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Ali Arıkan'ın "Hikayeci" blogunda yayımlanan
"Diren Ali Bey!" başlıklı yazısından;
"Artık Ali olarak çağırılmak istiyorum. Beni Aligül olarak tanıyanların arasında hiç bir zorluk
yaşamıyorum. Aslında Aligül olarak tanıyıp kabullenenler arasında, beni olduğum gibi kabul
edenlerin arasında zorluk yaşamıyorum. Fakat sokakta, hastanede ya da başka bir yerde Aligül ün
bir kadın ismi olarak algılandığını fark ettim. Bu durum beni rahatsız ediyor. Bir nedeni bu, bir
nedeni de Ali olarak kendimi daha bir bütün hissediyorum. Ama yine Aligül’e geçişte olduğu gibi
Ali’ye geçişte de bir zorluk yaşayacağız hep birlikte."
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Merhaba
Mutluluğun formülünün, bir kadın, bir erkek ve şarkının
devamında söylendiği gibi bir de bebek olmadığını fark
edeli neyse ki uzun zaman oldu. Feministler olarak, bize
dayatıldığını sürekli söylediğimiz aile kurumunun altını
oymak ve onun bir parçası olan imzasız ama kurumlaşmış
heteroseksüel ilişkilere alternatif ilişki biçimlerini aramak,
sormak, yaşamak politikamızın önemli bir parçası olmalı
herhalde. Bu sayıda özellikle; erkeklerle ilişki kuran kadınların, kendilerini ahtapot misali saran, nefes aldırmayan
tek eşli hallerini, bu hallerin onlara kattıklarını ve onlardan
aldıklarını, aldatmayı, aldanmayı sorguladık. Kıskançlık,
sadakat ve biricik olma kaygılarımızın bizi cinselliği tek
insanla yaşama zorunluluğuna mahkûm etmesinin uzun
vadede yaşattığı sorunları görmeye çalıştık. “Geleneksel
ilişki normlarının dışına çıkmanın ufkunu nasıl geliştirebileceğimiz” sorusunu sormak, bu sayıdaki dosyamızın temel
kaygısı. Diğer yandan, tek eşlilik - çok eşlilik, “kadınlar
ve erkekler için geçerli toplumsal koşullar göz önünde
bulundurulduğunda aynı mı yaşanır?” sorusu kritikliğini
koruyor. Bu dosyayı tartışırken, cinsel özgürlük söyleminin,
kadınlar söz konusu olduğunda ve erkeklerle eşitsiz ilişkiler
içindeyken eşit şekilde ele alınamayacağını da söyledik.
Cinsellik içeren yahut içermeyen farklı ilişki biçimlerinin
mümkün olduğunu düşünmenin; haz çeşitlerini sevgililik
hallerimize sabitlemeden, ilişkinin dışına çıkmayı cinsel
dürtülerimize bağımlı halde görmeden yaşamanın, kadın
dayanışmasının ve kadınların sınırlarını genişleteceğini
anlatmaya çalıştık. Patriyarkanın neden ve nasıl tek eşliliği
beslediği ve çok eşliliğin kadınlar için nasıl eşitsizlikler
doğurduğu tartışmalarının yanı sıra, bu noktada sıkışıp
kalmama kaygısı ve sözümüzü bir üst noktaya taşıma isteği
duyduk. Feminist bakış açısıyla çoklu aşkta ve çok eşlilikte
kıskançlık, bağlılık, özgürlük, iktidar gibi duyguların nasıl
şekillendiğini görmeye çalıştık. Tek eşli bir insanla çok
eşli bir insanın birlikteliğinden lezbiyen çok eşliliğe, çok
eşlilik/çok aşklılık konusuna dair deneyim yazılarından
hukukta aldatmanın nasıl kullanıldığı ve bunun tek eşliliği
nasıl beslediğine; kadın dayanışması ve evli adamlarla ilişki
hallerinden kendi çelişkilerimizle yüzleşmeye kadar birçok
soru üzerine düşünüp tartışmaya çalıştık.
İzmir Seferihisar’da bu yıl 6.sını yaptığımız kampımızın
genel bir özetini ve kampta konuşulanları sizler için dergimizde paylaştık. Mutfak Cadıları sayfalarımızda, AKP'nin
kadın emeği politikalarının ve ev işçilerinin SGK kapsamına alınmasının değerlendirmesini yaptık. AKP’nin, bizi
artık çok da şaşırtmayan demokrasi yoksunu demokratik
paketinin konuşulduğu bugünlerde, Hewler’in ötesindeki
kadınlar yazısı ile sizlere Kandil’den kadın sesleri taşıdık.
Dahası, Suriye, Barış Süreci ve Gezi bağlamında yaz boyunca çalışmaları sürdürülen yeni anayasa paketine dair,
BDP Eş Başkan Yardımcısı, Anayasa Komisyonu’ndan
sorumlu ve şu andaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda danışmanlık yapan Meral Danış Beştaş ile anayasanın kadınlar
için neler vadettiğini konuştuk. Yel Değirmeni Mahallesi
örneğiyle, tacize karşı mücadelede mahalle deneyimi aktardık. Gezi sürecinden bu yana muhalif çevreler tarafından da
daha çok dile getirilen gözaltında tacizlerle ilgili bir yazı
bulacaksınız. Mor Çatı sayfalarımızda, cinsel şiddete karşı
kadını güçlendirme yöntemleriyle ilgili bilgi paylaşımı yaptık. Ayrıca dosya dışında, son dönemde kız ve erkek öğrenci
yurtlarının birbirinden uzaklaştırılmasından ortaokul ve
liselerde verilen cinsellik eğitimine, Isparta Nevin duruşmasından feminist bir gözün Afganistan yolculuğuna kadar
birçok yazı sizi bekliyor. Bütün bu yazıları okuduktan sonra
“Feminizm hakkında beş yalan” size de çok tanıdık gelecek.
Bu sayımızın kapak tasarımı için Arzu Yayıntaş ve Zeynep Özatalay’a çok teşekkür ederiz.
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Paket paket demokrasi

Kendimizi
yönetmenin
ideal yollarını tartışaduralım,
hükümet özgürlüklere çizilen
sınırlarda gerçekleştirdiği mini
değişiklikleri açıkladı. Çoğunluğu muhafazakâr erkek
kadroların hazırladığı paket
ile tanımsız bir “eşbaşkanlık”
kavramı seçim yasasına girebildi. Eşbaşkanlığı iki erkeğin
yürütmesine dair tartışmalar,
kesin kurallar olmadan erkeklerin iktidarı paylaşmaya yanaşmayacaklarının işaretiydi.
Kamuda başörtüsü rahat
bırakılırken, kıyafetlerimizin
vücudumuzu sarma oranı,
pantolon değil etek giyme
zorunluluğu, etek ve yırtmaç
boyu, dekolte derinliği ve makyaja dair yasaklar sapasağlam
yerlerindeler. Bu dengesizliği
hatırlatanlar, inanç düşmanlığı

ile itham ediliyorlar.
Anadilde eğitim bir hak
olarak tanınmadı; anadile
sadece özel okullarda, “istenirse verilebilecek yan ders”
düzeyinde “göz yumuluyor”.
LGBTİ bireylerin yaşamlarını baskı altında tutan,
“cinsiyet yönelimi” ve “cinsel
kimlik” kavramlarının yasal
görünmezliği devam ediyor.
Nefret suçu tanımlarında, ayrımcılığa uğrayanların korunmasını sağlayacak düzeltme
ve eklemeler yapılmadı. Bu
tanımsızlıkla kullanıldığında,
güçlü kesimleri koruyup ifade
özgürlüğüne engel olacağı
aşikâr olan “nefret söylemi”
kavramı yasalaştı. Muktedirler dışındaki tüm kesimler
tepkilerini dile getirmeye
devam ediyor.

Yerel ve beynelmilel
kölelik halleri
Zorla evlilik, maaşsız
çalıştırma, borçlandırarak zorla
çalıştırma, çocuk sömürüsü,
insan ticareti gibi uygulamalar
“modern kölelik” olarak adlandırılıyor. Free Walk Foundation
adlı kuruluşun 162 ülkede
kölelik ve modern kölelik raporu Ekim 2013’te yayınlandı.
Dünya genelinde 29.8 milyon,
Türkiye’de ise 110-130 bin
insanın modern köle olarak
yaşamak zorunda kaldığı belirtilen rapora göre, en kötüler
sıralamasında 90. ülkeyiz.
Konya merkezli ŞefkatDer’in Ekim ayı başında
yayınladığı Türkiye Genelev
Raporu’na göre ise; 55 ilde
bulunan resmi genelevlerde
çalışan kadın sayısı 3 bin,
genelev harici vesikalı kadın

sayısı 15 bin, yasa dışı genelev,
randevu evi, otel ve sokaklarda
çalıştırılan vesikasız seks isçisi
kadın sayısı ise 100 binden
fazla. Türkiye’de bu alanda 50
bin çocuk istismar ediliyor.
Women’s Voices Now isimli
kuruluşun düzenlediği “Alınan
ve Satılan Kadınlar: Şiddete
Karşı Birleşen Sesler” adlı kısa
film festivali, başvuru bekliyor.
Başvurular 31 Aralık’a kadar
sürecek. İlk üçe girenlere
30 bin dolar ödül veriliyor.
Geçen sene konusu farklı olan
festivale Türkiye’den iki film
katılmış. Kadına yönelik şiddet
konulu tek film, kadınlardan
yana bakış açısına çok ters
olmasına rağmen, alternatifsiz
olduğu için ABD kongresi ve
BM yetkililerine izletilmiş.

Aile dostu bakanlık
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Türkiye’de Aile Yapısının Güçlendirilmesi ve Korunması Eylem Planı"
çerçevesinde “aileyi özendirmek ve
aile yapısını güçlendirmek” için "Aile
Dostu Kampanyası" başlattı; "20132017 Aile Değerlerinin Korunmasında
Medyanın Rolü Eylem Planı" yaptı.
Aile Dostu Kampanyası; şimdilik
TOKİ bünyesinde çekirdek aileye
yakın yaşayacak aile büyükleri için
aynı katta bir büyük bir küçük daire barındıran apartmanlar üretilmesini, aile
içi gönderilerin PTT Kargo ile ucuza
taşınmasını, sinema-tiyatro-müzelere
indirimli giriş sağlayacak aile kartlarını
içeriyor.
Dört yıllık medya eylem planında
TV izlemenin ne kadar yaygın ve artmakta olan bir eylem olduğu, ailelerin
birlikte vakit geçirirken en çok yerli
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dizi izledikleri belirtiliyor. Medyatik
bilginin gerçek bilgi olarak algılandığına vurgu yapılan raporda; çalışan, kocasına bağımlı olmayan, zorda kalırsa
boşanan, çocuğuna tek başına bakmayı
göze alan güçlü kadın tiplemelerinin
aile kurumuna zarar verdiği söyleni-

yor. Kötü rol modellerinin görünür
kılınmaması talep edilirken; MEB,
YÖK, RTÜK, TÜBİTAK gibi pek çok
kilit kurumdan, ödenek ayırarak kampanyalar organize etmeleri, üç ayda
bir raporlama yaparak faaliyetlerini
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
iletmeleri isteniyor.
Artık 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Birleşmiş Milletler tarafından
2011 yılında dünya genelinde kız ve
oğlan çocukları arasında süregelen
ayrımcılığı önlemek amacıyla ilan
edildi. Eğitim, beslenme, yasal haklar,
sağlık, şiddet gibi alanlardaki belirgin
ayrımcılığın aşılması için ilgili kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin özel
kampanyalar yürütmeleri ve farkındalık yaratılması hedefleniyor.
10 Ekim – Doğa değil tabii kaynaklardan sorumlu Enerji Bakanlığı

TÜRKİYE’DEN
ile kadın değil, ailenin işçisi "hanımlardan" sorumlu Aile Bakanlığı’nın,
evsel elektrik ve su tüketiminin azaltılmasını hedefleyen “Enerji Hanım”
kampanyası eğitiminde beş kadın
protestocuya şiddet uygulandı. Ev işini
cinsiyetlendirmeyi ve doğa katlinin
normalleştirilmesini kınayan kadınlar,
yaka paça salondan uzaklaştırılırken
darp edildiler. Bakan Fatma Şahin ise
“görüşlere saygılıyız, işimize bakalım”
diyerek konuşmasına devam etti.
6 Ekim – Bakan Hüseyin Çelik
“bir yarışma programı spikeri”nin dekoltesinden “çok aşırı, dünyada kabul
edilemez” diye bahsedince, ATV ile yapım şirketi, Çelik’in Gözde Kansu’yu
kast ettiğine kanat getirip birkaç saat
içinde işine son verildi. Bakan “ifade
özgürlüğünü kullandığını” açıkladı,
kadın hakları savunucuları iktidarın
yaptırım gücü ile ifade özgürlüğünün
farkını vurguladılar.
4 Ekim – Nevin Yıldırım’ın
davası başladı. Kadınlar ülkenin
çeşitli yerlerinden destek için Isparta
Adliyesi’ne geldiler. İstanbul Feminist
Kolektif, yaptığı açıklamada kadınların kendi adaletlerine başvurmak
durumunda kalmadığı bir toplum için,
tecavüzü engelleyen, tecavüzcüyü
yargılayan, toplumsal ve hukuksal
bir adalet kurmamızın şart olduğunu,
tecavüzden ancak tecavüzcüsünü öldürerek kurtulabilecek durumda olmanın
meşru müdafaa sayılması gerektiğini
vurguladı. Ayrıca Nevin Yıldırım’ın
tecavüzcüsüyle “gönül ilişkisi” olduğu
iddialarına cevaben, tecavüzlerin yüzde
90’ının “gönül ilişkisi olan” erkeklerce
gerçekleştirildiğini hatırlattı.
3 Ekim – Cam silerken düşerek
hayatını kaybeden Fatma Aldal’ın
davasında ev sahibi S.Ö. “taksirle öldürme” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İmece Kadın Sendikası
yetkilileri bu cezanın yeterli olmadığını
ancak ev işçilerinin hak mücadeleleri
için çok anlamlı olduğunu belirttiler.
1 Ekim – 2012 verilerine
göre çalışanların yüzde 29.7’si, yeni
işsizlerin ise yüzde 60’ı kadın. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadın
istihdamındaki hedeflerini yüzde 38
olarak açıkladı. Bu hedefe, hükümetin
hem çok çocuk hem ideal aile istekleriyle aynı anda ulaşabilmek için ücretli
doğum izininin 20 haftaya çıkarılması
söz konusu edilmişti. Ancak işverenlerin sert tepkisi sonucu, Bakan Faruk
Çelik “16 hafta kesin, pazarlıkla anlaşabilirseniz 18 hafta mümkün” gibi

değişik açıklamalarda bulundu. Bakan
Fatma Şahin, ASO başkanının kadın
istihdam paketi eleştirisine "Genç nüfusu kalkınmanın parçası yapmazsanız
ASO başkanının çocukları, çalıştıracak
erkek bile bulamayacak,” diye tepki
gösterdiğinde, kadınları güçlendirmekle çok da ilgilenmediğini bir kere
daha belli etmişti.
26 Eylül – BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Adalet
Bakanlığı’ndan “Karakol tecavüzü”
olayı, kamu görevlilerinin sicilleri ve
bakanlığın girişimleri hakkında bilgi
istedi. Biri emekli, ikisi çalışan polisler
R.T.’ye 2012’de karakolda tecavüz
etmişler, R.T.’nin şikayetine rağmen
dava açılmamıştı. 2013’te aynı emekli
polisin ikinci kere tecavüzüne uğrayan
R.T. hamile kalmış, intihara kalkışmış,
savcının “kürtaj yasak zaten, devlet

kayıt” genelgesi mevcut, ancak okul
çalışanları haberdar değil.
2013’ün ilk sekiz ayında, “aile konutu şerhi” (tapuda evin sahibi görünen
tarafın eşinden izinsiz evi satmasını engelleyen düzenleme) talebinde bulunan
kadınların ise üçte ikisi “çevre” baskısı
ile geri adım atıp ev üzerindeki haklarından vazgeçti.
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve
İnsan Hakları Derneği ilk etkinliğini 10
Eylül’de düzenledi. “Seks İşçiliği: Mitler
ve Gerçekler” başlıklı söyleşiye katılan
sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri,
seks işçilerini ilgilendiren politikaları
tartıştılar.
Jiyan halk pazarı, Diyarbakır Bağlar
Belediyesi bünyesinde açıldı. Tüm esnaf
kadın.
“Ataerkil düzenin tanımladığı
erkeklik kurumuna da eleştirel bir

tecavüz bebeğine bakar” demesi sonucu medyaya başvurmuş, manşetlere
çıkınca gerekli savcılık yazısını alıp
kürtaj olabilmişti. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’nda kadına şiddetle ilgili
beş savcı da erkek. Adalet Bakanlığı
çalışanlarının ise üçte biri kadın.
TÜİK verilerine göre son beş yılda
yüzde 30 artan tecavüz vakalarında,
saldırılanların yarısı çocuk. Tecavüz
edilenlerin onda biri oğlan çocuğu. 5-10
yaş arası çocukların yüzde 55’i ensest
mağduru. Kadınları istismar edenlerin
yüzde 83’ü eşleri. Son 15 yılda tecavüzden yargılanan 409 polis, asker, özel
tim, gardiyan ve korucudan hiçbiri ceza
almamış.
Sığınma evinde kalan kadınlar
çocuklarını okula kayıt ettirdiklerinde,
baba, e-okul sistemi üzerinden çocuğu
bularak kadına da erişebiliyor. “Gizli

bakış açımız var. Sistemin size sunduğu
seçeneklerden birini seçmek zorunda
değilsiniz” diyen Voltrans trans erkek
inisiyatifi, Mart 2012’de başladıkları
uzun metrajlı belgesel çalışmasının ilk
fragmanını yayınladı. Belgeselde 25
Eylül’de kaybettiğimiz, LGBT hareketin
önde gelen aktivistlerinden Ali Arıkan
da yer alıyor. Filmi internet üzerinden
izlemek mümkün.
Antep’teki ‘Toplumsal Cinsiyet ve
LGBT Çalışma Grubu’ ZeugMADİ,
Edirne’de Trakya LGBTQİ adlı oluşum,
heteroseksizm karşıtı mücadelenin
yayıldığının güzel habercileri olarak
güçleniyorlar. CHP Kadıköy Gençlik
Örgütü bünyesindeki LGBT kurulu, partinin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri güvence altına alacak politikalar
geliştirmesini amaçlayan raporunu 15
Aralık 2013’te bitirmeyi planlanıyor.
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Kadın bedeninin fabrikaya dönüşmesi:

Hindistan’da taşıyıcı annelik
Hindistan’da taşıyıcı anneliğin
yasallaştırılmasının ardından, taşıyıcı
anneler için Gujarat eyaletinde özel
bir klinik açıldı. Klinikte çocuk sahibi
olamayan yabancı çiftler, yoksul Hintli
kadınları taşıyıcı anne olarak kullanıp
çocuk sahibi oluyorlar. “Rahmin kiralanması” ya da “çocuk fabrikası” olarak
adlandırılan bu yeni sanayinin, sadece
Hindistan’a yılda ortalama 2.3 milyar
dolar getirmesi bekleniyor.
Kliniğin web sayfasındaki bilgiye göre, yılda ortalama 110 bebeğin dünyaya
geldiği klinikte Haziran 2012’ye kadar
29 farklı ülkeden çift çocuk sahibi oldu.
Bugüne kadar klinikte 253 erkek ve 247
kız olmak üzere toplam 500 çocuk dünyaya geldi. Kliniğe ilginin nedeninin,
Hindistan’da taşıyıcı annelik sürecinin
Amerika gibi taşıyıcı anneliğin yasal

olarak mümkün olduğu diğer ülkelere
göre daha az bürokratik ve daha ucuz
olması gösteriliyor. Bir çocuk sahibi
olmak için bir çiftin ödemesi gereken
ücret 28 bin dolar. Bu miktarın sadece
8 bin doları taşıyıcı anneye veriliyor.
Bebeklerin
ikiz
olması durumunda taşıyıcı anne
fazladan iki bin
dolar daha alıyor.
Ülkeye gelemeyen çiftler, sperm
veya embriyoları
kurye aracılığıyla
Hindistan’a yollayıp dokuz ay
sonunda bebeklerini almaya gelebiliyorlar. Taşıyıcı

anne olmak için yaş sınırı 35 iken, her
kadın en fazla beş çocuk doğurabiliyor.
Hindistan’da kadın bedeninin fabrikaya dönüştürülmesinin önünü açan bu
uygulama, genç ve yoksul kadınların
bedenleri üzerinden yeni bir sanayi
alanının da ortaya çıkmasına sebep
oldu. Hem devlet düzenlemeleri hem
de özel girişimcilerin desteğini alan
bu yeni sanayi, doğrudan kadın bedenini kullanarak büyümeye devam
edeceğe benziyor.

Engelli kadınların uluslararası örgütlenme mücadelesi
1970’lerden bu yana yerel düzeyde
örgütlenen engelliler son yıllarda
uluslararası düzeyde önemli bir yol
kat etmiş olsa da engelli kadınların
sesi fazla duyulmadı. Engelli kadınların
hakları, eşit toplumsal ve ekonomik
fırsatlara erişmeleri; toplumsal önyargılar, damgalamalar ve yoksulluk
nedeniyle engellendi. Bu engellemeler
hem zengin hem de yoksul ülkelerde
farklı biçimler alsa da küresel boyutta
bir ayrımcılığa neden oldu. Bu durum
sağlık, eğitim, çalışma gibi temel
haklardan yoksun bırakılmalarından
engelli kadınların düşük statülü işlerde
düşük ücretlerle istihdam edilmelerine
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kadar varıyor. Ancak engelli kadınların engelli erkeklerden daha fazla
ayrımcılığa uğramaları şimdiye kadar
daha çok yardım dernekleri ya da refah
bağlamında ele alındı. Engelli hareketi
de buna paralel olarak erkeklerin hakim
olduğu bir alan oldu. Aslında engelli
kadınlar, engelli olmayan kadınların
yüzyüze kaldıkları zorlukların yanısıra
bütün bunları engellilik dolayımında da
yaşıyorlar.
Engelli kadınların ulusal sınırların
ötesinde bir araya gelmesinin ardındaki
en önemli etkenlerden biri, 1995 yılında
Pekin’de gerçekleştirilen Birleşmiş
Milletler Dördüncü Dünya Kadın

Konferansı’ndan bir gün önce 25 ülkeden 200 engelli kadının bir araya gelmesiydi. Engelli kadınlar bu konferansta
hazırlanan Eylem Platformu belgesinde,
eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve bilgi
alanlarında “engellerin kaldırılması”
gereksinimine vurgu yaparak belgenin
dilinin farklılaşmasını sağladılar. Bundan sonra, Disabled Women’s Network
Ontario (Ontario Engelli Kadınlar Ağı,
DAWN Ontario) ve Women with Disabilities Australia (Avusturalya’lı Engelli
Kadınlar, WWDA) gibi örgütlenmeler
ve ağlar zamanla daha kurumsal bir yapı kazanırken, net politik gündemlerle
kampanya grupları oluşmaya başladı.
Yasal destek ve farkındalık yaratma
kampanyaları bunların başında geliyor.
Pekin’deki konferansta kurulmuş
olan International Network of Women
with Disabilities (Uluslararası Engelli
Kadınlar Ağı, INWWD) e-grubu da
gelişerek kullanılmaya devam ediyor.
Pekin konferansı engelli kadınların
örgütlenmesi için bir dönüm noktasıyken, çeşitli eylemlerin ve uluslararası
düzeyde örgütlenmelerin önünü de yine
kadınların kendi mücadelesiyle açtı.
Hareketin geleceğini bugünden tahmin
etmek güç de olsa bütün engelli kadınlar için umut verici olduğu bir gerçek.

DÜNYADAN

Uluslararası Feminist Ağ Projesi
Uluslararası feminist ağ projesi,
dünyanın
farklı
coğrafyalarında
yaşayan feminist örgütlenmeleri ve
aktivistleri bir araya getirmek için
kurulmuş bağımsız bir örgütlenme ağı.
Bu ağın kurulmasının temel amacı;
farklı coğrafya ve bağlamlarda örgütlü
feminist grupların ve aktivistlerin her
zaman aynı olmayan mücadelelerine
rağmen durumlarının, yükümlülüklerinin, düşüncelerinin ve hareketlerinin
çoğulluğundan güç almak. Proje
metninde mücadelelerinin, talep ve
hareket biçimlerinin, farklılıklara rağmen bir noktada birleştiği belirtiliyor:
Özgürleşmemiz için eşit fırsatların
olmayışı.
Cinsiyetçilik ve kadına yönelik

baskıların aynı feminizm gibi evrensel olduğunu belirten feminist
ağa Amerika, Avrupa, Afrika, Latin
Amerika ve Uzak Doğu ülkelerindeki birçok feminist örgütlenmelerin ve bağımsız feministlerin yanı
sıra Türkiye’den katılanlar arasında
Sosyalist Feminist Kolektif de var.
Uluslararası Feminist Ağ’ın
amacı dünyadaki feminist aktivistlerle bir arada çalışmak. Sosyalist
Feminist Kolektif olarak ağ ile ilk
paylaşımımız Gezi Parkı eylemleri
sürecinde yürüttüğümüz feminist
direniş oldu. Ağ ile ilgili daha fazla
bilgi edinmek ve ağa dahil olmak
için feministnetworkproject.wordpress.com adresi ziyaret edilebilir.

Almanya nüfus cüzdanlarına Kürtaj tartışmaları
bitmiyor!
3. cinsiyeti ekliyor
Kürtaj, kadın cinselliği ve doğurganlığı üzerinde söz saAlmanya, Kasım 2013’ten itibaren interseks doğan bebeklerin
üçüncü bir cinsiyet seçeneği altında nüfusa kaydolmalarına olanak
sağlayarak nüfus kayıtlarında 3. cinsiyet seçeneğini sunan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bu üçüncü cinsiyet seçeneği “belirsiz cinsiyet”
adını taşıyacak. Şu anda cinsiyeti kadın veya erkek olarak tanımlanamayan interseks bebekler, hastane çalışanları tarafından bazı
keyfi standartlar uygulanarak (örn. penis boyu) ve cinsiyet ve cinsel
kimliğin karmaşıklığı görmezden gelinerek kadın veya erkek olarak
nüfusa geçiriliyor. Ayrıca birçok interseks bebeğe hemen doğum
sonrası “normale dönüştürme” ameliyatı yapılıyor. Bu ameliyatlara
gerekçe olarak çocukların ergenlik çağında ayrımcılığa uğramasını
engellemek gösteriliyor. Fakat birçok interseks birey, yetişkinlik çağına geldiğinde geçirmiş oldukları ameliyatların cinsel kimliklerine
uymadığından şikâyet ederek kendi istekleri doğrultusunda başka
cinsiyet ameliyatları geçiriyor. Ayrıca bu normalleştirici ameliyatların cinsel hissizliğe yol açma riskinin yüksek olduğu biliniyor.
İnterseks bireyler çoğunlukla belirsiz fiziksel cinsiyet karakteristiklerine sahip kişiler olarak tanımlansalar da dışsal organlarda
cinsiyeti belirli, fakat içsel üreme sistemi dış organlara uymayan
interseks bireyler de mevcut. Almanya’daki yasa ise sadece dışsal
görünüş üzerinden işleyecek. Almanya’da hukukçular, bu kategorinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, bunun bir 3. cinsiyetin
kabulü olmadığını, yasanın sadece dar bir grubu kapsadığını
belirtiyor. Yani Almanya’nın 3. cinsiyet kategorisini yürürlüğe
sokması, interseks bireylerin hakları açısından olumlu fakat ufak
bir adım olarak
görülüyor. Bu yeni
cinsiyet kategorisinin interseks
bireylere danışılmadan uygulanan
cinsiyet ameliyatlarının önüne geçip
geçmeyeceği ise
ileriki yıllarda görülecek.

hibi olma hırsındaki iktidarlarla kendi bedenleri üzerindeki
tasarruflarını savunan kadınlar arasındaki mücadelenin sürdüğü en belirgin alanlardan biri olarak, dünyanın her yerinde
tartışılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Katolik Kilisesi ve Katolik ülkelerin
hükümetleri, taviz vermeyen kürtaj karşıtı pozisyonlarından
kimi geri adımlar atmak durumunda kaldılar: İrlanda’da
hamileliğin kadının hayatını tehlikeye attığı durumlarda
uygulanan “tedavi edici” kürtajın yasallaşması -ki bu hayati
tehlike durumlarına, hamileliğin kadının psikolojisini ciddi
şekilde tehdit etmesi de dahil- buna bir örnek. Latin Amerika’daki en katı kürtaj yasalarına sahip ülkelerden Şili’de ise,
binlerce kişiyi sokaklara döken kürtajın yasallaşması yanlısı
eylemlerin vereceği neticeyi önümüzdeki aylarda göreceğiz.
Bu cenahta yaşanan en şaşırtıcı gelişme ise, kuşkusuz
Papa Francis’in Katolik Kilisesi’nin kürtaj (ve eşcinsellik)
konusundaki “saplantılı” yaklaşımını eleştirmesi oldu. Kilise
hiyerarşisinin en tepesinden gelen bu (öz)eleştirinin, başta
Latin Amerika olmak üzere, pek çok yerde olumlu gelişmelere yol açması bekleniyor.
Kürtajın her daim gündelik siyasete malzeme edildiği
ABD’de ise durum çok iç açıcı değil. Geçtiğimiz ağustos
ayında, Teksas’ta kürtaj hakkını kısıtlayacak bir yasanın
parlamentodan geçmesini önlemek için 13 saat boyunca
aralıksız konuşan Wendy Davis’in (Demokrat Senatör)
çabası, yalnızca son üç ayda (Teksas dahil) pek çok eyalette
çıkartılan kısıtlayıcı yasaların gölgesinde kaldı. 20 haftayı
geçen gebeliklerde kürtajın yasaklanması, kürtaj uygulayan
sağlık kurumlarından devlet fonlarının çekilmesi, kürtajın
sağlık sigortasına dahil edilmemesi gibi çeşitli yasal müdahaleler şu anda pek çok eyaletin gündeminde. Başta Amerika
ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede “Fetüs 20. haftadan
itibaren yapılan kürtaj esnasında acı çeker mi?” konulu bilimsel (!) tartışmanın hortlaması, bu cephedeki mücadelenin
önünde daha pek çok zorlu kavşaklar olduğuna işaret ediyor.
feminist
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Tehdit ve tehlike tarihçesinde
Gezi-ci kadınlar

Hem kendine hem başkalarına yönelik, kimden ne zaman geleceği bilinmeyen her
türlü tacizkâr hareketin en küçük olasılığının her an farkında olarak – kendince
‘hazırlıklı’ olarak – yolda yürümek, eylemde slogan atmak, ara sokaklarda polisten
kaçmak kolay değildir elbette

S

Feride Eralp

okaklarda kadın olmak veya
kadın olarak sokaklarda var
olmak kolay iş değil açıkçası. Bin bir türlü cambazlık
ister, yolları, yordamları iyi bilmek
ister. Hem korkmak hem de fazlaca
korkmamak ister. Yani gerektiği kadar
korkmak, yani daimi bir hafif tedirginlik
hali içinde olmak... Nereden yürüyüp
nereden yürümemek gerektiğine karar
vermek için sokaktaki erkek sayısını
kadın sayısına bölüp çarpıp çıkarırken
hesap kitap uzmanı olur insan. Kafayı
çevirmeden 360 derece görüş açısı
tutturabilmek başlı başına bir zanaattir
mesela, bu seferliğine babadan oğula
değil de annelerden kızlarına, kızlardan
annelere, arkadaştan arkadaşa, kadından
kadına aktarılagelen. Hem kendine hem
başkalarına yönelik, kimden ne zaman
geleceği bilinmeyen her türlü tacizkâr
hareketin en küçük olasılığının her an
farkında olarak -kendince “hazırlıklı”
olarak- yolda yürümek, eylemde slogan
atmak, ara sokaklarda polisten kaçmak
kolay değildir elbette. En korkunç olan;
omzundan yakalayacak o elin nerelere,
ne kadar ileriye gidebileceğini tahmin
edebilmektir; o tahminle, o tahmin
edebilişin hayaletleri ve karabasanlarıyla mücadele etmek, bunu bile bile
o eylemde bulunmaktır. Biber gazını
mumla arar insan. Şu çeviğin gözündeki
nefretle ağzından çıkacaklar arasındaki
dar alanda, ağzı ile bedeninin yapabilecekleri arasındaki kısa mesafede sıkışıp,
tıkılıp kalmayayım yeter ki, bu öteki
ihtimalse evet, “Biber gazı oley!” Ama
o sokaklar, eylem olsun olmasın bu
“öteki ihtimallerin” tehdidiyle birlikte
yaşadığımız yerler değil miydi bizim?
Polisle daha da çok güvensizleşen ama
polisin yokluğunda da güvenle yürüyemediğimiz.
“Peki ya Gezi? Ya Gezi’deki kadın
çoğunluğu? Taciz alanı diye bildiğimiz
parkların gece-gündüz kadın dolu olması? Hükümetin kadın politikalarına kadınların tepkileri?” diyeceksiniz, değil
mi? Gezi eylemleriyle kendini sokağa
atanların, “Bırak evi bok götürsün”
8
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diyenlerin mevcut hükümetin kadınları
her yönden kıstıran, alanlarını daraltan,
kadın üzerinden ama kadınsız politika
yapma tutumuna tepkileri ve buna karşı
eylemlilikleri, azımsanacak mesele
değil tabii. Bu elbette bir şey demek olmalı, şimdisiyle eskisi Türkiye’de aynı
olmamalı, olamamalı, değil mi? Çünkü
Gezi’den beri "önce"li ve "sonra"lı bir
dille konuşur olduk hepimiz, "neler
değişti"nin diliyle... Belki değişimin değil de, değişme ihtimallerinin, Gezi’nin
yaptıkları, ettikleri, elde ettikleri değil
de mümkün kıldıklarıyla düşünmek,
konuşmak, umutlanmaktı daha işe yarar

olan. Ve bu durumda, mümkün kılınan
da, kadın olarak yaşadıklarımızın -polis
tacizinin ve hükümetin kadın düşmanı
politikalarına karşı tepkilerimizin mesela- daha görünür, daha kitlesel hale
gelebilmesiydi belki de. Ama Gezi ve
kadın olmak denince, benim aklıma
değişimlerle birlikte değiş(e)meyenler
de geliyor ne yazık ki. Belki “BU daha
başlangıç, mücadeleye devam!”dır,
evet -hem de “bu”su özel vurguluama kadınlar için, evde, sokakta, işte,
nezarethanede kadın olanlar için, ses
çıkaran, hem de hükümete, devlete, erk
sahibi olanlara karşı olanca gücüyle ses

çıkaran, “bedenim, emeğim, kimliğim,
rahmim, enerji ısrafım, mutfaktaki
tutumum, televizyon programındaki
görüntüm, özgürlüğüm ve nasıl bir özgürlük hayal ettiğim, kısacası her şeyim
hakkında söz söyleme cüretini nereden
buluyorsunuz?” diyen kadınlar için bu
“daha başlangıç” değil. Kadınları taciz
etmeye, onlara tecavüz etmeye, edenleri
korumaya, bunun yapılacağı ortamı
mümkün kılmaya sistematik yaklaşım
geliştiren -hatta geliştiregelen- Devlet
için de bu “daha başlangıç” değil.
Şu Gezi sürecinde birçoğumuz polisin sözlü veya fiziksel cinsel tacizine
veya bunun tehdidine maruz kaldık.
Akreplerde ve gözaltı araçlarında yaşananlar dilden dile yayıldı. Eylem K.’nın
veya Deniz E.’nin hikayesini okurken
kendimizi düşündük, kendimizi onların
yerine koyabildik. Bir sonraki polis memuruna daha kızgın baktık belki, belki
onun bizi yakalamasından biraz daha
korktuk. Birçoğumuz gözaltında “ince”
arama adında bir uygulamayla tanıştık.
Toplumsal olaylar kapsamında alınan
kişilere, hele ki savcılık izni olmadan bu
tür çıplak aramanın yapılamayacağını
öğrendik. Hayır! dememiz gerektiğini,
ama bazen hayır demenin hiçbir şey
farkettirmediğini... Ama “toplumsal
olaylar” kapsamında gözaltına alınıp da
çıplak aranan, cinsel tacize uğrayan ilk
kadınlar biz değildik. Biz hikayenin devamıydık yalnızca; ne başı ne de sonu.
Buna karşı örgütlenirken, “Tayyipsiz,
Tacizsiz Hava Sahamızı” ararken de
farkındaydık tacizin, tecavüzün; bunun
tehdidinin devletin, devletliliğin, rıza
göstermeyen, başkaldıran kadınlara
karşı artık bilindik bir silahı olduğunun.
Bizim için o anda devletlilik Tayyip’ti,
onun bizi taciz ederken ve ettiği için
kahraman ilan ettiği polisiydi. Ama
daha niceleri olmuştu devlet, kimlerde
vücut bulmuştu saymakla bitmez; bu
başbakanla gelmeyeceğini ve onunla
gitmeyeceğini belki en iyi biz kadınlar
bilmeliydik. Kürt coğrafyasında, sömürgeci politikaların da kendilerini kadın
bedeninin talanı üzerinden kurduklarını
en çok biz kadınlar unutmamalıydık.
Unutmayınca, askerlerinin ölü kadın
gerilla bedenlerini taciz ettiği bu devletin, direnişte olan kadınlara duyduğu
kin şaşırtıcı olmayı bırakıveriyor. Zaten
öldürülmüş olan kadın bedeni niçin bir
de tacizle pasifize edilmeli, ölümde bile
elinde tuttuğu, devleti cansız varlığıyla
bile tırstırıp tiksindiren o gücünden
yoksun bırakılmalı? Yani neydi o kadar
korkunç olan direnen kadın bedeninde
ki tacizle sökülüp atılmalı, büyüsü
bozulmalıydı? Belli ki kadın olarak

devletin gücüne karşı durmak, polisinin, askerinin, tankının, TOMA’sının
karşısına geçip meydan okumak tehlike
oluşturmak demekti. Bu kadınlar yalnızca devlet veya hükümet politikalarına aykırı görüşleri olduğu için böylesi
cinselleştirilmiş bir devlet şiddetinin
nesnesi olmadılar. Hayır, direnişte olan,
savaşta olan, kısacası “olmaması gereken yerde” ısrarla duran o bedenlerinin
ta kendisiydi tehdit. Yani dağda veya
sokakta veya parktaki varlıkları; yani
polisin, askerin gözüne bakıyor olmaları; yani kendi kaderini kendi gücüyle ve
izin almadan tayin eden kadınların direnişteki bedenleri, devletin erkek mantığına, egemenliğinin özüne ters düştüğü
için göz yumulamazdı. Ve bu yüzden
gözaltına almak, gaz sıkmak, biraz
hırpalamak da yetmezdi. Devlet yıllarca
boşuna mı öğrenmişti Kürdistan’da yıldırırken aynı zamanda yok etmenin, silinemeyecek izler bırakmanın, yalnızca
şimdileri değil gelecekleri ve umutları
da köylerle, ilçelerle birlikte yakmanın

Anladım ki biz
kadınlar için kamusal
alan yalnızca mekan
değil, ayrıca zamandır
da. Yani içerisinde
olmamamız gereken
bir yer değil sadece,
bir de zaman dilimi.
Gece...
yollarını. Licê’de anlatmışlardı ya hani
kadınlar, köylerden alınan gelinleri,
“gelinlik yaşta kadınları.” Hani, onların
karakollara götürüldüklerini, sonra
beraber alındıkları akraba erkeklerin
onların çığlıklarını duyduklarını, ama
onların asla, hiçbir şeyi anlatmadığını.
Ve “Türkçesi iyi” diye Türk olduğu
anlaşılıp götürülmeyen kadını. Ve kucağınıza yeni doğmuş çocuk alın, öyle
kadınları almıyorlar diye uyarılanları.
Ve o götürülüp de tecavüz edilen kadınların bir daha asla evlenmediklerini
anlatmışlardı hani. Çocukların şimdi
o kadınları görünce korkup annelerinin arkasında saklandıklarını, sanki
öcülermiş gibi, sanki hayaletlermiş gibi.
Sanki zamanın ilerlemesi ihtimali bile
ellerinden alınmış, yalnızca geçmişteki
korkunç âna, o ânın vücut bulmuş haline
sıkıştırılmışlar gibi. Licê’nin yakılışını
sonsuz bir şimdi olarak taşımaya hapsedilmiş, unutulmak istenen ama asla
unutulamayacak olan bir şiddete tanık

ve kanıt bedenler olarak kalakalmış
kadınlar. Çocuklar saklanmasın da ne
yapsın. Evet, Devlet bu, unutmasını da
bilir, unutmamasını da ya da daha doğrusu, yapılanı unuttururken yöntemleri
unutmamasını pek iyi bilir. Direnişlerin
yalnızca bastırılması için değil de ruhunun ezilmesi, gururunun, umudunun
kırılması, geleceksiz bir geçmişe hapis
vücutlardan mevcut kılınması için kadın
bedeninin ne kadar stratejik olduğunu
biz unutsak da Devlet unutmaz.
Şimdilerde barış denen o şey her
neyse, onu bile diktiği kalekollarla ve
şehir ve köy ortalarında gittikçe daha
fazla kol gezen asker-polis varlığıyla,
kadın bedenine sürekli bir taciz haline,
böylece de yeni bir ezme, yeni bir yönetim biçimine dönüştürmeye çalışırken
bu Devlet, Gezi’deki polis tacizini ve
bu tacize karşı ve bu tacize rağmen kadınların direnişini bu bağlam içerisinde,
bu tarihin bir parçası olarak düşünmek
anlamlı geliyor bana. Tüm bu yıldırma
politikalarına maruz bırakılan Kürt
kadınlarının hapishaneyi bile kadın
akademisi olarak kurgulama hallerini
unutmadan düşünmek hem de...
Ama Gezi’de polisle yüzyüze
kalmak bir şey daha öğretti bana,
belki bilindik ama böylesine ağırlığını hissetmemiş olduğum bir şey:
Anladım ki biz kadınlar için kamusal
alan yalnızca mekan değil, ayrıca
zamandır da. Yani içerisinde olmamamız gereken bir yer değil sadece,
bir de zaman dilimi. Gece. Gezi’de
kadın olmak gece polisle karşı karşıya gelmek demekti benim için ve
hem o adamın, genç polis adamın
ağzından, gözlerinden, bedeninden
bana karşı, bize karşı fışkıran nefreti
hem de o nefretin içinde devletin gece ve sokakta ve kadın olduğum için
benden, bizden, alması gereken öcü,
öç zorunluluğunu gördüm. Baktım
etrafıma, hepimiz coplanıyoruz, evet.
Ama kadınları yakalayıp coplarken
ağzından dökülüveren sözler başka
bir nefret taşıyor. “Orospu” derken
o çevik, bizi nasıl yatıracağının, tam
ne yapacağının tehditlerini savururken, bedenimizden gece, sokakta ve
karşısında olduğumuz için aldığı öç;
devletin erkiyle kendi erkinin birleştiği, polisin devlet, devletin polis
olduğu ve hepsinin de bütünüyle
erk-ek olduğu bir öç. Bazı kadınların
bedenlerini “korumak” adı altında
bazı başka kadınların bedenlerini
polisin şiddetini hak ediyor kılmak
da böylesi bir devlet erk-ekliğinin
boynunun borcu tabii.
Ama zaten, “kahrolsun bağzı şeyler”.
feminist
politika

9

mutfak cadıları

Eyvah!
AKP yine kadın istihdamı paketi açıyor…

Bir yanda kendi tabanındaki kadınların baskısı diğer yanda sermayenin ucuz emek
ihtiyacı AKP’yi "iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma" adı altında kadınların aileye
bağımlılığını güçlendirerek ücretli emek gücüne katılmalarını mümkün kılacak
modeller geliştirmeye zorluyor
Hülya Osmanağaoğlu

N

e zaman AKP paket açmaktan bahsetti, memleketin
tüm ezilenlerinin kalbi
korkuyla küt küt atmaya
başladı. “Sıra kimde?” diye bekler
olduk. Hayatımız torbalarla, paketlerle şekillendiriliyor. Torba yasalarla
kadınların evde çocuk bakımı ve ev
işlerini aksatmadan niteliksiz işlerde
çalışmaları norm haline getirilirken,
torba davalarla toplumsal muhalefet
sindiriliyor. Son demokrasi paketi
ile anadilde eğitim piyasalaştırılırken
kadınlar, anadilde eğitim ve kamusal
alanda Kürtçe hizmet alma hakkı için
bir başka paketi bekliyor. Sırada kıdem
tazminatı ve kadın istihdamı paketleri
var. 2008’deki istihdam paketini hatırlayınca korkmamak mümkün değil.
Kreş hakkı kullanılmaz hale gelmiş,
ilk defa işe giren kadınların sigorta
primlerinin yarısı işverenler için yine
işçilerin cebinden çıkmış ve işsizlik fonundan devlet tarafından karşılanmıştı.
Sonuç; işçilere ait işsizlik fonundan
yapılan prim desteklerini alan Aynur
Bektaş’ın Hey Tekstil’de yaptığı gibi,
işçileri aylarca ödenmeyen maaş ve
kıdem tazminatlarıyla ortada bırakan
patronlar oldu. Tesadüf olmasa gerek
kadın girişimciliğinin desteklenmesi
demagojisiyle mikro kredi mucizesi
balonunun patlaması da aynı döneme
denk geldi. Evdeki bakım emeğinin
yükünü kadınlardan sermayeye aktarma niyeti taşımayan tüm bu paket
ve torbalar, AKP’nin ve sermayenin
beklentilerini de karşılayamadı. Ve
yine yeniden gündemimizde kadın
istihdamı paketi var…
Bakanlığının adı “aile” olan hükümet, paketleriyle kadınları değil, aileyi
güçlendirmeye çalışıyor. Kadınları
ücretli emek gücüne dahil etmenin patriyarka ile kapitalizm arasında gerilime
neden olacağını ve kadınların bağımsız
gelir elde etmesinin bir ideolojik
kalıntı olduğu varsayılan patriyarkayı
zayıflatacağını iddia eden liberal
tezleri boşa düşüren erkek egemen
sistem, edindiği tarihsel deneyimler
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ışığında koruma mekanizmalarını da
yenileyerek kendini güçlendiriyor.
Patriyarka, Türkiye’de AKP tipi yeni
muhafazakârlıkta ifadesini bulan ideolojik altyapısı ile kadınların öncelikli
görevinin milletin gelecek nesillerini
oluşturacak çocukları doğurmak ve
büyütmek olduğunu iddia ediyor. Bu
hedef, 2040’lı yıllarda Kürt nüfusun
Türk nüfusunu aşmasını önlemek gibi
her türden devrimci dönüşüme mesafeli
dindar nesiller yetiştirmeyi de içeriyor.
Ancak aynı muhafazakâr siyasetin
neoliberal yanı, niteliksiz emeğe dayanarak sermaye birikimini hızlandırmak
için ucuz kadın emeğine her gün daha
fazla ihtiyaç duyuyor. Bu noktada kapitalizm ve patriyarka ittifakı, “iş ve aile
yaşamını uyumlulaştırma politikaları”
adı altında yeniden yapılanıyor. Basında
her gün değişik biçimlerde sunulan
paketin omurgasını, kadınlara 18 hafta
doğum izni, en fazla iki çocuk için söz
konusu olan iki yıl sigorta primlerini
borçlanma hakkında iki çocuk sınırını
kaldırma ve kadınların kendi cebinden
bu primleri ödeyerek emekli olabilmeleri uygulamasının devamı oluşturuyor.
Doğumdan sonraki iki yıl boyunca
yarım zamanlı çalışarak tam ücret alma
ve aradaki farkın devlet tarafından karşılanması türünde maddeler üzerinde
de tartışma devam ediyor. Kadınların

işe ara verdikleri dönemde, yerlerine
özel istihdam bürolarından sağlanacak
geçici işçilerin çalıştırılması hedefi de,
bu paketin esnek çalışmayı kural haline getirme girişimlerinin bir parçası.
Kıdem tazminatı tartışmalarıyla eş zamanlı yürüyen esnek çalışma ve kiralık
işçi modelleri, güvencesiz çalışmayı
sermayenin talebi uyarınca yaygınlaştırmayı hedefliyor. Belli ki ücretli
kadın emeğinin, özel istihdam büroları
aracılığıyla “sürekli olarak” süreksiz,
güvencesiz ve niteliksiz işlerde istihdamı söz konusu olacak. Tüm bunlar 2008
yılında çıkan SSGSS yasası ile yükselen
emeklilik yaşı, çalışma yılı ve prim
gün sayısı uygulamalarıyla bir araya
geldiğinde, kadınlar hayatları boyunca
ucuz emek olarak çalışıp ilerleyen yaşlarında kocalarının sağlık güvencesine
ve emeklilik gelirine mahkûm olmaya
devam edecekler anlamına geliyor.
Yani bir ömür boyu çocuk bakımının
ve evdeki erkeğin hizmetinin yükünü
çekerek esnek çalışmaya mecbur
kalacak, diğer yandan da onca yıl harcanan emeğe rağmen kendilerine ait bir
emeklilik gelirine ve sosyal güvenceye
sahip olamayacaklar. Ücret alırken
bile isterlerse aileden bağımsızlaşacak
düzeyde bir gelir elde edemeyecekleri
gibi, hem evde hem de işte çalışıp çifte
mesai yapacaklar. Bunun adı da aile ve

mutfak cadıları
önündeki engelleri yıllardır kaldırıyoruz.
iş yaşamını uyumlulaştırarak kadınları
Peki, kadınların ücretli emek
Asla buna yeni bir engel koymayız.
desteklemek olacak.
gücüne katılımlarını artırmak için
[…] Şimdi nüfus projeksiyonuna göre
Patriyarkal kapitalizmin neoliberalne yapmalı?
eğer siz eğitimli genç nüfusu yeterince
yeni muhafazakâr versiyonu, aile ve
Öncelikle, kadınları aile içine
kalkınmanın parçası yapamazsanız, o
iş yaşamını uyumlulaştırma politikası
hapseden ve sadece ailenin bir parçası
zaman başkanın çocukları çalıştıracak
başlığı altında cinsiyetçi iş bölümünü
olarak konumlandıran, evdeki cinsiyetçi
erkek bile bulamayacaklar. […] Paketin
yasalaştırıyor. Ev işlerinden ve çocuk baiçeriğine baktığınız zaman da başkanın
işbölümüne dokunmayan her türlü
kımından tümüyle kadınları sorumlu tuhassasiyetinde olduğu gibi doğum izindüzenlemeye karşı çıkmak, “iş ve aile
tarken, soyut eşitlik anlayışını bile tahrif
lerinde, süt izinlerinde de çok önemli bir
yaşamını uyumlulaştırma politikaları”na
ediyor. Kadınları istihdama katma prodenge tutturduk ki hem istihdamda kadın
açıkça hayır demek gerekiyor. Kadınlara
pagandasına eşlik eden kamuda başörtü
olsun hem aile ve iş yaşantısı uyumu
dayatılan esnek, geçici ve güvencesiz
yasağına son veren kararlara, TRT’nin
sağlansın.”
çalışmaya karşı ücretlerde indirim
kadrolu vaizi Ömer Tuğrul İnançer’in
Fatma Şahin, bir başka konuşmasınolmaksızın çalışma saatlerini azaltarak,
çalışan kadının yuvasının dağıldığı
da da gündeminde kadınlar olmadığını
35 saat iş haftası uygulaması aracılığıyla
eleştirisi eşlik ediyor. Hamile
işsizliği azaltmak hedeflenmeli.
kadınların sokağa çıkmaması tüKadınların, ücretli emek gücüne
ründe kadınları kamusal alandan
katıldıklarında evdeki cinsiyetçi
dışlayan yaklaşımlarına rağmen
iş bölümünün uzantısı sayılacak
İnançer’in TRT programlarında
işlerde çalıştırılmasına karşı poliyer almaya devam etmesi, kuştikalar üreterek, cinsiyetçi kadın
kusuz AKP çoğunluğunun kaişi- erkek işi ayrımını aşmak
dınlara biçtiği esas rolün sadece
için her iş kolunda, meslekte
“ev kadını” olup üç-beş çocuk
ve görev dağılımında bu ayrımı
doğurmaktan ibaret olduğunu
aşacak şekilde pozitif ayrımcılık
gösteriyor. Ancak muhafazakâr
ve kota uygulanmalı. Eş değer
kadınların mücadelesi sonucunişe eşit ücret ödenmesi garanti
da, yıllarca kamuda başörtüsü
altına alınmalı, iş yerlerinde
sorununa ilişkin adım atmayan
kadın çalışanların haklarının
AKP, yeni seçim döneminde
korunmasını denetleyecek kahem kamuda hem mecliste badınlardan oluşan bağımsız iş
şörtülü kadınların önünü açmak
teftiş kurulları oluşturulmalı.
zorunda kaldı. Yani bir yanda
Kız çocuklarının eğitiminde
kendi tabanındaki kadınların
pozitif ayrımcılık uygulanmalı,
baskısı, diğer yanda sermayenin
cinsiyetçi eğitim müfredatı
ucuz emek ihtiyacı; AKP’yi iş
değiştirilmeli ve zorunlu eğitim
ve aile yaşamını uyumlulaştırma
boyunca kız çocukların evlenadı altında, kadınların aileye
mesine izin verilmemeli. Yeni
bağımlılığını güçlendirerek ücçocuk sahibi olan çiftlere bir yıl
retli emek gücüne katılmalarını
ücretli ebeveyn izni verilmeli, bu
mümkün kılacak modeller gelişiznin en az altı ayı erkekler için
tirmeye zorluyor. Ama sermaye,
devredilemez zorunlu babalık
Patriyarkal kapitalizmin
geleceğini görmeden bugüne
izni olmalı ve en fazla iki parça
neoliberal-yeni muhafazakâr
bakarak, gündeme alınan bu
olarak kullanılmalı. Bu izinlerin
kadın istihdamı paketine bile
versiyonu aile ve iş yaşamını
kullanımını sınırlandırmak için
itiraz ediyor. Ancak profesyonel
yapılabilecek işveren baskıları
uyumlulaştırma
politikası
başlığı
burjuva siyasetçileri görevlerisuç olarak tanımlanmalı ve cealtında cinsiyetçi iş bölümünü
nin, tek tek sermaye sahiplerinin
zalandırılmalı. Kadın-erkek 50
itirazlarına rağmen, sermaye
yasalaştırıyor
işçi çalışan işyerlerinde işverenin
sınıfının toptan ve daimi çıkarları
kreş açma zorunluluğu olmalı.
uyarınca geleceğe yönelik dü50’den az işçi çalıştıran işyerleri, çalıştıraçıkça ifade etmekten çekinmiyor ve
zenlemeler yapmak zorunda olduğunun
dıkları işçi sayısına göre yerel yönetimitiraflarına
devam
ediyor:
bilincindeler. Bu nedenle Aile Bakanı
lere ödeme yapmalı ve bu gelirler yerel
“Özel sektör rahat olsun. Çünkü biz on
Fatma Şahin; kadınları ikna ihtiyacı bile
yıldan beri özel sektörün önündeki enyönetimlerce mahalle kreşleri arasında
duymaksızın, işverenlere paketin onların
gelleri kaldıracak ve omuzlarındaki yükü
paylaştırılmalı. Hem kadın hem erkeğin
gelecekteki sömürülerini garanti altına
azaltacak bir ekonomik program hazırlaçalıştığı koşullarda çocukların, babanın
alacağı teminatını verirken, bu paket
dık. […] Biz bunları çalışırken de duyişyerindeki kreşe gitmesi gerekli yasal
yasalaşırsa kadın çalıştırmayacağını
gusal olarak bakmadık. Yalnızca kadın
düzenlemelerle teşvik edilmeli. Kadınlar
söyleyen İSO ve ASO başkanlarına şöyle
bakışıyla da bakmadık. […] Bu ülkenin
ücretli çalışmasa da ücretsiz mahalle
ekonomik kurmayları, Sayın Başbakan
sesleniyor:
kreşleri ve okul sonrası çocuk bakım
Yardımcımızın başkanlığında Kalkınma
“Tamamen onların işini kolaylaştıracak,
merkezleri 24 saat hizmet vermeli. Ama
Bakanlığı’nın, Maliye Bakanlığı’nın
katı çalışma hayatından esnek çalışmaya
en önemlisi feminist mücadele ve kadın
bütün uzmanları, bütün seçenekleri incegeçecek bir model üzerinde bunu çalıştık.
dayanışmasıyla erkekler ev işlerini payleyerek özel sektörün önünü rahatlatacak
Ben başkanın yeterince bilgi sahibi
laşmaya zorlanmalı…
olmadığı kanaatindeyim. İş dünyasının
şekilde paketi hazırladık.“
feminist
politika
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Ev işçilerine yasal güvence kadınların
sorumluluğuna terk edildi! Erkeğin adı yok!
Haftanın bir ya da iki günü çalıştırılacak kadınlar eğer aynı kadınlar değilse sigortalı
yapma koşulu bulunmuyor! Bu aslında kadınların sağlıklı ve güvenli koşullarda
çalışabilmesinin asıl mesele olmadığını kolayca anlaşılır kılıyor
Dilek Karafazlı

U

zun zamandan beri feminist
örgütlerin gündeminde olan
ve Ev İşçileri Dayanışma
Sendikası
(EVİD-SEN),
Ev Eksenli Çalışanlar Sendikası (EVEKSEN) gibi ev eksenli çalışan tüm
kadınların haklarını savunan çeşitli
sendika ve derneklerin dile getirdikleri
evde çalışan kadınların işçi statüsüne
kavuşturulması meselesi, nihayet devletin gündeminde yerini aldı. Beraberinde elbette eleştiriye açık uygulama
yöntemleri ile birlikte.
Cinsiyetçi iş bölümü kadınları diğer
ücretli emek alanlarında olduğu gibi
ev eksenli işlerde de eşit, güvenli ve
saygın olmayan çalışma koşullarına
mahkûm etmektedir. Ücretli çalışma
söz konusu olduğunda, ev ve bakım
işlerinde kadınların çalışıyor olmasının
tesadüf olmadığının, tam aksine patriyarkal düzenin doğal bir uzantısı/ürünü
olduğunun bilincindeyiz. Bu durumda
evde çalışan kadınların işçi statüsüne
kavuşturulmasından önce, cinsiyetçi iş
bölümü nedeniyle ev işlerinin kadınlara
yüklenmesine ve ücretli istihdam politikalarının cinsiyetçiliğine itirazımız
var. Biz kadınlar açısından bunun bir
başka önemi de, çalışan ve çalıştırılan
kadınların karşı karşıya getirilmesidir.
Devlet “sosyal devlet” ilkesini hiçe
sayarak “‘görevlerinizi’ patron ve çalışan kadınlar olarak aranızda paylaşın”
mesajı vermektedir. Dolayısıyla iş bölümündeki ayrımcılığa son verilmeden
yapılacak her tür uygulamanın, eşitsizliği derinleştirdiğini ve yeni sorunlu
alanlar yarattığını görmekteyiz.
Dünyada neo-liberalizmin ekonomipolitik yaptırımları, üretim ilişkilerini
etkilediği gibi ucuz işgücü ve güvencesiz çalışma koşullarını dayatmaktadır.
Yöneticiler tarafından “kadın erkek
eşitliği”nin dahi tartışıldığı Türkiye’de,
değişen koşullarda geliştirilmeye
çalışılan sanayi dallarındaki artan iş
arzına karşılık kadın istihdamı sorunlu
olarak gündemimizde yer almıştır. Öte
yandan, eğitimli ve nitelikli iş gücüne
sahip kadınların iş yaşamındaki görece
artışı, cinsiyetçi işbölümü nedeniyle
kadınların doğal işleri olarak görülen
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ev işlerinde bir başka talep ve arzın
doğmasına neden olmuştur. Bir evin
günlük temizlik ve bakımından yemek
yapmaya, çocukların bakımından
hasta bakımına kadar ev işleri şimdi
de erkeklerin gündeminden uzakta,
yine kadınlar tarafından yasal statüye
kavuşturulmaya çalışılmaktadır.
Tüm bu uygulamaların varlığında
ev işçisi kadınların koşulları uzunca bir
süredir gündemimizdeydi. Güvencesiz
çalışma koşullarının sebep olduğu iş
kazaları, kadınların maruz kaldıkları
cinsel istismar, aşağılanma ve hor görülmeye karşılık yasal güvence altına
alınmaları, adil ve saygın çalışma koşullarının gerektirdiği düzenlemelerin
yapılması Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO)’nün dayatmasıyla gündeme
gelerek tartışmaya açılmıştı. Şubat
2013’de ILO’nun düzenlediği “Ev
İşçileri için İnsana Yakışır İş Ulusal
Konferansı”nda 189 sayılı Ev İşçiliği
Sözleşmesi ve Tavsiye Kararı’nın
kabul edildiği belirtilmiş, konuya ilişkin taraflar durum değerlendirmesinde
bulunmuşlardır. Buna göre Çalışma ve

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürlüğü’nün çözüm olarak
öne sürdüğü özel istihdam bürolarına
geçici iş ilişkisi kurma hakkının
verilmesi önerisi gündeme gelmişti.
Özel istihdam bürolarıyla işçilerin iş
kanunu kapsamı altına alınabileceğinin
vurgulanması, ayrı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkarken; toplu
sözleşmeleri sendikaların bu bürolar
aracılığıyla yapması ve denetlemenin
Bakanlık tarafından bu bürolar üzerinden yapılmasının sorunu çözeceği
ifade edilmiştir. ILO’nun sorunu tespit
etmiş olması, ancak yöntem ve usule
ilişkin net bir önerisi bulunmaması
gerekçe gösterilerek durumun özel
istihdam bürolarına terk edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Son olarak
konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun, “Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi” kapsamında ev işçilerine sigorta zorunluluğu getirilmesi
gazetelerde yerini alırken haber olarak
ön plana çıkan, ödenecek cezai yaptırımlar olmuştur. Oysa AB destekli bu
hibe projesi tam olarak sermayenin

mutfak cadıları
döngüsüne hizmet edecek açılımları
getirmektedir (detaylı bilgi için bkz.
AB Bakanlığı Kayıtlı İşçi Çalıştırma
Teşviki II Hibe Programı).

Kayıtlı istihdamın teşviki projesi
neyi ve hangi durumları kapsıyor?
Bakanlık bu proje ile yabancı
uyruklu kadınlar da dâhil ev işlerinde
çalışan kadınların kayıt altına alınmasını ve işçi statüsüne kavuşturulmasını
sağlamayı amaçladığını belirtmektedir. Böylece kadınların, sosyal
güvenlik şemsiyesi altına alınarak adil
ve insanca koşullar altında çalışma
olanağı bulacakları belirtilmektedir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası kanununa göre, ev işlerinde ücretli ve sürekli çalışanların
sigortalı olması sağlanarak 4857 sayılı
iş kanunu çerçevesinde şartları belirlenecektir. Ev işlerinde çalışanlar için
İş Kanunu hükümleri uygulanmayıp
gelir vergisinden muaf tutulacaklardır.
İşsizlik sigortasından faydalanmak
için prim ödemeleri gerekecek, ancak
bundan yararlanmak için 600 gün
sigortalı çalışmaları gerekecektir.
Sürekli çalışmanın kriterleri olarak
ise, aynı evde aynı kişilerin haftanın
her iş günü ya da haftanın belli günlerinde çalışması olarak tarif yapılmıştır. Başka bir ifadeyle, haftanın bir
ya da iki günü çalıştırılacak kadınları,
eğer aynı kadınlar değilse, sigortalı
yapma koşulu bulunmuyor! Bu koşul,
aslında kadınların sağlıklı ve güvenli
koşullarda
çalışabilmesinin
asıl
mesele olmadığını kolayca anlaşılır
kılmaktadır.
Proje kapsamında yapılan ilk uygulama, sayısı binleri bulan ev işçisi
kadınların tespit edilerek çalıştıranlara para cezalarının kesilmesi oldu.
SGK çalışanları, Maliye Bakanlığı
Müfettişleri ve kolluk görevlilerinin
desteğiyle kadın işçi avı başladı.
Tespit çalışmaları ihbarlar üzerinden
de yapılabilir bir hal aldı. İşverenin
evinde sürekli çalıştırdığı kişiyi
sigortalı yapmamış olduğu durumda
ise, çalışanın mahkemeye başvurması
halinde, idari para cezasının yanında
diğer masrafları ödemekle mükellef
olacağı belirtiliyor.
İşverenden beklenen SGK’ya
başvurarak işyeri numarası almasıdır.
Dolayısıyla işverenin işyeri bildirgesi
alması gerekiyor. Ayın belli günlerinde
(sürekli) çalıştırılacaklar için ise, kısmi
süreli iş sözleşmesi (part-time çalışma olarak kabul ediliyor) imzalanmalıdır. Görüldüğü üzere kadınlara “kendi aranızda bu
meseleyi halledin” görevi verilmektedir.

İşveren kadın zan altında…
Feminist politikamız gereği, cinsiyetçi iş bölümüne ve bu zeminde
şekillendirilen ücretli çalışmaya
itirazlarımızı her daim dile getirmeye
devam ediyoruz. Ev işlerinde çalıştırılan kadınların sigorta kapsamına
alınması gündeme geldiğinde, bunun
yine kadınların üzerine yıkılmış bir
mesele olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Evin günlük işlerini yapmak
üzere
gündelikçi/temizlikçilerden
hizmet satın alan “patron kadınlar”
yukarıda belirtilen durumda şikâyet
ya da ihbarların doğrudan muhatabı
durumundalar. Söz konusu işler evin
tüm bireylerini ilgilendirmekteyken,
çalıştıran ve çalışan kadın karşı karşıya getirilmektedir. Bir başka boyut
ise, bu yasal zorunluluk nedeniyle
erkeklerin kadınlara ev işlerinde hizmet satın almaması konusunda baskı
yapabilecek olmasıdır. Zira cezalar
binlerce lirayı bulabilmektedir. Diğer
taraftan, çalıştırılacak kadınların düzenli işçi olmamasına dikkat edilmesi
de karşılaşılacak sonuçlardan biri

Ev işleri evin
tüm bireylerini
ilgilendirmekteyken,
çalıştıran ve çalışan
kadın karşı karşıya
getirilmektedir
gibi durmaktadır. Bu durumda düzenli geliri olmayan ev işçisi kadınların
artacağını tahmin etmek zor değil.

Esnek çalıştırma kayıt altına
alınıyor,
istihdam rakamları
büyüyor!
AKP iktidarının derin ve önemli
konularda “mış gibi” tarzına aşinayız.
Şimdi de “kadınlarımızı devletin
sosyal güvencesi altına alıyoruz”
projesinin altından özel istihdam büroları ve esnek çalıştırma yönteminin
çıktığı görülmektedir. Böylelikle özel
şirketlere kazanç sağlanmasının ve
kadın işçi simsarlığının önü açılıyor,
beraberinde kadınlar esnek çalışma
şartlarına mahkûm edilerek kayıtlı
çalışan sayısında artış bekleniyor.
Yukarıda bahsi geçen ILO konferansında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin,
Avusturya örneğini vererek kadınların esnek çalıştırılması gerektiğini
vurguladı. Öyle ki “Avusturya’da
kadın istihdamı yüzde 69’u bulmuştur ve bunun yüzde 40’ı esnek çalış-

tırma yöntemiyle başarılmıştır” dedi.
Dolayısıyla eşit fırsat ve şartların
konu olmayı hak ettiği durumda nicel
değerin önemi, ülkelerin gelişmişlik
indeksi açısından önemli bir kriter
olarak değerlendirildiğinde devletimiz için öncelikli olabiliyor.
Söz konusu nicelik kendini özel
istihdam bürolarında gösterecektir.
Daha önceki makalelerimizde belirtildiği gibi, işçi ve işveren arasındaki
usulsüzlüklerin işvereni kaybetmeme
adına işveren lehinde sonuçlandığı
bilinmektedir. Ayrıca kadınların
emeği üzerinden kazanç sağlayan bu
kuruluşlara başvuruların özendirilmesi, ev işçisi kadınların sorunlarını
çözmeyecektir. Sonuçta muhatabı
karşısındaki dezavantajlı durumun
giderilmesi sadece sözde kalacaktır.

Sonuç
Ev işçisi kadınların sosyal
güvenlik kapsamına alınarak sigortalandırılmasının, önemli sonuçları
olacağı muhakkaktır. İş güvencesi,
yabancı uyruklu kadınların ayrımcılığa tabi tutulmadan güvenli, saygın
ve insanca çalışma koşulları, elbette
bizim önemsediğimiz ve önerdiğimiz
kriterlerdir.
Tüm bu yasal düzenlemelerin
gerçek bir güvence sağlayamayacağı
görülüyor. Tek başına getirilen düzenlilik kriteri bile, kaçak işçi çalıştırmanın önünü açacağa benziyor. Bir
diğer önemli unsur, işçi statüsü kabul
kriterlerinde yeterli ve kapsamlı bir
açıklamanın olmamasıdır. Örneğin,
sitelerde değil de mahallesindeki
bir apartmanın katlarını temizleyen,
plaza dışı ofis ve bürolardaki temizlikçilerden hiç söz edilmemektedir.
Kadın istihdamındaki rakamları
artırarak politik kazanç sağlamak
amaçlı, esnek çalışmayı kurallaştıran
ve özel istihdam bürolarına ucuz
emek üzerinden kazanç sağlamaya
dönük bu proje ev işçisi kadınların
sorunlarına yeterli çözüm üretmiyor.
Öncelikli yapılması gereken, iş bölümündeki ayrımcılığa son vererek
ev işlerini kadınların görevi olarak
görme düsturundan vazgeçmektir. Ev
işçilerinin 4857 sayılı İş Yasası ve
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
yasası kapsamında diğer işçilerle aynı
koşul ve güvencelere sahip olmalarını
sağlamaktır.
Bunun için uluslararası anlaşmalar dikkate alınmalı, ILO C 189
sözleşmesi imzalanmalıdır. Ev işçisi
kadınlar devletin sosyal güvencesi
altına alınmalıdır.
feminist
politika
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Feminist politika ve kent talebi

MOR ÇATI'dan

Feministlerin dillere pelesenk olmuş “Geceleri de sokakları da meydanları da terk
etmiyoruz!” sloganı, tarihsel olarak da kadınların Taksim Meydanı’na, sokaklara
dair kazanımlarına ve kent talebine içkin

G

Deniz Bayram

ezi, örgütlü ve örgütsüz insanların, bedenlerin politik
mücadelelerini ördüğü bir
zemin olmasının yanında,
en başından itibaren “kent”in kendisinin de talep olarak yüksek sesle dile
geldiği bir alandı. 31 Mayıs ve sonrasında ise aynı alan kendini, yaşanan
polis şiddetine, iktidarın direnişe karşı
bitmek bilmeyen bir düşmanlık üzerinden oluşturduğu diline, “Ne yaparsanız yapın, biz kararımızı
verdik.” söylemine, iktidara
karşı direnişe katıldıkları bir
sahneye bıraktı.
Zira iktidar, kenti sermaye
ile işbirliği içinde dönüştürdüğü politikalarında olduğu
gibi LGBT bireylere, işçilere,
Ermenilere, Kürtlere, kadınlara karşı da aynı politik
hatta “Biz kararımızı verdik.”
söylemi üzerinden gitmiyor
muydu?
Yakın
geçmişte
deneyimlediğimiz
kürtajın
yasaklanma çabaları, üç çocuk
söylemi, doğurma güzellemeleri, kadınların doğum kontrol
yöntemlerinin önüne çekilen
yasal ve fiili setler tam da
onlar karar veriyor durumuna
“cuk” oturuyordu. Devlete
“Bedenim ile ilgili kararı sen
veremezsin.” diyen kadınlar
gibi envai çeşit politik talep
bakımından iktidara, “Sen
karar veremezsin.” denildiği
noktada Gezi, kısa bir süre
içinde bir “dünya” oldu ve
herkesi politik mücadelesini
orada vermeye çağırdı. Feministler de kadının aile içine
hapsedildiği,
patriyarkanın
yeni neo-liberal siyasetler ile perçinlendiği, kadın emeğinin görünmezleştirildiği, esnekleştirildiği, bedeninin
denetlendiği kadın düşmanı söylemlere
karşı Gezi’deydi. Örgütlü ve örgütsüz
siyasetlerin Gezi’de mevcudiyetlerine,
yan yana olabilme ve/veya olamama
haline ilişkin yazılıp çizilecek pek çok
şey var elbet. Hem de çoktan dünya
dolusu söz söylenmişken hatta söylenegeldiği üzere “içerik çoktan sözü
aşmışken”… Fakat bu yazı, yaşamak
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zorunda bırakıldığımız şantiye alanı
içinde kentin feminist bir talep olarak
kurgusunun denk düştüğü yer neresi,
sorusuna dair Gezi’den bu yana oturup
konuştuklarımızın fikir ve deneyim
uçuşması içinde, meselenin muazzam
çetrefilliği ve büyüklüğü karşısında
naif bir aktarımı olacak.
İstanbul Feminist Kolektif’in çağrıcı olduğu bir toplantıda, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu’nda ve Mor Çatı’da,
mor muhabbette Mücella Yapıcı’nın da

katılımıyla kent ile kadınların yaşama
alanları arasındaki ilişkiyi konuştuk.
Kent politik olarak kadınlar için yeni
bir talep ve/veya mücadele alanı değil
elbet. Feministlerin dillere pelesenk
olmuş “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz!” sloganı,
tarihsel olarak da kadınların Taksim
Meydanı’na, sokaklara dair kazanımlarına ve kent talebine içkin.
Karşımızdaki dönüşüm, alış-veriş
merkezleri, plazalar, gökdelenlerle

sokakların kapatılması, yok edilmesi
ve güvenli sokakların, yerini gökdelenlerin yarattığı insansız bir kente
bırakması şeklinde tezahür ediyor.
Sokakların düzensizliğinin getirdiği
düzenlilik haline dair Amerikalı Jane
Jacob’un yaptığı bir araştırmaya göre
hırsızlık, tecavüz, saldırı suçlarına
karşı tek güvenlik aracının, sıklıkla
insanların geçtiği “sokak” olması bu
tezahürün bir teyidi. Ne var ki bugün
sokakta iki kez aynı yerden geçtiğinde bakışlardan rahatsızlık
hissettiğini, AVM’lerde daha
“özgür”, güvenlikli sitelerde
daha “güvende” bir hareket
alanına sahip olduğunu söyleyen kadınların deneyimleri, bu
yazıda ayrıntılandıramadığım,
olgunlaşmayı bekleyen bir
tartışma konusunu önümüze
koyuyor.
Feministlerin
kamusal
alanda; şiddetin, patriyarkanın, ayrımcılığın olduğu özel
alanın politikasını yapmaları,
kamusal alanı özel alan ile
birlikte düşündüğümüz bir yer
haline getiriyor.
Özel alan ve kamusal alanın
birlikte tartışıldığı bir noktadan kent meselesine bakmak,
“eskide kalmış” bir tartışma
olsa da, bir yandan kadınların
kamusal alanda varlıklarının
sıkışmışlığı, görünmezliği, iş
ve sokaklardan dışlanmaları,
öte yandan bedene karşı politikalarla kadının kamusal alandan özel alana sürülmesi ve
kendi otonomilerinden vareste
özel alan içinde; aile bireyi, eş,
anne, bakım emeğinin yekpare
yüklenicisi olmalarının, neoliberal yasalar ve uygulamalarla katmerlendiği düşünüldüğünde,
özel alan ve kamusal alan unsurlarının
birbiri ile ilişkisi dile getirilmeksizin
kent tartışmasının devam edemeyeceği
de açık.
Bununla birlikte alanların, kadınlar
açısından mahalleler, komşuluk ilişkileri gibi daha karma melez örgütlenmeler olduğu, kenti bu ara örgütlenmeler
ile birlikte düşünmemizin gerekliliği
de, söyleşilerde belirginleşen diğer bir
konu.

MOR ÇATI'dan
Nüfusu kadın düşmanlığı ile artırmaya çalışan, 3 çocuk hayalleri kuran
iktidar hem kadın bedenini denetim altına alma, hem de ucuz işgücü ile daha
çok TOKİ, inşaat, rant, sermaye yoluyla, patriyarkal ve kapitalist ereklerine
kentte ulaşma çabasında. Son dönemde
iktidarın doğum kontrol yöntemlerine
ulaşımı fiilen ve yasal olarak engelleyerek, kadın bedenine yapışan eliyle
kadınları doğurmaya zorlaması ve kent
arasında kurulan ilişki, de feminist
hareketin teşhir ettiği bir iktidar oyunu.

Şiddete karşı başvuru
mekanizmaları ve kent
Kentin erkek egemenliği kuşkusuz
sadece güvenlik, nüfus meselesi değil.
Örneğin kadınların şiddete karşı başvurabilecekleri mekanizmaların kent
içinde örgütlenmesi de bu kurgunun bir
parçası. Devletin şiddeti önleme, “koruma”, tazmin etme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yasal
olarak temini gerektiği gibi,
fiili olarak da örgütlenmesi
gerekir. Şiddete karşı örgütlenen mekanizmalar içinde
kadınların,
ŞÖNİM’lere
(Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezleri),
adliyelere,
sığınaklara,
hastanelere,
mülki amirliklere, karakollara ulaşmalarının ve
mekansal-fiziksel koşullar
nedeni ile buralarda gerekli
süreçleri takip etmelerinin
zorluğu, Mor Çatı’da dayanıştığımız pek çok kadının
ortak deneyimi.
Adliye binalarının devasa yapılar haline gelmesi,
kadınların şiddete karşı yasal başvuruları için önemli bir engel. Adliyelerin
büyüklüğü, mahkemeler, mahkeme
kalemleri, tevzi büroları, vezneler gibi
birbiri ile bağlantılı birimlerin birbirinden apayrı yerlerde konuşlandırılmış
olması, “muhatap” kişi ve kurumları bu
dolambaçlı yapı içinde “bulamamaları”, çoğu zaman kadınların işlemlerini
tamamlayamadan yılgınlıkla vazgeçmelerinin en önemli nedenlerinden.
İdari mülki amirlikler ve karakollar,
şiddet alanında özellikle 6284 sayılı
yasa ile en önemli başvuru merkezleri.
Şiddete maruz kalan kadınların, diledikleri her yerde ilgili yerlere başvuru
yollarının açık olması yaşamsal bir
gereklilik. . Şiddete maruz kalan kadınlar çoğu kez şiddetten uzaklaşmak
için yaşadıkları yeri terk etmek, şiddet
uygulayan ya da uygulama ihtimali
olan kişiye karşı izlerini kaybettirmek,

zaman zaman da sığınak adresinin gizli
tutulması ihtiyacı içinde olabiliyorlar.
Ancak kadınlar, başvuru mekanizmaları olan idari merkezlerin başvurularını
kabul etmemesi, “ikametgah adresinin
olduğu yerin mülki amirliğine başvurmak”, “şiddet bürosu olan karakola
başvurmak” gibi yasal zorunlulukların
getirilmesi ile haklarından fiili olarak
mahrum kalıyorlar. Kadınlar yine yerleşim yeri, ikametgah gibi kavramlar
üzerinden kentin bürokrasisi içinde
yalnızlaştırılıyorlar, güçsüzleştiriliyorlar.
ŞÖNİM’ler, yani kadınların şiddet
ve/veya ayrımcılığa maruz kaldıkları
zaman başvurabilecekleri merkezler,
hala pilot uygulamada. Pilot uygulamanın başladığı illerde ŞÖNİM’ler,
artık kullanılmayan kamu binaları
veya şehrin dışında, kadınların gün
içinde dahi güç ulaşabildikleri binalara
kuruluyor. ŞÖNİM’lerin aynı zamanda

ulaşımın her daim mümkün olabileceği
merkezi yerlerde olmalıdır. Bu ilkelerin hayata geçirilmesinde devletin nasıl
bir politika uygulayacağına ilişkin bir
bilgi yok. Dolayısıyla sığınakların kent
içinde örgütlenmesi de kadınların maruz kaldığı bir diğer hak yoksunluğu.
Hastanelerin de diğer kamu hizmetlerinin örgütlendiği binalar gibi büyük
ve gösterişli binalar olarak şehir dışına
taşındığı bir dönemdeyiz. Tıpkı adliye
binalarının adalet hakkına erişimi kısıtlaması gibi, hastanelerin kent dışına
taşınması ile sağlık hakkına erişim de
sorun olarak gündeme geliyor.
Kürtajın, kadınların daha kolay ulaşabilecekleri ve sayıca daha fazla olan
hastanelerde yasaklanması; kentin dışına taşınmaya başlayan ve bu nedenle
zor ulaşılabilen hastanelerde gerçekleştirebilecek bir işlem olarak yeniden
düzenlenmesi, devletin kadın bedeni
üzerindeki
politikasında
kenti araç olarak kullanıyor
olması, sorgulamamız için
bir neden daha oluşturuyor.

Sokakta
politika

Pilot uygulamanın
başladığı illerde
ŞÖNİM’ler, artık
kullanılmayan kamu
binaları ve şehrin
dışında, kadınların
gün içinde dahi güç
ulaşabildikleri
binalara kuruluyor
erkeklere de destek hizmeti sunması
planlanan yerler olmaları nedeniyle,
erkeklerle kadınların bir arada olması
bir başka sorunsal.
Sığınaklara ilişkin kent politikası,
sığınak ile ilgili her konuda olduğu gibi
büyük bir muamma. Sığınakların hem
adresleri gizli olmalı, hem de yeterli sayıda ve kadınların kolay ulaşabileceği,
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Lefevbre’nin söylediği
gibi sokak, sözün kanunlardan ve kurumlardan kaçıp
duvara yazılabildiği yerdir.
Feministler için de böyle.
Öyle ki bir feminist eylem
örgütlendiğinde stenciller,
pankartlar,
megafonlar
hazırlanır, çağrılar yapılır,
topluca sokağa çıkılır.
Askeri darbeler ile kapatılmış sokağa, yeniden
1987 yılında çıkan feministler için
sokak, tarihinde olduğu gibi bugün
de hala siyaset yapılan yerdir. Aileye,
patriyarkaya, cinsiyetçi devlete karşı
sözün söylendiği, aynı zamanda sözün
yazıldığı alandır. Megafonlarla atılan
sloganların, broşürlerin, duvarlara
yazılan yazıların, basın açıklamalarının, devlete, kurumlara, erkeklere ve
tabii ki kadınlara da ulaşabildiği yer
sokaktır. Kadınlarla temas ettiğimiz,
buluştuğumuz alandır sokak.
Erkek şiddetini önleme niyeti
olmayan devlet aygıtının oluşturduğu
mekanizmaların kent içinde “bulunamaz” yerleri, güvenliği, kadın bedenine uygulanan politikaları, siyaset
yapmanın önüne konan engelleri düşündüğümüzde devletin kurduğu kent,
açıkça patriyarkayı koruyan, kadınlar
aleyhine, iktidarı besleyen bir yer
olmaktan kurtulamıyor.
feminist
politika
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“Ben kurtulmamış mıydım?..”

"Benim başıma gelmez", "ben yaşamadım", "bu yaşadığım cinsel şiddet mi?" ifadelerinin
hayatımızın farklı dönemlerinde nasıl tekrar tekrar karşımıza çıktığını itiraf ettik
Damla, Ayfer, Başak, Yonca

B

u yazıda ne var, ne yok? “Cinsel
şiddet yaşamayan” kadın yok.
Cinsel tacizin, cinsel şiddetin
tanımları yok.
“Özel olan politiktir” diyerek cinsel
taciz deneyimlerimizi yüksek sesle ifade
etmek ve buradan politik alana doğru
bakabilmek var. Yoğurtçu Parkı Kadın
Forumu’nda biriken bilinç yükseltme grup
deneyimleri var.
Gezi direnişi sürecinde gözaltında
kadınlar olarak polis şiddetini, cinsel şiddeti yine yaşadık; tanık olduk, duyduk…
Sosyal Dayanışma ve İletişim Derneği’nde
(SODİD) biraraya geldiğimizde cinsel
tacizi, cinsel şiddeti nasıl deneyimlediğimizi paylaşmak isteyen kadınlardık. “Özel
alan” da birbirimizi dinleyip anlamakla
başlayan, ortak dayanışma ve mücadele
fikirleri üretmeye doğru uzanan bir yola
koyulduk. Dört güne dair notlarımız:

1.Buluşma
Birinci günde “cinsellik deyince aklımıza ne geliyor” dan başlayarak “cinsel şiddet
nedir ve cinsel şiddeti nasıl yaşıyoruz?”u
konuşarak devam ettik. Rızam olmadan
bedenime dokunulması, hassasiyetin yok
sayılması, utandırılma, tehdit, sınırsızlık
algısı, tecavüz, sözlü taciz, cinsel taciz,
bedensel ve cinsellikle ilgili küçük görme,
aşağılama, ayrımcı tutumlar, aldatma…
Erkeğin, erkekliğin amacı ne? Öteki
erkekler kim? Hukuktaki tanımlar ne?
Yasalarda cinsel saldırı cinsel taciz olarak
geçiyor, peki ya tecavüz? Onu nasıl tanımlıyoruz? Psikolojik şiddetin cinsel şiddete
dönüşmesi, psikolojik şiddeti kadının
cinsel şiddet olarak yaşaması… Ancak
“bunu ben nasıl yaşadım?” sorusu tanımlar,
kavramlar vs. içinden bize soluk aldırdı.
Gördük ki sistem bu soruya sahip çıkıp
meşrulaştırmamızın, onu hatırlamamızın
önünde engel oluşturuyordu.

2.Buluşma
“Şiddet mağduru değil, istismarı atlatan
kadın” demenin çok iyi geldiğini ve bunu
önemli bulduğunu ifade etti bir kadın.
Devamında "Benim başıma gelmez",
"Ben yaşamadım", "Bu yaşadığım cinsel
şiddet mi?" ifadelerinin hayatımızın farklı
dönemlerinde nasıl tekrar tekrar karşımıza
çıktığını itiraf ettik.
Cinsel şiddeti nasıl yaşıyor, nasıl algılıyoruz, nasıl bir dayanışma sürdürüyoruz?
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Dayanışma içindeyken ve değilken,
politika yapan kadınlarla beraber değilken,
mücadele deneyimlerimiz farklı oluyor.
“Peki, bunları konuşuyor muyuz?” sorusuna verdiğimiz cevaplar, dayanışma içinde
buna ne kadar da ihtiyacımız olduğunu
da gösterdi. Kadının güçlenmesi yönünde
desteklenmesi ortak fikrimiz ama kendi
deneyim, paylaşım süreçlerimizi kendi
değerlendirmelerimiz üzerinden de inşa
ederek güçlenmek istiyoruz.
Bununla birlikte kadın mücadelesinde,
feminist gruplar içindeki kadınların birbirinden beklentileri zaman zaman yüksek
oluyor (mu?) diye konuştuk.

1. Buluşma
Hikayelerimiz ve yaşadıklarımızla
baş etme yöntemlerimizle ilgili duygu ve
düşüncelerimiz farklılıklar ve benzerlikler
içeriyordu ve dile geldikçe keşfe ve güçlenmeye dönüştü.
Şiddete maruz kaldığımda "aşağılanma, değersizlik, korku, öfke hisettim,
dövmek istedim, şaşırdım, sorguladım,
normalleştirdim, aradım, hayal kırıklığına
uğradım…" Başetmek için "farkına
vardım, kadınlarla dayanıştım, sessiz kalmayarak koruyucu malzemeler kullandım,
işime, hayatıma odaklandım, (istismarı
atlatan kadının) yanında oldum, destek
olarak, kendime, cinselliğime odaklandım,
cinselliğimi keşfettim".
“İlk grupta anlattığım hikayem... benim
için önemli ve anlatması zordu… ama şimdi o gruptan çoğu kişi yok, aklım karıştı.
Tekrar tekrar yaşadıklarımı anlatamam.
Ama devamını da getirmek istiyorum…”
İlk iki gruba katılmış olan bazı kadınlar
devam etmediği gibi, birkaç kadın ilk grup
sonrası dahil oldu gruba. Kapalı olmasını
istediğimiz grup tam da öyle olmadı
(birkaç kişi dışında aynı kişilerle devam
etmedi). Mesele, sadece deneyim anlatmak ya da dinleyerek dayanışmak değildi.

Önemli olan, süreci birlikte tamamlayarak
dönüşmek ve dayanışmayı da öğrenmek
oldu.

Ayrılırken;
“Paylaşmaya devam ettikçe, birkaç
perde aralanmış gibi hissediyorum...
Cinsel şiddetle, sözlü şiddetle baş etmek
zor ama çok iyi geldi. Anlattıkça daha
iyi, daha güçlü hissediyorum... Kaçmak,
eski mekanları erkeklere bırakmak? Bazen
kaçmak çok ağır geldi ama kaçmaya da
hakkım var. Eğer kaçarak baş edebildiysem neden olmasın! Şiddet sonrası
yeniden büyümek, ilişkilerin yeniden ve
sorgulayarak inşası oluyor. Cinselliğime,
cinsel yaşamıma odaklandım, görmezden
gelmişim…”

2. Buluşma
Yoğurtçu Parkı'nda başlayan süreci
yine parkta mor örtülerimiz üzerinde
tamamladık.
Şimdiye kadar aslında “bilgisine” sahip
olduğumuz ama deneyim paylaşımıyla daha da “sahiplendiğimiz” ve cinsel şiddetin
evden siyasi iktidarın taşıyıcılığına uzanan
temsiline karşı dayanışma yöntemlerimize
dair birkaç sözümüzü ekleyelim. Nasıl bir
dayanışma, nasıl bir güçlenme istediğimizi
sorguladık: Cinselliği, cinsel şiddeti, taciz,
tecavüz konularını arka arkaya yapacağımız kapalı grup çalışmalarında, sosyal
yargılardan, rollerden vb ayırarak cinsel
şiddet deneyimlerimize bakabilmek, ne
olursa olsun hatırlamak, kaçmaktan, kaçmayı konuşmaktan utanmamak, “kurtarıcı” olmamak, erkek şiddetinin sistematik
olduğunu, yaşadığımızın tesadüf olmadığını görmek, cinsel şiddetle ilgili bilinç
yükseltme, atölye vb. gruplarını arttırmak,
farklı yerlerde yazmak, anlatmak, çizmek,
söz söylemek, deneyimler üzerine okumak, şiddet üzerine okumak, sokaklarda,
meydanlarda olmak!

Yeni bir kampanyayı örerken
Hukuk kararlarını ön plana çıkarmaktaki ısrarımızın ardında, tecavüzün toplum
tarafından nasıl meşru görüldüğünün, siyasi iktidarın kadın düşmanlığı ürettiği en
önemli alanı olması yatıyor

İ

Selime Büyükgöze

stanbul Feminist Kolektif farklı örgütlenmelerde de yer alan / almayan
feminist kadınların buluşup politika
yaptığı bir zemin. Kimi zaman
sadece politika tartıştığımız, kimi zaman
eylemden eyleme koşuşturduğumuz
değişken dinamikleri olan, müdavimleri
olmakla birlikte farklı farklı feminist
kadınların belli dönemlerde ilişkilenebildiği bir feminist politika zemini / mekanı.
İstanbul Feminist Kolektif olarak uzun
süredir yeni bir kampanya yapmanın
zamanının geldiğini tartışıyoruz. Uzun
zaman önce gündeme alınan, Cinayetlere İsyandayız Kampanyası sürecinde
eylemlilik yaptığımız kadın cinayetleri
davalarını izlemeye devam ediyoruz. Bir
yandan AKP'nin her gün farklı bir yöntem ve söylem ile karşımıza çıkan kadın
düşmanı politikalarına dair laf çeviriyoruz, eylemliliklerde bulunuyoruz. Erkek
egemenliğinin muhafazakarlıkla kol
kola kadınlara her taraftan saldırdığı bu
günlerde kendi gündemimizi önümüze
almamız pek de kolay olmuyor.
Cinsel saldırı suçlarını bugüne dek
bir kampanya konusu olarak ele almamış
olsak da takip ettiğimiz taciz ve tecavüz
davalarını, ana akım medyada dahi “utanç davası” olarak geçen kararlara karşı
yaptığımız eylem ve açıklamalarla bu konuyla ilişkileniyorduk. Bir süredir ise Cinayetlere İsyandayız Kampanyası'ndan
sonra yeni bir kampanyayı gerekli
görmemiz ve cinsel saldırı suçlarının görünür kılınmasının aciliyet ve önemi, bu
konu hakkında daha fazla düşünmemize
sebep oldu.
Bugün geçmişe oranla daha fazla
tecavüz haberi medyaya yansıyor. Fakat
gerek bu haberlerin medyada yer alış
biçimleri gerek yargılama süreci başlayan vakalarda mahkemelerin tutumu,
kadınları bir defa daha mağdur etmekten
öteye gitmiyor. Kolektif olarak ya da tek
tek kadınlar olarak takip ettiğimiz, kadınlarla dayanıştığımız davalarda mahkeme
heyetinin tecavüzü meşru kılan, kadınları
suçlayan yaklaşımları aslında tecavüze
giden yolu anlamak konusunda da önemli bir tablo çiziyor. Hakim kadına “Neden
bağırmadın?” diye sorduğunda aslında
sadece hakimin erkek egemen zihniyetini değil, aynı zamanda “Bağırmıyorsa

kadın istiyordur”, “Kadın istemezse
tecavüze uğramaz” gibi yaygın kanaatleri ve bu kanaatlerin tecavüzcü için
nasıl meşruiyet alanları oluşturduğunu
görüyoruz. Tecavüz fiili somut karşılığını kaybediyor çünkü zorlama olmadığı
varsayıldığından tecavüz davalarının
birçoğunda kadının rızası olduğu kabul
ediliyor. Tecavüzün gerçekleştiğinin
kabul edildiği durumlarda ise kadının
“suçları” devreye giriyor. Kısa etek
giymeler, gece geç saatte sokakta yalnız
yürümeler, sarhoş olmalar birer tecavüz
çağrısı olarak algılanıyor. Sonuç olarak
kadın istemezse tecavüze uğramıyor!
Erkek egemenliğinin, kadın düşmanlığının türlü biçimlerini bu süreçlerde deneyimliyoruz. Kadınların yalan söylüyor
olmaları veri olarak kabul edildiğinden
beyanları esas alınmıyor. Adil yargılama
kisvesi altında erkek egemenliği görünmez kılınıyor. Bu noktada yargının kararlarını ön plana çıkarmak feminizmin
hukuka sıkışması olarak da görülebilir.
Halbuki feministler olarak hukuk kararlarını ön plana çıkarmaktaki ısrarımızın
ardında, tecavüzün toplum tarafından
meşru görülmesi ve siyasi iktidarın kadın
düşmanlığı üreten en önemli alan olması
yatıyor. Hukukun sıkça eleştirildiği, adaletten uzak olduğu, bağımsız olmadığı
eleştirilerinin sıkça dile getirildiği bir
ülkede yaşadığımızı düşündüğümüzde
konu kadın olunca nasıl ikiyüzlü olunduğunu deneyimliyoruz. Hemen her kararı
eleştirilen mahkemelerde ancak tecavüze
uğrayan kadın çocuksa toplumsal tepki

ortaya çıkıyor. Bir hukuk skandalı olarak
nitelenebilecek, çelişkilerle dolu bir dava
süreci geçirilmesine rağmen tüm sanıkların tahliye aldığı Fethiye toplu tecavüz
davası için kadınlar dışında kimsenin
sesini çıkarmamış olması bunun göstergelerinden biri oldu.
Şu an karşımıza çıkan soru ise, kadın
cinayetlerinde hedeflediğimiz kadın
cinayetlerinin politik olduğuna dair algı
dönüşümünün benzerini cinsel saldırı
suçları konusunda nasıl yapacağımız.
Yükselen muhafazakarlığın, kadın
düşmanlığını körüklediği yeni politik ortamda bu iş daha da zorlaşıyor. Feminist
hareketin taciz ve tecavüz konusunda
biriktirdiği söz ve mücadele deneyimine
tekrar bakmaya, bu deneyimin patriyarkanın görünmezleşen işleyiş mekanizmaları bağlamında nereye oturduğunu
tartışmaya ihtiyacımız var. Daha somut
olmak gerekirse, tecavüzün bir insanlık
değil erkeklik meselesi olduğunu, tecavüzün heteroseksüellikle zorunlu ilişkisini,
tecavüzden "korunma" sorumluluğunun
kadınlara verilmesini, tecavüz üzerinden
"namus" tartışması yapılmasını tekrar
tekrar düşünüp tartışmak gerekli. Kampanyamızı dava takip etmek, açıklama
yazmak, sokak eylemi yapmak dışında
çeşitlendirebilecek yol ve yöntemleri
bulmaya, tüm bunları yaparken nasıl
daha fazla kadına ulaşır ve kadınları
güçlendiririz sorularına daha fazla cevap
bulmaya ihtiyacımız var. Tüm bunları
yapabilmek için de daha fazla feminist
kadının bu sürece dahil olmasına...
feminist
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"Yaşadığım hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım"1

Bütün kadınlar gibi bölünüyor, çarpılıyor, çıkarılıyor. Parça parça edilen hayatını
toplama kısmı kendisine bırakılıyor. Böylesine sert, erkek egemen dünyada Nevin
hayatını katil olmadan toplayamıyor

T

Hasbiye Günaçtı

ürkiye bu cinayeti “Isparta’nın
Yalvaç ilçesinde evli ve iki çocuk annesi, 26 yaşındaki Nevin
Yıldırım, kendisine zaman zaman silah zoruyla tecavüz eden ve uygunsuz fotoğraflarını yayacağı tehdidinde bulunan 35 yaşındaki Nurettin Gider’i
av tüfeğiyle vurduktan sonra başını kesti.
Çuval içinde getirdiği Gider’in başını
köy meydanına atan Yıldırım, ‘Arkamdan konuşmayın. Namusumla oynamayın. İşte namusumla oynayanın kellesi!’
dedi” haberiyle öğrenmişti.
Bütün çıkışları kapatılmış kadınlar
tecavüzcüyü şikayet edebildiğinde tecavüzcüler devlet eliyle aklandığı için, bu
haber dikkatimizi isyanın son noktasına
getirilen Nevin Yıldırım’a çevirmişti.
Haberin feminist hareketin ortasına
düştüğü günler AKP’nin kürtajı yasaklama girişimine karşı “Kürtaj haktır karar
kadınların” diye sokağa çıktığımız günlerdi. Nevin’in “tecavüz(cü)den” hamile
olduğu ve bebeği doğurmak istemediğini de öğrenmiştik. Erkek şiddetine karşı
kadınları kollayamayan devlet, Nevin’in
kararına ve koşullarına rağmen kürtaja
izin vermedi. (Aynı günlerde sağlık bakanı “Siz doğurun, biz bakarız.” diyerek
kadınları yok saydı.)
Nevin, Türkiyeli kadınlara nasıl bir
hayat dayatıldığının neredeyse tüm göstergelerini üstünde taşıyor. Genç yaşta
teyze oğluyla evlendirilmiş, iki çocuk
yapmış, kocası zaman zaman il dışında
çalışıyor, kendisi de her yıl başka illere
pamuk, pancar ve nohut toplamaya yevmiyeci olarak götürülüyor. Yevmiyecilerin başında -bir nevi patron olan- Nurettin Gider var.
Nevin 15 aydır Isparta Cezaevi’nde.
Biz, aramızdaki feminist avukatlar vasıtasıyla, mektuplarla ve Nevin’in isteğini esas alan bir dayanışma çerçevesinde
Nevin’le iletişim kurduk. Bu sürecin
devamı olarak 4 Ekim 2013 günü davanın ilk duruşmasına katıldık. Duruşmayı
anlatmak bu dergiye sığmaz. Ne yazılsa hep eksik kalacaktır çünkü Nevin’i
meşru müdafaaya sürükleyen süreç, kadınlara biçilen hayatın trajik sonuçları
anlamında filmi yapılacak kadar çok veri
barındırıyor (umarım bir gün senaryosu
yazılırken bizim de fikrimiz alınır).
Duruşmada Nevin’in köyünden
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bazı tanıkların “Nevin’in maktulle gönül ilişkisi vardı” iddialarına, “Maktulü
Nevin öldürmemiştir,” iddiası ekleniyor.
Nevin’se “Tecavüz etti, yaşadığım hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım, namusumla oynadı, öldürdüm,” diyordu.
İddia edildiği gibi Nevin ve tecavüzcü
arasında bir gönül ilişkisi olsa bile -ki
bunca baskı kıskacında kadın için özgür
bir gönülden bahsedilemeyeceğini biliyoruz- bu durum tecavüze uğramadığı
anlamına hiç gelmez.
Kocasının ya da hane içindeki erkeklerin tecavüzüne uğrayan kadınlar şikâyet
edemedikleri için istatistikler eksiktir.
Şikayet ettiğimiz durumlarda mücadele
dolu çok zor bir süreçten geçiriliyoruz.
Erkeğin kadının üzerine basarak yürüdüğü yoldan kadına hep mezar, erkeğe de
beraat çıkıyor. Demem o ki bir kadına
“gönül ilişkin vardı” derken bu iddianın
tecavüzü örtmemesi, erkeğin aradan sıyrılmaması için durup düşünmek, feminist
gözle bakıp görmek gerek.
Bu ilk duruşmada öğrendiklerimize
göre, köyde akrabalık şemsiyesi altında
rahat hareket eden Nurettin’i kimse engelleyemiyor. Hatta durumdan haberdar
olan karısı Kezban “Kadın lazımsa söyle,
ben sana bekar kız bulayım,” demek zorunda kalıyor.
“Orospunu geri al, o benim evimde
değil senin evinde orospu oldu, sen
hallet.”
Köyde “Nurettin, Nevin’in evine
çok girip çıkıyor,” dedikodusu Nevin’in
aleyhine bütün yıkıcılığıyla sürerken
Nevin’in hamileliğinin il dışında çalışan
kocadan olmadığı öğrenilince kayınpeder Nevin’in babasına: “Gel orospunu
al,” diyor. Baba, “Benim evimde değil

senin evinde orospu oldu” diye cevap
veriyor. Nevin aile içinde bir insankişi değil, getirilen, gönderilen hakkında
kararlar verilen bir eşya gibi oraya buraya gönderiliyor. Bütün kadınlar gibi
bölünüyor, çapılıyor, çıkarılıyor. Parça
parça edilen hayatını toplama kısmı kendine bırakılıyor. Böylesine sert, erkek
egemen dünyada Nevin katil olmadan
hayatını toplayamıyor.
Kadınların konuşunca başına neler
getirildiğini görmeden “Tecavüz iki yıl
mı sürermiş. İlişkisi vardı, rızası vardı, vuralım kahpeye!” demek bu kadar
kolay olmamalı.
Nurettin bir telefon almış Nevin’e
“Kocan evde olmadığında ara, aramazsan kafanı kırarım.” demediğini bilen var
mı? Köyde ya da kentte erkeklerin kadınları nasıl sıkıştırdıkları, susmaya zorladıkları bilinmezmiş gibi. Erkeğin “Seviyorum” demesiyle kadının razı(ymış
gibi) görünmesinin ya da öyle sanılmasının farklı koşulları iyi tahlil edilmeden Nevin, başı öne eğik oturduğu sanık
sandalyesinde yerden yere vuruluyor.
Ya hiç konuşmuyor ya da çok az konuşuyor. Ondan kurtulamadığını kimseye
anlatamıyor. Bir ara “O beni hep takip
ediyordu, bugün çocuğu aşıya götürdün,
dün şuraya gittin, yaptığın her şeyden
haberim var diyordu” dedi ama sanki bu
çok önemli cümlesini bizden başka duyan olmadı.
Hakim, sorularına cevap ararken, ben
ise “Şimdi bu salonda kadın katili bir erkek olsaydı, cinayetini meşrulaştırmak
için sistemini de arkasına alarak ‘Ona
baktı, buna güldü, beni aldattı, kıyafeti,
saçı, başı, yemeği yaktı, bebeği ağlattı…’
diye hâlâ öldürdüğü kadını suçlardı. İtek-

lese yere kapaklanacak olan kadını otuz
bıçak darbesiyle, iki şarjör kurşunla, baltayla canavarca hislerle öldürdüğü yetmezmiş gibi tahrik indirimi almak adına
her yalanı söylerdi. Erkeklerin kadınları
öldürmekten başka çareleri hep vardır,
sokaklar, yollar, dünya erkeklerindir, kapıyı çarpıp gidebilirler. Ama yine de kadınları öldürüyorlar. Oysa ki kadınların
şiddetten / tecavüzcüden kurtulma yolları
kapatılmıştır. Gidecek bir yerleri yoktur.
Kadın erkeği öldürüyorsa öldürülmemek
içindir. Bu bir öz savunmadır... Cinsiyet
körü, erkek kollayıcı hukuk sisteminde
kadınlara ya susarak öl ya da söyleyerek öl diyorlar” diye içimden bir sürü şey
geçiriyordum.
Bir an beraber düşünelim: Nevin Nurettin’i öldürmeseydi neler olurdu? Başka bir deyişle Nevin/kadınlar -bu
defa- neden öldürülmedi? Cinayetin fotoğrafının bulunacak cevaplarla daha net
görüleceğini düşünüyorum.
Şimdi katilin erkek olduğu başka bir
cinayet davasının haberlerinden kısa bir
alıntı yapacağım ve yorumu size bırakacağım.
“…1975 doğumlu Gülay Armağan,
3.12.2011’de kocası Metin Armağan
tarafından kafasına baltayla vurularak öldürüldü. Koca ifadesinde kaç kez
vurduğunu hatırlamadığını söylüyordu.
1999’da evlenmişlerdi, akraba evliliği.
İki çocukları oldu. Bu vahşi cinayetin
ardındaki tecavüz hikayesi de oğullarının sünnetinde başlamıştı zaten. Metin
Armağan’ın ağabeyi Daimi Armağan,

Gülay’a o gün tecavüz etmişti. Sonra
da iki yıl boyunca aralıklarla kendisini
cinsel ilişkiye zorlamıştı. Olayın açığa
çıkması kasımın son günlerinde, Metin
Armağan’ın eve geldiğinde ağabeyiyle
karısını birlikte görmesiyle oldu. Armağan karısına dedi ki: “Doğrusunu anlat.
Söz sana bir şey yapmam.” Gülay anlattı. Söz almıştı ama 3 Aralık’ta Gülay’a
bir şey yapıldı…”
9 Ekim 2013 günü Gülay Armağan’ı
öldüren herifin son duruşması vardı:

Erkeklerin kadınları
öldürmekten başka
çareleri vardır. Sokaklar,
kahveler, dünya
erkeklerindir, kapıyı
çarpıp gidebilirler
“Sanığın öldürme eylemini Gülay
A.’dan kaynaklanarak işlediğini belirten mahkeme, ‘Sanığın atılı suçu şiddetli
elemin sonucu olarak işlediği mahkememizce kabul edildiğinden, maktul Gülay
A.’ın eşinin kardeşi ile rızasıyla cinsel
birliktelik yaşadığının anlaşılması dikkate alınarak 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir,’ dedi.
Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate
alan mahkeme heyeti, cezayı 17 yıl 6 aya
indirdi… Sanığın ağabeyi Daimi A. ise
Gülay ve M.A.’nın rızası olmadan ortak
ikametlerine girdiği gerekçesiyle bir yıl
15 gün hapis cezasına çarptırıldı. ‘Ko-

nut dokunulmazlığını ihlâl’ suçlamasıyla
aldığı ceza sabıkasız olması nedeniyle
ertelendi.”
Devlet Gülay’ı da korumadı, kocasını
ve kayınbiraderini de engellemedi
Erkek yargımız, erkeğin hayatına
kastetmediği halde, hiçbir suçu olmayan
Gülay’ın kafasını baltayla ezen Metin’e
17 yıl ceza verip, tecavüzcü D.A’yı aklarken Yalvaç’ta tecavüzcüden kurtulmak
için meşru müdafaada bulunan Nevin
Yıldırım’ı ağırlaştırılmış müebbetle yargılıyor. Gülay öldürüleceğini anladığında
kocasını öldürseydi belki de Nevin gibi
ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaktı. Gülay tecavüze uğradığını kocasına
söyledi, öldürüldü (“Sussam öldürürler,
konuştum öldürüldüm”). Nevin kimseye
söyleyemedi, hamile kaldı, başka türlü
öldürüldü. Öldürse de öldürülse de Türkiye mahkemelerinde kadınlar yargılanıyor. Boşanmak, ayrılmak yerine, nasıl
oluyorsa zabıtlara erkek lehine bir ceza
indirim sebebi olarak geçen, “şiddetli
elem” duyup kadın öldüren erkekler aklanıyor. Fakat yıllarca elemin, şiddetin en
ağırı yaşatılan kadınların ölüsü de dirisi
de “ağırlaştırılmış müebbetle” yargılanıyor.
Kadına yönelik erkek şiddeti ve erkeği özne alan adalet karşısında ne yazsam
çok eksik kalacaktı, bunu kabul edip yazıyı Nevin ve bütün kadınları düşünerek
yazdım.
____________________________
1 Nevin'in savunmasından bir söz
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Anayasada "Kadın hakları maddesi
özgün olmalı!"

SÖYLEŞİ

Kadın hakları maddesinin özgün olması gerektiğini ve müstakil bir madde olarak
düzenlenmesi gerektiğini savunuyoruz

Y

Söyleşi: Firdevs Hoşer
eni anayasa çalışmaları, Suriye, barış süreci ve
Gezi gölgesinde yaz boyunca sürdü. Bu çalışma-

ları kaç Türkiyeli kadın ve erkek takip
ediyor, bilmiyoruz ama biz bu sayımızda, Anayasa Uzlaşma Komisyonunun
peşine düşelim dedik. BDP Eş Başkan
Yardımcısı Anayasa Komisyonu'ndan
sorumlu ve şu andaki Anayasa Uzlaşma Komisyonunda danışmanlık yapan
Meral Danış Beştaş’ı bulup ona anayasanın kadınlar için neler vadettiğini
soralım dedik.
Firdevs: Duyduk ki siz BDP’nin
danışmanları

arasındaymışsınız,

biz de size soralım. Anayasa Kadın
Platformu’ndan kadınlar “Seçim ve atamayla gelinen tüm organlarda kadının
eşit temsilinin olduğu siyasi, idari ve
hukuki bir yapı istiyoruz.” diyorlardı
anayasayla ilgili taleplerinde. Komisyondaki temsiliyet durumuna bakarak
kadınlar açısından mutlu bir tablo çizebilir miyiz?
Meral Danış Beştaş: Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda kadınların temsiline bakıp kadınlar için çıkarımlar
yapabiliriz. Komisyonda bir kadın üye
var, o da BDP milletvekili; diğer par-
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aslında kadına kapalı olması... Hatta

gili özgün bir madde. Talebimizin bir

daha ileri giderek şöyle söyleyebilirim,

fıkrasının değiştirilmiş, üzerinde uz-

bazı siyasi anlayışların şöyle bir yar-

laşma sağlanmış hali. Niye bunu böy-

gısı var: Kadınların işi evde oturmak,

le ifade ediyorum, Anayasa Uzlaşma

üç çocuk doğurmak, kürtaj olmamak,

Komisyonu’nda da kadın hakları ala-

dışarıda kendilerine uygun bir iş varsa

nında en ileri ve özgün düzenlemeleri

yapmak, eşlerinin, babalarının, erkek

öneren parti biziz. Parti olarak kadınla-

kardeşlerinin dediği gibi giyinmek...

rın eşitliği, özgürlüğü ile ilgili strateji-

Empoze edilmeye çalışılan bu özetle.

mizi anayasa taslağına tümüyle yansıt-

Anayasa Uzlaşma Komisyonu sadece

tık. Diğer partilerin böyle bir yaklaşımı

bir örnek ve ben daha büyük resme bak-

olduğunu söylemek çok mümkün değil.

mak gerektiğini düşünüyorum. Peki,

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda da

büyük resim nedir? Şu anda Türkiye’de

kadınlarla ilgili maddelerin tartışılması-

kaç belediye başkanı, belediye meclis

nın çok büyük ve derin olduğunu söyle-

üyesi, siyasi parti il yöneticisi, milletve-

meliyim. 1,5 yıldır, 2012 yılının Mayıs

kili kadın var? Bu sayıların çok düşük

ayından bu yana, bu konuda gerçekten

olduğunu biliyoruz. Toplumun yarısını

çok yoğun müzakereler, tartışmalar

Biz kadının aile ile
birlikte değer atfedilen
biri olarak değil bir
birey olarak tanınmasını
Anayasa Uzlaşma
Komisyonu’nda önerdik

yaptık; raporlar, istatistikler sunduk.
Kadın özgürlük hareketinin deneyimleri, Türkiye ve dünya kadın kurtuluş hareketinin talepleri gibi birçok konu başlığında komisyona bilgi verdik. Diğer
partilerin bu konuda bir arka planı olmadığı gibi, kadınların siyasette ve toplumdaki yeri nasıl görülüyorsa Anayasa

oluşturan nüfusun siyasi yaşamı dizayn

Uzlaşma Komisyonu’nda da aynı, hatta

etmede, idare etmede rolünün çok zayıf

daha da kötü durumda. Şahsi olarak de-

olduğunu görüyoruz. Anayasa Uzlaşma

ğil, düşünsel anlamda böyle olduğunu

Komisyonu bunun bir yansıması.

söylüyorum ve emin olun Anayasa Uz-

Firdevs: Uzlaşma taslağındaki “Ka-

laşma Komisyonu’nda en çok tartışılan

dınların TBMM, siyasal partilerin ge-

maddeler nelerdir derseniz; herhalde

nel merkez ve il örgütleri, üniversiteler

biri Kürt sorunu, yani statükocu devlet

tilerin kadın üyesi yok. Danışmanlar

ile sendika ve üst kuruluşların yönetim

geleneği, kuruluş felsefesi dedikleri ke-

düzeyinde ise üç kadın var; ikisi BDP

organları, il genel meclisi, il belediye

malizm, diğer dinleri, kimlikleri, inanç-

danışmanı, biri ise CHP danışmanı. Bu

meclisi ve büyükşehir belediye meclisi

ları red. Bu konuda büyük bir tartışma

durumdan yola çıkarak kadınların siya-

gibi seçimle gelinen görev ve mevkile-

ve tıkanıklık var. Diğer önemli konu

set yapma kanallarının kadınlara ne ka-

rin yanı sıra idare ve yargı organları ile

ise kadınlardı, kadın hakları ile ilgili

dar kapalı oluşunun gözüktüğünü söyle-

mesleki konumlara erkeklerle eşit katı-

sunduğumuz maddeler. Çok büyük bir

yebiliriz. En yukarıdan en aşağıya kadar

lımını sağlamak amacıyla kota uygula-

zamanımızı aldı bu tartışmalar ama biz

kadınların siyasi hayatta sözünü söyle-

ması da dahil olmak üzere özel önlem-

bundan asla rahatsız değiliz. Bu önemli

yemediğini görüyoruz. Bunun nedenleri

ler alınır” gibi bir madde biraz muğlak

bir çalışma ve Türkiye’nin yeni anaya-

çok çeşitli ama en önemli nedeni siyase-

değil mi, yaptırımı ne kadar?

sası yapılabilecekse eğer bu anayasada

tin bir erkek işi olarak görülmesi. Siyasi

Meral Danış Beştaş: Bu fıkra, bi-

kadınların sözü, emeği ve temsiliyeti

partilerin yönetimlerinin, liderlerinin

zim önerdiğimiz kadın hakları ile il-

olmalı. Yani kadınlarla erkeklerin ger-
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çekten toplumun, yaşamın her alanında
temsilinin denk olduğunun kabulü çok
önemli. Esasen biz eşitliği savunuyoruz, cinsiyet eşitliği tezini savunuyoruz
ve bunun anayasada yer alması bizim
için çok hayati bir mesele. En az farklı
dillerin özgürlüğü kadar, farklı inançların kabulü kadar, farklı kimliklerin

Dünyadaki yeni anayasalarda cinsiyet kimlikleri
ve cinsel yönelimler tanınır, keza bu konuda
eşitlik de tanınır
da bizim kesin tabirlerimiz var ki henüz

Firdevs: Yeni anayasada kadını ai-

aslında bu konuda, sizin sorduğunuz

leden bağımsız, eşit ve özgür bir birey

fıkrada tam bir uzlaşma sağlanmış de-

olarak gören veya bunu garantiye ala-

ğil. Hala kadın hakları maddesinin öz-

cak maddeler var mı?

gün olması gerektiğini ve müstakil bir

Meral Danış Beştaş: Kadını aile-

madde olarak düzenlenmesi gerektiğini

nin bir bireyi olarak tanımlamadık, aile

savunuyoruz. Yani bu madde hala kır-

ile birlikte anılan, aile ile birlikte de-

mızı nokta olarak duruyor. Bu maddeyi

ğer atfedilen biri olarak değil, bir birey

oldu. Bizim tezlerimizin bir kısmı, CHP

uzlaşılmış kabul etmiyoruz, komisyona

olarak tanınmasını Anayasa Uzlaşma

tarafından kabul edildi tartışmalar sonu-

da söyledik. Bu soru vasıtasıyla başka

Komisyonu’nda önerdik. Eğer kadın

cunda. Fakat Anayasa Uzlaşma Komis-

bir konuyu ifade edeyim; kadın hakla-

hakları açısından kötü bir karnemiz

yonu yapısı gereği dört ayrı siyasi parti-

rı hususundaki düzenlemeleri tek bir

olmasaydı, kadına yönelik şiddet, ka-

nin dört ayrı yaşam perspektifi, dört ayrı

madde ile sınırlı tutmadık, yaşamın her

dın hak ihlalleri ve ayrımcılık bu kadar

ideolojiyle uzlaşması çok zor. Örneğin,

alanına yaydık ve cinsiyet eşitliğini de

vahim boyutlarda olmasaydı,

Kürt sorununda gözlemleyebileceğimiz

özellikle zikrettik. Haklısınız muğlak,

özel bir kadın hakları maddesine ih-

gibi… Aslında bizim bu fıkradaki öne-

muğlaklık konusuna katılıyorum ama

tiyaç olmayabilirdi. Ama biz Türkiye

rimiz “özel önlemler alınır” şeklinde

bizim açımızdan bu konu henüz kapan-

koşullarında buna ihtiyaç olduğu görü-

değil “esas alınır” şeklindeydi. Yani er-

mış değil. Ama derseniz ki mevcut ana-

şündeyiz. Kadın hak ihlallerinin trendi

keklerle eşit temsil ve katılımı sağlamak

yasa ile kıyaslayın, Türkiye’nin yakın

yukarıya doğru ciddi olumsuz bir tablo

amacıyla kota uygulması “esas alınır”,

tarihine bakarak bir değerlendirme ya-

sergiliyor. Bunu önlemek için en temel

yani uygulanır anlamındaydı. Bu konu-

pın, bu ileri bir aşama kesinlikle.

ve üst norm olan anayasada siyasi ira-

çoğulculuk anlamında tanınması kadar.
Bunları niye anlatıyorum, çünkü ilk
başta bu önerilerimiz uzun süre kabul
edilmedi, sonra karşılıklı yaklaşmalar

böyle

feminist
politika

21

SÖYLEŞİ
LGBT bireylere
karşı hak ihlallerinin
had safhada olduğu
bir ülkede gerekçede
olması önemli bir adım
diye yansıtıldı maalesef. LGBT örgütlerine bu konuda kırgın olduğumuzu ve
üzüldüğümüzü iletmek istiyorum sizin
vasıtanızla. Bu konudaki tartışmalarda
ve çalışmalarda kamuoyuna yansıyan
faaliyetler açısından söylüyorum sanki sadece CHP, LGBT bireyleri savunuyor ve haklarının anayasal düzeyde
tanınmasını destekliyor gibi konuşuluyor, tüm referansları CHP. BDP, yani
asıl önerinin sahibi yokmuş gibi konuşuluyor, bu konuda sürekli mücadele
eden ve hiçbir şekilde esnemeyen bir
tutumumuz olduğunu söylemekten imtina ediyorlar. Aslında LGBT hareketi
bizi desteklesin diye bir çalışma yap-
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denin yani anayasa koyucunun bu ko-

mevcut tablosunda, yüzde yüz başarıya

mıyoruz, biz buna inanıyoruz ve bunu

nuda görüşünü, duruşunu sergilemek

ulaşır demiyorum ama önemli oranda

bir siyaset malzemesi olarak da gör-

gerekiyor ki o duruş yasalara yansısın

bunu eski anayasalara göre kıyaslan-

müyoruz. Çünkü bizim kendi program

ve yasalardan yargıya, yönetmeliğe, tü-

mayacak şekilde ileri bir aşamaya ta-

tüzük ve ilkelerimiz gereği savundu-

züğe oradan da toplumun her kesimine

şıyacağımıza inanıyoruz, bu konuda

ğumuz bir şey. Biz her türlü ayrımcı-

silsileler şeklinde sirayet etsin.

mücadele ediyoruz. Anayasa Uzlaşma

lığa karşıyız. Şu anda dünyadaki yeni

Firdevs: Cinsiyetlendirilmiş bir ana-

Komisyonu’ndaki tıkanıklığın temeli

anayasalarda cinsiyet kimlikleri ve cin-

yasadan ne anlamalıyız sizce? Başka bir

tekçilik, red ve inkar politikasının de-

sel yönelimler tanınır, keza bu konuda

biçimde sorarsak bu ülkede feministleri

vamından kaynaklanıyor. Türklük tanı-

eşitlik de tanınır. Biz bunları LGBT bi-

mutlu edecek bir anayasa olabilir mi?

mı, anadilde eğitimin reddi gibi birçok

reyler sempati duysun, bize oy versin

Meral Danış Beştaş: Cinsiyetlen-

konuda maalesef uzlaşma sağlanamadı

diye söylemiyoruz ama kişisel   olarak

dirilmiş bir anayasa kadın hareketinin

ve bu konularda ciddi bir tıkanıklık var.

bir maruzatım var, böyle bir şey ra-

talebi olabilir, talebidir de. Biz de ken-

Bu anayasa yapılacaksa kadın hakları,

hatsız edici. Neden rahatsız oluyorum

dimizi kadın partisi olarak görüyoruz,

cinsiyet kimlikleri ile ilgili ileri aşama-

çünkü biz önerdik ve CHP bizi destek-

bu tanım bize uzak değil. Biz bunu

ya taşınacaktır diye düşünüyorum. Bu

ledi. Sonradan dedi ki “Evet cinsiyet

cinsiyetlendirilmiş şeklinde değil de;

konuda mücadele ediyoruz.

kimlikleri ve cinsel yönelim bir ayrım-

cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, cinsiyet

Firdevs: Taslağın LGBT bireylerle

cılık sebebi olmamalı ve eşitlik madde-

kimliklerinin ve cinsel yönelim hakkı-

ilgili üçüncü fıkrasında cinsel yönelim

sinde olmalı.” AKP ve MHP çok ciddi

nın kabul edildiği, anayasa dili ile söy-

ile ilgili kararın, Anayasa maddesi met-

bir şekilde bu önerimize itiraz ettiler.

lüyorum, kadınlar ve erkekler arasında-

nine girmeyeceği, ancak gerekçede yer

Çocukların özeneceğini söylediler. Bu

ki ayrımcılığı tümü ile ortadan kaldı-

alacağı ifadesi var. Bu ne anlama geli-

konuda çok önyargılılar, hem bilmiyor-

racak bir anayasa düzenlemesine, bir

yor sizce?

lar hem de bilgiye kapalılar. İnsanların

bütün olarak anayasanın ilgili madde-

Meral Danış Beştaş: Şimdi, LGBT

özeneceğini, toplumda bunun “meşru-

lerinde buna yer verilmesi gerektiğine

bireyler ile ilgili cinsel yönelim ve cin-

luk kazanacağını” söylediler. Bu mad-

inanıyoruz. Taslak önerimiz bu şekilde.

siyet kimliği diye nitelendirdiğimiz tar-

deye komisyonun çalışma biçimi gereği

Cinsiyetlendirilmiş anayasadan kastı-

tışma çok uzun bir tartışma. İki ay sa-

tekrar tekrar döndük. En sonunda kabul

nız nedir, içeriği nedir bilmiyorum; ben

dece bu fıkra tartışıldı. Bu bizim öneri-

etmeyecekleri netleşti. AKP ve MHP,

kendi fikrimi söylüyorum. Bu tabloda,

miz. Ama kamuoyuna özellikle Süheyl

bu fıkrayı eşitlik maddesine yazmama

yani Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun

Batum tarafından bunu biz önerdik

konusunda çok katı. Bunun üzerine bir
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ara form olarak ilk kez anayasaya cin-

dınlarla ilgili pozitif ayrımcılığı sağla-

riyle ilgili birçok çalışmaları var ama

siyet kimliği ve cinsel yönelim girecek,

yacak idari önlemler alır.” Sadece ce-

anayasa çok önemli. Eğer yapılabilirse

acaba gerekçe yazılabilir mi tartışması

zalarla ilgili değil; kadın sağlığı, üreme

en az elli yıl daha anayasa yapılmaz bu

yaptık, sonra bu gerekçeye eklendi. Ge-

sağlığı, ücretsiz avukatlık, ev içi eme-

ülkede. Kadınlar bu konuda daha çok

rekçede yazılmasının anayasa hukuku

ği, çalışma yaşamı gibi birçok alanda

çalışmalıydı ama geç kalmış değiller.

ve tekniği açısından anlamı şu: Anaya-

maddeler önerdik.

En azından bundan sonra taleplerinin

sayı yorumlayan yasa koyucu ya da yar-

Firdevs: Feminist kadınların bir

yer alması için sürece müdahil olma-

gı, gerekçeye baktığında buradaki eşit-

kısmı, anadilde eğitim hakkı talebinin

lılar. Anadile gelince: Ana dili, ananın

liğin LGBT bireylerini de kapsadığını,

kadınları yakından ilgilendiren femi-

dili, kadının dili. Özelde Kürt dilinin

bunun gerekçede zikredildiğini anlamış

nist bir talep olduğu görüşündeler. Bu

bu güne kadar gelmesinin edebiyat, si-

olacak. Bu önemli bir adım. Tartışma

nedenle anadilde eğitimin anayasal gü-

nema, sanat, savunma dili, yani yaşam

çok uzayınca ve uzlaşma sağlanama-

vence altına alınmasından yana tavırla-

dili olmasında en büyük pay kadınlara

yınca gerekçede yazılmasını LGBT bi-

rı var. Sizce de anadilde eğitim hakkı

ait. Kadınlar bu dili taşıyıp durdular,

reyleri açısından kabul edilebilir olarak

feminist bir talep midir?

kültürlerine sahip çıktılar, bu olumlu

Meral Danış Beştaş: Feminist bir

tarafı. Olumsuzlukları da var ama bu

talep olması gerektiğini kendi iç dün-

tabii ki devletin olumsuzluğu. Kadınlar

yamda hep düşündüm. Kadın örgütleri-

okula gönderilmediler, eğitim alama-

nin ve feministlerin bu konuda eleştiril-

dılar, resmi yerlerde, pazarlarda ve so-

mesi gerektiğini düşünüyorum doğru-

kaklarda var olamadılar. Ama evlerin-

su. Mesela, anayasanın yapılma süreci-

de, köylerinde, kasabalarında ve kent-

ne çok duyarsız kaldılar. Bunu Türkiye

lerinde kendi dillerini konuşarak bu

kadın hareketi için söylüyorum, Kürt

süreci olumlu bir yöne evrilttiler. Yani

kadın hareketi de bunun içinde ama

dillerini yaşattılar. Devletin yarattığı

onları ayrı değerlendirelim. Anayasa

bu olumsuzlukları kabul etmek müm-

yapımı başlamadan önce ben onlarca

kün değil ama kadınların dillerini bu

Meral Danış Beştaş: Anayasa tekni-

toplantıya katıldım, onlarca görüşme

güne taşımış olmaları olumluluktur. Bu

ği açısından şöyle düşünün: Gerekçeye

yapıldı ama anayasa mayıs ayından bu

nedenle feministlerin “anadilde eğitim

baktığınızda, “herkes eşittir” ifadesinin

yana yapılıyor. Bilmiyorum belki kaçır-

feminist bir taleptir” demelerini olumlu

içeriğinde zikredilenlerden hareketle

mış olabilirim, ama kadınlar açısından

bir yaklaşım olarak görüyorum. Kadın-

bağlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Tek-

büyük bir duyarlılık görmedim.

değerlendirdik. Bu süreçte kendileriyle
de görüşme yaptık.

Devlet cezaların
infazında kadınlarla
ilgili pozitif ayrımcılığı
sağlayacak idari
önlemler alır
Firdevs: Gerekçeye girince bağlayıcı olur mu?

nik açıdan bakarsak madde metnine
bağlı değil. Ama herhangi bir LBGT

Firdevs- Ama Anayasa Kadın Platformu var.

Anayasa yapım
sürecinde bir duymama,
görmeme ve müdahale
etmeme hali var

birey gerekçeye atıfta bulunarak hak-

Meral Danış Beştaş: Evet, var.

kını savunabilir. Bu bizim için yeterli

Ama bu konuda görünür bir çalışma

değil hala, mutlaka maddede yazılması

ve müdahillik talebi yok. Ben Türkiye

gerektiğini düşünüyoruz. Anayasa Uz-

kadın hareketinin çok güçlü olduğu-

ların, dili bu güne kadar getirmelerine

laşma Komisyonu’nda başından beri

na inananlardanım. Naçizane ben de

ve sahiplenmelerine bir değer atfetmek

tüm tartışmalarda da bu görüşümüzü

içinde yer aldım ve ucundan tuttum.

gerekli. Kadınların anadillerine sahip

açıkça ifade ettik. LBGT bireylere kar-

Birçok platformda çalıştım, aile içi

çıkması, kadınlığın yarattığı değerlere

şı hak ihlallerinin had safhada olduğu

şiddetle ilgili AİHM davaları gördüm,

sahip çıkmasıdır. Ben bu düşünceye

bir ülkede gerekçede olması önemli bir

içerden biliyorum yani. Ama anayasa

yakınım, ama anadilde eğitimde devle-

adım diye düşünüyorum.

yapım sürecinde bir duymama, görme-

tin kodlarından kaynaklı çok büyük bir

Firdevs: “Yeni anayasanın kadınla-

me ve müdahale etmeme hali var. Yete-

tıkanıklık yaşıyoruz. Oysa birilerinin

rın adalete erişimini kolaylaştırıcı bazı

rince önemsememe hali var. Bu konuda

dilini reddederek kendi dilinizin özgür-

düzenlemeler içermesini istiyoruz” di-

kadınlardan daha görünür talepler bek-

lüğünü savunamazsınız. Aslında Tür-

yor kadınlar, taslakta bununla ilgili ne-

liyorum. Bunları onların yanından bir

kiye kadın hakereketi anadilde eğitim

ler yapıldı?

yerden söylüyorum. Onların talepleri-

konusunda çok da konuşmadı, bu ko-

Meral Danış Beştaş: Kadınlarla il-

nin Ankara’dan duyulmasını istediğim

nuda da zayıflar. Bu konunun kadınlar

gili özel birçok fıkra önerdik. Örneğin,

için söylüyorum. Şüphesiz yapmışlar-

açısından da çok temel bir mesele oldu-

suç ve cezalarla ilgili maddelerde de-

dır ki biliyorum Medeni Kanun'la, Ceza

ğunu ve bu konuda seslerinin çıkması

dik ki: “Devlet cezaların infazında ka-

Kanunu ve anayasayla kadın cinayetle-

gerektiğini düşünüyorum.
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Ergenler için cinsel sağlık eğitimi hangi
göstergeleri işaret ediyor?
“Cinsel ilişkiyi erkek başlatır” cümlesine karşılar, fakat reklamlarda tahrik unsuru
olarak kullanılan kadın bedenlerinin, kadınları “yücelttiğini” düşünüyorlar
Begüm Hergüvenç
Belki benim gibi denk gelenleriniz ya
da hatırlayanlarınız vardır, ortaokullara
cinsellik dersi için abiler ve ablalar gelir,
sınıfları kızlar-oğlanlar diye ikiye ayırarak
ellerinde kocaman kartonlarla ergenlikten, kadın ve erkek cinsel organlarından
bahsederlerdi. Dersten sonra dağıttıkları
pedleri gömleklerimizin içine tıkıştırırken
biz kızlar genelde utançtan kıpkırmızı kesilip gülerken, oğlanlarda da hasıl olan bir
gülmeyle beraber sınıflarımızın yolunu
tutardık. Utanılan, ayıplanan şeyleri hayatımızda ilk defa başka birinden dinliyor
olmak hepimize komik gelirdi. Seneler
sonra Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması
Vakfı’nın ‘’Ergenler İçin
Cinsel Sağlık Eğitimi” programına eğitimci olarak dahil olup
kızlarla oğlanları ayırmadan
işlediğimiz derslerde, ergenlik
dönemi değişimlerinden, cinsel
organlarımızdan bahsederken
gülme ve utanma hezeyanlarına
bu sefer sandalye değiştirerek
bakma fırsatını yakaladım. 6.
sınıftan bir erkek öğrencinin
dediği gibi, “Öğretmenim karşı
cinsle ilgili şeyler bize garip
geliyor, o yüzden ‘merhaba’
bile deseniz gülüyoruz” idi
verdiğimiz tepkinin özeti. Fakat ergenlerin kendi içlerinde
yaşadıkları zorluk bambaşka
bir boyutu oluşturuyor tabii ki.
Özellikle 8. sınıfa kadar
ön-ergenlik döneminde bu çocuklar hem kendi bedenlerini
hem karşı cinsin bedenlerini
keşfetmeye çalışıyorlar ve bu kırılmayla
beraber benzer tepkiler veriyorlar. Kızaran suratlar, kafayı kola gömüp sıraya
yaslanmalar, “Öğrenmek istemiyoruz,
bunlar ne işimize yarayacak!” nidaları
kızlar için de oğlanlar için de ortak. Bizlerle o kadar benzer tornalardan geçmişler
ki ilişki kurabilmek için sarındıkları roller
yetişkinlerle aynıyken, kullandıkları dil
de daha o yaşlarda toplumsal us’la benzer
hale geliyor. “Ailenin reisi erkektir öğretmenim,” “Kadınlar olmasaydı erkekler
kendilerini besleyemezdi,” “Kadınların
beyni küçük olur...”
Tüm bu kodlamalar ve öğrenilmiş24
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likler, şu soruların cevaplarını açıkça
veriyor: Neden mastürbasyon denilince
oğlan çocukları çok heyecanlanırken
kızlar ezilip büzülüyor? Adet döneminden
bahsedilince neden “iğreeenç” tepkisi
yükselirken meni çıkışı gururla dinleniyor? Neden bir oğlan çocuğu vajina
derken utanmıyor da kızlar penis derken
utanıyor? Neden meme diyemiyorlar da
“kadınların süt verdiği o şey” diye tanımlama yolunu seçiyorlar? Cinsel ilişkiden
bahsedilirken kızların daha fazla utanmasına karşılık oğlanların tepkisi benzer
oluyor: “Yaşasın öğretmenim, sonunda
o işin nasıl bi’şey olduğunu anlıycaz!”
Bütün neden’leri üst üste topladığımızda

elimizde farklı yetiştiriliş biçimlerinin
uçurumu kalıyor. 6. sınıfa giden bir kız
öğrencinin tespit ettiği gibi, “İyi de hocam
kızların ergenlik dönemi değişimlerine
oğlanlar bizden daha çok yorum yapıyor.”
Kızların eteklerinin oğlanlar tarafından
açılmasının bahsi geçerken kızlar da altına şort giysin o zaman, diyor 12 yaşındaki
bir kız çocuğu. Tüm bu dökme kalıplar
bizlere ziyadesiyle tanıdık geliyor.
Lise dönemine baktığımızda devlet
okullarında değil de kolejlerde çalışmanın
ve gelir durumu daha yüksek ailelerden
gelmiş çocuklarla karşılaşmanın ancak
şöyle farkları oluyor: Mesela bu yaşlarda-

ki ergenler bekâretin artık önemli olduğuna inanmıyorlar, bekâretin hala yalnızca
“Doğu’da” önemli olduğuna inanıyorlar.
“Namus cinayetleri”nin yanı başlarında
olduğuna inanmıyorlar; Doğu deseymişiz
olurmuş da “İstanbul’un göbeğinde oluyo
mu öyle şeyler” diye soruyorlar. “Cinsel
ilişkiyi erkek başlatır” cümlesine karşılar,
fakat reklamlarda tahrik unsuru olarak
kullanılan kadın bedenlerinin, kadınları
“yücelttiğini” düşünüyorlar. Küfür ve
argo kullanımı konusunda, “Öğretmenim
dile çok güzel oturuyo, çok samimi geliyo
kulağa,” yorumu yapıyorlar. 12. sınıfa
giden bir genç erkek kadınların erkekleştiğini söyleyerek hayıflanırken,
aynı yaştaki bir genç kadın
eskiden erkek arkadaşlarına
“Kız arkadaşlarına saygı duy,”
diye öğüt verdiğini, şimdi ise
“Aman naparsan yap erkeksin
ne de olsa!” dediğini anlatıyor.
Cinsel yönelimler konusu
başlı başına bir başka sorun
teşkil ediyor. LGBT bireyler
üzerine konuşmak, “Normal
değil ki hocam,” cümlesinin
yapıştırılıverilmesine sebep.
Gülmeler eşliğinde “Bülent
Ersoy gibi mi?” sorusu da cabası. Yönelimlerin “normal ve
anormal” şeklindeki genel kategorileştirilmesine çocukluk
döneminden itibaren aşinalar;
öyle ki lise döneminde gerine
gerine “Ben homofobiğim
hocam,” diyebiliyorlar. Kendi
cinsiyetlerini ilk nasıl fark ettikleri ile
ilgili gelen soruya ise hep aynı cevaplar
geliyor: “Ben araba istemiştim, bana
Barbie aldılar,” “Etrafımdaki erkeklerin
eve girme saati yok, kızların var ama,”
“Eteğim açılınca bana düzgün otur dendi,
sünnet olunca erkek kardeşimin pipisi
herkese gösterildi...”
Tüm göstergeler ise, çocukların en başından beri küçük birer kadın ya da erkek
olarak yetiştirildiği ve tüm bu fabrikasyon
sürecinin içindeki ağlardan birer ilmek
çalmamız gerektiği gerçeğinden başka bir
noktaya işaret etmiyor.

DOSYA

Charlotte Bracegirdle

Aşklarımız, eşlerimiz: Farklı ilişki biçimleri
“Aile dışında hayat var” sözünü ilk dile getirdiğimizde ikili bir mesaj vermeye
çalışıyorduk: Bir yandan özellikle AKP iktidarının biz kadınlara dayattığı aile
yüceltmesine; aileye, anneliğe, kocalara mahkum olduğumuz bir hayata karşı
çıkıyorduk. Bize tek seçenek olarak sunulan ailenin, bizim için karşılıksız emek,
şiddet, toplumsal yaşamdan dışlanma, annelik kimliğine hapsedilme olduğunu
ifşa ediyorduk. Öte yandan da, geniş ya da dar, ailenin omurgasını oluşturan tek
eşli heteroseksüel evlilikten başka birliktelik biçimlerinin de mümkün olduğunu
söylüyorduk. Sözümüzün ilk bölümünü anlatmakta çok da fazla zorlanmadık.
Ama iş farklı ilişki biçimlerini açımlamaya geldiğinde nefesimizin kısa sürede
tükendiğini gördük. Bu sayımızda ilişki biçimlerini çoklaştırma, farklı seçenekleri tahayyül etme çabamızı sürdürelim dedik. Dosyamızda, tek eşlilik, çok
eşlilik, çok aşklılık; bu farklı biçimleri kadınlarla ve / ya erkeklerle yaşamak; tek
eşli ilişkilerin cinselliğin ötesine uzanan yalıtılmışlık halleri ve benzeri konuları
tartışan, derinleştirmeye çalışan yazılar bulacaksınız.
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Farklı ilişki biçimleri üzerine sohbet

DOSYA

Tek eşliliğin risklerini görmek ve bunların kuramadığımız kadın dayanışması nedeniyle
de yaşandığını fark etmek, bizi daha da feministleştiren bir şeye dönüşüveriyor

B

irçoğumuz tek başına hayatlar yaşamıyor, aslında
tek bir kişiyi de sevmiyor.
Diğer yandan, hep o “tek”
ve “biricik” olanı, hayatımızda ona her
şeyi verebileceğimiz, onunla her şeyi
paylaşabileceğimiz, her şeyimiz olacak
olanı aramakla ve bulamamakla geçiyor
zaman. Tüm romantik aşk anlatısı bize
“biricik olanı” aramayı öğretiyor, her
ne kadar neredeyse hepimizin içine
doğduğu “romantik aşk”la bağlı olması
beklenen aile hayatımız bunun bir kanıtı olmasa da. Filmlerden izlediğimiz,
kitaplardan okuduğumuz hep bu “biri-

Peki erkeklerin
aldatması meşru,
önü alınamaz bir
cinsel dürtüyle
tanımlanagelmişken,
erkek ve kadınların
eşit özneler olarak
var olmadıkları her
durum gibi bunu da
cinsiyetlendirerek
tartışırsak ne olur?

kendi aramızdaki ilişkilerin de hayatımızdaki belirleyiciliğini deneyimlemeye yaklaştık. En azından birbirimizle
yaşadığımız paylaşım ve dayanışmanın
cinsel partnerlerimizle yaşadığımız
ilişkilerde bizi daha doyumlu ve güçlü
kıldığını daha açıkça fark ettik.
Öncelikle
cinsellik
konusunu
tartıştık. “Bir ömürlük” o “ideal”
ilişkinin içinde aynı tutkuyla süren
bir cinsellik yoktu. Oysa biricik olanı
bulduğumuzda tekleştirdiğimiz ilk
ve sorgusuz sualsiz olan, o “en özel”
olandı, cinsellikti. Peki cinselliği tek
kişiyle yaşamadığımızda, canımızın
istediğiyle birlikte olduğumuzda tek
eşliliği aşmış mı olacaktık? Bizim için
tek eşliliği aşmanın tek ve biricik yolu
çoklu cinsellikten mi geçiyordu? Bizim
feminizmimiz öncelikle ilişki tarzımızı
dönüştürmeyi içermeliydi. Hayatımızı
bir kişiye, bir ilişkiye kapatmamayı
yani. Başka insanlardan beslenmeyi,
hayatımıza aldığımız tek bir kişiden
tüm ihtiyaçlarımızı karşılamasını beklememeyi öğrenmeyi.... Bu, her dakikayı

cik olmanın hikayesi”. Pek tabii ki heteroseksüel olanlar üzerinden kuruluyor
hikaye. Birbirini tamamlamanın ve bir
olmanın fiziksel gerekliliği kuruluyor:
organların birbirine girip bedenin bir
olmasında vücut bulan bir somutluk.
Feministler olarak sorguladığımız
pek çok kadınlık durumunun içine tüm
bunların da girdiğini fark etmeye başlayalı çok oldu. Hele hele erkeklere âşık
olan, onlarla ilişkiler kuran kadınların
yapısal olarak eşitsiz bu ilişkiler içinde,
bir adamın doldurma ihtimali olmayan
boşlukları hissetmesi işten bile değildi.
Biz de tek eşi, biricik ilişkileri, bu
ilişki tarzını üst üste yaşadıkça bunların
bize kattıklarını ve bizden aldıklarını,
aldatmayı, aldanmayı konuşmaya başladık. Konuştukça farklı deneyimlerle
çoğaldık ama tek doğruya ulaşamadık,
ulaşmaya da çalışmadık. Bu noktayı
baştan belirtmekte fayda var. Feministler olarak bu açıdan patriyarkayı
aşındırma yolunda tek güçlü bir doğru
bulamadık ama deneyimlerimizi ve
kuşatılmışlığımızı birlikte konuştukça
26
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Özlem Çelik

onunla geçirmemeyi becerdiğimiz anda
çözülüveren bir durum değil aslında:
Bize, her şeyi paylaşamadığımız, bizden belli yönleriyle farklı olan birisiyle,
onu çok sevsek de yapamayacağımız
öğretilmiş. Sabahlara kadar konuşabildiğimiz, aşktan gözümüzün başka
hiçbir şeyi görmediği, her şeyi onunla
paylaşabildiğimiz bir ilişki romantizmi
beslenmiş. Peki ne olurdu, zaten tutkumuzun yöneldiği o bir kişi, birlikte iyi
zaman geçirdiğimiz kadarıyla kalsa?
Biz zaten diğer pek çok şeyi farklı
alanlarla, farklı kadınlarla ve erkeklerle
paylaştığımız, kadın dayanışmasıyla da
doyurabildiğimiz hayatlar kursak, kurabilsek. Sevgimizi dağıtarak yaşasak ve
buradan beslesek hayatımızı...
Birden çok kişiyle cinsel ilişki
yaşayıp merkezde hâlâ tek bir kişiyi
tuttuğumuz bir hayat kurduğumuzda
ne olacak, diye de sorduk kendimize
ve birbirimize. Biricikliği besleyen ve
o merkeze göre şekillenen ve en uç örneğinde o merkezin kendisini beslemek
için kurulan diğer birtakım ilişkiler

denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA
bizi özgürleştirir mi gerçekte? Daha
eşitlikçi çoğul ilişkiler de var elbette.
Peki kendimizi bu ilişkiler içinde nasıl
kuruyoruz ve daha önemlisi bu ilişkileri kendimiz için nerede tutuyoruz?
Çoğullaşan tutkuların bize kattıklarının
yanında neler götürebileceğini de
düşünmek gerek belki. Tutkunun kendisini sadece cinsellikle açıklamak ve
kendimize doyurulmayan tutku halleri
yaratarak hayatı bunun üzerine kurmak
da öğretilmiş bir şey olamaz mı?
Erkek egemenliğinin kendini güçlendirdiği alanlardan biri kadın bedeni
üzerindeki erkek iktidarı ve denetimi
olduğu için, cinselliği çoğaltmak ve
çoğullaştırmak bizi iyi hissettirebiliyor.
En somut ifadesini kıskançlıkta bulan
mülkiyetçiliğin kadınlar için kurduğu
tuzakların çok daha tahripkâr olduğunu
pek çoğumuz etimizle kemiğimizle yaşamışızdır. Özgürleşmeyi cinsel boyuta
indirgemesek de bunun önemli olduğunu deneyimleyenlerimiz de var tabii ki;
oysa bir erkek arka arkaya birden fazla
kadınla birlikte olsa kendini “kral gibi”
hisseder ama kadın aynını yapsa kötü
hisseder, böyle öğrendik.
Peki özgürleşmenin yolunun erkekleşmek olmadığını da biliyorken ve
bunu hiç de arzu etmezken istediğimiz,
üst üste deneyimlenen ve karşılıklı

sorumluluğu sıfıra indiren ilişkiler ve
sevişmeler mi? Diğer yandan, o tensel
birliktelik hep en özel olan mı olmak
zorunda? Tersine tek gecelik ilişkilerin
de pek çok kadın için özgürleştirici bir
yanı olduğu da kesin. Bir gece biriyle
birlikte olduğumuzda ertesi gün onu hayatımızın herhangi bir alanında pek de
istememeyi duygudan arındırılmış bir
cinsellik olarak tanımlamanın kendisi,
cinselliğin paylaşıldığı andaki duyguyu
yok etmiyor mu? Sadece sevişme anına
özgü bir duygu söz konusu olamaz mı?
Aslında belki o anlık tutku, arzu ve
sevgi bizim için de bazen sadece o anda
kalabilir ya da kalabilmeli. Aldatma
dediğimiz şeyin “sadece sevişme”yle
sınırlı kalan biçimlerini daha rahat
kabullenmemiz, kısa süreli, geçici ama
sahici duyguları “duygusal paylaşım”
olarak görmememizle ilişkili değil mi?
Aldatma da biriciklik içinden çıkan
bir kavram. Yalandan ayrı, yalandan
büyük. Çünkü yalanın kendi başına
kapsayamayacağı tek ve en özel alana
giriyor, o yüzden de başka bir kelimeye
ihtiyaç duyuyor ve “aldatma”yı getiriyoruz. Peki erkeklerin aldatması meşru,
önü alınamaz bir cinsel dürtüyle tanımlanagelmişken, erkek ve kadınların
eşit özneler olarak var olmadıkları her
durum gibi bunu da cinsiyetlendirerek
tartışırsak ne olur? Böyle tartıştığımızda, kadın ve erkeğin aldatması ayrı
şeyler mi oluyor ve kadınların bunu
yapmasını ve yapabilmesini desteklemeyi mi savunuyoruz? Belki de doğru
olan, bugün kadınların deneyimlerini
eşitsizliği görerek anlamlandırmak ama
bunu yüceltip, güzellemeden aldatma
ve aldatılmanın olmadığı bir dünya
özleminde ısrar etmek. Bu toplumsal
düzen, bize erkeklere verdiği rahatlığı
vermiyor, yaşımızla, beden ölçülerimizle, birbirimizle yarıştırılarak içine
itildiğimiz rekabet ortamında kendimizi
fark ettirme hırsını ve yıpratıcılığını da
beraberinde getiriyor. Kendimizi güvende hissedebileceğimiz ve sürekli bir
rekabeti yaşamayacağımız emin ilişkilere hapsolmamızın bir nedeni de bu.
Özellikle yaşımız ilerledikçe kadınlar
için daralan alanda tek eşliliğe tutunmanın güçlendirici olduğuna inanıyoruz.
Ama gerçekten karşımızdakini sınırlayabiliyor muyuz yoksa bu düşüncenin
kendisi bir yerden sonra bizim için
kabullenilemez olanı kabullenmemize
sebep de olmuyor mu?
Tüm duyguları bir kişide karşılamanın çok cazip bir tarafı da var.
Tüm zaman ve enerjimizi alan çalışma
günlerinin yoğunluğunun yanında, politika yapmaya ve buna enerji harcamaya

Biricikliği besleyen ve o
merkeze göre şekillenen
ve en uç örneğinde
o merkezin kendisini
beslemek için kurulan
diğer birtakım ilişkiler
bizi özgürleştirir mi
gerçekte?

çalışan kadınlar olarak biz de sürekli
bir koşturmaca ve zamansızlık içinde
bunların arasına sıkıştırılmış ilişkiler
yaşamak durumunda kalabiliyoruz.
Peki bu durumda neden o tek ve biricik
olan, aynı zamanda kendisiyle en çok
zaman harcadığımız olmak zorunda?
Yoksa bu da tüm geceleri ve gündüzleri
kapsayacak kadar büyük aşkla, biricikliğin talepkârlığıyla mı ilgili?
Biz neden “tek” olmak istiyoruz?
Bir erkek tarafından önemsenmenin
biz kadınlar için uğruna mücadele
edilecek, diğer kadınlarla rekabet edip
hak olarak “kazanılacak” bir tarafı
varmış gibi... Çevremizdeki çoğunluğun böyle bir arayış içinde olması ve
hayatlarını bu yönde şekillendirmeleri
de bizim üzerimizde etkili haliyle.
Özellikle yaş aldıkça daha da keskinleşen, “bir”leşen çiftler dünyası. Oysa
kadın dayanışmasını kurabildiğimiz
durumlarda farklılaşıyoruz. Feminist
arkadaşlarımızla
deneyimlediğimiz
farklı ilişkiler, kadın dayanışmasıyla
kendi hayatımızı sorgulamak, bunu
değiştirme gücü bulmak ve farklı kadın
deneyimlerinden öğrenmek, bizi bir
kişiye “mahkum” hissetmekten uzaklaştırıyor. Böyle olduğu için aslında tek
tek hepimizin yaşadığı ilişkilerde yine
tek tek diğerlerimizin de sorumluluğu
var. Kadın dayanışmasını yeterince kuramadığımız durumda hapsolduğumuz
şey bu. Tek eşliliğin risklerini görmek
ve bunların kuramadığımız kadın dayanışması nedeniyle de yaşandığını fark
etmek, bizi daha da feministleştiren bir
şeye dönüşüveriyor.
Tek ve en doğru çözüm yok ama
eleştiri noktamız baki: Tek eşlilik, cinsellikle sınırlı olmayan haliyle, yani
biriyle bütünleşme ve kendini onda
var etme durumuyla, en çok kadını yok
eder, bunun alternatifi bugüne kadar
yaşanılagelen biçimleriyle çok eşlilik
olmasa da... Hazlarımızı çoğalttığımızda, farklı doyumları farklı kanallardan
almaya kendimizi açtığımızda güçleneceğimizi hissedebiliyoruz. Bedenimiz
üzerindeki denetimi aşındırmanın ve
onu bizim kılmanın yolu da belki buradan geçiyor.
feminist
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Tek eşliliğin sınırlarını zorlamak

DOSYA

Kısacası kadınlar üzerindeki denetimi kolaylaştıran tek eşliliğin alternatiflerini
düşünürken, karşısına sadece ve doğrudan çok eşliliği koymamalıyız, özellikle
eşitsiz ilişkiler sistemi içerisindeyken
Öznur Subaşı
“Sartre’la karşılaştığım zaman, her
şeyi kazandığıma inanmıştım. Onun
yanında benim kendimi gerçekleştirmem başarısızlığa uğrayamazdı.
Şimdi kendime şunu söylüyorum:
Kurtuluşu bir başkasında görmek,
yıkılmanın en güvenli yoludur.”1
İçine doğduğumuz patriyarkal toplumlar, biz kadınlara, ilk andan itibaren
nasıl aileler kuracağımızı öğretir ve tüm
bu öğretilerle toplumsallaşırken kurduğumuz sevgililik ilişkileri uzun vadede
tek eşli heteroseksüel aileler kurma tahayyülü taşır. Kıskançlık, sadakat, biriciklik kaygılarıyla başlayan sorgulamalar; uzun vadede biz kadınları cinselliği
tek insanla yaşama zorunluluğuna, hayatı -bütün mutlu mutsuz anları- “o”nunla
yaşamaya, dayanışma ilişkisini “o”nda
bulmaya, hatta başka hiçbir şeyde ve hiç
kimsede bulmamaya mahkum eder.
Feminist olup ilişkileri sorgulamaya
başlayınca, eşitsiz bir ilişki içindeyken,
aldatma, tek eşlilik, çok eşlilik, sadakat,
dürüstlük gibi kavramları nasıl eşit şekilde ele alamayacağımızı fark ederiz.
Giderek cinsellik içeren yahut içermeyen farklı ilişki biçimlerinin mümkün
olduğunu görürüz.
Tek eşlilik-çok eşlilik, kadınlar ve
erkekler için geçerli toplumsal koşullar
göz önünde bulundurulduğunda aynı
şeyleri içermezler. Çünkü patriyarkal
koşullarda kadınlar için başka insanlarla ilişkilenme fırsatı yakalamak; ev
içerisinde harcanan ücretsiz emeğin hayatlarımızda kapladığı alanın büyüklüğünden, sosyal ağlarda “o”nun karısı /
sevgilisi olmanın yarattığı kapalılıktan,
cinselliğimizin bu denli baskılandığı
hayatlarımızda herhangi bir kadın ya da
erkekle küçük flörtleşmeler yaşamanın
bile zihnimizde yarattığı gerilimlerden
dolayı neredeyse imkansızdır. Çünkü
tek eşli ilişkiler içerisinde, cinselliği
kendi arzularından neredeyse koparmış
kadınlar; kadınlarla rahat ilişki kurmayı
gündelik, sıradan bir tavır haline getirmiş erkeklere göre eşitsiz “kabiliyet”
sahibidir. Çünkü insanın zamanının
büyük kısmını kaplayan, üstelik bunu
yaparken kendine “özel” zamanlar ayırmayı ihmal etmeyen ilişkiler; kadınları
dayanışma ağlarının dışına çeker, yal28
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nızlaştırır ve güçsüzleştirir.
Peki, bütün bu eşitsiz koşullara rağmen tek eşlilik girdabında boğulmamanın ve dayatılan geleneksel ilişki normlarının dışına çıkmanın ufkunu nasıl
geliştirebiliriz? Belki de ilk akla gelen/
gelmiş olan cinsel özgürlük söylemi var.
Oysa tek eşlilik sadece tek insanla cinselliği yaşama bağlamında baskılamaz bizleri. Kendi başına tek eşliliğin aşılması
için yeterli olmasa da, cinselliği tek insana bağlı kalmadan yaşamak, cinselliğin
patriyarkanın baskı araçlarının temellerinden biri olmasından dolayı özgürleştirici olacaktır. Fakat gerek özgürleşirken
kendi yöntemlerimizi bulmak, gerekse
tek boyutlu, cinsellik odaklı bir çok eşlilik tahayyülünün kısıtlılığından dolayı,
huzur, sadakat ve güveni vaat ederek var
olduğumuz alanları sarsmanın daha etkili yöntemlerini bulmalıyız.
İlişkilerimizi sorgulamaya devam
edersek, sıklıkla, sadece sevgililik ilişkilerinde yaşamadığımız ama bu ilişkilere sabitlediğimiz hazların üstünden
atladığımızı fark ederiz. Küçüklü büyüklü örnekler verebiliriz buna: Saatlerce muhabbet etmekten film izleyip
öylece oturmaya, dans etmekten sarılıp
uyumaya kadar... Üzerine biraz düşündüğümüzde, tüm bunları paylaştığımız
birçok ilişkinin olduğunu fark edebiliriz
hayatlarımızda. Lakin hazların her birini
sevgililik hallerimize o denli sabitlemiş
ve ilişkinin dışına çıkmayı cinsel dürtülerimize bağımlı halde görmeye o kadar
alışmışızdır ki, bu ilişkilerin aslında bizi

tek eşliliğin hapseden, yalnızlaştıran,
birçok sosyal ağın dışına çeken kıskacından kurtarabileceğini fark etmeyiz. Bu
yakın ilişkiler, sadece arkadaşlıklar gibi
anlaşılabilir başlangıçta. Fakat anlatmak
istediğim ve özgürleştirici olduğunu iddia ettiğim ilişki formları, parça parça
paylaşımlar içermekten öte tıpkı sevgililik ilişkilerinde olduğu gibi çoğu şeyi bu
alanda da paylaşma ihtiyacını barındıran
ilişkilerdir.
Kısacası kadınlar üzerindeki denetimi kolaylaştıran tek eşliliğin alternatiflerini düşünürken, karşısına sadece ve doğrudan çok eşliliği koymamalıyız, özellikle eşitsiz ilişkiler sistemi içerisindeyken.
Kadınlar ve erkekler için tek eşlilik- çok
eşliliğin aynı yerlerde durmadığını
önemle vurgulamalı, kavramları buradan
düşünmeliyiz. Var olan bütün eşitsiz koşulları gözetmeli, belki kendimiz için ara
talepler üretmeli, içinde bulunduğumuz
bütünsel, boşluk bırakmayan sistemi bir
kez daha hatırlamalıyız. Ve sadece “bir
burjuva pratiği” olan evliliği ve onun
dayatmalarını reddetmek için değil, özel
alanlarımızın politikasını yapmanın gücünü ve dönüştürücülüğünü hatırlamak,
patriyarkayı aşındırmaya kendi pratiklerimizden başlamak için tek eşliliğin
sınırlarını zorlamanın yollarını aramalı,
farklı ilişkilenme biçimleri üzerine daha
çok düşünmeliyiz.
____________________________
1 Matrit Rulman, “Simone De Beauvoir”,
Kadın Filozoflar, Kabalcı Yayınevi

denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…
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İlişki: Farklı biçimler ve feminizm

Güvenin başka kriterlerle oluşturulmasını; kıskançlığın ya "dibine kadar" ya da
"Bastırmalı!" refleksiyle değil açıklıkla, aldatmanın seksle değil dürüstlükle ele
alınmasını öne sürerek ilişkilerin dönüşmesini mümkün kılıyor feminizm

E

Cemre Baytok

lbette ki feminist olunca
ilişkileri nasıl yaşadığımız
birdenbire değişmedi. Ya da bir
kadınla beraber olunca… Ya
da çoklu ilişkiler yaşamaya başlayınca…
Feminist olunca değişen şey, ilk etapta
ilişki deneyimlerini nasıl bir sorgulama
altına aldığımız olabilirdi ancak, ki bu da
çok şeyin değişmesine yeterdi aslında.
Feminist olmak kendi deneyimini yılmaksızın sorgulamak anlamına geliyorsa, bir o kadar da diğer kadınların yaşadıklarına kulak kabartmayı beraberinde
getiriyor. Sadece kendi deneyimlerinden
değil, dinlediklerinden de biriktirmeyi,
biriktirilenlerle ne yapacağını düşünmeyi… Özel olan politik ve kolektif
çünkü; deneyimi sorgulamak ne
kadar elzemse pasif bir dinleme
de o kadar feminizme uzak
düşüyor: Hikayeleri kolektifleştirmek, biricik duran
tüm karın ağrılarını, aşk
acılarını, bunalımları bir
zemine oturtuyor. Yani
bir türlü güvenememek,
aldatılmak, kıskanmak,
emin olamamak gibi bir
dizi duygu tüm öznellikleriyle bir bütüne yerleşiveriyor: Patriyarka ve
heteroseksizmden yüklüce
devraldığımız
ilişkilenme
deneyiminin içine.
Sadece erkeklerle olan ilişkileri
tanımlamıyor heteroseksizm, hatta sadece cinselliğin herhangi bir biçimde
dahil olduğu, zaman içerisinde
unutulan ilişkileri de kapsamıyor,
tüm yakınlıkları biçimlendirmeye
çalışıyor. Heteroseksüel ilişki o kadar
içimize işlemiş ki sosyal hayatın gündelik kalıpları uyarınca sürdüregeldiğimiz
ilişkilerin dışına çıkan her yakınlığı da
belirlemeye çalışıyor. Egemen heteroseksüel model, “Kıyafetime karıştı, beni
kıskandı,” cümlelerine sığmayacak kadar
kuvvetli. Bir ilişkide, ne yaşarsak güven
duyduğumuz, güvenimizin sarsıldığı,
aldatılmış hissettiğimiz veya kıskandığımız, biz ilişkilere adım attığımızda, heteroseksüel ilişkilenmenin onca öğrenmişliğiyle önümüze geliyor. Feminist olunca
önce sarsılıp sonra bunları kendimizce

başka uçlarından tutmaya çalışıyoruz:
Aldatıldığımızda diğer kadını düşünmek, kadınlarla ilişkilerimizi gözden
geçirmek, erkeklerin tahakkümlerine
hayır demenin bin bir yolunu bulmakla
uğraşmak gibi birçok yoldan geçmeye
başlıyoruz. Feminist olmak ve feminist
çevreler, yine ilişkinin heteroseksüel
halinin geçit vermemeye çalıştığının
tersine, aklımıza pek de getirmediğimiz,
kadınlar arası ilişkilerin farklı katmanlardan oluştuğunu görmek için potansiyel
zemin sağlıyor. Bu, heteroseksüel ve
patriyarkal kalıpların ne kadar derinlerde

Özlem Çelik

kök
salm ı ş
olduğunu
deneyimleyip
sürekli tetikte olma halimize
bir cevap oluyor. Sevgili olmadan
sevgiliden daha çok şey
paylaşmak, cinsellik olmadan
kıskanmak, adını koymadan
derin ve bazen pek de mutlu
etmeyen mesafesiz yakınlıklar kurmak bu katmanların sadece bazıları.
Kadınlar arası ilişkilerin, erkeklerle
olandan ne kadar farklı olduğunun
yanında, salt kadınlar arasında diye
heteroseksüel ilişkilenme biçimlerinden
azade olmadığının, o yüzden de başlı başına özgürleştirici addedilemeyeceğinin
ayırdına varmak kadınlarla ilişkilerde
yaşanan ilk hayal kırıklığı belki. Bir ilişki
modelinin nasıl olup da bunca deneyimi
kendi egemenliği altına aldığını, tüm
kavramları -her ne kadar biçimlerde kimi
zaman farklılık olsa da- bir doğrultuda

tanımlamaya zorladığını görünce hayal
kırıklığının yerini ayırdına varmanın verdiği şaşkınlık alıyor. Feminist de olsak,
kadın da olsak, bu kadar mı güçlü yani?
Ve bu kadar güç yani tüm o kavramları
yeniden ve feministçe kurmak.
Güvenin başka kriterlerle oluşturulmasını; kıskançlığın ya dibine kadar ya
“Bastırılmalı!” refleksiyle değil, açıklıkla, aldatmanın seksle değil dürüstlükle
ele alınmasını öne sürerek ilişkilerin
dönüşmesini “özel alan”ımıza aldığımızda mümkün kılıyor feminizm. O zaman
kadınlarla ilişki ya da çoklu ilişkilerin
kendiliğinden özgürleştirici olabileceği
yanılgısı da ortadan kalkıyor. Mesele
herhangi bir ilişkinin, sevgililiğin de,
duygusal diğer yakınlıkların da, hangi
zemin üzerine kurulduğuyla alakalı
oluveriyor o zaman. Tek eş de çoklu
ilişki de tali ya da tamamlayıcı kalıyor.
Feminist bir yerden bakınca,
çoklu ilişkileri ve prensipleri
tartışmak, tek kişiyle yaşanan
ilişkileri değerlendirmekten
bağımsız olamaz bana göre. Her
ilişkinin farklı farklı meseleleri
var ama tartışıp tartışıp geldiğimiz
yer aynı: feminist perspektifle özgürleştirici bir ilişkilenmenin nasıl olacağı
sorusu.
Başladığımız yere geri döner ve
zincirin son halkasını eklersek: Böylece
ilişkilerde feminist dönüşümü, ilişkileri
nasıl yaşadığımız, nasıl değerlendirdiğimiz, en çok da deneyimleri nasıl biriktirdiğimiz mümkün kılabiliyor ancak:
kolektiften geri tekile varıyoruz ve o
dönüşümün öncelikle karşımdaki’nden
önce ben’le alakalı olduğunu kavrıyoruz.
Deneyimlerden geriye kalan, ilişkinin diğer tarafına “göre” değişmek değil, onu
elbette içeren ama kadınlık durumunun
değişimini ön plana koyan bir yerden, kadınların ve onların ilişkilere bakışlarının
dönüşümü. Kadınları ilişkilerde cendere
altına alan, diğer iktidar mekanizmalarıyla iç içe olan erkek egemen ilişkilenme
biçiminde kendi kavramlarımızı, böylece
dönüşmeye açık duygularımızı, beğenilerimizi ve reddetmelerimizi kurmak önce
biz’den geçiyor, sonra ekleniyor kişiler
ve ilişkilere dahil edilebilecek binlerce
mesele. Feminizmin kadınların güçlenmesinden kast ettiğine bir örnek de bu
olsa gerek.
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Hukuk perdesinden “aldatma”ya biçilen rol

Evli erkeğin bir başka kadınla yemek yemesi, sık sık telefonla konuşması, buluşması,
iş gezisine çıkması, bir “fahişeyle” yatması sadakatsizlik sayılmazken, kadının bir
erkekle yan yana görünmesi, bir sms atması sadakatsizlik oluveriyor
Perihan Meşeli

“A

ile toplumun temelidir!”,
“Adalet mülkün temelidir!” gibi üçer kelimeden
ibaret, mağrur ve taviz vermeyen “özlü
söz”lerle ilk karşılaştığımda ürktüğümü
hatırlıyorum. Az bile ürkmüşüm, ardında binlerce yıllık patriyarkanın gücüyle
kişisel hayatımızı her an sarsmaya
devam eden sistem karşısında küçük
adımlarla mücadele etmek kolay değil. Ancak küçük adımlarımızın bu
“temel”leri kelebek etkisiyle giderek
daha şiddetli sarsıntılara uğrattığı da bir
gerçek. 21.yüzyılda aileyi korumak uğruna binlerce sayfalık kanunlar yazılması, “3 de yetmez 5 tane çocuk doğurun”
denmesi, “evlen, evlen, evlen” diye dört
bir yandan çığırtkanlık yapılması, sistemi korumak için başbakandan babamıza uzanan, kol kola girmiş bir zincirden
birkaç örnek sadece…
Bu yazıda, mevcut hukuk sisteminde
aileyi, daha doğrusu evliliği bitiren sebeplerden en çok korkulanı olan “aldatma” nın ne anlama geldiğini, kadınlar
aleyhine nasıl kullanıldığını bir parça
masaya yatırma gayreti içerisindeyim.
Biz kadınların “evlen, evlen, evlen”
diye çağrıldığı yere bir bakalım önce:
tek eşli, heteroseksüel, ikiyüzlü, şiddet
ve sömürü dünyası. Bunun için uzun
uzun düşünmemize gerek yok, içine
doğduğumuz aileye bakmamız yeterli.
Bunları bilmemize rağmen, zamanında
içimize işleyen ve bir türlü kurtulamadığımız biricik olma, güven, aidiyet,
düzen isteği, “benim başıma gelmez”
umudu ile evlenmeye de devam ediyoruz. O imzayı atınca, kanunlar da parmak sallamaya başlıyor bize. Nasıl?
-Medeni Kanun madde 161/I: “Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.”
Çok değil, sadece 15 sene kadar önce
zina, bu topraklarda suç sayılıyordu.
Üstelik kadının zinası ile erkeğin
zinası ayrı maddelerde düzenlenmişti;
kadının zina suçu işlemesi için
sadece bir kez cinsel ilişkiye girmesi
yeterli görülürken, erkeğin zina suçu
işlemesi için “karı-koca gibi yaşama”
koşulu yer almaktaydı. Yani “kadının
günahı, erkeğin elinin kiri” anlayışının
yasalaşmış tezahürüydü. Bu anlayış ne
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yazık ki hâlâ geçerliliğini koruyor.
Zina artık yalnızca boşanma sebebi
olarak Medeni Kanun’un 161. Maddesinde yer alıyor. Zinanın kanunda açık
bir tanımı yok, ancak doktrin ve Yargıtay kararlarını incelediğimizde, resmen
evli bir kişinin, eşinden başka ama mutlaka karşı cinsle kurduğu cinsel ilişki
olarak tanımlanabileceğini görüyoruz.
Dikkat buyurun, eşcinsel ilişki zina
olarak tanımlanmıyor. Eşcinselliği ya
hastalık ya da haysiyetsiz hayat sürme
olarak değerlendiren hukuk sistemi,
eşcinsel ilişkiyi tamamen yok saymayı
tercih ediyor.
-Medeni Kanun madde 185/III: “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.”
Eşlerin “birbirine sadık kalma” zorunluluğu yani hukukta daha çok “sadakat yükümlülüğü” denilen bu kavramın,
yelpazesi geniş bu topraklarda kadınlar
aleyhine içi doldurulan bir kavram oldu-

Eşcinselliği ya hastalık
ya da haysiyetsiz
hayat sürme olarak
değerlendiren hukuk
sistemi, eşcinsel ilişkiyi
tamamen yok saymayı
tercih ediyor
ğunu söylemek yanlış olmaz. Türkiye’de
aldatmaya ilişkin kapsamlı bir istatistiksel veri bulunmuyor. Ancak 2011 tarihli,
1004 kişiyle yapılan bir araştırmada1,
Türkiye’deki erkeklerin dörtte birinden
fazlasının, kadınların ise yüzde 11’inin
partnerine sadık olmadığı, Türkiye’de
özellikle erkeklerde görülen çok eşlilik oranının diğer ülkelere kıyasla hayli
yüksek olduğu sonucuna varılmış. Bürokratların, iş “adamlarının” metresleri,
köydeki ağanın “kumaları”, “Allah’ın
hakkı dört diyen” ataerkil bir toplumun
erkekleri ile birlikte yaşıyoruz. Sadakat
yükümlülüğünün bu anlamda kadınları
koruyan bir hüküm niteliği taşıdığını
söylemek yanlış olmaz. Ancak yazılı
hukukun pratik hayattaki karşılığı bakımından, evli erkeğin bir başka kadınla
yemek yemesi, sık sık telefonla konuşması, buluşması, iş gezisine çıkması, bir
“fahişeyle” yatması sadakatsizlik sayıl-

mazken, kadının bir erkekle yan yana
görünmesi, bir sms atması sadakatsizlik
oluveriyor.
Kanun, eşten başka bir kişiyle cinsel
ilişki (zina) haricindeki tüm diğer “duygusal” ilişkileri de sadakat yükümlülüğü
kapsamı altına almak istemiş. (Cinsel
ilişki olmasına ve olmamasına göre yapılan ayrım da ayrı bir yazı konusu olabilir.) Türkiye’de evli kadının bir başka
erkekle yemek yemesi, buluşması, telefonla konuşmasının sadakat yükümlülüğünü ihlal olarak çok kolay değerlendirildiğini biliyoruz. Özellikle son
dönemde, erkeklerin kadın cinayetlerinde haksız tahrikten yararlanmak için
en çok kullandıkları savunma çizgisini
de sadakat yükümlülüğünü ihlal, yani
“aldatma” oluşturuyor. İzmir’in Karşıyaka İlçesinde Serap Himmetoğlu’nu
öldüren kocası Adnan Himmetoğlu'nun
“Eşim beni aldatıyordu, bunu tartışma
sırasında söyledi,” demesi 2, Havva Nur
Ç.’yi boğarak öldürüp cesedine tecavüz
eden kocası Y.C. “Beni aldatıyordu”
demesi3 haksız tahrik indirimi uygulanmasına yetti. Daha niceleri… Kadın
cinayetlerinde son 5 yıla kadar kadının
giyiminden konuşmasına kadar her şey
erkeği tahrik eden bir neden sayılıyorken, feministlerin ve kadın hareketinin
davaları takip etmesi, haksız tahrik uygulanmaması için verdiğimiz mücadele,
en azından erkekler lehine verilen indirimleri otomatiklikten çıkardı. Erkekler
de yöntemlerini hemen değiştirmeyi
ihmal etmediler tabii; namusumuz, bedenimiz, “onlara ait” olduğu için dillerinden düşmeyen bir “aldatma”dır gidiyor. Aldatmayı kanıtlamak için sahte
hesaplar açılıp mesajlaşmalar mı dersiniz, fotomontajlar mı dersiniz, her türlü
düzenek, senaryo gırla. Velev ki kadın
aldatıyor, bu ancak boşanma davasının
konusu olabilir. Talebimizi yinelemeden
geçemeyeceğim: “Kadın cinayetlerinde
haksız tahrik indirimi uygulanmasın!”
Ben bu satırları yazarken, Ankara’da
boşanmak istediği eşi Metin Cihangir
tarafından öldürülen Gönül Dilekçi’nin
katil eşinin aldatma savunmalarının
dinlenmemiş olduğunu, ne haksız tahrik indirimi ne de iyi hal indirimi uygulandığını, katile ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası verildiğini okuyorum.4 Aramızdan ayrılan kadınları geri getirmeye-
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cek olsa da buruk bir sevinç yaşıyorum,
bir kadının daha aramızdan ayrılmaması
için caydırıcı bir karar olduğu aşikar.
Sadakat yükümlülüğü o imzayla başlar, boşanma davası açsanız biter mi? Hayır. Boşanmanıza karar verilse biter mi?
Hayır. Peki ya ne zaman biter? Boşanma
kararının kesinleşmesiyle… Anlaşmalı
bir boşanma davası değilse ortalama 1-2
sene süren dava, boşanmayla neticelense
dahi taraflardan birinin temyiz etmesiyle
Yargıtay’da da 1-2 sene beklemeye mahkumdur; olur da Yargıtay dosyayı onarsa,
işte o zaman boşanmış olursunuz; aradan
ortalama 2 ila 4 yıl geçmiştir. Hukuk sistemi, sonlandırmak istediğiniz bir evlilik
için sizden sadakat yükümlülüğü beklemeye devam eder, bu süreçte sevgiliniz
olamaz, olursa bunun sonuçlarına katlanırsınız. Yargıtay uygulamalarına baktığımızda, “yükümlülüklerin evlilik sona
erinceye kadar devam ettiği” gerekçesi
ile her aşamada öne sürülen deliller göz
önüne alınabiliyor. Her dava, açıldığı
günün koşullarına göre incelenirken,
uygulamada adeta boşanma davalarına
özgü bir yargılama usulü ile karşı karşıyayız. E tabii söz konusu aile olunca, kanunların yanından, yöresinden de dolanılabilir canım! Örneğin, eşinden şiddet
gördüğü için boşanmak isteyen kadının
davası kabul edilir, ancak diğer eş
dosyayı temyiz eder ve kadının artık bir
sevgilisi olduğunu kanıtlarsa, bir anda
kadın da ağır kusurlu kabul edilip lehine
maddi-manevi tazminat, nafaka hükmedilmeyebilir. Daha da kötüsü Yargıtay,
28.03.2011 tarihli bir kararında5 eşine

şiddet uygulayan davalı kocaya oranla, sadakatsizlikte bulunan davacı kadını ağır kusurlu bulmuş, yoksulluk, maddi-manevi tazminata hükmedilmemiştir.
Bu karar aldatan kadına, adeta her türlü
şiddeti hak ettiğini haykırmaktadır!
Kadınlar bakımından nafaka, kadının paha biçilemez karşılıksız ev içi
emeğinin, ufacık da olsa bir karşılığına tekabül etmektedir. Kadının sadakat
yükümlülüğünü ihlal etmesi, yıllar boyunca her gün ev içinde yaptığı mesaiyi
yok edecek bir unsur değildir. Kadınların sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi, yıllarca gördükleri her türlü fiziksel,
psikolojik, ekonomik şiddetin yok sayılmasına yol açacak bir neden de değildir.
Kadının sadakat yükümlülüğünü ihlal
etmesi, öldürülmesinin sebebi, haksız
tahrik nedeni hiç değildir! Erkeklerin
bu yöndeki talepleri dinlenmemelidir.
Sadakat yükümlülüğü, yalnızca evli
kişilerin değil, dolaylı olarak üçüncü
kişilerin de yükü… Aile toplumun temeli olunca, üçüncü kişiler, tek eşli
evlilik kurumunu yıkma potansiyeli
taşıyor! Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
24.03.2010 tarihli bir kararında6 evli
olduğunu bilen ve buna rağmen onunla
ilişkiye giren davalı kadının, ahlaka ve
adaba aykırılık nedeniyle haksız fiilde
bulunduğuna kanaat getirmiş, resmi
nikahlı eşe tazminat ödenmesine karar
vermiştir. Kanunen sözleşmeye imza
atan eşlerin tek eşliliği ihlali sadakatsizlik olurken, üçüncü kişinin evli bir
kişiyle birlikte olması ahlaka ve adaba
aykırılık sayılıyor. Resmi nikahlı ka-

dınla “öteki kadın” ı karşı karşıya bırakan sistem, öteki kadına kolayca en
kibar şekilde “ahlaksız” diyebiliyor.
Tam tersi bir örnekte, resmi nikahlı bir
kadının eşinden başka bir erkekle birlikte olmasının da yine o kadını aynı
kolaylıkla “ahlaksız” yapacağı kuşku
götürmez... Peki, bu örneklerde kadının
yerine erkeği koyalım, erkekler ne oluyor? “Ama o erkek”, kibarca ne yapsa
yeridir(!) değil mi?
Evlilik ve aile kurumu sadakati yalnızca kadından bekliyor adeta. “Aldatan kadın”, “aldatılan kadın”, “öteki
kadın” aynı cinsiyetçi potada yüksek
ateşte eritilirken; aldatan, taciz eden,
“namusunu temizleyen” erkek, “helal
be!” nidalarıyla hayatını kolayca yaşamaya devam ediyor. Adalet, ikiyüzlü
evlilik ve aile kurumu ile bir olmuş, terazisini erkeklerden yana ağır basmayı
sürdürüyor olsa da biz kadınlar birbirimizin yangınına su yetiştirmeye, bu ikiyüzlülük karşısında hep uyanık kalmaya ve
yan yana durmaya devam edeceğiz!
____________________________
1 http://muhalifgazete.com/26778-Turkiyedeki-aldatma-orani-ne.htm
2http://www.hurriyet.com.tr/ege/11403140_p.
asp
3http://www.sabah.com.tr/Yasam/2011/12/23/
konyada-koca-vahseti
4http://gundem.milliyet.com.tr/kadin-cinayetine-ornek-karar/gundem/detay/1776787/
default.htm
5 Yargıtay 2. H.D.2010/4778E., 2011/5429K.,
28.03.2011 tarihli kararı
6 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/4-129E.,
2010/173K.,24.03.2010 tarihli kararı
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Özgürleşme - değersizleşme kıskacında
kadınlar ve çoklu aşk

DOSYA

Evliliği ya da birlikte yaşamayı tercih etmekle birlikte sözü edilen boğulma hissini
yaşamayan kadınlar olduğu gibi, bağlanma içermeyen geçici ilişkileri tercih etmekle
birlikte değersizleşme hissetmeyen kadınlar da var
alıyor. Bu durum aslında hem kadınlar,
hem de erkekler açısından değersizleştirici bir süreç olmakla birlikte, “arzuların
erkeğe, şefkatin kadınlara bırakıldığı”
(Savran, 1995) bir dünyada özellikle heteroseksüel kadınları daha fazla vuruyor.
Bu noktada kullanım değeri/değişim
değeri, somut emek/soyut emek metaforlarına Fordizm/post-Fordizm metaforunu da eklemek mümkün. Zira 60’lı yılların ortalarında başlayan cinsel devrim
süreci, aynı zamanda Fordist dönemin
ve o döneme özgü yaşam tarzının kriziyle de örtüşüyor. Kitlesel üretim-kitlesel
tüketim döngüsünü yeniden üreten düzenli aile modelinin yerini, esnek işgü-

tığı bir zorunluluğa dönüşebiliyor. Ancak nasıl post-Fordist dönemde bir yan60’ların ortalarında başlayan
dan Fordizm de varlığını sürdürmeye
cinsel devrim süreci, “femidevam ediyorsa, duygusal-cinsel ilişkinist mücadelenin kapitalizlerde de eski düzenli aile modeli, esnekmin dinamiklerine göre ağır ilerlemesi”
geçici ilişkilerle birarada var olmaya
(Savran, 1998) nedeniyle kadınlar açıdevam ediyor. Bu anlamda günümüzde
sından saf anlamda bir özgürleşme olaözellikle heteroseksüel duygusal-cinsel
rak değil, aynı zamanda bir değersizleşilişkilerin durumu ikili işgücü piyasame süreci olarak yaşanıyor. Gülnur Acar
larına çok benziyor: Bir yanda Fordist
Savran 1998’de Pazartesi dergisinde
dönemden kalma güvenceli, meşru, tam
yayınlanan “Cinsel devrim kime yaradı?
zamanlı tekeşli ilişkilerden oluşan “biKime yarayabilirdi?” yazısında bu durincil piyasalar”; öte yanda güvencesiz,
ruma yol açan yapısal dinamikleri şöyyarı zamanlı, geçici, düzensiz, kuralle açıklıyor: “Bir yandan, kapitalizmin
sız, kısa süreli çoklu ilişkilerden oluşan
her şeyi giderek metalaştırdığı bir tüke“ikincil piyasalar”.
tim toplumunun hızla ve dünyanın her
Peki bu durum kadınları nasıl
yanına ulaşacak biçimde yaygınlaşetkiliyor? Birinci grupta “hastalıkta
ması; bu sürecin bir ürünü olarak da
ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde
metalaşmış bir cinsellik kültürünün
ömür boyu birliktelik” sözü vermiş
yayılması; fuhuşun “küresel” bir
eşleri olan, dolayısıyla yaşlandıksektör haline gelmesi. Öte yandan,
larında ve cinsel çekicilikleri azalbununla çelişik gibi görünen ama
dığında da fırlatılıp atılmak yerine
kaçınılmaz olan bir sonucu: Cinsel“emeklilik” haklarını kullanabilen,
liğin “özgürleşmesi”. Kaçınılmaz:
sayıları hızla azalan kadınlar var.
Çünkü tıpkı emekgücü gibi cinİkinci grupta ise tıpkı emekgücü
selliğin de alınıp satılabilmesi için
piyasalarında olduğu gibi ciddi bir
sadece sahibinin iradesi tarafından
hiyerarşi söz konusu; en üstte “güdenetlenen bir mal haline gelmesi,
vencesiz” de olsa bir tür sürekliliği/
yani başka iradelerin denetiminden
romansı olan ilişkiler var, en altta
Çoklu aşk aktivistlerinin kullandığı sembollerden biri.
özgür olması lazım (abç)” (Savran,
ise sanal alemde karşılaşmalarla gi1998). Özgürleşmenin neden değer- Mavi açıklık ve dürüstlüğü, kırmızı aşk ve tutkuyu, siyah rilen tek gecelik ilişkiler, vs. Elbette
ise toplumsal baskılar nedeniyle ilişkilerini saklamak
sizleşme ile bir arada ilerlediğini anzorunda kalanlarla dayanışmayı simgeliyor. Ortadaki pi" burada birincil ve ikincil piyasalar
lamak açısından özellikle son cüm- (π) ise poliamorinin baş harfini simgeliyor, harfin altın metaforundan, ilkinin ikincisine
lenin çok önemli olduğunu düşünü- renginde olması da yaşanan ilişkilerde ister cinsellik, yapısal olarak üstün olduğu yan
yorum. Zira cinselliğin metalaşması, ister romans ya da arkadaşlık ön planda olsun, duygusal anlamı çıkarılmamalı. Zira patribağlanmaya verilen önemi simgeliyor
sadece fuhuş sektörünü değil, aynı
yarkanın her iki durumda da farklı
zamanda gündelik cinsel ilişkilerin
biçimlerde varlığını sürdürdüğü
cünün
yeniden
üretimine
uygun
düşen
bütününü etkiliyor. Cinselliğin başka
açık.
Ancak yazının başında sözü edilen
geçici, düzensiz, rastgele cinsel ilişkiler
iradelerin denetiminden özgürleşmesi,
anlamda değersizleşme sürecine en
alıyor. Esnekliğin sadece çalışma kosadece potansiyel olarak ücret karşıyoğun biçimde maruz kalanlar, sayıları
şullarını değil, bir bütün olarak yaşama
lığında alınıp satılabilecek bir metaya
hızla artan ve cinselliklerini “ikincil
koşullarını belirlediği, başka bir deyişle
dönüşmesine değil, aynı zamanda her
piyasalarda” yaşayan kadınlar. Bu
emek gücünün sadece üretim alanında
meta gibi somut özgün kullanım değekadınlar ne kadar özgürlükçü olsalar
değil yeniden üretim alanında da daha
rinden çok soyut değişim değerinin ön
da değersizleşme karşısında başka bir
fazla denetim altına alındığı bu dönemplana çıkmasına yani her an yeri doldualternatif kurgulayamadıkları anda hızla
de, bireyin kendi bedeni ve duygusalrulabilir hale gelerek değersizleşmesine
birincil piyasaların geleneksel ilişki bicinsel ilişkileri üzerindeki kontrolü daha
yol açıyor. Başka bir deyişle, bireylerin
çimlerine rücû edebiliyorlar. Öte yandan
da azalıyor. Örneğin nerede iş bulunursa
kendilerine özgü duyguları ve kişisel
birincil piyasaların korunaklı olduğu
oraya taşınılması ve bütün ilişkilerini
özellikleri üzerinden biçimlenen özneler
kadar boğucu dünyasından kaçıp özgürona göre değiştirmeye hazır olması bekarası somut cinselliğin yerini, kişisel ve
leşmek isteyen kadınlar ise kendilerini
leniyor. Bu bağlamda kalıcı ilişkilerin
duygusal özelliklerinden arınmış ve doçoğunlukla ikincil piyasaların değersizyerini rastgele ilişkilerin alması bireysel
layısıyla her an yeri doldurulabilir hale
leştirici girdabında buluveriyorlar. Bu
gelmiş nesneler arası soyut cinsellik
bir tercih olmaktan çıkıp sistemin dayat-
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noktada bir parantez açarak,
her iki grupta da sistemin
dayattığı
özgürleşmedeğersizleşme kıskacına
düşmeksizin yaşayabilen kadınların
da var olduğunu
belirtmek gerekiyor. Evliliği ya da
birlikte
yaşamayı
tercih
etmekle
birlikte sözü edilen
boğulma
hissini yaşamayan
kadınlar
olduğu gibi, bağlanma
içermeyen
geçici ilişkileri tercih
etmekle
birlikte değersizleşme
hissetmeyen kadınlar da var.
A n c a k
bunların
dışında
özgürleşme-değersizleşme
kıskacını
yukarıda sözü edilen
özgün bağlamda yaşayan pek çok kadın
için seçenekler alanı o kadar daralmış
durumda ki, çözümü her türlü ilişkiden
kaçınmakta bulanlar da giderek artıyor.
İşte tam da bu noktada “poliamori” ya da
“çoklu aşk”ın patriyarkal kapitalizmin
içinde yaşadığımız son dönemine özgü
özgürleşme-değersizleşme kıskacındaki
kadınlar için olumlu seçeneklerden biri
olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedenlerini açıklamak için öncelikle çoklu
aşkın diğer çoklu ilişki biçimlerinden
farklarını ortaya koymaya çalışacağım.

Poliamori ya da çoklu aşkın kökeni
“Polyamory” sözcüğünün kökü Yunanca ve Latinceye dayanıyor. Yunancada poly “çok”, Latincede amor “aşk”
anlamına geliyor. Bu anlamda polyamory sözcüğünü “çoklu aşk” olarak çevirmek mümkün. Çoklu aşk, çoğunlukla
dinsel (İslam ya da Mormonluk gibi) referanslara dayanan ve bir erkeğin birden
fazla kadınla evlenmesi biçimini alan
muhafazakâr çokeşlilikten (poligami)
farklı olarak, kökleri Emma Goldman’a
kadar uzanan özgür aşk pratiklerine dayanıyor. Hem tekeşli ilişkilerde karşılaşılan ve çoğunlukla bir ilişkinin bitip
diğerinin başlamasıyla sonuçlanan “aldatma” pratiğini, hem duygusal süreklilikten koparılmış rastgele-geçici cinsel
ilişkileri, hem de 60’lı yılların cinsel
devrim kuram ve pratiklerinin aşırılıklarını ve açmazlarını sorgulayarak daha
gerçekçi, sağlıklı ve temkinli bir bakış
açısı geliştirme çabasına dayanıyor.
60’lı yılların “serbest aşk” kavramından
çıkarılan derslerle, 70’li yıllarda “sorumlu tekeşlilik-dışı ilişkiler” (responsible non-monogamy) kavramı ortaya
çıkıyor. 80’li yılların başından itibaren
kısaca “polyamory” kavramı kullanılmaya başlıyor ve bu kavram 90’lı yılların ortasında önce özellikle Kuzey Ame-

rika ve Avrupa’da internetin de katkısıyla hızla büyüyen bir literatüre ve yerel
örgütlenme ağlarına dönüşüyor.1 Ancak
bu örgütlenmelerin toplumsal görünürlüğünün oldukça düşük olduğunu baştan
belirtmek gerekiyor, zira lgbt hareketinin ilk dönemlerine benzer bir biçimde
dışa açılma (coming out) sorunları yaşıyorlar.

Çoklu aşkın ayırt edici özellikleri
Polyamory ya da çoklu aşk, “sorumlu, açık, dürüst ve uzun vadeli” duygusal birliktelikleri içeriyor. Bu tanıma
dayanarak çoklu aşkın dört ayırt edici
özelliğinden söz etmek mümkün. Birincisi, başından itibaren ilişkiye taraf olan
herkesin bilgisi ve onayı ile yürüyor. Bu
anlamda “radikal dürüstlüğe” dayanıyor
ve bu yönüyle “aldatma” pratiklerinden
ayrılıyor. İkincisi, uzun vadeli duygusal
yakınlıkları temel alıyor ve bu anlamda “çapkınlık”, “tek gecelik ilişki” gibi
sadece cinsellik üzerinden tanımlanan
ilişki biçimlerinden ayrılıyor. Üçüncüsü, sorunu bağlanma-bağlanmama ikilemi olarak değil, birden fazla kişiye
bağlanma ve birden fazla sevgi ilişkisini sürdürme olarak koyuyor ve bu yönüyle kafa karıştırıcı özgürlük-güvenlik
ikileminden ayrılıyor. Hem özgürlüğün
hem de güvenlik duygusunun insanın
temel gereksinimleri olduğunu ve günümüzde bu gereksinimleri hâlâ “aile”
kurumunun karşıladığını kabul ediyor.
Bu anlamda, 60’lı yılların aile-karşıtı
söyleminden farklı olarak sorunu “aile”
kavramının kendisinde değil, içeriğinin
doldurulma biçiminde görüyor. Aile kurumu ile karşılanan insani gereksinimlerin (çocukların bakımından gündelik yaşamın yeniden üretimine dek), alternatif
yaşam tarzlarının inkar etmesi gereken
değil, tam tersine başka biçimlerde karşılaması gereken gereksinimler olduğunu söylüyor. Bu gereksinimleri karşıla-

“Polyamory”
sözcüğünün kökü
Yunanca ve Latinceye
dayanıyor. Yunancada
poly “çok”, Latincede
amor “aşk” anlamına
geliyor. Bu anlamda
polyamory sözcüğünü
“çoklu aşk” olarak
çevirmek mümkün

mak için de kuralsız bir serbesti yerine,
açıkça tanımlanmış kuralları olan alternatif düzenlemeler yapılmasını öneriyor
(Anapol, 1997).

Çoklu aşkın farklı biçimleri
Çoklu aşkın pek çok değişik varyasyonu var. Aslında her ilişki kendi
dinamiklerine özgü bir biçim yaratıyor.
Yine de birkaç ana eğilimden söz etmek
mümkün. “Açık ilişki” (open relationship) olarak tanımlanan modelde,
bir çift birlikteliklerini sürdürürken,
başka yakın ilişkiler kuruyorlar. Bu
modelin kendine özgü terimleri de var.
Aynı evde yaşamayı sürdüren çiftin
arasındaki ilişki “birincil” (primary),
sürekli ilişki içinde oldukları sevgiliyle
ya da sevgililerle kurdukları ilişki ise
“ikincil” (secondary) olarak adlandırılıyor. (Burada birincil-ikincil ayrımında
ölçütün genellikle duygusal bağın gücü
değil, gündelik pratiğin gerekleri olduğu
vurgulanıyor). “Yakınlık ağı” (intimacy
network) denilen ikinci bir model, birbirleriyle farklı düzeylerde yakınlıkları
olan tekil insanlar için kullanılıyor. Bu
modelde birbirini seven bir ikilinin
başka sevdikleri genellikle birbirleriyle
aynı ölçüde yakınlık ya da ilişki kurmuyor, böylece ilişkiler farklı boyutlarda
yakınlıklar ağı biçimini alıyor. “Çoklu
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sadakat” (polyfidelity) denen üçüncü
modelde ise, hepsi birbirini seven üç
ya da daha çok kişi birlikte yaşıyorlar.
Bu tarzı seçenler, ilişkilerini başkalarına
açabildikleri gibi, kapalı da tutabiliyorlar.

Çoklu aşkın
zorlukları

olumlulukları

ve

Çoklu aşkı seçenler, bunun tekeşliliğe üstün bir yaşam tarzı olmadığını
ısrarla vurguluyorlar. Çoklu aşkı, propagandası yapılacak bir düşünsel akım olarak değil, yalnızca duygusal-cinsel bir
yönelim olarak görüyorlar. Bu yönelimlerin kişilik özelliklerine bağlı yapısal
yönleri olduğunu, ancak ömür boyu sabit kalmayabileceğini, yaşanan ilişkilere
ve toplumsal-kültürel bağlama göre değişebileceğini de ekliyorlar. Tekeşliliğe
yatkın insanlara dayatılamayacağını ise
baştan öngörüyorlar. Çoklu aşk literatüründen haberdar olmaksızın kendisini
çoklu ilişkilerin içinde bulan bir kadının
şu sözleri bu noktada anlamlı: “Daha
bana açılırken ‘seni seviyorum, yalnız
insan aynı anda birden fazla insanı sevebilir biliyorsun değil mi?’ demişti. Önce
şoke olmuştum, fazla üstten, genelleyici ve küstahça gelmişti bu sözler, ama
içten içe de özgürlükçü, paylaşımcı yanıma dokunmuştu. Tamam dedim, başladık... Aradan bir süre geçtikten sonra
gerçekten de başka bir kadına âşık oldu.
Sevgilisiyle beni ilk tanıştırdığında kendimizi arkadaş olmaya nasıl zorladığımızı, o acıyla ikimizin de yüzünün nasıl
buruştuğunu unutamam. Ama politik bir
misyon yüklenmiştik bir kere, tekeşlilik muhafazakârlıktı, öyleyse mücadele
edecektik, zaaflarımızı aşacaktık… Olmadı, bir süre sonra ayrıldık, dostluğu34
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muz baki kaldı. Sonraki ilişkimde ise bu
kez ben üçgenin öbür ucuna düşmüştüm.
Mutlu bir ilişkim varken bir başkası

Çoklu aşkın uğrunda
mücadele edilecek
politik bir hedef değil,
yalnızca duygusalcinsel bir yönelim
olarak tanımlanmasında
ve tekeşliliğe
yönelimli kişilere
dayatılmamasında
yatıyor
daha girmişti hayatıma. Bu kez de ben
partnerimi çoklu ilişkiye zorlar konumda buldum kendimi, önceki ilişkimden
miras kalan politik misyon adına. Oysa
onun gözü benden başkasını görmüyordu. Büyük bir acıyla katlanıyordu üçlü
ilişki durumuna… Neyse ki bir süre sonra üçüncü kişi bir başkasına âşık oldu ve
âşık olduğu kadın çoklu ilişkiye karşı
çıktığı için istikrarsız üçlümüz dağıldı.
Bu süreçten geriye kalan ise sevgilimi
ve diğer kadını yıprattığım için duyduğum suçluluk duygusu oldu. Aldatma
olmadığı halde neden acı çekiyorduk?
Bu işte bir terslik vardı, ama neresinde?” İşte bu sorunun yanıtı çoklu aşkın
uğrunda mücadele edilecek politik bir
hedef değil, yalnızca duygusal-cinsel bir
yönelim olarak tanımlanmasında ve tek
eşliliğe yönelimli kişilere dayatılmamasında yatıyor.
Tek eşlilik gibi çoklu aşkın da kendine özgü olumlulukları ve zorlukları var.
Olumlulukların başında, sevgi ilişkile-

rinin sürekliliği, bir başka deyişle, bir
başkasını sevdiğinde, var olan sevgi ilişkisini sonlandırmak zorunda kalmamak
geliyor. Aksine sonradan gelen ilişkinin
yarattığı yeni enerji, çoğu zaman varolan ilişkiyi de güçlendiriyor. Ancak bu
her zaman kolay bir süreç olmuyor. En
büyük sorunların başında kıskançlıkla
nasıl baş edileceği geliyor. Kıskançlığın
çoklu aşk ilişkilerinde tekeşli ilişkilerde yaşandığından daha az yaşanacağına
dair hiçbir güvence yok. Tam tersine, bilinen kalıpların var olmadığı bir durumda kıskançlıkla nasıl baş edileceği çok
daha can yakıcı bir sorun halini alıyor.
Bu konuda 90’lı yılların başında geliştirilen ilginç bir kavram var: compersion.
Türkçeye nasıl çevrilebileceği üzerinde
düşünülmesi gereken bu güzel kavram,
“sevilen kişinin bir başka kişi ile yaşadığı sevgi ilişkisinden zevk almak” anlamına geliyor. Temelde sevilen kişinin
kendi yaşamında güzel bir duygu yaşadığını hissetme anlamında bir tür empatiye dayanan bu kavramın, çoklu aşk literatürünün en güzel armağanı olduğunu
düşünüyorum. Çoklu aşkı seçenler, kıskançlık ve yanlış anlamalarla baş etmek
için bir şeyin daha çok önemli olduğunu
vurguluyorlar: Konuşmak. Sürekli iletişim, her türlü yanlış anlamaya karşı tek
çözüm olarak görünüyor. Zaten kamusal alanda kullandıkları sembollerden
biri de bunu yansıtıyor: Papağan.

Yeni bir mücadele alanı
Daha önce belirttiğim gibi çoklu aşkı
seçenler tekeşliliği mücadele edilmesi
gereken muhafazakâr bir ideoloji olarak
değil, meşru bir duygusal-cinsel yönelim olarak görüyorlar. Tek istedikleri,
kendi yönelimlerinin de meşru bir tercih olarak görülmesi, ya da “farklarının
tanınması”. Bu konuda lgbt hareketinin
özellikle ilk ortaya çıktığı dönemde
vurguladığı talepler ile büyük paralellikler gösteriyorlar. Lgbt hareketinin bir
bölümünün eşcinselliğin heteroseksüelliğe bir üstünlüğü olmadığını ama heteroseksüellik karşısında bir “sapkınlık”
da olmadığını, yalnızca farklı bir duygusal-cinsel bir yönelim olduğunu anlatmaya çalıştığını anımsarsak, bu paralellik açıkça ortaya çıkıyor. Çoklu aşkı
seçenler de benzer bir kimlik mücadelesi veriyorlar. Tekeşliliğe üstünlük iddiaları olmadığını, ama bir sapkınlık ya
da hastalık olarak da görülmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Ve yine
lgbt hareketinde olduğu gibi, mücadelelerini yavaş yavaş hukuksal düzleme
taşıyorlar, yasal metinlerde kullanılan
dili dönüştürmeye çalışıyorlar. Örneğin
yakın zamanda Amerika’da ikiden fazla
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ebeveynle büyüyen bir çocuğun, ahlakının ve ruh sağlığının bozulacağı gerekçesiyle koruma altına alınması için
açılan bir davada, psikologlar çocuğun
ruh sağlığının tamamen düzgün olduğunu belirtmelerine karşın, mahkeme
yine de üç ebeveynden biri evden ayrılmadıkça çocuğun geri verilmeyeceği
kararı aldı. Çoklu aşkı açıkça yaşayanlar çoğaldıkça, buna benzer pek çok
durumun ortaya çıkması beklenebilir.
Bu anlamda çoklu aşkı seçenler henüz
yolun çok başındalar, özellikle hukuk
ve psikoloji/psikiyatri alanında uzun bir
mücadele süreci onları bekliyor. Ancak
yine lgbt hareketinde olduğu gibi, kendi
kimlik mücadelelerinde ortaya attıkları
sorulardan ve kavramlardan herkes birşeyler öğreniyor.

Kadınlar ve çoklu aşk
Peki çoklu aşk neden yazının başında
sözü edilen patriyarkal kapitalizmin son
dönemine özgü özgürleşme-değersizleşme kıskacındaki kadınlar için olumlu seçeneklerden biri olma potansiyeli
taşıyor? Birincisi, duygusal ilişkilerin
aldatma/aldatılma, baştan çıkarma, ele
geçirme, intikam alma gibi eril kavram
ve güç ilişkileriyle kodlandığı bir kültürde, çoklu aşkın bilim kurgu romanlarının konusu olmaktan çıkıp sınırlı bir
biçimde de olsa yaşanmaya başlaması,
en azından yaşam tercihlerimiz açısından ufuk genişletici bir özellik taşıyor.
Her gün onlarca diziyle, video kliplerle,
çok satan kitaplarla aslında hep aynı hikayenin farklı versiyonları anlatılıyorken; başka bir dünyanın mümkün olduğunu bilmek insana rahat bir nefes
aldırıyor. Bu anlamda çoklu aşkı seçenlerin varlığı, başka ilişki biçimlerini tercih edenleri de kendi yollarında
özgürleştirerek dönüştürüyor. İkincisi,
aldatma/aldatılma durumlarında görülen ve kadın dayanışmasını bozan
dinamikler (örneğin evli bir erkekle
birlikte olan kadının diğer kadına karşı duyduğu suçluluk ve eziklik, ya da
aldatılan kadının yaşadığı değersizleşme ve diğer kadına karşı duyduğu
öfke, vs.) büyük ölçüde ortadan kalkıyor, çünkü var olan ilişkiye yeni birinin katılması zaten ancak bütün tarafların onayıyla başlayabiliyor ve dolayısıyla feminist etikle örtüşüyor. Aynı
nedenle, özellikle heteroseksüel ilişkilerde erkeklerin lehine işleyen gizli
çoklu ilişkilerin kadınlara dönük bir
psikolojik şiddete dönüşmesi (örneğin
erkeğin bir başka kadınla olan ilişkisini partnerinden saklaması durumunda
partnerinin bu üçlü ilişkiye dâhil olduğunu bilmeden yaşaması ve başka bir
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Çoklu aşkı seçenler,
kıskançlık ve yanlış
anlamalarla baş etmek
için bir şeyin daha
çok önemli olduğunu
vurguluyorlar:
Konuşmak

ilişkinin varlığından şüphelendiğinde
de erkeğin bu şüpheleri inkâr yoluyla
çözmeye çalışması, vs.) baştan engelleniyor. Üçüncüsü, cinsel akışkanlığın
kadınlar arasında daha yaygın olması
ve hareketi başlatan aktivistlerin ve
yazarların hemen hemen tümünün kadın olmasının da etkisiyle çoklu aşkın
ilkeleri arasında dürüstlük, açıklık, sadakat gibi değerler yanında toplumsal
cinsiyet eşitliği de yer alıyor (Anapol,
2010). Aralarında tekeşlilikçiliğin kadınlar üzerindeki erkek denetimini yeniden üreten ve bir normatif üstünlük
taşıyan biçim olduğu fikrine yatkın
olanlar da var. Tam da bu nedenle Kuzey Amerika ve Avrupa’da çoklu aşk
aktivistleri, lgbt hareketi ve feministler ile dayanışma içindeler ve her sene
onur yürüyüşlerinde lgbt hareketi ve
feministlerle birlikte kendi kortejlerinde yerlerini alıyorlar. Dördüncüsü,
arzunun erkeklere, şefkatin ise kadınlara bırakıldığı bir dünyada, sevgi/aşk
gibi duygulardan yola çıkmanın kendisi, kadınlar için “sevgiyle arzuyu,
şefkatle şehveti bölen sınırları ortadan
kaldıran, hepsine birden sahip çıkan
bir cinselliğin” (Savran, 1995) öncülüğüne yönelik yeni olanaklar sunuyor. Beşincisi, çıkış noktasının sevgi/
aşk olması, heteroseksüel olmayan ka-

dınları cinsel akışkanlığın meşrulaştırılması bağlamında güçlendirirken
(Cardosa, vd, 2009), heteroseksüel
kadınları da erkeklerle ilişkilerinde
yaşadıkları nesneleştirilme/cinsel objeye indirgenme gibi değersizleştirilme süreçleri karşısında güçlendiriyor.
Bütün bu nedenlerle çoklu aşkı seçenlerle dayanışma ve etkileşim içinde
olmanın hem feministlere hem de lgbt
hareketine politik açıdan çok şey kazandıracağını düşünüyorum.
____________________________
Dipnot:
1
Konuyla ilgili temel kaynaklar, yerel
örgütlenmeler,vs. için bkz. www.polyamory.org
Kaynaklar:
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Gülnur Acar Savran (1995) “Erkeklere
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Emek, Tarih, Kanat Yayınları, 2004).
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Tek eşliliğin politikası1
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Esasen feministler yükselen milliyetçiliğe karşı açık tavır almaya, milliyetçilikle
aralarına kesin bir çizgi çekmeye, 90’lı yılların ilk yarısında “Arkadaşıma Dokunma”
kampanyası ile başladılar
Jill Lewis
[...]
[Bu yazıdaki] öncülüm, tek eşliliğin, içinde yaşadığımız toplumda bireyler arasındaki cinsiyete dayalı güç
hiyerarşilerinin kurumsallaşmasında
çok önemli bir rol oynadığıdır. [...]
Tek eşliliğin, Kadın Hareketi’nin sorunlu olarak belirlediği bazı yasaları
ve sonuçları vardır. Buna rağmen, tek
eşlilik hakkındaki feminist yargılar ve
suçlamaların ötesinde, Hareket'in içinde dahi, tek başına sürdürülen (ya da
başarısızlığa uğramış) “kişisel” yolculuk mücadeleleriyle sonuçlanmamış
bir siyasal pratiği geliştirmek de aynı
derecede sorunlu olmuştur: Bu yolculuklarda, kolayca dile getirilen siyasal
doğrular tahribata ya da çöküntüye yol
açmış; çoğu kez, sürekliliği olan bir
ilişkiyi yitirmekle patriyarkal bir sürekli ilişki arasında seçim yapmak zorunda kalmışızdır. [...] Ve bu çelişkiler
ile tahammül edilemez uzlaşmazlıklar
pek çok kez bizi, fazla kolayca vazgeçmeye, oyunu terk etmeye ve hatta Kadın Hareketi’nin, hakkında bizi şiddetle uyardığı bu yıkıcı yapıları rasyonalize etmeye ve haklı göstermeye iter. [...]
Çok daha fazla anlam barındırdığı
kuşku götürmese de, tek eşliliğin esas
kurucu ilkesi ona getirilen genitalcinsel tanımdır. Bütün koşullar, çiftin
cinsel pratiği birlikte mülk edinmesi
konusundaki merkezi uzlaşı çevresinde belirlenir. Cinselliğin kendisi
bu alanda mümkün kılınır, yüceltilir,
olumlanır ve “serbest”tir; ama bu alan
dışında tehdit edici, kızılacak, denetlenmesi gereken, korku uyandırıcı bir
şey olarak tanımlanır; ayrıca bunların
sonucu da, “kıskançlık” başlığı altında toplanan bir duygular bütünüdür.
Demek ki, tek eşliliğin politik olarak
işgal ettiği alan, bir toplumsal ilişkiler
hiyerarşisini [...] belirleyen cinsel bağa
merkezi bir ayrıcalığın tanındığı bir
alandır. Kadın Hareketi’nin, hakkında
bizi uyardığı romans, erkek denetimi
ve erkek şiddeti yelpazesini göz önüne aldığımızda, tek eşliliğin kadınların
yaşamları ve erkek denetimiyle ilgili kilit meselelerle bağlantılı olduğu
açıktır. [...]
Tek eşlilik, çeşitli duygusal tahayyülleri olumlayan son derece değer
36
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yüklü bir terimdir. Kendi tanımladığı
alanının dışındaki gerilim ve imkânlar
tehdidini bastırma çabası içinde, bir
dizi kanıtı birbiriyle uyumlu hale
getirir: Sadık olduğuma, tek eşlilik
ahlâkını benimsediğime, karşımdaki
tarafından çok kilit, temel bir anlamda
tümel olarak tatmin edildiğime, güvenliğe, istikrara, korunmaya, bağımlılıktan hoşnut olmaya ve tabii hepsinden
de çok, SENİ, sadece senin bilebileceğin biçimlerde, senin benim hakkımda
bildiklerinin çok özel, itiraz edilemez
ve tümel olduğu biçimlerde SEVDİĞİME dair kanıtları... Hiç kuşku yok
ki, bu “değerleri” olumlarken tek eşlilik kurgusu bir ültimatomun koşullarını oluşturmakta, uyulması gereken
mutlak ölçütler ortaya koymaktadır;
aksi takdirde her şey çökecektir. Bu
çok tehlikeli bir kırılganlıktır, çünkü
cinsel kısım ihlâl edildiğinde, kanıtlar
dizisinden oluşan yapının tümü sorgulanır. [...] Tek eşlilik dizisine uyum
göstermek, cinsellikte özerkliği terk
etmek anlamına gelir. Tek eşlilik, dayandığı sözleşmenin şartları gereği,
öngörülebilir bir şiddetin rahatsız edici kokularını saçmaktadır.
Ne var ki, tek eşliliğin tarihsel gerçekliğinde temel bir eşitsizlik dengesi içkindir, çünkü evlilik ve babalıkla
arasında koparılamaz bir ideolojik ve
kurumsal bağ vardır. Bu da tek eşliliğin, erkek - kadın denetim modeli
üzerinden şekillendiği anlamına gelir.
Bu, tek eşliliği güç - güçsüzlük, ye-

terlilik - yetersizlik, başarı - besleme/
bakım ikilikleri bağlamına yerleştirir.
Tek eşlilik hiçbir zaman eşitler arasında sakin bir ittifak olmamıştır. Bir kurum olarak tanındığı biçimiyle, klostrofobik bir daire içinde dengesizliği
desteklemiştir: Sözleşmenin şartlarına
uyulduğu sürece, kaybı güvenlikle telafi ederek yapar bunu.
Tek eşliliğin sunduğu güvenlik koşullarının cazibesi (ki bunun maddi
temeli kadınların ekonomik bağımlılığıdır ve bireysel bir “ihtiyaç” duygusuyla da yakından bağlantılıdır) [...]
çoğu zaman, başlangıçta amaçlananla
taban tabana zıt olan bazı gerçeklerin
üstünü örter. Kendiliğinden “çekilim”
düzeneği -ki cinselliğe dair ilk pazarlıkların alanıdır bu- romantizm mirasımızın her zamanki duygusal idealizmiyle, cinsellik ve ona eşlik eden toplumsal yapılar üzerinde yapılacak çeşitli düzeylerdeki pazarlığa ket vurur.
“Gerçek”, “adanmış” ilişki arayışı ve
isteğinin ardından gelen tek eşli ilişki
biçimi, başkalarından ayrılmanın, yalıtılmışlığın ve bunların paralel etkileri
olan engellenme ve güçsüzleşmenin
cisimleşmesidir. Tam da dışa-kapalılığı ve kendi içsel doğruları ve yanlışları
aracılığıyla, tek eşlilik çeşitli istismar
ve tahribat biçimlerine temel oluşturur.
[...]
Çünkü tek eşlilik, güven ve saygı
koşullarını, karşıdakinin özerkliğinin
sembolik olarak dışlandığı ya da çok
büyük ölçüde sınırlandığı bir anlam

DOSYA
çerçevesi içinde oluşturur. [...] Öyle bir
kamusal konum oluşturur ki, cinsel bağ
başkalarına, cinsel sözleşmenin çok
ötesine geçen bir özel uzlaşmayı temsil
eden dışa kapalı bir söylemin işaretlerini verir. Burada ayrıca bir kimliğin ve
cinsel olarak hazır oluş kodlarının inşası söz konusudur: Bu kişiyle şuyum
ve şunu yaparım, bu kişiyle şu değilim
ve şunu yapmam.2 Tek eşlilik etrafındaki normatif varsayımların başkalarına dair algılarımızda neyi kemikleştirdiğini ve buradaki çelişkiyle yüzleşme
ve değişim süreci potansiyelinin ne
kadar olduğu sorusunu sormamız gerekiyor. Ve özellikle de kadınlar için,
kısa ya da uzun bir süre boyunca buna
ve bunun beraberinde getirdiği ev içine
dair, ekonomik ve psikolojik sonuçlara onay verdikten sonra, bunca olumlu
yanıt ve bağlılık düzeyini olumsuzlayabilmenin temeli var mıdır? Özellikle
kadınlar tek eşliliğin kurallarına uymadıklarında geriye onlar için ne kalır?
Tek eşli adanın dışında herhangi bir girişim, dışa atılma, reddedilme ve geçimini yitirme anlamına geldiğine göre,
kadınların duygularının ve kimliklerinin nasıl bir tahribata hazırlandığını tasavvur edebiliyor musunuz? Ayrıca bir
de yıllar boyunca ilişkilerin tek eşliliğin güvenlikli alanında şekillendiğini
düşünecek olursak, yapılacak tek şeyin
bu ilişkinin yerine tıpkı aynı koşullarla
çevrelenmiş bir başka tek eşli ilişkiyi
geçirmektir. [...]
Bence tek eşliliğin yeniden üretilmesine ilişkin sorunların kilit yönleri,
Nancy Chodorow’un son derece önemli bir metin olan Anneliğin Yeniden
Üretimi adlı kitabında, örtük olarak
ortaya konuyor. Chodorow, kadınlarda
ve erkeklerde geliştirilen psişik yapıların bağlamını, ve anneliğin, çekirdek
ailede ve ileri kapitalist toplumlardaki
(ve egemen beyaz kültürdeki) mahrem
ve kamusal cinsiyete dayalı işbölümleri çerçevesinde örgütleniş biçimiyle (ve sadece kadınlar tarafından icra
edilmesiyle) bağlantılı olarak toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini inceliyor. Psikanalitik teoride, toplumsal
cinsiyetin kadınların annelik etmeleriyle (ki kendisi bunu “doğal” değil
toplumsal bir olgu olarak görüyor)
bağlantılı olarak nasıl formüle edildiğine bakıyor. Chodorow’un iddiasına göre, psişik yapının bütün yönleri
-kişilik, duygusal ve erotik yaşam- bir
yeniden üretim birimi olarak ailenin
maddi ve ideolojik koşulları üzerinde gerçekleşen nesne seçimleri tarihi
içinde toplumsal olarak oluşur. Yazar
ayrıca, sonuç olarak ebeveynliğin nasıl

Yine de cinsel
baskının birbirine bağlı
çeşitli düzeylerinin
yerlerinden edilmesi
her şekilde, her tür risk
göze alınarak başlamak
zorundadır

toplumsal cinsiyetli olarak örgütlendiğini ve bunun, üzerinde patriyarkal
biçimlerin serpilebileceği ve serpildiği
psikolojik zeminleri üretmedeki etkilerini ele alıyor. Babanın, yani erkek
figürün, namevcut ama güçlü olduğu
ve oğlan çocuğun anneyi olumsuzlayarak erkekliğe girdiği, kız çocuğun ise
anneden hiçbir zaman tam anlamıyla
ayrışmadan kadınlığa geldiği bir toplumdaki anne-kız ilişkisinin doğasına
(özerklikten yoksun olma konusunda
özgül dinamikleri olan bir toplumsal
cinsiyetlendirme geleneğidir bu) dair
kilit sorular ortaya çıkıyor buradan.
Chodorow’un araştırması boyunca, tek
eşliliği bizler için kaçınılmaz olmasa
da en bariz psikolojik seçenek haline
getiren (toplumsal cinsiyetle ilintili)
bağımlılığın temelleriyle ilgili sorular
oluşuyor. Dolayısıyla da, tek eşliliğin
politikası, geçmişteki ve şimdiki yaşamlarımızın (kendimiz ebeveynlik
ediyor olsak da olmasak da) kurumsal
çerçevesini oluşturan, yeniden üretimin ve ebeveynliğin örgütlenişini
politik olarak yeniden incelemekle
bağlantılıdır. Yeniden üretimin kurumsallaşma biçimine dair toplumsal
gerçekler hepimizin bilincinde ya da
bilinç altında ideolojik olarak baskın
olduğu sürece, bireysel cinsel seçimler -lezbiyen ilişki seçenekleri ya da
heteroseksüel ilişkinin koşullarının
yeniden pazarlığa tabi tutulması- patriyarkal hegemonyanın karmaşık etkilerini aşamaz.
Yine de cinsel baskının birbirine
bağlı çeşitli düzeylerinin yerlerinden
edilmesi her şekilde, her tür risk göze
alınarak başlamak zorundadır. [...]
... (Ş)ayet söz konusu olan risk, bütün yeniden üretim ilişkilerini ve hakların ve otoritenin patriyarkal dağılımını politik olarak sorgulatacak şekilde
güç ilişkilerine meydan okunmasıysa,
tek eşlilik dışındaki imkânların yıkıcı
keşfine doğru yelken açmamız için çok
güçlü özendiriciler var demektir. Şunu
vurgulamak isterim ki, bundan kastım,
bir esas ilişkinin yanı sıra birçok ikincil “olay” ya da aynı ölçütlerin hâlâ her
biri için geçerli olduğu ... “çoklu (multiple) tek eşli ilişkiler” veya altmışlar-

da çeşitli biçimlerinin ortalıkta görüldüğü türden “çoklu ilişki için çoklu
ilişki” değil. Kast ettiğim, hiçbir ilişkide, tepesinde muhteşem çiftin yer aldığı hiyerarşiye yatırım yapılmamasıdır.
İlişkilerde tutarlı olma arzusunun yanı
sıra, mevcut normatif biçimlerin bu tutarlılık üzerinde nasıl yıkıcı etkileri olduğuna dair politik bir kabul, bizi ilişkilerimizin dışlayıcılığa değil dışlayıcı
olmamaya dayanması gerektiği sonucuna götürür. O zaman mesele, kendi
tutucu pratiklerimizi nasıl yerlerinden
edeceğimize ilişkin geçerli yolları bulmak ve bu süreci başka politik mücadele biçimlerimizle bağlantılandırmak
için neler yapmamız gerektiğidir. Tabii
ki tek bir doğru eylem hattı yoktur. Yakınlarda, bir erkeğin tek eşlilik meselesinde kadınlar ve erkekler için geçerli
koşulların farklılığıyla ilgili yorumunu
duymuştum. Şöyle diyordu:
“Erkekler, patriyarkanın onlara
sunduğu, kadınları istedikleri zaman
düzme, erkek cinsel özerkliğini ayrımsız biçimde icra etme ehliyetine
tahditler getirmeyi öğrenmeliler; buna
karşılık kadınların, kendi yöntemleriyle, patriyarkanın onlardan esirgediği
şeyi, özerk bir cinselliğe sahip olma
ve cinsellik tarafından belirlenmeme
ve denetlenmeme hakkını kullanmayı
öğrenmeleri gerekiyor. Burada söz konusu olan, birbiriyle bağdaştırılamaz
stratejiler arasındaki bir dengesizliktir...”
Ancak bunun ötesinde çok önemli
başka boyutları da var meselenin. [...]
Şayet istediğimiz, iktidar yapısının
bazı parçalarında basit değişiklikler
yaparak birtakım “anlık tatminler”e
ulaşmak, ya da sadece kendimizi değiştirmek değilse, şayet daha uzun
soluklu, karmaşık ve toplumsal bir
sürecin içinde görüyorsak kendimizi, o zaman bakım ilişkilerinin başka biçimleri üzerine çalışmak, onları
hayata geçirmek ve o biçimler içinde
kalmak için birbirimize destek olmak
[...] bizim için acil bir gerekliliktir.
Sorum şudur: Tek eşliliğin duygusal
kurgusu değişmedikçe yeniden üretim
politikası nasıl devrimci bir dönüşüme
uğratılabilir? Ve eğer yeniden üretim
politikası çevresinde kararlı bir mücadele verilmiyorsa cinsel baskı ve erkek egemenliği nasıl dönüştürülebilir
ve sonlandırılabilir?
____________________________
1 Scarlet Friedman ve Elizabeth Sarah (derl.),
On the Problem of Men (The Women’s Press,
Londra, 1982) içinde. Kısaltarak çeviren Gülnur Acar Savran.
2 I am, I do; I am not, I don’t.
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Çok ilişki, çok aşk…

YUVARLAK MASA

Bir ilişkiyi bir feminist olarak nasıl değerlendiriyorsan çoklu ilişkiyi de ona yakın
değerlendiriyorsun bence. Öncelikle karşındaki insanı görerek

T

ek eşlilikten çıkışımızı, çoklu ilişkiyi keşfedişimizi,
deneyimlerimizi, dürüstlüğü, aldatmayı, iktidarı, kıskançlığı konuştuk.
Can: Ben tek eşliyken sadece erkeklerle ilişkileniyordum. İlişkilerimde birden fazla insanla cinsellik
ya da duygusallık yaşamanın tanımı
aldatmaydı. Başkalarıyla ne yaşasam
aldatmış olacaktım ve öyle de oldum.
Aldattığım için kendimi çok suçlu ve
üzgün hissediyordum ama bir taraftan da buradan bir çıkış olmalı diye
düşünüyordum. Tek eşliliğin bana
uymadığını anlamam feminist olmaya başlamamla örtüşüyor, yani tek
eşlilikte cinselliğimin kısıtlanması,
denetlenmesi zaten beni feminist yapan şeylerden biri oldu. Ondan sonra
dedim ki ben, birden çok insanla birlikte olabilirim ve bunun adı aldatma
olmak zorunda değil. Bundan sonraki
ilişkilerime o koşulla gireceğim.
Çok eşlilikse başta sadece birden
fazla insanla seks yapmak olarak vardı, ilişkilenme biçimini düşünmüyordum. Etrafımda örnek alabileceğim
kimse yoktu, uzun bir süre tanıdığım
tek çok eşli bendim. Zaman içinde
fark ettim ki duyguları gözeten kuralların, kaidelerin olmadığı ilişkilenmeler beni tatmin etmiyor. Birtakım etik
kurallara, kendim için karşı tarafa
dayatmaksızın ihtiyaç duydum. Şöyle
bir şey çıktı ortaya: Ben her ilişkiye
belli değerler çerçevesinde gireyim,
kimseye bunun dışında yaklaşmayayım. O değerleri oluşturunca bir anda
tek gecelik ilişkiler kesiliverdi mesela, çünkü kendime koyduğum kurallarla örtüşmüyordu. Sonra öğrendim
ki aradığım çerçeveye polyamory
(çoklu aşk) deniyormuş.
Ayşegül: Ben çok uzun süre tek
eşli olarak bir erkekle beraberdim ve
birlikte olmaya başladıktan kısa bir
süre sonra onu aldatmıştım. Yıllar boyunca bu mevzu ilişkide sorun yarattı,
sürekli gündeme taşındı. O benimleyken başka insanlarla birlikte oluyordu. Ne yapsam aldatacağımı düşündüğümden ben hiçbir şey yapmıyordum.
O herkesle her şeyi yapar bir haldeydi. O ilişkiden çıktıktan sonra, üzerine çok düşünmeden, arada bir kadınla
birlikte olduktan sonra başka bir kadınla benzer bir ilişkiye girdim. O da
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aramızda bir ilişki olmadığını söyleyip birden fazla insanla ilişkilenirken
benimle ilişkisinin adını koymuyordu. Bu ilişkide ben gene tek eşliydim.
Bu iki ilişki sonunda ben bayağı
bir yoruldum ve insanlarla ilişkilenirken nelere önem veriyorum, nelere değer veriyorum, insanlar nelere
önem veriyor, nelere değer veriyor,
bunları düşünmeye başladım. Çok
aşklılıkla tanışmam kitaplar üzerinden oldu, deneyim üzerinden olmadı
ve okuduğum zaman bana çok yakın

gelen bir söylemle karşılaştım. Hani
ben bunu deneyimleyebilir miyim
diye sordum. Bu süreç başlangıçta
çok sorunlu oldu çünkü çok aşklılıkla
çok eşlilik arasındaki farkı net bir şekilde kuramıyordum veya sadece cinsel ilişki üzerinden ilişkilenmekle çok
aşklılık arasında bir fark yok gibiydi
pratikte. Bunun üzerinden, birtakım
insanlarla kurduğum ilişkilerde okuduğum şeyle yaptığım şey arasındaki
uyumsuzluk nereden kaynaklanıyor
onu sorgulamaya başladım. O nokta-

YUVARLAK MASA
da da okuduğum çok aşklılığı, gündelik pratikte etik bir zemin üzerinden
deneyimlemediğim için yaşayamadığımı fark ettim. Çok aşklılık etiği
üzerine düşünmeye başladığım zaman
buna tekabül ediyor. Yani kendi değerlerimi ve insanlarla ilişkilenirken
hangi değerler üzerinden ilişkilenmek
istediğimi sorguladığım döneme tekabül ediyor. Ama bu bir günlük bir şey
değil. Bu oldukça uzun bir süreç içerisinde oldu ve o geçiş, süreç içerisinde
şekillendi.
Selen: Benim için polyamory yeni
bir kelime ama ondan önce yaşadıklarım da çok eşliliğe girmiyor aslında.
İlk defa bir kadınla beraber olduğumda bu mesele üzerine düşünmeye başladım; onun hayatında varla yok arası
biri vardı, benim hayatımda da öyle
bir erkek vardı. İkimizin hayatında da
birinin olmasıyla, birden bir deneyimin içine düşmüş oldum. Çok iyi hissettiğimi söyleyemem tabii o dönem,
hem bizim aramızda bir şey vardı hem
diğer ilişkiler sürüyordu ama bizimki
tanımlı ya da tanınmış değildi, sorun
oydu. Zaten ikimizin de ilk kez bir
kadınla ilişkisi oluyordu, feminist
değildik, lezbiyen ilişki tanımı filan
yapmıyorduk. Ben daha ne olduğu
anlaşılmamış bir kadınlar arası ilişki
döneminde, ilk kez çoklu ilişki üzerine düşünmek zorunda kaldım yani.
Feminist olduktan sonra genel olarak ilişkiler üzerine düşünmeye, kendimi, kıskançlıklarımı, ilişki kuruş
biçimlerimi irdelemeye başladıkça
aslında çok aşklılıkla, çoklu ilişkiyle,
tek kişiyle beraber olmanın prensiplerinin birbirinden o kadar da uzak olmadığını kavradım. Tabii feminist bir
bakış açısındansa o prensipler. Kendi
deneyimlerim arttıkça, çevremdeki
kadınları dinledikçe geldiğim noktada
karşımdakiyle konuşarak, karşılıklı
olarak ilişkiye dair başka konularda
olduğu gibi bir yol bulma prensibi
oluştu en temelde.
Son yaşadığım uzun ilişki bu açıdan çok öğretici oldu. O da feminist
bir kadındı. Onunla ve onu düşünerek
bir yol oturttuk. Şu anda o dört beş seneye baktığımda çok aşklılığa yakındı
denebilir. Sonuç olarak ben okuyarak filan tanışmadım çoklu ilişkiyle,
feminist olmamın çok büyük etkisi
oldu. Bir ilişkiyi bir feminist olarak
nasıl değerlendiriyorsan çoklu ilişkiyi
de ona yakın değerlendiriyorsun bence. Öncelikle karşındaki insanı görerek…
Yasemin: 15-16 yaşımda ilk defa
bir kadından hoşlandım ve birlikte ol-

maya başladık. Çok zaman geçmeden
o, benim başka bir arkadaşımla sadece
cinsellik üzerinden bir ilişkiye girmeye başladı. Onun dışında görüşmüyorlardı. Bu beni bayağı kötü etkilemişti.
Nasıl oluyor, ne oluyor diyordum. Benim sonraları bir sürü erkek partnerim
oldu ve geriye dönüp o kadınla ilişkime bakınca fark ettim ki ben kendim,
ilişki içinde kurulan, benim üstüme
kurulacak olan o aidiyetten kaçarken,
kadın sevgilimin yaptığını çok yadırgamışım. Muhtemelen ben de ona

Feminist olduktan sonra
genel olarak ilişkiler
üzerine düşünmeye,
kendimi, kıskançlıklarımı,
ilişki kuruş biçimlerimi
irdelemeye başladıkça
aslında çok aşklılıkla,
çoklu ilişkiyle, tek
kişiyle beraber
olmanın prensiplerinin
birbirinden o kadar
da uzak olmadığını
kavradım
aynı şeyi yapıyordum ve o da benden
kaçıyordu.
Ama tabii bunları fark etmem, feminizmle tanışmama denk geliyor.
Öncesinde seneler boyunca böyle
mütemadiyen partner değiştirme veya
ilişki yaşamak istediğim biriyle karşılaştığım halde o ilişkiyi yaşayamama
gibi şeyler oluyordu. Verilen konumlar içinde bir türlü yapamıyordum.
Bir adım daha atarsam çok mu bağlanırım, çok mu bağlanır, hep çok mu
olur korkusu vardı. Fakat daha sonrasında uzun bir ilişkim olduğunda birazcık da şart bir şeydi ilişkiyi açmak.
Çok aşklılık kelimesi kullanılmıyordu. Açık ilişki, ilişkiyi açmak, herkes istediğini yapsın gibi daha genel
şeyler vardı. Tamam demiştim. İkimiz
de tamam demiştik ama hiçbir kural
koymamıştık. Mesela ben başkasıyla
olduğumda o ararsa ne yapacağım ya
da ben ararsam ne olacak gibi. Bunları konuşmamıştık ve tabii ki hüsranla bitti sonu. Ondan sonra ciddi ciddi ben bundan mutlu olabilirim ama
bir altyapı gerekiyor diye düşündüm.
O esnada feminist çevrelere girmeye
başlamıştım ben de ve etrafımda çok
aşklılık konuşulmaya başlamıştı. Dedim ki vardır bunu benim gibi yaşayan elbet, bayağı bir aradım. Varmış.

Sonra ilk defa adını koyarak yaşadığım ilişkide çok aşklılık dememiştik, çok eşliyiz demiştik. Açık ilişki
gibi bir kavram kullanmadık. Özellikle seninleyim ve başkaları da olabilir
gibi bir şey de değildi. Her birimiz
eşit seviyede ve eşit değerdeyiz ve kimin girip kimin çıkabileceğine kimse
karışamaz gibi bir kural ve etik kurulmuştu. Ama bu da benim için sıkıntılıydı, dışarıdan insanların bize yaklaşımında çok sıkıntı vardı.
Ayşegül: Bir ilişki yaşıyorsun ve
bu ilişkinin belirli kuralları yok ve bu
kuralların olmamasının verdiği bir rahatsızlık söz konusu. Bu kuralların bir
ilişkiyi nasıl şekillendirdiği, kurallardan beklentilerimiz ve anladığımız
şeyler değinilmesi önemli noktalar.
Bu kurallar belirli sorumlulukların
alınmasıyla birlikte geliyor. Belki
sorumluluğun büründüğü biçimler
üzerine konuşabiliriz. Duygusal bir
sorumluluk mu yoksa cinsel anlamda
bir sorumluluktan mı bahsediyoruz?
Yasemin: Tek eşli ilişkilerde bu
konuşulmuyor. Çünkü zaten biliniyormuş gibi davranılıyor. Başkalarıyla ilişki zaten konuşulmuyor mesela,
çünkü olunca aldatmış oluyorsun,
net. Konuşulmamış ve üzerinde uzlaşılmamış bir etik var. Eşcinsel ilişkilerde de heteroseksüel ilişkilerde de
hâlihazırda bir kitap gibi var elimizde. Oradaki yasalara uymazsan cezası da var gibi bir şey. Aslında tek eşli
olanlar için de çok sıkıntılı olduğunu
düşünüyorum. O yüzden çok aşklılıktaki etiği ve sorumluluk mevzusunu konuşurken bir yandan da düşünülmesi gereken şey şu ki sadece çok
aşklılığın gerektirdiği bir şey değil
bu. Herhangi biriyle ilişkilenme için
gereken bir şey. Sürekli o etiği tekrardan konuşup, tartışıp, uzlaşıp bir daha
uzlaşıp, bir daha uzlaşıp yeniden üretmek gerekiyor herhalde. Dostun için
de geçerli bu.
Can: Bana göre birden çok kişiyle birlikte olmak üç tane prensip gerektiriyor: dürüstlük, rıza ve problem
çıktığında açıkça konuşma iradesi. Bu
üçü dışında bence ilişkiler kendi ihtiyaçlarıyla geliyor. Biri senden uzakta
oluyor, biriyle aynı şehirde yaşıyorsun. Aynı kurallarla yaklaşamazsın
ikisine. Birinin başka sevgilileri oluyor, birinin başka sevgilisi olmuyor.
Aynı kurallarla olmaz. Veya senin
hayatında hâlihazırda iki insan var ve
üçüncü bir insan giriyor ve senin o iki
insanla ilişkin yeniden şekilleniyor.
Bu yüzden birden fazla insanla olmanın bir reçetesi yok. Ama işte bu üç
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prensip var benim için ve o karşımdaki kişi de o prensipleri kabul ediyorsa
yolumu bulabiliyorum. Karşımdaki o
prensipleri kabul etmiyorsa kadın ya
da erkek, tek eşli ya da çok eşli her
türlü sorun çıkıyor.
Ayşegül: İlk olarak dürüstlükten
ne anlıyoruz, biraz onu açsak?
Yasemin: Dürüstlük partnerler
arasında tartışılması ve sürekli olarak
uzlaşılması gereken bir şey sanki.
Ayşegül: Bence dürüstlük net
bir biçimde ortada olan, şudur ya da
budur denebilecek bir şey değil. Bir
şeyleri yaşarken karşındakinin konumunu göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada

olduğunu düşünüyorum. Bu tekli ya
da çoklu birliktelik için de aynı şey.
Bence aldatma tek eşlilikte de seksle alakalı bir şey değil. Aldatma dürüstlükle alakalı bir şey. Bizim çoklu
ilişkiyi rahat kabul edilen bir ortamda
yaşamadığımız açık, yani bunu kabul
eden zaten çok az ama en azından fikri düzeyde var diyelim. Bence ilişkiye
başlarken çoklu ilişkili ihtimali yoksa dahi bu konuşulması gereken bir
şey. Eğer bunda anlaşılıyorsa zaten
“Her yaptığımı rapor etmeyeceğim.”
demenin altını doldurmuş oluyorsun.
Aksi takdirde gerçekçi değil tabii ki;
orada anlaşmazsan bazen saklamış
bazen saklamamış olursun, neyin

da dürüstlükte bir de verilen sözler
söz konusu oluyor. Söz veriyorsun ve
verdiğin sözleri ne kadar tutuyorsun,
söylediğini ne kadar yapabiliyorsun,
ne kadar yapamıyorsun? Dürüstlük
bununla alakalı bir şeye dönüşüyor.
Bir kişiyle ilişkinin çeşitli dönemlerinde tekrar tekrar düşünülmesi gereken bir kavram haline geliyor. Çoklu
ilişki yaşayan insanların bunları tartması, yorumlaması gerekiyor bu da
duygusal olarak zor olabiliyor.
Selen: Bence her şey o kadar
sübjektif değil. Saklama saklamama meselesinin daha tali bir mesele

saklanıp saklanmaması gerektiği de
muğlâklaşır.
Hayatında biri dışında ikinci bir
kişi olmadığında da ilişkinin böyle
kurulması gerektiğini düşünüyorum.
Genel bir prensip yani bu, sonra çoklu
ilişki teması geliyor. O zaman o ilişkide sahiplenme, kıskançlık, güven bildiğimiz anlamlarından sıyrılıp daha
özgür bir şeye dönüşebilir bence.
Ayşegül: Söylediğinde benim katılmadığım bir şey var. Biriyle ilişkiye girdiğin zaman her şeyimizi raporlayamayacağız ve bunun üzerinden
bir şey kuracağız diyorsun. Ama çok
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Sürekli o etiği tekrardan
konuşup, tartışıp,
uzlaşıp bir daha uzlaşıp,
bir daha uzlaşıp yeniden
üretmek gerekiyor

pratik noktalarda belli sorunlar yaşanmaya başlıyor. Ben başkasıylayken
sen aradın mesela o zaman ne yapacağız? Bu noktada dürüstlük mevzu
olayın içerisine girmeye başlıyor ve
bunların hepsi önceden konuşman gereken mevzular haline geliyor.
Yasemin: O verdiğim telefon açma
örneğinin bir de pozitif olanı var. Gerçekten adını koyarak başladığım bir
ilişkide de mesela ben başka biriyleydim. O zamanki diğer partnerim aradı
ve biliyordu başka biriyle de görüştüğümü. "A pardon, tamam, bilmiyordum, hiç merak etme, başka zaman
konuşuruz" deyip kapattı. Ben, böyle
kötü mü hissetmem gerekiyor diye
şok geçirmiştim. İlk defa böyle rahat
biriyle karşılaşıyorum. Ve gerçekten
içten söyledi, o çok güzel. Olayın özü
o. Onu yaşayamıyorsan, aidiyet hissine sıkışıp kalıyorsan, o zaman neyse
tamam ben sonra ararım gibi bir tonla
söylerdi zaten.
Selen: Ana prensipte anlaşabilmek
bu tür meselelerin daha kolay atlatılmasını sağlayabiliyor. Adını çoklu
ilişki diye koymak bir sorumluluğun
karşılığı. Ve sen çoklu bir ilişki yaşıyorsan ve karşındaki tek eşliyse adını
koymak öncelikle ona karşı sorumluluğuna işaret ediyor.
Can: Ve tam tersi.
Selen: Evet, öyle de. Ama genel
olarak çoklu yaşayan daha güçlüymüş
gibi bir durum oluyor ya.
Can: Karşı tarafın senden başka
partneri yoksa sanki senin bir elin
yağda bir elin baldaymış, karşı tarafla
ilgili olarak da yok başka bir partneri
ne yapsın gibi bir intiba var. Hepimizde ve bende de var aslında belki. Ama
mesela şunu da deneyimlemişliğim
var: Karşı tarafın tek eşi benim ama
ciddiye alınmıyorum çünkü o benim
tek eşim değil. Yani bu, birden çok
ilişki yaşayan insanı eşit derecede
mağdur edebilecek bir şey bir taraftan. Bu öyle benim yüz birimlik ilgim
var, kaç partner varsa aralarında paylaşsınlar gibi bir şey değil, herkesin
yeri, değeri başka.
Selen: Tam da senin söylediğin biçimde, “E sen zaten aldatırsın,” muamelesini çok gördüm. O anlamda da
bir rahatlık yani! O anlamda bir ciddiye almama. Bunu aşamıyorsan hiçbir
şeyi aşamıyorsun aslında.
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Ayşegül: Herkesin yeri ayrı derken
önemli bir noktaya değiniyoruz bence. Çok aşklı ilişkilerde arkadaşlığın
yerini yeniden düşünmek önemli. Arkadaşlık bağlamında hazzın ve cinselliğin yeri ne olacak? Aklıma şu soru
geliyor: Çok aşklılıkta zaman içinde cinselliği de içeren bir arkadaşlık
mefhumuna kayılması mümkün mü?
Çünkü kişisel deneyimim gösteriyor
ki mesela erkeklerle tek eşli ilişkilerde, birisiyle sevgiliysen sevgilisin.
Arkadaş olman çok mümkün değil.
Can: Ben seni sadece cinsellik üzerinden hayatıma sokuyorum o yüzden
de ilişkimiz bittiğinde, seks bittiğinde
yoksun artık hayatımda gibi.
Yasemin: Bana ayrılma dönemimizde partnerim şöyle demişti: Ne
arkadaşımsın ne sevgilimsin, seninle
ne konuşacağımı bilmiyorum. İkisi
ayrıymış çünkü birbirinden! Ayrılınca
anlamıştım ben, sevgiliyken arkadaş
olamazmışız.
Can: Dürüstlük, aldatma ve sevgililiğin içerdiği bir arkadaşlık bir arada
duruyor benim için. Zaten feminist
olmam bunun ayırdına varmamla ilgiliydi, tek eşlilikten çıkışımı da bu sağladı. Sevgililik, arkadaşlığı muhakkak
kapsayan ve onun ötesine geçen bir
şeydi her zaman. Hayatımdaki erkeklerin algısının, sevgiliysek sevgiliyiz,
arkadaşlık başka bir şey şeklinde olduğunu görünce şoka uğramıştım.
Bence çoklu aşkın etiği muhakkak
arkadaş olmayı da kapsıyor. Bu da
şu demek: Aramızda cinsellik bir gün
biterse sen gönlümdeki konumundan
hemen hop diye düşmezsin. Ben bir
insandan hoşlanırken karşısında el
pençe divan değilim çünkü o insan arkadaşım da aynı zamanda. Dürüst de
olabilirim, arkadaşımı aldatmanın bir
âlemi yok çünkü.

Bana göre birden
çok kişiyle birlikte
olmak üç tane prensip
gerektiriyor: dürüstlük,
rıza ve problem
çıktığında açıkça
konuşma iradesi
Ayşegül: Peki kural koymaktan
söz ediyoruz ya bu ilişkilere ket vuran
bir şey mi yoksa ilişkileri zenginleştiren bir şey mi? Çoklu aşk, idealinde
daha zengin ve insanların kendilerini
geliştirecekleri bir ilişki biçimi ya,
kurallara tabi tutmak bunu engelliyor
mu? Kurallar ve iktidar ilişkileri üzerine konuşabiliriz belki biraz.

Can: Çoklu ilişkinin illa
daha özgür, daha zihin
açıcı, daha eşitlikçi ya da feminist
olduğu fikrine
esastan karşıyım.
Benim
temel
kaygım şu:
Herkes, dürüstlük ve
karşılıklı
değer verme çerçevesinde ilişkilerini nasıl
yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı. Benim
için tekli ilişki
olmaz, senin için
çoklu olmaz. Bu,
birinin diğerinden
daha özgür, daha eşit,
daha mutlu eden bir şey
olduğu anlamına gelmiyor. Lezbiyen ilişkiler heteroseksüel ilişkilerden daha harikadır demek gibi bu, hiç
de öyle değil.
Çoklu ilişki yaşayan hafifmeşreptir gibi bir algı da beni rahatsız
ediyor. Çoklu aşk belki de hafifmeşrepliğin karşısında duruyor. Cinsellik, şefkatin de
dayanışmanın da arkadaşlığın da olduğu bir çerçevede olabilecekse benim
için o zaman hafifmeşrepliğe gerek de yer de kalmıyor.
Çoklu ilişkilenme tek eşlilikten çok
daha fazla sorumluluk gerektiriyor.
Belli bir kurallar dizisi yok dedik ya
senin aktif olarak uğraşman, zaman
harcaman gerekiyor. Bir insanın değil
iki insanın, üç insanın duyguları söz
konusu. Daha fazla disiplin istiyor.
Yasemin: Hafifmeşrep olma fikri
bana kötü gelmiyor. Kimle, kaç kişiyle nasıl ilişkilendiğimden bağımsız olarak... Çünkü o sürekli partner
değiştirdiğim dönemde gelen tepkiler
hafifmeşrep olmam üzerineydi. Bunu
alıp bir neşe aracına dönüştürmek kaçınılmaz geliyor çünkü kitap, kural vs
olmaması, çok etiksiz bir yere götürebiliyor. Neşe, haz, arzu ve hafifmeşrep olabilme ihtimali bana iyi geliyor.
Karşındakine de sana da hata payı da
bırakıyor çünkü.
Can: Evet, sen bunu deyince fark
ettim, kendimi topluma karşı savunma pozisyonunda da hissediyorum
biraz.
Yasemin: Peki ilişkinin nasıl olacağına nasıl karar veriliyor? Mesela

Özlem Çelik

ben tekli
ilişki yaşıyorum sen
çoklu...
Can:
İşte
ben
girmiyorum artık seninle ilişkiye. Sütten
ağzım yanmış.
Yasemin: Orada da
bir iktidar ilişkisi yok
mu, çünkü karar veren bir taraf var.
Can: Ama sen de tek eşliliği bırakmaya karar verebilirsin. Senin bunu
bırakmamanla benim buna girmemem
arasında bir hiyerarşi görmüyorum.
Yasemin: Benim bir ilişkimde,
önce çoklu başlamıştık ama bir dönem
tektik, sonrasında partnerim başka biriyle birlikte olmak istiyordu, eski bir
sevgilisiydi ve kötü bir mazisi vardı.
Benim feminist olarak bunu kabul etmem çok zordu. Sevgilim olmasaydı
da aynı şey. Yaşadığı hikâye, birebir
şiddet görmesi ve tekrar onu arzulaması gibi bir durumdu. Ben bunu
onaylamadığımı, yanlış bulduğumu
ama istiyorsa her türlü destek olabileceğimi söyledim ve o bunu kıskançlık
olarak algıladı. Çok korkunç bir çıkmaza girdik ve kaldık orada. Böyle
bir iktidar ilişkisinden bahsediyorum.
Ben ona "yapma" demeyerek, "kenfeminist
politika
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dine zarar veriyorsun ve bana
da iyi gelmiyor diyerek, başka
bir yerden bunu istemediğimi
söylemeye çalışırken, sen beni
kısıtlıyorsun" noktasına geldik.
Sonra geri dönüp baktığında
"sen o zaman haklıydın" dedi.
Selen: Bu kıskançlık teması,
arada çıkan bu tip mevzuların
tercüme edildiği o kadar güçlü
ve tek bir adres olarak duruyor
ki insanların işine gelmeyen meseleler ona atfediliyor. "Ya ben
kıskanmak istemiyorum ama
kıskanıyorum" diyebilir insan,
bence bunda hiçbir sorun yok.
Ama bu duyguları açıktan ifade etmeyle ilgili öyle büyük bir
sıkıntı var ki insanlar, kadınlar,
feminist kadınlar böyle arka
plandan bir şeyler çıkarıp onları yine bir şeylerle birleştirmeye
çalışıyorlar ve kelime dağarcığımız kısıtlı olduğu için hâkim
olan kelimelerle idare ediyoruz
ve kıskançlık en önemli örneklerden biri.
Can: "Yapma, onu tercih
etme, benimle ilişkine devam
et" desen bir iktidar olurdu ama
"ben karışmıyorum, sen onu
seçtin, nevrim döndü, tadım
kaçtı" demek de iktidar mı? Ben
gidiyorum, sana da mutluluklar.
Özlem Çelik
Bu kıskançlık mı illa yani?
Ayşegül: Ben kıskançlığın
illa iktidar kurmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Benim
sorunum çoklu ilişkilerde kısNeşe, haz, arzu ve
kançlığın dile getirilmesiyle ilgili.
hafifmeşrep olabilme
Kıskançlığın tabu olmaması gerektiihtimali bana iyi geliyor.
ğini düşünüyorum. Çünkü eğer sen,
beni kısıtlıyorsun demeye başlarsan
Karşındakine de sana
o zaman, kıskanıyorum diyerek dile
da hata payı da bırakıyor
getirilen duygu durumu gündemden
çıkıyor. Açık açık konuşulmadan bir
çünkü
okuma yapılıyor ve ben bu okumanın
kimseye yaramadığını düşünüyorum.
gilimin pabucu dama atılacak çünkü
Ne kıskandığını söyleyen insan kenöbürünü çok özledim, yapmamaya
dini iktidar kuran konumunda bulçalışsam da besbelli olacak, kafam
malı, ne de diğeri. Ayrıca tersinden
çok karışıktı. Bir akşam çıktık, aynı
yaklaşırsak karşındaki sana, sen kısşehirde yaşadığım sevgilim gelmedi,
kanıyorsun diyerek de iktidar kurabibizi baş başa bıraktı. Fakat sonra evde
lir. İlişki bağlamı içerisinde değerlenduramamış, çok fena olmuş, o yüzden
dirmek gerekiyor diye düşünüyorum.
bir sarılmaya, kendini sevdirmeye gelCan: Benim hiç kıskançlık krizi
di. Ona bir köşede sarıldım, sonra öbür
içeren çoklu ilişkim olmadı. Belki çok
sevgilimle birden konuşmaya başladılar
şanslıyım, belki bahsettiğim prensipve o kadar iyi oldu ki! Bu örnek, partleri benimseyen insanlar olduğu için
nerlerimin samimiyetini gösterdiği için
böyle olabildi. Bana iyi gelen bir örbeni çoklu ilişkiye daha bir ikna etti.
nek vereyim: Benim aynı şehirde yaHem de sonraki ilişkilerimde iki insanın
şadığım bir sevgilim vardı, başka ülkarşı karşıya gelebileceği durumlarda
kede yaşayan diğer sevgilim de beni
“Yok bir şey, hallederiz,” diye düşüneziyarete geldi. Biraz yusuf yusuftum,
bildim. O yüzden şimdi bana biraz izafi
nasıl olacak, o gelince buradaki sevgeliyor kıskançlık, nerede duruyor gibi
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tartışmalar. Bu işin içinde
olan bireylerin dürüst olmasında ve bu işi daha iyiye
doğru evriltme konusunda
inisiyatif almalarında bence olay. Kıskanıyorsam da
benim kıskançlığım senin
onunla nasıl baş ettiğinle de
ilgili. Sen bir sırtımı sıvazlarsan daha kolay kaldırırım
ama hani kıskançlık yoktu
dersen sinirime dokunur.
Ayşegül: Peki buradan
çıkarak çoklu ilişkide birinin birincil eş olması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Can: Hiçbirimizin deneyimlediği bir şey değil ama
bir çocuk girerse işin içine
biri birincil diğeri ikincil
kendiliğinden olabilir.
Selen: Ben biraz içine
düştüm gibi, yani sen birincisin sen de ikinci gibi
olmadı ama biri sürekli bir
ilişkiydi, diğerleri ise parçalı ilişkilerdi. Öyle olunca
sürekli olan kaldı, diğerleri
bitti. Ama bir ilişkimde beklentiler farklıydı, hayatımdaki diğer kişi olmasaydı da
ben onunla sevgililik ilişkisine girmeyecektim. Farklı
farklı ilişki seviyeleri var,
onlardan biriydi benim için
ama o istememe sebebimi
diğer ilişkime bağladı. Böyle bir durumda, deminden
beri konuştuğumuz gibi asgari müşterekte anlaşamıyorsan “birincil” biri olduğu algısı karşındaki insanı
değersiz hissettiren bir şey oluyor.
Ayşegül: Sen dedin ya farklı ilişkiler
var, eğer bu noktada farklı beklentiler
açık bir şekilde konuşulmuyorsa o zaman kimin neye rıza verdiği de muğlaklaşabiliyor.
Selen: Evet farklı ilişkilenme biçimleri var, arasında hiyerarşi kurduğun bir şey değil ama bu. Birçok yakınlık sevgililik ilişkisine benzeyebiliyor,
cinsellik olmayan bir ilişki sevgilinden
daha yakın olabiliyor. Kadınlar arası
cinselliğe meyletmek akla gelmiyor ve
yaşanmıyor ama dokunuyorsun aslında filan. Bu geçişleri hâlihazırda yaşıyoruz ama çok dile getirmiyoruz, diye
düşünüyorum. Ya işin içine cinsellik
girdiğinde adı konuluyor ya üzerine
daha çok düşünülüyor ya da pek üzerine düşünmediğin bir durum olarak
devam ediyor. Kademe kademe farklı
ilişkiler yaşanıyor kadınlar arasında illa
ki sevgililik olmayan. Bunları görmek
ve sahiplenmek gerekiyor.

DOSYA

Özgürleşmeye doğru adım adım...

Çok geçmeden öğreniyorum ki, ben monogami - poligami - cinsellik - kadınlık -aile
- evlilik - etik değerler vb. üzerine kafa yorarken meğer çoktandır eşimin yaşamında
başka kadınlar da varmış!

T

Birgül Akay

ürkiye’de 1980 darbesi ve
sol kesimde bulunan hemen
herkesin ya hapishanelerde ya
da içerden yeni çıkmış olduğu
dönemler… Bu süreçlerden geçen genç
bir kadın olarak, ailemin başına daha fazla
dert açmamak için erkek arkadaşımla
evlenme kararı alıyorum. Artık anne-baba
evinden çıkıp, kendime ait yeni bir yaşantıya geçebileceğimi düşünmekteyim. Gerçekten de tam istediğim gibi bir özgürlük
yaşamaya başlıyorum. Tüm arkadaşlarımla korkusuzca birlikte olmakta, beraberce
sabahlara kadar konuşup tartışabilmekteyiz. Üzerinde en çok durduğumuz konular,
örgüt yapıları, mücadele biçimleri, Fransız
Jakoben devrimi, Troçki’nin tezleri,
Stalin ve Sovyet sosyalizmi, anarşizm
falan… Danton isimli film yasaklanmış
olduğundan, bir yerlerden gizlice video
kaseti bulunup seyrediliyor, üzerinde
tartışılıyor. Yasaklı ortamda dışarılarda
buluşmak zor… Evlerden evlere yeni
gündem ve tartışma haberleri gelmekte.
Bu tür içe dönük ortamlarda, evli olmanın
yanı sıra hamile kalıp, sonrasında da anne
olan bir kadın, iyice "bacı" görünmezliği
altına giriveriyor. Hem devrimci hem evli
hem de anneydim: Tam bir dokunulmazlık
konumu yani!
Bir yandan da oturduğumuz apartmandaki benim gibi genç ve evli kadınlarla
komşuluk ilişkilerim gelişiyor, onlarla
olan ortak yönlerimi de fark etmeye başlıyorum. Eve gelen giden insanların yemek, bulaşık, temizlik sorunlarının nasıl
bıktırıcı olduğu, hem iş hem ev hem de
çocuk bakımıyla uğraşmanın verdiği öldürücü iç sıkıntısı gibi. Yine de, annemin
komşularıyla kurduğu ilişkiden farklıydı
sanki bizim kuşağınki… Örneğin; Füsun
Erbulak’ın -kocasını al-datmasını anlattığı- “60 Günlük Bir Şey” i okumuşuz
hepimiz. Kitap müstehcen bulunarak
toplatılmış. Müstehcenliği, bir kadının bir
erkeği, hem de toplum tarafından çok sevilen bir erkeği aldatması ve üstüne üstlük,
bunu yazarak herkese anlatmasından kaynaklanıyor. Bir yandan Füsun Erbulak’a
kızarken bir yandan da “E, zaten erkekler
bunu hep yapmıyorlar mı?” diye de soruyoruz… Anlattığı tutku dolu cinselliğe de
“Vay bee!” diye iç geçirerek...
Derken, daha çok sol hareket içeri-

sinden çıkmış başka kadınların da zaman
zaman bir yerlerde buluştuklarını öğrenip
fırsat buldukça katılıyorum aralarına.
Bu toplantılarda da tıpkı komşularımla
geçirdiğim günlerdeki gibi, babalar,
kocalar, evlatlar, annelik halleri vb. konularında konuşur buluyorum kendimi.
Konuştukça, okudukça, sordukça daha
rahatlayacağıma tersi oluyor. Bir sıkıntı,
endişe hallerindeyim… Hem sol örgütler
içindeki hem baba-koca evindeki hem de
toplum arasındaki kadınlık durumumu
yeniden gözden geçirmeye başlıyorum her
gün, her saat, her saniye…

Özlem Çelik

Sonra, büyük bir yürüyüş oluyor, katılıyorum ona. Kadınlar Yoğurtçu Parkı’na
doğru “Dayağa hayır!” diye haykırarak
ilerlerken inanılmaz bir alkış desteği geliyor yürüyüşe dışarısındaki kadınlardan.
İçimizde trans kadınlar da var. İlk kez
görünür olmuşlar onlar da belki. Erkekler
kenardan, biraz çekinerek, asla içerisinde
yer almayı düşünemeyeceklerinin farkında olarak seyrediyorlar yürüyüşümüzü.
Derken, o kadar hızla gelişip güçleniyoruz
ki, artık her bir kadın kendi hikayesinin
adını koyarak diğer kadınlarla birlikte çığ
gibi büyüyor sanki.
Duygu Asena, “Kadının Adı Yok”tan
sonraki ikinci kitabında “Aslında Aşk da
yok” diyor. Kadın Çevresi yayınlarından
L. Comer’in “Evlilik Mahkûmları” kitabı
çıkıyor. Hepimiz tek eşli heteroseksüel

evliliği ve aileyi konuşmaya başlıyoruz.
Simone de Beauvoir'ı, Virgina Woolf’u
başka başka gözlerle yeniden okuyoruz.
Latife Tekin’in senaryosunu yazdığı
“Bir Yudum Sevgi” filmindeki sevişme
sahnesi üzerine orgazmı, cinsellikte yaşadıklarımızın ne kadarının rol, ne kadarının
gerçek olduğunu, kendimize, bedenimize
bakabilmeyi öğreniyoruz. Eskiden kalma
tüm düşüncelerimin duvarlarını yıkarak
kendimi yeniden keşfetmeye koyuluyorum.
Evde, kocam da çok heyecanlı. Bir
yandan eleştiriler getirirken bir yandan
da toplantılarımızı merak ediyor, içinde
yer almak istiyor. Daha çok bilen, daha
fazla konuşan o değil artık. Özellikle çok
eşlilik, beden-mülkiyet konularıyla ilgili
ama “Ben seni kimselerle paylaşamam!"
hallerinde. Benimse artık ilişkimizi
sorguladığım, hoşuma gitmeyen yanlarıyla ilgili rahatsızlıklarım var. Hatta
adını koyduğum, istediğimden emin
olduğum şeyler de... Sancılı bir süreç
içerisinde gelgitler yaşamaktayım. Çok
geçmeden öğreniyorum ki, ben monogami-poligami-cinsellik-kadınlık- aileevlilik-etik değerler vb. üzerine kafa yorarken meğer çoktandır eşimin yaşamında
başka kadınlar da varmış! Hayret edişime
“Zaten böyle ilişkileri savunmuyor musunuz siz?” diyerek şaşırmış görünüyor.
Nazım Hikmet gibi, bir gönülde birçok
sevda yaşanabileceğine dair yeniden ders
vermeye başlıyor bana… Hatta sevgilileriyle tanıştırıyor beni, artık aynı evde
kalıp, aynı mitinglere gidiyoruz.
Ben, acı, isyan duygularıyla içinden
çıkamadığım, adını koyamadığım bir
ortamda yaşamaktayım artık. Hayatımda
bir şeyler değişiyor ama bu değişim hali
neden bu kadar kızgınlık ve öfke yaratıp
yeniden içe dönmeme sebep oluyor, tekrar
tekrar bunu düşünmeye başlıyorum. Bu
olay, “kadın olma” tutsaklığının içine ne
denli düşmüş olduğumu daha iyi fark
etmemi sağlıyor.
Kadınlığımla ilgili tüm kutsallık masallarıyla kendimi uyutmaktan, belki de
bir trene atlayıp, uzak bir şehirde, -aslında
pek de iyi tanımadığım- birisiyle beraber
olduktan sonra, parkta sabahladığım gece
vazgeçmiş oldum. Döndüğümde, ne “yoldaşların bacısı”, ne “babasının namuslu
kızı”, ne “sadık eş”, ne de “melek anne”
olmak zorunda değildim artık...
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Aldatma ve aldatılma üzerine kısa bir yazı

DOSYA

Güven ilişkisini politika yaparken kurmak bir ihtiyaçken, aynı güveni kurma ihtiyacını
özel alanımızda kadınlar arası ilişkilerde kuramamak, ürettiğimiz feminist sözle kimi
zaman tutarlılık göstermiyor
Berna Savcı - Şebnem Ogan

Bu yazıda aldatma ve aldatılma
pratiklerinin aynı kolektif içerisinde
yaşanması halini ele almaya çalıştık.
Aldatma ve aldatılma pratiğiyle
hayatımızın bazı dönemlerinde karşı
karşıya kalıyoruz. Bu pratik beraberinde birçok soruyu getiriyor, biraz
düşünmeyi ve sorgulamayı da gerektiriyor. Aldatmak ve aldatılmaktan ne
anladığımız, sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği her birimiz için
farklılaşırken; kendimizi bu ilişkilerin
içinde bulmak, yaşamayı hiç istemediğimiz, -velev ki yaşadık- nasıl baş
edeceğimizi bilemediğimiz durumlara
dönüşebiliyor.
Genellikle açık olmayan, tek eşli
ilişkilerimizde kendimizi biricik ve
özel hissediyoruz. Sevgilimizle olan
ilişkimizi diğer ilişkilerimizden çok
ayrı bir yere koyabiliyor ve ilişkiye büyük anlamlar yükleyebiliyoruz.
Aynı zamanda “sahiplendiğimizi” ve
“sahiplenildiğimizi” biliyoruz. Bu durum bizde sonsuz güven duygusu(!)
yaratabiliyor. Tek eşimizle kurduğumuz bağlanma ilişkisi oldukça belirleyici olup hissiyatımızın büyük bir kısmını buradan şekillendirirken, diğer
insanlarla olan ilişkilerimizde böyle
bir bağlanma kuramayabiliyoruz ya da
kurma ihtiyacı hissetmiyoruz. Tıpkı
aileyi koruma görevinin kadınlara verilmesi gibi, tek eşli ilişkiyi sürdürme
görevi de bize yükleniyor. Bu zor görevi yerine getirirken birçok duygusal
ve sosyal ihtiyacımızı karşılayan tek
eşli ilişkimizin meşruluğu, görünürlüğü ve başkalarınca onaylanışı bizi rahatlatabiliyor. Bu rahatlık sürerken ve
tek eşimiz, onunla kurduğumuz ilişki
bu kadar önemliyken, üçüncü ya da
dördüncü kişinin bazen kısa süreliğine gelmesi, bazen gelip de gitmemesi
hali bizi kırabiliyor ve “aldatılmak”
olarak içimizde kendisine yer buluyor. “Aldatıldığımızı” öğrendiğimiz
andan itibaren yapmadığımız bir şey
nedeniyle bazı dayatmalarla karşılaşabiliyoruz. Karar hakkımızın elimizden
alınması anları gelip çatıyor. Hiç hazır
olmadığımız bir zamanda yeni kararlarla ya da ilişki biçimleriyle yüz yüze
kalıyoruz.
44

feminist
politika

Aldatma ve aldatılma pratiğini bazen iki taraflı yaşayabiliyoruz. Açık
olmayan tek eşli ilişkimizde tek eşimizin birlikte olduğu ya da ilişkilendiği
kadın bizim dayanıştığımız, politika
yürüttüğümüz biri olabiliyor. Tam da
burada bazı sorular/sorunlar beliriyor:
Böyle bir durumda aldatılmak daha
çok incitici oluyor mu? Bu durum birlikte feminist politika yürütmemizi
engelliyor mu? Politika yürüttüğümüz
diğer kadınların aldatılma pratiğimiz
karşısında taraf olmasını ve bir karar
vermesini bekliyor muyuz? Beraber
politika yaptığımız kadının tek ve erkek eşinizle ilişkilenmesi patriyarkayı
ve heteroseksizmi besliyor mu? Besliyorsa sonrası için nasıl bir yol çizilmeli? Aldatma ve aldatılma haline
tanık olan ve birlikte politika yürüten
kadınlar olarak biz ne diyoruz, ne demeliyiz, ne yapmalıyız?
Güven duyduğumuz, politika ürettiğimiz, birlikte eylediğimiz bir kadından aldatma ve aldatılma ile ilgili
özellikle hassasiyet geliştirmesini bekleyebiliyoruz. Feminist mücadeleyi
birlikte ördüğümüz ve yürüttüğümüz
kadına daha çok güvenmek istiyoruz.
Dayanıştığımız bir kadının aldatmaya
dâhil olması halinde kendimizi güvende hissetmeyebiliyoruz ve yıkıcılığı
daha ağır olabiliyor. Bununla birlikte, güven ilişkisini politika yaparken

kurmak bir ihtiyaçken ve doğal sürecinde gelişirken, aynı güveni kurma
ihtiyacını özel alanımızda -tıpkı bir
kız kardeşle olduğu gibi- kadınlar arası ilişkilerde kuramamak, ürettiğimiz
feminist sözle kimi zaman tutarlılık
göstermiyor. Ahlakçı yargılamalara
varıp “Bunu bana nasıl yapar?!” noktasına ulaşabiliyoruz.
Durum aldatıldığını düşünen kadın için böyleyken, aldatma pratiğine
dahil olan “diğer” kadın olarak biz ne
yaşıyoruz? Hangi ihtiyaçlarımızdan
kaynaklı bu pratiğe dahil oluyoruz ve
ne tür sonuçlarla karşılaşıyoruz? Bu
sonuçlar nerelere dokunuyor? Nihayetinde neden bu pratiğe dahil olmamamız gerektiği çoğunlukla bize söyleniyor? Bir yandan bu soruları kendimize
sorarken, diğer yandan yalnızca bir
tarafa açık olan, tek eşinden bizimle
olan ilişkilenme halini saklayan erkeğin hissetmesi gereken suçluluğu da
yükleniyoruz. Kendi yüklendiğimiz
suçluluk yetmezmiş gibi politika ürettiğimiz kadınlar tarafından da suçlanabiliyoruz. Tam da burada “Peki şimdi
ne olacak?” diye düşünmeye başlıyoruz. Bu durumda sanıyoruz ki feminist
sözümüz yine önem kazanıyor. Tek eşi
olan erkeklerle birlikte olduğumuzda
patriyarkayı nasıl beslediğimizi bilmek bizi durduran bir durum olabileceği gibi, örgüt içinde dayanıştığımız

DOSYA
kadının ilişkiyi yaşama biçimini bilme
hali de yine bizi durduran ya da yolumuza devam ettiren şey olabiliyor.
Fakat bu ilişkimizi yalnızca dayanıştığımız bir kadın olduğu için bitirme
hali kız kardeşliği de dayatabiliyor;
aslında hiç tanımadığımız, tek eşli ve
açık olmayan ilişkisi olan bir kadının
eşi ile birlikte olduğumuzda da patriyarkayı beslemiş oluyoruz.
Böyle bir durum karşısında, dayanıştığımız diğer kadınların, nasıl bir
tutum içinde olmaları gerektiği ile
ilgili kafaları karışıyor ve yine sorular beliriyor: Ne yapmalıyız? Hangi
tarafta olmalıyız, taraf olmalı mıyız?
Taraf olmadan nasıl davranırız? Kadın
aldatılma durumundan haberdar değilse, haberdar etmeli miyiz? Söylemenin mi söylememenin mi sorumluluğu
daha ağır geliyor?
Aldatma ve aldatılma pratiğine tanık olan kadınlar olarak yapmamız
gereken ve ihtiyacımız olan şey bu
durumun politik bir mesele olarak
ele alınmasını sağlamak, iki kadını
da dinlemek ve anlamak olabilmeli.
Ancak taraf tutabiliyoruz; dolayısıyla
mağduriyet yaratıyoruz, yargılayabiliyoruz. Böyle durumlarda feminist
sözümüzden de uzaklaşıyoruz. Oysa
birlikte feminist mücadele verirken
aldatma ve aldatılma pratiklerinden
bağımsız, kişisel çatışmalar yaşayabiliyoruz ve bu çatışmalara rağmen
birlikte politika yapmaya devam edebiliyoruz. Süreç içerisinde birbirimizi
iyileştirmeyi öğreniyoruz. Aldatma ve

Aldatma ve aldatılma
pratiğine tanık olan
kadınlar olarak bazen
yapmamız gereken ve
ihtiyacımız olan şey
bu durumun politik
bir mesele olarak ele
alınmasını sağlamak, iki
kadını da dinlemek ve
anlamak olabilmeli

aldatılma halini yaşadığımızda ve bu
hallere tanık olduğumuzda ise süreç
tersinden işleyip daha çok yara açar
hale gelebiliyor. “Nasıl oluyor da hepimiz daha çok yara alıyoruz?” diye
sorgularken değişmeye, ilişkimizi yeniden onarmaya izin vermek gerekiyor
ki, feminist politika bize bu zemini zaten sağlıyor.
Açık ya da çoklu bir ilişki yaşamayı kendisi açısından sakıncalı ve korkutucu bulan erkek eşimiz konforunu
korumak, güvenli alanını muhafaza
etmek için aldatmayı tercih edebiliyor.
Hayatının düzenleyicisi ve toparlayıcısı olan kadından vazgeçmek istemiyor. Kadın eşinin kendisi ile olan
ilişkisi sürerken bir başkasıyla ilişkilenmesi haline çoğu zaman hazır olmuyor. Kendisini hiç yormadan ve üzmeden tüm sorumlulukları kadın eşine
ve ilişkilendiği diğer kadına yüklüyor.
Biz de bu süreçte, tek kadın eş olarak
aldatma pratiğinin öznesi olan erkek

eşimizle yaşadıklarımızı duygusal
zeminden politik zemine sıçratmakta
güçlük çekebiliyoruz. Bazen de onu
bu pratiğin dışında tutarak kendimize
ve “diğer” kadına her türlü duygu halimizi ve tepkimizi yöneltebiliyoruz.
Halimiz böyleyken, hayatımızda
açık olmayan tek eşli ilişkilerin var
olması ve yerine alternatif ilişki biçimleri üretemememiz, aldatma ve
aldatılmayı bizim için oldukça önemli kılıyor. Bu eylemlere yüklediğimiz
anlamları bozmak için çok eşli ve açık
ilişkileri gündemimize alabilmeliyiz.
Tek eşli ilişkilerimizdeki özel olma
halini, sahiplenme ve sahiplenilme
duygularını sorgulayıp yıkabilmeliyiz.
Kendimizi var ettiğimiz ve öznelliğimizi oradan kurduğumuz tek eşli ilişkilerimizin dışında farklı öznellikler
kurup sevgililik ilişkisini hayatımızdaki pek çok ilişki biçiminden biri
haline getirebilmeliyiz. Böylelikle tek
eşimizle olan ilişkimizi koruma görevini üzerimizden atabiliriz, aldatma ve
aldatılma pratiği anlamını değiştirebiliriz.
Not: Bu yazıyı yazmadan önce konuyla ilgili düşüncelerimizi ve duygularımızı birçok yerden açan, her bir
cümlenin tutkuyla ve sancıyla ortaya
konduğu tek eşlilik, çok eşlilik ve açık
ilişkiyi tartıştığımız toplantılardaki
kadınların hepsine teşekkür ediyoruz.
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“Mutlu son” aslında bir başlangıç!

DOSYA

Varılan sonuç aynı; arkadaşlıklar, gelip geçici ilişkilerin biteceği veya insana doyum
vermeyeceği zaman gelecek. O zamana kadar “tek” eşini bulman gerek!

R

Burcu Konakçı

omantik komedi tarzı sadece
sinemada yaygın bir tür değil. Özellikle edebiyat alanında tarihi oldukça eskilere
gidiyor. “Aşk, saray aşkı geleneğinde
‘kaçamak’ ilişkiler ile ifade edilirken,
Rönesans’la birlikte, ‘evlilik’e doğru
yüzünü döner. Bu sırada aşk ve evlilik
tek bir hikayede birleşir; modern toplumun temeli olan çekirdek ailenin de resmileşmesi ile romantik komedi doğar.”1
Bu tanımın önemi romantizm, aşk ve
evlilik arasındaki bağa işaret etmesinde.
Elbette ki tür 500 yıllık sürede pek çok
değişiklik geçirir. Özellikle cinsel özgürlük tartışmaları ve pratikleri, 80’ler
ve 90’lardaki romantik komedi film ve
dizilerini fazlasıyla etkiler
ancak aşk, cinsellik ve evlilik konusunda “doğru kişiyi”
bulmak idealine sıkı sıkıya
bağlı kalır.2 Romantik komedi kısaca şu şekilde tarif ediliyor: Bu türün ilk özelliği iki
sempatik ve birbiriyle uyumlu aşığın birleşmesi üzerine
bir aşk oyunu olması. Diğer
bir özelliği ise, bir araya gelmelerine engel olan ve aşılması gereken sınıfsal, ailevi
veya bir sevgilinin olması
gibi durumların varlığı. Hikayenin sonunda ise zorunlu
koşul, aşıkların kavuşması
ile mutlu sona ulaşılması.3
Romantik komediyi esas almış
filmler yalnızca “doğru kişi” hayalini
anlatmıyor; bunun yanında aşk, sevgililik, arkadaşlık ve cinsellik üzerine de
çok şey söylüyor. Bu türün en meşhur
filmlerinden biri olan Harry Sally ile
Tanışınca filmi, erkek ve kadının cinsel
arzular olmaksızın uzun süreli arkadaş
olamayacağını söyleyerek sonunda karakterleri birbirine aşık ediyor mesela.
Veya Özel Bir Kadın filmi ile seks işçiliğinin bir kader olmayabileceğini ve bir
adama aşık olarak bu durumdan kadının
kurtulabileceğine, bizi ikna etmeye çalışıyor. Romantik komedinin en klasik
örneklerinden Mesajınız Var filmi ile
sınıfsal ve kültürel tüm çatışmalara rağmen iki aşığın bir araya gelebileceğini
ve hikayenin mutlu sonla bitebileceğini
söylüyor. Dizilerdeki en önemli örnekleri ise 94’ten 2004’e dek sürmüş olan
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Friends (Arkadaşlar) ve onun günümüz
versiyonu olup 2005’ten beri devam
eden How I Met Your Mother? (Annenle Nasıl Tanıştım?) dizileri. Her iki
dizide de cinsel özgürlüğün tartışmasız
bir şekilde kadın ve erkek için kabul
görebileceğini ve bir metropolde aileye
alternatif olabilecek denli sıkı arkadaşlık bağlarının olabileceğini görüyoruz.
İki dizi de geç yirmilerinden otuzlarının
ortalarına dek, pek çok sevgilileri, tek
gecelik ilişkileri veya flörtlerinin olabileceğine; bunun da mütemadiyen bir
acı çekme halinde değil eğlenceli bir
şekilde yaşanabileceğine dair sevimli
bir anlatım sunuyor. Ancak her iki dizi
de başından bize beklentimizin ne olması gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar
(friends) dizisinde hikayenin başından,

Romantik komediyi esas
almış filmler yalnızca
“doğru kişi” hayalini
anlatmıyor; bunun
yanında aşk, sevgililik,
arkadaşlık ve cinsellik
üzerine de çok şey
söylüyor
Rachel ve Ross’un bir araya geleceğini
bilinmesine rağmen, nasıl bir araya geleceklerini görebilmek için izleyiciler
on yıl bekleyebiliyor mesela. İkisinde
de varılan sonuç aynı; arkadaşlıklar, gelip geçici ilişkilerin biteceği veya insana
doyum vermeyeceği zaman gelecek. O
zamana kadar “tek” eşini bulman gerek!
Bu “doğru insan” dan önceki ilişkileri
gelip geçici kılan da yine filmin kendi
söylemi; açıktan bunu yapmasa da ula-

şılması gereken doğru kişinin hayalini
merkeze koyarak, geçmişteki ilişkileri
birer “deneyim”den ibaret sayıyor ve
“yeterince sevilmemiş” kişiler olarak
değersizleştiriyor.
Diğer yandan bu filmlerden / dizilerden hiçbiri mutlu sonun aslında bir başlangıç olduğunu söylemiyor. Evlendikten veya çocuk yaptıktan sonra bu çiftlerin başına gelenleri, hala hayatlarının
hem romantik hem de komik olup olmadıklarını hayal gücümüze bırakıyor.
Geceyarısından Önce filmi mutlu sonun
nasıl bir başlangıç ve devam olabileceğine dair bir film. Gündoğumundan Önce
ve Günbatımından Önce filmlerinin devam filmi olan bu film, başlangıçta beni,
abartılı bir romantik hikaye olması konusunda ürkütse de, devamında çok şaşırttı. Büyük bir bölümünün
çiftin konuşmalarından ibaret
olduğu bu film, romantizmin
nasıl da erkeğe yaradığını,
tek eşliliğin çıkmazlarını
güzel bir şekilde sorguluyor.
İyi bir adamla birlikte olmanın tek başına her şeyi çözmediğini, çocuk doğduktan
sonra “romantizm”i hayata
geçirmenin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına
rağmen kadının, anne olması
ve sorumlulukları dolayısıyla
hayata geçiremediği planlarından ötürü erkeğe karşı ne
kadar öfkeli olabileceğini görüyoruz.
Çocuklara bakmak için birçok hayalinden vazgeçmiş olmasının ve yeteneklerinin kısıtlanmışlığının hayal kırıklığını dinliyoruz. İkisinin birbirine karşı
sadakatlerini sorguladıkları sahneler de
mutlak bir tek eşliliğin varlığına verilen
bir cevap oluyor. Tüm bunlara rağmen
film, tek eşlilikten uzak durun, tek yol
çok eşlilik, demiyor. Sonsuza dek mutlu
ve sadece birbirini seven, sorunsuz bir
ilişkinin imkansızlığını; romantizm ve
aşk yüceltmesinin de erkeğe yaradığını
anlatan güzel bir film olarak duruyor
önümüzde.
____________________________
1
http://screen.oxfordjournals.org/content/44/2/167.short
2
http://screen.oxfordjournals.org/content/44/2/167.short
3 http://condor.depaul.edu/dsimpson/tlove/
comic-tragic.html
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Nasıl “tek eşli” oldum?

“Eş” denilen şey de tenlerin tanışması gibi zamanla öğrenilen, olunan bir şeymiş.
Olumlu örnek olmayınca gözümün önünde, bolca deneme yapmam gerekti işte

B

Gonca Dikenligül

enim için tek eşlilik, herhangi bir anda sadece bir kişi ile
hayatımı gerçekten paylaşıyor
olmak demek. Gerçekten paylaşmaktan kastım, hayatın sıkıcı/mekanik/gereklilik yönlerini de paylaşılacaklar
listesine dahil etmek. Sadece “aşk, tutku,
muhteşem orgazmlar” değil konu. Hayatı
bu başlıklardan ibaret şekilde yaşasaydım, neden olmasındı ki?
“Ölüm bizi ayırana kadar” diye bir
bölüm olacaksa bir ilişkinin tanımında,
konu ancak sevginin ölümü olabilir. Tapu
kadastro mantığındaki ömür boyu tek
eşlilik tanımlamaları insanları duyarsız,
özensiz ve hatta gaddar yapıyor.
Sevgililik denemelerim oldu. Paylaşımlar yarım yamalaktı. Kafamda “ben”
diye adlandırdığım şeyi görmeye uğraşmadan bazı beden parçalarımla ilişkilenen, ancak bol bol konuşarak etkilemeye
çalışan partnerlerle “sevişmek” haz vermekten uzaktı. Gerçekten seviştiğimi hissedebildiğim kimileri, saçma güncel konularda dürüst olmadıklarında ya da beni
konforlarından biri gibi kabullendiklerinde ve göz teması kurduğumu dahi hissedemediğimde ilişki bitti. Bir bütün olarak
tanınmak ve sayılmak istiyordum. İlgi,
şefkat ve özen istiyordum. Bunları şimdi
bu şekilde adlandırabiliyorum. O zamanlarda ise derin bir mutsuzluk ve yetersizlik hissine kapılmıştım. “Neden ‘uygun’
insanı bulamıyorum?” sorusunu sorarken
“uygun” tanımım belirsizdi. Özensizlik,
sorumsuzluk, yağmacılık gibi özelliklerin
adını koymaya çekiniyor, “insanları yargılamak istemiyordum”. Enerjimin çoğunu kendi yetersizliğime dair yıkıcı özeleştirilere harcadığım bolca zaman geçti.
Ortak bir noktada buluşabilmek adına
“ben merkezli” olmamayı denediğimde
merkezimi kaybettim. Bir bedenden ibaret olup da hayatta bir odak hissedememek çok acı vericiydi. Duygularım da bedenim gibi gerçekmiş, acı ile hazza konu
imiş, böyle öğrendim. Ve salt bedensel
haz, duygularımı bir parça olsun doyurmuyormuş.
“Eş” denilen şey de tenlerin tanışması
gibi zamanla öğrenilen, olunan bir şeymiş. Olumlu örnek olmayınca gözümün
önünde, bolca deneme yapmam gerekti
işte.
Tanışmadığım bir tenden –masturbasyondan daha fazla– keyif alabileceğime

dair topu topu iki olumlu deneyimim
oldu. Biri, sarhoşluk duvarlarını fersahlarca aştığım bir geceye dayanır. İkincisi,
kişilik yapısı modern tıbbın daimi tedaviye uygun gördüğü bir insanla ilişkimdi. Üstelik tam da toplumsal koşulları ve
kendi hayatımın gerçekliklerini kolayca
unutabilmemi sağlayabilen kişiliği dolayısı ile. Ne bakıcı, ne alkolik, ne de
toplumdan ve kendi gerçekliklerimden
kopuk olmayı istediğimden, yakaladığım
bu hazları hoş bir seda olarak anmakla
yetiniyorum.
Kendi ayaklarım üzerinde durma
saplantım, bunu yapamadığı için çaresiz
kaldığını her fırsatta hatırlatan annemden dolayıdır. Dört elle sarıldığım maddi
bağımsızlığımın imkan verdiği uzun yalnızlık dönemlerim annemin bana öğrete-mediği bir şeyi, hayata dair huzursuzluklarımın sadece karşımdakilerden
kaynaklanmadığını öğrenmemi sağladı.
Gerçekçi bir ilişki tanımını bundan sonra
edinebildim diye kabul ediyorum.
Hayatımın merkezinde yorulunca dönüp geldiğim, dinlendiğim ve beslendiğim yerin iki kişilik olması... Bazen ben
üşümüşken sarılıp sarmalanmak, bazen
onu ısıtmak. Bazen yüksek gerginliklerde
yalnızmış gibi takılmak! Derin bir güven
duymak, güven vermek; bunun kendi biricikliğimi hissedebilmeme olanak sağlaması. Tek yaşadığım zamanlarda ailem
de can parçam dostlarım da sağlayamamışlardı bunu.
“Şimdi ve burası” duygusuna dönebildiğim bir şey benim için tek eşlilik.
Şehrin ritminden bağımsız bir devamlılığı, duygu dünyası ve paylaşım anlayışı
var. Kim olduğumu ıspatlamamı, daima

kusursuz ve rekabetçi olmayı gerektirmiyor. Saldırganlık ve açgözlülük değil
burada tehlike. Tekdüzelikten ve alışkanlıklardan sakınmak gereken bir alan. Etrafımdaki planlı ve hareketsiz beton, asfalt ve demirden kente inat; her an ölen ve
yenilenen hücrelerim gibi; birikmişlerin
ağırlığından silkinip o anın taze gözüyle
bakabilmek karşımdakine, sevdiğime…
İşin en zor kısmı bu. Ama bu bir sakatlık ve kaynağı; analiz, sentez ve formüle
etme meraklısı “modern” düşünme yetimiz... Tek eşlilikle ilgili bir şey değil.
Duygusal tatmin, karşılıklılık ve dayanışmanın keyfi, kendini gerçekleştiriyor olma hissi. Tabii bazen bolca gerginlik, bazen sabırsız ve karşılıksız bir bekleyiş içeren, bazen de zevkin doruklarında dolaştıran ten tanışıklığı ile tek eşlilik,
benim gözdem. Tutkunun doruklarında
devamlı gezmiyorum, evet. Ama dağcılar da dağlarda yaşamıyorlar! Durum bu
iken, “kullan-at, devamlı tazelen!” diye
bağıran tüketim kültürümüze karşı sıcacık ruh kalkanım kendisi.
“Eşitler arasında olmayan bir ilişkide
nasıl ‘eş’ olunur? Toplumun hiyerarşik
yapısına inat, eşler arasında denge nasıl
kurulabilir?” soruları günlük bilmecelerimizin parçaları olmaya devam ediyor.
“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber
ya hiç birimiz” diye güzel bir sloganımız
var hani. İşte cevaplar bu sloganın yakınlarına bir yerlere denk düşüyor. İçinde
yaşadığımız topluma ve kültüre bakıyor,
sorunlarımızın kişiliklerimizden kaynaklanmadığını görüp sakinleşiyorum. Cevap arayışı ortak ve samimi olduğu sürece bu bilmece, rutinden uyanışın bir aracı
dahi oluyor!
feminist
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DOSYA
benim için çok eşlilik/
çok aşklılık sürekli
birden fazla adamla
birlikte olmak değil
artık, ilişkinin içine
başka insanların
da dahil olabilme
özgürlüğünü hissetmek
demek sadece

“primum non nocere”*
oysa ben, her hayata sadece bir baba düşüyor
zannediyordum. biyolojik babayı terk edince, bütün
zincirlerimden kurtulmuş olacaktım
anarres kafi1
anlatacağım kendi hikayem. bu hikaye şimdiki “ben”in yaşadıklarını tarif etme halleri. anladığım, yaşadığım
ve yanıldığım biçimiyle çok eşlilik,
çok aşklılık… üç yıl sonra tamamen
başka bir yere savrulmuş, o zamanki
zihinsel ve duygusal koordinatlarımla
yeni tanımlamaların, anlamlandırmaların peşinden gidiyor olabilirim, kim
bilir?
primum non nocere: “önce zarar
verme”; tıp öğrencilerine ilk derste
öğretilen cümledir bu. çok eşlilik, çok
aşklılık üzerine düşünürken, acaba tıp
doktoru olan eski kocam yüzünden
mi aklıma geldi bu cümle, bilemedim.
yoksa nereye savrulursam savrulayım bu mottodan uzaklaşmayacağıma
inandığımdan mı, aslında öyle olacağını umduğumdan mı? ya da erkeklerle
kurduğum neredeyse tüm ilişkilerde bu
yaklaşımdan ne kadar uzak olduklarını
fark etmemle ilgili mi? babam, eski kocam, bazı eski sevgililerim; şık, şahane
kılıflarla ne çok zarar verdiler.
on sekiz yaşımda, elimde bavulumla, baba evini terk etmiş ve o dönemde
48

feminist
politika

kadın arkadaşlarım arasında kahraman
ilan edilmiştim. kendimle gurur duyuyordum. her seçimime müdahale hakkı
olduğunu düşünen babama “benim hayatım, benim bedenim, benim seçimlerim” diyordum. tabii o zamanlar bunun
feminist bir söylem olduğunu bilmiyor
ve de büyük resmi göremiyordum. diğer tahakküm araçlarını tanımlayamadığımdan, iktidarın farklı yüzlerle hep
karşıma çıkacağını da bilemiyordum.
babamdan kurtulmuştum ya, artık kuş
kadar hürdüm. her şeyin çok yolunda gideceğini zannederken, dışarıdaki
başka baba figürleriyle karşılaşmaya ve
duvara toslamaya başlamıştım bile çok
kısa süre içinde. oysa ben, her hayata
sadece bir baba düşüyor zannediyordum. biyolojik babayı terk edince, bütün zincirlerimden kurtulmuş olacaktım. şaşkındım; sokaktaki, okuldaki, iş
yerindeki ve hatta yatağımdaki babalar
da nerden çıkmıştı. ve en korkuncu da
içimdeki… kim hangi aralık yerleştirmişti onu içime… işte en acılısı, en
yıpratıcı olanı da, kanıma geçmiş olanı
söküp atmaya çalışmak oldu. çalışmak
diyorum, çünkü kalıntılarıyla savaş
hâlâ devam ediyor.

neyse, babamdan ayrılmıştım, beni
denetleyen en iri, en korkutucu gözden
kurtulmuştum ya... o zaman birlikte olduğum sevgilimle özgürce sevişmeye
de başlamıştım hemen. bundan yirmi
dört yıl önce bekaret bizim için hâlâ
meseleydi ama benim gibi üç beş hatun
“yeriz sizin ahlak anlayışınızı” deyip
sevgililerimizle birlikte olmuştuk. sonra da hepimiz; ilk birlikte olduğumuz
adamla, beyaz gelinliğimiz ve belimizde kırmızı kuşağımızla evlenmiştik.
yani sadece sıralamayı değiştirmiştik,
o kadar. neyse ki mutlu sonla bitti hikaye ve sonunda boşandık hepimiz. evlenirken şunu söylediğimi hatırlıyorum
arkadaşlarıma: “nasıl, yani şimdi ben
bir ömür boyu sadece tek bir adama mı
dokunacağım?”, ki onu çok seviyordum. bu cümlenin sevgisizlikle hiçbir
ilgisi yoktu. sadece bundan sonra hayatıma bazı yasakların geleceğini idrak
etmiştim. işte meselenin de özü buydu:
yasaklar.
şunu bir türlü anlayamıyordum:
nasıl birden fazla arkadaşımız, dostumuz, merakımız ve bizi heyecanlandıran uğraşlarımız varsa ve bir kitap, bir
filmle yetinemiyorsak; yeni mekanlar,
şehirler, yeni karşılaşmalar bizi zenginleştiriyor ve heyecanlandırıyorsa; bir
başka adamın da benzer bir heyecanı
yaratabilmesinde garip, kabul edilemez
olan neydi? hayatımıza yeni bir rengin
girmesi eskinin kıymetini azaltmıyordu
ki... üstelik de bu tercih, tek bir bünyenin kaldıramayacağı kadar ağır beklentilerin altında ezilmekten de kurtarıyordu aslında bizi. niye kadınlarla her
şeyi yapamıyor olmayı bir sorun gibi
algılamıyordum? kimisiyle entelektüel
sohbetten, kimisiyle geyik yapmaktan, kimisiyle tatile çıkmaktan keyif
alıyordum. niye beklentilerimin altında
ezmiyordum ve gayet özgür hissediyordum kendimi? ama söz konusu olan
bir erkekse ve eğer beni sadece kendisiyle birlikte olmaya mahkum ediyorsa, o zaman her şeyi en iyi onunla
yapmak istiyordum. ne dostluklarımda
ne de sevgililik ilişkilerimde herhangi
bir beklentinin altında ezilmek istiyor-
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dum. işte bu rahatlatıcı duyguyla neden
erkekler bu kadar az ilgileniyor, diye
soruyordum kendime. sahiplenme dürtüsü, biricik olma arzusundan başka bir
yanıt bulamıyordum. aslında bir dolu
korku, bu korkularla yüzleşememe hali
vardı bu meselenin altında. hayatımızın merkezine tek bir şeyi koyduğumuz
anda onun kaybolma ihtimalinin bizde
dehşet duygusu yaratmasından normal
ne olabilirdi ki zaten. cinselliği bu kadar kutsallaştırıp yalnızca o en “özel”
insanla yaşanır yalanını devam ettirdiğimiz sürece bu korkular bizi terk etmeyecekti.
evlilik sonrasında düzenli ilişkilerim oldu. bir kısmıyla bu
konuyu konuşmaya hiç fırsatımız olmadı. bir kısmı
da kendini “özgür” adam
ilan ettiği için, sevgiyle
kucaklaşmayı, oynaşmayı,
sevişmeyi bile uzun dönemli bağlayıcılığı olan
bir sözleşme imzalamak
gibi algılayan, “ıssız”,
“arsız” adam kıvamında
olduklarından, onlarla konuşmadık/konuşamadık
hiç. bu cümleleri şu anda
bu rahatlıkta kuruyor olmam, zamanında bu yaşadıklarımdan acı çekmediğim anlamına gelmiyor
elbette. sadece bundan sonra, varlığımı
değersizleştiren bu tür ilişkilerin çukuruna düşmeyeceğimi bildiğim için rahatım, o kadar.
bundan beş yıl kadar önce “düş”le
-birbirimize böyle sesleniyorduk düşlerimiz ortak olduğundan- tanışmıştım.
ikimizin de ağzına pelesenk olmuştu
özgürleşme kelimesi. kapitalist rekabetçi değerlerden özgürleşmek; sahiplenmeden, öldürmeden, müdahale
etmeden, dönüştürmeye çalışmadan
sevmekti. üremek değil çoğalmak istiyorduk. iki kişilik bir yalnızlığın içine
gömülmek değil. sadece çok aşklılığa
bir güzelleme değildi. çok aşklılık o
düşün bir parçasıydı yalnızca. yaşamın
merkezine ilişkiyi oturtmamak, evliliğe benzer şekilde kapalı bir yapıya
dönüştürmemek, birbirimizin canlılığını öldürmemekti asıl niyetimiz. kutsallaştırılan ikili ilişkileri, cinselliği
normalleştirmekti. birden fazla merkez yaratmaktı hayatımızda ve aslında
merkezsizleşmekti.
hayat, onu teorize ettiğimiz şekilde
ilerlemedi tabii… düş her ne kadar bu
özlemleri dile getirse de daha bağımlı
bir ilişki kurma eğilimi gösterdi. hep
birlikte olmalı, her şeyi birlikte yap-

malıydık. gelen ya da gelenler, bizim
bir arada olma halimize ortak olmalıydı. “simbiyotik bir ilişki kurmayalım”
dedikçe onun batağına düşmeye başladık. her bağımsız hareketim, onda terk
edilme endişesi uyandırdı. o bu endişeyi duydukça, benim de hep çekip gidesim geldi aslında. çekip gitmedim.
güya onu ve kendimi özgürleştirmek
için bir takım eylem planları yaptım.
baktım ki duygusal olarak etkilendiğim
adamlarla ilgili endişe duyuyor; hatta
bu endişeyi beni ve seçimlerimi yargılayarak hafifletmeye çalışıyor; “kadınsı” diye tanımladığı reflekslerimle,
kahraman ya da kurtarıcı aradığımı

özgürlüğünü hissetmek demek sadece.
tek eşli/tek aşklı değilim, bundan çok
eminim artık. bir başka adamı severken
yargılanmayacağım, bir başkasına dokunurken suçlanmayacağım ilişkilerin
içinde olmak istiyorum yalnızca. henüz “adam” diyorum ama umuyorum
ki bu heteroseksüellik hali zamanla biseksüelliğe doğru evrilecek. “doğamız
heteroseksüel” yalanının etkisinden
kurtulup biseksüel olabilmek, başka
bir canlıya zarar vermemek adına vegan olmak… mekanla, nesnelerle, diğer canlılarla kurduğum tüm mülkiyet
ilişkisini bozuma uğratabilmek için
göçebe olmak… ve aslında sonunda
hiçbir şey olmamak var.
çok eşlilik/çok aşklılık bu
yolculuğun sadece küçük
bir parçası…

son söz yerine

söylüyordu. o halde en iyisi, iki tarafı
da yıpratmayacak bir şekilde öncelikle
cinsellik meselesini halletmek diye düşündüm. aşk ve cinsellik arasında kurduğum/kurduğumuz bağı zayıflatmak
da istiyordum bir taraftan. bunun beni/
bizi özgürleştireceğini düşünüyordum.
seviştiğim adam, illa yoğun duygusal
bağ kurduğum bir adam olmak zorunda
olmamalıydı. bu beyaz atlı prens masalını da besleyen bir yaklaşımdı çünkü.
ve tonlarca tek gecelik ilişki yaşadım,
çoğu da gayet keyifliydi. tek gecelik ilişkilerden uzun soluklu duygusal
bağlara geçiş yaptığımda yaşadığımız
krizler iyice büyüdü onunla.
ben hâlâ çok eşliliğe/çok aşklılığa
inancımı kaybetmiş değilim, olsa olsa
henüz hayata geçirme olgunluğuna
ulaşmamış olabilirim. ama ihtiyacımız olanın birbirimizi sahiplenmeden,
nesneleştirmeden, yani eril dünyanın
değerlerini yeniden üretmeden sevmeyi becermek olduğunu biliyorum.
korkularımız yüzünden birbirimizi
“severken” öldürmekten vazgeçmek
zorundayız. benim için çok eşlilik/çok
aşklılık sürekli birden fazla adamla
birlikte olmak değil artık, ilişkinin içine başka insanların da dahil olabilme

bütün bu süreçte ister
sevgilim ister tek gece geçirdiğim kişi tarafından olsun en çok duyduğum söz,
“erkek” gibi davranıyor olduğumdu. çünkü sahiplenmiyordum, kendi alanım
vardı, seçendim, seçilmeyi
beklemiyordum, aldığım
hazdan utanç duymuyordum, yeni karşılaşmalar
beni korkutmuyordu, aksine heyecan veriyordu. risk alıyordum.
bunların tümü “eril” özelliklerdi onlar
için.
ama kimseye bile isteye zarar vermedim, yani öyle umuyorum. ve onlar
bundan hiç bahsetmediler; çünkü bu
“dişil” bir özellikti, zaten böyle olmalıydım “doğam” gereği.
“primum non nocere” beyler…
____________________________
* “primum non nocere”
normalde dokuz sayfa olan ve derginin kapasitesi düşünüldüğünde zorunlu olarak iki
sayfaya indirilen bu yazı, aslında şöyle başlıyordu: primum non nocore…latince bir deyimle başlayınca mühim bir şeyle karşılaşacağı havası yaratabilirim diye düşündüm,
nereden başlayacağımı bilemediğim yazıma. sanırım en büyük endişem; pornografik
bulunması yazdıklarımın ve hafife alınması.
yoksa türkçesini de yazıverirdim; “önce zarar verme”. metni üç sayfaya indirebilmek
için, deneyimlerimi aktardığım kısımları çıkarmak zorunda kaldım. bahsettiğim pornografik bulunabilecek kısımlar da bunların
içindeydi. ama şimdi de çıkarsamalarımın
bir çoğunu, deneyimlerimle yeterince örneklendiremediğim için, havada mı kaldı
endişesi duyuyorum… ama yapacak çok da
bir şey yok; “umarım başka bir yazının konusu olur o deneyimler” demekten başka.
(1) ursula le guin’in mülksüzler’ine bir güzellemedir anarres seçimi…
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“Tahakkümün olduğu yerde aşk olmaz”1

DOSYA

Mülkiyet içermeme vaadiyle birlikte radikal dürüstlüğe dayalı açık bir ilişkinin; erkeğin kadının cinselliği üzerindeki tekelini kaldıran etkisiyle eril tahakkümü sarsan, bir ilişki biçimi
olabileceğini düşünüyorum

A

Özge

ltı yıl kadar tek eşliydim. Sevgililik olarak tanımlanan ilişkilerde yaşanması muhtemel
duygular benim ilişkimde de
hakimdi; aşk, bağlılık, kıskançlık vs. İlişki
hep çatışmalıydı, en çok da kıskanılmak
yoruyordu. Feministleştikçe, mülkiyet ilişkisine dayanan bu ilişkinin içinde olmayı
reddettim ve tekeşliliğin sınırlarını zorlayan, onun tahakküm içeren yapısını bozan
ilişki biçimlerinin imkanı üzerine kafa yormaya başladım. Bu arayış, cinselliğimin ve
bedenimin öznesi olabilmem için politik
bir gereklilikti.
Mülkiyet içermeme vaadiyle birlikte
radikal dürüstlüğe dayalı açık bir ilişkinin;
erkeğin kadının cinselliği üzerindeki tekelini kaldıran etkisiyle eril tahakkümü sarsan,
bir ilişki biçimi olabileceğini düşünüyorum. Elbette imkanına inandığınız ilişki
biçimini kurmak tek başına sizin elinizde
olan, acilen gerçekleştirebileceğiniz bir şey
değil. Dolayısıyla “cinsel özgürleşme” adı
altında kadınların sömürülmesine yol açan
deneyimlerin ne kadar farkında olsam da
kendi boğucu tek eşliliğimden kurtulmamın hazzıyla duygusuz sekse yöneldim.
Bu sürecin tek kazanımı erkeğe duygusal
emek vermekten kurtulmaktı.
7 ay kadar önce hemen hemen birbirine
yakın aralıklarla cinsel hazzım için hayatıma soktuğum iki erkekle düzenli seks yapmaya başladım, sevişmenin sıklığı arttıkça
paylaşımlar da arttı ve daha önce deneyimlemediğim bir ilişki biçimine evrildi. Partnerlerimden birinin hayatında yalnızca ben
varken diğerinin hayatında bir kadın daha
vardı. İmkanına inandığım ilişki kuruluyor
gibiydi; sahiplenmenin olmadığı, duygusal yakınlığın abartılmadığı, herkesin kendi özel alanının olduğu ve karşılıklı saygı
içeren bir ilişki… İkisine de tanıştığım ilk
günden beri dürüst oldum ve onlar da bana
karşı dürüst olduklarını söylüyorlardı. Birkaç ay sonra partnerlerimden biriyle aramızdaki paylaşım azaldı ve ilişkimiz bitti.
Artık tek partnerim kalmıştı, o da hayatında
bir kadın daha olan adamdı. Hayatımda iki
erkek varken ikisine de pek emek ve enerji
harcamadan, pek de yalnız kalmadan günlerim geçiyordu. Ama bir kadınla daha beraber olan bir erkekle olmak… İşte bu hiç
arzu edilebilir değildi. İki partnerim varken
de partnerimin beraber olduğu kadının benimle benzer bir perspektiften mi böyle
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bir ilişkinin içinde konumlandığını merak
ediyordum, onu tanımak istiyordum ama
tek partnerli kalınca bu merakım daha da
arttı ve aklımda biriken sorular açığa çıktı:
Partnerim gerçekten bana ve ona karşı dürüst mü? Ben kadının varlığından haberdarım peki o benim varlığımdan haberdar mı?
Haberdarsa nasıl bir bilme bu? İlişkisine
nasıl bakıyor, nerede duruyor? Onun başka partnerleri var mı? Feminist bir yerden
mi açık bir ilişkinin içinde konumlanıyor?
Peki ya adam! Kadınlar arasında hiyerarşi
kuruyor mu? Ya ben! Patriyarkayı besleyen bir ilişki biçiminden çıkıp patriyarkayı
daha da besleyen bir yerde mi duruyorum?
vs.
Bu sorularla meşgul olduğumu partnerime anlattım ve kadınla tanışmak istediğimi söyledim. Başka bir kadının üzerine
basıp basmadığımı, partnerimin “dürüstlüğünün” gerçekliğini öğrenmek zorundaydım. Peki, ya kadın benimle tanışmak
istemezse? Böyle bir durumda bu deneyim
de noktalanırdı çünkü bu soruların yanıtları
bir erkeğin sözlerine bırakılmayacak kadar
önemliydi.
Ancak henüz tanışmaya hazır değildim.
Partnerime “Bir iki hafta bekleyelim öyle
söyle, o da tanışmak isterse kendini hazır
hissettiğinde tanışırız.” dedim. Kabul etti.
Bir gün işyerine uğradım, yanında çok
güzel bir kadın vardı, kadınla bir saniye
göz göze geldik, gözlerimi kaçırdım ama
onun gözleri bütün bedenimi süzüyordu,
hissettim. Adam beni görünce gerildi. O

an tanışmak istediğim kadını gördüğümü
ve partnerimin radikal dürüstlük bir tarafa
basbaya beni (dolayısıyla onu da) kandırdığını anladım. Yanılıyor bile olsam -her
birimiz için yalnızca planlanmamış bir karşılaşmanın verdiği gerginlik bile olsa- bu
ilişki, kadınları karşı karşıya getirme riski
barındırıyor, hiçbir penis bu kadar lüksü
hak etmez!
Yaşamakta olduğum bu deneyime rağmen radikal dürüstlüğe dayalı, mülkiyet
içermeyen bir ilişkinin imkanına inanıyorum. Elbette bunun için eşitler arası ilişkiler
kurmamız gerekiyor, yoksa tek eşli ya da
çoklu partnerlikler kadınlar için sömürülme alanı oluşturmaya devam edecek. Tam
da bu sebeple, feminist hareketin cinselliği gündeminde tutması bir zorunluluk. Bu
odakta, savunmacı politikalarla yetinemeyiz.1 Patriyarka, kapitalizm, heteroseksizm
ve diğer iktidar ilişkilerinin ortaklığını gören bir yerden politika yaparken cinselliği
de feminist bir perspektifle politikleştirmek
zorundayız. Örgütlü, özgürleştirici bir cinsel politika tekeşliliğin dışında kalan kadınların yalnızlaşmasını önleyecek, kadınların
sömürülmediği ilişkilerin yaratımını sağlayacaktır.
____________________________
1 Hooks B. (2012) Feminizm Herkes İçindir,
bgst Yayınlar, İstanbul, s.126
2 Acar-Savran G. (2011) Feminist Cinsel Politikanın İmkânları ve Önündeki Tuzaklar, Feminist
Politika, sayı 11

Hewler'in1 ötesindeki kadınlar
Kadınları aynı zamanda bir sınıf olarak tanımlayan KJB (Koman Jinan Blind-Yüksek
Kadın Topluluğu) hareketinden kadınların dağlara çıkış nedenleri arasında erkek
sisteme karşı bir isyan da var. Bir kadın gerillanın annesine “ev kadını olmak, evlenmek
istemiyorum” sözü, Kürt kadın hareketinin temellerine ilişkin güçlü bir veri
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arış sürecinde, üst özerk kadın
örgütü KJB’nin (Koman Jinan
Blind - Yüksek Kadın Topluluğu) ne dediği, kadınların
müzakere süreçlerine eşit ve nitelikli katılım talebinin yaşam bulması açısından
önemliydi.
Barış İçin Kadın Girişimi’nin tüm
taraflarla görüşme, sürece katılma, müdahil olma kararı gereği Dersim, Lice,
Ankara (TBMM) temaslarının ardından
sürecin taraflarından KJB ile görüşme
kararı hayata geçirildi.
Erbil’e varışla birlikte 4-5 saat süren
ve Süleymaniye üzerinden çıktığımız
yol boyunca, Kürdistan’ın bir parçası,
“resmî” ülkesine dair bilgiler almaya çalıştık. STR adını verdikleri kontrol noktalarında sık durduruluyorsunuz. Buralarda polis gücüne dönüşmüş Peşmerge
birimleri çalışıyor. Sokaklarda çok kadın
göremiyorsunuz. Zaten öğreniyoruz ki
üst orta sınıf kenti olmaya aday Erbil’de,
yeni yapılan AVM’ler kadınların mekânı.
Zira yeni yükselen değer “Family Mall”
a gittiğinizde bunu çıplak gözle gözlemleyebiliyorsunuz. Aile, kadına aittir ya!
Kandil’e varış, şöyle bir sürecin ardından oldu: KCK (Koma Civaken
Kürdistan) 9. Kongresi’ni tamamlamış,
yürütmede “eş başkanlık” sistemine geçilmiş, “eşitlik kotası” gereği KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığına bir kadın,
Bese Hozat, getirilmişti.
Bese Hozat bir gazeteye verdiği röportajda bu değişimi şöyle yorumlamıştı:
“Örgüt içinde ciddi bir demokratikleşme
adımıdır. Eşbaşkanlık sistemini, önderliğimiz dört yıl önce gündemimize koymuştu. O zaman biz PAJK (Kadın Partisi) kongresinde tartıştık, hazırlık düzeyimizi yeterli bulmadık.” (Müjgân Halis
- 11.08.2013.)
Müzakerelerde kadın hakikatlerinin
yok sayıldığı, görünmez kılındığı ya da
önemsizleştiği gerçeklerinden yola çıkarsak, ekim ayında resmî olarak başlayan
süreçte böyle bir karar alınması dikkate
değer bir gelişmeydi. Zira kadınların etkin ve eşit katılımının en azından ilkesel
düzeyde amaçlandığını içinde taşıyan bir
mesajdı.
Giden ekibin içinde birçok “ilki” ya-

şayanların ruh halleri, heyecanları, şaşkınlıkları, 30 yıllık savaşın ürettiği “yabancılaşmadan” kaynaklanmıyor olsa
da, bir söylence, bir efsaneye dönüşen
dağlardaki bir hayat, bir mücadele ve kadınların dağlardaki varlığı hepimizin zihin dünyasında önemli bir yer tutuyordu.
Ancak kadınların aklına gelir herhalde:
Nerede banyo yapıyorlar, saçlarını ne ile
yıkıyorlar, krem kullanıyorlar mı, regl
olunca pedi nereden tedarik ediyorlar, vs.
Nitekim uzun bir yolculuğun ardından
derin bir vadiye giriş yaptık. Medya Savunma Alanları denilen bu bölge uzun yıllardır PKK kontrolünde (Peşmerge güçleriyle savaşın ardından). Uçsuz bucaksız
bir derinliğin ve dağların coğrafyası…
Dağ imgesinin çok güçlü olduğu bir
tarihsel mirastan gelenlerin kampına giderken her simgeyi algılamaya çalışıyor,
o simgenin gerisindeki öyküleri dinliyoruz yol boyunca.Bizi karşılayacak kadınların sonradan dinleyeceğimiz yaşamları,
dağlar kadar etkili. 20 yıldır, hatta 28
yıldır dağlarda yaşayanlar var aralarında.
Göz bebekleri canlı, ruhları da öyle…
Ortak ruh halleri iyimserlik ve gülümsemek.
Fiziki olarak erkeklerden kopmuşlar.
Kendi kampları, kendi çalışma alanları
ve kendi gündemleri var. Tabii ki müzakere süreci ve Öcalan’ın Newroz’da
açıkladığı stratejik değişim, hep konuştukları, üzerinde tartıştıkları konular.
Süreç konusunda kaygılar dile getirilirken hemen her cümle aynı şekilde
bitiyor: “Biz kendimize, hareketimize
güveniyoruz”. Belki de bu yüzden rehavet hissedilmiyor. Sabah kalkış saatleri

biz “şehirden inenlere” göre çok erken.
Akşam yatış saati de planlı.
Kürt kadınlarının uzun yıllara dayanan mücadelesinin bir anlamda kaynağına gelmek, sorularımıza yanıtlar
bulmak anlamına da geliyordu. Diğer
yandan ise, sürecin tüm kadınlar için
kazanımlarla yürütülmesini, onların sürece ilişkin görüşlerini, 30 yıllık savaşta
kadınların yaşadıklarını, hem de dünya
deneyimlerinin de gösterdiği gibi, strateji değişiminin getireceği boşluğun
kadınlar aleyhine dönüşmesinin risklerini konuşmak istiyorduk. Zira 30 yıldır
milliyetçilik ve militarizm eşliğinde kışkırtılan erkeklik, bu coğrafyanın bütün
kadınlarını etkilemişti. Kadına yönelik
şiddetle savaş arasında da bir bağ olduğu açıktı. Nitekim geri çekilme süreciyle birlikte bölgeden gelen sivil ve askerlerin yargılandığı taciz ve tecavüz davaları bunun bir göstergesiydi. Diyalog/
müzakere sürecinde askerlerin mahalle
aralarındaki varlığı, sayılarının azalmaması, yeni korucuların alımı, KJB’nin
sıcak gündemleri arasındaydı.
Kadınları aynı zamanda bir sınıf olarak tanımlayan KJB hareketinden kadınların dağlara çıkış nedenleri arasında
erkek sisteme karşı bir isyan da var. Bir
kadın gerillanın annesine “ev kadını olmak, evlenmek istemiyorum” sözü, Kürt
kadın hareketinin temellerine ilişkin
güçlü bir veri. Aynı zamanda örgüt içinde de “güçlü, zorlu bir cins mücadelesi
verdik” diyorlar. Feminizmle ilişkilerini
ise şöyle tanımlıyorlar: “Biz feminizm
tanımını dar buluyoruz. Feminizm;
kadın özgürlükçülüğü, kadın haklarını
feminist
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savunma temelinde ele alınıyorsa, kendimizi çok radikal feminist olarak tanımlıyoruz. Ama biz sorunu dar cins bakışıyla
ele almıyoruz. Kadın ayrı bir gezegende
yaşamayacak. Sen özgürleştikçe erkeğin
özgürleşmesi için de ciddi bir mücadele
vereceksin. Egemenlik, özgürlük demek
değildir. Egemen erkeğin köleleri vardır.
Kölesi olan, özgür olamaz. Kölesi olmadan bir hiçtir çünkü. O yüzden feminist hareketleri de çok aşan bir programa sahibiz.”
Feminizmi aştıklarını söyledikleri
paradigma Jineoloji. Jineoloji’nin feminizmin yarattığı mirasa dayandığını, ancak feminizmin “kadına içerilmiş
köleliği karşılayacak bir özgürlük tanımı kadar onun örgütlülüğünü güçlü bir
biçimde geliştiremediğini, ataerkilliğin
sınırlarını ve Batı merkezli demokrasilerin ufkunu aşamadığını ve sonuçta sisteme eklemlendiğini” söylüyorlar. Din,
felsefe, tarih, mitoloji, siyaset, cinsellik,
ekonomi gibi alanlarda üretilen mevcut
bilginin reddedilişi ve “egemen erkek
zihniyeti ve tüm paradigma değişimi sü-

…sürecin tüm kadınlar
için kazanımlarla
yürütülmesini,
onların sürece ilişkin
görüşlerini, 30 yıllık
savaşta kadınların
yaşadıklarını, hem de
dünya deneyimlerinin de
gösterdiği gibi, strateji
değişiminin getireceği
boşluğun kadınlar
aleyhine dönüşmesinin
risklerini konuşmak
istiyorduk

reçlerine köklü müdahale” anlamına geliyor Jineoloji.
Bu alandaki çalışmalar kadın akademilerinde sürüyormuş.
Barış mücadelesinin teknik bir mesele olmadığını özellikle vurguluyorlar.

“Dünyayı kadınlar kurtaracak, sesimiz
gür çıkmalı, birlik değil hareket olmalıyız. Amaç bu olmalı, ulus devletçiliği
aşmak gerekiyor. Savaş bizi bu kadar
incitiyorsa beraber olmamız gerek. Çok
güzel kadınlar yitirdik, bu mücadele
dinmeyecek, borcumuz var yoldaşlarımıza” diyor içlerinden biri.
Gerilla kadınlar barışı toplumsallaştırmanın öneminden, hakikatlerden söz
ediyorlar. “Çok geç kalındı” ama yine
de “çözüme inanıyoruz” diyorlar.
BİKG’den kadınlar olarak Kandil
teması sırasında, müzakere süreçlerinde
kadınların nitelikli ve eşit temsili için
Türkiye'nin imzacı olduğu BM Güvenlik Konseyinin 1325 no'lu kararıyla ilgili
bilgilendirme yaptık. 1325’in çozüm sürecinde kadınlar açısından önemi vurgulandı. Kadın hakikatlerini ortaya çıkartmak için geçmişin ve bundan sonraki sürecin şeffaflaşmasının önemli olduğunun
altını çizdik.
____________________________
1 Hewler: Erbil

“Kuş gibi uçuyordum”:
Afganistanlı kadınların mücadelesi
Savaş bölgeleri gibi büyük altüst oluşların yaşandığı yerlerde hayatlarını sürdüren
diğer tüm kadınlar gibi, Afganistanlı kadınlar da özel bir bilgi ve öngörüye sahiplerdi
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isan ayında yapılacak seçimler ve 2014 yılı sonuna
kadar Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü ISAF’ın,
güvenliği Afganistan’a devrederek ülkeden çekilecek olması, ABD basınında muhtemelen ufak bir yer bulacak.
Afganistan’dan haftada bir, çoğunlukla
Batı medyası aracılığıyla servis edilen
haberler de sadece dikkatli birkaç okuyucunun ilgisini çekecek. Oysa 2001
yılındaki Afganistan işgali ve ardından
daha büyük bir kitlesel tepkiyi doğuran 2003 Irak işgali, ABD’nin “Yeni
Düzen”inin ilk sahneye çıkışıydı ve
“gündemden düşmüş” emperyalizmi
tekrar güncel ve yakıcı bir konu olarak
tartışmaya açtı. Şimdi Ortadoğu’ya yeni
“müdahaleler” tartışılırken bu iki işgalin
belleğinin hem emperyalist devletlerin
politikalarında hem de anti-emperyalist
hareketlerde önemli bir yeri var.
ABD’nin başını çektiği ve İngiltere,
Almanya gibi Batı ülkelerinin yanı sıra
Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Tacikistan, Özbekistan,
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Türkiye, Endonezya gibi birçok ülkeyi
de içine katan1 bu “bitmeyen savaş”ın
sonucunu, kısıtlı bir sürede de olsa
Kabil’de gözlemleme fırsatı buldum.
Afganistan, birbirinden çok farklı gelenekleri ve alışkanlıkları taşıyan etnik
grupların yaşadığı2 bir ülke. Bu yüzden,
yerinde yapılan gözlemlerden bahsetmek için mutlaka Kabil’in dışını da
ziyaret etmek gerekiyor. Fakat birçok
farklı bölgeden, etnik kökenden, politik
eğilimden kadınla günün 7-8 saatini birlikte geçirdiğimiz bir haftanın sonunda,
hayran olduğum dostlarımın ülkesine
dair mütevazı bir görüş kazandığımı
söyleyebilirim. Bu hayranlıktan bahsederken ufak bir tedirginlik yaşıyorum.
Afganistan ziyaretim öncesinde Alman
gazeteci Galina Breitkreuz’ün 2005 yılına kadar Afganistan’ın farklı bölgelerinden kadınlarla yaptığı röportajlardan
oluşan, “Şeriata Karşı Kadınlar”ı3 da
okuma fırsatı bulmuştum. Doçent, gazeteci, halı dokumacısı, komutan, polis
veya Penşir Vadisi köylüsü bu kadınları
tarif ederken kullandığı abartılı hayranlık ifadeleriyle, kuşku ve alaycılığın çe-

lişki bir aradalığı Batılı gözün Doğu’ya
bakarken taktığı o mistik perdenin tüm
kirini, ağusunu açıkça gösteriyordu.
Uzun uzun özgüvenine övgüler dizdiği
doçentin, birden bakımlı parmaklarından ve rujundan, yahut tercümanlık için
tuttuğu genç kadının şarkı söylemesinde
ve hak etmediğini düşündüğü halde tercüme için ödediği ücreti kabul etmesindeki “rahatsız edicilikten” bahsettiği bu
çelişkili anlatı, maalesef Afganistan’da
yaptığım sohbetlerde de karşıma çıkacaktı. Oysa savaş bölgeleri gibi büyük
altüst oluşların yaşandığı yerlerde hayatlarını sürdüren diğer tüm kadınlar
gibi, Afganistanlı kadınlar da özel bir
bilgi ve öngörüye sahiplerdi.
Kısa süre önce Afganistan İşçi ve
Memur Sendikaları Konfederasyonu
- EMKA (veya İngilizce kısaltmasıyla
NUAWE) içinde oluşturdukları, kadınlarla ilgili birçok konuda bağımsız hareket etmeyi hedefleyen Kadın Birimi’yle
gelişim sürecinde toplumsal cinsiyet,
kadın emeği, sendikalarda kadınlar gibi
birçok konuda konuşmak için bir araya
geldik. İşyeri temsilcisi, işçi, sendika
uzmanı ve feministlerden oluşan yaklaşık 15 kadınla yaşadığım tecrübenin
etkisini halen üzerimde hissediyorum.
Birçoğu Taliban hükümeti döneminde
ya Pakistan ve İran gibi ülkelere kaçmayı başarmışlardı ya da o dönemi hatırlayamayacak kadar gençlerdi; ama hikayelerin birçoğu 1960’lara ve 1970’lere
kadar uzanıyordu. 19 yaşında, politik
olarak oldukça aktif olan, kendini sosyalist ve feminist olarak tanımlayan tercümanım, komünist kimliklerini ölüm
tehditleri sebebiyle saklayan, cemaat

içinde dikkat çekmemek için Cuma
günleri camilere giden erkeklerden
bahsetmişti. Oysa toplantılardaki Peştun dostlarımdan biri hiç çekinmeden
12-13 yaşlarından itibaren komünist
gençlik programlarına katıldığını, iki
kez Sovyetler Birliği’ne gittiğini; anne
ve babasının itirazına rağmen, ağabeylerinin, kendisinin bu politizasyonundan
korkarak 14 yaşındayken onu bir arkadaşlarıyla evlendirdiklerini anlatacaktı:
“Evlenmeden önce kuş gibi uçuyordum.
Ülkede bir yere geleceğim, bir şeyleri
değiştireceğim diyordum.” Fakat ailesi
de evlendikten sonra bir “Peştun kadına” yakışır biçimde kocasının sözünü
dinlemesi gerektiğini tembihleyecekti.
Kocasının zoruyla 7. sınıfta okulu bırakmak ve çador (burka) giymek zorunda
bırakılmış. Fakat kocasının uyguladığı
tüm şiddeti göze alarak gençlik toplantılarına gizli gizli gitmeyi sürdürmüş. 2
yılın sonunda 2 çocuk doğurmuş ve bir
diğerine de hamileyken, asker olan kocası, 1986 yılında başka bir şehre Mücahitlere karşı savaşmak için (Komünist
hükümet için çalışan askerlerin hepsi
komünist görüşü paylaşmıyorlar) gittiğinde esir düşmüş. Ardından, kocasının
ailesinin onu oğullarından biriyle evlenmeye zorlamasına direnerek ailesinin
yanına ve okula dönmüş, bir işte çalışmaya başlamış. Aylık yaklaşık 1800 Afgani (60 tl) almasına rağmen, devletin
tüm halka yaptığı gıda yardımı sayesinde paranın ailesine yettiğini anlattı. Tam
hayatının yoluna girdiğini düşünürken,
sevinci “yıllar sonra kocasından gelen
bir mektupla” yarım kalmış. Fakat kocası döndükten sonra, eve dönmeyip

çalışmaya devam etmiş, kurduğu hayatı
olduğu gibi korumaya çalışmış.
Hemen hepsinin evdeki ağır iş yükleriyle ilgili hikayeleri vardı. Şimdi sendika yöneticisi olan kadınlardan biri,
öğretmenliğe yeni başladığı zamanlarda
evde her işi kömürle yaptığı için ellerinin karasını bir türlü çıkaramadığını,
bu yüzden sabahları tüm öğretmenler
ayrıldıktan sonra defteri imzalamaya
gittiğini anlattı. Habibe ise evdeki yükünü şöyle tarif edecekti: “Sabah kalkınca kendimi makine gibi hissediyorum.
Sanki biri her sabah fişimi takıyor. Bana
kahvaltı için vakit yok.” Fakat çoğu, artık kocalarını evdeki işleri paylaşmaya
zorladıklarını da ısrarla söylüyorlardı.
Sendika içindeki mücadelelerinde ise başka zorluklar yaşamışlardı.
Uzun süredir çoğu kadın örgütlenmesi
için mücadele vermiş. Ayrı bir Kadın
Birimi’nin kurulmasına, özellikle onlarla eşit statüdeki erkekler şiddetle karşı
çıkmış. Şube kurulduktan sonra ise araba tahsisinden bütçeye kadar bin türlü
zorluk çıkarmışlar. Bu sene 8 Mart’ı
kadınlar kendileri organize etmek için
çok mücadele etmelerine rağmen, programı erkeklerin hazırlamasını engelleyememişler. Ama çok kararlılardı: “Gelecek sene 8 Mart’ı mutlaka yalnızca
kadınlar olarak organize edeceğiz, bir
daha müsaade etmeyiz.” Anayasa ve İş
Kanunları’nda mevcut olan, fakat pratikte karşılığı olmayan, kadınlar için
olumlu maddeleri uygulamaya koymak
için çalışıyorlar. Ayrıca işyerinde cinsel
tacizden, yatay ve dikey emek hiyerarşilerine kadar birçok sorunu, mücadele
programlarına katmış durumdalar.
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Şimdi Afganistan’da kadınların da
içinde yer almak için mücadele ettikleri
yeni bir dönüşüm daha yaşanıyor. Taliban, Karzai ve ABD arasında yeniden
başlayan görüşmelerin gideceği yönü
daha iyi kavrayabilmek için, Afganistan
tarihine ve temel politik dinamiklerin
nasıl ortaya çıktığına bakmak gerekiyor.
19. yy sonlarında başlayan Afganistan
modernleşmesi Peştunlara önemli ayrıcalıklar tanıdı, merkezileşme politikalarında Peştunlara önemli roller verildi.
Kabilelere vergi muafiyeti, toprak tahsisi gibi düzenlemelerle başlayan
ayrıcalıklar, diğer etnik grupların
siyasal sistemden tasfiyesiyle
ve Peştun dilini resmî dil haline
getirme çabalarıyla devam etti.
Peştunluğa dayalı bir milliyetçilik inşa edilmeye çalışıldı4.
Bu politik hat, ancak Afganistan Demokratik Halk Partisinin
1978 yılında hükümete gelmesi
sonucu tüm etno-dilsel grupların eşit haklara sahip olmalarını destekleyen Sovyet milletler
politikasıyla değişecekti.5 Oysa
Amerikan çıkarları ne anti-emperyalist bir ulusçulukla, ne de
elbette, komünist bir hükümetin
yönetiminde herhangi bir sistemle örtüşüyordu. İşte Amerikalıların soğuk savaş döneminde bu
siyasal yapılara karşı yarattığı
İslami cihat hareketinin çocuğu
olan Taliban, savaş sırasında Pakistan’daki medreselerde eğitim
gören, çoğu bu savaşların hiçbirinde yer almamış kadrolardan
oluşacaktı. Taliban, tüm bu karmaşa ve savaş koşulları içinde
popülist ideolojisi ile düzen vaat
etti. Yanlış yönlendirilmiş, pragmatist bu hareket, halkın haklı öfkesinin maalesef bir dönem taşıyıcısı olmayı başardı. Aslında halkın temel isteği
yalnızca hayatta kalmak ve 20 yıl süren
savaş ardından barış içinde yaşamaktı.
Fakat hem farklı etnik gruplar hem de
kadınlar için Taliban yönetimi ağır sonuçlar doğurdu.6
11 Eylül’ün ardından ise ABD’nin
yarattığı “küresel çapta terör” söylemi,
ABD’nin herhangi bir “terörist” gruba
değil, canının istediği herhangi bir ülkeye neredeyse bahanesiz savaş açmasını
meşrulaştırdı.7 Bu “müdahalenin” ismi
de hazırdı: “rejim değişikliği.” ABD,
halkın halen acılarını taşıdığı korkunç
bir bombardımana başladı. Tüm büyük
şehirleri bombaladı, halkı şehirleri boşaltmaya zorladı ve nihayetinde Taliban
hükümetini devirdi. “Küresel çapta terör” ise Aijaz Ahmad’ın söylediği gibi,
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ABD’nin iddiasının aksine pek küresel
çapta olmasa gerek ki ABD’nin işgalinin
yanına yaklaşabilecek bir misillemeyi
dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleştirmeyi başaramadı.8 Bugün, bu işgalin sonucunu Kabil sokaklarında görmek mümkün. Hemen hemen tümüyle
yerle bir edilmiş şehir, toz ve toprağın
içinde inşaat sermayesinin kırık dökük
oyun bahçesi gibi. Halkla uyuşturucu
baronları, savaş tacirleri arasındaki varlık farkı korkunç boyutlarda. Günlük
yaklaşık 10 TL’lik yevmiye ile çalışan

Şimdi Afganistan’da
kadınların da içinde
yer almak için
mücadele ettikleri yeni
bir dönüşüm daha
yaşanıyor
işçiler, o gün bir iş bulabilirlerse şanslılar. Diğer yandan devasa “düğün kompleksleri,” yüzlerce davetlinin katıldığı
lüks düğünlere ev sahipliği yapıyor. Sokak başlarında silahlı kuvvetlerle korunan güvenlik noktaları var ve herhangi
bir yabancı STK’ya ya da otele girmek
için en az üç güvenlik noktasından ve
demir kapılardan geçmeniz gerekiyor.
Bu şehir resminin içinde kadınların
kendilerini ne kadar güvende hissettiği
ise oldukça tartışmalı. Fakat Kabil so-

kaklarında tacize karşı eylemler yapan,
erkeklerle kavga etmeyi göze alan, kimileri ise başörtüsü takmayı, dayatmalara karşı tamamen reddeden (kadınların çoğu saçlarının önünü açıkta bırakan
başörtüleri takıyorlar) kadınlarla tanışmak, kadınların bu şehrin her köşesinde
mücadeleleri uğruna verdikleri emeğin
izlerini görmemi sağladı.
____________________________
1 Bu ülkeler, Afganistan’a karşı bu
savaşta koruma gücü rolünü üstlenmekten,
askeri destek vermeye, hava sahalarını açmaya ve mevcut birlikleri
ülkelerinde konuşlandırmaya kadar
pek çok görev aldılar.
2 Peştun, Tacik, Hazar, Özbek,
Türk gibi ırka dayalı ayrımların yanı
sıra, farklı dönemlerde Afganistan’a
yerleşen Hazarlar birbirlerinden ayrılabiliyorlar. Ayrıca aşiret, kabile
biçimindeki gruplaşmalarla birlikte
bunların önemsizleştiği, yaşanılan
yere dayalı, örneğin Kabil’li, Herat’lı
gibi farklılıklar da özellikle savaş
döneminde öne çıkabiliyor. Afganistan’daki en büyük topluluk olan
Peştun’lar, nüfusun yaklaşık %42’sini
oluşturuyorlar. Afganistan’ın güney
bölgelerinde yaşayan Peştun’lar (kuzey bölgelerde ve büyük şehirlerde
göçle gelen pek çok Peştun yaşıyor)
hem Taliban’ın çoğunluk kadrolarını
oluşturuyor hem de uzun süredir ülkenin yönetimini ellerinde tutuyorlar.
ABD’nin devirdiği Taliban hükümeti
yerine 2002’de getirilen hükümette
devlet başkanlığı yapan ve iki seçimdir görevini sürdüren Karzai de
ABD destekli bir Peştun. Fakat Afganistan’daki ikinci büyük topluluk
olan, yaklaşık %27’lik nüfusa sahip
Tacikler gibi diğer etnik gruplar, nüfus oranlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ediyorlar. Gerçekten de çok
büyük bir Peştun nüfusun Pakistan
ve İran gibi ülkelere göçüyle Peştun’ların oranının ülke içinde azaldığı
kabulü yaygın.
3 Cumhuriyet Kitapları’nın bu “başlık seçimine” karşın, Galina Breitkreuz’ın kitabının
orijinal başlığını “Önce Korku - Afganistan’ın
Cesur Kadınları” olarak çevirebiliriz. Röportajlarda şeriata dair hemen hemen hiçbir tartışmanın olmaması Cumhuriyet Kitapları’nın
bu başlık seçimini daha da acıklı kılmış.
4 Gabriele Rasuly-Paleczek, Afganistan’da Devlet Kurma Mücadelesi: Merkezleşme, Milliyetçilik ve Huzursuzluklar Orta
Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004
5 A.g.e.
6 “1996’da Kabil’in Ele Geçirilmesinden
Sonra Taliban’ın Kadınlar Hakkında Yayınladığı Kararnamelerden Örnekler” için Ahmed
Raşid’in Taliban: İslamiyet, Petrol ve Orta
Asya’da Yeni Büyük Oyun kitabındaki Ek 1’e
bakabilirsiniz.
7 Aijaz Ahmad, Irak Afganistan ve
Çağımızın Emperyalizmi.İstanbul: Otonom
Yayınları, 2012
8 A.g.e.

Yoğurtçu Kadın Forumu üzerine
kadınların düşünceleri

Bir yerde düşüncenizin duyulmasının önemli olduğunu
hissederseniz, düşünmeyecek olsanız bile düşünmeye,
ardından söz üretmeye başlarsınız

Y

Başak Biner

oğurtçu Kadın Forumu, park
forumlarıyla birlikte başladı.
Forumda konuşulacak olan
konular, forum katılımcısı
olan kadınlar tarafından belirlendi. İlk
haftalar Gezi sürecini tartışarak başladığımız forum konuları, daha sonra LGBT
hareketinden feminist mücadelenin tarihine kadar uzandı. Forumda sırasıyla şu
konular konuşuldu: 1) Kadınların Gezi
direnişi, 2) Direnişte polis tacizi / Taciz
nedir? 3) Kadınlar ve barış süreci, 4) Kent
ve kadın, 5) Mahalleler ve kadınlar, 6)
Ekoloji ve feminizm, 7) LGBT hareketi,
feminizm ve cinsel yönelimler 8) Feminizm nedir? Neden feminist mücadeleyi
kadınlar, erkeklerden bağımsız sürdürür?
9) Cumhuriyetin ilk yıllarında feminizm,
10) 80’lerden sonra feminist hareket, 11)
Türcülük ve feminizm, 12) Müslüman
feminist kadınlar, 13) AKP’nin kadın istihdamına yönelik yeni paketinin değerlendirilmesi.
Yoğurtçu Kadın Forumu’nun bir kapısı, bir bayrağı ya da bir duvarı yok. Bu
sebeple Yoğurtçu Parkı’nda bulunan kadınların forumla ilişkilenmesi diğer kadın toplantılarına oranla çok daha kolay
ve çekincesiz. Foruma katılan kadınların
feminist, örgütlü, doktora yapmış olmalarına hiç gerek yok. Parkın içinden geçerken hemcinslerinin ne konuştuğuna
kulak kabartmaları ve forum halkasının

kenarına ilişecek cesarete sahip olmaları
yeterli. Halkaya eklenen birçok kadın, ilk
defa yalnızca kadınlardan oluşan bir foruma katıldı.
Kendi adıma daha önce çok kere
yalnızca kadınlara açık toplantılarda bulunmuştum. Yoğurtçu Kadın Forumu’na
Mor Çatı’dan, SFK’den gelen biz feministler, kendi sözümüzden çok aslında
halkadaki diğer kadınların sesini duymak
istiyorduk. Bir yerde düşüncenizin duyulmasının önemli olduğunu hissederseniz,
düşünmeyecek olsanız bile düşünmeye,
ardından söz üretmeye başlarsınız. Ben

Yaşadıkları şiddeti,
haksızlığı tereddütsüz
kendilerini severek
açıklayışları ve
destek isteyişleri de
büyüleyiciydi
Yoğurtçu Parkı’nda bunu deneyimledim:
Biz beraberce heyecanlanarak feminist
söz üretiyorduk - kendimize feminist desek de demesek de.
Yoğurtçu Kadın Forumu’nun mikrofonu (piyasada bilinen adıyla İmam) feminist yöntemi çok iyi anlamıştı. Daha
önce söz almış bir arkadaşımıza ikinci
defa gitmeye razı olmadı. Halkada hiç
söz almamış bir kadın varsa derhal ona

doğru koştu. Sözü uzatan biri varsa, nedense pili zayıfladı mikrofonun. Forumda kolaylaştırıcılar, sunum yapanlar, not
alanlar, dört hafta süreyle parkta açtığımız mor kadın dayanışma masasında
nöbet tutanlar hep farklı kadınlar oldu.
Herkesin bir ucundan tutup yakaladığı,
sorumluluk alıp sahiplendiği bir yerdi
Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu. Kadıköy
civarında yaşayan kadınlar için çarşamba
ajandaya not edilen bir gün oldu. Forumdan sonra sözümüzü söyleyip hızla evimize dönmek için acele etmek zorunda
kalmadık, ne de olsa Kadıköy çevresinde
oturuyorduk çoğumuz. Konuştuk, tanıştık, birbirimize değdik, çok benzer kadınlık halleri varmış hayatlarımızda onu fark
ettik.
Yoğurtçu Parkı’nda yaşanan taciz için
sesimizi yükselttik. Yeldeğirmeni’nde
tacize karşı eyleme ve kadınların (Rojava’daki savaşa karşı düzenledikleri) barış
eylemine katıldık.
Yoğurtçu Parkı yaz aylarına denk gelmesine rağmen 13 hafta aksamadan toplanabildi. Kadınların aidiyet hissettikleri
bir yer oldu. Bu sebeple biz örgütlü feministlerin Yoğurtçu Parkı’ndan öğrenecekleri olduğunu düşünüyorum. SFK’de
örgütlü kadınlar olarak, yıllarca hiyerarşik örgütlenmelere, bu şekilde karar
alma mekanizmasına karşı çıktık; kendi
içimizde, birbirimizle bu konuda nice
tartışmalar yaptık. Yoğurtçu Parkı’ndaki
tartışmalarımız kendime şu soruyu sormama sebep oldu: “Hiyerarşisiz yapıyı,
ortak karar almayı, söz alan kişiyi dinlemeyi, istikrarlı bir şekilde konuşmaya,
tartışmaya devam etmeyi ve birbirimize
değmeyi acaba SFK içerisinde becerebiliyor muyuz?” Bu anlamda daha önceden örgütlenmiş olan kadınların kadın
forumlarına aktaracağı pek çok deneyim
olabileceği gibi, bizlerin de bu forumlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu
gördüm.
Kışın gelmesiyle kapalı bir mekanda
duvarların ardında yapıyoruz forumu.
Toplanmaya ihtiyaç duyduğumuz sürece
forumumuz devam edecek gibi gözüküyor.
Eser Sandıkçı: Benim için Yoğurtçu
Kadın Forumu; direnişin kadın hali, kadın dili, kadın formu. Direnişte yer alan,
birbirini tanımayan, ayrı hayatlara ama
aynı dertlere sahip kadınların tanışma,
öğrenme ve eyleme süreci. Haziran'ın
ertesinde, sıcak yazın park serinliğinde,
renkli ağacın altında, mor bir bezin üstünde, iple çekilen çarşambaların kadın
sesleri ve talepleri ile buluşması. Fenerbahçe maçının öncesi, stadın karşısında,
on binlerce taraftarın arasında onlarca kadının küfür atölyesi yapma ve cinsiyetçi
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küfürlere meydan okuma cüreti. Direnişin, parkların ve forumların cinsiyetçilik
ve erkek egemen dünya ile mücadelesi.
Direnişin kadınlaşması, kadının direnişi
anlama ve değiştirme sürecinin önemli
bir aşaması.
Gezi Parkı’na polis saldırısının ardından İstanbul’un ve Türkiye’nin birçok
ilindeki parklarda forumları yaratan direniş süreci, kendi forumlarını yaratma ihtiyacını kadınlar açısından da hissettirdi
ve Yoğurtçu Kadın Forumu kadınlar tarafından oluşturuldu. Sadece Kadıköy’ün
değil, İstanbul’daki kadınların buluşma
noktası ve forumu haline geldi. Forumun
gündemi her hafta kadınlar tarafından
belirlenmeye devam ediyor. Gündemler
barıştan tacize, feminist tarihten homofobiye, küfürden kadın istihdamına uzanan
bir çeşitlilik taşıyor. Bugüne kadar farklı mücadelelerden -Müslüman feminist,
ekolojist, vegan ve LGBT- dostlarımız
forumlarımızın konukları oldu ve sesimizi büyüttüler. Direniş sürüyor ve kadınlar
direnişle buluşmaya devam ediyor. Neoliberal ve muhafazakâr kuşatmayı bedenlerinde ve emek süreçlerinde en çok
hisseden biz kadınlar haykırmaya devam
ediyoruz: “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”

Yonca Cingöz: Gezi direnişi öncesinden

feminist
örgütlerle
tanışıklığımın
olması, Yoğurtçu Kadın Forumu’ndan
kolayca haberdar olmamı sağladı.
İş çıkışlarında yetişmek bazen güç
olsa da yetebildiğimce hep hevesle
geldim forumlara. Benim için kadın
forumu deneyiminin en etkileyici yanı,
herhalde Gezi Direnişi’nin büyüsünün
buraya izdüşümüydü; yani bizi onca
çokluğumuzla
ve
çeşitliliğimizle
hemencecik birleştirivermesi. Gezi nasıl
mayaladıysa hepimizi, kadın forumları
da öylece bin bir çeşit kadını yan yana
oturtup konuşturuverdi. “İlk defa böyle
bir yerde söz alıyorum”lar çoktu, beni en
çok duygulandıranlar da bunlardı sanırım.
Sözünü derleyip toplamaya, çıkıp
söylemeye heveslendiren, üşütmeyen
bir mikrofonu vardı buranın. Sayı
çoktu, sonra daha az, forumların yazlık
kısa tarihine paralel olarak. Ama bende
kalan, kadınlar buluşuyor diye kalkıp
gelişleriydi, daha önce gelmemiş, daha
önce yapmamış, daha önce konuşmamış
onca kadının. Benden daha genç olanların,
benim için aşması yıllar alan özgüven
sorununu, cinsiyetçilik konusunda pek
büyük dönüşümler geçirmemiş topluma
rağmen ne de çabuk aştıklarını görmek;
yaşadıkları şiddeti, haksızlığı tereddütsüz
kendilerini severek açıklayışları ve
destek isteyişleri de büyüleyiciydi.
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Mikrofon, daha önce söz
almış bir arkadaşımıza
ikinci defa gitmeye razı
olmadı. Halkada hiç söz
almamış bir kadın varsa
derhal ona doğru koştu
Bazılarının ise “anlayamadıkları ama
sormaya çekindikleri” şeyler vardı
feministlere. O çekinceyi yaratan
düşüncelerle yüzleşmek, kendimize
neden feminist dediğimizi, nasıl bir
dünya istediğimizi ve bunun için
neler
yaptığımızı
mahallemizdeki
kadınlara daha iyi anlatabilmek için
güzel bir fırsattı ve değerlendirildi, diye
düşünüyorum. Belki taciz üstüne çokça
konuşmak bazen duyularımızı olumsuz
ihtimallere daha açık tutmaya yöneltti
bizi; biraz kırgın, tedirgin, tepkisel kıldı
zaman zaman. Belki bu yüzden bazen
yandaki büyük forumun coşkusu kendi
grubumuza öylece taşınsın isteyip,
kendimizi fazla sakin bularak, ‘öbür
taraf’a imrenmişliğim de oldu. Kuşbakışı
bakarsam katıldığım tüm buluşmalarda,
bu kez “feministler” değil de “kadınlar”
olarak konuşmak, o en sevdiğimiz
kategorinin içini çağırarak, gelerek, sohbet
ederek, kelimeleri deşip işin aslını birlikte
arayarak, zihin jimnastiklerimizle hakkıyla
doldurabildiğimizi hissetmek bana çok iyi
geldi. Daha nice forumlara, nice direnişlere!

Selin Top: Forumda hep beraber konuşup

başlıkları hep beraber belirliyoruz,
karşılıklı fikir alışverişi gerçekten çok
besleyici. Kadın forumunu zengin kılan
unsur, belli bir bakış açısı değil, birçok
farklı kadından oluşuyor olması. Kadın
olmamızdan kaynaklı sorunlarla beraber,
Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin
kadın bakışıyla değerlendirmesi de çok
kıymetli.
LGBT başlığını konuşurken şu konuyla ilgili çekincelerim olduğunu söyleyebilirim: Dış görünüşü erkek olduğu
için foruma yaklaşanları uyarıyoruz.
Ancak bu konu tüm eşcinsel, biseksüel
ve trans arkadaşlarımızı da ilgilendiriyordu. Çözüm olarak açıklamasını yapan
arkadaşların elbette bize katılabileceği
yönünde bir eğilimimiz oldu, ancak bu
da gelen arkadaşımızı illa ki açıklama
yapmak zorunda bırakması yönünden de
biraz sıkıntılı. Acaba nasıl bir şey düşünebiliriz, başka çözümler olabilir mi?
Bundan sonrası için somut çalışmalarımızı nasıl artıracağımızı düşünebiliriz. Bunun katılımı daha da artıracağına
inanıyorum. Belki Yoğurtçu Parkı'nda bir
gün büyük bir kadın forumu düzenleyebiliriz. Son günlerde gündeme gelen ve
çokça tartışılan Kadın İstihdam Paketi'ni
de kadınlar olarak bir arada tartışmak ve
belki de görüşler paylaşılıp olgunlaştıktan sonra da bununla ilgili bir kampanya
örgütlemek de düşünülebilir.

Öğrenci yurtları:
Kimi için cennet, kimi için cehennem
Kadın cinayetlerine kılıf olarak uydurulan “namus” belası, yurtlarda da, “siz bize ailenizden
emanetsiniz” safsatasıyla kadın öğrencilerin gece dışarı çıkmasına engel oluyor
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niversite için başka şehirlere gidip hayat kurmak, özellikle kadın öğrenciler için
kendini keşfetmek, insanları daha yakından tanımak ve aile tahakkümünden çıkarak aile kurumuna dışarıdan bakabilmek açısından çok değerli
bir deneyim. Fakat hükümetin “sadece”
her şehre üniversite açmakla yetinerek
belirlediği eğitim politikası, biz gençler
için geleceğimize yönelik büyük bir sorunu beraberinde getiriyor:
Yerleşim sorunu.
Kredi Yurtlar Kurumu’na
bağlı yurtlar, İstanbul gibi
büyük şehirlerde kalmak açısından ekonomik anlamda
kolaylık sağlasa da, eğitim
sisteminde ve toplumda yerini koruyan toplumsal cinsiyet normlarını yeniden inşa
ediyor ve bu pratiklerle öğrencileri çeşitli kurallara tabi
tutuyor. Toplumun bu kural
ve dayatmalardan en büyük
zararı gören, toplumsal cinsiyetinden ötürü yine kadın
öğrenciler oluyor. Yaşadığımız bu ataerkil toplumda,
kadın cinayetlerine kılıf olarak uydurulan “namus” belası, yurtlarda da, “siz bize ailenizden emanetsiniz”
safsatasıyla kadın öğrencilerin gece dışarı çıkmasına ya da erkeklerle münasebetlerini bahane ederek onlarla aynı
çatı altında yaşamasına engel olunuyor;
üstelik yurt görevlilerinin uyguladığı
yaptırımları da öğrencinin ailesine karşı
üstlendiği bir sorumluluk olarak görülüyor. Hâlâ kadını bir birey olarak değil de ailenin bir parçası olarak gören
devlet, “kız” öğrencilerin gece saat 11’e
kadar yurda dönmelerini istiyor. Ne de
olsa aileler çocuklarını türlü tehlikelerden korumak için öğrenci yurduna
gönderiyor, öğrenci yurtları da kadınlara dışarı çıkma yasağı koyarak bir nevi
onları “korumuş” oluyor. Dışarıdaki
karanlık ve kötü dünyadan “güya” korunan kadın, dört duvar içinde şiddete
uğramaya devam ediyor.
Patriyarkal tahakküm, yurda kaydınızı yaptırırken sizden parmak izi talep

ediyor, böylece “her an ve her yerde sizi
izleyebileceğini” göstererek size gözdağı veriyor, akşam yurda geri dönmeyeceğiniz zaman izin almanızı şart koşuyor, bunun için bir süre belirliyor, akşam yurda dönüşte saat 11’i geçirirseniz
hesap soruyor, bunu tekrarladığınızda
ise sizi bu durumun sicilinize işlenmesiyle ve yurttan atılmanızla tehdit ediyor. Derslerin başlamasıyla gündeme
gelen yeni yurt düzenlemelerinde ise,
bazı yurtlarda ücretlerin artırılmasının

Kadın yurtlarında, erkek
güvenlik görevlilerinin
kadınları “koruması”
tercih ediliyor. Erkek
güvenlik görevlileri yurt
kurallarını, erkekliklerine
dayalı iktidarlarıyla
meşrulaştırıyor
yanı sıra son giriş saatinin saat 11’den
9’a alınması kararı mevcut.
Karma öğrenci yurtları tamamen ortadan kaldırıldı fakat bundan iki sene
öncesine kadar bu yurtlarda hâkim olan
zihniyet, kadın ve erkeğin aynı ortamda
bulunmasını yadırgayan ve erkek üstünlüğünü esas alan cinsiyetçi yargılar
silsilesiydi. Örneğin, karma yurtlardan
biri olan Atatürk Öğrenci Yurdu’nda
son giriş saatine sadece kadınlar uymak
zorundaydı. Kadınlar daha geç geldiği

takdirde kimlikleri alınırken erkekler
istediği saatte yurda girip, yurttan çıkabiliyordu. Aynı tesis içerisinde bile
kadına karşı ayrımcılık üreten kurallar
hâkimdi. Karma ve kalabalık olduğu
için bloklar halinde düzenlenmiş yurt
içerisinde, kadın ve erkek öğrenciler
farklı bloklarda yaşıyor ve erkeğin, bloğa gece yarısından sonra saat 1’de girmesi gerekirken, kadına bu bir saat çok
görülüyor ve kadının gece 12’ye kadar
bloğa dönmüş olması gerekiyordu. Bloğa dönüş için bile saat belirlemek bu kadar sorunluyken,
yine erkek üstünlüğü temelli
bir bakış açısıyla kadın öğrenciye yönelik kurallar belirleniyordu.
Erkek güvenlik görevlileri de bu kuralları, erkekliklerine dayalı iktidarlarıyla
meşrulaştırıyor. Kadın yurtlarında, kadın değil de erkek güvenlik görevlilerinin
kadınları “koruması” tercih
ediliyor. Güvenlik görevlileri, öğrencilerin üstünde,
üniforma ve toplumsal cinsiyete dayalı bir hiyerarşi
kuruyor. Bir keresinde, Fındıkzade’deki yurtta kalan bir
arkadaşım, yurdun tam önünde kapkaça uğramıştı. Olay yurdun tam
önünde gerçekleştiği için güvenlik görevlisinin bu olaya müdahale etmesi gerekirken, aksine kendisi hiçbir şekilde
ilgilenmedi; üstelik dışarısının sorumluluk alanı olmadığını belirterek kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Ne yaman
çelişkidir ki aynı yurtta çalışan güvenlik görevlileri, sevgilinizle yurda yakın
mesafede görüş alanlarına girdiğinizde
yurt müdürlüğü uygun bulmadığı için
ilişkinize karışabiliyor, siz tencere tava
eylemine yurt binası içinde alkışla destek verirken, “sorumluluk alanı” olmadığı halde size alkışlamamanız için müdahale edebiliyorlardı.
Öğrenci yurtları, öğrencilere düşük
maliyetli kalacak yer tedarik ediyor gibi
görünürken, aslında cinsiyetçi yaptırımlar ve erkek iktidarına dayalı keyfi
uygulamalarda bulunulan alanlar yaratıyor ve bu “projesinde” arkasına aile
kurumunu alıyor.
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Kazanılmış çaresizlik "taciz" İntiharım
Politiktir –2*
Taciz suçunda ispat yükünün kadında olmasıyla ‘’bundan bir
şey çıkmaz’’ ‘’şikayetçi olma’’ gibi ifadelere maruz bırakılıyoruz

"T

Selin Ergün

aciz" kelimesinin kökenine
indiğimizde dil kitaplarında
geçen tanımıyla ''taciz'' birçok
absürd kelime ile tanımlanıyor. Taciz kelimesi geçmeyen kitaplarda taciz yerine izaç
etmek, kondurtmak, cendereye basmak,
cebr etmek, kışkırtma kelimelerinin karşılık olduğunu gözlemledim. Bu kelimelerin
yabancılığından sonra geçmişte kadınların
''taciz'' ve ''tacizci'' kelimelerini nasıl ifade ettiğini soruşturdum. Kadınlar tacize
uğradım yerine ''rahatsız etmek''i kullanıyor. Tacizciyi ise ''sapık'' kelimesiyle ifade
ediyorlarmış. “Hatta o zamanlar kadınlara
bacım diyen erkekler bacım edebiyatı üzerinden hareket eder ve bir kısım tacizler de
bu bacım edebiyatı adı altında yapılırdı’’
diye bir bilgi de mevcut.
Devletin ise tacizi 26 Eylül 2004 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 105. maddesine göre "cinsel taciz" ifadesi altında
suç saydığını biliyoruz. Ayrıca, cinsel taciz bir işyeri ortamında işlendiği takdirde
verilecek ceza oranı arttırılmakta. Fakat
kaynaklarda "tacize uğrayan kadın ancak
şikayet yoluyla ceza davası açılmasını sağlayabilir" denmekte. Yargılanma konusunda diğer devlet hukuklarına baktığımızda
1969 yılında ABD Savunma Bakanlığı
tarafından taslağı çıkarılan İnsan Amaçları
Beyannamesi (Human Goals Charter), işyeri ortamında tacizi yasaklayan kurallar
oluşturulmasına öncülük etmiştir ve her iki
cinsiyete de eşit saygı gösterilmesini resmileştirmiştir. AB hukukunda ispat yükü
erkekte, TCK`da kadındadır. Kanada'da
1983 yılında federal hükümetin yetkisi altında yürürlüğe giren Kanada İnsan Hak-
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ları Kanunu, işyeri ortamında cinsel tacizi
yasaklamıştır. Birleşik Krallık'ta, insanları
tacizden koruyan yasalar arasında 1997
Tacizden Korunma Kanunu (Protection
from Harassment Act 1997) ve 1994 Cezai Adalet ve Kamu Düzeni Kanunu (Criminal Justice and Public Order Act 1994)
yürürlüktedir. Bu bilgilere baktığımızda,
taciz suçu bugün hukuklar nezdinde de evrenselleşmemiştir.
Taciz, dilde karşılık bulmadığı gibi,
bugün devlet organlarında da karşılık
bulmuyor. TCK’da “ispat yükü kadındadır’’ maddesiyle bugün tacize uğrayan
bir kadının ifadesi değil, tacizcinin itirafı
dikkate alınıp adli olarak suç sayılıp yargılanma yapılıyor. Buna karşılık cezalar da
bir o kadar hafifletici. Tacize uğradığınızı
ispatlayarak dava açtığınızda bile tacizin
cezası cüzi bir ceza, sadece aylardan ibaret. Çoğu zaman da para cezası ile karışılık buluyor. Taciz suçunda ispat yükünün
kadında olması yüzünden "bundan hiçbir
şey çıkmaz" "şikayetçi olma" gibi ifadelere maruz bırakılıyoruz. "Kadının beyanı
esastır"ı kabul etmeyen bir mekanizma ile
karşı karşıyayız. Tacizin 2004 gibi geç bir
zamanda suç olarak sayılması da bu kanıyı
destekler nitelikte. Devletin tacizciyi yargılamaması toplum tarafından tacizin meşrulaşmasına sebep oluyor.
Artık taciz bir nevi organize şiddete dönüşmüş durumda. Gündemimizdeki yargılanmaları dikkate aldığımızda, taciz hukuk
gündemine girdiği ile kaldı diyebiliriz.
Fakat bu bir kazanım olmadı. Biz kadınlar
yılmadan, bu sistemi kırmak için hayatın
her yerinde “tacizsiz yaşam alanları’’ için
mücadele ediyoruz.

(Bir Kürtaj Tanıklığı)
Soğuk ve kimsesiz akşam
yalnızlığını darbuka yapmış,
vuruyor da vuruyor.
Yüreğin deli bir kadın gibi göbek
atıyor acılarının ritminde.
Karnaval yeri dünya. Böyle diyor
onlar.
Gülüyor da gülüyorsun ağzın
koca bir boşluk oluncaya kadar
havada.
Ve sürekli bir soru dolaşıyor
kafanda:
Pardon, kostümünüz size kaça
mal oldu acaba?
Gülhan Davarcı
Bir “şey” anlatmak istedin hayata
dair; o ki iki kırmızılık arasında geçen
kısa bir zaman dilimiydi senin için.
***
İki bacak arasından görmüştün dünyayı ilk kez; soğuk ve kırmızıydı. Ortasındaydın kışın ama üşütmediler seni
işlemeli kundaklarda. Prenses sandın
kendini dolaşırken sıcak ve gülümseyen kucaklarda. Dünya da sanki peri
annenle padişah babanın hediye ettiği
beşikti sana. O döndükçe daldın derin
derin rüyalara. Bir gün bir kırmızılık
gördün külotunda. O kırmızılıkla kadın
olduğunu sandın. Pozlar vermeye başladın gülümseyerek makineye. Yıllara
göre dizdin albümüne. Bakmaya doyamadın güzelliğine. Yıllar geçtikçe değişti fotoğraf karesindeki yüzler. Birçok erkekle, birçok kadınla poz verdin.
Bir süre sonra sayamaz oldun isimlerini. Unutmayı seçtin sen de. Şımarık
dudaklarının kırmızı sözcükleriyle
sürekli konuşma halindeydin fanusunun içinde. Zaman geçti, çerçevelerde
eskittin yüzünü. Yapay bir gülümseme astın havaya. İki çocuk doğurdun.
Bir fotoğraf çerçevesine yerleştirdin
“mutluluğu”. Odanın en güzel köşesine bir oğlan bir kız çocuğu, bir adam
bir kadın resmi astın. Çiçekli bir elbise
giydin, kırmızı bir ruj sürdün, saçlarını
rüzgara verip hafif topuklu bir ayakkabı giydin. Öptün “mutluluğu” alnından.
Her şey kusursuz gibiydi…
-Hayır, Frank. Aslında, gerçekçi
olmayan yer burası. Gerçekçi ol-
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mayan şey, yıllar geçtikçe, dayanamayacağın bir işe gitmek için
kendine sebepler bulmaya çalışman, tahammül edemediğin bir
yer olan eve gelmen, aynı şeylere
tahammül edemeyen bir eşe sahip
olman. En kötü yanı da ne biliyor
musun? Buradaki var oluş sebebimizin tek bir terim üzerine dayalı
olması, güya çok özel ve çok üstün
kişilermişiz. Ama değiliz. Biz de
herkes gibiyiz. Halimize bir bak!
Aynı saçma hayalin peşinde koşup
duruyoruz. Hayatından vazgeçip
tüm zamanını çocuklarına adama
düşüncenden bahsediyorum. Ve
bunun için birbirimizi cezalandırıp
duruyoruz.
-April, normal bir kadın, aklı başında, normal hiçbir anne, kahrolası fantezilerini gerçekleştirmek için lastik bir
tüp satın alıp kendi kendine çocuğunu
düşürmeye kalkışmaz.
-Ama zaten iki çocuk doğurdum.
Bunlar yaptığım bir iyilik olarak sayılmaz mı?
-Tanrım! Bunu nasıl söyleyebiliyorsun! Sanki çocuk sahibi olmak
Tanrı'nın bizi cezalandırmasıymış gibi.
-Çocuklarımı seviyorum, Frank.
-Bundan emin misin?
-Bu da ne demek şimdi?
-April, az önce kızımızın olmasının
bir hata olduğunu söyledin. Onlardan
da kurtulmaya çalışıp çalışmadığını
nereden bileceğim?
-Hayır.
-Ailemizin tamamını tuvalete atıp
üstüne sifonu çekmediğini nereden bileceğim?
-Hayır. Bu doğru değil!1
Acı çekiyordun. “Nereden duymuştum o cümleyi?” diye sordun kendine:
Cehennem, acı çektiğimiz yer değildir;
acı çektiğimizi kimsenin duymadığı
yerdir…2 Ailen, cehennemindi. Bütün
dünyayı kucaklama arzunu acıya çeviren bir cehennem. Seni “dilsizleştiren,
kendini sağırlaştıran, hayatı kötürümleştiren şeytan,” demiştin kendi kendine yakın bir tarihte.
"Yaşamımın, öyküdeki yeşil incir ağacı gibi önümde dallanıp budaklandığını görüyordum.
Her dalın ucunda tombul, mor bir incir gibi eşsiz bir gelecek beni çağırıyor, göz kırpıyordu. İncirlerden biri,
bir eş, mutlu bir yuva ve çocuklardı.
Bir başkası, ünlü bir ozan, öteki parlak bir profesör, biri şaşırtıcı editör Ee
Gee, öbürü Avrupa, Afrika ve Güney
Amerika, biri Constantin, Socrates,
Atilla ve garip adları değişik meslekleri olan daha bir yığın aşık, bir başkasıysa Olimpiyat takım şampiyonu

bir kadındı. Bu incirlerin üzerinde ve
ötesinde, ne olduklarını pek çıkaramadığım bir sürü incir daha vardı.
Kendimi dalların çatallandığını noktada görüyordum. Ve incirlerin hangisini seçeceğime bir türlü karar veremediğim için açlıktan ölüyordum.
Hepsini ayrı ayrı istiyordum incirlerin, ama birini seçmek ötekilerin hepsini kaybetmek demekti." 3

Bir sabah güneşli bir güne uyandın.
Erkenden kalktın yataktan. Güzelce
giyindin. Evi doldurdun çörek kokularıyla. Taze bir çay demledin. Mutlu bir
gülümsemeyle ona el salladın kapıdan
çıkarken. Çocukları okula gönderdin.
Kapıyı kapadın ve nerede okuduğunu
hatırlamadığın bir hikaye hatırladın.
Ağaçtan hangi inciri alacağını bilemediği için açlıktan ölüyordu kadın
hikayede. Yüzünden düşen mutluluk
ifadesi sert bir ses çıkardı zeminde.
Ayakkabılarını çıkardın, saçlarını topladın, rujunu sildin, üzerine sade bir
pijama giydin, odadaki fotoğraflarını-

za baktın. “Defolu bir kelebeğe” benziyordun çerçevelerde.4 İki çocuk doğurmuştun. Üçüncüsü “fazladan bir iyilik”
olacaktı. Böyle diyordu değil mi April
filmde? Havada asılı gülümsemeyi alıp
çöpe attın. Bir bulantı geçti midenden,
banyoya koştun, sifonu çektin. Salon
penceresinin kenarına yaklaştın. Bir
kırmızılık aktı bacaklarının arasından
ve fısıldadın: “Elveda karnaval”.
Peri annen, padişah babana kızmış
ve beşiği sallamayı durdurmuştu.
Yaşarken, hiçbir zaman söylemediğin bir cevap dolaşırdı dilinde. Haklıydın, seninki çok pahalıya patlamıştı!
____________________________
* "Nuryoldaş’a mektuplar – 1 (intiharım politiktir)" başlıkla yazı Feminist Politika’nın 9.
sayısında yayınlandı.
1 “Revolutionary Road” (2008) adlı filmden.
2 Hallac-ı Mansur’a ait olduğuna dair internet bilgisi.
3 Sylvia Plath, Sırça Fanus, s.77, Can Yayınları, 2005
4 Didem Madak, “Mutsuza Kim Bakacak”,
Grapon Kağıtları, Metis Yay. 2012
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Gidelim buralardan
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Bence erkeklerin kurduğu dünya, kendimizi sevmemek ve sürekli kendimizi onlara
sevdirmek için uğraşmak üzerinden dönüyor

N

Nilgün Yelpaze

e oldu ne bitti, neler düşünüldü taşınıldı, neyin gazına
geldim, neden kaçtım, nereye gidiyordum, bunların
tartışmasının hiçbir öneminin kalmadığı
o an gelip çattığında artık çok geçti. Koskocaman otuz kiloluk valiz ve ben, gece
çok geç saatte bir korsan taksinin içerisinde 120 km. hızla havaalanına doğru
gidiyorduk. “Abi dur Hisarüstü’ne geri
dönelim, çocuklarla bir bira daha içeyim
ondan sonra gidelim,” diyemeyecek kadar geçti.
Uzun upuzun bir yolculuk geçirdim.
Ruh halim o kadar sık değişiyordu ki, bir
an ağlamaklıyken bir anda içimden zıplamak geliyordu. Neye kalkıştığımı anca
anca idrak edebiliyordum; neredeyse
dört beş aydır gideceğim kesin olmasına
rağmen, kendimin kendime ait kocaman
bir hayatım olduğunun ve onu kendi başıma idare ettirmek zorunda olduğumun
asla farkında değildim. Sonra bir anda
havaalanından dev bir yarık açıldı ve ben
paralel evrene geçiverdim.
İşte her şeyin başında, kapısını çalıp
günlerce kalabileceğin dostlarının, hayatını yoluna koymak yerine kendini adayarak oyalanacağın bir sevgilinin, çok
darlanırsan kaçıp saklanacak ailenin, sokakların, eylemlerin, çaycıların, kitapçıların, yani yaslanabileceğin, güvenebileceğin hiçbir şeyinin olmadığı yerdeydim.
Hayırlı uğurlu olsundu.
Ne iş yaptığımın, ne vesileyle geldiğimin önemi yok. Anlatmak istediğim şeyler aslında kim olduğumuzla ilgili. Çünkü, bir anda gökten bana bir şey indi de
çok değiştim, Ajda Pekkan gibi kalbimin
dağılan her köşesini toplayıp bambaşka
biri oldum, gibi şeyler yaşanmadı. Hani
kendimizle ilgili çok iyi bilip hep şikayet edip de bir türlü değiştiremediğimiz,
sevmediğimiz yanlarımız var ya; işte
yepyeni bir yere gitmek, şikayet etmeyi
bırakıp tamamen yeni bir şey yapmak
demek. Hem çok zor hem de çok keyifli o yüzden. Sonra uzun süre aynı insanlarla birlikte oldukça kendini tanıma
ve tanıtma ihtiyacı duymadan yaşayıp
gidiyorsun. Bir anda yepyeni bir insan
sürüsünün karşısına çıkıp da sana “Sen
kimsin?” diye sorulunca, “Hakikaten,
kimim ben ya, bir saniye,” diyorsun. O
sırada o sorunun cevabını istediğin gibi
doldurabileceğini fark ediyorsun. Mese-
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la çok tatlı bir kadınla arkadaş olduk ve
kadın benim ne kadar samimi ve açık
olduğumdan, kendimi ne kadar dolaysız
ifade ettiğimden, ne kadar neşeli ve pozitif olduğumdan bahsetti. Sonra bunları
başkalarından da sık sık duydum. Gerçekten şaşkına döndüm. Bana sorsanız
ben dünyanın en negatif, en nemrut, en
suratsız, en donuk insanıydım çok yakın
bir geçmişe kadar. Kendime bunları söyleye söyleye böyle olmuşum, söylemeyi
bırakıp sadece yaşamaya başlayınca aslında öyle değilmişim. Sanırım bundan
aldığım tarifsiz doyumu şu hayatta hiçbir
işe, okula, master’a, kariyere, sevgiliye,
kocaya, şuna buna değişmem artık. Bunları böyle yazıyorum ki belki bir başkasının da işine yarar, yoksa kişisel gelişim
semineri gibi mi oldu?
Başka işimize yarayacak bilgiler düşünüyorum, mesela tacizin, erkek şiddetinin her yerde olduğu gibi. Ama ben
burada istatistik versem, karşılaştırmalı
analiz yapsam, ne fayda şimdi. Benim
burada yaşadıklarımdan öğrendiğim tek
şey varsa o da cesur olmak, çünkü ben
İstanbul’da direniş öncesine kadar sokakla kurduğum ilişkiyi minimuma indirmiştim; eski yıllara göre gece çok az
dışarı çıkıyordum, hep kenardan yürüyor, hatta çok sık taksiye biniyor, taksiciden bile kıllanıyordum. Öyle bir paranoya sarmıştı, bilmiyorum. Ve Polonya
da görece “rahat” ilan ettiğimiz Avrupa
ülkelerinden birisi kesinlikle değil. Hatta bir keresinde çok saçma bir şekilde,
düzgünce azarlayabilmek için “Keşke şu
amca yerine Türkiyeli bir tacizci olsay-

dı da gününü gösterebilseydim,” dedim.
Ama işte dedim ya taciz, şiddet filan her
yerde, önemli olan sokakta olmak, orada o an varlık göstermek, senin başına
gelir gelmez, o bir şey değil, ama sen
buna rağmen bununla savaşmaya hazır
ve nazır, istediğin gibi sokağa çıkmayı
göze alıyor musun, mesele sanırım biraz buymuş. Benim elime böyle bir şans
geçti, sonuna kadar kullanıyorum; sonra
gecenin dördünde-beşinde, sadece iki üç
gündür kaldığım Varşova’da otobüsü,
durağı, hosteli tek başıma sağ salim bulunca kendimi süper kahraman filan gibi
hissediyorum. Sokakta şarkı söyleyerek
dans ederek koşturan birine dönüşüyorum. “Bakın ben buradayım!” diye herkese el sallayasım filan geliyor. Tamam,
daha fazla abartmayacağım.
İşte biraz böyle, aslında ufak ufak bir
sürü karşılaşma hikayem var, ama nedense benim kafa bugün kendini tanıma,
kendini sevme meselesine eğildi. (Bence erkeklerin kurduğu dünya, kendimizi
sevmemek ve sürekli kendimizi onlara
sevdirmek için uğraşmak üzerinden dönüyor. Gönül ister ki herkes hırslarından,
egosundan, kendine yönelttiği “Kendime
bir erkeğin gözünden baksam on üzerinden kaç puan veririm?” süzgecinden kurtulsun, kimse kimseyi iplemesin canı ne
isterse onu yapsın koşsun, coşsun, gülsün, eğlensin.) Tebdil-i mekanda gerçekten ferahlık varmış, var. Gezmeye gelmek isteyen olursa Poznan/Polonya’dayım beklerim, okumak isteyen olursa
şuraya da beklerim: www.polontube.
blogspot.com

KADINLIK HALLERİ

Meryem’e özür borçluyum

Keşke kadın olduklarını unutmadığımız Meryemler alanları doldursalar, direnirken
geliştirdikleri çözüm pratikleri ışık tutsa yolumuza

S

S. Dilek Şentürk

Utancımdan 8 Mart etkinliklerine,
yürüyüşe katılacağımı söyleyemiyorum.
Acil bir işim çıktı yalanıyla evden çıkıyor, Meryem’in kapattığı kapının dışında kalıyorum. Aramıza bu kez de mesafeleri, Meryem koyuyor. Düşünüyorum
elektrik süpürgesinin sesinin duyulduğu
kapının ardında bir müddet. Kafam karışık, ruhum azapta. Geri dönüp Meryem’i
alıp gidesim var, ama gelir mi ki Meryem? Daha önce neden sormadın peki?
”Gelemem” diyecek hadi, uğraştın mı
hiç gelmesi için, emek verdin mi? Mücadelede Meryem’le omuz omuza olmak,
asıl emeği bu yolda harcamak neden gelmiyor aklıma! Örgütteki arkadaşlarından
dayanışma içinde çok şey öğreneceğini biliyorsun, buna gayret ediyorsun da
Meryem'lerden öğreneceklerini neden
hafife alıyorsun? Kapının ziline yönelen
elimi çekiyorum aniden, korkuyorum
duyacaklarımdan. “Sen mesafe koyuyor,

ürekli uyarsam da bana “abla”
demekten vazgeçemeyen kadın. “Yaşça benden büyüksün,
deme böyle, ismimle seslen...”
deyişlerime; “Diyemem abla!” yanıtını
veren kadın… Benim, senin, bizim gibi;
sırf kadın olduğu için mağduriyetler yaşatılan ve bunların farkında olan kadın.
Doğduğunda “baba evine”, evlendiğinde
“koca evine” yol alırken bohçasına ikincillik tıkıştırılmış, içimizden biri, hepimizden biri Meryem.
Ben işte bu Meryem’e özür borçluyum. Toplumsal cinsiyet rollerinin yüklediklerinin yanı sıra, yoksulluğunu ikinci bir kambur gibi taşıyan kadındı Meryem. Beş yıl gidebilmişti okula, köyünde
ortaokul, lise yoktu. “Ancak oğlanları
gönderebildiler şehre okumak için” derken dilinde durumu normalleştirse de,
isyanını ve öfkesini dişlerinin arasında zor zapt eden
kadındı Meryem. Evet, pek
çok değil, bir tek diploması
vardı, yoksuldu ama kadındı; içimizdendi. Ben o an
onun hepimizden olduğunu,
içimizden olduğunu düşünemedim mi? Ne kadar farklı
olabilirdi ki kulvarlarımız?
Meryem evinde ve başka
evlerde temizlik yaparken,
ben de sorumlu değil miy- Chantal Joffe
dim evimin temizliğinden?
İkimiz de taşımıyor muyuz
kocamızın soyadını? Bunları bilerek nabeni yok sayıyorsun” dese ne diyeceğim,
sıl atladım Meryem’in kadın olduğunu,
“Senden iyi çözüm bulurum da diplomam
nasıl?
yok, yoksulum diye buradayım işte, sen
Feminist kimliğime örgütlülüğü eklegit kurtar kadınları!” dese ne diyeceğim,
diğim yıldı. Tarih 8 Mart. Meryem belli
“Beni ister mi okumuş yazmış kadınlar?”
aralıklarla geliyor, düşünemiyorum bir
dese ne diyebileceğim gelmiyor aklıma o
dahaki gelişinin 8 Mart’a denk düşepanikle. Kalıyorum öylece. Azabıma güceğini, ertesi gün gelmesini söylemek
nahlarım ekleniyor. Pişmanlığımla, kenaklıma bile gelmiyor. Çıkıp geliyor o
dime kızgınlığımla ayrılıyorum kapının
sabah, başlıyor işe. Bir ara “Kadınlar güönünden, düşüyorum yollara.
nün kutlu olsun” diyerek hediye paketini
Kadın olduğunu unuttum ben
uzatıyorum Meryem’e. “Sağ ol abla...”
Meryem’in, kadınlar gününü değil! Kadiyor ve hâlâ sızısını hissettiğim, her 8
dın olan benim! Meryem kim? Belli araMart’ta içimi yakan cümlelerle devam
lıklarla evimize gelen, belimiz ağrıdığı
ediyor: “Belediye eğlence düzenlemiş
için kocamla benim yapamadıklarımızı
kadınlar için, mahalleli hep gidecek, ben
yapan, evi derleyip toparlayan biri. Sevde gidecektim, ama iş günümdü bugün.”
miyor muyum Meryem’i? Bilakis, çok
“Meryem kusura bakma düşünemedim,
seviyor ve aklımca kolluyorum. Ücregeç değil bırak işi git; beni üzme! Yarın
tini istediğinden fazla verip, marketten
gelirsin.” desem de “Yok abla bu daha
aldıklarımla dolduruyorum çantasını her
mühim!” diyor.
seferinde. Ben Meryem’i böyle seviyo-

rum işte! Belinin ağrıyıp ağrımadığını
sormuyorum mesela. Kadınlar gününde
hediyesini de ihmal etmiyorum ama. Biliyorum ki öncelikle temel ihtiyaçlarına
harcayacak Meryem kazandığını, kendisine özel şeyler almaya sıra gelmeyecek. Onları ben alıyorum özel günlerde.
Böyle de ince düşünüyorum işte! Ama
iş Meryem’in kadın olduğuna gelince o
hiç mi hiç gelmiyor aklıma. Kadın olan
benim, kurtuluş mücadelesini de ben
veririm, Meryem’in işi değil o! Oysa
Meryem’den, Meryem'lerden öğreneceğim o kadar çok şey var ki. Meryem’in
hayatı, karşılaştığı haksızlıklara, sömürülere karşı ürettiği müthiş zeka ürünleri
olan pratiklerle dolu. Var olmak adına,
parasını elinden alan kocasına; oğullarına; emeğini hâlâ bu gün olmuş sömüren
anne baba, kardeşlerine; kızları aracılığı
ile emeğini sömürmek isteyen damatlarına; işe gittiği için “namusunu” sorgulayan komşularına karşı üretmiş olduğu pratikleri bu yazıya sığdırmam mümkün değil elbette. Meryem kendine
dayatılanların farkında, şartları onu “cin” gibi bir kadın
yapmış. Tüm bunları bilmeme rağmen Meryem’in kadınlar gününü kutlarım ben,
ama kadın olduğunu unuturum. Alanlarda mücadelemi
ederim. Kimin mücadelesi?
Elbette “biz kadınların”!
Eylemdeyim. 8 Mart Kadınlar Günü! Şehrin ana caddelerinde yürüyor, tüm kadınları -Meryem hariç, o temizlik yapıyor bugünbizimle birlikte olmaya, dayanışmaya
çağırıyor, sesimizi duyuruyor, sözümüzü
söylüyoruz. Hepimiz kadınız ve kadın
olduğumuz için buradayız, patriyarkanın ve kapitalizmin dayattıklarına karşı
isyandayız.
Taşıdığım döviz, arkasında yürüdüğüm pankart etime, canıma battı o gün.
”Meryem’in kadın olduğunu unutmuşsun
ya, ne işin var burada!” diyerek zehir ettim kendime günü. Kendimden utandım.
O gün bugündür her 8 Mart’ta Meryem’e
olan özür borcumu hatırlar, kendimi hiç
affedemem. Meryem’le daha sonraları
bu konuyu utancımdan konuşamadım.
Keşke kadın olduklarını unutmadığımız
Meryem'ler alanları doldursalar, direnirken geliştirdikleri çözüm pratikleri ışık
tutsa yolumuza.
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Nasıl feminist oldum?

NASIL FEMİNİST OLDUM?

Feminist hareketten, kadınlık deneyimi yaşamış, yaşayan tüm kadınlarla tanışmak,
birlikte mücadele etmek çok öğretici. İnsanı güçlü kılıyor. Yalnız olmadığımı ve
olmayacağımı bilmekse harika…

12

Tuğçe Sarıgül

-13 yaşındaydım. Annemin
"Kadının Adı Yok" kitabını
gizli gizli okuyordum, çünkü
içinde pipi, kuku, sevişmek gibi, benim yaşımda bir çocuğa “kışkırtıcı ve ayıp” gelen
kelimeler ve başka şeyler vardı.
Annem evde yokken konsolun önüne
oturup yerde kitabı okuyor, annemin gelmesine yakın yine yerine koyuyordum.
Cinselliği keşfetmeye başlamıştım. Akşam
olup yatağıma girince orada yazılanları düşünüyor, içimden bir şeylerin akıp gitmesine engel olmuyordum.
Anneme “Sevişmek ne demek?” diye
bile sormuştum, bilmeme rağmen! Vereceği cevabı, sorumu nasıl karşılayacağını
merak etmiştim. Hatta bir keresinde sınıf
arkadaşıma, içinde yazılanları yine aynı
yerde göstermiştim. Okuduklarımıza kıkırdamış, ayıplı bölgeden kalkmıştık.
Ortaokulda vücudumuzu tanıtan ve
ped dağıtılan bir bilgilendirme yapılmış, buna yalnızca kız öğrenciler katılmıştı. Sınıfa girdiğimde bizimle dalga geçip “size ne
verdiler” diyen oğlanın suratına,
“bunu verdiler” diyerek pedi
fırlatmam, belki de, o kitaptaki
solucanları ellerine alıp erkek çocukları korkutan kız çocuğu sayesinde olmuştur.
O yaşıma kadar ve sonrasında da
ailemde şiddet olayları yaşanıyordu.
Babamın anneme bitmek bilmeyen;
“Neden camdan baktın?
Neden o kıyafeti giydin?
Neden kardeşlerime/anneme/babama
ters davrandın?
Neden salataya limon koymadın?
Neden kapıya gelen pazarlamacıdan
yorgan aldın?
Neden perde açıktı?” gibi soruları ve
şiddeti, annemin isyanı, daha 5-6 yaşında
olan ufacık bir kız çocuğu için, “yardım et”
çığlığı oldukça yıpratıcıydı. Derken, büyüdüm.
Şiddete şahit olmuş bir kız çocuğu olarak, erkeklere karşı öfkeliydim.
Platonik aşklarım ya da küçük yaşıma
rağmen sevgililerim oluyordu, yine de zaman zaman onlar da dahil tüm erkeklerden
nefret ediyordum. (Feminizmin erkek düşmanlığı olduğunu ise hiçbir zaman düşünmedim.)
Minibüste dedem yaşında bir adamın
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tacizine uğramıştım ve bu sonradan yaşayacaklarımın ilkiydi.
Kambur yürümeyi deniyordum, göğüslerim belli olmasın istiyordum.
Bir gün annemle kavga eden ev sahibimiz, “Sen kendi kızına bak. Sokaklarda
erkeklerle oynuyor” demişti. Daha 10’lu
yaşlarımın başında “mahalle baskısına”
maruz kalmıştım.
Şiddetin her türlüsüyle tanışmış bir çocuk olarak, Duygu Asena’yla da tanışınca
bunların yalnızca benim başıma gelmediğini anladım. Ardından okuduklarım ve
gözlemleyip duyduklarım da öğrendiklerimi pekiştirdi.

Üniversite için Eskişehir’e gelişimin
ikinci yılıydı. Politikayla uğraşmaya başlamıştım. O zamana kadar kendimi “kadın
konusuna duyarlı” biri olarak tanımlıyordum. 2006’da ise artık feministtim ve bunu
söylemek, kendini bilmek, tanımak, ait hissetmek şahane duygulardı.
Yolda algılarım açık yürümeye başladım. Annemin çocukluğumdaki uyarılarına, benim korkularım da eklenince, laf atılıp tacize uğramalar kavgayla sonuçlandı.
Asla sessiz kalmadım. Ne kendi yaşadıklarıma, ne de diğer kadınların yaşadıklarına…
2008 yılı feminist tiyatro yaptığımız
dönemdi. İletişim Fakültesi’nden birkaç

öğrenci, ödev konusu olarak -oldukça farklı bir topluluk olarak gördükleri- bizimle
röportaj yapıp oyun çıkarma sürecimizi çekiyor, oyunumuzun belgeselini yapıyordu.
Oyun aşamaları bittikten sonra, röportaj
kısmına geçildi. Teker teker konuştuk. Sorulardan biri neden feminist olduğumuzdu.
Bir travma yaşadığımızı anlatmamızı
istiyorlardı sanırım, zira cevaplardan tatmin olmadıklarını anlamıştık. Bir taciz,
tecavüz, şiddet… Günlük hayatta birçok
şey yaşıyorduk, ama hiçbirimizin farklı bir
hikâyesi yoktu. En çekicisi yine benimkiydi belki de… En azından(!) bir şiddet olayı
vardı.
Topluluğumuzun çoğunluğu kendini “feminist” olarak tanımlıyordu. Bir iki
arkadaşsa kadın sorununa duyarlıydı ve
feminizmi anlamaya çalışıyordu. Röportaj sonunda birbirimizle konuştuğumuzda
gördük ki, neredeyse hepimiz aynı cevapları vermişiz. Sorulan sorulara
epeyce güldük.
Bizi ve oyunumuzu, onların
“normal” gördüğü şeyleri ters
düz edişimizi, olayları yorumlayışımızı değişik buluyor, bizi
bir türlü çözemiyorlardı. O
acayip bulduğumuz soruların
kaynağı buydu belki de…
Hem tiyatro hem de örgütlenmem sayesinde Duygu
Asena’dan başka kadınlarla, feministlerle ve şiddet türleriyle de
tanıştım. Frida Kahlo hayranı oldum.
Ulrike Meinhof, Slyvia Plath, Camille
Claudel’in hikâyelerini yaşadım, gözlerimi
yaşarttı bu kadınlar.
Ama bana güç verdi. Çok şey öğretti,
öğretmeye de devam ediyor.
Elbette bu kadar değil. Feminist hareketten, kadınlık deneyimi yaşamış, yaşayan tüm kadınlarla tanışmak, birlikte mücadele etmek çok öğretici. İnsanı güçlü kılıyor. Yalnız olmadığımı ve olmayacağımı
bilmekse harika…
Benim için:
Feminist olmak, “travma” yaşamış olmayı gerektirmez.
Feminist olmak, yalnızca kadın olmamızdan kaynaklı yaşadığımız şiddete karşı
çıkmaktır.
Feminist olmak, kadınları anlamaktır.
Feminist olmak, kadına karşı her türlü
ayrımcılıkla mücadele etmektir.
Stella Ovadia’nın dediği gibi, feminist
olmak “kadınları sevmektir”.

KİTAP

Yazko Somut 4. Sayfa - İlk Feminist Yazılar

Yayına Hazırlayan: KADIN Kültür
İletişim Vakfı ve Stella Ovadia, Evin
Doğu.
12 Eylül döneminde faaliyet gösteren Yazarlar Kooperatifi Yazko'nun
haftalık yayını Somut'un kadın sayfası
4.Sayfa pek çok kadının feministlik sürecinin ilk göz ağrısı oldu. Yayın hayatı
pek uzun sürmese de birçok kadının düşüncesinde değerinden bir şey kaybetmedi. Öyle bir enerji saklıydı ki 4.Sayfada, kadınlar o enerjiyi ödünç alarak,
büyüttüler ve bir harekete dönüştürdüler.
Ilk kez bir gazetede “don-sutyenmakyaj-mutlu evlilik-iyi yemek yapmak” ile ilgili öğütlere yer vermeyen
bir kadın sayfası yapıldı ve bu sayfanın
yapılmasıyla Türkiye’deki kadın hareketi kendine yeni bir yol aramaya karar
verdi, aradı, nice yollar buldu, sonrasını
da kimse durduramadı.
Somut'un 4.Sayfası Türkiye'de ka-

dınların kamusal tarihi açısından olduğu kadar bireysel
hayatları açısından da bir eşiği işaretledi, feminist teorinin
keşfedilmesine yol açtı. Eleştirilere rağmen feminist fikirler karşı konulamaz bir hızla
yayıldı ve Yazko-Somut'un
her sayısında 4. Sayfa yeni
imzalarla zenginleşti.
30.yıl Kitabı'nda Somut'un
4.Sayfa'sındaki
yazıların
tümü, o zaman yazı yazmış
kadınların bu derleme için kaleme aldıkları yeni yazıları ile
Feminist Harekete katılan pek
çok kadının bu ilk feminist
yayını değerlendirmeleri var.
30 yıl önceki ilk feminist
yazılardan, Feminist dergisi ile
sonraki feminist yayınlara ve bugünkü
mücadelelere uzanan hattın algılanmasına katkıda bulunacak ve arşiv değeri

yüksek olan bir kitap.*
*Notabene Yayınları’nın tanıtımından alınmıştır.
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Şile’den Seferihisar’a:
Sosyalist Feminist Kolektif 6. Kampı
Erkek şiddetine maruz kalmış kadınlarla, kendi hayatlarımızla bağlantısını
kurmaksızın dayanışmanın bizi yabancılaştırdığını, bunu konuşmanın yollarını
açmamız gerektiğini dillendirdik

S

Müge Yetener

FK’nın 6. kampını da geride
bıraktık. Kampımızı, ağustos
ayının son günlerinde, 29-30-31
Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde,
Seferihisar’da gerçekleştirdik.
Kolektif bir çalışma sonucu hazırladığımız kampımızda, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Eskişehir, Sinop, Muğla,
Kocaeli ve Samsun illerinden olmak üzere, kimisi SFK’lı kimisi SFK dostu ve 14
yaşından küçük dostlarımız da dâhil 108
kişiydik.
Temel konularımıza politik gündemin güncel tartışmaları eklenince, dört
gün olarak kararlaştırdığımız kamp süremiz zorlukla yeterli oldu. Haziran ayında Türkiye gündeminde önemli bir yer
tutan Gezi süreci, feministler
açısından da etraflıca değerlendirilmeyi hak ediyordu.
6. kampımız, geride bıraktığımız beş yıla dönüp bakmak, aldığımız kararları ve
yürüdüğümüz yolu değerlendirmemiz için de vesile oldu.
Yenilenmenin, bizim dışımızdaki kadınlara ulaşmanın,
iletişimimizi arttırmanın yollarını birlikte düşündük, değerlendirdik. Feminist olmak,
kendi politik alanını genişletme misyonunun yanında aynı
zamanda özne olduğumuz bir
hal. Feminist örgütlenmede çoğalmanın
ve genişlemenin asıl hedef olmayışı,
yeni karşılaştığımız kadınlara kendimizi
ve politikamızı anlatmak açısından kafa
yormamız ve bunu sol siyasetin yöntemlerini kullanmadan yapmak gerektiğini
konuştuk. Birbirimize değmenin, birbirimizi tanıyarak deneyimlerimizi aktarmanın en değerli fırsatı kamplarımızdı.
Eğlenmeyi ve birlikte zaman geçirmeyi
de ihmal etmedik.
Aile kampanyasını ve geldiğimiz
noktayı tartışmaya açtık. Aile kampanyasının hepimiz için sarsıcı ve dönüştürücü
bir söylem içeriği olduğunu; kendimizi,
hayatlarımızı yeniden düşünmeye yol
açtığını; hepimiz aile içinde var olsak da
özel hayatlarımıza değen, ailenin üzerimizdeki baskısını deşifre eden, güçlen64
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diren bir kampanya olduğu konusunda
hemfikir olduk. Aile dışında somut alternatifler oluşturma arzusu ve bunun
bugünden yarına oluşmasındaki zorluk,
zaman zaman kendimizi heyecansız bulmamıza neden olduysa da, "Aile dışında
hayat var" sözünün kendisinin güçlü ve
önemli olduğunda hemfikir olduk.
Uzun süreli heteroseksüel ilişkileri,
aileyi, evliliği, aile içindeki emek sömürüsünü, şiddeti sorgulamaya ve deşifre
etmeye, kadın dayanışmasını güçlendirmeye, aile dışındaki hayat biçimleri üzerine düşünmeye devam edeceğiz.
Cinsel saldırılar ve cinayetle sonuçlanmayan erkek şiddeti üzerine feministlerle ortak bir kampanya yürütme önerisi
paylaşıldı. Özellikle Gezi olaylarıyla belirginleşen gözaltında taciz ve tecavüzü
gündemleştirmeye devam etme kararı

verildi.
Sözümüzü mahkemelerde dillendirmek, politikleştirebildiğimiz davaları
takip etmek üzerinde durduk. Ancak
hukuk çerçevesini aşan bir mücadeleyi
önümüze koymanın önemini ve gereğini
de vurguladık.
Erkek şiddetine maruz kalmış kadınlarla, kendi hayatlarımızla bağlantısını
kurmaksızın dayanışmanın bizi yabancılaştırdığını, bunu konuşmanın yollarını
açmamız gerektiğini dillendirdik. Hepimiz cinsel şiddetin öznesiyiz, öznesi olabiliriz. Şiddeti kendi hayatlarımız üzerinden anlatmanın yöntemini konuşurken
erkek faili teşhir etmek/politikleştirmek
ikilemini de tartıştık.
Ekoloji, çevre ve mekanların tasarımıyla feminizm ilişkisini tartıştık, üze-

rinde daha fazla düşünme ihtiyacımız
olduğunu konuştuk.
“Özel alan politiktir” diyoruz, “peki
özel alanlarımızı yeterince politikleştirebiliyor muyuz?” diye sorduk. Feminist
duruşumuzla çelişen pratiklerimiz olması
halinde, yaşadıklarımızı politikleştirebilmenin, bunu paylaşabilmenin önemini,
birbirimizi güçlendirmenin değerini konuştuk. Çoktandır ihmal ettiğimiz bilinç
yükseltme gruplarını yeniden oluşturma
kararı aldık.
Ev ve iş yaşamını uyumlulaştırma
politikaları söylemiyle, kadınlar, ev işlerini aksatmadan yaparken, güvencesiz ve
yarı süreli çalışmaya mahkum ediliyorlar. Ev içindeki cinsiyetçi iş bölümünü
ortadan kaldırmadan verilen “hakların”
ev işlerini ve bakım emeğini kadınlara
sabitleyeceğini; kadınlara güvenceli, tam süreli istihdam
istemekle birlikte, ev emeğine
karşılık olarak emeklilik hakkı
talebimizi de konuştuk.
Patriyarkayı güçlendiren
önemli bir araç olan heteroseksizmi konuştuk, bu konuda
eşcinsel ve biseksüel kadınlar
olarak kendi deneyimlerimizi
de konuşacağımız komisyonlar oluşturmaya karar verdik.
Kürt kadın kurtuluş mücadelesi yürüten kadınlarla hem
barış hem de feminist gündemi oluşturan meselelerde mücadeleyi
ortaklaştırmanın önemini ve feminizm
açısından nasıl bir güçlenme sağlayabileceğimizi tartıştık. Bu konuda bağımsız
feminizmin önemini esas alarak, mücadeleyi ortaklaştırmanın bağımsızlığı ne
kadar etkileyebileceğini tartışan arkadaşlarımız olduğu gibi, bu ortak mücadelenin gerekliliğini ve güçlendiriciliğini
vurgulayan arkadaşlarımız da vardı. Sonuçta ortak bir konferans düzenlenmesi
konusunda hemfikir olduk.
Önümüzdeki sayının konusunu, hem
aileyi sorgulamaya devam etmek hem de
patriyarkayı aşındırıcı bir olanak olarak,
tek eşliliğe karşı çok sevgililiği tartışmaya ayırdık.
6. SFK kampından umutla ve dayanışmayla ayrıldık.

TECRUBEDEN TERCUMELER

İki tanem benim

Bizimki gibi istikrarlı duygusal ilişkiler ancak toplumun uçlarında yaşanıyor ve
bizler kültürel olarak görünmeziz

C

Charlotte Cooper1

harlotte Cooper’in ilişkilerinden biri 23 diğeriyse 16
yıldır devam ediyor.
İlişkimizin birinci yıldönümünde kız arkadaşım ismimi göbeğine dövme yaptırdı. Neyse ki fazla paniğe kapılmadım. Onunla tanıştığımda
başka biriyle yedi yıldır devam eden bir
ilişkim vardı. Seri tek eşlilik, tanıdığım
birçok lezbiyen için olağan sayılmakla
birlikte biseksüel kadınlar için durum
böyle değil. Fakat ben kız arkadaşımla
birlikte olmak için o diğer kişiden ayrılmadım; hâlâ birlikteyiz. Yani iki partnerim var.
Biriyle uzun süre birlikte olmak harika ve iki kişi tarafından sevilmek de
çok güzel bir his! Beraberliğimiz çok
iyi gidiyor ama diğer insanların işimizi
her zaman kolaylaştırdığı söylenemez.
İnsanlara ilişkilerim konusunda açılmak
genellikle şu üç cevabı da beraberinde
getiriyor: “Tabii, birbirlerinden haberdarlar”; “evet, kıskançlık bazen sorun
olabiliyor ama zannettiğiniz kadar çok
değil”; “hayır, televizyon şovunuza katılmak istemiyorum”. Ailelerimiz en hafif tabirle bizden utanıyor, çoğu zaman
bize düşmanca yaklaşıyorlar. Genellikle
arkadaş çevremiz tarafından yalnızlaştırılıyoruz çünkü ilişkimiz onları kızdırıyor. Çoğu zaman insanların içten
içe ilişkimizin bitmesini beklediklerini
hissediyorum, böylelikle kendi tek eşliliklerinin evrensel olarak çok eşlilikten
daha üstün olduğunu kanıtlamış olacaklar. Cinsel arzular ve cinsel istismar
konusunda çok fazla klişe var ve bazen
insanlar işi abartabiliyor: Bir keresinde,
müşteri olarak gittiğim bir danışmanlık
şirketinin müdürü bana açık açık partnerlerimi nasıl becerdiğimi sorunca şirketle ilişkimi tamamen kestim.
Ayrıca bir de evlilik meselesi var.
İlişkilerimden biri 23 diğeri de 16 yıldır
sürmesine rağmen, bizimki gibi istikrarlı duygusal ilişkiler ancak toplumun
uçlarında yaşanıyor ve bizler kültürel
olarak görünmeziz. Yaşımızın ilerlemesiyle birlikte, ölüm, hastalık ve para gibi
konular devreye giriyor ve ben bunlarla
nasıl baş edebileceğimizi pek bilmiyorum. Partnerlerimden birinin bedensel
engelli olması da bakım ve güven meseleleriyle ilgili sorunları arttırıyor. Evlilik bu gibi konularda ya da miras ve ver-

gi meselelerinde işe yarayabiliyor, fakat
ben evlenmek istesem bile bu tamamen
imkansız. 2013 yılında yasalaşan Evlilik
Kanunu eşcinsel çiftlere bu hakkı tanımakla birlikte, evlenmeye kalkışmamız
durumunda ben ve iki partnerim yasadışı bir şey yapmış oluruz. Üçlü evlilik
kesinlikle bildiğimiz anlamda toplumun
yıkımı anlamına gelecektir, tek eşli olmak istemeyişimin altında yatan sebep
de aslında bu ve tam da bu yüzden çok
eşlilik asla toplumda kabul görmeyecek.
Çok eşlilik deneyimi olan birkaç
kişi tanıyorum, bunu yaşamak istediğini
bildiğim ama harekete geçmemiş olan
da bir sürü insan var. Ama bizim kadar
uzun süre çok eşli ilişki sürdüren fazla
tanıdığım yok. Benim gibi insanların,
çok eşli ilişkileriyle ilgili konuşabilecekleri ya da deneyimli kişilerden tavsiye alabilecekleri yerler yok. Her yıl
düzenlenen Poly günü ya da OpenCon
(opencon.wordpress.com) denen buluşmalar, daha ziyade karma grupların
geyik yaptıkları ve atölyeler düzenlediği toplantılar şeklinde oluyor. Bu yıl da
Ekim ayında Dorset’te mistik bir inziva
köşesinde birkaç gün sürecek bir buluşma gerçekleştirilecekmiş. Onlara iyi

toplantılar diliyorum ve orada oldukları
için mutluyum ama çok eşliliği, her zaman, onların yaşadığı şekilde deneyimlemek istemiyorum.
Bunca zaman sonra bile poliamor
camiasıyla ilişkimi nasıl koruduğumu
bilemiyorum. Birilerinin kendi kampanyaları için benim sevgililerimi iki boyutlu poster yüzlerine çevirmek istemeleri
hoşuma gitmiyor. Geçenlerde poliamor
ortamlarında öfkelendiğim konularla
ilgili alaycı bir yazı yazmıştım. (Yazıyı
Queer Zine Archive projesinin muhteşem sayfasından ücretsiz indirebilirsiniz; tinyu.com/polyzine). Hareketin kurucularından hippi Erk Oberon ve karısı
Morning Glory hakkında şikayet edip
durdum. Morning Glory keçileri sakatlamayı kendine iş edinmişti. Kadına
göre yavru iken keçilerin boynuzlarıyla
oynamak onları tek boynuzlu ata dönüştürüyordu. İşte böyle insanlarla muhatap
olmak durumundayım. Keşke bunları kafamdan uyduruyor olsam ama ne yazık ki
öyle değil. Tek boynuzlu atlardan bahsettiğime inanamıyorum. Benim güzel ilişkilerimin bunlarla ne ilgisi var?
___________________________
1 Çeviren Sezen Yalçın
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Feminizm hakkında beş yalan*
1- “Feminizm erkek düşmanlığıdır”

Biz feministler, kadınların haklarını savunuyor, erkek egemenliğine, kadın - erkek eşitsizliğine karşı
mücadele ediyoruz. Erkeklerin kendilerine birey olarak karşı değiliz; hatta kimimizin oğlu, torunu, erkek
sevgilisi ya da kocası var. Kimimiz ise hem erkekler, hem de kadınlara ya da yalnızca kadınlara âşık oluyoruz. Ancak, kadınların ezilmişliğini pekiştiren erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz ve diyoruz
ki; birey olarak tek tek erkekler ev işlerini kadınlara yaptırarak, çocuk bakımını kadınlara yükleyerek,
kadınların daha az kazanmalarından ve monoton, güvencesiz işlerde çalışıyor olmalarından fayda sağlar.
Dayak, taciz, tecavüz gibi kadına yönelik erkek şiddetinin farklı biçimleri, erkeklerin kadınlar üzerindeki
denetimini pekiştiren araçlardır. Feminizm erkek düşmanlığı değildir, ama erkek egemenliğine düşmanız,
tek tek erkeklerin kadınlar üzerinden fayda sağlamalarına kızgınız.

2- “Feministler çirkin ve şirret kadınlardır”

Biz feministler, kadınlara yapılanlara karşı elbette ki öfkeliyiz. Her gün üç kadının sevgilisi, kocası, nişanlısı
tarafından öldürüldüğü, evde ve sokakta tacize, tecavüze uğradığı, erkeklerle aynı işi yaptığı halde onlardan
daha az kazandığı, hem evde hem işte çifte mesai yaptığı, parti, sendika ya da meclis gibi siyasi alanlardan
dışlandığı bu koşullarda elbette ki öfkeliyiz. Elbette ki isyandayız. Bizim öfkemiz erkek dilinde şirretlik oluyor.
Çirkin kimdir? Erkek egemen güzellik anlayışı biz kadınlara, yıllara göre değişen belirli bir kalıbı dayatıyor. Örneğin, Marilyn Monroe ikibinli yıllarda ‘şişman’ diye etiketlenir, muhtemelen sürekli diyet yapardı.
Asla meşhur olamazdı. Biz bu erkek egemen kalıpları reddediyoruz ve her kadının güzel olduğunu düşünüyoruz. Öfkemizde haklıyız, çirkin ise hiç değiliz.

3- “Feminizm ahlaksızlıktır”

Biz feministler kimseye yalan söylemedik, insanlara kimyasal gazlar, TOMA’lar, plastik mermiler ile savaş
açmadık. Yoksuldan çalıp, zengine vermedik. Yeşili, doğayı rant uğruna yok etmedik. Bizim tek istediğimiz,
erkeklerin bedenimiz üzerinde çeşitli yollarla kurdukları baskıyı sona erdirmek. Bu yüzden, eteğimizin boyuna,
kiminle sevişeceğimize, nikahlı mı nikahsız mı yaşayacağımıza, çocuk sahibi olup olmayacağımıza erkekler ya
da devlet değil, biz kadınlar karar vereceğiz diyoruz. Ahlaksız olan biz değiliz.

4- “Feministler marjinal bir grup kadındır”

Kendisine ister feminist desin, ister demesin, bugün kadın haklarını, kadın – erkek eşitliğini savunan pek
çok kadın var. Bu kadınlar adalet saraylarında, mahkemelerde, mecliste, partilerde, sendikalarda, okullarda, fabrikalarda, iş yerlerinde kadınlara yapılan her türlü haksızlığa, erkek şiddetine, tacize, tecavüze karşı
direniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü her yıl on binlerce kadın hep birlikte kutluyoruz. Dolayısıyla
marjinal bir grup değiliz.

5- “Feminizm tuzu kuru, kentli, orta sınıf kadınlar içindir”

Farklı gelir düzeyi ve farklı etnik/ ırksal kökenden gelen tüm kadınlar, ortak bir ezilmişliği paylaşıyor.
Bugün gecekonduda yaşayan kadın da, şehrin merkezindeki kadın da kocasının ya da güvendiği farklı bir
erkeğin şiddetine mazur kalıyor. Çalışan kadınların yüzde 44’ü, çalışmayan kadınların ise yüzde 41’i kocasından hayatı boyunca en az bir kez fiziksel şiddet görmüş (Kaynak: TÜİK). Yine taciz ve tecavüz kadınları gelir
durumundan bağımsız olarak hedef alıyor. Hemen her kesimden kadın ev işini, yaşlı, hasta ve çocuk bakım
işini üstleniyor ve bu yüzden hem evde hem işte çalışıyor, çifte mesai yapıyor. Çalışan evli kadınlar günde 4
saat, çalışmayan evli kadınlar ise günde 5 saat 43 dakika ev işi yapıyor. Bu yüzden, ister beyaz yakalı, ister
mavi yakalı olsun ya da isterse dışarıda ücretli bir işte hiç çalışmasın, biz, bütün kadınlar emekçidir diyoruz ve
ortak ezilmişliğimize karşı, ortak mücadele ediyoruz. Feminizm bütün kadınlar içindir.
* www.sosyalistfeministkolektif.com adresinden alınmıştır.
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Kadın Panosu - Kadıköy
"Bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır"
etkinlik duyurusu - 1989

