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2013 yazı çok sıcak, çok hareketli başladı. Bu 
sayımızı  yepyeni bir coşku ve telaş içerisinde, 
Gezi direnişi dahilindeki eylemler, forumlar  
arasında tamamladık.  Dergi hazırlık sürecimizin 
son bir ayını geceli gündüzlü  dolduran bu yeni 
gündeme, farklı illerdeki direniş biçimlerine 
SFK penceresinden göz attığımız bir mini dosya  
ile bakıyoruz. An itibarıyla parklardaki kadın 
forumları, cinsel tacize karşı atölyeler de sürüyor. 
Önümüzdeki sayıda buralardan çıkan sonuçlara da 
değinebileceğiz. 

Ana dosyamız, “Türkiye’de mor yıllar: 
1980’lerden bugüne..” başlığını taşıyor.  Konu 
geniş; dolayısı ile feminist hareketin tüm ses-
lerini kapsama gibi bir iddiamız da yok. Kadın 
mücadelesinin güncel zeminini belirginleştirip 
ayaklarımızı sağlam basmamızı, soracağımız 
yeni soruları da hedefe yakın yerden kurmamızı 
sağlamaya dair bir girişim bu. Teorik tartışmalara 
değil, sürecin içerisinden deneyim aktarımlarına 
odaklandık. Feminizmin 80’lerdeki yükselişi, 
“erkekleri neden dışladığımız”a dair tartışmalar, 
kürtaj hakkının politik macerası, hukuk mücade-
lesiyle elde edilen kazanımlar, 90’larda Kürt halk 
direnişi içinden yükselen bağımsız kadın hareketi, 
savaşlar ve feminizm, karma örgütlerde yaşanan 
gerilimler, 2000’li yıllarda feminist olmanın anla-
mı ve örgütlenme deneyimleri, LGBT hareketi ile 
feminist hareketin ilişkisi dosya kapsamında yer 
alan konulardan bazıları. 

Ortadoğu Kadın Konferansı notlarıyla birlikte 
barış sürecine dair bir değerlendirme, dosya dışı 
güncel yazılarımız arasında yer alıyor. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlattığı “aile e-
ğitim programı”nın  eleştirisini, “Kutsal aile A.Ş.” 
başlığı altında ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. 

İstanbul’da dinleme şansına eriştiğimiz 
feminist tarihçi Joan W. Scott ile bir röportaj 
gerçekleştirdik; çeviri köşemizde ise İngiltere’den 
güncel feminizm tartışmalarına göz attık. 

“Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için kazanım 
ve imkanları” dördüncü bölümü ile beden sayfala-
rımızdaki yerini aldı. Öykü köşemiz, cezaevi mek-
tuplarımız, “nasıl feminist oldum?” başlığı altında 
bireysel hikayemiz her zamanki yerindeler. Emeği 
geçen herkese teşekkür ederiz.

Kadınlar olarak Gezi sürecinde sokaklarda ol-
manın, kamusal alanı eşitçe paylaşmanın coşkusu 
ve gururunu yaşadık; dönüştürücü müdahalelerde 
bulunduk. Ne diyoruz? Bu daha başlangıç, müca-
deleye devam!  

Sosyalist Feminist Kolektif

4 Türkiye’den haberler  
6 Dünyadan haberler 

MİNİ DOSYA: Kadınların Gezi'si
9 Ağaçtan büyüyen isyan / Hale Çelebi - Seher Kalkan
10 Ankara: Biz sokağa aşık olduk! 
11 Adana: Tomalar sokakları boşaltmaya yetmedi
12 Gezi'nin ruhu Eskişehir parklarında
13 İzmir'de direniş
13 Gezi hikayesi: O öğrendiğimiz korkunun sonu mu? / 
Melek Özman
14 Neden sevdik Gezi’yi? / Lale Bakırezer/ Nacide Berber
15 Açıklıyoruz: TOMA gerçeği! / Delta Meriç
16 Gezi, kamusallıklar, kadınlar / Cemre Baytok
17 Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için kazanım ve imkânları 
IV / Hande Öğüt
19 Kutsal aile A.Ş / Demet Özmen

DOSYA: Türkiye’de mor yıllar: 1980’lerden bugüne…
22 Feminizmle geçen kırk yıl /Şirin Tekeli
24 Biz erkekleri neden dışlamıştık / Gülnur Acar Savran
26 Dünden bugüne kürtaj hakkı / Sakine Günel
28 Söyleşi: "Hukukta kadın lehine bir madde mi var: 
Lütuf değil kadınların mücadelesidir" / Cemre Baytok
30 90’larda "bir kısım" feministin feminizmi / hülya üstün
31 Patriyarka ve devlet kıskacında bağımsız Kürt kadın 
örgütlenmesi / Mürüvvet Yılmaz
34 Savaşlar ve 2000’li yıllar feminizmi / Fatoş Hacıvelioğlu
36 Oğlan sizin, kız kimin? / Yeşim Dinçer
37 Akıllara zarar! / Özlem Altuntaş - Pınar Bekdemir
38 2000’li yıllarda İ.Ü.’de bir feminist örgütlenme 
deneyimi / Başak Tuğsavul
40 Solcu olmanın dayanılmaz hafifliği! / Esen Özdemir
42 Feminist, politik olmak... / Özlem Kaya - İrem Yılmaz
44 Tam olarak nerede ve ne zaman ayran içtik de 
ayrı düştük? / Burcu Ersoy
46 hareketimiz ilerlerken… / ayşe düzkan
48 Almanya’daki devlet feminizminden Türkiye'deki feminist 
örgütlenmeye / Fatma Umul
50 Cinsiyetlendirilmiş savaşa karşı, 
cinsiyetlendirilmiş barış / Ayşe Toksöz- Candan Yıldız
52 I. Ortadoğu Kadın Konferansı / Kamile Dinçsoy
53 Nasıl tekrar tekrar feminist oldum? / Özgün Akduran
55 Söyleşi: Joan Scott’la söyleşi / Sevgi-Deniz-Güneş
57 Feminist gündem: Parçaların Ötesinde kitabı üzerinden bir 
tartışma / Çeviren ve hazırlayan: Özlem Kaya - Balca Ergener
59 Feminizm patriyarkal kapitalizme karşı / 
Hülya Osmanağaoğlu
61 Canan Arın’ın davasında yargı karar vermedi! / 
Birgül Akay
62 Yargıtay üyeleriyle bir atölye çalışması / Özlem Özkan
63 Kitap: Feminist Öznelerin Kuruluşu (Kathi Weeks) / 
Merih Topal
64 Öykü: Dünyayı dolaşan kadın / Elif Can
66 Leyla Erbil’ın anısına…
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Direnişin tatsız olayların-
dan biri, Kabataş'ta başörtülü 
bir kadına şiddet uygulan-
masıydı. Kadınların direnişe 
yoğun katılım ve çabaları 
sokakları kadınlar için biraz 
daha güvenli bir hale dönüş-
türmüşken yaşanan bu olay, 
bütün kadınların tepkisini 
çekti. Devletin cinayet, sakat 
bırakma, taciz ve işkence 
dolu müdahalelerini destansı 
bulan Başbakan, politik bir 
koza dönüştürdüğü saldırıyı, 
“bir kadın”a değil “kendi ya-
kınının gelini”ne olması yü-
zünden önemsediğini gizleme 
gereği dahi duymadı. Uygun 
cevap, yine kadınlardan geldi.

İstanbul Feminist Kolektif 
yaptığı basın açıklamasında:

“Biz kadınları sürekli ‘bi-
rinin karısı, başkasının kızı, 
sevgilisi’ olarak tariflemeniz 
kadınların varlıklarını ve 
iradelerini ellerinden alıp, 
erkeklere emanet etmek de-

mektir. Başörtülü/başörtüsüz 
gibi sınıflandırmalarla kadın-
ların varoluşunu, çerçevesini 
sizin çizdiğiniz temsillere 
sıkıştıramazsınız. (...) birlikte 
direndiğimiz sizlere, bu 
meydanları iradenizi kimseye 
teslim etmeyeceğinizi hay-
kırmak için doldurduğunuzu 
hatırlatıyoruz. Bizlerden de 
irademizi teslim etmemizi 
beklemeyin” dedi.

Kadına Şiddete Karşı 
Müslümanlar İnisiyatifi ise 
İtfaiye Parkı'nda yaptığı basın 
açıklamasında, “Biz Kadına 
Şiddete Karşı Müslümanlar 
olarak başörtülü kadınların 
bu ortamda yaşadıkları şiddet 
ve tacizi, aynı şiddet ve taciz 
dindar erkeklere yönelmediği 
için, kadına karşı şiddetin bir 
tezahürü olarak ele alıyoruz. 
İnancımıza, bedenimize, gi-
yim kuşamımıza yönelik her 
türlü zulüm, şiddet, taciz ve 
saldırıyı lanetliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DEN

Kısa kısa...

Adalet ile Aile ve Sosyal 
Politikalardan sorumlu bakan-
lıklar çocuk istismarına ilişkin 
yeni bir yasa tasarısı hazırlı-
yorlar. Cezalar (12 yaşından 
küçük çocuklarda katmerle-
necek şekilde) ağırlaştırılacak; 
adli tıptan istenen “ruh sağlığı 
raporu” ve “çocuğun rızası” 
kavramı tarihe karışacak. Dava 
açılması için çocuğun şikayeti 
gerekmeyecek ve dava sürele-
rinin kısa olması sağlanacak. 
Fail devlet memuru ise cezalar 
üç katına çıkacak, ensest du-
rumunda ceza ağırlaştırılacak. 
Hapis sürelerinde “15 yıldan 
az olmamak kaydı ile” ibaresi 
de yasa güvencesine alınacak. 
Şimdiki yasa ve uygulamaya 
dayanılarak yürütülen iki dava 
şöyle:

Denizli’de H.İ.’nin (15) 
tecavüzcüsü tutuksuz. Savcının 
gerekçesi “henüz başka bir 
vakası olmaması”. Mahkeme 
heyetinden tutuklama isteyen 
tek üye, bir kadın. H.İ. 14 ya-
şında uğradığı tecavüz sonrası 
karakola gittiğinde, tecavüzcü-
sünden gelen tehdit telefonunu 
dinleyip zabıt tutan iki polis 
görevlisinden biri, şahitlik yap-
tı. Kriminal laboratuvardan 
H.İ.’nin pantolonunda Ahmet 
Çınar’a ait doku bulunduğuna 
dair rapor geldi. Savcı, tüm bu 
belge, mesaj kayıtları, jineko-

lojik bulgular ile ilgili yorum 
yapmak yerine dava takipçisi 
kadınların protesto faksının 
dosyadan çıkarılması için 
uzun bir konuşma yaptı, talep 
reddedildi.

Bingöl’de E.A.’ya (16) 
iki sene boyunca şantajla 
tecavüz eden dört uzman çavuş 
tutuksuz yargılanıyordu, biri 
tutuklandı. Dört şüpheli daha 
belirlenmesiyle, tecavüzcü sa-
yısı sekize çıktı. E.A. ailesinin 
durumu öğrenmesinden sonra 
intihara kalkışmış, kurtarılmış-

tı. Mahkemenin sanıklar hak-
kında çıkarttığı altı aylık uzak 
durma ve iletişim kanallarından 
gelen tehditlerin önlenmesi 
kararlarının E.A. için durumu 
hafifleteceğini umuyoruz.

Başörtülü kadınlara uygulanan 
şiddet ve taciz protesto edildi

 Yaklaşık yüz kadar kadın ve 
LGBT oluşumunun imzacısı olduğu 
“gözaltında taciz ve saldırılara red” 
metni, TBMM üyeleri de dahil olmak 
üzere kamuoyuna duyuruldu

 9-17 Mayıs tarihlerinde 16.sı 
düzenlenen Uçan Süpürge Film 
Festivali’nde çocuk gelinler başlığı 
vardı. “Yok Anasının Soyadı” kısa bel-
geseli de kadınların toplumsal kimlik 
sorununa dikkat çekiyordu. (Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi, festivalin 
bitiminden 12 gün sonra, Türkiye’yi 
soyadı konusunda cinsiyet ayrımcılı-
ğından bir davada daha ayrımcı buldu.)

 7 Mayıs'ta açıklanan Barış 
İçin Kadın Girişimi konferansının ana 

kararları şöyleydi: 1) Barış sürecinde 
müzakeredeki tüm taraflarla görüşü-
lecek 2) BM kararlarına uygun olarak 
kadınların müdahilliği ile barışın 
toplumsallaştırılması için çaba gös-
terilecek 3) Gözlem grubu kurularak 
müzakereye taraf olanlar izlenecek; 
ihlaller konusunda uyarılacaklar, 
şiddetin tekrarlanmaması için gerekli 
adımların takibi sağlanacak.

  30 Mayıs - Mor Çatı kurucusu 
Av. Canan Arın’a, çocuk gelinler 
konusunda din ve devlet önderlerin-
den örnek verdiği için iki yıl önce 
açılan dava askıya alındı; üç yıl içinde 
benzer bir dava açılırsa, yeniden 
işleyecek. Daha önce 31 ülkenin kadın 
örgütleri “davanın kadın mücadelesini 
yargıladığı”nı bildiren bir mesaj ya-

yınlamışlardı.
 18 Haziran - 27 kadın örgütünün 

oluşturduğu Kadın Emeği ve İstihdam 
Girişimi (KEİG), "Çok Doğur, Çok 
Çalış, Az Kazan, Erkeklerin Eline 
Bak! Kadınlardan Beklediğiniz Bu 
mu?" başlıklı bir açıklama yayınladı. 

 30 Haziran -Takvim gazetesi, 
erkek şiddeti sonucunda yerde baygın 
yatan kadının fotoğraflı haberine 
"Nakavt!" manşeti attı. Kadınların 
gazete önünde günlerce sürdürdükleri 
protesto eyleminde talep edilen özür 
gelmedi; ancak sağladıkları görünür-
lük ve farkındalık için “emeklerine 
sağlık” diyoruz. 

 5 Temmuz - Ukraynalı eylem 
grubu FEMEN'in İstanbul Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda “Erdoğan, 

Çocuk istismarında 
cezalar artacak

Serpil Odabaşı
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TÜRKİYE’DEN

Direniş temalı 21. LGBT Onur Haf-
tası, 24 Haziran’da dördüncüsü yapılan 
Trans Onur Yürüyüşü ile başladı; Taksim 
Meydanı’nda binlerce kişi buluştu. Fo-
rum, atölye, panel ve partilerin ardından 
son etkinlik ise 30 Haziran’daki Onur 
Yürüyüşü idi. 2003 yılında 30 kişi ile 
yapılan yürüyüşte bu sefer katılım 50 
bin kişi civarındaydı. “Aşk aşk hürriyet, 
uzak olsun nefret”, “İrem Okan burada 
katilleri nerede”, “Diren Lice eşcinseller 
yanında”, “Susma haykır, lezbiyenler 
vardır”, “Neredesin aşkım, buradayım 
aşkım”, “Okulda, işte, mecliste, eşcinsel-
ler her yerde”, “Her yer Taksim her yer 
direniş”, “Dönmeler olmadan anayasa 
olmaz”, “İsyan, devrim, özgürlük”, “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye devam”, 
“Baskı, şiddet ahlaksa; biz ahlaksızız”, 
“Homofobik anayasa istemiyoruz”, 
“Orospular olmadan, devrim olmaz”, 
“Jin, jiyad, azadi, “Dünya yerinden oy-
nar, ibneler özgür olsa” sloganları atıldı. 
Kamuoyuna çağrı metninden bir alıntı:

“Bizler için dire-
niş, bizzat devlet er-
kanı ve yetkililerinin 
‘hasta, sapkın, günah-
kar ve kabahatli’ say-
dıkları varoluşumuzla 
bu toplumda eşitlik 
talebini dillendirme-
mizdi. Hegemonik 
dilde, sloganlarda, 
hatta bazı muhalif 
alanlarda dahi yeniden 
üretilen homofobik, transfobik söylem-
leri dönüştürmemizdi. Kendi öznellikle-
rimizi, kendi cinsiyet performanslarımızı 
sergilememizdi. Üremek vazifesiyle 
gerçekleştirilen evliliklerin, toplumun 
‘biricik’ yapı taşı ailenin karşısına ‘aşk 
örgütlenmektir’ sloganlarıyla çıkmamız-
dı. ‘Evlat” olmaktan başlayarak, ilkokul-
dan üniversiteye dek ‘öğrenci’ olmakla 
süren, iş hayatındaysa ‘çalışan’ olmakla 
katmerlenen heteroseksüellik baskısına, 
‘biyolojik cinsiyet’e boyun eğmememiz-

di. Yatak odamız, fantezilerimiz, aşkla-
rımızdı. Trans ve eşcinsel cinayetlerine 
karşı hiçbir önlem almayan, yaptırım 
uygulamayan, hak savunucularını bir bir 
içeri alan iradeye karşı, adaletten yoksun 
sarayların önlerinde bekleyişimizdi.”

Haftanın ardından bu etkinlikleri 
haber yapan basın, 74 STK’nın ortak 
açıklamasıyla kınandı. Eşcinsellerin ve 
transların görünürlüğünün genel ahlakın 
bozulmasına sebep olacaklarını düşünen 
STK’lara şu anki heteroseksüel şiddet 
davalarına göz atmalarını salık veriyoruz.

İstanbul’dan Kabil’e” yazısıyla eylem 
yapan bir üyesi, sınırdışı edilmek üzere 
tutuklandı.

 8 Temmuz - Tutuklanan Taksim 
Dayanışma Platformu üyelerinden 
Mücella Yapıcı da “ince arama”dan 
geçirildi. Üyelerin evlerine yapılan 
baskınlarda “ele geçirilen” Pazartesi, Fe-
minist Politika gibi dergiler, suç unsuru 
sayıldı. (Şubat ayında tutuklanmaksızın 
keyfi bir “ince arama”ya maruz bırakılan 
Ü.S.'nin yine 8 Temmuz’daki davasında; 
İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu 
yaşananların CMK ve Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna karar 
verdi. Av. Meriç Eyüboğlu bu durumun 
hem polisin bu kadar keyfi davranamaya-
cağını anlaması açısından, hem de bu tür 
beyanlarda bulunan kadınlar açısından 

cesaret verici olacağını söyledi.)
 9 Temmuz -Ankara Barosu ilk 

kadın başkanına kavuştu: Sema Aksoy.
 10 Temmuz- İstanbul’da Karaköy 

İskelesi’nde -erkek-turnike görevlisi, 
“parasız ulaşım” eylemine katılan bir 
kadın yolcuyu yumrukladı. Takip eden 
günlerde destek veren kadınlar olay ma-
hallinde bir basın açıklaması yaptılar.

 10 Temmuz - İzmir'deki evinde 
bıçaklanan Dora Özer isimli trans kadın, 
nefret cinayetlerinin son kurbanı oldu. 
Yedi ilde düzenlenen gösterilerde trans-
fobi ve homofobi kınandı; yasal hakların 
kazanılması gerekliliğine vurgu yapıldı 
ve Gezi direnişinde kaybettiğimiz insan-
lar anıldı.

 11 Temmuz - Kadın hekimler, 
kişisel sağlık verilerinin üçüncü kişilerle 

paylaşılmasının Torba Yasa’ya eklen-
mesine tepki gösterdiler; uygulamanın 
engellenmesini istediler. Mahrem bil-
gilerin merkezi sistemde toplanması 
ile çalınmasına ve hatta yasal olarak 
satılabilmesine imkan yaratan değişiklik; 
kadınların güvenliklerini ve dolayısı ile 
sağlık hizmetlerinden yararlanma hakla-
rını da tehdit ediyor. 

 Basının aynasından erkeğin ka-
dına ettikleri: Mayıs’ta 13 öldürme, 10 
tecavüz, 20 yaralama, 15 cinsel taciz; 
Haziran’da 15 öldürme, 16 tecavüz, 19 
yaralama, 18 cinsel taciz.

  Adalet Bakanının BDP milletvekili 
Mülkiye Birtane’nin soru önergesine ver-
diği yanıtta ise açık fark var: 2002-2008 
yılları arası ortalamada günde 22 tecavüz 
gerçekleşmiş!

Kadınlar direnişin ilk günlerinde, 
“Küfürle değil, inatla diren” diyerek 
Taksim civarındaki yazılamalara 
cinsiyetçi olmayan bir dil için mü-
dahalelerde bulundular. Yüzlerini 
Gezi Parkı’na dönüp durma eylemi 
ile “en az üç Gezi, en az üç kedi, en 
az üç penguen, en az üç ağaç, en az üç 
barikat, en az üç şarkı, en az üç sevgili, 
en az üç kitap...” istediler. Temmuz 
başından beri her Çarşamba Yoğurtçu 
ve Maçka parklarında kadın forumları 
düzenleniyor.

Polisin direniş sürecinde uygula-
mayı arttırdığı cinsel şiddeti protesto 
için kadınlar yürüyüş, basın açıkla-
maları ve durma eylemleri düzenle-
diler; erkek adalete karşı olduklarını 
anlattılar. Eylemlerde, taciz ve tecavüz 
davalarındaki tutuksuz yargılamalar, 
davacılara yaşatılan zorluklar, cezaev-
lerinde olan çocuklara yönelik cinsel 
saldırılar, askeri ve cinsel şiddetin 
madalyonun iki yüzü olma hali; dava 
takiplerine desteğin etki, önem ve 
gerekliliği dile getirildi. 

En az üç çocuk değil ama en az üç Gezi… 

Onur yürüyüşü’ne 50 bin kişi katıldı
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Araştırmalara göre Fransa’da her 
sekiz dakikada bir kadın tecavüze uğru-
yor. Bu tecavüzlerin failleri de sanılanın 
aksine yüzde seksen civarında o kadın-
ların yaşamlarında yakın konumda olan 
erkekler; birlikte olunan kişi, baba, 
akraba, aile dostu ya da patronlar… 
Daha da çarpıcı olansa, on kadından 
sadece birinin şikâyet etmek için ge-
rekli cesareti kendisinde bulabilmesi. 
Buradan yola çıkarak, Fransa’da Osez 
le féminisme adlı feminist örgütün mi-
litanlarından ve radikal solun tanınmış 
figürlerinden Clémentine Autain, 313 
kadınla birlikte Le Nouvel Observateur 
adlı haftalık gazetede tecavüze karşı bir 
manifesto yayımladı. 

Tecavüze uğrayan kadınların “sözü-
nü özgürleştirmek” amacıyla yola çıkan 
313 kadın, kendilerinin de tecavüze uğ-
radıklarını deklare ederek, bu konuyu 

toplumsal ve politik bir alana taşımayı 
ve tecavüze uğrayan bütün kadınlara 
cesaret vermeyi hedeflediler. Bu bildiri, 
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele Günü’nden birkaç 
gün önce hazırlandı.

Manifesto fikrinin başını çeken-
lerden Clémentine Autain, kendisinin 
de 22 yaşında tecavüze uğradığını 
açıkladı. Autain manifestoya imza 
atan kadınların, tecavüze uğramış 
milyonlarca sessiz kadının sesi olmak 
istediklerini söyledi. Kendisi de onlar-
dan biriydi ve bunu kamusal olarak hep 
beraber söylemek politik bir eylemdi. 
Feminist militan Autain, bu fikrin eski 
IMF Başkanı Dominique Strauss Kahn 
olayından sonra akıllarına geldiğini be-
lirtiyor. Ona göre DSK olayından sonra 
artık kadınlar konuşmaya başlamış 
ve bazı şeyler tabu olmaktan çıkarak, 

politik ve toplumsal alana taşınmıştı. 
Autain’a göre bu manifesto, hükümet 
ve toplumun da kendisini sorgulaması 
ve kadınların sesinin bütün dünyada 
yükseltilmesi için bir araç niteliğini 
taşımakta.

Manifestoya imza atanların yaşları 
18 ila 87 arasında değişiyor. Tecavüze 
uğradıklarını deklare eden 313 kadın 
arasında kamuoyunda tanınan kişiler de 
yer alıyor. Yazar Frédérique Hébrard, 
eski tenis şampiyonlarından Isabelle 
Demongeot ve eski başbakanlardan 
birinin eski eşi Marie-Laure de Villepin 
bu kadınlardan birkaçı… 

Fransa tarihine bakıldığında bu 
manifesto, bir dejavu olarak görülebilir. 
1971 yılında kürtaj yasağına karşı yayın-
lanan “343 Kaltağın Manifestosu”nda 
da kadınlar, kendilerinin de kürtaj 
olduklarını deklare etmişlerdi.

Mısır’da 25 Ocak 2011’de otoriter 
Hüsnü Mübarek rejiminin sonunu ge-
tiren devrimci hareket, Haziran ayının 
sonunda bu sefer ülkenin demokratik 
seçimle gelen ilk cumhurbaşkanı 
Muhammed Mursi’nin iktidarına karşı 
ayaklanma başlattı. Tahrir Meydanı’nı 
yeniden işgal eden kitlelerin protesto 
gösterileri sonucunda ordu, 3 Temmuz 
2013’te yönetime el koydu ve yalnızca 
Mursi ve ekibini görevden almakla 
kalmadı, Müslüman Kardeşler’in önde 
gelen isimlerini de tutukladı. 

 Aradan geçen iki buçuk 
senelik zamanda ise Mısır sokakla-
rında kadınlara yönelik cinsel taciz 
ve saldırılar gittikçe artarak örgütlü 
bir hal aldı. Kadınlar zaten pek hoş 
karşılanmadıkları siyasi ve kurumsal 
mekanizmaların iyice dışına itilirken, 
para-militer gruplar tarafından orga-
nize edilen sokak saldırıları da onları 
kamusal alandan, özellikle eylemlilik 
alanından çıkarmaya yönelikti. Polisin 
ve yetkili kurumların cinsel saldırılara 
yönelik kayıtsızlığı, iktidarın cinsler 
arası eşitlik meselesine olumsuz yak-
laşımının bir başka tezahürü olmakla 
kalmadı, Mursi hükümetinin kadınları 
temel güvenlik önlemlerinden mahrum 
bırakarak protestoların gücünü kırma 

niyetini ortaya koydu.      
 Feminist örgütlerin ortak 

imzasıyla 3 Temmuz’da yayınlanan 
bildiriye göre, yalnızca 28 Haziran’ı 
takip eden beş gün içerisinde 100’den 
fazla kadın cinsel saldırıya uğradı. 
Cinsel tacize karşı örgütlenen grupların 
Tahrir Meydanı’ndaki varlığına rağmen 
gerçekleşen bu saldırılar, öncekilere 
göre çok daha şiddetli oldu. Kadın 
eylemciler bıçak ve diğer sivri aletlerle 
tecavüze uğradı, sopalarla dövüldü, 
kaçırıldı. Buna karşılık Mısır Şura 
Konseyi’ne bağlı İnsan Hakları Komi-
tesi, Tahrir Meydanı’ndaki eylemlere 
katılan kadınların uğradıkları cinsel ta-
ciz ve tecavüzlerden 
tamamen kendilerinin 
sorumlu olduklarını 
duyurdu. Dahası, 
saldırıları Tahrir’deki 
eylemcilerin yap-
tığını iddia ederek, 
eylemlere “ahlaksız-
lık” ve “eşkıyalık” 
yaftası yapıştırmaya, 
böylelikle muhale-
fetin gücüne gölge 
düşürmeye çalıştı.    

 Peki, kadın-
lar ordudan medet 

umabilir mi? Cevap: Elbette hayır! 
Mübarek’in devrilmesinden hemen 
sonra ordu, devrime katılan kadınlara 
bekaret testi uygulayarak, muhalif 
kadınlara yönelik tavrını açıkça belli 
etmişti. Kadınlar ordunun şiddetine 
karşı düzenledikleri eylemlerde bile, 
bizzat askerler tarafından her türlü 
hakarete ve şiddete maruz kalmışlardı. 
Üstelik Mursi’nin ordunun girişimini 
reddederek görevde kalmak için ne 
gerekirse yapacağını ilan etmesi, dev-
rimciler ile Müslüman Kardeşler taraf-
tarları arasındaki çatışmaların artması 
ve ordunun sokaktaki varlığını bir süre 
daha devam ettirmesiyle sonuçlanacak 
gibi görünüyor. Bu durum sokakları 
kadınlardan arındırmaya yönelik tavrın 
devam edeceği anlamına gelse de, 
Mısırlı kadınlar bedenlerine yönelik 
saldırılar karşısında yılmayacaklarını 
tekrar tekrar söylüyorlar.

DÜNYADAN

Mısır’da muhalif kadınlara yönelik 
organize cinsel şiddet durulmuyor!

Fransa’da 313 kadından tecavüze karşı manifesto 
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28 Haziran 1969 yılında, New 
York’ta, Stonewall Inn adlı bir barda, 
polis eşcinsellere şiddetli bir saldırıda 
bulunmuş ve bunun ardından eşcin-
seller polis şiddetine karşı protesto 
eylemlerine başlamıştı. Eşcinsellerin 
yoğunlukta olduğu barlara karşı düzenli 
olarak yapılan polis baskını ve saldırı-
larına tepki olarak başlayan “Stonewall 
Ayaklanmaları” o dönemlerde cinsel 
azınlıklara yönelik şiddeti destekleyen 
ABD hükümetine karşı ilk başkaldırı 
olma özelliği taşımakla birlikte, cinsel 
azınlıkların güçlenip organize olmasına 
vesile olmuş bir ayaklanmadır. Bu 
ayaklanmaların ardından, ilk “Onur 
Yürüyüşü” 1970 yılında Christopher 
Street’te düzenlenmişti. O tarihten itiba-

ren New York, Christopher Street’te her 
yıl Haziran ayının son günlerinde dü-
zenlenen onur yürüyüşü, başka ülkelere 
de yayılarak dünya çapında bir yürüyüşe 
dönüştü. 

Onur yürüyüşüne katılmak zaman 
içinde öyle kitleselleşti ki, ABD’de 
2010 yılında eşcinsel evliliklerin bazı 
eyaletlerce yasallaşmasıyla bazı kilise-
ler bile bu evlilikleri tanıdığını duyurup 
onur yürüyüşünde yerlerini almaya 
başladı! ABD’de son olarak göçmenlik 
reformu yasa tasarısının geçmesiyle, 
eşcinsel evlilikleri tanıyan eyaletlerde 
yapılan “eşcinsel göçmen evlilikler” 
de yasal olacak ve ABD vatandaşlarına 
tanınan tüm haklardan göçmenler de 
yararlanacak.

Demokrat Partili senatör Wendy 
Davis, 25 Haziran 2013 günü Teksas 
senatosunda 10 saat 45 dakika boyunca 
kürsüyü işgal ederek yaptığı konuşma 
ile kürtaj karşıtı yasanın oylamasını 
engelledi. 

Senate Bill 5 (SB5) olarak bilinen 
yasa tasarısı, çoğunlukla özel kliniklerde 
yapılan kürtajın, sadece ameliyathanesi 
olan mekanlarda yapılmasına müsade 
ederek kliniklerinin kapanmasına yol 
açacak ve 20 haftadan uzun bütün gebe-
liklerde kürtajı yasaklayacaktı. Senatör 
Davis, yasa tasarısının senatoya gelmesi 
halinde, Amerikan siyasi hayatında 
yeri olan ve “filibüşter” adı verilen bir 
korsan konuşma yaparak oylamayı 
engellemeye çalışacağını önceden du-
yurmuştu. Yaygın protestolara rağmen 
SB5 yasa tasarısı oylama için senatoya 
gelince, Wendy Davis, kuralları arasın-
da konuşma süresince ayakta durmak, 
hiçbir yere yaslanmamak ve konudan 
sapmamak olan konuşmasına başladı 
ve sessizce geçirilmeye çalışılan yasayı 
feminist bir protestoya dönüştürmeyi 
başardı.

Wendy Davis sosyal medyadan bü-
yük bir destek gördü. Konuşması esna-
sında ana akım medya yayın yapmamış 
olsa da, saat gece yarısını gösterirken 
YouTube canlı yayınını izleyenlerin sa-
yısı 180.000’e ulaştı. Twitter’daki Stand 
With Wendy (Wendy’e Destek Ol) has-
tag’ine dayanışma mesajları yağdı.

Senatör Davis’in yasayı engelle-

mek için 25 Haziran günü 11.18’de 
başladığı konuşmasını gece yarısına 
kadar sürdürmesi gerekiyordu. Konuş-
manın kuralları gereği, üç teknik hata 
konuşmanın bitmesine sebep olacaktı. 
Davis, gerekçeleri şüphe götüren üç 
ihtarla beraber, gece yarısına 1 saat 35 
dakika kala konuşmasını sonlandırmak 
zorunda kaldı. Senatör Davis’e verilen 
birinci ihtarın gerekçesi, aile planlaması 
bütçesinden bahsetmesi, ikincisi, arkaya 

doğru eğilmesi ve son ihtar ise 2011’de 
kabul edilen sonogram yasasından bah-
setmesi oldu. Valinin konuşmayı bitirme 
kararına itiraz edilerek süre kazanılma-
sına rağmen, gece yarısına 15 dakika 
kala oylama başladı. Oylama esnasında 
salon ve koridorlardaki protestocular 
ses çıkararak, alkışlayarak ve sloganlar 
atarak tepki gösterdi. Bunun üzerine 
polis, aktivist kadınları tartaklayarak 
salondan dışarı çıkarmaya çalıştı. Son 
dakikada oylama yapılabilmiş olmasına 
rağmen, Teksas valisi gece yarısından 
sonra yaptığı açıklamada SB5 yasa-
sının düştüğünü açıkladı. Böylece, 
Wendy Davis ve aktivistler büyük bir 
dayanışma ve direnç göstererek kürtaj 
kliniklerinin kapanmasını önlemiş oldu. 
Fakat Davis, yaptığı bir açıklamada, 42 
kürtaj kliniğinden 37’sinin kapanmasına 
neden olacak ikinci bir yasa tasarısının 
gündemde olduğunu belirtti.

Davis, Hispanik, Afrikalı-Amerikalı 
ve düşük gelirli vatandaşlarla dayanı-
şarak senatörlük yarışını kazanmıştı. 
Demokrat Parti, 2014 yılında yapıla-
cak olan Teksas valisi seçimlerinde 
Davis’in adaylığını koymasına sıcak 
bakıyor ve kadınlardan alacağı oylarda 
artış olacağını tahmin ediyor. Maliyeti 
çok yüksek olan ve bütçelerin yarıştığı 
valilik seçim kampanyalarının sonucu-
da uzun yıllar Teksas valileri Cumhuri-
yetçilerden seçilmişti. Davis’in valilik 
seçimini kazanması Demokratlar için 
Teksas’ta büyük bir adım olacaktır.

DÜNYADAN

Texas senatörü Wendy Davis kürtaj 
karşıtı yasayı bloke etti 

New York onur yürüyüşü



Kadınların Gezi'si

En az 3 çocuk değil ama, en az üç Gezi, en az üç barikat, en az üç tweet, 
en az üç bira, en az üç sevgili, en az üç kedi...
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28 Mayıs’tan beri Gezi Direnişi’nin 
bir ucundan tutabilmiş ya da tut(a)mamış 
olan herkes için yıllardır kullandığımız 
“80 öncesi ve sonrası” ayrımı gibi kişisel 
ve toplumsal yaşamlarımızı iki döneme 
ayıran bir kavramımız daha var artık: 
“Gezi öncesi ve sonrası”.

31 Mayıs sabahı hiçbir şeyin bir 
daha asla eskisi gibi olmayacağı bir güne 
uyandığımızı ve sonrasında olacakları 
hiçbirimiz tahmin edemezdik. Ama tah-
min edilemez olan iyi tanıdığımız devlet 
şiddetinin yeniden ensemizde olması 
değil, gücümüzdü.

Bu gücün kaynağı siyasi rejimin yıl-
lardır sürdürdüğü milliyetçi ve militarist 
dile ve “herkes”i hedef alan polis şidde-
tine rağmen insanların korkup kaçmak-
tansa ilk defa aynı zulme karşı birlikte 
direniyor olmasıydı. “Taş atan” Kürtleri 
ve “marjinaller”i yıllardır kınayan kesi-
min naifliği bir derece kırılmış, “penguen 
belgesellerine” tepki oluşurken Kürtlerin 
“çift çanaklı” evleriyle empati kurulmuş-
tu. Bu empati barikatlarda poşudan ve 
bayraktan maske takanların aynı yerdeki 
direnişinin hikayesine dönüşecekti sonra.

Olay hiçbir zaman sadece “tarihi ve 
hafızası malum" Taksim Meydanı’nın 
başka tür bir içeriğe büründürülerek bir 
rant alanına dönüştürülmesi için Gezi 
Parkı’nın yıkılıp yerine AVM, Topçu 
Kışlası, cami yapılması ve Taksim’in 
yayalaştırılması olmadı.

Olay gerçekten sadece Gezi 
Parkı değildi!

Olay, “evlerinde zor tuttuğu” yüzde 
elliyi yaşam tarzlarımıza yaptığı her 
müdahaleye referans olarak gösteren, 
“biz biliriz, kimseye soracak değiliz”ci 
demokrasi algısını tüm topluma dayatan 
hükümetti!

Neoliberalizmin Türkiye temsilcisi 
olan, kar eksenli politikalarıyla bizi gü-
vencesiz ve esnek çalışma ya da işsizlik, 
yoksulluk ve iş cinayetlerinde ölme alter-
natifleri (!) arasında bırakan AKP’ydi!

Yıllardır işlenen siyasi cinayetlerin, 
Roboski katliamının, Reyhanlı ve Lice 
saldırılarının faillerinin cezalandırılması 
konusundaki adalet arayışını görmezden 
gelen, ancak sermayenin tek bir talebini 
gözden kaçırmayan devletti!

Olay N.Ç. davası, Hüseyin Üzmez, Si-
irt, Ovacık, Pozantı Cezaevi, Bingöl’deki 
gibi kişi ve devlet kaynaklı toplu tecavüz 
vakalarında aklama ve kurtarmayı görev 
edinen yargıydı!

Sulukule, Tarlabaşı ve Emek Sine-
ması’ndaki yıkım, 3. Köprü, Beşiktaş 
iskelesi, Haydarpaşa garıyla ilgili planlar 
ve başta Taksim olmak üzere tüm mey-
danların mitinglere kapatılmasına geçit 
veren kentsel yağma politikalarıydı!

Olay taciz/tecavüze “davetiye” olduğu 
gerekçesiyle kadınların kırmızı rujundan, 
dekoltesine müdahale etmeye, AB stan-
dartları bahanesiyle alkol satışının düzen-
lenmesine (!) varan muhafazakarlıktı! 

Gezi'deydik, çünkü…
Son 9 yıldır sürekli artan kadın 

cinayetlerinin kanıksanmış olmasına ve 
katilleri koruyan haksız tahrik indirimleri 
uygulanmasına, koruma isteyen kadınla-
rın taleplerinin devletin kolluk güçleri ve 
yargı mensuplarınca hasıraltı edilmesine 
isyandaydık!

Sadece İstanbul’daki AVM sayısı 
91 iken, Türkiye’de kadın sığınma evi 
sayısının 72 olmasına öfkeliydik! 

Her fırsatta kaç çocuğu, nasıl doğur-
mamız gerektiğini söyleyen, kürtajla 
devlet terörünü özdeşleştiren başbakana, 
ertesi gün hapını yasaklayarak kürtaj 
yasağı uygulamasını taçlandıran, tecavüz 
sonucu hamile kalan kadınlara “siz do-
ğurun biz bakarız” çözümünü (!) sunan 
devlete kızgındık! 

Kadınla erkeğin eşit olmadığını açıkça 
ifade etmekten çekinmeyen Erdoğan’a, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

adıyla yaptığı değişiklikle, önceliğinin 
kadın değil “aile” olduğunu vurgulayan 
hükümete karşıydık! 

“Eşcinsellik tedavi edilebilir bir hasta-
lıktır” diyen bakanını destekleyen, “Ka-
dın mıdır, kız mıdır” sözleriyle kadınların 
bekaretini sorgulayarak erkek egemen 
namus algısını pekiştiren bir başbakan 
istemiyorduk!

Bizi evlere ve sosyal güvencesizliğe 
mecbur bırakıyor, aklımızda geçim 
sıkıntısı, sırtımızda çocuk/yaşlı bakımı, 
elimizde ev işleriyle sömürülüyorduk!

Küfürle değil, inatla!
Gezi’de 15 gün sürecek devletsiz 

alanda “Tayyip’siz ve tacizsiz hava 
sahamız”ı kurmuştuk. Çadırlar çoğaldık-
ça dayanışma da direniş de büyüdü. Ko-
şulsuz dayanışma, yani “Gezi Ruhu” tüm 
parkı sarmıştı. Özlenen mahalle/komşu 
dayanışmasını bile aşan bir dayanışma 
ağı örülmüş ve rutin işler için işbölümleri 
yapılmaya başlanmıştı. Tabii bu zafer sar-
hoşluğu cinsiyetçi iş bölümünün direnişte 
de karşımıza çıktığını görmemize engel 
olmadı: Yine “bayan”ların bulaşıkçı ve 
aşçı, erkeklerin yük taşıyıcı ve güvenlikçi 
olarak görevlendirilmeye çalışılmasını 
kabul etmedik: Kadınlar yine direniş 
içinde direnişteydi!

Pankartların, dövizlerin, sloganların, 
duvar yazılarının dili yaratıcı ve komikti, 
çoğunun mesajı çok vurucuydu ama bir-
çoğunun da dili fazlasıyla cinsiyetçiydi. 
Sol/sosyalist geleneğin slogan literatürün-
de küfür olmadığı gerçeğini hatırlarsak 
direnişe küfürün tribün kültürüyle gir-
diğini söyleyebiliriz. Bizim için mesajın 

Ağaçtan büyüyen isyan
Gezi’de 15 gün sürecek devletsiz bir alanda biz de çadırlarımızı ve standımızı kurmuştuk. 
Çadırlar çoğaldıkça dayanışma da direniş de büyüdü. Koşulsuz dayanışma anlamı 
taşıyan “Gezi Ruhu” tüm parkı sarmıştı

Hale Çelebi - Seher Kalkan

mini DOSYA

Kadınların Gezi'si
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hedefi devlet, hükümet ve başbakanken 
küfürlerin çoğunun odağında başbakanın 
annesi, eşi ya da kızı vardı. Cinsiyetçi ve 
homofobik küfürler hedefinde kim olursa 
olsun bizim için kabul edilebilir değildi. 
Küfredenlere cevaben “Küfürle değil, 
inatla diren” diyerek katıldığımız küfür 
silme eylemi bir kesim tarafından bizim 
“terbiyemiz” olarak algılansa da küfür 
diline erkek egemen namus algısının gös-
tergesi olduğu için karşı durduğumuzu 
iyi vurguladığımızı düşünüyoruz.

Gezi sürecinde cinsiyetçi ve homofo-
bik söyleme karşı yaptığımız “alternatif 
küfür atölyesi”nden tacize karşı yürü-
yüşümüze, parktaki kadın forumundan 
#duranadam’a karşılık #durankadın ey-
lemine, gözaltında taciz ve cinsel şiddete 
karşı eylemimizden TOMA önündeki 
oturma eylemimize kadar birçok eylem 
örgütledik. 

Bileşeni olduğumuz Taksim 

Dayanışması’nın (TD) toplantılarında 
hükümetle görüşecek heyette ve genel 
olarak eşit temsiliyetin gözetilmesini 
talep ettik. Ancak bunun dışında da top-
lantılarda kadın temsiliyeti genel olarak 
azdı. Toplantılara gelen parti ve kurum 
temsilcilerinin çoğu (parti ve kurumlarını 
kendileri gibi iyi temsil edecek donanımda 
kadın yoldaşlar bulamadıklarından olsa 
gerek) erkekti ve toplantılara çoğu (belli 
ki) parti ve kurum içindeki başkanlık ve 
yöneticilik sıfatlarının hiyerarşisini kul-
lanarak kendileri katılıyordu. Devamında 
TD toplantılarından ayrı olarak bazı 
bileşenlerce yapılan siyaset toplantılarına 
“siyasi örgüt ya da parti” olmadıkları 
gerekçesiyle feministler çağırılmıyordu.

Toplantılarda, direnişteki ulusalcı 
ve faşist saldırılar değerlendirilirken, 
alandaki cinsiyetçilik ve homofobikliğin 
de aynı kaygıyla değerlendirilmesini 
talep ettik. Bunun üzerine feministlerin, 
LGBT’lerin, Kürtlerin ve sosyalistlerin 
de dahil olduğu TD temsilcilerinden bir 

komisyonla ortak bir metin hazırlandı ve 
bu metinle Gezi direnişçilerinin ayrımcı-
lığa karşı tutumu ortaya kondu.

Bize ne kaldı?

Bizce Gezi direnişi sürecinde kadın-
ların ve LGBT’lerin politik özne olarak 
görünür hale gelmesi çok önemliydi. 
Standımıza ve çadırımıza uğrayan çokça 
kadınla sohbetlerimiz sonucunda femi-
nizme dair önyargıların da kırıldığını 
hissettik.

Bu süreçte farklı direnme biçimle-
rimiz olduğunu da deneyimledik. Bu 
deneyimimiz bize barikatta çatışmanın, 
telefonla iletişimi sağlamanın, hukuki 
işlemleri yürütmenin, yeme-içme orga-
nizasyonunu ayarlamanın, solüsyon ha-
zırlamanın, TOMA’nın önünde durmanın 
ya da gaz yiyip kaçışmanın aynı derecede 
önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

İsyan, siyasi özneler olarak uzlaşamaz 

olanları ortak düşmanın kim olduğunu 
gösterdiği ölçüde bazen birleştirebildi bel-
ki. Ancak cinsiyetçilikten azade olmayan 
siyasi öznelerle feministlerin “direnişe ve 
dayanışmaya rağmen” uzlaşamaz iki taraf 
olduğunu da göstermiş oldu.

Direniş sürecinde gözaltında baskı, 
şiddet ve tacize uğrayan ve “bir sonraki is-
yanı sevip de kavuşamayanlar”a armağan 
ederek, Gezi’de zirveye ulaşan mizahımızı 
mahkemelere kadar taşıyan tüm tutuklu 
arkadaşlarımızın yanındayız!

Ve kaybettiklerimiz...

Mustafa Ali nihayet yaşama tutundu!
Ancak direnişimiz sürecinde tüm umu-

du, inadı ve inancıyla direnen arkadaşla-
rımız Ethem, Mehmet, Abdullah ve Ali 
İsmail’i kaybettik… Sözümüz yumru olup 
boğazımıza otururken elimiz de yazmaya 
gitmiyor. İşte o zaman, içimizdeki isyan 
umutla yer değiştirip duruyor ve Berkin’e 
sesleniyor: Hadi, uyan çocuk!

Ankara: Biz 
sokağa aşık 
olduk!

31 Mayıs Cuma: Gezi Parkı di-
renişine destek olmak ve yapılan 
polis müdahalesini protesto etmek 
için Ankara sözleştiği saatte bir tek 
noktaya yönelmişti: Kuğulu Park. 
Park dakikalar içinde hiç susmayan 
bir kalabalıkla doldu taştı; taştı ve ta 
Kızılay’a aktı eylemler. Daha önce 
hiç görmediğimiz, hiç bir eylemde 
bir araya gelmediğimiz bambaşka 
bir kalabalıktı bu. Sadece bir kaç 
ortak slogan altında birleşmiştik. 
Üç yüz, beş yüz kişi toplanırız, 
diye geldiğimiz eylemden, Bestekâr, 
Akay ve Kennedy Caddeleri’nde 
toplanıp polise direnen on binlerce 
kişiyle yürüyerek, biber gazını ta-
darak ve caddelerden ara sokaklara 
gitmece-gelmece macerasıyla süren 
bir mücadele ile tanışarak ayrıldık. 
1 Haziran Cumartesi: Güvenpark’a 
girmek için geldik alana. Tüm ana 
caddeleri ve ara sokakları doldur-
muş olan yüz bini aşkın kişi, akşam 
saatlerine kadar gaz ve suyla müca-
delesinde geri adım atmadan diren-
di. Kızılay Meydanı’na girildiğinde 
tarihte bir ilk yaşanıyordu. O gün 
direniş tam bir zaferdi, tüm meydan 
kalabalığın gürültüsüyle çınlıyordu. 
Kızılay ve Ankara’nın tüm semtleri 
tek sesti o gün: “Her yer Taksim, her 
yer direniş!”
2 Haziran Pazar: Sokakları bir 
an bile boş bırakmamıştı Ankara. 
Önceki gece yarısından sonra 
yorulmaya başlayan kalabalığı güç 
bela dağıtan polis, sabaha kadar 
Meşrutiyet’te, Kennedy’de, her 
sokakta uğraşmak zorunda kaldı 
Ankaralılarla. Artık şehrin her alanı 
direniş alanıydı. Polis, Başbakanlık 
ve Meclis gibi önemli noktaları 
korumak üzere çekilse de saldırısını 

5 Haziran’dan itibaren 
yaydığımız ve farklı 
alanlarda dağıttığımız 
bildiri, özellikle erkekler 
açısından kendilerini 
sorgulatan vurucu bir 
dil geliştirmiş oldu
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Kızılay’da sürdürmekteydi. Barikat-
larda gaz ve suya direnen yüzlerce 
kişi meydanın gerisindeki eylemcileri 
rahatlatıyordu. Özellikle o gün çok 
sayıda yaralı vardı Ankara’da. Akşam 
saat 9’dan sonra polisin ağır saldırısı 
başladı. Kızılay Meydanı, Sakarya 
derken Konur ve Meşrutiyet’e giren 
polis o gün üç yüzün üzerinde kişiyi 
gözaltına aldı. 

Ankara bu üç gün içinde gördüğü 
kalabalığı bir daha göremedi. Ne 
var ki artık hepimiz değişmiştik... 
Ankara’da her gün yeni bir sürprizdi. 
Sokağa, o gün neler olacağını hatta 
nerede olacağımızı bilmeden çıkıp 
duruma göre Kızılay’a, duruma göre 
Kuğulu’ya, bir aşamadan sonra 
Kennedy’ye giden göçebe bir eylem-
lilik hali oldu. Her yeni gün, hayatı-
mızda daha önce hiç görmediğimiz 
bir şeyle karşılaşıyor, karşılaştığımız 
her yeni bilgiyi hızla sindirip, değişe-
rek ilerliyorduk. Daha önce görmedi-
ğimiz kalabalıkları sokakta, barikatta 
görüyor, bir arada olmadığımız farklı 
kesimlerle birlikte olma halini yaşı-
yor, polise bakıştaki dalgalı ve hızlı 
değişime şahit oluyorduk. Eylemin 
hareket halinde olması ve bir sonraki 
buluşmanın ertesi akşam yine eylem 
alanında olması nedeniyle Ankara’da 
bir diyalog zemini olamadı. Bir araya 
gelerek neden sokakta olduğumuzu 
ve ne istediğimizi ortaya koyamadık. 
Sol grupların ve feministlerin kendi 
aralarında iletişimde olma girişimleri 
ise şehirdeki dalga ile uyumu yakala-
yamadı ve dağınıklıktan nasibini aldı. 

Bu karmaşık ortam içinde femi-
nistler de kimi zaman bir araya gel-

mekte zorlandı. Her ne kadar herkesin 
bir arada olduğu bir eylemlilik türü 
olsa da Kuğulu’daki Kemalist kitle, 
Kızılay’da eylemlerin sürekli polis 
baskısıyla toparlanmakta güçlük çek-
mesi ve sol örgütlerin eylem alanıyla 
örtüşmeyen yönlendirme çabaları 
arasında kendimizi hiç bir yere ait 
göremedik. 

Bununla birlikte, eylemlerin ilk 
günlerinde alandaki cinsiyetçi ve 
militarist söylemlere karşı hazırladı-
ğımız mini bildiri oldukça etkiliydi. 
5 Haziran’dan itibaren yaydığımız ve 
farklı alanlarda dağıttığımız bildiri, 
özellikle erkekler açısından kendile-
rini sorgulatan vurucu bir dil geliştir-
miş oldu. Yanısıra alanlarda cinsiyetçi 
küfürlere sloganlarımızla yanıt verdik 
ve kadın hareketinin yıllar içinde ver-
diği mücadelenin bir sonucu olarak 
bugün alanda söylediğimiz lafların 
rahatça kabul gördüğüne şahit olduk. 

Eylemliliklerin durulması ile baş-
layan forumlarda, feministler olarak 
"kadınlar neden sokakta?" sorusunu 
ele aldık ve kürtaj, taciz, kadın cina-
yetleri gibi farklı konulara da dikkat 
çeken bir zemin yarattık. 

Gezi Parkı eylemlerinde Ankara’da 
yaşadıklarımız bize hem umut verdi 
hem de gelip giden korku hissini, en-
dişe ve karışık duygular içinde olma 
halini ve yaşananlara şahit olmanın 
verdiği mutluluk ve memnuniyeti 
aynı anda hissettirdi. Biraz da aşkı ha-
tırlattı bize bu mücadele. Eylemlerle 
birlikte geceleri daha özgür yürüdük 
sokaklarda. Aile dışında hayat var, 
demiştik; sloganımız sokaklarda 
karşılığını buldu.

Adana: 
Tomalar 
sokakları 
boşaltmaya 
yetmedi

Olaylar kitleselleşmeden önce biraz 
Twitter ve basından biraz da SFK mail 
grubundan gözlüyorduk Gezi’yi. Ağır 
basan his umutsuzluktu. Konu, koca Tak-
sim Meydanı'nda geçiyordu ama nice 
korkunç olaylara hiç ses çıkmıyordu ki! 
Polisin çok sert, ilk müdahalesinde içimiz 
ezildi. Bir avukat arkadaşımızın "mesleki 
deformasyon" saydığı, diğerlerimizin 
sadece bu ülkede yaşamaktan kaynaklanan 
şaşır-a-mama hallerimiz devam ediyordu. 
Kitleselleşme yayılıp 1 Haziran’da sokağa 
çıktığımızda her şey değişti. Belki bazı-
larımızın birkaç kere hissetmiş olduğu o 
boyuttaki “eylem coşkusu” çoğumuz için 
ilkti. Tomalar, gaz fişekleri burada da so-
kakları boşaltmaya yetmedi. İlk defa eyle-
me katılmış olanların çoğunlukta olmasına 
ragmen oldukça inatçı bir kalabalıktık. 
Cumhuriyet vurgusunun eylem deneyim-
sizliğinin bir sonucu olduğunu, ulusalcılı-
ğın öne çıkması ve slogan sıkıntısı olarak 
belirdiğini gördük. En çok "Her yer Tak-
sim, her yer direniş!" denildi. Başta çokça 
duyulan "Mustafa Kemal’in askerleriyiz." 
sloganı  -Mustafa Keser’in de katkısıyla- 
giderek azaldı. Yine ilk günler çok katılım 
yakalayan bol küfürlü taraftar sloganları, 
sosyal ağlardan ve sokaktaki feministlerin 
"Küfürle değil, inatla diren," çağrıları ve 
LGBTQ  insiyatifi üyelerinin başı çektik-
leri uyarılarla giderek tepki duyulur hale 
geldi. Eylemlerin en yeni ve vurucu yanı 
coşkulu dayanışma ruhuydu. Heyecanı 
arttıran ve günlerce eylemi mümkün kılan 
şey, bizce buydu. Sokaktaki kadın katılımı 
erkeklerinkine denkti, evlerinden tencere, 
tava çalarak katılan kadınlarla çoğunluğu 
dahi sağlıyorduk!

Her akşam şehrin etnik çeşitlilikteki 
çeperlerinden sloganlarla yürüyerek gelen 
beş bini aşkın insan, ilk günlerde merkez-
deki eylemliliği çok güzel besledi. Ancak 
daha sonra yürüyüş güzergahlarında sataş-
malarla çıkan gerginlik polisin bahanesi 
olmuştu; toplanıp gelmelerine izin veril-
medi. Mahallelerde eylemler devam etti 
-hala ediyor. Görece yeni  ve kozmopolit 
kuzey mahallelerde yoğun ulusalcı ruha 
sahip, kimi zaman kırk bin kişiye varan 
yürüyüşlerde uzun süre devam etti. 
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Buluşma ve eylem merkezi Atatürk 
Parkı’nda kamp da kuruldu. Takas 
standının kitap sayısı fazlalaştıkça kalıcı 
kütüphaneye dönüşmesini, beş kişi ile ilk 
çadırın kurulmasını takip eden günlerde 
kampçı sayısının hızla artması izledi. 
Politik, apolitik, her görüşten insan önce 
birbirine tahammül etti, sonra meraklı, 
anlamaya çalışma ve hatta yer yer uzlaş-
maya varan bir deneyim yaşandı. Başta 
LGBTQ arkadaşların karşılaştığı bazı 
olumsuz tavırlar, homofobinin  yerine 
pozitif ayrımcılığın çabucak inşası ile 
aşıldı. Parkta hazırlanan tüm kahvaltılar, 
ilk sabah verilen karara uyularak erkek-
lerce hazırlandı. Yemekler gönüllülerce 
park dışından getiriliyor, yine çoğu 
erkek olan gönüllülerce dağıtılıyordu. 
Siyasi partiler gelmeden önceki ilk 
yedi gün -ortak kararla- sadece iktidar 
talep etmeyen bayraklar -mor femina ve 
gökkuşağı- dalgalanıyordu. Sonradan 
bayraklarıyla gelen partilerin dayanış-
ma ruhu ile uyumsuzlukları, yepyeni 
atmosfere rağmen her zamanki öncülük 
iddiaları, tek taraflı ve üstten kurguladık-
ları iletişimleri yüzünden diye hissettik; 
“kitle” de  “hiç pozitif elektrik almadı”. 
On birinci gece saat iki civarı polis tüm 
kamp malzemeleri, mutfak ve kütüpha-
neyi  toplayıp götürdü. Kitaplarını soran 
genç arkadaşımıza bir komiser “Alacak-
ların arasında korsan kitap varsa ceza 
alabilirsin,” demiş. Duyarlılıklarından 

çok etkilendik!
Adana’da da forumlar başladı. Özel 

alan üzerinden politika yapma pratiği 
yavaşça yayılıyor. Emniyetin açıkladığı 
resmi eylemci sayısı doksan dört bin 
olmasına rağmen henüz, forum sayısı 
ve katılım kısıtlı. Yerel eylem, etkinlik, 
forumlar, gözaltılar vb. haberlerin ve 
tartışma notlarının yaygın bir şekilde 
paylaşılamaması, sanal sosyal gruplar 
ve forumlar arası koordinasyonun henüz 
örülememesi en büyük sorunlardan. 
Tartışmalar bazen gerginliklerle, hatta 
konuşma yerine slogan atma, yürüme 
önerileri ile dahi bölünebiliyor.

Hikayelerin kişisel eksende payla-
şımı, pek çok önyargı ile kemikleşmiş 
ideolojiyi esnetip kırabilecek bir zemin 
oluşturuyor.  Forumlar kısa vadede, 
merkezdeki şehir stadı, spor salonu ve 
gençlik merkezinin yıkılmasını önleye-
bilmek için kanallar yaratmak zorunda. 
Burada da TOKİ “ticari alan ve konut” 
için ihale açmış, STK’ların açtıkları 
davanın gidişatını etkilemek için geniş 
bir kitle desteği gerekli. Yerel seçimler, 
etnik ve cinsel ayrımcılık, Kürt mev-
zusu ve biraz da ekoloji ile militarizm 
tartışılanlar içinde en sık değinilenler 
arasında.

Gezi'nin ruhu Eskişehir parklarında
Gezi eylemlerine destek için sokağa 

çıktığımız ilk gün alanda gördüğümüz 
binlerce insanın hissettirdikleri inanıl-
mazdı. Binlerce insanı, bu kadar çok ka-
dın ve lgbt bireyi sokakta görmek umut 
vericiydi. Aslında bu topluma dair hiçbir 
şeyin bitmediğini, mücadelenin ve dire-
nişin gücünün etkisini de hissetmemizi 

sağladı. Polisin şiddeti karşısında yaşa-
dığımız ve tanık olduğumuz dayanışma, 
direnme duygumuzu daha da güçlendirdi 
ve biz kadınlar olarak bir kez daha ne 
kadar güçlü olduğumuzu gördük. 

Espark AVM’nin önünde kurulan 
çadırlarla birlikte çadırda direniş gün-
lerimiz başladı. Morel, SFK ve başta 

cinsiyetçilik ve 
homofobi olmak 
üzere tüm ayrım-
cılıklara karşı çı-
kan direnişçilerle 
birlikte açılan 
çadırda, SFK'nin 
t a r t ı şmala r ına 
katılan kadın 
arkadaşlarımızla 
birlikte biz femi-
nistler de Eski-
şehir direnişinin 
bir parçası olduk. 
Çadırımızda asılı 
olan “öldürmiy-
cez ölmiycez 

kimsenin askeri olmıycaz” ve “Ermeyim, 
Rumum, Kürdüm, Transım, Feministim” 
dövizleri çadır topluluğunun en radikal 
sözleriydi ve Türk bayraklarına rağmen 
bu sözler çadır hayatının sonuna kadar 
orada asılı kaldı. 

Morelli arkadaşlarımız çadırı düzen-
leme ve çadır hayatını sürdürmede bize 
göre daha fazla emek harcadılar; biz de 
gündüz ve akşam saatleri aktifimize 
gelen kadınlarla birlikte çadır direnişini 
sürdürdük. Yeni insanlarla umut dolu 
karşılaşmalar yaşamak, sürekli durum 
değerlendirmesi yapmak ve hem diren-
mek hem de direnişi konuşmak günlük 
yaşamımızın bir parçası oldu ve belki de 
ilk kez bu topraklarda yaşadığımız için 
kendimizi iyi hissettik.

İkinci haftanın sonunda çadırları 
kaldırıp, temsili bir çadırla ve diğer 
eylem biçimleriyle direnişi sürdürmeyi 
tartışırken, 15 Haziran’da Taksim’e ya-
pılan büyük saldırının hemen sonrasında 
kendimizi tekrar binlerle akan kitlenin 
içinde, “Her yer Taksim, her yer direniş!” 
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diye haykırırken bulduk. Eskişehir halkı 
Taksim’e destek olmak için yürüyordu 
ve kitledeki her insan her gün biraz daha 
insan oluyordu. Biraz azalarak da olsa üç 
gün süren bu büyük yürüyüşler kitlede 
olmanın tüm büyüsünü yaşattı bize. Bu 
yürüyüşlerin sonrasında yapılan halk 
mitinginde, neden bizden biri konuşmu-
yor duygusuyla bir anda harekete geçip, 
hemen orada oluşturduğumuz bir me-
tinle kürsüde kadının sesi olduk. O anda 
kürsüdeki adımız Derya’ydı. Kürsüdeki 
sesimizi ve miting alanında karma gruba 
attırdığımız “Susma haykır, kadınlar var-
dır!” sloganını duymanın coşkusuna paha 
biçilmez!

Sonra? Sonrası direnişe devam!  Polis 
saldırısına, gözaltılara rağmen Gezi’nin 
ruhu yaşamaya devam ediyor. Şimdi o ruh 
parklarda.

Bu yazıyı ortak yazdık ama aslında so-
kakta olmanın ve hissedilen bu dayanışma 
halinin her birimizde ayrı bir öyküsü oldu. 
Ortak duygumuz hayatımızda bize dair, 
özgürlüğümüze, dayanışmamıza, kadın 
gücümüze dair taşıdığımız umuttu.

İzmir'de direniş 
İzmir'de kadınlar örgütlü ve örgütsüz 

olarak her platformda, Gündoğdu’da, 
Karşıyaka’da, Bornova’da yer aldılar. 
Kadınların hep ön saflarda mücadele 
yürütmesi; sendika çadırlarında, Tabip-
ler Odası revirlerinde yer alması; mü-
dahil avukatlar ve taraftarların içindeki 
aktif kadın sayısının yüksek olması, bu 
bir aylık süreçte “Küfürle değil, inatla 
diren” eylemliliğinin  haklı bulunmasını 
ve kabul görmesini, sonuçta da sürece 
damgasını vuran küfürlü sloganların 
azalmasını sağladı. 

İzmirli feminist gruplar örgütlü 
olarak üç eylem gerçekleştirdiler Gezi 
sürecinde. Katılım sayısı az görünü-
yor olmakla birlikte bu üç eylem, ilk 
olarak dile getirilmesi, planlama, görev 
paylaşımı açısından ve alanda yarattığı 
coşkuyla İzmir’de yapılan eylemler 
içinde en etkililerden olabildi. Pankart-

lar hazırlanıp, sloganlar belirlenirken 
kadınların her türlü iktidarı reddeden 
"bu sefer arkadaş konuşsun", "tecrübeli 
kadın sayısını arttırmamız lazım", "ço-
ğalmamız lazım" mırıltıları eşliğinde 
şarkılı, türkülü ve insanın ciğerine 
işleyen işler yapıldı. 

Yatay ilişkiler kurarak,  kendi dert-
lerimizden yola çıkarak ürettiklerimizin 
çok daha sahici ve çoğaltıcı olduğunu 
bir kez daha yaşadık, gördük. 

Eksiklikler olmadı mı? İletişim 
ağımız zayıftı; işlerin çoğu, alanda 
karşılaştığımızda "hadi yapalım" deme 
coşkusu ve yılların becerikliliği saye-
sinde kotarıldı. Birçok feminist kadın 
alanda sorumluluk yükleniyordu, ama 
yapılanların çok azı feminist politikaya 
uygun içerikle yapıldı. Gezi süreci bun-
dan sonra daha örgütlü davranmamız 
gerektiğini gösterdi özetle.

Gezi hikayesi :
O öğrendiğimiz korkunun sonu mu?

Gezi Direnişi üzerine yazmak zor. 
Bu kadar benzemezi biraraya getiren 
bir direnişin tahlilini yapmak da. Her 
tür “destan”, “masal” söyleminden im-
tina ederek, kendi öznel hikayelerimizi 
anlatmak mümkün sadece… Şimdilik…

Benim hikayem de 31 Mayıs’ta 
başladı. Biber gazı bulutu içinde birbiri-
mizle ve Emek’le vedalaşan Emek-çiler 
birkaç gündür Gezi’deydik. 31 Mayıs’a 
kadar mesele Gezi Parkı ve imledikle-
riydi. 31 Mayıs sonrası ise meselenin ne 
olduğunun binlerce cevabı oldu. Benim 
için öncelikle metroyla Taksim’e gelir-
ken kapanan kapılar ardında, oturma 
eylemi yaparken, Sıraselviler’de yemek 
yedikten sonra üstümüze bocalanan en-
vai çeşit kimyasalla gördüğümüz haşere 
muamelesiydi, polis şiddetiydi, devlet 
şiddetiydi. Ben de şiddetin her türü 
gibi polis şiddetinden de korkardım, 
kaçardım. Erkek şiddetinin kadınlara 
yaptıkları malumken üniformalı, silahlı, 
kasklı, coplu ve arkasına devleti alan er-
keklerin şiddetinden korkmamak müm-
kün mü! Peki sonra nasıl oldu da -haydi 
itiraf edelim- hepimiz “Sık Bakalım” 
demeye başladık? 

31 Mayıs günü, Kazancı Yokuşu’ndan 
koşarak inerken apartman önlerinde 

kurdukları gönüllü acil müdahale bi-
rimleriyle talcid, sirke, limon ne varsa 
yakalayıp yüzümüze süren kadınlardan 
mıdır, öğleden sonra Taksim’e akın eden 
binlerden midir, daha kötüsünden kork-
mayı manasız kılan bir şiddetin içinde 
kalmaktan mıdır bilmem ama korkunun 
hükmü kalmayıverdi. Öğrendiğimiz ve 
bulaşıcı olan o korku birbirimize hızla 
bulaştırdığımız bir korkusuzluğa dönü-
şüverdi sanki…

Günlerce adını koyamadığım o flu 
korkusuzluk hali benim için o kırmızılı 

kadının fotoğrafını gördüğümde mi 
netleşti, kaçmaya hazırlanan kalabalığa 
“durun sadece bir toma geliyor” diyen 
kadınla göz göze gelince mi? Topuklu 
ayakkabılarını bağcıklarından düğümle-
yip omzuna asmış polis barikatına doğru 
yürüyen kadını görünce mi? Bilmiyo-
rum ama anladım ki bizim korkularımız 
yalnızlığımızdan! Gecenin geç vaktinde 
o sokaklarda, şiddete karşı o evlerde 
ve bazen alanlarda, meydanlarda da… 
Korktuğumuz zamanlar da oldu şüphe-
siz. Ama bu seferki öyle bir korkusuzluk 

Melek Özman
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hali ki korkmaktan da korkmadık…
Kadınlar adına kadınlara rağmen ko-

nuşan adamlar, yüzde elli biri kadın olan 
bir direnişi erkek erkeğe temsil edebi-
len adamlar, düşman addettikleriyle 
aynı dille küfredebilen adamlar, “Gaz-
dan adam”lar, Gezi “destanlarını”, 
“masallarını” anlata duran adamlar… 
Ne gam! Her şey bir çırpıda değişi-
verecek değildi ya! Tabii ki kürtajdan 
3 çocuğa daha diyecek onca şeyimiz 
varken, “küfürle değil inatla diren” de-
mek, duvarlara yazacak onca şeyimiz 

varken yazılanı düzeltmek durumunda 
kalmamızı, yani direnişteki çifte 
mesaimizi de hatırlayacağız. Ama en 
çok o kalabalık umudu, gözlerimizi 
kapadığımızda kare kare hatırlamak 
için defalarca seyrettiğimiz bir film 
gibi hatırlayacağız. 

Korkularımız kadar korkusuzlu-
ğumuzla yaralarımız ve merhemleri-
mizle, kalabalıklığımız ve yalnızlığı-
mızla, yola nasıl devam edeceğimizle 
yüzleşeceğimiz bir hikayeye doğru 
yola çıktık, şüphesiz bu yolda zorlu 

bir çifte mesai bekliyor feministleri. 
Ama ne gam! Kırmızı ceket giydiği için 
öldürülen kadınların ülkesinde, kırmızı 
ceket giyen kadınların hayatta kalabile-
ceği umudunun resmi olarak kırmızılı 
kadını gördük, çok defalar ya da bir an 
için kırmızılı kadın olduk, yanı başı-
mızda binlerce kırmızılı kadın gördük, 
birbirimize o umutlu korkusuzluğu 
bulaştırdık, hafızalarımızda umutlu 
binlerce kareyle dolu bir hikayemiz var 
artık,  az şey mi?  Ki hikayemiz henüz 
bitmedi. Sürecek…

Neden sevdik Gezi'yi?

Üç ağaç milyonları sokağa döken bir 
direnişe nasıl dönüşür, sorusuna herkes 
bildiği, gördüğü, izlediği yerden cevap 
vermeye, durumu anlamaya, tahliller 
yapmaya çalışırken, şimdilik sadece 
direnişe neden gönlümüzü kaptırdığı-
mızı anlatmanın lüksünü kullanmak 
istiyoruz bu sayfada. 

Öfkemizin bizi sokaklara atışının 
üzerinden nerdeyse iki ay geçti ve 
fakat şükürler olsun hâlâ eve dönmeye 
niyetimiz yok! Evle sokağın birbirine 
karıştığı bu hayırlı günler; farklı top-
lumsal kesimlerin, grupların 
ve cinsiyetlerin biraraya gele-
rek farklı direniş biçimleriyle, 
topyekûn birlikte direnmenin 
neden ve nasıl mümkün 
olabilirliğiyle ilgili sayısız 
deneyimler sundu bizlere… 

Direnişle birlikte hepimiz 
farklı biçimlerde de olsa 
silkelendik. En çok da tabii 
ki yüzde 50 yalanını dilinden 
hiç düşürmeyen Erdoğan, tek 
adamlığı ve kibirliliğini sor-
gulamaktan imtina ile sakınan 
dava arkadaşları Gül ve Arınç 
da kendi meşreplerince sil-
kelendiler. İstanbul Valisi silkelenmeyi 
geçip sarsıntıya uğradı. Polislerin kask, 
cop ve gaza dayalı gücü ve şiddetinin, 
direnişçiler tarafından nasıl alt üst edil-
dikleri üzerine yüzlerce videoyu hep 
birlikte izledik.

Tarih boyunca kuşaktan kuşağa 
geçen, benzer politik direnme yöntem-
lerimiz, ezberbozan yeni yöntemlerle 
buluşarak daha kuvvetli bir etkileşimin 
mümkün olabilirliğini gösterdi. Bu daha 
başlangıç diyerek sokaklara dökülenler; 

zorla dayatılan bir hayatın nasıl geri 
tepebileceğini hem iktidara hem iktida-
rın başta güvenlik güçleri olmak üzere 
tüm kurumlarına karşı gösterdi. Bu 
direnişten nasibini, kuşkusuz iktidardan 
yana tarafını, bütün meslek ahlakını bir 
kenara bırakarak seçen ana akım medya 
da aldı. 

Toplumsal olarak çözülemeyen ve 
helalleşilemeyen her bir sorunun, as-
lında direniş sahasında bulunan herkesi 
nasıl gerilimlere soktuğunun çok açık 
görülmesine karşın, farklı kişi, grup 
ve toplulukların ütopyalarına da göz 
kırpıyordu bu direniş ruhu.

Feminizm açısından baktığımızda; 
cinsiyetçilik direnişin yanı başında kol 
gezse de, feminist söz ve yöntemlerin 
belki de ilk defa geniş bir düzlemde faz-
la sayıda kadın tarafından sahiplenildi-
ğini görüyorduk. Kadın cinayetlerinden 
kürtaja ve kaç çocuk doğuracağımıza 
kimin karar vereceğine dair yazılan çizi-
len ve dillendirilen her söze kadınlar ve 
tüm direnişçiler tarafından sahip çıkıldı. 
Hele başbakanın erkeklerle fıtratımızın 
eşit olmadığını söylediği günden bu 

yana biriken meşru öfkenin tüm hıncını, 
kadınlar direnişin her safhasında, her 
alanında yer alarak adeta erkek egemen 
zihniyete meydan okuyarak gösterdi. 
15 gün de olsa direniş alanında tacize 
uğramadan yaşayabileceklerine ve 
tacize uğradıklarında ise hesabını yine 
kadınların sorabileceklerine olan gü-
venle dolaşıldı. 

Feminist politika ve yönteme göz 
kırpan anlar bizi Gezi'ye iyice ısındırdı. 
Kimse bir başkasının kurtuluşu için 
orda değildi ama kurtuluşun tek başına 
olmadığının da farkında olarak... Bu 
yüzden "Ankara İstanbul için sokağa 

çıktı, Ankara gaz yiyor, İstan-
bul piyano dinliyor" ayrıştır-
malarına prim verilmedi. İlk 
adımda sokağa çıkışın nedeni, 
İstanbul Gezi parkındaki üç 
ağaçta sembolleşen kentsel 
yaşam alanları talebiydi ama 
sonraki adımlar Ankara'nın, 
Eskişehir'in, Hatay'ın, Ada-
na’nın, Mersin’in ve diğer 
onlarca şehrin kendi öfke 
ve isyan adımlarıydı! Farklı 
ezilme biçimleri yaşayan, 
farklı hak ve özgürlük talep-
leri olanların öfkesi, her yerde 
hükümet istifa ortak talebine 

dönüştü kısa zamanda. Politik söz ve 
eylemlilik herkesin kendi hayatından 
yola çıktığı, kendi diliyle oluşturduğu 
sahici bir hal aldı. Direniş tüm çoğul-
culuğuyla ve farklılıklarıyla birarada 
durma sınavı verdi ve farklılıklarımızla 
aldığımız yol hiç de burun bükülecek 
gibi değildi...

Her direniş biçiminin ayrı bir kıyme-
ti ve tezahürü vardı Gezi'de. Barikatta 
olanla barikatların ardını dolduran, be-
denleriyle ve varlıklarıyla direnen yüz 

Öfkemizin bizi sokaklara atışının üzerinden nerdeyse iki ay geçti ve fakat şükürler 
olsun hâlâ eve dönmeye niyetimiz yok! 
Lale Bakırezer - Nacide Berber
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binler bizim yüreğimizi yerinden oyna-
tırken polisin ve muktedirlerin 'aklını 
alıyordu'. İlk defa bu insanlar arasında 
hiyerarşi kurma çabaları asılı kaldı ha-
vada. Hiyerarşisiz direniş, eylem ve 
örgütlenme biçimleri sanırım kalbimizi 
en çok fetheden kısmıydı Gezi'nin...

Forumlar "küçük grupların" ve 
temsiliyeti reddeden bir çoğulculuğun 
habercisiydi. Herkes kendi sözünü dile 
getiriyordu. İnsanların birbirini duy-
duğu, dinlediği, birbirine dokunduğu 
parklarda; ortak sözün, politikanın 
üretilmeye çalışıldığı ve feministlerin 
bir yöntem olarak deneyimlediği “yol 
verme” yöntemleri sıkça görüldü. 
Kadınların erkek şiddetiyle başa çıkma 
yöntemleri gibi, direnişin polis şidde-
tiyle başa çıkma yöntemleri de çeşit 
çeşitti. Zira, feminizmin de bolca kafa 
yorduğu pasif direniş biçimlerine epey 
seçenek sundu Gezi... Feminist çadırın 
önüne koyduğumuz panonun üzerine 
kadınların yazdığı taleplerin, feminist 

taleplerle kol kola gezmesi haklı sözü-
müzün bir kez daha gücünü ve çıplak-
lığını gösteriyordu. Cinsiyetçilik alanda 
sık sık karşımıza çıksa da direnişin 
bugünden değişim ve dönüşüme açıklı-
ğı su götürmezdi. Biliyoruz ki dünyayı 
sarsan bütün direnişlerde, devrimlerde 
kadınlar her zaman en önlerdeydi; 
Gezi'de de durum farklı değildi. Ama 
bu sefer görmek istemeyenlerin bile 
görmek zorunda kaldığı bir "kadınlık" 
durumu vardı Gezi'nin. Direnişin pek 
çok simgesi kadındı. Kırmızılı kadın, 
siyahlı kadın, başbakana cüretkâr so-
ruları soran kadın vesaire... O kadar ki, 
her devrim sonrası evinize dönün çağ-
rılarını yapamayacakları kadar çoktuk 
ve özneydik bu topraklarda... Bu sayede 
ilk defa yan yana direndiğimiz gibi yan 
yana da mücadele etmeye, yıktığımız 
gibi bugünü ve yarını birlikte kurmaya 
başlayacağız... 

Fakat bir hal vardı ki; o da ortak 
mücadele ruhunun ve özgürlüğün aynı 

zamanda yaratıcılığı nasıl geliştirdiğiy-
di. Daha önce politik hareketlerde hiç 
yer almamış kadın ve erkeklerin; bazen 
güldüren ve düşündüren, bazen hayrete 
düşüren sarsıcı yaratıcılığı... Direnişin 
mizahtan ve kendi dilinden, eylemliğin-
den aldığı güç, bu direşin en büyük güç 
ve moral kaynaklarından biriydi. 

Sadede gelirsek; bol sorulu Gezi 
direnişi için şimdi görünenin ardına 
ve ötesine bakma zamanı. Ne mutlu ki 
ufukta tek bir cevap gözükmüyor, çok-
luğun varlığı gibi cevaplar da çoklu... 
Öznelerinin ve müştereklerinin çok 
olacağı bir örgütlenme modeli, "ben" 
diliyle birlikte biz dilinin çoğalması, 
şiddetsiz eylem biçimleri, alandaki cin-
siyetçiliğe karşı yöneltilen eleştirilerin 
dikkate alınması olumlu gelişmeler 
olsa da feministlerin halen mücade-
lenin siyasal özneleri olduğuna karşı 
direnenlere inat, umutluyuz... Ve umudu 
büyütmek ve gerçekleştirmek için bu 
daha başlangıç, mücadeleye devam!

Şu sıralar bir toma furyası ortalığı 
kastı kavurdu. Herkes ondan bahsedi-
yor, adını duvarlara yazıyor. Ama sen 
gel bir de bizden dinle toma gerçeğini... 
Şimdi, bu toma bizi en son 1 Mayıs’ta 
görmüş beğenmiş, o zamandan beri 
sinsi sinsi izliyormuş. 31 Mayıs’ta Ge-
zi Parkı atmosferinin de gazına gelip 
ortaya çıktı. Bakıyoruz habire oradan 
buradan yolumuza çıkıyor, bizi görme-
ye çalışıyor, belli yani bir şey var, bir 
bakalım dedik nasıl biri bu toma.

Açıkçası aramızda tomaya yönelik 
hislerde bazı farklılıklar oldu. Bir 
kısmımız daha ilk görüşte “valla çok 
iyi bir toma ama elektrik alamadım” 
diyerek olay mahallinden uzaklaştı. 
Bir kısmımız belli bir mesafeden 
izledi. Evet, belki “Biber gazı oley!” 
filan gibi cümleler sarf ederek tomaya 
umut vermiş de olabiliriz. Bak bizde 
yalan yok, bir kısmımız da barikatta 
randevu kesme, taş atmak suretiyle 
kur yapma gibi şeyler de yaptık. Ama 
sonuç olarak baktık ki toma bildiğin 
erkek. Sevgisini gaz, plastik mermi, 
tazyikli su sıkarak falan gösteriyor. Bir 
de üzerine mahallenin çocuklarından 
Mutlu’yla haber yollamış: “Parkta 
fazla takılmasın, orada kızlı erkekli 
ortam yapıyorlar, en az üç toma diye 
tekrarlaya, tekrarlaya eve gitsin” diye. 
Tabii biz hepten çıldırdık, tomayla 

yollarımızı ayırmaya karar verdik.
Fakat toma bu, “ayrılmak istiyo-

rum” cümlesini kavrayamayan koca 
misali bizi nerede görse koşa koşa 
gelmeye, gazları suları sıkmaya devam 
ediyor. Biz de bir yandan tırstık ama 
bir yandan da ulan dedik biz yüzyıldır 
erkek şiddetine direnmişiz toma değil 
feriştahı gelsin. Velhasıl tomayla 
yüzleşmeye karar verdik, çıktık yola. 
Tabii toma da o sırada amcaoğulları 
akreplerle filan “seviyorum uleyn” 
diye muhabbetteymiş. Haberi alınca 
İstiklal’in diğer ucundan göründü. 
Yaklaştı yaklaştı ama biz de kıpırdamı-
yoruz. Sonra geri çekildi. Dedik her-
halde durumu anladı gitti. Fakat artık 
emniyetten ağabeyleri “bir kadınlarla 
başa çıkamadın” diye ayar mı verdi ne 
yaptıysa baktık yine geliyor. Bu sefer 
dedik oturup insan gibi konuşalım, 
sonuçta burası medeni bir ülke. Neyse 
oturduk İstiklal’e tam çay söyleyece-

ğiz bu yine “seni seviyorum, gel son 
bir kez konuşalım” deyip gaz atmasın 
mı? O sırada bizim tepkiler gene çeşit-
lendi. Bir kısmımız depar atıp kendini 
iki saniyede Sıraselviler’de bulurken 
bir kısmımız gaz kapsülüne gelişine 
vurmaya, bazılarımız tomacı polislerle 
kavgaya tutuşurken bazılarımız  düzey 
atlayarak gaz içerisinde maskesiz 
oturmayı sürdürmeye başladı. O arada 
toma da kaçıp gitmiş, biz de bir sürelik 
karmaşadan sonra sokaktan ayrıldık.

Bu sıcak temastan sonra tomayla 
daha pek çok münasebetimiz oldu, 
belli ki daha da olacak. Şimdi buradan 
bir de tomaya seslenmek istiyoruz: 
“Sevgili toma, eninde sonunda herkes 
gibi sen de öğreneceksin ki, ister bir 
ilişki, ister bedenlerimize yönelik 
politikalar, ister bir parkın yıkımı söz 
konusu olsun, hayır hayır demektir. 
Sen bunu kavrayıncaya kadar sokak-
larda görüşmek üzere!”

Açıklıyoruz: Toma gerçeği!
Delta Meriç
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Gezi, kamusallıklar, kadınlar
Kamusal alanlarda varolmanın siyasetinin tam da özel olanın, kadının 
cinselliğinden anneliğe, erkek şiddetine kadar sorgulanmasıyla iç içe olduğunu 
tekrar somutladı Gezi deneyimi kadınlar için

İstanbul gibi bir kentin Taksim 
Meydanı’ndaki parkta başlayan 
bir direnişin kadınlar açısından 
neler gösterdiğini, ne gibi ihtiyaçları 
açığa çıkardığını anlamlandırmaya 
çalışırken, Türkiye’de özel olarak 
parkların, genel olarak kamusal 
alanların neler ifade ettiğine de bak-
mak gerekiyor. 

Kamusal alanların hafızaları 
vardır, bilhassa mücadele veren 
veya ezilen gruplar için. Taksim 
Meydanı’nın 1 Mayıslar veya Ga-
latasaray Meydanı’nın Cumartesi 
Anneleri için anlamı, sembolik bir 
eylem alanı olmasından çok daha 
öte, bir direniş ve şiddet tarihini de 
barındırır. Eyleyerek bir alana sahip 
çıkmaktan söz ediyorum. Kentler-
de parklar, Türkiye’de erkeklerin 
dahi aktif olarak kullandıkları, 
kolektif ihtiyaçlara cevap veren 
yerler değil. Dünyanın başka 
yerlerinde olduğu gibi, insanla-
rın buluştuğu, kimi etkinlikler 
düzenlediği, sosyalleştiği yerler 
de pek değil. Elbette erkekler, 
kadınlara kıyasla, çok daha rahat 
şekilde parkları kullanabiliyorlar 
her şeye rağmen. Kadınlar açı-
sından ise, Türkiye’de parkların 
birçok kamusal alan için geçerli 
olduğu gibi böyle bir hafızası 
ve çağrısı yok. Başbakan aslında 
doğru söylüyordu “protestolara 
katılanların yüzde 95’i Gezi Parkı’nı 
bilmiyordu” derken. Bilhassa 
kadınlar için. İçindeyken güvende 
hissedilmeyen, bakışlara veya tacize 
uğranılabilinen, geceleri mümkünse 
çevresinden geçmenin tercih edile-
ceği, neredeyse unutulmuş birçok 
parktan biriydi Gezi pek çok kadın 
için; neden özellikle bilinsindi ki. 

Gezi’de çadırların kurulmasıyla 
başlayan o çoğul süreçte erkekler 
ve kadınlar bir parkı kullanmanın, 
kolektif, gündelik ve politik birçok 
sıkıntısıyla birlikte, özgürlüğünü de 
yaşadılar. Sadece Gezi değil, İstiklal 
Caddesi ve sokakları açısından da, 
devletsiz bir alanda bulunmaya, ya-
şamaya yönelik bir özlem ve ihtiyaç 

patlaması, o alanlarda karşılaşma-
ların zorlu ve umut verici pratiği ile 
içe içe varoldu. Erkekler açısından 
böyle ise, kadınlar için daha da 
fazlası vardı: Geceleri sokakların 
erkek şiddetiyle anlamlanmasını, 
yaşamasa bile öğrenmiş, sokağa 
dair farklı birçok kadınlık deneyi-
minin sonrasında kadınlar birden 
kendilerini bir parkın içerisinde 
buldular. Kadın erkek sabahlara 
kadar bir arada, ortak iş yapar, 
birlikte yaşar halde, sözünde ısrarcı 
biçimde varolmak başlı başına bir 
meseleydi. Dahası, belli bir saat ve 
yer sınırıyla geceleri ve sokakları 
yaşamayı öğrenmişken birden bu 
sınırları kadınların bedenleriyle, va-
roluşlarıyla bizzat delmelerine tanık 
olduk. Çadırlarda, çimlerde, revir 
şeritlerinde, İstiklal’in ara sokak-

larında, eylemlerde, toplantılarda 
çoğunlukla rahatça varolabilmek, 
gecenin geç saatlerini görmek, 
yaşananlara müdahil olmak, başka 
zaman zor cesaret edilecek biçimde 
erkeklere cinsiyetçi muamele, küfür 
vb. sebeplerle itiraz etmek öngörüle-
mez bir deneyim bütünüydü.

Gezi deneyimi nostaljikleştikçe 
zorluklarının silinme ihtimali var. 
Kadınların sokakta, parkta, toplan-
tılarda, polis şiddeti karşısında, as-
lında temel olarak, evlerin dışında, 
erkeklerin ilan edilmiş alanlarında 
bunca yer almaları elbette küçük 
büyük çatışmalarla mümkün oldu. 
Kimisi “Bugün hangimiz parka 
gideceğiz?” sorusunu sordu kocala-
rına ve çocukları daha çok bıraktılar 
onlara, kimisi “ev işini bırak dünya 

dursun” misali ev işlerinden çekildi 
böylece, kimisi toplantılarda söz 
hakkı için defalarca ısrar etmek 
zorunda kaldı, kimisi parktaki iş bö-
lümünde kadınlara çağrının mutfağa 
olmasına sinirlenip güvenlik işine 
soyundu. Nihayetinde biz sokaklar-
da laf yediğimiz, tacize uğrayabiliriz 
gözüyle baktığımız adamlarla da o 
mekanları birlikte kullanıyorduk.

Direnişte kadınlara uzatılan 
mikrofonlarda en çok dile getirilen 
itirazların, AKP’nin kadınların be-
denlerine yönelik baskıcı politikala-
rına dair olması da o yüzden şaşırtıcı 
değil. Mayıs sonundan beri sokakları 
bunca sahiplenmek ile kendi bedeni, 
yaşamı hakkında söz sahibi olmakta 
diretmek arasında bir bağ var. Kürtaj 
yasağına, üç çocuk söylemine, özgür 

cinselliğe yönelik baskılara, anne-
lik dayatmasına, erkek şiddetine 
itiraz eden kadınlar, feministler 
değil sadece. Feminist yöntemi 
hatırlatırcasına, illa kadınların 
bizzat kendilerinin değil ama 
feminist sözün örgütlendiğinin 
göstergesiydi bu. Kamusal alan-
larda varolmanın siyasetinin tam 
da özel olanın, kadının cinselli-
ğinden, anneliğe, erkek şiddetine 
kadar sorgulanmasıyla iç içe 
olduğunu tekrar somutladı Gezi 
deneyimi kadınlar için. 

Kentsel dönüşüm, kentlerin 
ancak kimilerinin kullanımına açık 
hale gelmesi, özelleşmesi ve yaşam 
tarzına müdahale gibi meselelerin 
kadın düşmanı politikanın hayata 
geçirilmesinde zemin oluşturduğu, 
kentin kullanımında kadınlar vardır 
diye ısrar etmenin, kürtaj veya 
kadın istihdamı politikalarıyla ne 
kadar bağlantılı olduğu, AKP’nin 
de hayal dahi etmediği ölçüde 
Gezi direnişiyle iç içe geçti. Kente 
müdahale ile kadın bedenine mü-
dahale arasındaki bağ teşhir oldu. 
Kadınların sokakları, parkları, 
eylemleri sahiplenmesi, kendile-
rini var etmeleri bu direnişin en 
esaslı sonuçlarından biri olageldi: 
Gezi’nin de artık bir dolu hafızası 
var, kadınlar için ise ayrıca bir ufuk, 
tadı damakta kalmış bir prova. 

Cemre Baytok
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Gezi, kamusallıklar, kadınlar

Geçen bölümü bell hooks’un 
beyaz heteroseksüel femi-
nistlere öfkesinden söz ede-
rek bitirmiştim. Harekete, 

babasının evdeki iktidarına ve erkekle-
rin sevme biçimine tepki olarak katılan 
hooks, cinsiyetçiliğin ve ırkçılığın siyah 
kadınlar üzerinde yarattığı etkileri ve 
bu iktidar kalıplarının siyah kadınlığı 
değersizleştirme görüntülerini inceler-
ken, beyaz-egemen-kapitalist patriyar-
ka biçimlerine ciddi eleştiriler geliştir-
di. Feminist meseleler olarak ele alınan 
konular, sadece beyaz kadınların dene-
yimleriyle belirleniyor; ırkçılık, sınıfsal 
önyargılar ve cinsel tercihlerle ilgili ko-
nular es geçiliyordu. Feminizmin merke-
zi öznesi kolonyal, beyaz, orta üst sınıf 
mensubu, heteroseksüel cinselliksizleş-
tirilmiş bir özneydi. 70’lerin lezbiyenleri 
ortak paydaları lezbiyenlik olan herhan-
gi iki kadının aşkın bir bağı paylaştığına, 
dolayısıyla başka hiçbir niteliğin ya da 
deneyimin önemli olamayacağına inan-
mışlardı. 

Monolitik lezbiyenlik anlayışına ilk 
ve en zorlu başkaldırılar, chicana lez-
biyenler ve siyah lezbiyenlerden geldi. 
hooks’un yanı sıra Barbara Smith ve 
Audre Lorde gibi siyah feministler, Glo-
ria Anzaldúa ve Cherrie Moraga gibi 
chicanalar, Merle Woo, Paula Gunn Al-
len gibi beyaz olmayan lezbiyenler, ikin-
ci dalga feminizmden gelen ABD mer-
kezli radikal ve liberal feminist teorinin 
barındırdığı ırkçılığa ve heteroseksizme 
karşı savlar geliştirerek postfeminist ya 
da queer hareketliliğe bağlılıklarını dile 
getirdiler.

Moraga ve Anzaldua, lezbiyen de-
neyimlerin aynı olduğu varsayımını sert 
eleştirilere uğratarak lezbiyen eleştirinin 
amacının, daha esnek bir lezbiyen edebi 
kimliği yaratmak, farklı kültür ve etni-
sitelerden lezbiyen kadınlar arasındaki 
ilişkilere ve temsiliyetlere yer vermek 
olması gerektiğini öne sürdüler.1 Siyah 
feminist eleştiri alanını neredeyse tek 
başına oluşturan Barbara Smith de aynı 
düşüncedeydi; üç siyah kadın yazarın 
-Gloria Naylor, Alice Walker, Audre 
Lorde- otobiyografik romanlarını incele-

yerek Naylor’un lezbiyen karakteri, ede-
biyatın erken dönemlerindeki motifleri 
ödünç alarak, kurbanmışçasına kurgula-
masını eleştirirken, Walker’ın The Color 
Purple’ını bir fabl olarak değerlendirir. 
Yalnızca Lorde’un Zami’sinin tamamen 
siyah lezbiyenlerin tarihsel yerleşimi ve 
kültürüyle ilgili olduğu sonucuna varır. 

“Siyah, feminist, lezbiyen, anne, 
şair” kimliklerini benimseyen Audre 
Lorde’un edebiyat eleştirisine en büyük 
katkısı çeşitli anne-kız ilişkilerini ve 
mitlerini, gerçek ile kurmaca arasındaki 
ikiliği bulanıklaştıran fantezileri ele alan 
biyomitografi türünü kazandırmış olma-
sıdır. Lorde şiirlerinin çoğunda, anneler 
ve kızlar arasındaki nefretten bahseder-
ken, kendi biyomitografisi olan Zami: A 
New Spelling of My Name (1982), hem 
annelik etiğine bağlanması hem de onu 
sökmesiyle ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Lezbiyenliğini, cinselliğin ötesinde bir 
aşk olarak tanımlayan Lorde, lezbiyen-
liğin cinsellik boyutuna indirgenerek bir 
aşağılama ve fetişizm aracı haline getiri-
lişine öfkeliydi. Lorde başta olmak üze-
re pek çok siyah lezbiyen, Blues ve ru-
hanilik ile işbirliği yaparak yeni bir dilin 
keşfini araştırdı. Lorde’un 
edebi gelenek için-
de yaptığı dev-
rimi izleyen 
Alice Wal-
ker da 
lezbiyen 
eleştiri-
ye wo-
m a n i s t 
(kadıncı) 
k a v r a -
mını ka-
z a n d ı r d ı . 
K a v r a m ı , 
feminist te-
riminden ayrı 
olarak, Afrika 
merkezciliğini kut-
lamak ve daha geniş bir 
kadınlık resminin ortaya 
çıkmasını sağlamak için kul-
lanan Walker’ın eleştirel bakışı, 
siyah kadınların kendi “eleştirel öy-
külerini” nasıl adlandırıp kontrol ede-
bileceklerine dair önemli bir örnektir. 

70’lerin sonu ve 80’ler lezbiyen eleş-
tirinin geliştiği, yeni kavramların ve teo-
rilerin ortaya atıldığı önemli bir dönem-
dir. Lezbiyen edebiyat geleneği için bir 
dönüm noktası olan Lesbian Images’da 
(1975) Jane Rule, edebiyat kanonunun 
ve fallik edebi geleneklerin feminist bir 
eleştirisi olmadan lezbiyen eleştirinin 
gerçekleştirilmesinin zor olacağını or-
taya koyar. Ona göre eleştirinin amacı, 
daha çok lezbiyen okur yaratmak olma-
lıdır. 

Bonnie Zimmerman ise lezbiyenin 
güçlü, dişil rol modelleriyle birleşmiş 
ancak şiddetin olmadığı inançlarla ilgi-
lendiğini belirtir.2 Lezbiyen bildungsro-
manlarını inceleyen Zimmerman’a göre, 
bu tür romanlarda bildunga ulaşmak, 
lezbiyen kahraman için “dolaptan çık-
makla” aynı niteliktedir. Lezbiyen, kendi 
cinselliğine doğru çıktığı simgesel yol-
culuğun sonunda kendi kimliğini kurar. 
Türün önemli örneği Nancy Garden’ın 
Annie on My Mind (1985) romanındaki 
lezbiyenliğini ilan etme, heteroseksüel 
sisteme başkaldırı, lezbiyen aşk, cinsel-
lik ve alternatif kimlik bu tür romanlar-
daki ortak temalardır.

N e 
var ki 

Zimmerman 
l ezb iyen l i ğ i 

Rich ve Daly gibi 
geniş bir yelpazeden 

tanımlar. Ona göre bir 
kadın yazarın eserinde, top-

luma başkaldırı ve güçlü kadın 

Lezbiyen aşkın feminist eleştiri için 
kazanım ve imkanları - IV
Lezbiyen terminolojide fetiş, fallustan ve fallusun penise indirgenmesinden 
kurtarılarak aşıklar arasındaki farkı ve arzuyu belirleyen herhangi bir nesne, herhangi 
bir göstergedir

Hande Öğüt
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imgeleri varsa; klasik, düz anlatım yok-
sa o eser lezbiyen edebiyatına aittir. Yine 
Paulina Palmer’ın herhangi bir eserde 
kadın olmakla ilgili bir özelliğin bile 
reddedilmesinin, o eseri lezbiyen romanı 
yapacağını kabullenmesi aynı derecede 
risklidir. Geleneksel lezbiyen edebiyatı 
ve eleştirisi ile postmodern lezbiyen ede-
biyatı arasındaki belirgin ayrım ortaya 
çıkar bu bağlamda. Birincisi daha özcü, 
lezbiyenlerin deneyimleri için kullandığı 
doğal bir araç gibi görülürken, ikincisi, 
kanon dışı ve değişken kimlikleri temsil 
eder. Postmodernizmin lezbiyen edebi-
yat eleştirisine etkilerini incelediği ese-
rinde Marilyn Farwell lezbiyenliği sabit 
olmayan bir terim olarak tanımlar; lez-
biyenler geleneksel olarak ne erkek ne 
de kadın tanımlarına uydukları için, cin-
siyet kategorilerinden, kimlik kısıtlama-
larından ve ikili karşıtlıklardan kurtul-
muşlardır; heteroseksüel ve patriyarkal 
düzenin dışındadırlar.3 Monique Wittig, 
Judith Butler ve cinsel kimliğin de söy-
lemle ilgili bir özellik olduğunu düşünen 
Diane Fuss gibi birçok postmodern ku-
ramcıya göre de lezbiyenlik belirsiz ve 
kategoriler dışıdır. 

Lezbiyenliğin, kadın olmanın anlam 
ve önemine dönüşü temsil etmediğini, 
dişilliği kutsamak anlamına gelmediği-
ni, kadın merkezli bir dünyanın işareti-
ni vermediğini söyleyen Butler’a göre, 
lezbiyen cinsellikte bir özgüllük bulu-
nabileceğini ileri sürmek, lezbiyen cin-
selliğin bir vakitler heteroseksüellikten 
ibaret olduğunu iddia etmeye mecbur bir 
karşı sav gibidir. 

Monique Wittig de yine lezbiyen ha-
reketin ve feminizmin temellerini sarsan 
bir düşüncenin yolunu açmıştır: “Lezbi-
yen kadın değildir”! Madem kadınlar he-
teroseksüel toplumsal düzende sabit bir 
yer tutmaktadır, o halde biri bu yeri iş-
gal etmiyorsa o kadın değildir. Lezbiyen 
cinsiyet kategorilerinin ötesinde yer alan 
tek kavramdır, çünkü adlandırılan özne 
(lezbiyen) ne ekonomik ne politik ne de 

ideolojik olarak bir kadındır. Lesbian 
Peoples: Material for a Dictionary’de 
(1979), hedeflediklerinin, heteroseksü-
elliğin, yani kadınların ezilmesi üzerine 
kurulu politik sistemin ortadan kalkması 
olduğunu açıklarlar. (Ancak kadınların 
ezilmesi üzerine kurulu sistemi, patri-
yarkadan heteroseksüelliğe indirgemiş 
olması risklidir, bu görüşe göre tüm he-
teroseksüel kadınlar, patriyarkaya teslim 
olmuş kabul edilir.) 

Lezbiyenliğin arzu ile sınırlandı-
rılabilecek psikolojik ya da cinsel bir 
kavram olmadığını düşünen Wittig The 
Straight Mind’da, cinsiyet ve cinsellik 
kategorilerinin karşılıklı ilişki içinde ol-
duğuna dikkat çekerek lezbiyenliği, ka-
dının bir başka kadına âşık olması şek-
linde tanımlayan mantığa meydan okur.4 

Wittig de nihayetinde cinselliğinden 
neredeyse soyutlanmış bir lezbiyenlik 
kavramı ileri sürmektedir. Tam karşı 
kutbunda ise alternatif cinselliklere, sa-
domazoşist bir lezbiyenliğe sahip çıkan 
lezbiyen feministler bulunur. Lezbiyen-
liğin cinsel boyutunu olumlayan bir ero-
tik arayışa, yeni bir lezbiyen cinselliği 
kurmaya, fetişist lezbiyen arzuyu açı-
ğa çıkartmaya yönelirler. 80’lerin öncü 
BDSM grubu Samois’in kurucuları Gay-
le Rubin ve Pat Califia lezbiyen sadoma-
zoşizmini savunarak pornografi karşıtı 
feministleri ve anaakım pornolarındaki 
mazoşist estetiği şiddetle eleştirdi. Yine 
Jill Dolan, Joan Nestle, Monika Treut 
ve Elfi Mikesch’nin yanı sıra Teresa de 
Lauretis’in kadınlar arasındaki arzu-
yu, kadın kimliğiyle özdeşleşmiş dişil 
bağ olarak görmekle yetinmeyip cinsel 
boyutu da işe katarak, lezbiyen arzuyu 
fetişizm bağlamında açıklayan teorile-
ri literatürü hayli sarstı. The Practice of 
Love’da (1994), sapkınlığı patolojik ol-
maktan çıkararak lezbiyen cinselliğe dair 
sapkın arzu ekseninde psikanalitik bir te-
ori geliştirerek ilk kayıp, iğdiş edilme ve 
fallus kavramlarını, sapkınlık ve fetişizm 
ışığında bir kez daha okumayı önerdi La-

uretis. Lezbiyen terminolojide fetiş, fal-
lustan ve fallusun penise indirgenmesin-
den kurtarılarak âşıklar arasındaki farkı 
ve arzuyu belirleyen herhangi bir nesne, 
herhangi bir göstergedir. Lezbiyen ar-
zunun kayıp nesnesi, yani fetişleştirilen 
imge, dişil bedenin bizzat kendisidir.5

80’lerin sonları ve 90’larda lezbiyen 
aşk kadar cinsellik de edebi eserlerde yer 
almaya başladı. Jeanette Winterson, Sa-
rah Waters, Laura Doan ve Stella Duffy, 
feminizmin geleneksel yapısını ve edebi-
yatını yıkmayı amaçlayan ihlalci lezbi-
yen yazarların önde gelenleridir. Jeanette 
Winterson köktenci dini cemaatinden sü-
rülmesiyle sonuçlanan yarı otobiyogra-
fik bir dolaptan çıkma hikâyesi olan ilk 
romanı Tek Meyve Portakal Değildir’de 
(1985) alternatif bir kurgu ve dil kulla-
nırken Dizüstü’nde hem kurmacanın an-
latıcısı kimliğindedir, hem de “lezbiyen 
kadın yazar Jeanette Winterson” olarak 
okurun karşısına geçer. Vişnenin Cinsi-
yeti’ndeki dev Köpek Kadın normatif 
kadınsılığı aşan ve onunla dalga geçen 
bir kadındır; Tutku’da da karşımıza çıkar. 
Teamüllere dayalı toplumsal cinsiyet ve 
cinsellik kategorilerine direnerek pek çok 
bakış açısı sunan ve bu anlatıları toplum-
sal cinsiyet kodlarını aşan karakterlerle 
dolduran Winterson queer postmodern 
kurmacasına öncülük etmiştir. Edebi alt-
yapısını geçmişle queer bağlar üzerine 
inşa eden Sarah Waters ise romanla-
rında -Tipping the Velvet 1998, Affinity 
1999, Fingersmith 2002- pornografi 
ve ihlalci cinselliğin yanı sıra kadınla-
rın tutuklu, deli, hizmetçi, histerik, kız 
kurusu vb. deneyimlerini temsil ederek 
Viktoryen teamülleri sorgular. Bu tür 
romanlar, lezbiyenlerin marjinalleş-
tirilmiş temsillerini tetikleyen öfke ve 
kaygılara cevap vererek güç veren fan-
teziler sağlarken, lezbiyen edebiyatta sık 
görülen ürkütücü ve normdışı lezbiyen 
imgeleri de egemen kültürün söylemle-
rini ve anlatısını bozmak ve değiştirmek 
içindir. 
________________________
1 This Bridge Called My Back: Writings 
By Radical Women of Color (1981), Ed: 
Moraga, C, Anzaldua, G,  Third Woman 
Press, 2001.
2 “Exiting from Patriarchy: the Lesbian 
Novel of Development”  The Voyage In: 
Fictions of Female Development.  Ed. E. 
Abel, E. Langland, M. Hirsch. UP of New 
England, 1983.
3 Farwell, M, Heterosexual Plots and 
Lesbian Narratives, NYU Press, 1996.
4 Wittig, M, The Straight Mind: And Other 
Essays, Beacon Press, 1992.
5 Teresa De Lauretis, The Practice of Love: 
Lesbian Sexuality and Perverse Desire, 
Indiana University Press, 1994.
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Hayatın her alanının hızla 
ticarileştiği, metalaştığı bir 
dönemde “kutsal” olan ai-
lenin de  “kutsallığının” bir 

biçimde muhafaza edilerek, patriyarkal 
kapitalist sistemin ihtiyaçları doğrultu-
sunda yeniden yapılandırılmaya çalı-
şıldığını görüyoruz. Aile kurumunun 
güçlendirilmesi yönündeki çabalar, iş 
ve aile yaşamının uyumlaştırılması, 
aile danışmanlıkları, aile eğitimleri bu 
sürecin bir parçası. 

Özellikle de Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl baş-
lattığı ve ülke genelinde uygulamaya 
koyulan “aile eğitim programı” ücretli 
ve ücretsiz kadın emeği çerçevesinde 
incelendiğinde karşımıza ilginç bir 
tablo çıkıyor. 

Programın eğitim materyallerine 
göz atacak olursak, ilk olarak Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin’in “bugün yaşadığımız ağır sorun 

tablosunun altında sorun çözme kabi-
liyetini kaybetmekte olan aile gerçeği” 
olduğu tespiti ile karşılaşıyoruz. Buna 
göre ailelerin fonksiyonlarını sürdüre-
memesi, çocuğuna, gencine, kadınına, 
özürlüsüne, yaşlısına sağlıklı bir yaşam 
ortamı hazırlayamaması anlamına 
geliyor. Programın,  “sağlıklı, mutlu ve 
müreffeh ailelerin oluşması için aile-
lerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve 
sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha 
etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi 
süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam 
kalitelerinin artmasına, sahip olduğu 
her türlü kaynağı etkili bir şekilde 
yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri 
çeşitli risklere yönelik önlemler alma-
larına katkıda bulunmayı” amaçladığı 
ifade ediliyor. Dikkatinizi çekeceği gi-
bi sanki aileden değil de bir işletmeden 
veya bir firmadan bahsediliyor. Kalite, 
risk, kaynak yönetimi, işlevsellik, et-
kinlik gibi kavramlar aslında ekonomi 
alanının son dönem gözde kavramla-
rından. Bu kavramların ailelerde ortaya 

çıkan sorunları çözmek üzere ortaya 
atılması programın iktisat alanına biraz 
daha odaklanmamızı gerektiriyor. 

Programın iktisat alanına ait eğitim 
kitaplarında kullanılan dilin ağırlıklı 
olarak kadınlara yönelik olduğu söyle-
nebilir. Emine’nin hikayesi, Fatma’nin 
hikayesi, Ayşe’nin hikayesi başlıkları 
altında farklı kadınların doğru ve yanlış 
davranışları örnek olaylarla aktarılıyor. 
Oysa bu program “aile” eğitim progra-
mı değil miydi? Nasıl oldu da iktisat 
alanındaki bütün örneklerde kişiler ka-
dın oluyor. “Ailenin erkekleri” nerede?  

Programda kadınların ücretli ve 
ücretsiz emeğini yakından ilgilendiren 
konular gözümüze çarpıyor. Programın 
içeriğinde aile içi eşitsiz işbölümü 
hiçbir şekilde sorunsallaştırılmadığı 
gibi, bu eşitsizliği daha da güçlen-
direcek öneriler sunuluyor. Evlilikte 
uyumlu ilişkinin tarafların birbirlerine 
rıza gösterdiği (somut yaşanan biçim-
leriyle açıktır ki rıza gösteren taraf 
çoğu zaman kadın olur) kadının işlerini 

Kutsal aile A.Ş.
Nasıl oldu da iktisat alanındaki bütün örneklerde kişiler kadın oluyor. “Ailenin 
erkekleri” nerede?  

Demet Özmen

mutfak cadıları
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yapamadığı hamilelik, hastalık gibi 
“geçici” durumlarda erkeğin anlayış 
gösterdiği ve işlere yardım ettiği ilişki 
biçimleri olumlanmakta ve geleneksel 
muhafazakar aile yapısı olduğu gibi 
kabul edilmektedir. 

Örnek hikayelerdeki kadınların 
çoğu, düzenli ve güvenceli bir işe sahip 
olmayan ev kadınları ve anneler ya da 
pazarda meyve sebze satıcısı olarak 
çalışıyorlar. Bu kadınların eşlerinin 
geliri evin geçimine ya yetmiyor ya 
da zar zor yetiyor. Veya örneğin eşler 
iş kazası geçirdiği için gelirleri yok 
denecek kadar azalmış. Kadınlar ufak 
bir sermaye ile yemek, dikiş, örgü gibi 
ev içi işlerinin devamı niteliğindeki 
alanlarda iş kurmaya karar veriyorlar. 
İhtiyaç duyulan sermayeyi bulmak 
noktasında ise kadınlar, mikro kredi 
veren kurumlar, bankalar, kadın giri-
şimciliğini destekleyen sivil toplum 
kuruluşlarına yönlendiriliyor. 

Programın iktisat alanına hakim 
olan vurgu israftan kaçınmak ve ne 
olursa olsun birikim yapmak üzerine. 
İsraftan kaçınmak noktasında önerilen-
ler ise kadını, ihtiyaçlarını, duygularını 
hiçe sayan bir anlayışa sahip. Örneğin 
kadının içtiği çayı azaltması, çocuğuna 
gofret vs. almaması önerilirken, bunlar 
için harcayacağı parayı köşeye koyarsa 
ay sonunda küçük de olsa bir birikim 
sağlayacağı ifade ediliyor. Diğer taraf-
tan ev içinde enerji tasarrufu sağlamak 
noktasında buzdolabına sıcak yemek 
koymamak, derin dondurucudaki gıda-

ları bir gece önceden çıkarmak, yemek 
pişirirken düdüklü tencere kullanmak, 
fırında aynı anda birden fazla yemek 
pişirmek, bulaşık makinesini dolmadan 
çalıştırmamak, yemek artıklarını suyla 
akıtarak değil sıyırarak temizlemek, 
kirli çamaşırları bir gece önceden suya 
basarak çamaşır makinesini düşük ısıda 
ve ekonomik programda çalıştırmak, 
çamaşırları düzgün asarak ütülerken 
daha az elektrik kullanmak gibi uzayıp 
giden öneriler listesi, Enerji Hanım’ın 
uyarılarıyla son derece paralel ve “ta-
bii” olarak kadının yapması gereken 
işler. 

Kadınların gerek böyle küçük işler 
kurmaları gerekse de israftan kaçınarak 
elden avuçtan arttırdıklarını değerlen-
dirmeleri noktasında “finansal okur ya-
zarlığa” yapılan vurgu da dikkat çekici. 

“… Gelir ve giderini çok iyi takip 
ettiği için her ay sonunda birikmiş bir 
miktar parası oluyor. Belli bir birikime 
ulaşan parasını da çeşitli yatırım araç-
larıyla değerlendiriyor. Emine’nin bir 
özelliği de kârını zararını iyi takip etme-
si. Dövizde dalgalanma mı var, Emine 
altına geçiyor. Altın düşüşe mi geçti? 
Emine bir başka yatırım aracı bulmakta 
hiç de zorlanmıyor. Böylece birikimleri 
daha da artıyor…” 

Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığı 
gibi kadınların adeta bir bütçe ve 
yatırım uzmanı gibi davranması, biri-
kimlerini verimli değerlendirmesi ve 
bütün bunları yaparken de tüm riski ve 
sorumluluğu üstlenmesi bekleniyor. 

Toparlayacak olur-
sak aile eğitimlerinin 
içeriği hakkında aşağı-
daki tespitler sıralana-
bilir;

1.   Program, daha 
çok ailedeki kadını 
hedef alıyor ve ücretli 
ve ücretsiz kadın emeği 
açısından önemli sorun-
lar taşıyor.

2. Kadının aile 
içindeki konumunu ger-
çekten güçlendirecek 
önlemlerden ziyade aile-
nin tüm sorumluluğunu 
kadına yükleyen çözüm 
önerileri sunuluyor.

3. Tasarruf ve 
birikim odaklı öneriler, 
kadınların birer birey o-
larak en temel ihtiyaçla-
rını bile israf olarak de-
ğerlendiriyor; ne olursa 
olsun birikim yapmayı, 
dişten tırnaktan arttır-
mayı salık veriyor. Söz 

konusu önerileri uygulamanın nesnel 
zorlukları bir yana, bunlar kadınların 
ev içindeki iş yüklerini yoğunlaştıran 
ve iş zamanını ciddi oranda arttıran 
önlemler.

4. Kadınlara önerilen gelir getiri-
ci işler,  tüm riski ve sorumluluğu kadına 
ait ve ev işlerinin devamı niteliğindeki 
işler. Bunlar kadınlar açısından, aile 
ile ilgili sorumlulukların güvencesiz ve 
esnek çalışma koşullarına sahip işlerle 
birlikte yürütülmesi anlamına geliyor. 

5. Yoksulluğun sürdürülmesi 
noktasında, kadınların ailenin bakımını 
olduğu kadar geçimini sağlaması da 
bekleniyor ve bununla birlikte kadınların 
mikro kredi gibi uygulamalarla piyasa 
ilişkileri içerisine çekilerek borçlandırıl-
ması öngörülüyor. 

Özetle, her eğitim gibi aile eğitimle-
rinin de masum olmadığının, eğitilen ve 
eğiten taraflar dikkate alındığında, top-
lumdaki güç ilişkilerine paralel olarak pat-
riyarkal kapitalist sistemin dinamiklerini 
yeniden üretmek noktasında kadın emeği 
açısından önemli sonuçlar doğuracağının 
altını bir kez daha çizmek gerekiyor. 

Sonuç olarak günümüzde ailenin 
“kutsallığı”, muhafazakar kökenlerin-
den kaynaklandığı kadar, patriyarka 
ile kapitalizm arasındaki işbirliğini bir 
işletme mantığı çerçevesinde muazzam 
bir biçimde güçlendirmesi ve bu arada 
her “kutsal”ın içerdiği bir yanılsa-
mayla kadının artan sömürüsünü ve 
ezilmesini görünmez kılmasından da 
kaynaklanıyor.  

mutfak cadıları
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Türkiye'de mor yıllar: 1980'lerden bugüne..
Dile kolay! Türkiye’de feminist hareket, önemli bir ivme ve deneyim kazan-

dığı koskoca bir otuz yılı geride bırakmış bulunuyor. Bu sayıdaki dosyamızda, 
tek tek her birimizin hayatında önemli değişimler yaratan “mor yıllar”a hızlıca 
göz atmayı denedik. “Denedik” diyoruz, çünkü bir “ara toplam” alma ihtiyacı 
duyuyor olsak bile hareketin kapsadığı tüm eğilimlerin, yaşadığı iniş ve çıkış-
ların bir dergi dosyasının sınırlarını aşacağını, ne yazmış olursak olalım eksik 
kalacağını baştan biliyorduk. Yakın tarihimizin genel bir dökümünü yapmak için 
çok daha kapsayıcı çalışmalara ihtiyaç var kuşkusuz.

Dosyamıza üç ayrı nesilden kadın, her biri kendi kişisel tarihinin içinden 
yazarak katkıda bulundu. Bu zorlu mücadelenin farklı dönemeçlerini alırken 
fikirlerimiz ve yollarımız çatallanmış da olsa, otuz yılı birleştiren bir süreklilikten 
hâlâ söz edebiliyor olduğumuzu gördük. Bunlar geleceğe ümitle bakmamızı 
sağlayan kazanımlar ve feminizmin verimli bahçesine bıraktıklarımız.   

1987 "Dayağa Karşı Kadın Yürüyüşü"



22 feminist
  politika

DOSYA

Gülnur, Feminist Politika için 
bir yazı isteyince önce pa-
nikledim. Ne de olsa yıllardır 
teoriyle pek alışverişim yok. 

Kaldı ki yaşlanınca eylemlerden de kop-
tum. Emekli feminist hayatı yaşıyorum. 
Ama yılların dostu Gülnur tedirginliğimi 
derhal fark etti, anılarını da yazabilirsin, 
dedi. Birçoğunu başka yerlerde anlat-
sam da feminizm tarihiyle ilgili pek çok 
anım olduğu doğru. 

1980’ler ya da keşif ve eylem 
yılları 

Kadınların toplumsal konumuna ilk 
gençlik günlerimden beri ilgi duysam 
da bu konuda ciddi olarak kafa yormaya 
1975’te doçentlik tezimi kadınların 
siyasete katılımı konusunda yazmaya 
karar verdiğimde başladım. O yıllarda 
gündemde Batı’da 1968 hareketinin iv-
mesiyle yapılan feminist eylemler vardı. 
Hemen her yerde feminist kadınlar sol 
hareketlerin içindeki erkeklerin maşiz-
mine tepki duyarak ortaya çıkmışlardı. 
İdeolojik çerçeve esas 
olarak Marksizm idi. 
Kadınların kurtuluşu 
da başta bu çerçeve-
nin içinde arandı. 

Bizde de benzer 
şeyler yaşandı. Ör-
neğin ben tezimi ya-
zarken teori alanında 
Marx ve Engels’e yas-
lanmıştım. Bir anımı 
hiç unutmuyorum. 
Tez bitmeden yayın-
lanan bir makalemde 
(Toplum ve Bilim’de 
yayınlanmıştı) teorik 
çerçeveyi özetledi-
ğimde, geçtiğimiz 
günlerde kaybettiği-
miz sevgili dostum 
Nail bana şöyle dedi: “Bu ‘ev içi emeği’ 
(ben aslında ‘ev işi’ terimini kullanmış-
tım, sonradan Gülnur gibi arkadaşlar 
sayesinde düzeltildi) gibi kavramlarla 
nereye gidebilirsiniz şüphelerim var 
ama Marx’ın tahlilini iyi anlamış ve 
aktarmışsın.” Çok sevinmiştim. O bu 
konuda bir otoriteydi.

Derken, 1980’de askeri darbe yapıl-
dı ve YÖK kuruldu. Bir siyaset bilimci 
olarak bu düzenleme altında akademik 

kariyerime devam edemeyeceğimi 
gördüm ve istifa ettim. Mustafa Kemal 
Ağaoğlu beni YAZKO’ya davet ederek 
başlatmayı düşündükleri dizinin sorum-
luluğunu almamı istedi. Ama benim ne 
dergi tecrübem vardı ne de TÜMAS 
(Asistanlar Derneği)  dışında politik 
eylem tecrübem. Ayrıca Türkçe’de 
feminist hiçbir yayın olmadığı için, 
daha doğrusu Osmanlı kadınlarının 
yayınları bize unutturulduğu için, işe 
çeviriyle başlamak kaçınılmazdı. Yıllar 
sonra bir söyleşide Ayşe Düzkan hoş bir 
görüş savunmuştu. Muhtemelen solcu 
bir gazeteci ona, feminizmi yabancı 
ülkelerden transfer ettiğimiz eleştirisini 
getiriyor. Ayşe’nin cevabı mealen şöyle: 
“Ne yani kapitalizm eleştirisi Konya 
ovasında mı doğmuştu?”

Böylece çeviri grubu fikri doğdu ve 
bir grup kadın bir araya geldik. Benim 
evimde yaptığımız ilk toplantıyı hiç 
unutmuyorum. Herkes kendi kütüpha-
nesindeki çevrilmeye değer birkaç kitabı 
getirmişti. Marksist bir psikanalist olan 
Juliette Mitchell’in Kadınlık Durumu 

adlı kitabında karar kılmıştık. 
Kitabı paylaştık ve çalışmaya baş-

ladık. Ama ikinci toplantıdan itibaren 
“peki biz kimiz?” sorusu gündeme gel-
di. Aslında hepimiz, o zaman kullandı-
ğım ifadeyle “mahcup feministlerdik.”  
Konuşa konuşa, kendi yaşadıklarımızın 
karşılıklarını çevirdiğimiz kitaplarda 
bularak yol aldık. Kitabın yarısına 
geldiğimizde yaptığımız şeyin, İngiliz 
feministlerin deyişiyle “bilinç yük-

seltme çalışması” olduğunu keşfettik. 
Bunun feministleşmek için ne kadar 
hayati olduğunu kendi yaşadıklarımızla 
zaten kavramıştık. Hayatımıza gene o 
tarihte “özel olan siyasidir” sözü girdi. 
1970’lerin feminizminin eski feminizm-
lerden ayrıldığı nokta tam da burasıydı. 

Bir koşuşturmacadır başladı: çeviri-
ler, konferanslar, Somut sayfası, Kadın 
Çevresi derken, bir yandan yayılıyor, 
bir yandan gençleşiyorduk (ikinci, 
üçüncü kuşak feministler de aramıza 
katıldı). Hiyerarşinin reddi, rotasyon 
ilkesi, kararların oy birliğiyle alınması 
bu dönemde, hem okuyarak hem de 
kendi deneyimlerimizden yola çıkarak 
benimsediğimiz ilkelerdi. Hiyerarşiyi 
kırmak için çok basit bir toplantı dü-
zeni geliştirmiştik. Kürsüde olanlar ve 
aşağıda olanlar ayrımı bize o kadar ters 
düşüyordu ki toplantılarımızı hepimizin 
bir halka şeklinde oturduğu bir düzende 
yapardık. Sıkıyönetim tüm şiddetiyle 
sürdüğü için bunlar ev toplantılarıydı.

1985-1990 arasında imza kampanya-
sı yapmak gibi görece geleneksel eylem-

lerin ardından "438. 
Madde değişmelidir" 
eylemi sırasında genç 
feministlerin “gene-
lev ziyareti” gibi hayli 
kışkırtıcı eylemler 
de yapıldı. Dönemin 
eylemlerini izlemek 
için bu yıl 25. yılını 
kutlamak amacıyla 
eski sayıların tıpkıba-
sımını gerçekleştiren 
Feminist dergisini 
karıştırmanız yeterli. 
Gene de birkaç 
unutulmaz eylemi ha-
tırlamakta yarar var: 
1987 Dayağa Karşı 
Yürüyüş, Kariye 
Şenliği, Geçici Kadın 

Müzesi, 1989 Siyahlı Kadınlar eylemi, 
Mor İğne ve boşanma kampanyaları. 
438. Madde  kampanyasıyla feministler 
ilk büyük kazanımlarını elde ettiler. 
Kampanya karşısında pes eden Anayasa 
Mahkemesi, Ceza Kanunu’ndaki “teca-
vüze uğramış kadını fahişe sayan” utanç 
maddesini iptal etti. 1990’lara geldiği-
mizde ben 46 yaşındaydım ve galiba 
hayatımda ilk kez bu ülkede yaşadığım 
için mutluydum.

Feminizmle geçen kırk yıl
İkinci toplantıdan itibaren “peki biz kimiz?” sorusu gündeme geldi. Aslında hepimiz, 
o zaman kullandığım ifadeyle “mahcup feministlerdik”

Şirin Tekeli
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…Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana 
denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA
1990’lar ya da meşruluk 

kazanma ve kurumsallaşma 
yılları

1989’da iki önemli toplantı 
yapıldı: “Feminist Manifesto”nun 
kaleme alındığı Ankara’daki femi-
nistler buluşması ve ağırlıkla eski 
İKD’lilerin katıldığı ve feministle-
rin patriyarka eleştirisinin değişik 
kadın çevrelerinde destek bulduğu 
İstanbul Kadın Kurultayı. Bir grup 
eski İKD’li kurultayı terk ederek Tü-
nel Kadın Kültürevi’ni kurdu. Aynı 
şekilde Kemalist kadınlar “Atatürk 
Türk kadınlarına Batı ülkelerinden 
önce eşit hakları tanımıştı” mitoloji-
sinde bazı revizyonların gerektiğini 
kavramaya başladılar ve kendilerine 
“eşitlikçi feminist” dediler. Medeni 
Kanun’un değişmesine giden yolda 
100.000 imzayı TBMM’ye götürmek 
gibi adımlar attılar. Aynı dönemde 
Müslüman feministler de kendi 
sözlerini söylemeye başlamışlardı. 
Bunların hepsi, üç beş “lezboş” 
diye küçük görülen feministlerin 
en azından kadınlar nezdinde meşruluk 
kazanmasının işaretleridir. 

1990’lar aynı zamanda kurumsallaş-
ma atılımının yapıldığı bir dönem oldu. 
Kimisi varlığını bugün de sürdürmekte 
olan Mor Çatı, Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi ve Bilgi Merkezi gibi tümüyle 
sivil topluma ait kuruluşların yanı 
sıra üniversitelerde Kadın Araştırmaları 
bölümleri açıldı. Barolar başta olmak 
üzere meslek kadınları kendi örgütleri 
içinde kadın birimleri oluşturdular. Ka-
dınların günlük hayatıyla ilgili hemen 
hemen her konuda irili ufaklı dernekler 
kuruldu. KA-DER kadınlar için pozitif 
ayrımcılık ve kota taleplerini gündeme 
getirdi. Anakültür’ün Güneydoğu’da 
düzenlediği  “Sevda Şölenleri” (adını 
şiddet gördüğü için intihar eden bildi-
ğimiz ilk kadının adından almaktaydı) 
ise kadın hareketini o zamana dek 
olageldiği gibi İstanbul-Ankara-İzmir 
odaklı bir hareket olmaktan çıkardı, 
Anadolu’ya genişletti. Aynı dönemde 
KA-MER gibi Kürt kadınlarının şiddete 
karşı örgütledikleri dernekler kuruldu. 
Kadın kuruluşları arasında yoğun bir 
dirsek teması vardı. Medeni Kanun 
ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili 
kampanyalar bütün kadın örgütlerince 
birlikte yürütüldü. Kadın dayanışması 
ete kemiğe büründü.

1990’ların bir özelliği de çok yoğun 
bir çeviri ya da telif eser yayınlama 
sürecine girilmesidir. Metis, İletişim 
gibi yayınevleri kadın yazarların ka-
dınlar üzerine yazdıkları çalışmalara 

kucak açtılar. Serpil Çakır’ın ve Yaprak 
Zihnioğlu’nun çalışmaları, Osmanlı 
kadınlarının feminizmini keşfetmemize 
olanak verdi. 

2000’ler ya da reform yılları

Yirmi yıllık feminist mücadele 
meyvesini vermeye başlamıştı. 2000’li 
yıllar kadınların tarihine önemli re-
formlar ile geçti. Şaşırtıcı olanı da bu 
reformları kabul eden meclislerin sağ 
eğilimli olmalarıydı. Ecevit koalisyonu 
döneminde Medeni Kanun çağdaşlaştı-
rıldı. Kocanın aile üzerindeki patriyar-
kal egemenliğine son verildi. 2001’de 

hükümete muhafazakâr bir parti gel-
mişti ama yıllardır kadınların ortaklaşa 
sürdürdükleri mücadeleye direnemedi 
ve Ceza Kanunu kadın aleyhtarı birçok 
maddesinden arındırıldı. Ayrıca, aile 
içinde şiddet gören kadınları korumak 
için bir yasa çıkarıldı ve kadınlara 
pozitif ayrımcılık uygulamanın devlete 
düşen bir görev olduğu anayasa reformu 
yoluyla benimsendi. 

2000’li yılların bir başka özelliği, 
kadın hareketinin yeni kesimlere 
doğru yayılması oldu. Kagider, TÜ-
SİAD gibi işveren örgütlerinde etkin 
olan yönetici kadınlar, kadınlara iş 
olanağı sağlayacak projeleri destek-
lediler. Büyük gazeteleri kadınlara 
yönelik şiddet konusunda etkin 
olmaya yönlendirdiler. 

Bu yaygın ve “sıradan” ya da ana 
akım feminizm içinde “has femi-
nistler” azınlıkta kalıyorlardı. Onlar 
da teoriyi geliştirmekle uğraştılar. 
1990’ların sonuyla 2000’lerin ba-
şında yayınlanan Sosyalist Feminist 
Kaktüs dergisinden sonra 2000’lerde 
Pazartesi, ardından Amargi ya-
yınlandı. Feminizm ciddi olarak 
gençleşti. 

Ben artık 66 yaşını geçmiştim, 
ciddi sağlık sorunlarım başlamıştı. 
Kanser ameliyatımdan sonra aktif 
feminizmden el etek çektim. 

2010’lu ya da kazanılmış 
hakları koruma mücadelesinin 
öncelik kazandığı yıllar 
İlginçtir, Türkiye demokratik dünya-

nın hayli uzağında görünür. Ama bazı 
konularda kalbi dünyayla birlikte atar. 
Örneğin ben, Türkiye’de demokrasi-
nin eskiye gitmese de köklerinin çok 
sağlam olduğunu düşünürüm. Zira seç-
men, oyunun değerini bilir. Bir başka 
şaşırtıcı nokta da bugün Türkiye kadın 
hareketinin, feminizm mücadelesini 
1970’lerde yani bizden on yıl önce baş-
latmış ülkelerle az çok aynı konumda 
bulunmasıdır. 

Artık 70 yaşına geldim. Kedim bile 
15 yaşında. İnsanlar yaşlandıklarında 
eski günleri iyi hatırlarlar ama dün ne 
olmuş, onu unuturlar. Kadın hareketinin 
yeni mücadelelerini internet üzerinden 
izliyorum. Birkaç imza kampanyasına 
destek veriyorum. O kadar. Yukarıda 
“emekli feminist” dediğim yaşam böyle 
bir şey.

Ama gene de iyi ki bu kırk yılı ya-
şadım diyorum. Özellikle, KA-DER’in 
2011 seçimlerinde parlamentoda elli 
yıldır donmuş olan kadın temsilci oranı-
nı  %2’den %14’e yükseltmiş olmasını 
büyük bir kazanım olarak görüyorum.

Dünyanın her yerinde ekonomik kriz 
ile iç içe gelişen bir uç sağa savrulma 
süreci yaşanıyor. Bu süreçler başladı 
mı ilk hedef kadınların hakları ve ka-
zanımlarıdır. Önce bunlara saldırılır. Bu 
kriz yıllarında yeni kazanımlar elde et-
mekten çok, eski kazanımları korumak 
gerek diye düşünüyorum. O da ancak 
feminizme yeni katılan genç kadınların 
gücü ve mücadelesiyle olabilir. 

Medeni Kanun ve 
kadınlara yönelik 

şiddetle ilgili 
kampanyalar bütün 
kadın örgütlerince 
birlikte yürütüldü. 

Kadın dayanışması ete 
kemiğe büründü
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1980’lerin başında, femi-
nizm ilk ürkek adımlarını, 
“kadın sorunu” söyleminin 

hegemonik etkisinden kurtulmaya 
çalışarak attı. Genel olarak “sol”un 
ve özellikle de Marksizm’in erkek 
egemenliği/patriyarka tahlili ve 
politikasını ifade eden bir terimdi 
“kadın sorunu”. Bu söylemde, erkek 
egemenliği kapitalist sistemin bir 
ürünü olarak ele alınıyor ve “kadın” 
bir araştırma nesnesi olarak konum-
landırılıyor; “sorun”un çözümü, 
kapitalizmin ortadan kaldırılmasının 
mümkün kılacağı çeşitli dönüşümler-
den birisi olarak ele alınıyordu. Böyle 
olunca da, “kadın meselesi”ni kadın-
erkek birlikte tartışmanın ve “kadın 
çalışmaları”nı birlikte sürdürmenin 
çok da sorgulanacak bir yanı yoktu. 
Bu ürkek adımlarımızı atarken bir sü-
re bizler de bu nesneleştirici söylemi 
kısmen sürdürdük: Örneğin 1982’de 
Bilsak için “kadın dosyaları” hazır-
lamak üzere bir araya gelmiş olan ilk 
küçük grup olarak ve hatta 1984’te 
Kadın Çevresi bünyesinde yapmayı 
planladığımız çalışmaların başlangı-
cında hâlâ,  konuları “kadın ve aile”, 
“kadın ve ekonomi”, “kadın ve tarih, 
“kadın ve ...” diye adlandırmakta çok 
bir sorun görmüyorduk. 

Ama kısa bir süre içinde, kadınlar 
olarak ayrı bir örgütlenmeye giriş-
memizin anlamını daha bütünlüklü 
bir biçimde bilincimize çıkardık. Biz 
kadınlar,patriyarkanın somut failleri 
olan erkekler karşısında bir araya 
gelmiştik ve “sorunlar” bizim sorun-
larımızdı, bizim etimizle kemiğimizle 
yaşadığımız baskı/sömürü/dışlanma/
şiddetin çeşitli görüngüleriydi. Öte 
yandan, öylesine bütünlüklü bir sis-
temdi ki erkek egemenliği, örneğin 
bir erkeğin dayağa ya da kürtajın 
yasaklanmasına karşı olması, onun 
bu sistemin dışında kalarak kadınlarla 
birlikte “bedenimiz bizimdir” diye 
bağırmasını hiçbir şekilde “makul”(!) 
kılmıyordu: Dayak karşıtı ve serbest 
kürtaj yanlısı bir erkek, cinselliği 
yaşayışında ya da çocuğunun bakı-
mında ya da politikaya katılımında, 
bu sistemin cinselliği, çocuk bakımını 
ve politikayı şekillendirmiş olması-

nın kadınlar aleyhine ona sağladığı 
avantajlardan/çıkarlardan pekâlâ ya-
rarlanıyordu. Zaten feminist teori ve 
politikanın işi de bu farklı görüngüler 
arasındaki bağlantıları kurmaktı.

Nitekim ilk sokak eylemimiz olan 
Mayıs 1987 yürüyüşünün ve yürüyü-
şün ardındaki kampanyanın başlığı ve 
ana sloganı “Kadınlar, dayağa karşı 
dayanışmaya!” idi. Bu kendiliğinden, 

sadece kadınlara hitap eden ve femi-
nist politikanın öznesinin kadınlar 
olduğunu teyit eden bir çağrıydı. O 
gün “destekçi” sıfatıyla kadın korteji-
nin arkasında yürüyen bazı erkeklerin 
“Dayağa karşıyız!” diye bağırarak 
kendilerini dahil etme olanakları 
böylelikle alınmıştı ellerinden; artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını 
en azından kimileri sezmiş olmalı... 
O yürüyüşte, 1982 ya da 83 yılında 
Paris’te 12 Eylül darbesine karşı 

yapılan bir eylemde erkeklerin en gür 
sesleriyle “Anayız, bacıyız, faşizme 
karşıyız!” diye bağırmaları sık sık 
kulaklarımda çınlamıştı...

Uzunca bir süre, erkeklere açık 
salon toplantılarında, “kadın kurtuluş 
hareketi”nin neden erkeklere kapalı 
olması gerektiğini tekrar tekrar 
anlatmak zorunda kaldık. Geriye 
baktığımda, 1988 Mayısında “Gençlik 
Günleri” çerçevesinde düzenlenen 
“Kadınlar ne istiyor?”, 1989 Ma-
yısında ise “Kadın hareketi neden 
erkeklere kapalı?” konulu panellerde 
solcu erkeklerle nasıl didiştiğimi 
hatırlıyorum. İkinci panelde bir erkek 
söz almış ve sözlerine “cinsel sorunu” 
olduğunu söyleyerek başlamıştı. Bir 
anlık “acaba mı?” gafletinden sonra 
beyzadenin “sorununun sevgilisinden 
kaynaklandığını” öğrenmiştik. 

O dönemde, hareketin erkeklere 
kapalı olması gerektiğini esas olarak 
üç argümana dayandırıyorduk. İlk 
argümanımız, tabii ki, ezilenlerin ken-
dilerini ezenlerle birlikte mücadele 
veremeyeceği, kadınların kurtuluşu-
nun kendi eserleri olacağına ilişkin 
evrensel doğruydu. (Bu doğrunun en 
çok sorgulandığı durumun kadınla-
rın kurtuluşu mücadelesi olmasına 
şaşırabiliyorduk henüz.) Bu tezi ileri 
sürdüğünüzde hemen onu izleyen iti-
raz, “eşitlikçi”, “iyi niyetli erkekler”in 
varlığıydı: Onlar da “sistem”in 
kurbanlarıydı. Buna karşı ikinci argü-

Biz erkekleri neden dışlamıştık?
Bugün artık feminist politikanın öznesine erkeklerin de dâhil olabileceğini ileri 
sürenlerin dayanağını “kadın” kategorisinin istikrarsız bir kategori olduğu 
tezi oluşturuyor

Gülnur Acar Savran

Bir erkeğin kürtajın 
yasaklanmasına 

karşı olması, onun bu 
sistemin dışında kalarak 

kadınlarla birlikte 
“bedenimiz bizimdir” 

diye bağırmasını hiçbir 
şekilde “makul”(!) 

kılmıyordu
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…Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana 
denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA
manımızı, yani kurban değil taraf ve 
fail olduklarını dile getirdiğimizde ve 
meselenin toplumsal bir egemenlik ve 
iktidar meselesi olduğunu söylediği-
mizde ise bu kez de “bizim” ayrıcalık-
lı kadınlar olduğumuzdan dem vurma 
sırası gelirdi. O zamanlar belki de en 
çok başvurduğumuz üçüncü argüman 
ise, kadınların erkeklerin olmadığı 
topluluklarda öz güven kazanmaya, 
söz söyler hale gelmeye, güçlenmeye 
ihtiyacı olduğuydu. Katıldığımız bu 
karma salon toplantılarında “bilimsel 
doğrular” kuşanıp gelmiş erkeklerin 
bezdirici konuşmaları karşısında, o 
günlerde bu argümanın ağırlık taşıma-
sına şaşırmamak gerekiyor.

Ancak bu argüman tuzaklarla 
bezeli. Velev ki özgüven kazandık, 
velev ki feministlerin sözünün artık o 
günlerle kıyaslanamayacak bir gücü 
var. Bu, iki gerçeği hiçbir şekilde 
değiştirmez: birincisi, her şeyden önce 
feminizmin sadece “soyut” bir sisteme 
-patriyarkaya- karşı değil, onun sür-
dürücüleri, failleri ve toplumsal tarafı 
olan erkeklerin iktidarına karşı bir 
mücadele olduğu; ve ikincisi, feminist 
mücadelenin kendisinin her bir kadın 
için bir bilinç dönüşümü ve güçlenme 
süreci olduğu gerçeğini. Bu ikinci 
konuda geri düşmek, “kadın sorunu” 
problematiğinin kadınları nesneleş-
tirici, “nötr” alanına geri düşmek 
anlamını taşır. Böyle olunca da kimi 
kadınların, feminizmin “aktivist”leri, 
“araştırmacı”ları, STK’ların mensup-
ları olarak -kendilerine rağmen de 
olsa- başka bazı kadınlara bir gerçeği 
taşımak ve iletmek konumuna yerleş-
meleri kaçınılmaz hale gelir.

Tarih ne kadar tekerrürden ibarettir 
bilmiyorum. Bugün hâlâ feminist poli-
tikanın öznesinin erkekleri kapsaması 
gerekip gerekmediğini tartışıyoruz 
belki, ama devran değişti: “Kadın 
sorunu” söyleminin hegemonyası, 
yerini yapıbozumcu/postmodernist 
söylemin hegemonyasına bıraktı. 
Bugün artık feminist politikanın özne-
sine erkeklerin de dâhil olabileceğini 

ileri sürenlerin dayanağını “kadın” 
kategorisinin istikrarsız bir kategori 
olduğu tezi oluşturuyor. Bu teze göre, 
gerek kadınlar arasındaki farklılıklar, 
gerekse transların varlığı ve cinsiyet 
kategorilerinin geçişliliği, bu katego-
rinin buharlaşmasına yol açıyor. Bu 
durumda kadınları ve erkekleri kendi 
içinde birlikli birer kategori olarak 
kuran ikilikçi mantığın uzantısı olan 
erkekleri dışlayıcı politikalardan uzak 
durmamız gerekiyor. Dünden farklı 

olarak bu tez bugün feministler 
arasında yaygın bir kabul görü-
yor.

“Kadın” kategorisi kadınların 
öznel deneyimlerinin bir topla-
mından ibaret değil. Dünya ne 
yazık ki ikili bir toplumsal cinsi-
yet sistemi üzerinde kurulmuş ve 
bugünün katı, somut toplumsal 
gerçekleri, erkek bireylere 
sunduğu imkânları (kuşkusuz 
her biri bunların tümünden 
yararlanamıyor) kadınlar paha-

sına ve onların bedenleri ve emekleri 
üzerinden sağlıyor.  Bu yüzden de, 
öznel deneyimlerin farklılığı bu genel 
kategorilerin çizdiği kısıtlamaları ve 
olanakları geçersiz kılmaz. Bu ikilikçi 
verili düzene karşı çıkmak bir şeydir, 
onun gerçekliğini reddetmek başka 
bir şey.  Transların bu öznenin parçası 
olmalarıyla ilgili olarak ise tek bir şey 
söylemek istiyorum: Onların dile getir-
diği gerçek anlamıyla ve kadınlık de-
neyiminden geçmiş olarak “Ben erkek 
değilim” diyebilen herkese kapılarımız 
açık olmalı bence...

“Kadın” kategorisi kadınların öznel 
deneyimlerinin bir toplamından ibaret 
değil, ama bize dayatılmış olan kadın 
kategorisini yıkmanın yolu da kendi 
öznel deneyimlerimizi dönüştürmek-
ten/aşmaktan geçiyor. Yani feminizmin 
politik öznesinin somut ve dinamik 
bir özne olmasından, duygularımızla, 
öfkemizle politika yapmaktan... Buna 
karşılık, erkeklerle birlikte feminizm 
yapmak, ancak “ikilikçi” düzeni 
söyleme, mantığa indirgemekle, onu 
bedenimizle, emeğimizle bizim so-
mutluğumuzdan arındırmakla, kısacası 
bu düzenle aramıza mesafe koymakla 
mümkün olur. Bunun adı, tabii ki er-
keklerin de sürdürebileceği toplumsal 
cinsiyet çalışması ya da cinsiyet eşitli-
ği, kadın hakları ve adalet mücadelesi-
dir belki, ama ne kadar feminizmdir?  
Nesneleştirilmiş bir kadınlık durumu 
konusunda araştırma/çalışma yapma-
nın, hatta mücadele vermenin taşıdığı 
anlam, bugünün kimi STK’larıyla 
dünün “kadın sorunu”nu dert edinen 
sosyalistleri arasındaki açının nerelerde 
daraldığını göstermiyor mu bize?  

“Kadın” kategorisi 
kadınların öznel 

deneyimlerinin bir 
toplamından ibaret 

değil, ama bize 
dayatılmış olan kadın 
kategorisini yıkmanın 
yolu da kendi öznel 

deneyimlerimizi 
dönüştürmekten/
aşmaktan geçiyor
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Bugün kürtajla ilgili devlet po-
litikalarının, kürtajı sınırlama 
ve yasaklama girişimlerinin 
dayandırıldığı politik zeminin  

feminizmin politik bir harekete dönüş-
mediği 30 yıl öncesinden çok farklı ol-
madığını görüyoruz. Patriyarkanın kadın 
bedenini denetlemesinin araçlarından biri 
olarak kürtaj yasağı ve baskısı benzer 
biçimlerde  kendini tekrar ediyor. Türki-
ye’deki feminist hareketin başlangıç dö-
nemlerinden biri olan Somut dergisinin 
kadın sayfası bundan 30 yıl önce yazılıp, 
çiziliyordu. Stella Ovadia’nın  geçtiği-
miz günlerde  bu sayfadaki yazılarla ilgili 
yaptığı çalışma dolayısıyla sayfalarda 
çıkan yazıları okuma fırsatı buldum. 
Yazılarda bugun yaptığımız tespitlerin 
hemen hemen aynılarını 
okumak patriyarkanın ka-
dınları ezme biçimlerinin 
sürekliliğini görmek açı-
sından çarpıcıydı. 

Yasal olarak 10 haftaya 
kadar serbest olan kürta-
jın fiilen yasak hale geti-
rildiği bu günlerde, 30 yıl 
önce kürtajı serbest bıra-
kan bir yasanın çıkmasına 
pek de sıcak bakılmaması 
ve kuşkuyla yaklaşılması, 
ilk anda bir ironiyle karşı 
karşıya kaldığımız hissi 
yaratıyor. Kürtajı serbest 
bırakan yasa, bütün siya-
si hakların askıya alındığı 
12 Eylül darbe döneminde, 
kadınların bu konuda herhangi politik bir 
talebi “olmadan”, nüfusu azaltmak için  
gündeme geliyor. Yasanın çıkarılma nede-
niyle ilgili Somut’un 25 Şubat 1983 tarihli 
sayısında Stella Ovadia şöyle bir tespitte 
bulunuyor: “...Bu yasa, bugün kabul 
ediliyorsa bu kadınlara birey ve özne 
olma hakkı tanındığı ya da kadınların 
kendileri bu yolda mücadele ettikleri için 
değil. Aksine yalnızca nüfus patlamasını, 
ekonomik ve sosyal nedenlerle frenlemek 
için”.

Kadınlar, dönemin siyasi koşulla-
rı içinde kürtaja zorlanma ihtimalinden 
çekinerek, kürtajın serbest bırakılmasını 
kuşkuyla karşılıyorlardı. Bir yandan da 
kürtajın doğum kontrol yöntemi yerine 
kullanıldığı takdirde kadınlar için hayati 
riskler taşıyacağını ve yasanın kürtaj kara-

rını kadının kendi verebileceği şekilde dü-
zenlenmesini istiyorlardı. O dönem kürtaj 
için  koca izni aranması nedeniyle sor-
guladıkları yasa, bugün nüfus azalıyor 
gerekçesiyle uygulanmayarak fiili kürtaj 
yasağıyla kadınların karşısına geliyor. 

Feministler olarak, 30 yıl sonra, ek-
sikliklerini görerek, yasanın uygulanması 
için mücadele etmek zorunda kalıyoruz. 
Hükümetlerin nüfus politikaları, kadınla-
rın ihtiyaçlarını göz ardı ederek kürtajı ya-
saklıyor ya  da serbest bırakıyor. Ancak her 
iki durumda da, kadının kendi bedeniyle 
ilgili  karar vermesi engelleniyor.

Feminizmin henüz politik bir hare-
kete  dönüşmediği 30 yıl önce, Somut 
dergisindeki “Kadın bedeninin sahibi ol-
malıdır”1 başlıklı yazısında Şule Aytaç, 
kürtajı “birey ve yurttaşlık  hakkı” olarak 
tanımlayıp, kürtaj yasağının kadının be-

den ve ruh bütünlüğünü bozacağı kaygı-
sıyla kürtajın serbest bırakılmasını savu-
nurken,  koca iznine bağlanmasına itiraz 
ediyor. Şule yazısında, kadının hamilelik 
süresince yaşadığı psikolojik ve beden-
sel rahatsızlıklardan dolayı  hamilelik 
yaşayıp yaşamayacağının kararını kadın 
verebilmeli derken, kadının aynı zamanda 
çocuk bakımından sorumlu tutulduğunu, 
dolayısıyla bu yükün altına girecek kadı-
nın, doğal olarak kendi bedeni üzerinde 
her türlü tasarrufa sahip olması gerektiği-
ni ekliyor. Koca izninin ise kocalara, ka-
dının kararına müdahale edebilmeleri için 
yasal destek anlamına geldiğini belirtiyor.   

Kürtaj yasağı genellikle “kürtajın risk-
li ve tehlikeli” olduğu, doğurganlığı engel-
lediği gerekçesiyle ya da anneliği yücelten 
ideolojik söylemle meşrulaştırılırken, ka-

dınların suçluluk duymalarına neden olur. 
Dilek Cindoğlu “Kürtaj Olmama Hakkı”2 
başlıklı yazısında, istenmeyen gebeliğin 
var olmaması için “...doğum kontrolünün 
kadın bilgisi ve pratiği içinde kullanması 
sorunu...”ndan söz eder.  Kürtaj olmama 
hakkı, ancak bu durumda kürtaj hakkı 
gibi bir hak olarak savunulabilir. Dilek, 
sorunun toplumsal olduğunu vurgularken, 
kadınların çocuk bakımını paylaşacak 
kurumların yetersizliği, maddi zorluklar 
ve “babasız gebelik” durumlarında kürtaj 
olduğunu  yazar.

O dönem kürtaj yasağının “farkında” 
olunarak, yasağın kadınlar üzerindeki 
etkilerinden söz edilmemesi nedeniy-
le tepkiler, yasanın eksikliklerine karşı 
değil, yasaya “itiraz” şeklinde gelişiyor. 
Yasaktan söz edilmemesinin nedenle-
rinden biri içselleştirilen ve sorgulanma-

yan annelik kimliği iken, 
kürtaj yasağının getirdi-
ği olumsuz koşullardan 
kaynaklı kötü deneyimler 
de3  yasanın daha çekin-
celi savunulmasına neden 
oldu, diye düşünüyorum. 
Jülide Ergüder çeşitli ke-
simlerin yasaya karşı ge-
tirdikleri itirazları tartıştığı  
“Kürtaj Doğum Kontrol 
Yöntemi Midir?”4  yazı-
sında, sorunun “toplum-
sal olduğu”na ilişkin bir 
vurgu yaparken, “Kürtaj 
hakkının kadın hakları ve 
cinslerarası eşitsizlikle 
i l i ş k i l e n d i r i l m e s i n e 

karşıyım” diyerek feminizme olan 
mesafesini belirtiyor. Ancak, “kürtajın 
sadece kadınları ilgilendirdiğini” kabul 
ettiği noktada, kaçınılmaz olarak feminist 
argümanlarla kürtaj hakkını savunuyor.  
Jülide, “Evli ve bekâr olsun her kadının 
ne zaman, kaç çocuk doğuracağına 
kendisinin karar vermesi gerektiğini” 
belirtiyor. 

Kürtajın, kadının bedeni üzerinde-
ki tasarruf hakkının, en temel hak oldu-
ğu kavranmadığı sürece ne geleneksel 
aile ilişkilerinin, ne koca otoritesinin, ne 
de kadının belli rollerinin değişeceğini, 
kürtajı savunanların da kadının aileye ve 
erkeğe bağımlı, özgür birey olmasından 
korktuklarını yazıyor. Jülide’nin yazı-
sında da olduğu gibi Somut sayfalarında 
kürtaj farklı açılardan tartışılıyor ancak 

Dünden bugüne kürtaj hakkı!
Türkiye’deki feminist hareketin başlangıç dönemlerinden biri olan Somut dergisinin 
kadın sayfasında bundan 30 yıl önce kürtaj yazılıp çiziliyordu

Sakine Günel
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kadın bedeninin denetlenmesi ve kadınla-
rın özgür olamayışı  belirsiz bir “toplum” 
tarifiyle tartışılıp, döneme egemen olan 
“insan hakları, toplumsal sorun” çerçeve-
siyle sınırlı kalıyor.

Yasanın ilk çıkış dönemi, kadınların 
feminizmi henüz yeni tanıdığı bir döne-
me denk geldiği için patriyarkal sistemin 
analiz edilip, çözülmesini gerektiren bir 
sürece ihtiyaç vardı. Bu eksiklik nedeniy-
le kadın/erkek arasındaki iktidar ilişkisi ile 
açıklanmayan ve cinsiyetçi sistem tahlili-
ne dayanmayan özgürlük söylemi soyut 
kalırken, kürtaja ilişkin talepleri kadınla-
rı ortaklaştıran bütünlüklü bir çerçeveye 
oturtmak mümkün olmadı. Kürtaj yasağı-
nın kadınlar üzerindeki sonuçlarıyla bağ 
kurmayan kürtaj hakkı talebi, bütün ka-
dınlar için siyasallaşan bir talep olamadı. 
Kadınlar, zaman içinde feminizmle, ka-
dın/erkek arasındaki tahakküm ilişkisini 
anlayıp çözümledikçe mücadele giderek 
güçlendi. 

Hükümetlerin gerekçesi ne olursa 
olsun, kürtaj yasağı ile birlikte doğum 
kontrol hizmetlerine erişimin zorlaştı-
ğı ve istenmeyen gebelikler nedeniyle 
daha sık kürtaja başvurulduğu, güven-
li olmayan koşullarda yapılan kürtaj 
nedeniyle kadınların ciddi sağlık sorunları 
yaşadıkları bugün artık biliniyor. Somut’un  
4. sayfasında bu konudaki çarpıcı bir ta-
nıklık yazısında bir kadın, kendisine uy-
gun doğum kontrol yöntemi bulamadığı 
için sık kürtaj olmak zorunda kaldığını ve 
bu nedenle kanamalar yaşadığını, doktor 
olan eşinin bu duruma rağmen, erkeklere 

özgü doğum kontrol yöntemini kullan-
madığını söylüyor. Tanıklıklardan,  kür-
taj korkusu ve hamile kalma endişesiyle 
cinselliğin kadınlar üzerinde büyük bir 
baskıya dönüştüğünü anlıyoruz.

Margaret Sanger’in başlığı “Doğum 
kontrolü kadının mı, karı-kocanın mı so-
runudur?”5 olan yazısı, başlığın sorusuna 
tam yanıt vermese de  günümüzün “do-
ğum kontrolünden sadece kadınlar sorum-
lu değil, erkekler de  de korunsun” talebi-
ni akla getiriyor. Bu başlık, aradan geçen 
zamana rağmen kadınların yaşadıklarının 
benzerliğini göstermesi açısından hala 
çarpıcı! “Kaskatı bir gerçeklikle erkeğin 
korunmadığından” şikâyet eden Margaret, 
“kadının anne olup olmayacağına, istediği 
çocuk sayısına kendi karar vereceği güne 
kadar evli ve bekar olsun tutsak sayılacak-
tır” diyerek, kadın için nihai bir özgürlük 
ister. Fakat ister ekonomik özgürlüğünü 
kazanmış olsun isterse cinselliğini ser-
bestçe yaşasın, kadının kendi doğurgan-
lığını denetleyemediği müddetçe özgür-
lüğünden söz edilemeyeceğini belirtse 
de  özgür kadın onun için hala “mutlak 
annedir” ve “özgür kuşakları” yetiştirir, 
kadın ve erkek bu konuda  eğitilmelidir. 
Erkeklerin korunma sorumluğunu reddet-
tikleri gibi kadınların kendi bedenlerinin 
sorumluluğunu almalarını da engelledik-
lerini, istenmeyen çocukları karnında taşı-
yan, bakan, büyütmeye uğraşan, yıpranan 
kadının gebelik korkusu ile cinselliğinin 
yok olacağını söyler. 

Somut’taki tanıklıklar sayesinde kürtaj 
yasağı mahrem ve özel olanın paylaşıl-

ması ile görünür olurken, kadınların yaşa-
dıklarını aktarması feminist mücadelenin 
sözünün sürekliliğini sağlaması açısından 
da önemli. Bu süreklik de ancak kadın-
ların kendi tarihlerine dönüp bakması ile 
mümkün oluyor.

Sadece Türkiye’de değil dünyada da 
kürtaj hakkı üzerinden kadınlar tehdit edi-
liyor. Dün olduğu gibi bugün de kadınlar, 
istenmeyen gebeliklerini kendi kararla-
rıyla, güvenli ve sağlıklı koşullarda  son-
landırmalarının temel bir hak olduğunu, 
bedenlerinin, doğurganlıklarının, cinsel-
liklerinin denetlenmesine karşı kendi be-
denleri ve yaşamları  üzerinde vazgeçilmez 
bir hakkın  parçası olarak kürtaj hakkını 
savunuyorlar. Bu vesileyle geçtiğimiz gün-
lerde Teksas’ta Senato’da 10 saat konuşarak 
kürtaj hakkına kısıtlama getiren ve kürtaj 
kliniklerini kapatmayı öngören tasarının ya-
sallaşması için düzenlenen oturumu engelle-
yen Wendy Davis’in ve Wendy’e destek ve-
ren 100 bin kişinin mücadelesinin önemini 
hatırlatalım. Türkiye’de devlet eliyle yürü-
tülen kadın bedenini denetleme politikaları 
güçlenerek varlığını sürdürmesine karşı bizi 
mücadele yüklü günler bekliyor… 
__________________________
1 Şule  (Torun)  Aytaç  (1983) “Kadın 
Bedenin Sahibi Olmalıdır”, Somut, 11 Şubat
2 Dilek Cindoğlu (1983) “Kürtaj Olmama 
Hakkı”, Somut, 25 Şubat
3 Tanıklıklar  (1983) Somut, 1 Nisan
4 Jülide Ergüder (1983)  “Kürtaj Doğum 
Kontrol Yöntemi Midir?” Somut, 6 Mayıs
5 Margaret Sanger (1983) “Doğum kontrolü 
kadının mı, karı-kocanın mı sorunudur?” çe-
viren: Nimet Tuna, Somut, 1 Nisan



28 feminist
  politika

DOSYA

T ürkiye’de 90’lı yıllarda 
yükselen feminist hareketin 
aktivistlerinden, Mor Çatı ku-
rucularından Canan Arın’la 

80’lerden bu yana kadınların ve feminist 
hareketin hukukla ilişkisini ve gelinen 
noktaları konuştuk.

80’lerden bu yana düşünürsek, 
hukukta kadınların lehine ne değişti?

Canan Arın: Yasalarda çok şey değiş-
ti. Kadın hareketi Türkiye'de, Türkiye'nin 
yasal düzenine çok büyük bir ivme 
getirdi. Bir defa her şeyden önce Medeni 
Kanun değişti, ondan önce 4320 sayılı 
Koruma yasası çıktı. Tabii o zaman da 
adında "Ailenin Korunması" geçiyordu, 
Türkiye Cumhuriyeti 
parlementoları hiçbir 
zaman kadını birey 
olarak almadılar onun 
için mutlaka ailenin 
korunması mevzu 
olageldi. 

Medeni Kanun'un 
değişmesi birçok 
açıdan çok önemliydi, 
"aile birliğinin reisi 
kocadır" lafı kalktı, 
aile birliği eşit temel 
üzerine kurulmaya 
başlandı. Ama eski 
yasada reisin koca 
olması sıfatıyla, koca-
nın bakım ve gözetim 
yükümlülüğü vardı, 
bu kadın çalışsa da 
çalışmasa da, kocanın 
kadına da çocuğa da 
nafaka verme, onlara ev sağlama 
zorunluluğu vardı, bu kalktı. Kadın 
ve erkek eşit olunca iki taraf da nafaka 
isteyebilir duruma geldi. 

Aile birliğinin reisinin erkek ol-
masının erkekler lehine olan bir diğer 
tarafı da, evli kadının ikametgahı kocanın 
ikametgahıydı, bu da davaları etkiliyordu 
çünkü açılacak herhangi bir dava dava-
lının ikametgahında açılır kuralı vardı, 
davalı genel olarak koca olduğu zaman, 
çoğunlukla boşanma davalarında, kadın 
İstanbul'da bile oturuyorsa, adam Van'da 
oturuyorsa veya son altı ayda Van'da 
oturuyorsa davanın Van'da açılması 
gerekiyordu. Bu da daha az parası olan 

kadının savunmasını güçleştiriyor çünkü 
avukatın oraya gitmesi, orada kalması 
gerekiyordu. Oysa şimdi davacının 
ikametgahında açılıyor, bu iyi bir madde. 
Çok uzun yıllar önce ben hakimlerden 
birine bu meseleyi söylediğimde "Ada-
mın işi gücü yok da kadının peşinden mi 
koşacak?" demişti bana. "E kadın dolaşı-
yor!" diyorum,  adamın aklı bile almıyor. 
Bilhassa boşanma davaları bakımından 
işe yarayan bir madde bu. 

Çocuklar açısından iyi bir madde 
var yeni kanunda, boşanan taraflardan 
kendisine velayet  verilmeyen tarafın 
çocukla şahsi münasebet hakkı var, ancak 
velayetin kendisine verilmediği taraf 
çocuğu herhangi bir şekilde huzursuz 
edecek bir tavırda bulunuyorsa, ensesti 

filan kastetmiyorum, dövüyorsa, korku-
tuyorsa, çocuğun onunla şahsi münasebe-
tinin kesilmesi mümkün bu yeni Medeni 
Kanun'la, ki bu çok iyi bir madde. Ne 
kadar uygulanıyor, avukatlar bu maddeye 
ne kadar başvuruyor, bilmiyorum.

Yeni bir başka düzenleme, aile konutu 
meselesi, tarafların ortak yaşadıkları ev, 
aile konutu olarak kabul ediliyor, bu ev 
adamın da üzerine kayıtlı olsa, canının 
istediği gibi satamıyor. Kadın evlilik 
cüzdanı ve ikametgah kağıdı ile tapuya 
başvurduğu zaman o gayrimenkul üze-

rine aile konutu şerhi konuyor. Bir ara 
bunu değiştirdiler, sonunda Danıştay iptal 
etti, mahkeme çünkü “Ben adama haber 
vermeden şerhi koymam” diyordu, iyi de 
adam satarsa ne olacak? 

Sonra, kadının bir yıllık emeği 
aile bütçesine katkı olarak kabul edildi 
ki bundan önce kadının ev içi emeğinin 
hiçbir önemi yoktu.

Ceza Kanunu’nda?
Ceza Kanunu’nda da çok önemli 

değişiklikler yapıldı, insan haklarına 
önem veren ülkelerin ceza kanunlarından 
hemen hemen aşağı kalırı yok bizimki-
nin. Eskiden bir kadına tecavüz edildiği 
zaman aileye ve adabı umumiye aleyhine 
bir cürüm olarak kabul ediliyordu, öylece 

mütecaviz cezalan-
dırılıyordu. Şimdi 
kanunun başlığı cinsel 
dokunulmazlığa karşı 
işlenen suçlar, dola-
yısıyla kadınların bir 
birey olduğunu, par 
principe, kabul ediyor. 
Namus cinayetleri tüm 
ısrarlarımıza rağmen 
töre cinayeti olarak 
konuldu. Eski ve yeni 
kanunda 15 yaş sınırı 
vardır, altı tecavüzdür.

4320 sayılı yasa de-
ğiştirildi 6284 oldu ve 
yine aile ön plana çı-
karıldı. Bu hükümetle 
kadına yönelik şidde-
tin azalması mümkün 
değildir, kadın erkek 

eşitliğini kabul etme-
yen bir başbakan var ve ağzından 
çıkan her kelimenin kanundan üstün 
olduğu bir durum, onun için de bu 

hükümetle daha ileriye gidilemez. Bu da 
işin uygulamadaki kısmı.

Çok fazla kadının son senelerde 
Koruma Kararı talebinde bulunduğu-
nu görüyoruz. Kadınların bu düzenle-
melere erişimi nasıl?

Kadın hareketinin en önemli so-
nuçlarından biri de kadınların hakları 
konusunda artık daha bilgili olmaları. 
1980’lerde kadının sığınağa gelmesi bile 
bir olayken şimdi hem daha fazla kadın 
geliyor hem de kadınlar kendi haklarını 
daha fazla talep eder durumdalar. Nite-

“Hukukta kadın lehine bir madde mi var: 
Lütuf değil kadınların mücadelesidir”

Söyleşi: Cemre Baytok

Ceza Kanunu’nda da çok önemli değişiklikler yapıldı, insan haklarına önem veren 
ülkelerin ceza kanunlarından hemen hemen aşağı kalırı yok bizimkinin 

“80’lerde kadının sığınağa
gelmesi bile bir olaydı”
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kim daha fazla öldürülmelerinde, erkek 
şiddetinin artmasındaki sebeplerden biri 
de kadınların kendi haklarını daha fazla 
talep ediyor olmaları.

Boşanan veya elinde koruma kara-
rıyla öldürülen kadınların bugün daha 
fazla olduğunu görüyoruz. Her ne ka-
dar kadınlar şiddetten kurtulmak için 
hukukun kanallarını zorluyor olsa da, 
yargı kadın cinayetlerinde genel olarak 
erkeklerden yana davranıyor.

Çünkü erkeklerde kadının mal olduğu 
zihniyeti o kadar yerleşmiş ki... Türkiye'de 
eğitim yok, öğretim var. Üniversite bitir-
mek eğitim almak demek değil. Kadınların 
itaat etmesi gerekir zihniyeti hukuk fakül-
tesi okuyunca değişmiyor. En iyi örnek 13 
yaşındaki bir kıza 26 adamın tecavüz ettiği 
dava. Mahkeme en düşük cezaları verdi, 
Yargıtay da bunu onadı ve vicdanlarının 
çok rahat olduğunu söyledi. “Eski ceza ka-
nuna göre karar verdik” diyor. Kadın bakış 
açısından olayı değerlendiren bir yargıç 
olsa, eski TCK'ye göre dahi değerlendirse, 
15 yaşının altındaki bir çocuğa tecavüz 
edilmiştir deyip indirim uygulamazdı. 

Çift taraflı bir şey var: Kadın cina-
yetleri, erkek şiddeti artışta; ama çok 
daha fazla kadın sokağa dökülüyor, 
kadın hareketi de sokaklarda, tep-
kiler çok yoğun ve sürekli aslında.

Kadın dayanışması çok artıyor. 
Türkiye'de en iyi muhalefet yapan 
gruplardan biri de kadınlar, dolayı-
sıyla onları susturmak da gerekiyor. 
Kadın cinayetleri artarken kadınların 
bilinçleri de artıyor kadın hareketi 
neticesinde. Kadınlar televizyonları ve 
iletişim kanallarını susuz kalmış bir 
toprağın su içmesi gibi büyük bir dikkatle 
izliyor ve özümsüyorlar. Yakın zamanda 
Türkiye'nin her yerinde pek çok kadın 
örgütü kuruldu.

Feministlerin hukukla ilişkisindeki 
değişimlere gelelim; 1995 yılında 
Güneş K… davasında feminist avukat-
ların durumu ile bugün arasında nasıl 
bir fark var?

Çok azdık biz. Kadın hareketi de 
bu kadar iyi örgütlenmemişti, kadın 
bilincinde olan kadın avukat da yoktu. 
Bütün davalara yetişemiyorduk da şimdi 
ise genç kadınların, feminist avukatların 
işe karışmasıyla çok daha etkili olmaya 
başladık. Bu çok önemli tabii. 

Şimdi feminist avukatlar girdikleri 
hemen her davada müdahillik tale-
binde bulunuyor. Politik, sembolik bir 
hareket olarak yaygınlaştı bu. İlk nasıl 
gündeme gelmişti?

1996’da ilk defa Urfa'da Sevda Gök 
cinayeti davasında Mor Çatı adına mü-
dahil olma talebinde bulundum. Avrupa 
Konseyi’nde iki dönem kadına yönelik 

erkek şiddetini önleme komisyonunda 
çalışmıştım. Orada yazdığımız tavsiye 
kararlarında, konuyla ilgili en az beş 
yıl çalışan kadın örgütlerinin davalarda 
müdahil olması gerektiğinden bahsedi-
yorduk. Fransız Ceza Kanunu’nda insan 
hakları davalarında böyle bir hak var, 
STK’ler müdahil olabiliyor. Biz de bura-
dan yola çıkarak Ceza Usul Kanunu’nda 
böyle bir hak talep ettik, uzun yıllar 
ettik, ama tabii bu talebimiz reddedildi. 
Ama daha sonraki yıllarda, yeni TCK'den 
sonra, bu müdahillik SHÇEK lehine 
kabul edilir oldu. Hâlâ çoğunlukla kadın 
örgütlerinin talebi reddediliyor. Biz yine 
de devam ediyoruz tabii.

Şimdi bir de vekaletname meselesi 
var, vekaleti olan avukat diğer avukat-
lara yetki belgesi veriyor ve böylece bir 
davaya çok daha fazla kadın avukatın 
girmesi, davayı takip etmesi sağlanıyor. 
Bu da önemli.

Bugün birçok dava feministler ta-
rafından toplu takip ediliyor. Bunun 
hukuktaki erkek egemenliğine nasıl 
etkileri var?

Yargıçlar toplu takip olunca birden-
bire işin ciddiyetinin farkına varıyorlar. 

Palavralar söylenmiyor çünkü çok ciddi 
itirazlar ileri sürülüyor. Kimse ilgilen-
mezse davayla daha rahat karar verebi-
liyor, sıklıkla savcının dediği oluyor.

Kadınlar sadece içeride topluca 
bulunmuyorlar, adliye kapılarında 
açıklamalar yapılıyor, haberler geçiliyor. 
Yani içeride olan bilgi dışarı çıkarılıyor, 
hukukun işleyişi kamusallaştırılıyor, 
teşhir ediliyor. 

Söylediğin gibi, toplu takip, kararın 
tartışılabilirliği konusunda da onları biraz 
daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Biçim-
siz kararlar verdikleri takdirde bu kamuya 
yansıyacak, bunu biliyorlar.

Feminist avukatlar ifade vb. 
aşamalarda da hakimlerin, avukatların 
cinsiyetçi sözlerine müdahale ediyorlar. 
Eskiden nasıldı?

Eskiden biz bir avuç insan gidiyorduk. 
Grup halinde takip yoktu. Bir polisin 
Romen asıllı bir kadına tecavüzü meselesi 
vardı, heyet o kadar kötüydü ki, polis adam 
açıklamasında "Genelevde çalışıyordu, 
ücrette anlaşamadık" diyordu. Bu davada 

yargıç, sadece polis olduğu için adamı 
korumak üzere elinden geleni yapıyordu. 
Kadın anlatırken tekrar olayı yaşıyor, kriz 
geçiriyor, ağlamaya başlıyordu. Biz orada 
beş avukattık, beş feminist avukat. Birden 
beşimiz birden ayağa fırlayınca geri adım 
atıyordu. Orada tek başına olsa onun 
canına okuyacak ama yapamadı. 

Yeni TCK’ye göre bekaret sorgu-
lanamaz. Ama hakimler bilhassa 
cinsel saldırı davalarında ifade 
alırken yine de soruyorlar.

Yasada olmadığı halde erkek 
egemen zihniyetin kadın bedeni 
üzerinde söz sahibi olduğu varsa-
yımından hareketle bekaret sorgu-
luyor. Bunu yapmaması gerektiğini 
bilse de. Türkiye'de korkunç bir 
keyfiliğe giden bir eğilim var. 

Güneş K… olayında sanık 
avukatı “Gece o saatte orada ne işi 
varmış?” diyebilmişti. Bugün hâlâ bu 
lafları duyuyoruz, sadece keyfiyet değil 
yani mesele.

Evet, Türkiye'nin ünlü spikerlerin-
den biri bu lafı söyledi utanmadan, ama 
yargıçlar bunu yemediler. Mahkeme 
başkanı kadındı ve bu itirazı kabul etme-
di. Yargıçın bakış açısının, düşünce biçi-
minin de hukukun uygulanmasında çok 
büyük etkisi oluyor. Kadın bedeninin 
erkeğin malı olduğu fikrinin değişmesi 
gerekiyor. Yasalar kadar hükümetin 
tutumu da çok önemli.

Geçen girdiğimiz “ince arama” ile iş-
kence davasında polisin tavrının sebebi 
diğerlerine gözdağı vermek. Tamamen 
sınırlarını aşarak, hakkı olmadığı halde, 
üzerine giydiği üniformanın kendisine 
verdiği güçle bütün hukuksuzlukları 
gerçekleştirebileceğini sanıyor. Onun 
için feminist avukatların çok önemli 
işlevleri olduğu kanaatindeyim. Tarih 
yazılıyor gerçekten, çok güzel savun-
malar yapılıyor.  

Kadın erkek eşitliğini kabul 
etmeyen bir başbakan var ve 
ağzından çıkan her kelimenin 

kanundan üstün olduğu 
bir durum, onun için de bu 

hükümetle daha 
ileriye gidilemez

1995 Güneş K davası
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bu biraz, 78’li de diyebileceğimiz ve 
78’in bir tık sonrasındaki “bir kısım” 
kadının feminist olma hikâyesi… 80’le-
rin sonuna doğru ve 90’larda feminist 
olanlardan bazılarımızın feminist yol-
culuğu diyelim hadi…

onlu yaşların sonuna doğru kendimizi 
bir sol örgütün içinde bulduk. erkeklerle 
birlikte siyaset yapmaya, mücadele et-
meye çalıştık; sonra da alıştık… devrim 
yapılacaktı, iktidara karşı savaşılacaktı; 
esas mücadele buydu; politika sadece 
budur diye biliyorduk… örgütlerimiz 
içinde etkili olamayışlarımızın nedenleri-
ni az buçuk sezmemize rağmen sesimizi 
pek de çıkarmıyorduk; ayrımcılık, öte-
kileştirme söyleyeceğimiz şeylerden de-
ğildi… her birimizin “miting alanı” gibi 
olan evlerimizdeki inanılmaz emeğimizi 
biz bile görünmez kılmıştık; evde, işte, 
örgütte ezilenlerin de ezileni olduğumu-
zu henüz fark edemiyorduk…

böyle böyle 12 eylül geldi…
bu dönemde kadınların canhıraş 

cezaevi hikayeleri, çocuklarıyla birlikte 
hayatta kalma hikayeleri, boşanma hika-
yeleri,  kaçak göçek yaşama hikayeleri… 
hikayeler… hikayeler… 12 eylül öncesi 
ve sonrasında anlatılamamış ve hâlâ an-
latamayacağımız çok hikaye biriktirdik; 
“özel olan politiktir”i sonra öğrendik…

derken… 87-88’lere geldik…
bir grubumuz iki ayrı partiden-

dik. bir birleşme hareketi sonucu bir 

araya gelmiştik. kadınlar olarak bir şeyler 
yapmanın peşine düşmüştük. aramızda 
“feministim” diyen çok çok azdı desek 
yanlış olmaz. geçmişte kadın hareketin-
den gelenler çoğunluktaydı… bir yerimiz 
olsun hep birlikte buluşalım, konuşalım 
istedik ve tünel’den biraz ötede bir bina-
nın 2. katındaki daireyi kiraladık. “kadın 
kültürevi” dendi adına. şimdi birlikte 
feminist mücadele verdiğimiz kadınların 
çoğu orada tanıdı birbirini. her gruptan 
kadınlar, buluşur olduk. “kadın erkek 
elele”yi savunan kadınlar bir süre sonra 
gelmez oldular. bir kısmımız ilk orada 
kendimize feministiz dedik.  toplantı-
larımız tıklım tıklım oluyordu. tıklım 
tıklım bilinç yükseltme yapıyorduk bile 
denilebilir…

kadın kültürevi’ndeki ilk etkinlik, 
karma örgütlerdeki kadınlarla ve femi-
nistlerle beraber gerçekleştirilen kadın 
kurultayı idi. kurultay çok eleştirildi ama 
birçok kadın için bir dönüm noktası da 
oldu: bir kısmımız feminist olarak var 
olmayı kurultay’dan sonra netleştirdik 
kafamızda.

dikili festivali’ne gittik hep beraber… 
gece yürüyüşü yaptık diye ertesi gün bazı 
kadınlar gözaltına alındı.

cemil çiçek “flört fahişeliktir” 
dedi diye tünel’den başlayarak, istiklal 
caddesi’nde düdük çalarak yürüdük. yine 
birçok kadın gözaltına alındı.

cemil çiçek’in önderliğinde “ailenin 
güçlendirilmesi” amaçlı kanun hükmün-
de bir kararname gündeme gelince, “biz 
evli kadınlar, ‘aile araştırma kurumu’nun 

kurulmasını ve cemil çiçek’i protesto 
etmek için kocalarımızdan boşanacağız.” 
diyerek, şimdi bile çok zor olabilecek bir 
boşanma eylemi yaptık, boşandık…

8 mart’a yakın bir günde, bağlarbaşı’nda 
miting yaptık…

pek çok söyleşi yaptık, duygu asena 
gelmişti birine; bir başkası iki babanın 
katıldığı babalar söyleşisiydi.

kadın hareketi tarihi sergisini kotar-
dık…

yorgan iğnelerimiz, mor kurdele 
ve boncuklarımızla, “tacize karşı mor 
iğne”lerimizi yaparak sokaklara dökül-
dük…

“geceleri de istiyoruz sokakları da” 
sloganıyla meyhane ve kahveleri “ziya-
ret!” ettik… 

tecavüze uğrayan fahişe ise indirim 
yapan yasayı (438. madde) protesto 
eylemi olarak zürafa sokaktaki geneleve 
gittik…

tüyap kitap fuarlarında stand açtık, 
toplantılara katıldık…

ölüm oruçları nedeniyle siyahlar giyi-
nip yollara düştük, cağaloğlu’nda asfalta 
uzandık, yattık… bazılarımız bu “siyahlı 
kadınlar” eylemi sonucunda tutuklandı…

bosna savaşındaki tecavüzleri pro-
testo etmek üzere galatasaray’da sokak 
sergisi açtık…

kadın kültürevi maddi imkansızlıklar 
nedeniyle kapandıktan sonra dağıldık 
biraz… feminist mücadele yürüten arka-
daşlarımız feminist okuma yapıyor, der-
giler çıkarıyor, feminizmi evde, sokakta 
deneyimleyip teorileştiriyor, feminist 

90’larda “bir kısım” feministin feminizmi

hülya üstün

şimdi örgütlerde birtakım şeylere dikkat edilmek zorunda kalınıyorsa ödp’de ısrar 
ettiğimiz ve yerleşmesine çalıştığımız duruşlar sayesindedir diyebiliriz…
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…Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana 
denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA
karşı çıkışları politikleştiriyorlardı. ucun-
dan kıyısından yer almaya çalışıyorduk 
ama aklımız, fikrimiz karma örgütte 
“büyük” siyaset yapmakta olduğundan 
kuruçeşme toplantılarını izliyor, kendi 
gruplarımızda siyaset tartışıyorduk.

sbp, bsp derken ödp oluştu…

sol, sosyalist, muhalif kim varsa 
büyük bir heyecanla katıldık ödp’ye... 
neredeyse bütün feministler de… ama 
kendi gruplaşmalarımızın içinde birbiri-
mizden ayrıldık. zaman zaman istemeye 
istemeye karşı karşıya geldik. feministler 
olarak bir var oluş gösteremedik…

fakat yine de şimdi örgütlerde bir-
takım şeylere dikkat edilmek zorunda 
kalınıyorsa, ödp’de ısrar ettiğimiz ve 
yerleşmesine çalıştığımız duruşlar saye-
sindedir diyebiliriz. kadınlar kendilerini 
ilgilendiren konularda ayrı toplanıp karar 
alıyorlardı ve bu kararlar yk kararla-
rından ayrı yazılıp kadınlar tarafından 

okunuyordu. disiplin kurullarında 
kadınların olması için epey uğraşılmıştı. 
bsp tüzüğünde yer alan yüzde 30 kota, 
ödp’de de delegeliklerde, yk’larda ve 
pm’de uygulattırılmaya çalışılmıştı. 

kadınların konuşma süresi daha uzun 
tutuluyordu. konuşma sırasında öncelik 
kadınlara veriliyordu. yuvarlak düzen 
toplantı şekli uygulanmaya çalışılıyordu. 
geçmişteki tacizleri kaldırıp bir kenara 
koymuştuk ama ödp’de taciz durumunda 
ses çıkartır olmaya başlamıştık. 8 mart-

larda kadın-erkek birlikte yürümeme 
mücadelesini sırtımız morara morara elde 
etmiştik. ev işleri yüzünden toplantıya 
katılamama durumuna itiraz eder, “neden 
eşin, sevgilin toplantılara gelmiyor?” diye 
erkeklere sorar olmuştuk. o zaman “trans-
seksüel” olarak tanımlanan arkadaşları-
mızla yan yana duruşumuz da başlamıştı.

ödp’den ayrıldıktan sonra çeşitli grup-
lardaki ve tek tek feministler bir araya 
gelerek “birlikte ne yaparız”ı konuşmaya 
devam ettik bir süre…

2000’lere gelmiştik…

sonra başka oluşumlar, partiler günde-
me geldi. bir kısmımız o örgütlenmelere 
katıldı…

parti, sendika ve derneklerde feminist 
sözü söylemeye, eylemeye çalışan arka-
daşlarımızla ve kadın kurtuluş mücade-
lesinde yer alanlarımızla birlikte, artık ve 
hep feminist örgütlenmeler içindeyiz… 
yaşasın örgütlü mücadelemiz…  

ev işleri yüzünden 
toplantıya katılamama 
durumuna itiraz eder, 
“neden eşin, sevgilin 

toplantılara gelmiyor?” 
diye erkeklere sorar 

olmuştuk…

“Kadın kurtuluş hareketi” ya 
da “özgür kadın hareketi” 
denildiğinde; kadının ikin-

ci cins olmasına neden olan tüm taşla-
rın ayıklanma ve değiştirilme süreci, 
mücadelesi akla gelir. Kadın bedeni 
üzerindeki hegemonya, ev içi emek, 
cinsellik, taciz ve tecavüz, şiddet, aşk, 
fazla kilolar, reklamlar, yaşlılık, genç 
kadın olmak... Kültürün, eğitimin, sa-
natın kadın erkek arasındaki eşitsizliği 
derinleştiren içeriklerini ayıklamak ya 
da bu ögeleri bilince çıkarmak, teşhir 
etmek... Kreş hakkı, pozitif ayrımcılık, 
yönetim kademelerinde daha fazla yer 
alma, ekonominin kadın bakış açısı ile 
düzenlenmesi... Hepsi patriyarkanın 
yıkılması için yürütülmesi gerekli sava-
şımlardır. Patriyarka, farklı dönemlerin 
farklı üretim ilişkileri ve sistemleri ile 
bir evlilik bağı daima kurabilmiştir. 
Kapitalizm işine geldiğinde patriyar-
kayı karşısına almış; kadının evden 
çıkmasını,  eğitim sürecine katılmasını 
desteklemiş, gerekli koşulları oluştur-
muş; işine gelmediğinde patriyarka ile 
uzlaşmıştır: Esnek üretim adı altında 
kadının eve yönlendirilmesi, evde hem 

çocuk bakması hem de daha ucuza 
üretimde bulunması örnek olarak veri-
lebilir. 

Kürt kadınları da patriyarkal sis-
temden kaynaklı ezilme süreçlerini 
yaşadılar ve yaşıyorlar, ama bir farkla: 
Ne kadınlar, ne halk, ne de yaşadıkları 
topraklar özgür değildi. Kürt kadınları 
erkek egemen, sömürgeci Türk devleti-
nin, ne tam feodal ne tam kapitalist olan 
üretim ilişkilerinin ve patriyarkanın 

üçlü baskısı ile karşı karşıya kaldılar. 
Tabii bu üçlü baskı sisteminin girift 
hallerini göz önünde bulundurarak bu 
tümceyi yazıyorum. Bu üçlü sistemin 
ayakta kalabilmek için oluşturmaya 
çalıştığı kişiliğe halk gerçekliği ilk 
kurşunu sıktığında, artık Kürt kadınları 
için başka bir süreç başlamıştı. 

Seksenli-doksanlı yıllarda Kürdistan’da 
süren adı konmamış savaş ve Kürt 
halkının yürüttüğü özgürlük mücade-

Patriyarka ve devlet kıskacında 
bağımsız Kürt kadın örgütlenmesi
80’li ve 90’lı yıllarda Kürdistan’da süren adı konmamış savaş ve Kürt halkının yürüttüğü 
özgürlük mücadelesi, Kürt kadınlarının önceliklerine de damgasını vurdu

Mürüvvet Yılmaz
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lesi, Kürt kadınlarının önceliklerine 
de damgasını vurdu. Kürt kadınlarının 
bu yıllarda patriyarkal sistemden daha 
çok devlet şiddeti ile mücadeleye yö-
neldikleri ifade edilebilir. Tüm yaşam, 
adı konmamış savaş koşullarının etkisi 
altındaydı. Kadın bedeni ile işgal ettiği 
toprakları özdeşleştiren zihniyet, gö-
zaltında, ev baskınlarında kısacası her 
yerde kadınlara yönelik tacizi, tecavü-
zü sistemli bir politika olarak uyguladı. 
Bu politikaları, mahkeme süreçleri de 
yürek yakan şu iki olay iyi anlatmakta-
dır; korucular tarafından tecavüz edilen 
on yedi yaşındaki Remziye Dinç ve 
Derik Jandarma Karakolu’nda tecavü-
ze uğrayan Şükran Aydın. 

Sadece politika yapan Kürt kadın-
ları değil tüm Kürt kadınları; İngiliz 
askerlerinin İrlandalı kadınlara, Sırp 
askerlerinin Bosna-Hersekli kadınlara 
yaptığı gibi kadın bedeni üzerinden 
kadını, halkı, toprağı aşağılayan, 
hiçleştiren özel savaş politikalarının 
hedefiydiler.

Kürt kadınlarının karşı karşıya ol-
duğu başka bir baskı, şiddet politikası 
ise zorunlu göç idi.  Gecenin bir yarısı 
basılan evler, geçmişinizin olduğu yer-
lerden kopmak ya da ölmek arasında 
seçim yapma zorunluluğu ve üstüne 
üstlük yaşanılan travmalarla birlikte 
adı, dili bilinmeyen yerlerde yaşamak 
zorunda kalmak.

Zorunlu göç, insanları kültürel, eko-
nomik, psikolojik, kısacası her açıdan 
yıldırmak, kalabalıkların içinde yitir-
mek için düşünülmüş ve uygulanmış 
(ve uygulanan) bir politikaydı.

Karma yapılardan ayrı kadın 
kurumlaşmasına

Seksen-doksanlı yıllarda tüm bu 
baskı, şiddet politikalarına karşı ayakta 

kalmaya, direnmeye, mücadele etme-
ye, küllerimizden yeniden doğmaya, 
eşikten adım atmaya çalışıyorduk. 
Tabii ilk başlarda kadınlar olarak ayrı 
örgütlenmeyi çok da gerekli görmemiş-
tik. Karma yapıların içinde komisyon 
olarak çalışmanın, örgütlenmenin 

yeterli olabileceği düşünülüyordu. 
Ama hem düşünsel açıdan hem de  
moral olarak beslenilen kadın gerilla 
birliklerinin oluşması, karma yapılar 
içinde yaşananlar, dünyada yaşanmış 
olan devrim süreçleri ve kadınların ya-
şadıkları, kısa süreli de olsa Yurtsever 
Kadın Derneği’nin deneyimleri, seksen 
sonrası feminist hareketin yükselişi; 
ayrı kadın kurumları oluşturmanın 
gerekliliğinin fark edilmesini sağladı. 
Öyle ki sadece dernek değil, vakıf, 
dergi gibi daha fazla sayıda kadına 
ulaşabilecek, kadın hareketinin önünü 
açacak kurumlar oluşturmaya çalışılı-
yordu. 

Kadınların ayrı örgütlenmesi, 
kadın çalışmalarının kritik noktala-
rından biriydi. O dönem Özgür Kadın 

Derneği’ni kurmak üzere çalışmalara 
başlandığında (kuruluşu devlet tarafın-
dan onaylanmadı), yanıtı aranan temel 
sorulardan biri, kadınların yönetim tar-
zının nasıl olması gerektiğiydi. O güne 
kadar görülen, bilinen erkek egemen 
yönetim tarzıydı. Kadın çalışmaları 
yaparken var olan tekrar mı edilecekti 
yoksa kadınlar, yeni bir örgütlenme bi-
çimi ve yönetim tarzı oluşturmak üzere 
aramaya, tartışmaya mı çalışacaklardı? 
Sonrasında, deneyimler ve yapılanlar 
kadın bakış açısı ile süzgeçten geçirile-
rek kadın yönetim tarzı oluşturulmaya 
başlandı. 

Dernek çalışmaları başladığında, 
karma yapılarda olmayan ya da o 
güne kadar kadınlar tarafından fark 
edilmemiş olan kaygılar yaşanıyordu. 
Kadının kadına güvenmesi… Nasıl 
güvenilecekti? Zor bir yolculuğa bir-
likte nasıl çıkılacaktı? Yıllardır “kadın 
kadının kurdudur” sözü kulaklara 
fısıldanmışken... En sonunda şunun 
farkına varıldı: Tek  tek kadınlar olarak 
mücadele edilebilirdi, ediliyordu da, 
ama asıl önemli olan birlikte yürümeyi 
öğrenmekti. Güç olmak için bir araya 
gelmeliydik. Sadece bireysel kurtuluş 
peşinde koşmak, kendi özgürlüğümüz 
ile yetinmek değildi ihtiyacımız olan. 
Kendi sokağından bir adım öteye gi-
demeyen, genel çalışmalarda devamlı 
koşturmasına rağmen karar alma meka-
nizmalarında yer verilmeyen kadınlar 
olmamalıydık. Kısacası kendimizi 
kadınlara karşı sorumlu hissetmeyi 
öğrenmeye başladık. Evinden çıkma-
yan kadın da evinden çıkmış ve kadın 
çalışması yürüten kadınların mücade-
lesinde temsil ediliyordu, kendini ifade 
edemeyen kadın da. 

Özgür Kadın Derneği’nin tüzüğü 

Özgür Kadın 
Derneği’nin 

kuruluşuna devlet 
izin vermeyince Dicle 
Kadın Kültür Merkezi 
olarak mücadeleye 

devam edildi;  Özgür 
Kadın dergisi tüm 
baskılara rağmen 

yayın hayatını 
sürdürdü

DOSYA
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onaylanmadığında iki seçenek vardı.  
Ya karma yapıların içine kadın komis-
yonlarına dönülecek, ya da “asıl olan 
fiili durumdur, çalışmanın kendisidir” 
denilerek başka araçlar oluşturmaya 
çalışılacaktı. İkincisi tercih edildi.  
Dicle Kadın Kültür Merkezi olarak 
yola devam edildi. O süreçlerde Kürt 
kadınları açısından, kadınların görünür 
olmasına yönelik olumlu gelişmeler 
oldu.  Özgür Kadın dergisi tüm bas-
kılara rağmen ısrarla yayın hayatına 
devam etti; özellikle göç yoluyla gelen 
kadınlara yönelik çalışmalar yürüttü. 
HADEP ve devamında gelen partilerin 
kadın komisyonları da kadın kolları 
olarak kendini daha kapsamlı yapılan-
dırdı.

Geriye bakıldığında, ilk başlarda 
yaşanan “ne gerek var, karma yapıların 
içinde kadın komisyonlarında çalışıl-
sın”, “bu da nereden çıktı”, “çalışma-
ları bölüyorlar”, “bunlar bir kurumu 
ayakta tutamazlar” gibi birçok tartışma 
konusunun geride kaldığını, aşıldığını 
görmek mümkün. Bunun en iyi göster-
gesi, ilçelerde dahi açılmış olan kadın 
kurumlarının varlığıdır. Bu kurumların 
yönetim mekanizmaları, seksenli ya da 
doksanlı yıllarla kıyaslandığında yatay 
bir şekilde yürüyor.

“Benim kadın sorunum 
yok”tan….

Evlere, iş yerlerine, kısacası ka-
dınların olduğu her yere gidilmeye, 
her yerdeki kadına 
ulaşılmaya çalışıldı. 
Ancak kadınlara 
ne anlatılacaktı? 
Karma yapıların 
söyleminden farkı 
ne olacaktı? Fark 
doğrudan kadın sözü 
olmalıydı olmasına, 
ama nasıl? İlk başta 
konuşulan kadınlara 
“kadın sorunu” 
denildiğinde dudak-
ları mühürlenmiş 
gibi susuyor, “benim 
kadın sorunum yok” 
diyorlardı. Hal böyle 
olunca söze ülke sevgisinden, mücadele-
den başlanırdı. Arkasından kadın olarak 
yaşanan deneyimler örneklendirilerek 
kadın sorunu üzerine konuşmanın 
kapısı aralanırdı. İlkin gözlerle konuş-
maya başlanır, orada anlaşma, güven 
oluşursa iş kelimelere düşerdi. 

Beden politikaları açısından bakıl-
dığında devlet kaynaklı taciz, tecavüz, 
şiddet, zorunlu göç gibi olaylar daha 
rahat konuşuluyor ve politika gelişti-

rilebiliyordu. Evin içinde ise sistemin 
yarattığı kadın-erkek ilişkisi, aile yapı-
sı ve bunun aşılması üzerine bir bakış 
açısı, değişim dönüşüm esas alınmaya 
çalışılıyordu. Ailenin, hem kadını hem 
de erkeği tanınmaz hale getirdiği tes-
pitinin ardından kurtuluş “mücadeleye 
daha yoğun katılım” olarak konuyordu. 
Evden çıkmak, kurumlara gelmek 
önemli bir kavgayı gerektiriyordu. Bu 
eşiği aşan kadınlar bir yandan kadın 
olarak kendilerini tanıyıp geri kalmış, 
geliştirilmesi gereken yanlarını fark 
etmek üzere kendi içindeki kavgayı 
sürdürüyor; diğer yandan hemcinsle-
riyle buluşup, onlara “kadın sorunu”nu 
anlatmaya çalışıyorlardı… Bu süreç, 
topluluk karşısında konuşmaya çe-
kinen kadınların  dillerinin açıldığı, 
yazdıkları,  sanatla uğraştıkları, diren-
dikleri, eylem kararı alıp gerçekleştir-
dikleri; tüm bunların hesaplamalarını 
yaptıkları ve kendileri için  “evet” ya 
da “hayır” dedikleri bir süreç oldu. Bir 
anlamda kadın bakış açısını sürecin 
içinde yaşayarak bilince çıkarmak 
söz konusu oluyordu. ‘98 yılında bir 
haftaya yayılan 8 Mart kutlamaları ve 
bunun Taksim Meydanı’nda yapılması, 
kadınların ayrı örgütlenmesinin etkisi-
ni görmek açısından önemli bir olaydır. 

Zaman zaman yapılan değerlendir-
me toplantılarında, erkeklerle yapılan 
çalışmalar sırasında anlamlandırı-
lamayan birçok problemin cinsler 
arası çatışmadan kaynaklandığı bilince 

çıkarılıyordu. Bu değerlendirmelerde 
ortaya çıkan önemli bir nokta, genelde 
“kadın sorunu”nun “evli kadınların so-
runu” gibi algılanıyor olmasıydı. Oysa 
kadın sorunu, kadın cinsinin sorunuy-
du. Ve kadın bilincinin özellikle genç 
kadınlara ulaşması gerekiyordu. Bu 
nedenle doğrudan kadın sorunu ekse-
ninde olmasa da genç kadınları sürece 
dahil edebilecek  (tiyatro, müzik vb) 
etkinlikler planlanıp yaşama geçirildi. 

Bu çalışmalar genç kadınların  kadın 
bakış açısı ile buluşmalarına katkı 
sunuyordu.

Tüm bu çalışmalara bugünden ge-
riye doğru baktığımızda aile ilişkileri, 
değiştirilebilen çoğu ilişkiye rağmen en 
zorlayıcı konu olarak karşımıza çıkıyor. 
Beden politikalarının değişmeyen, 
nasırlaşmış yönleri sonucu; değişen 
kadına dar gelen sosyal yaşam ve aile 
ilişkilerinin öngörülemeyen -öngörülse 
dahi tedbir alınamayan- etkileriyle iki 
binli yıllardaki kadın intiharları yaşandı. 
Aile meclislerinin  kadınlar üzerindeki 
etkileri öngörülüp tedbir alınabilseydi, 
belki sonuç daha farklı olabilirdi. 

Ekonomik olarak öz güce 
yaslanmak

Kadınların ekonomik bağımsızlığını 
kazanmalarının önemli olduğu görü-
lüyordu. Geriye dönüp bakıldığında 
bunu sağlamaya yönelik prototip 
denilebilecek çalışmalar planlandı-
ğını görüyoruz. Kadınların siyaset 

yaparken bağımsız 
olabilmelerinin yolu-
nun sadece evde değil 
kurumsal boyutta da 
ekonomik bağımsız-
lıktan geçtiği fark 
edilmişti. Kadınlar 
bu bağımsızlığı sağ-
layabilmek üzere proje-
leri değil; mitinglerde 
su, kalem, takvim 
satmayı tercih ettiler. 
Bu çabalar, kendi 
yağında kavrulma-
nın olumlu pratik 
sonuçları olarak ve 
daha fazla kadın da-

yanışması olarak geri 
dönüyordu.

Son söz olarak; 
Kürt kadınları, kadın bakış açısını 

evdeki erkekle, birlikte çalıştığı yol-
daşları ile; kısacası yaşamın içinde 
mücadele ederek öğreniyorlar. Bu süreç 
içinde hem değiştiler  hem değiştirdiler. 
Bu yolculuk, moderniteyle sınırlı 
kalmadan, patriyarkal sistem ile hesap-
laşmayla devam etmelidir.  

Bugünden geriye 
doğru baktığımızda 

aile ilişkileri, 
değiştirilebilen çoğu 
ilişkiye rağmen en 

zorlayıcı konu olarak 
karşımıza çıkıyor
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Türkiye’de 1984 yılında başla-
yan Kürt özgürlük savaşının 
etkilerinin bütün topluma 
yayıldığı 2000’li yıllar, 11 

Eylül 2001 ikiz kulelere yapılan saldırı 
ve ABD’nin 11 Eylül saldırılarını ge-
rekçe göstererek  (ABD’nin Irak'ı petrol 
ve enerji kaynakları için ele geçirmeye 
çalıştığı ve bunun aslında AB ile ABD 
arasında bölgenin kontrolünü elde tutma 
mücadelesi olduğu herkesin malumu) 
önce Afganistan, ardından da Irak'ı işgal 
ettiği ve 2002 yılında İsrail’in Filistin’e 
saldırıları yoğunlaştırdığı, yani savaş-
ların yoğun olarak yaşandığı yıllardı. 
1990’lı yılların sonu ve özellikle 2000’li 
yılların başından itibaren genelde dün-
yadaki siyasetin gidişatının, devlet po-
litikalarının belirlenme yönünün, ABD 
militarizmi ve sonuçları ile bağlantılı 
olduğunu söylemek yanlış olmaz.                                                                  

11 Eylül sonrasında ABD’nin ön-
cülüğünü yaptığı militarist politikanın 
giderek dünyaya savaşlarla yayıldığı 
bu süreç, kadınların militarizme mil-
liyetçiliğe ve savaş karşıtlığına ilişkin 
politikalarının da hız kazandığı yıllar 
oldu. Savaşlarda özellikle de ABD’nin 
Afganistan’ı işgali sırasında “kadınları 
özgürleştirme” amacının (ki bu; tacizler 
ve tecavüzler başta olmak üzere kadına 
yönelik her türlü şiddetin sistematik-
leştirilmesi demek!) öne çıkarılması, 
savaşların kadınlar üzerine etkileri ko-
nusunda kadın politikası tartışmalarının 
yükseltilmesine yol açacaktı.

Bunun yanı sıra; dünyada çatışma 
bölgelerinde kadınların yoğunluklu ola-
rak örgütlendiklerini, eylemler düzen-
leyip, barış mücadelesi yürüttüklerini 
görüyoruz. Irak üzerine dönen savaş 
senaryolarına karşı olan yüzlerce grup 
ve başlatılan yüzlerce eylem arasında 
önemli bir sayıyı, çağrısı kadınlar ta-
rafından yapılan ve kadınlar tarafından 
düzenlenen eylemler teşkil ediyor. 
Kadınlar Kabil'de ve New York'ta, Batı 
Şeria'da ve Tel-Aviv'de savaş karşıtı 
eylemlerde yer aldılar. Siyahlı Kadınlar, 
80’li yılların sonu 90’lı yılların başında 
başlattıkları savaşa karşı siyah giyerek 
nöbet tutma eylemleri ile o günlerde so-
kakta, savaşa karşı eylemdeydiler. Yine 
Afganistan’da, önce Rusya, ardından 
kökten dinci Taliban yönetimi ve ABD 

işgalinde, RAWA (Devrimci Afgan Ka-
dınlar Birliği) savaş, tecavüz ve eğitim 
gibi birçok alanda mücadeleler yürüttü. 

Türkiye’de ise kadınlar Irak işgali 
öncesi 25 Aralık 2000 tarihinde bir 
araya gelerek dünyada, Türkiye'de ve 
Türkiye'nin yer aldığı coğrafyada sava-
şın önlenmesi ve barışın tesis edilerek 
sürekli kılınması için kadınların bakış 
açısını ve taleplerini ortaya koymak 
üzere bir araya geldiler. “Türkiye’de 
Kürt sorununun; imha, inkar ve asimi-
lasyona dayalı yaklaşım ve devletin 
militarist politikaları nedeniyle devletin 
kabul ettiği ifadeyle 'düşük yoğun-
luklu' ve yakın bir zamanda kanlı bir 
çatışmaya dönüşebilecek olan savaşa, 
Irak’a yönelik her türlü müdahaleye ve 
Kıbrıs’ta çözümsüzlük üreten politi-
kalara karşı” bağımsız kadınlar, kadın 
grupları ve çeşitli karma örgütlerden 
kadınlar  “Barış İçin Sürekli Kadın 
Platformu”nu kurarak bir eylem planı 
doğrultusunda ortak mücadele etmeye 
karar verdiler. Şiddet, zorunlu göç, yok-
sulluk, militarizm, anadil, başörtüsü, 
zorunlu heteroseksüellik ve barışın tesis 
edilmesi konularında çalışmalar yürüten 
platform; birlikteliğin ortak ilkelerini ve 
hedeflerini belirleyerek iç işleyişinde ve 
ilişkilerinde hiyerarşi, iktidar, tahakküm 
ve her türlü ayrımcılık ilişkisini redde-
den bir anlayışla kuruldu ve çalışma-
larını bu minvalde sürdürmeye çalıştı. 
Barış İçin Sürekli Kadın Platformu 
ABD’nin Irak’a saldırısını protesto 
etmek için barış noktaları oluşturarak 
savaşı ve etkilerini protesto edecek barış 
noktalarında oturma eylemleri yaptı. 

Barış noktaları oluşturulurken savaş 
kararlarını erkeklerin verdiğine vurgu 
yapmak için “hepsi erkek tesadüf mü?” 
dövizleri taşındı.

ABD’nin Irak’ı işgalinin hemen 
ardından Türkiye devletinin bu işgali 
güçlendirecek tezkereyi meclisten çı-
karması üzerine birçok ilde savaş karşıtı 
platformlar kuruldu ve çok uzun soluklu 
eylemlilikler süreci başladı. Bu arada,  
gerek bazı feminist gruplar, gerek tek 
tek feminist kadınlar, gerekse de karma 
gruplardaki feminist kadınlar savaş 
karşıtı platformlar içerisinde yer alarak 
savaşa karşı seslerini yükseltiyorlardı. 
Feministlerin savaş karşıtı platform-
larda ve savaş karşıtı eylemlerde yer 
alması süreciyle birlikte “feminizm 
her türlü şiddete karşıdır” söyleminden 
hareket ederek “her türlü şiddete karşı 
olmak”, “haklı/haksız savaş” tanımları 
üzerinden tartışmalar yürütüldü. Bu 
tartışmalar özellikle Irak savaşında 
Iraklı direnişçilerin uyguladıkları “şid-
det” olayları ele alınarak yapıldı. Bu 
tartışmaların başlaması ile feministler 
açısından savaş karşıtlığı ve barış politi-
kası konusunda bir söz kurma çabası ya 
da çeşitli politik ayrışmalarla belli argü-
manlar üretildi. Feminizmin kadınların 
ezilme ve sömürülmesini pekiştirmesi 
dolayısıyla her türlü savaş ve şiddet 
politikalarının karşısında yer alması 
gerekliliği tartışma götürmez elbette. 
Ancak; 2000’li yılların ortalarına doğru 
bu tartışmaların, feminist politikanın 
toplumdaki tüm baskı ve eşitsizliklere 
duyarlı olması dolayısıyla militarizme 
karşı mücadeleyi de gündemine aldığı 

Savaşlar ve 2000'li yıllar feminizmi

Fatoş Hacıvelioğlu

Esasen feministler yükselen milliyetçiliğe karşı açık tavır almaya, milliyetçilikle 
aralarına kesin bir çizgi çekmeye, 90’lı yılların ilk yarısında “Arkadaşıma Dokunma” 
kampanyası ile başladılar
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sistem dışı bir feminizm gelişti. Bu fe-
minizmin;  savaş ve şiddet karşıtlığının 
politikasını apolitik bir biçimde bütün 
tarafları eşitleme yanlışına düşmediği-
ni, savaşın ve şiddetin nedenlerini ve 
tarafların ezilme, baskı ve mağduriyet 
hallerini dikkate alarak tutarlı ve adil 
bir barış politikası yürütmeye çalışan 
bir duyarlılığı ve anlayışı geliştirdiğini 
söyleyebiliriz.

90'ların başından itibaren kurumsal-
laşma ve proje feminizmi döneminin 
devamıyla birlikte 2000’li yılların 
daha ilk başında emperyalist savaşlar ve 
Türkiye’de 1980’lerden bu yana devam 
eden Kürt Sorunu ve Kürt kadınlarının 
politikleşmesi, feminizm açısından bazı 
politikaların tartışılmasını hızlandırdı. 
Yani 90’ların başında politik tartışma-
lardan çok, belli konularda düzenlenen 
kampanyalar üzerinden yürüyen bir 
feminizm, 90’lı yılların ikinci yarısı ve 
2000’li yıllarda yerini daha bütünsel 
bir feminizm anlayışı için tartışmaların 
başladığı yıllara bıraktı. Özellikle etnik, 
sınıfsal ve cinsel yönelim farklılıkları 
ile birlikte nasıl bir feminist politika 
geliştirileceği konusunda çokça kafa 
yoruldu ve söz üretilmeye çalışıldı. 
Kadın hareketinin gündemine 90’ların 
sonunda özellikle de 8 Mart’larda giren 
savaş karşıtlığı, 2000’li yıllarda feminist 
bakışla güçlendirilmeye başlandı.

Daha bütünsel bir feminizm için 
tartışmaların başlamasının nedenlerine 
ilişkin farklı tahliller yapılabileceği gibi 
o yılların politik ortamının da belirleyici 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu belirleyi-
ciliği sağlayan unsurlar; özellikle Kürt 
Kadın Hareketi’nin kimlik politikası 
bağlamında, hareket içerisinde militan 
düzeyde aktif olarak yer alması, ken-
disini partinin kadın komisyonu olarak 

tanımlamaktan çok Kürt Kadın Hareketi 
olarak tanımlama çabaları ile gelişen ve 
elbette kadın olarak yaşadıklarının yanı 
sıra Kürt olmalarından dolayı yaşamak-
ta oldukları çifte ezilmişliği dillendir-
meleriydi. Kadınlar, Kürt kadınlarına 
yönelik tecavüz, taciz olaylarına, kadın 
cinayetlerine karşı bir araya gelmeye ve 
birlikte söz söylemeye başladılar. 

Esasen feministler yükselen milliyet-
çiliğe karşı açık tavır almaya, milliyetçi-
likle aralarına kesin bir çizgi çekmeye, 
90’lı yılların ilk yarısında “Arkadaşıma 
Dokunma” kampanyasını destekleyerek 
başladılar. Bu tavır, ardından Hadep'e 
destek üyeliği ve “Nüfus kağıdımın ba-
na tanıdığı ayrıcalığı kabul etmiyorum” 
gibi bir dizi eylemle devam etti. 90’lı 
yılların sonuna doğru ise bu anlayışla 
ana dilleri farklı kadınları gören ve 
destekleyen bir noktadan mitinglerde ve 
eylemlerde Kürtçe sloganlar atılmaya, 
8 Mart’larda metinler Türkçe ve Kürtçe 
okunmaya başlandı. 2000’li yılların 
başında ise artık yükselen milliyetçilik 
kadın hareketinde kesin yol ayrımlarını 
açığa çıkarmaya başlamıştı.

80’li yıllardan farklı olarak 90’lı 
yılların ikinci yarısı ve 2000'lerdeki 
feminizm; kadınların din, kimlik, sınıf, 

etnik köken farklılıklarının da göz 
önünde bulundurularak yani farklılık-
larla birlikte nasıl ortak politika yapıla-
bileceğine ilişkin tartışmaların yapıldığı 
yıllar oldu. Feministler bu farklılıkları 
gözeten bir noktadan hareketle talepler 
geliştirmeye başladılar. 2000'li yıllarda 
feminist hareket açısından belirleyici 
olan olgulardan biri özellikle Kürt kadın 
hareketinin dinamik varlığının yanı 
sıra, Kürt kadınlarına uygulanan asker 
ve polis baskısına, cinsiyetçi saldırılara 
tecavüzlere karşı tavır alınmasıydı. 
Artık feministler için savaş ve şiddet 
temel konulardan biri haline gelmişti 
ve o yıllarda birçok Kürt kadının maruz 
kaldığı  devlet kaynaklı tecavüz, taciz 
ve saldırılara ilişkin bir araya gelinmeye 
ve eylemler yapılmaya başlandı. Savaş, 
milliyetçilik, ırkçılık ve militarizm üze-
rinden farklı tartışmalar yürütülürken, 
kadınlar hem kadın olmaktan kaynaklı 
sorunları hem de dünya ve Türkiye 
gündemine dair gelişmeler üzerinden 
seslerini yükseltmeye çalıştılar. Türk 
ve Kürt kadınlar arasında dayanışmayı 
geliştirmek amacıyla 2001 yılında 
gerçekleştirilen Diyarbakır, Batman, 
İstanbul kadın buluşmaları bu anlamda 
gerçekleştirilen en önemli ortak işlerdi.

Bugün sistem-dışı bir feminizmin 
savaş karşıtlığı politikasını kurarken, 
bütün 2000’li yıllar boyunca, militariz-
min bir dizi özelliğiyle birlikte kadın 
düşmanlığı üzerinden yükseldiğini, 
toplumda varolan cinsiyetçiliği besledi-
ğini, savaşlarda kadınlara yönelik taciz 
ve tecavüzün tek başına militarizmin bir 
sonucu değil de, kadın düşmanlığının ve 
cinsiyetçiliğin militarizmle harmanlan-
mış somut sonucu olduğunu gören bir 
yerden politik söz üretilmesinin etkili 
olduğunu söyleyebiliriz.  

DOSYA

Kadın hareketinin 
gündemine 90’ların 

sonunda özellikle de 
8 Mart’larda giren 

savaş karşıtlığı 
2000’li yıllarda 

feminist bakışla 
güçlendirilmeye 

başlandı
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Bu yazının başlığı, yakın tarih-
li bir “çapulcu düğünü”nden, 
tam da “karma sosyalist ör-
gütlerin feminizmle pratikte-

ki ilişkisi” üzerine yazmaya hazırlandı-
ğım sırada iletilen mutlu bir fotoğraftan 
esinlendi. Gelinle damadın yakınları bir 
pankart açarak konuklarını şöyle selam-
lamışlar:

“Oğlan bizim kız bizim
Yaşasın sosyalizm”
Derdim kimsenin mutluluk tekeri-

ne çomak sokmak değil. Sadece, karma 
yapılarda yer alan ve sosyalizm için mü-
cadele veren bireylerin kadın ve erkek-
lerden oluştuğunu hatırlatmak için iyi 
bir başlangıç gibi geldi bana. 1970’lerde 
böyle bir hatırlatma “yersiz” kaçabilirdi 
(ya da belki pek azının aklına gelirdi). 
“Kadın sorunu” diye bir “şey”in varlı-
ğı kabul ediliyor ancak “sorun” esasen 
sınıfsal antagonizmanın çözülüşüne 
bağlanıyordu. Sabiha Sertel’in August 
Bebel’den çevirdiği Kadın ve Sosyalizm 
kitabı 1976’da gözden geçirilerek yeni-
den yayımlandı ve kısa zamanda memle-
ket Marksistlerinin el kitabı haline geldi. 
Buna göre, “kadın sorununun çözümü 
toplumsal sorunun çözümü ile özdeşti.” 
Nokta.

Feminizm, karma örgütlerin günde-
mine ÖDP’nin kuruluş sürecinde yer alan 
feministlerin çabasıyla girdi. Feministler, 
ÖDP’yi feminist politika yapmanın bir 
aracı ve alanı olarak gördüler. Parti'nin, 
farklı kimlik ve gelenekleri yan yana 
getiren ve her birinin kendi politikasını 
özerk bir biçimde yürütmesini mümkün 
kılan şemsiye yapılanması bir ölçüde 
bunu mümkün kılıyordu. Feministler 
parti içindeki cinsiyetçilikle mücadele 
ettiler ve parti politikalarının cinsiyet-
lendirilmesi için uğraştılar. Bu çabalar ne 
kadar karşılık buldu; ÖDP tecrübesinde-
ki kayıplar ve kazançlar nelerdi; ayrıca 
ve etraflıca tartışılması gereken bir konu. 
Fakat bazı kadınların bu deneyimden 
önemli bir ders çıkararak ayrıldıklarını 
görüyoruz –ki 2000’li yıllara gelindiğin-

de bunun sonuçları görülecekti.
Gülnur Acar Savran, Birikim dergisi 

için Asena Günal’a verdiği röportajda 
şöyle anlatıyor: “[O dönemde] femi-
nist enerjinin çok önemli bir bölümü, 
ÖDP’ye kanalize oldu. Özerk, bağımsız 
feminist hareket çok geriledi. Öyle olun-
ca, ÖDP içinde bizim o sırada vermeye 
çalıştığımız örgüt içi erkek egemenliği-
ne ve cinsiyetçiliğe karşı mücadelede de 
zaaflar oluştu. Dışarda bir güç olmayınca 
içerde biz daha kırılgan ve güçsüz duru-
ma geldik. Bunun sonuçlarına hep birlik-
te tanık olduk... 
[S]osyalist bir örgütte feministlerin vere-
ceği mücadelenin iki ayağını oluşturan, 
örgüt içi cinsiyetçiliğe/erkek egemenliği-
ne karşı mücadelenin ve örgütün politi-
kalarının cinsiyetlendirilmesi çabasının 
güç kazanması için [bağımsız feminist 
hareketin güçlü olması elzemdi.]”1

Bu tespitin, karma örgütlerin son yıl-
lardaki söylem ve pratiklerine bakarak da 
doğrulandığı kanaatindeyim. Parti ya da 
hareket düzeyindeki karma yapılar, prog-
ram ve tüzüklerinde cinsiyet körlüğünü 
ve cinsiyetçiliği aşındıran revizyonlara 
gittiler; “gitmek zorunda kaldılar” de-
mek daha doğru çünkü onları bu alanda 
politik hamle yapmaya zorlayan bir dizi 
içsel ve dışsal gerilime maruz kaldılar. 
SDP içinde yaşanan tacizin patlak verdi-
ği olaylar dizisi bu sürecin miladı oldu. 

Partinin bu yüzden bölünmesi öylesine 
inanılmazdı ki tacizi -elbette hepsi de er-
kek olan- şefler arasındaki gerilimin su 
yüzüne çıkmasını sağlayan bir bahane 
olarak yorumlayanlar, “Hadi canım sen 
de” diyenler bile oldu. Öyle ya, o güne 
dek nice taciz vakası ya görmezlikten ge-
linmiş ya da örtbas edilmiş; kol (kadın-
ların onuru) kırılmış, yen içinde kalmış-
tı. Belki de kimi erkekler yönünden bir 
bahane arandığı ve böylece bulunduğu 
doğruydu. Ama asıl önemli olan, hiç de 
azımsanmayacak sayıda kadının, hiçbir 
şey olmamış gibi o çatı altında kalmaya 
devam edemeyeceğini deklare etmesiy-
di. Bu kadınların birçoğu kendini femi-
nist olarak adlandırıyordu. 

Tartışmaların sadece o çevreyi 
(SDP’de kalanları ve ayrılanları) ilgi-
lendiren bir mesele olmadığı çok açıktı. 
Karma yapılarda -emek örgütleri ve sen-
dikalar da dahil olmak üzere- gönüllü 
ya da profesyonel çalışan kadınların, bu 
sürece bakarak öğrendikleri ve cesaret 
topladıkları görüldü. Son dönemde daha 
çok taciz vakasının dillendiriliyor olma-
sı, bu konuda eskisine göre daha güçlü 
bir kadın dayanışmasının varlığına işa-
ret ediyor. Yeterli mi? Kuşkusuz değil. 
Fakat taciz ve tecavüzü politik bir me-
sele olarak ele almaya kararlı, bağımsız 
feminist örgütlerin varlığı, kadınları bu 
vakalar karşısında daha dirençli kılıyor, 

Oğlan sizin, kız kimin?

Yeşim Dinçer

Bağımsız feminist örgütlerin varlığı, karma örgütlerde yer alan kadınları, taciz vakaları 
karşısında daha dirençli kılıyor ve dayanışmayı güçlendiriyor
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dayanışma duygusunu güçlendiriyor; de-
yim yerindeyse, bu direncin teminatı ya 
da bir çeşit sigortası işlevini görüyor.  

Kişisel düşüncem, Sosyalist Feminist 
Kolektif’in kuruluşunun (2008) karma 
sosyalist yapılar üzerinde özel bir etki/
basınç yarattığı yönünde. İlkin bu “sosya-
list” ibaresi, feminizmi “yabancı madde” 
sayan zihinler üzerinde belli bir karışık-
lık yarattı. “Mahallemizden mi saymalı 
yoksa görmezden mi gelmeli?” nokta-
sında yaşanan tereddüt zamanla vicdani 
redciler, çevre hareketi gibi SFK’yı da 
anti-kapitalist mücadele dinamiklerinden 
biri saymaya doğru evrildi. Tabii bu “di-
namikleri” dışlama, tanıma ve/veya mas-
setme yönünde farklı eğilimler de oldu-
ğunu, “iyi de Marx’ta yok böyle şeyler” 
kabilinden hoşnutsuz homurdanmaların 
yanı sıra “10 numara çevreciyiz, anti-mi-
litaristiz, icabında feministiz” beyanları-
nın da işitildiğini hatırda tutmak lazım.  

Karma yapıların bu dönemde geçir-
diği program ve tüzük değişikliklerinin 
cinsiyetlendirilerek okunması ilginç 
veriler sunabilir bize. Yine kişisel göz-
lemim, kota, eşbaşkanlık/eşsözcülük, 
özerk kadın meclislerinin kurulması gibi 

uygulamalara yol veren tüzük değişiklik-
lerinin nispeten daha kolay benimsendiği 
yönünde. Bu değişim, feminist hareketin 
yükselişiyle olduğu kadar Kürt Özgür-
lük Hareketi içerisinde mücadele veren 
kadınların öne çıkmasıyla da bağlantılı. 
Daha ziyade bir öykünmeden söz ede-
biliriz. Ne var ki kadınlar lehine olduğu 
söylenen bu tüzük değişiklikleri, hiye-
rarşik, dikey, rekabetçi, erkek egemen 

yapılanmaları hemen hemen hiçbir de-
ğişikliğe uğratmadı. Kadınlar daha görü-
nür hale geldiler ama değişim o kadarıyla 
kaldı.  

Öte yandan parti programlarında çok 
daha mütereddit, hatta konservatif bir 
dil benimsendiğini görüyoruz. Örneğin 
“toplumsal cinsiyet”, “erkek egemenli-
ği” gibi kavramlara yer veren bir parti 

programında patriyarkadan söz edilme-
mesi nasıl açıklanabilir? Kuşkusuz yine 
patriyarkayı sistemik bir mesele olarak 
ele almama, “kadın sorunu”na hapset-
me ve tabii, feminizmle araya mesafe 
koyma refleksiyle. Karma yapılar içeri-
sindeki kadınlardan daha aktif, daha gö-
rünür olmaları bekleniyor ama daha az 
radikal söylemlerle. Kadın cinayetlerini 
gündemleştirmek, 8 Mart yürüyüşlerine 
katılmak vb. artık meşru çok şükür ama 
kapitalizmin devraldığı ve kendi bünye-
sine kısmen uyarladığı tarihsel patriyar-
kanın varlığını kabul etmek riskli. Gezi 
isyanında “boyun eğme” diye sokaklara 
fırlayan kadınların, “bizim partimiz ne-
den bu kadar hiyerarşik, karar vericilerin 
neden hepsi erkek, rotasyon neden yok?” 
gibi sorular sorarak patriyarkaya bizzat 
parti binasında başkaldırdıklarını bir dü-
şünün… 

Uzak diye bir yer yokmuş, bu yaz 
hep birlikte gördük. 
____________________________

1 http://sosyalistfeministkolektif.org/femi-
nist-gundem/33-sol-patriyarkayi-hala-kadin-
sorunu-biciminde-bir-alt-baslik-olarak-
goruyor

Akıllara Zarar’ı 2004 yılında 
İstanbul’da farklı üniversitelerden ka-
dınlar bir araya gelerek kurduk. İstanbul 
Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi 
İletişim ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi’nde okuyan feminist ka-
dınlardık. Önce evlerde toplanıyorduk. 
Kekler ve börekler eşliğinde birbirimizi 
tanımaya çalışırken, beraber neler 
yapabileceğimizi konuşmaya başladık. 
Dışarıda yağan kar ve kesilen elektriğe 
rağmen sabaha kadar nasıl feminist 
olduğumuzu konuştuğumuz toplantılar 
yavaş yavaş kendiliğinden bilinç yük-
seltme toplantılarına dönüştü. Evlilik, 
beden, aile üzerine ne çok konuştuk. 
Konuştukça o kadar çok şey çıkmaya 
başlamıştı ki... Her birimizin öyküsünde 
ne çok ortaklık vardı. Bazen çok güldük 
bazen çok ciddileştik; beraber ağladık, 
kızdık bazen de ortaklıklarımızı ve fark-
lılıklarımızı şaşırarak dinledik. Sessiz 
kalanların da bir süre sonra sözü olmaya 
başladı. Bir baktık ki kendimizle bile 
konuşamadıklarımızı dile dökmeye baş-

lamışız. Büyük bir heyecanla, neredey-
se el emeği göz nuru diyebileceğimiz 
iki dergi çıkardık. Farklı zamanlarda ne 
çok insan geldi geçti gruptan. Bizi en 

iyi anlatan herhalde ilk dergide yayınla-
dığımız şu yazı olsa gerek:

"Bir araya geldik…
Her şey canımızı sıkıyordu. Buna-

lıyorduk, kızgındık, ADAM olama-
mıştık, akıllanamamıştık…

Biz; ben + ben + ben’lerden olu-
şan küçük gruplardan kadınlardan-
dık. Kadın olmanın bir arada olmayı 
getiren paylaşımlarını büyütmekti, 
büyümekti…

Dar ve sığ bir tartma, ölçme, 
biçimlendirme, düşünüp de değiş-
tirememe sancısıydı. Bitimsiz tar-
tışmaların ağında olmayı kim ister?

Soru ve sorunların yeni olma-
dığı, çözümlerin düğümlendiği, 
yanıtların soruları aradığı kaygan 
bir zeminde buluştuk.

Evdeydik 
Okuldaydık
İşteydik
Öğrenciydik
Kadındık
Hiçbir yerdeydik
En önemli tartışma yapılırken 

kakaolu kek yiyenin kaçırdığı; örgü 
örenin öremeyeni şaşırttığı; ilmek ilmek 
yazıların yazıldığı, söküme uğratıldığı; 
sözlerin unutulduğu toplantıların, top-
laşmaların kendince, kendi içine dönük 
kalmasını istemedik.

Zar’a, Ar’a indirgenmek istemeyen-
lerin ZARAR’ı olalım diye…"  

Akıllara zarar!

Karma yapılar 
içerisindeki 

kadınlardan daha aktif, 
daha görünür olmaları 
bekleniyor, ama daha 
az radikal söylemlerle

Özlem Altuntaş - Pınar Bekdemir
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Sanırım hepimizin nasıl feminist 
olduğumuza dair kişisel hika-
yelerimiz farklı olmakla birlik-
te, kendimizi feminist olarak 

tanımlama ve örgütlenme süreçlerimiz 
eş zamanlı oldu. Biz 2000’li yılların 
başında İstanbul Üniversitesi’nde oku-
yan, çoğunluğu aynı zamanda öğrenci 
muhalefetiyle ilişkilenmiş bir grup ka-
dındık. Üniversite içerisinde etkisinde 
kaldığımız, birlikte hareket ettiğimiz, 
hatta bizi feminizme örgütleyen ve 90’lı 
yılların sonunda üniversitede bulunan 
birçok kadın, aynı zamanda İstanbul 
Üniversitesi’nde derslerini aldığımız ve 
yakınlık kurduğumuz Fatmagül Berk-
tay, Serpil Çakır, Sevgi Uçan gibi aka-
demisyenler, bizim büyük şansımızdı. 
Üniversite dışında ise Pazartesi dergisi 
bizim feminizmle buluşmamızda, 
feminizmi anlamamızda en önemli yol 
göstericiydi. 

2000’li yıllar üniversitelerde öğrenci 
profilinin değişmeye başladığı, sol mu-
halefetin kısa süreli ivmeler kazansa da 
genel olarak zayıfladığı ve muhalif öğ-
renciler için hareket alanının soruştur-
malarla kısıtlandığı yıllardı. Üniversite 
yönetimleri bir caydırma ve cezalan-
dırma yöntemi olarak toplu soruştur-
maları keşfetmiş; Irak’taki savaşın, 19 
Aralık operasyonunun, açlık grevleri-
nin, türbanlı öğrenciler için ikna odala-
rının, anadilde eğitimin üniversitelerde 
yakıcı bir gündem olduğu o günlerde 
birçok öğrenci soruşturmalarla okul-
lardan uzaklaştırılmış ya da atılmıştı. 
Üniversitelerdeki bu durumun hepimiz 
üzerinde karamsar ve yalnızlaştırıcı bir 
etkisi olduğunu düşünüyorum. Gücü ve 
etkisi az topluluklardık. Ne kendinden 
bir önceki dönemin kitleselliğinin ver-
diği özgüven, ne de bir sonraki dönemin 
(aslında bugünden bahsediyorum) ge-
lenekselle ilişkisi olmayan kaygısızlı-
ğı, silkinmişliği ve yeniyi yaratmadaki 
cesareti bizde vardı. Bugünden bakınca 
o zaman için bizim ara ve arada kalmış 
bir kuşak olduğumuzu görüyorum. Bu 
belki 80’lerde doğmuş çocuklar için ta-
rihsel bir zorunluluktu (varsa öyle bir 
zorunluluk). 

İşin ilginç yanı feminizmimiz böy-

le değildi. Feminizmde daha cesurduk, 
daha hesapsızdık. O, bizim olan, kendi-
mizi konuştukça teorisini de yarattığı-
mız, hemen şimdi dönüştürme imkan-
larıyla tam da en ihtiyaç duyduğumuz 
yıllarda özgürleştiğimizi hissettiren bir 
şeydi. Bizimdi ve farklı cezalandırma 
mekanizmalarına maruz kalanlar olarak 
biz bizeydik. Belki bu yüzden kendimi-
ze daha fazla hata yapma, saçmalama 
payı bırakıyorduk. Derin ciddiyetlerin, 
açık ya da gizli ritüellerin, kalıplı aidi-
yetlerin olmadığı, oluşmadığı bir yerdi 
feminizmimiz; bu da yaratıcılığımıza 
daha çok alan bıraktı.  

Bana göre bunun birçok nedeni var. 
Birincisi kadın hareketinin bir "gele-

nekseli" yoktu. Yani kendimizi bir şeyin 
devam ettiricisi gibi hissetmiyorduk. 
Tabii ki 80’lerdeki kadın hareketinden 
feyz alıyor, bu hareketin içindeki ka-
dınlarla sık sık bir araya geliyor, onların 
aktardıklarıyla ve okuduklarımızla bir 
feminizm keşfediyor, hayata geçiriyor-
duk. Biliyorduk ki, Türkiye’de 80’ler-
deki teorik ve pratik üretimin ve dahi 
dünyadaki kadın hareketinin tarihsel 
birikiminin bir sonucu ve devamıydık 
biz de. Ama bu devamlılık uyulması ge-
reken tarih dışı kurallar, ilişkiler ve söy-
lemler bütününden oluşmuyordu; do-
layısıyla geleneksel de değildi. Simge, 
ritüel ve rol modelleri yapageldiğimiz, 

alışık olduğumuz muhalefet etme biçi-
mine göre çok azdı. Belki de 2000’li yıl-
ların atmosferinde bir siyaseti "sürdür-
menin" yeni biçimlerini yaratmaya çok 
açıktı. Bu yüzden de kendimize çok gü-
veniyorduk. Bizim feminizmimiz "biz 
ne yaparsak o"ydu. 8 Mart toplantıları-
na üniversiteli kadınlar olarak gittiğimiz 
zamanları ve oradaki kimi hararetli tar-
tışmalara heyecanla dahil oluşlarımızı 
hatırladıkça; örgütlü feminizmimizin 
kendi algımızda başka feministlerle 
(çoğu 80’lerdeki kadın hareketinin için-
den gelen ya da Kürt hareketi içerisinde 
bulunan) yan yana, eşit özneler olarak 
kurulmuş olmasını daha iyi anlayabili-
yor ve takdir ediyorum. 

İkincisi, bilmemiz gereken tonlarca 
literatürün altında bugün-hemen-şimdi 
ezilmiyorduk. "Bugün" bilmemiz gere-
ken en önemli şey, kendi yaşadıklarımız 
ve bunları nasıl yaşadığımızdı. "Özel 
olan politiktir" ile başlamıştık feminist 
siyasete ve ilk ve en çok kendi özgür-
leşmemizle ilgileniyorduk. Bu yüzden 
de en çok birbirimizle konuşuyor, bir 
feminist yöntem olarak bilinç yükselt-
meyi, siyaseten özneleşmemizin de ba-
şat unsuru olarak görüyorduk. Cinsel-
liğimizi birbirimize anlatmanın, politik 
bir denetleme aygıtı olan "namus"a dair 
siyaset yapabilme gücünü kendimizde 
bulmamıza ve "kimsenin namusu olma-

DOSYA

2000’li yıllarda İstanbul Üniversitesi’nde 
bir feminist örgütlenme deneyimi

Başak Tuğsavul

Nasıl feminist olduk? Nasıl feminist siyaset yaptık? Diğer feminist 
öznelerle nasıl ilişkilendik?
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yacağız" sloganını -20’li yaşlarımızın 
başında ve muhafazakar ailelerimize 
rağmen!- sokaklarda bağırmamıza yol 
açtığını vurgulamak lazım. Bilinç yük-
seltmenin önemi, biz kadınları güçlen-
dirdiği kadar, aynı zamanda örgütlü 
siyaset yapmamızın da zeminini yarat-
masından geliyordu.

Üçüncüsü bizden yaşça büyük 
kadınlarla "ablalık" ilişkisi kurmadık. 
Aslında üniversite içerisinde "alan" 
siyaseti yapmamızın doğal bir sonu-
cu olarak değerlendiriyor bazı arka-
daşlarım bu durumu. Ama ben bunun 
ötesinde bilinç yükseltmelerimizin ve 
genç kadınlar olarak yaşadığımız öz-
gül durumların doğal bir sonucu olarak 
görüyorum daha çok. Biz aile, sevgili, 
cinsellik, kimlik kategorilerinde "an" 
itibariyle benzer ve ortak dertlerle hem-
hal olan; sosyalleşmesi, sosyo-kültürel 
kimliği, hatta çoğunlukla politik duru-
şu benzer olan kadınlardık. Bu ortaklığı 
yetişkin kadınlarla kuracak dili ve tarzı 
henüz oluşturmamış, onlarla daha çok 
yan yanalık ilişkisi geliştirmiştik. Bu da 
"abilik" ilişkisine benzer bir "ablalık" du-
rumu yaratılmasının önüne geçti. Femi-
nizmin zaten bu tür bir iktidar ilişkisini 
barındırmaya engel dinamikler taşıdığını 
iddia edecek olsak da yaşa bağlı bilgi ve 
deneyimin gücünün doğal olan/olmayan 
bir hiyerarşi yaratma riskini her daim 
taşıdığını akılda tutarak; yetişkin femi-
nistleri okuyor, dinliyor, onlarla eyliyor 
ama birlikte örgütlenmiyorduk. En yakın 
olduğumuz Pazartesi çevresi (daha son-
ra belki bir parça Amargi) ile ilişkimizi 
dahi hep belli bir mesafeden sürdürmeyi 
yeğledik. Daha sonraları çeşitli toplantı-
larda bu ilişkinin mesafesini, yetişkin ka-
dınlarla genç kadınların birlikte feminist 

siyaset yapmalarının zorluklarını sor-
gulayıp yeni bir kız kardeşlik tarif etme 
çabamız hasıl olduysa da başlarda bun-
dan kaçındığımızı ya da daha doğru bir 
ifadeyle "kolay ve kestirilebilir olan"a 
yöneldiğimizi düşünüyorum.

Dördüncüsü feminizmimizi içinde 
bulunduğumuz öğrenci muhalefetinden 
hep bağımsız kurguladık. Biri diğerine 
baskın olmamalı, gerek gündemlerimiz 
ve politikalarımız gerek de siyasi öz-
neler birbiri yerine ikame edilmemeli, 
önceliklendirilmemeli ve özerkliğini 
korumalıydı. Her zaman kadınlar için 
çetrefilli bir mücadele alanı olan bu du-
rum, vakit ve enerji konusunda bizi hep 

zorladığı için bu ideali tam olarak başar-
dığımızı söylemek güç. Fakat ayrı toplan-
tıları, ayrı örgüt yapısı olan, gündemini 
kendi belirleyen ve öğrenci muhalefeti 
içinde yer almayı tercih etmeyip feminist 
siyasette ayrı örgütlenen kadınları içeren 
bir yapıyı mümkün kıldığımız söylenebi-
lir. Ve tabii feminist bir devrimin yegane 
önkoşulunun ataerkilliğe karşı mücadele 
etmek olduğunu da savlayarak!

2000’li yıllarda İstanbul Üniversite-
si’ndeki kadınlar olarak feminist örgüt-
lülüğümüz, bir grup kadının bilinç yük-
seltme toplantılarıyla başlayan, sonra 
daha fazlasının üniversitede feminist bir 

gündem yaratma çabalarıyla de-
vam eden, paneli, söyleşisi, fo-
rumu, eylemleriyle zenginleşen 
bir hal aldı. Önceleri bir örgüt 
olduğumuzu fark etmediğimiz 
(!) için afişlere yazacak isim 
bulamayıp "Kadınlar bir ara-
ya, dayanışmaya" sloganından 
ilham aldığımız "Üniversiteli 
Kadın Dayanışması", sonra çı-
kardığımız duvar gazetesinin 
ismi hasebiyle "Cadı Süpürge-
si" olduk (ataerkilliği süpürme 
iddiamız hala baki). Ama bel-
ki en çok, farklı üniversiteler-
den ve fakültelerden kadınlarla 
bir araya gelerek daha geniş 
bir üniversiteli kadın dayanış-
ma ağı oluşturduğumuz ve bu 
birliktelikle de Akıllara Zarar1 
isimli bir dergi çıkardığımız za-
man gerçek ve bilinen bir isme 

sahip olduk (İstanbul Üniversitesi’nin 
tıp, siyasal bilgiler, iktisat, hukuk fakül-
telerinden, Marmara Üniversitesi İle-
tişim Fakültesi’nden ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden kadınlar). Artık biz 
Zarar’lı kadınlardık ve ancak iki sayısı-
nı çıkarabildiğimiz dergimizle sözümü-
zü söylemeye başlamıştık. Bizi "zar"a 
ve "ar"a indirgeyen "akılların" zararı 
olacaktık. Akıllara Zarar dönemi daha 
uzun bir yazının konusu olmayı hakke-
diyor ama bu faslı kapatmadan üniversi-
tedeki yıllarımıza dair anmadan geçmek 
de istemediğim iki önemli eylem var. 
İlki 2002 yılında Fatih Altaylı’nın Avu-
kat Eren Keskin’in yaptığı bir konuşma 
sonrasında "Keskin’i gördüğüm yerde 
cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" 
sözünün üzerine2 Marmara İletişim Fa-
kültesi’ndeki konuşmasını birçok üni-
versiteli kadın arkadaşımızla engelleyi-
şimiz3 (televizyonlarda yayınlanması ve 
üniversite içerisinde yarattığı yankıyla 
da anılmaya değerdir), diğeri ise genç 
kadınların bir görsel malzemeye dönüş-
türüldüğü Elite Model Look’un protes-
tosu4 (Pazartesi dergisi çevresindeki ka-
dınların örgütlediğini söylemek gerek). 
O dönemde feminist sözün tek satır bile 
yer bulamadığı ana akım medyada bu 
eylemlerin görünürlüğümüzü sağlaması 
bizi oldukça iyi hissettirmişti diye hatır-
lıyorum. 

Tabii ki her dönem olduğu gibi 
2000’li yıllarda da üniversitelerde bizim 
dışımızda birçok feminist özne vardı. 
Bizim de bir kısmıyla ilişkili olduğu-
muz, kimini toplantılarda kimini alan-
larda tanıdığımız kadınların, eminiz ki 
bu sayfalarda ya da başkalarında anlata-
cak daha çok hikayesi var.  
_________________________

1 Dergiyle ilgili haber için bakınız http://
www.bianet.org/kadin/medya/30925-ar-
degil-zar-degil-akillara-zarar Erişim tarihi 
14.07.2013
2 Konuyla ilgili haber için bakınız: http://
bianet.org/bianet/insan-haklari/9375-altayli-
tacizde-bulunmazsam-namerdim Erişim 
tarihi 14.07.2013
3 İlgili haber için bakınız: http://eski.bianet.
org/2002/05/30/haber10413.htm Erişim ta-
rihi: 15.07.2013
4 Elite Model Look protestosu ile birçok 
gazete kadınların çok genç yaşta yarışmaya 
girmesiyle ilgi tartışmalara yer verdi. Bakı-
nız:
http://arsiv.sabah.com.tr/2001/07/20/m04.
html Erişim tarihi: 15.07.2013
http://www.milliyet.com.tr/yarismalarda-
yas-sinirlanmali-mi-/guncel/haberdetayar-
siv/20.07.2001/248748/default.htm Erişim 
tarihi 15.07.2013
h t t p : / / w w w . b i a n e t . o r g / b i a m a g /
kadin/137952-elit-model-baskinindan-miss-
maltepe-ye Erişim tarihi 15.07.2013

DOSYA

Derin ciddiyetlerin, açık ya 
da gizli ritüellerin, kalıplı 

aidiyetlerin olmadığı, 
oluşmadığı bir yerdi 
feminizmimiz; bu da 

yaratıcılığımıza daha çok 
alan bıraktı
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“Bir duvar vardı. Önemli gö-
rünmüyordu. Kesilmemiş taşlar-
dan örülmüş, kabaca sıvanmıştı; 
erişkin biri üzerinden uzanıp 
bakabilir, bir çocuk bile üzerine 
tırmanabilirdi. Yolla kesiştiği yer-
de bir kapısı yoktu; orada yerin 
geometrisine indirgeniyordu: Bir 
çizgiye, bir sınır düşüncesine. 
Ama düşünce gerçekti. Önemliy-
di. Yedi kuşak boyunca dünyada 
o duvardan daha önemli bir şey 
olmamıştı.

Bütün duvarlar gibi iki anlam-
lı, iki yüzlüydü. Neyin içeride, ne-
yin dışarıda olduğu, duvarın han-
gi yanından baktığınıza bağlıydı” 
(Ursula Le Guin, Mülksüzler)

Türkiye feminist hareketinin 
tarihini anlatmaya başladı-
ğımızda sıralama sanırım 
şöyle oluyor: Bizim kuşağın 

okurken-dinlerken arayışını, coşkusunu, 
yaratıcılığını, radikalliğini kıskandığı 
80’ler; kurumsallaşmayla birlikte ra-
dikalliği kaybolan, evcilleşen, projeler 
ve kurumsallaşmanın getirdiği hiyerarşi 
tartışmalarının yanında Kürt ve Müslü-
man feminist hareketlerinin ortaya çıkı-
şıyla Türklüğü ve seçkinci tavırlarıyla 
yüzleşmeye başlayan 90’lar ve henüz ne 
olduğuna dair pek bir tanımlama olma-
yan ve bu tür doğrusal tarih anlatılarında 
kolaylıkla 90’ların devamı şeklinde tarif 
ettiğimiz 2000’ler…                      

Türkiye feminist hareketinin tarihi 
sol hareketin içinde olan kadınların 
bulundukları hareketleri eleştirmeleri 
ve bilinç yükseltme gruplarında kişisel 
deneyimlerini paylaşmaya başlama-
larıyla ortaya çıktı. Feministler önce 
kendi “yoldaş”larını deşifre ettiler ve 
en büyük kavgayı da sol örgütlerle 
verdiler. Dolayısıyla 80’lerde feminist 
olmanın en belirgin özelliklerinden biri 
kadınların deneyimlerini görmeyen cin-
siyet körü sınıf mücadelesini eleştirmiş 
olmalarıydı. 90’larda feminist olmaksa 
hem sol örgütlerle hem de kendisinden 
önce feminist olan kuşakla çatışmak 
demekti. 2000’lerde feminist olmaksa 
kendisinden iki kuşak önceki feminist-
lerle çatışmak, solcu olmamak ve daha 
önce sol örgütlerde yer almamış olmayı 
bir tür övünç kaynağı olarak ifade etmek 

demek. Anlamı: Ben o hiyerarşik, cinsi-
yet körü, homofobik erkeklerle politika 
yapma yanılgısına hiç düşmedim!

Böyle bakıldığında hangi dönemde 
feminist olursak olalım hepimizin ortak 
özelliği Türkiye’deki sol geleneğini 
eleştirmek diyebiliriz. 80’ler, solu kendi 
deneyimi üzerinden eleştiriyorken, 
benim de dahil olduğum daha önce sol 
örgütlerde yer almamış olan feministler 
solu, 80’lerde feminist olanların dene-
yimleri üzerinden bir biçime indirgeye-
rek eleştiriyoruz. Bu, sadece bir deneyim 
farkına değil, aynı zamanda ideolojik 
bir farka da denk düşüyor. Soldan gelen 
feministler sol ile ilişkilenmeyi, orayı 
eleştirmek dahil olmak üzere sürdürür-
ken bizim için sol örgütler hiç gitmek 
istemediğimiz uzak ülkeler gibi oldu 
hep… 

Bu ideolojik farkın ne olduğunu ve sol 
örgütlenme deneyimi olan feministlerin 
varlığının günümüzde feminist politika 
yaparken nasıl bir iş gördüğünü, feminist 
politika yapmaya başladığım örgüt olan 
Amargi Kadın Kooperatifi deneyimimin 
sınırları çerçevesinde tartışmaya açmaya 
çalışacağım. 

2000’lerde feminist olmak benim 

için Amargi’de feminist politika yapmak 
demekti… 

Amargi ile yolum 2008 senesinde 
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyar-
lılık Projeleri STK Staj Programı saye-
sinde kesişti. Bu karşılaşma bir yandan 
tesadüftü çünkü diğer feminist örgütleri 
bilmiyordum, Amargi Dergi üzerinden 
Amargi’yi biliyordum, onu bildiğim için 
de orda olmak istiyordum. Diğer yandan 
tesadüf değildi çünkü benim gibi politik 
iletişim ağlarında olmayan biri için 
feminist örgütlere ulaşmanın yolu ancak 
bu tür programlar sayesinde olabilirdi, 
yani bu programda STK söylemine poli-
tik olarak itiraz eden feminist örgütlerle 
karşılaşma ihtimalim zaten yoktu ki! 
Feminist harekete dahil olmanın bir 
çoğumuz için ne kadar meşakkatli bir 
süreç olduğunu düşündüğümüzde, bu 
staj programı sayesinde doğrudan örgü-
tün içine girebilmek benim için çığlık 
çığlığa sevindiğim bir haber olmuştu. 

Amargi’ye geldiğimde kendimi 
feminist olarak tanımlıyordum ama nasıl 
bir feminizm sorusunun net bir karşılığı 
yoktu, bu zor sorunun cevabını haliyle 
örgütümün vermesini bekliyordum. 
Cevap, ne olmadığımızı tarif eden bir 

DOSYA

Solcu olmanın dayanılmaz hafifliği!                                                                                            

Esen Özdemir

2000’lerde feminist olmak ise kendisinden iki kuşak önceki feministlerle çatışmak, 
solcu olmamak ve daha önce sol örgütlerde yer almamış olmayı bir tür övünç 
kaynağı olarak ifade etmek demek
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tanımlamaydı: Anti-kapitalist, anti-mil-
liyetçi, anti-homofobik, anti-militarist 
bir feminizm. Bunlardan tam olarak 
ne anladığımızı hiçbir zaman tartış(a)
madık, sanırım hepimizin aynı şeyi 
anladığını varsayıyorduk ve bu varsayım 
“anti”lerimiz üzerine konuşma ihtiyacını 
doğurmuyordu. Bu fluluk, örgütlülük 
deneyimi olmayan, “feminist miyim aca-
ba?” diye soran, hatta feminist olmayan-
ların dahi örgütlenebileceği ve bu anlam-
da da Amargi’nin en önemli mottosunda 
söylendiği gibi “farklılıklarımızla yan 
yana” olunan bir örgütlenmeyi mümkün 
kılıyordu. Amargi ve benzeri örgütlerin 
bu özelliğinin feminist örgütlenme 
açısından hâlâ en önemli potansiyelle-
rinden biri olduğunu düşünürüm. Bu 
sayede feminist olmayan ve birbirinden 
çok farklı kadınlarla ve translarla farklı 
alanlarda ortak çalışmalar yapabildik. 
Fakat bu potansiyeline rağmen bu derece 
bir kapsayıcılık iddiasının feminist poli-
tikada yeni alanlar açmak için bir imkan 
mı yoksa feminist sözü belirsizleştirerek 
politika yapmanın önünde bir engel 
mi olduğu ise hâlâ zihnimde dönmeye 
devam eden zor bir soru.

Bu fluluğun ortasında hepimizin emin 
olduğu ve ortaklaştığı bir şey vardı ki o da 
“biz solcular gibi siyaset yapmıyorduk” 
ve yine bütün farklılıklarımıza rağmen 
benim Amargili olduğum süre içerisinde, 
hepimizin ortak bir başka özelliği de bir 
iki istisna dışında hiçbirimizin sol ör-
gütlenmelerde yer almamış olmamızdı. 
Amargi’ye ve feminist harekete adım 
attığım o günlerde, yüksek sesle söyleme 
gereği duymasam da elbette ki solcuy-
dum ve feminizm de pek tabii ki sol bir 
ideolojiydi bana göre, bu düz mantığı 
devam ettirdiğimizde Amargililer de sol-
cuydu. Fakat bu mantığım, bir toplantıda 
“Arkadaşlar neden eleştirdiğimiz her 
şeyi solcu ezberler olarak tarif ediyoruz, 
biz solcu değil miyiz?” diye sorduğumda 
bir kısmından gelen “yooo” cevabının 
yanı sıra ortamın sessizliği karşısında 
çöktü. Çok şaşırmıştım; Amargi’dekiler 
solcu değil miydi? Feministlerin solcu 
olduğu ezberi bana ait olduğundan bu 
durum karşısında değişmesi gerekenin 
ben olduğumu ve bunu farklı feminizm-
lerimizin tezahürlerinden biri olarak 
kabul etmem gerektiğine kendimi ikna 
etmeye çalışıyordum. 

Amargi’dekilerin solcu olduğuna 
dair ezberimin kırılmaya başladığı bu anı 
daha sonra birçok tartışma izledi. Sol, 
feministler olarak her zaman uzak dur-
mamız ya da kurtulmamız gereken tutum 
ve davranış biçimlerinin toplamı olarak 
tarif ediliyordu. Sol demek hiyerarşik, 
sekter, ezber, üstten, militarist, erkek bir 
siyaset yapmaktı. Toplantılarda çok sık 
kullanılan “solcular gibi” tanımlamasının 
bir tür hakaret olarak kullanılıyor olması 

da bunun en önemli göstergelerinden 
biriydi. Biliyorum, bu tanımlamaları 
feministler olarak neredeyse hepimiz 
kullanıyoruz ve bunlar sol siyaseti 
tanımlayacak sıfatlar da olabilir 
ama buradaki sorun, Amargi’de bu 
sözlerin ne sol siyaseti ne de sol 
örgütlerin somut eleştirisini içer-
miyor oluşuydu. Klişe solcu bir 
ifade ile tanımlayacak olursak: 
Somut durumun somut tahlilini 
içermiyordu. Genel olarak sol 
düşünceye mi Türkiye’deki sol 
harekete mi yoksa dünya genelinde-
ki sol hareketlerin hepsine mi yoksa 
belli sol örgütlere mi işaret ettiği belli 
değildi. Nereye işaret ettiği belli olma-
yan ve sadece bir söylem olarak kurulan 
sol karşıtlığını, bu soyutluk üzerinden 
tartışmaya açmanız ise mümkün 
olmadığı gibi farklı düşünenleri 
sürekli savunma halinde tutan bir 
iktidar aracına dönüşmüştü. Çün-
kü herkesin aynı düşündüğü varsayı-
mı ile konuşan bu dile karşı sürekli farklı 
olduğunuzu hatırlatmanız gerekiyordu, 
bu da merkezi bir güce karşı sürekli 
savunmada olmanız anlamına geliyordu. 
Bu söylemi kullananlar, solu betimleyen 
sıfatların aksinin -anti-hiyerarşik, ezber 
bozan, anti-militarist vs.- kendiliğinden 
temsilcisi haline gelirken siz bir solcu 
olarak başladığınız her cümlede “o bili-
nen solcular” gibi olmadığınızı ispatla-
mak durumundaydınız. (Bu deneyimler 
sadece Amargi’ye özgü değil, Amargi’yi 
temsilen girdiğim farklı feminist or-
tamlarda da bu söylemin tekrar ettiğini 
gördüm.)

 Solcular gibi sekter, ezberci, hiye-
rarşik vs. gibi ne olduğu belirsiz soyut 
gösterenler feminizmin kendi içindeki 

tartışmalar söz konusu olduğundaysa 
somutlaşmaya başlıyordu ve eleştirile-
rimiz “feminist solcu ablalar” kimliğine 
bürünüyordu. 

“Solcu Feminist Ablalar”la Karşılaş-
malar…

Solcu feminist ablalarla karşılaşma-
dan önce onların hikayelerini duyarsınız. 
Amargi’de o zamanlar herkesin en az 
bir “solcu feminist ablayla” olumsuz 
karşılaşma hikayesi vardı ve tabii ki 
bu karşılaşmayı hikaye yapan da karşı-

laşmanın olumsuzluğuydu. Hikayeler 
elbette gerçek deneyimlere dayanıyordu, 
biz de öyle dinliyor, bazen kızıyor ba-
zen gülüyorduk ama bunları yaparken 
birlikte bu “solcu ablalar”a dair başka 
bir gerçekliği kurduğumuzun pek de 
farkında olmuyorduk.

“Solcu feminist ablalar”la ilk karşı-
laşmalarım tam da tarif ettikleri gibiydi: 
Üstten, sert ve çok net. Her şeyi sanki 
onlar biliyordu, “O kadar yazdık okuyun 
da gelin!” dahi demişlerdi. Daha ne 
olsun! Her toplantıdan sonra kendimi 
yeterince ifade edememiş, yetersiz ve 
dinlenmemiş hissederek, beynimde on-
larla konuşarak gidiyordum evime. Çok 
kızıyordum onlara çok! Bu kızgınlığımın 
Amargi’de her zaman bir karşılığı vardı. 
Anlattığımda hep birlikte kızıyorduk ve 
kızdıkça daha bir “biz” oluyorduk ve ni-
hayetinde de birbirimizi rahatlatıyorduk: 
“ Biz onlara benzemiyorduk.”

Onlar aynı şeyleri düşünen bir 
grupken biz farklılıklarımızla yan yana 
olabilen heterojen bir gruptuk. Onlar tek 
bir feminizmden bahsediyordu bizimse 
feminizmlerimiz vardı. Onların her şeye 
bir cevabı vardı bizimse cevaplardan 
ziyade sorularımız vardı.  Onlar tartış-
maları kestirip atıyorlardı, bu halleri ile 
sekterdiler ama biz her zaman herkesle 
diyalogdan yanaydık. Onlar feminist 
olmayanlarla feminist politika yapıla-
mayacağını savunuyordu bize göreyse 
herkesle feminist politika yapılabilirdi 
bu yüzden içimizde kendine feminist 
demeyenler dahi yer alabiliyordu. Onlar 

DOSYA

Solcular gibi sekter, ezberci, 
hiyerarşik vs. gibi ne olduğu 

belirsiz soyut gösterenler 
feminizmin kendi içindeki 

tartışmalar söz konusu 
olduğunda somutlaşıyordu 
ve eleştirilerimiz “feminist 

solcu ablalar” kimliğine 
bürünüyordu
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eylemden eyleme koşan anaakım femi-
nistlerdi bizler bu tek tip eylem biçimleri-
ni eleştiren “özgürlükçü” feministlerdik. 
Onlar ikinci dalgada takılıp kalmışlardı 
biz üçüncü dalganın serin sularındaydık 
sanırım, sanırım diyorum çünkü aslında 
ikinci dalganın da üçüncü dalganın da 
suları eşit derece de serindi bizim için, 
ikisini de yeterince okumadan, tartışma-
dan, ne olduklarını anlamaya çalışmadan 
sezgisel olarak tanımlıyorduk. 

Örgüt içi deneyim aktarımında önem-
li kopukluklar olan Amargi’de, benim 
dahil olduğum dönem içinde, solcu 
feminist ablalarla farkımız, istikrarlı bir 
şekilde aktarılan nadir deneyimlerimden 
biriydi. Bu anlatıların, diğer bütün bizler 
ve onlar anlatılarında olduğu gibi iki türlü 
bir işlevi vardı. Birincisi, “onlar”ın kim 
olduğunu tarif ederken aslında “biz”im 
kim olduğumuzu kuruyordu. Bu ikilik 
sabit değildi, yaşanan olaylara göre tekrar 
tekrar kurulabiliyordu. İkincisi, sürekli 
onlara mal edip eleştirdiğimiz tutum ve 
davranışların kendi örgütümüzde olduğu 
gerçeğinin üstünü örtüyordu: İktidar ve 
hiyerarşi onların olduğu ortamlarda var-
dı, bizde yoktu (!). İktidar ve hiyerarşinin 
tanımını sadece bir biçime, solcu abla-
ların varlığına yapıştırdığımızda kendi 
örgütümüzde başka türlü işleyen iktidar 
ve hiyerarşiler görünmez oluyordu. Oysa 
bizi sevgi, bilgi, retorik veya emek ile 
sarıp sarmalayan Amargi’deki ablaların 
iktidar ve hiyerarşisinin adını koymak 
çok daha zordu. Öznesini ve nesnesini 
bir tür yokluk ile ifade ettiğimiz örgüt içi 
hiyerarşinin aslında ne olduğu konusunda 
ise hiçbir zaman uzlaşamadık. “Herkesin 
hiyerarşisi kendine…” tadında uzun 
toplantılar yaptık.

“Biz” ve “onlar” arasında örülen du-

varda önemli bir payı olan uzun Amargi 
toplantıları, tersinden bu ikiliğin çatla-
maya başladığı ilk anların da sahibiydi. 
Sürekli solcu ablalara konuşmanın ve her 
zaman eleştirel konumu sahiplenmenin 
bizi bir tür politikasızlığa götürdüğünü de 
yine ilk kez bu toplantılarda dillendirme-
ye başlamıştık. Fakat farklı görüşlerimizi 
toplantılarda ifade edebilsek de bu konu 
özelinde pozisyonlarımızdan vazgeç-
tiğimiz sahici bir tartışmayı ne yazık ki 
hiçbir zaman gerçekleştiremedik. Yine 
de her şeye rağmen “biz”de çatlaklar 
oluşmaya başlamıştı. Kendi üzerine eleş-
tirel düşünmenin ürünü olan bu çatlaklar, 
Amargi’nin son dönemine kadar, hiçbir 
zaman örgüt içi anaakım düşüncenin 
temsilcisi ol(a)masa da benim açımdan 
“onlar” arasındaki çatlakları görmemin 
ve oralara sızmamın yolunu açtı. “Solcu 
feminist abla” kategorisiyle esas yüzleş-
memse, gardımı alarak da olsa, “artık 
gitmek istemiyorum” dediğim “onlar”ın 
da olduğu toplantılara, -e rağmen git-
meye başlamamla birlikte oldu. Birlikte 
vakit geçirdikçe, karşılaşmalarımız, bir-
birimize dokunduğumuz, çatıştığımız 
ve bu sayede de birbirimizi dönüştüre-
bildiğimiz bir ilişkiye evirilebildi. Onlar 
da homojen, yekpare bir grup değildi, 
tıpkı bizim gibi aralarında farklılıkları, 
çatlakları, çatışmaları vardı! Böylece 
sürekli pozisyon alarak tarif ettiğimiz 
“solcu feminist ablalar” kategorisi kur-
duğumuz ilişkilerle bir süre sonra kendi 
kendini yok etti. Bu tür aynılaştırıcı ve 
ötekileştirici kategorileri aşmanın yolu-
nun birbirine dokunmaktan, çatışmaktan 
ve birlikte dönüşmekten korkmamaktan, 
tam da Amargi’nin söylediği gibi, fark-
lılıklarımızı dışlamadan birlikte siyaset 
yapmanın yollarını bulmaya çalışmaktan 

geçtiğini bir kez daha deneyimledim.
Bütün ilişkiler gibi, “solcu feminist 

ablalar”la da inişli çıkışlı bir ilişkimiz 
var elbette fakat yıllardır biriken dene-
yimin ürünü olan feminist dayanışma 
ilişkimizin harcı. Kendimi yetersiz 
hissederek çıktığım toplantılar, 80’ler, 
90’lar, 2000’ler olarak birlikte örgütledi-
ğimiz eylemler, takip ettiğimiz davalar, 
hazırladığımız basın bildirileri, yürüttü-
ğümüz tartışmalar, attığımız kahkahalar 
sayesinde, yerini çoğunlukla yorgun ama 
feminist dayanışmaya olan inancımın 
arttığı, güçlenerek çıktığım toplantılara 
bıraktı. 

Tabii hâlâ solcu feminist abla kate-
gorisini oluşturan koşulların, üslupların, 
tavırların olduğunu düşünmüyor değilim 
ama artık anlatılan hikayeler üzerinden 
değil kendi deneyimlerim üzerinden 
düşünüyorum… 

Feminist, politik olmak...
Feminizmin ders programlarına girmesi de feminist hareketin gücü ve örgütlü 
mücadelesi sonucu

Kadınların ikinci cins oldu-
ğunu üniversite okurken 
derslerde öğrenme “şan-
sına” sahip olmuştuk, bir 

hareket olarak değilse de bir ideoloji 
olarak feminizmi de öyle. Kadınlık 
durumunu “kendimizden başka kadın-
ların durumu” gibi, feminizmi de “sos-
yalist, liberal, radikal gibi kategorilere 
ayrılan, politik zemini müphem bir te-
ori” olarak okuma alışkanlığı bu şansın 
diğer yönüydü. Çalışma alanlarımızı 
kadınlar olarak belirliyorduk da femi-

nizmin tam da bu “kadın alanı” poli-
tikasının karşısında konumlandığının, 
bağımsız olduğunun ve erkek egemen-
liğinin tüm alanlara sızmış olmasından 
dolayı sınırsız olduğunun farkına var-
mak ayrı bir çaba ve feminist örgüt-
lenme deneyimi istiyordu. Daha çok 
kadının kendisine feminist dediği bir 
dönemde feminist olarak örgütlenmek 
daha kolay gibi görünse de aslında öyle 
değildi.

Özellikle 2000’lerden sonra ka-
dın örgütlerinin sayısı artıyordu ama 
profesyonel alanlardı onlar; politika 
yapmak için bize yer açmıyorlardı ya 

da açılan yeri biz istemiyorduk. Bu 
dönemde ortaya çıkan, bizim ne olup 
bittiğini dışardan izleyip anlamaya ça-
lıştığımız Novamed, SSGSS ve Vesika-
lılar kampanyaları ise, sonradan bir bö-
lümümüzün örgütlenmesinin de önünü 
açacak şekilde, bütünlüklü bir patriyar-
ka analizini tekrar feminist politikanın 
alanına sokarak, pek çok kadının bira-
raya gelmesine fırsat verdiler. Ancak 
kampanyalar Novamed’de Novamed 
çalışanı kadınlarla, Vesikalılar’da fa-
hişelerle, SSGSS’de ise daha çok sen-
dikalı kadınlarla bir arada olmayı sağ-
lasalar da; yeni örgütlenmek isteyen 

Özlem Kaya - İrem Yılmaz
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kadınlar için çok az alan açıyor-
lardı. Aynı şekilde; kampanyayı 
tanımlayan “sınırlanmış bir hede-
fe, belirli yöntemlerle ulaşma sü-
reci” bir süreklilik sağlamıyordu.

Tüm bu deneyim içinden çıkan 
Sosyalist Feminist Kolektif’in ör-
gütlenme biçimi ve politik iddiası 
ise bu ihtiyaca karşılık veriyordu. 
Saydığımız kampanyalarda da 
aktif  yer alan bir grup feminist 
kadının çağrısıyla ve fakat yeni 
kadınların da katılımıyla kuru-
lan bir örgüttü SFK.1 Kadınların 
deneyiminden yola çıkarak tar-
tışılmış, bizim de baştan kabul 
ettiğimiz, kimini yaşadığımız, ki-
mini bildiğimiz şeylerin yanında; 
buluştuğumuz kadınlarla deneyim 
paylaşımlarında bulundukça, poli-
tikaya feminist damardan dahil oldukça 
ayırdına varacağımız şeyler de vardı. 
Dayak, taciz, tecavüz kadınların kadın 
oldukları için erkeklerden gördükleri 
şiddet türleriydi. Namus, iffet, ahlak, 
aile ve hatta vatan-millet, kadınlar üze-
rinden tanımlanan ve sonunda da kadın-
ları vuran “kutsal değer”lerdi. Tüm bun-
ları biliyorduk ama bir çoğunun kendi 
hayatlarımız üzerindeki direkt etkileri 
ve inceltilmiş halleri üzerine çok düşün-
memiştik. 

Feminist bir 
örgüt içinde yer 
almak, işte tam bu 
tartışmaları yap-
maya daha çok 
olanak sağlamalıy-
dı. Ama sesimizi 
sadece birbirimize 
duyurmaktan faz-
lasını istiyorduk, duyduğumuz öfke ve 
heyecan bizi dışa dönük eylemlere daha 
çok yöneltiyordu. Feminizmin kadınla-
rın ilk başta kendi güçlenmelerinin önü-
nü açan bir hareket olduğunu bilirken, 
kendi deneyimlerimizi konuşmadan 
örgütlenip kimi zaman kendi öznelliği-
mizi dışarda bırakarak tartışabiliyorduk. 
Bir yandan da özellikle SFK’nın ilk 
yılllarında, feminizmin ilkeleri ve po-
litikamız üzerine konuşmaya özen gös-
teriyor, sokaktan da ayrılmadan politik 
sözümüzü kuruyorduk. Politik hattımız 
ve politik gündemimiz üzerinden yaptı-
ğımız tartışmalar bize kendi hayatımızı 
da sorgulatıyordu ve dönüştürücü güce 
sahipti elbette. Ancak dönüşüm sürecini 
daha çok kendi kendimize yaşıyorduk. 
Öte yandan, buna yönelik eleştirileri 
yükseltirken somut adım atmak konu-
sunda kimden nasıl bir beklenti içinde 
olduğumuz muğlak kalıyordu. Bir kıs-
mımız feminist bir örgütlenme içinde 

kendi öznelliğimizi merkeze koymanın 
da sorunları olacağını düşünüyorduk. 
Gittikçe daha da kalabalıklaşan bir SFK, 
bu ihtiyaçları ve farklılıkları daha da gö-
rünür kıldı.

Daha genel olarak baktığımızda,  
hele hele bu denli “birey” olma döne-
minde; bireyliğe bir yönüyle izin de ve-
ren bir politik hareket olan feminizmin 
içinde örgütlü olmanın sorumluluklarıy-
la, kendi bireysel güçlenme arayışımız 
arasında sürekli devam eden bir gerilim 

var. Örgütlü olma-
nın sorumlulukları 
bir yandan tamamen 
gönüllülük esasına 
dayalı olarak, ka-
dınların kendi ha-
yatlarındaki, ruh 
hallerindeki sorun-
ları dikkate alarak 

ve bu alanlarda birbirimizle dayanışa-
rak güçlenmeyi de hedefliyor. Bu “hi-
yerarşisiz, kuralsız, dayatmasız olmak” 
hedefiyle bir arada olunca, birbirinden 
çok farklı konumlanışlar ortaya çıkabi-
liyor. Oluşan farklı konumların yine de 
aynı örgüt aidiyetinde birleşme zemini-
ni korumak önemli. Birleşme zeminini 
koruyabilmek ise hem SFK özelindeki, 
hem de feminist hareket içerisindeki 
kadınlar olarak aktif özne konumları-
mızı hatırlamamız ve birbirimize ha-
tırlatmamız ile mümkün olabilir. Zira 
SFK’nın “feminist hareketi güçlendir-
mek hedefi”2 de SFK’nın gündemini 
canlı kılarken, bizi de feminist hareke-
tin gücüne inandıran şey. 

En başa dönersek, feminizmin ders 
programlarına girmesi de, feminist ha-
reketin gücü ve örgütlü mücadelesi so-
nucu. Bugün politik özne olma hedefini 
çok daha güçlü bir şekilde dillendiren 

feminist hareketten beklenti ve bu ha-
reketin söz söyleme zorunluluğu olan 
alanların azalmak bir yana bollaşması 
da yine bu güçle ve patriyarkanın güç-
lü saldırısına karşı durma zorunlulu-
ğumuzla alakalı. Daha somutta, bugün 
yaşadığımız topraklarda yaşanan kadın 
cinayetlerine, erkek şiddetinin türlü 
hallerine, kadın emeğinin her türlüsü 
üzerindeki erkek egemenliğine, barış 
sürecine, Gezi direnişine söz söyleme-
yen bir feminizm artık pek de mümkün 
değil. SFK’nın feminist hareket için-
deki konumlanışı itibariyle bu sözün 
kurulmasında ne kadar aktif olmak zo-
runda olduğu da aşikar. Bizim de femi-
nizmin bu görünür gücüyle örgütlenen 
kadınlar olduğumuzu unutmadan, bu 
hareketten beklentilerimizi ve bu hare-
ketin bizden beklentilerini düşünmeye 
ihtiyacımız var. Beklentilerimizin fark-
lı olduğu noktada da bu farklılıkların 
hepsine birden cevap verme konusunda 
kişisel sorumluluğumuzu da. 
___________________________
1 Elbette ki SFK’dan önce Amargi de bir 
yönüyle bu ihtiyaca karşılık vermişti. 
İki örgütün birbirinden belli açılardan 
farklı feminizm anlayışları ve örgütlenme 
pratikleri nedeniyle SFK’da örgütlenmeyi 
seçmiş kadınlar olarak bizim feminist örgüt-
lenme deneyimimizi anlatabileceğimiz 
somut alan ise burası. Yine aynı somutluk-
tan hareket etmek adına birçok farklı ilde 
örgütlü SFK’nın bu yapısının tartışılmaya 
değer olmasını saklı tutarak bu yazıda 
sadece İstanbul SFK içindeki örgütlenmeyi 
göz önüne alacağız.
2 SFK “Erkeklerden Alacaklıyız” ve “Aile 
Dışında Hayat Var” kampanyaları dışında 
tüm politik etkinliklerini diğer feminist 
örgütlerle ve bağımsız feminist kadınlarla 
birlikte yürütmeye özen gösterdi. Bu 
bağlamda yine bu yazının sınırlarını aşan 
2000’lerde feminist hareket içinde farklı 
varoluş halleri olduğu da kesin.

Meselenin tek tek nasıl 
yaşadığımız, ailelerimizle 

nasıl baş ettiğimiz 
olmadığını, iyi aile-kötü 
aile meselesi olmadığını 

söylemeye gerek yok
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2002 yazında, üniversiteden yeni 
mezun bir sosyolog adayı, örgüt-
lü bir militan lezbiyen ve feminist 

olarak, yüksek lisans için ODTÜ Kadın 
Çalışmaları’na başvurmuştum. Gey/lez-
biyen hareketi ve kadın hareketinin, ata-
erkil düzen karşıtı mücadelede izledik-
leri benzer yöntemlerin incelenmesine 
dair bir tez yazmak niyetimi ortaya koy-
duğum mülakattan “Dört sene sosyoloji 
okudun, başka bir konu yok mu aklında” 
geri bildirimiyle çıkarken başlamadan 
bitmiş oldu akademik hayatım. Enerjimi 
militanlığımı sürdürme-
ye adadım ben de, oh 
olsun! 

Bellek önemli el-
bette; o nedenle somut 
biraradalıkları elimden 
geldiğince toparlamaya 
çalıştığım başka bir ya-
zıma1 görünmez refe-
ranslar vereceğim ama 
daha çok bireysel ba-
kış açımı aktaracağım. 
LGBTT hareketi ile fe-
minist hareketin ilişki-
sini, kesişimde durdu-
ğum yerden okumaya 
çalışmak, iki taraflı bir 
eleştiriyi de zorunlu kı-
lıyor. Bu zorunluluğu, 
her iki hareketi de ken-
di içinde düşünmeye, 
ortak ve ayrışan yönle-
rini anlamaya çalışmak 
doğrultusunda, aslında 
bir gönüllülük olarak 
hissediyor ve öyle yaşıyorum. Yanıtlar-
dan çok sorularım olduğunu da ekleye-
rek, hemen beklentileri azaltıp amacımın 
birlikte sorgulamak için bir el uzatmak 
olduğunu atıvereyim şöyle ortaya. 

LGBTT hareketinin, adını oluşturan 
her bir harfin, yani bizzat öznelerinin 
eleştirel katkılarıyla iç politikasının ge-
liştiğini, farklılaştığını söylemek pek de 
yanlış olmaz sanırım. Dahil olduğum 
1999 yılından itibaren, eşcinsel hareke-
ti demekle gey/lezbiyen hareketi demek 
arasında bariz bir ayrım vardı ve bu da 
doğrudan feminist farkındalığa işaret 
ediyordu. Lezbiyenlerin “eşcinsel değil 

gey/lezbiyen” demesi, kadınların “adam 
değil insan” düzeltmesiyle aynı reflekse, 
yani kadının görünmezliğiyle mücadele-
ye dayanıyor. Peki, biseksüel, transeksü-
el ve travesti bireyler varlıklarını ortaya 
koyup bizi dışlayamazsınız dediklerinde 
neye dayanıyorlar? Hareketin adı “eş-
cinsel”, “gey/lezbiyen” iken de varlardı, 
ama sanki heteroseksüel olmamanın kar-
şısında hepimiz “ibne”ydik/“sevici”ydik 
ne fark ederdi ki, sonuçta aynı hetero-
seksist sisteme karşı mücadele ediyor-
duk. Oysa heteroseksizm, sadece pasif 
cinsel ilişkiye giren efemine erkekleri 
ve kadınları seven kadınları değil; sakal-

lı, maskülen halleri ile birbirlerini seven 
“ayı”ları, her iki cinsiyeti de seviyorum 
diyenleri, biyolojik cinsiyetiyle sorunu 
olanları, cinsiyeti tamamen reddedenleri 
de dışlamıyor mu? Feminist hareket de 
“kadın” olmayı erkek egemenliği karşı-
tı mücadelesinde yeterli bir tanımlama 
olarak kabul ediyor, “sonuçta aynı pat-
riyarkaya karşıyız canım, ne gereği var 
ayrıştırmanın” diyerek faklı kadınlıkları 
göz ardı etmiyor muydu? Oysa karşımız-
daki iktidar, sadece “kadın”ı değil, be-
yaz, sünni, heteroseksüel, sağlıklı, Türk 
erkeği olmayanların hepsini ayrı ayrı ezi-
yordu. Bu nedenledir ki, 90’lı yılların so-

nundan 2000’lerin ortasına kadar devam 
eden “Türkiyeli Eşcinseller Buluşması” 
tarihinde, LGBTT hareket kendi öznele-
rinin hareket içindeki varoluşlarını “yok 
mu birbirimizden farkımız” diyerek tar-
tışırken; 2000’li yılların başından itiba-
ren, kadın hareketi de “farklılıklarımızla 
birarada olmak” iradesiyle, Türk, Kürt, 
eşcinsel, başörtülü, Ermeni vb. farklılık-
ları ile örgütlü örgütsüz kadınların bira-
raya geldiği kadın platformları oluşturdu 
ve kadın buluşmaları gerçekleştirdi. Bir 
yandan da ülke ve dünya gündeminde 
küreselleşme, savaş, milliyetçilik karşıt-
lığında zorunlu ittifakların oluşmasına, 

muhafazakâr iktidara 
karşı ortak eylemlilik-
lerin artmasına tanıklık 
ettiğimiz 2000’li yıl-
lar; hem LGBTT ha-
reketin içinde hem de 
kadın hareketi içinde 
feminizmle güçlenen 
lezbiyenlerin, biseksüel 
ve trans kadınların bu 
kesişimdeki önemli ro-
lünü gözler önüne ser-
di. 2000’lerin sonlarına 
doğru, LGBTT hareketi 
içinde artık hem erkek-
likler-kadınlıklar hem 
de etnik, sosyal, sınıfsal 
farklılıklar daha çok tar-
tışılırken; feminist hare-
ket de artık patriyarka-
nın ayrılmaz bir parçası 
olarak heteroseksizmi 
mücadelesinde daha ön 
saflara taşıdı. 

“Böylece, zaten kar-
deş olan feminist hareket ve LGBTT ha-
reketi adeta arasından su sızmaz, yediği 
içtiği ayrı gitmez, öpüşüp koklaşan, ‘her 
dediği bir’ kankalara dönüştü” dersem 
herhalde kesişimdeki eşcinsel, biseksüel, 
trans kadınlara da bir güzelleme yaparak 
üstüne bir de madalya takmam gerekir 
-ki henüz o kadar delirmedim. Bunu, 
bir süredir “en azından pratikte” çok da 
o kesişimde yer al(a)mayan eşcinsel fe-
minist kadınlardan biri olarak aynaya 
bakıp söylüyorum. Her iki hareketin de 
birbirini beslediği, paralel politik süreç-
lerden geçtiği ve birlikte eylemliliklerde 
birbirine daha çok değerek ortak tartış-

DOSYA

Tam olarak nerede ve ne zaman ayran 
içtik de ayrı düştük? 

Burcu Ersoy

Lezbiyenlerin “eşcinsel değil, gey/lezbiyen” demesi, kadınların “adam değil, insan” 
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malar yürüttüğü doğru ama bence pratik-
te herşey hiç de öyle güllük gülistanlık 
değil. Çünkü tartışmalar, ayrışmaları da 
ortaya çıkardı. Bu ayrışmanın ayyuka 
çıktığı yerde, “queer”in hayatlarımıza, 
politikamıza girişini yeterince sorguladık 
mı acaba? Mesela bence, queer teorinin 
“kimlik politikalarına karşı” eleştirileri, 
her iki hareketi kendi içinde tartışmaya 
ittiyse de daha çok LGBTT hareketinin 
bu tartışmalardan çıkardıklarıyla femi-
nist harekete karşı söylemlerinin eleştirel 
düzeyde artırmasına neden oldu. “Tam 
olarak nerde, ne zaman ayran içtik de 
ayrı düştük?” diyesim var işte tam bu ne-
denle. 

Aynaya bakarak yanıt bulmaya ça-
lıştığımda, çuvaldızı kendime batırmayı 
tercih ederek, her iki hareketin kesişim 
kümesindeki lezbiyenler ve biseksüel 
kadınların kesişimiyle yetinen o her iki 
kesişmeyen kısmında kalanların yakın-
laşmak için sadece buradan beslenme-
ye devam ettiğini düşünüyor ve burada 
kendi payımı sorguluyorum. Bir yandan 
LGBTT örgütlenme içinde görünür ol-
maya çalışan, buradaki erkekliklerle de 
mücadele eden lezbiyenler ve biseksü-
el kadınlar, diğer bir yandan da o “eş-
cinsel hareketin” cinsel yönelim odaklı 
zemininden hareketle, trans bireylerin 
cinsiyet kimliği üzerinden verdiği mü-
cadeleyi “ayrı” tutma, başka bir koldan 
yürütülmesi gereken bir alan olarak gör-
me eğilimde oldu. Trans kadınlarla yine 
feminist örgütlenme içinde birleşmeye 
çalışıp teşvik edici bir rol üstlense de gö-
rünürlük mücadelesinde sokaktaki dene-
yimlerimiz, karşılaştığımız ayrımcılıklar 
üzerinden “ayrı” toplanılması-tartışılma-
sı gerektiğini savundu çoğunlukla. 

Benzer bir yerden, feminist hareket 
içindeki heteroseksüel kadınların, birlikte 
mücadele ettikleri lezbiyenlerin ve bisek-
süel kadınların “cinsel yönelim” ayrımcı-
lığına karşı durduğu yeri “ayrı” (LGBTT 
içinde) bir yerde tutarak söz söylemeye 
devam ettiği iddiasındayım biraz. Ke-
sişimdeki kadınlar da deneyim aktarı-

mında, cinsel yönelimlerini/kimliklerini  
“kadınlık” ortak deneyimleri paydasında 
tutarak feminizme aktarma kısıtlılığında 
kaldı. Böylelikle feminist hareketin, he-
teroseksizme karşı mücadelede bu kesi-
şimi, eşcinsel/biseksüel olmaktan değil 
de “kadın” olmaktan doğru görerek an-
lamlandırdığını düşünüyorum. En basit 
örneğiyle,  feministlerin, İstanbul’daki 
LGBTT Onur Haftası ve yürüyüşüne, 
Ankara’daki Homofobi Karşıtı Buluşma 
ve yürüyüşüne “özne” hissederek dahil 
olamayışlarının, bu kesişimlerin yeter-
sizliğinde, tartışmalarımızın eksikliğinde 

yattığı şüphesindeyim. Söylemlerimizi 
salt kesişimlerden kurmaktan vazgeçip 
birleştirmeye mi ihtiyacımız var acaba? 
Bir diğerinin durduğu yeri anlamaya ça-
lışıp oradan aldıklarımızla, yine kendi 
durduğumuz yeri sorguluyoruz, oraya 
bir şeyler katıyoruz ancak sanki bu çok 
değerli olmakla birlikte, bizi/söylemleri-
mizi birbirine yakınlaştırmak yerine ken-
di söylemimizi geliştirmekle yetinmek 
ya da kendi yerlerimizi muhafaza etmek 
noktasında bırakıyor gibi. Bu “muhafa-
za” ediş halinin alternatifi mümkün mü?

Sorularımın çokluğu nedeniyle; cüm-
lelerimi bir sonuca bağlamaktan çok, bu 
yazı birlikte yanıt bulma talebimi yansıt-
sın istediğimden, düşüncelerime yakın 
bulduğum alıntılarla virgül, üç nokta, ya 
da iki nokta üst üste: 

Ben tartışmalarımızdan çok umutlu-
yum, çünkü: “Lezbiyenlerin mücadele-
leri için feminizme, feministlerin de lez-
biyenlere ihtiyaçları vardır. Bu iki grup 
yan yana durmadığı sürece bir kanatları 
kırık olacaktır. Biz Sappho’nun kızla-
rı olarak kendimize lezbiyen feminist 

diyoruz”2dan geldim, 
ve çünkü: “Queer’in 
sadece cinsel durum/
kimlik üzerinden ta-
nımlanmaktan çıktığını 
belirten Seymen şöyle 
devam etti: ‘Queer ba-
kış sadece cinsel yö-
nelim, cinsiyet kimliği 
çatışmaları üzerinden 
ve bu alanda dolaş-
maz, sınıf mücadelesi 
ve emek mücadelesini 
içerir, etnisiteyi de kap-
sar. Feminizm de ha-

len kardeş bir disiplinidir.’”3. Ve çünkü; 
Gülkan (Noir) ve Begüm’ün“Feminizmi 
queerleştiren anlar, ittifaklar ve kimi ola-
sılıklar…” başlığı altında çok güzel ifade 
ettiği gibi “Feminizmin hetero-normati-
vitesinin sorgulanması sadece LGBT ha-
reketlerin dışarıdan yaptıkları bir müda-
hale değildi. Bu bize göre kendini açıkça 
lezbiyen ve biseksüel olarak tanımlayan 
kadınların performansları ile çatlaklar 
yaratan çok değerli bir queer müdahale 
olarak okunabilir”.4 Ayrıca, “Kadın kur-
tuluşunu hedefleyen feminist hareketin 
amacı da toplumsal cinsiyetin olmadığı, 
dolayısıyla ‘erkek’ ve ‘kadının’ olma-
dığı bir toplum hedefine ulaşmak. Belli 
bir feminizm çerçevesini dayatmaktan 
ziyade, LGBT hareketi içerisindeki ka-
dınlara feminizmi keşif turu öneriyor ve 
‘gelin birlikte yeniden şekillendirelim’ 
demek istiyorum”5 Ece Kocabıçak’ın da 
dediği gibi. Bu noktada, “Butler’ın çizdi-
ği politik yol, aslında uzunca bir süredir 
Türkiye’deki LGBT hareketi ile feminist 
hareketin kendisine düstur edinmeye ça-
lıştığı bir yol. Bu politik çizgiyi oluştur-
mak konusunda, queer teori bize geniş 
olanaklar sunuyor”6 diyen Yasemin Öz’e 
katılmamak ne mümkün. Evet umutlu-
yum çünkü, 5. Kampı’nın ardından “Bu-
gün heteroseksüel olmayan deneyimlerin 
feminist hareket içinde yaygınlaştığını 
görerek, kendi cinselliklerimiz üzerin-
de daha fazla konuşmamız ve politika 
üretmemiz gerektiğini tekrarlayarak tar-
tışmamızı noktaladık”.7 diye not düşmüş 
olan SFK’de örgütlenmeye karar vermiş 
feminist bir “sapkın sevici”yim!8 
___________________________

1 “Her Kadın Heteroseksüel Değildir”, Cogi-
to, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, sayı 
65 / Bahar 2011.
2 Sappho’nun Kızları feminist lezbiyen gru-
bunun “Lezbiyenler Hakkında” broşüründen 
bir alıntı.
3 “Queer Bakış Açısıyla Sanat Heteroseksüel 
Erkeklerin Tarihidir”, kaosgl.org, 22 Mart 
2013.
4 “Feminizm ve Queer’e dair gullümlü bir 
muhabbet”, Kaos GL Dergisi, Mayıs-Haziran 
2013, Sayı 130.
5 “LGBT hareketi ile feminist hareket kader 
birliği içerisinde”, Yoldaş Söyleşiler, kaosgl.
org.
6 “Queer Teorinin Penceresinden”, 21 Ocak 
2011, kaosgl.org
7 “SFK 5.Kampı’nın ardından…”, http://
www.sosyalistfeministkolektif.org/
8 Bence Sapkın=Queer. Bakınız: “Sapkın 
Sevicinin Mavigöl Fantezisi”, Feminist 
Politika, Yaz 2011, Sayı 11
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2000’lerin sonlarına doğru 
… feminist hareket de artık 
patriyarkanın ayrılmaz bir 

parçası olarak heteroseksizmi 
mücadelesinde daha ön 

saflara taşıdı
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aslında bu yazıyı başka bir biçimde 
kurgulamıştım. ancak 6 temmuz günü 
gözaltında tacize karşı yürüyüşe ka-
tıldım ve o eylemin düşündürdükleri 
üzerinden yola çıkmanın daha doğru 
olacağına karar verdim. büyük ölçüde 
benzer tespit ve fikirler içermekle bir-
likte; 1990’lı yıllarla 2000’leri, biraz 
da birinci dalga-ikinci dalga feminizm 
üzerinden kıyaslamayı düşündüğüm ilk 
yazıdan vazgeçtim.

gezi parkı’na sahip çıkma girişimiy-
le başlayan kalkışmada pek çok kadın 
yer aldı. katıldığım forumların çoğunda 
kadınların erkeklerle eşit sayıda, zaman 
zaman daha fazla 
olduğunu gözlem-
ledim. bu direnişin 
önemli ikonları, 
en önemli siyasi 
savunmasını yapan 
mensubu (mücella 
yapıcı) kadın. 

cinsel taciz, 
bütün kadınların 
yaşadığı bir sorun. 
böylesi güçlü bir 
direnişte güvenlik 
güçleri ve destek-
çileri tarafından 
cinsel tacize başvu-
rulması da beklenir 
bir durumdu. nite-
kim, yaygın cinsel 
şiddet vakaları duy-
duk ve bunlar ciddi 
bir tepki uyandırdı, 
bu konuda birçok 
tanıklık kamuoyuyla 
paylaşıldı. 

ama bu kadar çok kadının katıldığı 
bir direnişte, hemen hepsinin yaşadığı 
bir sorunu dillendirdiğimiz bu göste-
ride biz bizeydik. öncesinde ciddi bir 
çalışma da yapılmış olmasına rağmen 
o kadınlar bizimle yürümeyi  tercih et-
medi. bizden bir saat sonra başlayan ve 
ağır müdahaleyle karşılaşan gösteride 
daha fazla kadın vardı. 

şunu düşünmekten alamıyorum 
kendimi. türkiye muhalif siyaset tari-
hinin son otuz yılında gezi’ye en çok 
benzeyen anlardan biri 1987 yılında 
kariye müzesi’nde yapılan dayağa karşı 
şenlik’ti. öyleyse bu “buluşma” neden 

gerçekleşmiyor? örneğin lgbt hakları 
gibi, daha zor benimsenebilecek bir 
konuyu ele alan onur yürüyüşü geçen 
yılkinin iki katına çıkarken biz herkesin 
benimseyebileceği bir konuda neden 
yalnız kaldık?

açıkçası bu durumun bu gösteriye 
mahsus olmadığını düşünüyorum. son 
on yılda feministlerin gücü gitgide 
artıyor. yirmi yıl öncesiyle kıyasla-
dığımızda kendini feminist olarak 
tanımlayan, bir feminist gruba aidiyet 
hisseden kadınların sayısı onlarca 
kat arttı, 1995 sonrası yayımlanan 
pazartesi’yi bir kenara bırakırsak dü-
zenli feminist dergicilik çok daha güç-
lü, birçok yerde adı “kadın çalışması” 

bile olsa feminist faaliyetler yürüyor. 
ama etkimiz ve bizi dinleyenlerin 
sayısı aynı oranda artmadı. 

feminizmi bir kitle hareketi olarak 
tanımlamıyorum. (bu kitleselleş-
meyeceği anlamına gelmez tabii) 
ama feminizm politik etkisiyle, bence 
örgütlemediği, kendisiyle birlikte 
hareket etmeyen kadınların hayatını 
da değiştiren bir hareket. örneğin biz 
şiddetle ilgili bir yasanın değişmesi 
için mücadele edip başarılı olduğu-
muzda bizden haberi bile olmayan bir 
kadının hayatı değişir. o yüzden son 
on/yirmi yılda yaşanan bu farklılaşma 
hayati öneme sahip.  bu yazıda bunun 

sebepleri üzerine düşünmeye çalışaca-
ğım.

birbirimize sahip çıkalım/hep 
birlikte bize sahip çıkalım

konunun önemsiz bir kısmından 
başlayacağım. bu eylemin öncelikle,  
başörtülü, muhafazakâr, müslüman, 
islamcı ya da hangi tanımla adlandı-
rırız bilmiyorum ama bizim başörtüsü 
yasağıyla ilgili destek verdiğimiz, bir-
çoğumuzun çeşitli biçim ve yöntem-
lerle bağlantı kurduğumuz kadınlarla 
ilişkimizde bir soruna işaret ettiğini 
düşünüyorum. bu kadınlar cinsel taciz 
gibi temel bir konuda bize destek 
vermekten imtina ettiler.  gerek kişisel 

gerek pazartesi ola-
rak 1990’lı yıllarda 
başörtüsü yasağına 
karşı mücadeleye 
destek verdim/ver-
dik. kendi adıma, 
başörtüsünü bir öz-
gürlük değil bir hak 
(en yüce merci bile 
olsa bir emre itaat 
özgürlük kavramıy-
la tanımlanamaz) 
olarak görmekle 
birlikte kadınları 
herhangi bir alan-
dan dışlayan her 
türlü düzenlemeye 
karşı çıkmayı femi-
nizmin bir gereği 
olarak görüyorum. 
ancak on yıldır, 
iktidarda eşleri ör-
tülü bir başbakan, 

cumhurbaşkanı ve 
kabine varken bu mücadeleyi kendi 
önceliklerim arasında görmüyorum. 
öte yandan bu desteği hatta hiçbir 
desteği bir “ittifaklar politikası” değil 
ilkesel bir konu olarak görmekle bir-
likte bu olayda üstelik başörtülü bir 
kadına yönelik saldırıyla ilgili kararlı 
bir tepki vermişken bu biçimde yalnız 
bırakılmamızı politik olarak içime 
sindirmekte güçlük çekiyorum. 

şiddete karşı mücadele
şiddet, kadınlara yönelik baskının 

en önemli görüngüsü, aracı, biçimi. 
buna karşı verilen mücadele feminiz-
min en önemli alanlarından biri. ama 

DOSYA

hareketimiz ilerlerken…

ayşe  düzkan

(…) lgbt hakları gibi, daha zor benimsenebilecek bir konuyu ele alan onur yürüyüşü 
geçen yılkinin iki katına çıkarken biz herkesin benimseyebileceği bir konuda neden 
yalnız kaldık?
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bir yandan da bugün kadına yönelik 
şiddeti açıkça savunmaya cesaret ede-
bilenler çok sınırlı. biz tabii ki şiddetin 
sebeplerini doğru biçimde tahlil edip bu 
konuda gerçek çözümler öneriyoruz. 
ama bu fark bütünlüklü bir politika 
için yeterli bir zemin oluşturmuyor.  
“kadına yönelik şiddetin temelinde 
erkek egemenliği/patriyarka vardır” 
cümlesi, o egemenliğin farklı kurum ve 
görüngüleri tahlil ve teşhir edilmedikçe 
bir anlam ifade etmiyor.  bu noktada 
epeyce eksik kaldığımızı düşünüyorum. 
öte yandan, dünyanın başka ülkelerinde 
de üçüncü dalga feminizme yöneltilen 
önemli eleştirilerden birinin şiddet 
karşıtı mücadeleye sıkışmak olması 
tesadüf değil.  çünkü eğer cinsiyet 
evrensel, tarihsel ve dolayısıyla ortadan 
kalkacak bir toplumsal kategori değilse 
“inkar”ı da mümkün olamıyor. 

kürt meselesi
ancak bugünkü durumu bütünüyle 

üçüncü dalgaya bağlamak büyük bir 
haksızlık olur. izninizle bir anımı pay-
laşmak istiyorum. 2007 yılında baskın 
oran’ın seçimlerde aday olmakla kal-
mayıp feministlerin de adayı olduğunu 
iddia etmesinin ve daha önemlisi, “ken-
disi aday olmasa akp’ye oy vereceğini” 
söylemesinin üzerinden kısa bir süre 
geçmişken yaptığımız bir toplantıyı 
hatırlıyorum. bir grup akp’nin nasıl 
kadın düşmanı olduğunu anlatmak için 
çaba sarf ederken kahir çoğunluk 
böyle düşünmüyor, kadınlar için en 
büyük tehlikenin milliyetçi politikaları 
sebebiyle chp olduğunu savunuyordu. 
daha sonra bu arkadaşların çoğu, belki 
de hepsi ayşe tükrükçü’nün adaylığını 
destekledi. ancak, kürt hareketinin 
strateji ve taktiklerinin feministlerin 
en azından bir kesimi üzerindeki etki-
sinin ne ilk ne de son tezahürü oldu o 
tartışma. kürt meselesi diye geçiştirilen 
şey, hepimizin gayet iyi bildiği gibi 
ülkenin otuz yılına damga vurmuş bir 
savaş aslında ve feminizmin buna 
kayıtsız kalması mümkün değil, tabii 
ki. ama bu, kürt hareketinin öncelik ve 
yaklaşımlarını benimsemek anlamına 
gelmiyor. izninizle bundan sadece 
üçüncü dalganın kürt meselesini önem-
seyen kimlik politikalarının sorumlu 
olmadığını, sosyalist feminizmin bu 
dönemki çizgisinin de etkili olduğunu 
düşünüyorum. çünkü başat sosyalist 
feministler türkiyeli sosyalizmin birin-
cil önceliğinin kürt halkıyla dayanışma 
olduğuna inanan bir çizgide oldu, bu 
etkinin yok olduğunu söylemek müm-
kün değil. 

bu bizi başka bir şeyden daha 

mahrum etti. 
dünyanın pek 
çok ülkesinde 
sosyalist femi-
nistler sendika-
lar başta olmak 
üzere emek 
h a r e k e t i n i n 
kurumlarıyla, 
işçi sınıfı için-
de güçlü olan 
sol partilerle 
bağlant ı l ıdır. 
bu da feminist 
h a r e k e t l e 
ücretli emek 
sömürüsü altın-
daki kadınların 
bağını sağlar. 
bu bağlantı 
türkiyeli femi-
nizm açısından 
çok zayıf kaldı. 
kendi adıma, 
ücretli/ücretsiz çalışan bütün kadınların 
erkekler tarafından sömürüldüğünü, 
dolayısıyla aralarında feminist örgüt-
lenme açısından bir öncelik olmadığını 
düşünüyorum ama sendikal hareket 
içindeki varlığımız, feminist sözün da-
ha genişlemesinin yanı sıra kadınların 
ücretli çalışma ve genel olarak yaşama 
koşullarının değişmesini sağlar. 

feminizm bir sol hareket mi?
bu sorunun cevabı tabii ki evet. 

ama feminizm örgütlenme, siyaset 
üretme, siyaset yapma biçimleriyle 
sosyalist soldan farklı olmalı, yine 
tabii ki. hele de solun önemli bir ke-
siminin kadınlarla ilgili birçok konuda 
feministlerle benzer şeyler savunduğu 
günümüz koşullarında, bağımsızlığın 
biricik sebebi politik hat değil. oysa 
türkiye’de feminist hareketin önemli 
bir kesimi son yıllarda türkiyeli sol bir 
grup gibi hareket ediyor, tepki gösteri-
yor ve örgütleniyor. bunun en önemsiz 
mahzurundan başlayayım. solun başa-
rılı ve güçlü olduğu bir dönemde böyle 
bir benzerlik kısa vadede anlaşılır, 
hatta yararlı olabilirdi. fakat solun en 
başarısız dönemlerinden birini geride 
bıraktık. 

bunun çeşitli tezahürleri var; femi-
nistlerin ciddi bir bölümü iş üzerinden 
değil dergi çevreleri (bir dergiyi bir 
grup çıkartır tabii, bu bir iştir zaten. 
ama dergi çevresi o derginin okuru 
olmak ve orada dile getirilen fikirleri 
benimsemek üzerinden bir araya gelir) 
halinde ve/veya siyasal fikir ayrılıkları 
üzerinden örgütleniyor. başka grup-
larla, hatta kendi aralarındaki siyasal 
meseleleri tartışma, uzlaşma gibi femi-
nist yöntemlerle değil protokol görüş-
meleriyle halletmeye çalışıyor. grubun, 
bayrağın, örgütün görünürlüğüne yani 
"feministler burda"ya, politik sözün 
duyulmasından daha fazla önem veri-
yor.

bu bizim için neden yanlış, diye 
sorabilirsiniz. çünkü biz sosyalistler 
gibi bir gün gerçekleştireceğimiz bir 
dönüşüm için bugün güç toplamak 
üzere siyaset yapmıyoruz. feminist 
dönüşüm, devrim gün be gün, an be an 
ilerliyor, açılıyor, patriyarkanın alanını 
işgal edip değiştirip ardından başka bir 
alana adım atıyor.  

1980 sonrası dönemin feministleri 
solla hesaplaşarak feministleşmiş 
kadınlardı. her şeyin “yeni”sini bulma 
derdindeydiler. bu, dünya feminist ha-
reketin tarihini benimseyen, kendimiz 
için yeni olanı arayan bir pozisyondu. 
buna geri dönmemiz ve var olan 
birikimimiz ve gücümüzle onu ileri 
götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
bu yazıdaki, bir kısmı el yordamıyla 
yapılmış gözlem ve önerilerimin bunun 
aracılarından biri olmasını dilerim. 

DOSYA

“kadına yönelik şiddetin 
temelinde erkek egemenliği/
patriyarka vardır” cümlesi, 
o egemenliğin farklı kurum 

ve görüngüleri tahlil ve teşhir 
edilmedikçe bir anlam 

ifade etmiyor 
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Mor Çatı’da gönüllü staj 
yapmaya başladığımda, 
uzun süredir feminist 
mücadele veren bir Mor 

Çatı gönüllüsüne sordum: “Türkiye’de 
feminist hareketin içinde olmak nasıl 
bir şeydi?” Cevabı; “Ben hâlâ için-
deyim,” oldu; böylece Türkiye’deki 
feminist hareketin hâlâ aktif olduğunu 
anladım. 

Almanya’da “zaten artık hepimiz 
eşitiz” fikri toplum genelinde kabul 
gördüğü için, feminizm önemsiz bir 
hâle gelmiş durumda. Oysa toplumun 
bir çok alanında kadın ve erkek arasın-
daki eşitsizlik açıkça gözler önünde. 
Maaş eşitsizliği ya da çalışan kadınla-
rın çocuklarını kreşe verdiklerinde 
toplumda “kötü anne” olarak 
yaftalanmaları bu duruma örnek 
olarak verilebilir. Birkaç sene 
önce Almanya’da yapılan bir 
kampanyanın başlığı şuydu: 
“Erkek çocukları artık 
eğitimde kaybediyor”. Bu 
kampanyanın açıklaması, 
1960 ve 1970’lerde feminist 
mücadelede kız çocukları 
için elde edilen hakların 
artık erkek çocukları ezdiği 
şeklindeydi. Halbuki lisede çok 
başarılı olan kız çocuklarının 
üniversiteden sonra iş yerlerinde üst 
kademelere gelebilenlerinin neden bu 
kadar az olduğu sorulmuyor. “Artık eşit 
bir toplumda yaşanıldığı” fikri yasalar 
ve iktidarların politikaları ile korunu-
yor ve toplumsal hafızaya sunuluyor. 
Bu durum iktidarların feminist müca-
delede elde edilmiş yöntemleri  kendi 
politikalarına entegre etmelerinden 
kaynaklanıyor.

İlk olarak, Türkiye’deki feminist 
örgütlerin kurumsallaşması üzerine 
yaptığım gözlemleri ve bu konudaki 
düşüncelerimi Almanya’daki devlet 
feminizminde gözlemlediklerimle kar-
şılaştırarak paylaşmak istiyorum. 

Bunun yanı sıra ikinci bölümde, 
Almanya’da eğitim bilimleri bölümün-
de yazmış olduğum lisans tezimden 
örnekler vereceğim. Kapitalist toplum 

düzeninin oluşturulabilmesi için; 
iktidarın talep ettiği şekliyle, cinsiyet 
kimliklerini homojen kategoriler haline 
getirip sürekli yeniden üreten kurum-
sallaşma biçimleri ve bunların önüne 
geçilmesi gerekliliğinin sebepleri ve 
yöntemleri üzerine fikirlerimi paylaşa-
rak, bu tartışmaya biraz olsun katkıda 
bulunmak arzusundayım. 

Son olarak Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkez’lerinin (ŞÖNİM) bir devlet 
kurumu olarak, Mor Çatı’nın şiddet 
alanında biriktirdiği deneyimlere ve 
geliştirdiği politikaya rağmen, yöntem 
ve uygulamalarında nasıl da devletin 

taleplerine uyduğunu; böylece feminist 
harekette üretilen demokratik yöntem-
leri nasıl önemsizleştirdiğine değinmek 
istiyorum. 

Almanya’da ikinci dalga feminizm, 
1970’lerin başlarında farklı siyasi içe-
rikler etrafında ikiye bölünerek taleple-
rini savunmaya başlamıştır. Bunlardan 
birincisi, “fark yaratan feminizm” söy-
lemiyle eşitlik talep edilmesiydi. Ama  
bu  kadın-erkek farklılığı ekseninde 
değil, kadının doğadan gelen özel-
liklerine atıfla kadını  ötekileştirerek  
kurgulanıyordu.

Diğeri “eşitlikçi feminizm” idi, 
taleplerini insanların eşitliği üzerinden 
kurguladı ve kadın-erkek eşitliğinin 
yasalar düzeyinde elde edilmesini 
kadınların özgürleşmesi olarak gördü. 
Bu şekilde devlet feminizmi için alt-
yapı hazırlığı yaptıkları söylenebilir. 
Bunun bir örneği, 1971’de Almanya’da 
“Benim bedenim, benim kararım” kam-
panyası kapsamında 218 sayılı kürtaj 
yasasının protesto edilmesiydi. Bu iki 
yaklaşımın arasındaki en büyük fark, 
ilkinin toplumu bilinçlendirerek deği-
şiklik yaratmayı, ikincisinin ise yasalar 
üzerinden kurumsallaşmak yoluyla 
kadınların özgürlüğünü elde etmeyi 
hedeflemiş olmasıydı. 

Almanya tarihindeki bu gelişme-
leri Türkiye feminist hareketi üzerine 

gözlemlerimle karşılaştırdığımda, 
Türkiye’deki kadınların kendile-

rini farklı olarak tanımlayarak, 
aslında eşitlik sağlamak için 
olan mücadelelerinde ayrımcı-
lığı da yeniden yarattıklarını 
görüyorum. Sadece kadınla-
ra özel olan alanların bizleri 
çok güçlendirdiğini düşünü-
yorum. Ancak kendimiz için 
yarattığımız bu özgür alanlar, 
toplumdaki cinsiyetçiliğe son 

vermek için nasıl değerlendi-
rilebilir? Mor Çatı’da kadına 

yönelik şiddetin toplumun her 
alanında çok açık olarak uygulan-

dığını görüyor ve buna dayanarak 
sadece kadınlara özel alanların mühim 
olduğunu düşünüyorum. 

Yöntemleri kadınlara özel olarak 
tanımlarken, doğal farklılıklara dayan-
dırmak yerine toplumsal iş bölümü 
sonucu oluşan hiyerarşik cinsiyetçilikle 
açıklarsak; bunları hiyerarşiyi yok 
edebilecek yöntemlere dönüştüre-
bilir, ayrımcılığın ortadan kalkması 
için kullanabiliriz. Feminist hareketin 
içinde üretilen hiyerarşisiz örgütlenme 
ve tartışma metotları gibi yöntemleri 
“kadınlara özel” yerine “feminist” 
olarak tanımlamak, feminizmi toplumu 
özgürleştirebilecek bir kuram ve pratik 
olarak kurabilir. Bunu sağlamak için 
feminist örgütler kurumsallaşma süre-
cinde hiyerarşik olmayan bir yapılanma 

DOSYA

Almanya'daki devlet feminizminden 
Türkiye’deki feminist örgütlenmeye

Fatma Umul

Feminist hareketin içinde üretilen hiyerarşisiz örgütlenme ve tartışma metodları gibi 
yöntemleri “kadınlara özel” yerine “feminist” olarak tanımlamak, feminizmi toplumu 
özgürleştirebilecek bir kuram ve pratik olarak kurabilir
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kurabilmelidirler. Devlet tarafından 
oluşturulan eşitliğe dair yasaların 
uygulanamama sebebinin, feminist 
çözümlemede bahsedilen toplum hiye-
rarşisi olduğu ancak böyle gösterilebi-
lir. Bir yandan patriyarkal ve kapitalist 
sistemin ürettiği sınıfsal farklılıklar 
eleştirilmeye devam edilmelidir. Böy-
lece feministler örgütlenme biçimlerine 
sahip çıkıp, kurumsallaşma yollarını 
kendileri çizmeliler diye düşünüyorum. 

Türkiye’de iktidar tarafından son 
senelerde gerçekleştirilen geniş kap-
samlı kurumsallaşmalar, demokratik bir 
ülkenin insani ve özgür ifade haklarını 
korumak için değil, sadece sermaye 
üzerinden yürütülen kapitalist ve neo-
liberal bir sistemin gelecek senelerde 
kendini yeniden üretebilmesi için yapı-
lan altyapı hazırlıklarıdır.

Tezim kapsamında toplumda bir 
eğitim kurumu olarak okulu, bu ku-
rumsallaşmanın hangi yöntemler ile öğ-
renci-öğretmen ilişkilerini etkilediğini, 
cinsiyetçiliğin  toplumu biçimlendiren 
kurumlardan biri  olan okul içerisinde 
nasıl yeniden üretildiğini analiz ederek 
bir kaç kanıya vardım. 

“Kadın-erkek" ikiliğinde de ilki 
“güçsüz”, ikincisiyse “güçlü” olarak 
tanımlanarak, genel olarak hiyerarşik 
bir ilişki kurulmaktadır. Bu hiyerarşik 
ilişkiler, toplumu organize etme yönte-
mi olarak “kurumsallaştırılmaktadır”. 
Öğrenci-öğretmen, yönetilen-yöneten 
ilişkileri de aynı şekilde hiyerarşiktir. 
Tüm bunların Türkiye feminist hare-

ketinin hedeflediği hiyerarşisiz örgüt-
lenme biçiminin tam tersi olduğunu 
görebiliyoruz.

Kurumlar her alanda gündelik haya-
tımızı kolaylaştırdıkları için toplumun 
tamamı için ihtiyaç durumundadırlar; 
kurumsallaşma vazgeçilmez bir hale 
gelmiştir. Yoklukları gündelik haya-
tımızı sürekli sorgulayarak organize 
etmemiz, yaptığımız her şey üzerine 
oturup düşünmemizi zorunlu kılacaktır. 
Yani demokratik ve hiyerarşisiz bir 
tartışma yöntemi şarttır.

Böyle bir demokratik tartışma kültü-
rünün uygulanabilmesi için zaman ge-
rekir. Ama kapitalist sistemin gelişimi 

için iş şartları gün geçtik-
çe esnekleştirilmekte ve 
daha fazla sermaye için 
üretim durmadan hızlan-
dırılmaktadır. Sermaye 
ve devletin kurumsallaş-
ması ve  sürekliliği hi-
yerarşik yapıyla sağlanır. 
(Okullardaki hiyerarşiye 
dayalı eğitimle öğrenci-
öğretmen, kadın-erkek 
arasındaki güçlü/güçsüz 
algısının üretilmesi ör-
neklerinde olduğu gibi). 
Hiyerarşiye dayanan bir 
kurumsallaşma toplumu 
homojenleştirdiğinden, 
Ka-dın-erkek arasındaki 
eşitsizlik ise sermayeyi 
koruyup üretmek için 
kaçınılmaz bir özellik 
olduğundan, kadının öz-
gürleşmesi – tıpkı şu an 
Almanya'da olduğu gibi – 
devlet feminizmine göre 
çözülmüş varsayımıyla 
önemsizleştirilmektedir. 

Bahsettiğim önemsiz-

leştirme sürecinin Türkiye’de başladı-
ğını gösteren bir kurumsallaşma örneği 
ŞÖNİM’lerdir. Bu devlet kurumu, Mor 
Çatı’nın kadına yönelik şiddet alanında 
1990’dan beri oluşturduğu deneyimler-
le ürettiği feminist politikayı, feminist 
yöntemlerle devletin kurumsallaşma 
anlayışıyla birleştirmiştir. Mor Çatı 
feminist yöntemlerle yavaş adımlar 
atarak ilerlerken, 6284 sayılı yasa kap-
samında kurulan ŞÖNİM’ler neredeyse 
iki sene gibi az bir zamanda kadına 
karşı şiddetin azaldığını, “kurtarıcı” bir 
kurum olarak tanımladığı kendi varlı-
ğının bunu sağladığını savunmaktadır. 
Devletin kendi kurumsallaşma algısına 
uygun kurumlar oluşturulması, gelecek 
senelerde Mor Çatı gibi kurumsallaşma 
kriterleri farklı olan feminist örgütleri 
devlet, toplum nezdinde gereksiz kıla-
bilir.

Sistem içi bir örgütlenme olarak 
kurumsallaşmayı reddetmek yerine, 
feminist yöntemleri toplumsallaştırarak 
devletin kurumsallaşma kavramının 
değişmesini sağlayabilirsek; devlet 
feminizminin eşitliği sağladığı ve 
feminizme gerek kalmadığı algısını 
önleyebilir, böylece kadın ile birlikte 
toplumun özgürleşmesi için büyük bir 
adım atmış oluruz. 

DOSYA

Feminist hareketin içinde 
üretilen hiyerarşisiz 

örgütlenme ve tartışma 
metotları gibi yöntemleri 
“kadınlara özel” yerine 

“feminist” olarak 
tanımlamak, feminizmi 

toplumu özgürleştirebilecek 
bir kuram ve pratik 

olarak kurabilir

Kadınlar üzerindeki vesayete son!
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Yüreğimiz ağzımızda ha-
ber takip etmeye, bilgi 
edinmeye ve satır aralarını 
okumaya çalışmayı; durum 

kötüye mi gidiyor, iyiye gittiğine dair 
ufacık bir umut bulabilir miyiz diye kafa 
yormayı savaş yılları bize öğretti. Sanki 
yaşananlar bizim tamamen dışımızda, 
bizlerden bağımsız, bir takım “önemli 
adamların” yapıp etmelerinin eseriymiş, 
bizim rolümüzse ancak mantığını tam 
kavrayamadığımız bu “doğal güçleri” 
emareler üzerinden yorumlamaya çalış-
makmış gibi...

Savaş konusunda en temel feminist 
müdahale, tam da bu bilme biçimine 
itirazla şekillendi: Savaşı uzaklarda, 
yukarılarda bir yerlerde, birilerinin 
aldığı kararların üzerimize çökmesi 
olarak değil, toplumsal bir olgu olarak 
kabul etmenin gerekliliği ortaya kondu. 
Kadınların savaşın pasif ve biçare mağ-
durları olarak değil, süreç içinde savaşa, 
erkek ve devlet şiddetine karşı aktif mü-
cadele eden özneler olarak görülmesinin 
gerektiği de... 

Şimdi, (Kürt tarafının bütün girişim-
lerine karşın AKP’nin adım atmaması 
sonucu) adı var kendi yok olan barış 
sürecinde, aynı şey dayatılıyor bize: 
Barışı onlar, uzaklarda, kendi araların-
da, bizleri (hatta Kürt tarafını da) dâhil 
etmeden tartışacak, sonra bize şartlarını 
söyleyecek... Bize düşense, yine yü-
rekler ağızlarda “acaba sürece zarar 
gelecek mi?” korkusuyla haber okumak 
olacak... 

Yıllardır adlı adınca anmanın bile 
suç sayıldığı savaşa karşı, Kürt kadın 
hareketiyle ittifak içinde söz söylüyor 
Türkiye’deki feministler. Yukarıdaki 
senaryoya karşı çıkmak için, barış 
sürecinde, barışın toplumsallaşması için 
kadınların talip olduğu rolü ortaya koy-
manın, feminizmin sürece ne katacağını 
vurgulamanın, Haziran ayında başlayan 
direniş dalgasının bu süreçte nereye te-
kabül ettiğini düşünmenin tam zamanı.

Feminizm savaş karşıtlığının 
neresine düşer?

Feministler, “kadın-erkek ayrımına 
karşı çıkıp, hepimizin önce insan oldu-

ğunu” öne süren (ve böylece kadınlarla 
erkekler arasındaki ezme-ezilme ve 
sömürü ilişkilerini görmezden gelen) 
söylemle, “şiddetin her türlüsüne karşı 
olduğunu” ilan eden (dolayısıyla farklı 
şiddet biçimlerini birbirine eşitleyerek, 
eşitsizliklerin tarihselliğini yok sayan) 
söylemin kesişiminde, tam da bu söy-
lemlerin nelerin üzerinden atladığını 
görünür kılma saikiyle barış politikası 
yürütüyor. Keza, otuz yıllık savaş bize 
gösterdi ki savaş, kadınları erkeklerden 
daha farklı, daha yakıcı şekillerde etki-
liyor.

Elbette savaş, tüm kadınları aynı şe-
kilde etkilemiyor; bulunduğumuz konu-
ma göre, sayısız farklı biçimlerde hayat-
larımızda iz bırakıyor. Sıcak çatışmanın 

yoğunlaştığı “bölgede” kadınlar yıllar 
boyu devletin çıplak şiddetiyle ve bunun 
özellikle cinsiyetli biçimleriyle karşı 
karşıya kalmışken, militarizmin hayatın 
her alanına yayılmasıyla birlikte, Ba-
tı’daki kadınların gündelik hayatlarının 
çeşitli alanlarında erkek şiddeti farklı 
veçheleriyle ortaya çıkıyor: Kışkırtılan 
erkeklik (ki bu saldırgan, kadınları 
ezmeyi ve mülkleştirmeyi kendine hak 
gören bir erkeklik), taciz, erkek şiddeti, 
tecavüz, kadın cinayetleri, homofobi ve 
transfobi olarak tezahür ediyor. Gün-
delik hayattaki erkek şiddeti devlet ve 
yargı eliyle meşrulaştırılırken, bu farklı 
şiddet biçimleri arasındaki sürekliliğin 
üzeri örtülüyor; gündelik “münferit” 
erkek şiddetiyle devlet şiddeti arasında-
ki bağlantı, “terörle mücadele” naraları 
arasında gözden yitiveriyor. Böylece 
kadınların farklı şiddet deneyimlerinin 
arasındaki paralellik ortaya konamadığı 
gibi, kadınlar arasındaki farklılıklar ne-
gatif bir yerden kışkırtılıyor, kadın da-

yanışmasının ve ortaklaşılmış bir savaş 
karşıtı mücadelenin önüne set çekiliyor.

Oysa savaşın kışkırttığı milliyetçilik 
ve militarizmin demokratik alanı daralt-
ması, söylenebilir ve yapılabilir olanlara 
çizdiği bu katı ve dar sınır, kadınları 
katmerli biçimde sıkıştırdığı ve ezdiği 
gibi, farklı kadınlık deneyimlerini 
de birbirine yakınlaştırıyor. Örneğin, 
anadilini, bildiği tek dili konuşması 
yasaklanan kadınlarla, daracık kalmış 
kamusal alanda üreme haklarını gün-
dem yapmasına bir türlü sıra gelmeyen 
kadınların sessizleştirilişi, (asla aynı şey 
olmamakla birlikte) aynı kaynaktan bes-
leniyor. Kamusal ve politik alandan bu 
dışlanış, yalnızca kadınlar için geçerli 
olmasa da kadınlar, ezilenlerin de ez-
dikleri olduğu ölçüde, bundan katmerli 
olarak etkileniyor.

Feminist analiz, tam da bu bağlantı-
ları görünür kılarak, kadınlar arasındaki 
ortaklıkları öne çıkarmayı ve ittifakları 
mümkün kılmayı hedefleyerek, savaşa 
karşı bir tavır geliştirdi: Kadınların 
mağduriyeti üzerinden değil, ortak 
ezilmişliğin getirdiği kolektif politik 
özne olma halini vurgulayarak, farklı 
kadınlık durumları arasında köprüler 
kurmayı, mücadeleleri ortaklaştırmayı 
önüne koyarak...

Ya barış sürecinin?

Barışın birilerinin bizim adımıza 
aldığı karardan öte, “aşağıdan kurulan” 
toplumsal bir var olma biçimi haline 
gelebilmesi için, kadınların sürece dâhil 
olması şart. Elbette kadınlar biyolojik 
olarak şiddetsizliğe eğilimli olduğu 
için değil! Yalnızca kadınlar savaştan 
farklı şekillerde etkilenen ve zarar gören 
kesim olarak barıştan yana kuvvetli bir 
irade gösterebilecek konumda oldukları 
için de değil: Toplumsal barışın inşası 
için savaş hakikatleriyle yüzleşme yakı-
cı bir gereklilik olduğu, savaşın en şid-
detli boyutlarını yaşamış olan kadınların 
deneyimlerinin dillendirilmesi süreç 
açısından vazgeçilmez olduğu için. “Ne 
olursa olsun barış” demek yetmiyor; 
çünkü yaşanmış olanlar ortaya konma-
dan, bunları telafi edecek mekanizmalar 
geliştirilmeden, barışın hayatlarımızda 
somutlaşması zaten mümkün değil. Barış 
sürecinin kendisi cinsiyetlendirilmeden, 

Cinsiyetçi altyapılar, kadınları güçlendirici bir politik hat izlenmediği sürece, 
yüzleşmenin kendisinin kadınların aleyhine dönmesi tehlikesini barındırıyor

Cinsiyetlendirilmiş savaşa karşı, 
cinsiyetlendirilmiş barış

Ayşe Toksöz - Candan Yıldız

Barış sürecinin kendisi 
cinsiyetlendirilmeden, 
kadın deneyimlerinin 

özgünlüğü tanınıp 
kadınlara sürecin her 

aşamasında eşit temsil 
sağlanmadan getirilen bir 

barış, kadınların 
barışı olamaz
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kadın deneyimlerinin özgünlüğü tanınıp 
kadınlara sürecin her aşamasında eşit 
temsil sağlanmadan getirilen bir barış, 
kadınların barışı olamaz. Köy boşaltma-
ların, koruculuk sisteminin, sistematik 
asker tecavüzlerinin, kayıpların ve faili 
meçhullerin yarattığı tahribat toplumsal 
olarak tanınmadan, barışın gerçekliğine 
nasıl ikna olabiliriz? TSK’nın tedrisa-
tından geçen erkek kuşaklarının geliş-
tirdiği şiddet eğiliminin nasıl en yakın-
larındaki kadınlara karşı döndüğünün 
izi sürülmeden, gündelik hayatlarımızı 
nasıl şiddetten arındırabiliriz? 

Kadınların hakikatlerinin, ihtiyaçla-
rının ve taleplerinin dışlandığı bir barış 
süreci, yalnızca büyük bir hayal kırıklığı 
yaratmakla kalmaz, savaşı besleyen 
milliyetçi, militarist ve patriyarkal yapı-
lara değmediği ölçüde şiddetin, özellikle 
kadınlara yönelik erkek şiddetinin aynı 
minvalde sürmesinin de önünü açar. 
Bugün hükümetin kimseye danışmadan 
uyguladığı nevi şahsına münhasır barış 
sürecinde karakol/kalekol ve korucu 
sayısının azalmayıp bilakis artırılması, 
tam da buna bir örnek teşkil ediyor: 
Kadınlar açısından son derece travmatik 
olan bu mekân ve aktörler, bu dene-
yimler yok sayılarak, güvenlik mantığı 
üzerinden dayatılıyor; bu da kadınlarda 
sürece karşı sonsuz bir kuşku doğuru-
yor.

Dünya deneyimlerinden biliyoruz 
ki kadınların sözleri ve talepleri, barış 
süreçlerinde gözden ilk çıkarılanlar 
oluyor. Erkeklerin kendi aralarında 
yaptığı barış, kadınların ihtiyaçlarını 
karşılamak bir yana, patriyarkal baskı 
üzerinden onları bedenlerindeki ve 
belleklerindeki yaralarla tek başlarına 
bırakıyor. Örneğin, erkekler savaş 
sırasında maruz kaldıkları cinsel şiddeti 

kadınlardan çok daha rahat dile geti-
rebiliyor; kadınlarsa ömürleri boyunca 
bu hafızayı ailelerinden dahi gizlemek 
zorunda kalıyor. Bir erkeklik silahı olan 
tecavüz, çatışma durduktan çok sonra 
dahi kadınları sessizleştirmeye devam 
ediyor. Cinsiyetçi altyapılar, kadınları 
güçlendirici bir politik hat izlenmediği 
sürece, yüzleşmenin kendisinin kadınların 
aleyhine dönmesi tehlikesini barındırıyor. 

Savaşın patriyarkal yapılarla bağının 
ortaya konması, barış sürecinin kadınla-
rı özgürleştirici bir yön alabilmesi için 
elzem. Feminist perspektif, bu bağlan-
tıları kurmak için bize bir yol çiziyor: 
Yalnızca Kürt kadınların özgürlük 
mücadelesini desteklemek adına değil, 
bu mücadeledeki ortaklığımızı görebil-
memize, yani devlet ve erkek şiddetinin 
bütün illerde, bütün kadınların hayatını 
nasıl damgaladığını anlamamıza da 
olanak veriyor. Bu bağlamda feminist 
hareketle Kürt kadın hareketi, karşılıklı 
olarak birbirini besleyecek pozisyonda. 
Kürt kadın hareketi, nasıl ki kadın mü-
cadelesini her zaman halk mücadelesinin 
(ardına değil) yanına koyduysa, barış 
sürecinde de kadınların evlere geri gön-
derilmesine karşı çıkıyor, hareket içinde 
mücadele ederek kazandıkları özgür-
lüklerden taviz vermek istemiyor. Femi-
nizmin bu talebi desteklemesi, AKP’nin 
yoğun biçimde sürdürdüğü kadınları eve/
aileye kapatma kampanyasına ortak bir 
karşı çıkışı imleyen, tüm kadınlar açısın-
dan güçlendirici bir politika.

Gezi ve olanaklar
Gezi direnişi sırasında bizi en çok 

umutlandıran gelişmelerden biri, kuşku-
suz devlet şiddetinin Batı’da da deşifre 
olmasıyla birlikte genişleyen diyalog 
imkanları oldu. “Biz ‘orada’ olup biten-
leri yıllarca bu medyadan mı dinledik?” 

sorusu, şimdiye kadar terörle mücadele 
söylemini sorunsuzca içselleştirmiş pek 
çok kişiyi, televizyonda aslında yıllardır 
penguenleri izlemiş oldukları fikriyle 
yüzleştirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 
halaya giren kadınlar, çatışmalı olmayan 
karşılaşmaların şimdi çok daha mümkün 
olduğunu gösterdi. Öte yandan, çatışma-
sız geçen aylar, savaşın gürültüsü dinince 
başka seslerin ve sözlerin daha duyulur 
hale gelebileceğine de işaret ediyor; 
bu da bize barış sürecinin kendisinin 
Haziran direnişi gibi bir hareketin ortaya 
çıkışındaki rolünü düşündürüyor.

Böyle bir ortamın, hakikatlerle yüz-
leşme açısından umut verici olduğunu 
düşünüyoruz. Parklardaki forumlarda ba-
rış konuşulmaya, kadın forumlarındaysa 
savaş deneyimleri paylaşılmaya başlandı 
bile. Nasıl Haziran ayı geniş ölçekteki 
devlet şiddetini (ve yalanlarını) gözler 
önüne serdiyse bu temaslar şiddetin tek 
tek hayatlarda bıraktığı etkileri görünür 
kılacak: Yüzleşme, aşağıdan başlayacak. 
Öte yandan, yalnızca Kürt kadınların 
değil, Türk kadınların savaştan nasıl 
etkilendiğine ilişkin bir izlek de bu fo-
rumlarda sürülebilir; ki meseleye bugün 
bu açıdan bakmak da son derece hayati. 
Elbette bu konu, Batı’daki parklarda 
yapılan forumlarla sınırlı kalmamalı; 
daha sistematik bir hakikatle yüzleş-
me programının çıkarılması, bunun 
için de kadınların müzakere masasına 
oturması şart. Fakat bu kadarı bile de-
mokratik alan mücadelelerinin birbirini 
besleme eğilimini göstermeye yetiyor. 
Buna eklenmesi gereken, kadınların bu 
mücadelelerden bir grup olarak çıkarı 
olduğunu ve bunların içinde kolektif 
olarak yer almalarının gerekliliğini 
hatırlatmak, bu dayanışmayı örmek 
için çaba sarf etmek. 
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Mayıs ayı sonunda Diyar-
bakır’da Demokratik Özgür 
Kadın Hareketinin ilkini ger-
çekleştirdiği Ortadoğu Kadın 

Konferansına Sosyalist Feminist Kolektif 
olarak katıldık. Ortadoğu’nun işgal altın-
daki kadınları Cynthia Enloe’nun “Kadının 
görevi, erkeklerin rol aldığı bir dramada 
sesi çıkmayan bir koroyu oynamaktır.”1 
sözüne karşı oyunun seyrini değiştirmek 
için üç gün boyunca 26 ülkeden yaklaşık 
250 kadın bir araya geldik. 

Konferansın açılış konuşmalarını 
DÖKH aktivisti  Fatma Kaşan, Demok-
ratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Aysel 
Tuğluk, Barış ve Demokrasi Partisi Eş Baş-
kanı Gültan Kışanak, Filistin Halk Kurtuluş 
Cephesi'nden Leyla Halid ile Diyabakır 
Bağımsız Milletvekili Leyla Zana yaptı. 
Konuşmaların ortak paydası Ortadoğu 
coğrafyasında kamusal siyaset alanının bir 
parçası olmaktan, toplumsaldan dışlanan 
kadınlar olarak farklılıklarımızın ötesinde 
genel dayanışmayı örme gerekliliği, kadın 
hareketinin genişletilmesi ve halkların kız 
kardeşliğinin inşası talebiydi.

DÖKH aktivisti Emine Özmen ve 
Sebahat Tuncel’in konuşmalarındaki 
vurgular gerçekten ilham vericiydi hepimiz 
için. Özmen, konferansın kadın hareketi 
için atılmış çok önemli bir adım olduğunu 
şu sözlerle belirtti: “En ileriye giden ok 
en geriye çekilmiş yaydan çıkar. Dolayısı 
ile bu konferans gerilmiş geçmişimizden 
geleceğimize atılan ilk oktur ve önemlidir.” 
Özmen öncesinde söz alan Tuncel’in ulusal 
kimlik siyaseti dışında ortak mücadele 
hatlarının örülerek görünür olma dinamik-
lerinin oluşturulmasını amaçladıklarına 
değindiği “bu coğrafyada bizim halkımız 
için verdiğimiz  özgürlük mücadelesi 
kadınlar olarak yaşadığımız sorunları 
görünmez kılıyor, iki kez devrimci olmak 
zorundayız” sözleri konferansı ayrı bir 
heyecanla başlattı.  

Konferans katılımcıları arasında birçok 
uluslararası akademisyen ve aktivist de yer 
alırken, yakın coğrafyalarımızda yaşanan 
benzer süreçlere de tanıklık etme fırsatımız 
oldu.  Mısırlı Akademisyen Rabab El- 
Mahdi Arap aleminde beyaz bir devrim 
gerçekleştiriyoruz, bu coğrafyada yaşanan 
halklar arasında bir savaş değil, bir bahar 
ya da sonbahar da değil devrimdir diyerek 
başladığı konuşmasında Tahrir meyda-
nında iki buçuk yıldır kadınların halkların 
özgürlüğü için mücadele ettiğini, tacizden 
tecavüzden devletin sorumlu olduğunu, 
devrimci kadınlara karşı erkekleri kışkırttı-
ğını, sivil itatsizliğin devam ettiğini, 7 mil-
yon 200 bin imzanın yönetimin devrilmesi 

için toplandığını söyledi. Filistin mesele-
sinin sadece Filistin’in sorunu olmadığını, 
İsrail’in Arap devrimlerinin karşısındaki en 
büyük işgalci güç olduğunu “nihayet tari-
hin akışını kendi ellerimize aldık , üzücü 
zamanlar olacak, daha çok kan göreceğiz  
ama sona erdiğinde başladığımız noktadan 
daha iyi bir yerde olacağız” sözleriyle 
bitirdi.

Afgan Parlamentosu’nda 2007 yılında 
parlamenterleri diktatör, savaş lordları ola-
rak kınayan konuşmasından sonra görevin-
den azledilen Malalai Joya’nın konuşması 
hem güç hem de ilham vericiydi. Joya, 
yedi kez suikasta uğramış bir kadın ve tüm 
bunların yanında tecavüz ve öldürülme 
tehditleri almalarına rağmen yeraltında ça-
lıştıklarını, savaşın cinsiyetçi doğası altında 
uğradıkları yıkımları anlatırken, hepimize 
tüm yaşananlara rağmen  savaşın böldüğü 
kadınlar olmayalım, bize dayatılan sınırları 

aşalım beraber hareket edelim diyerek 
mücadele gücü verdi. Joya, ABD’nin ül-
kede İslamcı grupların silahlanmasına 
destek olduğunu, Taliban’ı barış adına öne 
çıkardığını, korkunç bir geleceğin Afgan 
kadınlarını beklediğini, emperyalizme kar-
şı ortak bir cephe oluşturmamız gerektiğini 
de sözlerine ekledi.

 Irak Parlementosu Milletvekili Houzan 
Mahmoud ve diğer Federal Kürdistan 
bölgesinden kadınlar Güney Kürdistan’da 
22 yıldır Baas rejiminden kurtulduklarını, 
bazı hakları elde ettiklerini fakat yasaların 
uygulanmasında sorun olduğunu belir-
terek, kadın katliamları, baskı ve şiddet 
devam etmekte, köktenci hareketlerin ve 
şeriatın kadınların kendileri üzerindeki 
söz hakkını eritmekte olduğunu belirttiler. 
“Türkiye’deki cezaevlerinin tıka basa ka-
dın ve çocuklardan da oluşan siyasi tutuk-
lularla dolu” olduğunu vurgulayarak, siyasi 
tutukluların serbest bırakılmasını istediğini 
belirten Houzan Mahmoud, kadınların 
bölünmüş bir halde olduğunu belirterek, 
kadınların politikaya katılmalarının önemli 
olduğunu vurguladı. Tam da bu nedenle bu 

konferansı çok önemsediğini söyleyerek, 
farklarımız ile  ortaklaşmalıyız çağrısında 
bulundu. Kürdistan Özgür Kadın Örgütü 
(RJAK) üyesi Pervin Assan Federal 
Kürdistan’da ve Irak’ta temel sorunun ka-
dın temsilinin gerçek olmaması olduğunu, 
kadınlara kendi değerlerinin fark ettirilme-
sinin ve İslamcı gruplara katılımlarının en-
gellenmesi için ortak mücadele alanlarının 
örülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kürt Kadın mücadelesini ve Paris’te 
katledilen üç kürt kadın siyasetçiyi selam-
layarak söze başlayan Ranju Kumaru Tha-
kur ise erkek egemen ülkelerde yaşayan 
tüm kadınların sorunlarının özünde aynı 
olduğunu, kendi ülkesi Nepal’de Kadınlar 
Birliği’nin kazanımlarda büyük rol oy-
nadığını belirtti. Nepal’in 75 bölgesinde 
kadına yönelik şiddete ilişkin kampanyalar 
yürüttüklerini belirten Thakur, yakınlarda 
seçimlere gidecek Nepal’de kadınların 
yüzde 50 oranında aday gösterilmesini 
talep ettiklerini “yalnız değilsiniz, beraber 
olursak kazanırız, siyasal güçlenme gerek-
li, siz bizimlesiniz  biz sizinleyiz” diyerek 
vurguladı.

Ranjana Kumari, Hintli kadınların 
mücadelesini paylaştığı konuşmasında 
“Gandi’nin önderliği altında yazılan 
Anayasa’ya göre kadınlar ve erkekler eşit-
tir, ayrımcılık yoktur fakat tecavüz, kadın 
sünneti, kadın cinayetleri ile mücadele 
etmekteyiz mücadelelerimizi ortaklaştır-
malıyız” dedi. 

Politik hareket olarak Kadın Kurtuluş ha-
reketinin başka ezilen hareketlerle kurduğu 
ilişkinin önemli olduğunun altını çizen SFK 
aktivisti Filiz Karakuş, Türkiye’de feminist 
hareket ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin 
zaman zaman dayanışma ve destek iliş-
kisi, yer yer beraber yol yürüme şeklinde 
devam ettiğini  ve de son süreçte Çözüm 
ve Demokrasi Sürecinin önemli bir zemini 
olduğunu belirtti. Karakuş bu süreçte Kürt 
özgürlük mücadelesi ile Kürt Kadın müca-
delesinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. 
Biz bir yandan patriyarkaya karşı bir yandan 
da AKP iktidarının kadın düşmanı politika-
larına karşı mücadelemizi hiçbir zaman bir 
kenara bırakmadan ortak politika yapmanın 
barışı toplumsallaştırmanın önemli bir 
bileşeni olduğunu düşünüyoruz, ancak bunu 
yaparken kadınlar lehine, kadınların hakla-
rını geriye götürmeden patriyarkaya karşı 
mücadelenin yolunu da bulmalıyız diyerek 
sözlerini bitirdi. Biz Amed’den ayrılırken 
Gezi direnişi yeni başlamıştı; içimizde 
konferansın verdiği güç ve direnişin verdi-
ği umut vardı.  
_________________________
1 Enloe, Cynthia, Muzlar,Plajlar ve Askeri 
Üsler, çev. Berna Kurt, Ece Aydın, Çitlembik 
Yayınları,İstanbul,1989,s.529.

Nihayet tarihin akışını kendi ellerimize aldık , üzücü zamanlar olacak, daha çok kan 
göreceğiz  ama sona erdiğinde başladığımız noktadan daha iyi bir yerde olacağız

I. Ortadoğu Kadın Konferansı

Kamile Dinçsoy
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NASIL FEMİNİST OLDUM?

Örgütlü feminizme dahil 
oluşumun başlangıç karesi 
hatırladıkça gülümsetir. 
19’umdayken 1996 Mart 

ayında İ. Ü. merkez kampüsünde “ka-
dın çalışması” yapan “abla”lar1 beni 
“alt koridorda” durdurup bir ¨kadın¨ 
toplantısına çağırdıklarında onlara 
bakıp gönülsüz bir “tamam” dediğimde 
içimden “ama ben kadın değilim ki, 
ezilmiyorum ki, evde babam ve erkek 
kardeşlerimle gayet iyiyim, benden 
kimse su istemez” diye geçirdiğimi 
gülerek hatırlıyorum. Evet henüz kadın 
değildim çünkü özgürleşmemiştim, 
özgür bir birey olma denemelerim beni 
henüz “yol”dan çıkarmamıştı ve itaat 
etmeyen başım henüz babamın hışmına 
uğramamıştı.

S. De Beauvoir “kadın doğul-
maz, kadın olunur” dediğinde ben’i 
belirleyenin “öz”den öte varoluş 
ile şekillendiğini vurgulamaktaydı. 
“Nasıl feminist oldum?” sorusuna dair 
düşünmeye başladığımda bunun bir 
defaya mahsus ve geri dönülemeyecek 
bir merhale olmaktan çok, sürekli ve 
tekrar tekrar yenilenen bir duruma işaret 
ettiğini gördüm. Burada patriyarkanın 
zaman içinde değişip dönüşmesi ve 
buna karşı gelişen feminist mücadelenin 
de yenilenmesini değil; bireysel yaşam-
larımızdaki öznel hikayelerimizin bizi 
nasıl tekrar tekrar feminist yaptığından 
bahsediyorum. Yani feminist olunmaz, 
feminizme doğulur demek istiyorum. 

Kişisel tarihime bakınca benim ka-
dın cinsinden olduğumu ilk anladığım 
an her birimizin üzerine düşündükçe 
hatırlayabileceğimiz çocukluk trav-
malarımızdan birinde yaşandı. Mesela 
ilkokul çağında sürekli bisiklet isteyip, 
bu dileğin gerçekleşmesi ebeveynlerce 
karne başarısına bağlandığı için her 
dönem takdir belgesi getirmeme rağmen 
alınamayan bisikletin, erkek kardeşim 
sünnet olunca alınması ve bunun özrü 
kabahatinden büyük açıklamasının “pa-
ramız yoktu ona gelen altınlar sayesinde 
aldık” olması gibi... Hayır neden onun 
çükünün kesilmesi altını ve devamında 
bisikleti hak ediyor? O zaman erkek 
bisikleti almayaydınız! Unisex olaydı! 
Hâlâ ağlamaklı oluyorum.

Andrea Dworkin’in2 2005 yılında ha-
yatını kaybetmesi üzerine Pazartesi’de 

çıkan yazıda şöyle deniyordu: “Andrea 
ilk aşkının annesine olan umutsuz sev-
gisi olduğunu söylüyor...Onu sürekli 
bir kız çocuğunun nasıl davranması, 
oturması, kalkması, konuşması 
gerektiği üzerine eğitmeye çalışan ama 
Andrea’nın yüreğinde dönen fırtınaları 
anlamaktan uzak annesine duyduğu deli 
aşk… O kendini anlatmaya çalıştıkça 
ve bu süreçte annesi ile didiştikçe daha 
da uzaklaştığı birine duyduğu aşk… 
Andrea babasının sevgisini kazanmak 
için ise hiçbir şey yapmadığını söylüyor. 
Biz feministler için bu bir paradoks 
mu acaba? Bir tarafta, ona öğretildiği 
gibi bir hayatı  seçmek istemediğimiz, 
özgür birer kadın olarak yaşamımızı 
sürdürmeye çalıştığımızda ve bizlere 

vaat edilen kadınlık rollerini sürdür-
mek istemediğimizde, yani annemizin 
devamı olmayı reddettiğimizde, onlara 
kendimizi anlatacak uygun kelimeleri 
bulmayı beceremedikçe uzaklaştığımız 
hayatımızın biricik kadınları… Diğer 
tarafta biz okudukça, düşündükçe, 
dile getirdikçe yani erkeklere ait olduğu 
öngörülmüş  alana girdikçe yakınlaştı-

Nasıl tekrar tekrar feminist oldum?
Evet henüz kadın değildim çünkü özgürleşmemiştim, özgür bir birey olma 
denemelerim beni henüz “yol”dan çıkarmamıştı

Özgün Akduran

“Feminist olmak” bir 
defaya mahsus ve geri 

dönülemeyecek bir 
merhale olmaktan çok, 
sürekli ve tekrar tekrar 
yenilenen bir duruma 

işaret ediyor
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ğımız babalarımız…”
Ben de biraz “babasının kızı” 

denilenlerdendim sanırım. Geçmişimi 
düşündüğümde kendimi hep babamla 
özdeşleştirdiğimi, bir şekilde kendime 
dair algımı cinsiyetsizleştirdiğimi hatta 
daha da ileri gidip kitaplarda, filmlerde 
bile hep erkek karakterle bağ kurduğu-
mu fark ettim. Gerçi bunda edebiyatın 
ve sanatın diğer dallarının da çok erkek 
merkezli olmasının da etkisi vardır, her 
şeyi de kendim yapamam di mi? Bunları 
niye mi anlatıyorum? Feminizme ikinci 
doğuşum 22 yaşındayken babamı kay-
bedince oldu. Sanki sırtımı dayadığım 
duvar çöktü, cereyanda kaldım, yolsuz 
yönsüz ve bitkindim ama tünelin sonun-
da bir ışık vardı: 22 yaşımda annem’le 
tanıştım… Onu iliklerime kadar 
anladım... Annemin çocuklarına karşı 
kayıtsız ve ilgisiz duruşunun, “her şeyin 
en doğrusunu bilen” idealist babamın 
müdahalelerinden usanıp “aman al senin 
çocukların nasıl yetiştirirsen yetiştir!” 
bıkkınlığından kaynaklandığını, çalışan 
bir kadınken evlenince işini bırakmayı 
kabul ettiği için hem kendine hem 
babama hep öfkeli, tatminsiz ve mutsuz 
bir hayat yaşadığını idrak edince, 47 
yaşında “dul” kalan annemle ilk kez 
kurdum kızkardeşliğimi... Hiçbir zaman 
benden standart bir hayat yaşamamı 
beklemedi... Belki de ardında bu yatı-
yordu kim bilir?

“Kendi için” kadınlığa yani femi-
nizme doğuşum da yalnız olmadığımı, 
bana benzer ya da değil, kadınlık de-
neyimlerinden geçen kızkardeşlerimle 
hayat ve sokaktaki buluşmalarımızda 
oldu. “Gelsin baba, gelsin koca, gelsin 
devlet, gelsin cop! İnadına isyan! İna-
dına özgürlük!” diye haykırırken ya da 
hep bir ağızdan “çitmişim ben çekirdek 
aileyi” diye şarkılar çığırırken buluştuk 
ve güçlendik. Dedim ya, bence kadınlar 
bir kez feminist olmuyor, özel yaşamla-
rımızdaki “biricik” erkekler -baba, er-
kek kardeş, koca, sevgili- bizi her hayal 
kırıklığına uğrattığında, kamusal alanda 
erkek otoritenin bedenimize, kimliğimi-
ze, emeğimize her müdahalesinde her 
gün tekrar tekrar feminist oluyoruz, en 

azından biz feministler için bu böyle. 
Öptüm en güzel direnişinizden! Bilsen 
ne güzel direnişimizden! 
___________________________
1 Burada 80 darbesi sonrası 90’ların 
ortalarında Türkiye ve Üniversite’lerin 
durumunu düşünerek tırnak içine aldığım 
“kadın çalışması” ve “abla” ifadelerini bi-
raz açmam gerekirse; o dönemde bağımsız 
feminist bir örgütlenmeden ziyade kendi-
leri de sol muhalif bir öğrenci yapılanması 
içinde olan kadınların başka kadınlara 
ulaşma ve iletişim kurma ve güçlenmele-
rinin kanallarından biriydi bu çalışmalar. 
Hatta her yıl 8 Mart yaklaştığında hatırla-
nan keyifli kadın toplantıları ve bir kitap 
ve dergi standı etrafında birbiri ile ilişkile-
nen kadınlardık. Bunu süreklileştirmeli, 8 

Mart’tan 8 Mart’a olmamalı diye 
birbirimize özeleştiri verirdik. 
Ancak gerek üniversitelerin ge-
rek Türkiye’nin gündemi bizim 
faaliyetlerimizi sekteye uğratırdı. 
Biri bize feminizmimizi sorsa 
bizim bile kafamızın karıştığı 
günlerdi: Radikal? Sosyalist? 
Marksist? Neyse ki birbirimizden 
hızla öğrenerek güçlendik. Femi-
nist bir örgütlenme iddiası ve an-
ti-hiyerarşik kızkardeşlik hukuku 
ile yanyana gelişler 2000’lerin 
başına rastlar. Bu deneyimi de 
Feminist Politika’nın bu sayısın-
da yine öznelerinden okuyacağız.
2 Pornografiye karşı yürüttüğü 
mücadele ile tanınan aslen Avru-
pa kökenli Yahudi göçmenlerden 
olan Amerikalı feminist, Dworkin 
pornografinin kadınların insan 
haklarına karşı bir saldırı ve şid-
detin ve tecavüzün tetikleyicisi 
olduğunu savunuyordu.

NASIL FEMİNİST OLDUM?
Hayır neden onun 

çükünün kesilmesi altını 
ve devamında bisikleti hak 

ediyor? O zaman erkek 
bisikleti almayaydınız! 

Unisex olaydı! 

Özlem Çelik

Serpil Odabaşı
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Feminist tarih çalışmalarının 
önemli ismi Joan W. Scott, 
Kültür ve Siyasette Feminist 
Yaklaşımlar Dergisi tarafın-

dan hazırlanan ve BGST Yayınları ta-
rafından yayımlanan Feminist Tarihin 
Peşinde kitabı için Nisan ayında İstan-
bul’daydı. Biz de bu fırsatı kaçırmayıp 
kendisiyle kısa bir sohbet gerçekleştir-
dik…

“Toplumsal Cinsiyet: Faydalı bir 
Tarihsel Analiz Kategorisi” başlıklı 
1986’da yayımlanan ünlü makaleniz 
ile başlamak istiyoruz. Sizi bu makale-
yi yazmaya iten sebepler nelerdi? 

Aslında uzun bir hikâye… Doktora 
tezim emek tarihi üzerineydi. İşçilerin 
eşleri hariç, özel olarak kadınların duru-
mu ile hiç ilgilenmemiş-
tim. 1970’lerde, feminist 
öğrenciler üniversitelerde 
kadın tarihi ile ilgili ders-
ler talep etmeye başladı-
lar. Sosyal tarih alanında 
ders veren biz kadın ta-
rihçilerden kadın tarihi 
dersleri vermemiz isten-
di. Kadın olduğumuz için 
ancak biz ilgi duyabilirdik 
buna. Pek çoğumuz as-
lında feminist grupların 
üyesiydik. Böylece kadın 
tarihi üzerine çalışmaya, 
dersler vermeye başladık. 
Kadınlar ve erkekler ara-
sındaki ilişkilerin tarihsel 
değişimini analiz etmeye 
çalışıyorduk, fakat henüz 
toplumsal cinsiyet kav-
ramını kullanmıyorduk. 
O dönemde de toplumsal 
cinsiyetten bahsedenler, 
farklı feminist analizler 
vardı. Fakat mevcut ana-
lizlerde sorduğum sorula-
rın yanıtlarını tam olarak bulamıyordum. 
1980’de Brown Üniversitesi’nde ders 
vermeye başladım ve orada Foucault ve 
Derrida okuyan, psikanaliz çalışan bir 
grup post-yapısalcı feminist akademis-
yenle tanıştım. Onlarla okumalar yapma-
ya başladım. Başlarda çekimserdim bu 
teorilere karşı, fakat gittikçe daha ilginç 
ve ikna edici buldum. Kadınların dene-
yimlerini betimlemekten öteye geçen bir 
tarih anlayışı üzerine çalışmaya başla-

dım. Makale böyle ortaya çıktı.            
Nasıl tepkiler aldınız?
Kadınların ve feministlerin çoğunlu-

ğu ilgi ile karşıladı. Yaptığımın, somut 
bir karşılığı olmayan, süslü bir Fransız 
teori olduğunu düşünen feminist tarih-
çiler de vardı. Ve tabii erkekler… Erkek 
tarihçiler, bunun tarihle hiçbir ilgisinin 
olmadığını düşünmüşlerdi ve uzun süre 
bu yaklaşımlarını korudular. Benim için 
ilginç olan, makaleyi dergi için değer-
lendiren hakemlerden biri makalemin 
“bir klasik” olduğunu söylemişti hemen. 
Yakın bir zamanda, makalenin, yayım-
landığı American Historical Review der-
gisinin tarihinde en çok indirilen makale 
olduğunu öğrendim. İnanamadım ilk 
başta. Bir başka ilginç olay da şuydu: 
Makaleyi yazdığımda “Toplumsal Cinsi-
yet: Faydalı bir Tarihsel Analiz Katego-

risi?” başlığı ile göndermiştim dergiye. 
Fakat dergi, soru işareti olan bir başlıkla 
makale basmadıklarını söyleyerek başlı-
ğın sonundaki soru işaretini çıkarmamı 
istedi. Aslında, o zaman da, bugün yaptı-
ğım çalışmalarda olduğu gibi, toplumsal 
cinsiyetin ne olduğunun bir soru oldu-
ğunu düşünüyordum, buna işaret etmek 
istiyordum. Soru işaretini kaldırarak bu 
noktayı bir anlamda yanlış yansıtmış ol-
dular. Sonuçta, tepkiler çeşitliydi.      

Toplumsal cinsiyete o dönemdeki 
bakışınızla, bugünkü bakışınız arasın-
da nasıl bir ilişki kurarsınız?

Büyük oranda bir süreklilik var di-
yebilirim. Tek istisnası psikanalitik yak-
laşımın benim için giderek daha önemli 
hale gelmesi. O makalede psikanalizin 
faydalı olmadığını söylüyorum. Fakat 
psikanalizin bazı formları hakkında, 
özellikle de bazı feministlerin psikanalizi 
kullanma biçimleri hakkında öğrendik-
çe, bu perspektif bana çok daha ilginç 
geldi, bilhassa çözüme direnen sorular 
sorması anlamında. Erkek ya da kadın 
olmak ne anlama gelir? Neden bu fark-
lar var? Tarih boyunca toplumlar bu so-
rulara yanıt vermeye çalışmıştır, mitler 
üretmiştir. Ama aslında her zaman hayal 
edilen diğer olasılıklar mevcuttur. Küçük 
bir oğlan çocuğu şunu sorabilir: “Neden 

babam gibi olmak zorun-
dayım? Neden annem gibi 
olamıyorum?” Bu hayal 
edilen olasılıklar her za-
man insanların kafasında 
vardır ve bazen “sapkın” 
davranış denen şeye neden 
olur. Psikanaliz hakkında 
düşünmek, benim bura-
da bir mesele olduğunu 
görmemi sağladı. Üzerin-
de çalıştığımız şey, yani 
toplumsal cinsiyet, insan-
ların bireysel ve kolektif 
olarak bu meseleyle nasıl 
baş ettikleriyle ilgilidir 
ve bu soruya verdikleri 
yanıtlarla oluşturdukları 
toplumlar arasındaki bağ-
lantıyla. Mutlak monarşi 
ile o toplumda cinsiyetler 
arasındaki ilişkilerin dü-
zenlenişi arasındaki ilişki 
nedir? Kendini Tanrının 
yeryüzündeki temsilcisi 
sanan, yani toplumdaki en 
üst iktidar olarak görülen 

bir kralın yokluğunda, örneğin demok-
raside, iktidar kimin elindedir? Erkekle-
rin elindedir diyebilirsiniz; çünkü krala 
benzer şekilde, fallusa ya da penise sahip 
olan erkektir. Demokratik toplumlarda 
kimin nihai iktidara ve yetkiye sahip ol-
duğu sorusu aslında çok çok zor bir so-
rudur. Çünkü bir yandan, artık iktidarın 
cisimleşmesi söz konusu değildir; öte 
yandan, eski yasaların tüm kalıntıları 
hâlâ mevcuttur ve iktidar sahibi olduğu 

Joan W. Scott ile söyleşi
Kadın ve erkeğin nasıl tanımlandığına, bu tanımların neye yaradığına dair sorular 
sormak, politikanın yanı sıra aile ilişkileri konusunda da bir kavrayış kazandırıyor

Deniz - Güneş - Sevgi
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söylenenler soyutlamalardan ibarettir. 
Ulus? Ulus nedir? Yurttaş? Devlet? An-
latmaya çalıştığım, kim olduğumuzu, 
nereye ait olduğumuzu ve kimin iktidara 
sahip olduğunu düzenleyenler soyut kav-
ramlardır ve bunları her zaman tartışma-
ya açabilirsiniz. Kadın ve erkeğin nasıl 
tanımlandığına, bu tanımların neye ya-
radığına dair sorular sormak, politikanın 
yanı sıra aile ilişkileri konusunda da bir 
kavrayış kazandırıyor. Yalnızca kadınlar, 
erkekler ve aile hakkında değil, toplu-
mun hangi temeller üzerinde inşa edilmiş 
olduğuna dair de bir kavrayış ediniyor-
sunuz. Bunun nasıl ifade edildiği, nasıl 
gerçekleştiği ve pratiğe nasıl dönüştüğü 
konusuna geldiğinizde, artık toplumsal 
cinsiyet dediğimiz şeyi çalışmaya başlar-
sınız. Psikanaliz tüm bunların temelinde 
bir mesele olduğunu ve bunun cevapla-
namayacağını söyler. Bizim yaptığımız 
bir cevap sunmayı denemektir. 

Makalenizde belirttiğiniz eleştiriyi 
akılda tutarak sorarsak, Marksist/ma-
teryalist feminizmle nasıl bir diyalog 
içindesiniz? 

Argümanlarını önemli buluyorum, 
ancak iktidar dinamiklerini yalnızca mad-
di çıkarlar açısından kavramanın yetersiz 
olduğunu düşünüyorum. Kadınların du-
rumunun, içinde bulundukları ekonomik 
ve toplumsal yapılar dikkate alınmadan 
anlaşılamayacağının farkındayım. Mese-
la, elbette insan ticareti ya da fuhuş ko-
nusunda kaygılanmalıyız. Ancak bir ta-
raf seks işçiliğinin kadınlar için ücretli iş 

olduğunu savunurken, diğer taraf bunun 
bir sömürü olduğunu söylüyor. Eğer bu 
noktaya sıkışırsak ve kadınları o an için-
de bulundukları durumdan ve “korkunç” 
erkeklerden kurtarmaya odaklanırsak, 
küresel emek piyasasında fuhuşun kadın-
lar için bir geçim kaynağı haline geldiği 
gerçeğini göz ardı ederiz. Örneğin, eko-
nomik krizin inanılmaz boyutlarda oldu-
ğu Afganistan’da ailelerini geçindirmek 
için seks işçiliği yapan kadınlar var. İç-
lerinden bazıları, eşlerinin işsiz olduğu-
nu, yapabildikleri tek şeyin bu olduğunu 
ve bunu eşlerinden habersiz yaptıklarını 
söylüyorlar. Yalnızca kadın ticareti ile il-
gileniyorsanız ve bunu ahlâki bir suç ola-
rak ortadan kaldırmak istiyorsanız, o za-
man kadınları bu duruma iten ekonomik 

koşulları göz ardı ediyorsunuz. 
Bence hayatın maddi koşul-
larının analizi üzerinde ısrar 
etmek son derece önemli. Ben 
sadece, kadın ve erkek ilişkisi 
meselesinde erkeklerin ekono-
miyi neden kontrol etme ihti-
yacında olduğu ile ilgili yeterli 
bir cevap elde edemiyoruz diye 
düşünüyorum. Neden erkekler 
belirli bir tür iktidarla ve kont-
rol mekanizmalarıyla ilgileni-
yor? Bu nasıl gerçekleşiyor? 
Bu noktada psişik yapıların 
analizine ihtiyacımız var. Mad-
di temellere dayanan bir analiz 
gerekli, fakat yeterli değil.

Çalışmalarınızda ele 
aldığınız başka bir konu 
üzerinden devam edecek 
olursak, evrenselciliğin genel 
olarak feminist hareket, fe-
minizm ve kadınlar üzerin-
deki etkisi hakkında ne düşü-
nüyorsunuz?

Büyük resme bakarsak, ev-
renselcilik, kadınları dışlaya-
rak, aslında feminizmin doğmasına yol 
açtı. Evrenselcilik, eşitlik vaat ederek, 
hepimizin bunun bir parçası olduğunu 
öne sürerek, toplumsal hareketlere zemin 
hazırladı, ancak daha sonra bu hakkı bazı 
gruplara vermeyi reddetti. Evrenselcilik 
tikel olanla bir karşıtlık üzerine kuru-
ludur; tikel olanı dışlamak zorundadır, 
çünkü tanımlarınız ya da kimlikleriniz 
çok tikel ise evrenselin parçası ola-
mazsınız. Ancak eşitlik vaadi, içerme 
vaadi, evrensel bir vaattir ve evrensel-
ciliğin önemli bir dinamiği ya da pa-
radoksu, başlangıçta kabul edilene uy-
mayan, yani soyut bir insan tanımının 
kapsamına girmeyenleri dışlamasıdır. 
Bu dışlanmış gruplar, eşitlik vaadi ge-
nel olduğu için, seslerini yükseltirler 
ve hak iddia ederler. Örneğin kadınlar 
“biz de bunun bir parçası olmak istiyo-
ruz” diyebilirler; ancak bunu kadınlar 
adına yapmak zorundadırlar, çünkü 
kadınlar bir grup olarak dışlanmıştır. 
Böylece kendilerini kadın olarak ta-
nımlayarak, aslında evrenselin bir par-
çası olarak tanımlamamış olurlar. Ve 
bu sadece kadınlar için geçerli değildir; 
bütün dışlanmış gruplar için geçerlidir. 
Dolayısıyla, evrenselcilik, bir taraftan 
dışlar, ama bir taraftan da içerilmeyi 
talep eden sosyal hareketleri tetikler. 
Bu da aslında iyi bir şeydir, çünkü hak 
talep ederken başvurabileceğiniz, yeri-
ne gelmediğini iddia edebileceğiniz bir 
vaatte bulunur. Bunun çağdaş dünyada, 
toplumsal hareketler tarihinde nasıl iş-
lediği hakkında düşünmek gerçekten 

ilginç. 
Bu evrenselci iddiaların bir kısmı 

pratikte Avrupamerkezci bir yakla-
şıma dönüşebiliyor. Örneğin, sizin 
de üzerine yazdığınız Fransa’daki 
başörtüsü tartışmalarında bu durumu 
gözleyebiliyoruz. Bildiğiniz gibi, bağ-
lamlar farklı olsa da, Türkiye’de de 
benzer bir tartışma var. Sizce başörtü-
sü konusunda genel bir feminist bakış 
açısı var mı? Yoksa bağlamlara göre 
tartışmak daha mı doğru olur?

Bağlama göre tartışılması gerektiğini 
düşünüyorum. Tek bir feminist konum ya 
da evrenselci bir konum olduğunu san-
mıyorum. Hiçbir yerde tek bir feminizm 
yok; feminizmler ve feministler var. Bu 
konuda yapabileceğimiz tek genelleme 
şu olabilir: Türkiye’de de Fransa’da da 
benzer gruplar var; başörtülü ve başörtü-
süz kadınların oluşturduğu kadın kolek-
tifleri. Ortak noktaları, ister başörtüsünün 
zorla takılması ister zorla çıkartılması an-
lamında olsun, tüm tahakküm biçimleri-
ne karşı olmaları. Bence feminizm, ya da 
feminizmlerin çoğu, tahakkümün, karşı 
çıkılması, değiştirilmesi ve dönüştürül-
mesi gereken bir şey olduğunu söyler. 
Tahakküm meselesi feminist bir mesele-
dir. Elbette neyin tahakküm ilişkisi oldu-
ğu, neyin olmadığı gibi bir tartışma ola-
bilir. Fakat bence bu konuda, en azından 
mevcut durumda, bir anlayışa varmak 
mümkün. Ne olduğuna ve tahakküm me-
selesine odaklanmak, kimin yanında ve 
kime karşı duracağımıza bakmamız ge-
rekiyor. 

Feminizm, ya da 
feminizmlerin çoğu, 
tahakkümün, karşı 

çıkılması, değiştirilmesi 
ve dönüştürülmesi 

gereken bir şey 
olduğunu söyler
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Cynthia Cockburn’ün Open Democ-
racy dergisinde yayınlanan “‘Parçaların 
Ötesinde’: Ben bir sosyalist feministim. 
Aynı zamanda radikal feminist de olabilir 
miyim?” başlıklı makalesinin çevirisini 
web sitemizden okuyabilirsiniz.1 Burada, 
makale üzerine feministler tarafından 
yapılan yorumların ve tartışmaların bir 
bölümüne kısaltarak yer veriyoruz.  

Lynne Segal: Cynthia’nın, Parçala-
rın Ötesinde (Beyond the Fragments)2 
kitabının benim de aralarında bulundu-
ğum üç yazarının hem 70’lerin sonunda 
hem de bugün yaptığı analizlerle ilgili 
ciddi eleştirileri var. Örneğin, ona göre, 
kapitalizm ile birlikte patriyarkadan 
bahsetmiyoruz veya erkeklerin kadınlara 
uyguladığı şiddet üzerinde yeterince cid-
diyetle durmuyoruz. Cynthia bu eksikli-
ğin, bizim toplumsal cinsiyete nazaran 
sınıfa öncelik vermemize bağlı olduğunu 
düşünüyor. Kısaca ve dolayısıyla yetersiz 
kalacağını bilerek anlatmaya çalışırsam, 
ben patriyarkanın Batılı kapitalist top-
lumlarda erkeklerin kadınlar üzerinde 
devam eden egemenliğini açıklamak 
için en uygun kavram olmadığını düşü-
nenlerdenim. Ayrıca, şiddet, kesinlikle 
toplumsal cinsiyetle yakından ilintili olsa 
da ve görünür olarak en başta kadınların 
büyük acılar çekmesine sebep olsa da 
erkekler tarafından kadın ve çocuklara 
adice uygulanan tecavüz ve tacize in-
dirgenemez. Özellikle geçtiğimiz altmış 
yılda toplumsal cinsiyet ilişkilerinde 
çok kapsamlı değişimler meydana geldi 
ve bunlar sürdürülebilir patriyarkal 
yapıları zayıflatırken çok farklı iktidar 
ve tabiyet biçimlerinin doğmasına yol 
açtı. Yine de Cynthia hâlâ egemen olan 
toplumsal cinsiyet ve cinsiyet farklılığı 
anlayışlarının süregelen gücüne ve yıkıcı 
etkilerine işaret etmekte haklı. Bana öyle 
geliyor ki, toplumsal cinsiyet normlarının 
sembolik erkek egemenliği kodlarına ka-
zınmasının bir yolu, erkek çocukların ve 
erkeklerin evde, okulda, işyerinde, barda, 
futbol sahasında, hapishanede veya savaş 
meydanlarında sürekli (çoğunlukla diğer 
erkeklerin, bazen de kadınların neden 
olduğu) korku, taciz ve şiddet yaşama 
olasılığının önemsiz addedilmesi. Dola-
yısıyla, eş şiddetinin ve cinsel tacizin en 
kötü biçimlerinin muhtemel kurbanları 
kesinlikle kadınlar olsa da bununla sa-

vaşmanın bir yolu erkeklik 
ve güç, iktidar ve otorite 
kavramlarını birbirinden 
ısrarla ayırmak ve bunun 
yerine hepimizin incine-
bilirliğini vurgulamaktır. 
Cynthia’nın dediği gibi 
toplumsal cinsiyet katego-
rilerinin hâlâ çok sorunlu 
olduğuna katılıyorum ve 
bunu acilen vurgulamamız 
gerektiğini düşünüyorum 
ama bunu sadece kadın-
ların erkek şiddetinin 
mağduru olduğuna dikkat 
çekerek yapmamalıyız.  

Katharine Jenkins: 
Cynthia’ya katılıyorum: 
Politik analizde patriyar-
kanın kapitalizmle eşit ko-
numa sahip olamayacağını 
isteyerek veya istemeden 
ima eden her feminist pro-
je bazı feministleri dış-
lamaya mahkûmdur. Bu 
ilginç tartışmanın bir yerinden tutmaya 
çalışırsam, terminolojiyle ilgili bazı me-
selelerin işleri bulandırdığından şüphe-
leniyorum. Öncelikle, erkek egemenliği 
ve patriyarka arasındaki farkın ne oldu-
ğunu anlamakta zorlanıyorum. Bana iki 
terim farklı bir dille aynı şeyi anlatıyor 
gibi geliyor ve bu doğruysa hangisini 
kullandığımızın pek bir önemi yok. İkin-
ci olarak, Lynne’in patriyarka kelimesini 
nasıl kullandığını anlamıyorum. Benim 
anladığım kadarıyla, “egemen toplumsal 
cinsiyet ve cinsiyet farklılığı anlayışları-
nın yıkıcı etkileri” eğer bu anlayışların 
erkekliği kadınlıktan üstün/egemen ola-
rak kavramsallaştırdığını düşünüyorsak, 
patriyarkanın yerinde bir tanımı. Bu du-
rumda, sizin patriyarka sözcüğüyle il-
gili itirazınız belki de birçok feministin 
paylaşmayacağı başka bir kavramsal-
laştırmaya dayanıyor. Sanki son cümle-
nizden Cynthia’nın, toplumsal cinsiyet 
kategorilerinin sorunlu doğasıyla (veya 
onun söyleyeceği şekilde, patriyarkay-
la) savaşmanın sadece kadınlara karşı 
erkek şiddetini vurgulamakla mümkün 
olacağına inandığı anlamı çıkıyor. Fakat 
bence, Cynthia’nın diğer çalışmalarını 
bir kenara koyalım, bu makalesinde bile 
patriyarkayı sadece kadınlara karşı er-
kek şiddetine indirgemediği ve çok daha 
kapsamlı bir şekilde ele aldığı açıkça 
anlaşılıyor. Eğer bir yandan kapitalizm-

den veya neoliberal kapitalizmden söz 
ediyorsak, fakat diğer yandan “egemen 
toplumsal cinsiyet ve cinsiyet farklılığı 
anlayışlarının negatif etkileri”nden söz 
etmek zorundaysak, bence bunun iki 
düşüncenin bizim analizimizde ve pra-
tiğimizde nasıl işlev gördüğü ile ilgili 
sonuçları olmak zorunda. Aynı zamanda, 
patriyarka kelimesini kullanmak veya 
yine neredeyse onun kadar yeterli olacak 
şekilde erkek egemenliğinden sistematik 
bir fenomen olarak açıkça bahsetmeye 
hazır olmak, (tarihsel olarak) daha “ra-
dikal” bir perspektiften gelen birçok fe-
ministe bu (sanal veya gerçek) mekânın 
bizim kaygılarımızın barınabileceği bir 
yer olduğunu gösterecektir. Birçok femi-
nistin, daha genel sol/sosyalist alanlarda 
toplumsal cinsiyetle ilgili kaygılarımızın 
ikincil kalacağından korktuğu bir gerçek.

Lynne Segal: Sevgili Katharine, ben 
erkeklerin kadınlar üzerindeki devam 
eden egemenliğinden bahsederken erkek 
egemenliği veya erkeklerin egemenliği, 
ya da “toplumsal cinsiyet hiyerarşisi” 
kavramlarını kullanmayı önemli buluyo-
rum. Çünkü patriyarka, ailedeki en güçlü 
erkeğin bütün iktidara sahip olduğu, hi-
yerarşilerin buna göre düzenlendiği pat-
riyarkın veya babanın hükümdarlığı an-
lamına geliyor. Bugün erkek egemenliği 
veya toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin 
idame ettirilmesinin temel yolu bu değil. 

Feminist gündem: Parçaların Ötesinde 
kitabı üzerinden bir tartışma

Çeviren ve Hazırlayan: 
Özlem Kaya-Balca Ergener
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Aksine, kapitalizm patriyarkal yapıları 
oldukça hızlı bir şekilde yıkıyor. Aslında 
bugün büyük şirket sermayesi ve neoli-
beral retoriğin kendilerini özgürleştirici 
bir dinamik olarak sunarak üstünlük iddia 
edebilmesinin önemli bir yolu eski patri-
yarkal geleneklere saldırmak ve böylece 
“kadınları özgürleştirmeye” başlamak. 
Kendimi neden geleneksel olarak anla-
şıldığı şekilde “radikal bir feminist” ola-
rak tanımlamayacağımı anlatmak için iki 
soruyu daha açacağım. Erkek egemen-
liği neoliberalizmi devam ettiriyor mu? 
İkisi kesinlikle iç içe geçmiş durumda, 
fakat şunu söylemeliyim ki bence neoli-
beralizmin sorunsuz işlemesi için erkek 
egemenliğine ihtiyaç yok. Giderek daha 
fazla kadın yeniden üretim, bakım işleri 
gibi geleneksel olarak kadınların üstlen-
diği işleri yapmak için bazen öteki kadın-
ları, bazen erkekleri işe alarak neolibera-
lizmin kurumlarının ve değerlerinin bir 
parçası olmanın yollarını buluyor. Şiddet 
özünde erkek mi veya erkekliğe içkin 
mi? Bence hayır; kadınlar da eğer içinde 
bulundukları bağlam buna izin veriyor 
veya cesaretlendiriyorsa ciddi derecede 
şiddete, düşmanlığa, zulme, ihmalkârlığa 
vs. kadir, fakat yine de neyse ki kadın 
olma şekillerimiz hâlâ bizi bunlardan 
caydırıyor. Aramızda biyolojik farklar 
var mı? Kim bilir? Ve bu kimin umurun-
da... Çünkü insan olmanın özü, nasıl ya-
şamak istediğimizi seçebilme kapasitesi 
ve bunu mümkün kılacak koşullar için 
mücadele vermek imkânıdır.

Katharine Jenkins: Sevgili Lynne, 
değindiğin konulara hızlı hızlı cevap ver-
meye çalışayım. 

1. Modern toplumda erkek egemenli-
ğinin babanın hükümdarlığına dayanma-
dığını göstermek için verdiğin örneklere 
katılıyorum. Ancak patriyarka terimini 

kullanan ve senin dediğin şeyi kasteden 
feminist tanımıyorum. Her hâlükârda er-
kek egemenliği de gayet iyi bir tanımla-
ma.

2. Neoliberalizmin erkek egemenliği 
olmadan da var olabileceğini söylerken 
haklısın ki ikisi aslında iç içe geçmiş 
haldeler. Ben erkek egemenliğinin de 
neoliberalizm olmadan var olabildiği 
durumlarla da ilgileniyorum. Bana kalır-
sa bu iki sistem arasında nasıl bir ilişki 
olduğunu gerçekten anlayabilmek için 
bu iki olasılığı birlikte değerlendirme-
miz gerekiyor. Radikal feministler, ilk 
seçenek ilgi çekerken ikinci seçenek göz 
ardı edildiğinde daha geniş bir sosyalist 
feminist koalisyon içindeki varlıkları ko-
nusunda kuşku duymaya başlıyorlar.

3. Erkeklerin doğası gereği saldırgan 
olduğunu söyleyen özcü yaklaşımlara 
karşı çıkmakta haklısın, ancak bu radikal 
feminist analizler içinde sıklıkla rastla-
nan bir görüş değil zaten. Şiddet erkek-
liğin bugünkü toplumsal yapılarına sıkı 
sıkıya bağlı ancak bu biyolojik erkeklikle 
özsel bir şekilde bağlı değil. 

Cynthia Cockburn: Lynne’e ve di-
ğer katkı sunanlara çok teşekkürler. Sa-
dece birkaç noktaya açıklık getirmek 
istiyorum. Lynne, sen benim düşün-
düğümden çok daha yoğun bir şekilde 
şiddet konusuna odaklanmışsın. Benim 
niyetim sadece erkeklerin süregiden sis-
tematik yerleşik iktidarına işaret etmekti 
– ve bence şiddet bu iktidarın açığa çık-
tığı alanlardan sadece bir tanesi ve tabii 
ki sürdürülebilirliği açısından önemli bir 
faktör. Ben bu sistematik iktidara patri-
yarka diyorum – kelimenin arkaik bir tı-
nısı olduğunun ve iktidarın değişen yapı-
sını yeterli düzeyde yansıtmadığının far-
kındayım. Farklı terimler önerenler var 
ancak bunların hiçbirisi şu an yerleşmiş 

değil ve bugün patriyarkayı kullanmaya 
mahkûm durumdayız. 

Sosyalist feminizmin Parçaların Öte-
sinde’deki yorumunda eksik olduğunu 
düşündüğüm şey, adına ne diyeceksek 
diyelim patriyarkanın tanınması ve ona 
karşı mücadele edilmesi. Sizin de söy-
lediğiniz gibi, kapitalizm bir takım eski 
patriyarkal iktidar formlarını sarstı ve 
(Hester Eisenstein’ın da yazdığı gibi) 
feminizmin bazı görüşleriyle kendini 
geliştirdi ve bunlardan fayda sağladı. 
Ancak hâlâ iş piyasasında, finans ve dev-
let kurumlarında erkeklik devam ediyor, 
neoliberal küreselleşme karşısında farklı 
patriyarka formları (örneğin dini form-
lar) güçleniyor. 

Her birimiz iktidarın birden fazla 
veçhesi karşısındaki konumlarımız tara-
fından şekillendiriliyoruz – özellikle de 
sınıf, ırk ve cinsiyet konumlarımız tara-
fından. O zaman bu iktidar sistemlerinin, 
kapitalizmin, beyaz ırk üstünlüğünün, 
patriyarkanın, birbiriyle nasıl kesiştiğini 
incelemek mantıklı değil mi? Eğer kesi-
şimsellikten bahsediyorsak, bu durumda 
tüm bu sistemlerin bizi ezdiği kurum-
larda, şirketlerde, devlet içinde, işçi ha-
reketi içinde, mahallelerde, aile içinde, 
eşzamanlı olarak mücadele etmeliyiz. 
______________________________

1 http://sosyalistfeministkolektif.org/feminist-
gundem/552-parcalarin-otesinde-ben-bir-
sosyalist-feministim-ayni-zamanda-radikal-
feminist-de-olabilir-miyim
2 Sheila Rowbotham, Lynne Segal and 
Hilary Wainwright, Beyond the Fragments: 
Feminism and The Making of Socialism, 
Londra: The Merlin Press, 2013[1979].
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Geçen sayının dosya konusu 
olan patriyarka-kapitalizm 
ilişkisi üzerine tartışmaya 
devam ederken, bu ilişki-

nin kuramsal bir tahlilini yapmaktan 
çok feminist mücadele ile etkileşimini 
değerlendirmeye çalışacağım. İkisinin 
birbirini nasıl etkilediğinin ötesine ge-
çerek, gerek feminist mücadelenin ge-
rekse sınıf mücadelesinin (ikincisinin 
olumlu ve olumsuz) etkilerini dikkate 
alarak kimi tarihsel duraklara gönderme 
yapacağım. Bu bağlamda Gülnur’un 
(Savran) ve Ece’nin (Kocabıçak) geçen 
sayıdaki patriyarka-kapitalizm ilişkisi 
dosyasına yazdıkları yazılara da yer yer 
değineceğim. 

Kadınların ezilmişliğinin tarihsel 
dönüşümünü patriyarka ile kapitalizm 
arasındaki gerilim ya da işbirliğinden 
söz ederek açıklamaya çalışırken, özel-
likle kadın emeği söz konusu olduğun-
da bir bütün halinde işçi sınıfına ve işçi 
sınıfı içinde işçi kadın ve erkeklerin na-
sıl konumlandığına bakmak gerekiyor. 
Örneğin, kapitalizmin 1800’lerde aileyi 
çözdüğünü, 1900’lerde ise patriyarka 
galip geldiği için kadınların yeniden eve 
döndüğünü söylemek, aslında 1800’le-
rin sonunda ve 1900’lerin başında sınıf 
mücadelesinin erkek yapısının sorum-
luluğunu hafifletmek anlamına da gele-
bilir. Gerek Paris Komünü döneminde, 
gerekse sonrasında enternasyonal işçi 
hareketi ağırlıklı olarak kadınların üc-
retli emek gücüne katılmaması yönün-
de eğilimlere sahipti. Ancak 1900’lerin 
başına gelindiğinde kadın işçilerin ev-
lerine dönmeyeceğinin ortaya çıkma-
sıyla [erkek] sınıf hareketi, burjuvazi 
karşısında kadın işçilerin durumu üzeri-
ne ne söyleyeceğini tartışmaya başladı. 
Neredeyse tüm sosyal demokrat partiler 
içinde yaşanan oy hakkı tartışmasında, 
kadınların oy hakkının işçi sınıfının oy 
hakkı mücadelesine politik olarak dâhil 
edilmediğini düşünürsek, yirminci 
yüzyılın ilk yarısında kadınların ücret-
li emek gücü içindeki oranının neden 
düştüğüne bir başka perspektiften ba-
kabiliriz. Gülnur’un da belirttiği gibi, 
“patriyarkanın burjuva erkeklere sun-
duğu … karşılıksız emek imkanı[nın] 
zaman içinde … işçi erkeklere de su-

nuluyor” olması da 
bu düşüşteki önemli 
bir etken.

Aynı perspektif-
ten bakmaya devam 
ettiğimizde, 60’la-
rın ortasından iti-
baren Avrupa’da ve 
Amerika’da yükse-
len sınıf mücadele-
sinin kazanımlarıy-
la güçlenen sosyal 
devlet olgusunun, 
kadınların ücretli 
emek gücüne çok 
daha fazla katılımı-
nı mümkün kıldı-
ğını da görmek ge-
rekiyor. Kuşkusuz, 
aynı yıllar içinde 
yükselen ikinci dal-
ga feminist hareke-
tin hem devlet ve 
sermayeye hem de 
[erkek] işçi hareke-
tine yönelik basın-
cı, kadınların hem 
ücretli emek söz 
konusu olduğundaki konumlarını hem 
de evde harcadıkları karşılıksız emeğin 
boyutlarını ve niteliğini dönüştürdü. 
Bu noktada, günümüzde (aslında ikinci 
dalga feminist hareketin ortaya çıkışın-
dan itibaren) patriyarka ile kapitalizm 
arasındaki ilişkiye birinin diğerini be-
lirlemesi, karşılıklı etkileşimi ya da iç 
içe geçmiş bir bütün olarak bakmak 
mümkünken, kadınların koşullarının 
patriyarka/patriyarkal kapitalizm/ka-
pitalist patriyarka karşısında nasıl de-
ğiştiğini analiz etmek için, feminist 
mücadelenin gücüne ve politikalarına 
bakmak önkoşul gibi görünüyor. 

Sermaye-devlet-patriyarka ilişkisi, 
farklı tarihsel ve toplumsal süreçlerde 
farklı vurgularla ortaya çıkıyor ve ku-
ramsal farklılıkların ortaya çıkışında da 
belirleyici hale geliyor. Maria Mies,1 
metropol sermayesinin dayattığı ulus-
lararası işbölümü uyarınca, üçüncü 
dünya ülkelerindeki kadınların esnek, 
güvencesiz çalışma koşullarında ve 
ağır bir sömürü altında kapitalist üre-
tim ilişkilerine dahil olduklarını söy-
lüyor. Bu kadınların ataerkil kapita-
list sömürü aracılığıyla ürettikleri artı 

değerden metropollerdeki kadınların 
hepsinin pay aldığını iddia ediyor. Bu 
yaklaşım (metropollerdeki işçi kadınla-
rın da üretilen artı değerden pay alması 
gibi) bir dizi sorunla malulken, üçüncü 
dünya ülkelerindeki yerel sermayenin 
kapitalist sömürüdeki payını ve erkek-
lerin kadınların ev içindeki karşılıksız 
emeğine el koymaya devam ettiklerini 
de görmezden geliyor. Ancak, üçüncü 
dünya diye adlandırdığı ülkelerde ka-
dınların ücretli emek gücüne katılım 
koşullarının, Kuzey Amerika ve Batı 
Avrupa’dan nasıl farklılaştığını ve bu 
bağlamda ücretli emek gücüne katılan 
kadınların ne kadar ağır bir sömürüye 
maruz kaldıklarını detaylı bir biçimde 
izah ediyor. Sylvia Walby’nin,2 kadın-
ların ev dışındaki ücretli çalışma ko-
şullarının esas olarak devletin ve ser-
mayenin erkek egemen yapısınca belir-
lendiği yaklaşımını ifade eden kamusal 
patriyarka kavramının ise, kadınların 
%45 gibi yüksek bir istihdam oranını 
yakaladıkları, kadınlarla erkekler ara-
sındaki ücret farkının %25’e kadar in-
diği 1980’lerin sonundaki İngiltere’nin 
veri alınarak ortaya konduğunu akılda 
tutmak gerekir. Yani, yeni sağın bütün 

Hülya Osmanağaoğlu

Feminist hareketin Türkiye’de Batı Avrupa’dan yaklaşık 20 yıl sonra etkin hale 
gelmesi, yaşanan toplumsal dönüşümün de farklı patikalara evrilerek yolunu 
bulmasını beraberinde getiriyor

Feminizm patriyarkal kapitalizme karşı 
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saldırılarına rağ-
men henüz sosyal 
devletin büyük 
oranda varlığını 

sürdürdüğü, feminist hareketin şiddet, 
cinsellik ve beden politikaları bağla-
mında yeni kazanımlar elde etmeye 
devam ettiği Batı Avrupa merkezli bir 
analizden söz ediyoruz. 

Patriyarka-kapitalizm ilişkisi tar-
tışmasını Ece’nin de işaret ettiği gibi 
yerelleştirerek (ancak başka sorular 
sorarak) sürdürdüğümüzde, kadın cina-
yetleriyle esnek çalışma arasındaki gö-
rünmez bağı ortaya çıkarmak da müm-
kün olabilir. Bu yerelleştirme, tarihsel 
gelişimine vakıf olduğumuz feminist 
hareketin ve politikaların etkilerini 
tartışma olanağını vermenin yanı sıra, 
devletin ve sermayenin dönüşen patri-
yarkal sistem içindeki konumlanışını 
da daha somut verilerle analiz etmeyi 
sağlayabilir. Bu anlamıyla Gülnur’un 
da yazısında işaret ettiği Walby’e ait 
(kanımca fazlasıyla İngiltere merkezli) 
kamusal patriyarka analizini, Türkiye 
bağlamında tartışmak mümkün olur. 
Feminist hareketin Türkiye’de Batı 
Avrupa’dan yaklaşık 20 yıl sonra etkin 
hale gelmesi, yaşanan toplumsal dö-
nüşümün de farklı patikalara evrilerek 
yolunu bulmasını beraberinde getiriyor. 
Günümüz Türkiye’sinde, 6284 sayılı 
Kadınların Şiddetten Korunma Yasası, 
aile bakanlığı mı kadın ve eşitlik ba-
kanlığı mı tartışmaları ve kadın istihda-
mını %35’lere çıkarma politikalarının 
gündeme gelmesi ise dinî ve siyasal 
muhafazakârlığın tarihinin en güçlü 
noktasına ulaştığı bir zaman diliminde 
gerçekleşiyor. 

2000’lerin başından itibaren 
AB süreci ile devletin kadınla-
ra ilişkin olarak başlattığı ya-
sal değişikliklerin en önemlileri 

Medeni Kanun’daki boşanmada 
mal paylaşımı ile TCK değişikliği 

oldu. Bunlar her ne kadar serma-
yenin ihtiyaçları uyarınca girilmeye 

çalışılan AB’ye yönelik düzenlemeler 
gibi görünse de Batı’daki feminist ha-
reketin kazanımlarının yaygınlaşması 
ve buradaki feminist hareketçe yerlileş-
mesi olarak da değerlendirilebilir. Bu-
gün AKP’nin, boşanmaları zorlaştırma, 
aileyi ve aslında erkekleri güçlendirme 
çabalarını da tek başına patriyarkanın 
kapitalizmle olan geriliminde güç ka-
zanması olarak tanımlamak gerçekçi 
olmaz. Patriyarka, Medeni Kanun ve 
TCK değişiklikleriyle kaybettiği mev-
zileri, kadınların emekliliğini hayal ha-
line getiren SSGSS düzenlemeleri ve 
mevcut kreş olanaklarını bile imkânsız 
hale getiren İstihdam Yasası ile geri al-
maya çalıştı. TCK değişikliği esnasında 
zinanın yeniden suç olarak kabul edil-
mesi girişimini de kürtajın yasaklan-
ması tartışmalarını da aynı bağlamda 
ele almak mümkün. Ece’nin yöntemi 
ile sorular sormaya başladığımızda, 
kadın cinayetlerinin ekonomi politiğini 
görme ihtimalimiz de pek az olmaya-
bilir. Boşanma sürecinde ve boşanma-
nın hemen ardından gerçekleşen kadın 
cinayetlerinde, kadınlar ortak edinilen 
mallardan pay almış, nafaka bağlatmış 
oluyorlar mı? Boşanma davalarında 
arabuluculuk sisteminin yerleşmesi ile 
boşanmakta ısrar eden kadınların nafa-
ka ve çocukların velayetini alma oranı 
aynı derecede yüksek (ki zaten çok dü-
şük) olacak mıdır? Kadınların boşanma 
oranı, ev dışında ücretli çalışanlar ara-
sında mı ev eksenli çalışanlar arasında 
mı daha yüksek? Boşanma oranları ço-
cuk sayısına göre değişiyor mu? 

Sadece boşanma süreçlerine ve ka-
dın cinayetlerine baktığımızda bile, 
aileyi güçlendirme, aile ve iş yaşamını 
uyumlulaştırma, kadınları kreş hakkını 
kullanılamaz hale getirerek ücretli emek 
gücüne katma, kürtajı yasaklama ve üç-
beş çocuk politikalarıyla (Walby’nin 
kamusal patriyarkanın unsuru olarak 
ele aldığı) devletin, özel alanın günde-
lik erkek egemen rutinine müdahil olma 
sürecini görebiliyoruz. Bu anlamıyla 
devleti ve sermayeyi esas olarak ücret-
li kadın emeği bağlamında tartışmaya 
katmak, eksik bir analize yol açar. Yani, 
özel alanın kurallarını da patriyarkanın 
ve sermayenin çıkarlarına göre şekil-
lendiren bir kamusallık söz konusu di-
yebiliriz. Boşanmalardaki artışla kadın 

cinayetlerindeki artış arasındaki bağı, 
AKP’nin de biz feministler gibi görme-
si ve feminist hareketin son yıllardaki 
sistemli mücadelesi sonucunda bir yan-
dan kadın cinayetlerine formel olarak 
önlem alırken, diğer yandan boşanma-
lara karşı da önlem geliştirmeye çalış-
ması da AKP’nin doğasının gereği as-
lında. Keza Başbakan, hem sermayenin 
ucuz emek ihtiyacını karşılamak hem 
de AB normlarına uyum sağlamak için 
fırsat eşitliği genelgeleri yayınlarken, 
kadınların annelik görevinin ve kadın-
erkek eşitliğine inanmadığının altını 
çiziyor. Yani TÜİK verilerindeki istih-
dam değişim oranlarını, sadece kapita-
lizm ile patriyarka arasındaki işbirliği/
gerilim temelinde değil, feminist müca-
delenin tarihsel konumlanışı ile de oku-
mak daha anlamlı olabilir. Bu noktada, 
patriyarka ile kapitalizm arasındaki 
ilişkiyi nasıl tanımlarsak tanımlayalım 
(gerilim, uyum ya da iki farklı sistem), 
sonuçları belirleyen bir üçüncü faktör, 
bu ikilinin ya da ikiliğin karşısında yer 
alan feminist hareketin (ya da Gezi di-
renişi örneğinde görüldüğü üzere bütün 
toplumsal muhalefetin) gücü oluyor. 
Sonuç olarak, Türkiye’ye bardağın dolu 

tarafından bakarsak, feminist hareketin 
farklı fraksiyonlarıyla verdiği çok par-
çalı mücadelenin, Medeni Kanun’dan 
TCK’ya, kadın cinayetlerinin görünür 
hale gelmesinden haksız tahrikin teş-
hirine, istihdam artışından Anayasa’da 
pozitif ayrımcılık talebine bir dizi femi-
nist gündemi öne çıkarmayı başarması, 
sermayenin güvenceli esneklik propa-
gandasının artmasında da AKP’nin aile 
politikalarının son üç dört yılda hızla 
yükselmesinde de belirleyici oldu diye-
biliriz aslında. 
_____________________________

1 Maria Mies, Ataerki ve Birikim, Ankara: 
Dipnot, 2011.
2 Sylvia Walby, Theorizing Patriarchy, 
Londra: Blackwell, 1997.
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Uzun yıllar kadına karşı şid-
detle mücadele eden Mor 
Çatı kurucularından Avukat 
Canan Arın’ın yargılandığı 

dava, dünyanın dört bir yanında tepki 
yarattı. Türkiye’deki kadın örgütlerinin 
yanısıra Afganistan, Avustralya, Bang-
ladeş, Hindistan, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Mozambik, Pakistan, Ni-
jerya, Senegal, Amerika, Büyük Britan-
ya ve Zimbabve gibi 31 ülkeden 85 ka-
dın örgütü, Türkiye’deki erken yaşta ev-
liliklere karşı mücadeleye destek verdi.

Antalya’da 4 Aralık 2012’de 
Baro’nun düzenlediği kadına karşı şid-
det eğitimine, eğitimci olarak katılan 
Canan Arın, erken yaşta yapılan ev-
liliklere ve bunun nedenleri arasında 
bulunan geleneklere dikkat çekmişti. 
Canan Arın erken yaşta evliliklerin bu 
topraklarda çok eskiden beri var oldu-
ğunu gösterebilmek için günümüzden 
yüzlerce yıl önce İslam peygamberinin 
yaptığı evliliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün evli-
liğini örnekledi. Ancak sadece mesleki 
açıdan bile konunun önemini tartışma-
ları gerekirken, bir grup erkek avukat 
Canan Arın’ı hedef gösterdi. Toplantıya 
dahi katılmamış olan erkek avukatlar 
“İslam peygamberine hakaret edildiği-
ni” iddia edip suç duyurusunda bulun-
dular. “Müslüman” olmaları gerekçesiy-
le yaptıkları müdahillik talebi mahkeme 
tarafından kabul edildi.

Canan Arın,  “Cumhurbaşkanına 
hakaret ve halkın bir kesiminin benim-
sediği dini değerleri alenen aşağılama” 
iddiasıyla yargılandı.  Yargılamanın 3. 
duruşması  30 Mayıs 2013 tarihinde An-
talya 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yapıldı.   Duruşma salonuna “dava ile 
ilgili olan şahıslar dışında başka şahıs-
ların alınmayacağı” duyurularak, Canan 
Arın’ın yalnız bırakılmaya çalışılmasına 
rağmen, 31 ülkeden 85, Türkiye’den 42 
kadın örgütü ve çok sayıda kadın Canan 
Arın’a destek verdi.

Antalya’da görülen davanın 3. du-
ruşmasında,  "basın ve yayın yoluyla ve 

sair düşünce ve kanaat açıklamaktan"  
hakkında 5 yıl hapis cezası istenen Ca-
nan Arın hakkındaki kamu davası erte-
lenerek, ‘basın suçlarına af" diye lanse 
edilerek yürürlüğe sokulan  (6352 sayılı 
kanun) geçici 1. madde uygulandı. Buna 
göre, Canan Arın’ın 3 yıl içinde herhan-
gi bir suçtan yargılanması durumunda, 
davanın  kaldığı yerden devam etmesine  
ve hüküm giymesine karar verildi.

Kararı eleştiren Arın’ın avukatları, 
"Hakime, ‘küçük yaştaki çocuklarla ev-
lenmek mi, bu evlilikleri savunmak mı, 
yoksa eleştirmek mi suçtur? Hangisinde 
kamu yararı bulunmaktadır?’ diye sor-
duk, yanıtı geçici 1. maddeyi uygula-
mak oldu. Yargının beraat kararı verme-
si gerekirken, pek çok toplumsal etki ve 
mahalle baskısı altında böyle mahcup 
bir karar çıktı” dedi.  Demokles’in kılıcı 
kadın hareketinin tepesinde üç yıl sal-
lanacak!

Kararı temyiz edeceklerini söyleyen 
Arın’ın avukatları şu açıklamayı yaptı: 
“Biz, 'bu kanaat açıklamak dahi bile 
değildir' diyoruz. Çünkü müvekkilimiz, 
küçük yaşta evlenen/ evlendirilen 'ço-

cuk gelin'lerin sorununa değinerek, bu-
nun cinsel suç olduğuna dikkat çekmiş 
ve bunu örneklerle güçlendirmiştir. Ni-
tekim İslam peygamberinin 9 yaşındaki 
Ayşe, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
15 yaşındaki Hayrünnisa’yla evlenme 
örneğinin yanı sıra Danimarka ve İz-
landa örneklerini de aktarmıştır ki bu 
örnekler zaten bilinen, çoktan kamusal-
laşmış örneklerdir. Canan Arın’ın Antal-
ya Barosu’nun eğitim seminerindeki ko-
nuşmasında yaptığı, düşünce ve kanaat 
hürriyetini açıklamak dahi değildir, sa-
dece ve sadece yaşanmış /olmuş örnek-
leri yani yalın gerçekleri sıralamaktır. 
Bu nedenle, bu mevzu ifade özgürlüğü 
alanına bile girmezken, bu maddeye da-
yanılarak karar verilmiştir. Biz tereddüt-
süz açık ve kesin bir beraat kararı veril-
mesini istedik. Ancak çocuk yaşta evli-
lik örneği vermek suç mu değil mi yargı 
karar veremedi! Kadın hareketinin tepe-
sinde üç yıl boyunca Demokles’in kılıcı 
gibi sallanacak bir karar çıktı. Çünkü bu 
davada yargılananın Canan Arın değil, 
'çocuk gelin' lerin yaşadığı cinsel istis-
mara ve şiddete dikkat çeken, kadına 
yönelik erkek şiddetine karşı mücadele 
eden bütün kadınlardı!” 

Canan Arın’a destek için 30 Mayıs 
günü Antalya adliyesinin önünde bulu-
şan kadınlar kararı eleştirerek, “Canan 
Arın’la dayanışmaya ve erkek şidde-
tine karşı mücadeleye devam etmekte 
kararlıyız. Bu hukuksuz süreç kadın 
dayanışmasının gücünü, bir kez daha 
söyleyecek sözümüzün olduğunu ortaya 
koymuştur” dediler. 

Canan Arın’ın davasında 
yargı karar veremedi!
Mesleki açıdan bile konunun önemini tartışmaları 
gerekirken, bir grup erkek avukat Canan Arın’ı hedef 
gösterdi. Toplantıya dahi katılmamış olan erkek avukatlar 
“İslam peygamberine hakaret edildiğini” iddia edip, suç 
duyurusunda bulundular

Birgül Akay 
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Kadına yönelik şiddet ve ayrım-
cılıkla mücadelede ulusal ve 
uluslararası hukuk uygulama-
larıyla ilgili deneyimlerimizi 

Yargıtay üyeleriyle paylaştık.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstan-

bul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hu-
kuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’yle 
birlikte yürüttüğü  “Toplumsal Cinsiyet 
Adaleti İçin Kadın İşbirliği Projesi” 
kapsamında Yargıtay üyeleriyle bir atölye 
çalışması yaptı. 29 Mart 2013 tarihinde 
Ankara‘da düzenlenen toplantının başlığı 
“Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla 
Mücadelede Ulusal ve Uluslararası Hukuk 
Uygulamaları” idi. Yargıtay üyeleriyle bir 
kadın örgütü aynı masa etrafında (belki de 
tarihte ilk defa) bir araya geldi ve kadına 
yönelik şiddet vakalarına ilişkin deneyim-
ler paylaşıldı.

Toplantıya Mor Çatı Kadın Sığınağı 
Vakfı gönüllüleri, Bilgi Üniversitesi İnsan 
Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 
Başkanı, Üye ve Tetkik Hâkimleri, Yar-
gıtay 14. Ceza Dairesi Üyeleri ve Tetkik 
Hâkimleri, Yargıtay 3. Ceza Dairesi 
üyeleri ve Tetkik Hâkimleri ile Yargıtay 
2. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimleri katıldı. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Meh-
met Yalçın açılışta yaptığı konuşmada,  
yasaları herkese eşit olarak uygulamakla 
yükümlü olduklarını, bununla birlikte 
kadına yönelik şiddet sayısının arttığını 
belirterek  kendilerinin bu dosyalarda 
çok hassas davrandıklarını, kadınların 
öldürülmesini istemediklerini ve bunun 
için çalıştıklarını söyledi. Yalçın, özellikle 
haksız tahrik indiriminin kadına yönelik 
suçlarda ve kadın cinayetlerinde doğru-
dan uygulanmaması gerektiğine dikkat 
çekerek bu konudaki içtihadın yeniden 
oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Meh-
met Yalçın, cinsel şiddete maruz kalmaları 
nedeniyle kadınların cinayet işlemesi duru-
munda “meşru müdafaa” değerlendirmesi 
yaptıklarını da söyledi.

Toplantıda, daha önce BM Kadına Yö-
nelik Şiddet Özel Raportörlüğü de yapan ve 
halen Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme 
Komitesi üyesi olan Prof. Dr. Yakın Ertürk, 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 
Birleşmiş Milletler Çerçevesi” başlıklı bir 
sunum yaptı. BM CEDAW ( Kadınlara 
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Sözleşmesi)   Komitesi Üyesi Prof. Dr. 
Feride Acar da sunumunda CEDAW’dan 
İstanbul Sözleşmesi’ne Kadınlara Yönelik 
Şiddete ilişkin Uluslararası Mevzuattan 
bahsederek, CEDAW’ın 1986 yılında 
Türkiye tarafından onaylandığını ve bu 
sözleşmenin kadınlara yönelik ayrımcı-
lığın ne demek olduğunu ayrıntılı olarak 
ifade eden ilk ve önemli bir uluslararası 
metin olduğunu ifade etti.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönül-
lüsü Klinik Psikolog Feride Güneri ise 
“Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın 
Kavramsallaştırılması” başlıklı konuş-
masında, “şiddetin türlerini ve şiddetin 
kadına ne yaptığını” anlattı. Hukuk ve 
ceza yargılamasında şiddete maruz kalan 
kadınların yapmış olduğu başvuruların 
dikkate alınması gerektiğini söyleyen Gü-
neri, kadının beyanının esas alınarak 
özellikle cinsel suçlarda kadınların tutarsız 
beyanlarda bulunmalarının onlar aleyhinde 
uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Yargıtay üyeleri ve  tetkik hâkimleri 
de toplantıda deneyim ve gözlemlerini 
paylaşarak değerlendirmelerde bulundular. 
Mahkemeye başvuran kadınların daha 
sonra bu şikayetlerinden vazgeçmesi ne-
deniyle, uygulamada zorluk yaşandığını 
belirten Yargıtay üyeleri,  kadınların bu 
şikayeti yaptıkları için aslında mağdur 
olduklarına, zira şikayetten vazgeçildiği 
halde kasten yaralama (darp) suçundan 
mahkemenin kamu yargılamasına devam 
ettiğine ve bunun sonucunda çıkacak pa-
ra cezasını dahi yine kadınların ödemek 
zorunda olduğuna dikkat çektiler. Yargı-
tay üyeleri, yargının son düzenlemelerle 
birlikte çok yol aldığını ve üzerine düşeni 
yaptığını ancak buna rağmen yargıya çok 
yüklenildiğini,  kurumlar arası (mahkeme-
karakol-sığınma evi)  iletişimin aksaması 
nedeniyle sorunlar yaşandığını, çoğunlukla 
basına yanlış aksettirildiklerini ifade ettiler.  

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Do-
lunay Özbek sunumunda, Uluslararası Hu-
kukun İç Hukukta Uygulanmasına Hakim 
İlkelerden Pozitif Yükümlülük ve Gereken 
Özen Kavramlarına yönelik sunumunda, 
özellikle devletin gerekeni yapmak (yani 
pozitif yükümlülük) ve gereken özeni 
gösterme yükümlülüğünün (devlet ken-
dine düşeni yapmış mı?) önemine vurgu 
yaparak kadına yönelik şiddet vakalarında 
kadınların etkin bir şekilde korunmasının, 
yaşam hakkı ihlallerini engelleme ve tedbir 
alma yükümlülüğünün önemine vurgu 

yaptı. Özellikle AİHM’in Nahide Opuz 
kararı sonrasında oluşturulan yasaların içe-
riğini bu davaların belirlediğini ifade etti. 

Bir gün süren toplantının ‘Kadına Yö-
nelik Şiddet Vakalarında Yargının ve Ka-
dınların Deneyimleri’ başlıklı bölümünde, 
Yargıtay deneyimini 1. Ceza Dairesi Üyesi 
Muzaffer Özdemir aktardı. 1. Ceza Dairesi 
olarak kadına ve kadın haklarına çağdaş bir 
biçimde yaklaştıklarını belirten Özdemir, 
bir kitap hazırlığı içerisinde olduklarını, 
2012 yılında 10 binin üzerinde karara imza 
attıklarını, bunların içerisinde kadına yö-
nelik şiddet ile ilgili 500’ün üzerinde dava 
olduğunu söyledi. Töre cinayetlerine ağır 
ceza verildiğine dikkat çeken Muzaffer 
Özdemir,  artık aile meclisi kararı arama-
dıklarını, kadın cinayetlerinde haksız tahrik 
indirimini artık kabul etmediklerini (reşit, 
bekar, genç bir kadının bir erkekle birlikte 
olmasının haksız tahrik olamayacağını) 
hakareti de denge gözeterek haksız tahrik 
indirimi uygulamadıklarını söyledi. An-
cak, evli kadının sadakat yükümlülüğünü 
ihlal etmesini haksız tahrik olarak değer-
lendirdiklerini bunu da Medeni Kanun’un 
185/3. maddesi gereğince uyguladıklarını 
da açıklayan Özdemir, toplumun namus al-
gısına göre hareket etmediklerini, subjektif 
düşünmediklerini, tamamen mevzuatta yer 
alan şeylere dayandıklarını öne sürerek iç-
tihatlarının bu olduğunu, eleştirilebilecek-
lerini ama böyle düşündüklerini bildirdi.

Mor Çatı deneyimini de Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Av. Özlem 
Özkan ve Av. Deniz Bayram aktardılar. 
Özkan ve Bayram, Yargıtay kararlarının 
dışarıya yani kadınlara nasıl yansıdığına 
değinerek, özellikle kadınların adalete 
başvurduklarında sonuç alınabileceğine 
güven duymadıklarını, adli makamlara 
başvurduklarında mağduriyetlerinin 
giderilmesini talep ettiklerini ancak çoğu 
zaman hayal kırıklığı yaşadıklarını aktar-
dılar. Kadın hareketinin yargı kararlarını 
önemsediğini, “Kadın Cinayetlerine İs-
yandayız!” kampanyası ile haksız tahrik 
indirimi  konusunu gündeme taşıdıkları-
nı, bu konuda başarıya ulaşıldığını ancak 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin “sadakat 
yükümlülüğünün ihlali haksız tahrik 
sebebidir” şeklindeki son içtihadı karşı-
sında önümüzdeki dönemde yine karşı 
karşıya gelinebileceğini belirttiler. 

Sonuç olarak yapılan toplantı belki 
de ilk defa karşılıklı deneyim aktarımı 
şansı yakalanması  açısından  oldukça 
önemliydi. 

Yargıtay üyeleriyle bir atölye çalışması 

Özlem Özkan 

Kadının beyanının esas alınarak özellikle cinsel suçlarda kadınların tutarsız 
beyanlarda bulunmalarının onlar aleyhinde uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi
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İçinde yaşadığımız toplumsal 
sistem, yalnızca tabi kılındığı-
mız değil, aynı zamanda bizim 
yapıp ettiğimiz pratiklerin de bir 

ürünüyse, kendimizi ancak aynı anda 
bizi tanımlayan toplumsal ilişkileri 
değiştirmek için mücadele ederek dö-
nüştürebiliriz. Peki, her şeyin önceden 
oluşturulduğu ve değiştirilemeyeceği 
şeklindeki teslimiyetçi/çileci algıya 
düşmeden, bir topluluğun parçasıyken 
tek tipleşmeden, değişmenin tamamen 
bizim irademiz doğrultusunda olduğu 
gibi bireyci bir algıya kapılıp yalnız-
laşmadan ve öznelliklerimizi yok say-
madan birlikte hareket edebileceğimiz 
feminist özneleri nasıl kurabiliriz? Kat-
hi Weeks Feminist Öznelerin Kuruluşu 
kitabında işte bu sorulara yanıt arıyor.

Yazar, yıkmanın yanında yaratımı, 
sadece olumsuzlamayı değil olumla-
mayı da barındıran bir eleştiri yönte-
mini benimsiyor, böylelikle pek çok 
tartışmayı tekrarlamaktan kaçınmış 
oluyor. Teorisini, “ya bendensin, ya 
değilsin” mantığıyla değil de, melez 
bir bakış açısıyla, Marks, Nietzsche, 
Foucault, Butler, Negri, Ferguson 
gibi yazarlardan yöntemler süzerek 
oluşturuyor. Feminist duruş teorisini 
kurarken, 1980’lerde geride bırakılmış 
olduğunu düşündüğü modernizm-post-

modernizm tartışmasına 
dönmeden, modernizm 
ve postmodernizmin özne 
kuramlarından nasıl fayda-
lanılabileceğinin yollarını 
arıyor.

Kitap, bütünlük, emek ve 
duruş temelinde belirlediği 
teoride, emeğin cinsiyetine 
odaklanıyor. Bunu yapar-
ken de Dalla Costa’nın 
tekli, Hartmann’ın ikili ve 
Young’ın birleşik sistemi-
ni inceliyor. Kadınların 
emek pratiklerinin alt üst 
edici yönlerini anlatmak 
için sosyalist feminist 
teori ile duruş teorisinin 
sürdürülebilirliği ve geliş-
tirilebilirliği üzerine düşü-
nüyor. Negri’nin “emeğin 
kendini değerli kılması” 
teorisinden yola çıkarak 
kadının emeğinin kendini 
değerli kılmadaki yerini 
ve Ferguson’un “ironik 
gülüş” teorisinde gülme-
nin olumlama ve güçlen-
dirmedeki rolünü kendi feminist duruş 
teorisinde yöntem olarak kullanıyor. 
Ve nihayetinde yazar, kadınların emek 
pratiklerinin olumlanmasına dayalı, 
çoklu, yıkıcı ve kolektif özneler 
öneriyor. Sorduğu sorular ve getirdiği 

eleştiriler “illa karşıtını söyleyeyim” 
derdiyle değil, teorisini güçlendire-
cek zeminler arayan bir araştırma 
yöntemine uygun olarak tartışılıyor. 
Sonuçta, keyifle okunası, üzerinde dü-
şünülesi, tartışılası bir kitap sunuyor 
Kathi Weeks.

Kitap tanıtımı: Feminist Öznelerin Kuruluşu
Merih Topal
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ÖYKÜ

S ırtında elli kiloluk sepeti, 
kucağında iki aylık bebeği 
aynı patikayı o gün için se-
kizinciye arşınlayan Fatma, 

kafasını kaldırdığında gökyüzünde 
onu da sarıp sevecek tek bir bulut 
göremezken, kimi zaman gökyüzüne 
bakamazken hatta; Valentina Tereşko-
va, daha önce uzaya gitmiş adamların 
hepsinden daha uzun süre orada kalıp 
dünya etrafında “en az üç tur” atmak 
üzere Rusya’dan göğe yükselir. Fatma 
bilmez. Fatma, ahırdan hayvan dışkı-
larını sırtlanıp sırtlanıp iki kilometre 
patikayı kucağında üç numaralı bebe-
ğiyle akşam yemeği vakti gelene dek 
yürümeyi, arada uzaklardaki dağlara 
bakıp şimdilerde muhtemel söylenişi 
“hey gidi hey” olan favori iç çekişi 
“deydi dey”le içlenmeyi, tarlayı, bağı,  
bahçeyi bilir.

Tam da o gün bir yerlerde binler-
ce insan polis karakollarına yürür. 
Ellerinde silahları, taşları, sopaları 
olmayan, derilerinin renginden başka 
“göze batan” hiçbir şeyleri olmayan 
bu insanlar tutuklanmak istedikle-
rini haykırırlar. Pasoları yoktur. Bu 
durumda altmış dokuz kişinin ölme-
sinin de bir mahzuru yoktur. Böylece 
Fatma’nın yürüdüğü patikanın sağın-
da solunda beliren alışılmadık renkli 
insanlar belki bir anlam kazanır. 
Geçer gider, şaşırmaz. Nereden ve na-
sıl geldiklerini sorgulamaz. Yanında 
kocası yokken tanımadığı insanlarla 
konuşmaz, kocası varken konuşmak 
zaten düşmez Fatma’ya. Yolda yürü-
mek için paso gerektiğinden  haberi 
hiç olmamıştır 
ama özgürlüğü de 
muhtemelen hiç 
duymamıştır.

Küçük kızını 
bir ağacın dalına 
urganlardan yaptı-
ğı salıncağa yatırır. 
Salıncak sallan-
dıkça bambaşka ihtirasların deryası 
yerler görür Fatma. Bağıran, çığlık 
atıp kaçan insanlar salıncağın ardında 
kalır. Kravatlı, papyonlu adamların 
“bu insanların meselesini tarihçilere 
bırakalım” konuşmasını yapmak üze-
re bir masada toplanmasını gördüğü 
an ise salıncağın tam önünde kalır. 

Salıncak tekrar hareket ettiğinde ken-
di kızına ne kadar benzerse benzesin 
ecnebi olduğu her halinden belli bir 
bebek görür yerde. Bir diğer hareketle 
bu bebeğin büyüdüğünü ve süslü püs-
lü bir dünyanın göbeğinde bir başına 
kaldığını, öldüğünü görür. Bu insan-
lar kimdir, nerededir bilemez. Kendi 
kızına gelecekte ne olacağını bilemez. 
Bir fikri kafasında on dakikadan fazla 
çeviremez hem. Yetersiz beslenir 
Fatma. Herkesten sonra oturduğu sof-

radan herkesten 
önce kalkması, 
yemekten yanan-
ları sulaması ge-
rekir. Sular kadar 
ömürlü olsun diye 
elbette.

Güç bela sırtın-
dan sepetini indi-

rirken gözü kızındadır hep. Adı yerine 
“dolandığım” der ona. “Uslu otur e mi 
dolandığım?” boynuna dolayı gelir 
çocuklarını da sırtındaki sepetin om-
zunu kesen kulpları izin vermez pek. 
Dolana dolana sepete, ağaca, urgana, 
tohum torbasına dolanır en fazla. Ço-
cuk sevmeyi bilmez. Aynı patikayı on 

gidiş on geliş yürümeyi, dinlenmek 
için durmaktansa sonraki akşamın ye-
meğine katacak ot toplamayı, yemek-
ten önce ahırdaki hayvanları sağmayı, 
yemekten sonra on kişinin bulaşığını 
yıkarken bir yandan sütü taşırmadan 
kaynatmayı, bulaşıktan sonra çocuk-
larının ve kocasının ve kocasının ba-
basının çamaşırlarını yıkamayı bilir, 
“büyük kadın” ortalarda yokken iki 
aylık kızına çeyiz hazırlamayı bilir de 
çocuk sevmeyi bilmez Fatma.

Ateş başının boş olduğu ender 
anlardan birinde azıcık gözü dalar 
bazen. Alevler uzakların ve olma-
mışların habercisidir uzun zamandır. 
Kor bir odunu düzeltmek için maşayı 
uzattığında genç kadınların göğüsle-
rinin başka kor odunlarla uzun uzun 
dağlandığını görür. Kendi bedeninin 
de santim santim yok edilişinin tanığı 
olduğu için şaşırmaz elbette. Odunu 
düzeltip geçer o görüntüyü. Başka bir 
korda içine kor düşen kadınları görür. 
Ateşin başında oturmak ancak bu 
kadardır, kalkar hemen.

Kocasının sırtına bir yandan su 
döküp bir yandan keselerken sepetin 
omzunda kestiği yerleri biraz ovmak 

Dünyayı dolaşan kadın

Elif Can 

Kor bir odunu düzeltmek için maşayı uzattığında genç kadınların göğüslerinin başka 
kor odunlarla uzun uzun dağlandığını görür

Kendi kocası sadece 
babasıyla konuşur. 

Bir de banyoda 
“Dök!” der. Bir de 
yatakta “Dön!” der
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ÖYKÜ
için her durduğunda adamın “ Dök!” 
dediğini duymaz  bile, zaten döker. 
Banyo suyunu,  ek yaptığında önce 
kendi elinde dener. Yanarsa Fatma 
yansın çünkü. Kocası da banyodan 
sonra hemen yatsın. Fatma sessiz 
evin ortasında asılacak çamaşır 
yığını, yarına pişirilecek yemek yı-
ğınıyla kalsın. Çocuklarla birlikte on 
iki boğaz. Şikayet mi ediyor sanki? 
Ateşin başında sessiz sessiz azıcık 
daha oturur belki. Öyle alevlere dal-
mak, uzaklardan haber almak yoktur 
ama şimdi. Elindeki iki tahta kepçeyi 
birbirine dönük halde iple bağlarken 
tarlaya dadanan çakala, domuza lanet 
okur mırıl mırıl. Aynı şeyi kocalarının 
ağzını dilini bağlamak için yapan 
kadınlara güler Fatma. Kendi kocası 
sadece babasıyla konuşur. Bir de 
banyoda “Dök!” der. Bir de yatakta 
“Dön!” der.

Yine bebeğini ağaca kurduğu sa-
lıncağa yatıracakken tam, rengarenk 
giysiler giymiş, örgülü saçlarını en-
selerinde toplamış yüzlerce kadının 
ortasında kalır bir gün. Ne konuştuk-
larını anlamadığı bu kadınları o kadar 
sever, nasıl bir anda ortaya çıktıklarını 
o kadar umursamaz ki gecenin körü 
evde çamaşır yıkarken kızını kontrol 
etmek için yerinden fırladığında, be-
şiğin başındaki kadının kim olduğunu 
düşünmek aklına bile gelmez. “Ben 
bebekle ilgilenirim, sen bak işine!” 
diyen kadının sıradışılığı bir yıl sonra 
çöker aklına. Tarlaya dadanan domuzun 
ağzını, dilini bağlamak için kullandığı 
sıra dışı tahta kepçelerse hala yatağın 

altındadır. Böyle binlerce gün geçirir 
işte.

Aynı patikayı yirmi yıl sonra kızı-
nın, otuz yıl sonra kızının kızlarının 
arşınlayacağını bilmeden yürür de yürür 
sırtında ceza sepetiyle. Evin görünmez 
oluşu iki yüz seksen adımdır. Cinlerin 
bile uğramadığı yere varmak beş yüz, 
her defasında köpeklerin peşine takılıp 
ödünü patlattığı uzaktan akrabanın evi 
bin adım. Çalışmaya giden kocasının, 
kazandığı parayla kardeşleri gibi bir 

yapmasıysa Fatma’nın yürüye yürüye 
varamayacağı kadar uzak bir yerlerde. 
Ayağındaki kara lastik beş farklı ye-
rinden yamanmış. Fatma yürüse lastik 
ayakkabıları yürümez. Zaten kocası da 
Fatma’yla konuşmaz, ne istiyor sormaz. 
Bu yüzden sırayla ölene kadar kocası-
nın anne-babasına bakar ve hiç tatile 
çıkmaz. Valentina Tereşkova’dan haberi 
yoktur. Gökyüzünde onu da sarıp seve-
cek bir bulut, yeryüzünde ona “dolan-
dığım” diyecek bir insan evladı yoktur. 
Tatilin varlığından haberi yoktur. Böyle 
binlerce gün geçirir işte. 

Sonra alevlerde gördüğü kadınlar 
gibi göğsü acımaya başlar, dağlanmıştır 
sanki. Suya bakıp gördüğü, yerlerde sü-

rüklenen kadınların acısı içinde oturur. 
Beli katlanır, bir daha da açılmaz. Ba-
şörtüsünün altına sıkıştırdığı karalahana 
yaprağı ağrısını almaz, çam sakızları 
çatlak ayaklarını yapıştırmaz olur. Pati-
kasının kenarındaki kara kuru insanların 
vurulduğu yerlerde tarif edemediği, 
tarif etmeye uğraştıkça doktorların bile-
mediği bir acıyla yaşar gider avuç avuç 
hap yutarak. Oturduğu yerden yemek 
yapar, oturduğu yerden temizlik yapar, 
oturduğu yerden çamaşır katlar. Otura 
otura dış kapıya ulaşabilirse -ki azim-
lidir, ulaşır- kedilerin kabına iki lokma 
yemek bırakır. Oğluşları gelsin diye 
gözünü alamadığı kapıdan hep kızının 
girmesiyle o kadar sıkılır ki uyumaya 
başlar sonra.

Uyudukça kocasının “Bıktım bunun 
derman bulunmaz dertlerinden. Yetti 
canıma!”larını duymaz. Gencecikken 
“Yeter!” diyecek olduğu vakitlerde 
ağzına vurulan yumrukların acısını 
hisseder güzel ağzının kıyında, uyku-
sunda hem de. Dermanını bilmedikleri 
dertleri kendi gibi kadınlara reva gören 
adamların elini ayağını bağlayacak 
olsa kaç tahta kepçeyi birbirine tutturup 
mırıldanması gerekir, bilmez. Bilse bile 
kalkıp oturacak hali yoktur zaten. İki 
kilometre patikayı günde on kez gidip 
gelen bu Fatma, on adımcık tuvalete 
sürüne sürüne yirmi dakikada gidip 
gelmeye başlayınca “tüm cezaların 
gençlikte çekildiğini sandığını” itiraf 
eder kendine ve kızına.

Neden tüm kemikleri çürüyene kadar 
çalışmak zorunda bırakıldığını bilemez 
çünkü. Oğluşlarının kendisini neden hiç 
ziyaret etmediğini bilemez. Haftanın 
beş günü doktora gitmek zorunda kaldı-
ğı için bir yük, bir kambur sanır kendini 
kocasına da yetmiş yıl boyunca çalışıp 
hiç parasını almadığı işlerin hesabını 
istemeyi bilemez. Hırıltısız bir nefes 
alsa gün görmüş sayar kendini çünkü. İç 
organlarının tek tek neden iflas ettiğini 
bilemez Fatma. 85 yıl kıyısında yaşadığı 
denize ayağını bir kere neden sokama-
dığı önemsizdir “yaşam boyu çile” sinin 
yanında.

Sonra bir gün nereden gelip nereye 
gittikleri belli olmayan, rengarenk 
kıyafetler giymiş, örgülü saçlarını 
enselerinde toplamış kadınlar evinin 
önünde toplanınca, heyecandan kara 
lastiğinin tekini giyemeden fırlayıp 
çıkınca evden Fatma ve daha köşeyi 
dönmeden gençleşince birden… Tatile 
çıktı diyelim hadi. Göremediği yerlere 
gidip genç, henüz çatlamamış ayakla-
rıyla dans edecekmiş diyelim. 

Bazı kadınlar ölmüyorlar çünkü. 
Dünyayı dolaşıp duruyorlar. 

Banyo suyunu,  ek 
yaptığında önce kendi 
elinde dener. Yanarsa 
Fatma yansın çünkü. 
Kocası da banyodan 
sonra hemen yatsın
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Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... Cezaevinden... 
Cezaevindeki dostlarımız bizi hiç mektupsuz bırakmıyor. Sevgilerini ve başarı dileklerini eksik 

etmiyorlar ve bu bize güç veriyor.
Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın adlı kitabımız eline ulaşan Elif Kaya, "Kitap çalışmanızı 

aldım. Yaptığınız konferans ve de konferans sunum ve tartışmalarını kitaplaştırıp kalıcılaştırdığınız 
için elinize, yüreğinize sağlık. Biliyorum ki bu alanda duyulan ihtiyaca ciddi düzeyde yanıt verecek 
bir çalışmadır" diyor. Biz de kendisine  teşekkür ediyoruz bizi yüreklendirdiği için.

Sincan Kadın Hapishanesi'nden tutsak Partizanlı kadınlar ise "Sınıfsal sömürünün, emperyalistler 
ve onların yerli işbirlikçilerinin artan kriziyle paralel, daha fazla kadına yöneldiği; bunların fatura-
sının en çok da kadınlara ödetilmeye çalışıldığı; yolsuzluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, sömürünün 
daha fazla kadınlaştığı bir gerçek. Kadının kurtuluş ve özgürlüğünün sınıfsal ve toplumsal özgürlük 
ve kurtuluşla  sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğu inancıyla mücadelenizde başarılar diliyoruz" diyerek 
1 Mayıs'ımızı kutlamışlar.

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nden Füsun Erdoğan da diyor ki Feminist Politika'yı düzenli olarak 
takip ediyorum sayenizde. Zaman zaman yazmayı da düşündüm. Ama sizin yeni sayınıza dair 
gündemleri bilmeyince hariçten gazel okumak gibi olur diye vazgeçtim. Gebze Hapishanesi ka-
dınlara ayrılınca buradaki siyasi tutsak kadınların sayısı da hayli arttı ve bildiğim kadarıyla büyük 
bir çoğunluk derginizi okuyor. Zaten istendiğinde koğuşlar arasında  dergi dolaşıma da girebiliyor, 
sorun olmuyor yani."

Sevgili Füsun, bize yazabilirsin elbette. Feminist Politika dergisinin yayın ilkelerine esastan ters 
düşmediği sürece memnuniyetle yayınlarız.

Feminist Politika dergisinin cezaevindeki dostlarından bir ricası var; bazı arkadaşlarımızın bulun-
duğu cezaevleri değiştiği için gönderdğimiz dergiler geri geliyor. Eğer değişiklikler haberdar olursak 
seviniriz.

Bize yazdığınız için teşekkür ediyor bir an önce yüz yüze görüşme dileklerimizi tekrarlıyoruz.
Bizden de sevgiler...

----------------------------------------------------------

“İşin başında, ‘kadın yazar’ olma-
ya tepki duyuyor, sadece ‘iyi yazar 
kötü yazar’ vardır gibi pek mantıki 
görünen bir doğruyla bağlıyordum 
kendimi. (...) Öte yandan o vakitler, 
insanın daha özgür bir dünya yaratma 
amacını içeren sosyalist mücadelenin 
her şeye yeterli olduğunu ve sosya-
lizm iktidara geldiğinde, benim de ta 
1959’dan (Hallaç) bu yana odak nok-
tası kadın sayılabilecek çalışmaları-
mın öngördüğü sorunların tümünün 
çözüleceğine inanıyordum. Bugün o 
düşüncede değilim. Feminist hareket 
de o yıllarda yılan uykusundaydı. 
1968’de Gecede, 1970’lerde Tuhaf 
Bir Kadın yayınlandıktan sonra, 
feminist hareketin ayrışması, güç-
lenmesi ve kitaplarıma sahip çıkma-
larıyla sosyalizmi bekleme düşünce-
sinin saçmalığı ortaya çıktı. Kadının, 
kadın yazarın içine düştüğü ve orada 
yüzdüğü dilin erkeklerce kurulmuş 
ve yazılmış bir tarihin dili olduğu, 
tüm belleğimizin taraflı bir biçim 

aldığı olgusunu hayretle izledim. 
Evet yazarlık gövdeyle değil beyinle 
yapılıyordu ama erkeklerce örülmüş 
ve kadınlık durumlarına gerçek yerin 
verilmemiş olduğu erkek egemen 
bir dildi miras aldığımız. Biz orada, 
o noktada sanki onların yoğurduğu 
gerçeklerin sürüp gitmesini sağlayan 
eklemeler yapmaktaydık. Elbette ki 

bir olgunun bilincine varmak, hemen 
onu yenmek anlamına gelmiyor. An-
cak görmeden de değiştirme çabasına 
giremezseniz. İşte, sadece iyi yazar 
vardır gibi bir kabul bu tek taraflı 
dilin riskini göz ardı etmek anlamına 
da gelir.”

(Leyla Erbil, Zihin Kuşları, YKY, 
s. 160-161)  

Leyla Erbil: “Kadın yazarın içine düştüğü 
dil erkeklerce kurulmuş bir tarihin dilidir” 
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