor.
Aileyi koruyan tek yasa Mede-

Kürtaj yasası da
tamamen aileyi ve
nüfusu korumayı temel
alan, bunun karşısında
kadınları, bedenimizi ve
kararlarımızı önemsemeyen
bir yaklaşımla gündeme
getirildi
ni Kanun değil elbette. Örneğin İş
Kanunu’nda da gebelik izninden süt
iznine kadar bütün tanımlamalar kadınların çocuk bakma esasına, kadınlara göre tanımlanıyor. Bu yasada yer
alan en çarpıcı maddelerden biri, fesih
sebepleri arasında “evlenme” nin sayılıyor olması. Pratikte belki bu madde,
işten kıdem tazminatı alarak ayrılma
pratik sonucunu sağladığı için kadınlara
faydalı olsa da, aslında tamamen “aile”
düşünülerek oluşturulmuş bir madde.
(Kaldı ki bu günlerde hükümet kıdem
tazminatlarını tamamen kaldırma çabasında olduğundan bu maddenin de
kalkması gündemde.) Evlenen kadın bir

yıl içinde başvurma koşuluyla işten ayrılıp, tazminatını da talep edebiliyor. Bu
hükmün gerekçesi ise ‘’aile birliğinin
korunması’’. Çalışma hayatını evlilikle
birlikte yürütemeyecek olan kadınlara
tanınmış bir hak! Peki, neden erkeklere
bu hak tanınmıyor? Çünkü erkeklerin,
evlendiklerinde iş hayatını evlilikle yürütememe problemleri olmuyor. Çünkü iş hayatlarını zorlaştıracak görevleri
oluşmuyor. Eve ve çocuklara bakmak,
ailenin bakım işlerini üstlenmek onların
görevi değil. Son zamanların gündem
konularından biri olan Nüfus Planlaması Hakkında Kanun’daki yaklaşım
da tamamen bu. Bu nedenle kürtaj sürelerinin düşürülmeye çalışılması, fiili
olarak yasaklanması, uygulamada ihlaller ile karşılaşıyoruz. Kürtaj yasası
da tamamen aileyi ve nüfusu korumayı
temel alan, bunun karşısında kadınları,
bedenimizi ve kararlarımızı önemsemeyen bir yaklaşımla gündeme getirildi.
Yasanın şu anki halinde var olan “koca
izni”, başlı başına, bu düzenlemenin de
esas gerekçesinin “kadın” değil “aile”
olduğunun göstergesi. Tüm yasaları
ve maddeleri tek tek ele alacak olsak
pek çoğunda aynı şeyi göreceğiz. İş
Kanunu’ndan Borçlar Kanunu’na, Torba Yasa’dan Sosyal Güvenlik Yasası’na
kadar tüm kanunlarda temel alınan esas
bu. Yani yasalar da bildiğiniz gibi; eşitsiz, heteroseksist, tek eşli ve erkek egemen…
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Heteronormatif aile
Aile kurmak hem sıradan, rutin ve doğal bir pratiğe dönüştürülür hem de farklı
toplumsal formasyonlardan ve tarihsel değişimlerden aşkın bir yere yerleştirilir

B

Demet Bolat

izler yaygın olarak, köklü bir
kurum ve temel bir ilişki ağı
olan “aile”nin içine doğar ve
orada büyürüz. Böyle olmadığında, yani bir aileye sahip olmadığımızda bile - ya da bir aile bize sahip
olmadan mı demeliyim - Barrett’in
(1995) aile ideolojisi dediği şey ile kuşatılırız. Bu ideolojik kuşatma bizlere
ailenin tüm zamanlara ve tüm toplumsal uzamlara yayıldığını, insan olmanın
“doğal” kanununun bu olduğunu söyler: İnsanlar “büyüyünce” evlenirler, bu
adeta otomatiğe bağlanmıştır, hayat çizgimizin kaçınılmaz bir uğrağıdır. Zira
insanların “cinsel ihtiyaçları” vardır ve
bunlar dine ve ahlaka uygun bir biçimde
ancak aile içerisinde karşılanabilir. Öte
yandan insan soyu ancak bakım emeği
ile büyür ve hayatta kalır, bu nedenle

bütün kişilerin heteroseksüel olduğunu
varsayar. Ancak ailenin heteroseksizmle bağı yalnızca bu kadar değildir. Aile
kurumu, Rich’in (1996) deyimiyle, zorunlu heteroseksüelliğin en önemli kalesidir. Zira ikili cinsiyet kategorilerinin
bebeklikten itibaren dayatılması ve heteroseksüel cinselliğin kurumsallaşması
aile yoluyla gerçekleşir. Bunun yanında cinsiyetçi iş bölümü ve kadının ev
emeğinin sömürüsü ile heteroseksizm
ilişkisinin ampirik olarak gerçekleştiği
kurum ailedir. Yazının devamında bu
ilişkileri açmaya çalışacağım.
“Heteroseksizm” ve “ikili toplumsal
cinsiyet” kavramları her ne kadar analitik olarak birbirinden farklı olsalar da
birlikte işlerler. Heteroseksizmi yalnız-

sıra her iki çocuk da “doğalında” heteroseksüel olarak yetiştirilir. Binlerce türevi olan “Anne olunca beni anlarsın,”
“Oğlum kız arkadaşın var mı?” gibi örnekler zorunlu heteroseksüelliğin pratik
göstergeleridir. Bu arada elbette tek tek
her aile bu tavrı göstermeyebilir fakat
yukarıda bahsettiğimiz hegemonik aile
ideolojisini hatırlarsak onların da kuşatıldığını anlarız.
Modern aile yalnızca insanların heteroseksüel yetişmesini sağlamaz, aynı
zamanda heteroseksüelliğin kurumsallaşmış halini oluşturur. Ailenin doğallaştırılması heteroseksüellik dışındaki
cinselliklerin norm dışı bırakılmalarını
da beraberinde getirir. Kontrol edilebilir ve sistematik heteroseksüel cinsellik

ca “cinsel pratiklerde heteroseksüelliğin
norm eksenini oluşturması” olarak anlasak bile, heteroseksizmin öncelikle birbirlerinden kategorik olarak farklılaşmış
iki toplumsal cinsiyete ihtiyaç duyduğunu belirtmeliyiz. Bu hetero-cinsellik
normu ise “kadın” ve “erkek” kimlikleri
üzerinden işler, ki biz bu kimlikleri ilk
olarak aile yoluyla ediniriz. Biyolojik
bir bedenle doğan bebek ilk andan itibaren toplumsal bir kimlik edinir: Kız ya
da erkek. Bir bebeğe “kız” ya da “erkek”
dendiği anda aslında ondan beklentiler,
ona uygun roller, isimler, meslekler,
renkler, kurallar… Kısaca bütün yaşamı
hakkında radikal bir karar verilmiş olur.
Bebek, hakkında verilen bu “radikal
karar” doğrultusunda büyütülür, kadınlık veya erkeklik bedenine gün be gün
nakşedilir. Kız ve erkek çocukların birbirlerinden farklı büyütülmelerinin yanı

sağlayan aile kurumu,lll patriyarkal kapitalizmin asker, iş gücü, tüketici gibi
insan malzemesi ihtiyacının karşılanmasını da sağlama alır. “Kutsal aile, üç
çocuk, kürtaj…” gibi meseleler üzerindeki hassasiyet bundandır.
Son olarak heteroseksizmin yalnızca
cinsellikte değil, hayatın bütün alanlarında işleyen bir cinsel rejim yarattığını
söylemek istiyorum. Heteroseksüellik
dayatmasının kadınlığı ve erkekliği sabitlemesi, cinsellikle ilgili olmayan ev
içi emek ve bakım emeği gibi alanlarda
da kendisini gösterir. Kadın ve erkek
kimliklerinin ayrımı yalnızca biyolojik
bedenleri değil bununla bağlantılı olarak
emek alanını da kadın işi - erkek işi olarak kategorilere ayırır. Dolayısıyla heteroseksüel aile kurumunda bir araya gelen
kadın ve erkek arasındaki sömürü ilişkisi
heteroseksizmden beslenmektedir.

de bebeklere bakacak ailelerin yokluğu
insanlığın varlığını tehdit edecek kadar
ciddi bir tehlikedir. Yani aile kurmak
hem sıradan, rutin ve doğal bir pratiğe
dönüştürülür, hem de farklı toplumsal
formasyonlardan ve tarihsel değişimlerden aşkın bir yere yerleştirilir. Bu doğallaştırma bizlerin hayatlarının uzağında
bir hikâye değil, tam tersi hayatlarımızı
şekillendiren bir durum. Özellikle genç
kadınlar üzerlerinde evlenme baskısını
sürekli olarak hissederler. Ailenin dışına itilmek, evlenmemiş / “evde kalmış”
olmak, bir yanıyla aşağılayıcı diğer
yanıyla erkek tacizine açık bir konumdur. Kadınlar sürekli olarak “Ne zaman
evleneceksin?” sorusunu cevaplamak,
bu soruyla mücadele etmek zorunda
bırakılırlar. Esasen aileye dair bu doğallaştırmaya bir başka doğallaştırma
içkindir: Heteroseksüel olmak. Çünkü
modern aile tek eşli ve heteroseksüeldir.
Meşru görülen aile kurumu ancak kadın
ve erkeğin birliktelikleri sonucu oluşur.
Dolayısıyla aile ve evlilik dayatması
aynı zamanda ve kaçınılmaz olarak heteroseksüelliği de dayatır, bu dayatma
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Bebek, hakkında verilen
bu “radikal karar”
doğrultusunda büyütülür,
kadınlık veya erkeklik
bedenine gün be gün
nakşedilir
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Ailen biliyor mu?
Olmadığım bir aile (yapısı) içinde biliniyor muyum, diye sormanız, yok
sayıldığımın bir kez daha hatırlatılmasıdır ki yok sayılma en ağır şiddettir
ktidarların kadını denetlemek,
onun bedenine ve emeğine el
koymak için inşa ettiği kurum
ailedir. Aile, kadını erkeğin
egemenliğine terk eder. “Her şey ailede biter,” diye bir söz vardır ya, işte
o ailede bitirilen ilk şey kadındır.
Türkiyelilerin ailesinden kadının adı,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca
silindi. Geriye anne, karı, eş, hanım kaldı. “Kimin annesisin? Kimin karısısın?
Kimin kardeşisin?” var, ama “Kimsin?”
yok.
Kadının sosyal hayatta yer alma
çabası söz konusu olduğunda “Ailen
biliyor mu?” sorusu derhal devreye
sokulur. “Hah söyle bakayım ne halt olduğunu, ne yaptığını, nereye gittiğini…
ailen biliyor mu?” Kadına yönelik şiddetin dozu, erkek şiddetinin dozu, işte
bu ailenin -bahsi geçen durumu- bilip
bilmemesine göre ayarlanır. İzin kağıdı
almadan bir yere gidersen, orada başına getirilenlerden sen sorumlu tutulursun. Erzurum’daki hemşire, Kars’taki
bir arkadaşının düğününe gitmek için
Tokat’taki ailesini arayıp izin almak zorunda kalırdı. Tokat’taki babayla, okuldaki müdür, hastanedeki başhekim aynı
idi. On dakika geç kalsak ahlâkımız sorgulanırdı. Hemşir (erkek kardeş) lerin
ise ahlâkları hiç sorgulanmazdı.
“Ailen biliyor mu?” sorusu ile
“Ailem duymasın!” arasında bırakılan kadının durumundan erkekler faydalanır. Aile, bir izin
alma makamı olarak karşımıza
dikilir. Onun normlarına uyulmadığında sorgular, denetler,
dikizler, birini diğerine kırdırır.
Bizi biz yapan özelliklerimizi
saklamak zorunda bırakıldığımız
bu kuruma yuva deniyor. Anne,
söz dinlemeyen çocuğuna “Akşama gelince babana söyleyeceğim,” demek zorunda kalır. Cezayı verecek ve hizaya getirecek
kişi, iktidarın temsilcisi babadır.
Anne çocuğa bakar, baba “iktidar” yetiştirir. Eşcinsel bir arkadaşıma “Ailen biliyor mu?” diye
sorulduğunda, “Annem biliyor,
babam ben küçükken öldü, babamın ölümü benim kurtuluşum
oldu,” demişti. Aileye söylemek
zorunda bırakıldığımız yalanlar-

dan kitap yapılsaydı kütüphanelerde boş
raf kalmazdı. Erkekle konuştun diye,
sokağa çıktın diye, bunu giydin, şunu
çıkardın diye, o diye, bu diye, şu diye,
kadını erkeklerin infazına terk eden aile,
aile midir?

Aile polis midir, bekçi
midir, nöbetçi midir? Aile
kim? Kaç kişiden ibaret?
Kaçı biliyor, kaçı bilmiyor?
Mevzuyu ben bile bilmezken
onların bilip bilmediğini
nereden bileyim
O meşum soru hiçbir zaman kadının
çalıştığı sayfadan gelmez, dolayısıyla
kadına hep zayıf not verirler. Sanki jandarmadan, polisten, bahsediliyor gibi
“Ailen, baban, kocan biliyor mu?” derler de kadına yönelik şiddete “aile meselesi”, diye müdahale etmezler. Demiştik ya! Kadın ailede bitirilen ilk şeydir.
Kim, kimi, kimden korur? Kadına zarar
vereni engelleseniz, korumak adına kadınlara gölge etmeseniz, bir kez olsun
erkekte suç arasanız... Bir arkadaşına
“Zıtcinsel değilim,” demişsen, toplum
adına seni sınava çekme hakkı varmış
gibi “Ailen biliyor mu?” diye sorar. Sorusuna öfkelendiğini anlamaz. “Biliyor
mu bilmiyor mu, onu söyle,” diye seni

kendini savunmaya zorlar. Ne hissettiğini sormaz da, “Jandarmanın haberi
var mı?” dercesine “Ailenin haberi var
mı?” der. Bunun anlamı “Suçlusun, ailen biliyor mu?”dur. Aile polis midir,
bekçi midir, nöbetçi midir? Aile kim?
Kaç kişiden ibaret? Kaçı biliyor, kaçı
bilmiyor? Mevzuyu ben bile bilmezken onların bilip bilmediğini nereden
bileyim. Babamın bilmesi soruna cevap
olur mu? Annem biliyorsa ailem biliyor sayılır mı? Ailede kadın olmadığına
göre, annem bilse de bilmese de “Ailem
biliyor,” desem yeter mi? Onların bilmesi niye önemli? Benim aklım sana
yetmiyor mu?
Aileniz birey olmak isteyenin/kadının felaketidir.
Aile
ve
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’nın ailesinde zıtcinsel kadın (anne, karı, eş olmak dışında) yok,
eşcinsel kadın ise hiç yok. Olmadığım
bir aile (yapısı) içinde biliniyor muyum,
diye sormanız, yok sayıldığımın bir kez
daha hatırlatılmasıdır, ki yok sayılma en
ağır şiddettir. Bütün evlerin içindekiler önce birbirlerinin, sonra diğer bütün evlerin içindekilerin jandarması
yapılmış. “El ne der yasası, ele güne
karşı kanunu, konu komşu duymasın
yönetmeliği…” kadınların kıskacını gittikçe daraltan, nihayet nefes almalarını
engelleyen maddelerle yazılmış, erkek
yasa(k)larıdır.
Hoşgörüyü istemem hoş görenden ötürü…
Hoşgörülü olmak adına bazen
size biraz nefes lütfederler. “Ayy
ne iyi baban var, kardeşin çok
hoşgörülü, annen bir şey demiyor bak…” gibi sözlerle kıskacın
esnetildiğini sanırlar. Bu yanıltıcı
iyilik, Demokles’in kılıcı gibi her
kımıldadığımızda omzumuza batar.
Kan bağı olan her erkek, ailedeki
kadınları sorgulamaya hakkı var sanır. Aile çatısı altında kadın erkeğe
borçluymuş gibi yaşamak zorunda
bırakılır.
Sayın Sorgucu, ailem biliyor
ama senin gibiler bilmesin diye,
beni bilmezlikten gelmek zorunda
hissediyor. Bu da bizi öldürüyor.
Tutturmuşsunuz “Ailen biliyor mu,
ailen biliyor mu?” Evet, ailem biliyor! Ama ailem dediğim kimler
ve nasıl bir aile? İşte bunu sen bilmiyorsun.

Chantal Joffe, Grasshopper
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“Füzyonel” mi? “Özgürleşmiş” mi? Yoksa hiçbiri mi?

Eşcinsel bireylerin aile ile imtihanı

Aile mefhumunu eleştirirken, ailenin heteropatriyarkal yapısı ile birlikte eşcinseller
arası homonormatif düzeni de hesaba katmakta fayda var
Pınar Büyüktaş
eteropatriyarkal aileyi eleştirmek, yani aile mefhumunun kendisini sorgulamak
gerektiği kadar, bu yazıda
ele alacağımız eşcinsel bireyler arası ve
onların etrafındakilerden oluşan biraradalık biçimlerini de sorgulamak gerekir.
Çünkü aile dediğimizde referans aldığımız yer ister istemez yine bu heteropatriyarkal aile olacak. Burada en başta
açıklığa kavuşturmamız gereken bu ve
eleştiri veya özeleştiri de buradan başlamalı. Eşcinsel bireylerin gönül ilişkileri heteronormatif düzenden kaçabilir
mi? Peki bu kaçış nereye doğrudur?
Neoliberal kamu politikalarının getirisi
olarak “verilen” haklar, eşcinseller arası
birlikteliklerin yasal olarak tanınmasıyla sınırlı kalmaz. Burada dikkat etmemiz
gerek husus, eşcinsel ilişkilerin uğradığı
değişim ve özümsenen homonormatif
düzen olmalı.
Radikal lezbiyenler, lezbiyenliğin
kendisinin bir başkaldırı ve mücadele biçimi olduğunu öne sürerler. Haklı
yanları olsa bile, bu yaklaşım, “içeride”
işlerin nasıl gittiğiyle pek de ilgilenmez.
Aslında neoliberal düzende lezbiyen
ilişkiler, bir nevi aile gibi, kendi normlarına göre kurumsallaşırken, heteronormatif ilişkilenme biçimlerinden (Tek bir
heteronormatif biçimden söz edemeyiz;
zira her ne kadar belli kurallar ve normlar olsa da biçimler çok çeşitlidir.) kendini ne kadar kurtardığı tartışmalıdır.
Lezbiyenler için de yaygın olduğunu
söyleyebileceğimiz “çift” olma halinin,
içe kapanmak, hemen “evlenmek” (örneğin aynı evde yaşamaya başlamak) ya
da füzyonel dediğimiz, her an her şeyi
birlikte yapmak, öyle olmazsa yapmamayı tercih etmek gibi pek çok biçimi
olsa dahi, burada esasen alışılagelmiş,
geleneksel, göreneksel bir biraradalık
biçiminden bahsediyoruz. İngilizce’de
bu çiftleri tarif etmek için, tam olarak
“geleneksel” diye tercüme edemeyeceğimiz conventional terimi kullanılır.
Fransızca’da ise özellikle LGBT gruplar içinde, bu tarz ilişkiler için fusionnel
yani füzyonel, kaynaşmış çiftler deyişi
yaygındır. Fakat bu füzyonel ilişki biçimini eleştirenlerin gaddarlığı da ayrı bir
sorun yaratır; zira bu biçimi tamamen
reddeden “özgürleşmiş” lezbiyenler,

H
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aynı zamanda aşağılama ve küçümseme
ile dışlayıcı bir etki yaratabilirler. Bu
hikayeye feminizm tarihinden aşinayız;
“özgürleşmiş” kadınların gaddarlığı,
yapıcı ve dönüştürücü bir eleştiri imkanını ortadan kaldırmaktan başka bir işe
yaramaz ne yazık ki. Bu durum, daha
seyrek yaşansa da, eşcinsel erkekler için
de geçerli. Ayrıca geylerin yaşadığı bir
diğer sorun da, bu tarz bir ilişkiye girdiklerinde artık “ne kadar gey” olduklarının da sorgulanmasıdır; tek bir kişiyle
sürdürülen kapalı bir ilişki, camiada artık bir nevi “hetero gey” olarak görülmelerine neden olabilir.

Biliyoruz ki halen aileyi referans
almayan bir biraradalıktan söz edemiyoruz. Halen aileyi tartışıyoruz. Fakat
var olan farklı biraradalıkların dışlanması bizi yapıcı bir dönüşüme gö-

Heteronormatif düzeni
eleştirmek için eşcinsellerin
“çift” olmaktan vaz mı
geçmeleri gerekir?
türebilir mi? Heteronormatif düzeni
eleştirmek için eşcinsellerin “çift” olmaktan vaz mı geçmeleri gerekir? Kaldı ki işin içine çocuklu bir aile olmak
girince, eşcinsel camianın yavaş yavaş
çift kutuplu bir hale gelmesi neye işaret eder? Eleştirideki zorluk aynı zamanda şunu gösterir: Eşcinseller sadece
heteroseksüel olmayışlarından dolayı
heteronormarif düzenin dışına çıkmış,
kurtulmuş, özgürleşmiş sayılamazlar.
Aynı şekilde örneğin çoklu aşk, çoklu

ilişkinin tek eşliliğe kıyasla daha
özgür bir ilişkilenme olduğu, füzyonel
ilişkileri reddetmek için bir yol olduğu
fikri, eşcinseller arası hiyerarşik bir
düzen kurma riski taşır. Dolayısıyla
aile mefhumunu eleştirirken, ailenin
heteropatriyarkal yapısı ile birlikte
eşcinseller arası homonormatif düzeni
de hesaba katmakta fayda var.
Kan bağı ile oluşmamış bir grup
içinde, eşcinseller, translar, interseksüeller, diğer cinsel kimliklerden ve yönelimlerden olanlar, cinsel kimliksizler,
heteropatriyarkal sistemde toplumsal
biraradalığın dışına itildikçe kendi yakınlıkları üzerinden “aileler” kurdular,
kurmaya da devam ediyorlar. Fakat bu
ailelerde de, her aile gibi “iç” sorunlar
var. Heteronormatif düzenin dışında,
kan bağına dayanmak zorunda olmayan ve homonormatif bir hiyerarşi kurmayan biraradalıklar yaratmak için ne
yapmamız gerektiğini tartışmamız gereken bir zamandayız. Dünyada son 10
yıldır hızla kazanılan eşcinseller arası
evlilik, evlat edinme ve çocukların ebeveyni olarak tanınma hakları, bizim bu
tartışmayı açmak için bir an evvel adım
atmamız gerektiğini gösteriyor. Zira evlilik, evlat edinme, çocuk yapma gibi bir
gayesi olsa da olmasa da, eşcinsel bireylerin, ilişkilenme biçimlerini önyargısız
ve yapıcı bir bakış açısıyla ele alıp öncelikle bu ilişkileri veya ilişki kurmama
durumlarını heteronormarif olmayan
bir düzene oturtmaları gerekiyor. Aileyi tümden reddetmek gibi, kurduğumuz
aileleri dönüştürmek de bizim elimizde.
Ayrıca yaşlılık, sakatlık, hastalık durumlarında devlet organları ve kurumlarından önce bu genişlemiş çekirdek ailenin, yani LGBT camianın, yanımızda
olması bize zaten nasıl bir dayanışma ve
biraradalık istediğimizi gösteriyor. Kurumların ve yasaların önünde eşit haklara sahip olmak kadar, kendi aramızda
da eşit ifade ve varoluş haklarını, öncelikle birbirimizden talep etmemiz hayati
önem taşıyor. Aksi takdirde tüm bu hakların neoliberal sisteme bağlı homonormatif bir düzenlemeye maruz kalması
oldukça olası görünüyor.
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Ailenin ötesini tahayyül etmek
Aileyi biyolojik çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli çift üzerinden
tanımlamamalıyız
Sevgi Adak
Kadın ve aile üstüne herhangi bir çözümlemenin, bunların sürekli oldukları,
anne ile çocuğun monolitik bir bütün
oluşturdukları ve bir kadının yerinin ve
doğal yazgısının bu olduğu yolundaki
ideolojik kavramı parçalaması gerekir.
Kuramsal çözümleme ve devrimci eylem
bu bileşimin yapısını kırmak ve kaçınılmazlığını yıkmak zorundadır.
Juliet Mitchell, Kadınlık Durumu
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eğişen bütün koşullara
rağmen, içinde yaşadığımız
patriyarkal kapitalist düzenin devamlılığı için aile hâlâ
kilit bir öneme sahip. Bütün "aşınıyor,
dağılıyor" feryatlarına karşın aile, başka biçimlerde de olsa, hayatlarımızı
düzenlemeye devam ediyor. Aile özellikle, bugün yükselişte olan yeni muhafazakâr siyasetin elinde, sistemli bir
biçimde dayatılan, kadınların özgürlük
alanlarını daraltan, onları erkeklerin ve
sermayenin çıkarlarına mahkûm etmeye
devam eden bir sosyal politika aracına
dönüştürülüyor. Şehir planlarından konut politikalarına, eğitimin içeriğinden
popüler kültür ürünlerine kadar yaşamlarımız heteroseksüel evliliğe dayalı aileyi bir norm olarak kabul ederek şekil-

lendiriliyor.
Hal böyle olunca feministler, günümüzde egemen olan biçimiyle ailenin
kadınlara ne yaptığını ve neoliberal
ekonomi politikaları ile muhafazakâr
ideolojinin işbirliğinde ailenin kazandığı yeni işlevleri çözümlemek ve aileyi yeniden gündemlerine almak durumundadırlar. Bir yandan bu anlama
sürecine girişirken bir yandan da aileyi
aşmak, aileyi çözmek gibi geçmişte feminist teori ve mücadelenin önemli bir
parçası olan amaçlarımızı yeniden dillendirmekten, aileye alternatif yeni bir
feminist tahayyüllü hep birlikte örmeye
çalışmaktan geri durmamalıyız. Ailenin
sürekli, evrensel, dolayısıyla da doğal
bir yapı olduğu düşüncesi ile mücadele
etmenin belki de en iyi yolu, cinsiyete
dayalı iktidar ilişkilerini yeniden üretmeyen başka birlikte yaşama biçimlerinin mümkün olduğuna inanmak ve bu
biçimleri yaratmaktır.
Böylesi bir feminist tahayyül işe
öncelikle heteroseksüel evliliğe dayalı ailenin tek doğru ve istenen birlikte
yaşama biçimi olduğunu reddetmekle
başlayabilir. Bir ideoloji olarak aileyi
tartışırken, Lee Comer’ın “Aile, içinde
yaşanabilecek tek örgüt sayıldığı için,
dışında yaşayanlar acayip, anormal ya
da en kötüsü toplumun dışına itilmiş
insanlardır”1 tespitini hatırlamak gerek. Örneğin,
bekâr kadınların yalnız
ve güçsüz, çocuk sahibi
olmak istemeyen çiftlerin
eksik sayılması gibi. Ailenin “faydası” ve toplumsal bir yapı olarak gücü de
dışladığı insanlar karşısında sağladığı meşruiyet ve
ayrıcalıklar ile ilişkili.2 Bu
nedenle ailenin, biyolojik
çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli çift üzerinden tanımlanmasına karşı
çıkarak bunun dışında kalan bütün diğer ilişki biçimlerinin yanlış sayılmasına direnmek önemlidir.
Iris Marion Young da
ailenin ötesine geçen feminist bir tahayyül için
ilham kaynağı olabilecek
çalışmasında bu noktadan
hareket ediyor.³ Toplumsal

adalet kavramını, aile içi ilişkileri ve
özel alandaki eşitlik ve özgürlük arayışını da kapsayan bir şekilde tanımlamayı öneren Young’a göre, kadınların
karşı karşıya kaldıkları hem bölüşüm
hem de kültürel temelli eşitsizlikler
ailenin sorgulanmasını, heteroseksüel
normatifliğin eleştirisini ve evlilik
kurumunun ortadan kalkmasını gerektiriyor. Kuşkusuz evlilik aile ile eş değil;
ama cinsellikten üremeye, mülkiyetten
ebeveynliğe kadar aileye hapsedilen
bütün ilişkileri birbirine bağlayan temel
mekanizma. Young, evliliğin Batı toplumlarında dahi hâlâ toplumsal normların belirleyicisi olarak önemini koruduğunun, bir yasal sınır olarak meşru ilişki
ile gayrimeşru ilişkiyi ayırdığının ve bu
sınırın bir tarafına düşen ilişkileri makbul gören, diğer tarafa düşenleri damgalayan bir işlev gördüğünün altını çiziyor.
Evlilik, mülkiyet hakkı, miras hakkı,
sosyal güvence, vergi, doğum kontrolü,
göç etme gibi konularda birçok ayrıcalık sağlıyor. Dolayısıyla Young şu sonuca varıyor: Evlilik adil olmayan, hakkaniyetsizlik yaratan bir kurumdur. Eğer
hiçbir ilişki ve yaşam biçiminin diğeri
karşısında daha avantajlı bir durumda
olmasını istemiyorsak, aileyi biyolojik
çocuklarıyla yaşayan heteroseksüel evli
çift üzerinden tanımlamamalıyız.

Ailenin içinde cinsel
haklar olduğu düşüncesi
patriyarkal bir düşüncedir
Buradan hareketle Young, aileyi birlikte yaşayan, yaşamsal gereklilikler
için kaynakları paylaşan, birbirlerinin
fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak konusunda karşılıklı söz vermiş,
kendilerini kalıcı ya da uzun süreli bir
ilişki içinde sayan insan grubu olarak
yeniden tanımlamaktan, aileyi çoğullaştırmaktan yana. Yani tek bir aile değil,
aileler. Young’ın önerisi ile ilgili akla
gelebilecek önemli bir soru, aile kavramının bütünüyle terk edilmemesinin
“kutsal aile” ideolojisinin yıkılması açısından yeterince güçlü bir önerme olup
olmadığıdır. Aile kavramını korumak ve
çoğullaştırmak yerine, hane birlikteliklerinden söz etmek, aynı evi paylaşmak
üzerinden düşünmek daha özgürleştirici
olabilir. Arkadaş ya da arkadaşlarımızla, sevdiğimiz erkekle ya da kadınla,
feminist
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doğurduğumuz ya da evlat edindiğimiz
çocuklarla, iki erkek ya da üç kadın ya
da kolektif yaşanılan hane birliktelikleri... Burada önemli olan, aynı evi paylaşan insanlar üzerinden tanımlanan
birlikteliklerin cinsellik, sevgi, üreme,
çocuk ve yaşlı bakımı gibi bütün insani
ihtiyaç ve gereksinimlerin bir arada düşünüldüğü, giderildiği bir kurum olarak
görülmemesi. Bugün aile ideolojisinin
birbirine zincirlediği, ayrı düşünülemezmiş gibi gösterdiği bu unsurların
her birinin ayrı düşünülmesi ve başka
biçimlerde karşılanabilmesi üzerine bir
toplum inşa etmek...
Örneğin, cinsellik ile hane birlikteliğini ayırmak tam da bu noktada
önem kazanıyor. Young’ın da belirttiği
gibi, ailenin içinde cinsel haklar olduğu düşüncesi patriyarkal bir düşüncedir.
Hane birlikteliği, bazı üyelerinin düzenli cinsel ilişkiye girdiği bir birlik olarak
tanımlanmamalı. Yine çocuk yetiştirme,
hasta ve yaşlı bakımı gibi ihtiyaçların
toplumun ortak sorumluluğu olarak görülmesi, toplum tarafından paylaşılması, kolektifleştirilmesi, hem kadınların
özgürleşmesi hem de bu gereksinimlerin karşılanması için ailenin şart olduğu
düşüncesini yıkmak açısından önemli
bir hedef.4 Bugün egemen olan, ev ve
bakım işlerini aile içinde halledilmesi
gereken meseleler olarak gören düşüncenin, “Aile dayanışır ve birbirine bakar” söyleminin gerisinde, aslında “Kadınlar her işe koşsun” anlayışı yatıyor.
Dahası bu düşünce, insanlar arası dayanışmayı, kan bağı temelli bir birlikteliğe
hapsediyor. Bu ihtiyaçlar için gereken
nitelikli, yaygın ve ücretsiz hizmetlerin
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sağlanmasında devletin oynaması gereken rolü yok sayıyor. Daha fazla kreş ve
bakım evi talep etmek, bakım işlerinin
cinsiyetçi işbölümünden arındırılmış bir
şekilde düzenlenmesinde ısrar etmek,
ailenin sözde yerine getirdiği, gerçekte
ise kadınların üstüne yıktığı işlerin evle
olan özdeşliğini kıracak politikaları savunmak bu nedenle elzem görünüyor.
Young’ın çizdiği çerçevenin önemli
bir katkısı, bir politik talep olarak bütün birlikte yaşama biçimlerinin yasal
güvence altına alınmasını savunmayı
öneriyor oluşu. Özellikle kadınların ve
çocukların haklarının korunması, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi açı-

Kan bağı temelli, üreme
odaklı heteroseksist aile en
çok kadınları ve çocukları
eziyor
sından alternatif hane birlikteliklerinin
hukuki çatısının oluşturulmasını gerektiriyor. Bazı Batı ülkelerinde mümkün
olan ev içi ortaklık/aile ortaklığı gibi
yasal düzenlemeler, elbette bu noktada
akla gelen örnekler ve hane birliktelikleri çerçevesi için bir esin kaynağı da
oluşturabilir. Öte yandan, pek az ülkede
bu ortaklıklar evlilik kurumuna sunulan
hak ve ayrıcalıkları eşit biçimde sağlıyor. Hatta bu düzenlemeler evlilik kurumunun daha imtiyazlı ve daha “kutsal”
bir seçenek olarak meşruiyetini sürdürmesine imkân bıraktığı için birçoklarınca eleştiriliyor. Pratikte bu ortaklık sözleşmelerini çok büyük oranda eşcinsel
çiftler tercih ettiği için ailenin evli he-

teroseksüel çift üzerinden tanımlanmasına dayanan yerleşik yapı kırılamıyor.
Oysa bir feminist tahayyül olarak hane
birliktelikleri, ailenin ötesine geçmek
için bir alternatif sunacaksa bunu ancak
evliliğin önemini kaybetmesine yol açarak, evliliğin yerini alarak yapabilir.
Aile elbette bugünden yarına çözülecek, dağılacak değil. Ama hepimizin
ihtiyaç duyduğu duygusal destek ve
paylaşım için ailenin ne tek ne de en iyi
seçenek olduğunun vurgulanmasına belki de bugün her zamankinden daha çok
ihtiyaç var. Neredeyse her gün bir kadına
karşı şiddet haberiyle uyanıyoruz. Kadınlar, çoğunlukla aile içinde, ailenin tanımladığı ve aile ideolojisinin dayattığı
rolleri yerine getirmedikleri için çeşitli
biçimlerde şiddet görüyor, öldürülüyor.
Kan bağı temelli, üreme odaklı heteroseksist aile; en çok kadınları ve çocukları eziyor, diğer birlikte yaşama ve sevme
biçimlerini dışlıyor. Bütün duygusal doyumu aynı yerde arayan, tek bir sevme
biçimine hapsedilen, çoğunlukla hayal
kırıklığına uğramış, birbirini tüketen,
yalnız ve mutsuz insanlar üretiyor. Sevgi
ve duygusal paylaşımın, dayanışmanın
başka türlerinin de eşit derecede “normal” sayıldığı, yan yana durabildiği bir
düzende, tek eşli heteroseksüel ilişkinin
“insanların özgürce seçtiği almaşıklardan sadece biri”5 olması hiç de imkânsız
değil. Ailenin dayattığı eşitsiz yapıyı kırmak ve ihtiyaçlarımızı daha eşit,
daha özgür, daha kolektif biçimlerde
karşılamak mümkün. Feministler olarak
bu biçimleri aramaktan vazgeçmemeli,
bir yandan aileyi zayıflatacak politikalar için mücadele ederken, bir yandan
da onun yerini alacak bir toplumsal
düzeni hayal etmeyi sürdürmeliyiz.
________________
1 Lee Comer, Evlilik Mahkumları, çev. Sedef
Öztürk, İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları,
1984, s. 247.
2 Michèle Barrett ve Mary McIntosh, The
Anti-Social Family, Londra: Verso, 1991,
s. 133.
³ Iris Marion Young, “Reflections on Families in the Age of Murphy Brown: On Justice,
Gender, and Sexuality,” Intersecting Voices:
Dilemmas of Gender, Political Philosophy,
and Policy içinde, Princeton: Princeton University Press, 1997, s. 95–113.
4 Barrett ve McIntosh da aile ideolojisi
karşısında genel bir politik strateji olarak
kolektivizmi savunmanın öneminin altını
çiziyor. Önerdikleri bir diğer genel amaç,
heteroseksüel çekirdek aileye dayanmayan birlikte yaşam biçimlerini çoğaltmak,
insanların alternatif birliktelikler arasında
seçme imkânlarını arttırmak. Bu bir bakıma
Young’ın önerdiği aileyi çoğullaştırma önerisine paralel olarak düşünülebilir.
5 Comer, 1984, s. 268.
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Devletin şiddet ve "sığınak" konusundaki
yeni yapısı: "ŞÖNİM"
ŞÖNİM’lerin kurulması gibi yeni mekanizma ve işleyişlerle şiddete çözüm mü
getiriliyor, yoksa bir “biçim değiştirme” ile mi karşı karşıyayız?
Deniz Bayram
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84 sayılı yasa ile şiddete karşı mücadelede
yeni aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz.
Polisin yetkilendirilmesi, kadınların hukuksal süreçlerde bürokratik ve yavaş
işleyen prosedürleri aşmak için bir çözüm olması düşünülen “kadın hakkında koruyucu tedbirlerin mülki amirler
tarafından verilmesi”, şiddet önleme ve
izleme bürolarının (ŞÖNİM) kurulması
gibi yeni mekanizma ve işleyişlerin sahaya çıkarılması ile şiddete çözüm mü
getiriliyor, yoksa bir “biçim değiştirme”
ile mi karşı karşıyayız? TBMM’ye gelene kadarki süreçte kadın hareketinin
yasa tasarısına müdahil olmasına karşın, mecliste ve sonrasında, uygulamada
değişen biçimi ile yasanın dehlizlerinde
kaybolmamak mümkün değil. Kısa süre
önce uygulanmaya başlanmasıyla aslında “sahaya inen” bu yeni aktörler, devletin şiddetle mücadelesinin sadece teknik
değil, aynı zamanda politik olduğunu da
bizlere gösteriyor. Örneğin, mülki amirlerden talep edilen geçici maddi yardım
hakkında, devlet “Eğer başka bir yerden nakdi destek alıyorsan, sana böyle
bir destek vermem.” diyor. Yakın koruma uygulaması, kadınların korunduğu
değil, adeta yeniden başka bir erkeğin
kontrolü altına girdiği bir uygulama haline geliyor. Zorlama hapsi gibi yeni bir
“yaptırım” yasada yer alıyor ancak, tebligatlar özenli davranılmayıp karakollarda bekletildiğinden, faillere tebligat
yapılamıyor ve böylece zorlama hapsi
de uygulanmaz hale geliyor.
Bu durumda devletin “Ne de güzel
mücadele ediyorum şiddetle” dediği
noktada, aslında kadını değil aileyi korumak yönünde biçim değiştiren şiddetle mücadele politikasını açığa çıkarmak
kadın hareketi için elzem hale geliyor.
Çünkü, “enerji hanım” projeleri ile,
kadının çalışma yaşamında ve ev içindeki emeğini “kutsal aile” ile uyumlulaştırmakla, cinsiyet rollerini yeniden
üretmekle, kadını aile içinde görmezden gelmeye devam etmekle “şiddetle
mücadele ediyorum” sözü, “şiddetle
mücadele ediyor gibi görünüyorum”
olarak okunuyor.

ŞÖNİM öncesi?
Şiddet Önleme İzleme Merkezleri
de yeni yasa ile kurulmuş “yeni” bir
mekanizmayı sistemin bir parçası haline
getiriyor. Yasal düzenlemenin akabinde
pilot illerde kurulmasından sonra, şimdi
Türkiye genelincde kurulmaya başlandı
bile.

Şiddet uygulayan veya
uygulama tehlikesi olan
erkeğe verilecek bu destek
hizmetleri nerede ve kimler
tarafından verilecek?
Destek hizmetleri kadın ile
erkek için aynı çatı altında
mı verilecek?
Peki ŞÖNİM’lerden önce ne
vardı?
ŞÖNİM’lerin öncesine bakarken
kısaca Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme
Kurumu’nun
(SHÇEK)
kaldırılması sürecine değinmek gerekiyor. Sosyal hizmetlerin bugüne kadar
pek çok problemli çalışmasına karşın,
alanda çalışıyor olmanın önemini, kadın
örgütlerinin direnme ve zorlamaları
sonucunda bir deneyimin oluştuğunu,
yıllar içinde meslek çalışanlarının
yetiştiğini, yani tam olarak etkin olmasa
da olumlu bir yanı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Özellikle
SHÇEK’lerin ilk teşkilatlanmasındaki “özerk” yapısı düşünüldüğünde...
Gelişen süreçte önce idari
yapılanmada SHÇEK’lerin teşkilat yapısı değiştirildi ve merkezileştirildi, sonrasında ise,
SHÇEK’lerin 633 sayılı KHK
ile il özel idarelerine devri söz
konusu oldu. Bu devir ile aslında SHÇEK’ler, “siyasi irade” ile
daha ilişkili olmak zorunda olan
bir teşkilatlanmanın içinde yer
aldı.
Bu gelişmenin ardından
SHÇEK’lerin devir süreci aslında fiili durumda bir lağvedilmeye dönüştü. “Alo 183”e giden
tüm çağrılarda, kadınlar artık
sosyal hizmetlere değil, sığınak
konusunda polislere yönlendi-

riliyordu. Dolayısıyla, şiddete maruz
kalan bir kadının karşı karşıya olduğu
riskleri tespit edecek ve ihtiyaçlarının
analizini yapıp bu analize göre cevap
verecek yapılar olan danışma merkezlerinin ortadan kalkmasıyla, kadınların,
hele ki şiddetin travmasını yaşayan kadınların, doğrudan polis ile ilişkilenmesi gibi bir süreç ortaya çıktı. Böylece sığınağa gitmek isteyen her kadının
yolu -istemese bile- polis karakolundan
geçer oldu.
Bu çarpık ve ne olduğu belli olmayan uygulamanın Mor Çatı’ya yansıması, her gün kadınlardan gelen “Sığınaklar dolu, polis sığınağa götürmüyor” ya
da çoğunlukla polislerden gelen “Burada şiddete uğramış bir kadın var ne
yapalım? Sizin sığınağa getirelim mi?”
telefonları şeklinde oldu.
6284 sayılı yasada kaba hali ile düzenlenmiş olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri de yeni yasanın getirdiği
bir mekanizma. Bu yeni yapılanmaların
önceliği şiddeti önlemek ve kadınların
güçlenmesi mi, yoksa şiddet uygulamayı bir nevi “hastalık” olarak görüp
bu hastalığı tedavi etmek ve “ailelerin
birleşmesine” yardım etmek, “yıkılmalarına” engel olmak mı?
ŞÖNİM’in yapısı
6284 Sayılı Yasada, ŞÖNİM’ler,
bakanlığın destek hizmetleri bölümün-
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de yer alıyor ve şiddet uygulayanın da
destek hizmeti alacağı merkezler olarak
tanımlanmış. Yasanın 15. Maddesinde,
ŞÖNİM’ler tarafından verilecek destek
hizmetleri, hizmetin sunulduğu kişiye göre ikiye ayrılıyor: şiddete maruz
kalan kadınlar ve “Şiddet uygulayan
erkekler”. Yasanın 15. maddesinin 3.
fıkrası uyarınca ŞÖNİM’ler, “Mahkemenin talebi üzerine şiddet uygulayan
ile ilgili sosyal inceleme raporu hazırlamak, tedbirin uygulanmasının şiddet
uygulayan üzerindeki sonuçları ve etkileri hakkında rapor hazırlamak, teşvik
edici, aydınlatıcı ve yol gösterici mahiyette olmak üzere şiddet uygulayanın
öfke kontrolü, stresle baş çıkma için rehabilitasyon programlarına, alkol, uyuşuturucu, uyarıcı madde bağımlılığı için
tedavi programlarına, meslek edindirme

kurslarına katılımını sağlamak üzere
destek hizmeti verecektir.”
ŞÖNİM’ler yasada, yedi gün 24 saat
işleyecek merkezler olarak kuruluyor.
Şiddeti, erkek egemenliğinin değil,
“öfke, stres, alkol, uyuşturucu”nun sonucu olarak kabul eden bu yeni argümanların yanı sıra önemli bir soru da
uygulamaya yönelik: Şiddet uygulayan
veya uygulama tehlikesi olan erkeğe
verilecek bu destek hizmetleri nerede
ve kimler tarafından verilecek? Destek
hizmetleri kadın ile erkek için aynı çatı
altında mı verilecek? Aynı kişiler tarafından mı verilecek?
Bu soruların cevabını sadece yasal
düzenlemeler ile değil aynı zamanda
uygulama ile de alacağız. Halihazırdaki
ailenin güçlendirilmesi ve ihya edilmesi politikalarını göz önüne aldığımızda,

ŞÖNİM’lerin, adının aksine şiddet önleme ve izleme değil, aileyi kurtarma,
aile terapisi, uzlaşma kurumları olarak
karşımıza çıkmasını güçlü bir ihtimal
olarak görüyor ve içinde bulunduğumuz
koşullar itibariyle bunu bir önyargı
olarak değerlendirmiyorum.
Bütün bunların yanı sıra, ŞÖNİM’in
idari teşkilat yapısına ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM)
web sitesinde yayınlanan ŞÖNİM yönetmelik taslağına baktığımızda, ŞÖNİM’lerin Türkiye’deki tüm sığınakların tepesinde, hiyerarşik olarak üstte
konumlandırılması gösteriyor ki, kadın
örgütlerinin ve belediyelerin sığınakları
dahil olmak üzere, tüm sığınak çalışmalarına merkezi idarenin her türlü müdahalesinin önünün açıldığı bir yapılanma
kapımızda.

Mor Çatı’da kadından kadına dayanışma
ile güçleniyoruz!
Şiddet yaşantısı içindeyken şiddet uygulayanın dayattığı “gerçeklik” karşısında
direnebilmek ve bu yaşantıyı reddetmeyi başarmak, kadınların gücünü gösteriyor
Açelya Uçan

onlarca kadın ulaşıyor. Mor Çatı’dan
talep edilen şeyler birbirinden farklı
olabiliyor. Bazı kadınlar hukuki sürece
dair bilgi almak isterken, birçok kadın
için sadece yaşadıklarını paylaşmak bile
güçlendirici olabiliyor. Talepler birbirinden farklı olmakla beraber, neden
Mor Çatı’da bir arada olduğumuz konusunda ortaklaşıyoruz: Şiddetten uzak,
özgürleştiğimiz bir hayat talep ediyoruz.
Şiddet uygulamak, iradi ve kontrol
edilebilir bir davranışken çok defa
kontrol dışı olarak tanımlanıyor:
Şiddete ilişkin yasalardan televizyon
dizisindeki karaktere kadar hayatımız
boyunca dört bir yandan bunu duyuyoruz. Bir yandan da şiddete maruz kalan

konomik kaynak yetersizliği nedeniyle kesintiye uğramakla beraber, feminist
ilkelerle yürütülen üç ayrı
sığınak çalışması, erkek şiddeti ile mücadelede sığınakların önemini, “Nasıl
bir sığınak?” sorusunu sormamızı sağladı. Kadına yönelik erkek şiddetiyle
mücadelede sığınaklar önemli. Ancak
kadınların şiddetten uzaklaşmak istediklerinde ihtiyaç duydukları tek destek
sığınak değil. Şiddetle mücadele etmek
için oluşturulan sığınak dışındaki mekanizmaların varlığı durumunda, kadınlar sığınağa ihtiyaç duymaksızın
şiddetten kurtulmayı başarıyorlar.
Mor Çatı Dayanışma Merkezi ve
Sığınağı’nda 1990’dan bu yana
yürütülen dayanışma merkezi çalışması kadınların dayanışmasıyla
sürüyor ve şiddetle mücadelede
elimizde olan mekanizmaların
etkin kullanılmasını sağlamak ve
uygulamadaki aksaklıkları teşhir
etmek imkanını sağlıyor. Mor
Çatı’ya başvuran şiddetten kurtulmak isteyen kadınların deneyimi,
erkek şiddetiyle mücadele etmek
için daha etkili bir politika üretebilmemizi sağlıyor.
Güneş Terkol, Dreams on the River
Dayanışma merkezine her ay

E
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kadınlar için özenle çizilmiş “mağdur
kadın” imajı var. Kadınlar şiddet hikayelerini paylaştıklarında, bazen kocaları

Kadınlar, devlet
sığınaklarında özgürleşmek
ve şiddetten uzaklaşmak bir
yana, ikincil mağduriyetler
ve “korumak” adı altında
kapatıldıkları bir hayat
yaşıyorlar
psikopat olduğu için, bazen alkolik olduğu için, bazen ailesinin kışkırtması
nedeniyle şiddete maruz kaldıklarını
anlatıyorlar. Şiddet uygulayan, bir başkasına karşı öfkesini aynı biçimde
dışavurmadığı için, zaman zaman
kadınlar şiddete maruz kalmanın
kendilerinden kaynaklandığını da
düşünebiliyor. Şiddet yaşantısı
içindeyken şiddet uygulayanın
dayattığı “gerçeklik” karşısında
direnebilmek ve bu yaşantıyı
reddetmeyi başarmak, kadınların
gücünü gösteriyor. Mor Çatı’ya
başvuran,
şiddet
yaşantısı
içinde hayatta kalmayı başaran
kadınlara zaten sahip oldukları gücü hatırlatmak, erkeklerin
şiddetine maruz kalmamızın
kaynağının patriyarkal sistem

MOR ÇATI'dan
olduğunu konuşmak ise her seferinde
çok güçlendirici oluyor.
Kadınlar Mor Çatı’yı aradıklarında
yaşadıkları şiddeti paylaşmak ve nasıl
mücadele edebileceklerine ilişkin bilgi
almak istiyorlar. Bununla beraber, hangi devlet mekanizmalarını kullanacaklarını bilen
pek çok kadın da, süreçte
yaşadıkları
sıkıntıları
aşmak için dayanışmaya
ihtiyaç duyuyor. Zira
şiddetle mücadelede hakları ve destek mekanizmalarını bilmek yeterli
olmuyor. Şiddete maruz
kalan kadınlar mücadele
için gereken kaynakları
bilse de bunlara ulaşmada zorluk yaşıyor. Tüm
desteklere ulaşsalar bile,
kadından yana, önyargısız ve güçlendirici mücadele mekanizmalarının
yokluğu nedeniyle bezdiriliyorlar.
Dayanışma merkezine başvuran kadınların
deneyimi, kadına yönelik
erkek şiddetiyle mücadeleye ilişkin sözümüzü
daha güçlü söyleyebilmemizi sağlıyor.
Kadın hareketinin yıllardır sürdürdüğü
mücadeleyle elde edilen kazanımlar,
kadına yönelik şiddetle mücadelede
hukuki önlemlerin alınmasını ve sosyal
hizmet politikalarında kadından yana
değişimlerin olabilmesini sağladı. Kadına yönelik şiddete ilişkin yasa çıkarıldı;
Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 Sayılı Yasa gereği mahkemelerin yanı sıra
kolluk ve mülki amirliklere de şiddete
ilişkin tedbir alma yükümlülüğü verildi; yerel yönetimler ve Bakanlığın açtığı sığınakların sayısı çoğaldı. Bununla
beraber, kadınların paylaştığı deneyim,
alınan tedbirlerin kâğıt üzerinde kaldığını; imzalanan uluslararası sözleşmelere uyulmadığını; sığınak sayısının hâlâ
yetersiz olması bir yana, varolanların
sığınakların varoluş nedenine uygun çalışma yapmadığını gösteriyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ismi geçen kurumların bu konudaki
yetersizlikleri, elbette patriyarkanın etkileriyle bağlantılı. Türkiye’de sosyal
politika alanında yapılan değişikliklerin
kadını değil aileyi güçlendirmek üzerinden şekillenmesi, en çok kadınları etkiliyor. Şiddete maruz kalmak her zaman
kriminal bir olay olmamakla beraber,
şiddetle mücadelede verilmesi gereken
tek sosyal hizmet de sığınak değil. Zaten yeterli olmayan SHÇEK’in ortadan

kalkması, ardından oluşan boşluğu kapatmak için kurulan yetersiz ve altyapısı
olmayan mekanizmalar kadınları şiddet
gördükleri “aile”ye geri dönmeye zorluyor. Sosyal hizmeti hayır işi gibi gören yaklaşım ve şiddetin nerede ve kim

güçlendirici psikolojik destek ve hepsinden öte kadını önyargısızca dinleyip
ihtiyaçlarını analiz edebilecek sosyal
hizmet uzmanlarına ulaşmak neredeyse
olanaksız kılınmış durumda. Tüm
bunları kapsayacağı söylenen Şiddet

tarafından uygulandığını görmezden
gelerek gerçekleştirilen, kadını değil
aileyi koruduğu aleni olan değişimler
bir yana, kazanım olarak görülen birçok
değişikliğin uygulamadaki karşılığına
baktığımızda açıkça görüyoruz ki bu
uygulamalar kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadeleyi etkin kılacak perspektiften yoksun.

İzleme ve Önleme Merkezi (ŞÖNİM)
uygulaması ise, eksiklikleri analiz etmeden oluşturulan diğer atıl kurumlar, yönetmelikler ve genelgelerle aynı kadere
sahip olacak gibi görünüyor.
Aileyi korumakla kadına yönelik
erkek şiddetini önlemeyi aynı kefeye
koyma hali, faili gizleyen söylemin de
yayılmasına neden oluyor. Devlet aile
içi kadına yönelik şiddetin varlığını
kabul ediyor ama failin kim olduğunu
duymaya tahammülü yok. “Şiddeti uygulayan, psikolojisi bozuk, ekonomik
güçlük içinde, alkolik, cahil vs. olduğu
için şiddet uyguluyor, tedavi edelim ve
de eğitelim, sorunu da çözelim” yaklaşımı ile oluşturulan mekanizmaların
kadından yana olmadığı ortada. Tüm
bu zorluklara rağmen kadınlar mücadeleden vazgeçmiyor. Mor Çatı’da kadınlarla dayanışırken, sadece devletin sunduğu destek mekanizmalarını değil, tüm
bu süreç boyunca karşılaşacakları olası
sorunları da paylaşıyoruz. Kadınların
gücünü elinden alan, özgürleşmesinin
önüne set koyan tüm uygulamalara karşı, feminist dayanışmamız, bize dayatılan “gerçeği” yeniden inşa etmemizi ve
patriyarkanın dayattığı yaşam biçimini
sorgulayıp özgürleşmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu daha güçlü söylememizi sağlıyor.

Türkiye’de sosyal
politika alanında yapılan
değişikliklerin kadını
değil aileyi güçlendirmek
üzerinden şekillenmesi, en
çok kadınları etkiliyor
Sosyal hizmet politikalarındaki değişimler, açılan yeni kurumlar, parlatılmış projeler, takip etmesi güç bir hızla
çıkartılan yönetmelikler, genelgeler
bir yana; uygulamalara baktığımızda
benzer bir süreç yaşandığını görüyoruz. Sığınak sayısı arttı ama uygulamalar sığınakların varoluş nedenine
aykırı: Kadınlar devlet sığınaklarında
özgürleşmek ve şiddetten uzaklaşmak
bir yana, ikincil mağduriyetler ve “korumak” adı altında kapatıldıkları bir
hayat yaşıyorlar. Sığınak dışında verilmesi gereken sosyal hizmetlerde durum
daha da belirsiz. İlk etapta ihtiyaç duyulan istihdam desteği, kreş yardımı,
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“Bir bıçağın sırtında dolaşıyoruz…”
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Şule “sayfanın adını feminist koymaya karar verdik” diye yazıyor, ben kıyameti
koparıyorum Paris’ten: “İntihardır bu, nasıl yaparız!”
Söyleşi: Cemre Baytok
4 Şubat 1983’te edebiyat dergisi
Somut’un 4. Sayfa’sı feminist bir sayfa olarak yayına başladı. 1980’lerde
Türkiye’de feminizmin tarihinin izini
sürmek açısından önemli bir yer teşkil
eden bu yayını ve o dönemleri, bugünün
feminist politikasıyla bağlantılar da kurarak sürecin içinden Stella Ovadia’yla
konuştuk…
Feminist sayfa fikri nasıl çıktı?
Sen nasıl dahil oldun?
Stella: Müthiş bir dergiydi YazkoSomut, ne kadar yazar çizer varsa oradaydı. O zamanın ressamları resim verirlerdi, resimler renkli basılırdı.
Herkesin köşesi vardı, bu kadar
köşe herhalde görülmemiştir.
Böyle bir dergide bir kadın sayfası... 12 Eylül bağlamında yeni
dergi çıkarmak yasak; Somut,
eski bir edebiyat dergisi. Yazko
(Yazarlar Kooperatifi) dergiyi
satın alıyor ve haftalık çıkarıyor.
Ben Paris’teydim o süreçte.
Fikrin ilk nasıl çıktığını Şule
Torun Aytaç ile Zeynep Avcı
benden iyi bilebilir. O dönem
her şey mektuplarda yazışılıyor
ya da telefonla haberleşiliyor;
Şirin Tekeli bunu çok güzel anlatır, der ki, “Stella telefon eder,
parası yetmez, telefon kesilir,
bir daha para koyar”, yani böyle bir kargaşa içinde ben bu işe
dahil oldum.
Başlangıca dair şöyle bir anım var:
Şule “Sayfanın adını feminist koymaya
karar verdik” diye yazıyor, ben kıyameti koparıyorum Paris’ten: “İntihardır bu,
nasıl yaparız!” Kalabalıklaşmak istiyorum çünkü, “Feminist yazarsak kadınlar
kaçar” diyorum, feminist lafının arkasında durabileceğimizi bilmiyorum. Tek
başınayım diye belki, onlar daha güvenliler, 30 kişi filan toplanıyorlar. İkna
ediyorum sonuçta onları; işin acı tarafı
belki de... İkna ediyorum ve sayfanın
üzerinde feminist yazmıyor, küçük bir
femina konuyor. Fakat en azından yumruk olur içinde diye ummuştum! Halbuki yumruklu femina belki daha kötüydü
“feminist”ten ama, farkında değilim o
zaman. Adı feminist olmadı neticede,
çünkü biz yığınlara böyle seslenemezdik ve herhalde yığınlardı istenen!!!
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Aile içi şiddet, kürtaj, taciz, edebiyat, sinema, çeviri, popüler kültür, 8
Mart, Simone de Beauvoir, feminizm
nedir? cinsiyetçi iş bölümü… Yazıların konuları feminizmin abc’si gibi.
Peki eksik neydi ele alınan konularda? Heteroseksizm mesela benim gözüme çarpan…
Heteroseksizm yok, evet. Bizim grupta iki tür kadın vardı; evli ve evliliklerini
sürdürmeye çalışan kadınlar, diğer yandan boşanmış ya da evlenmemiş kadınlar.
Açıkça eşcinsel olduğunu kabul etmiş, bu
şekilde yaşayan kimse yoktu. Eşcinsel bir
arkadaşımız olduğunu ben Somut’tan sonra öğrendim. O zaman bile sadece onun

kimliğiyle ilgili bir bilgi vardı ortada, ne
lgbt tartışması vardı ne de lgbt gibi örgütler.
Neler yoktu başka? Örgütlenme konusu
yoktu, kendi dışımızdaki kadınlarla yeterince iletişim de yoktu.

Paris’te yalnızım ve
İstanbul’daki insanlarla
bütün iletişimim mektuplar
ile o kesik telefon
konuşmaları
Bir erkekten mektup gelmişti ve
“Erkeklerden yazı alacak mıyız?” tartışması büyük oldu. Bağımsızlığı, kadınların kendi kendilerine bir iş yapmasının mektuplarda dahi geçerli olması
gerektiğini tam savunamadık. Sonuçta,

erkeklerden mektup kabul ettik. Yanlış hatırlamıyorsam, kadınlardan gelen
okur mektuplarını sayfaya dahil ediyorduk, “Her kadın yazardır” düşüncesini
yaymak için herhalde..
Bugün de hâlâ feministlere sorulan sorudur: “Erkeklerle neden politika yapmıyorsunuz?” Siz o zaman
nasıl bir tartışmadan geçtiniz? Erkeklerden gelen yazıların hepsinin
feminizm dostu yazılar olduğunu görüyoruz.
Erkekler ancak okur mektubu yazabilir diye bir sınır koyduğumuzu hatırlıyorum.
Ama Memduh Şevket Esendal’ın
feminist kelimesini anlattığı
bir öykü var...
O sıralar feminist lafını henüz kullanamıyorduk. Yazko bir
sempozyum yapar, ben yine yokum, Gisèle Halimi davet edilir
ve feminist lafını dillendirmesi
istenir ondan. Feminizm lafını ilk telaffuz eden Türkiye’de
Gisèle Halimi’dir. Ben çok çekingendim, bir yazı yazdığımda
muhakkak gösterirdim, virgülüne kadar tartışırdım, yazı yazabileceğimin farkında değildim,
hele ki benim ilk yazılarımdan
biri Tomris Uyar’a cevaptır…
Tomris Uyar kim, ben kim! Cevabın kendisi belki iyi bir cevap oldu ama benim için yürek
isteyen bir şeydi. Meşhur bir
kadın ve 8 Mart geliyor ondan
yazı isteniyor, sonuçta onun için yazmış Somut’a. Tanımıyordum ve ondan
müthiş korkuyordum. Zaten onun için
başlık “Kim korkar feminist olmaktan!” Çok çekingenim, Paris’te yalnızım ve İstanbul’daki insanlarla bütün
iletişimim mektuplar ile o kesik telefon
konuşmaları. Halbuki onlar burada toplanıyorlar, ne kadar güç veren bir şey...
“Biz bir hareketiz” diye mektuplar geldi
Yaprak’tan. Zor ama keyifli bir dönemdi…
Eski yazılarda bugün olmayan bir
şey var...
Keşif var. O keşfin öfkesi var, heyecanı var. Şimdi pek yok bunlar. Şimdi
kadınların ikinci cins olduğu üniversitede öğreniliyor.
Erkeklerle politika yapma meselesine dönecek olursak, bu sorunun bu ka-

BELLEK
dar çok sorulması beni rahatsız
ediyor. Ben çok erken, Somut,
Yazko ortada yokken, Delphy’nin
Baş Düşman’ını okumuş ve çok
ikna olmuştum. Çok da Marksist
bir tahlildi. Ezenlerin, egemenlerin ve sömürenlerin yerine erkekleri koymuştu. Emek teorisine
uyan bir biçimde, bedava emek
verenlerin kadınlar olduğunu
yazan ve bunun kölelikle ilişkisini kuran da Delphy’dir; bana
bu çarşaf gibi açık gelmişti. Bu,
budur yani. E o zaman ben neden
erkeklerle politika yapayım?
Erkeklerle politika yapmak bir
tahlil, bir öncelik meselesi: Başkalarını kurtarmak için siyaset yapanlar için
“kadın sorunu” erkeklerle çözülebilir
tabii, ama feminizm kadınların kendi
kurtuluşları için siyaset yapmalarının
ideolojisi ve aktivizmi. Sol örgütlerden
gelen ve erkeklerle politika yapmaya
devam etmek isteyen kadınların getirdiği bir meseledir bu. Sonra karma örgütlerde zorlanırlar, ayrılıp feministlere
katılırlar...
“Bu Yazı Son Yazı Mı Olacak?”
adlı yazında, “Burada ilk kez kadın
sorunu demek için değil, kadınlar
olarak kendi sorunlarımızdan bahsetmek üzere varız” diyorsun. 80’lerde soldan radikal biçimde kopan feministleri de düşündüğümüzde, bu
ayrımın önemi nedir?
Çok ilginç bir soru çünkü sonunda
bence bir sapmaya da gelindi. Sapmadan başlayacağım: Nevin’le dayanışma
sürecinde, bir ara sanki en önemli şey
“Bizim de başımıza gelebilir” sözü oldu.
Nevin’le dayanışmada mesele bu değil
bence halbuki. Bence vurgulanması gereken şu: “Bak senin gibi bir sürü kadın
bu yola giriyor çünkü başka yolları yok.”
Vurguyu oraya değil de, “Bu bizim de başımıza gelebilir” gibi, son derece gerçek
dışı bir yere yapmak yanlıştı. Okumuş
şehirli kadınların kocalarını öldürdüğünü
nerde gördük? Sınıfsal bir şey var orada.
Bizim çaresizliğimiz başka; gideriz izimizi kaybettiririz, McDonalds’ta satıcı
oluruz. Alternatifimiz var. Sanki yokmuş
gibi söylenmiş bir söz bu; bizim başımıza taciz gelir, tecavüz gelir ama kocasını
öldürüp kafasını kesmek gelmez. Gerçek
dışı benzerlik kurmaya gerek yok. Yeteri
kadar ortaklık var zaten kadınlık durumlarında. “Kadının başka çaresi yoktu ve
bunu yaptı”nın billurlaştığı bir durum
onunki. Bu, az önce söylediğin ayrımın
yanlış ucu. O ayrım da, “Kadın sorunu
mu, kendi sorunlarımız mı?” sorusunda.
Hakikaten kadınlar üzerine dünya
yazdı, erkekler yazdı. 1800’lerde yazan

Wollstonecraft ile bizim söylediklerimiz
aynı aslında: Der ki, “Kadının sadece kadın olmasını istiyoruz, yani insanlardan
biri olsun, kadın olduğu için başına bir
şey gelmesin.” Eşitlikçi, yani özcü olmayan feministlerle, Wollstonecraft’ın
istedikleri aynıdır. Ama ondan önce de,
“kadın sorunu” hep var ve bunun üzerine
erkekler hep yazmış. İkinci dalga feminizmde ilk olan, kendimizden bu kadar
bahsetmektir; vücudumuza bakmaktır,
kadınların organlarını açıp aynalarla, büyüteçlerle kendilerine, birbirlerine bakmasıdır. Bu çok büyük bir fark. 68’de
bir sürü insanın, kadın, erkek, işçi olmayı seçmesine de tekabül eder bu. Onlar
kendilerini işçi konumuna koyan aydınlardır. Bizim kendimizi kadın konumuna
koymamıza gerek yok. Biz zaten kadın
doğduk. Kadın doğmak zaten bizi parya
gibi mühürledi. Bu mühür için benim
gidip bir kadının durumuna girip, onun
kıyafetini giyip onun ezilmesini yaşamama gerek yok; sadece bunu fark etmeme
gerek var ve 70’lerin feminist hareketi
bunu sağladı. O dönemin aydın kadınları ezildiklerini öyle fark ettiler. Yoksa o
güne kadar kadınlar üstüne konuşup yazıyorlardı tabii. Dolayısıyla “hepimizin
başında” denen durumun da doğru anlaşılması ve kullanılması lazım diye düşünüyorum. Nevin’le bizim ortaklığımız
alternatifsizliktir ama alacağı biçim aynı
değildir. “Bizim de başımıza gelebilir”
bir ezberdir. Biz ezberle politika yapamayız. Orada Marksistler çok haklı; biz
somut durumun nesnel tahliliyle politika
yapabiliriz. Eğer nesnel tahlil, öznel bir
ezbere dönüşürse politika yapamayız.
27 Mayıs’ta yönetim değişikliğiyle
tam sayfanız yarım sayfaya indi. Neler yaşandı tam olarak?
“Bu Yazı Son Yazı Mı Olacak?”
içimden gelen bir çığlıktı, çünkü bitti
yani, bağımsız bir sayfamız oldu ve bu
bitti. Çok canımı yakmıştı. 3 Haziran’da
yönetim değişip biz çekildikten sonra
-Mustafa Kemal’in (Ağaoğlu) çekilmesinden sonra, yani yarım sayfaya düşül-

düğünde-, bence 4. Sayfa bağımsız bir sayfa olmaktan çıkmıştı.
Ama sayfanın adı “feminizm”
oldu. Bu çok ilginç bir oyun:
Meşruiyet kazanıyorsun ama için
boşalıyor. Bildiğimiz, sürekli
karşımıza çıkan bir şema.
Somut’un 4. Sayfa’sının feminist hareket için sonraki süreçte etkisi sence nasıl oldu?
Geçende feminist dergisinin
yeniden basımı için yapılan toplantılarda daha iyi anladım etkimizi.
Bir insan sürekliliği var aslında,
matbaa Mustafa Kemal’de, ilk
feminist yayınevi Kadın Çevresi,
sayfa kapandıktan sonra bağımsız yayın
yapmak ve tüzel kişilik kazanmak için
kurulmuş, Yazko paneller düzenliyor, bu
arada “Kadının durumu” panelinde Şule,
Şirin konuşuyor, büyük bir kalabalık
toplanıyor. Bu kalabalıktan birileri sonra
Kadın Çevresi’nde kurucu oluyorlar: Nursel ile Gülser. Bizim ilk feminist yerimiz
Beşiktaş’ta mimar Nursel’in bürosudur:
15 metrekare.

Nevin’le bizim ortaklığımız
alternatifsizliktir ama
alacağı biçim aynı değildir
“Bir Sayfaya Sığmak” başlıklı
yazın işin özünü anlatıyor: “Toplum
kadınları dışlamasa söz ve iktidar
alanlarından (…) ‘biz de varız’ demeye gerek kalır mıydı?” diyorsun. Bu,
bir sayfadan “taşmak” gibi duruyor.
“Sığmak” kısmıyla ilgili bugün ne
dersin?
Kadınlar olarak çok dışlanıyoruz ve ne
kadar çok dışlandığımızın farkında değiliz. O yüzden de ben bir sayfanın gerekli
olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunun da tehlikeli bir ucu var, bu tehlike de o
sayfadan çıkamamak, gettolaşmak, o sayfaya sıkışıp kalmak, çok fazla güzellemek;
yüceltmek, kadıncılık yapmak. Nefret
ederim kadıncılıktan, ama “Kadınları sevmek” diye de yazı yazdım. Biz bir bıçağın
sırtında dolaşıyoruz aslında. Bir tarafımız
maddeciyse, bir tarafımız değil. Maddeci
tarafın ağır basmasının körlük getirmemesi lazım, o körlük çok korkunç. Öteki
tarafta da “Kadınları seviyoruz”un cins
dayanışması getirip kadıncılık getirmemesi lazım. Bu bir bıçak sırtı; “taşmak”la
“sığmak” da böyle bir şey. Çünkü biz taşmak zorundayız.
30. yıl vesilesiyle ne yapmayı düşünüyorsunuz?
4. Sayfa’yı yeniden basmak ve internette kadınların, genç feministlerin,
okuyucuların kullanımına açmak istiyoruz.
feminist
politika
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NASIL FEMİNİST OLDUM?

Öğrenmek zor, öğrenmek uzun

Erkek ikiyüzlülüğü, "seni seviyorum"larla beraber aldatışlar, kandırmalar ve
hakaretler armağan etti
Begüm Hergüvenç

D

il alışkanlığı mı nedir hep
çocukluktan başlanır anlatılmaya yaşananlar. Çocukluğumun hatırlayamadığım
kısmı -hatırlamadığım için olsa gerekgüzeldi. Hatırladığım zaman diliminde
ise, yani ben yaklaşık altı yaşlarındayken, büyük çapta bir boşanma merasiminin ardından annem birden çok ağlamaya başladı. O kadar çok ağladı ki,
evimizin arka bahçesindeki çimenleri
annem suluyor sanmıştım. Annem için
kadın olmak zordu. Üstelik ufacık çocuğuyla genç ve dul bir kadın olarak,
erkeklerin bitmek bilmeyen iştahını
kabartarak yaşamını sürdürmek daha
da zordu. Birçok kadın gibi annem de
nafakayı sadaka olarak gösteren sisteme
kafa tuttuğunu düşünerek “Ben sadaka
almadan çocuğumu büyütürüm,” dedi
ve nafaka almaktan vazgeçti. Gelin görün ki, nafaka hakkından feragat eden
annem, aynı ikiyüzlü sistem tarafından
bu sefer başka bir erkeğin ekonomik
gücüne muhtaç bırakıldı ve birdenbire
ikimiz de bir kâbusun içine sürüklendik:
Annemin yeni eşi ve şiddet dolu bir geçimsizlik hali! Çocukluğumun uzunca
bir süresinde tabaklar ve küfürler havada çarpıştı, gelen polisler tarafından
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anneme hep aynı söz söylendi: “Karı
- koca arasına girilmez, haydi barışın.’’ Annemin aklından geçen tek şey,
“Çocuğumun kapısını kapatayım da
duymasındı.” Benim aklımdan geçen
ise neden tüm bu olanlar için annemin
seçilmiş olduğuydu. Sadece annemin
değil, tüm kadınların seçilmiş olduğunu
öğrenmeme daha epeyce zaman vardı.

Anneme neden böyle
davranıldığını, komşumuzun
neden çocuğu var diye
çalışamadığını, neden
yemek yapmayı öğrenmem
gerektiğini, dahası taciz ve
tecavüzün neden kadınlara
reva görüldüğünü ve “aşk
öldürür”ün ne acıdır ki
somut düzlemde sadece
kadınları vurduğunu
zamanla öğrendim
Biraz büyüyüp lise çağına geldiğimde, çocukluktaki yaralar hep kız
arkadaşlar tarafından sarıldı, badiler
memeleri göstermesin diye hep yukarı
çekildi, etek boyları koca koca okul
yöneticileri tarafından tahrik edici
bulundu, sözlü tacize uğramadan kız kıza
dolaşmaya çıkmak mümkün olmadı,
okul dönüşü apartmanda sıkıştırıp
öpen amca da zaten tam bir melekti!
Lise bitip sınavları kazandıktan
sonra, şehirden ayrılacağım için
aklım annemde kalsa bile o evden
kaçmaktan başka çarem yoktu.
Üniversiteye geldiğimde başka
başka adamların duygusal şiddeti
girdi işin içine. Erkek ikiyüzlülüğü,
"seni
seviyorum"larla
beraber
aldatışlar, kandırmalar ve hakaretler
armağan etti. Politik olmak için sarf
edilen çabalar sahte bulundu, insani
ilişkiler kurma arzusu, “Sen bana
yüz verdin,’’ suçlamasına maruz
bırakıldı. Tüm bunlar yetmedi;
güçlü olmaya çalışıldı, gücün katılık
demek olmadığı anlaşıldı; “Yere
batsın güç anlayışınız, ağlarım
işte!”ler zayıflıkla, “fazla kadın olmak”la itham edildi. Başka adamları
geçtik, sıra “ailenin direği” olan
babaya geldi. Kadınların emeklerini
sömürüp onları evlere hapsedenler

pek tabii ekonomik gücü erkeğe bahşetmişti. Finansal kaynak babaydı ve işte
tam da bu yüzden onun parasıyla ne
yapılabileceği kendisine sorulmalıydı.
Kendi deyimiyle, “Çok şükür anlayışlı
ve rahat bir adamdı da nereye gelinip
gidildiğine karışmıyor, okumak için
ayrılan parayla başka şeyler de yapmaya
katiyen laf etmiyordu.” Elimdeki tek şey
şükürler ve bahşedilenlerden ibaretti.
Para kazanıp özgürlüğünü ilan etsen
boşunaydı; onun parasını harcarken
ise karar yetkisi ondaydı. Ailenin,
arkadaşların ve toplumun sarmalladığı tüm
bu kadınlık deneyimleri arasında, üniversite
ikinci sınıftayken elime Pazartesi Dergisi
geçti. Neden her daim kaybedenin kadınlar
olduğuna ilişkin ilk fikirlerim dergileri
okurken oluşmaya başladı. Anneme neden
böyle davranıldığını, komşumuzun neden
çocuğu var diye çalışamadığını, neden
yemek yapmayı öğrenmem gerektiğini,
dahası taciz ve tecavüzün neden kadınlara
reva görüldüğünü ve “aşk öldürür”ün ne
acıdır ki somut düzlemde sadece kadınları
vurduğunu zamanla öğrendim. Bize düşen,
kenarda kalmak, başarılı erkeğin arkasında
durarak kendi başarılarımızı ipe sermek,
şiddeti, hakareti, küçümsemeleri sineye
çekmek ve ne olursa olsun uysallıkla
gülümsemekti. Analizler, farkındalıklar
ve yetersiz hissetmelerle birlikte tam
bir senem örgütlenip örgütlenmemeyi
düşünmekle geçti. Hâlâ bağıran bir
adam duyduğumda irkilecek kadar
korkak ve sindirilmiştim. Kadın Emeği
Konferansı’nda soluduğum havanın
etkisiyle SFK düştü aklıma… Mücadele
etmek gerekliliğini sindirilmişliğe yeğ
tutmaya çalışarak kendimi burada buldum.
SFK, aslında hiçbir zaman erkeklerle
anlaşamadığımı, kadınları sevmek ve
kadınlarla dayanışmanın ihtiyacım olan
şey olduğunu algılamama yardımcı
oldu. Tüm bu süreçlerden sonra bazı
konularda hâlâ korkak da olsam, güçlenme
yolundaki emeklemelerim diğer kadınlarla
dayanışarak adımlara dönüşmeye başladı.
Kadın olmak artık eskisi kadar zor
gelmiyordu, başka kadınlarla iletişim ve
dayanışma içinde olmak umutlu olmama
da olanak sağladı.
Feminist olma hikayem daha yolun
başında; fakat biliyorum ki, kadın dayanışması ve bu dayanışmanın getirdiği güç
bu süreçte her daim yanımda olacak.

Sevgi bahane, ataerki şahane!
Dilek Şentürk

B

aşka bir dünya mümkün
inancı ile kadın dayanışması
ve mücadelemiz içinde çoğalmamız, elbette erkek egemen zihniyete, sahiplendiği alanların ve
egemenliklerinin daralması kaygısını
yaşatıyor. Erkekler tam da bu yüzden
egemenliklerini besleyen sistemden güç
alarak kadını birey olarak görmektense
kendileri üzerinden tanımlamaya sığınıyorlar.
Kadınların güçlenmesinden korkan
zihniyet, onların bedenine, emeğine,
yaşamına el koymakta ve bu hükmetme
art niyetinin görünen yüzüne aşkı, sevgiyi, güveni, namusu, cinsiyet rollerini,
dini, gelenek göreneği, sadakati yerleştirmekte. Çocukluğumuzdan başlayarak
tüm hayatımızda varolan bu dayatmalar
ilkin, ataerkil yapının her gün yeniden
ürediği, her tutuklunun başına bir gardiyan dikildiği özel bölmelerde, “kutsal
aile yuvaları”nda gerçekleşiyor. Zamanı
gelince yeni bir soy ağacının dallarına
kondurulan kadına, bu kez de anne ve
eş olmanın ağırlığı yükleniyor. Kolun
kırılıp yen içinde kaldığı kapalı kapılar
ardındaki bu “yuva”lar, patriyarkanın
dev sanayisinde hammaddeye ilk işlem
yapacak olan küçük atölyelerdir. Erkek
doğrularının doğru olduğu dayatılan
dört duvar içleridir.

Kadının ancak bir
erkek üzerinden
tanımlanabileceğine dair
derin inancı yüzünden
onu yönetmek, kendi
doğrularıyla ona
hükmetmek istiyor
Doğrularına aykırı düştüğümüz anlarda ise çekiliyor kılıçlar, tetiğe basıyor
parmaklar. ”Seviyorum” diye bir bahane
var. Madalyonun arka yüzünde “sahip
olma” yazarken, görünen tarafında ışıl
ışıl parlıyor “seviyorum” sözcüğü. İlişkinin devam ediyor ya da bitmiş olması
kesinlikle önem arz etmiyor. Erkek zihniyet eski eşi, eski sevgiliyi kendine ait
mallar arasında kayıtlı tutuyor. Yeniden
birlikte olmak istiyor ve red cevabı alınca hırpalıyor, yok ediyor. Birlikte olmak
istemiyorsa da, erkek sessizliğini ancak

eski eşin, eski sevgilinin hayatına yeni bir erkek girene kadar
koruyabiliyor. Kadının hayatına
yeni bir erkek girdiği an sahiplik
hisleri kabaran erkek “seviyordum” kalkanı ile çıkıyor tekrar
meydana; şiddet, ölüm geliyor
ardından.
Kadının ancak bir erkek
üzerinden tanımlanabileceğine
dair derin inancı yüzünden onu
yönetmek, kendi doğrularıyla
ona hükmetmek istiyor. Günlük
yaşantısını vereceği izinler dahilinde sürdürmesini istiyor kadının. Bahanesi “seni koruyorum,
güvenliğini sağlıyorum” oluyor
bu kez de. Dayatmanın asıl amacının yazılı olduğu madalyonun
arka yüzünü göstermeden, görünen yüzündeki cilalanmış sözcükleri döküyor ortaya.
Birlikte olduğu kadını kıskanıp kılık kıyafet ve davranışlarını
sınırlayan erkeğin, aslında kadına değer verdiği aldatmacasını sistem öyle
bir kurguluyor ki, kadınları birbirinden
uzaklaştırıyor ve onlar arasında rekabeti yaratıyor. Değerli olduğuna inandırılan kadın, ilişkide olduğu erkeğe ait
olur birdenbire, onun doğrularını kendi
doğrusu kabul eder. Öyle bir an gelir ki,
partneri tarafından kıskanılmayan bir
başka kadının sevilmediği ilan edilebilir. Sistem madalyonunun arka yüzüne
bu kez de rekabet yaratarak güçsüzleştirme, hükmetme notlarını düşürürken,
görünen yüzünde “öteki” kadından
apayrı bir yerde duran “ideal” kadın
resmi vardır. Bir başka kadını ötekileştirmenin ardında hükmetme art niyeti
varken, madalyonun görünen yüzüne
“namus” da yazar bu zihniyet. Arkasından da erkeğe namus bekçiliği görevi
verir. Öteki kadının karşısındaki “ideal”
kadına “namuslu” olduğu hissettirilip
ideal kadın olmanın bedeli, ilişkisi olan
erkeğe ait olmakla ve bunun dayanılmaz
ağırlığıyla ödettirilir.
Ataerkinin ikiyüzlülüğü kadın emeği
söz konusu olunca da çıkar ortaya. Kadınların tüm hayatlarını zapt eden ev içi
emeği anaakım iktisat bir iş olarak bile
görmez, ancak madalyonun görünen yüzüne pırıl pırıl harflerle “gönüllü, sevgi
adına” yazarak tüm bu işlerin karşılıksızca kadınlar tarafından yürütülmesini

Sine Boran

Madalyonun arka yüzünde "sahip olma" yazarken, görünen tarafında ışıl ışıl
parlıyor “seviyorum” sözcüğü

sağlar. Ücretsiz emeğin bahanesi de sevgidir, gönüllülüktür. Bir kadının kutsal
yuvası için saçını süpürge etmesinden
doğal ne olabilir ki? Hem aile zaten kocanın kadın bedenine ve emeğine hükmetme hakkının meşrulaştırılmış hali
değil de nedir?
“Sen artık evli bir kadınsın”ın ardından gelen “artık çocuğumun annesisin” dayatması, kadına, kutsal annelik
adınaerkeğe ait olan bir canlıya bakma
görevini veriyor, tabii ki yine gönüllü olarak. Kadınla birlikte çocuğun da
tek sahibi olarak görüyor erkek kendini. Ayrılıp boşansalar da, "sen çocuğumun annesisin dayatmaları" ile kadının
kendi koyduğu doğruların dışına çıkmamasını istiyor. Kendine ait bir şeyin
bakımından sorumlu tutuyor ya kadını,
bu yüzden hak sahibi görüyor kendini,
birlikteliğinde de ayrılığında da. Yine
madalyonun arka yüzüne bakım emeği
sömürüsüyle hükmetme notu düşülürken, ön yüzde elleri öpülesi analık tüm
nuruyla ışıldamakta.
Madalyonun dayatmalarla dolu
gerçek yüzü arkaya gizlenerek gösterilmek istenen tarafı bahanelerle yaldızlanıyor. Gerçek hayat öykülerinden
filmlere, dizilere, romanlara sirayet
ettiriliyor, dayatılıyor ve yaşatılıyor.
Asıl sorunları kadının güçlü olmasını
engellemekken kadına dayatılan binbir
sudan bahane...
feminist
politika
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ÖYKÜ

Tut beni
Sen her sabah aynı kargayla avaz avaz kavga ederdin. Sen en son karga sesi
çıkarmayı da öğrenince gelmez olmuştu o da
Merih Topal
lü erkekler kusuyor bedenim.
Ağzımda yapış yapış kaygan
bir şeyler var. Evet, onları
ben boğdum, içime aldım
ve vermedim bir daha. Klitorisimde
boğdum onları. "Ne kadar daha" dediler,
ben de yuttum. Şimdi ağzımdan ölü
erkekler doğuyor. Nefes…
nefes…
alamıyorum. Nasıldı bu doğum sancısı.
Derin… ııhhh,,, hhhoohhh,, hhuu,,huufff,,
derin… Alll vvverrrr hızlı hızlı. Al ver;
al ver. Hooh hooh hıııı huuffff... Göğüs
kafesinin yükseldiğini hisset. Ağzındaki
akşamdan kalma lağım kokusuna
aldırma. Aldığın soluğu ver geri. Yok,
yine kusacağım. Bağırsaklarım kaburga
kemiklerimi sıkıştırıyor. Kalbimi tutan
kim? Bir şeye bir yere tutunmak istiyorum. Belki tanrıya. Ben çok küçüktüm
soğuk, nemli, ıslak merdiven diplerinde
beni unuttuğunda, ben de onu cezalandırdım, yok saydım. Hatta öyle biri var
mıydı hatırlamıyorum bile. Gerçi kitap
yazmasaydı her şeye rağmen doğaya bakarak inanabilirdim ona. Güneşte pişen,
olgunlaşan, çatlayan kozalağın sesinde
bulabilirdim onu; ama yazdı bir kere.
Bu kusma hissi mi seni hatırlaTTI
BANA? BELKİ DE TEZER ÖZLÜ.
Kar kokuyor oda, içimde bir kar ayazı
var. Yaşamak için bir şey olmalı. Ölmek
isteği nasıl da coşkulu bir yaşama
isteğidir oysa. Dudaklarında tut beni!
Seninle “ölmeye yatmıştık”. Saçlarını boynuma dolamıştım. İkimiz de
çıplaktık.Yıkadık önce birbirimizi.
Bir tas suyla ıslanmaya çalışıyorduk.
Aslında uzun sürsündü derdimiz. Sen
yasemin severdin, ben menekşe severdim. İki tası ılık suyla doldurup birine
yasemin yağı birine menekşe yağı damlattık. Sekizdamla. Kısacık saçlarımın
bittiği ense kökümden birbirine sırt vermiş bir L yoluyla parmak uçlarınla yol
yapmıştı yasemin kokusu omuzlarıma.
Bense leğen kemiklerinden kasığına
menekşelerle yol yapmıştım. Banyonun
buharında yasemin ve menekşe kokusu,
kokun, kokum hepsi bir olup kimsenin
bilmediği o koya giden orman yoluna bıraktı bizi. Artık ölmeye yatmaya
hazırdık. Yürüdüğümüz bütün odaların
pencerelerini, perdelerini, ışıklarını, kapılarını bir bir kapadık. İşte kendi odamızdaydık. Bir gün önceki fırtınadan
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eser yoktu. Bağrış seslerimiz duvarlara
sinmiş, usuldan usuldan varlığını unutturmaya çalışıyordu. Daha önce planladığımız gibi odadaki her şeyin üstünü
siyah örtülerle örttük. Alı kiraz dalında,
moru sümbülde, yeşili yaprakta, sarısı
güneşin suya düşüşünde, arda kalan
renkleri düşümüzde gökkuşağı yatağımız renkliydi yalnızca. Uyandığımızda
yeni bir dünyaya uyanacaktık. Üstümüzdeki havluları atıp yatağa girdik.
Kitaptan ikimizde de vardı, daha önce
provasını yapmış, aynı hızda okuyana
kadar çalışmıştık. Kitabı aynı anda bitirecektik. Uyumayacak, su içmeyecek,
yemek yemeyecek, tuvalete gitmeyecek, yataktan hiç çıkmayacaktık. Sadece okuyacaktık. Sekiz saat sürdü ve biz
de ölememiştik işte. Birbirimize değen
yerlerimiz ter içindeydi, yalnızımız-

Soğuk değil miydi o şehir? Uçsuz
bucaksız aldatıcı bir beyazlığı vardı. Bu
kömür isiyle bütünleşmiş grimsi beyazlık, doğadan koparak medeniyetle buluşmuş insanın, erkek eli değmiş doğanın rengiydi. Bütün cinayetler, tecavüzler, tacizler, alıkoymalar gün yüzünde
olur orada, belki de her yerde, apaydınlık gizler bütün kirleri, parlak ışık gözünü alır yakınına bakamaz insan dediğin.
Evin dağın yamacını gören odasını seçmiştik uzağı uzak; beyazı beyaz kalsındı
derdimiz.Yol dağa doğru kıvrıla kıvrıla
ilerlerken biz gece açardık perdeleri,
tuzlu kaygan zeminden yansıyan ışık
aydınlatırdı odamızı, dışarıda sürekli bir
rüzgar uğuldardı, sıcak evimize uzakta.
Gün ışığında uykuya dalardık, onun için
okulun ilk yılını hiç hatırlamıyoruz.
Okulda olduğumuz zamanlarda da

sa kar ayazı. Sonra birbirimize baktık,
üşüyen burunlarımızı sürdük, kokusunu
almak için dünyanın. Gözlerimi kapatıp
burnumun ucunu burnunun ucunda
gezdirdim. Burun deliğini burun deliğime dayayıp derin bir soluk aldım, elini
burnuma götürüp avcunun içini kokladım, burnumu ağzına soluğuna bıraktım, içime çektim, dünyama hoş geldin
dedim o gün sana.

bize kuş tüyü gibi gelen tahta sıralarda
uyuyakalırdık, ömrümün en güzel uykularını o zaman uyumuşum…. Ekmeğimizi paylaşırdık kargalarla. Bahar geldiğinde kapı ve pencerelerin açıklığını
fırsat bilip masamıza konuk olurlardı.
Sen her sabah aynı kargayla avaz avaz
kavga ederdin. Sen en son karga sesi
çıkarmayı da öğrenince gelmez olmuştu o da. Şimdi her şey çok soğuk. Kar

ÖYKÜ
yağıyor içimdeki dağın doruklarına. Sıcak sularınla eteklerime sürtünen bir denizdin oysa. Bir şeylere tutunmalıyım.
Belki kelimelere. Dudaklarında tut beni.
Başım çok ağır. Nefes… neee fee ssss
alamıyorum. Derin …deee
rrin. Her şey der
in
de.
Çok açım, seviştiğim bütün erkekleri
yutup kusmak sana varmak istiyorum.
Kim bana dokunsa bir mastürbasyon
hali. Yalnız gecelerim daha sıcak. Bir
baş var göğsümde, nerede olursam olayım o hep orda. Biz, ilk sevgilimle ben,
hiç iki kişi değildik yatakta. Sen gittin,
gelen çoktu; aslında hiç kimse yoktu.
Oysa ne kadar çoktuk biz senle. Evden
kızlar gidince yorganlara çarşaflara
sardığımız aşk; yemek kokularına, boş
koridorlara, buharlı banyolara dağılırdı.
Sessiz olmak zorunda değildik, ışık da
açık olurdu. Upuzun saçlarını beceriksizce toplar, tepede tokalardım. Gitme
o adama derdin. Ben topuklarımı yere
değdirmeden daha sıcaklığın, kokun,
terin tenimdeyken giderdim. Gözyaşlarımı dudaklarına döker, ellerinde şehveti bulur, dizlerinde neye ağladığımı
bilmeden her şeye herkese hönküre
hönküre, sen olsan böyle derdin, ağlardım.
Tut beni dudaklarında
Birileri var dibe vurmamı engelleyen. Bir adam saçlarımı okşuyor, bir kadın elini göğsümde tutuyor. Dağılmıyor

odam, kaybolamıyorum dağınıklıkta …
Kirlenemiyorum, leş gibi kokamıyorum. Arkamı toplayan birileri var. Oysa
leş gibi koksam, dağılsam; yok olsam
kitapların, kıyafetlerin, CD’lerin arasında, dibe vursam derine kaçsam. Çöküşüm hızlı olsa daha çabuk iyileşeceğim.
Böyle her şey ağır ağır… Delilikle akıllılık arasında bir yer: delirmekten daha
kötü. Geri dönüşü yok bunun, tamamen
delirmeden ben olamam. Unutulamamış
ne varsa hepsini topla gel. Her zaman
yaptığın gibi saatlerce sus ve sonra bir
tek evet bir tek sözcük… Sokaklara vurayım kendimi. Arkamdan haykırışların
yol boyu uzasın. Notaların bir yerine es
koy. Saatlerce yürümekten, avaz avaz
içime bağırmaktan yorgun düşüp hırçın,
uzun parmaklarına bırakayım bedenimi.
Dudaklarında yatır beni. Ağzını araladıkça ben de konuşayım. Yumdukça susayım. Bir erkeği öpelim birlikte, aynı
adama aldanalım ki birbirimizi affetmesi kolay olsun. Bir kadının meme ucuna
değdir dudaklarını, dudaklarımı kasıklarına süreyim. Sana biriktirdiğim cümleler var ve tek bir sözcük sende…O tek
sözcüğü söylemezsen, duyamazsam ben
onu dudaklarından düşemeyeceğim ,
sensiz aracısız öpemeyeceğim hiç kimseyi. Önümüze çıkan bütün kadınlarla
erkeklerle öpüşelim. Öpüşü en güzel
olanla gidip birçok yolu o koya varan
ormanda, gövdesini başka bir ağacın
gövdesine upuzun yatırmış ağacın gövdesine sıyıralım giysilerimizi.
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KİTAP

“Yeter perisi”ni çağırmak:

Vejetaryen Külkedisi’nin düşündürdükleri
Böyle bir ortaklık temelinde sömürülen kadınların ve kekliklerin özgürleşme
imkanının öyküsü işte bu
Ezgi Burgan

“Y

ETER” dedim. Ve geldi “Yeter Perisi”. Üç
yıldır aynı evi paylaştığım sevgilimden ayrıldım. Uzun zaman
sonra şimdi yeniden yalnız yaşamam
gerekecek. Soğukkanlı anlattığıma bakmayın. Salya sümük ağlama seansımı
az önce tamamladım ve son bir haftada
Nunila Lopez ve Myriam Cameros’un
beni güçlendiren Vejetaryen Külkedisi2
isimli kitaplarını tahminimce on iki kez
okuduktan sonra bu yazıyı yazacak güce
ancak kavuştum.
Kendisi vejetaryen olduğu halde,
“âşık olduğu” prense her gün keklik
pişirmek zorunda olan bir külkedisinin
özgürleşme öyküsü bu. “Yıllarca birlikte yaşadıktan sonra prenslerin seni kurtaramayacağını anlarsın. Ne kamyon şoförleri ne şarkıcılar ne de bakkallar…”
diyor kitapta. Hayret, kendi yaşamım
söz konusu olmadan önce bu sözü nasıl
da “bildiğimi” sanıyordum. Bir prensle
birlikte yaşarken ne kolaymış bu sözü
söylemek. Şimdi evde, tek başıma oturmuş bu yazıyı yazarken, zor bir sürecin
içinde olduğumu fakat aynı zamanda
kendime bir adım daha yaklaştığımı
görüyorum. Zaten kitap da hemen uyarıyor beni: “Prensleri terk etmek o kadar zordur ki bazen onları bırakabilmek
için iki ya da üç prens daha eskitmek
gerekir.” Neyse ki Vejetaryen Külkedisi öyle yapmadan sorunu aşıyor. (Öyle
de yapabilirdi tabii ama sanırım bu çok
daha yorucu olurdu. Umarım ben de çok
yorulmadan bunu başarabilirim.)
Peki Vejetaryen Külkedisi bunu nasıl
başarıyor dersiniz? Bedenini ve davranışlarını sınırlandıran bir dizi ezilme
pratiğinden sonra kendini görüyor Külkedisi. Hem de bir keklik tezgahında,
kekliklere bakarken, satıcının bıçağının
aynasında görüyor kendini. Ve “YETER” diyor. Geliyor “Yeter Perisi”. Bir
kadının kendini, “Taze Keklik” tezgahında, insanların satın almasına ve yemesine sunulmak üzere keklikler öldüren bir bıçağın aynasında görmesi bir
ortaklığa ve ilişkiye işaret ediyor. Maria
Mies’ın3 belirttiği gibi, kadınların, hayvanların ve sömürgelerin egemenlik al64

feminist
politika

tına alınması arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki doğa - kültür, insanhayvan gibi ikiciliklere dayanarak
kadınların, hayvanların ve sömürgelerin doğa alanına, Batı’nın ve
erkek insanın ise zihin ve kültür
alanına atfedilmesi yoluyla kurulur. Birbiriyle ilişkili olan bu sömürü biçimleri, kapitalist ataerkil
sistemin devamı için ön koşuldur.
Böyle bir ortaklık temelinde
sömürülen kadınların ve kekliklerin özgürleşme imkanının öyküsü
işte bu. Öykülerde, masallarda yer
alan kahramanların, yani edebiyat
alanının özgürleşme öyküsü aynı
zamanda. Zira, sadece Vejetaryen
Külkedisi değil, onun dayanışma
içinde olduğu bir sürü masal kahramanı daha, ataerkil temsillerinden
sıyrılarak özgürleşme imkanı buluyor
kitapta. Duygusal körlük yüzünden avcının tüfeğini göremeyen fakat sonunda
“Aile Körlüğünün Üstesinden Gelmek”
isimli atölye çalışmaları düzenleyen
Kırmızı Başlıklı Kız, anti-depresan ilaçları bir kenara bırakıp çok yakın arkadaş
olan Uyuyan Güzel ve Pamuk Prenses,
ağlaya ağlaya kalbini bulan ve erkeklere
ağlamayı öğreten kurslar düzenleyen
Teneke Adam bu kahramanlardan bazıları.
Biliyorum, hepimizin Vejetaryen
Külkedisi gibi, keklik tezgahında bir
bıçağın aynasında kendini görerek
özgürleşmesi kolay değil. Dahası yalnızca kendini görmek, özgürleşmek için
her zaman yeterli de değil. Ama yine
de kendini görmek ve kendini sevmek,
özgürleşme mücadelesinde atılacak ilk
adımı ya da ilk adımı atmayı sağlayacak
itici gücü oluşturamaz mı? Belki de Vejetaryen Külkedisi bu çok karmaşık mücadelede kendimizi görmemizi sağlayan
bir ayna olabilir.
Bu aynaya hâlâ içine gömülü olduğumuz ve fark etmediğimiz veya vazgeçmediğimiz ataerkil ilişkileri görmek
üzere bakabilmeli ve kadınlar olarak
kendimizi keklik tezgahındaki bir bıçağın yüzünde görmemizi engelleyen unsurları ortadan kaldırabilmeliyiz. Carol
Adams’ın4 ve Josephine Donovan’ın5
işaret ettikleri gibi, feministler olarak

vejetaryenlik, veganlık, hayvan hakları, şefkat etiği gibi, kapitalist ataerkinin
üzerinden yükseldiği sömürünün önemli
bir ayağına karşı direniş imkanını oluşturan pratikleri ve konuları gündemimize
almamız gerekiyor. “Özgür kadınların
olduğu” ve “kekliklerin özgürce uçtuğu” o “zaman”ı yaratabilmek için ayrı
ayrı “özel” hayatlarımızda ve hep birlikte “YETER” demeye, “YETER” diyerek dans etmeye, bedenimiz üzerinde
özgürce karar vermeye ve kekliklerin
sesine kulak vermeye ihtiyacımız var.
Çünkü Vejetaryen Külkedisi’nin dediğine göre, ancak biz “YETER” dediğimizde ortaya çıkabilirmiş Yeter Perisi.
____________________
1 Bu yazı daha önce ruyatoplayicisi.wordpress.com’da yayınlanmıştır.
2 Salamero, N. L. Ve Sierra, M. C. (2012).
Vejetaryen Külkedisi- Büyüklere Gerçekçi
Bir Masal. Ankara: Notabene Yayınları.
³ Mies, M. (2011). Ataerki ve Birikim Uluslararası İş Bölümünde Kadınlar, Ankara:
Dipnot Yayınları.
4 Adams, C. J. “Ekofeminizm ve Hayvan
Yeme”. Birikim, (57-58), s. 92-105. Ayrıca bkz. Adams, C. J. (2010), The Sexual
Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian
Critical Theory, London: The Continuum
International Publishing Group.
5 Donovan, J. (2003). “Hayvan Hakları ve
Feminist Kuram”, Birikim, (195), s. 47-50.
Ayrıca bkz. Adams, C. J. ve Donovan, J.
(1995), Animals and Women: Feminist Theoretical Explorations, United States: Duke
University Press.
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Hipster1 cinsiyetçilik çağı*
Alissa Quart
eçtiğimiz hafta, Obama’nın
kampanyası için Lena
Dunham’ın2 oynadığı bir
reklam yayımlandı. Genç kadın seçmenleri hedefleyen klipte Dunham, ilk
kez oy vermekle bir kadının “bekâretini
kaybetmesini” cilveli bir biçimde kıyaslıyordu. Reklam gayet akıllıca kurgulanmıştı. Muhafazakârlar bu reklam
karşısında hemen atağa geçtiler. Liberallerin jargonunu benimseyiverip
reklamdaki “tuhaf ataerkil” havayı gerekçe göstererek Obama’nın kampanyasını yerden yere vurdular.
Ben klibi beğendim, ama sağcıların
klibe saldırısının tamamen temelsiz olmadığını da teslim etmeliyim. Bugün
bir sürü reklam, fotoğraf, televizyon şovu, film ve tişört,
genç kadınları özellikle ironik
bir dille -şu “anladınız siz”
göndermeleriyle- cinsellikleri
ve/veya bedenleri üzerinden
tanımlandıkları bir temsilin
içine sokuyor. Bence bu yeni
kültürel aşamaya “Hipster
Cinsiyetçiliği” diyebiliriz.
Hipster Cinsiyetçiliği de
diğer cinsiyetçilik biçimleri
gibi kadınları nesneleştiriyor;
ama bu sefer alaycılık, tırnak
işaretleri, paradokslar ile -edebiyat dersinde öğrendiğiniz ne
varsa hepsini kullanarak yapıyor bunu.
Dunham’ın "Girls" dizisi epey komik
olsa da, kesinlikle o da bu Hipster Cinsiyetçiliğin tehlikeli sınırlarında dolaşıyor. Mesela Adam karakterinin “Şişt
orospu, neredeydin? Amına mı çaktırıyordun?” dediği bölüme bir bakın.
Hipster Cinsiyetçiliği “ama çakmayı”
güya komik hale getiriyor; aynen orospu gibi, o ifadenin de ironik olduğunu
seyirciler olarak bildiğimiz için, iğrenç
ya da saldırgan bir ifade olmaktan çıkıyor güya. Erkekler ve seks konusuna
takıntılı hale gelmiş genç kadınların,
oy vermekle seksi birbirine karıştırmasına gülerken buluyoruz kendimizi.
Dunham’ın bu çift anlamlı sözlerini
kavrıyor olmak bir yandan hoşumuza
gidiyor bir yandan da bizi biraz şoke
ediyor.
İronik cinsiyetçilik, Dunham’ın Obama reklamına cuk oturmuş. (Dunham’ın
komik monologu şunu söylüyor: “Sağ-

G

lık sigortanızın ve özel olarak da doğum kontrolü güvencenizin olmasını
önemseyen” bir adamla birlikte olmak
istersiniz.) Fakat Hipster cinsiyetçilik
çoğu zaman gerçekten rahatsız edici
oluyor. […]
Hipster Cinsiyetçiliği gerçek hayatta da görüyoruz. Erkekler ve kadınlar birbirlerine bir sevgi ifadesi olarak
“kaltak” diye hitap ediyorlar ya da
-Kayne sağolsun- “perfect bitch” adlı
şarkıyla dans ediyorlar. Cool, liberal
kocalar eşlerinden “ayak bağı” diye
bahsedebiliyorlar. […]
Hipster Cinsiyetçilik 30 yaş altı
Amerikalılara ve onlar için reklamlar
yazan, dergi çıkaran, tişörtler, filmler,
televizyon şovları yapanlara bulaşmış
durumda.

Klasik cinsiyetçilik ise, tam olarak
Richard Mourdock ve Todd Akin’ın³
yaptıkları. Tecavüzü küçümsemek, açıkça
işyerinde ayrımcılık yapmak ya da Mitt
Romney’nin Belediye Binası'ndaki tartışmada cinsiyete dayalı gelir eşitsizliğini muğlaklaştırmak için “esneklik”
gibi terimleri öne sürmesi gibi şeyler...
Yani yirmili yaşlarında, Bushwick ya
da Portland civarında oturan, sakalları
boyunlarına kadar inmiş tiplerin değil
de muhafazakârların yapacağı şeyler.
Klasik
Cinsiyetçilik,
klasik
Hustler’dır4: İronik olmayan, açık, sert,
bayağı. Yahut Alfred Hitchcock’un,
arzusuna yanıt vermeyen kadınlardan
nefret ettiğinden, Tippi Hedren’ın yüzünü sahici kuşların gagalamasına izin
vermesidir. (Bunu, HBO yapımı biyografik "The Girl" filminde izleyebilirsiniz.)
Oysa Hipster Cinsiyetçilik, kadınların açıkça ve seviyesizce aşağı-

lanmasının çok ötesinde olduğumuzu
hissettirerek pohpohlar bizi; böylece
rahatça güleriz ironiye. Güzel genç
çıtırların küçük bikinilerle sokaklara
işemesi komik gelir!
Hipster Cinsiyetçiliği, Gawker, Jezebel ve the Atlantic Wire gibi sitelerin “Hipster Irkçılık” ifadesini Nisan
ayında ortaya sürmeleriyle keşfettim.
Lena Dunham, Hipster Irkçılığa da
bulaşmıştı. Blog yazarları "Girls" dizisinin yazarlarından biri olan Lesley
Arfin’in dizide beyaz olmayan hiçbir
karakter olmamasıyla ilgili eleştirilere
cevaben attığı şu tweet üzerine, blog
yazarları Hipster Irkçılıktan bahsetmeye başladılar: “'Precious'5 filmiyle ilgili beni en çok rahatsız eden şey, dizide
'benim gibilerin' temsil edilmemesi.”
Gawkers’dan Max Read bunun üzerine şöyle yazdı: “Belki de ironik ırkçılık demeliyiz
bu tavra. Kendini meseleden
soyutlayan (ya da meseleyle
arasında mesafe koyan), en
iyisini ben biliyorum ve geri
kalan umrumda değil diyen
bir ırkçılık biçimi." […]
Aynen Hipster Irkçılık gibi
Hipster Cinsiyetçilik de özneyi meseleden soyutluyor,
herhangi bir sorumluluktan
kurtarıyor ve basit bir tırnak
işaretiyle kadınlarla ilgili hoş
karşılanmayan, tartışmalı, hatta saldırgan ifadelerin kimyasını değiştiriveriyor.
Sahiden, aydınlanmış ironi düzeyine eriştik mi? Cinsiyetçiliği aştığımızı
düşünüyoruz; fakat ironik ifadeler aslında cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği,
kadınların aşağılanarak cinselleştirilmesi gibi asıl sorunları daha da derinleştiriyor.
Buna rağmen, Hipster Cinsiyetçilik
durmadan yoluna devam ediyor. Mesela hepimizi, Sacha Baron Cohen’in
"The Lesbian" isimli, Hong Kong’lu
bir milyarderin eşcinsel kızını evlenmeye ikna edecek adama 65 milyon
dolar vadettiği gerçek bir hikayeyi anlatan yeni film projesine kıkırdamamız
için teşvik ediyor. Hipster Cinsiyetçilik bir lezbiyeni bir adamla yatmaya
zorlamayı komik bulacak bir eşitlik
ve medeniyet düzeyine eriştiğimizi
var sayıyor. Bu cinsiyetçilik, Urban
Outfitters’ın üzerinde “Az Ye” ya da
feminist
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“Şişko Çıtırlar Giremez” yazan, geçen
sezon tişörtleridir; nostaljik, şuh bakışlı,
çıplak genç kadınların şipşak fotoğraflarıyla ünlü olmuş Terry Richardson’ın rezil zamparalıklarıdır: “Terry Amca"nın
fotoğraflarını incelediğimizde eğlenceden, aşırı sapkınlıklardan iyi anlayan
havalı tipler gibi hissederiz kendimizi.
Fakat “Amca”nın fotoğraflardaki o seks
bombası modelleri taciz ettiğini duyarız
sonradan. […]
Klasik Cinsiyetçiler tecavüz sonucu
oluşan gebeliklere Tanrı’nın işi derken,
Hipster Cinsiyetçiler de kadınların aşağılanmasını ve moda aracılığıyla kadın
bedeninin nesneleştirilmesini komik
bulurlar.
En kötü haliyle Hipster Cinsiyetçilik, düpedüz Klasik Cinsiyetçiliğin
yerini aldı. [… ] Hispter Cinsiyetçilik
benim için komik olamayacak kadar
korkutucu ve rahatsız edici.
Yine de bazen Hipster Cinsiyetçilik
ile Klasik Cinsiyetçilik karşı taraflara
düşebilir. En güncel örneği, Dunham’ın,

eski moda "bekâreti kaybetme" tabirini mecazi olarak Klasik Cinsiyetçi
Cumhuriyetçiler’le mücadelede kullandığı reklamı tabii ki. Reklamın böyle
etkili ve başarılı olmasının sebebi, ironinin tamamen Dunham’ın kontrolünde
olması. Dunham, Klasik Cinsiyetçilerin
genç kadınların nasıl düşündüğüne dair
fikirleriyle alay eden genç bir kadın.
Gösterisinde yer yer Terry Amca’nın
izleri olsa da reklamda başarıyla bu tuzaktan kaçınmış.
Aslında reklamı izlerken ironik cinsiyetçiliğin geleceğiyle ilgili iyimser
düşüncelere kapıldım. Belki bir gün,
Klasik Cinsiyetçilerin en kötüleri, yerlerini Hipster Cinsiyetçilerin en iyi versiyonlarına bırakır.
Öyle ki, o güzel gelecekte, tecavüz
sonucu oluşan gebeliğe “Tanrı’nın isteği” diyen adamların sözleri sadece bir
şakadan ibaret olacak.
____________________

of Hipster Sexism" yazısından kısaltılarak
çevrilmiştir. (Çeviri: Cemre ve Güneş)
1 ABD’de genellikle orta sınıf, eğitimli, y kuşağına mensup insanları tasvir
etmek için kullanılıyor. Pahalı ve retro
giyimli, sanatla ve indie müzikle yakından ilgili bu grup, kendisini Amerika’nın
“vasat”lığından ayırıyor. Bu alt kültürde
ironi, sıklıkla başvurulan bir araç. Hipsterlar, hal, tavır ve giyim kuşamları nedeniyle
çokça alay konusu olurlar.

* http://nymag.com/thecut/2012/10/age-ofhipster-sexism.html adresindeki "The Age

5 Gettoda yaşayan siyah bir kadının başından geçenleri anlatan bir film.

2 HBO’da yayımlanan “Girls” dizisinin
senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu.
Dizide New York’ta yaşayan, yirmili yaşlardaki genç kadınların sosyal yaşamları
anlatılıyor.
³ Cumhuriyetçi Partiden geçen seçimde
aday olan siyasetçi, “tecavüz durumunda
da kürtaja karşı mısınız?” sorusu üzerine
“Tecavüz sonucu hamilelik oldukça nadirdir. Kadının vücudu gerçek bir tecavüzde
kendini kapatma yeteneğine sahip” demişti.
4 1974’te yayına başlayan aylık porno dergisi.

Hiç şaşırmadık!
Erkeklerin pek önemli saydıkları,
bilgiden yoksun fakat “bilgi birikimi”
diye adlandırdıkları ve habire bizlere kakalamaya çalıştıkları tespitleri,
bunları eşi benzeri olmayan bir şuursuzlukla ve özgüvenle ortalığa saçma
halleri ne kadar da dayanılmaz oluyor
biz kadınlar için. Hele ki bu atıp tutmadan öteye gitmeyen konuşmalar
kadınlarla ilgili meseleler ise!
TEPAV 2006 yılından beri her
yıl yaptığı, Bölgesel Kalkınma ve
Yönetişim Sempozyumu’nun 7.sini,
Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM) ile birlikte "Kırsal
Kalkınma ve Yönetişim" temasıyla
düzenledi. Alanın tüm kesimlerinden
temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenleri buluşturmayı amaçlayan
bu sempozyumda bu yıl “kırsal” ele
alınmaya çalışıldı. 13-14 Aralık 2012
tarihinde Ankara’da düzenlenen bu
Sempozyum’da en hararetli tartışmalar yine kadın meselesi üzerineydi.
Tüm konuşmacılarının kadın olduğu ve “Kırsal ve Kadın” konusunun ele alındığı oturumda, katılımcı
olan erkekler bu meselenin çözümün66
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de kadınların erkekleri dışarıda bıraktıkları, oysa bu meseleye dair katkıda
bulunacakları pek çok şeyleri olduğu
konusunda ısrar ettiler ve hazır fırsat
bulmuşken hemen bu katkılarını dile
getirdiler.
Şöyle ki: Erkek bir katılımcı,
kadının yemek sofrasına erkekten
sonra oturmasının son derece doğal
olduğunu, bunun eşine saygısından
kaynaklandığını ve kadına yönelik
bir ayrımcılığa işaret etmediğini dile
getirdi. Salonda bulunan kadınların
itirazları üzerine durumu yatıştırmak
için söze giren, oturumun moderatörü Prof. Dr. Nurettin Yıldırak ise, her
ne kadar söz sahibi görünen erkekler
olsa da, esasen kadınların aileyi yönettiğini ve kararları aslında kadınların aldığını söyledi. Kadınların tekrar
itiraz etmesi üzerine de kendisinin
bilimsel gerçeklerden bahsettiği savunmasını yaptı.
Tüm bu söylemlerin neden olduğu tartışmalar daha sonraki oturumda
da devam etti. Kooperatiflerde kadın
kotasının neden oluşturulamadığı so
rusu üzerine, 300 bin üyesi ile Türkiye’de tarımsal örgütlenmeler açısından

önemli bir yeri olan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Başkanı Cafer Yüksel, kooperatiflerde kadın kotasına karşı olduğunu,
“Kota nedeniyle 150 oy alan bir erkek yerine beş oy alan bir kadını seçmenin neresi doğru?” sözleriyle dile
getirdi.
Kadın konusunda erkek egemen
zihniyetin tam göbeğinden söz söylemeye bu kadar hevesli adamlar
elbette şaşırtıcı değil, ancak aynı şekilde, bunlara tahammül etmek de hiç
mümkün değil.

