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Merhaba
AKP-Cemaat kavgasının her gün yeni bir atakla
sürdüğü, Türkiye gündeminin çalkantılı sular misali hepimizi salladığı ve kendi politik hattımızı
güçlendirip büyütmenin önemini bizlere tekrar
tekrar hatırlattığı bugünlerde, yeni sayımızı hazırladık. Bu sayıyı, kadınların hep gündeminde olan
ancak AKP süreciyle birlikte daha da öne çıkan
bir konuyu, muhafazakârlığı tartışmaya başlamak
amacıyla, Ayşe Toksöz ve Özlem Barın imzalı bir
muhafazakârlık yazısıyla açmak istedik. Söz konusu tartışmayı, bir sonraki sayımızda dosya konusu
olarak sürdürmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz.
Bu sayımızın dosya konusu ise, feminist politikaya
içkin bir soru etrafında örüldü: Farklılıklarımızla
nasıl dayanışacağız? Bu soruya yanıt ararken,
farklılıklarımızla bir arada durabilmenin yollarına,
zorluklarına, güzelliklerine ve deneyimlerine daha
yakından bakabilmeyi umuyoruz. Bu sebeple; belki tam bir cevap bulmak değil, ama sorunun çok
yönlülüğünü ortaya koymak ve farklı cevaplarımızı
birlikte düşünmek amacıyla yazılmış; kadınlar arasındaki yaş, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet
kimliği, inanç gibi somut farklılıklara değinen çeşitli yazıların yanı sıra, farklılığı genel bir kavram
olarak ele alıp tartışan yazılar da okumanız için
sizleri bekliyor. Bu sayıda da söyleşiler yapmayı
sürdürdük: Gültan Kışanak, Rojavalı kadınlar ve
göçmen kadınlarla gündemimizden düşmeyen konular etrafında yaptığımız söyleşiler, dergimizdeki
yerini aldı. Geçtiğimiz 25 Kasım eylemine dair Hale
Çelebi ve Saadet Kıcır'ın yaptığı değerlendirmeyi
sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca; Beden sayfalarımızda Kadın Sağlığı Politikaları Forumları'nı
Filiz Ayla, Emek sayfalarımızda Gebe ve Emziren
Kadınların Gece Çalışma Yasağı'nı Lale Tırtıl
ve Özel İstihdam Büroları'nı Tuğba Özay Baki,
Mor Çatı sayfamızda Wave Konferansı'nı Martina
Patrizia Gaidzik yazdı. Sanat sayfalarımızda ise,
Balca Ergener'in anlatımıyla Semiha Es Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu'na, Asena Günal'ın anlatımıyla Neriman Polat ve Mürüvvet Türkyılmaz'ın
sergilerine, kısaca da olsa konuk etmek istedik
sizleri. Ayrıca her sayıda olduğu gibi, bu sayıda da
Kadınlık Halleri, Nasıl Feminist Oldum ve Çeviri
sayfalarımız ile haber ve kitap tanıtımlarımız da
sizlerle. Bu sayının kapak tasarımı için Zeynep
Özatalay'a çok teşekkür ederiz. Hepinize keyifli
okumalar…
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Muhafazakâr denetim artarken
derinleşen çatlak
Ahlâki değerler üzerine kurulu bir toplum imgesi, aslında iktidara talip olan(adam)lar
arasında yapılan pazarlığın üzerini örtmeye ve bu haysiyetsiz pazarlık sonucu ortaya
çıkan iktidar dengesini meşrulaştırmaya yarıyor
Ayşe Toksöz - Özlem Barın

S

on 30 yılda dünya genelinde muhafazakârlığın ve
denetim politikalarının artışı, muhafazakârlığın bir
tutum ya da üslup olmanın ötesinde,
iktidarın elinde saldırgan biçimde örgütlenen bir ideoloji haline gelişi üzerine
çokça tartışıldı. Bu tartışmaların vardığı ortak sonuç, neoliberal politikaların
pürüzsüz işleyebilmesi için saldırgan
ve keskin bir muhafazakârlığı hegemonikleştirmesinin şart olduğu. Hem iş
gücündeki esnekleşmenin, sosyal harcamalardaki kesintilerin ve kazanılmış
sosyal haklardaki gerilemenin doğurabileceği olası toplumsal itirazı bastırmak, hem de toplumsal ilişkileri bu
politikalardan doğan ihtiyaçlara uygun
biçimde yeniden şekillendirmek, neoliberalizm perspektifinden bir politik
yönelim değil, gereklilik. Yani yeni saldırgan muhafazakârlığın işlevi, sosyal
hak bilincinin yok edilmesi, toplumsal
örgütlenmelerin zayıflatılması, hakların
budanması ve depolitizasyon olduğu
kadar, toplumsal yaşantıyı aile ve cemaatleşme üzerinden yeniden şekillendirmek. Tüm bunlar, gittikçe otoriterleşen
bir devlet aygıtı eliyle, bir yandan baskı
ve denetim mekanizmalarının, bir yandan da hegemonyanın kuvvetlendirilmesiyle mümkün kılınıyor.
Bu derginin sayfalarında dünyayı saran ve sarsan bu sürecin en fazla kadınları etkilediğini, neoliberalizmin patriyarkayı tahkim etmek zorunda olduğunu
yeterince tartıştık ve yazdık. Bir yandan
cinsiyetçi iş bölümünün derinleştirilmesi ve ailenin güçlendirilmesi, diğer
yandan kadınlığın fıtrat, doğurganlık ve
annelik üzerinden yeniden tanımlanması, dolayısıyla kadın bedeni üzerindeki
patriyarkal denetimin güçlendirilmesi
gerekiyordu. Kısacası, neoliberal politikalar hem patriyarkayı güçlendirmeye
ihtiyaç duyuyordu, hem de bu güçlenmenin yapısal zeminini hazırlıyordu.
Bu yazıda söz konusu patriyarkal
saldırgan muhafazakârlığın neoliberal
kaynaklarını tartışmayacağız, bunu çokça yaptık. Burada amacımız, tüm dün4
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yada yükselişte olan bu eğilimin Türkiye'deki taşıyıcısı AKP'nin, üç çocuk/
beş çocuk söylemiyle başlayan, kürtaj
ve sezaryeni kısıtlamasıyla artan, kadınlara yönelik şiddeti önlemeyi aileyi
güçlendirme politikası olarak ören, kılık
kıyafetimize, sokakta "hamile hamile"
dolaşıp dolaşamayacağımıza, öpüşmemize, son olarak da "kızlı erkekli" yaşamamıza karışmaya kadar vardırdığı
muhafazakâr saldırısına biraz daha yakından bakmak. Bu muhafazakârlaştırma/
muhafazakârlaşma dinamiği bir kez
diyalektik olarak harekete geçtiğinde
neler olduğu üzerine düşünmek. Elbette
bunlar, bu yazı kapsamında sadece satır
başları düzeyinde yapılabilir.
Her şeyden önce, artan muhafazakârlıktan bahsederken bu kavramdan
ne anladığımızı biraz açmamız gerekiyor. Genel bir tanım sunmak güç;
muhafazakârlık sabit, durağan ve evren-

sel olarak aynı şekilde işleyen bir ideoloji değil ne de olsa. En genel biçimde muhafaza etme; geleneğin, manevi, ahlâki
ve dinî değerlerin korunması, bunların
sürekliliğinin sağlanması ve toplumsal
yaşantıda etkin kılınması çabası olarak
tariflenebilirse de, hepsinin ötesinde
kurucu bir unsura sahip: idealize edilen bir geçmişe özlem, nostalji. Bütün
pragmatizmiyle muhafazakârlık, geçmişe dönmeyi kendisine politik hedef
olarak koymasa bile kaynağını nostaljik
fanteziden alıyor. Bugüne uyarlanabilecek ya da bugünün kendisiyle uyumlu
hale getirileceği geçmiş, idealize bir biçimde muhafazakâr bilincin fantezisini
kuruyor. Elbette bu bir fantezi; geçmiş
ve gelenek de sabit, donmuş, durağan
bir olmuş olanlar / olagelenler bütünü
değil. Söz konusu olan, bugünün ihtiyaçları doğrultusunda fantastik düzeyde
tekrar tekrar şekillendirilen bir geçmişin
pragmatik biçimde kullanılması. Aynı
zamanda fantezideki idealleştirme yoluyla söz konusu pragmatik kullanımının üstünün örtülmesi. Din, tam da bu
noktada, ideali canlı tutmak adına hem
etkin bir araç, hem de bu idealin meşruiyet zemini. Ne de olsa tüm sosyal
hakların yok edildiği, Thatcher'ın deyimiyle, toplum diye bir şeyin olmadığı,
sadece bireylerin ve ailelerinin olduğu
ruhsuz bir dünyanın ruhu. Neoliberal
muhafazakârlığın, saldırgan olduğu ölçüde dinî muhafazakârlığı canlandırmaya ve yeniden oluşturmaya ihtiyacı var.
Üstelik tüm dinler, muhafazakârlığın
meşruiyet krizine cevap oluşturabilecek kurucu bir geçmiş ideal "altın çağ"
fantezisine ve nostaljisine sahip. Hatta
İslâmcı muhafazakârlığın eli bu konuda çok daha güçlü. Çünkü İslâm'ın altın çağı, peygamberinin hayatı sırasında
yaşama geçirilmiş bir devlet iktidarına, tarihsel bir döneme tekabül ediyor.
Kuran'ın ve de hadislerin toplumsal
hayatı, özellikle de toplumsal cinsiyeti
tanımlayan, cinselliği düzenleyen dünyevi realizminden besleniyor. Bu yolla
meşrulaştırdığı bir "fıtrat" kavramıyla,
modern biyolojik özcülüğün ötesine geçen, yasal düzeyde bile kadın erkek eşitliğini hoş görmeyen (zina, miras hukuku

vb.) bir şekilde cinsiyeti ve toplumsal
cinsiyet rollerini ayrıntılı bir biçimde tanımlıyor ve sabitleyebiliyor.
Fakat her muhafazakâr ideoloji,
özellikle de dinî muhafazakârlık, ideal
ve gerçek olan arasındaki çatlakta hareket etmeye mecbur. Toplumsal yaşama,
yukarıdan bir tasarımla büyük ölçüde
müdahale edilebilir. Muhafazakârlık,
devlet iktidarı eliyle kendini bir ideoloji olarak örgütleyebilir ve belirli bir
toplumsal düzen anlayışını gündelik hayata dayatabilir. Tüm bunlara rağmen,
bu ideolojinin gerektirdiği bütünselliği
ve tutarlılığı toplumsal hayatta yakalamak mümkün değil. Özellikle de yeni
muhafazakârlığın, neoliberalizmin bireyciliği, özgürlüğü, atomizasyonu ve
tüketimi bu kadar egemen kılan veçheleriyle yan yana işlemek zorunda olduğu bugünün şartlarında... Bir yandan
bireyciliğin pompalandığı ve aile gibi
"geleneksel" bağlardan özgürleşmenin vaat edildiği, diğer yandan otoriter
ve muhafazakâr bir iktidarın, toplumu
aile ve cemaat üzerinden yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir durumda
gittikçe pragmatikleşen, durumsal bir
muhafazakârlık ve zorunlu olarak çelişkiler, çatışmalar, "karmakarışık şeyler"
(dediğimiz gibi, ideal olanla gerçek arasında koca bir çatlak) ortaya çıkar. Çatlak bir yandan gittikçe derinleşirken bir
yandan da daha fazla müdahale gerektirir. Her müdahale çatlağı derinleştirir,
karmakarışık olanı, boğulmuşluğu ve sıkışmışlığı artırır. Muhafazakâr ideoloji
bir yandan da idealine pragmatik olarak
daha fazla asılmak, toplumu şekillendirmek için daha fazla denetim ve baskı
oluşturmak zorunda kalır.

…aile üzerine inşa
edilen toplum yapısına
bugün en büyük tehdit,
bireylerin, özellikle aile
içerisinde iktidardan
dışlanan kadınlar ve
gençlerin kendilerine
vaat edilen özgürlüğü
yakalamaya çalışması
Bu denetim ve baskının, cinsellik,
özellikle de kadın cinselliği ve bedeni
üzerine yoğunlaşması tesadüf değil elbette. Yeni muhafazakârlık, tıpkı "eski"
muhafazakârlık gibi patriyarkal bir damardan besleniyor ve kaçınılmaz olarak
kadınlara yönelik yeni baskı ve şiddet
biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bir yandan kadınların ücretli ve

ücretsiz emeğinin sömürülmesinin neoliberal politikalar açısından olmazsa olmaz
bir koşul olması, diğer yandan da kadın bedeni üzerindeki kontrolün muhafazakâr
söylemin sacayaklarından
birini oluşturması, hali hazırda tanık (ve aynı zamanda
hedef) olduğumuz saldırıyı
neredeyse zorunlu kılıyor.
Fakat bunun da ötesinde,
yukarıda tanımladığımız çatlağın, en azından geçici ve
kısa süreli olarak kapatılabilmesi adına, topluma biteviye
müdahale edilmesi gerekli.
Çünkü aile üzerine inşa edilen toplum yapısına bugün
en büyük tehdit, bireylerin,
özellikle aile içerisinde iktidardan dışlanan kadınlar ve
gençlerin kendilerine vaat
edilen özgürlüğü yakalamaya çalışması. Bunun sonucu olarak
otoritesi sarsılan (erkekler), hem bunu
yeniden kazanmaya, hem de bu yeni
özgür düzenden kendi paylarına düşeni
kapmaya çalışıyor. Genç erkeklerin gelecekte bir gün aile içindeki iktidara ortak edilebilecek olması, onlara yönelik
saldırının şiddetini sınırlıyor; fakat söz
konusu iktidar, kadınların bundan tümüyle dışlanması üzerine kurulu olduğu için kadınlar öncelikli ve açık hedef
haline geliyor.
Erdoğan'ın son incilerinden "kızlı
erkekli" tartışmasının ertesinde, ortalığı toparlamaya çalışan Arınç'ın açıklamaları, meseleyi belki de yapılan tüm
analizlerden daha net biçimde ortaya
koydu. Ne demişti Arınç? "Erkek tarafı
‘oğlum ne istersen yap' diyebilir… Ancak, sonunda çoğu zaman kaybeden kızlar oluyor. Yani bir mahcubiyeti ömür
boyu taşıyabiliyorlar." Yani mesele,
muhafazakâr toplum olmanın gerektirdiği bir etiği inşa etmekten ziyade, gerek fiziksel gerek sosyal baskı ve şiddet
üzerinden kadın bedeni ve cinselliğinin
denetlenmesi. Burada söz konusu olan
ikiyüzlülüğü ve bunun yarattığı tahribatı görmemek mümkün değil. Arınç'ın
açıklamasını, tecavüzcüleri ve kadın katillerini düzenli olarak aklayan yargıdan
bağımsız düşünebilir miyiz? Ahlâki değerler üzerine kurulu bir toplum imgesi,
aslında iktidara talip olan(adam)lar arasında yapılan pazarlığın üzerini örtmeye
ve bu haysiyetsiz pazarlık sonucu ortaya çıkan iktidar dengesini meşrulaştırmaya yarıyor. Bunun kaçınılmaz sonucu olan tümüyle ahlâk yoksunu toplum,
her daim yeni ve daha fazla müdahale

edilmesi mümkün bir alan oluşturduğu
ölçüde, muhafazakârlık daima (mevcut
koşullar altında tutmasının mümkün olmadığı) vaatlerle hegemonyasını koruyabiliyor.1

…her muhafazakâr
ideoloji, özellikle de
dinî muhafazakârlık,
ideal ve gerçek olan
arasındaki çatlakta
hareket etmeye
mecbur
Bu açıdan bakınca, kadınlar(ın cinselliği) konusunda sürekli bir alarm durumu yaratmak, yeni müdahale alanları
açmak açısından elzem. Bunu salt planlı
bir strateji, bir gündem saptırma oyunu
olarak yorumlamak da doğru değil. Dedik ya, ortada olan, "karmakarışık şeyler". Kadını kontrolsüz bir arzu, şer ve
fitne kaynağı olarak gören patriyarkal
din anlayışı zaten bir korkuyu alevlendiriyor. Bu korku üzerinden yapılan siyaset, bir yandan korkunun daha fazla
pompalanması (ve bu esnada belki de en
çok korku propagandası yapanların kadınlardan gelecek şerden korkmasını),
öte yandan sürekli ve giderek artan ölçüde kadınların baskı ve denetim altına
alınması üzerinden kuruluyor. Yani AKP
mecburen cinsellik konuşmak zorunda,
bizzat başbakanın ağzından cinsellikle
ilgili laflar çıkmak zorunda. Erkekler
arası pazarlıkla sabitlenen, arka planda
sarsılmaz bir fıtrat anlayışıyla meşrulaştırılan, kadın bedenini asli şer kaynağına indirgeyen bir anlayış, kadınların bu
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katı cinsiyet ayrımına dayalı toplumsal
dengeyi ve pazarlığı bozma potansiyeline karşı sürekli uyanık olmak zorunda.

Neoliberal
muhafazakârlığın,
saldırgan olduğu
ölçüde dinî
muhafazakârlığı
canlandırmaya ve
yeniden oluşturmaya
ihtiyacı var
Burada dinamiklerin çoğulluğuna
dikkat çekmemiz gerek: Bu çatlaktaki
özgürlük talebi artıp arzular harekete geçerken, bu cenderede çırpınanlar,
pragmatik başa çıkma yolları geliştirmek zorunda kalıyor. "Karmakarışık
şeyler", hakikaten de karmakarışık, tek
yönlü değil; sadece muhafazakâr ideolojinin ideal toplumsal düzenini parçalama potansiyeli taşımıyor, özgürleşmenin önünde toplumsal denetimi
de kendiliğinden oluşturuyor. Kadına
yönelik şiddet ve tecavüz artıyor, kadın

cinayetlerinde patlama yaşanıyor, siyaset yapan kadınlar hedef haline geliyor,
kürtaj yasaklanmadan etkili biçimde uygulamadan neredeyse kaldırılıyor...
Bu noktada "Türkiye toplumu
muhafazakârlaşıyor mu?" sorusu, tam
da bu karmaşa yüzünden doğru soru
olmayabilir. Çelişkilerin bu kadar keskinleştiği ve her bir bireyin dahi kendi
iç çelişkileriyle bu karmaşa ortamında
yol almak zorunda olduğu bir toplumda, genel eğilimlerin ampirik veriler
halinde belirlenip sabitlenmesi pek
mümkün görünmüyor. Bunun yerine,
içinde bulunduğumuz politik iklimi
kadınlar perspektifinden, patriyarkayı
muhafazakârlığa indirgemeden tartışıp
politika üretmek, feminizm açısından
daha öncelikli olmalı.
Belki de başlangıç noktamız, yukarıda saydığımız koşullar altında
"özgürleşme"nin, kadınları aynı zamanda şiddete daha da açık kılabilen
çelişkili doğası olmalı. Yani liberal bir
bakış açısından kurulacak özgürlük/
özel hayat savunusu söylemi, neoliberalizmle el ele işleyen yeni muhafazakâr
ideoloji karşısında fazla bir alan sağlamadığı gibi, hem muhafazakârlığa hem

patriyarkaya hizmet eder hale gelebilir.
Bu çelişkiyi dikkate almayan düz bir
yaklaşımın örneklerinden biri, feminizmin erkek şiddeti ve cinsel sömürüye
karşı geliştirdiği teşhir gibi yöntemleri
"ahlâkçı" olarak eleştiren, teşhiri özel
hayata saldırı olarak algılayan (ve Türkiye'deki toplumsal muhalefet içerisinde hayli yaygın olan) zihniyet. Nitekim
başından beri eşitsiz olan ilişkilerde
kolun kırılıp yenin içinde kalmasını buyurmak, ilişki içerisinde güçsüz konumda olanı ezilme ve sömürüyle baş başa
bırakmaya, bununla baş edecek kolektif
mekanizmaların geliştirilmesini önlemeye yarar ancak. Özel hayatın mutlak
dokunulmazlığını savunmak, bizleri
daha da yalnızlaştırıp güçsüzleştiren bir
siyasetin kapısını açabilir.

Kadını kontrolsüz
bir arzu, şer ve fitne
kaynağı olarak gören
patriyarkal din anlayışı
zaten bir korkuyu
alevlendiriyor
Buna karşı koymanın yolu, özel alanın politikasını yapmayı ısrarla sürdürmek olabilir ancak. Keza, yazı boyunca adlandırmaya çalıştığımız çelişkiler,
böyle bir politika aracılığıyla açığa çıkarılabilir, görünür kılınabilir, derinleştirilebilir ve en nihayetinde patriyarkaya
ve onun yeni muhafazakâr tezahürlerine
karşı etkin biçimde kullanılabilir. Bu siyasetin ufku, öznesi ve nesnesi belirsiz
bir özgürleşme söylemi ya da özel hayat
kabuğunun içine çekilme stratejisi değil, kadınları kolektif olarak güçlendirecek bir örgütlenme olmalı...
__________________________
¹ Burada "ahlâk yoksunluğu", bizim değil, bizatihi muhafazakâr söylemin tanımladığı bir
durum. Arınç'ın yazı içinde alıntıladığımız
açıklaması, bu önermemize de örnek teşkil
ediyor. Konunun ivediliğini ortaya koymaya
çalışan Arınç, "ortaokul seviyesinde 100 öğrenciden 45'nin sigara, 16'sının uyuşturucu,
onun dışında kalanların alkol kullanmaya
başladığı bir Türkiye"de yaşadığımızı bize
hatırlatıyor. Bu dehşet verici(!) istatistiğin
nereden geldiğini bilmesek de, ilginç olan,
Arınç'ın aslında AKP iktidarı altında gençler
arasında madde kullanımının yaygınlaştığını
kabul etmesi. Fakat elbette bunu, AKP'nin
başarısızlığı ya da politikalarının bir sonucu
olarak değil, ancak "muhafazakâr bir parti"
olan AKP tarafından çözülebilecek olan (ve
ne hikmetse, evlilik dışı ilişkiler önlenerek
çözülebilecek), dolayısıyla da bizi AKP'ye
mecbur bırakan bir olgu olarak sunuyor.
Haberin linki: http://www.haber10.com/
haber/435739/#.UnoLGvlFVe8
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Barış, çözüm, seçim ve temsil
süreçlerinde kadınlar...
Barış ve çözüm süreci, kadınların etkin mücadelesiyle gelişecek ve geniş kitleler
nezdinde meşruluk kazanacak. Yasalar da bize ayak uyduracak
Söyleşi: Nimet Tanrıkulu
ecliste kadın sözüyle
var olan Gültan Kışanak ile Yerel Seçimleri,
Diyarbakır
Belediye
Başkanlığı adaylığını konuştuk…

M

21. yüzyılda Kürt mücadelesi,
Ortadoğu dengelerinde önemli bir
yere sahip. Bu mücadele içinde Kürt
kadınları nasıl bir süreç yaşıyor?
Kürtler, 21. yüzyılda gelişen uluslaşma eğilimini demokratik değerler
üzerinden yaşıyorlar. Bu demokratik
uluslaşma sürecinde, kadın mücadelesinin önemli bir yeri var. Biz, 21. yüzyılı
kadın yüzyılı olarak değerlendiriyoruz.
Rojava'daki gelişmeler bu noktada büyük önem taşıyor. Rojava'da üç bölgeli
bir özerk yönetim anlayışı ile kurucu
meclis ilan edildi. Kurucu mecliste,
bütün farklılıklarla birlikte, kadınlar
belirleyici konumda temsil ediliyorlar.
Rojava'da bugün bir kadın devrimi yaşanmaktadır. Sadece temsili demokrasi
değil, kadınlara % 40 üzerinde kota ayıralım, azınlıklara da kota ayıralım, onlar
da mutlaka kendini yönetimde temsil
etsin, diyen demokratik bir anlayış var.
Ortadoğu'nun demokratikleşmesi, bu
sistemin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla doğrudan bağlantılıdır.
Kadınlar bu tartışmada önemli roller almalıdır. Çünkü savaş ve kaos ortamında,
olan Ortadoğu halklarından kadınlara
oluyor. Bugün Kürt mücadelesinde, kooperatif hareketi, komün hareketi, yerel
kaynakları koruma, ekoloji gibi politikalar ön plana çıkıyor. Kadınlar tüm
bu projelerde esas belirleyici konumda.
Ben bu yaklaşımın başarılı olacağını ve
sonuç alacağını düşünüyorum.
Geçtiğimiz aylarda Ortadoğu'da
bir kadın konferansı düzenlendi.
Ortadoğulu kadınların konferansa
yansıyan düşünceleri nelerdi?
Bu konferans Gezi olaylarına denk
geldiği için Türkiye'de yeterince tartışılamadı. Seçimlerden sonra bu konferansın ikincisini toplamak için bir çalışma
içinde olacağız. Ortadoğu'dan 20'nin
üzerinde ülkeden kadın temsilci katıldı.
Bu toplantıda, kadınların özgürlük
arayışının ne kadar güçlü olduğunu gör-

düm. Toplantıya katılan
kadınlar, Arap Baharı'na
ilişkin olarak "Kadınların
özgürlüğü ne olacak? Bu
bir sahte bahar… Biz
gerçek baharımızı arıyoruz," diyorlardı. Bu çok
önemliydi. Bütün Arap
ülkelerindeki kadınların
temsil edildiği Arap Kadınlar Birliği'nin Başkanı
gelmişti Yemen'den. "Ben
buradaki özgürlük arayışını görmek istedim, burası kesinlikle
bize güç katacak," demişti. Şunu gördük
ki, 20. yüzyıl Ortadoğusu'nda en çok
kadınlar mağdur olmuş. BAAS rejimleri de, İran'da şah rejimi de, sonrasındaki
İslâmi hareketler de kadınlar üzerinde
inanılmaz bir egemenlik ilişkisi kurmuş.
Ancak Ortadoğu'da kadınların özgürlük
arayışı çok güçlü… Gelen kadınların
tamamı, Kürt kadın özgürlük hareketini
yakından takip ettiklerini belirtip ortak
hareket etme arzularını dile getirdiler.
-Türkiye'de demokrasi güçleri ve
kadınların bir araya gelişiyle birlikte
seçim sürecine ilişkin neler söylersiniz?
Ben birlikte mücadele deneyimlerinin bize çok şey kattığını düşünüyorum.
Şu da çok önemli bir şey: İlk kez bu siyasal yapılar, gruplar, kadınlar, gençler,
farklı inanç ve kimliklerden insanlar,
"Bizim bir araya gelmemiz yetmez; bu,
sadece bir örgütler koalisyonu olmasın,
toplumsal zeminden güç ve destek alalım. Kendimizi bu toplumsal zeminin
içinde eritmeye hazırız," dediler. HDKP'nin oluşum süreciyle herkesin arzusu
ve özlemi gerçekleşiyor. Türkiye'de demokratik bir kulvarın gelişmesine izin
verilmiyor. Bu kulvarın açılmasında
kadınların mücadelesi etkili olacaktır.
Biz ilk kez bunun olanağını yakaladık.
"Acaba şuna ders vermek için şunun
yanında mı duralım" veya "Oluşan
kutuplaşma içinde bizim oylarımız boşa
gidecek," gibi anlayışların terk edilmesi,
HDP'nin kendi iddiasını, kendi politik
farklılığını net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor. Mesela, güçlü bir kadın
hareketi, güçlü bir gençlik hareketi,
güçlü bir Alevi hareketi, demokratik

siyasetin oluşmasını sağlayacak vazgeçilmezlerdir. Bunlar olmazsa siyaset bir
egemenlik ilişkisine döner. Bunu başarabilirse HDP'nin gelecekte Türkiye'nin
ana siyasal akımlarından biri haline
gelebileceğine inanıyorum.

…kafamda şu vardı:
Türkiye yüksek
siyaseti; çok
hiyerarşik, erkek
egemen ve tekçi.
Hal böyle iken orada
bulunmak çok fazla bir
şey ifade etmeyecekti;
toplumsal zeminde
mücadele etmek,
hayatı kendi içinde
dönüştürmeye
çalışmak daha
kıymetliydi
-Yerel seçimler, Kürt kadınları ve
Kürt halkı açısından ne anlam ifade
ediyor?
Kürtler açısından, özellikle de kadınlar
açısından, bu yerel seçim, kendi sistemlerini inşa etme konusunda iddialarını ortaya
koyacakları bir seçim olacak. Kürtler, bu
seçimlere kendi yerel yönetim anlayışlarını güçlendirdikleri ve çözüm gücü haline
dönüştükleri bir seçim olarak bakıyorlar.
Kendi sistemini inşa etmeyi, yerel yönetim
anlayışını hayata geçirmeyi, yasal değişiklikler konusunda bir zemin haline gelmeyi
arzuluyor Kürtler. Barış ve çözüm süreci,
kadınların etkin mücadelesiyle gelişecek
feminist
politika
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SÖYLEŞİ
ve geniş kitleler nezdinde meşruluk
kazanacak. Yasalar da bize ayak uyduracak. Yerel demokratik yönetim anlayışı,
bu seçimden sonra çok daha güçlü bir
şekilde inşa sürecine girecektir.

Mecliste oran yüzde
14’e çıktı sanırım…
Fakat bunlar niceliksel
değişimler. Egemen
erkek siyaseti, kadının
bir güç olduğunu fark
etti ve şimdi kadını
nicelik olarak öne
çıkarıyor
Bir milletvekili olarak, parlamenter mücadelenin kadın mücadelesine
etkilerine dair görüşlerinizi paylaşır
mısınız?
Ben 2007'de milletvekili olurken,
daha çok kadın hareketinin, kadın
kurumlarının desteği ve çabasıyla
bu görevi kabul ettim ve milletvekili
oldum. Ama benim kafamda şu vardı:
Türkiye yüksek siyaseti; çok hiyerarşik, erkek egemen ve tekçi. Hal böyle
iken orada bulunmak çok fazla bir şey
ifade etmeyecekti; toplumsal zeminde
mücadele etmek, hayatı kendi içinde
dönüştürmeye çalışmak daha kıymetliydi. Fakat, bunun yanı sıra, parlamenter
siyasetin de toplumsal dönüşüme bir
etkisi ve katkısı olduğunu gördüm.
Yani parlamentoda milletvekili olmak,
genel siyasete dair söz söylemek, genel
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siyaseti değiştirebilecek bir kadın gücü
ve söylemi açığa çıkarmak da önemli.
Yine Türkiye'deki siyasi önyargıların
değişmesinde, demokratik kriterlerin
giderek toplumsallaşmasında; kadın
temsiliyetinin, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin güçlenmesinde,
parlamentoda yapılan siyasetin inanılmaz katkıları oldu. Bunu bir güce ve
örgüte dönüştürmek, tabii ki, gerekiyor.
Bu noktada Türkiye'de kadın hareketlerine ilişkin görüşleriniz...
Türkiye'de kadın hareketi ortaklaşmalı. Aksi takdirde mevcut siyasi partiler kadınların bu açığa çıkan gücünü
kendilerine yedekleyecekler. Bunu AKP
çok iyi yapıyor. Baktı ki kadının sözü,
kadının gücü, kadının etkisi önemli, hemen partilerindeki kadın temsiliyetinin
sayısını artırdı. Bu kadınlara bir imkân
veriyor ama aynı zamanda da kadınları
bu egemenlik siyaseti içerisinde yok
ediyor. Kadınların genel siyasetteki
bu temsiliyet gücü ve ortaya çıkarttığı
enerjiyi, Türkiye kadın hareketinin örgütlemesi lazım. Türkiye kadın hareketi
güçlenirse, siyasi partiler kadınları kendi
politikaları içerisinde eritemeyecekler.
Kadın bilinci güçlenecek, kadın iradesi
güçlenecek, kadın sözü güçlenecek ve
kadın bakış açısıyla siyasete etki yapmak mümkün olacak. Ancak şimdilerde
tersi bir durum söz konusu…
Türkiye siyasetinin şimdiye kadar
görmediği şeyler yaşanmaya başladı.
Meclis başkan vekillikleri, grup başkan
vekillikleri, kadın vekil sayısı epey arttı.
Meclisteki oran yüzde 14'e çıktı sanırım… Fakat bunlar niceliksel değişimler.
Egemen erkek siyaseti kadının bir güç olduğunu fark
etti ve şimdi kadını nicelik
olarak öne çıkartıyor. Oysa
bir toplumsal hareket olarak kadın hareketi gelişse
kadınlar bu siyasete kendi
sözleriyle, kendi yaklaşımlarıyla kadınca gelmiş
olacaklar. O zaman erkek
egemen siyaseti dönüştürecekler. Parlamentoda
kadınların sayısının artmasıyla yetinemeyiz. Kadının
siyasete girişi mecliste
sanki erkekliğe kabul edilme töreni gibidir. ''Şerefim
ve namusum üzerine'' sözü
bile erkekçedir. Kadınların
erkekçe siyaset yapması
düşüncesini önleyecek tek
şey, feminist bir hareketin
gelişmesidir. Günümüzde
kadınların siyaset yapma
bilinci de bütün bunlardan

bağımsız değildir. Bu bilinci kadınlar
birlikte geliştirmeli ve feminist politikayı birlikte öğrenmeliler.
Bu dönem, kadınlar açısından da
büyük öneme sahip yerel seçimlerde,
bir büyük kentten, Diyarbakır'dan,
Amed'den belediye başkan adayı
olmanız isteniyor...
Evet. Ancak şunu söyleyebilirim:
Maalesef, kadınların siyasette var olmaları çok kolay olmuyor... Bir önceki
kadın kongremizin kararı eşit temsil
oldu. Bu durumda partimizdeki erkek
arkadaşlarımız kaygılandı. Kota mı,
eşit temsil mi diye; böyle tartışmalardan geçiyoruz tabii ki. Önümüzdeki
yerel seçimlerden kadınlar güçlenerek
çıkacaklar. Çünkü kadın hareketimiz
seçime ilişkin güçlü bir hazırlık içinde,
kadınların yerellerde seçilmesiyle her
zamankinden daha güçlü bir temsil
imkânı bulacağız.
Yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve bütçeleme konusuna
ilişkin görüşlerinizi alabilir miyiz?
Toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen bütçe yapma yönteminin uygulanmasını özel olarak önemli buluyorum.
Bu yöntemin uygulanması şöyle işliyor:
Bir hizmet mi verilecek, bu hizmetten
kim yararlanacak, diye soruluyor. Bir
hizmetten yararlanacakların en az yarısının kadın olmasına dikkat ediliyor.
Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı para verilmiyor. Bir kentte park yapılıyor diyelim,
bu parkı kim kullanacak? Mesela, içine
lüks restoranlar koyabilirsin; bu, bir
kere sınıfsal olarak ben bu parkı belli bir
gelir grubunun üstündekilere ayırdım,
demektir. Bu yanlış. Bir parktan kim
yararlanacak diye sorarsan, en az yarısının kadınlar olmasını teşvik edecek,
bunun önünü açacak bir şekilde o parkı
düzenleyeceksin. Belediyelerin ürettiği
hizmetlerin en az yarısından kadınların
yararlanmasının olanaklarını yaratarak
planlama yapmak lazım. Sosyal hizmet
üreteceksin, kültür merkezi yapacaksın,
hep kadınlar bundan ne kadar yararlanır,
diye bakacaksın. Anadil de keza aynı şekilde: Kamusal alanın kadınlar açısından
kullanımı haktır, bunun düzenlenmesi
yerel yönetimler açısından çok önemli.
Çalışanların yarısının kadın olmasını
sağlayacaksın. Yoksullukla mücadele
programı yapacaksan, bunun %90'ını
kadınları hedefleyerek yapacaksın, çünkü kadınlar yoksulun yoksulu.
Mücadeledeki yol arkadaşlarım kadınlara, başarı dileklerimle selamlar...

Bir 25 Kasım’ın daha ardından
Bir arada eylem yapmanın, kadın platformları oluşturmanın anlamı nedir? Bizi bir
arada tutan ya da her taraftan bunca saldırı altındayken tutması gereken güç, örgüt
isimlerimiz midir, politik tartışmalarımız mı, kadın olma ortaklığımız mı?
Begüm Acar - Saadet Kıcır

S

osyalist partilerden, Kürt kadın hareketinden, emek ve
meslek örgütlerinden, kadın
örgütlerinden, Lezbiyen Gey
Biseksüel Trans İntersex örgütlerinden,
feminist örgütlerden kadınlar ve translar
olarak İstanbul'da ilk kez 2006'nın 25
Kasım'ında ortak bir eylem düzenledik.
Emekçi Kadın Derneği'nin çağrısıyla
örgütlenen eylem tek pankart arkasında,
örgüt isimleri olmadan, ortak slogan ve
dövizlerle yapıldı. Sonraki yıllarda bu
gelenek 25 Kasım Kadın Platformu adı
altında devam etti. 2013 de dâhil olmak
üzere her 25 Kasım'da, çeşitli konularda
yürüttüğümüz tartışmalarla beraber erkek egemenliğine, erkek ve devlet şiddetine karşı Taksim'de ortak eylemimizi
gerçekleştirdik.
Son birkaç yıldır, 25 Kasım Kadın
Platformu'nun örgütlediği eylem biçiminin değişmesine dair tartışmalar sürüyor. Bu sene de tartışmalar, özellikle
Gezi direnişi sürecinde yürütülen tartışmalara koşut olarak, farklılıkların bir
aradalığına yapılan vurguyla sürdürüldü. Bu farklılıkların tanımı; her örgütün
kendi ismiyle kendi dövizini/ bayrağını
taşıması, örgütlerin kendi pankartını taşıması, mor renk dışında renklerde bayrakların taşınması, ana pankartta femina
olmaması gibi geniş bir skalada tarif
ediliyor. Bunun karşısında ise, özellikle
bağımsız kadın örgütleri ve feministlerden gelen tek pankart ve mor renk ile
ortaklaştığımız geleneği devam ettirerek yürümenin kadınları güçlendireceği
fikri savunuluyor. Bu tartışma, kısır bir
döngü şeklinde devam ediyor; her sene
eylem öncesinde, her iki düşünceyi savunanların ve arada kalanların ortak bir
noktada anlaşmasıyla ya da anlaşmak
zorunda kalmasıyla, bir sonraki sene yeniden açılmak üzere kapatılıyor.
Bu sene de feministler adına örgütleyicisi olarak katıldığımız platform toplantıları benzer tartışmalarla devam etti.
Forumlardan toplantıya katılan kadınlar,
bu sene Kadıköy'de büyük bir kadın yürüyüşü yapmak istediklerini belirterek
25 Kasım Kadın Platformu'nun da bu
yürüyüşün örgütleyicisi olmasını önerdiler. Daha önceki deneyimlerimizden

yola çıkarak, 25 Kasım öncesine konulacak olan bir diğer eylemin ortak eyleme katılımı düşüreceği konusundaki endişelerimizi belirterek, tüm bileşenlerle
gece yürüyüşüne odaklanmamız gerektiğini dile getirdik. Tabii ki platform olarak bu yürüyüşe itiraz etmeyeceğimizi,
ancak örgütleyicisi olmayacağımızı da
belirttik. Bir sonraki toplantıda Forumlardan Kadınlar'dan kendi isimlerini
taşıyan pankart açma önerisi geldi ve
bu öneri, özellikle son yıllarda yoğun
olarak süren tartışmaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Bazı karma
örgütlerden kadınlar; mor ve feminanın kendilerini temsil etmediğini, Gezi
Direnişi'nde farklılıklarımızla bir arada
olmayı öğrendiğimizi ve artık kadınlar
olarak da böyle hareket etmemiz gerektiğini, kendi renkleri ve imzaları ile
alanda olmak istediklerini belirttiler.
Bu eleştiriler karşısında feministler
olarak, herkesin alana kendi bayraklarıyla ya da imzalanmış dövizleriyle gelmesinin kadınların birlikteliği önünde
engel oluşturacağı ve eylemin "rekabet
alanına" dönüşeceği kaygısını taşıdığımızdan, bütün örgüt kimliklerimizden
sıyrılarak sadece kadın olma ortaklığımız üzerinden bir eylemlilik örebilmenin önemini ifade ettik. Ancak, bu
görüşler karşılıklı şekilde dile geldikçe
yaptığımız toplantılar da adeta bir "rekabet alanına" dönüştü. Feministler, geçen
senelerde de olduğu gibi, aslında hiçbir
örgütü özel olarak temsil etmeyen mor

renk ve femina konusunda ısrarcı olmak
sebebiyle kendilerini dayatmakla itham
edildi. Bize yöneltilen bu eleştiriler, bu
durumu yeniden sorgulamayı önümüze
koymayı gerektirdi. Tartışmaların bu şekilde yürüyor olması, dayatmacı olarak
nitelendirilmek ve eyleme geleneksel
yoldan devam edildiğinde yine feministlerin istediği olmuş gibi davranılması özünde feminist örgütlenmeye uygun
değil. Öte yandan, ortak kadın eylemlerinde mor ve femina ile tek pankart
arkasında yürümek, tüm kadınlar olarak
ortaklaşmak adına bir kazanımdır; bundan vazgeçmek feministler olarak tercih
etmek isteyeceğimiz bir şey değil. Tüm
bu tartışmaların altında yatan sebep, aslında feminist hareket ve kadın hareketi
arasındaki ideolojik ayrıma dayanıyor.
Feministler, tüm kadınlarla ortaklaşabilmek adına, bu platformlarda "feminist
platform" değil de, "kadın platformu"
ismi altında yer alıyor; bu durumda
"geri adım atan" ya da yol vermek durumunda kalan tek taraf, savunulduğu gibi
karma örgütlerden kadınlar değil aslında. Feministler olarak, sosyalist karma
örgütlerden kadınlarla çeşitli platformlarda kadın kimliğimiz üzerinden ortaklaşmanın öneminin farkındayız; ancak
tartışmaların bu şekilde yürütülmesi,
örgütlenmek adına önümüzü tıkıyor.
Platformun bu seneki eylemi, Taksim Galatasaray'da yürüyüş olmasa da
polis engeline direnerek yapıldı. Kadınların genel fikri, bu seneki eylemin gefeminist
politika
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çen senekilere oranla daha az katılımla
gerçekleştiği yönünde. Bunun bir sebebinin, 25 Kasım yürüyüşünden bir gün
önce, pazar günü, forumlardan ve bazı
kadın gruplarından kadınların oluşturduğu İstanbul Kadın Dayanışması'nın
Kadıköy'de düzenlediği Büyük Kadın
Yürüyüşü olduğu dile getiriliyor. Bazı
kadınların iki gün üst üste eyleme katılma gerçekliğinin olmamasından ya da
iki eylem arasındaki farkı tam bilmeyen
kadınların her sene yapılan geleneksel
yürüyüşün, pazar günü yapılan eylem
olduğunu düşünmelerinden, 25 Kasım
gece yürüyüşüne katılmadıklarını biliyoruz. Ayrıca, Gezi sürecindeki polis
şiddeti, kadınları Taksim'e gelme konusunda geri adım atmaya da zorlamış
olabilir.
Platform tartışmalarına ve bu seneki
eylemin örgütlenme biçimine dönersek,
25 Kasım sonrasında tüm tartışmaları
değerlendirmek üzere platform olarak
bir kadın forumu düzenlediğimizi belirtmek gerekir. Bu toplantıda, farklı po-
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litik çevrelerden ve örgütlerden kadınlar
olarak bir arada olma hallerimiz, ortak
platformlar oluşturarak eylem örgütleme deneyimlerimiz üzerine tartıştık.
Eylemlerimizin sembolleri ve içerikleri
üzerine konuşurken kimi zaman kendimizi yukarıda bahsedilen kısır tartışmanın içinde bulduk, kimi zamansa tartışmayı daha derinleştirmek konusunda
hemfikir olduk. Hiç kuşku yok ki bu
tartışmaları politik zeminde devam ettirmek hepimizi daha güçlü kılacak.
Feministlerin bu tartışmalara katkısını içeren soruları belirterek bu yazıyı
şimdilik sonlandırmak isteriz. Kadınların mücadelesinin, sözünün, eylemliliğinin, gücünün çoğalması, elbette, çok
güzel… Ancak, her koşulda mı? Kadınların bir araya geldiği farklı platformlar
kurmak çok güzel, ancak birbirinin yolunu keserek mi? Bunların her koşulda
iyi olduğunu savunduğumuz zaman
tartışmanın politik zemini de ellerimizden kayıp gidiyor. Feministlerin erkek
egemenliğine karşı ürettiği, bir zaman-

lar radikal olan sözler şimdi pek çok
kişi tarafından biliniyor, kullanılıyor.
Ancak, bu sözlerin "ana akımlaşması"
demek politik içeriğinin de ana akımlaşması anlamına mı geliyor? Kullanılan
bu sözlerin altı ne şekilde dolduruluyor?
Kadınlara yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, toplumsal cinsiyet normlarına dayalı tüm ayrımcılıkların sebebini
erkek şiddeti demeden, bunun bir sistem
sorunu olduğunu anlatmak adına patriyarka demeden, sadece AKP karşıtlığı
üzerinden açıklayabilir miyiz? Feministleri dayatmacı bulmak, feminist söz
ve tavrı ehlileştirmekle mi ilgili? Özellikle Gezi'den sonra yükselen bir kadın
eylemliliği varken feministler olarak nasıl yol almalı konusu üzerine düşünmeliyiz. Bir arada eylem yapmanın, kadın
platformları oluşturmanın anlamı nedir?
Bizi bir arada tutan ya da her taraftan
bunca saldırı altındayken tutması gereken güç örgüt isimlerimiz midir, politik
tartışmalarımız mı, kadın olma ortaklığımız mı?

Rojava'da devrimin öncüsü kadınlar!

Uzun yıllardır Rojava Kürdistanı’nda kadınlar kendi savunmalarını yapamamışlardı.
Korumaya muhtaç olan, korunması gereken kadındı, koruyan da erkekti. Ama
Rojava’da oluşan ortam kadınlar için bunu zorunluluk haline getirdi
Söyleşi: Özlem Kaya
Çevirmen: Hatice Bozkurt

Y

ekitiya Star Diplomasi Sorumlusu Halime Yusif ile
önce İstanbul Feminist Kolektif olarak buluştuk sonra
da kendisiyle Feminist Politika için kısa
bir röportaj yaptık.
Rojava devrimi neden kadın devrimi olarak adlandırılıyor?
Ortadoğu tarihinde kadın çalışmaları
konusunda yılların tecrübesi var. Suriye
sisteminin zulmü ve baskısı özellikle kadın
konusunda bir nefessiz bırakma hali yaşatıyordu. Bir yandan da Rojava'da birçok
bölgedeki kültür ve gelenekler birbirinden
oldukça farklı. Özellikle üç bölge birbirinden çok farklı. Kobane'de ve Cizire'de
aşiret hâkim, Afrin'de aile hâkim. Ama tüm
bölgelerde kadın çalışmaları yapılıyordu ve
kadınlar kendilerini örgütlüyorlardı.
Aşiret ve aile hâkim olduğu için
mi?
Tabii, çünkü rejimin yanında aşiretin
ve ailenin büyük baskısı vardı. Kürtlerin
kendi örgütlülüğünü yürütebileceği bir
fırsat ihtimali Rojava'da çok zayıftı. Ancak kadınlar zamanla kendilerini örgütlediler. Özellikle de komünler üzerinden
bunu gerçekleştirdiler. Yani Rojava'da
bir kadın iradesi, erkek sisteminin kırılması konusunda bir mücadele vardı.
Bu tecrübe sayesinde de kadınlar Rojava devriminde çok daha aktif oldular ve
öncülük yapabildiler. Rojavalı kadınlar
olarak Yekitiya Star bünyesinde kendimizi örgütledik. Rojava'daki kadınların
yüzde doksanı tarafından bu yapı sahiplenildi.
Kadınların öz savunma güçlerinin
altında neler var?
Kendimizi örgütlediğimizde kendi
meclislerimizi oluşturduk. O meclislerden bir tanesi öz savunma güçleri. Bu
sadece silahlı birlikleri kapsamıyor. Yekitiya Star olarak biz silah taşımıyoruz,
daha çok toplumsal ve siyasal bir çalışma yürütüyoruz. Silahlı bir kadın örgütü
var zaten, o da YPJ (Yekîtîya Parastina
Jin-Kadın Savunma Birlikleri). Savunma her insan için gereklidir, özellikle de
devrim dönemlerinde. Aile baskısı var,
toplum baskısı var, El Nusra'nın baskısı
var. Bu nedenle de bir savunma hazır-

lığının olması zorunluluk. Dolayısıyla
tüm kadınlar kendi savunmalarını gerçekleştirebilsinler diye bazı eğitimlerden de geçiriliyorlar.

Kendimizi
örgütlediğimizde
kendi meclislerimizi
oluşturduk. O
meclislerden bir tanesi
öz savunma güçleri
Kadınların silahlı güçlere, gerilla
birliklerine katılımı ne düzeyde? Bu
durum toplum içinde nasıl karşılanıyor?
Rojava Devrimi kadın devrimi derken, bu devrimi kadınlar yürütüyor derken tam da bunu söylüyoruz. Kendi özgül örgütlenmelerimiz var, bir de genel
örgütlenmelerin hepsinde yüzde elli kadın kotası var. Tüm çalışmalara kadınların yoğun bir katılımı oluyor. Kimileri
asayiş birimlerine katıldı kimi YPJ'ye
katıldı. Bugün herkes YPG (Yekîtîya
Parastina Gel-Halk Savunma Birlikleri) varken neden ayrıca YPJ var diye
soruyor. Çünkü uzun yıllardır Rojava
Kürdistanı'nda kadınlar kendi savunmalarını yapamamışlardı. Korumaya
muhtaç olan, korunması gereken kadındı, koruyan da erkekti. Ama Rojava'da
oluşan ortam kadınlar için bunu zorunluluk haline getirdi. Özellikle "Kürtlerin

malları ve kadınları helaldir" fetvaları
çıktıktan sonra kadınların devrime de
YPJ'ye de katılımları arttı.
Bu fetva kadınları ikna etti. Peki
erkekleri ne ikna etti?
Başlangıçta tabii ki tereddütler oluştu, pek de iyi karşılanmadı ama zamanla
ikna olundu. Çünkü kadınlar da savaşa
katıldılar, savaştılar, şehitler verdiler,
yaralandılar. Kadınların savaştaki güçleri ve iradeleri de daha çok tanındı. Bu
nedenle YPJ'nin varlığı da kabul gördü. Çünkü görüldü ki kadın gücü gerçekten de kendini koruyabiliyor. Aşiret
zihniyeti hep aynıdır. Ama bugün bir
halkın tümü ayakta, önceden seyirciydi.
Sadece bir Kürt örgütlenmesi de değil
bu, Arap, Süryani kadınlar da var. El
Nusra kadın gücünden daha çok korkuyor. Kürt kadınlara yönelik tecavüz
tehdidi, tecavüzlerin kendisinden daha
çok. Kürt kadınlar artık kendi iradelerini temsil ediyorlar ve bugün bir kadının
tutuklanmış olması tek başına namus
olarak ele alınmıyor. Ayrıca, Kürt kadını
da artık namusunu kendi bedeniyle sınırlı görmüyor. Onu genel anlamda bir
mücadele olarak gördüğü için ne kimse onun tecavüze uğrayıp uğramamasına geçmişteki gibi bakıyor ne de kadın
kendi bedenine o şekilde yaklaşıyor. Bu,
onlar için de çok büyük bir tehdit aracı
olmaktan çıkıyor. Fakat bize karşı tepki
de mevcut. Toplumda hâlâ var olan eski
ve erkek egemen zihniyete karşı mücadelemizi de sürdürüyoruz.
feminist
politika
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Kadınlar katıldığında ailelerin
tepkisi ne oluyor? Evli ve çocuklu kadınlar var mı YPJ'ye katılanlar içinde?
Kızlarıyla birlikte katılan kadınlar
da var YPJ'ye. Kocalarıyla birlikte katılanlar var. Küçük çocukları olup YPJ'ye
katılmak isteyen var ama çok az. Olduğunda da ne tür koşullar bu kararı vermesine sebep olmuş, ona bakarız. Bazen bakıyoruz fakirlik var, çocuklarına
bakamıyor ya da yurtsever ve böyle bir
dönemde o da bir rol üstlenmek istiyor.
Bazen aile içindeki baskı nedeniyle geliyor. Yani YPJ'ye herkes büyük bir özgürlük aşkıyla gelmeyebiliyor ya da belli bir ideolojiye inanarak. Sadece silah
almak için gelenler dahi olabiliyor. Yani
kadınlar silahlı güçlerde, siyasi güçlerde, toplumsal yapılanmada, her konuda
yer alıyorlar. Böyle olunca da işte devrimin öncüsü sen oluyorsun tabii.

Özellikle "Kürtlerin
malları ve kadınları
helaldir" fetvaları
çıktıktan sonra
kadınların devrime de
YPJ’ye de katılımları
arttı
Kadın komünlerini biraz daha anlatabilir misin?
Devlet baskısı, aile baskısı, sistemin
baskısı nedeniyle aslında var olan pek
çok sorun bastırılmıştı önceden. Sonrasında sorunlar görünür olmaya başlayınca kadın evlerini açtık. Kadın evlerinin rolü asıl olarak eğitimdir. Fakat
kadın evlerine pek çok başka sorun da
geldi, bu sorunlarla ilgilenen komiteler
oluşturduk. Ayrıca farklı konularda çalışan komisyonlar da var: sağlık komisyonu, çözüm komisyonu, barış anneleri
komisyonu, şehit aileleri komisyonu,
gençlik komisyonları, genç kadınlar komisyonu, ekonomi komisyonu, sosyal
alan komisyonları gibi. Bunların hepsi
kendi çalışmasını yapıyor ve bir araya
gelerek bunları konuşuyorlar. Yani kararlar komünlerde alınıyor. Komitelerden yukarıya geliyor.
Kadın evlerine ne gibi sorunlarla
geliyor kadınlar?
Her şey, örneğin kadına yönelik şiddet, kadının malına mülküne el konulması, kadınlara yapılan baskı, hatta kadınların birbirlerine yaptıkları baskılar.
Kadın evlerine gelen sorunların avukatları kadınlar oluyor.
Biribirinden ayırmak çok zor ama
kadınların savaş nedeniyle yaşadıkla12
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rı sorunlar mı daha çok geliyor yoksa
örneğin kocalarıyla yaşadıkları sorunlar mı?
Savaştan kaynaklanan sorunlar diyemeyiz, tabii ondan da etkileniyorlar.
Ama bunlar eskiden beri olan sorunlardı, şimdi görünür oldu. Mesela boşanmayla ilgili sorunları söylemek ayıptı,
günahtı, kadınlar böyle bir sorunum
var diye söyleyemezdi. Şimdi bir güçleri var, bunu rahatlıkla söyleyebildikleri için geliyorlar. Geçmişteki bir şeyi
bile şimdi getirip tartıştırabiliyorlar.
Yêkîtiya Star olarak üzerinde en fazla
durmaya çalıştığımız başka bir konu da
küçük yaşta evlendirmeler. Bu, çok büyük bir sorun.
Kadın hâkim ve savcıların olduğu mahkemelerden de bahsetmiştin.
Bunu nasıl hayata geçirdiniz?
Savaş koşullarında kendi yaptırımlarımızı uygulatmak ve bunları erkeklere
de kabul ettirebilmek epey zor. Ama
şu andaki mahkemelerimizde kadın
hâkimler var, onların gücü var, onlar
kendi kararlarını uyguluyorlar. Tutuklanması gerekiyorsa tutuklanıyor. Zaten
Yekitiya Star'ın anayasasının uygulandığı yerlerde birçok şey tartışmasız kabul
ediliyor. Örneğin küçük yaşta evlilikler
kabul edilmiyor. Boşanma, miras hakkı gibi konular da aynı şekilde. Bir kişi
ikinci bir evlilik yaparsa biz zaten çalışmalarımızdan atıyoruz.
Boşanmak isteyen kadınlar konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Dünyada nereye giderseniz gidin,
boşanmak için başvuran kadına bir
müddet tanınır. Bu süreç içinde iki tarafla da tartışıyoruz yüz yüze. Çünkü bizim
maddemize göre iki tarafın da boşanmayı kabul etmesi lazım. Boşanmayı sadece kadın istiyorsa kadının neden istediğine bakıyoruz. Ani bir karar olabiliyor.
Ama ısrar ederlerse boşanıyorlar. O anki
koşullara çok bağlı. Tartışıyoruz, uygun
görülüyorsa boşanıyorlar. Bazı kadınlar
tanınan o sürenin sonunda boşanmaktan
vazgeçiyor.
Ekonomiyi nasıl örgütlüyorsunuz,
kadınların rolü ne?
Yekitiya Star olarak iki temel çalışma ayağımız diplomasi ve ekonomi.
Serêkanî'de savaş döneminde bir fırın
açtık. Kadınlar çok iyi karşıladılar ve
çok çalıştılar. Bir terzi açtık. Kadınlar
buradan kâr da edebilsinler istedik. Halı
dokuma yerleri, pastaneler açtık. Henüz
az para kazanıyorlar tabii. Ama önemli
olan bunları örgütleyebilmek.
Anayasa madde önerilerini diplomasi ayağı mı hazırladı?
Suriye Kadın İnisiyatifi, Yekitiya
Star'ın bir projesiydi. Bunu tüm kadın-

lara sundu. Diplomasi faaliyetleri sonucunda o inisiyatif oluşturuldu. Arap,
Süryani ve Kürt, 450 kadının bir araya
geldiği bir kongrede bu maddeler kabul
edildi.
İnisiyatif içindeki Arap ve Süryani
kadınların kendi örgütlenmeleri var
mı?
Süryani kadınların kendi örgütlenmeleri var, Arap kadınların yok. Zaten
Arapların örgütlü olmaması bizi çok
zorluyor. Onlar bağımsız olarak, tek
tek birey olarak katılıyorlar. Bu sadece kadınlar için bir sorun değil, genel
olarak Araplarla ilgili böyle bir sorun
var. Egemen olan oldukları için kendi
iç örgütlenmelerine ihtiyaç duymamışlardı Araplar şimdiye kadar. Okuma
düzeyi çok az ve aşiret, din etkisi çok
fazla Arap toplumunda. Arap kadınları
sokağa çok daha zor çıkabiliyorlar. Biz
özellikle Arap kadınlarının katılmasını
çok istiyoruz ama inisiyatif olarak bu
noktada çok zorlanıyoruz.
Sizin önerdiğiniz ve kabul edilmeyen maddeler oldu mu Anayasa önerileri arasında?
Özellikle çok eşlilik konusundaki
yasağı Arap tarafına zor kabul ettirdik.
Erkeğin dört kadınla evlenmesini kadınlar dahi kabul ediyordu. Resmî nikâh da
tartışılan konulardandı. Miras konusu
da henüz tartışılıyor. Şahitlikte kadın ve
erkek ifadesinin eşit tutulması mevzuu
hâlâ tartışılıyor.

Boşanmayla ilgili
sorunları söylemek
ayıptı, günahtı,
kadınlar böyle bir
sorunum var diye
söyleyemezdi.
Şimdi bir güçleri
var, bunu rahatlıkla
söyleyebildikleri için
geliyorlar
Cenevre 2 konferansı ile ilgili ne
düşünüyorsun? Beklentiniz ne?
Bütün kadın örgütlenmeleriyle gelmeden önce bir toplantı yaptık. İnisiyatif olarak bu konferansa katılmak istediğimizi kamuoyuna açıkladık. Rusya
Dışişleri Bakanlığı'na, Suriye Muhalifler Cephesi'ne de mektuplar yazdık. Yapılan bir kongrede biz tartışılıyor fakat
orada bulunamıyorsak o kongre eksik
olur. Kürtler olarak da kadınlar olarak
da temsil edilmemiz lazım.

mutfak cadıları

Kadın istihdam paketinin açık yalanı:
Doğum ve süt izni

Ücretsiz rahim içi araç ve hapların yaygın, yeteri kadar ve ücretsiz dağıtımı neredeyse
bitti. Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri kapatıldı, kürtaj yapabilecek sınırlı sayıdaki
hastaneler de keyfî biçimde bu hizmeti vermemeye başladı
Lale Tırtıl
ünya nüfusu koşar adım
yaşlanıyor. Nüfus planlamacılarının uyarısına göre, bir
ülkede yaşlıların genç nüfusa oranı %15' i geçerse o nüfus yaşlanmış demek. Yaşlanmanın ne zararı var?
Üretimden kopan yaşlılar; emeklilik döneminde çalışanların sigorta sistemine
kattıkları değerin ortağı olurlar, sosyal
güvenlik sistemindeki açığın büyümesinin "doğal suçlusu" olarak görülürler.
Önce doğumları artıracak önlemler!
Başbakanın "en az üç çocuk" döneminde Sağlık Bakanı, 2007 yılında
gebeliği önleyici yöntemleri yaygın ve
bedava olarak sunmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. Bu arada sağlık sistemi
hızla özelleştirildi, ticari getirisi düşük
koruyucu tıbbi hizmetler tedavi hizmetlerinin gerisinde kaldı. Koruyucu
hizmetlerden olan gebelik önleyici ve
kürtaj hizmetlerinin verildiği birimler
biçim değiştirdi, kapatıldı. Aslında kürtaj oranları 1983'teki yasadan bu yana
en düşük seviyelerde; buna karşın özel-
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likle batı bölgelerinde doğurganlık artışı
doğuya göre azalmış durumda.
Başbakanın "üç de yetmez beş tane"
döneminde sağlık ocakları aile hekimliklerine dönerken, rahim içi araç uygulama olanakları azaltıldı; doğum kontrol
haplarının sevkiyatı yavaşlamaya başladı.
Sonunda Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu'nun (UNFPA) Mayıs 2012'de yaptığı toplantıda başbakan işaret fişeğini
attı: Her kürtaj cinayetti; yetmedi, sezaryen de… Bu mesajı alan kamu sağlık
kurumları; yasal olarak 10 haftaya kadar isteğe bağlı kürtaj yapılmasında fiilen bir değişiklik yapılmamasına karşın,
kürtajın yasaklandığını, 8 haftadan sonra yapamayacaklarını söyleyerek devlet
hastanelerine başvuran yoksul kadınları
geri çevirmeye başladılar.
Sağlık Bakanlığı üzerine düşen görevleri yaptı: Ücretsiz rahim içi araç ve
hapların yaygın, yeteri kadar ve ücretsiz
dağıtımı neredeyse bitti; kürtaj için en
fazla yoksulların başvurduğu Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri kapatıldı; kürtaj
yapabilecek sınırlı sayıdaki hastaneler
de keyfî biçimde bu hizmeti
vermemeye başladı.
Sonra teşvikler
Başbakanın talimatıyla
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birlikte çalışmaya
başladı; doğum nasıl özendirilebilir? Yanıtın adı: Kadın istihdamı yasa tasarısı…
İstihdam tasarısı topluma
servis edilirken imaj maddeleri doğum izinleri ve süt
iznindeki artış oldu. Çalışma
Bakanına göre, "aile ile birliğini sağlayan bir istihdam
politikası" yapmışlardı.
Ticaret Odalarından gelen ilk tepki, artık kadın
istihdam
etmeyeceklerini
açıklamak oldu. Bakanlar,
yükü kadim devletin karşılayacağını söyledilerse de,
ağırlıkla kadınların çalıştığı
tekstil gibi sektörler üretimi
"dışarıya taşıma" uyarısında

bulundular. Bugün sermayeyi rahatlatmaya çalışan aynı devlet, 2013 bütçesinde tasarruf tedbirleri olarak, kamu
kurumlarındaki kreşlere aktarılan parayı
kesmeyi önerdi.
Verimlilik ve kârlılık üzerine kurulu
sermaye düzeni için kadının iş gücü olarak değeri ile kapitalizmin krize çözüm
olarak emek değerinin düşürülmesi politikaları kesişebilir mi?
Küçük sanayici bugün bunu öngöremiyorsa bile hedeflenen tam da bu.
Sadeleştirildiğinde; kadınlar gelecekte
daha ucuz emek için bugün daha çok
doğurmalılar. Fatma Şahin "biz bu tasarıyı yasalaştırmazsak siz(sermaye)
çalışacak erkek bile bulamayacaksınız"
derken malumu ilan ediyordu.
Nitekim TÜSİAD ile UNFPA'nın
ortak çalışması olan, 2050 yılına kadar
nüfus ile iş gücü, sağlık ve sosyal güvenceler arasındaki ilişkilerin incelendiği raporda da nüfusun yaşlanmasına
dikkat çekilirken aynı zamanda da kadın
istihdamının artırılması gerektiği belirtiliyordu.
Doğum izni ve süt izni
Doğum ve süt izni hem kadının hem
de bebeğin sağlığı için önemli, tıpkı
iş güvencesi gibi. Amerika'da doğum
izni olmazken Çek Cumhuriyeti'nde
3 yıl; İngiltere'de 52, Fransa'da 32,
Almanya'da 14 hafta.
Avrupa'da doğum izni adıyla çocuğun ilk dönem bakımı için kullanılacak
izinler, hem kadın hem de erkek için
düzenleniyor. Ebeveynlerin birbirlerine
aktaramayacakları ücretli izin düzenlemeleri var.
Türkiye'de sadece kadınlara ücretli izin düzenlenirken erkek için sadece
ücretsiz izin "hakkı" tanındı. Emzirme
odası ve kreş içinse sadece kadın sayısı
dikkate alındı. Erkekler ancak çocuğun
annesi ölmüşse ya da velayet ona verilmişse kadın sayısına eklenecekler; dolayısıyla devlet zımnen, bir erkeğin karısı
ölmedikçe ya da ondan ayrılmadıkça
çocuk bakmayacağını kabul ediyor.
Türkiye'de son on yılda doğum ve
süt izniyle ilgili üç değişiklik yapıldı:
Memurlar için 2004 yılında toplamda 9
hafta olan doğum izni, 16 haftaya çıkafeminist
politika
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rıldı. Süt izni 2004'ten itibaren 6 ay günde 1,5 saat olarak uygulanırken, 2011
yılında süt izni bir yıla uzatıldı; ilk altı
ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat oldu. 2011
yılında yapılan değişiklik ile erkek için
de isterse ücretsiz izin gündeme geldi.
Çalışma Bakanlığı doğum iznini İş Kanununa 2011 yılında yansıtarak doğum
iznini 16 hafta olarak düzenledi.
Çalışma Bakanlığı 16 Ağustos 2013
tarihinde çıkardığı yönetmelik ile emzirme odası, kreşler ve gece çalışması
ile ilgili değişikliklere gitti. Buna göre;
gebe çalışanlar daha hafif işlerde çalıştırılacaklar, eğer böyle bir çalışma mümkün değilse ücretsiz izinli sayılacaklar.
Bunun beklenen karşılığının pek çok
sektörde gebe kadınların işten çıkarılması olduğu bilinir. Buna gebe kadınların gece çalışmaya zorlanamayacağı,
hele emziren kadın için bir yıl boyunca
gece çalışmasının yasaklanması maddeleri de eklendi.
İstihdam tasarısında doğum izninin
18 haftaya çıkartılması, doğumdan itibaren 69 ay süre ile yarı zamanlı çalışma, eski işine dönme güvencesi sunuluyor! Sahi mi?
Doğumdan sonra işe geri dönüşü garanti altına almak için oluşturulan sözleşmeleri (ILO C183) Türkiye Devleti
imzalamamışken inandırıcılığı olanaksız. Özel sektörde kadınlar hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, gebeliklerini
işverenden gizlemeye çalışmaktalar.
Bir kadını istihdam etmenin tehlikesi
gebe kalmasıdır, genellikle işe girişte bu
konu bir karara bağlanır, işveren gebeliği istemez.
Yönetmelikle düzenlenen kreş, yurt
ve emzirme odaları ile ilgili talimatlar;

neredeyse işverene kadın çalıştırmaması yönünde tavsiye niteliğinde iken,
istihdam tasarısında kadınlara kreş yardımından söz ediliyor. Yani, doğumu
özendirmek için bu kadar çaba harcarken devletin ücretsiz kreş hizmeti yine
yok. Gerçekten kadın istihdamını artırmayı planlayan bir yasa ücretsiz kreş
hizmeti olmadıkça ciddiye alınamaz.
Süt izni kamu dışında en insaflı uygulandığı haliyle doğum iznini bir miktar uzatmaktır. Bunun dışında 7,5 saat
çalıştırmak, pratik olarak uygulanamaz.
Vardiya değişimleri ve servisler için
beklemek zorunda olan kadınlar, arada
boş durmamak için(?!) üretime devam
etmektedirler. Emzirme odaları varsa
bile depoya dönmüş durumda, sütünü
sağan bir kadının sütü sağlıklı şekilde
çocuğa ulaştırmasını sağlayacak soğuk
zinciri koşulları zor bulunur.
Bilindiği gibi, kadınlar birincil piyasa denilen "iyi ücret ödenen, sosyal güvenlik hakları olan" işler yerine genellikle ikincil piyasalarda enformel işlerde
çalışmaktadır. Kadın emeği için olan talep de, çalışma koşullarına ve cinsiyete
dayalı iş bölümüne göre şekillenmektedir. Aile, kadın istihdamını şekillendiren
temel belirleyendir. Hem çalışma kararı
almasında hem de emeğin niteliğinin
belirlenmesinde... Kadınların kayıt dışı
çalışmasının en önemli nedeni; çocuklarını bırakacak bir yerin olmaması ya
da pahalı olması ve bu nedenle evde
yapılan, para getiren, sömürünün daha
yoğun olduğu işlere yönelmeleridir.
Aileyi var olan cinsiyet rolleri ve
ilişkileri ile yeniden üretmek anlamına
gelen, çocuğun sorumluluğunu sadece
kadına yükleyen tasarı cinsiyet ayrımcı-

lığı yapmakta, bu anlayışı yeniden üretmektedir.

Gerçekten konu
kadın istihdamı ise
ücretsiz kreş, ILO
C183 annelik koruma
sözleşmesi, erkek ve
kadına devredilemez
ebeveynlik izni ile
başlamaya ne dersiniz?
Sonuç olarak;
Sermayenin bilinen "emek değerini
düşürmek" planlarına bir yenisi ekleniyor. Sosyal güvenlik sisteminin güvenilmez geleceği hakkında kaygı oluşturmak, yeterli eğitim, sağlık, insanca
yaşam olanakları oluşturulmaksızın
nüfusun artışı sağlanarak işçi pazarını
çetin yarışmalara çekmek.
Mesleği, çalışma yeri ve saatleri ne
olursa olsun kadınlar "ev"lerine geldiklerinde, ev içinde bakım emeğini vermeye "gönüllü" olarak devam ederler.
"Analık, kadınlık" tanımlamaları ile
olağanmış gibi gösterilmeye çalışılan
bu durum kadın emeğinin çifte sömürüsüdür. Aile de cinsiyetçi işbölümü ile bu
sömürüyü yeniden üretir, normalleştirir.
Cinsiyet eşitsizliğini kadını eve ya
da güvencesiz çalışma koşullarına hapsederek yeniden pekiştirecek olan tasarı
ile doğum izni artırılıp işe geri dönüş
belirsizleştirilerek kadınlar için adım
adım eve dönüş yollarının taşları örülmektedir. Kadının istihdamını artırmak
bir yana, kadının ev içindeki cinsiyetçi
rolü perçinlenmekte; kadın kayıt dışı,
esnek, güvencesiz işlere mahkûm edilmektedir. Esası budur, esastan karşı olunan budur.
Görülen o ki, kadınların çalışma haklarını gasp etmenin bir yolu da yine "annelik" kutsalından geçecek. Gerçekten
konu kadın istihdamı ise ücretsiz kreş,
ILO C183 annelik koruma sözleşmesi,
erkek ve kadına devredilemez ebeveynlik izni ile başlamaya ne dersiniz?
__________________________
Saniye Dedeoğlu; Toplumsal cinsiyet rolleri
açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği;
Toplum ve Bilim, no. 86; Güz 2000; 139168.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25565_0.
html
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110415-17.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816-8.htm
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Kadın emeği sömürüsüne bir katkı
olarak özel istihdam büroları

Emek simsarlığının yasallaşmış bu şeklinde, işveren hiçbir sosyal haktan sorumlu
tutulmadığı için kreş, emzirme odası vb. yaptırımlar da yok
Tuğba Özay Baki
cretli-ücretsiz emek kıskacındaki kadınlar, muhafazakârlıkla harmanlanmış neoliberal ekonomi politikalarının acımasız koşullarına sahip işgücü
piyasasında, en güvencesiz, en kırılgan,
en itibarsız, en düşük ücretli ve cinsiyetçiliğe dayalı biçimlerde istihdam ediliyorlar.
Esnek ve güvencesiz çalışmaya itilen/zorlanan kadınlar için, Özel İstihdam
Büroları aracılığı ile tam da hükümetin
kadını aileyi koruma kollama adı altında kadınları aile içine hapseden, kadın
emeğini ev ve bakım işleri üzerinden
tanımlayan cinsiyetçi muhafazakâr politikaları ile uyumlu çalışma sistemi yerleştiriliyor. Özel İstihdam Büroları'na
genel işgücü olarak bakıldığında, geçici
istihdam ve esnek çalış(tır)ma için sermaye lehine ideal bir sistem olduğunu
görmek çok da zor değil.
Hali hazırda 19 Mart 2013 Tarihli
Resmi Gazete'de 28592 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Özel İstihdam
Büroları Yönetmeliği'ne göre –özel koşullar gerekmeksizin– teminatı yatıran
hemen herkes özel istihdam bürosu açabilecek. Yine aynı yönetmeliğin, Özel
istihdam bürolarının faaliyetlerini
tanımlayan 4. Maddesinin (c) fıkrasında, "Mesleki olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetinde bulunamaz" deniyor. Ancak 2009 yılında Meclis'te kabul edilmesine rağmen
Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemede "eşitlik ve işçinin korunması" esaslarına yer verilmediği gerekçesi
ile veto edilen bu yasanın
yeniden Meclis'e gittiğini
öğreniyoruz. Zaman gazetesinin haberinde,¹ Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
hazırladığı pakette, kıdem tazminatı, taşeron işçilerle ilgili
düzenleme, doğum teşvikleri
ve kiralık işçi başlıklarının olduğu, ancak hem işçi hem de
işveren kesiminin itirazları
üzerine kıdem tazminatına
ilişkin fon önerisinin paketten
çıkarıldığı bildiriliyor. Yakın
bir zamanda Meclis'e gele-

Ü

ceği öngörülen kiralık işçi düzenlemesinde, işçinin maaş, kıdem tazminatı, iş
güvenliği, sigorta primi gibi yükümlülüklerini işveren yerine özel istihdam
büroları üstleniyormuş. Sendikaların,
kölelik düzeninin meşrulaştırılması olarak ifade ettikleri bu sistemin kadınlar
için katmerli köleliği pekiştireceğini
söylemek hiç de abartı olmaz. Pakette
yer alan yeni düzenlemede, hükümet
işverenin yükünü hafifletirken çalışanların itirazlarının önünü kesmek için de
adımlar atmış. Buna göre, izne ayrılan
bir çalışanın yerine alınacak geçici işçinin ücreti öncekiyle aynı olacakmış.
Bürolar aracılığı ile işe alınma süresi, 1
yıl yerine 3 + 3 ay olmak üzere en fazla
altı ay olacak ve işveren 6 aydan uzun
süren işler için işçi kiralayamayacakmış. Ancak evde görülen temizlik işleri,
hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetlerinde süre sınırlaması olmayacakmış.
Demek oluyor ki, "kadın işi" olarak ve
itibarsız görülen ev ve bakım işlerini yapan kadınlar için iş sürekliliği yine güvencesiz. Özel istihdam büroları, kadın
emeğini ucuza ve güvencesiz kiralarken, işverene verdikleri hizmet karşılığın- da aldıkları ücret üzerinden kendi
kazançlarını sağlayacaklar.

Emek

simsarlığının yasallaşmış bu şeklinde,
işveren hiçbir sosyal haktan sorumlu
tutulmadığı için kreş, emzirme odası
vb. yaptırımlar da yok. Düzensiz, güvencesiz, emekliliğin hayal olduğu bir
çalışma sisteminde, kadınlar ekonomik
olarak iyice zayıflayıp kocaya, babaya
özetle erkeğe muhtaç ve bağımlı hale
getiriliyor.

Bir ilaç fabrikası,
eczacı ya da kimya
mühendisi bir kadını
kiralarken, bekâr,
deneyimli, çocuksuz
olmasını isteyebilecek
ve çalışma süresini
de, işveren kendi
belirleyecek
Münevver Çelik, Otonom dergisindeki makalesinde şöyle diyor: "… Özel
İstihdam Büroları tarafından üstlenilmesi öngörülen ikinci işlev, ‘iş arayanların yurt içi ve yurt dışında elverişli
oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına
aracılık etmek' olarak tanımlanmakta.
Bu işlev sermaye açısından, ilk olarak
‘emek piyasalarının' esneklik temelinde yeniden düzenlenmesinin
sadece zamansal olarak
değil mekânsal olarak da
zorunlu olduğuna işaret eder. ‘Emek
piyasası'nın ya da istihdamın esnekleştirilmesi sadece geçici, düzensiz ve güvencesiz çalışmanın
yaygınlaştırılması anlamında bir esnekliği değil, emek
gücünün ulusal sınırların
ötesinde küresel üretim ağları içine çekilmesini ve esnekleştirilmesini öngörür. Bu,
kalkınma/refah döneminin iktidar işleyişinde, ulusal sınırlar
içindeki nitelikli emek gücünün yurt dışına akması olarak
yaşanan ‘beyin göçü'nden
veya geri bıraktırılmış ülkelerden gelişmiş kapitalist ülkelere işçi gönderilmesinden
farklıdır. Mekânsal esneklik,
feminist
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yalnızca üretimin sabit iki mekânı arasındaki, örneğin Türkiye ve Almanya,
bir emek gücü hareketliliğini değil, küresel üretimin çoklu mekânları arasında
bir hareketliliği ifade eder. Çok merkezli
küresel şirketlerin istediği nitelikte emek
gücünün, istenilen süre boyunca istenilen üretim ağlarına içerilmesini sağlayacak bir hareketlilik söz konusudur. Oysa
diğer yandan bu esnekliğin, yani emeğin
mekânsal hareketliliğinin, sadece genel
zekâyı yakalamış emek gücü için geçerli
olduğunu, Avrupa'da göçmenlik yasalarının getirdiği katı düzenlemelerde çarpıcı biçimde görmek mümkündür. Özel
İstihdam Bürolarının bu ikinci işlevinin
bir diğer anlamı da, emeği ulusal ölçekte tahakküm altına almanın politik mekanizması olarak işletilen ulusal sosyal
güvenlik sistemlerinin tahrip edilmesinin
önünü açmasıdır..."2 Bu da, sosyal güvencesizlik bağlamında uluslararası sermayeye nasıl fayda sağlandığını ifade etmekte-
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dir. Zaten Dünya gazetesinin haberinde,3
2006 yılından itibaren Türkiye'de faaliyet
gösteren Hollandalı Ranstad firmasının
bölge direktörü, özel istihdam bürolarında
asıl artışın geçici iş ilişkisi kanunun çıkmasıyla yaşanacağını vurguluyor.
Kadın işgücü bağlamında göz ardı
edilemeyecek bir diğer nokta ise; Özel
İstihdam Büroları'nın, kadın emeği istihdamında, özellikle Türkî Cumhuriyetler,
Moldova, Ukrayna, Romanya, Afrika ülkeleri vb yerlerden çalışmak üzere gelen
ve çoğunlukla ev işçisi, hasta ve çocuk
bakıcısı olarak iş bulabilen kadınlar ile
aynı alanlarda çalışan Türkiyeli kadınlar
arasındaki rekabeti büyüterek güvencesiz, esnek ve olabildiğince düşük ücretle işgücünün pazarlanmasını sağlayacak
olmasıdır.
Özel İstihdam Büroları aracılığı ile
kadın işgücü istihdamı, sadece "kadın
işi" olarak tanımlanarak niteliksiz işler
kapsamında değerlendirilen ve ücret-

lendirilen ev ve bakım işlerini yapan kadınlar için değil, eğitimli, meslek sahibi,
belli alanlarda uzmanlık eğitimi almış ya
da uzmanlaşmış kadınlar için de geçerli.
Hatta meslek sahibi kadınlar söz konusu
olduğunda, özellikle teknik alanlarda birçok mesleğin "erkek işi" olarak görülmesinden dolayı, ücretlendirme aşamasında
aynı veya eşdeğer işlerde kadınlar erkeklerden daha da düşük ücretle çalıştırılmaya devam edilecek. Örneğin bir ilaç fabrikası, eczacı ya da kimya mühendisi bir
kadını kiralarken, bekâr, deneyimli, çocuksuz olmasını isteyebilecek ve çalışma
süresini de, işveren kendi belirleyecek.
Biz kadınlar, tam zamanlı, güvenceli, ev içi ve iş yaşamındaki emeğimizin
tahakküm altına alınmadığı, cinsiyetçi işbölümünü aşındıracak sosyal politikaların hayata geçirildiği, eşit/eşdeğer işe eşit
ücret alabileceğimiz, kadınlar için teknik
beceri edinme olanaklarının sağlandığı,
kadınların işe alımında ayrımcılığa uğramadığı bir çalışma yaşamı istiyoruz.
Bedenimiz, emeğimiz bizimdir!
__________________________
¹ http://www.zaman.com.tr/
ekonomi_kiralik-isci-duzenlemesi-yenidenmecliste_2191302.html
² http://www.otonomdergisi.org/emek-vede-er-teor-s/makaleler/emek-ve-de-er-teori/
kuresel-fabrikada-stihdam-n-yasas-ozelstihdam-burolar
³ http://www.dunya.com/ozel-istihdamburolari-buyumek-icin-gecici-is-iliskisinibekliyor-205512h.htm

BEDEN

Kadın sağlığı politikaları forumları

Koruyucu sağlık hizmetlerinin ortadan kalkması, tedavi hizmetleri ve piyasa
ekonomisinin sağlıkta etkin hale gelmesi, öncelikle kadın sağlığı hizmetlerinin
eksilmesiyle kendini göstermiştir

"

Filiz Ayla

Kadın sağlığı dendiğinde çoğumuzun aklına üreme sağlığı ve
biraz da cinsel sağlık gelir. Bunlar doğrudur ve başlığın içinde
yer alır. Ancak kadın sağlığı, bir kadının
ruhsal ve bedensel sağlıklı olma halini
etkileyen etmenlerin tümünü kapsamaktadır. Kadın sağlığını üreme sağlığı sınırlarında ele almak, kadını öncelikle
üreme/çoğalma davranışı ile tanımlamaktır. Kadına bir yandan toplumsal ve
bireysel roller yüklenirken diğer yandan
onu bu rollere yönlendirmek ve desteklemek için çok boyutlu beden ve sağlık politikaları uygulanır. Yasalar ne tür sağlık hizmetine ulaşılabileceğini tanımlar,
ancak hayatın dinamikleri sağlığa yasalardan fazla etki yapar. Alışılagelmiş
davranışlar, oluşturulmuş kaygılar veya
ön yargılar, yoksun kalınan kaynaklar
kadınların sağlığa ulaşımı önündeki
yüksek duvarlar olabilirler. Tam da bu
noktada beslenmeden giyinmeye, cinsellikten çalışma koşullarına sağlık sisteminden alınamayan sağlık hizmetlerine kadar doğrudan sağlığımızı etkileyen
durumları ve uygulamaları bir kez daha
tartışmak, ihtiyaçlarımızı ve sınırlanan
haklarımızı kayda geçmek, taleplerimizi
geliştirmek için bir araya geliyoruz."
Kasım ve Aralık 2013 tarihlerinde
Ankara, İzmir, Diyarbakır ve İstanbul'da
feminist grupların ve kadın gruplarının
dayanışmasıyla "Kadın Sağlığı Politikaları" başlıklı forum ve atölyeler düzenlendi. Toplantılar her ilde farklı bir
kadın grubunun/kuruluşunun ev dayanışması ve ev sahipliğiyle hazırlandı.
Yola çıkarken, uzun yıllardır kadın
sağlığı ve sağlık hakları konusunda çalışan Mavi Kalem ekibi olarak bizler,
Türkiye'nin ve kadınların yoğun gündeminde bu konuya biraz daha yer açılmasını amaçlamıştık. Elbette feminist
hareketin ve kadın hareketinin, kadın
sağlığını doğrudan ilgilendiren başlıklarda çalışmaları ve talepleri vardı. Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu,
doğum kontrol haplarının SGK kapsamına alınması kampanyası gibi, kadın
sağlığının ana konularında kadın hareketinin var olan çalışmaları çok önemli;
ancak sağlık ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi bütünsel olarak ele alan bir çalış-

ma henüz yok. Hep birlikte sağlığımıza
yönelen tehditleri belirlemenin ve bize
yönelik sağlık politikalarını görünür kılmanın, sağlık konularındaki iletişimimizi yaygınlaştırmanın ve geliştirmenin
hepimize faydası olacaktı. Bir yerden
başladık.
Dört ilin seçiminde, o illerde kadın
gruplarının yoğunluğu, kolay kurulan
iletişim ve biraz da tesadüfler rol oynadı. Ankara'da Kadın Dayanışma Vakfı,
İzmir'de İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Diyarbakır'da Selis Kadın Derneği ve İstanbul'da Kadınlarla Dayanışma
Vakfı, birlikte toplantıları hazırladığımız ve dayanışma içinde yürüttüğümüz
kuruluşlar oldu.

Kadın sağlığını üreme
sağlığı sınırlarında
ele almak, kadını
öncelikle üreme/
çoğalma davranışı ile
tanımlamaktır
Toplantıların ilk kısmı kadın sağlığı ve politikaları hakkında bilgi ve deneyimlerini grupla paylaşan sosyolog
Feryal Saygılıgil'in de katıldığı forum
şeklinde, ikinci kısmı ise katılımcı grubunun seçeceği başlıklar çerçevesinde
atölye çalışmaları olarak gerçekleşti.
Her ilin kendi gündemi ve etkinlik ritmi
toplantıları etkiledi. Katılımcıların farklı deneyimleri, farklı yaşama ve çalışma
alanları, kadın sağlığı konuları içindeki
öncelikleri ve ihtiyaçları konusunda belirleyici oldu.
Yaklaşık son beş yıldır iktidar tarafından yükseltilen kadının doğurganlığını planlamaya yönelik söylemlerin;
kadınların en az üç çocuk doğurmasının
sürekli tavsiye edilmesi, kürtajın bir cinayet hatta kırım olarak ifade edilmesi,
tecavüz sonucu olan gebeliklerde kürtajı zorlaştırıcı uygulamalar, sezaryenin
yasa ile sınırlandırılması ve uygulayıcıya hapis cezası getirilmesinin kadınlar
arasındaki yansımaları ortak konularımızdandı. Sahada yüzyüze çalışılan
kadınların bu söylemlerden olumsuz
etkilendiği ve yasal hakları olmasına
rağmen kürtaj gibi bazı hizmetlerin yasaklandığı fikrinde oldukları, hepimizin

tespitleri arasındaydı. Aynı şekilde sağlık hizmetlerinin verilişi de oluşturulan
bu atmosferden olumsuz etkilenmişti.
Sağlık personeli zaman zaman kendini
korumak ve/veya ne olduklarını bilmediğimiz bazı yönetmelikleri uygulamak
için, kadınlara ihtiyaçları olan hizmeti
veremiyordu.
Sağlık hizmetlerindeki piyasa ve
tedavi odaklı politikalar ile özelleştirmeler, sosyal sigorta kapsamının daralması ve katkı paylarının sürekli artışının, özellikle yoksullar ve kaynaklara
erişemeyen kadınların sağlık hizmeti
almasını güçleştirdiği de bir başka ortak tespitti. Hasta kayıt sistemleri, mesela GEBLİZ (gebelik izleme sistemi),
kişisel bilgilerimizi onayımız olmadan
toplayarak başka kurum ya da kişilerin
kullanıma hazır hale getirmekte. Hepimiz kimlik numarası kaydı dahi olmadan sağlık hizmeti alma hakkına sahip
olmalıyız, çünkü sağlık hizmeti almak
en temel insan haklarındandır. Sağlık
çalışanlarının iletişim, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ve yargılayıcı olmama
konusunda eğitimi ve bilgilendirilmesi
gereklidir. Hiçbirimiz sağlık hizmeti
alırken sorgulanmayı ve yargılanmayı
istemiyoruz.
İzmir
Kapitalist, neoliberal sağlık politikaları sosyal sağlık politikalarının yerini
almıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin
ortadan kalkması, tedavi hizmetleri ve
piyasa ekonomisinin sağlıkta etkin hale
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BEDEN
Sağlıkla ilgili dilimizin
incelenmesi, sağlık
çalışmalarında kadın
dilinin oluşturulması
için düzenli, sağlık
gündemimizi
geliştirecek etkinlik ve
toplantılar yapılmalı
gelmesi, öncelikle kadın sağlığı hizmetlerinin eksilmesiyle kendini göstermiştir. Kadınlar arasında sağlık bilgilerinin
yaygınlaşması, uygulamaların paylaşılması ve dayanışma için bir sağlık
ağı oluşturulmalıdır. Koruyucu sağlık
hizmetlerinin ve sağlığımızı koruyucu, destekleyici uygulamaların önünde, sağlık sistemine dayanan engellerin
yanı sıra ekonomik, toplumsal engeller
de vardır; bunlara karşı mücadele dayanışarak mümkündür.
Diyarbakır
Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar: Anadilde hizmet verilmemesi, yasal hakların bilinmemesi, sağlık
personelinin olumsuz tutumu, toplumsal cinsiyet rolleri ve sağlık birimlerinin kent merkezlerinde toplanması/
uzaklık, kadınların sağlık hizmeti almasının önünde engel oluşturmaktadır.
Cezaevlerindeki kadınların sağlık hizmeti alamamak, taciz ve kötü muamele,
olumsuz hijyen koşulları, sağlık perso-

nelinin kadın bakış açısına sahip olmaması gibi sorunları vardır. Bu sorunların
çözümü için kampanyalar yapılabilir.
Zorunlu göçten etkilenen kadınlar, örneğin yakın çevredeki Suriyeli göçmen
kadınlar/kamp dışında yaşayanlar hiçbir sağlık hizmetine ulaşamamaktadır.
Ayrıca kentsel dönüşüm uygulamaları
da kadınların kent içinde bir yerden bir
yere sürüklenmesine neden olmakta ve
bu süreç sağlık hizmetlerine erişimlerini
olumsuz etkilemektedir.
İstanbul
Kadın sağlığını etkileyen yasaların
bilinirliklerinin artırılması ve ayrıntılı
yönetmeliklerle uygulaması zorlaştırılan düzenlemelere karşı, bunların değiştirilmesi için tepki/kampanya çalışmaları yapılması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sunanlar ile hizmet alanlar arasında
yaklaşım ve öncelikler farklıdır. Bu iki
grubun birbirini tanıması, hizmet verenlerin hasta odaklı çalışmasının desteklenmesi için iletişimi güçlendirecek
kanalların açılması gerekmektedir.
Kadın hareketinin kadın sağlığı
konusundaki farkındalığını artırmak
amacıyla iletişim ağları, sağlıkla ilgili
dilimizin incelenmesi ve yeniden oluşturulması, düzenli sağlık gündemimizi
geliştirecek etkinlik ve toplantılar yapılmalıdır.
Ankara
Sağlık çalışmalarında kadın dilinin
oluşturulmasının, sağlık hizmetlerinin

uygulanmasında keyfî uygulamalarla
mücadele etmek için yöntem geliştirilmesinin gerekliliği; engelli kadınların
ihtiyaçlarının ve engelli annelerinin sağlık sorunlarının ele alınması gerektiği;
LGBT bireyler için sağlık hizmetlerine
erişimde eşitlik sağlanması gerektiği;
kadınlar arasında sağlık ihtiyaçlarımızı
temel alan, hem internetin kullanıldığı
hem de yüz yüze iletişim biçimlerinin
yaratıldığı bir dayanışma ağı oluşturulmasının önemli olduğu sonuçları çıkmıştır.

Yasalar ne tür
sağlık hizmetine
ulaşılabileceğini
tanımlar, ancak hayatın
dinamikleri sağlığa
yasalardan fazla etki
yapar
Toplantıların ortak konularının belki de en sık ifade edileni, kadınlar arası
bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak, çözüme yönelik adımların atılabileceği bir iletişim ağının gerekliliğiydi.
Kadın sağlığı ifadesinin bebeklikten
başlayarak tüm hayatımızdaki sağlık
konularımızı kapsadığı ve buna ilişkin
farkındalığımızı artırmamızın gerekliliği, tüm çalışma gruplarının fikirleri olarak ortaya çıktı.

Erkek adaletin "karar"lı müttefiki:

Türkiye Barolar Birliği

Meslek örgütünün disiplin yetkisi kamusal alana uzanıyorsa, avukatların ifade
özgürlüğü nerede başlayıp nerede bitmektedir? İfade edilebilecekler listesini barolar
avukatlara tebliğ edecek midir? Mesela 8 Mart yürüyüşüne gitmek de disiplin suçu
mudur?

B

Maria Puder

iz feministler, kadın cinayetleri, tecavüz ve taciz
davalarının politik davalar
olduğunu, bu yargılamanın
tarafları arasında patriyarkal bir eşitsizlik ilişkisi bulunduğunu söyleyerek bu davaları takip etmeye başladığımızdan beri, erkek şiddetinin yanı
sıra "erkek adalet" olarak tercüme
ettiğimiz yargısal erkek dayanışması ile de mücadele ediyoruz. Kolluk,
savcılık, mahkeme üçgeninin her
aşamasında erkek faillerin korunup
kollandığı, saldırıya maruz kalan kadınların tekrar tekrar mağdur edildiği bu yargı sistemi içinde, geçtiğimiz
aylarda erkek dayanışmasının yeni
bir müttefiki ile karşılaştık: Türkiye
Barolar Birliği.

"Siz kim oluyorsunuz
da ‘Baro Başkanları
sistematik erkek
şiddeti karşısında
mağdurların yanında
olmalıdır, görevleri
bunu gerektirir’
diyorsunuz? Ne
hakla erkek şiddetini
deşifre edip kamuoyu
yaratıyorsunuz?"
demişler gibime geldi,
bilmem yanılıyor
muyum?
Hafızalardan hiç silinmedi ama
kısaca hatırlatmak gerekirse; Fethiye
Davası'nın, dava kadar meşhur avukatı
Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan, bu davadaki müthiş performansı
sebebiyle başta Ankara olmak üzere
pek çok ilde protestolarla karşılaştı. Bu
protestolardan birisi de Ankara Barosu
Hukuk Kurultayı'ndaki konuşması öncesi Ankara Kadın Platformu tarafından
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gerçekleştirildi. Kurultayda platform
adına konuşan Candan Dumrul, insan
haklarının konuşulduğu bir oturumda,
mağdur haklarını ihlal eden bir çerçevede avukatlık yapan Gürkan'ın konuşmaya hakkı olmadığını, bu konuşmayı
dinlemeyeceklerini söyledi ve kendileri
gibi düşünenleri de dinlememeye davet
edip diğer platform üyeleri ile birlikte
salonu terk etti. Bu protesto sonrası,
konuşmacı Mustafa İlker Gürkan (baş
destekçisi TBB'nin kendisine yakıştırdığı sıfat ile tanımlarsak) "sevecen"
bir havada aynen şöyle demiş: "Kadın
hareketinin başarıya ulaşabilmesi için,
çalışması ve bir tepkiler ortaya koyması gerekir. İş yapan yanlış da yapar,
arkadaşlarım yanlış yapıyor olabilirler,
belki doğru yapıyorlar bilmiyorum,
ben yanlış yaptıkları inancındayım,
ama yanlış yaptıkları için bir tepki gösteren topluluğa engel olmamak gerekir.
Geçen sene genç stajyer avukatlar kurultayı yapıldı Muğla'da. Ben de Muğla
Barosu Başkanı olarak kurultayda
konuşma yaptım. Konuşmamın ana teması şuydu: Genç arkadaşlarım dedim,
büyük sözü dinlemeyin, isyan edin
ve yanlış yapmaktan korkmayın.
Eğer kadın hareketi bir ilerleme
sağlayacaksa, eylemini devam
ettirecek. Bu eylem içerisinde
yanlışlar da olabilir, biz
ilerici demokratlara düşen
şey onlara hoşgörü göstermektir. (Alkışlar)"¹ Kurultay
kitabındaki
parantezlerden
anlaşıldığı üzere, alkış alma, takdir toplama ve "bakın ne kadar demokratım"ı
gösterme niyet ve çabası ile söylenen
bu sözler, Gürkan'ın beklediği takdire
şayan olmuş, (Alkışlar)la karşılanmış.
"Ne kadar demokrat, ne kadar
hoşgörülü bir yaklaşım değil mi" diye
düşünmeden evvel yazının devamını
okumanızı tavsiye ederim. Zira bu
aydın, anlayışlı, demokrat hukukçu,
herhalde aldığı alkışlardan tatmin olmamış olacak ki, Kurultay'ın hemen
ardından Ankara Kadın Platformu
adına konuşan Candan Dumrul'u,
üyesi olduğu Ankara Barosu'na şika-

yet etti. Okuyanların bu aşamada kafası
karışmış olabilir, izah edelim; yanlış
anlamadınız, arkadaşımız Candan katıldığı bir eylem sebebiyle (bizce de ne
alaka) meslek örgütüne şikayet edildi.
Şaka etmiyoruz, Kafka öyküsü de
anlatmıyoruz. Bitmedi. Avukat olarak
katılmadığı bu eylem sebebiyle, arkadaşımız hakkında Ankara Barosu soruşturma açtı ve bu eylemin "savunma
hakkının özüne bir saldırı" olduğunu
ileri sürdü. Hangi hak, hangi savunma,
hani nerede mahkeme, kim bunlar???
Sorular çoğaltılabilir… Meslek örgütünün disiplin yetkisi kamusal alana
uzanıyorsa, avukatların ifade özgürlüğü nerede başlayıp nerede bitmektedir?
İfade edilebilecekler listesini barolar
avukatlara tebliğ edecek midir? Mesela
8 Mart yürüyüşüne gitmek de disiplin
suçu mudur? Feminist avukatları hizaya
getirmeye kararlı baro, avukat olmayan
feministleri nasıl disipline edecektir?
Bu sorular kafalarda dolanadursun biz
Kafkavari olayımıza dönelim.
Ankara Barosu'nun soruşturması
kadın hareketinden büyük tepki gördü,
duruşmalara onlarca kadın avukat gele-
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rek meslektaşlarını savundular. Ankara
Barosu Disiplin Kurulu da isabetli bir
biçimde, bu eylemin avukatlıkla ilgisi
bulunmadığı ve meslek kurallarının
ihlal edilmediği gerekçesiyle ceza
verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Bizler tam "ohh be, işte adalet"
derken; hızını alamayan Mustafa İlker
Gürkan karara itiraz etti, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu da bu itirazı
haklı görerek Candan'a uyarı cezası
verdi. Yani Candan ve onun kişiliğinde
tüm feministler bir meslek örgütü
tarafından uyarılmış, ayaklarını denk
almaları yönünde ikaz edilmiş oldu.
Mustafa İlker Gürkan'ın itiraz dilekçesindeki beyanlarını dergimiz okurlarının zihinlerini kirletmemek için es
geçiyorum. Zira ne yeniden okumaya
ne de bir ucundan tutup anlatmaya
dermanım var. Dilekçede atıf yapılan
şu veciz sözü yazmakla yetiniyorum:
"Kamuoyu mahkeme kapısından içeri
girerse adalet dışarı çıkar." Yani olayın
özelinde, "feminist kadınlar mahkeme
kapısından içeri girerse erkek adalet
dışarı çıkar"…
Evet aynen öyle olur! Ve belli ki
Sayın Gürkan bundan çok korkuyor.
Korksun! Zaten biz de bunu istiyoruz.
Kendisi de işte bu yüzden protesto edildi ve edilmeye devam edecek. Mustafa
İlker'in kamuoyu olarak tanımladığı
kadınlar, işte tam da bu yolla erkek
adaletin dengesini bozacaklar; erkek
dayanışmasına, yargının direnç ve
düşmanlığına rağmen, erkek şiddeti
davalarında taraf ve takipçi olmaya
devam edecekler.
TBB kararına gelince; tüm okurlarımızı ilgilendirdiğini düşünerek şu
kısımlarını aynen alıntılıyorum: "Zaten
çirkin bir olayın mağduru olan …. kamuoyu yaratma çabaları ile psikolojik
koruma tedbirleri de alınmaksızın
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basına malzeme olmuş ve şikayetçinin
Baro Başkanı sıfatı da kullanılarak kamuoyu oluşturulmuştur [...] Savunma
hakkının kutsallığına ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin 6. Maddesindeki ‘adil yargılanma hakkının' yaşama
geçirilmesine öncelikle avukatların
dikkat etmeleri meslek görevleri
gereğidir [...] Avukatların bir takım
siyasi düşünceler, sosyal ve kültürel
anlayışlar ya da dinsel inançlara sahip
olmaları doğaldır. Ancak avukatların,
farklı düşünce ve inançlarını meslek ilkelerini ve üstün hukuk normlarını çiğneyerek kamuoyuna duyurmaları ya da
avukatlığın böyle bir duyurunun aracı
olarak kullanılması, bu arada birey ve
tüzel kişiliklerin kişilik ve onurlarını
ihlal edecek davranışlar sergilemeleri
kabul edilemez bir durumdur."
TBB Disiplin Kurulu kararının alt
metinlerini satır satır ele alalım, bakalım aslında ne demiş, nasıl ayar vermiş
bize hepsi erkeklerden oluşan bu kurul.
Varan 1: Bu erkekler heyeti ilk
paragrafta; "…. çirkin bir olayın mağdurudur. Bu çirkin olay tecavüzdür.
Yani … tecavüze uğramıştır. Eyvallah,
bunda hemfikiriz. Ama mühim olan bu
değildir. Mühim olan tecavüzün basına
yansımasıdır. Mühim olan tecavüzün
kamuoyuna duyurulması, adalet talebinin sesli dile getirilmesidir. Öyle
ki bu, tecavüzden, tecavüzün cezasız
kalmasından bile beterdir. Siz kadınlar
kim oluyorsunuz da ‘erkek adalet değil
gerçek adalet' istiyorsunuz? Siz kim
oluyorsunuz da ‘Baro Başkanları sistematik erkek şiddeti karşısında mağdurların yanında olmalıdır, görevleri
bunu gerektirir' diyorsunuz? Ne hakla
erkek şiddetini deşifre edip kamuoyu
yaratıyorsunuz?" demişler gibime geldi, bilmem yanılıyor muyum?
Varan 2: "Tek bir kutsal hak
vardır, o da savunma hakkıdır.
Mağdur hakları da neymiş! Hem
mağdur haklarının ihlaline tepki
göstermek avukatın işi değildir.
Avukatın işi, bir yargılamada
baştan üstün ve egemen konumda olan erkeğin yanında durmaktır. Bu hem elzem hem kutsaldır.
Bunu yaparsan muteber avukatsın, yapmazsan cezayı basarız.
Tamam AİHS diye bir sözleşme
var, ama bundaki en önemli
hak erkeklerin adil yargılanma
hakkıdır. Mesela kadınların düşünce ve ifade özgürlükleri diye
bir hakları yoktur. Hele kadın
avukatların hiç yoktur. Kadın
avukatların işi, ifade özgürlüğüm var sanıp demokratik tepki

göstermek değil, erkek faillerin en
avantajlı şekilde yargılanmalarına yardımcı olmaktır. Bu onların görevidir,"
mi demişler ne? Sanki bunu demişler
gibi...

"Kadın avukatların
işi, ifade özgürlüğüm
var sanıp demokratik
tepki göstermek
değil, erkek faillerin
en avantajlı şekilde
yargılanmalarına
yardımcı olmaktır. Bu
onların görevidir," mi
demişler ne? Sanki
bunu demişler gibi...
Varan 3: "Taktınız ama mağdur haklarına, yoktur arkadaşım öyle bir şey.
‘Erkek şiddeti son bulsun, erkek adalet
değil gerçek adalet istiyorum' demek
pek marjinaldir. Feminist talepler
‘farklı' fikirlerdir. Pek tabii bu ‘farklı'
fikirlere sahip olabilir avukatlar, bizim
buna ‘saygımız' var. Kendi kendilerine
düşünsünler, evlerinde filan da konuşabilirler. Ama öyle uluorta feminist
fikirleri savunmak da olacak iş değil.
Kusura bakmayın ama bu ‘farklılığı'
da kaldırmaz bizim mesleğimiz. Avukat dediğinin bir vasatı, bir ortalaması
vardır. Evinde feminist olabilirsin,
biz bu konuda çok demokratız. Ama
kamusal alanda avukatsın, ne diyeceksen, ne yapacaksan benim belirlediğim
egemen fikirler dâhilinde olmalı. Aksi
olursa, Candan gibi cezayı alırsın.
Çünkü benim muteber saydığımın
dışında kalan ‘farklı' fikirleri savunmanı ben tüzel kişiliğime bir saldırı
sayarım" demişler. Yok yok, bu kez
eminim, aynen böyle demişler. Başka
nasıl izah edilebilir o cümleler. Şecaat
arz ederken, sirkatin söylemek bu olsa
gerek! Ne diyelim yeni mücadele cephemiz hayırlı olsun!
Şimdi bu yazıyı burada bitiriyorum.
Zira son sözün yazılamayacağı yazılardan biri bu. Biliyorum ki bu meselede son sözü ne TBB ne mahkemeler;
sadece kadınlar söyleyecek! Şimdiden
uyaralım, erkek adaletin "karar"lı müttefiki Türkiye Barolar Birliği'ne karşı
yeni başlayan mücadelemiz sonuna
kadar sürecek!
__________________________
¹ http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/2
012yayin/2011sonrasikitap/2012-hukukkurultayi-1-cilt.pdf, s.132.

Farklılıklarımız... Köprüler kurmak, engelleri aşmak
Farklılıklarımız... Muhalif, radikal, devrimci teori ve politika açısından, ama özellikle
feminizm söz konusu olduğunda son derece çetrefilli, ama deyim yerindeyse dile
pelesenk olmuş, yine de bir o kadar başa çıkılması gereken bir kavram. Hangi farklılıklarımız? Cinsiyete dayalı, sınıfsal, etnik, ulusal farkılıklarımız mı? İnanca, politik
tercihlere bağlı farklılıklarımız mı? Yoksa patriyarkanın ve heteronormativitenin bizi
konumlandırdığı çeşitli kadınlık durumlarından kaynaklanan farklılıklarımız mı? Bir
yanımızda, aslında toplumsal eşitsizliklerden/ezme-ezilme ilişkilerinden kaynaklanan ve o eşitsizliklerin/egemenliklerin üzerini örten fetişleştirilmiş bir farklılıklar seli,
liberal bir çokkimlilik/çokkültürlülük söyleminin tehlikeli suları var. Öbür yanımızda,
kendine soyut bir evrenselliği kılavuz edinmiş ulus/sınıf/toplumsal cinsiyet anlayışları... Peki bu soyutluğa, eşitsizlikleri görmeyen anlayışlara direnip farklarımızı/eşitsizlikleri tanıdığımızda nasıl dayanışabilir, birlikte nasıl politika yapabiliriz? Politik
özne olarak davranmak mümkün mü?
Bu dosyamızda bu soruların yanıtlarını arıyoruz. Kürt kadınlarla/feministlerle
Türk kadınlar/feministler, müslüman/dindar kadınlarla kendini dinsel bir kimlikle
tanımlamayan kadınlar, lezbiyenler/biseksüel kadınlarla heteroseksüel kadınlar,
çocuklu kadınlarla çocuksuz kadınlar, genç kadınlarla yaşlı kadınlar, sevgilisi/kocasıyla yaşayan kadınlarla tek başına yaşayan kadınların ve hepimizin birbirimizle
dayanışmasının imkânlarını ve bu dayanışmanın önündeki engelleri sorgulamaya
çalışıyoruz. Birlikte politika yapabilmek için feminizmin bize sunduğu bakış açısını
biraz daha derinleştirmeyi umuyoruz. Yine de dosyada yanıtlardan çok sorular var...
feminist
politika
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"Birbirimize Sahip Çıkıyoruz" çıkış bildirisinde başörtüsünün savunulmasında,
kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik vurgusunun silinerek kadınlar arasındaki
eşitsizlik vurgusunun öne çıkmış olduğunu söylemek mümkün

F

Gülnur Elçik

arklılıklar, homojenlik ve tekdüzelikle buluşan otoriter siyasetler karşısına dikildiğinde, dünya
tarihinin en önemli politik hareketleri yeşeriverdi. Marksizme yönelik
bir eleştiri de içeren kimlik siyasetleriyle
ırksal, cinsel, dinsel kimliklerin de sınıfsal kimlikler kadar kişinin yaşamındaki
ana eksenleri belirleyici bir etkisi olduğu iddia edildi.
Ancak kimlik siyasetlerinin, o kimliğe sahip bireyleri siyasi özneler haline getirmekten çok, kimliği betimleyen
özelliklere ayrıcalık tanıyarak sözkonusu siyaseti ontolojik bir anlamla yoğurması, farklılıkların sınırları geçirgen olmayan mutlak değerler olarak savunulması, özgürlük tahayyülünü yeterince
barındırmayan bir baskılama siyasetinin
aracısı oldu. Ayrımcılık, dezavantajlar
noktasında siyasi söyleme dâhil oldu.
Bu noktada liberalizm, kimlik siyasetlerinin farklılık söylemlerini besleyen ana
damar olarak sömürü ya da dışlamanın
kaynağını perdeleyen, bunun yerine
sömüren/sömürülen, baskı uygulayan/
baskılanan vs. kesimler arasındaki deneyim ortaklıklarını çeşitleyen "biz"in
zemininde buluşmaya çağrıda bulundu.
Farkın, sınıfsal eşitsizliklere yönelik
göndermelerin dışarıda bırakıldığı kültürel bir zeminde ele alındığı bu liberal
söylem için farklılıklar, bir mozaik misali birbirine karışmış renk cümbüşüyle
bir zenginlik kaynağını işaret ediyor.
Sınırları pekiştiren çoğulculuk söylemi,
evet, ebrudan çok mozaiği andıran bir
toplum tahayyülünü besliyor.
2008 yılında bizler başörtülü başörtüsüz; dindar, ateist, Alevi; feminist
olan ve olmayan kadınlar olarak "Birbirimize Sahip Çıkıyoruz" adıyla, modernizm üzerinden başörtülü kadınlara yö-

22

feminist
politika

nelik yasaklara ve başörtüsüz kadınların
cinselleştirilmesi yoluyla başörtüsünün
kutsandığı siyasete karşı bir dayanışma
alanı örme amacıyla biraraya gelmiştik.
Her ne kadar birlikteliğin çıkış noktasını
başörtülü kadın arkadaşlarımıza yönelik
ayrımcılıklar oluşturuyorsa da, kadınlar arasında örtünmeye dayalı söylem
üzerinden örülen sınırlara ortaklaşa söz
üretme niyeti, gerek grubun ismine, gerekse yazılan metinlere yansıdı; "farklılıklarımızla yan yanayız" diyorduk.
Hâlâ çok önemli olduğunu düşündüğüm
bu birliktelik vesilesiyle, bir panelde,
bir tv programında ya da taraflar olarak
değil, birbirini anlamaya çalışan ve bir
yasağın gölgesi altında konuşmanın yol
açtığı sınırların farkında olarak tartışma
yürütme olanağı bulduk.¹
Ayrılanlardan kimileri, örneğin benim için temel gerilimin ise, başörtüsü
yasağına karşı çıkılması zemininde gerçekleşen "buluşmanın", başörtüsü yasağı ve başörtüsü arasındaki siyasi farkın
kaldırılarak başörtüsünün savunulması
noktasına savrulmuş olması, korunaklı
alanlara -örneğin aileye- hiç dokunmayan bir yaşam tarzı feminizminin verdiği rahatsızlık olduğunu söylemek mümkün. Başörtülü arkadaşlarımıza yönelik
ayrımcılıkların iş ve okula giriş konularının dışındaki örnekler çerçevesinde
genişletilememesi, örneğin gündelikçi
işçi kadınların, başörtüsü üzerinden işverenlerinden gördüğü aşağılamaların
hiç konu edilmediği, böylelikle o çok
karşı çıktığımız tesettür-başörtüsü ayrımının sınıfsal bir zeminde gerçeklik
kazandığı perdeli bir tartışma içinde kalakaldık.
Bu noktada ben, farklılıklara dayalı
siyaset biçimini "Birbirimize Sahip Çıkıyoruz" üzerinden ele almadan önce,
bu tür tartışmalarda sıklıkla karşımıza
çıkan seçim, rıza, bilinç/yanlış bilinç

kavramlarına çok kısaca göz atmak istiyorum.

Kadınlık için,
örtünmenin,
ücretli/ücretsiz
cinsel hizmetin,
çalışmamanın norm
olarak önlerine
konulduğu bir yapıda
tikel deneyimlerin
bağımsızlığından
söz etmek ne kadar
mümkün?
Bilindiği gibi farklılıkların savunusu
üzerine kurulu tez mevcut gerçekliği,
buna karşı olan tez ise gerçekliğin dayandığı ideolojiyi temel alıyor. Başörtüsü meselesi üzerinden örnekleyecek
olursak; başörtüsünün bir inancın gereği
olduğu tezi ile başörtüsünü dinî bir yükümlülük olarak kabul eden ideolojiyi
eleştiren tez karşı karşıyadır. Hangisinin temel alınacağı, ayrımcılığı ortaya
koyan beyana yönelik kabulü doğrudan
belirler. Bir kadın "Ben inancım gereği
örtünüyorum" beyanıyla başörtüsüne
yönelik yasakların din özgürlüğü temelinde kaldırılmasını talep edebilirken, bir başkası "Başörtüsü, tesettürü
kadınlara özgüleyerek kadın bedenini
erkek bedeni karşısında cinselleştirir"
iddiasıyla bu din özgürlüğünün kadın
haklarına aykırı olduğunu öne sürebilir.
Devamla, kültürel görecelilik hak söylemlerinin kültürlerin kendine özgü değerleri temelinde ele alınması gerektiğini savunurken, kadınların bedenileriyle
ilgili tasarrufun erkeklere ait olmadığını
öne süren feminist tez, kültür denilen
değerler toplamının kadınların yaşantısına ilişkin düzenlemeler etrafında örüldüğünü söyleyerek buna karşı çıkabilir.
Hangi söylemden hareket edilmeli?
Foucault, doğru - yanlış söylemler
arasına çekilen çizginin değil, doğru ve
yanlış söylemlerin içindeki hakikat üretimlerinin peşine düşülmesi gerektiğini
belirtse de, iktidara ilişkin tezinin bizatihi kendisi, doğru-yanlış bilinci ortaya
çıkarabilecek bir gerçeklik düzeninin

DOSYA
mümkün olduğunu söylemektedir: Güce
katlanabilmemizin, hatta gücün yeniden
üretimine neredeyse bir haz duyarak
dâhil olabilmemizin nedeni, iktidarın
kendisini maskeleyebilmesidir. İktidarın
üretiminde bu maskeleme vazgeçilmezdir. O halde mevcut farklılıkların farklılık olarak "maskelediği" eşitsizliklerden
bahsetmek mümkün müdür?
Bu noktada iki ayrı tartışmaya varıyoruz: Dezavantajlı olmakla ayrımcılığa uğramak arasındaki fark -denilebilir
ki ayrımcılık dezavantajın sürekli üretimine yol açan yapısal bir eşitsizliğe işaret eder- söz konusu sorunun mağdur ve
failleri üzerine düşünme olanağı sunar.
Başörtülü kadınların bugün hâlâ dezavantajlı konumda olmalarının sebebi,
başörtülerine, yani farklılıklarına yönelik özgülüklerin tanınmaması mıdır?
Yoksa dindar kadınları dindar erkeklerden ayırarak, başörtüsünü kadınlara
yönelik ayrımcılığın araçlarından biri
haline getiren, kadın erkek arasındaki
eşitsizliği fıtrat söylemiyle doğallaştıran, başörtüsünün kendisi midir? "Birbirimize Sahip Çıkıyoruz" çıkış bildirisinde² başörtüsünün savunulmasında,
kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik
vurgusunun silinerek kadınlar arasındaki eşitsizlik vurgusunun öne çıkmış
olduğunu söylemek mümkün.3 "Birbirimize Sahip Çıkıyoruz" özelinde ortaya çıkan sorunun, ikinci duruma ilişkin
söylemlere (kadınlar arası farklılıklar)
yer verilmesi değil, yine yasağın da etkisiyle, ikinciden birinciye (kadın – erkek eşitsizliği) evrilen bir tartışma zemininin yaratılamaması olduğunu ileri
sürüyorum.
Benzer şekilde, bugün başörtüsünün
kadınları baskılayan bir denetim aracı
olması ile başörtülü kadınların baskılandığı tezi arasında da bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. İddiam,
başörtülü kadınların ezildiği değil, başörtüsünün bütün kadınları ikincilleştiren genel bir düzenleme olduğu üzerine kurulu. Bir sürü başörtülü kadın,
dirençleri ya da sınıfsal konumları vs.
dolayısıyla başörtüsüz kadınlardan daha
az baskılandıkları bir ortamda yaşama
olanağı buluyor olabilir. Ancak burada
önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor: Özgürlüğün toplumsal tanımı,
bize özgürlüğün toplumsal bir deneyim
olduğunu hatırlatıyor; liberalizmin seçim üzerinden pekiştirdiği serbestlik ile
feminizmin "özel olan politiktir" vurgusuyla sömürülen grupların deneyimlerinin birbiri üzerindeki kurucu etkisine
işaret ettiği özgürlük arasındaki farka
dikkat çekiyor. Bu yüzdendir ki, başörtüsü üzerinden kadın bedeninin cinsel-

leştirilmesi, başörtüsüz kadınların hayatını da düzenleyici bir etki gösteriyor.
İnançları gereği örtünmüş, dolayısıyla
bunu seçmiş olan başörtülü kadınların
çeşitli olanaklarla çevrelendiğinde özgür olabileceği söyleminin, "kadınlık"
kategorisini dolayısıyla erkek egemenliği denilen yapıyı görmezden gelerek
dayandığı "kadınlar" toplamına dair
söylemi, seks işçiliği ve ev kadınlığı
olarak bilinen ücretsiz ev işçiliği tartışmalarından da biliyoruz. Kadınlık
için, örtünmenin, ücretli/ücretsiz cinsel
hizmetin, çalışmamanın norm olarak
önlerine konulduğu bir yapıda tikel deneyimlerin bağımsızlığından söz etmek
ne kadar mümkün? Yemek yapmayı seviyor ve dolayısıyla seçiyor olabiliriz,
ancak erkeğin mutfağa girmediği bir
evde mutfakta olmayı, erkeğin de işleri
eşit olarak paylaştığı bir evde mutfağa
girmekten kopararak değerlendirmek ne
kadar mümkün?
__________________________
¹ Ancak gerek yasağın her iki taraf açısından da
yarattığı çekilmeler, gerekse konunun iki tarafı
olarak anlaşılan kadınların buluşmasının güncel
siyaset açısından temsil ettiği popülizm ve ilgi
çekicilik, biraraya gelme zemininde kırılmalara
yol açtı: Örneğin Grubun üyesi ve bugün
kendisi Yeni Şafak yazarı olan Hilal Kaplan,
o dönemde Yeni Şafak yazarı Akif Emre'nin
kendisiyle ilgili yazdığı olumsuz yazıya
cevaben gönderdiği mektupta "Ayrıca feminist ve eşcinsel hareketler ile arama sadece
‘sen günahkârsın' deyip duvar örmek yerine
onlarla konuşmayı, tebliğ ve temsil etmeyi
seçiyorum çünkü bu insanların din konusundaki cehaletlerini görmeye ihtiyaçları var ve
şu ana kadar çok güzel sonuçlar aldık Elhamdülillah… Müslümanlar ve eşcinseller
beraber siyaset yapamazlar sorusuna cevap
vermek amacıyla şunu çok açıkça ifade ettik:
Eşcinsel ve feminist siyaset(ler)i bir yatak
odası siyasetidir ve bizatihi pornografiktir.
Kendi karşı çıktığı siyasal mekanizmaları
fazlasıyla yeniden üretir, zulümdür. Sonuçta
çok olumlu tepkiler aldık hatta bazı eşcinsel
arkadaşların görüşlerimizi onayladığını
farkettik. Herkes İslâm hususundaki cehaletini itiraf ederek devamını talep etti" dediği
ortaya çıktı. Akif Emre, "Başörtüsü Nasıl
Savunulmaz?", Yeni Şafak, 28.02.2008.
² Bu metinle muradımız, başörtüsü yasağının
ortadan kalkması olduğu kadar, bu birlikteliğin,
yasağın yol açtığı tarafgirliklerin ötesine geçerek
konuşula-bileceklerin sınırlarını genişletmesiydi.
³ Zira aramızdaki tartışmalarda da erkeklerin
tesettür kurallarının denk olmadığını ve
uygulanmayışını değil, başörtülü olmayan
kadınların da toplumsal tesettür kurallarına
tabi olduğunu konuştuk. Yanı sıra, bir dinin
gereğini yapmakla dinin gereğini yapmamak, dine yüklenen toplumsal değerlerden
kopuk biçimde neredeyse iki simetrik
durum olarak konuşuldu.
feminist
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Ama bu da bir benzetişti
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Farklılaştığımız ve farklılığımız üzerinden bir araya geldiğimizde, başkalarıyla
ortaklığımızı da görebildiğimiz zaman politik ufkumuzu da genişletebiliyoruz
Selime Büyükgöze
AMA O GÖLGE KİM
BENZETİLEN NE
BİRBİRLERİNİN BEDENLERİ
ÜZERİNDE
SON BİR MUTLULUĞU ELE
GEÇİRMEK İÇİN
ÇARESİZ
UMDUĞUNU BULAMAMIŞ
EŞİNİYORLAR
BİR ŞEY ARIYORLAR
KİM BUNLAR
NE ONLAR
ONLAR
NE DE
ÖBÜRLERİ
ÖBÜRLERİ
DEĞİLDİLER
AMA BU DA BİR BENZETİŞTİ¹

F

arklılık kavramını politik zeminde tartıştığımızda aklımda
bir sürü soru işareti uçuşmaya
başlıyor. "Farklı" sıfatı heyecanlandırıyor beni, merak ettiriyor.
Duymak, bilmek, yaklaşmak istiyorum.
Sıfat kavrama dönüştüğünde kategori
oluyor, kategorilerin içerdiği içerisi ve
dışarısı imaları beni temkinli olmaya,
içerdiği ve dışladığı konumlar üzerine
düşünmeye davet ediyor.
Bu konumların başında ise, farklılığın kimliğe ve/veya bir grup olma-
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ya denk düşeni geliyor. Belli bir farklı
olma halini, bu farklılığı paylaşanlar
olarak alıp "biz" haline getirdiğimizde
politik bir konumlanıştan bahsetmeye
başlıyoruz. Toplumsal ve politik tarihimizde, farklılıkların görünmüyor olmasına karşı yükselmiş pek çok hareket
var. Bu hareketler de kuşkusuz farklılıkları görmemenin ardında yatan, aslında
belli bir kimlik / varoluşun herkes için
geçerli olduğu fikrine baş kaldırıyordu;
halen de bunun mücadelesini veriyorlar.
Sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnisite temelli hareketler de kuşkusuz bu
farklı ihtiyaçları görmemenin nasıl bir
ezme ilişkisi ile sonlandığını kendine
dert edinen hareketler. İçerisi / dışarısı
ikiliğinin, dışarıdakilerle ilişki ayağında
çıkan sorunlara karşı uzun zaman önce
"kesişimsellik" kavramıyla yeni bir bakış açısı getirildi. Farklı farklılıkların
beraberliğini görmek ve bunları farklı
ezilme biçimleri olarak değerlendirmek
artık olmazsa olmazlardan.
Zaman içinde bu tartışmaların birçoğuna teorik cevapların oluşturulduğu ve
oluşturulmaya devam edildiğinin hakkını teslim etmek gerek. Farklılaştığımız
ve farklılığımız üzerinden biraraya geldiğimizde, başkalarıyla ortaklığımızı da
görebildiğimiz zaman politik ufkumuzu da genişletebiliyoruz. Kapitalizme
karşı mücadele tek başına çoğumuzun
ezilmişliğini tarif etmek için yeterli

bir alan değilken, farklılığımızın politikasını kapitalizm eleştirisi yapmadan
sürdürmenin de pek mümkün olmaması
gibi.

... beraber politika
yaptıklarımla
paylaştığım gündelik
hayatta / politik
tartışmalarda
farklılığı nasıl ele
aldığımız meselesini
kastediyorum
Yukarıda tarif ettiğim yaklaşımı hepimiz aynı ölçülerde başaramasak da,
bunun gereklilikleri üzerine bir ölçüde
herkes düşünüyor / düşünmek zorunda
kalıyor. Bazı alanlarda bunu iyi kotarıp,
bir başka alanda eksik kalabiliyoruz.
Burada asıl önemli ve kıymetli olanın
ölçümünün, sadece ne kadar başardığımız üzerinden değil, bunları görme mekanizmalarını ne kadar kurabildiğimiz
üzerinden tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir farklılıkla karşılaştığımızda nasıl karşılıyoruz, nasıl tepkiler
ve yöntemler geliştiriyoruz?
Kavramsal düzlemde tartışmak bizi
güvenli bir alanda tutuyor. Peki bu esnada, bu mekanizmaları geliştirmemiz
gereken gündeliğin alanında neler olup
bitiyor? Farklılıklarımızı, aynılıklarımızı ne kadar dillendirebiliyoruz?
Böyle bir alanın yaratılmasına ne kadar
çalışıyoruz?
Tartışmayı politik alandan kurduğumu hatırlatarak somutlamalara gideceğim. Politik alanda kurmak ve gündelik
hayattaki yansımaları derken, beraber
politika yaptıklarımla paylaştığım gündelik hayatta / politik tartışmalarda farklılığı nasıl ele aldığımız meselesini kastediyorum. Sadece feminist örgütlenmelerde poltika yapan bir kadın olduğumu
da dipnota ekleyerek.
Feminist politika yaparken farklılıkları paylaşmak açısından iki mesele var
diye düşünüyorum. Birincisi, farklılığımızı görünür kıldığımızda bu bilgi ile ne
yapılması gerektiği meselesi. Sadece o
kişi ile ilgili ek bilgi midir bu? Bizi,
dilimizi nasıl oluşturduğumuzu düşünmeye mi sevk eder? Duyarlılık nasıl ge-

Francesca Woodman

liştirilir, duyarlılığın bir "sos"a dönüştürülmesini nasıl engelleriz? Bu farklılığı tartışma/politikleştirme zeminini
nasıl kurarız? Farklılık hiyerarşisiyle
nasıl başa çıkarız? Hangi farklılılar politikleştirilmeye ve duyarlılaştırılmaya
değer? Bu sorulara hazır cevaplarım(ız)
yok. Geliştirilebilir mi / geliştirilmeli
mi emin olmamakla beraber tartışılmasını önemli ve gerekli buluyorum.
En son sorum, biraz daha can yakıcı bulduğum. Hangi farklılıkları konuşuyoruz ve/veya konuşulmasına izin
veriyoruz. Yazının başlarında bahsettiğim kesişimsellik bazı farklılıklarımızı
görece daha görünür kıldı. Sınıfımızı,
cinselliğimizi konuşuyoruz (mu acaba,
çentiği de var aklımda), velev ki konuşuyoruz. Her sınıf ve cinsel yönelim
hali aynı mı yaşanır? Farklı yaşadı-

Farklı yaşadığımda,
farklı pratikler
geliştirdiğimde, bunu
paylaşmaktan en
çekindiğim kadınlar
feminist yoldaşlarım
olabiliyor. Yeterince
feminist olmayabilir
çünkü deneyimim,
utanıyor olabilirim...
ğımda, farklı pratikler geliştirdiğimde,
bunu paylaşmaktan en çekindiğim kadınlar feminist yoldaşlarım olabiliyor.
Yeterince feminist olmayabilir çünkü
deneyimim, utanıyor olabilirim ve utan-

cı -neyin beni utandırdığına dair yapıyı- konuşacak pratikleri geliştirmemiş
olabiliriz; pek çok şeyi derinlemesine
konuşmadığımız için herkesin bir alanda aynı şeyi deneyimlediği varsayımına
kapılmış ya da tersinden sadece benim
böyle yaşadığım kanısına kapılmış olabilirim. Bütün bunlar olurken, farklılıkları görmeyi üst aidiyetler üzerinden
tartışmak eksik kalmaz mı?
Bir sürü soruyu, varsayımlar olarak
bırakmaktan ve cevapsızlık içinde bitirmekten başka bir seçenek göremiyorum. Benzemeyişlerimizlerimizi eşit bir
yerden tartışmak için temenni yazısı olsun bu da.
__________________________
¹ Sevim Burak, Afrika Dansı. YKY, 2006.
s. 17.
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Kürt kadınlarla Türk kadınların birlikte
yürüyüşü
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... bir dönem, sığınak kurultayları, (kurultaya katılan tüm yapılar için geçerli olmamakla
birlikte) Kürt kadınların sadece kadın olarak görünür kılınmasının istendiği, bunun
dile getirildiği alanlar oldular

F

Mürüvet Yılmaz

arklılıklarımıza rağmen birlikte
nasıl yürünür ya da yürümenin
temel dinamikleri neler olur?
Farklılıklarla... Ama mücadele
ederken hangisi öncelikli olacak? Birinin önceliğini diğerleri algılayabilecek,
en önemlisi de fark etmenin gereğini yerine getirebilecek mi? Bu sorulara yanıt
ararken geçmişe bakmak işe yarayabilir.
Bu anlamda koşulları itibariyle olumlu
denebilecek bir deneyim, 1913'te kadınlar tarafından çıkarılmaya başlayan Kadınlar Dünyası adlı dergidir. Bu dergide
Mes'adet Bedirhan imzasıyla "Koca ne
Demek?"1 adlı bir yazı yer almaktadır.
Yine aynı kaynakta Mes'adet Bedirhan
ve Bedirhan imzalarıyla farklı tarihlerde
çıkmış yazılar bulunmaktadır. Dergi
çıkarmanın da bir politik mücadele
olduğunu düşünürsek, Kürt ve Türk kadınların ortak çalışma, bir anlamda ortak
mücadele yürüttüğünü söyleyebiliriz.
Elbette Kadınlar Dünyası dergisi ve kadınların yürüttüğü mücadele, döneminin
ekonomik, siyasal süreçlerinin etkisini
taşımaktadır. Sonuçta bu koşullar daha
sonra kadınların kuracağı kadın partisinin kapatılmasını, Kürt, Ermeni, Rum,
Süryani kadınlarına tek kimliğin, Türk
kimliğinin giydirilmesini beraberinde
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getirmiştir. Bundan sonraki süreç, Kürt,
Ermeni, Rum, Süryani kadınları için
görünür olmak, var olmak mücadelesi
ve kendini inkâr ederek Türk, modern
Türk kadını olmak şeklinde işlemiştir.
Bu kadınlar, mensubu oldukları halkların erkekleri, o halkların erkek egemen
sistemleri tarafından ezilirken, egemen
olan Türk kadın kimliği ve erkek egemen Türk devleti tarafından da ikinci,
hatta üçüncü kez ezilmişlerdir.
Bu ortamda Türk kökenli kadınların
durumuna gelince: Kendi kurdukları
parti bölücü olarak algılanmış, onlara
"esas" partinin kadınları olarak var olmaları dayatılmış, yeri geldiğinde bu
kadınlar erkek egemen sistemin ihtiyacı
olan insan gücünü karşılamak için canları pahasına çocuk doğurmuştur.
Kürt kadınları için iki, üç kat derinleşerek işleyen patriyarkal sistem, genel
anlamda 80'lerde feminizm, kadın kurtuluş hareketi ile parçalanmaya, aşılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde kadınların
dernek, vakıf, atölye, dergi gibi mücadele araçlarını oluşturduğunu görüyoruz. Bu dönemi, Hanımlar Alemi'nden
Roza'ya adlı süreli kadın yayınları bibliyografyasında, Roza Kürt kadın dergisini çıkaran Fatma Kayhan şöyle değerlendiriyor: "Türk kadın hareketi ile
yaşadığımız sorunlar bizi ciddi anlamda

etkilemişti. Taşıdığımız ulusal kimlik
kadınlığımızın rengini de değiştiriyor,
talep ve hedeflerimizi farklılaştırdığı
gibi mücadele araçlarımızı da zaman
zaman farklılaştırıyordu. Asıl sorun, onların bizi kadın kimliği adına kendileri

Patriyarkal sistem
tahlili ve kadınların
kurtuluşu açısından
bakıldığında anadil
üzerindeki engeller
önemsiz görünüp
algılanmaktadır.
Oysa bu durum...
Kürt, Ermeni, Süryani
kadınlarının... yaşamda
var olmaması anlamına
gelmektedir
içinde eritme, yok sayma, görmemezlikten gelme politikalarıydı. Biz kadındık,
cinsimizin tüm ezilmişliğini yaşıyorduk,
ama Kürt kimliğimiz de vardı. Çoğumuzun bir zamanlar içinden geldiği, bir
dolu fedakârlıklarla sürdürmeye çalıştığı politik kurumlarda yaşadığı durumlar vardı. Oralarda Kürt kimliğimiz için
varken kadınlığımız güme gidiyordu.
Türk kadınları Kürtlüğümüzü unutmamızı isterken, Kürt erkekleri de kadınlığımızı unutmamızı istiyorlardı. Oysa
ikisini de unutmaya niyetimiz yoktu..."2
Kürt kadın hareketi (YKD, Özgür
Kadın Derneği, Dicle Kadın Kültür
Merkezi, Kürt Kadav, artık yayında olmasalar da Özgür Kadın, Roza, Jujin,
Jiyan, İştar gibi kadın dergileri ve şu
an kadınlara değişik boyutlarda ulaşan,
mücadele eden Demokratik Özgür Kadın Hareketi, Selis, Gök Kuşağı, Vakad,
Ceren Kadın Evi, Kamer vb) ile kadın
kurtuluş hareketi / feminist hareketin
on-on beş yıllık birlikte yürüme sürecine bakıldığında, yeterli olmasa da,
Fatma'nın tespitleri aşılmamış olsa da,
karşılıklı bir etkileşimin ve değişimin
olduğu ifade edilebilir. Hem Kürt kadınlarının görünür olması ve eşit olması anlamında, hem de Türk kadınlarının tek
dil algısının aşılması anlamında... Örneğin "Mitinglerde Kürtçe konuşulsun

mu konuşulmasın mı; dergilerde Kürtçe
yazılara yer verilsin mi, verilmesin mi?"
tartışmalarının kısmen aşıldığını görüyoruz. Metinler hem Kürtçe, hem Türkçe yazılıyor. Barıştan herkes farklı farklı
olgular anlasa da, kadınlar farklılıklarına rağmen barış mücadelesini de birlikte
ördüler, örmeye çalışıyorlar. En önemli
birlikteliği ise, erkek egemen devletin,
AKP'nin beden politikalarına, kürtajın
yasaklanmasına karşı yürüttüler.
Her yıl yapılan sığınak kurultayları
ise, Kürt kadınların da katılımı anlamında kapsayıcı, ama onların ulus olarak
yaşadıkları baskıların kadın-erkek ilişkilerine ve kadınlara yansımasının tartışılması, aşılması için tavır belirleme yönüyle sıkıntılı olan çalışmalardır. Öyle
ki bir dönem, sığınak kurultayları, (kurultaya katılan tüm yapılar için geçerli
olmamakla birlikte) Kürt kadınların sadece kadın olarak görünür kılınmasının
istendiği, bunun dile getirildiği alanlar
oldular.
Cezaevlerindeki kadınlarla dayanışma eylemleri de kadınların rahatlıkla
birlikte yürüyebildiği çalışmalardır. Birlikte yürütülen bu çalışmalara, kadınlara
yönelik şiddet politikalarına karşı yürütülen kampanyaları da eklemek mümkündür. Bu birliktelikler ve yürütülen
mücadeleler sonucunda, kadınlar lehine
değişiklikler, kazanımlar olmuş, daha
önce biraraya gelemez denilen kadınlar
bir araya gelmiş, ortak işler yapabilmişlerse, bu, karşılıklı etkileşim ve birbirini
farklılığı ile kabul etmekten kaynaklanmaktadır.
Tam da bu noktada, birlikte yürümenin koşulları neler olabilir? Kadınlara
dayatılan beden politikaları, bedenin
görünmez kılınması, cinselliğin, duyguların, kısacası yaşamın muhafazakâr
politikalarla belli bir biçime büründürülmeye çalışılması; kadının görünmeyen
emeğinin, çocuk, yaşlı, hasta, engelli
bakımı (2013'te, yılın en iyi annesi seçilen kadınlar kendini engelli çocuklarının
bakımına adayan kadınlardı) teşvikiyle
annelik ve ev kadınlığının, aile bütünlüğünün devamlılığına yönelik politikala-

rın sürdürülmesi, düzenlemelerin yapılması; kadına yönelik şiddetin devam etmesi ve
kadınların can güvenliğinin
olmaması (ki bir yıl içinde
250'den fazla kadın erkekler
tarafından, en yakın bildikleri
tarafından öldürüldü); erkeklere verilen altı aylık uzaklaştırmaların süresi biter bitmez
öldürülen kadınların sayısı,
üzerinde birlikte düşünülmesi
gereken konulardır. Öte yandan, kadın ideolojisi, feminizm, kadın
devrimine giden yolda örgütlülük, nasıl
olacaktır? Barış politikalarına, silahların susmasına tabii ki evet, ama savaşın
başlama gerekçeleri ne kadar ortadan
kalkmıştır? Kürtçe eğitim, Kürt kimliğinin tanınması, Kürt kadınların kendi
kendini yönetmesi meseleleri ne olacaktır? Kürt kadınların, yaşadıkları taciz,
tecavüz, zorunlu göçle hesaplaşması nasıl gerçekleşecektir?
Bu başlıklara, pratikteki yansımaları
ve dünya deneyimlerinden de çıkarılması gereken sonuçları eklemek, birlikte
yürüyebilme koşullarının tartışılmasına
katkı sunacaktır.
Pratik açısından kabaca bakıldığında; 8 Martlar, 25 Kasım kadına yönelik
şiddete hayır haftası etkinlikleri dışında,
bildiri ve basın açıklaması metinlerinin
üzerindeki imzaların eylemliliklere yansıması, katılım anlamında, alanda dönüşme ve dönüştürme anlamında yarım
kalmaktadır.

İkincisi, Kürt kadın
hareketinin, Kürt
sorununun çözümü/
barış sürecinde ve
sonrasında, Fransız
Devrimi’nde... Olympe
de Gouges’un başına
gelenlerin bir benzerini
yaşamamasının
koşulları neler
olacaktır?
Kürtçe'nin özellikle Kürdistan dışında yaşamın parçası kılınması sadece bir
dilek olarak kalmaktadır. Kürtçe, Ermenice konuşan kadınlarla dayanışma, ya
dergilerin belli yazılarının Kürtçe olması ya da yukarıda yazdığım gibi bildirilerin Kürtçe yazılması ve okunmasının
ötesine geçmiyor. Ermenice, Rumca'nın
görünür olması ise neredeyse hiç söz
konusu değil. Patriyarkal sistem tahlili
ve kadınların kurtuluşu açısından bakıldığında anadil üzerindeki engeller
önemsiz gibi görünüp, algılanmakta-

dır. Oysa bu durum, yani Kürtçe'nin,
Ermenice'nin resmiyette, yaşamda var
olmaması, Kürt, Ermeni, Süryani kadınlarının da yaşamda var olmaması
anlamına gelmektedir. Belki de Türk
kadınların hiç yaşamadıkları bir durum,
dilsizliğe, suskunluğa mahkûm olma
halidir. Belki de birlikte yürümek için
tek dil yerine çok dilliliği gökyüzünden
yeryüzüne indirmek, yaşamı böyle yaşamaya çalışmak ve patriyarkaya karşı çok
dilli bir kavga mümkün olabilir, ya da bu
tartışılabilir.
Başka bir boyut, kadın gruplarının
sayısal çoğunluklarının yapılan çalışmaları etkilemesidir. Demokratik Özgür
Kadın Hareketi'nin sayısal çoğunluğu
ve kadınlardaki militanlaşma hayranlık
yarattığı gibi, birçok kadın çalışmasının,
eylemin örülmesi sürecinde bu çoğunluğun etkisinde kalma, bir anlamda sürüklenme yaşanmaktadır.
Bu noktada iki olgu tartışılabilir:
Birincisi, feminist hareketin yatay ama
orta sınıfı aşan bir örgütlülüğe ulaşmasının koşulları nelerdir? İkincisi, Kürt
kadın hareketinin, Kürt sorununun çözümü/ barış sürecinde ve sonrasında, Fransız Devrimi'nde yasalarla ilgili düzenlemeleri gördüğünde "Kadına darağacına
çıkma hakkı tanınıyor; öyleyse kürsüye
çıkma hakkı da olmalıdır" sözünü söyleyen ve 1793'te tutuklanıp giyotinle idam
edilen Olympe de Gouges'un başına
gelenlerin bir benzerini yaşamamasının
koşulları neler olacaktır?3 Barış ve çözümün tartışıldığı, paketlerin hazırlandığı bir süreçte üzerinde uzlaşılan olası
yeni düzenlemede, Kürt kadınları için,
patriyarkanın neoliberal politikalar ve
muhafazakârlıkla uzlaşmasının pratik
sonuçları olan eve dönüş ve bedenin,
düşüncenin kapatılması mı öngörülecek? Bu dönemeçte, patriyarkaya, patriyarkanın din ve neoliberal politikalarla
uzlaşmasına, muhafazakârlığa ve asimilasyona karşı, ideolojik, politik olarak
birbirini kabul etmenin ötesinde, kabul
edilen noktalarda yaşamı değiştirmeyi
esas alan bir cephe örgütlülüğü ya da
kadın ağı (özellikle günümüzde, kadın
kurtuluş hareketinin, feminizmin kazanımlarının ileri düzenlemeler adı altında
geriye alınmaya çalışıldığı bir süreçte)
farklılıklara rağmen birlikte yürümeyi
geliştirebilir.
__________________________
1 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi,
s.210, Metis Yay. Kadın Araştırmaları, 1994.
2 Hanımlar Alemi'nden Roza'ya, s. 532-533,
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi ile Tarih Vakfı, 1998.
3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Olympe de
Gouges
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Yan yana, kol kola, göz göze yürürken…

Her kadının hikâyesi farklı olduğu gibi, değişim/dönüşüm için gerekli zamanın ve
yöntemin de farklı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız

F

Nacide Berber

eminist mücadele açısından,
"farklılıklarımız" meselesi geniş ve tartışmalı bir başlık... Ama
belki de bu yüzden bir o kadar
da zihin açıcı. Çünkü kendimize dönüşü
de, birbirimizi "görmemizi" de sağlıyor.
Okuduğunuz bu yazı, işte bu konu başlığı
altında önemli bir yer tuttuğuna inandığım
bir alan üzerine: Tüm farklılıklarımızla,
birlikte politika yapmak… Çünkü feminist politika yapma biçimlerimiz hem
farklılıklarımızın bir parçası hem de tüm
farklılıklarımızdan etkilenen bir konu. Bu
yüzden de çok çeşitli boyutlar içeriyor.
Ancak ortak bir zemini sağlayabilecek bir
yerden, feminist yöntemden besleniyor
olması, bu biçimler üzerine tartışma
imkânı da veriyor diye düşünüyorum.
Bilindiği üzere, feminist hareketin
-özellikle ikinci dalga- ve politikanın,
esas olarak patriyarka ve sol hareketle
ve politikayla hesaplaşarak da ortaya
koyduğu feminist yöntem, politika üretme ve yapma biçimi, yine deneyimlerden damıtılmıştır. Feminist yöntem; feminist mücadelede örgütlenme, politika
üretme ve yapma biçimlerinin kerterizidir desek çok da yanlış olmaz sanırım.
Feminist politika yaparken "öznel
bir konumdan" kendi adına konuşmak,
başka kadınlar adına konuşmamak, ama
aynı zamanda "biz kadınlar" diyebilecek bir öznenin oluşması için çabala-

Özlem Çelik
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mak, -kendi kurtuluşu da dâhil- kadın
dayanışması ile bütün kadınların kurtuluşu için mücadele etmek; bu yüzden de
politik söz ve eylemleri herkesin kendi
hayatından yola çıkarak kendi eliyle,
diliyle oluşturması; çoğulculuk ve farklılıklarımıza alan açarak patriyarkaya
karşı güçlenmek, hiyerarşik olmayan
eylem, söylem ve örgütlenme biçimlerine sahip çıkmak, küçük gruplar olarak
örgütlenip temsiliyeti reddetmek gibi
olmazsa olmazlarımız söz konusu…
Bütün bunları yanımızdan yöremiz-

Mücadele içinde erkek
egemen sistemi ve
bize yüklediği rolleri,
sorumlulukları,
çıkmazları vb.
sorguluyor olmalıyız;
birbirimizi değil…
den ayırmamak için ise; kadınlar olarak
hikâyelerimizi iç rahatlığıyla paylaşabildiğimiz, birbirimizi duyduğumuz,
dinlediğimiz ve birbirimizin hayatlarına
tepeden değil yan yana durup dokunabildiğimiz, kadınların cinsiyetçilikle
farklı farklı başa çıkma yöntemlerini
gördüğümüz, bunları paylaşarak birbirimizi güçlendirdiğimiz bir zemine ihtiyacımız var.
Aslında elimizde bu zemin ve olmazsa olmaz’lar açısından iyi bir referans
noktası var. 1980 sonrası Türkiye’de
yeniden ortaya çıkan feminist hareketin,
o dönemdeki politika yapma biçimlerini tekrar gözden geçirmenin bizim için
yol gösterici etkileri olabilir. Kadınların kendi hayatları, deneyimleri içinden
yükselen, naif ama bir o kadar da sarsıcı, "bildirimde" bulunan değil paylaşımda bulunan, aynı zamanda neşe ve umut
dolu, gülerek direnen, yan yana durarak,
göz göze bakarak politika yapma biçimlerinin nelere kadir olduğunu gördük,
görüyoruz. Kaldı ki Fatma Mefkure’nin
Feminist Politika’nın 14. sayısında yazdığı "Feminist Birliktelik" yazısında
dile getirdiği gibi: "… Dayanışma, anlamakla ilgilidir kuşkusuz, hatta özellikle
anlamakla ilgilidir." Bu yüzden politika
yapma biçimimize hâkim olması gereken bakış açısının da, kadın dayanışmasından beslenen ve kadınların bir-

birlerini karşılıklı güçlendirdikleri bir
hal alması gerekir. Bunun yanı sıra, her
kadının hikâyesi farklı olduğu gibi, değişim/dönüşüm için gerekli zamanın ve
yöntemin de farklı olduğunu aklımızdan
çıkarmamalıyız.
"Dışlayıcı bir üslupla" politika yaparak, birbirimize konuşacak, paylaşacak alan bırakmayarak -çünkü feminist
politikanın temel kaynağının kadın deneyimleri olduğunu düşünürsek politik
kaynağımızı yok eden bir yol olur bu-,
güçlenmenin, dayanışmanın, deneyimlerimizi ortaklaştırmanın ve birlikte politika yapmanın zor olduğunu düşünüyorum. Politika yapma biçimimize belki de en çok yara veren şey ise, öğretici
ve üstten bir dil kullanmak... Çünkü bu
yöntem, ne dayanışmayı, ne birbirimizi
güçlendirmeyi, ne de feminist politikanın kaynağı olan kadınların deneyim ve
hikâyelerini ortaya çıkarmayı sağlar ya
da sağlayacaktır…
Diğer bir önemli nokta da şu: Evet,
politik sözümüz politika yapma biçimimizi etkiliyor, ama tersi de söz konusu, yani politika yapma biçimimiz de
politik sözümüzü etkiliyor. O yüzden
ikisinin de birbirini açan ve zenginleştiren bir yol izlemesi gerektiği aşikâr…
Bunun için de en önemli şeyin kadınların birbirlerinin ezilmişlik, sömürülme,
baskı altında tutulma, ayrımcılığa uğrama vb. hikâyelerinin ve deneyimlerinin
yanında direniş biçimlerini gerçekten
dinleme ve duyma merakı içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Erkek egemen
sistem içinde yaşadıklarımızın kadınların bireysel sorunları, başarısızlıkları,
kendilerine has deneyimleri olmanın
ötesinde, feminist politikanın asıl derdi olduğunu unutmamalıyız. Mücadele
için erkek egemen sistemi ve bize yüklediği rolleri, sorumlulukları, çıkmazları vb. sorguluyor olmalıyız; birbirimizi
değil…
Feminist söylemin haklı ve haklılığından kaynaklanan güçlü sözü sayesinde, kadınlar arasında etkili ve geniş bir
yaygınlaşma alanı olduğunu görüyoruz,
yaşıyoruz. Bu yüzden feminist politika
yaparken; ne görünürlük telaşına ne de
pazarlığa ihtiyacımız olmalı. Gündelik
hayatın politikasını yaparak oluşturduğumuz feminist söz ve eylemlilik ne bir
mekâna ne de bir korteje sıkışmayacak
kadar taşkın ve aşkın...

DOSYA

Senin annen bir ibneydi yavrum!

Tıpkı kadın/erkek ikililiği gibi anne/baba kimlikleri de heteroseksüel matris içerisinde
sadece biyolojiye işaret ediyor. Çocuk doğurmuş biri baba olabilir mi? Yahut hem
kadın hem erkek olan bir trans birey çocuğunun nesi olur?

Y

Sema Merve İş

eşilçam Sineması'nın unutulmaz ve klişe diyebileceğimiz
bir repliğidir "Senin annen bir
melekti yavrum!" Bu repliğin
geçtiği filmlerde anne olan karakterin
"ahlâksız" bir kadın olduğu zannedilir.
Filmin sonlarına doğru anlaşılır ki her
şey tam bir yanlış anlaşılmadan ibarettir
ve kadın tam tersine bir melek kadar
temiz, saf ve namusludur. Zaten bir annenin ahlâksız olması mümkün müdür?
Ahlâksız ve anne olmanın bir tezat
oluşturduğu toplumsal düzlemde ideal
anne melekle özdeşleştirilir; kutsallığı,
merhameti, iyi kalpliliği melek oluşundan gelir. Aynı zamanda cinsellikten
arın(dırıl)mış bir imgedir bu annelik.
Bu yazıda, annenin melek olmasından ziyade "genel ahlâksız" olmasından; yani kan bağı, ebeveynlik kimliği,
cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve heteronormativite bağlamında bir
annenin hayal edilen anne olmama ihtimalinden bahsedeceğim. Bir annenin
"melek" olmamasını hayal etmek mümkün ama peki, anne olmayan bir anne
mümkün müdür?
Annelik ya da babalık sadece toplumsal cinsiyetlendirilmiş (gender) ebeveynlik biçimleri değil, aynı zamanda
cinsiyetlendirilmiş (sex) ve ikili cinsiyet sistemi içerisinde sıkıştırılmış ebeveynlik kimlikleridir. Judith Butler'ın
bahsettiği heteroseksüel matriste, yani
(biyolojik) cinsiyet / toplumsal cinsiyet
/ arzu düzleminde doğduğumuzda cinsel
organımıza bakılarak cinsiyetimiz tayin
edilir, atanan bu cinsiyete göre toplumsal cinsiyetimizi performe etmemiz ve
arzumuzu karşı cinsiyete yöneltmemiz
beklenir. Yani heteroseksüel matrise
göre örneğin, vajinayla doğan biri kadındır ve arzusu erkeklere yönelik olmalıdır. Peki, bu heteroseksüel matrise
ebeveynlik tanımlamasını eklersek ne
olur?
Tıpkı kadın/erkek ikililiği gibi anne/
baba kimlikleri de heteroseksüel matris
içerisinde sadece biyolojiye işaret ediyor. Çocuk doğurmuş biri baba olabilir
mi? Yahut hem kadın hem erkek olan
bir trans birey çocuğunun nesi olur? Bir
çocuğun birkaç tane annesi, birkaç tane
babası olabilir mi? Bir ebeveyn çocuğunun hem annesi, hem babası ya da ne

Trans bireyler ameliyat sürecinden geçerlerse
üreme yeteneğinden yoksun olmaları şartı, yani
"kısırlaştırılmış" olmaları zorunluluğu var
annesi ne de babası olabilir mi? Bu sorular farklı aile formlarının, ebeveynlik
biçimlerinin ve cinsel yönelim / cinsiyet
kimliği çeşitliliğinin belli kategorilere
hapsedilmesinin, bazı bireylere yönelik
şiddet anlamına gelebileceğini işaret etmektedir. Çünkü hegemonik ebeveynlik
ve aile tahayyüllerini sarsan, heteropatriyarkal çekirdek aile formu dışında
ebeveynler vardır.
Günümüzde en yaygın hane modeli
görünürde çekirdek aile formu olsa da
bekâr ebeveynler, boşanmış ve yeniden
kurulmuş aile modelleri, geniş aile modelleri de var. Fakat bunlardan en son
aklımıza gelen ve/veya önümüze çıkan
eşcinsel, trans ebeveynlerin oluşturduğu
aileler oluyor. Örneğin yasal mekanizmalarla bu ebeveynlik biçimlerinin ciddi şekilde yok sayılmasından bahsedebiliriz. Öncelikle Türkiye'de anayasa eşitlik ilkesinde cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliği halen tanınmıyor. Eşcinsel evlilik hakkından söz edemiyoruz, herhangi
bir partnerlik düzenlemesi yok, müşterek çocuk vesayeti hakkı yok. Evlat
edinmek öncelikle evli çiftlere yönelik;
bekâr bireyler de evlat edinebilir fakat
eşcinsel olduklarının anlaşılmaması durumunda. Tüp bebek merkezleri ve genel olarak bütün üreme teknolojileri sadece evli çiftlere yönelik düzenlenmiş,
sperm bankası ülkede yok ve yasak, hatta yurtdışında sperm bankasından hami-

le kalmak ve bunun öğrenilmesi durumu
suç teşkil ediyor. Zaten sperm bankaları
da parası olanlar için bir seçenek.
Trans bireyler ameliyat sürecinden
geçerlerse üreme yeteneğinden yoksun
olmaları şartı, yani "kısırlaştırılmış" olmaları zorunluluğu var, dolayısıyla bir
trans birey ameliyat sürecinden geçmek
istiyorsa çocuk yetiştirme hakkına sahip
değil. Emsal niteliği taşıyan 1982 Yargıtay kararına göre lezbiyen bir anneye
çocuğun velayetinin verilmeme nedeni
"çocuğun geleceğini tehlikeye düşüren
bir durumun varlığı" olarak açıklanıyor, eşcinsellik ise "toplumun asla hoş
görmeyeceği bir şey ve marazi (hastalık
derecesine varan) bir alışkanlık" olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla annenin
lezbiyen olduğu ispat edilirse çocuğun
velayeti babaya veriliyor. Kısacası, bu
ebeveynler yasal anlamda ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırılmış durumdalar.
Yasalar elbette çoğu zaman hayati
olsa da mücadele önce kendi hanemizde
başlıyor belki de. Kan bağıyla zorunlu
akrabalık ilişkileri yerine sevgi bağıyla, şefkatle, dayanışmayla kurulan aile
ilişkileri, hane birliktelikleri kurmak
mümkün. "Biyolojik aile" yerine "sevgi bağıyla kurulmuş aile / seçilmiş aile"
gibi alternatif tanımları tartışabilmek ve
farklı ebeveynlik biçimlerini düşünebilmek hanelerimizi, ailelerimizi ve aile
kavramını özgürleştirecektir.
feminist
politika
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Annelik: Kutsanan bir dayatma mı?
Esirgenen bir hak mı?
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Lezbiyenlerin çocuk sahibi olma istekleri birçok farklı cephede dirençle karşılanıyor,
ama sanırım bunlardan en zorlayıcı olanı heteroseksüel kadınlardan gelen direnç

B

Sezen

dınların doğurganlıklarını yok sayıyor.
İkili cinsiyet sisteminin demir ağlarla
ördüğü dünyada annelik, kadınlar için
verili bir rol olmanın ötesinde, annelikle beraber gelen ödev ve sınırların kalın
çizgilerle belirlendiği ve kadınların üzerine uzmanlaşmakla yükümlü oldukları
bir ilişkiler sistemi. Aile dediğimiz şey
de aslında bir anneyle bir babanın, hatta bu anneyle babanın anne babalarının
da içinde olduğu bir fotoğraf. Lezbiyen
annelikte olduğu gibi o fotoğraftan bilinçli bir şekilde babayı çıkarmak, aile
fotoğrafı arkasına gizlenen koca bir sistem örgüsüne önemli bir çelme aslında.
Kadının erkek cinselliğinin yaşanabilmesi için bir basamak olarak algılandığı, doğurganlığın kadın cinselliğinin tek
olumlu yanı olarak kabul gördüğü erkeklerin dünyasında, kadınların adamların soyunun devamı için doğurup, yine
adamların erkinin devamı için emeklerini karşılıksızca ortaya koydukları bir
düzeni yeniden ve yeniden üreten o en
küçük birimi lezbiyenler temelden sarsıyor. Heteroseksüelliğin dışında kalan
cinsel yönelimler düzenin tektipleştiriciliğine zaten bir tehdit oluştururken,
lezbiyenlerin bir de çocuk yapmaları
sarsılmadan da öte, bütün bir yapının

aşlık sizi yanıltmasın, ben
bir anne değilim. Anne olabilmem için gereken şartlar
oluşmadı henüz, ya da duymaya alıştığımız haliyle "toplum buna
hazır değil". Benim bildiğim kadarıyla
anne olmak için insanın kendisinin hazır
olması önemlidir, "biz çocuk yapmaya
karar verdik ama bilemiyoruz ki toplum
ne der?" diyen birilerini duydunuz mu
hiç? Elbette duymadınız çünkü içinde
yaşadığımız toplum, saflarına yeni
neferler olsun diye "en küçük birimi"
için kadınlardan hep daha çok bebek
ister, bu yüzden annelik için kendince
çeşitli özendirme ve ödüllendirme mekanizmalarını bile devreye sokar. Tıpkı
evlilik gibi hamileliği ve hatta doğum
ânını bile bir tür şenliğe dönüştürerek,
üremek gibi doğal bir durumu toplumsal bir vazifeye dönüştürecek kodlarla
donatır. Bu kodlar kadınların çocuk sahibi olduklarında kutsal annelik denen
bir mertebeye erişeceklerini de söyler
onlara. O mertebenin kadınların hayatından neler çalıp götürdüğü Feminist
Politika'da bugüne kadar defalarca ele
alındığı için ben bu yazıda o konuya hiç
girmeyeceğim.
Diğer yandan yine aynı toplumda
o "kutsal mertebeye" layık olmayan
kadınlar da vardır. Anneliğin bireysel bir seçim olmaktan çıkartılarak
dayatıldığı kadınlar gibi, çocuk sahibi olma planlarını genellikle yüksek
sesle dile getirmeyen eşcinsel kadınların da bedenleri üzerinde aynı erkek
egemen toplum söz hakkını kendinde
görür.
Kişisel deneyimimin sınırlılığı sebebiyle bu yazıda lezbiyenlerin çocuk
sahibi olmalarının Türkiye'de tıbbi
olarak erişilebilirliği ya da yasal mevzuatın açmazlarını ele alamayacağım.
Bütün bu somut engellerin öncesinde, bu engelleri ortaya çıkaran temel
bariyer üzerine yazmak istiyorum;
anneliğin lezbiyenlerden esirgenen
bir hak olması üzerine.
Heteroseksizm ve partiyarka bir
yandan kadın cinselliğini doğurganlığa indirgerken, bir yandan bazı ka- Diana Arbus, Self Portrait With Sister
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da tahrip edilmeye başlaması demek;
kadın kadına cinselliğin reddiyesi esas
olarak bundan kaynaklanıyor belki de.

Annelik tartışmasını,
bütün kadınları
özgürleştirecek
ve bütün kadınlık
hallerinin annelikle
imtihanını ürettiğimiz
söze dâhil edecek
bir zemine çekmek
gerekiyor
Anneliğin kadınlar için taşıdığı anlamlar tam da bu sebeplerle farklılaşıyor. Kimilerimizi doğurmaya programlayan sistem kimilerimize bunu yasak
ediyor. Kimi kadınlar yalnızca annelik
üzerinden görünürlük kazanıp, bir ömür
bu rolün sınırlarına hapsedilirken, kimi
kadınlara bir hak olarak tanınmayan annelik, yok sayılmalarının, görünmezleştirilmelerinin bir aracı oluveriyor. Değişen kadınlık hallerine göre anneliğin değişen anlamları, anneliğin günümüzde
egemen olan yaşanış biçimine yönelik eleştirileri önemsiz kılmıyor, aksine bu eleştirilerin derinleştirilmesi
ihtiyacını ortaya koyuyor. Feminizmin bize söylediği gibi; patriyarkal
düzende anneliğin aile içerisinde
kadınla erkek arasında yarattığı
eşitsizliğin ve soyut kutsal annelik
mitinin, kadınlara karşılıksız olarak
yüklediği somut işlerin her fırsatta
dile getirilmesi gerekiyor. Çocuk
sahibi olmanın kadınların özgürlük
alanını erkeklerinkinden çok daha
fazla daralttığını anlatmak ve erkeklerin çocuk bakımı konusunda
sorumluluklarını hatırlatmak için
"kutsal babalık" diye bir kavram mı
üretmek gerekiyor illa? Öte yandan
anneliğe dair politik bir söz üretirken patriyarkanın belirlediği annelik kriterlerini de tanımadığımızı
yüksek sesle söylemeye ihtiyacımız
var. Çünkü anneliğe bütün bu farklı anlamları yükleyen de, kadınları

annelik konusunda bu iki karşı konuma
yerleştiren de heteroseksist partiyarkal
düzen. Dolayısıyla annelik tartışmasını, bütün kadınları özgürleştirecek ve
bütün kadınlık hallerinin annelikle imtihanını ürettiğimiz söze dâhil edecek bir
zemine çekmek gerekiyor.
Lezbiyenlerin çocuk sahibi olma
istekleri birçok farklı cephede dirençle
karşılanıyor ama sanırım bunlardan en
zorlayıcı olanı heteroseksüel kadınlardan gelen direnç. Anneliğin dayatıldığı durumda da esirgendiği durumda da
tehdit altında olan, kadının bedeni ve
cinselliği üzerindeki söz hakkıyken, bu
ortaklıktan bir dayanışma doğmuyor
oluşu tuhaf olduğu kadar, umut kırıcı
aynı zamanda.
Bu dayanışamama haliyle yüzleşmem yakın bir zamanda, konuyla son
derece ilgisiz görünen bir konuşma üzerinden oldu. Eşcinselliğimi keşfetmemden kısa bir süre sonra açıldığım ve hep
desteğini gördüğüm ablamla aramızda
geçen diyalog, kız arkadaşımın da benim de vejetaryen olmamızın üzerine
gelişti. İleride çocuk sahibi olmak istediğimizi ve -sanki bütün her şey hallolmuş da geriye bir bu kalmış gibi- o
çocuğa kimin, nasıl et pişireceğini, aksi
halde çocuğun protein ihtiyacını nasıl
karşılayabileceğimizi safça anlatırken,
kendisinden gelen bol ünlemli ve bol
soru işaretli "onunla çocuk sahibi ol-

İyi bir anne
olabilmek için birçok
heteroseksüel kadının
bile kırk fırın ekmek
yemesi gerekirken,
annelik lezbiyenlere mi
kalmış? Yok artık!
mayı düşünmüyorsun herhalde" tepkisiyle bir anda kendime gelip, dünyada
var olan bütün değerleri alt üst etmişim
de haberim yokmuş gibi bir hisse kapıldım. Benim şaşkınlığımı görünce fazla
üstelemeden konuyu değiştirse de bu
tepkinin basit bir görüş ayrılığı olmadığının farkına varabildim. Madem lezbiyen olarak açılmıştım ve hayatımı buna
göre yaşıyordum, "normal" kadınların
oyun alanında ne işim vardı? Özel hayatımda istediğim gibi yaşayabilirdim
tabii, fakat annelik dediğin öyle kendi
kafama göre karar verebileceğim bir
iş değildi. Söylenmeyen kısımlarıyla
birlikte bu çok kısa konuşma bazı şeyleri anlamamda bana oldukça yardımcı
oldu. Kadınları böylesine temel bir konuda karşı karşıya getiren şey, patriyarkanın kadınlar için yarattığı -sözde- ayrıcalıklı konumları koruma refleksi oluyor. Yaşam alanlarımızı daraltan, "daha
iyi anne", "daha iyi eş" olabilmek için

özgürlüklerimizi göz göre göre elden
çıkardığımız sistemin en büyük başarısı
da sanırım kadınların bunu hür iradeyle
yaptıklarını zannetmeleri. Erkek egemen sistem bütün imkânlarını seferber
etmiş, kadınları erkeklerin çıkarları
doğrultusunda çirkin bir rekabete sokmuş durumda ve bu rekabet alanları
içinde yarışın en çetin sürdüğü kategori
de annelik. İyi bir anne olabilmek için
birçok heteroseksüel kadının bile kırk
fırın ekmek yemesi gerekirken, annelik
lezbiyenlere mi kalmış? Yok artık! Erkek egemen düzen içinde değer gören
bir konuma erişmek için ne yazık ki
başka kadınlarla, ya da kadınlığı farklı
yaşama biçimleriyle rekabet etmek gerekiyor. Hal böyle olunca kadınlar için
annelik üzerinden sağlanan toplumsal
tanınma lezbiyenleri dışarıda bırakıyor.
Anne olmayı seçebilen kadınlarla seçemeyen kadınlar arasında bir hiyerarşi
ortaya çıkıyor.
Aile içinde kadının annelik rolünün
yarattığı adaletsizlik kadar, anneliğin
heteroseksüel kadınlara bahşedilen bir
lütuf olduğu algısına da karşı çıkmak,
bütün kadınları özgürleştirerek kadınlar arasındaki hiyerarşiyi ortadan kaldıracaktır. Bunun için de erkek egemen
sistemi güçlendirecek kadınlık/annelik
rollerine inat kendi rollerimizi kendimizin yazacağı yeni bir düzen gerek hepimize.
feminist
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Ne hatırlat ne unut*

Öncesinde, kendi kulvarımızda, hem kendime hem de topluma açılma mücadelesini
yürütürken çok yorulduğumu, güçlenirken aynı zamanda yıprandığımı biliyordum
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Hasbiye Günaçtı

08 Haziranı’nda LGBTT
dernekleri ve dostları,
Lambdaİstanbul LGBTT
derneğinin kurulmasına
izin verilmemesini protesto etmek için
"Derneğime Dokunma" adlı bir yürüyüş
düzenlemişti. Ben ilk defa o yürüyüşte,
LGBTT’ye destek veren bu kadar feministi bir arada görmüştüm. 2002 yılından
beri mitinglerde, eylemlerde ancak feministlerin arkasında, yanında bir yerde
durarak katılmaya alışmıştım. Bize bir tek
onlar destek oluyordu. Başka örgütler bizi
yanında, yakınında istemezken, bize müstehzi gülerek ya da sirkte maymun görmüş
gibi ilgiyle bakarken, bir tek feministlerin
yakınında/yanında yürürken rahatsızlık
duymuyor, tam tersi güç alıyorduk.
Lambdaİstanbul LGBTT derneğinde
bulunduğum süreçte, açılırken güçlenme
ve güçsüzleşme yan yana duruyordu.
Eşcinseldim, başka bir deyişle zıtcinsime (erkeğe) cinsel duygusal yakınlık
duymuyordum. Hepimizin bildiği gibi
eşcinsel deyince akla gelenler erkek eşcinseller veya en görünür olanlarımızdan
travestiler. Kendi cinsini seven kadın
"eşcinseller" hanesine dâhil edilmiyor.
Lezbiyen, içimizdeki herhangi bir kadın
değil de, o kadından bağımsız bambaşka
biriymiş gibi tanımlanırken, kadın seven
kadınların varlığını görecek başka bir
tanım arıyordum. Bu heteroseksist erkek
dünya için eşcinseller genç ve görece
nazik erkeklerdi. Bu kategoriye ömrü
billah giremeyecektim. Eşcinsel bir kadın olduğumu kabullendiğimde ise bütün

sorunlarımın biteceğini sanıyordum.
Ama öyle olmadı...
Öncesinde, kendi kulvarımızda, hem
kendime hem de topluma açılma mücadelesini yürütürken çok yorulduğumu,
güçlenirken aynı zamanda yıprandığımı
biliyordum. Her açılma bir kazanım olduğu kadar, kendini "ben aslında zıtcinsel
değilim" diye anlatmak ve o bildik sorulara cevap vermek uğraşıyla örülü süresiz
bir travmaydı. Açıldıkça güçleniyordum
ama aynı zamanda kaygılarım artıyordu.
Açılma ânından sonra, karşımdaki için
artık o güne dek tanıdığı ben olmaktan
çıkıyordum. Bana göre, açıldığım hiç
kimse içinden "Bunca zamandır tanıdığım bildiğim Hasbiye zıtcinsel değilmiş,
bence değişen bir şey yok…" demiyordu.
Bunun da ötesinde, zıtcinseller, heteronormatif sistemin birer parçası olarak
bizlerin hayatlarını zorlaştırmakta nasıl
pay sahibi olduklarını düşünmüyorlardı.
Oysa herhangi bir halinden dolayı ezilen,
ayırımcılığa uğrayanların karşısında
benimsenmesi gereken tavır, bence, "ne
unut ne hatırlat" olmalı. Sistemin "normal", yani ayrıcalıklı tarafında duranlar,
sistemin ezdiklerine, dışladıklarına, bu
ezmeyi reddettiklerini sürekli kanıtlamak
zorundalar.
Peki SFK’da buna her zaman dikkat
edildi mi? Dikkat etmeye gerek mi vardı? Her şey olağan mıydı?
Feministlerin hepsinin kadınlara ve
bütün ötekileştirilmişlere dayatılan hayatın farkında olduğundan, bir kadının kimi
sevip sevmeyeceğine kendisinin karar
vermesi gerektiği inancıyla politika yap-

...erkek egemen sistemin kadınları ezmesine
karşı mücadele ederken, çok uzaklara bakıp
koşarken, eşcinsel kadınları göremeyebiliyoruz

tıklarından emindim. Ancak, bir konuda
teorik politika yapmanın pratiği tanımlamaya yetmediğini gördüm. Her konuda
derin tahlilleri olan, erkeklerin kadınların
emeğine/bedenine el koyduğu erkek
egemen sisteme karşı politikalar üreten
feministler, cinsel yönelim mevzularında
yeterli donanıma sahip değillerdi.
SFK’nın beş yıl sonra geldiği yer,
başlangıçta "herkes biliyor" sandığım
yerden, " bazılarımız biliyor" noktasıdır.
Çünkü birlikte tartışarak yol almaya çalışıyoruz. Birçok kadının kendini algılayış
biçiminin değiştiğini, kendimize kendi
gözlerimizle bakmayı öğrendiğimizi
düşünüyorum. Bana, partner bulmak
için bar tavsiye edenler olmuşsa da
"sanki bütün zıtcinseller barda mı partner
arıyor" isyanımla tavsiyelerinin temelsiz
olduğunu görmüşlerdir.
SFK’da kadınlar var. Onların cinsel
yönelimlerinin ne olduğu, hem hiç
hatırlatılmamalı hem de hiç unutulmamalı. Ama hem hatırlatılıyor hem de
unutuluyor. Bana sorarsanız SFK içinde
eşcinsel olduğumu unuttum. Queer teori
ile ilgilenildiği kadar, farklı yönelimlerle,
heteroseksüel / zıtcinsel olmayanların
politikasıyla ilgilenilemedi. O kadar unutuldu ki benim zıtcinsel olmadığım, "aile
dışında hayat var" gibi çok çok önemli
bir kampanyaya imza atan SFK içindeki,
açık olduğu sürece ailesi tarafından
aileye kabul edilmeyen kadınlar için ne
yapabiliriz diye konuşamadık.
Feministler, eşcinsel olduğunuzu
hatırlatmayan, sizi; Özlem, Deniz, Ayşe,
Emine, Hasbiye olarak kabullenen,
dünyanın başka benzeri olmayan hareketlerindendir. Ama bu özgürlük hali
beraberinde bir sorunu da getirir, o da
sizin eşcinsel olduğunuzun unutulmasıdır. Netice itibariyle erkek egemen sistemin kadınları ezmesine karşı mücadele
ederken, çok uzaklara bakıp koşarken,
eşcinsel kadınları göremeyebiliyoruz.
Ama kim kim için ne yapabilecek? On
sene önce nasıl yaşıyorsam hayatı, yine
aynı yaşıyorum. Bilen biliyor, bilmeyene
hâla anlatıyorum.
Tek fark, başıma bir şey gelirse (daha
ne gelir bilemiyorum ama) paylaşacağım
bir örgütüm var.
__________________________
* Bu söz ötekileştirmeye/ayrımcılığa karşı
tutum belirlemede ne yapıp yapmayacağımızı anlatan en hakikatli sözdür.
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Hangi farklılıklar, nasıl bir dayanışma?

İş yerlerinde kadınların eşitsizliğinin o kadar görünmez bir yanı var ve bu görünmezlik
o kadar önemli ki, bunun karşısında yer alan bir dayanışma ağı, hiçbir amaç gütmese
veya hiçbir şey beceremese bile "biz burada eşit değiliz" diyeceği için çok tehlikeli

İ

Jineps

ş yerinde farklı statülerdeki ve hatta
aynı statüdeki kadınların nasıl bir
dayanışma ilişkisi içinde olabileceğini belirleyecek çok farklı etmenler var. İş yeri üretim yapılan bir yer
mi yoksa ofis ortamı mı? Hangi sektör?
Kadın-erkek çalışan oranı; üst kademe
yöneticiler içinde kadın-erkek çalışan
oranı; firmadaki cinsiyetçiliğin dozu;
çalışanlar arasında belirleyici kişilerin
yaklaşımları; çalışanlar arası rekabet
koşulları ve nedenleri; çalışma koşulları
gibi birçok etken kendi içlerinde çok
farklı biçimlerde süreci belirleyici rol
oynayabilirler.
Ancak ben, bu çeşitliliği göz ardı
etmemekle birlikte kendi deneyimlerimden yola çıkarak, bu konuyu yazmayı düşündüğümüzde fark ettiğim bir
noktayı tartışmak isterim. Tam 21 yıldır
çalışıyorum, bu 21 yılın ilk 6 yılı çok
çeşitli düşük ücretli işlerde çalıştım, son
15 senedir ise orta kademe yöneticilik
yapan bir mühendis olarak çalışıyorum.
Bu süreç boyunca kendimi hep feminist
olarak tanımladım ve çalıştığım yerlerde bununla ilgili kendimce mücadele
verdim. Özellikle yöneticilik yaparken
kadın-erkek çalışanlar arası işbölümü ve
maaş eşitliği konusunda son derece aktif
rol oynadım. Bir defasında iş yerinde bir
taciz vakasıyla karşılaştığımızda, taciz
eden kişi genel müdürün yakını olduğu
için sonuna kadar korunduğu halde,
amansız bir mücadeleyle bu kişinin
tacizinin yanına kalmaması konusunda
çok etkin mücadele ettim. Buna benzer
birçok şey sayabilirim feminist bakış
açısının iş hayatıma kattıkları ile ilgili.
Zaman zaman yalpalamalar, becerememeler, kavrayamamalar, elinden yeterince "şey" gelmemelere rağmen, yine de
feminist bir yönetici olmanın büyük bir
fark yarattığını düşünüyorum.
Benim için şaşırtıcı ve üzücü olan,
tüm yukarıda saydıklarıma rağmen, bu
yazının konusu gündeme geldiğinde,
aslında çalıştığım hiçbir yerde açık seçik
bir kadın dayanışması içinde olmadığımı
fark etmem oldu.
İş yerlerinde, özellikle aynı statüdeki
kadınların birbirleriyle arkadaş olması ve
bu arkadaşlık üzerinden dayanışma sergileme, hatta kadın olarak da dayanışma
göstermesi, bence, sıkça yaşanabilen bir

durum. Arkadaşının derdini dinleme, sırdaşlık etme,
arkasını kollama, zorda olduğunda idare etme, hasta
olduğunda çay getirmeden
tutun da iş ile ilgili akıl
verme, iş öğretme, işine
yardım etme de bunlara
dâhil. Farklı statülerdeki
kadınların da birbirine
bir biçimde destek olması
söz konusu olabiliyor.
Ancak tüm bu dayanışma
biçimleri süreksiz, zamanı
belirsiz,
kendiliğinden,
parlak, mutlu dayanışma
"an"ları şeklinde ortaya
çıkıyor,
dayanışma
"ilişki"si şeklinde olması,
bir süreklilik ve daha da
önemlisi hedef kazanması
için başka birçok etkenin
devreye girmesi gerekiyor.
İş arkadaşlığının ve kadın arkadaş
olmanın getirdiği dayanışmanın ötesinde, iş yerinde kadın olarak var olmanın
ortaklıkları/zorluklarına açıklık getiren,
yapılabilecekleri dillendiren, çözüm
isteyen, talepleri yayan, örgütleyen, meşrulaştıran bir dayanışmadan bahsetmek
ise epey zor genel olarak.
İş yerlerinde güçlü pozisyonlarda
yer almışken, feminist mücadele konusunda kafam çok netken ve iş yerinde
"elimden geldiğince" aktif feminist
bir rol oynarken, ben neden örgütlü bir
kadın dayanışması içinde olamadım diye
sorduğumda birkaç cevap biraz daha
öne çıkıyor: Birincisi; rekabetin ve zor
çalışma koşullarının bu kadar dayatıldığı, kimsenin durumuna güvenemediği,
karşılıklı hoşgörünün bu kadar az olduğu
bir ülkede çalışırken, su yüzüne çıkmış,
yapısı, içinde bulunduğunuz rekabetçi
ortamın organik yapısına uymayan bir
örgütlenme içinde olmak, hem de statüleri kesen bir yerden, son derece saldırıya
açık. Ayrıca çok çabuk yıkılabilecek
kadar kırılgan. İş yerlerinde kadınların
eşitsizliğinin o kadar görünmez bir yanı
var ve bu görünmezlik o kadar önemli ki,
bunun karşısında yer alan bir dayanışma
ağı, hiçbir amaç gütmese veya hiçbir şey
beceremese bile "biz burada eşit değiliz"
diyeceği için çok tehlikeli. Ayrımcılık,
fark edildiği anda kimsenin savunamaya-

cağı, tam da bu nedenle birçok yanılsama
yaratılarak yokmuş gibi yapılması gereken bir olgu.
Başka bir etken, iş yerinde çok belirleyici rol oynayan çeşitli farklılıkları
(üniversite mezunu olmak-olmamak,
mezun olduğun üniversite, bölüm, İngilizce bilmek-bilmemek, çalıştığın pozisyon…) aşıp başka bir farklılık ekseni
yaratmanın zorluğu.

Ayrımcılık birçok
yanılsama yaratılarak
yokmuş gibi yapılması
gereken bir olgu
Diğer bir nokta, biz kadınların kendimiz için bir şey isteme özürlü oluşumuz
bence. Hele iş yerinde "çıkarımızın ne
olacağı" o kadar keskin belirlenmişken,
daha çıplak bir görüşle kendi çıkarını
görmek veya istemek, başkaları için
istemek üzere yetiştirilmiş bir cins için
kolay değil.
Tüm bunlara rağmen, cinsler arası
ayrımcılığın daha kolay deşifre edilebileceği yerler olan iş yerlerinde kadın
dayanışması için çok sebebimiz var ve
bunun karşılığında kazanacak çok şeyimiz var. Talep etmeyi öğrenmek ve ne
şekilde ayrımcılığa uğruyor olduğumuzu
anlamak başlangıç noktası olarak epey
isabetli görünüyor.
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İlkbahar Atılgan
aha düne kadar patriyarkal
ilişkilerin hâkim olduğu,
hayalini kurmadığımız bir
toplumda hayalini kurmadığımız bir rolü "anneliği" yaşarken
bulduk kendimizi. Böyle toplumlarda
"annelik" çok net çizgilerle tanımlanmıştır. Gerçek bir anne olarak adlandırılmak
istiyorsak mutlaka içimizde, bedenimizde büyüttüğümüz bir bebeği dünyaya
getirmiş olmamız gerekiyor. Bu bebeği
dünyaya getirirken ise mutlaka anne ve
babanın varlığı üzerinden tanımlanan
bir ailenin kurulmuş olması gerekiyor
ki göğsümüzü gere gere ortalıkta dolanabilelim. Evlenmeden anne olmak,
bekâr anne olmak, lezbiyen anne olmak,
doğurmadan bir çocuğu evlat edinerek
anne olmak genellikle kabul görmeyen
durumlardır. Dayatılan biçimin dışında
anneliği yaşamak isteyen kadınlar
üzerindeki baskı ve şiddet değişkendir.
Tüm bunları biliyorken anne olmak
ise özellikle böyle bir toplumda esaslı
bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu mücadelenin iki boyutu var; biri geleneksel
yapıya karşı durmakken, diğeri bizler
gibi farklı düşünenlerle ortak bir zemin
yaratabilmenin, dayanışma pratikleri
geliştirebilmenin mücadelesidir. Ki bu
yazının asıl konusu ikinci durumdur.
Bizler gibi feminist kadınların anne
olmaya karar vermesi kolay değildir.
Tam bir karar hali de değildir aslında.
Cinsiyetçiliğin böylesine her yere çörek-

D

lendiği bu toplumda birçok sorun yaşarken ve bu sorunlarla uğraşırken bir de
feminist anne olmak bu yapıya içerden
direnmek anlamını taşır. Çocuğun varlığı aileyi taçlandırırken aynı zamanda
o "kutsal aile"ye aile dışındakilerin söz
söylemesi bir haktır. O aile büyüklerinin
sözlerinin kanun değerinde oluşu başka bir gerçekken, feminist bir kadının
kendisini feminist anne diye niteleyerek
ortalarda dolanması kafaları bulandıran
bambaşka bir gerçektir. Geleneksel an-

Feminist bir kadının
kendisini feminist
anne diye niteleyerek
ortalarda dolanması
kafaları bulandıran bir
gerçektir
nelikle ilgili annemizden, komşularımızdan, kitaplardan yani oradan buradan
çok şey öğrenebilme durumu varken,
"feminist anne nasıl olunur"a dair pek
bilgi bulunmaz. Sadece birbirimizden
öğrenebileceğimiz, geliştirebileceğimiz
deneyim aktarımları dışında elbette.
Dolayısıyla yaşadığımız annelik o
kadar da kolay bir rol değildir. Belki
de aileyle mücadelede en savunmasız
olduğumuz alanlardan en önemlisidir.
Çocukla ilişkinin yetişkinlerle kurulandan çok farklı biçimler içerdiği hatırlandığında ne demek istendiği daha iyi
anlaşılabilir. Sorumluluk, duygusallık,

yapılanların sürekli eksik olduğu hissiyatıyla oluşan suçluluk duygusu çocukanne ilişkisini başkalaştırır. Feminist
anne olma mücadelesinde çoğu kez çevrenin baskısı daha da artar. Kendimizle
ilgili yaptığımız her şey, çocuğun ihmal
ediliyor olduğu ile ilişkilendirilerek anneliğimiz sorgulanır halde tutulur. Çocuğumuzu büyütüşümüzle ilgili oturtulmuş
cinsiyetçi kuralların dışında kalma çabamızın önüne çıkan engeller bitmek bilmez. Kreşinden oyuncakçısına, mağazasına kadar her şey pembe mavi eşliğinde
çevremizde dans ederek uyaran durumunu sürdürür. Böylece, durum içinden
çıkılmaz bir hale dönüşme potansiyelini
daha fazla barındırır.
Anne olan kadınların annelikle ilgili
milyonlarca bildikleri eşliğinde eşikten
adım atarken, feminist anne olduğumuz
görünmezleştirilirken en güvendiğimiz
bağ, politik bağımız olan örgütümüz ve
oradaki feminist arkadaşlarımızdır. Geleneksel annelerin, kadınların üzerimizde yarattığı baskıyla beraber yol alırken,
feminist anneliğimizin inşa süreci başlamışken, feminist arkadaşlarımızla kurulması gereken bağ sancılı kurulur.

Geleneksel annelerin,
kadınların üzerimizde
yarattığı baskıyla
beraber yol alırken,
feminist anneliğimizin
inşa süreci
başlamışken feminist
arkadaşlarımızla
kurulması gereken bağ
sancılı kurulur
Feminizmin mücadele alanı ailenin
kendisidir. Bir toplumun inşası buradan
başlar. Aile içinde oluşturulan, temelleri
atılan ve pekiştirilen rollerin değişmesi
gerektiğini feminizm gözler önüne serer.
Erkek şiddetini görünür kılar, kadınların
emeğinin aileden beslenerek görünmez
olduğunu ve ucuzlaştırıldığını açığa çıkararak politikalar üretir. Başka anneliğin mümkün olduğunu söylerken, her
kadın anne olmak zorunda değildir, der.
Biz kadınlara başka başka kapılar olabileceğini, o kapılar ardında başka hayatlar kurulabileceğini gösterir.
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Geleneksel annelikle ilgili annemizden, komşularımızdan, kitaplardan yani oradan
buradan çok şey öğrenebilme durumu varken, "feminist anne nasıl olunur"a dair pek
bilgi bulunmaz

Feminist politika yaparken bağların
sancılı kurulma nedenlerinden en önemlisi belki de yaşanan gerçekliklerin reddi üzerinden kurulmaya başlanan teori
ve pratiktir. Anneliğin reddi üzerinden
politika yapılmaya başlanması gerçekçi olmayacağı gibi feminist mücadeleyi
zedeler. Böyle bir yaklaşım anne olan
kadınları, anne olmak isteyen kadınları
feminist mücadeleden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Yaşadıkları
sorunları görünmezleştirirken onları
mücadelede yalnızlaştırır. "Her kadın
anne olmak zorunda değildir"i anlatırken, başka bir anneliği de nasıl kurarız
üzerinden politikalar üretmeyi ihmal etmemek daha gerçekçi ve kapsayıcı olur.
Her şeyi kendi yaşadığımız üzerinden
tanımlamak, anlamak ve anlamlandırmak başka açılardan bakabilmenin önünü kesebilir. Benzer hayatların sürekli
yan yana durması olumluyken, bir zaman sonra herkesi aynı yaşıyormuş algısıyla görmeyi getirerek yanılgı yaratabilir. Bu durum üreteceğimiz politikaları
zayıflatabilir, daraltabilir.
Bizi köleleştiren erkek egemen sistem içine doğmuşken, bu sistemin arızalarından payımıza düşeni yaşamamayı

Bizler gibi feminist
kadınların anne
olmaya karar vermesi
kolay değildir. Tam bir
karar hali de değildir
aslında
hedefliyoruz. Feminist politika, sistemin
üzerimizde yaratmaya çalıştığı dayatmaları daha çok görmemizi sağlarken
yarattığı birikimle, deneyimle bu dayatmalara direnme yollarını da bize gösteriyor. Ancak zaman zaman bu direnme
sürecinde, yaşamak isteyip de çok sorun
yaşayacağımızı bildiğimiz şeylerden
vazgeçebiliyoruz. Bekâr anne olmak,
evlenmeden anne olmak istediğimiz halde zorlanacağımızı bildiğimizden anne
olmamayı seçmek gibi… Oysa önemli
olan, yaşamak istediğimiz şeylerden her
zaman vazgeçmeden onların yerine istediğimiz şekli koyabilmenin önünü açan
politikalar yaratabilmektir. Birçok şeyi
yaşamaktan uzak kalarak feminist politika yapılmaz sanırım. Bunu görmek
başka önemli bir gerçektir.
Feminist düşüncenin yaygınlaşmasında birer özne haline gelmenin yolu

açık olmaktır. Erkek egemenliğinin az
sorgulanır olduğu böyle bir toplumda,
feminist kadınlar olarak her birimiz
yaşadığımız onca sorunla boğuşurken
kimi zaman istemediğimiz şeyleri yaşamak zorunda kaldığımızı unutmamalıyız. Aynen bu sistem içinde yaşarken
sistemi yeniden yeniden kuran işleri
yapmak zorunda kaldığımız gibi, örneğin. Birbirimizle ilgili düşünürken; özel
alanlarımızda yaşadığımız olumsuzlukları kabul etmediğimizi görmek, sürekli
didişme halinde olduğumuzu bilmek,
"kendin ettin kendin bul" anlayışından
uzak bir tutum yaratabilmek, yok saymamak, belki de bir başka önemli, üzerinde düşünülmesi gereken durumdur.
Birbirimize ve üreteceğimiz politikalara
ivme kazandıracaktır bu farkında oluş
hali.
Dayanışma halinin sorgulayıcı ve
suçlayıcı olmasından çok samimi olması, anlayan bir bakış açısıyla kurulması,
özel alanlarımızda yaşadıklarımızı daha
kolay paylaşmamızın önünü açacaktır.
Her ne yaşıyor olursak olalım yaşadıklarımızı paylaşmamızı kolaylaştıracak,
uzakları yakınlaştırarak feminist düşünceyi büyütecektir.
feminist
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Dindar kadınlarla dayanışma olasılıkları
üzerine notlar

Müslüman kadınlar erkeklerden kurtulmamış, kurtulamaz, erkeklerle yüzleşemeyen,
özgürleşemeyen, kurtuluşları ancak inandıkları dini reddetmekten geçen kadınlar
olarak algılandıkları sürece, gerçek bir ilişki geliştirmenin mümkün olduğunu
düşünmüyorum
Tuğba Özcan
üslüman kadınların hepsini sınırları belirlenmiş bir
konum içine hapsederek
aralarındaki farklılıkları
görmeden yapılan değerlendirmeler,
kurulması olası ortaklığın önündeki (aşmayı amaçladığımız) duvara yeni bir
taş koyuyor. Politik bir ortaklık kurma
niyetindeysek, tek bir Müslüman kadın
profili olmadığı gerçeğini sahiplenebilmeliyiz. Müslüman kadınlar erkekler(in
egemenliğin)den kurtulmamış, kurtulamaz, erkeklerle yüzleşemeyen, özgürleşemeyen, kurtuluşları ancak inandıkları
dini reddetmekten geçen kadınlar olarak
algılandıkları sürece, gerçek bir ilişki
geliştirmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum.
"Müslüman kadınlar" kategorisi bize
ne anlatıyor? Başörtüsü takan kadınların tümü mü? Siyaset alanında İslâmi
referansla eyleyen kadınlar mı? Başı
açık ama inançlı -kendisine Müslüman
diyen- kadınlar mı? Siyasi partilerde,

Özlem Çelik
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STK'larda faaliyet gösteren başörtülü
kadınlar mı? Ya da başı açık siyasetçi
Müslüman kadınlar yok mu? Antikapitalist Müslümanların içerisindeki kadınları da kapsıyor mu? Gezi Parkı eylemlerine gelenler? 8 Mart'ta Sivil Cuma
namazlarına giden Kürt kadınları nasıl
bir yere koyabiliriz? Farklı ideolojilere
sahip olan, mesela İslâmcı, antikapitalist
ya da anarşist Müslüman kadınlar nasıl
tek başına "Müslüman kadın" olarak
nitelendirilebilir? Bu ifadenin, muğlak
bir alana işaret etme tehlikesi taşıdığını
unutmadan, bağlamını belirtmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
Dindar kadınlarla dayanışma ilişkisi
üzerine kafa yorarken, ayağımıza bağ
olma ihtimali olan kritik bulduğum
noktalardan ikisi şöyle: Ataerkilliğin
din ile ilişkisini nasıl ele aldığımız ve
İslâm referanslı muhafazakâr bir partinin iktidarda olması durumunda İslâm
dinine inanan kadınlarla ortaklık üzerine kafa yormanın bizi götürdüğü açmaz.
"Din ataerkilliğin kurucu öğesi mi ya da
ataerkilliğin çok iyi işleyen araçlarından
biri mi?" sorusu önümüzdeyken, dinin
feminizmin mücadele alanlarından biri
olduğunu kabul etmek lazım. Neoliberal muhafazakâr politikalar
doğrultusunda, hukuksal alandan gündelik hayatlarımızın
her noktasına müdahale eden,
İslâm referansıyla siyaset yapan
bir partinin on yıldır iktidarda
olduğu bir ülkede feministler
elbette muhafazakârlığı deşifre edecekler ve din üzerinden
yürütülen politikaların karşısında yer alacaklar. Bununla
birlikte, kendine dindar diyen
adamlar iktidarda olduğu için
öfkenin, kolayından toptancı bir
"Müslüman kadın" kategorisine
yönelmesini adil bulmuyorum.
Politik alandaki Müslüman kadınları
iktidarın neferleri olarak işaret etmek,
kadınların sözünü zayıflatmaya hizmet
edebilir ancak. Çünkü AKP'nin politikalarına eleştirel yaklaşan ve parti ile arasına
mesafe koyan ya da özellikle kadın meselesinde AKP ile zıt düşen kadınlar var.
İktidara karşı eleştirel yaklaşan bu tür

seslerin görünürlüğüne destek vermek,
mücadelede ortaklaşacak alanları genişletmeye ve kadınların güçlenmesine
olanak sağlayabilir.

Dindar kimliği
benimseyen
kadınların, ataerkilliği
sorgulamalarında neyi
önceleyeceklerine dair
bir program oluşturma
iddiasında olmak,
"aydınlanmacı" Batılı
bir akıl vermeden
başka ne olur?
Kurtuluş teolojisi çevresinde örgütlenen Hıristiyan kadınları hatırlayınca
ya da İranlı feministleri ya da Müslüman
eşcinsel kadınları, "kadın mücadelesi"
için öncelikli olanın dinden kurtulmak
olduğunun iddia edilemeyeceğini, orada
işleyen farklı dinamiği göz önüne almak
gerektiğini düşünüyorum. Kadınlık deneyimlerinden, kadın özgürlüğü ve mücadelesinden bahsederken, kimin hangi
kimlik üzerinden aidiyet kurduğunu ve
nasıl bir sorgulama yaşadığını nasıl ele
almalıyız? Dindar kimliği benimseyen
kadınların, ataerkilliği sorgulamalarında neyi önceleyeceklerine dair bir
program oluşturma iddiasında olmak,
"aydınlanmacı" Batılı bir akıl vermeden
başka ne olur? Dindar kadınlar, İslâm'ı
siyasi ve günlük hayatının kılavuzu
yapma mücadelesi vererek bir yandan
da (dinin hem taşıyıcısı olduğu hem de
dinden ayrı bir sistem olan) ataerkilliği
sorgulayan ve dönüştürmek isteyen bir
yerde durabilirler. Sorun dinle birlikte
ataerkilliğin nasıl işlediğini çözmek ve
bunları açığa çıkarmak değil mi?
Bununla birlikte başörtülü/dindar
kadınları, kendilerine miras kalan
mağduriyet dili ile kurdukları ilişki ve
hesaplaşmaları konusunda; kadın dayanışmasında feministlerden bekledikleri
sorumluluk ve davet konusunda ve kadın meselelerinde de söz söyleyen bazı
entelektüel Müslüman kadınların AKP
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ile ilişkilenme şekillerini eleştirmek de
mümkün. Politik alana çıkış noktaları
olarak başörtüsü mücadelesinin hakkını
teslim ederek, ama kadın mücadelesinin
kamusal alan siyasetine sıkıştırılamayacağına ve özel alanın politikasını ihmal
ettiklerine dair eleştiriler geliştirilebilir.
Fakat bu yazıda, başörtülü/dindar
kadınların feministlerle kurdukları/
kuramadıkları dayanışmadan ziyade,
başörtüsüz kadınların nasıl bir algı
içinde olduklarına bakmak istediğim
için bu kısma, çok önemli olduğu halde
değinmeyeceğim.
1980 sonrasında Müslüman kadınların özellikle kamusal alanda başörtüsü
serbestisi üzerinden politika alanına
çıkışları ile beraber Türkiye'de de
dile gelen İslâmcı feminizm kavramına
değinmek istiyorum biraz. İslâmcı feminizm, Mısır ve İran başta olmak üzere,
İslâm hukukunun yaşandığı ülkelerdeki
kadınların verdikleri mücadeleden doğan bir kavram ve İslâm'ın içeriğinin ve
normlarının ataerkil yorumlarına karşı
bir kadın hareketi olarak özetlenebilir.
İslâmcı feminizmde iki ana eğilimden
bahsedilebilir:
Birincisi,
İslâm'ın
özünün aslında eşitlikçi olduğunu,
problemin ise uygulama ve yorumlarda
yattığını öne süren yaklaşım. Bu anlayış,
eşit haklar üzerinden giden liberal tezi
anımsatıyor. Diğer bakış ise, İslâm'ın ve
Kuran'ın yeniden yorumlanması gerektiğini söyleyen, tarihselci yaklaşım. Bu
yaklaşım, dinin farklı dönemlerde tarihsel olarak yorumlanmış ve uygulanmış
bir sistem olduğu gerçeği üzerinden
gidilirse, Sünni İslâm'ın günümüzdeki
yorumunun tarihsel çözümlemesinin
yapılabileceği ve bu çözümlemenin
ataerkilliğin analizini de kapsaması
gerektiğini iddia ediyor. Bu kavramın
Türkiye'deki dindar kadınlar tarafından
kolektif olarak benimsendiği ve bir
mücadele ortaklığı yarattığını söylemek mümkün değil. Ancak Müslüman
kadınlar arasında kendisini dindar feminist ya da Müslüman feminist olarak
ifade eden ya da (dindar kimliğine sahip
çıkarak) bir sıfat kullanmadan kendine
feminist diyen ve kadın mücadelesinde
taraf tutan kadınlar* mevcut. Fakat bir
Müslüman feminist örgütlenme ya da
grubundan bahsedilemiyor, zira konumlanışlar bireysel olarak deklare edilen
bir durumda. Bu sebeple Müslüman
feminist ya da dindar feministler olarak
tanımlanan bir kadın grubu ile seküler
feministler arasında kurulacak ortaklıktan, yani iki ayrı feminist örgütlenme
arasındaki dayanışma ilişkisinden değil;
feminist kadınlar ile politik alanda var
olan dindar/Müslüman/başörtülü ve

kadın meselesi üzerine söz söyleyen
kadınlar arasındaki ilişkilerden bahsedebiliyoruz. Dayanışma noktaları
geliştirmede sunacağı potansiyelleri,
düğüm noktalarını ve vaatleri görebilmek açısından, bu damardan ilerleyen
ideolojik ve siyasal mücadele alanını
dikkate almak, Türkiyeli feministler
ve dindar kadınlar için önemli bir alan.
İnanan kadınların örgütlü bir kadın
özgürlük manifestoları olmadığı doğru
ama bu ataerkilliği sorgulamadıkları
ya da erkeklerle yüzleşme deneyimleri
yaşamadıkları anlamına gelmiyor. Cinsiyetçi ve erkek egemen yorumları ile
kadınları yok sayan İslâmcı anlayışın,
seküler algı tarafından İslâm'ın "tek yorumu" olarak kabul edilmesi, evrensel
kadın mücadelesinden dindar kadınların
dışlanması anlamına gelebilir. Buradan
hareketle; dayanışma geliştirmenin
başlangıç noktasının, inanan kadınların
da kendi inisiyatifleri ile hayatları
için mücadele verebileceğinin altını
çizen bir söylem geliştirmek olduğunu
düşünüyorum. Örneğin, Türkiye'de de
entelektüel Müslüman kadınların din
ve gelenek içinde kadının durumunu
tartışan çalışmaları görülmeye başlandı.
Hem içinde bulundukları siyasal-sosyal
yapıları sorgulamaya hem de gelenek ve
dinlerinde kendilerini rahatsız eden meseleleri ele almaya başlamış oldukları
bir durum söz konusu. İçinde bulundukları kültürel ve siyasal koşullara göre
farklı güçlenme stratejileri izlediklerini,
dinin (İslâm'ın) kurbanları olarak değerlendirilemeyeceklerini, aktif toplumsal
ve politik özneler olduklarını belirtmek
gerek.
Bildiğim
kadarıyla,
Feministler
Uyumuyor, Birbirimize Sahip Çıkıyoruz
gibi yapılar ile, Ankara Kadın Platformu
toplantılarına bir dönem katılan Başkent
Kadın Platformu örneği ile, CEDAW**
çalışmaları ile dindar kadınlar ve feminist

kadınlar bir araya gelip ortaklaşabilecekleri söz arayışında oldukları deneyimler
de yaşadılar. Bu deneyimlerin süreksizliğinin nedenleri üzerine düşünürken, feministler olarak alınacak konumlanmanın
nasıl olacağı sorusu önemli. Feministler
ve dindar kadınlar ayrımını derinleştirmeye hizmet etmeden kadınlık deneyimi
üzerinden geliştirilecek ortaklığı nasıl ele
alacağımız sorusuna, ikilikler ve ayrım
çizgileri üzerine odaklanarak mı, yoksa
ortaklaşacak noktaları önceleyerek mi
cevaplar arayacağımız kritik bir noktada
duruyor.
Kutsal bir metnin karşısına seküler
argümanlar çıkararak tartışmaya başlamak her zaman bizi doğru tartışma
zeminine götürür mü, yoksa tartışmanın
önünü mü tıkar? Ortak bir politik zemin
yaratmak, tamamıyla mutabık olunan
çizgileri örtüştürme çabası mıdır? Yoksa
itiraz edilmeyecek ortak noktaları birleştirerek mi kurulmaya başlanır? Eğer
bir mutabakattan bahsetmek istiyorsak,
bu mutabakata taraf olanların almaları
gereken sorumluluklar ve kendilerinde
kırmaları gereken yargılar olduğunu da
kabul etmeli ve bu yargıları "ancak diğerinin değişmesi" koşuluna bağlamadan,
kendi politik hattımızda dert etmenin
sorumluluğunu alabilmeliyiz. Politika,
gücünü sisteme karşı mücadeleden ve o
sistemi yıkıp yerine koymayı hayal ettiğimiz ütopyanın gerçekleşme umudundan
alıyorsa, aynı yolu yürüdüklerimize olduğu kadar, patikalarda karşılaştıklarımıza
da ütopyamızda nasıl bir yer ayırdığımızı
düşünmek bizim sorumluluğumuzda olan
bir şeydir.
__________________________
* Hidayet Şefkatli Tuksal, Feyza Akınerdem,
hkubra, Yıldız Ramazanoğlu gibi isimler
sayılabilir.
** Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi.
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Genç kadınlarla dayanışmak...
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Deneyim ve bilgi birikiminin zaman zaman beni, kendime rağmen, aksine
çok çaba harcasam da, istemediğim bir yere yerleştirdiğini deneyimledim

S

Gülnur Acar Savran

osyalist Feminist Kolektif’in
oluşum döneminde beni en çok
heyecanlandıran şey, grupta
çok sayıda genç kadının olmasıydı. İlk kampımızda belli bir örgütün/
grubun üyesi olma konusunda hâlâ ayak
diriyordum ki, o kadınları birarada görünce birden kendimi kollektifin içinde
buldum. Gerçi daha önceleri, 1984’te
Kadın Çevresi’nde, sonraları kampanyalarda, Pazartesi dergisinde, feminist
teori dersi verdiğim yıllarda sınıflarda
ve sınıfların dışında, bu birlikteliğin bana verdiği coşkuyu tatmıştım. Feminist
olmanın yaş sınırlarını nasıl aşabildiğini,
kendimden büyük ve kendimden küçük
kadınlarla, son derece içeriden yaşamıştım. Ama bu kez çok gençtiler ve
çoktular... SFK’nın mekânının açılışında
(Kasım 2008) grubun en genç üyesinin
yanı sıra, "en çok yaş almış" üyesi olarak
yaptığım konuşmada, yaş yelpazesinin
bu kadar geniş olmasının, deneyim ve
meslek açısından bu kadar çeşitlilik
gösteren bir grup olmamızın, politik
geçmişlerimizin bu kadar farklılık barındırmasının, bu çeşitliliğin, hem bizim
ufkumuzu genişletecek bir avantaj, hem
de ciddi bir sınav olduğunu söylemiştim.
Önemli bir sınav olarak görüyordum
bunu, çünkü bu farklılıklarımızla, hiçbir
hiyerarşiye yer vermeyen, tümüyle katılımcı bir yapı oluşturmanın yer yer bizi
zorlayacağını düşünüyordum.
Nitekim her feminist grup gibi biz de
bu konularda çeşitli zorluklardan geçtik,
geçiyoruz. Özellikle yaş meselesiyle
bağlantısı olan zorluklardan kimilerine
değinecek olursam: Deneyim ve bilgi
birikiminin zaman zaman beni, kendime
rağmen, aksine çok çaba harcasam da,
istemediğim bir yere yerleştirdiğini
deneyimledim. "Emekli" olma lüksünün, 30’larında, 40’larında olan ve yeni
(esnek, güvencesiz, işsizliğin soluğunun
her an hissedildiği) çalışma düzenleri
içinde çalışan kadınlar karşısında bana
nasıl "avantajlı" bir konum açtığını
fark ettim. Öte yandan, gün geldi, genç
kadınların teknolojik becerileri karşısında kendimi "böcek" gibi hissettiğim,
bir sürü işi beceremediğim için onlara
yük olmanın ağırlığı altında ezildiğim
oldu; hatta bazı jargonlarına, konuşma
hızlarına nüfuz edemediğimde onları
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bir kenara çekilerek izledim. Mekânın
temizliğinden eşya taşımaya, eylemlere
katılmaya, bedensel sınırlarımın beni
engellediği durumlarda bana ayrıcalık
tanınmasının ezikliğini yaşadım.

Dolaysız yaşantılarımız
oldukça farklılaşmış olsa da,
patriyarka ve heteroseksizm
bizleri çok benzer bir
şekilde güçsüzleştiriyordu.
Kendi tekil yaşantılarımıza
hapsolmadığımızda çok
daha fazla güçlenme
potansiyeline kavuşabilirdik
İlginç bir biçimde, en dâhil olamadığım sorunun, onların "köken" aileleriyle, anne-babalarıyla yaşadıkları ilişkiler
olduğunu fark ettim: 68 kuşağının, dönemi çok içeriden yaşamamış ama genel
atmosferini soluklamış bir mensubu (ve
çocuksuz bir kadın) olarak, bu ailelerin
onlar üzerinde hâlâ etkisi olan baskısını,
basıncını anlamakta zorluk çektim. Bu
bana, aile içi ilişkilerin, annelik pratiklerinin genel politik/ideolojik ortamla
birlikte nasıl dönüşebildiğine ilişkin
çeşitli ipuçları sundu. "Büyüme"nin
anlamının tarihsel zaman içinde nasıl
değişebileceğini sezmeye başladım.
Bütün bu farklılıklara rağmen, kadınlığı yaşayış biçimlerimizin gerçekliğin
tümü olmadığına, patriyarka karşısında
feminist politikanın kurduğu bir ortaklık
olduğu bilgisine sahiptim tabii. Ama
bunu, yaş farklılığı açısından en çarpıcı
biçimde, Feminist Politika dergisinin
son sayısındaki dosya konusunu tartışırken hissettim. Dosyanın konusu "Aşklarımız, eşlerimiz: Farklı ilişki biçimleri"
idi. Çoklu ilişkilerin ve tek eşliliğin tartışıldığı toplantıya giderken içimde bir
isteksizlik vardı. Çok kolay anlaşılabilir
bir şey: Bir zamanlar tutkuyla tartıştığım
bu konunun artık benim açımdan hiçbir
güncelliği yoktu. Ama yine de gittim. O
toplantıda ve daha sonra o genç kadınların yazdıkları yazılarda, sözünü ettiğim
bu bilginin bizim gerçekliğimizle ne kadar örtüştüğünü birebir deneyimledim.
Şöyle bir genel farklılık vardı aramızda:
Benim kendi dönemimde, daha çok,
olması gereken bir politik edim olarak
giriştiğim ilişki biçimleri (tabii ki sadece

bundan ibaret değil), bu kadınlar için çok
daha kendiliğinden gelişen tecrübelerdi.
Ve çok daha yaygın olarak yaşanıyordu
bu ilişkiler. Ayrıca, genç erkekler benim
dönemimin ve çevremin erkeklerinden
farklı biçimlerde erkektiler. "Issız"ı da
vardı "soft"u da, feminist partnerleri karşısında güven bunalımı yaşayanları da...
Öte yandan, artık feminizmin sunduğu
tahlil olanakları çok daha gelişkindi.
Bundan dolayı da, yaşanan gerilimlerin,
çelişkilerin adı daha dürüstçe konabiliyor, bunların aşılmasına dair daha gerçek
tahliller yapılıyordu. Bir de lezbiyen ve
biseksüel ilişkilerin benim dönemimde
olduğundan çok daha görünür olması bu
tahlilleri çok daha derinleştiriyordu. Bu
tahliller ışığında dönem farklılığı giderek
silikleşiyordu: Dolaysız yaşantılarımız
oldukça farklılaşmış olsa da, patriyarka
ve heteroseksizmin bizleri çok benzer
bir şekilde güçsüzleştirdiğini kavramak
mümkün hale geliyordu. Kendi tekil
yaşantılarımıza hapsolmadığımızda çok
daha fazla güçlenme potansiyeline kavuşabilirdik.
Bu bilgiyi bir kez daha tazelememe
ve somutlaştırmama imkân verdikleri
için genç arkadaşlarıma şükran duyuyorum.
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Beden, akıl ve sürekli oluşum:

Dayanışma "doğal" olabilir mi?
Yine sosyoloji, biyoloji ve psikoloji el ele vermiş anlatıyorlar nasıl da
bencil, sadece kendini düşünen, vahşeti kural, yasa ve haliyle devletle
dizginlenmesi gereken hayvani yaratıklar olduğumuzu, kadınla erkeğin
farklarını; kültürel kabahatlerimize bahaneler yaratıyorlar. "Kesin bilgi"
deyip deyip yayıyorlar!
Çiğdem Güvercin

V

e kadınlar, bizim kadınlarımız… Pardon, biz kadınlar.
Şıpıdık terliklerimizle dolaşıp
estetik zevkleri doyururken,
hayatı etrafımızdakilere kolaylaştıran
bizler. İkincil konum ve kader ortaklığımıza rağmen birleşip halleşmemize,
silkinip güçsüzlüğümüze sebep o toplumsal "kendini gerçekleştiren kehanet"ten
kurtulmamıza engel olan nedir? Ya da
şöyle kurayım soruyu, "engel" var mıdır?
Son moda söylemlerimizde "insan:
bencil, hemcinslerine vahşet uygulamasın diye zapt edilmesi gereken",
"hayvan: akılsız", "doğa: parasal dönüşümlerin hammaddesi" şeklinde saygınlıktan topluca uzak olduklarından,
kadınların derdi kadınlara düşüyor. Bu
derde çözüm ortaklaşa aranırsa bulunur
ancak.
"Modern" kültürümüz sayılarla ve
keskin ayrımlarla tanımlanmış. Akıl
çağı işte. Bilgisayar mesela: 0/1, evet/
hayır. Sonra saat, tik ve tak. Küçük
çocukları yıllarca sayı, harf ve notalarla sertçe eğitiyoruz. Sonunda rutin
tekrarında kendini zımparalayarak da
olsa işine giden, cezalandırılmamak için
başını eğip yürüyüp geçebilen bireylere
dönüşüyoruz. Özgürlüğü turistik bir
aktiviteyle karıştırabiliyoruz.
Tabii ki toplumsal gösterge denilince
istatistikler, toplumsal gelişmişlik deyince ekonomi ve sağlığa-eğitime vb. harcanan paraların büyüklüğü değerlendirme
kriteri sayılıyor. İktisat yaklaşımımızın
özeti: "İnsan ihtiyaçları sonsuz, kaynaklar ise kısıtlıdır". Bu temelden yola
çıkınca, kısıtlı kaynaklara bir an önce
sahip olmaya çalışmak dışında bir yere
varılmıyor haliyle.
Yine sosyoloji, biyoloji ve psikoloji
el ele vermiş anlatıyorlar nasıl da bencil,
sadece kendini düşünen, vahşeti kural,
yasa ve haliyle devletle dizginlenmesi
gereken hayvani yaratıklar olduğumuzu,
kadınla erkeğin farklarını; kültürel kabahatlerimize bahaneler yaratıyorlar. "Kesin
bilgi" deyip deyip yayıyorlar!

Alternatifleri görmek, başka olasılıkları hissetmek ve hayal kurabilmek ihtiyacındayım durmaksızın. Nefes almak çok
zor çünkü bu atmosferde... Bu yüzden
değil miydi Gezi'nin bir avuç yeşilliğinin
bir memlekete taze soluk vermesi? Dayanışmanın her birimizin içinde açmaya
hazır bir çiçek olduğunu gördüğümüzde
memleket atmosferi bahara kesti. Bunu
"dar bir gruba has" olarak tanımlayanlar
için ise, ne yazık ki bahar meltemleri
yerine politik fırtınalar koptu. Basit
olma ve dayanışma ihtiyacımız karmaşık
formülasyonlarla gölgelendi, kategorize
edilmeye çalışıldı, ehlileşip yok oldu.
Ama sadece görüntüde… Artık biliyoruz
ki o hepimizde var. Bu deneyim, büyük bir
hediye. Ancak yine de bu kadar kalabalık
ve karmaşık bir topluma rağmen o hali
devam ettirebileceğimiz bir yol bulana
kadar, rahat yok işte hiç kimseye.

Küçük çocukları yıllarca
sayı, harf ve notalarla
sertçe eğitiyoruz. Sonunda,
rutin tekrarında kendini
zımparalayarak da olsa işine
giden, cezalandırılmamak
için başını eğip yürüyüp
geçebilen bireylere
dönüşüyoruz. Özgürlüğü
turistik bir aktiviteyle
karıştırabiliyoruz
Şu örnekleri bir kurgulamayı deneyiniz. Taze, temiz, ferah atmosferlerini
içinize çekiniz:¹
- Akrabaları ve toplumların bireylerini,
birbirlerinin farklı yansımaları olan bütünsel bir varlık olarak kurgulayan; tüm
canlı cansız dünya varlıklarına kişilikler
atfedip, oluş halinin karşılıklı etkileşimle
gerçekleştiğini kabul eden halklar…
- Çocuğun bakılıp büyütülmesi ile
topluma uyum sağlama yeteneğine kavuşacağını öngören, gül gibi geçinip gittiklerinden dolayıdır ki cezadan "bihaber"
topluluklar...
- Yetişkin kişinin toplumun ayrıntılı

davranış kuralları ve incelikli estetiğini
hayata geçirebilen, "her bireyin içe dönük bilincinin dinginliğindeki kutsalın
incelikli telkinlerine karşılık verebilen"
kişi olduğunu kabul eden kültürler,
- Asla sayı saymayan, ama sofraya oturduklarında eksik üyelerini hemen fark
edebilenler…
- Olayların ancak insanlar onları söylencelerde, düşlerde ve hayallerde deneyimlemelerinden sonra meydana gelebileceğini
düşünenler…
Modern kültürümüzde ise dünyamızı
hayallerimizde bir kurallar bütünü
olarak kurmaya çalışıyor; hızlıca büyüyen, yayılmacı bir "şey" olmayı güzel
görüyoruz. Akılcılık, planlanabilirlik,
tahmin edilebilirlik, netlik, kesintisizlik
ve düzenlilik diyebileceğimiz şeyler ise
ne yazık ki mutluluk ve esenlik ile pek
"kombinlenmiyor".
Beynimizin tüm bir hayat bu
kavramlara uygun şekilde budandığı
kültürümüze inat, o beyni ve burnu ve
vajinayı ve memeleri ve dirsek, diz popo ve mide, bağırsak, ayaklar, ciğerler,
böbrekler -adını anamadığım tüm organ
ve hücre ve kıllarımızı- ve kalbimizi
kullanmamız; aklı havada, tanrısal
yöneticilik makamında bırakmamamız;
komple yaşadığımız yerde olup karşımızdakini görmemiz, hissetmemiz
durumunda sınır değil farklılık, engel
değil ihtimaller, rekabet değil ortak
payda, canlı etkileşim ve karşılıklılık
görmek işten değil (inanmayana Gezi
diyorum). Ruhumuzu geride bırakmaya
zorlayan saatlerimiz ile uğultusu hiç
bitmeyen şehrin dişlileri var bütünlüğümüze, eşzamanlılığımıza gölge eden.
Ama "anladığın şeyden daha güçlü olur,
üzerindeki hükmünü kırabilirsin" der
eskiler!
__________________________
¹ Marshall Sahlins, Batı'nın İnsan Doğası
Yanılasaması, BGST Yayınları, 2012, 8.
Bölüm: İnsana ait başka dünyalar.
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Farklıysak, farkı farket
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Aramızdan birilerinin, toplum, sol kamuoyu ya da kadın hareketi nezdinde daha
bilinir ve görünür olması bizi nasıl hissettiriyor?

F

Özgür Can Sunata

eminist örgütlenme modelinde
kadınlar yapıyı çok sorgular.
Yapıyla sürekli uğraşır, onu
didikler. Bu iyidir, sürekli gözün açık tutulmasıdır. Bunun iyi bir şey
olduğunu sürekli akılda tutmak önemli.
Politika ve işleyiş iç içe geçtiğinde,
yapının işleyişi çoğu kez politika kadar
kıymetli olur; örgütlülük gönüllülüğe
dayanır. "Ben bu örgütle bu şekilde bir
ilişki kuracağım" demek, "şu, şu işlerin
sorumluluğunu alacağım" demek, bir söz
veriştir. Herhangi bir yaptırımı yoktur.
Alınan görevler belli bir süre grubun
ihtiyacına göre uzar ya da kısalır, bu sorumluluk için göreve talip olunur. Görevi
yürütme süresi önemsenir; eğer aynı işler
sürekli aynı kişilerce yapılırsa eşitsizlikler büyür. Feminist politika, deneyimler
sonrası yatay örgütlenmeyi güçlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirmiştir.
İknayla karar alma, rotasyon, gönüllülük,
empati gibi... Fakat bu yöntemlerin herşeyi çözmesi mümkün olmaz.
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Çünkü hayat her zaman istediğimiz
gibi akmaz. Örgütlü kadınlar olmamız,
bizi akıp giden hayatın dışında özel bir
yerde tutmuyor. Hepimiz aynı zamanda
hayatta kalma, yaşamlarımızı doğrultma mücadelesindeyiz. Hayatlarımızı
ütopyalarımızdaki gibi yaşayamıyoruz.
Patriyarkal kapitalizm, yaşam alanlarımızı bize dar etmiş ve çoğumuz yanlızlıktan, yanlız hissetmekten bahseder
olmuşuz. Şimdilik en güçlü mücadele
biçimi politika üretmek. Bu ihtiyaç
bizi dayanışmak için yan yana getiriyor.
Yaşadığımız hayat üzerine düşünmek
ve oradan politika üretmek en büyük
ihtiyaçlarımızdan biri, çünkü böyle
bir yerden hayatla daha kolay başedebileceğimizi biliyoruz. Pek çoğumuz
kadınlıktan dolayı benzer sıkıntılar yaşasak da, çok farklı birikimler ve kişisel
özelliklerimizle yan yanayız.
Kadınlar arası farklılıkları kapsamak
iddialıdır. Farklılıkları kapsamaya çalışmak bizi istemeden iktidar yapabilir.
Kendi rengini yansıtmadan herkesi
kapsamaya çalışmak, gruba kendini katmamak olur. Ya da
herkesi kapsamak
adına
kendimizi
farklılıklar üstü bir
yere koymuş olabiliriz. Bu her şeyden
önce samimi bir
yaklaşım değildir.
Açıklık denen nane,
bizim kendimizi de
açık ve net ortaya
koymamızdır. Hani bir laf var, "su
akar yolunu bulur"
deriz. Oysa sürekli
suyun akışını, yönünü belirlemeye
çalışırız. Setler çekeriz, suyun akışını
hızlandırmaya, yavaşlatmaya gayret
ederiz. Ama işte her
zaman bu işe yaramaz. Kendiliğinden
ve doğal olmayan
şeyler, bir müddet
sonra işi zora sokar.
Oysa akışına bırakmak ve herkesin
kendi
olmasına
-kendimiz de dâhil-

izin vermek ilişkileri kolaylaştırır. Gereksiz kontrol etme arzumuzu kontrol
altına alabildiğimizde önemli bir eşiği
atlamış olabiliriz.

Hareketin geçmişi, kurulan
örgütsel ilişkiler, dâhil
olunan kolektif işler,
öncelik sıralamaları vs.
hakkında bilgilendirmeler,
kaynaşmak, ait hissetmek
için gereklidir
Kişisel farklılıklarımız var. Kimimizin feminizmi daha eski, kimimiz daha
yoğun, kimimizin ağzı daha iyi laf yapar, kimimiz daha cesur, kimimiz daha
aktif, kimimiz daha bilinen, tanınandır
vs.
Bu noktada yıldızlaşmak tabiri
üzerinde durmak isterim. Bir süredir
üzerine düşündüğüm bir mevzudur
bu. Aramızdan birilerinin toplum, sol
kamuoyu ya da kadın hareketi nezdinde
daha bilinir ve görünür olması bizi nasıl
hissettiriyor? Bu kaçınılmaz olarak
ortaya çıkan durum, yapının kendini
güçlendirmesine hizmet edebilir mi?
Bazen söylemek istediklerimizi çok
daha iyi ifade edebilen, konuya daha
hâkim birileri olur aramızda. Bu kişinin
hep aynı kişi olması bize iktidar durumunu sorgulatabilir. Aynı kişi olması bir
süre sonra o kişinin isteğinden bağımsız
olur. Görüşmeler için o çağrılır, ismi
telaffuz edilerek tercih edilir. Bu, yaşla,
akademik çalışmayla, daha yoğunlaşmakla ilgili bir şeydir. Ve hayat bizim
yapımızın ilkeleriyle işlemiyor. Ama
eğer bu kişinin tarzından, duruşundan
eminsek, bu bizde neden sıkıntı yaratsın
ki?
Elbette feminizm yıldızlar var etmek
için kurgulanmış bir politika değil, ama
istesek de istemesek de bazı isimlerin
öne çıkması kaçınılmaz. Bir önder
yaklaşımı önermiyorum. Var olanı politikleştirmenin, adını koymanın gerekli
olduğunu görüyorum. Bu yıldızlaşmanın yanında yeni parlak yıldızları artırmak için yeni yöntemler bulabilir miyiz
mesela? Görünmeyen, tanımlanmayan,
aksine reddedilen ama hissedilen durumun adını koymak, sorgulamamızı
ve anlamamızı kolaylaştıracaktır. Bu
durumu yaşayan ama yaşamamak için

DOSYA
uğraşan da, bu durumu görüp rahatsız
olan da, bu şekilde bir tanımlamayla
daha rahat baş edebilir.
Politika üretirken ve pratiğini örgütlerken deneyimli olmak, kendiliğinden
iktidar alanı yaratır. Bu alanı daha yatay
yaşamak, bunun getirdiği iktidar riskini öngörebilmek ve kendini ketlemek
deneyimli kişinin sorumluluğundadır.
Ama bu alanı sembolikleştirmek ve
yenilenmesine gayret etmek tüm grubun sorumluluğundadır. Sembolikleştirmekten kastım, bir güç odağı haline
getirmeden mücadele biçimlerinden
biri olmasını sağlamak. Emek veren,
üreten ve bu emeği örgütleyen kadınların, gruptaki herkes gibi biricik yerleri
vardır. Ama daha fazla bilmekten ve
emek harcamaktan kaynaklanarak güç
haline gelen kişi tevazu sahibi olmak
durumundadır. Burada profesyonelleşmek diye bir durum olamaz, olmamalı.
Deneyimin gruba kattığı gücü reddetmek doğru olmaz. Aslolan üretilen
politikanın en doğru şekilde kişilerin
hayatlarına değmesini ve hayatlarını
değiştirmede kişilere yardımcı olmasını sağlamaktır. Kadınlara her zaman
neyi nasıl yapmaları gerektiği, kimlerle
yapacağı, neden yapacağı söylendi.
Bunları reddedip kendimiz örgütlendik,
yani en son ihtiyacımız olan şey yeni
bir kurtarıcı ya da yönetici... Bunun
için gözü açık olmayı sürdürmeliyiz,
işte bulduk bunları uygulamak yeterli
diyemeyiz. Hiyerarşiye karşı gözü açık
tutmak, üretmek ve çalışmak isteyeni
desteklemek, teşvik etmek sürekli hale
getirilmeli.

Asgari ortaklıkları
belirleyip bunun üzerinden
politika yapmanın
yanında, gerçekliğimizi
görmemiz için
farklılıklarımızın
üzerine gidip onları
ortaya çıkartmaya da
ihtiyacımız var
Deneyim ve profesyonelleşme arasındaki ayrımsa bambaşka bir tartışma.
Bence feminist politikada profesyonelleşmek mümkün değil. Ama bir sosyal
çalışan, hukukçu, psikolog, akademisyen
ya da yayıncı olarak, üretilen politikalara
paralel işler yaparak para kazanmak
mümkün. Yayında ya da başka bir alanda
profesyonelleşmeyi tercih etmek ya da
amatör işleyişle sürdürmekse grubun
karar vermesi gereken bir durum.

Mesela yayın gönüllülük esası ile
yürütülüyorsa, aramızdaki en yetenekli
kişilerin rotasyonla yer değiştirmesi,
daha deneyimsiz birinin bu işi yürütmesi anlamı taşır ve deneyimsiz kişi kötü
hisseder. Rotasyon eşitlenmeyi sağlayacağına eşitsizliği büyütür. Bu noktada
daha farklı destekleyici mekanizmalar
üretilmesi gerekir. Grup eğilimi, işin
amatör bir gönüllülükle yapılmasını
isterse o zaman yapıyı, olası hatalara
toleranslı hale getirmek gerekir. Yayına
yapılan eleştirilerin ciddi bir süzgeçle
yapılması gerekir, aksi durumda kişiler
rencide olabilir, konu hakkındaki olası
tartışma kişiselleşebilir. Rotasyon eğer
kişileri güçlendirmiyorsa gruba bir faydası yoktur.
"Eşlikçilik" diye bir yöntem duydum. Duyalı çok olmuyor ama üzerine
düşünülmesi gereken, yapı içindeki
farklılıkları daha kolay anlamamızı
sağlayabilecek bir yöntem olabilir. Eşlikçilik, benim anladığım şöyle bir şey:
Deneyimli kişiler, gruba yeni dâhil olan,
tabiri caizse daha çömez olan kişilere
eşlik eder ve yapıyla kaynaşmayı kolaylaştırır. Birebir bir yöntem. Gruptaki
işleyişle ilgili soruları cevaplayan aktif
ve deneyimli kişi, grupla ilişki kurmak
isteyen veya akıp giden döngüye ayak
uydurmakta zorlanan kişilere eşlik eder.
Dolayısıyla gruptan bir süre uzak kal-

mayı seçmiş kadınların da buna ihtiyacı
olabilir. Hareketin geçmişi, kurulan
örgütsel ilişkiler, dâhil olunan kolektif
işler, öncelik sıralamaları vs. hakkında
bilgilendirmeler kaynaşmak, ait hissetmek için gereklidir. Aslında pratikte
olanın resmiyete geçmesi önerilen. Örgütlü hayatı kolaylaştırıcı ve alıştırıcı bir
deneyim olarak bakmak gerek. Elbette
belli bir süre için geçerli olabilecek bir
durum. Aramızdaki farklılıkları ortadan
kaldırmayı hedefleyen bir yöntem değil.
Ama, "kendimi yeterli görmüyorum"
gibi gerekçelerle ortaya çıkan eşitsiz
katılımı bir nebze giderebilir.
Asgari ortaklıkları belirleyip bu-nun
üzerinden politika yapmanın yanında, gerçekliğimizi görmemiz için farklılıklarımızın üzerine gidip onları ortaya çıkartmaya
da ihtiyacımız var. Gerçekliği görmeden,
anlamadan –mış gibi yapan idealize
güzellemeleri birbirimize anlatmamız,
daha sonrasında hayal kırıklıklarına sebep
olabilir. Benzerliklerimizi abartıp, bazı
farklılıklarımızı görmezden gelerek
gerçeği basitleştirmek bize göre değil.
İdealize ettiğimiz feminist örgüt yapısı,
bu doğal gerilimi dengeleyebilmeli.
İlişkilerimiz için kesin farklılıklar- kesin benzerlikler aramamıza gerek yok.
Sahici ilişkiler yaşamalıyız.
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"Telefonla konuşur gibi yapıp 'şeks şeks'
diye soruyorlar"
"Afrikalıların hayvan olduğunu sanıyorlar, çok güçlüyüz sanıyorlar ama biz de
insanız. Normalde biz Afrika'da ekmek yemeyiz, sadece kahvaltıda bir dilim. Ekmek
yiyerek güçlü olamayız, bize iyi gelmiyor. Sonra da güçlü olmamızı bekliyorlar."
Söyleşi: Emel Coşkun

Aşağıda yazılanlar 1920'lerin Harlem'inde değil hemen yanı başımızda
Kumkapı'da yaşanıyor. Siyah kadınlar öfkeliler. Neden mi? Okumaya devam edin...
umkapı'da ziyarete gittiğim
evin kapısını açtığımda
karşımdaki kadınlar "Kusura bakmayın biz Afrikalı
kadınları arıyoruz," diyerek üst kata
yöneldiler. "Evet, aradığınız yer burası."
dedim, içeri davet ettim. Beni, onların
deyimiyle "beyaz bir kadını" karşılarında görünce şaşırdılar. Ürkekler,
çünkü yandaki komşudan marketteki
reyoncuya, banka memurundan polise kadar çoğu kişi tarafından gözle,
sözle ve hatta elle tacize uğruyorlar,
aşağılanıyorlar. İşyerlerinde ise sadece
kölelik benzeri çalışma koşullarından
değil ırkçılık, cinsel taciz ve tecavüzden
de muzdaripler. İşte bu yüzden siyah
kadınlar öfkeliler.
Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen dört kadınla burada yaşadıklarını konuştuk...
Türkiye'de ne yapıyorsunuz? Neden geldiniz?
A: Türkiye'de iş olduğunu öğrendim. Arkadaşlarımla chat yaparken,
facebook'ta yazışırken "Türkiye güzel
ülke, burada iş bulmak mümkün," diyorlardı. Benim ülkemde (Uganda) devlet
halkı önemsemiyor, sadece askeri önemsiyor, bütün bütçe askere gidiyor. Eğitimli bile olsanız iş bulmanız çok zor. Yapacak bir şey yok. Öte yandan Avrupa'ya
gitmek pahalı. O yüzden Türkiye'ye geldik. Ben yaklaşık bir sene uğraştım vize
almak için. Türkiye'ye gelmek de kolay
değil ama Avrupa'ya göre daha mümkün.
Sekiz aydır Türkiye'deyim.
B: Ben de yaşadığım yerde iş olmadığı için İstanbul'a geldim. Ayrıca
kocamla problemlerim de vardı. Çocuklarımı anneme bıraktım. Aileme iyi bir
hayat sağlamak için burada çalışmaya
geldim. Bir aydır Türkiye'deyim. Buraya geldiğimde bir atölyede iş buldum.
Bu işi bulan kişiye 200 dolar para ödemek zorunda kaldım.

K
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C: Buraya gelmek kolay değil. Ben
önce İngiltere'ye gitmek istedim ama,
zorluğu düşünülürse Türkiye en iyi seçenekti. Yaşadığımız yerdeki kilisedekiler bize Türkiye'de her şeyin iyi olduğunu söylediler. Vize almak için yardım
ettiler. Bizim anlayışımıza göre, başka
bir ülkeye gittiğinde her şeyin çok daha
iyi olmasını beklersin. Biz burada her
şeyi gümüş tabakta bekliyorduk.

İşyerinde de taciz ve
tecavüz var. Patron da
seni sıkıştırıyor, seninle
yattıktan sonra da
başkasına pazarlıyor. Bu
ağır çalışma koşulları
yüzünden kadınlar
fabrikada çalışmak
istemiyor. Tüm bunlar
bir araya gelince fuhuş
yapıyor, zaten sana başka
seçenek bırakmıyorlar ki
Peki burada neyle karşılaştınız?
C: Havaalanından çıktığımızda eziyet
başladı. Birisi bizi havaalanında alacaktı
ama karşılığında 200 dolar istedi, fazla
paramız olmadığını anlayınca da bizi havaalanında bıraktı. Orada dört saat bekledikten sonra, Nijeryalı bir adam bize yine
para karşılığında ev ve iş bulmayı teklif
etti. Bu artık bir işe dönüşmüş, sonradan
anladık. Biz bu teklife tamam dedik. İki
kişiydik, bizi alıp Kurtuluş'ta bir eve götürdü. Orada yaklaşık 1 ay kaldık. Türkçe bilmediğimiz için iş bulmakta zorlandık, hiç iş bulamadık. Zamanla paramız
olmadığını anlayınca bizi kirayı ödememiz için sıkıştırmaya başladı. Bize başka
şeyler teklif etmeye başladılar. Bu adam
akşamları evinde bira satıyordu. Müşterileri arasından birisinin benden hoşlandığını söyledi. Bu kişi de "sana büyük para
vereceğim" diye benimle birlikte olmak
istedi. Kiramızı ödemek için bizi fuhuş
yapmaya zorladılar ama biz istemedik.
Oradan bir şekilde kaçtık.
Bu durumda polise başvurmayı
düşündünüz mü?

C: Polis çözüm değil. Onlar önce
bizi gözaltına alıyor kağıdın (iznin) yok
diye. Böyle gözaltına alınan, sonra da
polisle seks karşılığı karakoldan bırakılan çok kadının hikâyesini duyduk. İki
gün sonra bırakılıyorlar. Polis de müşteri. Fuhuşta müşterilerin çoğu memur ve
polismiş. Polislerin farkı, pezevenkler
onları özel evlere değil genelde otellere
götürüyorlar.
D: Örneğin pasaportumu kaybettiğimde, Aksaray'da, yakındaki bir polis
karakoluna gittim. Benimle ilgilenmediler bile. Oradaki bir polis benden akşam
8'de karakolda olmamı istedi. İngilizce
bilmedikleri için Türkçe bilen birisini
buldum ve onunla birlikte gittim. Bizi
2-3 saat beklettikten sonra, sizin işiniz
burada değil konsolosluğa gidin dediler.
O akşam saatinde polis beni niye çağırdı
bilmiyorum.
Sokakta zorluk yaşıyor musunuz?
A: Burada, mafya gibi genç çocuklardan oluşan çeteler var Kumkapı sokaklarında. Yaşları 15-25 arasında. Bu
çocuklar Afrikalıları sevmiyorlar. Yolda
yürürken bizi rahat bırakmıyorlar, oturduğumuz eve geliyorlar, evi arıyorlar,
istediklerini alıp gidiyorlar. Paran yoksa
dövüyorlar.
D: Benim burada ilk öğrendiğim kelime "kaç para"
C: Yolda yürürken babam yaşında yaşlı adamlar bile bize bakıp "şeks"
diyorlar. Yolda yürürken yanınızda telefonla konuşur gibi yapıp "şeks şeks"
diye soruyorlar. Bizi gözlüyorlar, takip
ediyorlar. Evimize geldiğimizde arkamızda bir anda 10 kişi toplanıyor. Sabahın 7'sinde bile "iki yüz, iki yüz lira"
diye yanınıza gelerek soruyorlar. Burada ciddi bir fuhuş sektörü var. Annem
yaşında yaşlı (göçmen) kadınlar bile
fuhuş yapıyor. Buraya fuhuş yapmaya
gelmiyorlar ama geldikleri zaman da iş
bulamıyorlar. 15 yaşında kız çocuklarını fuhuş için getiriyorlar. Bu aslında
insan (seks) ticareti. Onlara prezervatif
bile kullandırmıyorlar, hamile kalınca da ülkesine gönderiyorlar. Örneğin
Uganda'da kürtaj olmak yasak ve çok
pahalı. Bu kızlar kendi ülkelerinde me-

SÖYLEŞİ
lez çocuklar doğurmak zorunda kalıyorlar.
İnsan ticareti dedin, nasıl oluyor bu
ticaret?
C: Bu çocukların ailesi, okula diye
onları buraya gönderiyorlar. Okul için
para ödüyorlar ama buraya getirildiklerinde aracı kişiler "bana 7 bin dolar borcun var" diye bu çocukları fuhşa zorluyor. Onlar da ailelerine söyleyemiyorlar.
Polise gidemiyorsunuz...
A: Gençler bizim evimize geliyor,
bizi taciz ediyor, bize kötü davranıyorlar.
Polise gitsek ne olacak, o da bize "amına
koy" (Türkçe söylüyor) diyor.
B: Burada (Kumkapı'da) yolda yürürken çocuklar bazen popoma vuruyorlar, su döküyorlar, üstüme tükürüyorlar.
Etraftaki yetişkinler de bir şey demiyor.
Hatta bazen gülüyorlar. Geçen gün birisi üzerime yanan sigarasını attı, bluzum
yandı. Ben sesimi çıkaramadım daha
fazla üstüme gelmesinler diye.
Peki bu şiddete, tacize karşı ne yapıyorsunuz?
A: Hiçbir şey yapmıyoruz. Bize vurup gidiyorlar. Karşı çıksak daha kötü
oluyor. Ama şimdi bu şiddet azalıyor
çünkü artık siyahların sayısı artıyor.
İşyerlerinde durum nasıl? Ne tür
zorluklar çekiyorsunuz?

A: En büyük zorluk dil bilmemek.
Akşam sekizden sabah sekize kadar çalışıyoruz. İşyerinde dille ilgili bir sorun
yaşamıyoruz çünkü kimseyle konuşmamız gerekmiyor. Ama Türkçe bilsek
daha iyi bir iş bulabiliriz.
Çalışma koşullarınız nasıl?
A: Akşam 8'de başlıyoruz, sabah 8'e
kadar. Haftalık 200 lira diyorlar ama patron o hafta durum kötü diyerek 150 lira
verebiliyor, bazen veremiyorum diyor.
B: Ben bir çanta fabrikasında çalışıyorum. Ayda 500 lira maaş veriyorlar,
300 lira da yol gibi masraflar için veriyorlar, yani 800 lira alıyorum. Ben de
akşam 8 buçukta başlıyorum sabah 8
buçuğa kadar. Mesai sırasında sadece
yarım saat yemek molası veriyoruz. Ben
çıkan yemekleri yiyemiyorum çok kötü,
genelde patates ve çorba oluyor. Ben de
sadece çay içip ekmek yiyorum. Haftada 6 gün çalışıyorum. İşimi değiştirmek
istiyorum ama bunun için önce Türkçe
öğrenmem lazım.
D: Bazı arkadaşlarımız 2 saatlik otobüs yolculuğu ile İstanbul dışına gidip
çalışıyor. Buradan servisler onları alıyormuş ya da uzun mesafe yürüyorlar. Genelde işverenler ayda 4oo dolar ödüyorlarmış. Bu insanların bakacakları aileleri,
çocukları var.

C: Bizi çok çalıştırıyorlar. Sadece
ekmek ve çay veriyorlar, insanlar bitkin düşüyor, bayılıyorlar. Afrikalıların

Benim burada ilk
öğrendiğim kelime 'kaç
para'
hayvan olduğunu sanıyorlar, çok güçlüyüz sanıyorlar ama biz de insanız. Biz
Afrika'da ekmek yemeyiz, sadece kahvaltıda bir dilim. Ekmek yiyerek güçlü
olamayız, bize iyi gelmiyor. Sonra da
güçlü olmamızı bekliyorlar. Bize en
kötü işleri veriyorlar, bizim dikiş makinesini öğrenmemizi istemiyorlar. İşyerinde de taciz ve tecavüz var. Patron da
seni sıkıştırıyor, seninle yattıktan sonra
da başkasına pazarlıyor. Bu ağır çalışma
koşulları yüzünden kadınlar fabrikada çalışmak istemiyor. Tüm bunlar bir
araya gelince, fuhuş yapıyor, zaten sana
başka seçenek bırakmıyorlar ki. Türkler
sürekli seks peşinde.
D: Sonra da polis yolda fuhuş yapanları gözaltına alıyor, 2 hafta tutup seks
karşılığı salıyor.
C: Türkiye yabancılarla ticaretten
para kazanıyor. Türk Hava Yolları'na
para ödüyoruz, vize için para ödüyoruz, mal alıp ülkemizde satıyoruz.
Türkiye'nin petrolü yok, ticaretten para
kazanıyor. Ürettiklerinizi biz tüketiyoruz, buraya para getiriyoruz. Bizim fakir
olduğumuzu sanıyorlar ama biz Türkiye için altın değerindeyiz. Karşılığında
bize köle gibi davranmamalılar, saygı
duymalılar. Keşke başbakanla konuşabilseydim. Benim ülkemde turistlere,
yabancılara yerli vatandaştan daha fazla
önem veririz, siyah-beyaz ayrımı yapmayız, herkese aynı davranırız.
D: Çoğu kişi başka bir ülkede bulunmadı, ben ilk defa uçağa bindim. Başka
bir ülkede yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Her şeyi çok daha
iyi hayal ederken büyük hayal kırıklığı
yaşadık. Böyle bir muamele beklemiyorduk. Bu yaşadıklarımız hiç adil değil, polis bize hiç iyi davranmıyor. Bizi
koruyacak yasalar yok. Tüm bunlardan
sonra ben başka insanlara "Türkiye iyi
bir ülkedir" nasıl diyebilirim. Burada
ırkçılık çok fazla.
* Kadınların kimliklerini deşifre etmemek için, isimleri yerine A, B, C gibi
kısaltmalar kullanmayı tercih ettik.
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Women Against Violence Europe - WAVE

(Şiddete Karşı Kadınlar Avrupa)

Aklınıza Türkiye'deki kontrol mekanizması ŞÖNİM (Şiddet Önlem ve İzleme Merkezi)
geliyor mu? Bu arada Türk hükümeti, sığınak kelimesi yerine "kadın konuk evi"ni
tercih ederken İngilizce bir yazı yayınlayınca sığınak kelimesini kullanıyor...
Martina Patrizia Gaidzik

12

-14 Kasım 2013 tarihleri arasında Viyana'da
WAVE'in
"Kadınlara
ve çocuklara yönelik
şiddete son" atölyesine katıldım. Avrupa
Birliği'nde olan ve olmayan 15 ülkeden
kadınlar bir araya geldi: Avusturya, Polonya, Portekiz, Gürcistan, Arnavutluk,
Karadağ, Moldova, İtalya, Slovakya,
Litvanya, Makedonya, Kosova, Estonya, İspanya ve Türkiye. Litvanya'dan
gelen kadın görme engelliydi. Onu
görünce etrafını kontrol ettim: Toplantı
salonumuzun kapıları yeterince geniş
olduğu için tekerlekli sandalyede
olan bir kadın da gelebilirdi, asansör
de mevcuttu. Bu tür ayrıntılar kolay
unutuluyor, feminist ortamlarda da…
Toplantı ayrıntılarına geçmeden kısaca
WAVE'den bahsedeyim.
WAVE nedir?
Avrupa'da kadına yönelik şiddete
odaklanmış tek ağ. 1994'te Avusturya,
İrlanda, Hollanda, Polonya, Portekiz,
Sırbistan ve İsveç'ten kadın örgütleri tarafından kuruldu. Avusturya'daki
Sığınak Ağı WAVE'i koordine ediyor.
WAVE'in üyeleri 46 Avrupa ülkesinden
gelen 104 odak örgütten oluşuyor. Bir
kadın örgütü ancak kendi ülkesinde ağ
olunca odak olarak kabul ediliyor, fakat bazı ülkelerde ağ çalışmaları bulunmadığı için bireysel kadın örgütleri de
kabul ediliyor. Odak örgütler WAVE'in
bilgi kaynağını oluşturuyor ve onlar
aracılığıyla WAVE 4000'den fazla kadın
örgütüne ulaşıyor.
WAVE ağ çalışmalarının hedefleri;
kadına yönelik her türlü şiddeti ortadan
kaldırarak cinsiyet eşitliğini sağlamak,
Avrupa ve dünyadaki gelişimleri analiz
ederek kadın örgütlerinin lobi oluşturma kapasitelerini güçlendirmek, şiddet
alanında çalışanları desteklemek, kadın
ve çocuk haklarını güçlendirip şiddeti
önlemek. WAVE iç organizasyonu, bilgi paylaşımı ve politika üretmekle ilgili
odak örgütlerle toplantılar düzenliyor.
WAVE'in faaliyetleri
• Yıllık WAVE konferansı (her sene
başka bir ülkede)
• 2008'den beri yıllık ülke raporları ve
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çıkan sonuçlar BM'ye bildiriliyor. (2012
raporuna göre Türkiye önerilen sığınak
yatak sayısının sadece %27'sini karşılamakta!)
• FEMPOWER bülteni (kendi web sitesinde yayınlanıyor)
• Şiddet alanında çalışanlar için çeşitli
atölyeler ve el kitapları
• Uluslararası gelişmelerin izlenmesi
• Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki sağlık sektörünü güçlendirmek için sağlık
personelinin aile içi şiddet konusunda
bilgilendirilmesi
• Şiddet uygulayan erkeklerle yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi
• Kadına yönelik şiddete karşı yeni Avrupa standartlarının belirtilmesi
Toplantıya katılan ülkelerin bilgi
ve deneyim paylaşımı
Çeşitli ülkelerden gelen kadınlarla
bir dayanışma içinde olmak gerçekten
çok güzel bir duygu ve güçlendirici. Her
bir kadın örgütünün söyledikleri çok değerli ve önemliydi, ama burada sadece
bazı noktaları aktarabileceğim.
Kasım 2013'te Sırbistan, 8. AB ülkesi olarak İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayıp onayladı. 10 ülke olduğunda AB'nin
komisyon kurma zorunluluğu devreye
girecek. İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasını teşvik etmek için "Ben imzalıyorum" kampanyası yürütülmekte ve
televizyon, sinema ve radyolarda spot
olarak yayınlamakta. Biliyorsunuzdur,
Türkiye bu sözleşmeyi imzalayıp onaylayan ilk ülkeydi. Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var.

"Otobüse binerken insanları
taramıyor musun taciz
yaşamamak için veya
sokakta sana atılan sözel
tacizi duymamak için
müzik dinlemiyor musun?"
"Olabilir" dedi, "Dönünce
öyle yapıyor muyum,
bakacağım."
Polonya'dan gelen kadın örgütü şu
tür durumlarla karşı karşıya kalıyormuş:
Sığınakta kalanların Adalet Bakanlığı'na
bildirilmesi gerekiyormuş, fakat buna
karşı oldukları için bilgi vermiyormuş.

Yerel yönetimin sığınağı ziyaret etme
taleplerini reddediyormuş, onlara kadınların dosyalarını göstermek zorunda
kaldığında kadın ve çocukların kişisel
bilgilerini gizliyormuş, sığınağının adresi hükümet tarafından yayınlanmasın
diye direniyormuş. Aklınıza Türkiye'deki kontrol mekanizması ŞÖNİM (Şiddet
Önlem ve İzleme Merkezi) geliyor mu?
Bu arada Türk hükümeti, sığınak kelimesi yerine "kadın konuk evi"ni tercih
ederken İngilizce bir yazı yayınlayınca
sığınak kelimesini kullanıyor...
Sığınakların kötü koşullarının değiştirilmesi adına, devletin kendi yarattığı
cezaevlerinde bakanların bir gece geçirmeye davet edilebileceği konuşuldu
(‘Sleep over' kampanyası). Cinsel suçlar söz konusu olduğunda, mahkemeler
çoğu zaman ve hâlâ ne yazık ki güç kullanılıp kullanılmadığını dikkate alarak
karar veriyor. Kadınlar bağırmadıysa ya
da başka bir tepki göstermediyse, rızadan bahsediliyor. EIGE (European Institute for Gender Equality) bu konuda
devletin verdiği desteklerle ilgili bir rapor çıkarttı. Portekiz'den gelen kadın örgütü bu raporu kullanarak bir kampanya
yürütmekte.
Feminist perspektifle çalışan kadın örgütleri gittikçe fon bulmakta zorlanıyor.
Hükümetlerin kadına yönelik şiddete son
vermek gibi bir niyetleri yok, verdikleri
parasal destek kendi istediklerini yaptırmak için bir araç. Hükümetler tarafından
çağrılan uzmanlar genellikle bilgisiz, yeterince farkındalığa sahip olmayan kişilerken, şiddet alanında oluşan yeni devlet
STK'larının (GONGO=government organized non-governmental organization)
muhalif kadın örgütlerinin yerine geçilmesi isteniyor.
WAVE, AB'nin DAPHNE programı
sona erdikten sonra ciddi maddi sıkıntılar içine girmiş durumda. Geçen sene
olduğu gibi bu sene de odak örgütlere
dayanışma çağrısında bulunmak zorunda kalacak. Ancak 2015'te DAPHNE'ye
benzeyen yeni bir hibe programı olacakmış, fakat buna başvurabilmesi için
WAVE'in resmi statü çalışmasının hazır
olması gerekecek.
Atölyenin en kritik sorusu: Kadın
örgütlerinde erkekler çalışabilir mi?

Cinsel suçlar söz konusu olduğunda, mahkemeler çoğu zaman ve hâlâ ne yazık ki güç
kullanılıp kullanılmadığını dikkate alarak karar veriyor. Kadınlar bağırmadıysa ya da başka
bir tepki göstermediyse, rızadan bahsediliyor
Yoğun gerilim yaratan tartışmalar ise
şunlardı: Erkekler feminist olabilir mi?
Niye olamaz? Kadın örgütü ne zaman
kadın örgütüdür? Her kadın örgütü bir
feminist örgüt müdür? Kadın örgütleri
aynı zamanda insan hakları örgütleri olduğu ölçüde erkek çalışanı olamaz mı?
Kadın örgütleri, şiddeti önleme adına
erkeklerle çalışabilir mi? Kadın örgütleri, şiddet uygulayan erkeklerle çalışan
kurumlara feminist bir perspektif katabilmek için onlarla çalışmalı mı?
Tartışmalar fenaydı. Erkek egemenliği nasıl aramıza girip bizi bölüyor…
Katılan bazı kadın örgütleri kendi yöneticilerinin erkek olmasından veya erkeklerle çalışmaktan şikayetçi değildi. "Her
şey değişiyor, modernleşiyor, feminist
hareketin de modernleşmesi lazım" denildi. Feministler muhafazakârlar, öyle
mi?
Çoğu kendi çalışmalarını sosyal
hizmet gibi görüyordu; kadın dayanışmasından bahseden azdı; kendilerini tanıtırken "yöneticiyim" diyenler, şiddet
gören ve şiddet görmeyen kadınlar varmış gibi ve erkek şiddeti toplumsal değil bireysel bir sorunmuş gibi davrananlar vardı. Hepimizin aynı şiddete maruz
kaldığımızı söyledim. Geç bir saatte
sokakta yürürken hangimiz ara ara arkaya bakmıyor biri bizi takip ediyor mu
diye? Biri şöyle dedi: "Hayır, ben hiç
bakmıyorum, korkmuyorum." "Otobüse

binerken insanları taramıyor musun taciz yaşamamak için veya sokakta sana
atılan sözel tacizi duymamak için müzik dinlemiyor musun?" "Olabilir" dedi,
"Dönünce öyle yapıyor muyum bakacağım." Bilinç yükseltme mi lazım?
Şöyle bir şey de fark ettim: Erkeklerle çalışan örgütler, çalışmalarının ne
kadar başarılı ya da başarısız olduğunu
anlatmıyorlar. Mesela İspanya'dan gelen
örgüt, yılda sadece iki erkeğin kendi isteğiyle geldiğini, diğer erkeklerin mahkeme tarafından gönderildiğini söyledi.
Onlar da cezadan kurtulmak için gidiyormuş. Şaşırmadık değil mi? Yani bir
sürü para, zaman, emek harcanıyor, ama
değişen fazla bir şey yok.
Erkekler üzerine o kadar tartışıldı
ki çocuklar ve ergenler gündemi için
zaman kalmadı. Şiddet uygulayan erkeklerle yapılan çalışmalar atölyesine
girdim. Gürcistan'dan gelen adam kendi
çalıştığı kadın(!) örgütünü anlattı, kendisi orada yönetici olarak çalışmaktaymış. Ve yine fena tartışmalar...
Kasım 2013'te Sırbistan'ın başkentinde bağımsız sığınaklar kurultayı
olmuş. Sunum yapanlardan biri olan
Güney Afrikalı Rashida Manjoo, kadın
örgütlerinde çalışan erkekler üzerine
bir araştırma yapmış. Erkekler gönüllü
olarak çalışmayı tercih etmiyorlarmış,
kadın iş arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı sevmiyorlarmış, kafalarına göre iş

arkadaşlarının görüşünü almadan kendi
projelerini gerçekleştiriyorlarmış. Genellikle yüksek bir konumda çalışıyorlarmış.
Bu konuşmalar üzerine "Alanlarımızı kaybediyoruz" dedim. Cemre
Baytok'un bir yazısında anlattığı gibi
"Bir iki saatlik bir eylem için, her seferinde erkeklerin katılması konusunu tartışmak zorunda kalıyoruz." "Tabii, her
ülkenin özel durumları vardır" denildi
bana. Patriyarka, her yerde patriyarka
değil mi?
Almanya'da hükümet geçen sene
"Alo Şiddet" telefon hattını planlarken
ve açarken kadın hareketinden görüş
bile almadı. Seçimden sonra iki büyük
parti koalisyon sözleşmesi yaparken,
taslaktan sığınakların finansman güvencesini sildiler. İspanya kürtajı yasaklıyor…
WAVE feminist bir ağ mı diye sordum. "Evet" denildi. Bu konuda katılmadığımı belirttim. "O zaman erkek çalışanı olan veya erkeklerle çalışan örgütleri atacak mıyız, ne yapacağız? "Üyeler
atılır mı?!" diye soruldu bana…
Bir noktada anlaşabildik: İstanbul
Sözleşmesi'ne göre şiddet uygulayan
erkeklerle devletin çalışması gerekir, fakat bunun için bütçe kadın ve çocuklardan kesilmemeli...
feminist
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Yalnız yaşamak, erkeklerle yaşamak
ya da üçüncü bir seçenek!
Hayatın yükünü paylaşmaktan duyduğumuz "ihtiyaçları" farklı birlikteliklerle, daha
eşit paylaşımlarla gidermeye çalışırken dahi, erkeklerin kadınların harcadıkları emek
üzerinden sağladıkları "somut maddi çıkarları" hiç değişmiyor
Fatoş Hacıvelioğlu

B

azılarımızın yalnız yaşamayı
bırakıp bir erkekle birlikte
yaşamaya başlamasının birçok nedeni var elbette. Bir
erkekle değil de yalnız yaşamayı seçtiğimizde pek çok açıdan güç -ve rahatlıkkazanmamıza rağmen, kadınlar olarak
yaşam biçimlerimizi şekillendiren şey
yine de hayatlarımızın patriyarkal kapitalist sistemden kaynaklanan zorlukları
oluyor. Erkeklere duyduğumuz "aşk",
duygusal yalnızlıklarımız, birine duyulmak istenen "güven", hayatın yükünü
paylaşmaya dair duyulan ihtiyaçlar ve
maddi/manevi dayanışma gereksinimlerimiz var. Bunları başka bir biçimde gidermenin mümkün görünmemesi, daha
doğrusu meşru yaşam biçiminin ancak
ve sadece tek eşli heteroseksüel "aile"
olarak tanımlanmış olması neticesinde,
bir erkekle birlikte yaşamayı seçiyoruz
/ buna mecbur kalıyoruz. Burada bir
erkekle birlikte yaşamaktan kastım,
çoğunlukla duygusal bir birliktelik
sonucu ve çocuksuz şekilde, nikahlı ya
da nikahsız olarak aynı evde yaşamak.

Birlikte yaşadığımız
erkeklerin ev içerisindeki
"dağınıklık"larını bir yaşam
biçimi olarak sunmaları ve
buna "saygı" duymamızı
istemeleri, harcadığımız
eviçi emeğimizi kendi
seçtiğimiz bir yaşantı imiş
gibi algılamamıza neden
olabiliyor
Bugün egemen olan ve dayatılan
"aile"nin, meşru ve istenen tek yaşama
biçimi olduğu düşüncesini reddeden bir
yaklaşımla kurmaya çalıştığımız birlikteliklerde dahi, cinsiyetçi işbölümünden
yani "aile" olmaktan kurtulmak çok
kolay değil. "Aile" olmayı reddederek,
farklı-eşit-demokratik bir ilişki kurup
yaşayabildiğimizi düşünmek, cinsiyetçi
işbölümünü görmemizi yer yer engelliyor. Evlilik olsun olmasın, erkeklerle
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birlikte olduğumuz hane birlikteliklerinde bir şekilde karşılıksız emek harcıyoruz. Harcadığımız karşılıksız emekle
de bir şekilde erkeklerin hayatlarını kolaylaştırıyoruz.
Hayatın yükünü paylaşmaktan duyduğumuz "ihtiyaçları" farklı birlikteliklerle, "daha eşit paylaşımlar"la gidermeye çalışırken dahi, erkeklerin kadınların
harcadıkları emek üzerinden sağladıkları "somut maddi çıkarları" hiç değişmiyor. Ev işlerine yalnızken harcadığımız
zaman ile bir erkekle birlikte yaşadığımızda harcadığımız zaman arasındaki
farkı; yalnız yaşarken yapmak zorunda
olduğumuz, yaşamak için şart olan tüm
işlerin bir erkekle birlikte yaşamaya
başladıktan sonra bir şekilde arttığını
göremeyebiliyoruz. "Zaten bunları yalnız yaşarken de yapıyordum" diyerek
birlikte yaşamaya çalıştığımız erkeğin
yapmadıklarını/yapamadıklarını görmezden gelebiliyoruz. Ev işleri için
dışarıdan hizmet alacak dahi olsak, yapılacak işleri organize etmeyi, zamanını
ayarlanmayı, ücretini ödemeyi yine olağan görevlerimiz olarak kabul edilmiş
buluveriyoruz. Yol arkadaşlığı yapmaya
çalıştığımız erkeklerin, ortak yaşama
dair tüm işlerde (yemek, ütü, bulaşık,
alışveriş, temizlik vs.) kendilerini yerleştirdikleri "yardımcı olma" konumlarını değiştirip, "o işten birinci derecede
sorumlu olan kişi" olarak hareket etmelerini bekliyoruz.
Çıktığımız yolda eşitsiz bir düzende
eşit bir ilişki kurmanın ne kadar da zor
olabileceğini kestiremiyoruz. Birlikte
yaşadığımız erkeklerin ev içerisindeki "dağınıklık"larını bir yaşam biçimi
olarak sunmaları ve buna "saygı" duymamızı istemeleri, harcadığımız eviçi
emeğimizi kendi seçtiğimiz bir yaşantı
imiş gibi algılamamıza neden olabiliyor.
Erkekler tarafından ev işlerinin küçümsenmesi, "hayatta ev işlerinden daha
önemli işler olduğu" vurgusu neticesinde biz de kendi emeğimizi önemsiz görmeye başlıyoruz. Bir süre sonra erkeklerin ortak yaşama dair yaptıkları tüm
işleri "senin için yapıyorum" noktasına
getirmeleri, yine o işlerin "benim işim"
olduğu anlayışımızı güçlendiriyor. Böy-

lelikle cinsiyetçi işbölümü, farklı biçimlerde pekiştirilmiş oluyor.

Tekrar yalnız yaşamaya
dönmek yerine feminist
ütopyalarımızı devreye
sokup farklı hane
birlikteliklerini düşünmeye
başlamalıyız belki de
Yalnız yaşama deneyimi olan ve hayatın organize edilmesine dair her türlü
işini yapma konusunda deneyimli ve de
ısrarcı bir kadınla birlikte olan erkeklerin, belirli bir "güven" ve "rahatlık"
duygusu ile tüm işleri üzerlerinden nasıl
attıklarını göremeyişimiz, üzerimizdeki
yükü daha da artırıyor. Cinsiyetçi iş bölümünde "erkeğin yapacağı işler" olarak
tanımlanan kimi işler de -evde bozulan
elektronik eşyanın tamir edilmesi, ağır
bir eşyanın yerinden kaldırılması gibiyine biz kadınların üzerinde kalıyor.
Yani cinsiyetçi işbölümünün kadınlara yüklediği işlerin yanı sıra, erkeklere
yüklediği işleri de biz yapıveriyoruz.
Geldiğimiz noktada bütün bunların
yaşamakta olduğumuz duygusal ilişkiyi etkilemesiyle kaçınılmaz bir sona
gidiyoruz. Yalnız yaşamaya tekrar dönmek...
Tekrar yalnız yaşamaya dönmek yerine feminist ütopyalarımızı devreye sokup farklı hane birlikteliklerini düşünmeye başlamalıyız belki de. Evlilik ya
da birlikte yaşama şeklindeki, toplumun
dayattığı heteroseksüel ilişkinin sağladığı meşruluk ve ayrıcalıklardan vazgeçebilir; birlikte yaşamaya neden olan
gerçek gereksinimleri ayrı ayrı tanımlayıp, her birinin alternatif bir biçimde nasıl karşılanabileceğini düşünerek
ihtiyaçlarımızın daha eşit, daha özgür,
daha kolektif biçimlerde karşılanmasını
mümkün kılan yeni birliktelik biçimleri
türetebiliriz. Aynı evi paylaşmanın cinsel ilişkiden, cinsiyetten, biyolojik ebeveynlikten bağımsız olarak, hukuksal
düzenlemelerle bireylere güvence sağlayabildiği bir toplumsal yapı üzerine
düşünmeye ve adım atmaya ihtiyacımız
var.

KADINLIK HALLERİ

Biz biliriz birbirimizi

Ahlâkıyla, kurumlarıyla, medyasıyla, eğitim sistemiyle, birimizi çizginin "doğru"
yanına koyan, allayan pullayan erkek sistem, işleyişine uygun olmayan diğerimizi
savuruverir çizginin öte tarafına

Y

S. Dilek Şentürk

edi sekiz kadın sohbet ediyoruz
hastane önünde. Kimisi müdüründen izin alıp apar topar
yetişmiş, kimisi dükkânını yardımcısına emanet etmiş, düşmüş yollara.
Zar zor edindiğimiz bir sigara molasına
sığdırma telaşı ile, hepimiz bir diğerinin
derdinden çok da farklı olmayan sıkıntılarımızı anlatmaktayız. Birazdan dağılacak,
birbiriyle daha öncesinde hiç karşılaşmamış
bu kadın grubu. Hasta olan annelerin, babaların, kocaların, kardeşlerin, evlatların yanına koşulacak. Hep koşan, kadınlar olacak
yine. "Haber geldiğinde temizliğe gittiğim
evdeydim, onlar getirdiler beni hastaneye
sağ olsunlar" demekte biri. "Çocuğumu
da kaptım geldim ne yapayım" diyor genç
olanı. Bir diğeri, hasta babalarını, abisiyle
birlikte hastaneye getirdiklerini, abinin
daha sonra gittiğini, kendisinin refakatçi
kaldığını, zaten genelde refakatçilerin hep
kadın olduğunu söylemekte. Çocuk denecek yaşta şu beride duran da, sedyede yatan
annesinin Kürtçe anlattıklarını Türkçe'ye
çevirmekte, ambulansı karşılayan ekibe.
O sırada lüks bir arabadan inen bir kadının, yanındaki çocuğuna ettiği sitemlere
hepimiz aşinayız: "Paltonu giy, bereni tak
diyorum, dinlemiyorsun. Bak hasta oldun.
Kaç parça olayım ben, kendinize acımıyorsanız bana acıyın lütfen". "Haklısın" der
gibi kafa sallamalarımızı görüp dönüyor
bize, "rahatsızlanmış okulda, hemen beni
aradılar tabii, izin aldım geldim mecburen"
diyor.

Mevzu, hasta/yaşlı/çocuk
bakımı, görünmez ev emeği,
bedene ve cinselliğe dönük
kontroller olunca, sınıf, din,
ırk ayrımları en aza iner ve
bölünmez bir bütünlükle
eşitleniveririz kadınlıkta
Mevzu, hasta/yaşlı/çocuk bakımı,
görünmez ev emeği, bedene ve cinselliğe dönük kontroller olunca, sınıf, din,
ırk ayrımları en aza iner ve bölünmez
bir bütünlükle eşitleniveririz kadınlıkta.
İtiraf etsin ya da etmesin, ataerkil sistemin, özellikle kutsal aile kurumuyla,
salt kadın olduğumuzdan ötürü bizlere

dayattıklarından, kıskaca alınmış, denetlenen bir hayattan dertlenmeyen kadın var mı ki? Ama içine doğduğumuz
aile kurumunun kadına dayattıklarına
olan isyanımız "ahlâksızlıkla" eşleştirilir ve kadınlar hep iyi kadın-kötü kadın
ikileminin "iyi" tarafında durmaya zorlanır. Emeğimizin ve bedenimizin sömürüsünde eşitlenirken görünmez olan
farklılıklarımız, erkek egemenliğinin

olmayan diğerimizi savuruverir çizginin
öte tarafına.
Bir de anne olma dayatmaları var.
Çocuksuz kadını değersizleştiren yığınla cümle mevcuttur patriyarkanın dağarcığında. Ama anneleri de bölmek lazım.
"Kötü" anneler var mesela, başbakandan çocuğunu hasta ettiği için azar işiten, saçını süpürge etmeyen, çalıştığı
için çocuğunu kreşe verip kendi yaşlı-

Erkek egemen zihniyet, kadın işi olarak gördüğü ev işlerini,
aile/akrabalık ilişkilerinin düzenlenmesini, hasta/çocuk/
yaşlı bakımını küçümserken, bunları yerine getirenle
getirmeyeni, kadınlıklarını kıyaslayarak karşı karşıya getirir
sürdürülmesi için elzem olan ideal kadın tipinin yaratılmasında biz kadınların
bölünmesi için kullanılır. Kadınların
dayanışmasını bırakın, birbirlerini sevme, ötekileştirmeme ihtimali bile huzursuzluk verir erkek egemenliğine ve
dayanışmasına. Erkek egemen zihniyet,
kadın işi olarak gördüğü ev işlerini, aile/
akrabalık ilişkilerinin düzenlenmesini,
hasta/çocuk/yaşlı bakımını küçümserken, bunları yerine getirenle getirmeyeni, kadınlıklarını kıyaslayarak karşı
karşıya getirir. Öyle ya, kadın var rezil
eder, kadın var vezir eder! Evli - bekâr,
fakir - zengin, çocuklu - çocuksuz, diplomalı - diplomasız, heteroseksüel - homoseksüel, vesikalı - vesikasız, güzel
- çirkin, başörtülü - örtüsüz, şehit annesi - terörist annesiyiz, kim bilir daha
kimleriz. Kısaca, çizginin üstüne yerleştirilenler ve çizgiyi aştı denilenleriz.
Bazılarımız "öcü" gibiyiz, kaçmanız gerekir bizden; bazılarımız "cici hanımefendileriz" al yanaklı terbiyeli çocuklar
yetiştiririz. Ahlâkıyla, kurumlarıyla,
medyasıyla, eğitim sistemiyle, birimizi
çizginin "doğru" yanına koyan, allayan
pullayan erkek sistem, işleyişine uygun

ğında da yaşlı bakım evini "hak eden"
anneler, "doğurup doğurup sokağa fırlatanlar", "vatan haini, terörist" yetiştiren
Kürt anneler, ataerkinin koyduğu sınırda tek ayak üstünde duran bekâr anneler. Sistem bunların da karşısına ideal
anne tipini koyarak anneleri de karşı
karşıya getirir.
Aynı zihniyet bize ölümü gösterip
sıtmaya sevindirir; bazılarımız "kurtulmuş" hissiyatına sarılıverir ve "kurtarılacak" kadınlarla karşı karşıya gelir. Bu
sistemde kadın olup da hiçbir ayrımcılığa, baskıya uğramamak mümkün mü?
Dillendirmeyi mağduriyet sanıp, asıl
mağduriyetlerini görünmez kılmaları
da erkek dayatmasıdır aslında. Görünürde karşı karşıya gelen tüm kadınlar,
dışa vursun vurmasın bu yüke isyan
etmektedir kendi meşreplerince. İyi kadın - kötü kadın ikileminde öyle kolay
değildir hemen isyan edip çizginin öte
tarafına itilmeyi göze almak, ama biz
biliriz birbirimizi, biz ki başörtülü - başörtüsüz, çalışan - işsiz, Kürt-Türk, eğitimli - eğitimsiz diye her daim ayrılan,
hastane önlerinde bir anda eşitleniveren
ücretsiz ev işçileri…
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"Ve kadınlar, bizim kadınlarımız…"

...hapisteki eylemsiz, sınırlanmış, kapatılmış anlatıcı, hatırlama eylemiyle zamandan
ve mekândan bağımsızlaşır, aşkınlık kazanır. Hatırlama üzerinden inşa edilen kadın
nesneleşir; kadının bedeni önce memleket toprağıyla yer değiştirir; ardından cinsel
aşkın ve arzunun mekânı olarak yazılır
Esra Dicle Bağbuğ

N

azım Hikmet'in şiirlerinde
kadın; aşkın, yaşama arzusunun, devrim tutkusunun,
hürriyet özleminin sık
sık yer değiştirerek somutlaştığı çok
boyutlu bir imge olarak görülür. Bunun
sonucunda kadın figürü şiirlerde kendi
özneliği içinde belirmez, zaman zaman
sesi baskın bir şekilde duyulan ataerkil
söylemin diliyle kuşatılarak nesneleştirilir.
"Ne güzel şey hatırlamak seni:
Ölüm ve zafer haberleri içinden,
Hapiste
Ve yaşın kırkı geçmiş iken.
Ne güzel şey hatırlamak seni:
bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş
olan elin
ve saçlarında
vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul
toprağının…
İçimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti…
Parmaklarının ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının,
güneşli bir rahatlık
ve etin daveti:
kıpkızıl çizgilerle bölünmüş
		
sıcak
		
koyu bir karanlık…"1
Saat 21-22 Şiirleri'nden alınan bu
parçada hapisteki eylemsiz, sınırlanmış,
kapatılmış anlatıcı, hatırlama eylemiyle
zamandan ve mekândan bağımsızlaşır,
aşkınlık kazanır. Hatırlama üzerinden
inşa edilen kadın nesneleşir; kadının
bedeni önce memleket toprağıyla yer
değiştirir; ardından cinsel aşkın ve arzunun mekânı olarak yazılır.
"Ne güzel şey hatırlamak seni,
yazmak sana dair,
hapiste sırtüstü yatıp seni düşünmek:
filânca gün, falanca yerde söylediğin
söz,
kendisi değil			
		
edasındaki dünya…
Ne güzel şey hatırlamak seni.
Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım
yine:
bir çekmece
		
bir yüzük,
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ve üç metre kadar ince ipekli
dokumalıyım.
Ve hemen
fırlayarak yerimden
penceremde demirlere yapışarak
hürriyetin sütbeyaz maviliğine
sana yazdıklarımı bağıra bağıra
okumalıyım…"

...kadın, erkeğin dudağına
severek, yüreğine korkarak,
aklına eğilerek yaklaşandır.
Erkeğe sevgi duyan,
fakat erkeğin yüreğinden
-belki coşkusundan
belki tutkusundan belki
özgürlüğünden- korkan
kadın, erkeğin aklına
eğildikçe "aydınlanır"
Hatırlama/düşünme eylemiyle kadını gündelik hayatın sıradan pratikleri
içinde kavrayan anlatıcı, kadın üzerinden "sözün kendisi değil, edasındaki"
dünyasına; gerçek değil, tahayyül edilen alemine ulaşır. Anlatıcı "kadın için"
hapiste bir üretim çabasına girdiğinde,
kendisini kuşatan somut gerçekliğe,
kapatılmışlığa ve eylemsizliğe üretim
yoluyla direnmeye çabalarken de aslında kadın sadece bir araçtır; anlatıcının
mevcut gerçekliğinden kurtulmasının,
bu gerçekliğe katlanmasının soyut/somut yollarını sağlayan bir yansıtıcıdır.
Nitekim bu üretimin ardından gelen
arzu, hürriyet arzusuna tamamlanır.
Hayal etmek, tahtadan bir şeyler oymak, ipekli dokumak, yazmak -ki bunların hepsini "var etmek" eylemi olarak
okursak- yokluk halinde bulunan "aşk",
"memleket" ve "hürriyet"in telafi alanı
haline gelir ve bunu harekete geçiren,
varlık ile yokluk arasında aracılık yapan, dolayısıyla araçsallaşan nesne ise
kadın olur. Aşka, hürriyete ve memlekete duyulan arzunun mekânı, kadın bedeni olur.
Yine Sana Dair2 şiirinin "Güneşli
bir ormana dalar gibi dalmak gözlerine
/ ve kan ter içinde, aç ve öfkeli, / ve bir
avcı iştihasıyla etini dişlemek senin" dizelerinde de olduğu gibi, kadın bedeni
hem özgürlüğün hem mücadelenin hem

de cinsel arzunun nesnesi olarak kurulduğunda, Antik Yunan'dan Ortaçağ'a,
Rönesans'tan kapitalizm çağına kadar
her dönemde kadın bedenini erilliğin
arzuları doğrultusunda ele alan söylem
yeniden üretilmiş oluyor.
Eril söylem, kadını ve sorunlarını "sahiplenirken" de ortaya çıkıyor.
8 Mart 2008 tarihli Sabah gazetesinin
"Cumartesi" eki, "Seviyoruz ama…
Dövüyoruz. Öldürüyoruz. Okutmuyoruz. Çalıştırmıyoruz" manşetiyle çıktığında, haberin sahibi muhtemelen bir
gerçekliğe takdir edilesi bir özeleştiri
ile yaklaştığını düşünüyordu. Oysa bu
söylem, kadınların sorunlarının kadınların muhatap alınmadan çözülmeye
çalışıldığını (seviyoruz, dövüyoruz vs.)
bir kez daha itiraf ederken, "biz ve onlar" karşıtlığı kuvvetlendiriliyordu. Bu
karşıtlık içinde etken, belirleyici, yetiştirici, vasi konumunda erkeğin; edilgen,
belirlenen, yetiştirilen, vesayet altında
kadının olduğu hiyerarşik yapı yeniden
üretiliyordu. Metnin sonunda da Nazım
Hikmet'in Kuvâyi Milliye Destanı'ndan
"Ve kadınlar, / bizim kadınlarımız" diye
başlayan bölüm alıntılanarak haber kendisini taçlandırıyordu:
"Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman
gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis
yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve
pazardaki
ve kara sabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim
olan 					
kadınlar, 			
		
bizim kadınlarımız"3
Eril anlatıcı tarafından, aile içi
rolleri üzerinden tanımlanarak (anamız,
avradımız…) var edilen kadın, kendi
bağımsız özneliğini yine elde edemez.

Kadınlar, ataerkilliğin neden olduğu
sorunlardan yine ataerkil bir dille
korunup kollanmaya çalışılır. Az önceki
haber örneğinde olduğu gibi burada
da anlatıcı "biz" söylemiyle kaynak
ve alıcısının erkek olduğu bir diyalog
geliştirir; dış gerçeklik ataerkil bir işleyiş
üzerine kurulu olduğundan bu gerçekliği
yansıtan dil de aynı düzlemden konuşur.
Bu dilde, kadının üretim ilişkileri
içindeki konumu sorunsallaştırılsa
da erkeğe karşı konumunda yaşanan
ötekileştirme ve tabi olma durumu
sorgulanmaz. Bu durumda kadın yine
maruz kalandır; kara sabana koşulur,
dağlara kaçırılır; dolayısıyla özne olan
erkeğin nesne olan ötekisi, mülküdür.
"Soframızdaki yeri öküzümüzden sonra
gelen" kadınlar, "bizimdir". Buradaki
sofra; kadın-erkek ilişkisi bağlamında
bahsedilen
mülkiyet
söylemiyle
bağlantılı olarak ele alındığında
ataerkil dünya, gerçeklik, düzen olarak
okunabilir; ve görülür ki düzenin
kendisi, sahibi, işleyişi tartışılmaz bile,
sofranın sahibinin belirlediği değer
paylaşımı sorun edilir ancak.

Kadınlar, ataerkilliğin neden
olduğu sorunlardan yine
ataerkil bir dille korunup
kollanmaya çalışılır
Kadın ve erkeğin farklılıklarının;
aşka, hayata, devrim idealine, kendisini kuşatan gerçekliğe bakışındaki ve
onu algılayışındaki karşıtlığın en keskin
biçimde ele alındığı şiirlerden biri, Bir
Ayrılış Hikâyesi şiiridir.
Erkek kadına dedi ki:
- Seni seviyorum,
ama nasıl,
avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp
parmaklarımı kanatarak
kırasıya,
çıldırasıya...
Erkek kadına dedi ki:
- Seni seviyorum,
ama nasıl,
kilometrelerce derin, kilometrelerce
dümdüz,
yüzde yüz, yüzde bin beş yüz
yüzde hudutsuz kere yüz...
Kadın erkeğe dedi ki:
- Baktım
dudağımla, yüreğimle, kafamla;
severek, korkarak, eğilerek,
dudağına, yüreğine, kafana.
Şimdi ne söylüyorsam
karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin
bana...

Ve ben artık
biliyorum:
Toprağınyüzü güneşli bir ana gibien son, en güzel çocuğunu emzirdiğini...
Fakat neyleyim
saçlarım dolanmış
ölmekte olanın parmaklarına
başımı kurtarmam kabil
			
değil!
Sen
yürümelisin,
yeni doğan çocuğun
		
gözlerine bakarak...
Sen
yürümelisin,
		
beni bırakarak...
Kadın sustu.
SARILDILAR
Bir kitap düştü yere...
Kapandı bir pencere...
AYRILDILAR...4
Erkeğin kadına duyduğu aşkın, bu
dizelerde tutkulu, cesur, özgür bir karakterde olduğu anlatılır. Ölçüler, birimler,
nesneler üzerinden, maddesel bir boyutta
tasvir edilir erkeğin duygusu, daha önce
bahsettiğim, arzunun kadın bedeni üzerinde somutlaştırılmasına paralel olarak.
Buna karşın kadın, erkeğin
dudağına severek, yüreğine
korkarak, aklına eğilerek yaklaşandır. Erkeğe sevgi duyan,
fakat erkeğin yüreğinden -belki coşkusundan, belki tutkusundan, belki özgürlüğündenkorkan kadın, erkeğin aklına
eğildikçe "aydınlanır". Kadın
bildiği, söylediği her şeyi erkeğe borçludur. Erkek öğreten,
kadın öğrenendir. Burada kadının öğrendiği, Marx'ın tarihsel
materyalizmidir, nedensellik
algısı, devrimin kaçınılmazlığı fikridir. İlkel komünizm,
kölelik, feodalizm ve kapitalizmin ardından şimdi toprak
ana en son en güzel çocuğunu emzirmektedir, bu çocuk
elbette komünizmdir. Kadın,
erkek sayesinde her sistemin
kendisini yok edecek ve kendisinden sonra geleni var edecek koşulları barındırdığını da
bilmektedir; fakat saçları, ölmekte olanın -kapitalist düzenin- parmaklarına dolanmıştır,
bilinci bu düzenin dışına çıksa
da kendisi çıkamaz. Devrim

fikrini erkekten duyup öğrenen, eğitilen,
aydınlanan kadın pratikte herhangi bir
şey yapma gücüne sahip değildir; aksine
o yapan, eden, kurtaran değil yine erkek
tarafından kurtarılmayı bekleyendir. Kadının düzenle arasında nasıl bir bağlanma
olduğu, nasıl bir kuşatılma olduğu açıklanmaz. Fakat kadının edilgen bir figür
olarak çizilmesinin yanı sıra, her zaman
rahata ve güvene ihtiyaç duyan yanının
da vurgulandığını söylemek çok yanlış
olmaz. Zira Mavi Gözlü Dev şiirinde de
tüm hayali/dünyası kapitalist-mülkiyetçi
düzenin en önemli iki iktidar figüründen
biri sayılabilecek evle sınırlanmış kadın,
"elleri büyük işler için hazırlanmış olan"
devin aşkını değil, onu evine kavuşturacak zengin cüceyi tercih ediyordu. Dolayısıyla şiirin sonlarında kadın erkeğe
"Sen yürümelisin beni bırakarak" dediğinde erkek, öğreten-devrimci-yüreklietken-kurtaran; kadın ise öğrenen-statükocu-ürkek-edilgen-kurtarılan karşıtlıklarıyla kutuplaştırılmış olur. Ataerkil dil,
tüm karşıt söylemlerin benzeştiği, birbirine dönüştüğü bir düzlem oluverir.
"Sevdalınız komünisttir…"
__________________________
¹ Nazım Hikmet, Henüz Vakit Varken Gülüm,
9. Baskı, (İstanbul: YKY, 2010), s. 46-47.
² Nazım Hikmet, a.g.e., s.66.
³ Nazım Hikmet, a.g.e., s.41.
4
Nazım Hikmet, a.g.e., s.28.
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Tezer Özlü ve ben:

Karanlık ormanın sakinleri!

Bir de şu "prenses" tanımı… Ne prensesi? İsyancıydın sen ve oyunbozan... Bir
kuleden mahzun bakışlarla saçlarını uzatan bir "kızcağız" değil, o masala ezber
bozan bir son yazan kalemin kendisiydin

S

Bengisu Gencay

ana ne zaman "Türk Edebiyatı’nın
gamlı prensesi" deseler, burulurum. Tutkun, isyanın ve kadınlığın daha fazla ehlileştirilebilir mi?
Karşılaştığımız o ilk anı hatırlıyorum. Gezi Pastanesi’nde bir masanın
üzerinde duruyordun. Senden haberim
yoktu. Kapağında karanlık gülümsemenle yaptığın, bir yolculuk çağrısıydı.
Hem de kadınlığımın ta ucuna!
Cevaplar arayan bir sarkaçtım o
yıllarda... "Kadın olmak nedir?", "Sınırlarım nerede başlar? Nerede biter?",
"İlişki nedir?", "Nasıl özgür olunur?" O
sarkaç, senin cümlelerine bir mıknatısa
çekilir gibi, güçlü… Çekildi. Ve satırlarının içinden sayısız kez geçtim her
seferinde büyük bir heyecan, kendime
yolculuk ve kalıplardan uzaklaşmayla...
Apayrı dönemlerde yaşayan iki kadın
olmamıza rağmen, aramızda kurulan bu
tuhaf bağın sebebi yalnızca aynı coğrafyadan çıkmamız mıydı? Nasıl oluyordu
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da bu kadar hissedebiliyordum yazdıklarını? "Onu yaşantılar ardında koşturdum. Bu yaşantıların içimdeki kıpırdanışlar gücünde olamayacağını bilmeme
karşın. Çünkü o sokaklarda, o alanlarda,
o istasyonlarda, o havaalanlarında, limanlarda, sahillerde, geceyle büyümeye başlayan günlerde içimdeki kıpırdanışlara yanıt verebilecek bir yaşam yok.
Böylesi bir duyguyu anlatmama olanak
da yok."
Sen bir tren yolculuğu yapıyordun
Orta ve Kuzey Avrupa’nın garları, ormanları, parkları, barları ve yataklarına... Otellerine ve erkeklerine... Senden
bir süre sonra ben bir tren yolculuğu
yapıyordum Güney Hindistan’ın palmiyeler ve kartallarla, köri, ter, fareler
ve ruhunu aramaya çıkmış şaşkın Batılı
turistlerle, sonra şans, ölüm ve inançla
yüklü havasını soluyarak... Erkekler,
boş yataklar ve büyük bir doyumla yaşadığın cinselliği senin kadar rahat ve
tabusuz yaşamayı/yazmayı arzulayarak… "Ona birçok bedeni sevdirdim.
Bir metro istasyonunda yaşlı
bir kadının arkasından baktırdım onu. Mırıldanıyordu kendi kendine: Yüzyıllardır durup
gelen bu karanlık metro istasyonları bile doyumsuzluk ve
özlem dolu."
Bazen kitaplarının kapağını açmaya korkarım. Çünkü
senin karanlık ormanına girdiğimde Tezer, onların kurallarıyla örülmüş gündelik hayat,
bana hep ağır bir bedel ödetir.
İçine almaz, ona dâhil olmama
izin vermez, dışlar durur...
Gelgelelim şu "gamlı prenses" meselesine... Gamlı değildin. Yaşama halinin tüm coşkusuyla dopdoluydun. Yüzün
hep arzuya, yolculuğa, isyan
ve aşka dönüktü. Sen, varoluşunu hiçe sayan bu sistemin
içinde sıkışmış olmaya katlanamıyordun. Bunun için bir
kenarda hüzünle oturmuyor,
yolculuklar yapıyor, yazıyor,
çiziyor, düşünüyor, dönüştürmeye çalışıyordun. Öfken
köpürüyordu sayfalarda, keli-

melerindeki mürekkep dağılıveriyordu.
Sakınmasız yaşam sevincin, hayatı ve
kadınlığını kucaklayışın nasıl da rahatsız etmiş olmalı seni "gamlı prenses"
adlı bir masala hapsedenleri… Seni,
kolay baş edilebilecek "melankolik",
"flu" bir resme indirgemeye çalışırken,
söylediklerini söylenmemiş yapabilirler
mi? Bunu yapabilmek için damarlarında
oluk oluk akan ateşi hiçe saymak gerek.
Nasıl da büyük bir inkâr!
Bir de şu "prenses" tanımı… Ne prensesi? İsyancıydın sen ve oyunbozan...
Bir kuleden mahzun bakışlarla saçlarını uzatan bir "kızcağız" değil, o masala ezber bozan bir son yazan kalemin
kendisiydin. Zaten böyle yakıştırmaları
gözü kara bir küfürle savuruverirdin.
İstemezdin. Onların mutfaklarını, kutsal anneliğini, ideal eşliğini, seni güzel,
erişilmez, utangaç, mücadele eden değil kırılgan kılan sözde "nezaket"lerini.
En çok da ince belli çay bardağı yanına
katık edilmiş iki yüzlü değer yargılarını. Sen nasıl örselenmiş, nasıl kırılgan,
nasıl güçlü, nasıl özgür, nasıl kendine
hoyratsın Tezer. Seni öğütme çabalarına
yenilmedin.
Burada kadın olmaksa hâlâ çok zor.
Ve ben daima bizlere biçilmiş elbiselerle dolu koca bir gardıroba bakar gibi
izliyorum bu ülkeyi… Gözler üzerimde.
Saat tik taklarını benim yerime başkaları tutuyor. Onlara göre, evlenmeliyim,
çocuğum olmazsa çok pişman olurum,
gençlik yıllarım çok değerli. Zamanım
daralıyor. Bir an önce "güvenli" bir sığınak bulmalıyım. Ya ben uçsuz bucaksız
vadilerde nefesim kesilene kadar uçuşmak istiyorsam? Senin gibi…
Seninle yan yana, uzun uzun yürümek isterdim. Ucu bucağı olmayan bir
kumsalda mümkünse… Gökyüzü, bir
de üzerimizde insanın içini açan bir
hava olsun. Çıplak ayaklarla! Konuşacak, yürüyecek, koşacak, susacak ne
çok şeyimiz olurdu bir düşünsene!
Ne gamlı olurduk orada ne de prenses… Sadece kadın, sadece kendimiz
olarak… Yürüyebilir miyiz sahiden? Ne
dersin Tezer?
*Tüm alıntılar, Tezer Özlü’nün Yaşamın Ucuna Yolculuk kitabına aittir.
(Yapı Kredi Yayınları, 2005).

Semiha Es Uluslararası Kadın
Fotoğrafçılar Sempozyumu
28-30 Kasım’da İstanbul’da, Türkiye’nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es
anısına bir sempozyum düzenlendi
Balca Ergener

28

-30 Kasım’da İstanbul’da;
İstanbul Kadın Müzesi,
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Araştırma ve Uygulama Merkezi ve
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet
ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından,
Türkiye’nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı
Semiha Es anısına bir sempozyum düzenlendi.
Çoğumuzun ismini bu vesileyle duyduğu Semiha Es (1912-2012) gazeteci
eşi Hikmet Feridun Es’le birlikte gezdiği İran’dan Afrika’ya, Avustralya’dan
Hollywood’a dünyanın dört bucağında
(genelde oralara giden ilk Türkiyeli fotoğrafçı olarak) fotoğraflar çekmiş, ve
Kore Savaşı’nda da fotoğraf muhabiri
olarak çalışmış. Es’in yaşlılığında arşivini gazeteci Özgül Levent’e emanet etmesiyle tekrar ortaya çıkan fotoğrafları,
dönemin önemli gazete ve dergilerinde,
çoğu zaman ismine yer vermeden ve
kendisine maaş ödenmeden yayımlanmış.
Sempozyumda Semiha Es ile ilgili
"Nisvan: Tarihe Adını Yazdıran Kadınlar" serisinin parçası olan bir belgesel
gösterildi. Kore Savaşı’nı merkeze alan,
Semiha Es’in kocasının yanında ve savaşta bir Türk kadını olarak gösterdiği
cesaret ve başarılara odaklanan belgeselde, 98 yaşındaki Es’in söyleyebildiği gezmekten çok yorulduğu ve savaşın
dünyanın en kötü şeyi olduğuyla ilgili
birkaç cümle anlatıyla güzel bir çelişki
yaratıyordu. Ertesi günkü tartışmada,
bu etkinlikte böyle bir belgesel gösterilmiş olmasına itirazlar yükseldi. Semiha
Es’in arşivi üzerine yaptığı çalışmayı
anlattığı konuşmasında Şehlem Sebik
de, arşivdeki hiç yayımlanmamış fotoğrafların hâkim ideoloji içinde açtığı
çatlaklardan, örneğin Kore Savaşı’nın
trajedisinin sivil halk üzerindeki etkilerinin göründüğü fotoğraflardan bahsetti.
Sempozyumun açılış konuşmalarında kadın fotoğrafçılarla bir sempozyum
düzenlemenin amacının, Semiha Es örneğinde de görüldüğü gibi, kadınların
görünmezliğiyle mücadele etmek olduğu vurgulanırken, düzenleyicilerden
Ayşe Gül Altınay sempozyumun sormak

istediği sorulardan bazılarını şöyle ifade
etti: Kadınlar dünyayı, kendilerini ve
fotoğrafı nasıl görüyorlar? Hem fotoğrafçılar hem de izleyiciler olarak kadınlar fotoğrafı şekillendiren hâkim erkek
egemen bakışa karşı nasıl bakıyorlar ve
bu bakışı nasıl kırıyorlar?
İlk panelde konuşan Ahu Antmen,
kendisinin de Semiha Es’in ismini çok
yakın zamana kadar duymadığını söyleyerek söze başladı ve Naciye Suman,
Meryem Şahinyan, Eleni Küreman ve
Yıldız Moran gibi Osmanlı ve Türkiye’deki ilk kadın fotoğrafçıları andı.
Sanatın diğer alanlarında olduğu gibi
fotoğraf alanında kadınların temsiliyeti ile ilgili sorunun vahametini Türkiye
fotoğraf tarihi kanonunu oluşturma iddiasındaki sergi ve kitaplardan örnekler
vererek vurguladı: İstanbul Modern’de
Engin Özendes’in küratörlüğünde düzenlenen 2004 tarihli "Biz’den Görünenler / Cumhuriyet Sonrası Türk Fotoğrafından Bir Seçki" sergisinde hiçbir
kadın fotoğrafçıya yer verilmezken,
2012 tarihli "Dünden Sonra" sergisinde
44 fotoğrafçının arasında 4’ü kadındı.
Sempozyumla eş zamanlı olarak Sismanoglio Megaro Sanat Galerisi’inde
Ahu Antmen ve Laleper Aytek’in küratörlüğünde "İkinci Göz: Türkiye’de Kadın Fotoğrafçılar" başlıklı bir sergi açıldı. Antmen kadın fotoğrafçılarla ilgili
başlangıç niteliğindeki bu çalışmalarda
şöyle sorulara cevap aramayı önerdi:

Kadınlar manzara, portre gibi fotoğraf
janrlarını değiştirdi mi? Başka alanlara
baktı mı? Kadınlara farklı baktı mı? Fotoğraf çektikleri yerlerde olma biçimleri
farklı mıydı?

Hem fotoğrafçılar hem
de izleyiciler olarak
kadınlar, fotoğrafı
şekillendiren hâkim
erkek egemen bakışa
karşı nasıl bakıyorlar
ve bu bakışı nasıl
kırıyorlar?
Laleper Aytek hatırlamayı hatırlamamızın gerekliliği üzerinde durduğu konuşmasında, 1991 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde genç bir fotoğrafçı
olarak katıldığı bir konuşmada dinleyicilerden Stella Ovadia’nın kendisine
göz cinsiyetli midir, fotoğrafta kadın bakışından söz edebilir miyiz gibi bir soru
sorduğunu ve "göz nötrdür" diye cevap
verdikten sonra Ovadia’dan aldığı sert
cevabın kendisi için bir kırılma noktası
olduğunu söyledi.
Sempozyumda iki gün boyunca,
dünyanın çeşitli yerlerinden fotoğrafçı
ve fotoğraf alanında çalışan birbirinden
ilginç 28 kadın sunum yaptı. Çoğunlukla fotoğrafçıların işleri üzerinden giden
tartışmalarla daha teorik sorular arasında doğrudan ilişkiler her zaman kurulmasa da birçok ipucu ortaya çıktı.
Yoğun programın ilk sabahı, Nar Fotoğraf Kolektifi üyeleri Serra Akcan ve
Gülşin Ketenci’nin Gezi isyanı sırasında çektikleri fotoğraflara ses kayıtlarını
ekledikleri video gösterimi ile başladı.
Ardından Gezi sırasında fotoğrafçının
tanıklığının ve fotoğrafların kanıt niteliğinin önem kazanmasından, bu süreçte
yaşanan görüntü savaşından, fotoğrafları metin ve ses gibi mecralarla destekleyerek bir anlatı kurmanın öneminden
söz ettik. Akcan ve Ketenci kimi zaman
olanları anlamaya çalışmak için kimi
zaman da katılabilmek için fotoğraf çekmedikleri anlardan, çatışma ve Gezi’de
yaşanan tüm diğer deneyimleri fotoğraflamak arasındaki farklardan bahsetti.
Soru-cevap kısmında, Nilgün Yurdalan
birer ikon haline gelen kırmızılı ve sifeminist
politika
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mak, fotoğraflarını çektikleri insanlarla
ilişki kurmak ve çatışma ve yoksulluk
içinde yaşayan insanların beklendiği
gibi mağdurluklarını, farklılıklarını
veya egzotizmini vurgulamak yerine,
fotoğraflara bakacak izleyiciler gibi
insan olduklarına ve günlük hayatlarındaki sıradan ve kutlanacak şeylere
işaret etmek.
Maalesef başka bir iş yüzünden hafızayla ilgili konuların ele alındığı ve
genç fotoğrafçıların işlerini sunduğu
son panelleri kaçırdım. Yine de hafıza,
kimlik, aile ve göç ile ilgili meselelerin sempozyum boyunca bazen kişisel
hikâyelerden de yola çıkarak sürekli
konuşulduğunu söyleyebilirim ki bunların üzerine çok şey yazılabilir. Son bir
not olarak annelik de çoğu konuşmacının kısaca da olsa değindiği bir konu
oldu. Eman Mohammed karnı burnunda hamileyken savaşı fotoğraflamaya
devam ettiği için kınandığından, Silva
Bingaz çocuk doğurmanın sanatçı için
zorluklarından, ailelerin çırılçıplak poz
verdiği fotoğrafları çok bilinen Diane
Blok annesini kaybettikten sonra onun
kıyafetleriyle yaptığı işlerden, Heidi
Levine ailesiyle beraberken işine, işini
yaparken ailesine karşı hissettiği suçluluktan, Lucia Nimcova ise çocuklarla
üretken olabilme olasılığından ve kendi fotoğraflarıyla yaptığı şehir hayvanları üzerine çocuk kitabından bahsetti.
Fotoğraf üzerine konuşmaya odaklanmak ve bunu kadınlarla yapmak eşsiz bir deneyimdi. Emek verenlere çok
teşekkür ederim.

Neriman Polat ve Mürüvvet Türkyılmaz
ile son solo sergileri üzerine

Kapıdan çıkma hikâyesi bir erkeğinkiyle kesinlikle eşit değil. Bu anlamda kurtarılmış
bir kadın kimliği de yok. Kapıdan çıkmalıyız ama o çıktığımız yer de tekinsiz

N

Söyleşi: Asena Günal

eriman Polat’ın "Ev Nöbeti"
ve Mürüvvet Türkyılmaz’ın
"bilinmeyen bölge, gittiği yere kadar" sergileri 16 Şubat’a
kadar Tophane’de Depo’da görülebilir
Asena Günal: Kadınlık meselesi her
ikinizin sergisinde de var. Neriman’da
bu daha çok baskı, şiddet, kapatılma ve
ona karşı isyan üzerine; Mürüvvet, sende ise daha kişisel ve içsel bir yerden.
Siz kendiniz sergilerinizdeki kadınlık
meselesini nasıl anlatırdınız?
Mürüvvet Türkyılmaz: İşlerimde
sadece tek bir konuya odaklanamıyorum. Kadınlık veya annelik tek başlarına ele aldığım meseleler değil. Hayatımda kadın veya anne olmanın yanında
beni şekillendiren eş zamanlı birçok
başka şeyler de akıp gitmekte. Tabii ki
Neriman’ın da öyle ama onun filtreden
geçirip mercek altına aldığı dert çok net.
Benim derdim epeydir belirsizlik kavramı çevresinde dolanıyor, onun tekinsizliğinde kendini yeniden üretiyor. Bana
yüklenmiş kimliklere, tanımlara karşı
hep bir kuşku oluyor, bu beni belirsizliğe sürüklüyor ve bunun peşinden koşuyorum. Alice karakteri gibi. Hayatın
matematiğini altüst eden ve sezgilerle
yeni patikalar keşfe çıkan bir cinsiyet.
Çocukluğun kızlık hali ile yetişkinliğin kadınlık hali arasında kalmak bir
yandan. Genel bilgiye göre, çocukluk
12 yaşımızda biter. Bense, büyüdükçe
küçüldüğümü hissediyorum ya da içimdeki çocuklar büyüyor ve cinsiyetlerini
yeniden sorguluyorlar. Hayat birçok açıdan parçalanmış geliyor bana. Bu, sanat
pratiğimde de, "belki" diye başlayan
yazı-çizimlerle yol alıyor ve nesnelerle mekâna, zamana iktidarın haritasına
rağmen, kendi haritasıyla yayılıyor. Yazı-çizimin feminenliği ile kalemin ve
köşeli mekânın erilliğine karşı inatla
mücadele ediyorum. Aynı şekilde, yeni
malzemelerle oynamayı seviyorum,
çerçeveyi kırma derdi de var tabi. Bu
odaklanamama, sanat üretiminde dağılmayı, kaybolmayı hatta bir sonuca gitmeme riskini de beraberinde getiriyor.
Fakat bu riski almayı tercih ediyorum.
Bu yüzden, kadınlık meselesini sorgularken o belirsiz alandan gidiyorum, bu

meseleyi kişiselleştirirken ya da buna
toplumsal bir tavır geliştirirken, bu belirsizlikle kendime bir tanım getirmekte
zorlanıyorum. Fakat öylece kaybolmuş,
toplumdaki kadın sorunlarına mesafeliyim, tarafsız veya tavırsızım demek değil kesinlikle. Tam tersine, Alice’in kendini bulma sürecinde olduğu gibi, belirsizlik kavramı rotasında benim aidiyetimi, kimliğimi, cinsiyetimi tekinsiz kılan
her türlü iktidar söylemiyle yüzleşmeyi
öncelikli görüyorum. Bana hep iktidar
tarafından "busun, bu olmalısın" dendiği için ben o değillemeler üzerinden
gitmeyi, sınırlarımı bu şekilde zorlamayı tercih ediyorum. Karşıtlıkları aşan,
ötekileştirmeyen, bireyin özel alanına
saygılı ama ortak alanlarda paylaşımcı
kolektiflikler bulmaya çalışıyorum. Bu
yüzden, kolektiflik ve paylaşım anlamında, bir mekânda iki kadın sanatçının
bağımsız kişisel sergilerinin ortak ve
güçlü bir tavır sunduğuna inanıyorum.

Kadınlığımı sorgularken
o belirsiz alandan
gidiyorum, kadınlık
halimi kişiselleştirirken
... bu belirsizlikle
kendime bir tanım
getirme problemi
yaşıyorum
Asena: İşlerin ince bir dengede duruyor gibiler. "Sırlar odası"ndaki dik duran kalemler, ağzına kadar su bolu bardak, pusuladaki kalem, bir şeyler her an
devrilebilirmiş hissi de veriyor. Bu, aile
içindeki rollerle de ilgili olabilir diye
düşündüm, kadın olarak sürekli gözetmen gereken dengeler var anlamında.
Mürüvvet: Çok haklısın. Biriktirim
sürecinde her an taşmayla denge kurma arasında salınan, pusulayı şaşmama,
edepli olma, dengeleri gözetme, sesini
yükseltme ile derinden gitme arasındaki bir ara bölgede yol alıyorum diyebilirim. Bu karşıtlıklar kesiştiğinde kendi
pusulama, sarkacıma ne oluyor? O kesişimden ben bir saçaklanma yaşıyor muyum ve bu beni nereye sürükleyecek?
O yüzden "sırlar odası"nda bir şeyler
tekinsiz duruyor. Bu arayışta, oyunlarla
dolu güzel bir çocukluktan sonra oyun

Mürüvvet Türkyılmaz, Aile Ağacı, 2013

yahlı kadın gibi fotoğraflarda kadınların
bir evde kalan 64 yaşında bir kadının
yine nesneleştirilmesi olasılığını sorguhikâyesiyle ilgili fotoğrafları çok çarpılamamızı önerdi.
cıydı.
Fotoğraf üzerine eleştirel düşüncenin ufkunu açan Susan Sontag’ın BaşHafıza, kimlik, aile
kalarının Acısına Bakmak kitabına atfen
ve göç ile ilgili
düzenlenen panelde, 19 yaşında fotoğmeseleler,
sempozyum
rafçılığa başlayan ve şu an Gazze’deki
boyunca bazen kişisel
tek kadın foto muhabir olan Eman Mohikâyelerden de
hammed, erkek meslektaşlarının ona
yaşattığı zorluklardan ve kendisinin de
yola çıkarak sürekli
parçası olduğu bir savaşı fotoğraflama
konuşuldu
deneyiminden söz etti. Koreli AmeriHaber fotoğraflarının dünya üzerinkalı fotoğrafçı Yunghi Kim 2. Dünya
deki
halkları ve tarihî olayların nasıl
Savaşı sırasında Japon ordusu tarafıntahayyül edileceği açısından belirledan ailelerinden alınıp seks köleliğine
yici temsiller olduklarından bahseden
zorlanan "Comfort Women" (Rahatlaantropolog Zeynep Devrim Gürsel,
tan Kadınlar) adıyla anılan genç Koreli
bu temsillerin nasıl oluşturulduğuna
kadınlardan bazılarının hayatlarının son
bir Amerikan dergisinde editörlerin
yıllarında birlikte yaşadıkları evdeki
İsrail’in Batı Şeria’ya inşa ettiği duvardayanışmalarını ve her hafta Seul’deki
la ilgili bir haberin yanında yayımlanJapon Konsolosluğu önünde yaptıkları
ması için Filistinli kadınların yer aldığı
eylemleri gösteren fotoğraflarını sundu.
fotoğraflar arasından seçim yapma süTahran’da
yaşayan
Shadi
recini anlatarak örnek verdi.
Ghandirian’ın hepsi uzun uzun anlatılaSavaş ve çatışma fotoğrafçılığı üzebilecek sanat çalışmalarından özellikle
rine konuşan ve hem bağımsız çalışan
biri çok aklımda kaldı. "West by East"
hem de Irak, Libya, Suriye gibi bölge(Doğu’dan Batı) adlı serisi, kendisine
lere iliştirilmiş muhabirler olarak giden
Batılı kadınların İran’da nasıl görüldüünlü Amerikalı fotoğrafçılar Ami Vitağünü soran Barselona’daki bir sanat kule ve Heidi Levin’le tartışmadan birkaç
rumuna doğrudan bir cevaptan oluşuyor:
ilginç nokta da haber fotoğraflarının
İran’da Batı’dan gelen yayınlara uygubelirli taleplere göre belirlendiği, sanlanan sansüre atfen bir dizi reklam fosürlendiği, ve yanlarına gelen yazılar
toğrafında kadınların bedenlerinin açıküzerinde fotoğrafçıların bir kontrolleri
ta kalan yerleri siyah kalemle boyanmış.
olmadığıydı. Kendilerinin bu durumLucia Nimcova’nın Slovakya’nın küçük
larla baş etmek için bulduğu bazı çöbir kasabasında fotoğraf arşivinde yaptızümler ise, kendi hikâyeleri üzerinde
ğı çalışmaları ve kendi fotoğraf ve video
çalışmak ve başka araçlarla yayınlaserileri Orta ve Doğu Avrupalı kadın imgesi ve kadınların gündelik yaşamlarıyla ilgili
çok ilginç araştırmalar
içeriyor.
"Cinsiyetlendirilmiş
Bedenler" başlıklı panelde, kadınların hazzının
devrimci potansiyelinden bahseden Lesvos’lu
fotoğrafçı Tzeli Hadjidimitriou denizde çıplak
kadın bedenlerinin yer
aldığı bir fotoğraf serisi
gösterdi. Melisa Önel, diğer işlerinin yanında kadınları onlara ayrılmayan
bir zaman diliminde, geceleri özgür hareket ettiklerini hayal ederek fotoğrafladığı bir seriyi gösterdi. Şenay Öztürk’ün
çoğunlukla trans bireylerin hayatlarıyla ilgili
renkli ve flu fotoğrafları
Özlem Ergen, 2013
ve Tarlabaşı’nda metruk

yaşı geçen bir kadına dönüşürken korkularla tek başına yüzleşmesi yolunda cinsiyet üzerinden bir mesafe alma
tavrı da var. "Nesil" işi annelik üzerine
yoğunlaşmış bir iş. Çocukların yaş ilerledikçe ebeveyne benzememe kaygısı
da önemli benim için. "Zap" ise, aileden bir sonraki kuşağa kalan giysilerle,
maddi ve manevi miraslarla, toplumda
verili erkek egemen kodlarla ve kadın
kimliğimle bir yüzleşme. Ortak alandaki "dünyayı tutan çocuk" bu kişisel ve
toplumsal sorulara, trajedilere şeffaflığıyla bir umut oluyor. Elif Kamışlı’nın
katalog yazısında çok güzel belirttiği
gibi, "Çocuğun bir büyücü gibi bulunduğu yerleri dönüştürmesi, içinde yaşadığı oyun dünyasıyla gerçekliğe meydan okuması da biz yetişkinlere uzakta
kalmış bir dünyayı hatırlamak için fırsat
sunuyor". Bu sergide, kişisellikten, odalardan yola çıkıp ortak alanlarda varoluşu sorguladım. Şeffaf çadır buna bir
çağrı niteliğinde. Çocukluk kavramının,
doğum, annelik ve travmaların, değişken algıların, kesişme ve paralelliklerin,
dikey ve yatay hiyerarşinin üzerine daha
çok gittim. Belki, daha önceki işlerimde belirsizlik kavramı, sanatçı olmakta
dengeleri gözetme derdiyle birlikte kendini farklı gösteriyordu. Şimdi, belirsizlik kavramını açıyorum ama paylaşım
aşamasında açarken bile imgelerle yine
belirsizliğe sırlarla yalnız gidiyorum.
Neriman Polat: Mürüvvet’in bu
sergisinde beni en çok etkileyen şeyfeminist
politika
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lerden biri saydamlık. Saydam malzeme kullanmasını çok sevdim. Onu
Açık Masa’ya da bağlıyorum aslında.
Mürüvvet’in tartışma isteği, olayların
ortaya dökülmesi, hayata dair, politikaya dair, sanat dünyasına dair şeffaflaşma
talebi işlerine de yansımış ve hayata dair
de bir şey olmuş.
Mürüvvet: Doğrudur, "sırlar odası"
önceki işlerin de kaynağına dair ipuçları
veriyor ve o saydam malzeme ise, hafif ama yeni bir yüzleşme yüzeyi olarak
bir ağırlığa da sahip. "Şeffaf çadır"daki
poşetler içinde bebek arabasıyla sokaktan topladıklarım var. İnsanlardan eksilenleri topluyorum ve sosyal yaşamın
delillerini işime ekliyorum. Hem ortak
alanlarımızda, hem kişiselliğimizde toplumsal bir bellek kazısı, bir iz sürme benim için. Asena: O şeffaf malzemenin
üzerinde çok kişisel şeyler biriktiriyorsun. Çadırın üzerine minik şeffaf poşetlerle koydukların da çok kişisel şeyler.
Neriman da kendi kişisel hikâyesini toplumsal olanla bağlıyor.
Neriman: Uzun süredir üzerine uğraştığım konular "Ev Nöbeti"nde, birleşti. Kadınlık meselesi, hem işlerin
hem serginin çatısını oluşturuyor. Ev,
aidiyet, toplumsal cinsiyet ve şiddet de
bir taraftan. Otobiyografik bir yanı da
var aslında, şehirde yalnız yaşayan bir
kadın olarak yıllardır verdiğim mücadele de üretimimin bir parçası. Sonuçta
duyguları dışlamayan, biraz korku filmi
atmosferinde bir sergi ortaya çıktı. "Babaevi apt." adlı sergimi yaparken daha
dışarıdan bakmıştım, biraz daha sokaktan. Bu sergi evin içinden "ev"e bakıyor.
Ev bir tür yaşayan organizma, her şey
onun içinde olup bitiyor. Bu anlamda
"ev" kavramını sorgulamak çok temel
bir şey. Ama kısa mesafeden dışarısı

da aynı tekinsizlikte. Kendine ait bir
oda mevzuunu geçip kendimize ait bir
dışarıdalık yaratmak için. "Eşik" videosu, kadınların aynı büyük sırt çantası
ile kapıyı çarpıp çıkmasının, Gezi direnişine de selam göndererek, çok kolay
olmadığını, yükümüzün ağır olduğunu,
ama bunun hızımızı kesemeyeceğini de
gösteriyor. Kapıdan çıkma hikâyesi bir
erkeğinkiyle kesinlikle eşit değil. Bu anlamda kurtarılmış bir kadın kimliği de
yok. Kapıdan çıkmalıyız ama o çıktığımız yer de tekinsiz. Yine "Suç mahali"
videosu ve "Yerde" isimli fotoğrafta olduğu gibi. Bunu en çok kadın cinayetlerinden görüyoruz. Kocasını, sevgilisini
terk eden kadınlar öldürülüyor. "Hayır"
diyen kadınlar öldürülüyor. Sergide öne
çıkan karakterlerden biri de Azrail oldu.
Azrail, doğadan gelen bir kahraman,
kadın Azrail. Oluşmakta olan bir evin
içinde dolaşıyor, yine geceleri evlerin
içinde. İntikam almak için gelmiş, ama
adaletin de temsilcisi, yine de izleyicinin yorumuna da çok açık.

"Ev" bir tür yaşayan
organizma, her şey
onun içinde olup bitiyor.
Ama kısa mesafeden
dışarısı da aynı
tekinsizlikte
Asena: Kadınlar için öldürecek bir
kahraman mı?
Neriman: "Azrail" öfkenin sembolü. Bir anlamda o da eşikte, vicdanımızla adalet arasında salınıyor. Her gün beş
kadın öldürülüyorsa benim hayalim, katillerin, buna sebep olanların, bu sistemin cezalandırılması, bunun hesabının
sorulması. Bir tür "vicdan nöbetçisi"

olarak düşündüm Azrailleri, ama bu tamamen benim yorumum.
Asena: İşlerinin son dönemde AKP
ile artan muhafazakârlığa da göndermeleri var. Kadın bedeni üzerinde gittikçe
artan denetime…
Neriman: Tabii ki, ben daha önce
böyle bir sergi yapmamıştım. Demek
ki, bu kadar çok baskı hissetmemiştim
üzerimde. Sergide AKP’nin yürüttüğü
beden politikalarına, bizi belirlemeye
kalkan sisteme karşı tepki var, öfke var,
korku da var. Bunu mağduriyet üzerinden değil, güçlü taraflarımızdan yola
çıkarak gösterebilmek istedim. "Ev nöbeti" diyorum çünkü bir nöbet verilmiş
bize, toplumsal cinsiyet üzerinden. Bütün evin düzenini sağlama görevi. Hem
o nöbeti hem de evin içindeki tekinsiz
hali sorgulamak istedim. Evde de dışarıda da seni koruyan yok, her şeyi kendin
yapman gerekiyor. O yüzden sergideki
işlerimden birinde kendi kendinin güvenlik görevlisi olmuş bir kadın yatakta
yatıyor.
Asena: Kadınların kapıyı çarpıp çıkmasını Gezi’ye bağladın ya hani, aslında Gezi’nin bu kadar büyük bir isyana
dönüşmesinde kadınlar üzerinde artan
denetimin de etkisi var.
Neriman: Gezi’de gençler devlet
tarafından göz göre göre öldürüldü, her
gün çok yoğun acı çekiyorduk, direnişe
katılan herkes, farklı biçimlerde şiddet
gördü, ama bir taraftan kadın cinayetleri
de devam ediyordu, şimdi devam ettiği
gibi ve onlar bir ara haber gibi geçiyordu. Geçtiğimiz mart ayında Arzu Yayıntaş ile Tophane’de bir kahvenin camına
son bir yılda erkekler tarafından öldürülen kadınların isimlerini yazdık, unutmamak, unutturmamak için.

Neriman Polat, Adım, 2013
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"Cinsel tacizle suçlanan feminist"

Gallop, kendi hikâyesini anlatırken, feminist teorinin ve politikanın önemli meselelerine
işaret ediyor ve aslında bizlere varsaydığımız şeyleri yeniden düşünme imkânı tanıyor
Öznur Subaşı
ane Gallop, iki öğrencisi tarafından
cinsel tacizle suçlanmış feminist bir
akademisyen. Kendi öğrenciliğinden
başlayıp, akademide ders verdiği
yıllara, yani 1971’lerden 1990’lara kadar geçen bir süreci ve bu süre boyunca,
başta yaşadığı "taciz olayı" olmak üzere
feminizme içkin birçok tartışmayı
kitabında konu ediniyor.
Gallop, 1993 yılında, danışmanı olduğu iki öğrencisi tarafından yaklaşık iki yıl
önce yaşanan bir olay üzerinden cinsel
tacizle suçlanıyor. Öğrencilerin şikâyeti
üzerine üniversitenin yürüttüğü soruşturma sonrasında, cinsel tacizden olmasa
da, üniversitenin "rızaya dayalı gönüllü
ilişkiler politikasını" ihlal etmekten dolayı suçlu bulunuyor. Üniversitede yapılan
Öğrenci Gay Lezbiyen Konferansı’nda
sarf ettiği "benim cinsel tercihim lisansüstü öğrencilerdir" cümlesi üzerinden
tacizle suçlanan Gallop, üniversitede düzenlediği bir başka konferansta da aralarında şikayetçi öğrencilerin de bulunduğu bir grup tarafından protesto ediliyor.
Gallop, kendi hikâyesini anlatırken,
feminist teorinin ve politikanın önemli meselelerine işaret ediyor ve aslında
bizlere varsaydığımız şeyleri yeniden
düşünme imkânı tanıyor. Kendi öğrenciliğini, kadın çalışmaları bölümünün
ortaya çıkış hikâyesini de bizlere hatırlatarak anlattığı bölümde; feminist bir
derste, yani kuramsal olarak feminizmin
anlatıldığı ve ağırlıklı olarak feminist kadınların bulunduğu bir derste yaşandığını
savunduğu, öğrenme ile cinsellik / cinsel
arzu arasındaki bağı, cinsel arzunun dinamik gücünün kolektifliğe, derslere ve
akademik çalışmalara katkısını vurguluyor. Gallop’un burada tarif ettiği durum;
feminist kadınlarla birarada olmaktan
kaynaklanan, cinsellikle bağı olsun ya da
olmasın politika yaparken duyulan arzu
ve coşkuyu, birarada olmaktan, birlikte
vakit geçirmekten alınan hazların varlığını hatırlatıyor bize.
Gallop, cinsiyetsiz bir ortamdan ve
o ortamın verilerinden hareket ederek
aslında cinsiyetlere bağlı analizlerde bulunuyor. Zaten taciz kavramını ele alışı
da buna benzer bir yaklaşımla ilerliyor.
Bir yandan taciz kavramının kesinlikle
cinsiyetli bir kavram olduğunu ortaya
koyar ve heteroseksüel toplumsal norm-

J

ların tacizle bağına vurgu yaparken, diğer taraftan kendi konumundan, kendi
hikâyesinden de hareketle cinsiyetleri
göz ardı ederek, taciz ve buna bağlı yönetmelik analizi yapıyor. Burada sorunlu
olan bir diğer nokta da tacizi ayrımcılık
çerçevesinde tanımlarken, ayrımcılığı
genel düzlemde çok geriye atıyor olması. Bu düzen içerisinde taciz, biz kadınlar için ayrımcılık, şiddet ve baskı içeren
bir durumdur. Üniversite yönetmelikleri,
gönüllü ilişkiler de dâhil olmak üzere,
öğrenci-öğretmen arasındaki bütün ilişkileri yasaklarken, engellemeye, önlemeye çalıştıkları şeyler, kadınlara yönelik
şiddet ve cinsiyetçilik içeren ve kadınların öğrenim hayatlarını etkileyecek davranışlar. Fakat, kadınların uzunca mücadeleleriyle oluşan bu yönetmeliklerin,
üniversite yönetimlerince uygulamada,
cinselliği engellemek için de kullanıldıkları görülüyor.
Üniversitelerde var olan taciz yönetmeliklerinin ve bu yönetmeliklerde
rıza kavramının kullanılışının, öğrenci
kadınlara yönelik koruyucu bir tedbir
içerdiği doğru. Fakat bu yönetmeliklerin bir kısmının gönüllü ilişkileri tamamen görmezden geldiği ve hatta ilişki
tanımını sadece heteroseksüel ilişkiler
üzerinden yaptığı da doğrudur. Öğretmen ve öğrenci arasında kuşkusuz hiyerarşik bir ilişki vardır ve kuşkusuz arada
bir sevgililik ilişkisi olsa dahi, bu iktidar
ilişkisinin ortadan kalktığını söylemek
mümkün değildir; ama feminist kadınlar arasında da bu iktidar ilişkisinin her
zaman sabit olduğunu söylemek mümkün müdür? Herhangi bir erkeğin bir kadını taciz ettiğinde kullandığımız "rıza"
kavramıyla, kadınlar arası ilişkilerde

kullanacağımız "rıza" kavramı, politik
hattımızda aynı yeri mi kaplamaktadır?
Gallop bu tartışmayı yaparken kendi
"öğretmen" konumunu tamamen soyut
bir düzleme taşıyıp, tartışmayı aslında
feminizm içerisindeki iki kutba çekiyor:
Şiddete karşı mücadele etmekle, cinsel
özgürlük savunusu. Erkek şiddetinin bu
kadar hâkim olduğu bir dünyada mecburen ve haklı olarak cinsellik perspektifimiz şiddete karşı korunmayla belirleniyor. Ancak mağdurluk durumunu sabitleyerek ilerleyen politik hattımız bizi
yer yer muhafazakârlık çizgisine yaklaştırabilir. Özellikle Gallop örneğindeki gibi, kurumsal hiyerarşiden bağımsız
olmasa da, lezbiyen/biseksüel kadınların ilişkilerini değerlendirirken, belki
biraz daha sınırlarımızı zorlayıcı şekilde
düşünmemiz gerekiyor. Bunu yaparken
de feminizmin nihai hedefleri olan kadınların güçlenmeleri, kendi potansiyellerini görür hale gelmeleri ve pek tabii
cinsel özgürlüğü unutmamamız gerekiyor. Üniversitelerde heteroseksüel gönüllü ilişkiler kapsamında, öğretmenöğrenci ilişkilerini düşünürken, statülerin yaratacağı hiyerarşiyi unutmadan,
feminizmin bu iki ucuna savrulmamaya
çalışarak, kadınların kendi arzu ve istekleri doğrultusunda da böyle ilişkiler
kurabileceğine, daha önemlisi bunun
mümkünlüğüne yer açmalıyız.
Kitapta önümüze sürülen, özgürlükçü, cinsellik yanlısı feminizm ile kadınların mağduriyetleri üzerinden ilerleyen
feminizm ikiliğinden birisine düşmeden, kendimize üçüncü bir yol bulmalıyız ve bu yolu ararken önümüze, sıkça
kullandığımız kavramları yeniden düşünüp değerlendirmeyi de koymalıyız.
feminist
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Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği, Kadın Bedeni
Geçtiğimiz on yıl, Türkiye'de ataerkil
kapitalizmin, kadın emeği ve kadın bedeni
üzerindeki tahakkümünün yoğunlaştığı
ve muhafazakârlıkla eklemlenerek yeni
biçimler aldığı bir dönem oldu. Melda
Yaman'ın kitabı, işte bu kritik dönemde kaleme alınmış seçme yazılardan oluşuyor.
Kitapta yer alan yazılar, günümüzde
kadınların emeklerinin ve bedenlerinin
hangi yollarla ataerkil kapitalist tahakküm
altına alındığı sorusunu farklı yönleriyle
ele alıyor.
Dört bölümden oluşan kitabın ilk
bölümü, "Ataerkil Kapitalist Toplumda
Cinsiyetçi İşbölümü" başlığını taşıyor.
Bu bölümün ilk yazısı, ataerki kavramının sosyalist feminist literatürde "ataerkil kapitalizm" olarak yeniden inşa edilen biçimi üzerinde duruyor ve bu yeni
biçimin politik açıdan ayırt edici ve ön
açıcı özelliklerine değiniyor. İkinci yazı
ise, Engels'in Ailenin, Özel Mülkiyetin
ve Devletin Kökeni kitabında kadınların kurtuluşuna ilişkin olarak öne sürdüğü tezleri tartışıyor. Engels'in erkek
egemenliğinin kaynaklarından sadece
birine, üretim tarzına yoğunlaştığına
dikkat çekiyor. Sonraki iki yazı, cinsiyete dayalı işbölümü ve kadınların ev
içi emeği üzerine kuramsal tartışmaları
içeriyor. Bölümün son yazısı, Hollandalı feminist yönetmen Marleen Gorris'in

"Antonia'nın Yolu" adlı filmindeki feminist ütopyayı ele alıyor.
Kitabın "Geç Kapitalistleşmiş Ülkeler, Sermaye Birikimi, Kriz ve Kadın
Emeği" başlığını taşıyan ikinci bölümü,
Türkiye gibi geç kapitalistleşen ülkelerde kadınların konumunu inceliyor. Bu
bölümün ilk yazısı, Dünya Bankası'nın
Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma konulu
2012 yılı Raporu'nun eleştirisini sunuyor. İkinci yazı 1997 Asya krizinin kadınlara etkisini, sonraki yazı ise 2001
krizinin banka çalışanı kadınlara etkisini ele alıyor. Bu bölüm, tarımsal üretimde kadın emeğini tütün üreticisi kadınlar üzerinden tartışan iki yazıyla son
buluyor.
"Çalışma Yaşamı ve Kadın" başlıklı
üçüncü bölüm, çalışan kadınların karşılaştığı ruhsal sorunları ele alan bir
yazıyla başlıyor ve ataerkil kapitalist
toplumda mobbing üzerine bir incelemeyle devam ediyor. Sonraki yazıda ise
esnek çalışan bir kadının öyküsü anlatılıyor. Bölümün son yazısında, 1968
İngilteresi'nde kadınların ücret eşitsizliğiyle mücadelesini ele alan "Made in
Dagenham" filmi değerlendiriliyor.
Dördüncü ve son bölüm, "Kadın Bedeni, Kadına Yönelik Şiddet" başlığını
taşıyor. Bu bölümün ilk yazısı, ataerkil
kapitalist toplumda kadın bedeni üze-

Beyefendi: Erkeklere Bir Methiye
Hatice Meryem’in son kitabı, erkek sözünü ve cinselliğini kadınlar üzerinde şiddet ve iktidar kurma aracı yapan patriyarkaya olduğu kadar, onun imkânlarından
yararlanan her "beyefendi"ye kara mizah
ve ironiyle isyan eden mensur bir şiir.
Tek bir "beyefendi"yle konuşur gibi yapan tek bir kadın sesi; aslında erkekliğin
toplumsal avantajlarını kullanarak kadının bedenini, cinselliğini, sözünü görünmez kılmaya çalışan tüm erkeklere alaycı bir üslupla seslenen kalabalık kadınlar
korosudur. Kamusal ve özel alandaki

cinsiyetçi iş bölümünün, erkeğin arzularının doyurulmasına, sözlerinin "tanrı
sözü" ilan edilmesine, eyleyen, üreten
sıfatıyla anılmasına yaradığını göstermeye, kadınlarınsa erkeklere "duacı" ve
"kurban" olduğu döngüyü kırmaya niyetli bir kadın anlatıcı var karşımızda.
"Tanrı" erkekle alay eden, ironi sayesinde onun maskesini düşüren, uzun zaman
susturulmuş bir kadının dile gelip kendi
hikâyesini anlatarak güçlenme serüveni;
bu "methiye"yi okuyan kadınları da güçlendirecek türden.

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu
Simone de Beauvoir'ın dediği gibi
"Kadın olarak doğulmaz" ise, nasıl "kadın olunur?" Kadınsılık nedir? Küçük
kız; annenin hemcinsi, narsisistik aynasıdır. Kadın olmanın koşulu "anneden
geçmek"tir. Kız; derin bir aşkla bağlı olduğu anneden, babaya (sonradan sevgiliye) nasıl yer değiştirir? Her ne pahası56

feminist
politika

na olursa olsun, kadınsılığına sahip çıkma cesaretini nerelerden bulabilir? Kadınsılığın bedeli bazen vajinanın inkârı
olabilir mi? Kadınsı konum, neden her
iki cinsiyette de kaygılara yol açar? Elda
Abrevaya'nın kitabı, feministler için çok
önemli sorulara yanıt ararken, psikanalizin olanaklarını önümüze seriyor.

rinde tahakkümün nasıl kurulduğunu inceliyor. Sonraki yazı, "Amores Perros"
filminde kadın güzelliğinin fetişleştirilmesi konusunu ele alırken, son yazı
"Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisi üzerinden
kadına yönelik şiddet ve tecavüz konusunu tartışıyor.
Kitap, aynı zamanda feministleri söz
konusu tahakküme karşı yeni mücadele
biçimleri üzerine düşünmeye itecek değerli ipuçları taşıyor.

TÜRKİYE’DEN

Maritsa Küçük: Nefret cinayeti mi?
Samatya'da 2012 yılında Ermeni kadınlara yönelik saldırılardan
birinin hedefi olan Maritsa Küçük
cinayeti ile ilgili açılan davanın
dördüncü duruşması görüldü. Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi önünde İnsan Hakları Derneği ve
Nor Zartonk "Nefret cinayeti mi?
Aydınlatın!" pankartıyla yaptıkları
basın açıklamasında sorumluların
ortaya çıkarılmasını talep etti.
Sanık Murat Nazaryan, ilk iki
duruşmada "kimseyi öldürmedim"
demiş, sonraki duruşmada Maritsa
Küçük'ü öldürenin üç kişi olduğunu, tehdit edildiğini ve korktuğu
için konuşmadığını anlatmıştı. 30

Aralık’ta görülen dördüncü duruşmada, mahkeme hiç söz almayan
sanık Nazaryan'ın akli dengesinin
yerinde olup olmadığının tesbiti
için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor
istedi. Ayrıca, avukatların talebi
üzerine, Samatya'da saldırıya uğrayan diğer iki Ermeni yaşlı kadın
Turfanda Aşık ve Sultan Aykar'ın
dosyalarının getirilmesine karar
verildi.
Küçük’ün evinden hiçbir şeyin
çalınmamış olması, cinayetin hırsızlık
sebebiyle değil ırkçı nefret sebebiyle
işlenmiş olabileceğine dair şüpheleri
beraberinde getiriyor. Bir sonraki
duruşma 13 Şubat’ta görülecek.

Paris katliamı
protestosuna saldırı
Bir yıl önce Paris’te üç Kürt kadın siyasetçinin
katledilmesini protesto etmek için Demokratik
Özgür Kadın Hareketi’nin çağrısıyla Taksim’de
biraraya gelen kadınların yürüyüş yapmasına izin
vermeyen polis tazyikli su, gaz bombası ve plastik
mermilerle saldırdı.
9 Ocak’ta Galatasaray Lisesi önünde toplanan
kalabalık grup Paris’te öldürülen Sakine Cansız,
Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in posterlerini açtı.
Üzerinde Fransızca ve Türkçe "Adalet İstiyoruz"
yazılı siyah bir çelenkle İstiklal Caddesi üzerinde
bulunan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu
önüne yürümek istedi. Bu sırada İstiklal Caddesi
girişini hem Taksim hem de Tünel yönünde kapatan
çok sayıda çevik kuvvet polisi kalkanlarla grubu
engellemeye çalıştı. Bir süre megafonla uyarılarda
bulunan polis yetkilileri, Sebahat Tuncel'in de
bulunduğu gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Polis müdahalesi sırasında fenalık geçirenler ve
hastaneye kaldırılanlar oldu; üç kişi de gözaltına
alındı.
Sabahat Tuncel olay sonrası yaptığı açıklamada,
"Bu müdahale onların katliama ortak olduklarının
göstergesidir. Bu ülkede barikatlar yolsuzluk yapanların önüne kurulmalıdır" dedi.

Kadınlar öldürülüyor, öldürülmek istenen kadınlar yargılanıyor:
Erkek adalet değil gerçek adalet!
Kadınların erkek şiddetine karşı isyanlarının erkek yargı tarafından dava konusu
edildiği, Fatma Şen ve Filiz Karakuş’un
yargılandığı davanın ikinci ve karar duruşması 24 Aralık günü Bakırköy 22. Sulh
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme
heyetine hakaretten yargılanan Fatma Şen
ve Filiz Karakuş beraat etti. Feministler
bir önceki duruşmada olduğu gibi mahkeme salonunda ve mahkeme koridorlarında
hazır bulunarak "erkek adalet değil gerçek
adalet" istediler.
Kadınların erkek şiddetine isyanını

cezalandırmak isteyen bu dava neden
açılmıştı? Fatma Şen’e 12 yıl boyunca
sistematik şiddet uygulayan ve balkondan
atarak onu öldürmeye teşebbüs eden Çetin
Şen birkaç ay tutukluluktan sonra serbest
bırakılmıştı. 22 Ocak 2013 tarihindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Çetin Şen’in
bakışlarıyla taciz ettiği Fatma Şen, "Şen"
soyadını taşıyor olmasına isyanını "Ben
artık seninle tanımlanan kimliği taşımak
istemiyorum." diyerek dile getirmişti.
Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelmek
zorunda kalan Fatma Şen’in mahkeme

salonundan çıkmasına yardım eden İstanbul Feminist Kolektif üyesi Filiz Karakuş
ise "Erkekler ancak kadınları öldürünce
tutuklanıyorlar." diyerek sistematik erkek
şiddetine ve koruma kararına rağmen
öldürülen kadınların varlığına dikkat
çekmişti. Filiz Karakuş, kadına yönelik
şiddetin cezasız kaldığını belirten bu
sözlerinden dolayı, Fatma Şen ise kendisini öldürmek isteyen, ağır yaralayan bir
adamın soyadını taşımak istemediğini dile
getirdiği için, mahkeme heyetine hakaret
ettikleri iddiasıyla yargılandılar.

"Başka bir aile anlayışı mümkün mü?" konferansında "Aile dışında
hayat var" kampanya deneyimimizi paylaştık…
9-10 Kasımda Heinrich Böll Stiftung Derneği'nin düzenlediği
"Başka bir aile anlayışı mümkün mü?" konferansında alternatif
aile modelleri panelinde "Aile dışında hayat var" kampanya
deneyimimizi paylaştık. Aile ideolojisi ve özellikle AKP’nin
aileyi güçlendirmeye dayalı muhafazakâr politikalarına karşı
örgütlediğimiz kampanyanın temel amacının patriyarkanın kalesi
ailenin biz kadınlara ne yaptığı sorusunu sormak olduğunu, dayatılan aile ideolojisini eleştirdiğimizi, kadınları ailenin sınırlarına
hapseden zihniyete karşı "aile değil kadınız" dediğimizi anlattık.

Bilindik aile formu dışında, cinsiyete dayalı iktidar ilişkilerini
yeniden üretmeyen başka birlikte yaşama biçimlerinin mümkün
olduğunun altını çizdik.
Alternatif hane birlikteliklerinin, bütün birlikte yaşama
biçimlerinin hukuki çatısının oluşturulması gerektiğini, "aileye
mahkum değiliz" diyebilen, başka birlikte yaşama biçimlerinin
mümkün olduğunu, hatta mevcut aileden çok daha adaletli ve
insani olduğunu savunan ve bunun imkânlarını aramakta ısrar
eden bir politik hatta ilerlemenin öneminden bahsettik.
feminist
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Kadınların "Vekilime Dokunma" eylemi: "Yargı(tayı)nızı iyi
biliyor, Sebahat Tuncel hakkındaki kararınızı tanımıyoruz!

Halkların Demokratik Partisi İstanbul
Milletvekili Sebahat Tuncel'in PKK
üyeliği gerekçesiyle aldığı 8 yıl 9 aylık
hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi

İzmir TMMOB’lu
kadınlardan
"Koltuğuma Oturma"
projesi

TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu (İKK) Kadın Çalışma Grubu,
"Koltuğuma Oturma" başlıklı bir proje
başlattı. Projenin amacı, kadınların
kentsel/kamusal mekânlarda karşı karşıya
kaldığı sorunlara dikkat çekmek, işyer-

tarafından onanmasına karşı
kadın örgütleri İstanbul ve
Ankara'da eylem düzenlediler. "Kadınların oylarıyla,
kadınların adayı olarak seçilen Sebahat Tuncel hakkında
yargı organının verdiği siyasi
kararı tanımıyoruz" diyen
kadınlar, meclisteki kadın
vekilleri kadın dayanışmasına
destek vermeye çağırdılar.
3 Ocak'ta Beyoğlu HDP
binası önünde oturma eylemi sonrası
yapılan basın açıklamasında, Sebahat
Tuncel'in kadınların vekili, meclisteki
lerinden eğlence mekânlarına kamusal
alanda koltuklara kim, nasıl oturuyor,
sorusundan hareketle kamusal alanın toplumsal cinsiyet açısından nasıl şekillendiği
konusunda farkındalık yaratmak. Projenin
öncelikle odaklanacağı alanlardan birini
otobüs gibi ulaşım araçlarındaki oturma
biçimlerine ilişkin toplumsal alışkanlıklar
oluşturuyor. Bu yolla özellikle erkeklerin
toplu taşıma araçlarındaki ikili koltuklarda
yayılarak oturma ve koltuğu sahiplenme
eğilimlerine dikkati çekmek ve kadınların bu nedenle yaşadığı rahatsızlıkların
altını çizmek amaçlanıyor. Projenin genel
kapsamı, grup üyesi Emel Kayın tarafından "Kentsel Mekân-Kadın İlişkisinde
Gündelik Haklar ve TMMOB İzmir İKK
Kadın Çalışma Grubunun Koltuğuma
Oturma Projesi" başlığı ile TMMOB 2.
Kent Sempozyumu’nda sunuldu. Proje
kapsamında meslek örgütleri ve gazetelerle de iletişime geçen İzmir TMMOB’lu
kadınlar, ulaşım araçlarından semt evlerine bir dizi mekânda bu konuda çalışmalar
gerçekleştirmeyi planlıyor. Söyleşi ve
atölye çalışması gibi etkinliklerle de yaygınlaştırılacak proje, kamusal mekânın
kullanımındaki toplumsal cinsiyet temelli
eşitsizliklere ilişkin farkındalığı artırmayı
ve bu eşitsizliklerin giderilmesi için başta
yerel yönetimler olmak üzere ilgili tüm
kurumların sorumluluk almasını sağlamayı amaçlıyor.

sesi, dahası kadın kurtuluş mücadelesinde yol arkadaşları oluşunun altı çizildi.
Kadınların ve LGBTİ bireylerin hak mücadeleleri için sokakta, eylemlerde, mecliste erkek şiddetinin çeşitli veçheleriyle
ve erkek egemen heteroseksist sistemle
mücadele eden, kadınların iradesini
meclis gündemine taşıyan Tuncel'e yönelik tutukluluk kararı eleştirildi. Kadın
cinayetlerinde haksız tahrik, kadınlara ve
kız çocuklarına tecavüz suçu davalarında
"rıza" arayan, Kürt halkının demokratik
hak mücadelesini terör olarak tanımlayan
yargının verdiği bu kararın kadınların
hükmünde yok sayıldığı belirtildi.

Koşuyolu forumu
ev işçileriyle
dayanışmada
Koşuyolu Yaşam Parkı Forumu 26
Aralık günü Ak-asya Sitesi önünde bir
basın açıklaması gerçekleştirerek ev işçisi kadınlara yönelik ayrımcılığı protesto
etti.
Üsküdar Ak-asya Sitesi Yönetimi, sitede çalışan ev işçisi kadınlara yönelik bir
duyuru yapmış, "yardımcı bayan" olarak
tarif ettiği kadınların, site sakinlerinin
ayakta kalmaması için belirli saatlerde
site servisini kullanmamalarını istemişti.
Sosyal medyada yoğun tepki gören
bu ayrımcı ve cinsiyetçi duyuru üzerine
site yönetimi ek servis koyduğunu
açıklamış ama ev işçisi kadınlardan ve
kamuoyundan özür dilememişti.
Koşuyolu Yaşam Parkı Forumu imzalı basın açıklamasında, yüksek koruma
duvarları içinde birçoğu güvencesiz ve
sigortasız çalışan ev işçisi kadınların,
en doğal insan hakkı olan seyahat haklarının ellerinden alınması, bununla da
yetinilmeyerek belli bir sınıf vurgusu ile
çalışma alanında yalnızlaştırılmaları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin ihlal
edilmesi kınandı.

Kadın gazeteciler: "Cinnet değil cinayet"
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)
Kadın Komisyonu, meslektaşlarına hitaben
açık mektup yayınlayarak "Erkek şiddetini,
kadın cinayetlerini meşrulaştırmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu. Açık mektupta
son 10 gün içinde gazetelerde yer alan erkek
şiddeti haberlerinden örnekler veren kadın
58
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gazeteciler, cinayet haberlerindeki "cinnet
getirdi" söylemine dikkat çekti.
TGS Kadın Komisyonu, "Biz kadın cinayetlerini haberleştirirken, cinayeti işleyen
erkeğin ‘akli dengesinin bozuk’ olduğunu
iddia ederek, bilerek ya da bilmeyerek,
cinayeti meşrulaştırmış olmuyor muyuz?"

diye sordu.
Kadına yönelik erkek şiddetinin "delilik"le,
"bir an için delilik belirtisi göstermek"le
açıklanacak bir olgu olmadığına dikkat
çekilen açıklamada, cinayetlerin "bilinçli,
kontrollü, planlı ve sistematik bir eylem",
"seçici bir delilik" olduğu vurgulandı.

DÜNYADAN

Kadın cinayetlerini saymak ve İngiltere’de Clare Kanunu
Karen Ingala Smith İngiltere’de 2012
Ocak ayından beri öldürülen kadınları
sayıyor. 2012 yılının daha ilk üç gününde
7 kadın, erkek partnerleri tarafından
feci bir şekilde ev içinde öldürülmüştü.
Smith’in kadın cinayetlerini saymasının
basit bir amacı var: kamuoyu vicdanı
oluşturmak ve kadın cinayetlerine
dikkat çekmek. Bunu yaparken de kadın cinayetlerinin sıradan bir mesele
olmayıp cinsiyetçi toplum yapısıyla
bağlantısını açığa çıkarmanın önemli
olduğunun altını çiziyor. Smith amacını kendi ifadesiyle şu şekilde ortaya
koymakta: "İngiltere’de ve Galler’de
ev içi şiddete maruz kalarak öldürülen
kadın sayısının haftada iki olduğuna
dair istatistikler herkesçe bilinmekte.
İnsanlar bunu, hiçbir öfke ya da üzüntü
duymadan sıkça tekrar edebiliyorlar.
Cinayetlerin öldürülen kadınlarla bağını
kurarak ve öldürülen kadınların isimlerini kamuoyuna duyurarak benim yapmaya çalıştığım, ortadaki dehşetin ve bu
cinayetlerin kabul edilemez olduğunun
gerçekten hissedilmesini sağlamak".
Kadın cinayetlerine dair gerçek rakamlara ulaşmak ise cinsiyetçi bir toplumda neredeyse imkânsız. Twitter’da
@CountDeadWomen hesaplı bir kullanıcının 15 yaşındaki okul arkadaşının
intiharına dair yazdıkları bunu açıkça
ortaya koymakta. 15 yaşındaki bu kız
öğrenci, erkek arkadaşının tecavüzüne
uğradıktan sonra, babasının kendisini
ailenin namusunu kirlettiği için öldüreceği korkusuyla intihar etmiş. Bu,
doğrudan bir erkeğin işlediği bir cinayet
olmasa da, çok açık ki tecavüz durumunda kadını suçlu sayan ve kadınları
erkek akrabalarının mülkiyetinde gören

bir erkek zihniyetin ürünü. İşte bu tarz
ölümlerin cinsiyetçi toplumla bağı kurulmadığında kadın cinayetlerine dair veriler
resmin sadece bir kısmını göstermekte.
Smith’in öldürülen kadınların isimlerini vermesi ve nasıl öldürüldüklerini
de deşifre etmesi kuşkusuz birilerinin
bam teline basmakta. Fakat "haftada iki
kadın eski partnerleri tarafından öldürülüyor" tarzında verilen istatistiklerin dışında da dikkate alınması gereken başka
veriler var. Örneğin bir başka istatistiğe
göre, İngiltere’de ekonomik durgunluk
esnasında kadına yönelik ev içi şiddet
%17 artarken, aynı dönemde hükümet
kadına yönelik şiddetle mücadele programlarına ayırdığı kaynaklarını azalttı.
Sadece Londra’da bile 2009 yılından bu
yana tacizkâr ilişkilerde kadınların yardım talep ettiği hizmetlere ayrılan bütçe
1,9 milyon sterlin kesintiye uğradı.
Peki kadına yönelik şiddet ve cina-

yetler nasıl önlenebilir? İngiltere’de
2012 yılında yürürlüğe konulan Clare
Kanunu insanlara partnerlerinin polis
kayıtlarını kontrol etme hakkı vermekte.
Bu kanun 2012 yılından beri Manchester,
Wiltshire, Nottingham ve Gwent’de deneme amaçlı uygulanmaktayken, yakın
bir geçmişte tüm İngiltere ve Galler’de
geçerli olmasına karar verildi. Kanunun
isminin Clare olması da tesadüf değil.
Clare Wood 2009 yılında, daha önce
pek çok kadın cinayeti işleyen erkek
arkadaşı tarafından öldürülen genç bir
kadın. Kanun bu tarz cinayetlerin önüne
geçmek için çıkarılmış olsa da, Clare
hayattayken yürürlükte olsa onun hayatını kurtarmaya yarar mıydı şüpheli.
İngiltere’de pek çok kurum, kadın cinayetlerini önlemek için bu gibi kanunlar
çıkarmaktansa polisin kadın cinayetleri
karşısında alacağı tavra odaklanmanın
çok daha etkili olacağı görüşünde.

"Fahişeme" dokunma!
Fransa’da sosyalist iktidar seks işçiliğinin yasaklanmasına dair bir yasayı
parlamentoya getirdi. Yasa, 4 Aralık’ta
138 red oyuna karşı 268 kabul ve 79
eksikle kabul edildi.
Yasa, hem seks işçilerinin hem de
müşterilerin cezalandırılmasını öngörmekte. Öngörülen para cezası 1500 euro,
tekrarlanması durumunda ise 3750 euro.
Caydırıcı para cezalarıyla bu mesleğin
önüne geçilmek istendiği, sosyalist iktidar tarafından net bir şekilde ortaya
konmakta. Yasanın 2014 Temmuz’unda

Senato’da kabul edilmesi ve 2015 başından itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmekte. Yasayla birlikte, seks işçiliği
yapan kadınlara mali destek ve lojman
yardımı da yapılmasıyla sistemsel bir
değişiklik getirmek istendiği söyleniyor.
Yasanın Kasım sonunda mecliste
önerilmesiyle, kamuoyunda da tartışmalar başladı. İlk olarak Fransa’nın
tanınmış şahsiyetleri seks işçiliğini
yasaklayan bu yasaya karşı çıktıklarını
ilan ettiler. Bunlar arasında oyuncular
Catherine Deneuve, Mireille Darc,

şarkıcı Charles Aznavour, Thomas
Dutronc, Jacques Higelin ve eski sosyalist lider Jack Lang de bulunuyor.
Yasaya karşı yapılan bir başka
kamusal protesto da "manifeste de 343
salauds" (343 piçin manifestosu) adıyla
yayımlanan açıklama oldu. Bu adla
aynı zamanda, 1971’de kendilerinin de
kürtaj olduğunu ifşa eden 343 kadına
gönderme de yapılan bu eylemde başı
çekenler arasında da Frederic Beigbeder, Ivan Rioufol, Eric Zemmour ve
Basile de Koch bulunuyor.
feminist
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ABD: Bir eliyle vermeye, öteki eliyle almaya devam...
2010'dan beri Amerika Birleşik
Devletleri'nde en hararetli politik tartışmalara konu olan yeni sağlık sistemi,
Affordable Care Act'in (Karşılanabilir
Sağlık Yasası - ACA, nam-ı diğer
‘Obamacare') yürürlüğe girmesiyle
hizmet vermeye başladı. Elbette, kürtaj
ve doğum kontrolü, sağlık bütçesi
konusundaki pazarlıkları bile gölgede
bırakacak şekilde bu tartışmaların merkezinde yer alıyor. Yasanın yürürlüğe
girmesiyle birlikte, pek çok eyalette
açılan davalar, görece kadın dostu olan
ACA'nın uygulamada kadınlara sunacağı olanakları kısıtlamaya başladı bile.
Orijinal haliyle ACA, işverenlerin
çalışanlarına, doğum kontrolü aygıtları
ve sterilizasyon dâhil gebelik önleyici
hizmetleri de kapsayan sağlık sigortaları yaptırmasını zorunlu kılıyor. Ayrı-

ca tüm yeni sağlık sigortalarının, Gıda
ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı doğum
kontrolü aygıtlarını ekstra ücret ya da
prim düşüşü uygulanmaksızın karşılamasını öngörüyor. Nitekim Guttmacher
Enstitüsü'nün yaptığı araştırma, ACA
2012 Ağustos'unda yürürlüğe girdiğinden beri doğum kontrolü için hiç ücret
ödemeyen kadınların sayısında ciddi
bir artış olduğunu ortaya koyuyor.
Yasanın geçişini engellemeyi başaramayan kürtaj ve doğum kontrolü
karşıtı gruplar, yasanın maddelerini
davalar ve yerel kanunlarla tek tek
geçersiz kılma stratejisi izliyor. Aralık
ayında New York'ta bir federal mahkeme, Katolik kurumları, ACA'nın
doğum kontrolüyle ilgili yaptırımlarından muaf tutmaya karar verdi.
Yine aynı dönemde Michigan eyaleti,

sigorta şirketlerini, ek ücret ödemeden
sağlanacak kürtaj hizmetini planlarına
dâhil etmekten men eden bir yasayı
kabul etti.
Bu esnada Kongre, 2014 yılı içerisinde yoksullara gıda yardımı yapan
SNAP programından ne kadar kesinti
yapılacağını tartışıyor, fakat bu kesintinin özellikle kadınları etkileyeceği
gerçeğini ustalıkla gündem dışı tutuyor.
Kürtaj, doğum kontrolü ve "çalışma
azmi/tembellik" üzerinden yürütülen
ahlâkçı tartışmalar; cinsel eğitimin
yokluğu, cinsellik konusunda yanlış
bilgilendirmenin yaygınlığı, hamilelik
ve annelik izinlerinin kullanılamayışı,
ve sosyal hakların budanışını perdeleyen hareketli gösteriler şeklinde televizyon ekranlarını ve gazete sayfalarını
doldurmaya devam ediyor.

İspanya’nın AKP’si PP mi? Kürtaj yasağı...
İspanya'da kürtaj yasası; kadın
herhangi bir açıklama yapmadan hamileliğin 14. haftasına kadar, ceninde ciddi
riskler görüldüğünde veya annenin sağlığını tehdit eden durumlarda 22 haftaya
kadar, bebeğin tedavi edilemeyecek ağır
bir hastalığı olduğu durumlarda ise sınırsız bir sürede kürtaja izin veriyordu.
İspanya'da geçtiğimiz 20 Kasım'da
yapılan erken genel seçimleri kazanarak
tek başına iktidara gelen sağ görüşlü
Halk Partisi (PP) hükümeti, kürtaj yasasındaki değişikliği, iktidara geldikten
2 yıl sonra gerçekleştirdi. Bakanlar
Kurulu’nda kabul edilen yeni yasada
kürtaj, kadın hakkı olmaktan çıkartılarak, sadece tecavüz ve anne sağlığını
tehdit eden durumlarda yasal sayılıyor.
Hükümetin kürtajla ilgili yasada
değişiklik yapma kararı, tüm İspanya'da
örgütlenen gösterilerle protesto edildi.
300'e yakın kadın örgütünün biraraya
geldiği ''Karar vermek bizi özgür kılıyor''
adlı platform, yasanın Parlamento’da
onaylanmaması için ve kürtaj hakkı

için mücadelelerini
sürdürüyor. Kürtaj
hakkı için sokakları terk etmeyen
kadınlar "Benim
karnım bana ait",
"Anneleri
özgür
bırakın" ve "Kimse
keyfinden
kürtaj
yaptırmıyor" sloganlarını atıyorlar.
Kadın
örgütleri
"Bu yasaya karşı
çıkmak için çok
sebep var. Milyonlarca kadın, güvensiz kürtajın mağduru
olacaktır'' diyorlar.
İktidardaki PP, sadece sermayenin
hizmetinde olmakla kalmayıp, ayrıca
cinsiyetçi ve homofobik bir toplum
modeli dayatmak istiyor. Hükümet daha
önce de İspanya bölgesel yönetimlerine,
kamu sağlığı sistemi içinde lezbiyen ve
bekâr kadınlara yönelik destekli üreme
(yapay döllenme ve laboratuvarda

Doris Lessing’e veda
Nobel ödüllü yazar Doris Lessing, 17
Kasım 2013’te hayata gözlerini yumdu.
Lessing 1919’da İran’da İngiliz uyruklu
bir anne babadan dünyaya gelmiş,
Rodezya’da (bugünkü Zimbabwe) büyümüştü. 14 yaşında okulu, 15 yaşında
ailesini terk etti. 1950’de yayınlanan ve
Türkçe’ye de çevrilen ilk romanı Türkü
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Söylüyor Otlar’da ırkçılık meselesini ele
aldı. 94 yaşında ölene dek yazmayı sürdürdü, çoğu roman ve kısa öykü türünde
olmak üzere 50’den fazla yapıta imza
attı.
Lessing’in başyapıtı olarak kabul edilen ve "kadın hareketinin savaş borusu"
olarak okunan Altın Defter (1962), bugün

döllenme) tedavisini veto etmeleri teklifinde bulunmuştu. Eğer yoksulsanız,
lezbiyenseniz ya da bekârsanız hamile
kalmanızı yasaklayan bu yasa teklifi,
hükümetin kadınlara saldırısının başka
bir boyutuydu.
Cinsiyetçi,
homofobik,
kadın
düşmanı PP hükümetine baktığımızda
"Türkiye’nin AKP’si, İspanya’nın PP’si
mi?" sorusu aklımızdan geçiyor.

feminist edebiyatın klasikleri arasında
sayılıyor. Bu romanda genç yazar Anna
Wulf’un farklı defterlerde topladığı
yüzleşmeleri, parçalanmış kimlikleri ve
özgürleşme süreci anlatılmaktadır.
Nobel Edebiyat Ödülü’nün 112 yıllık
tarihinde bu ödülü kazanabilmiş sadece
13 kadın yazar bulunuyor.

NASIL FEMİNİST OLDUM

Nasıl Feminist Olmasaydım?

Feminizm dedikçe, işaret ettikçe soğuyor, uzaklaşıyor; daha doğallaşmış bir şey
feminizm benim hayatımda galiba, daha "içeriden", daha kaçınılmaz. Başka türlüsü
bilinmeyen bir hayat. Dolayısıyla, benim "nasıl feminist oldum" hikâyem, biraz "nasıl
feminist olmasaydım" hikâyesi aslında

B

Derin Eke

ir kız kardeşin yokluğunda,
dünya benim için nasıl bir
yer olurdu; iki erkek ve oğulseverliğini eşitlikçi retoriğinin ardına saklamış iyi eğitimli - beyaz
bir annenin köşe taşları olduğu bir biyografi neye benzerdi, hiç bilemiyorum.
Kaderci değilim ama, yaşayacağımız
hayatları biz seçmiyoruz nihayetinde.
Olsa olsa bize ‘atanan’ hayatları dönüştürüyoruz; bütün kavgamız bu.
İşte benim femininizmim, içine doğmuş bulunduğum, bana ‘atanmış’ hayatı dönüştürebilmiş olmamın en birinci
sebebi. Hayatımın sihirli değneği. Ne
zamandır birlikteyiz, bilmiyorum ama,
ötemde devinip duran hayatın içinde
hareketli bir şey olduğu kadar, verili
de bir şey benim için feminist olmak.
Yani mesela, hayatımdaki kız kardeşin
varlığına denk bir şey, aşağı yukarı.
Feminizm dedikçe, işaret ettikçe soğuyor, uzaklaşıyor; daha doğallaşmış bir
şey feminizm benim hayatımda galiba,
daha ‘içeriden’, daha kaçınılmaz. Başka
türlüsü bilinmeyen bir hayat. Dolayısıyla, benim ‘nasıl feminist oldum’
hikâyem, biraz ‘nasıl feminist olmasaydım’ hikâyesi aslında.
Küçükken oyuncak evlerin,
Barbie’lerin, büyüdükçe ‘bayan
basketbol takımı’ oyunculuğunun ya da ‘bayan’ yoldaşlığın içine sıkışmak. Orta yaşlara
eriştikçe emlakçısından bakkalına,
komşusundan iş arkadaşına ‘yalnız
yaşayan bayan’, ‘üniversitede çalışan bayan’ diye gidiyor işte… Hasılı
bayan ehliliğine, sakınganlığına hapsolup kalmak. Bir türlü özne olamamak. Nihayetinde, çiğneyip öğütemediğini ehlîleştirir ataerki. ‘Bayan’
bırakır. Kırar. Sakatlayamazsa, en iyi
ihtimalle çocuk bırakır.
‘Kendimi bildim bileli’ derler
ya, benim kendimi bildiğim zamanlar üniversite yıllarıma tekabül ediyor galiba. Taşradan
İstanbul’a, öğrenci hareketinin
12 Eylül’den sonra belki de ilk
defa bunca yükseldiği zamanlarda geldim. Pek öyle, okuma kulüpleri, siyasal flörtler, sempatizanlık

dönemlerim olmadı benim. Örgütlü geldim üniversiteye. O yüzden, üniversite
hayatım örgütün bulunduğu dairenin
kapısından içeri girince başladı benim
için. Şu sosyalizmin her derde deva olduğu zamanlar. Kadınlara da, köylülere
de (hoş, pek sevmezdik), işçilere, açlara, Kürtlere ve topuna. Türkü, Kürdü,

Neresinden tutsan
zor da, bana en ağır
gelen yanı bu toplumun
eşcinsel kadınları "çocuk"
bırakması galiba
eşcinseli ve cümle özgüllüğü olmadığı
gibi, cinsiyeti de olmuyordu komünistlerin. ‘Komünistin cinsiyeti olmaz’ deyişini çok iyi hatırlıyorum, ekabirinden
bir erkek yoldaşın. Olmuyordu ama
nedense, ‘olay mahallinde’ ‘bayan yoldaşlar’ arkada dursun isteniyor, çayları
‘bayan yoldaşlar’ getiriyor, olası gözaltı
an’larında erkek yoldaşların her derde
deva ‘bayan yoldaşlar’ı olarak derhal
‘dam’a dönüşüyorduk, elimiz tutulu-

Özlem Çelik

veriliyordu sokak ortasında. Buradan
bakınca, benim için bir tür ‘cinsiyetimi geri kazanma’ mücadelesi feminizm
aynı zamanda. Komünistin kadını da
oluyormuş çünkü, eşcinseli de. Hatta
aynı an’da bu ikisi birden olunduğunda,
komünistlikte sınıf da düşülüyormuş.
Öyle çok söylenir ki, handiyse deyime dönecek: ‘Bu toplumda eşcinsel
olmak zor. Eşcinsel ve kadın olmak çok
daha zor’. Öyle hakikaten. Neresinden
tutsan zor da, bana en ağır gelen yanı
bu toplumun eşcinsel kadınları "çocuk"
bırakması galiba. Hiçbir zaman aileyle tanıştıracak bir sevgiliniz olmadığı
için, yaşınız ve sıranız ne olursa olsun,
ailede hep en küçük kalansınızdır. Aile
ekonomisine intikal edemediğinizden
-yaşamanın ekonomik bedelini iki kişi
üstleniyor olmanız bir şeyi değiştirmez,
toplum finansal ortaklığınızı onaylamadıktan sonra- orta sınıf ailenin yardıma
muhtaçlık fonundan bir ‘malul’ olarak
her daim yararlanmanız beklenir; ve
elbette bunun bedelini özgürlüğünüzle ödersiniz. Cinsel yöneliminiz en iyi
ihtimalle tercih sayıldığından, toplumun ‘çiftleştirip üretime geçirme’
baskısından muaf değilsinizdir
şüphesiz. İlkin bir yetişkin gibi
ciddiye alınır, evlenmekle ilgili
fikirlerinizi açıkladığınızda derhal çocukluğa rücu ettirilirsiniz.
İçinde sevgilinizle yaşadığınız,
dostlarınızı ağırladığınız, elektrik faturalarını ödediğiniz ev hiç
kurtulamaz öğrenci evi olmaktan.
Sevgilinizle dahi yaşasanız, evliliğin vaat ettiği mahremiyet size tanınmaz. Dolayısıyla, bu toplumda
feminist eşcinsel kadınların mücadelesi, yetişkinliklerini geri kazanma mücadelesidir aynı zamanda.
Bu anlattıklarım hayatımın sadece iki kıyısının hikâyesi aslında.
Her bir kıyıda ayrı mücadele, çoğunuzun malumu. Bazen bıktırırcasına. Çok yorucu, evet. Arkama yaslanıp iki elimi göğsümde
kavuşturup hayatı seyre dalmak
istemez miydim ben de? İsterdim
elbette "bir bayan olarak". Ama bu
hayatı seçtim ben. Başka türlü bir
hayat bilmiyorum ben, kızkardeşimsiz bir hayat.
feminist
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Cynthia Cockburn Londra’da Feminizm Konferansı’ndan aktarıyor:

Bütünsel feminist direniş stratejileri oluşturmak
Aynı zamanda bu feminist kuşak çok iyi biliyor ki kadınların isyanı yeni değil.
90’lar ve 2000’li yıllarda biraz geriye düşen bir hareketi, annelerinin, anneanne ve
babaannelerinin İkinci Dalga Feminizmini tekrar canlandırdıklarının bilincindeler

B

Kısaltarak çeviren: Balca Ergener

ritanya'da son beş yılda feminist aktivizm etkileyici bir
şekilde canlandı. The London
Feminist Network, UK Feminista, Black Feminists, Feminist Fightback, Radfem, Object, the Feminist Library, the F-word gibi gruplar internette ve
sokaklarda önemli bir varlık gösteriyor,
birçok pratik kampanya yürütüyor, tartışmalar düzenliyor...
Genelde otuz yaşından genç olan bu
feministlerin çoğu Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra dünyaya gelmiş. 21. yüzyıl
kadınının doğuştan "eşit" ve "özgür" olduğu iddiasının bir parodi olduğunu, hayatlarına egemen olan gerçeğin her geçen
yıl daha da açgözlüleşen ve bizi daha da
çok sömüren neoliberal kapitalizm içinde
doğrudan patriyarkal kadın düşmanlığı
olduğunu fark etmenin yarattığı şok etkisine tepki veriyorlar. Aynı zamanda bu
feminist kuşak çok iyi biliyor ki kadınların isyanı yeni değil. 90'lar ve 2000'li
yıllarda biraz geriye düşen bir hareketi,
annelerinin, anneanne ve babaannelerinin İkinci Dalga Feminizmini tekrar canlandırdıklarının bilincindeler.
2008'den beri neredeyse her sene
düzenlenen büyük toplantılardan en yenisi, "Londra'da Feminizm" (Feminism
in London) 26 Ekim 2013'te Eğitim
Enstitüsü'nde 750 katılımcıyla gerçekleştirildi. Başkaları farklı düşünebilir
ama bence konferansta genç çoğunluğun
yanı sıra orta ve daha yaşlı kadınların kalabalık katılımı dikkat çekiciydi. Ve de
bu bir sebep mi sonuç mu tam söylemek
mümkün değil ama bu yılki sunumlarda
ve tartışmalarda ele alınan feminist meseleler ve analizler daha kapsamlı ve derinlikliydi.
(...)
Benim organizasyonunda yer aldığım
bir atölye çalışması, feminist analizin kapsamını geleneksel olarak sola, sosyalizme,
emperyalizm, milliyetçilik ve ırkçılık karşıtı hareketlere özgü ilgi alanlarına doğru
genişletmek amacıyla "iktidar" meselesini
doğrudan hedef alıyordu. Çalışmaya verdiğimiz başlık şöyleydi: "Bağlantılı İktidar Sistemlerine Meydan Okumak: Bütünsel bir Feminizme Doğru."
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Eğer sendikamızdaki
erkekler kendilerine
gelip otel zincirinin
kadınları sömürmesine
karşı harekete geçmezse
ve dahası sendikada
erkeklerin çıkarlarını
öncelikli olarak
görürlerse, biz kadınların
kendi sendika şubemizi
kurmamız gerekebilir

(...)
Kolaylaştırıcımız Brigitte Lechner'di
ve platformda tema üzerine kısa giriş
konuşmaları yapmak üzere ben, Southall Black Sisters grubundan Pragna
Patel, Red Pepper dergisinden Jenny
Nelson ve Manchester ve İstanbul'da
yaşayan ve çalışan ve Türkiye'deki Sosyalist Feminist Kolektif'te aktif olan Ece
Kocabıçak vardı. Salon her birinde 10
katılımcının oturduğu 16 masaya bölünmüştü. Zamanımızın çoğunu bu masalarda, kadınların bireysel olarak iktidar
ilişkilerinin yanlış ucunda yer almakla
ilgili deneyimleri ve kolektif feminist
direniş stratejileri geliştirmek üzerine
konuşmaya odaklandıkları küçük grup
tartışmalarına ayırdık.
Bu tartışmalara bir başlangıç noktası
sunarken yapmaya çalıştığımız, iktida-

rın nasıl işlediği üzerine görüşlerimizi
paylaşmak oldu. Benim düşüncem aşağı
yukarı şöyle: Hepimiz, sen, ben, herkes,
bireysel olarak aramızdaki farklılıklar
yüzünden karmaşıklaşan ilişkiler yaşıyor. Erkek/kadın, beyaz/siyah, sermaye
sahibi sınıf/işçi sınıfı. Ve bu farklılıklar
avantaj ve dezavantajlarla ilişkilendiriliyor. Son yıllarda bu farklı düzeyleri
kesen eşitsizliklere "kesişen" eşitsizlikler demeyi öğrendik. Şu anlamda kesişiyorlar: Her bir farklılık (benim ötekilerden farklılığım) diğer farklılıkların
deneyimlenmesinde etkili oluyor.
Fakat sadece birbirimize bireysel
olarak iktidar uygulamıyoruz. Çok eskilere dayanan ve küreselleşen iktidar sistemleri -kapitalist üretim tarzı, patriyarkal toplumsal cinsiyet düzeni, ırkçı ulus
devlet sistemi- tarafından birbirimizle
ilişkili olarak konumlandırılıyoruz. Benim görüşüme göre, bunun gibi iktidar
ilişkileri üzerimizde orta düzey kurumlar dolayımıyla etkili oluyor. Çok uluslu
şirketler; kiliseler, sinagoglar ve camiler; hukuk sistemleri; geleneksel aile
yapıları gibi. Çok uluslu şirket; evet,
sermaye sahiplerinin işçiler ve tüketiciler üzerinde iktidar kurdukları sınıflı bir
sistem bu, fakat aynı zamanda erkeklerin yönetim kurullarında, kadınların
klavye başında olduğu bir fallokrasi.
Veya, daha ileri gidersek, beyaz erkeklerin yönetim kurullarında, siyah, azın-

TECRÜBEDEN TERCÜMELER
lık ve farklı etnik gruplardan kadınların
dikiş makinalarının ve yazar kasaların
başında olduğunu gözlemleyebiliriz.

Fakat sadece birbirimize
bireysel olarak iktidar
uygulamıyoruz. Çok
eskilere dayanan ve
küreselleşen iktidar
sistemleri -kapitalist
üretim tarzı, patriyarkal
toplumsal cinsiyet
düzeni, ırkçı ulus devlet
sistemi- tarafından
birbirimizle ilişkili olarak
konumlandırılıyoruz
Sonuçta ben şöyle görüyorum: İktidar ilişkileri, büyük sistemik düzeyde,
kurumların orta düzeyinde ve senin, benim ve onun bireysel düzeylerinde kesişiyor. Atölye çalışmamızın başlığında
bahsettiğimiz "bağlantılı iktidar ilişkileri" bu anlama geliyor. Birbirinden ayrılmaları mümkün değil. Birbirlerinin
içinden geçerek işliyorlar, birbirlerini
etkiliyorlar ve şekillendiriyorlar.
Bu, kadın hareketi için ne anlama
geliyor? Bence evet, sistemli erkek
şiddetine ve erkeklerin bedenlerimizi
denetlemesine karşı mücadele etmeliyiz, radikal feminizmde yaptığımız
gibi. Ama bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Odadakilerden bir anlığına benim büyük bir otel zincirinde
çalıştığımı hayal etmelerini istedim.
Yönetimin neredeyse tamamen erkek
olduğunu ve biz oda hizmetlilerinin hepimizin kadın olduğunu anlattım. Biz,
ne yönetimin ne de sendikamızın, oda
hizmetlilerinin erkek müşterilerin cinsel tacizlerinden korunması taleplerimizi ciddiye almasını sağlayamıyoruz.
Burada patriyarkaya karşı bir mücadelemiz var ve mesele sadece patronlar
da değil! Eğer sendikamızdaki erkekler
kendilerine gelip otel zincirinin kadınları sömürmesine karşı harekete geçmezse ve dahası sendikada erkeklerin
çıkarlarını öncelikli olarak görürlerse,
biz kadınların kendi sendika şubemizi
kurmamız gerekebilir. Fakat bir yandan
da otel yönetimi biz işçilerin çoğunu,
kadın ve erkekleri, çağrı üzerine esnek
çalıştırmaya uğraşıyor. Bizim sermayeye karşı bu klasik mücadelede dayanışmaya ihtiyacımız var. Bu kadarla
da bitmiyor. Irk ayrımcılığı cephesinde
bizi bekleyen başka bir mücadele daha
var. Oteldeki mutfak temizlik işleri güneydoğu Asyalıların kırılgan göçmen
emeğini sömürerek büyük kârlar elde

eden taşeron bir şirkete verilmek üzere.
Bu durumda benim ihtiyaç duyduğum feminist, sosyalist ve ırkçılık karşıtı bir direniş stratejisi. En azından!
Baskı ve sömürünün bütün boyutlarını
algılamayan ve bunlara direnmeyen bir
kadın hareketinin bir otel çalışanı olarak bana hiçbir yararı yok. Bütünsel bir
harekete, bütünsel bir feminizme ihtiyacım var.
Hükümetin ekonomik krizle baş
ediş biçimi ve özelikle de kamu harcamalarının ve hizmetlerinin vahşice kesilmesi, kapitalist/sınıf ve patriyarkal/
toplumsal cinsiyet sistemlerinin birbirine geçmesinin başka bir açık örneği.
Jenny Nelson, Women's Budget Group
raporundan aktardığı bilgilerle kadınların kamu sektöründeki kesintilerden
orantısız biçimde etkilendiğine dair
somut kanıtlar sundu. Özellikle yalnız
ebeveynler ve çoğunlukla tek emekli
maaşı alan kişiler olarak erkeklere nazaran sosyal haklar ve hizmetler açısından çok daha fazla şey kaybettik. Jenny
nerede karşımıza çıkarlarsa çıksınlar
yapısal eşitsizliklerle yüzleşmemizi
öneriyor: "Kesintilere karşı var olan
mücadelelerle ilişkiye geçelim. Burada
birbirimizle ve dünya çevresindeki kadınlarla dayanışma içinde olalım."
Ece Kocabıçak ise insanların emek
gücünü sömürenlerin sadece kapitalist
sınıf olduğu ve patriyarkanın sadece
bir "baskı" unsuru olduğu fikrinin ötesine geçme ihtiyacını vurguladı. Patriyarkanın da bir sömürü sistemi olduğunun altını çizdi. Erkekler evrensel
olarak kadınların emek gücünü sömürüyorlar. Kadınlar evde gece gündüz
aile üyelerine hizmet ve bakım veriyor.
Ve özellikle daha yoksul ülkelerde kadınlar kocalarının, babalarının veya
başka erkek akrabalarının sahip olduğu
küçük ve orta büyüklükte tarlalarda ve
başka işyerlerinde ücretsiz üretim işçileri olarak çalışıyorlar. Patriyarka da
kapitalizm gibi bir sömürü sistemi ve
bu iki sistem birlikte işliyor, birbirlerini şekillendiriyor.
Pragna Patel, Southall Black Sisters
isimli, ev içi şiddete maruz kalmış siyah ve farklı etnik gruplara mensup kadınlara sığınak ve destek hizmeti veren
uzun ömürlü bir feminist örgütün kurucularından. Patel de bize, "kesişim"
(intersectionality) meselesinin henüz
moda bir terim haline gelmeden öncesinden bu yana SBS örgütünün politikalarının bir parçası olduğunu söyledi:
"Bu, farklı ve çeşitli ayrımcılık ve baskı sistemlerinin iktidar ve ayrıcalıkları
yeniden üretme biçimleriyle uğraşmak
anlamına geliyor." Sol sık sık SBS'yi

Müslüman, Hindu ve başka topluluklardaki patriyarkal düzeni eleştirdikleri
için ırkçılığı teşvik etmekle suçluyor.
Onların cevabı ise sessiz kalmanın
baskıya göz yummak olacağı. "Bunun
yerine yapmamız gereken sınıf ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ırkçılık ve
baskının başka biçimlerine aynı anda
karşı duracak bir ittifak ve dayanışma
politikasıyla her türlü baskıya direnme
biçimleri bulmak."
Yani, atölye çalışmamızın tahayyül
etmeyi amaçladığı bütünsel femizmden
anladığımız, sadece fallokratik toplumsal cinsiyet rejimlerine değil, hayatları
ve kaynakları yağmalayan aynı derecede korkunç kapitalist üretim biçimine
ve ulus devlete içkin olan emparyalist,
küstah ve ırkçı egemenliklere tepki
verme kapasitesi.

Hepimiz, sen, ben,
herkes, bireysel olarak
aramızdaki farklılıklar
yüzünden karmaşıklaşan
ilişkiler yaşıyor (…) Ve
bu farklılıklar avantaj
ve dezavantajlarla
ilişkilendiriliyor. Son
yıllarda bu farklı düzeyleri
kesen eşitsizliklere
"kesişen" eşitsizlikler
demeyi öğrendik
(...)
Finn Mackay konferansın kapanışında yaptığı kışkırtıcı konuşmasında
çok güzel özetledi: "Politikada, savaşlarda, barışta, kültürde, hukukta ve
kalkınmada biz kadınlara dokunmayan hiçbir şey yok." Bütün bu alanlar,
mekânlar ve süreçlerin feminist direnişe ihtiyacı var. Ve yanlış anlaşılmasın, hepsinde örgütleneceğimiz sadece
kadınlara ait alanlara ihtiyacımız var.
Bizim bütünsel feminist mücadelemiz
sadece kadın olarak kadınlara fayda
sağlamayacak. Kadınlara işçi olarak,
kadınlara siyah ve etnik vatandaşlar
olarak, sakat olarak, yaşlı olarak fayda sağlayacak. Ayrıca, kapitalizm ve
patriyarka tarafından sömürülen bazı
beyaz insanlara fayda sağlayacak. Kapitalizmin derinlemesine sömürdüğü
ve ırkçılığın marjinalleştirdiği erkek
insanlara fayda sağlayacak. (...) Finn'in
dediği gibi, "Kim eşit olmayan erkeklerle eşit olmak ister?" Veya Pragna'nin
dediği gibi, "Feministlerin karşı karşıya olduğu nihai soru şu: Diğer erkek ve
kadınlar özgür olmadan özgürleşmemiz mümkün mü?"
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Barış İçin Kadın Girişimi

Çözüm Süreci Özet Raporu 25 Ocak 2014

B

arış için Kadın Girişimi
(BİKG), Ocak 2013'te çözüm
sürecinin başlamasının hemen ardından, çok sayıda kadınla birlikte dünyada kadınların savaş
ve barış süreçlerindeki rollerini araştırmış; Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir
ve Van gibi çeşitli şehirlerde kadınların
barıştan beklentilerinin nasıl ortaklaştırılabileceği ve görünür kılınabileceğine
dair tartışmalar yürütmüş ve atölyeler
yapmıştır. Dünya barış süreci örneklerinin dikkatle irdelendiği bu toplantılar
ve araştırmalarda, savaşlarda kadın bedeninin de bir savaş alanı haline geldiği
ve kadınların savaştan mağdur oldukları
kadar barış aktivistleri olarak güçlendikleri de görülmüştür. Yine, bu çalışmaların sonucunda;
1) Barış süreçlerinin toplumsal
mutabakatın yeniden şekillendirildiği
süreçler olduğu,
2) Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece katılmasının kalıcı
ve sürdürülebilir bir barış için olmazsa
olmaz bir koşul olduğu; ve
3) Kadınların barış süreçlerinde
egemenlik paylaşımı yerine savaş sırasında oluşan yaraların sarılması ile
tazmin ve telafi mekanizmalarının oluşması konusuna yoğunlaştıkları ortaya
çıkarılmıştır.
Bu görüşlerden hareketle; BİKG 4
Mayıs 2013'te Boğaziçi Üniversitesi’nde
"Kadınlar barış sürecinde aktif rol alıyor" başlıklı, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 200 kadının katıldığı bir
konferans düzenlemiştir. Bu toplantıya katılan çeşitli kesimlerden kadınlar,
Türkiye’nin BM’nin 1325 sayılı kararı
doğrultusunda hareket etmesinin kadınların barış sürecine katılımı açısından
çok önemli olduğu sonucuna varmışlardır. 1325 sayılı (ve 2013 yılında daha da
güçlü vurgularla çıkan 2122 sayılı) karar
kadınların hem tüm barış görüşmelerine
katılmalarını, hem de her aşamada kadın
sorunlarının masaya getirilmesini öngörür. BİKG, kadınların barış talepleri ve
barış sürecine nasıl katılacakları konusunda, toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, bir dizi temas ve gözlemlerde
bulunmuş; bu çalışmalar sonucunda
kadınların barış süreçlerine katılımıyla
ilgili öneriler geliştirmiştir. Elinizdeki
rapor bu çalışmaları kapsamaktadır.
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BİKG, yukarıda sayılanlar ışığında,
kadınların çözüm sürecinin tarafı olduğu fikrinden hareket eder. Kadınlar
savaştan erkeklerden farklı şekillerde
etkilenir, çatışmaları farklı şekilde deneyimler ve çok çeşitli hak ihlallerine
uğrarlar. Cinsiyet eşitliğini sağlayacak
ve kadınların mağduriyetlerini gidererek onları güçlendirecek barış süreçlerinin yaratılması için, kadınların sürecin
her alanında eşit temsil edilmesi, kadın
hakikatlerinin belgelenmesi, kadınların
insani güvenliğini sağlayacak siyasetlerin geliştirilmesi ve kadınların kamusal
alanda, siyasette, toplumsal ve ekonomik yeniden yapılanmada eşit güç olarak var olmalarını sağlayacak yasaların
hazırlanması, barış sürecinin önceliklerinden olmalı; bunlar bir ulusal plan çerçevesinde ve katılımcı ve şeffaf bir yöntem geliştirilerek hayata geçirilmelidir.
Oysa Türkiye’de süren çözüm sürecine kadınların katılımı çok sınırlı kalmıştır. Ocak 2013-Ocak 2014 tarihleri
arasında Türkiye’de çözüm ile ilgili iki
resmi yapı kurulmuştur. Bunlar sivil bir
inisiyatif olarak oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi çatısı altında kurulan Çözüm
Süreci Komisyonu’dur. Akil İnsanlar
Heyeti’ni oluşturan 63 kişiden sadece
12’si kadındı. Yani heyetin içinde kadınlar %19 oranında temsil ediliyordu.
Meclis çatısında kurulmuş olan ve çözüm sürecinin ikinci resmi mekanizması olarak tasarlanan 11 kişilik Çözüm
Süreci Komisyonu’nda ise sadece bir
kadın milletvekili görev yapmaktadır.
Türkiye’deki cinsiyet eşitsizliği barış
sürecine de yansımıştır.
Müzakereyi Yürüten Siyasi Taraflarla Temaslar
BİKG, hükümet, Abdullah Öcalan,
TBMM, BDP ve KCK’nin doğrudan
ya da dolaylı olarak katıldığı müzakere
sürecine, kadınların da bir taraf olarak
katılabilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. BİKG, şu ana kadar, Meclis
çatısında kurulmuş olan Çözüm Süreci
Komisyonu’nda bir sunum yapmış, AK
Parti, CHP ve BDP’li kadın milletvekilleri, sivil toplumdan kadınlar ve KCK’li
kadınlarla bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir.
Tüm görüşmelerden çıkan sonuç,
Meclis’teki mevcut dengeler ve partiler arası anlayış farkı sebebiyle, kadın-

ların ortak hareket edip barış sürecinde
kadınların sesini yükseltme olasılığının
düşük olduğudur. Ancak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
(KEFEK) örneğinde olduğu gibi bazı
noktalarda farklı partilerden kadınların
ortaklaşabilmiş oldukları anlaşılmıştır.
Çözüm sürecinde, TBMM KEFEK gibi
bir yapının kurulması, buna barış çalışması yapan kadınlar ve kadın kurumlarının da dâhil edilmesi ve bu yapının
barış ve kadın meselesinde daha aktif ve
partiler üstü bir rol oynaması gerekmektedir. Böyle bir yapı BM’nin 1325 sayılı
kararını hem gündeme getirebilir, hem
de uygulanmasında rol oynayabilir.
BİKG, 4 Mayıs 2013 tarihinde düzenlediği konferansta alınan kararlar
ve belirlediği eylem planı çerçevesinde Ağustos 2013’te KCK’nin kadın
bileşeni KJB (Koma Jinên Bilind) yönetimi ile görüşmüştür. Bu görüşmede
Türkiye’nin de resmi olarak tanıdığı
ve bazı örneklerle denetleyicisi olduğu
BM’nin 1325 numaralı kararının barış
müzakereleri sürecinde yürürlüğe konması ve işletilmesi gerektiği BİKG tarafından dile getirilmiş, ve KCK’li kadınların halihazırda karar mekanizmalarında ve barış süreçlerinde eşit bir biçimde
temsil edildiği de görülmüştür.
Yerel ve Toplumsal Kesimler Nezdinde Yapılan Gözlemler
BİKG aldığı kararlar doğrultusunda
çözüm sürecinin farklı toplumsal kesimlerde nasıl yaşandığını ya da algılandığını anlamaya yönelik bir dizi gözlemde
bulunmuştur. Bunlardan ilki 8 Mayıs
2013 tarihinde PKK'li grupların sınırdan ilk çekilmelerini izlemek üzere gazetecilerle birlikte Behdinan'ın Metina
bölgesinde gerçekleşmiş, sıfır noktasına
gelen PKK’li kadınların çekilmekle ilgili kaygı ve kuşkularının olduğu gözlenmiştir. Daha sonra Lice, Dersim, Diyarbakır, Doğu Beyazıt, Ceylanpınar’da
yapılan gözlemler bu kaygının oralarda
da yaygın olduğunu ve bunun en başta
PKK gerillaların kadınları, askeri güçlerin taciz ve tecavüzlerinden, aile içi
şiddetten, kısaca erkek egemenliğinin
en hoyrat biçimlerinden korumasından
ve il ve ilçelerdeki kadınların dağlardaki silahlı kadınları yıllarca çekilen acılar karşısında hak arayan çocukları gibi
görmelerinden kaynaklandığını göstermiştir. Aynı şekilde Demokratik Özgür

Kadın Hareketi’nin güçlü olduğu yerlerde de kadınlar bir çok alanda kendilerini
savunabilmektedirler.
Ankara, Antalya, Bursa ve Çanakkale gibi Batı illerinde yapılan ziyaretlerde ise partili kadınların çözüm sürecini
kendi partilerinin bakışları çerçevesinde
değerlendirdikleri, siyasi yapılara daha
uzak kadınların ise gündelik hayatlarını siyaset üzerinden kurmadıkları için
farklı etnik ve inanç gruplarına ait kadınlara ahlaki ve vicdani yönden yaklaşıp onlarla erkeklere nazaran daha kolay
bağlar kurulabilmesine olanak tanıyacağı da anlaşılmıştır. Batı illerinde yaşayan Kürt kadınlar ise, siyaset yapma
ve toplumsal alanda var olma sıkıntıları
yaşamanın yanı sıra, gündelik hayatta
da ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıya
kaldıklarını anlatmışlardır.
BİKG’nin tesbitine göre medyanın
Gezi protestolarını haberleştirmeyerek
yanlı olduğunu göstermesi ve kolluk
güçlerinin protestoculara karşı şiddet
kullanması, 90’larda Kürt bölgelerinde
yapılanların daha geniş kesimlerce anlaşılmasını sağlamaya yaramıştır. Gezi
protestoları, barış talebinin çözüm sürecinin dışında kalmış olan kesimlere
ulaşmasını mümkün kılmıştır. Özellikle Gezi Parkı’nda ve daha sonra çeşitli yerel parklarda kurulan forumların
toplumun hakikatleri öğrenme arzusu-

nu geliştirdiği, barış sürecine desteği
arttırdığı ve barışın toplumsallaşmasını
kolaylaştırdığı gözlemlenmiştir. Ancak,
protestolar ve yerel forumlar, farklı fikir
ve inançtaki kadınlar arasındaki zemini
bir yandan güçlendirirken, zaman zaman da bazı kadınları dışarda bırakmış
ve tedirgin etmiştir.
BİKG birçok kadın örgütüyle, barış
konusunda fikirlerini almak ve birlikte
yapılacak projeleri konuşmak üzere temas kurmuştur. 19 Ocak 2013 tarihinde
Hazar Derneği ve CHP’den kadınlarla
başlayan ve ulusal ve uluslararası birçok
konferans ve çalıştaya katılımlarla sürdürülen bu temaslar sonucunda BİKG,
siyasi ve ideolojik farkların çözüme
yaklaşımda belirleyici olduğunu ve kadınların arasında fikir ayrılıkları olmasına rağmen farklı hakikatlerin paylaşılması ve kadınların somut sorunlarını ve
taleplerini dile getirmelerinin bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırma potansiyelini
taşıdığını tespit etmiştir. BİKG, temas
ve gözlemleri sonucunda siyasi ve toplumsal alanlarda kadınların barışın bir
tarafı olarak temsil edilmeleri gerektiği
görüşünü pekiştirmiştir.
Kalıcı Bir Barışın Sağlanması İçin
Öneriler
BİKG, bugün itibarıyla, Türkiye’de
genelde Kürt halkının özelde ise Kürt
kadınlarının çok ciddi hukuki, kültürel,

toplumsal ve ekonomik güvenlik sorunları olduğunu saptamıştır. Bu sorunların
başlıcaları savaştan kaynaklı kayıplar,
koruculuk sistemi, mülksüzleştirme,
tutuklanma tehdidi ve güvenlik güçlerinden kaynaklı taciz, tecavüz ve yargısızlık ile birlikte artan erkek egemen
söylem ve pratiklerdir. Kürt kadınlarının güvenliğinin sağlanması için öncelikle Kürdistan bölgesinde güvenlik
güçlerinin sayısının azaltılması, kalekol yapımlarının derhal durdurulması,
ve insan odaklı güvenlik reformlarının
geliştirilmesi, kadınların toplum içinde güçlenmesini hedefleyecek cinsiyet
eşitliğinin sağlanması ve anadilde eğitim gibi farklılıklara duyarlı bir anayasanın hazırlanması, savaştan kaynaklı
zararların kadınları eşit hak sahibi kabul
edecek şekilde telafi edilmesi, savaşın
kadınlara doğrudan ve dolaylı etkilerinin ortaya çıkarılması, savaş suçlularının yargılanması ve hakikatlerin ortaya
çıkartılması gerekmektedir. Ayrıca Batı
şehirlerindeki ayrımcılığa karşı bir siyasetin de geliştirilmesi gerekmektedir.
Tüm bunlar aynı zamanda BM'nin 1325
sayılı kararında da yer almaktadır.
Barış İçin Kadın Girişimi, çözüm sürecinin kadınların toplumsal yaşama eşit
bir biçimde katılımını sağlayacak bir
barışa dönüşmesi için çalışmaya devam
edecektir.
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8 MART YAKLAŞIRKEN...
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Erkekler evlere
Erkekler evlere yemek yapmaya
Erkekler evlere ütü yapmaya

Erkeklere, devlete, AKP’ye

kimseye çocuk borcumuz yok!
‘Evde kaldım’ hayat bana kaldı
Sıcak yuva masalı sizin olsun, hayat bizim
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Boşandım hayat
Susma haykır lezbiyenler vardır!
Anne/eş olmak için
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doğmadım; aile dış
Evlere hapsedilmediğimiz, özgürce dolaşabildiğimiz bir kent için
22 Aralık 2013'te, Kadıköy'de, İstanbul Kent Mitingi'ndeydik!

1. Feminist Hafta Sonu Çağrısı - Şubat 1989

