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16 Mayıs 2014, Kadıköy - İstanbul   

Kaza değil katliam! 
Soma’yı unutmayacağız...
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İÇİNDEKİLER

Elinizdeki bu sayı “Kadın Cinayetlerine İsyanda-
yız!” kampanyasının başlamasıyla birçok şehirden 
feminist kadınların enerjisini de içine katarak hazır-
landı. Kadınları aileye, evliliğe hapsetmeye çalışan ve 
şiddete iten politikalar, hayata dair kendi tercihlerini 
gerçekleştirmeye, boşanmaya çalışan kadınları ko-
rumuyor. Yargı desteğiyle, kadınların canlarına kast 
eden erkekler cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Devle-
tin sessizliğini protesto etmek üzere kadın örgütleri 
ASPB İstanbul İl Müdürlüğü’nde bir eylem gerçek-
leştirerek, hazırladıkları bildiriyi burada okudular ve 
pankartlarını binaya asarak kampanyanın açılışını 
yaptılar. Kadın Cinayetlerine İsyandayız Kampanyası 
bir yandan kadınların hayatlarının artık sistematik bir 
halde erkekler tarafından ellerinden alındığına dikkat 
çekerken, diğer yandan dayanışmaya çağırıyor ve ka-
dınları güçlendirmeyi hedefliyor. Kadın Cinayetleri 
aynı zamanda bu sayıda mini dosya konusu olarak 
kampanyadan dava süreçlerine, öz savunma yolla-
rından trans ve lezbiyen LGBTİ cinayetlerine farklı 
konu başlıkları altında ele alınıyor. Bu dosyada kam-
panya hakkında bir yazıyı da bulabilirsiniz.  

Geçtiğimiz bir yılda toplumsal hareketlerden 
muhafazakârlığın türlü görünümlerine kadar farklı 
konuları ele aldık, feminist bakış açısını öne çıkara-
rak sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu sayıda ise biraz 
daha kendimizden, kadın olma halimizden yola çıka-
rak cinsel özgürlüğümüz üzerine düşünüyoruz. Pat-
riyarka ve kapitalizm erkekleri kayırırken kadınların 
cinselliğini ortaya koymasını hangi yollarla, nasıl 
etkiliyor? Kadınların cinsel özgürlükleri hangi ola-
naklar ve sınırlılıklar ile örülü? Bu soruları düşünüp 
tartışırken ortaya çıkan yazılar bir ana dosya konusu 
olarak bu sayıya adını koydu. 

Gündemin ana başlıklarından öne çıkan konular 
kadınlar için ve kadınların gözünden bu sayıda da 
yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde feminist 
siyasetin sesini duyuran, ezilenlerin dayanışmasını 
destekleyen tarafta olmanın irdelendiği “Cumhurbaş-
kanlığı ve feminist siyaset” bunlardan biri. Neolibera-
lizmin patriyarka ile buluşma noktalarını irdeleyerek 
gündelik olanın bu yapısal güçler tarafından nasıl et-
kilendiğini gösteren başka bir yazı da onu izliyor. Pat-
riyarkanın özel alanı gizli ve ayrı tutmakta, görünmez 
kılmaktaki çıkarını ve özel alanın politik olduğunu bir 
kez daha öne çıkaran bir diğer yazı ise flört şiddeti 
üzerine. 

Cynthia Cockburn ile söyleşinin ikinci kısmı de-
vam ederken, anneliğin bir kez daha el değmemiş 
açılardan sorgulandığı, her birimizin yaşantısına en 
azından bir yerinden dokunacağını düşündüğümüz 
Annemle Konuşmalar kitabının yazarı Şöhret Baltaş 
ile olan söyleşi de dergimizde yerini aldı. Vegan fe-
minizm ve kitap tanıtımı yazılarının yanı sıra, eli-
nizdeki sayının beden, bellek, kadınlık halleri, nasıl 
feminist oldum ve mutfak cadıları bölümlerinin de 
ayrıca ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Keyifli oku-
malar dileriz!
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2014 yerel seçim kampanyası-
nın başlangıcından beri siyasi 
kamplaşmanın bir yanında 

yeni muhafazakârlıktan dindar Müslü-
manlığa evrilen, neoliberal-otoriter bir 
rejime giden AKP/Tayyip Erdoğan var. 
Diğer yanında ise milliyetçi, “laik”çi, 
AKP’nin hırsızlıklarını gündemde tut-
maya çalışan ve son bir yıldır otoriter-
likte ve anti demokratiklikte Tayyip 
Erdoğan’dan hiçbir eksiği olmayan 
AKP’nin eski ortağı Fettullah Gülen ile 
ittifak yapan MHP-CHP koalisyonu var. 
Her iki tarafın da neoliberalliği ve ser-
maye yandaşlığı elde var bir. Dindarlığın 
artışı erkek egemenliğine başka bir güçlü 
boyut katıyor olsa da, bir tarafında Tay-
yip Erdoğan’ın, bir tarafında Fettullah 
Gülen ve Devlet Bahçeli’nin olduğu bir 
denklemde kim daha dindar ve daha er-
kek egemen tartışması, feminist siyaset 
açısından temel belirleyici zaten değil. 
Kılıçdaroğlu’nun, yerel seçim aday-
lıkları (Sarıgül ve Yavaş) ile başlayıp 
Cumhurbaşkanı adaylığı ile devam eden 
süreçte, AKP’nin Sünni İslam eksenli 
hegemonya girişimine Türk-İslam sente-
ziyle yanıt aradığını görmüş olduk. So-
nuçta Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşinin 
başının açık olması ile sınırlı bir laiklik 
anlayışı, CHP’nin ulusalcı kanadı için de 
yeterli olmadı. Ancak bu kanadın muh-
temel adayları arasında adı geçen Emine 
Ülker Tarhan’ın, AKP’nin arka çıktığı 
katliamları sayarken Roboski ve Lice’yi 
anmaması ulusalcıların ezilenler adına 
kurulacak herhangi bir siyasi cephede 
neden yer alamayacağını da bir kez daha 
gösterdi. Kuşkusuz bu kamplaşmanın 
dışında ezilenlerden yana bir siyasi hat 
da mevcut. HDP/BDP’nin yanı sıra, bu 
zeminde yer almayan sosyalist sol grup-
lar-partiler, Gezi forumları, kent hareket-
leri, sendikalar, odalar, LGBTİ hareket 
ve feminist hareket vb. ezilenlerden, yok 
sayılanlardan yana bir siyaseti, neolibe-
ralizme, rantçı dönüşüme, milliyetçiliğe, 
baskıcı-ayrımcı Sünni İslami yönelime, 
heteroseksizme ve erkek egemenliğine 
karşı bir siyaseti örmeye/örgütlemeye ça-
lışıyor. Hangi seçim olduğundan bağım-
sız olarak (yerel, genel ya da Cumhur-
başkanlığı seçimi) bu üç çizgi arasındaki 
siyasi mücadele sürüyor, sürecek (tabii ki 
2015 seçimlerinden sonra da). Feminist 

siyaset açısından bu üç çizgi arasında 
“tarafsız” olmak mümkün değil. Ezilen-
lerden yana bir siyaseti egemen kılmaya 
çalışan bu çizgi de erkek egemenliğinden 
muzdarip olmakla birlikte, toplumsal 
tahayyülü açısından patriyarkayı güç-
lendirecek hedefler belirlemek bir yana, 
patriyarkayı zayıflatacak ve kadınların 
politik temsilini güvenceye almaya ça-
lışacak hedefleriyle öne çıkıyor. Sonuçta 
Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu 
ve Selahattin Demirtaş’la temsil edilen 
bir siyasi kamplaşmada ezilenlerin gü-
cünü artırmak isteyen herkesin nerede 
duracağı belli görünüyor. Özellikle de 
bu koşullarda ilk turda yapılacak -seçim 
meşruiyetini ortadan kaldıracak kadar 
aktif bir şekilde örgütlenmesi mümkün 
görünmeyen- bir boykotun ezilenlerin çı-
karlarına değil ancak Tayyip Erdoğan’ın 
ilk turda seçilme hedefine hizmet edece-
ği düşünülürse… 

Parlamentoda ya da yerel yönetimler-
de bulunmak, ezilenlerden yana bir siya-
setin temsil edilmesi, sistem içinden ezi-
lenler lehine kazanımlar elde edilmesi ve 
en önemlisi sistem dışı taleplerin sesinin 
daha kolay duyulması için anlamlı ve ge-
rekli. Feministler de gerek parlamentoda, 
gerekse yerel yönetimlerde feminist si-
yasetin sözü olması gerektiğini savunur. 
Bu kurumlar ve bu kurumlar için yapılan 
seçimler her daim erkek aklı, ruhuyla ve 
hukukuyla örgütleniyor olsalar da, femi-

nist siyasetin bu kurumlar içinden sesini 
duyurması mümkün. Ancak Ağustos’ta 
yapılacak olan bir parlamento ya da yerel 
yönetim seçimi değil Cumhurbaşkanlığı 
seçimi. Cumhurbaşkanlığı siyaseten taraf 
olunabilecek bir makam değil. Cumhur-
başkanlığı bizzat erkek-sermaye devle-
tinin temsilciliği, militarizmin-ordunun 
başkumandanlığı. Seçilen kişinin siya-
seten hangi toplumsal kesimi temsil etti-
ğine göre değil, militarist-erkek sermaye 
düzeninin ihtiyaçlarına göre tutum alınan 
bir makam: Milli güvelik kurulunu top-
lantıya çağırır, olağanüstü hal ilan ede-
bilir vb. Biliyoruz ki cumhurbaşkanının 
tüm bu “hakları” esas olarak ezilenlerin 
mücadelesini bastırmak için yerine getir-
mesi gereken “görevleri”. Bu anlamıy-
la aynı Genelkurmay Başkanlığı ya da 
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Cumhur-
başkanlığı da feminist siyaset açısından 
aday olunacak, kadın aday gösterilmesi 
talep edilecek, üzerine “feministlerin 
cumhurbaşkanı adayı kim olmalı” tar-
tışmalarının yürütüleceği bir makam 
değil. Mevcut durumda, bu seçimlerde 
ordunun başkumandanını, erkek-yüksek 
yargı üyelerinin seçimini vs. belirleyecek 
kişiyi seçmek için bir feminist kampanya 
örmek değil ama 1 Mayıs’larda, New-
roz’larda ve Gezi isyanında olduğu gibi 
siyaseten ezilenlerin dayanışmasının se-
sini yükseltecek güçlerden yana taraf ol-
manın önemini vurgulamak gerekiyor.  

Cumhurbaşkanlığı ve feminist siyaset

Hülya Osmanağaoğlu

Cumhurbaşkanlığı feminist siyaset açısından aday olunacak, kadın aday gösterilmesi 
talep edilecek, üzerine “feministlerin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı” tartışmalarının 
yürütüleceği bir makam değil
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Başlarken…
Neoliberal dönemde feminizme ne 

olduğu sorusunun yanıtını, içinde bu-
lunduğumuz siyasal iklime sinen tikelci/
şahsiyetçi ruha pek yakışır şekilde sa-
dece kurumsal iktidar mekanizmasına 
-AKP’ye- bakarak açıklamaya girişmek 
mümkün. Dolayısıyla, bir süredir farklı 
siyasal platformlar, AKP nedir; nasıl bir 
partidir; niyeti nedir sorularını sorarak 
partiyi temel nesneleri alageldiler. Ya-
kın zamana kadar, bu soruların yanıtla-
rında belki de en fazla kullanılan kelime 
“ama”ydı. Tabii, eğer AKP’yi sadece 
“İslamcı” ve/ya da “gizli 
şeriat niyetleri sabit” ya 
da sadece “muhafazakâr” 
ya da sadece “neolibe-
ral” ya da sadece “yeşil 
sermayenin önlenemez 
yükselişinin temsilcisi” 
olarak tanımlamıyor, de-
ğerlendirmelerini bu sı-
fatlandırmalardan birine 
endeksleyerek yapmıyor-
larsa. Zira AKP- “gizli 
şeriat niyetleri sabit” nite-
lemesi bir kenarda dursun 
ve mümkünse pek ortaya 
çıkmasın - bu sıfatların 
hepsini içerecek ve hep-
sinin de ötesine geçecek 
bir yerde duruyor. Bel-
ki netleşebilmek için bu 
farklı nitelemelerin arala-
rındaki farklara odaklanır, 
bu farkların kökenlerine 
gider ve yanılıp şaşırıp bu nitelemeleri 
tarihsel bağlamlarından soyutlayıp öz-
selleştirme riskine gireriz. Ama reel düz-
lemde işler tarihsel-toplumsal olandan 
bağımsız işlemez. Öyleyse, AKP, hem 
İslamcıdır, hem muhafazakâr, hem de 
neoliberal. Ve bu bileşkede ana damarı 
neoliberalizm oluşturduğu için elastiktir: 
İslamcılıkla sekülerlik, muhafazakârlıkla 
liberallik, hoşgörüyle nefret söylemi ara-
sında salınır. 

Öte yandan, her siyasal olgu gibi 
AKP de “oluş/kurulum/yapım sürecin-
deki” bir parti. Politikalarını, söylemsel 
pratiklerini, değiş(mey)en öncelikleri-
ni, değiş(mey)en sözcülerini, önde ge-
len üyelerini, çizdiği portredeki zamana 

yayılan rötuşları böyle anlamaya çık-
tığımızda, söz konusu sıfatlar birbirini 
tamamlar, kimi zaman çelişse de birbi-
rini dönüştürür ve bir siyasal kimliğe 
işaret ederler. Denilebilir ki, Türkiye’nin 
AKP’yle deneyiminde klasik modernist 
akılca “çelişkili”, dolayısıyla “tutarsız” 
addedilebilecek söylemsel pratikleri an-
lamlandırmak ve genelde Türkiye siya-
setinin, özelde AKP’nin, oluş hâline dair 
bir genellemeye gitmek için birbirini dış-
ladığını varsaydığımız özelliklerin nasıl 
bir araya geldiğine bakmak işe yarıyor. 
Bunu yaparken, feminist gözlük takmak 
ise resmin genelini pek net görmemizi 
sağlıyor. Ve işe “neoliberalizm feminist 
politikaya ne yapar?” ve “feminist politi-
ka neoliberalizme ne yapar?” sorularıyla 

başlamak, resmin geneline bu soruları iz-
leyerek ulaşmak akıl karışıklığının, söz-
süz kalma riskinin önünü alıyor.

Devamla…
Neoliberalizmin feminist politikaya 

meydan okuyuşunun bir yansımasının 
feministleri patriarkayla mücadeleden 
vazgeçirme müdahaleleri olduğu söy-
lenebilir. Bu, en görünür haliyle yapısal 
analizlerin yerini özne temelli analizlere 
bırakmasında izlenebilir: Yapıya odak-
lanmanın analizi yüksek siyasete tıkadığı, 
dolayısıyla gündelikteki öznelik hâllerini 
ve buradan çıkan/çıkabilecek muhalefeti 
ve direnişi es geçtiği yönündeki yerinde 
tespitten hareketle öznelik durumları-

na, çeşitlerine ve yapının içinde/yapıya 
rağmen öznelik imkânlarına bakmanın 
mevcudu sadece anlamayı değil, dönüş-
türme ihtimalini de beraberinde getirdiği 
fikri neoliberal dönemdeki siyasetin ana 
unsurlarından biri olmuştur. Bu da femi-
nizmin neoliberalizmle karşılaşmasında 
bir eksene işaret eder.

Patriarkayı dert edinmekten neden 
vazgeçilir? Vazgeçme taraftarı olanların 
ortak savı, yapısal bir kategori olmak-
la patriarkaya odaklanmanın farklı ka-
dınlık hallerini, farklı feminist politika 
imkânlarını görmemizi engellediğidir. 
Oysa ne genelde yapısal analiz, ne de 
özelde patriarka analizi tarihsel-toplum-
sal dinamiklere göre değişen bağlamları 
es geçer. İşte tam da bunu görmemek, 

bununla uğraşmayı red-
detmek ve dolayısıyla 
öznelere bakarken patri-
arkayla yapısal düzeyde 
karşılaşmayı/yüzleşmeyi 
terk etmek, neoliberaliz-
min feminizme meydan 
okuyuşunun bir çıktısı 
olarak okunabilir.

Bu durumun reel po-
litikteki yansımasını, bir 
yandan, yapıya kilitli 
kaldığımızda arka plana 
attığımız farklı kadınlık 
durumlarını, farklı femi-
nist aktivizmlerini, günde-
liğe -dolayısıyla öznelik 
hâllerine- içkin direniş 
imkânlarını gözden kaçır-
ma riskini bertaraf etmek; 
diğer yandan, gündeliğe 
kilitlenip, gündelik ve 

yapısal olan birbirlerini dışlıyormuşça-
sına söylemek-eylemek riskine maruz 
kalmak olarak özetleyebiliriz. Yapısalcı 
gözler, ağırlıklı olarak yüksek siyasete, 
geniş toplumsal bütüne, hâkim kültürel 
dokuya odaklanmakla tekil muhalif ya-
pıp-etmeleri, direnme örneklerini göz-
den kaçırmaya meyillidirler; böylelikle 
yapının “marjinal” olarak tanımladığının 
marjinalliğe hapsedilmesinde işlevselle-
şebilirler. Gündeliği sadece özne(l)likler, 
öznel(l)iği sadece gündelikler üzerinden 
tanımlamaksa, öznenin yapı içerisinden 
çıktığını, yapı içerisinde kaldığını es geç-
meyi beraberinde getirir; böylelikle ya-
pısal olanla özneye dair olan arasındaki 
diyalektiğin göz ardı edilmesinde ve olan 

Feminizm neoliberalizmle ne yapsın?

Simten Coşar

Kapitalist patriarkanın neoliberal evresini özgün kılan, hiç olmadığı kadar örgütlü, dolayı-
sıyla etkin bir kadın hareketinin karşısında, tedrici bir şekilde feminist söyleme mesafe-
lenme, dikkati patriarkadan çekme ve kadın haklarını savunmakla feminizmi ayrıştırmaktı
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bitenin hep -pek neoliberal bir şekilde- 
yamalı bohça formunda anlaşılmasında 
işlevselleşebilir. 

Neoliberalizmin feminizme mey-
dan okuyuşunun diğer bir çıktısının ka-
dın hakları savunuculuğuyla feminizm 
arasına çizilen sınırın belirginleşmesi 
ve neredeyse sabitlenmesi olduğu söy-
lenebilir. Türkiye’de 1990’ların ikinci 
yarısında görünürlük kazanan bu ay-
rım, 2000’li yıllarda artık kanıksandı. 
Bu ayrım, patriarkayı dert edinmekten 
vazgeçişle feminist sıfatına mesafelen-
menin buluştuğu yerdir. Ve bu buluşma, 
Deniz Kandiyoti’nin tabiriyle, “patriar-
kayla pazarlık” sürecini sekteye uğratır.1 
Türkiye’de kadın hareketi patriarkal ya-
pıyla pazarlığa, 1970’ler ve 1980’ler is-
tisnasıyla, hep hazırdı; patriarkal yapıyla 
pazarlık üzerinden ilişkilendi. Ve pek 
tabii ki kapitalizmle… Bu, erken Cum-
huriyet döneminde de böyleydi, takip 
eden dönemlerde de; nitekim 1990’larla 
bu pazarlık doğal bir ilişki biçimine bü-
ründü. Kapitalist patriarkanın neoliberal 

evresini özgün kılan, hiç olmadığı kadar 
örgütlü, dolayısıyla etkin bir kadın ha-
reketinin karşısında, tedrici bir şekilde 
feminist söyleme mesafelenme, dikkati 
patriarkadan çekme ve kadın haklarını 
savunmakla feminizmi ayrıştırmaktı. 
Hâl böyle olduğunda, neoliberal politi-
kaları 1980’lerdeki ve 1990’lardaki ön-
cellerinden çok daha kararlı bir şekilde 
izleyen muhafazakâr ve otoriter bir yö-
netimle pazarlıkta, eril dilin özne olarak 
çağırması vasıtasıyla tâbi kılınma ve do-
layısıyla feminist özneliğin taşıdığı dö-
nüştürücü potansiyelin pasifize edilmesi 
riskiyle süreğen bir şekilde yüzleşildi, 
yüzleşiliyor.

Burada, 2000’li yıllar boyunca si-
yasette eşit temsil için sembolik olsa 
da önemli adımlar atılırken, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine yönelik uluslararası 
sözleşmeler idari kademelere yansırken, 
toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili yasal 
düzenlemelerde yine sembolik olsa da 
ilgili örgütlerin seslerine -hiç değilse- 
kulak tıkanmazken ve neoliberal küre-

selleşmenin diyalektiği gereği feminist 
gündemler ulus-aşırı sese, dayanışmaya 
ve siyaseten etkiye sahip olabilirken, 
yapısal şiddeti daimi kılan politikaların 
-kürtaj karşıtı politikalar, aileci bakışı ve 
pratiği güçlendiren politikalar ve kadın 
düşmanı söylemsel pratiklerin- yeni-
den üretiminden bahsediyorum. Femi-
nist aktivizmin bugün yüzleştiği risk ve 
imkânlar tam da bu diyalektik süreçte 
yaşıyor. Bu riskler ve imkânlar ise pat-
riarkadan vazgeçmeden özneliği yeniden 
üretmeye işaret ediyor.

Riski tanımak…
Hester Eisenstein, feminist praksisle 

ilişkilenmesini aktarırken, “Madelei-
ne Albright feminizmi”nden bahseder.2 
Bununla ABD’de kadın hareketinin ka-
zanımlarının 1970’lerden itibaren neoli-
beralizme eklemlenmesini özetler: Ka-
dınların kamusal alanda görünürlükleri, 
istihdam piyasasında sayıları artmıştır; 
kurumsal siyasette kadın hakları temel-
li söylemi benimseyen kadınlar ve er-
kekler görülür. Öte yandan, feminizmin 
kötü ünü muhafazakârlarca daha yüksek 
sesle dile getirilmeye başlanır ve dahası 
yaygınlaştırılır. Refah devleti kapitaliz-
minin girdiği krizin çıkışı olarak gös-
terilen neoliberal politika gündemleri, 
muhafazakârların refah devleti eleşti-
risinin sağladığı ikna mekanizmalarını 
da eklemleyerek kurulurken, bu eleş-
tiriye içkin anti-feminist söylemle pek 
uyumlu bir şekilde ilerletilir. İşin ironik 
yanı, feminist refah devleti eleştirisiyle 
muhafazakâr refah devleti eleştirisinin 
eşzamanlı olgunlaşmasıdır. Bu durum, 
niyet edilmeden de olsa neoliberal po-
litika uygulayıcılarının aradıkları geniş 
mutabakat için zemin sağlarken, neoli-
beral gündem hem muhafazakâr hem de 
feminist talepleri massedebilecek ölçüde 
esnek olduğunu kanıtlamıştır. Tabii ki, 
krize kadar…

Eisenstein’ın, ABD’de Clinton yö-
netiminden yola çıkarak sıfatlandırdığı 
feminizm, Üçüncü Dünya coğrafyasına 
odaklanıldığında başka -ve daha evren-
sel- bir sıfatla karşımıza çıkıyor: “Ser-
best piyasa feminizmi”.3 Bu, kısaca, ne-
oliberal politikaların işleyişinde feminist 
taleplerin ve kazanımların eril siyasal 
aktörler tarafından manipüle edilmesini; 
uzun vadede feminist aktivizmi neolibe-
ral patriarka karşısındaki mücadelesin-
den saptırmayı beraberinde getirebiliyor. 
Neoliberal siyasete uygun bir şekilde, 
aslında birbirine organik olarak bağlı 
meselelerin bölünüp parçalanıp projelen-
dirilmesi üzerinden işleyen hareketlilik, 
feminist aktivizmin mümkün tek biçimi 
olarak tanımlanıyor. Söz gelimi, hane 
içi şiddet, istihdam piyasasındaki şiddet-8 Mart 2014, İstanbul
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ten, milliyetçiliğin öncellikle kadınların 
akıllarında ve bedenlerinde işaretlediği 
şiddetten ve muhafazakâr politika tercih-
lerinin zemin hazırladığı, kadınların gün-
delik hayatlarındaki şiddet uygulamala-
rından bağımsızmış gibi ele alınıyor.

Neoliberalizmin yükseliş döneminde 
bu parçalılık feminist gündem açısından 
manipüle edilebilir bir alan sunuyordu; 
Türkiye’de söz gelimi TCK ve Medeni 
Kanun reformlarında, namusa dayan-
dırılan eril yasal düzenlemelerin kadın 
bakış açısıyla yenilenmesinde, kız ço-
cukların zorla evlendirilmeleriyle ilgili 
feminist taleplerde, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin kurumsal siyaset alanında 
seslendirilmesinde önemli kazanımların 
elde edilmesini sağladı. Keza, kadın ha-
reketi açısından uluslararası dayanışma 
ağlarının kurulmasında etkili oldu. An-
cak, neoliberalizmin yerleşikleşmesiyle 
gelen neoliberal-muhafazakâr ittifak, 
neoliberalizm ve feminizm arasındaki 
manipülasyon ilişkisine ve serbest pi-
yasa feminizmine galebe çaldı. Anglo-
Amerikan bağlamında “geri tepme” me-
taforuyla anlaşılmaya çalışılan bu süreç, 
Türkiye’de böyle terimlendirilemeyecek 
kadar belirli bir coğrafyanın feminizm-
le tecrübesine özel. Türkiye’de feminist 
kazanımlar henüz kesinleşmemişken, 
sadece kısa bir süre için diyalog fırsatı 
yakalanmışken, bugün yönetim meka-
nizmaları nezdinde feminizmin esame-
sinin okunmaması, eril yönetsel dilin 
artık açıkça kadın düşmanlığı üzerinden 
kurulması “geri tepme”ye değil, patriar-
kaya odaklanmayı gerektiriyor. 

Patriarka dendiğinde…
Bugün yaşanılan, feminist aktiviz-

min pazarlığa alıştığı türden bir patriarka 
değil. Erken-cumhuriyet döneminde ve 
izleyen yıllarda Türkiye’de hâkim pat-
riarka biçimi olan cumhuriyetçi patriar-
kanın pek sırrı yok: Annesinizdir; ama 
erkekleştiğiniz müddetçe kamusaldası-
nızdır, yurttaşsınızdır; öte yandan erkek-
leşmeniz anneliğinizden vazgeçmenizi 
beraberinde getirmemelidir. Feminizmin 
cumhuriyetçi patriarkayla pazarlığında 
bu çelişki manipüle edilebilir olageldi. 
Cumhuriyetçi patriarka, Türkiye’de ne-
oliberalizme geç(emey)işin en sıkıntılı 
dönemi olarak tanımlayabileceğimiz 
1990’larda yerini kısmen de olsa liberal 
patriarkaya bıraktı; feminist örgütlülük, 
serbest piyasanın işaretlediği sivil top-
lum içinde durduğunu kanıtladığı müd-
detçe liberal patriarkanın muhafızlarıyla 
hoşgörü, diyalog, ana-akımlaşma sütun-
ları üzerinden pazarlığa oturabildi. 

Feministler, her iki patriarka biçi-
miyle pazarlık sürecinden önemli ka-
zanımlarla çıktılar. Ancak, liberal patri-
arkanın esnekliğe davet eden stratejisi 
patriarkayla halleşme gereğini görünmez 
kılarken, amorf bir başka patriarka bi-
çimine, neoliberal-muhafazakâr patri-
arkaya zemin hazırladı; feminizmin bu 
biçimle mücadeleye ve/ya da pazarlı-
ğa hazırlanıp hazırlanmadığı ise henüz 
şüpheli. Bu patriarka tarzı, bir yandan 
kadınları istihdam piyasasına çağırır-
ken bir yandan ailenin toplumsal daya-
nışma ağı olma işlevinin altını çiziyor. 
Yine, kadın hakları savunusunu açıktan 

reddetmeden feminizmi marjinalleştiri-
yor, ahlâksızlaştırıyor, düşmanlaştırıyor. 
Kadınlara “eve git, evde kal” demeden 
heteroseksüel ailenin olmazsa olmaz 
mekân olduğunu işaret ediyor. Ve bunu 
patriarkaya içkin şiddet tehdidiyle yapı-
yor. 

Bu patriarka tarzıyla pazarlığın müm-
kün olduğunu sanmıyorum. Öte yandan, 
geçiş sürecinde kadınların edindikleri 
öznelik tecrübesinin tam da bu tarz patri-
arkayla mücadele açısından vazgeçilmez 
olduğunu da teslim etmek gerek. Yapıya 
teslimiyet riskini bertaraf etme imkânları 
taşıyan bu tecrübe feminist gündemi 
parçalara ayırarak değil, iktidarın şid-
detinin tarihsel-toplumsal bütünlüğünü 
hesaba katarak, mücadeleyi kurumsal 
iktidarın manipülasyonundan kaçırabi-
lir. Nihayetinde, şiddete karşı feminist 
mücadele yürütmek için doğrudan fizik-
sel şiddeti, ekonomik şiddeti, milliyetçi 
şiddeti deneyimlemiş olmak gerekmiyor. 
Hepimizin deneyimlediği eril şiddet var 
nasıl olsa… Ve bu deneyimleri tecrübeye 
akıtan mücadele biçimleri, ne feminist 
sıfatından ne patriarkayla mücadeleden 
vazgeçen politika hatları… 
_________________________
1 Deniz Kandiyoti, “Bargaining with Patri-
archy”, Gender and Society, 2(3) (1998), s. 
274-90.
2 Hester Eisenstein, “”Scouting Parties and 
Bold Detachments: Towards a Postcapitalist 
Feminism,” Women’s Studies Quarterly, 34 
(1 ve 2) (Bahar/Yaz 2006), s. 55.
3 Mohanty’den aktaran Eisenstein, 
a.g.y., s. 55.
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Türkiye’de askerlik hizmeti zo-
runlu olmamasına rağmen erkek 
vicdani retçilerin yanı sıra 80 civa-
rında kadın vicdani retçi de var. Bu 
durum kadın vicdani ret hareketi-
nin sembolik bir hareket olup olma-
dığına dair tartışmaları da gündeme 
getiriyor. Kadın vicdani reddi hak-
kında ne düşünüyorsun?

Kendileri için zorunlu askerlik ol-
mamasına rağmen, askerliği erkekler 
veya herkes için reddeden bazı kadın-
lar biliyorum ve bence bu oldukça iyi. 
Vicdani retçi olsalar bile erkek vicda-
ni retçilerle aynı bedeli ödemedikleri 
yönünde bir anlayış var. Benim tahmi-
nim, erkeklere uygulanan yaptırımlar, 
cezaevinde kalmaları vs. gözönüne 
alındığında, kadınlar için vicdani retçi 
olmak erkeklere göre daha kolay gibi 
görünüyor. Bunun farkında olunma-
sı lazım. Bu noktada, vicdani retçiyi 
basitçe “öldürmeye karşı olan” olarak 
tanımlamaktan ziyade devlet eliyle 
toplumun her türlü militarizasyonunu 
reddeden kişi olarak çerçevelendirmek 
daha iyi olabilir. İngiltere’de vicdani 
retçiler yok, kadın vicdani retçiler de 
yok. Dolayısıyla böyle bir soru yük-
selmiyor orada ama bence dikkatli 
bir şekilde tanımlamak gerek vicdani 

reddi; yani sadece sembolik olduğu-
nu söyleyemem. Kadınların zorunlu 
askerlik hizmetinin ötesinde de belirli 
şeyleri reddetmesi gerektiğini düşünü-
yorum. Mesela, İngiltere’de, nükleer 
silahlanma var. Bu noktada, eğer bir 
kadın vicdani retçi olacaksa nükleer 
silahlanmaya karşı harekette yer alma-
sını, İngiltere’nin başkalarının savaşı-
na müdahale etmemesi için yürütülen 
harekette de aktif olmasını beklerim. 
Yani sadece sembolik olarak kalma-
ması, diğer pek çok alanda aktif olma-
sını beklerim.

Peki sana göre anti-militarist ha-
reket içerisinde ne gibi feminist stra-
tejiler geliştirilebilir? 

Bu konuda, İngiltere’de olan iki ör-
gütlenmeden bahsedebilirim. İkisinin 
de üyesi olduğum bu örgütlenmeler 
aslında birbirinden çok farklı. Bir ta-
nesi muhtemelen sizin de bildiğiniz, 
1987’deki işgale karşı olan Yahudi 
kadınların İsrail’de başlattığı savaş 
karşıtı Women in Black (WIB). Daha 
sonra İsrailli ve Filistinli kadınların 
dâhil olduğu WIB, İtalya’ya donne 
in nero olarak taşındı. İtalyalı kadın-
lar oldukça örgütlenmişlerdi ve bu 
fikri, savaş sırasında Belgrad’a ve 
Yugoslavya’ya taşıdılar. Savaş bo-
yunca, Belgrad’da anti-militarist ve 
anti-milliyetçi uluslararası bir konfe-
rans düzenlediler ve WIB fikri dünya 

genelinde yayıldı. Açıkçası şu an kaç 
tane grup olduğunu bilmiyorum ama 
kısaca örgütlenme yerel tabanda ger-
çekleşti. Eylemlilikleri genellikle so-
kak eylemi ve pasif eylemlilikler şek-
linde ilerledi. WIB, stratejik olmak-
tan ziyade taktiksel bir örgütlenme. 
Yılda iki defa Avrupa’da ve dışarıda 
uluslararası toplanmalar düzenliyo-
ruz ama bir örgütlenmemiz, yapımız 
ya da uluslararası bir komitemiz yok. 
Bu biraz kaotik. Öte yandan benim de 
üyesi olduğum Women International 
Peace and Freedom (WIPF) (Kadın-
ların Uluslararası Barış ve Özgürlük 
Hareketi), tamamen farklı. WIB’ın 
tam aksine, en kötü yanı bürokratik 
olması ve her aşamada komite ve ku-
rullarının yer alması. 100 yıllık bir 
geçmişi olan WIPF, farklı alanlarda, 
farklı şeyler yapıyor. WIB’ye tama-
men ters olarak stratejik ve başka tür-
lü bir aktivizm pratiği olarak duruyor. 

Senin de bahsettiğin gibi İngilte-
re’deki feminist hareket daha çok 
beden politikalarına odaklanmış du-
rumda. İngiltere’de sosyalist femi-
nist örgütlenmenin olmaması hak-
kında ne düşünüyorsun? 

Güzel bir soru. Sizin örgütünüz gibi 
bir örgütümüz olsaydı keşke; sizin ça-
lışmalarınızı çok beğeniyorum ve de 
yürüttüğünüz politikaları dayanışmay-
la paylaşıyorum. Aslında, 1985-1995 
arasında, hayatımdaki en önemli şey 
Sosyalist Feministlerin Avrupa Foru-
muydu. Avrupalı kadınlar olarak her 
sene bu güzel ve yapıcı konferanslar-
da buluşuyor ve kendimizi sosyalist 
feminist hareketin bir parçası olarak 
hissediyorduk. 1995’te, pek çok şey 
oldu, bunlardan bir tanesi, Doğu’dan, 
Sovyetlerden ve Doğu Avrupa’dan ar-
kadaşlarımızın konferanslara gelmesi 
ve bize “sosyalist” mi? diye sorma-
sıydı. “Biz eve döndüğümüzde kadın-
larımıza sosyalist bir örgütlenmede 
olduğumuzu söyleyemeyiz” dediler. 
Biz de bunun üzerine sosyalist yerine 
“sol feminist” demeye karar verdik ve 
konferansın adını Sol Feministlerin 
Avrupa Forumu olarak değiştirdik. Fa-
kat bu sadece bir sene sürdü ve dağıldı. 
1991’den sonra, Körfez Savaşı, Sov-
yetlerin çökmesi; sizde bu süreç nasıl 

Cynthia Cockburn: İktidar karşısında 
bütünsel bir feminist mücadeleye doğru
Savunduğum şey, bu birlikte işleyen iktidar karşısında bizim de bütünsel bir 
mücadele yürütmemizin gerekliliği

Cemile Gizem Dinçer         
Özlem Çelik1 
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bilmiyorum ama İngiltere’de feminiz-
min düşüşe geçtiği yıllar tam da bu za-
manlar. Bir yandan da tabii akademide 
post-feminizm, post-modernizm, post-
yapısalcılık gibi analiz türlerinin de 
yükselişe geçtiği bir zamandı ki artık 
kapitalizm, patriyarka gibi “eski moda” 
şeyler hakkında konuşamıyorduk. Son 
zamanlara kadar benim neslimden ge-
len feminist kadınlar için çok fazla de-
ğişiklik olmadı. Ama 2005 civarında, 
son on senede yani, İngiltere’de yeni 
genç kadınların hareketi yükselişe geç-
ti, ilk soruda da bahsettiğim örgütlen-
meler gibi. Ama bence politika alanları 
oldukça dar, tabii önemli ama kapita-
lizm ve milliyetçilikten kaynaklı kadın 
ezilmişliğinin ve sömürüsünün geniş 
bir kısmını da dışlayıcı. Benim için ik-
tidarın tüm bu parçaları birbirine geç-
miş halde. Postmodernist düşüncenin 
temel kavramlarından biri “kesişim-
sellik” (intersectionality). Bunun çok 
ağır ve aynı zamanda aşırı kullanılmış 
bir kelime olduğunu düşünüyorum. 
Bireylere sürekli söylenen, iktidara 
ilişkin konumsallıklarının (iktidara 
karşı konumlarının desek nasıl olur?) 
kesişimsel olduğu. Sadece kadınım di-
yemezsin, beyaz ve orta sınıf bunların 
hepsini kabul etmen gerekli deniyor. 
Bu noktada “korkunç” bir kelime ol-
masına rağmen, kesişimsellik kesin-
likle doğru ama burada fark etmemiz 
gereken, kesişimselliğin sistem için 
de geçerli olduğudur.. İktidar ve onun 
farklı boyutlarının kurumlar aracılı-
ğıyla üzerimizde tahakkümünü kuru-
yor oluşu. Mesela aileyi örnek olarak 
alalım. Bunun sadece patriyarkal bir 
kurum olduğunu düşünebilirsin ama 
değil. Aile aynı zamanda sermayenin 
nesiller üzerinden aktarımını ve deva-
mını sağlayan parasal bir kurum, sana 
‘münasip’ bir Türk olmayı öğreten, 
milliyetçi-etnik bir kurum. Bunlar bir-
likte çalışan ve birbirini şekillendiren 
şeyler. Dolayısıyla, savunduğum şey, 
bu birlikte işleyen iktidar karşısında 
bizim de bütünsel bir mücadele yürüt-
memizin gerekliliği. Bunu nasıl yapa-
cağımız ise başka bir mesele. 

Sence kadınlar anti-kapitalizme 
dair nasıl çalışmalar yürütebilir? 

Bu noktada sadece İngiltere üze-
rinden konuşabilirim. İngiltere’de pek 
çok kadın, sol partiler, sendikalar, sol 
örgütlenmeler içinde yer alıyor ki bun-
lar arasında Socialist Workers Party 
(SWP, Sosyalist İşçilerin Partisi) de 
var. Lakin bu örgütlenmeler içinde 
yer alan erkekler, birkaç istisnai örnek 
dışında toplumsal cinsiyet meselesi 
üzerine düşünmüyor ve patriyarkaya 
eleştiri getirmiyor.  Bu da bu örgüt-

l e n m e l e r d e k i 
kadınların iki 
taraflı bir müca-
dele sürdürme-
sini gerektiriyor 
ki bu çok yoru-
cu. Bu yüzden 
pek çok kadın 
buralardan ayrı-
lıyor. Bu durum 
barış hareketi 
için de geçer-
li. Okinawa’da, 
Güney Kore’de 
ve başka yer-
lerde tanıştığım 
kadınlar, “kar-
ma örgütlenme-
lerin içindeyiz, 
burada olmanın, 
Amerika mer-
kezli siyasete 
karşı direnmenin 
önemli olduğu-
nu düşünüyoruz. 
Fakat bunun sa-
dece anti-kapi-
talist, anti-em-
peryalist, milli-
yetçilik karşıtı 
bir yerden değil 
aynı zamanda ve 
ancak patriyarka 
karşıtı bir mü-
cadeleden de geç-
tiğine inanıyoruz. 
Bunu defalarca an-
latmamıza rağmen, 
erkekler bu mesajı almıyor ve mese-
leleri bu şekilde analiz etmiyor, temel 
meseleyi anlamıyorlar. Bazen karma 
örgütlenmelerden ayrılıp, kendi oto-
nom örgütlenmelerimizi yaratıyoruz” 
diyorlar. Ama kişisel olarak fikrimi 
söyleyecek olursam; erkekler kapita-
lizme, milliyetçiliğe ve militarizme 
karşı çıktıkları gibi patriyarkaya karşı 
çıkmadıkları sürece dünyanın değişe-
ceğine, anti-militarist, demokratik ya 
da kadın merkezli bir yer olabileceği-
ne inanmıyorum. Bazı feministler ara-
sında bu belki çok popüler bir düşünce 
değil, bilemiyorum. Tüm enerjimizi 
yoldaşlarımıza bunu yapmaları için 
yardımcı olmaya harcayalım demiyo-
rum ama bir şeyler yapmazsak hiçbir 
şey değişmeyecek. Erkekler değişme-
den dünyanın değişebileceğine inan-
mıyorum. Orta sınıf bir erkek olarak 
kapitalizm karşısında politik olarak 
orta sınıf pozisyonu almak zorunda 
değilsin, babanın parası olsa dahi ta-
mamıyla anti-kapitalist olabilirsin. Ya 
da beyaz bir erkek olduğun için ille de 
ırkçı olman gerekmiyor, ırkçılık kar-

şıtı bir pozisyonda olabilirsin. Beyaz 
bir emperyal olmayı seçebilirken ya da 
kendini hakim sınıfa karşı konumlan-
dırabilirken erkek oldukları için patri-
yarkaya karşı müdahale etmekten geri 
durmuyorlar. Bu gerçekten çok ilginç. 
Bu yüzden karşı durdukları iktidarın 
kesişimsel olduğunu kabul edene ka-
dar, bunun işleyebileceğini düşünmü-
yorum çünkü iktidarın tüm kolları bir-
biriyle ilişkili. Patriyarka çok derinden 
kapitalizm ve milliyetçilik ile ilişkili. 

Cynthia bize bu kısa ziyaretinde 
zaman ayırdığın için çok teşekkür-
ler.

SFK’lı kadınlarla dayanışma 
ile. Tüm yaptıklarınızı yakından 
takip eden bir feminist olarak 
ben de benimle görüşme yaptığı-
nız için çok teşekkür ederim.  
______________________
1 Orjinalinden kısaltılarak çevrilmiştir. Gö-
rüşmenin ilk bölümü 22. sayıda bulunabi-
lir. Ruşen Işık ve Yasemin Akis’e görüşme 
hazırlık sürecindeki destekleri için ve Ezgi 
Sarıtaş’a bizi Cynthia ile buluşturduğu için 
teşekkür ederiz.

Aile aynı zamanda sermayenin nesiller 
üzerinden aktarımını ve devamını sağlayan 
parasal bir kurum, sana ‘münasip’ bir Türk 
olmayı öğreten, milliyetçi-etnik bir kurum
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İlk romanım Koşarken Yavaşlar 
Gibi, 12 Eylül öncesinden yıllar 
sonrasına uzanan bir kadın arka-
daşlığını anlatıyordu ve aslında 

bu yoldan devam etmeye niyetliydim. 
Ancak araya annemin hastalığı ve ölü-
mü girince, yazmaya başladığım ve 
hazırlığını yaptığım kitabı bir yana bı-
raktım ve annemle ben özelinde anne-
kız ilişkisini yazmadan hiçbir şey ya-
pamayacağıma karar verdim. Duygusal 
bir karardı, ne yazacağımı, sonucun 
ne olacağını bilmiyordum. Ama bunu 
yazmak zorunda olduğumu hissediyor-
dum. Tabii, kalemi 
elime alıp annemi ve 
beni anlatmak, kadın-
ların ortak hikâyesini 
yansıtmayacağı için 
bir yandan özgün 
ilişkimizi yazarken, 
öte yandan bunun 
ortak bir kadınlık 
hikâyesi olabilme-
si için araştırmaya, 
okumaya başladım. 
Ancak hayretle fark 
ettim ki, Türkçede bu 
konuda yazılmış her-
hangi bir kitap ya da 
makale bulmak çok 
zordu. Anne olma 
deneyimini anlatan 
yazılar vardı ama 
anne-kız gerilimine 
dair bir kitap ya da 
makale bulmak çok 
zordu. Yabancı kay-
nakları araştırdım, 
feminist arkadaşla-
rım, bu makaleleri be-
nim için çevirdiler. Evren Balta Paker 
imzalı mükemmel annelik yazısından 
Adrienne Rich’e ulaştım. Rich annenin 
esaretinden özgürleşme isteğini “mat-
rofobi” olarak adlandırıyordu ve be-
nim açımdan çok ufuk açıcı bir tespitti. 
Susan Griffin de annelikle ilgili kafa 
yormuş bir başka feministti. Judith Ke-
gan Gardiner’in “Anne için bir uyanış: 
Kadınların romanlarında annenin ölüm 
döşeği” adlı makalesinde bu konuyu 
işleyen edebi yapıtları ele alıyordu. 
Marianne Hirsch’in Rich’ten yola çı-
karak yazdığı “Anneler ve Kızlar” adlı 
çalışması, hafızanın nasıl aktarıldığını 

anlatıyordu. 
Sonra, Karen Horney başta olmak 

üzere, Jean Baker Miller, Oliva Espin 
ve Laura S. Brown gibi isimlerin öncü-
lüğünde kurulan feminist terapiden kla-
sik psikiyatrinin eril dilini öğrendim. 
Şu Hain Kalplerimiz: Kadınlar Erkek-
lere Neden Teslim Olurlar adlı kitabın 
yazarı Rosalind Coward ise, benim de 
çok fazla üzerinde düşündüğüm bir ko-
nuyu, erkek toplumun ezdiği kadınların 
neden çoğu kez isyanı değil de bu sis-
temi taşıyan, aktaran “suç ortakları” ol-
mayı seçtiğini sorguluyordu. Kısacası, 
bütün bu kadınlar, nasıl yürüyeceğimi 
bilmediğim o yolu aydınlattılar, bana 

rehberlik ettiler.
Annemle Konuşmalar bir tür ka-

dınların iç hesaplaşması gibi gö-
rünse de psikolojik bir sürecin yanı 
sıra  politik sorgulamaların da oldu-
ğu bir çalışma olmuş. Annemizle iliş-
kimiz neden politik aynı zamanda?

Aslında bunun cevabı, feminizmin 
o ünlü ve çok önemli tespitinde gizli; 
özel olan politiktir. Yaşadığımız her şey 
bir yandan bize özgü ve bu anlamda 
biricik olduğu kadar, öte yandan koca-
man bir zaman ve uzamın bir parçası; 
yani hem eşsiz ve tekiz hem de her-
kes kadar herkesiz. İçine doğduğumuz 

dünya zamanı, küresel sistem, ülkenin 
özgün koşulları, tekile doğru inersek 
şehir, sınıfsal çevre ve aile… Bunla-
rın tümü hepimizi bir yandan birbirine 
benzemez kılıyor ve öte yandan ortak 
hikâyelerin kahramanları yapıyor. Be-
nim annem neden böyle bir kadındı ya 
da ondan farklı bir yola iten neydi diye 
sorduğumda verdiğim cevap özel değil, 
son derece politik. Bu son derece diya-
lektik bir ilişki. Feminizmin bana göre 
bu diyalektiğe çok önemli bir katkısı 
var; sadece ekonomik ve sosyolojik 
olguların değil, aynı zamanda özel ha-
yatlarımızın da bu diyalektik ilişkinin 
bir parçası olduğunu göstererek, erkek 

egemen sistemi ve 
dolayısıyla özel san-
dığımız her şeyin son 
derece politik olduğu-
nu açığa çıkarıyor. Bu 
anlamda annemizle 
kurduğumuz ilişkiyi 
patriyarkal kapita-
lizmin içeriğine bak-
madan çözebilmemiz 
mümkün değil.

Kızlar cinsiyet 
rollerini ilk annele-
rinden öğreniyor ve 
bir biçimiyle anne-
lerimizin de “kurba-
nıyız”... Diğer yan-
dan ise annelerimiz 
de “kurban”. Bu 
döngüyü kırmak ka-
dınları nasıl devrim-
ci kılıyor?

Bence sistemi 
temsil edenlere kar-
şı çıkmanın iki yolu 
var; biri karşı cephe-

ye geçip reddetmek, 
diğeri ise karşı tarafı anlayıp kapsaya-
rak başka bir yola girmek. Çoğumuz 
gibi ben de önce ilk yolu seçtim ama o 
yol aslında devrimcileştirmiyor, sade-
ce sekterleştiriyor, katılaştırıyor. İkinci 
yol ise, yani karşımızdakinin de kurban 
olduğunu anlayarak ilerlemek, insanı 
esnetiyor, daha alçakgönüllü bir duruş 
kazanıyorsun. Ne kadar reddetsen de, 
belli ölçülerde özgürleşsen de eninde 
sonunda o döngünün bir parçası oldu-
ğunu, toplumsal bir devrim gerçekleş-
medikçe çok büyük iddiaların sönüm-
lenmeye mahkûm olduğunu anlıyor-
sun. Bu sanıldığı gibi devrimcilikten 

Şöhret Baltaş’la söyleşi, Annemle Konuşmalar
Deneyim çok önemli, kendimizi yalnız hissetmememiz için, bizden önce yürüyenlerin 
nasıl yürüdüğünü öğrenmek için

Candan Yıldız
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vazgeçmek değil, tersine devrimi bütün 
kadınlara yaymak isteyen, “kurban” 
olanlara uzaktan ya da yukardan değil 
yanı başından bakarak büyüyebileceği-
ni düşünen bir anlayış. 

Annelerle kızlarını karşı karşıya 
getiren bu erkek egemen sistemde 
neden ve nasıl babalar aradan sıyrı-
lıyor?

Evet, bu gerçekten çözmemiz gere-
ken bir sorun. Tek bir cevabı da yok. 
Babanın kamusal hayatın temsilcisi ol-
ması, anneyle kızı özel alanda baş başa 
bırakıyor ve karşı karşıya getiriyor. 
Çoğu kez baba, kuralları konusunda 
çocuklarla muhatap bile olmuyor, çün-
kü özel alana hapsedilen kadın bu ku-
ralları çocuklara, yani gelecek kuşakla-
ra aktarmakla görevli. Patriyarkal aile-
de babanın saygınlığı zedelenmemeli, 
çocuklarla yüz göz olan anne olmalı; 
çünkü bu sistemde kamusal ve saygın 
olanı temsil eden baba. Öte yandan 
anne kendisine verilen rolü, bir şekilde 
anlamlı ve doyumlu olarak kabul edip 
sürdürüyor; bu insanın hayatta kalma 
yolu bence. Kızı başka bir hayattan söz 
etmeye başladığında, annenin kendisini 
eş ve annelik üzerinden anlamlı kıldı-
ğı bütün bir hayatı sorgulaması hiç de 
kolay değil. Bu kendini ve varlığını an-
lamlandırdığı tüm değerleri reddetmesi 
demek. Dolayısıyla değerlerini savun-
mak ve bunları kızına da aktarmak is-
tiyor. Kızını bilinmez bir yolun bedel-
lerinden korumak da istiyor, çünkü bu 
bedellere dair kocaman bir kolektif ka-
dın belleği var.

Kadınlar neden anneleriyle he-
saplaşmasını ya da yüzleşmesini orta 
yaşlarda yapabiliyor?

Genç kuşaklar için bir şey diye-
mem ama bizim kuşağımızın önünde 
önce kendi dertlerimizi çözmek vardı. 
Kadınlık durumunu ortaya çıkardıktan 
sonra kendi dışımıza bakabildik herhal-
de. Bir de gençken sanıyorsun ki, hep 
o yaşta kalacaksın, annen de sanki hep 
anneydi, hiç genç olmamıştı… Tabii 
sonra anlıyorsun ki, gerçek bu değil. 
Kendini bir anda annenin bir sözünü 
tekrarlarken, çok benzer bir çözümsüz-
lük içinde debelenirken buluyor ve dü-
şünmeye başlıyorsun.

Annemiz gibi olmak korkutuyor 
bizi... Neden? Beri yandan kendimiz-
de annemizi görmek bazen de sevin-
diriyor. Annelik ve birey ilişkisini biz 
de iyi kuramıyor muyuz?

Devrimciliğin iki yolundan söz 
etmiştim ya, bence ikinci yoldan gi-
dersek; yani annemiz kadar bizim de 
aynı anda hem devrimci özne hem de 
mağdur nesne olabileceğimizi, bunun 
bugün için kaçınılmaz bir kadınlık hali 

olduğunu anlarsak anne-
miz gibi olmaktan kork-
maz, çözümler üzerine 
düşünürüz. Ben dev-
rimci olmakla özgür-
leşmiş olmanın farklı 
olduğunu ve devrimci 
duruşun, mükemmel-
lik değil de mükem-
mel olana yürüme 
kararlılığı olduğunu 
düşünüyorum.

Kızlar anneleri-
ni yargılarken ne 
kadar erkek dün-
yanın değer ve 
rollerinden arın-
mış?

Bence arınmış 
değiller. Çoğu 
kez annemizi ne-
den boyun eğ-
diği konusunda 
suçlarken, erkek 
dünyanın söz-
cüklerini kulla-
nıyoruz. Neden 
öyle davrana-
madığını anla-
yan bir yerden 
değil, sanki 
kişisel bir se-
çimmiş gibi konuşuyoruz. An-
cak karşısından kalkıp yanına oturur-
sak anlayabileceğimizi ve ortaklaşabi-
leceğimizi düşünüyorum ben.

Annemle Konuşmalar’a gelirsek 
çok kadın ağladığını söyledi kitabı 
okurken. Sen bir kız çocuğu olarak 
yazdın kitabı anne olsan da... Anne-
ler ne diyor peki bu kitaba?

Bilmiyorum. Şimdiye kadar hep kız 
evlat yorumları geldi, ama kimse “bir 
anne olarak kızıma yapmamam ge-
rekenleri düşündüm” demedi. Bunun 
sebebi, kendimizi bir kız evlat olarak 
çok mağdur ama bir anne olarak sorgu-
lanmaz bir yerde görmemiz olabilir mi 
acaba? 

Kitabın sonlarında hayatını ev içi 
emeğe adamış kadınların bilgeliğine 
vurgu yapıyorsun. Bu aynı zamanda 
teorik olana bir eleştiri mi?

Hayır. Teori iyidir elbette, hayatı 
çözmek için zorunludur. Ama patriyar-
kal sistemde bilim ve teori de erkeklere 
aittir ve mutlaklaştırılan pozitivizm ka-
dınların hayatın içinde deneyimle edin-
diği, sınayıp doğruladığı bilgileri hiç-
leştirir, yok sayar, küçümser. Ortaçağda 
kilise kadın deneyimini cadılıkla suçla-
yıp yok ediyordu; bugün de bilim, yüz-
yıllık kadın deneyimlerini yok sayarak 
dine çok benzer bir yerden konuşuyor. 
Bu durum cinsiyetçiliği de kökleştiren 

bir durum yaratıyor. İtirazım buna.
Bütün bu yüzleşmeler, politik bi-

linç ve deneyimler feminist mücadele 
içindeki kadınları nasıl etkiliyor?

Bence deneyim, kadın mücadele-
sinin en ayırıcı yanlarından biri. Ka-
dınlar, reçetelerden ziyade ön açıcı 
deneyimlerle ilerliyorlar ve bu bence 
moda deyimle “krizi fırsata çevirmek” 
denen durumun ta kendisi. Kamusal 
hayattan dışlanan kadınlar, birbirlerine 
deneyimlerini anlatarak olgunlaşır ve 
bilgeleşirler. Bir mağduriyetin sonu-
cu olan bu yöntem, bence kadınların 
avantajı haline de geldi. Kitaplar dolu-
su yazılar, hayata dokunmuyorsa bizler 
onu anlamlı bulmuyoruz. Bu anlamda 
deneyim çok önemli, kendimizi yalnız 
hissetmememiz için, bizden önce yürü-
yenlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmek 
için. Güçlendirici bir şey.

Son sorum... Annelerimizle ko-
nuşmamız biten bir şey mi?

Yoğun bir hesaplaşma anlamında 
tabii ki biten bir şey ama patriyarkayla 
didişmemiz bitmeyeceğine göre, mü-
cadele ve sorgulamanın her noktasında 
yeniden dönüp kendi hayatımıza her 
baktığımızda da kaçınılmaz olarak ko-
nuşma devam eder gibi geliyor bana. 
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Bu yazıda, Güney Af-
rika Cumhuriyeti ve 
Hindistan’ın birbirine yakın 
dönemlerde uygulamaya ge-

çirdiği iki farklı istihdam politikasının 
istihdam edilen kadınları ne oranda 
güçlendirmeye hizmet ettiğini tartışa-
cağım. Bu programların her ikisi de, 
hükümetlerin neoliberal politikalarını 
başka şekillerde uygulama biçimle-
ridir. Bu yazıda bunun ön kabulüyle, 
hangi programın hangi açılardan ka-
dınların dezavantajlı konumlarını kıs-
men de olsa ortadan kaldırmaya destek 
olabileceğinden bahsedeceğim. 

Güney Afrika’da 2004 yılında Ka-
musal İşleri Yaygınlaştırma Programı 
(EPWP) uygulanmaya başlarken, 2005 
yılında Hindistan’da Ulusal Kırsalda 
İstihdam Garantisi Yasası (NREGA) 
yürürlüğe girdi. Her iki politikanın da 
dayandığı temel çerçeve, devletin iş 
bulamamış yoksullar için en nihaye-
tinde devlet eliyle iş yaratması mantığı 
üzerine kurulu.  

İstihdam odaklı ya da istihdam ya-
ratan ve hatta garanti eden programlar 
birçok ülke tarafından II. Dünya Sava-
şı sonrasında uygulanmıştır. Bunun en 

önemli örneği ABD’de 1933-36 yılları 
arasında uygulanan Yeni Düzen Prog-
ramıdır. Son yıllarda neoliberal politi-
kaları uygulayan ülkelerin bir kısmı, 
karşılaştığı krizlerin yol açtığı işsizlik 
ve yoksullukla mücadele etmek için 
küçük ya da büyük ölçekli olmak üze-
re tam istihdama yönelik politikalar 
uygulamaya başlamıştır. Bu politika-
lar, ekonomik çıkarları ve amaçları 
bakımından farklılıklar göstermekte-
dir. Örneğin Hindistan’daki program 
çalışma hakkını temel alırken, Güney 
Afrika daha çok neoliberal politikala-
rın halk üzerindeki etkisini törpülemek 
üzere sosyal boyutu da bulunan kamu 
yararına dönük işler için programlar 
uyguladı. 

Bu iki program vasıtasıyla istihdam 
edilen kadınların farklı boyutlarda 
güçlendikleri ifade edilebilir. Bu yazı-
da güçlenme kavramı, kadınların deza-
vantajlı konumuna neden olan yapısal 
bir eşitsizlikle baş edebilme olarak ele 
alınmıştır. Bir karşılaştırma yapmadan 
önce kısaca bahsi geçen programların 
içeriklerinden bahsedeceğim. 

Güney Afrika’da uygulanan 
EPWP’nin, farklı hedefleri olmakla 
birlikte temel amacı istihdamı artırarak 
yoksulluğun azaltılmasını sağlamaktır. 

Hükümet destekli altyapı çalışmalarını 
artırmaya, kamuda çevre odaklı ve sos-
yal hizmetlerde iş fırsatları yaratmaya 
ve küçük işletmelerin desteklenmesine 
yönelik gelir getirici işler yaratmaya 
yönelik farklı programlar bir bütün 
olarak bu kapsamda yürütülmektedir. 
Bu programlar aracılığıyla iş arayanlar 
ya devlet tarafından geçici olarak ya 
da taşeron firma aracılığıyla istihdam 
edilmektedir. 

Her ne kadar devletin en fazla yatı-
rım/harcama yaptığı alan altyapı işleri 
olsa da, EPWP sosyal hizmetleri kamu 
eliyle yaygınlaştırmaktadır ve bu alan-
da istihdam yaratmış olmasıyla diğer 
programlardan ayrılmaktadır. Sosyal 
hizmetler alanında hükümet iki temel 
hizmet üzerine odaklanmıştır; hasta 
(HIV/AIDS) ve sıfır altı yaş arası ço-
cuk bakımı. Bu program çerçevesinde 
yüz binin üzerinde kişinin istihdamı ve 
çocuklar dahil yaklaşık iki buçuk mil-
yon kişinin bu hizmetlerden faydalan-
ması öngörülmektedir. 

Tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi 
eğer devlet eliyle verilmiyorsa, başta 
çocuk ve yaşlı/hasta bakımı yoksul-
ların en zor erişebilecekleri ve karşı-
layabilecekleri hizmetler arasında yer 
almaktadır. Niteliği ve çalışma koşul-
larından bağımsız olarak bakım hiz-
metlerinin kamusal hizmete dönüşerek 
yoksullara kendi yaşam alanları ya da 
mahallerinde ücretsiz veriliyor olması, 
bu programın en güçlü yanını oluştu-
ruyor. 

Hindistan’a geçersek; Ulusal Kır-
salda İstihdam Garantisi Yasası 2004 
yılında tüm ülke genelindeki kırsallar-
da uygulamaya giren bir program. Bu 
programın temel önceliği, kırsalda bir 
hanede yaşayan tüm bireylerin işsiz 
olması halinde, makine kullanımının 

“Zorunlu” istihdam ve kadın: Güney 
Afrika ve Hindistan
Son yıllarda neoliberal politikalar uygulayan ülkelerin bir kısmı, karşılaştığı krizlerin 
yol açtığı işsizlik ve yoksullukla mücadele etmek için küçük ya da büyük ölçekli 
olmak üzere tam istihdama yönelik politikalar uygulamaya başlamıştır

Zeynep Ekin Aklar

Çalışma alanlarında 
çocuklarına bakım 

imkânının sunulması ve bu 
hizmeti verecek olan kişinin 
de istihdam ediliyor olması, 
kadınlar açısından stratejik 

imkânlar sağlar

mutfak cadıları
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olmadığı, beceri ya da eğitim gerektir-
meyen bir işte en az yüz gün garantili 
istihdam sağlaması. Yerel otoritelerin 
(idarelerin demeyi tercih edebilirsin) 
koordine edeceği bu programda, baş-
vuran kişiye 15 gün içinde iş bulu-
namazsa, işsizlik ücreti ödenmekte. 
Programın, neoliberal politikalar so-
nucu daha da yoksullaşmış kırsal kesi-
min en azından geçimini garanti altına 
alma amacı güttüğü iddia edilmekte-
dir. Tıpkı Güney Afrika’da olduğu gibi 
en çok istihdam sağlanan sektörlerden 
biri –hatta Hindistan için tamamı de-
nebilir- altyapı sektörü. NREGA’nın 
ülke genelinde uygulamaya geçirilme-
sinden önceki deneyimlerin artı ve eksi 
yanları bu yasa ile düzenlenmeye çalı-
şılmıştır. Buna göre bu yasa kadınların 
istihdamı için %30 kota koymaktadır. 
Başka bir deyişle, istihdam edilenle-
rin %30’u kadın olmak durumundadır; 
bunun yanında herkese (herkes herkes 
mi?) sabit asgari ücret tutarında bir üc-
ret verilmektedir. Bunu sağlamak için 
kadınların erişebileceği, çocukları ile 
gelebilecekleri çalışma alanları yara-
tılmaya çalışılmaktadır. Ulaşım sıkın-
tısından dolayı kadınlara, en fazla ya-
şadıkları bölgenin 5 kilometre uzağın-
da iş imkânı sunulmakta; 5 kilometreyi 
geçmesi halinde %10 daha fazla ücret 
verilmektedir. Bunların yanında, temiz 
su ve tuvalete erişim, banka hesabı, 
program hakkında kendi dilinde bilgi 
alma hakkı da tüm istihdam edilenler 
için geçerli olması gereken imkânlar 
olarak sıralanabilir.

Çok kısaca özetlenen bu iki progra-
mı, kadınları hangi yönden daha fazla 

desteklediği, güçlendirebildiği soru-
su üzerinden karşılaştıracak olursak, 
temel aldığım Toplumsal Cinsiyet ve 
Kalkınma (GAD) teorisine göre Gü-
ney Afrika’daki EPWP’nin kadınlara 
daha fazla katkı sağladığı iddia edi-
lebilir. Bunun öncelikli nedeni başta 
çocuk olmak üzere hasta bakımının 
kamusal hizmet olarak sunulması, 
kadınların bakım yükünün azalması-
na destek olacak ve örnek uygulama 
olarak toplumsal algının değişmesine 
hizmet edebilme imkânı verecektir. 
Hindistan’da kadın istihdamının hedef-
lendiği NREGA ise kadınlar açısından 
olumlu olmakla birlikte, bu tür istih-
dam politikaları kısa vadede pratik ih-

tiyaçlara çözüm olabileceği 
için çok kısa sürede kadın-
ların yine işsiz kalmasına 
sebebiyet verebilecektir. 
Ancak çalışma alanlarında 
çocuklarına bakım imkânı 
sunulması ve bu hizme-
ti verecek olan kişinin de 
istihdam ediliyor olması, 
kadınlar açısından strate-
jik imkânlar sağlar. Farklı 
açılardan her iki progra-
mın da uzun vadede ka-
dınların stratejik olarak 
güçlenmelerine imkân 
tanıyor olabileceği iddia 
edilebilir. Ancak yapılan 
uygulamalara bakıldığın-
da EPWP’nin NREGA’ya 
göre daha uzun süreli ve 
kalıcı olduğu görülmekte-
dir. Hindistan’da vaat edi-
len bakım hizmetleri yete-
ri oranda sunulmamakta, 
programın üçte biri her 
bölgede uygulanamamak-

ta, eşinin el koyması, banka hesabının 
olmaması gibi nedenlerle ücretlerin 
kadınların eline ulaşmasında ciddi 
zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu iki program her ne kadar farklı 
boyutları ile kadınları güçlendirebile-
cek özelliklere sahip olsalar da esas 
itibariyle, kadın emeği üzerinden ya-
pılandırılan çalışmalar olmadıkları, 
sadece kadın emeğinin programlara 
entegre edildiği görülüyor. Bunun 
yanında her iki programın da en za-
yıf yanlarını;  kadınları homojen bir 
kategori olarak görmeleri,  kadınların 
farklı etnik, dini, kast özelliklerinden 
dolayı farklı ihtiyaçları olabileceğini 
dikkate almamaları biçiminde ifade 
edebiliriz.  

İki ülkenin sosyal, siyasal ve kül-
türel altyapılarını düşününce, bu iki 
programın problemli yanlarına rağ-
men yine de kadınların emek ve fe-
minist mücadelesi ile dönüştürülmeye 
ve avantaja çevrilmeye açık olduğunu 
düşünüyorum. 

Kadın istihdamının neoliberal po-
litikalar ekseninde kadınları ne ölçü-
de özgürleştirdiği kendi içinde derin 
tartışmaları barındırsa da, sistemin 
açıklarını yakalamak ve sunulan her 
politikayı kadınların gizli mücadele 
alanlarına çevirmenin anlamlı olduğu-
na inanıyorum. 

Bakım hizmetlerinin 
kamusal hizmete dönüşerek 

yoksullara kendi yaşam 
alanları ya da mahallerinde 
ücretsiz veriliyor olması bu 
programın en güçlü yanını 

oluşturuyor

mutfak cadıları
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Sağlıklı ve yakın insan ilişkile-
ri, tarafların birbirlerini sev-
dikleri, birbirlerini geliştir-
dikleri, birbirlerine saygı duy-

dukları ve güvendikleri ilişkilerdir. An-
cak bu olumlu duygu ve durumların bir 
şiddet sarmalı tarafından yok edilmesi 
de çoğu ilişkinin sonunu getirebilmek-
tedir. Şiddetin belirleyicilerinin aslın-
da sağlığın belirleyicileri ile de ilişkili 
olduğu bilinmektedir.1 Şiddet, çoğun-
lukla ilişkilerin dinamiği içerisinde ya-
şanan, özel alan olarak algılanıp gizli 
tutulan bir olgu olarak görülmektedir. 
Karışık dinamikler ve etkileşimler, 
sürecin mağdurlarının zorlayıcı, çoğu 
zaman çözümsüz ve tekrarlayıcı de-
neyimler yaşama riskini artırmaktadır. 
Farklı şiddet tipleri olmasına rağmen 
cinsiyet temelli bakıldığında kadınların 
bu deneyimi çok daha sık ve “şiddetli” 
yaşadıkları bilimsel literatüre de yansı-

mış bir gerçekliktir.2

Yaygın olarak görülen bir şiddet 
türü olan flört şiddeti mevcut ya da geç-
mişte yaşadığı bir flört ilişkisinde part-
nerlerin birbirlerini fiziksel, duygusal, 
sözel, cinsel olarak ihmal ya da istis-
mar etmeleri, birbirlerine kısıtlamalar 
getirmeleri ve kötü muamelede bu-
lunmaları olarak kabul edilmektedir.3 
Kamusal alanda onay almamış olması, 
flört ilişkilerini evlilik ilişkilerinden 
ayırır. Yine de flört ilişkileri toplumsal 
dinamiklerden ve normlardan bağım-
sız, başına buyruk evrilemez ve yol 
alamaz. Çocukluktan başlayarak göz-
lemlenen ve bir yerinden dahil olunan 
ilişki kalıpları, roller, iletişim biçim-
leri ve yaklaşımlar yetişkinlikte kuru-
lan tüm ilişkilere olduğu gibi duygusal 
bağlarla örülmüş flört ilişkilerine de 
rengini verir. Şiddete yönelik tutum da 
aile içerisinde şekillendiğinden aile içi 
şiddet tanıklıkları, toplumsal cinsiyet 
rolleri nedeni ile kadına yönelik şiddet 

algısının şekillenmesi gibi durumlar 
flört şiddetinin yaşanışını da belirler. 
Şiddet, çoğunlukla ilişkinin dinamiği 
içerisinde yaşanan, özel alan olarak al-
gılanıp gizli tutulan bir olgu olarak gö-
rülmektedir. Bu nedenle, flört şiddetin-
de, şiddete karşı mücadele alanlarının 
önü tıkanmakta ve flört ilişkileri içinde 
yaşanan şiddet görünürlüğünü kaybe-
derek silikleşmektedir. 

Farklı rakamlara rastlanabilse de 
dünyada flört şiddeti sıklığının %30 
olduğuna dair veriler bulunmaktadır.4 
Flört şiddetine ilişkin farkındalık dü-
zeyleri, flört ilişkilerindeki davranış 
ve yaklaşımları yorumlama biçimleri 
dikkate alındığında, flört şiddetinin söz 
konusu bulgulardan çok daha yaygın 
olacağı öngörülebilir. Flört şiddetinin 
mağdurlarının çoğunlukla kadınlar ol-
duğu bilinmektedir.5 Ankara’da Hacet-
tepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi çalışanları 
tarafından Hemşirelik Fakültesi birinci 

Dikkat: Flört ilişkilerinde şiddetli 
sevgiden uzak duralım! 
Partnerler, kıskançlığı kişinin sosyal çevresini ve yaşantısını kısıtlamada bahane 
olarak göstermekte, flört ettikleri kişiyi görüşme tekellerine alarak yalnızlaştırmakta 
ve sosyal yaşamdan koparmaktadır

Türküler Erdost - Dilek Aslan
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ve dördüncü sınıf öğrencileri arasın-
da yapılan bir çalışmada öğrencilerin 
%37,5’inin kıskanmayı, %32,5’inin 
çimdiklemeyi, %18,3’ünün takip etme-
yi ve %17,1’inin önemli kararlarda or-
tak fikir almamayı şiddet davranışı ola-
rak görmediklerini ifade etmişlerdir. 6 

Flört ilişkilerinin yalnızca ergenlik 
dönemi sorunu olmamakla beraber, bu 
özel dönemde yaşanan şiddetin olum-
suz etkilerinden ergenlerin daha fazla 
zarar gördüğü öngörülebilir. Ergenlik 
döneminin, bireyin yaşamla ve kendi-
siyle çatışma dönemi olduğu dikkate 
alındığında, bu dönemde yaşanan iliş-
kilerde şiddetin durduğu yer daha iyi 
kavranabilecektir. Henüz gelişmekte 
olan kendilik algısının ve benlik say-
gısının olumsuz etkilenmesi, deneyim 
eksikliğinden kaynaklı olarak farkın-
dalığın düşük olması, şiddetle baş 
etme stratejilerinin yeterince etkili bir 
şekilde kullanılamaması ve ergenlerin 
bireysel güçlerinin şiddetin gücü karşı-
sında yenik düşmesi, bu dönemde ya-
şanan şiddetin diğer şiddet türlerinden 
farklılaşmasını beraberinde getirmek-
tedir. 

Flört şiddeti, ihmal etme, birlikte 
karar almama, yalan söyleme/dürüst 
olmama, fazla yönlendirici olma, kısıt-
lama, denetim ve güç sağlama, kendini 
ifade etmeyi engelleme, karar verme 
özgürlüğünü sınırlandırma, cinsel iliş-
kiye zorlama, takip etme, sık görüş-
me isteği ve kıskançlık olarak ilişki 
içerisinde kendisini gösterebilmekte-
dir.7 Flört şiddetinin tanımlanmasında 
düşülen/algılanan en büyük “tuzak”, 
uygulanan şiddet ile sevgi ve ilgi ara-
sında kurulan bağlantıdır. Bu konuda 
kimi yanlış kabulleri hatırlamakta ya-
rar vardır. Örneğin, toplumdaki “seven 
insan kıskanır” yaygın inanışı ile kıs-
kançlığın bir sevgi ölçütü sayılması8 
ve bir değer olarak görülen “sevgiliyi 
sahiplenme”nin kıskançlığın davranı-
şa bürünmüş şekli olarak algılanması, 
şiddetin adının konmasını güçleştir-
mektedir. Partnerler, kıskançlığı kişi-
nin sosyal çevresini ve yaşantısını kı-
sıtlamada bahane olarak göstermekte, 
flört ettikleri kişiyi görüşme tekelleri-
ne alarak yalnızlaştırmakta ve sosyal 
yaşamdan koparmaktadır. Bu durum, 
şiddete uğrayan kişilerin dayanışma ve 
destek mekanizmalarından uzaklaşma-
sına neden olmakta, bireyleri şiddet uy-
gulayan kişiye muhtaç ve bağımlı hale 
getirmekte yani güçsüzleştirmektedir. 

Flört şiddetinin odağında aslında 
güç ve kontrol vardır. Flört ilişkisi içe-
risinde şiddet uygulanarak ilişkideki 
varoluş şiddet temelleri üzerine otur-
tulur ve varlığın böylece güçlendiği/

güçlendirildiği düşünülür. Söz konusu 
kavramlar güç ve kontrol olduğunda, 
ilişki içerisinde şiddeti uygulayan tara-
fın çoğunlukla erkek olması da kaçınıl-
mazdır. Toplumsal yaşamda çoğunlukla 
içselleştirilmiş saldırgan davranışlara 
bağlı olarak erkekler tarafından şidde-
tin kabul görülmesine yönelik nedenler 
üretilmesi, şiddet davranışının haklılı-
ğına dair olumlama algısını pekiştire-
bilir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları 
erkeklerin kadınları kontrol etmesini 
dışlamaz ve bu kalıplar doğrultusunda 
kadınlar flörtlerinin ve/veya eşlerinin 
kontrolünde olabilirler. Üzerinde kont-
rol ve güç kurulan kadın ise çoğunlukla 
şiddet mağduru olmaktadır. 

Şiddetin görünür kılınmasında algı 
ve farkındalık temel belirleyicilerdir ve 
söz konusu belirleyiciler şiddete maruz 
kalma ve şiddeti uygulama durumunu 
şekillendirmektedir. Çoğu şiddet türü 
ne yazık ki toplumsal pratikler içeri-
sinde “normalleştirilmiş” durumdadır. 
Şiddetin birçok durumda kullanılması-
nın sosyal bir norm olarak kabul edildi-
ği toplumlarda ve kültürlerde, ilişkiler-
de şiddetin yaşanma riski oldukça yük-
sektir. Şiddet, toplum içerisinde sorun-
ları çözmede kullanılan öğrenilmiş bir 
tepki haline gelmiştir. Özel olarak, flört 
şiddetinin görünür olması ise öncelikle 
flört ilişkisinin toplumsal kabulünü ge-
rektirir. Bu noktada, LGBTİ bireylerin 
yaşadıkları flört ilişkilerindeki şiddet 
olgusundan da söz etmek yerinde ola-
caktır. LGBTİ bireylerin yaşadığı flört 
ilişkileri, toplum tarafından çok yönlü 
ötekileştirilmiş bir olgu olarak, üzerin-
de özel olarak çalışılması gereken ve 
boşlukların olduğu bir alandır. 

Teknolojinin ilerlemesi ve interne-
tin günlük yaşama girmesiyle “elekt-
ronik agresyon” tanımı da gündeme ta-

şınmıştır. Tanım incelendiğinde, elekt-
ronik agresyon kavramı içinde dijital 
şiddetin yer aldığı anlaşılmaktadır.9 
Flört ilişkilerinde de rastlanmak üzere 
şifreler alınarak özel hesaplara ulaşıl-
makta, cep telefonları kurcalanmakta 
ve sosyal medya üzerinden takip ve 
kontrol yöntemleri geliştirilmektedir. 
Gelişen teknoloji ile flört ilişkilerinde 
kişiler arası sınırlar daha fazla ortadan 
kaldırılmakta ve özel alana sızmanın 
yeni yolları keşfedilmektedir. Bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanımı yay-
gınlaştıkça, siber şiddet mağduru ka-
dın olgu sayısı da artış göstermektedir. 
Yapılan bir araştırmada, genç kadınla-
rın internet ortamında, genç erkeklere 
göre %250 daha fazla tacize uğradığı 
bulgular arasındadır. Aynı araştırma-
da, sosyal paylaşım sitelerini flört etme 
amaçlı kullananların, diğerlerine göre 
%300 daha fazla tacizle karşılaştıkları 
sonucuna varılmıştır. Söz konusu bul-
guların, kadınlar açısından eşitsiz, güç 
dengelerinin korunamadığı, sömürü ve 
ezilmeye açık yeni bir mücadele alanı-
nın ortaya çıkışına işaret ettiği söylene-
bilir. 10

Flört ilişkilerini şiddetten 
nasıl arındıralım?

İlk adım şiddetin kabul edilerek gö-
rünür kılınması ve yüksek sesle ifade 

Çocukluktan başlayarak 
gözlemlenen ve bir yerinden 

dahil olunan ilişki kalıpları, 
roller, iletişim biçimleri ve 

yaklaşımlar yetişkinlikte 
kurulan tüm ilişkilere 
olduğu gibi duygusal 
bağlarla örülmüş flört 

ilişkilerine de rengini verir
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edilebilmesidir. Her duygunun yaşan-
ması gereklidir ve bu bağlamda öfke 
duygusu da yaşanmalıdır ancak öfke-
nin kontrollü bir şekilde dile getiriliş/
dışa vuruluş şekli öğrenilmelidir. Şid-
det uygulayanı da kapsayacak şekilde 
farkındalık çalışmaları yapılarak de-
ğişim gerçekleşebilir. Şiddete yönelik 
farkındalık oluşturma çalışmalarının, 
baş etme ve karşı koyma stratejileri 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
bireyler küçük yaştayken gerçekleş-
tirilmesi, belirli tutum ve yaklaşımlar 
kemikleşmeden müdahaleye olanak 
tanıyacak ve şiddetin bireyin yaşam 
dönemleri arasındaki geçişliliğinin 
önünü kesecektir. Özellikle ergenlik 
döneminde flört şiddetine yönelik erken 
uyarı göstergeleri ve faktörlere ilişkin 
farkındalığın olması, zamanlı ve etki-
li müdahaleler geliştirilmesi açısından 
önem taşımaktadır. Görece olarak kü-
çük yaşta sağlıklı-sağlıksız ilişki örün-
tüleri, ilişkiye dair gereksinimler ve 
çatışmanın yönetimi konularında etkili 
iletişim yolları, sağlıksız bir ilişkiden 
uzaklaşma veya ilişkiyi bitirme strateji-
leri konularında bilinçlendirme eğitim-
leri konularında koruyucu ve önleyici 
çalışmalar, şiddeti yaşanmadan engel-
lemek açısından çok önemlidir. Sağlık 
çalışanlarının, eğitimcilerin, ailelerin ve 
akran gruplarının şiddetin önlenmesin-
deki etkisi büyük olmakla birlikte, bu 
bağlamda çocuk ve gençler için destek 
birimlerinin oluşturulması, konuyla il-
gili uzmanlaşmış profesyonel hizmetin 
sağlanmasını olanaklı kılacaktır.

Flört şiddetiyle mücadelede sorun 
alanlarından birisi, yasal düzenleme-
lerin ve şiddete yönelik politikaların 
çoğunlukla aile içerisindeki kadını oda-

ğına almalarıdır. Politikaların yalnızca 
aile üzerinden üretilmemesi, flört şidde-
tinin yasal zeminde daha görünür olma-
sı ve konuya ilişkin savunuculuk faali-
yetlerinin yürütülmesi çözümsüzlüğün 
derinleşmesine engel olacağı gibi flört 
şiddetine yönelik mücadele alanını da 
genişletecektir.
Son söz olarak, flört ilişkilerinde şid-
detli sevgiden uzak durmanın ve güzel 
bir duygu olan aşkı istismarın kolları-
na bırakmamanın değerini vurgulamak 
yerinde olur. Şiddetsiz bir dünya için 
ısrarcı olmak, şiddeti hafifletip kabul 
edilebilir maskelere büründürmemek 
insanlığı daha da özgürleştirecektir. 11
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Flört şiddetinin 
odağında aslında güç 
ve kontrol vardır. Flört 

ilişkisi içerisinde şiddet 
uygulanarak ilişkideki 

varoluş şiddet temelleri 
üzerine oturtulur ve varlığın 
güçlendiği/güçlendirildiği 

düşünülür 
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35 yaşındayım. Yolun yarısı ya, 
ben bu yolun yarısını şişman 
bir kadın olarak yalnız yü-

rüdüm. Aslında bu yalnızlığı bazen ben 
tercih etsem de bazen reddedildiğimi de 
kabul etmem gerekir. Neden reddedil-
miştim? Çirkin miydim? Korkuyor muy-
dum? Çirkin değilim aslında. Peki, güzel 
miyim? Buna hayır demek de zor, ya da 
büyük haksızlık. Güzellik sadece kaşın 
gözün orantılı olması demek değil, aynı 
zamanda özgüvenli olmak, neşeli olmak, 
dikkat çekici, seksi olmak ya… Tamam, 
peki, seksi olmayabilirsin de benim kadar 
aseksüel olmak da neyin nesi?

Ben şişman bir kadınım. İş icabı iyi 
giyinmek zorundayım, ama kilomdan do-
layı kıyafet bulamıyorum. Beğendiğim bir 
şeyi değil de, üzerime olanı, en az çirkin 
duranı alıyorum. Tabii bu durum sürekli 
bir hal alınca da kendini salıyor insan; uy-
gun kıyafet bulamayınca aramaktan vaz-
geçiyorsun. Hazır giyim sektörüyle olan 
ve benim sürekli kaybettiğim mücadelem-
den bir örnek vereyim size: Kardeşimin 
düğünü olacak. Uygun bir gece kıyafeti 
arıyorum, bulamıyorum. 80 kiloyum ve 
44 bedenim ve bedenime uyan kıyafetler 
artık “büyük beden” kategorisindeler. Bu 
kıyafetlerin hemen hemen hepsi de “anne 
modeli” denilen tarzda şeyler. Beğendiğin 
bir modelin büyük bedende üretilmiyor 
olması, sürekli zayıf olmak gerektiğinin, 
zayıf değilsen “anne modeli” kıyafetlere 
mecbur kalacağının tekrarlanması demek. 
Hazır giyim sektöründe çalışan o kadar 
tasarımcı, pazarlamacı, planlamacı varken 
bunlar hangi ülkede yaşadıklarının farkın-
da değiller mi acaba? Gittiğim mağaza-
lardan birinde tezgâhtar kadın bir kıyafet 
çıkardı, “buyurun bu 44 beden” dedi. Ama 
38 beden gibi duruyordu. Çıldırdım, aynı 
soruyu ona da sordum. Kıyafetlerin Rus 
mankenlerin ölçülerine göre üretildiğini 
söyledi. Kıyafetlerin hiçbiri Türkiye’de 
yaşayan kadınlara göre üretilmiyormuş!

Hazır giyim sektörüne karşı pasif di-
renişimin başlamasına biraz da annem 
sebep oldu aslında. 20’li yaşlarımda ve 
daha “normal” kilolardayken bile annem 
tezgâhtarların yanında “daha az yeseydin 
bu kıyafetler olurdu” dediği için mağaza-
dan “zayıflamayacağım ya!” diyerek çık-

tığımı hatırlıyorum. Bu bir dayatma, baş-
ka bir şey değil! Bunu söylediğimde çok 
kararlıymışım herhalde, zayıflamayı inat-
la reddediyorum. Ama bu bir politik duruş 
değil. Kilo versem iyi olur diye düşünüyo-
rum ama içimden bir ses de “yapmayaca-
ğım” diyor. Diyet yapmalıyım dediğimde 
daha çok şey yiyorum ve bu inattan haz 
alıyorum. 

Şişman birinin bir mağazada rahat 
rahat alış veriş yapmasını bırakın, yol-
da yürürken bile rahat olması neredeyse 
imkânsızdır. Bir mağazaya girdiğinizde, 
aradığınız şeyi orada bulamayacağınız, en 
kibar şekliyle, “birine hediye mi bakıyor-
sunuz?” sorusuyla size ima edilir. Yolda 
bir şeyler yiyerek yürümeye kalkın hele, 
o ana kadar görmezden gelinen obez, bir-
den uyarılması, dalga geçilmesi gereken 
birine dönüşür. Yanınızdan geçmekte olan 
yabancı birinin gayet rahat “yuh daha da 
mı yiyeceksin” dediğini duyuverirsiniz. 
Sizi üzerler ve bundan haz alırlar. Bunu 
sadece yabancılar değil, aileniz, arkadaş-
larınız da yapabilir. Ben bunu yapanlara 
rahatsız olduğumu söyleyemiyorum, ko-

nunun uzamasından korkuyorum. O anda 
duymazdan gelirsem, ben de dalga geçer-
sem, konu kapanıyor çünkü. İnsanlar daha 
“normal” kiloda birini eleştirme hakkını 
kendilerinde görmezken, beni çok rahat 
eleştirebiliyorlar. 

Yalnızca estetik açıdan yetersizlik 
duygusu ile değil, aynı zamanda çeşitli 
sağlık problemleriyle de uğraşıyorsunuz. 
Önceleri adet düzensizliğiyle başlayan, 
kilo almayla ve yüzümde ciddi anlamda 
kıllanmayla devam eden ve insülin diren-
ciyle sonuçlanan Polikistik Over Send-
romu (PKOS) gibi. Yumurtalıklarımda 
küçük ama çok sayıda kist var ve bunlar 
hormon dengemi bozuyor, erkeklik hor-
monunun fazla salgılanmasına neden olu-
yor. Tedavi için çok sayıda jinekoloğa ve 
endokrinoloğa gittim. Doktorların hiçbiri-
si kıllanmamın üzerinde durmadılar. Beni 
en çok rahatsız eden ve asıl çare aradığım 
şey kıllanmaydı, ama doktorlara göre bu 
yalnızca PKOS’un bir belirtisiydi. Bu-
nun yumurtalıklarımın yapısı olduğunu, 
göz rengim kadar doğal ve değiştirilemez 
olduğunu söyleyerek daha çok insülin di-

Kıllar, tüyler, kilolar… 
Ben bunlardan ibaret miyim?

Zeynep Ülgen

Çevremde kıllarıyla uğraşmayan kadın yok. Bıyık, bacak… Peki, vücudumuzun bir parça-
sı neden “istenmeyen” ilan edildi? 

BEDEN
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rencine odaklandılar. 
Lazer epilasyon yaptırıp yüzümdeki 

kılların büyük bölümünü baskılamadan 
önce hayat benim için gerçekten çok zor-
du. Bildiğiniz çember sakallı bir kadın-
dım! Yanaklarımın neredeyse tamamı ve 
boynum kıllarla doluydu. İlk başlarda az 
ve cılız çıktığı için önemsemedim, başıma 
ciddi dert olacağını anlamamıştım. Çıkan 
kılları cımbızla alıyordum. Ama en fazla 
bir hafta sonra tekrar çıkmaya başlıyor-
lardı. Onları alabilmem için uzamasını 
beklemem gerekiyordu. Ağda yapmaya 
başladım, fakat o da kısa süreli bir çözüm 
sağlıyordu. Yüzümde kıl çıktığı zaman sü-
rekli yere bakarak yürüyordum, insanlarla 
hiç göz teması kurmuyordum. İnsanlar 
birbirlerine beni gösteriyorlardı, görmez-
den gelmeye çalışıyordum. “Erkek gibi 
kadın” diyenleri duymazdan geliyordum. 

Bundan yaklaşık 7-8 sene öncesinden 
bahsediyorum. O zaman şimdiki gibi yay-
gın değildi lazer epilasyon. İstanbul’da 
bir güzellik merkezi bulmuştum. Uygu-
layıcı dermatolog olduğu için, çok büyük 
bir umutla, yol parasına, zaman kaybet-
meme, çok pahalı bir fiyat verilmesine 
rağmen oraya gitmeye karar vermiştim. 
Yaklaşık 15-20 gün yüzümü hiç almadım, 
iş yerimde sakallı sakallı dolaşıyordum. 
Çalışma arkadaşlarım da engelli birine 
davrandıkları gibi davranıyorlardı. Say-
gı mı diyeyim? Vicdan mı? Acıma mı? 
“Bu da bir hastalık, yapabileceği bir şey 
yok” tarzında bir tavırdı. Dermatolog ka-
dın bana “çok para harcarsın, canın çok 
yanar ama düzelmez” dedi. Dürüst olma-
ya çalışıyordu ama tavrı, soğukluğu beni 
yıkmıştı. Oradan ağlayarak çıktım. Sonra 
yaşadığım şehir- de başka bir yer 

buldum. Epilasyona başladığımda kılları 
yüzeyden kesmem, kökleri almamam ge-
rektiği, bunun için de jiletle tıraş olmam 
gerektiği söylendi. Dehşete düştüğümü 
hatırlıyorum. Bunu çok erkeksi buldum. 
Ama mecburen yaptım. Hâlâ birinin bunu 
yaparken beni görmesinden çok korkuyo-
rum. Bir hemşire yapıyordu lazeri. Acı-
dan gözlerimden yaş geldi ama sürekli 
“sabret, başka çaren yok!” diye kendimi 
telkin ettim. Yüzüm cayır cayır yanıyor-
du, ona rağmen bir çare bulduğum için 
sürekli Allah’a şükrediyordum. Yaklaşık 
5 yıl oldu. Dermatoloğun dediği gibi, çok 
para harcadım, maddi açıdan oldukça zor-
landım. Canım çok yandı ama sonunda en 
azından kıllarımı baskılamayı başardık. 
Lazer epilasyonu bırakırsam yeniden çık-

maya başlarlar mı, bilemiyorum. Dene-
meye de cesaretim yok zaten.

Sakallı bir kadın olarak iş hayatında da 
zorlandığım zamanlar oldu. Ücretli öğret-
men olarak bir lisede görevlendirilmiştim. 
Beş kuruş param yoktu. Yüzüm kıllarla 
doluydu ve ertesi gün okula başlamam 
gerekiyordu. Okuldan alacağımı hesapla-
yıp bir kliniğe gittim. Doktora hemen alıp 
alamayacaklarını sordum. “Tamam, ya-

palım ama hemen dökülmez, 
bir hafta sonra dökülür” dedi. 
Normalde jiletle almam ge-
rektiğini, bu defalık ağdayla 
alabileceğimi söyledi. Ağda 
yapıp okula gittim. Bir hafta 
sonra kıllarım çıkmaya baş-
ladı. Öğrencilerimden biri 
yüzümdeki kılları arkadaşına 
gösterip “ay Allah korusun” 
der gibi kulağını çekip masa-
ma vurdu. Ben o sırada elim-
deki kâğıdı okuyordum. Fark 
ettiğim halde kafamı kaldırıp 
bakamadım, o kâğıdın içine 
gömüldüm sanki. Bir gün iş 
yerimden bir erkek arkadaşı-
mız başka birinden bahseder 
gibi ama gözümün içine ba-
karak “benim bir arkadaşım 
vardı, ulan kadının erkek gibi 
favorileri vardı ha!” dedi. Be-
nim nabzımı ölçüyordu! Ne 
yapacağımı bilemedim. Gü-
lüp geçebilirdim her zamanki 

gibi, ama bu sefer yapamadım. Kızdım. O 
kadını ne kadar incittiğini, bunun normal 
bir durum olmadığını, sağlık problemi 
olduğunu anlattım. “Ama o da kendisiyle 
çok dalga geçiyordu” dedi. “Onu rahat bı-
rakman için yapıyordur” dedim. Bir daha 
bu konu hiç açılmadı.

Buna benzer birçok hikâyem var. Bun-
ların sonunda kendimi nasıl mı hissediyo-
rum? Bir kadının sakallı olması tıbben de 
estetik açıdan da “normal” bir durum de-
ğil elbette; bu yüzden tepkilere bir tür an-
layış geliştiriyorsun. Hissettiğin şey öfke 
olmuyor o zaman, sadece üzülüyorsun. 
Babam bana “sen hiç isyan etmedin, ben 
niye böyleyim demedin, yüzündeki tüy-
lerden dolayı ağladığını hiç görmedim” 
demişti. Yapabileceğim bir şey yoktu 
ki… İnsan değiştiremeyeceğine inandığı 
şeyi daha kolay kabulleniyor; ama elbette 
çok üzülüyorsun, o ayrı bir şey. On yıldan 
daha fazla zamandır sevgilim yok. Hiçbir 
erkeğe ya da kadına seksüel bir ilgi duy-
muyorum. Bana da kimse böyle bir ilgi 
duymuyor. Nasıl olsa benimle ilgilenmez-
ler şeklinde bir ön kabulüm var, bu yüz-
den tanıştığım adamlarla hemen arkadaş 
oluyorum. Bu kendini sevilmeye layık 
görmemekle ilgili bir durum olsa gerek. 

Çevremde kıllarıyla uğraşmayan kadın 
yok. Bıyık, bacak… Peki, vücudumuzun 
bir parçası neden “istenmeyen” ilan edil-
di? Bir dergide kadınların bacak kıllarını 
almaları gerektiğine 15.yüzyılda erkek 
ressamların karar verdiğini okumuştum. 
Yine kadınlar hakkında erkeklerin karar 
vermiş olmasına kızmıştım. Hemen he-
men her kadın, sağlık problemi olmadan 
çıkan tüylerinden bile rahatsız oluyor. 
Neden sürekli kay- mak gibi pürüzsüz 
gezmek zorunda- yız? Bu soruyu sa-
nırım hepimiz çok- ça tartışmışızdır. 
Samimiyetle kabul ediyorum ki kılsız 
bir cilt kıllı bir cilde göre bana da daha 
güzel geliyor; yani ben de içselleştir-
mişim bu normu. Mesela aşırı kıllı bir 
adam bana da çekici gelmiyor. Erkekler 
de bizim gibi her zaman kıllarını alsalar, 
almayan birini gördüğümde “bu niye al-
mıyor ki” diyebilirim. Bir şeyi herkesin 
yapması onu “normal” hale getiriyor; 
aykırı olanı, farklı olanı grup davranışına 
uymaya zorluyor. 

Şimdilerde erkekler de daha az kıllı ol-
mak için çaba sarf etmeye başlasa da yine 
de kıllarını almak, sürekli zayıf ve bakım-
lı olmak asıl kadına biçilmiş bir yük. Bu 
yükümlülüğü yerine getirmeyen kadın 
kendini bakımsız, sağlıksız ve hatta çirkin 
hissedebiliyor, taşıdığı onca başka özelli-
ğe rağmen hem de. Bir dönüşüm gerekli 
bize. Kadınların fiziksel özelliklerine gös-
terdiğimiz bu ilgiyi diğer özelliklerimize 
yönlendirebilirsek daha mutlu olabiliriz 
sanki. Evet, bir dönüşüm gerekli. 

BEDEN

Beğendiğim bir şeyi değil 
de, üzerime olanı, en az 
çirkin duranı alıyorum. 

Tabii bu durum sürekli hal 
alınca da kendini salıyor 

insan; uygun kıyafet 
bulamayınca aramaktan 

vazgeçiyorsun
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DOSYA

Cinsel özgürlük:  Olanaklar ve sınırlılıklar
Cinselliği doğal, özsel, sabit bir alan olarak değil de, toplumsal olarak kurulmuş, erkek ege-

men güç ilişkilerinin temsil edildiği akışkan bir zemin olarak tariflemek; bize kadın özgürlük 
mücadelesi açısından olanaklar sunuyor. Şiddetin cinselliğin doğasından değil de ataerkil cin-
siyetlendirmeden kaynaklandığını görmek, bu ikili cinsiyetlendirmenin hayatın başka alanla-
rındaki işlevlerine bakmayı kolaylaştırıyor; zorunlu heteroseksizmin kadın emeği, bedeni ve 
cinselliğini denetlemesindeki rolünü açığa çıkarıyor. Arzularımızın ve fantezilerimizin kaynağını 
sorgulamamız, cinselliğimizi çevreleyen yasak ve baskılar karşısında mağdur değil, talep eden 
ve arzulayan özneler olma mücadelesinde güçlenmemizin de yolunu açıyor. Cinselliğimizin 
aile içinde özelleştirilmesi, dahası rutinleşince “özel” ve “eşsiz” olarak tıbbın ve güzellik en-
düstrisinin yönlendirmesine ve belirleyiciliğine terk edilmesi heteronormativiteyi sorgulamamızı 
ve mücadelenin merkezine yerleştirilmesini zorunlu kılıyor. Dosyamızda heteronormativitenin 
dışladığı cinselliklerin nasıl kurulduğunu ve etiketlendiğini de tartışıyoruz. Üremeyle sonuçlan-
mayan cinselliklerin “sapkın” olarak nitelendirilmesinin heteroseksizmi yeniden üreten bir norm 
oluşu üreme ve cinsellik arasındaki bağı koparmanın önemine de işaret ediyor. Aynı şekilde; 
çocukluğun da “doğal” ve “sabit” bir kategori olmayıp, ataerki tarafından kurgulanmış toplumsal 
bir statü olarak ele almak, çocuk istismarı ve pedofiliyi “masum çocukluğun” kaybına indirge-
mek yerine, erk yoluyla istenci ve iradesi yok sayılan özneleri görmemizi mümkün kılıyor. Böy-
lece, pedofiliyi “anormal” olarak tanımlamak yerine, istismarın kendi toplumsallığımızda gizli 
olduğunu ve failliği üreten erk ilişkilerini sorgulamamızı da sağlıyor.
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Cinsellik: Şiddetin kaynağı mı 
özgürlüğün anahtarı mı?
Arzularımızın da cinsel varoluşumuzu biçimlendiren koşullar tarafından üretildiğini bilmek, 
cinselliğimizi kişisel ya da toplumsal özgürlüğümüzün öncelikli aracı ya da kadınlar olarak 
ikincilleştirilmemizin esas nedeni olarak biricikleştirmememizi mümkün kılar

Cinselliği konuşmaya niyet-
lendiğimizde, aslında neyi 
konuşacağımızın bir çırpı-
da netleşmemesi bu alanın, 

baskılanmış, denetlenmiş ve kısıtlan-
mış oluşunun zihnimizdeki ve dili-
mizdeki yansıması olduğu kadar, top-
lumsal dokunun her katmanına sirayet 
etmiş oluşunu da açığa çıkarıyor.

Cinsellik erkek egemen toplumsal 
kodların ideolojik bombardımanı al-
tında belirleniyor. Arzu nesnelerimiz, 
arzu biçimlerimiz bize dayatılıyor. Ka-
dınlar ve erkekler arasındaki egemen-
lik ilişkisinin izlerine, örneğin çalışma 
hayatında ya da ev içi rollerin dağılı-
mında ulaşmak daha kolay; en azından 
yıllar içindeki feminist mücadeleyle 
bu görünürlük büyük ölçüde artmış du-
rumda. Öte yandan, LGBTİ hareketi ve 
feminizm cinsellik bağlamında da çok 
söz söylemiş, birçok şeyi deşifre etmiş 
olsa da, cinselliğin kadınlar açısından 
irdelenmesi, güç ilişkilerinin izlerinin 
sürülmesi zorluklar taşımaya devam 
ediyor. Bunun önemli nedenlerinden 
biri cinselliğin “özel” ve “eşsiz” kabul 
edilmesi. Böylece cinsellik denince 
adeta toplumsallık dışı bir alana işaret 
edilmiş olunuyor. 

Cinselliğin canlılığa içkin bir yanı 
olması, sabit bir doğallığı olduğu an-
lamına gelmiyor. Bir zaman diliminde 
cinselliğe ait olan, başka bir zamanda 
cinsellik dışı bir yerde konumlanabilir. 
Bu nedenle de cinsellik göreli, değiş-
ken ve akışkan olandır. Yani hem bi-
reysel/sübjektif anlam dünyasının öge-
lerini, hem de toplumsal anlamların, 
hiyerarşinin, kültürel olanın atıflarını 
içerir. Cinsellik toplumsal cinsiyetle 
ve cinsel yönelimle ilişkilidir. Kadın-
lık ve erkeklik rollerinin billurlaştı-
ğı bir alan olarak cinsellik, iktidarın 
onayladığı kişiler arasında yaşanır. 
Dolayısıyla önemli olan kime yöneldi-
ğidir. Bu bakımdan zorunlu heterosek-
süellik cinselliğin en önemli denetim 
mekanizmasıdır.

Modernleşmeyle birlikte, giderek 
daha fazla sosyal yaşamın dışına, özel 

alana hapsedilen cinsellik, çekirdek ai-
lenin konusu olmuş, “utanç” ile çevre-
lenmiştir. Chodorow duygusal ve ero-
tik yaşamın ve kişiliğin, bir yeniden 
üretim biçimi olan ailede toplumsal 
olarak oluştuğunu söyler. Ebeveynli-
ğin toplumsal cinsiyetli olarak örgüt-
lenmesi sonucu, oğlan çocuğun anneyi 
olumsuzlayarak “erkek” olduğu, kız 
çocuğun ise anneden tam olarak ayrış-
madan “kadın” olduğu bir toplumda, 
erkek egemenliğinin ve heteronorma-
tivitenin aşılmasının zorluklarından 
söz eder. Bu çıkarım, yeniden üretim 
politikasıyla ilgili kararlı bir mücadele 
olmaksızın kadınların özerk bir cinsel-
liğe sahip olmalarının, cinsellik tara-
fından belirlenmemelerinin ve cinsel 
baskıya ve erkek egemenliğine diren-
melerinin de güçlüğünü gösteriyor. 

Bir norm olarak heteroseksüellik, 
cinselliğin kurumsallaştırılması ve 
özelleştirilmesi demektir. Tek eşlilik, 
evlilik ve doğurganlığın denetimi, bu 
kurumsallaştırılma ve özelleştirilme-
nin ana eksenlerini oluşturur. Özelleş-
tirilen ve kurumsallaştırılan cinsellik 
rutinleşir. Rutinleşme ise, bir yandan 

çevresinde bir endüstri yaratılarak cin-
selliğin “öneminin” artırılmasına yol 
açar, diğer yandan, kışkırtılan cinsellik 
özel alanın cinselleştirilmesini berabe-
rinde getirir. Sınırları normatif hetero-
seksüelliğin çizdiği özel alan dışında 
kalan cinsellikler ise sapkın ve tehli-
kelidir. Muhafazakâr ahlâk için, de-
netlenmeyen kadın cinselliği, aile dışı 
cinsellik, bekâr annelik ve eşcinsellik 
engellenmesi gereken tehlikelerdir. 
Oysa cinsellik bu gibi risklerle değe-
ri düşürülemeyecek kadar “özel”dir. 
Cinsellik hakkında konuşmanın ve 
iletişim kurmanın güçlükleri ve mah-
remiyetin, gizliliğin sürdürülmesi ile 
her yana yayılmış cinsel görüntüler bir 
arada bulunmaktadır.

Kurumlaşmış heteronormatif cin-
selliğin öneminin artırılması, mükem-
mellik arayışından da geçiyor. Perfor-
mans ve skor kaygısı sadece erkekler 
için değil, kadınlar için de cinsel çe-
kiciliğin ölçütü oluyor. “Normal” ol-
manın yetersizliği, işlevselliğin artırıl-
ması ile gideriliyor. Toplumsal olarak 
inşa edilen arzularımız tıbbın nesnesi 
olarak düzeltilebilir, işlevselliği bozul-
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duğunda kimyasal veya cerrahi olarak 
yapılandırılabilir nesnelerdir. Tıp, cin-
sel problemleri fonksiyon bozukluğu 
olarak tanımlar ve buna uygun ilaçlar 
üretirken cinselliğin fallus merkezli 
oluşunu da garanti altına alır. Başarı-
lı cinselliğin, heteroseksüel ve fallus 
merkezli inşası, kadınların duygusal 
emeğinin katkısını da gerekli kılan 
“tamamlayıcı cinsellik” toplumsal mi-
tinin bir uzantısıdır. Çoğu kez abartı-
lı beklentiler ve sunumlarla performe 
edilir. 

Her ne kadar cinselliğin erkek ege-
men ideoloji tarafından biçimlendiril-
miş olduğundan hareket ediyor olsak 
da, cinselliği şiddetin kaynağı olarak 
tanımlamak, kadınları doğal erkek şid-
detinin mahkûmları söylemine sıkıştır-
dığı ve kadınların arzu ifade edebilen 
özneler olmalarını zorlaştırdığı için de 
problemli. Öte yandan her türlü arzu-
nun, fantezinin, cinsel edimin bireysel 
ve özgün olduğunu, serbestçe yaşa-
nabileceğini söylemek de, cinselliğin 
toplumsal olan tarafından belirlendiği-
ni göz ardı eder, politik bir alan oldu-
ğunu görmezden gelir. Cinselliğin şid-
detle ilişkilendirilmesine itiraz eder-
ken, duyguların da cinsellik gibi inşa 
edildiğini unutmadan, erkeksi olmanın 
duyguların sıkı sıkıya kontrol edilme-
siyle ilişkilendirildiği, şefkatin ise sa-
dece kadınlara zimmetlendiği bir top-
lumsallığa da itiraz etmek gerekiyor.

Günümüzde bir yandan evlilik ön-
cesi cinsellik, eşcinsel görünürlüğü 
artarken, öte yandan ailenin güçlen-
dirilmesine, tekeşliliğin mutlaklaştı-
rılmasına yönelik çabalar da sürüyor. 
Heteronormativite baskın biçim olarak 
varlığını korurken, kadınlara yönelik 
ev içi ve cinsel erkek şiddeti de azalma 

belirtisi göstermiyor. Feministler çok 
uzun süredir heteroseksizmi, çokeşlili-
ği, aldanmayı/aldatmayı, tek ve biricik 
olmanın deneyimlerini konuşuyorlar. 

Erkek egemen sistemdeki eşitsiz 
varoluşlarımız, bedenlerimizin gü-
zellik algılarıyla kontrol edilmesi ve 
tamamlanmamış olduğumuz duyum-
satılarak kışkırtılan rekabet kaygısı 
içinde yaşamamıza neden oluyor. Bu 
durum ise sürekli bir güvenlik hissini 

ve emin ilişkilere hapsolma ihtiyacını 
körüklüyor. Sağlıklı/güçlü örülmeyen 
kadın dayanışması, tek eşliliğin her 
şeyi talep eden, başkalarından ayıran, 
yalıtan, dolayısıyla güçsüzleştiren, 
aynı zamanda cinselliği de “özel” ve 
“biricik” kılan dünyasına hapsolmayı 
da beraberinde getiriyor. Diğer taraf-
tan güven, bağlılık, istikrar ve sevgi 
vaadini içeren bu sözleşme, cinselliği 
“özel” olarak adlandırırken bu alanda-
ki özerkliği dışlıyor.

Cinselliğin hayatın “özel bir ala-
nı” olduğu düşüncesi gibi, çocukluğun 
“özel bir insan” kategorisi oluşu da mo-
dern yaşamın bir sorunu ve sonucudur. 

Cinsel bilgiye erişim, erkek egemenli-
ğinde çocuklukla yetişkinliğin sınırını 
belirler. Öte yandan kadın cinselliğinin 
çocuksulaştırılmasıyla kız çocukları-
nın cinselleştirilmesi arasındaki bağı 
görmek, cinselliklerin denetlenmesiy-
le, güç ilişkilerinin gizlenmesi arasın-
daki bağı da netleştirecektir. Bu bağ, 
çocuk yaşta zorla evlendirilmelerin 
zeminini oluşturan erkek egemenliğin-
den kaynaklanan güç ilişkilerini de gö-
rünmezleştirir, belirsizleştirir. Bunun 
yanında, çocuklar gibi kadınların da 
cinselliği olmayan “saf” yaratıklar ola-
rak resmedilmesi, erkek egemenliğinin 
çocukların cinsel istismarını gölgele-
mesine yarar. 

Feminizm cinsel özgürlüğün 
imkânlarını sorgularken hazzın ken-
disini de sorgular, arzunun kaynağını 
ve yönelimini irdeler. Arzularımızın 
da cinsel varoluşumuzu biçimlendiren 
koşullar tarafından üretildiğini bilmek, 
cinselliğimizi kişisel ya da toplumsal 
özgürlüğümüzün öncelikli aracı ya da 
kadınlar olarak ikincilleştirilmemizin 
esas nedeni olarak biricikleştirmeme-
mizi mümkün kılar. Heteroseksüel cin-
selliğin barındırdığı hiyerarşi her ne 
kadar erkek merkezli cinsellikle bağ-
lantılı olsa da, arzu eden, dile getiren 
özneler olma mücadelemiz için farklı 
stratejiler geliştirmek de mümkün.

Cinselliğin, hayatın “özel” ve 
“önemli” bir alanı olarak tanımlanma-
sıyla, denetlenmesi ve baskılanması 
arasında doğrudan bir ilişki mevcut. 
Böyle bir tanımlama, cinselliği nüfuz 
ettiği toplumsal ilişkilerden yalıtmak, 
“cinsel ilişkiyle” ya da cinsel kimlik-
lerle sınırlamak riskini de içeriyor. 
Gerçek bir özgürleşmenin heterosek-
sizmi esastan sorgulamaksızın müm-
kün olmayacağını bilmek, aynı za-
manda toplumsal yapıdaki erkek ege-
menliğini, hiyerarşik güç ilişkilerini 
ve  “normalliği” deşifre etmekten de 
geçiyor. 
________________________

Kaynakça: 
Acar Savran, G. “Feminist Cinsel Politika-
nın Imkânları ve Önündeki Tuzaklar”, Fe-
minist Politika, sayı:11, 2011.
Douglas, Carol-Anne. Sevgi ve Politika, 
Kavram Yayınları, 1995.
Fireston, S. Cinselliğin Diyalektiği, Payel 
Yayınları, 1993.
Jackson S. ve S. Scott. Cinselliği Kuram-
laştırmak, Nota Bene Yayınları, 2012.
Lewis, J. “Tek Eşliliğin Politikası”, Feminist 
Politika, sayı:20, 2013.
Özkazanç A. Cinsellik, Şiddet ve Hukuk, 
Dipnot Yayınları, 2013.
Yalçın S. “Haz Özgürleştirir”, Feminist Poli-
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“Prensleri terk etmek o kadar zordur 
ki, bazen onları 

bırakabilmek için iki veya üç prens 
daha eskitmek gerekir.”1

Tekeşlilik içinde kıstırılmış aşkın 
kendisi ve bağlanmak, kıskanmak, sa-
hiplenmek gibi aşkla ilişkilendirilmiş 
kavramlar, öncesiz-sonrasız değiller; 
aksine toplumsal, tarihsel, kültürel ve 
söylemseller. Bahsettiğimiz duygula-
rın toplumsal inşası, patriyarkaya bağlı 
nesnel konumlarımıza göre gerçekleş-
tiği için özne-nesne hiyerarşisine ve 
kadınların emekleri, bedenleri ve duy-
gularının erkekler tarafından tahakküm 
altına alındığı bir mülkiyet ilişkisine 
dayanıyor. Tam da bu noktada; mülki-
yet içermeyen, kadınların cinselliğinin 
ve bedeninin öznesi olabildiği “başka” 
ilişki biçimleri üzerine düşünmenin po-
litik bir gereklilik olduğunu düşünüyo-
ruz. Bu gereklilik odağında bu yazıda, 
birçoğumuzca deneyimlenen tekeşlili-
ğin2 dışındaki ilişkilerimize “özgürlük, 
olma hali ve beyan etme” üzerinden 
bakmaya çalışacağız.

Uzun süreli tekeşliliklerimizde ken-
dimizi, bedenimizin sahibi hissedeme-
mişken; “tekeşliliğin alternatifi” ola-
bileceğini düşündüğümüz ilişkilerde 
bedenimizi özgür kılabilecek miydik? 
İstediğimizle sevişerek mi tahayyül et-
tiğimiz “cinsel özgürleşmeyi” gerçek-
leştirecektik? Özellikle başına buyruk 
cinsel ilişkilerde -tek gecelik seviş-
meler, evli ya da tekeşli adamlarla ol-
mak...- kadınların kendi bedenlerinin 
öznesi olduğu muammayken...3 Başına 
buyruk seksi, erkeklerin kadın bedenini 
nesneleştirip nemalandığı, patriyarkayı 
besleme riskini taşıdığı için sürdürü-
lebilir bir pratik olarak göremeyiz. Bu 
süreçten kazanımımız “tek bir prense” 
duygusal emek vermekten kurtulmak 
olabilir ancak birden fazla “prensin” 
bizde yarattığı duygusal çöküntüle-
ri gözardı edemeyiz. Duygusal-cinsel 
ilişki imkânlılıklarına kafa yorarken, 
bir erkeğin bizim cinselliğimiz üzerin-
deki tekelini kaldıran, eril tahakkümü 
sarsan, radikal dürüstlüğe dayanan ve 
mülkiyet içermeyen açık bir ilişki “ha-
yalini” kurduk. Kendi aynamızdan bak-
tığımızda öznesi olduğumuz bu ilişkile-
re, “karşının aynasından” baktığımızda 

ise imkânına inandığımız ilişkinin sı-
nırlarının farkına vardık ve “kendimize 
geldik”. Özgür/lüğe atılan bu adımlar, 
köleleştirici miydi?

Başlı başına tekeşliliğin dışında 
“başka” ilişkilerin imkânını aramak 
özgürleştirici bir pratik elbette ama bu 
odakta yol alırken cinsellik, eril tahak-
küm ile var oldukça özgürleşme de bir 
yanılsama olacaktır. Özellikle deneyim-
lediğimiz heteroseksüel birlikteliklerde 
karşıdakinin “erkek” kimliğinden ötü-
rü eşit düzlemlerde ilişkilenmediğimiz 
için tahakkümün olmadığı özgür aşk ni-
dalarımız sessizleşti. Bu sessizlik süre-
cini daha da uzatan şey, özellikle erkek-
liğini sorguladığını iddia eden, bizimle 
eşit düzlemde ilişki kurmaya çalıştığını 
söyleyen ve bu noktada güven ilişkisi 
kurduğumuzu düşündüğümüz erkek-
lerin, bir süre sonra -biz onlara elveda 
dediğimizde- “erkekliğin en bilindik 
halleri” ile karşımızda belirmeleriydi.

Peki, bu bilindik hallerle sürekli 
yüzleşirken özgür ilişki yaşamak ne ka-
dar mümkündü? Ayrıca kadın kimliği-
mizden ötürü patriyarkanın bize ve be-
denimize yükledikleri söz konusuyken 
ilişkilerimizi “açık” yaşayıp yaşamama 
kararını neye göre veriyoruz? “Kime, 
neyi ve neden” beyan etmeliyiz ya da 
etmemeliyiz? Bu soruların, tek tek iliş-
kiler içerisinde cevaplanması zor çünkü 
her bir ilişki kendi içinde özgün olsa da 

patriyarka içinde örülüyor. Dolayısıy-
la beyan edip etmemek kişiselin ötesi-
ne geçtiği gibi beyan etme durumunda 
eril söylem ile kadınlar arasında ku-
rulan hiyerarşi ve ikilikler de yeniden 
üretiliyor. Yine de “karşının aynasına” 
gömülmeden devam etmenin yollarını 
bulmalıyız. 

İki kadın olarak biz, dayanışma 
ağımızı elbette başta patriyarka olmak 
üzere sistemlerden çektiğimiz “acı”lar 
üzerinden başlatmış olabiliriz ancak 
bu ezilmenin feminist dayanışmamızın 
önünde mağduriyet seti oluşturmasına 
izin vermeden mücadelemize devam 
ediyoruz. Bu yazıyı da birbirinin yeter 
perisi olan iki kadın olarak yazdık. Sö-
zün kısası  politik mücadelemizde “yal-
nız” değiliz çünkü biliyoruz ki “yeter 
perilerimiz” her yerde!.. 

“artık hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacaktı...”    

__________________________
1 Lopez  Nunila (2013) Vejetaryen Külkedisi: 
Büyüklere Gerçekçi Bir Masal,  NotaBene 
Yayınları. 
2 Burada bahsettiğimiz ilişki; “heteroseksüel 
ve uzun süreli”dir.
3 1980 sonrası “her şey mubah” şiarıyla li-
beral “özgürlüğe” dönüşen “cinsel devrim”in 
eleştirisi için bkz; Acar-Savran G. (2009) 
“Cinsel Devrim Kime Yaradı, Kime Yaraya-
bilirdi?”; Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir 
Feminizm İçin, Kanat, İstanbul.

Cinsel özgürlük, kimin özgürlüğü?
Başlı başına tekeşliliğin dışında “başka” ilişkilerin imkânını aramak özgürleştirici 
bir pratik elbette ama bu odakta yol alırken cinsellik, eril tahakküm ile var oldukça 
özgürleşme de bir yanılsama olacaktır
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Cinsellikte “rıza” konusu sa-
nırım bir yandan feminist 
literatürün en zor mesele-
lerinden biri, bir yandan da 

erkeğin kadın bedenine bakışını ve iki-
yüzlü ahlâk normlarını en fazla deşifre 
eden konu. Bunun nedeni, ifade edilen, 
yapılan, anlaşılan, olduğuna inanılan 
şeylerin birbirinden farklı olması. Şöy-
le ki; kadının “hayır” demesi gerçekten 
“hayır” olabilir, ancak erkek tarafın-
dan “evet” olarak anlaşılabilir. Kadının 
“hayır” demesi “evet” olabilir, erkek 
tarafından yine “evet” olarak anlaşı-
labilir. Kadının “evet” demesi “hayır” 
olabilir, bu sefer erkek onun “büyük bir 
evet” dediğini sanabilir. Bir de kadının 
rızasının alınmasının bile “konuyla il-
gili olmadığının” düşünüldüğü, hatta 
kadının kendisinin de buna inandığı 
durumlar var. Elbette seksüel yakınlaş-
mayı kadın başlatabilir ve erkek “rıza” 
verip vermeme konumunda olabilir ve 
bu durumlar eşcinsel çiftlerde de yaşa-
nabilir, ancak bu yazıda kadın cinselli-
ğini pasif olarak kuran, kadının arzusu-
nun rızasından dışlandığı heteroseksist 
bakış açısını eleştireceğiz.

Rıza konusunda zaman zaman fe-
minist olmayan akademisyenlerde gö-
rülen ama en çok hukuk ve toplumsal 
alanlarda kendini gösteren en büyük 
sorun, boyun eğmenin rıza ile özdeş-
leştirilmesi. Yani, bir zorlama ya da 
tehdit sonucu elde edilen kabulleni-
şin, özgür irade ile verilmesi gereken 
rıza ile bir tutulması. Burada zorlama 
ifadesinin ne içerdiği de önemli: Kişi-
ler arası, yani partnerden kaynaklanan 
zorlamalar ve cinsiyetçi erkek egemen 
sistemin dayattığı ilk anda görünür ol-
mayan zorlamalar. Kadının rızasının sı-
nırlarını çizen zorlamalar şu fikirlerde 
ifadesini buluyor; “Erkeklerin seksüel 
güdüsü kadınlarınkinden fazladır ve 
kontrol edilemez bir noktaya ulaşabilir; 
kadının ‘kışkırtıcılığı’ erkeği bu nokta-
ya çekerse kadın erkeğin kontrol edi-
lemeyen cinselliğinin sonuçlarına da 
katlanmalıdır”; “erkeğin avcı kadının 
av olduğu cinsiyetçi roller gereğince 
kadın cinselliğini ifade etmekte özgür 
değildir; kadının asıl görevi partnerinin 
ihtiyaçlarına karşılık vermektir”. He-
teroseksist normlar, egemenlik içeren 
erkek cinselliğinin hem arzulanır ve 

hem de zevk verici bir şey olduğunu 
ileri sürer. Son olarak, erkek egemen 
düşünceye göre kadınların görevlerin-
den biri fiziksel olarak çekici ve seksi 
olmaktır. Ancak, bu noktada kadın bir 
paradoksla karşılaşır: Seksi olmalı mı 
olmamalı mı? Bir yandan çekici olup, 
aynı zamanda erkeği geri dönüş olma-
yan noktaya getirecek kışkırtıcılıkta ol-
mamayı nasıl sağlayabilir? İşte, erkek 
egemen toplum kadına şöyle buyurur: 
“Davranışlarının sonuçlarına katlana-
caksın!”

Kadın seksüel dürtülerini gizleme-
si gerektiği düşüncesiyle sosyalleştiği 
için, “hafif” görünmek istemiyorsa kar-
şı tarafı arzulasa bile göstermelik bir 
direnç göstermek zorunda bırakılıyor. 
Bunun trajik sonucu şu: Kadın her du-
rumda “hayır” demek zorunda bırakıl-
dığı için gerçekten cinsel ilişkiye gir-
mek istemediği zamanlarda verdiği ret 
cevabı karşısında erkek, durma ihtiyacı 
hissetmiyor. Sonuç olarak birçok erkek 
kadınların “hayır” cevabını “hayır” 
olarak algılamıyor. Yani kadının rızası 
erkeğin “neye inandığı” ile ölçülüyor. 
Bunun yanı sıra, patriyarkanın kadın-
lar arasında oluşturduğu kategoriler 
de rıza olgusu-
nu bazı kadınlar 
için geçersiz bir 
kavram haline 
getiriyor: Örne-
ğin evli kadınlar, 
seks işçisi kadın-
lar… (Buna sev-
gililik ilişkisini 
de dâhil edebili-
riz çünkü erkek 
bakışa göre ka-
dın sevgilisine 
zaten razı olur). 
Toplumda evli 
kadının cinsel 
ilişkiye razı olup 
olmaması bir 
tartışma konusu 
bile değil. “Hak-
sız tahrik indiri-
mi” hâlâ mahke-
me kararlarında 
yer aldığı için 
“seks işçilerine 
tecavüz suçu” 
pratikte dava 
konusu bile ol-
muyor. Hukuken 

değil ama pratikte tüm kadınlar için ge-
çerli olan şey, “seksüel bir anlaşmaya” 
girmiş bir kadının ilişki sırasında (bu-
radaki cinsel ilişkiden sadece duhulü 
kastetmediğimizi de vurgulayalım) rı-
zasını geri alma hakkının olmadığının 
düşünülmesi. Rızasının olmadığını is-
pat etme yükü kadının üzerinde. Erkek 
yargı ve toplum, ancak ağır şiddetin var 
olması ve kanıtlanabilir olması halinde 
rızanın olmadığına kani oluyor. 

“İstenmeyen, rızaya dayalı cinsel-
lik” terimi son zamanlarda özellikle 
Amerikan ve Kanada psikoloji litera-
türünde tecavüzden farklı olarak kulla-
nılagelen bir terim. Bu terim, kadının 
fiziksel ya da sözel şiddet olarak iliş-
kiye zorlandığı tecavüzden farklı ola-
rak, kadının ilişki için arzu duymadığı 
veya seks yapmayı isteyip istememek 
konusunda emin olmadığı, hazır hisset-
mediği zamanlarda, partnerinden gelen 
bir zorlama olmaksızın seks yapmaya 
razı olduğu durumları belirtiyor. Ancak 
bazı araştırmacılar bu terimin yaygın-
laşmasıyla, kadınların yaşadıkları şid-
det deneyimlerini azımsadıklarını ve 
rapor etmediklerini belirtiyor. 

Doğrudan doğruya partnerden gelen 

Kimin rızası, kimin arzusu, kimin bakışı?

Deniz Ulusoy

Rızasının olmadığını ispat etme yükü kadının üzerinde. Erkek yargı ve toplum, ancak 
ağır şiddetin var olması ve kanıtlanabilir olması halinde rızanın olmadığına kani oluyor

DOSYA



24 feminist
  politika

tehdit, göz korkutma ve şiddetin söz 
konusu olmadığı, ancak kadının arzu-
lamadığı halde “rıza” verdiği durumlar 
olabiliyor. Örneğin, bazı kadınlar iliş-
kinin veya evliliğin sürdürülmesinin 
partnerlerinin seksüel ihtiyaçlarına 
karşılık vermekten geçtiğini düşünü-
yor. Bazen kadınlar erkeklerin cinsel 
isteklerinin kontrol edilemeyeceğini 
düşünüyor, bu yüzden de karşı çıkma-
yı faydasız buluyorlar - tabii burada 
kontrol edilemeyen cinselliğin vara-
cağı noktadan korkmak söz konusu, 
doğrudan partnerden gelmese de şiddet 
tehdidi mevcut. Erkeklerin geleneksel 
olarak çok eşli olmasının normal hatta 
“erkeklikten” sayıldığı ve kadınların da 
tek eşli olmasının dayatıldığı, aksi du-
rumun kadına karşı şiddete hatta ölüme 
yol açabileceği bir iklimde; kadın, er-
keği “eve bağlamak” için buna boyun 
eğebiliyor. İlişkide veya evlilikte ka-
dının “ilişkiye rıza göstermemesinin” 
bir fikir olarak bile akıldan geçmemesi, 
kadının arzulayan özne olarak düşünül-
memesi de kadınları “razı” olmak du-
rumunda bırakabiliyor. Kadınların eko-
nomik olarak erkeklere bağımlılığının 
söz konusu olduğu durumlarda da altta 
yatan ekonomik mahrumiyet tehdidi, 
kadının istemediği halde cinsel ilişki-
ye girmeyi kabullenmesine yol açabili-
yor. Kısacası, kadınların cinsel ilişkiye 
“razı” olma nedenleri her zaman arzu-
lamayı içermeyebiliyor.

Son derece sinsi işleyen “arzu oluş-

turarak rıza” mekanizmasından bah-
setmeden geçmek olmaz. Bu noktada 
özellikle pornografinin (“hangi por-
nografi?” konusu uzun ve çetrefilli 
bir tartışma, bu yazıya sığmaz), eşitsiz 
ve şiddet içerebilecek bazı cinsellik 
biçimlerini kadınlar açısından “arzu 
edilebilir” kıldığı görüşündeyim. Yani 
eşitsiz ilişki biçimlerinin erotize edile-
rek sunulduğu ve bunun “istenir” hale 
getirildiğini düşünüyorum. Bu durum 
“kendini nesneleştirme” durumuna, 
yani kadının başkalarının (bu durum-
da erkeklerin) bakışını içselleştirmesi, 
bedenine yönelik kendi bakışını kay-
betmesine yol açıyor. Kadının gözüyle, 
bedeni ve dokunarak hissedişi arasına 
artık “röntgenci bir erkek bakışı” daha 
sık giriyor. Erkeğin kadın bedenini nes-
neleştirici bakışının yaygınlaşmasının, 
kadınlarda arzulanmayı (nesneleşme-
yi), arzulamaktan (özneleşmekten) 
daha öncelikli ve istenir kılan bir seks 
algısı geliştirdiğini, kadınlar için “ben 
gerçekten ne arzuluyorum” sorusunu 

ikincilleştirdiğini düşünüyorum.
Fantezilerimiz belki eskisine göre 

daha çeşitlidir; ama eğer çoğu insanın 
“aşmış fantezileri” detaylarda bile bir-
birine benziyorsa; kendi benliğimizle, 
bedenimizle, eşsiz varoluşumuzla iliş-
kisi ne? Ben bu “fantezi zenginliğinin” 
pornonun internetle yaygınlaşmasın-
dan kaynaklandığını düşünüyorum. 
Çoğu pornografik senaryonun cinsel-
likte “efendi - köle” ilişkisini ve şiddet 
biçimlerini, “rol yapma” ve “fantezi” 
formatında (“ama bu sadece bir oyun, 
gerçek değil ki”) meşrulaştırdığını dü-
şünüyorum. Bu da kadını cinsel şiddet 
yoluyla kontrol etme olgusunun göz 
ardı edilmesini kolaylaştırıyor. Tabii 
ki kadın bedeninin nesneleştirilmesi 
ve “efendi-köle” ilişkisini erotize eden 
fanteziler için günah keçisi olarak sa-
dece pornografiyi işaret edecek kadar 
naif değilim. Bunların hepsinin geçmi-
şe uzanan bir tarihi ve ana akım med-
ya ya da güzellik endüstrisi gibi başka 
temsil/yayılma biçimleri var. Yine de 
insan giderek daha çok kadının ağzın-
dan çıkan “tecavüz fantezim var” cüm-
lesi karşısında, bunda pornografinin 
nasıl bir etkisi olabileceğini sormadan 
edemiyor. Evet, bazen eşitlikçi ve arzu 
dolu bir sevişme salt yumuşak doku-
nuşlardan ibaret değil, hatta karşılıklı 
nesneleştirmeyi de içerebilir. Ancak 
kayıp arzularımızın izinde ilerleyecek-
sek, “bu fantezi, bu bakış kime ait?” 
sorusunu sormaya devam etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunun 
cevabı hiçbir zaman, hiçbir toplumsal 
formasyonda mutlak olmayacak belki; 
her zaman “bir başkasının” bakışı ka-
çınılmaz olarak araya girecek. Yeter 
ki “o”nun varlığının tanımı kadın ve 
erkek olmakla sınırlı olmasın; cinsel 
rollerin toplumsal cinsiyetle sabitlen-
mediği, akışkan bir cinsellikte o “o” 
olsun, ben de “ben” olayım. 
___________________________
Kaynakça:
- Carole Pateman, “Women and Consent”, 
http://www.rationalites-contemporaines.pa-
ris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Pateman.pdf
- Catherine A. MacKinnon, Feminist Bir 
Devlet Kuramına Doğru, İstanbul: Metis, 
2003.
- Pornography and Censorship, http://plato.
stanford.edu/entries/pornography-censors-
hip/
- A.W. Eaton, “A Sensible Anti-Porn Femi-
nism”, http://web.mit.edu/sgrp/2008/no2/
EatonSAPF.pdf
- Jacquelyn W. White and Patricia Niles, 
“The Social Construction of Consent: Sexu-
al Scripts and Acquaintance Rape”, http://
files.eric.ed.gov/fulltext/ED326796.pdf

Hukuk ve toplumsal 
alanlarda kendini 

gösteren en büyük sorun, 
boyun eğmenin rıza ile 

özdeşleştirilmesi. Yani, bir 
zorlama ya da tehdit sonucu 

elde edilen kabullenişin, 
özgür irade ile verilmesi 

gereken rıza ile bir tutulması
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Haziran ayının sonlarına 
doğru, havaların aniden 
ısındığı bir günde metro 
çukurunun yüzeyine doğru 

yükseliyorum. İstasyon oldukça sakin. 
7-8 yaşlarında bir kız ile babası ola-
bilecek yaşlarda bir adam şakalaşarak 
yürüyen merdivenlerden çıkıyorlar. 
Ender rastlanan bir manzara sergile-
yen olası “baba-kız”ı ilgiyle gözlem-
lerken, baba birden küçük kızın ete-
ğini ilkokulda sık sık maruz kaldığım 
etek açma “oyunu”nda olduğu gibi 
hop diye kaldırıyor. Kız ise umursa-
madan yürüyen merdivende tersine 
hareket oyununa devam ediyor. Adını 
koyamadığım bir rahatsızlık hissedi-
yorum; çevrede başka kimse var mı 
kolaçan ediyorum ve önümdeki ikiliyi 
daha temkinli bir biçimde gözlemle-
meye devam ediyorum. Dışarıda yol 
kenarına park etmiş bir arabanın dışın-
da bir kadın onları bekliyor. Kız aynı 
neşeli tavırla kadına doğru koşuyor ve 
hızla arabaya binerek uzaklaşıyorlar. 
Muhtemel bir anneyi tespit etmemle 
birlikte içimdeki huzursuzluk hafiften 
diniyor.

O an’da saklı, bana huzursuzluk 
veren şeyin ne olduğunu düşünmeye 
başlıyorum. Ortada ne bir şiddet ey-
lemi, ne de incinmiş bir çocuk var. 
Aslında tanık olduğum basit bir şaka, 
belki bazı nahoş çocukluk anılarını 
canlandıran ama dışarıdan gözlemle-
diğim kadarıyla bu küçük kızı çok da 
rahatsız etmeyen bir şaka. Fark ediyo-
rum ki yetişkin bir erkek ile kız çocu-
ğu arasındaki ilişkinin kendisi benim 
için huzursuzluk verici bir şeye dö-
nüşmüş. Bu hisse, çocuğun acı, ihlal 
veya saygı görmeme deneyiminden 
artık bağımsız hale gelmiş olan bir in-
cinebilirlik hali ve ona eşlik eden bir 
korumacılık düşüncesi neden oluyor. 
İşte bu düşünce, tenha bir metro istas-
yonunda ortaya çıkıveren pamuklu be-
yaz çocuk donunu birden tekinsiz bir 
şey haline getirebiliyor ve beni, yal-
nızca eteği kaldıran karşısında değil, 
o donu görebilecek potansiyel çocuk 
istismarcıları karşısında da tetikte ol-
maya yöneltiyor. 

Tetikte durma ve ortada bir istis-
mar eylemi olmaksızın çocuk-erişkin 
ilişkisini riskli bir ilişki biçimi olarak 

değerlendiriyor olma halimi oldukça 
tehlikeli buluyorum. Bir süredir gün-
demimizde olan ve öyle olmaya da de-
vam edecek gibi görünen pedofili ve 
çocukların cinsel istismarı tartışması 
ise bu durumun üzerine daha fazla dü-
şünmeyi gerektiriyor. Kuzey Amerika, 
Avustralya ve Batı Avrupa ülkelerin-
deki pedofili ve çocuk istismarı olay-
ları, çocuk istismarına karşı güvenlik 
politikaları, basının ve popüler kül-
türün konuya diğer birçok şiddet ve 
istismar biçimine yaklaşmadığı kadar 
büyük bir iştahla yaklaşması sonucun-
da “pedofili histerisi” adı verilen bir 
olguya yol açmış durumda. “Pedo-
fili histerisi”ni yetişkin erkeklerin 
büyük çoğunluğunun potansiyel 
çocuk istismarcıları, çocukların 
ise bir risk grubu olarak ta-
nımlanması ve bunun sonu-
cunda çocuklarla özellikle 
yabancı erkekler arasın-
daki her türlü temasın 
mütemadiyen göze-
tim altında tutulma-
sı olarak tanımla-
yabiliriz. Şimdilik 
Türkiye’de pedofili 
tartışması bu boyut-
larda yürütülmese de, 
“çocuk gelin değil, pedofili” 
çağrısıyla1 pedofili kavramı ka-
musal tartışmaya açılmışa 
benziyor. Meselenin 
neredeyse tartı-
şılmayacak 

kadar açıkmış gibi sunulan hassasiyeti 
ise aşağıda kısaca işaret etmeye çalı-
şacağım eğilimlerin kolayca güçlen-
mesine neden olabilir diye düşünüyo-
rum.

Pedofiliye ilişkin güncel tartışma-
lar, bazı temel ayrımlardan beslenir-
ken aynı zamanda onları yeniden üre-
tiyor. Bu ayrımların başında yetişkin/
çocuk ayrımı geliyor. Cinsel olarak 
aktif yetişki- nin karşısında 
c i n s e l - likten 

arınmış 
saf ço-

cuğun yer-
leştirilmesi, 

1970’ le rden 
önceki dö-

nemde masum 
yetişkinin karşısına 

baştan çıkarıcı çocu-
ğun yerleştirildiği senaryonun 

tersine çevrilmiş hali gibi görü-
nüyor. Tabii ki bu tersine çevirme 

boş ve asılsız iddialar üzerine yapıl-
madı. Radikal feministler 1970’lerde 

o güne kadar büyük ölçüde kapalı ka-

Çocukluk ve pedofili

Ezgi Sarıtaş

Pedofiliye ilişkin güncel tartışmalar, bazı temel ayrımlardan beslenirken aynı zamanda 
onları yeniden üretiyor. Bu ayrımların başında yetişkin/çocuk ayrımı geliyor
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pılar ardında kalan ensestin ve çocuk 
istismarının aslında ne kadar büyük 
boyutlarda olduğunu ortaya koydular. 
Bunu yaparken, söylemsel odaklarını 
çocuk-yetişkin ilişkisinde yetişkinle-
rin egemen konumlarına ve bu konum-
larından kaynaklanan istismarlarına 
kaydırarak çocuk cinselliği meselesi-
ni es geçtiler (Angelides, 2004: 153). 
Böylece çocukların istismar deneyim-
lerinde bir paylarının olduğu, rıza gös-
terdikleri veya karşılarındaki yetişkini 
baştan çıkarttıklarına dair mağduru 
suçlayan söylemler karşısında mağdu-
run mağdurluğunun altını çizen bir ko-
num aldılar. Tabii ki çocuklara yönelik 
şiddet ve istismar olaylarının kendi 
cinselliklerinden kaynaklandığını 
veya kendi eylemlerinin bir sonucu ol-
duğunu iddia etmiyorum. Çocuk cin-
selliğinin üzerinden atlayan, yalnızca 
cinselliği değil çocukların herhangi 
biçimde faillik gösterme ihtimallerini 
sıfırlayan bir çocukluk söyleminin, 
pedofiliyi yeniden üretici etkileri üze-

rinde düşünme-
yi öneriyorum. 
Çocuğun cinsel-
likten tamamen 
arınmış, saf ve 
son derece inci-
nebilir bir varlık 
olarak kurulma-
sı aynı zamanda 
pedofiliyi müm-
kün kılan şey 
gibi görünüyor. 
Phillippe Aries’in 
gösterdiği gibi 
cinsellikten arın-
mış saf bir var-
lık olarak çocuk, 
kültürel olarak 
kurulan bir kate-
goridir. Pedofil 
ise bu kategoriyi 
arzulamaktadır; 
tüm kültürel an-
lamları ve in-
cinebi l i r l iğ iy le 
çocukluğu… Bu-
rada kabul edilen 

haliyle çocuk, kurban konumundadır; 
kendi adına söz alıp konuşma yetisine 
sahip olmayan, arzudan ve cinsellik-
ten arınmış, herhangi biçimde faillik 
göstermesi ihtimali olmayan bir kur-
ban. Bu aynı zamanda son derece kı-
rılgan hale getirilmiş bir çocukluktur; 
kendini koruması mümkün değildir ve 
her türlü eylemi ve ilişkileri yetişkin-
lerce denetim altına alınmalıdır.

Ayrımın öte yanındaki pedofilin 
ise, suçluluğu ve hastalığı aynı anda 
bünyesinde barındıran “sapkın” bir 
tür olduğunu görüyoruz (Ashenden, 
2002). Foucault ile yürüttükleri tar-
tışmada Guy Hocquenghem pedofilin 
aslında yeni tip bir suçluya işaret etti-
ğini söylüyor; o herhangi bir mağduru 
olmayan ve işlenmemiş bir suçun fai-
lidir. Eylemlerinden bağımsız hale gel-
miş suçu pedofilin kimliğidir, bu ne-
denle de sürekli olarak denetim altında 
tutulmalıdır. Pedofilin yalnızca var ol-
ması bile toplum için bir tehdittir. O, 
“biz”den, normal vatandaşlardan farklı 
bir insandır. İşlenen çocuk cinayetleri 
sonrasında yapılan yürüyüşlerde, biz-
den olmayan sapkın bir tip olarak pe-
dofil fikrinin somutlaştığını düşünüyo-
rum. Yürüyüşe katılanlar aynı zaman-
da bir ötekinin, kendilerinden olmayan 
bir başkasının peşinde gibi görünmek-
tedir. Oysa bu yıl içinde Kars’ta işle-
nen çocuk cinayetinin tecavüz ve katil 
zanlısı Aykut Balk, cinayetten sonra 
düzenlenen yürüyüşe katıldığını ve 
aileye taziye ziyaretinde bulunduğunu 
söylemişti. Fakat bu durumun kendisi 

bile pedofilin peşine düşülürken daha 
fazla ihtimam gösterilmesi gerektiğini, 
belki de “normal” görünümüyle ara-
mızda dolaşan o adamın da bir çocuk 
istismarcısı olabileceğini ima etmeye 
başlar. Sanırım pamuklu çocuk donu-
nun ortaya çıktığı anda yarattığı te-
dirginliğin nedeni de burada yatıyor; 
“onlar” her an her yerde olabilirler ve 
“biz” fark etmeyebiliriz. 

Yabancı bir erkekte simgeleşen 
çocuk istismarcısının veya tecavüz-
cünün gerçekte sıklıkla çocukların 
ve kadınların tanıdıkları, en yakının-
dakiler arasından çıktığını biliyoruz. 
İstismar ilişkilerinin kurulmasını ve 
sürdürülmesini sağlayan şeyin kendisi 
de çoğunlukla bu yakınlıklar oluyor. 
Bir yabancı olarak istismarcı fikri, 
yaşanan şiddet ve istismarın nedenle-
rinin kendi toplumsallığımızda gizli 
olduğunun üstünü ustaca örtüyor. Ge-
reken şeyin toplumsal ilişkilerde bir 
dönüşüm değil; daha ağır cezalar, daha 
fazla denetim, daha titiz bir ayıklama, 
gözetleme ve daha fazla tecrit olması 
gerektiğini tembihliyor.  Foucault’nun 
da söylediği gibi sapkın pedofil / saf 
mağdur çocuk ayrımının ima ettiği 
suçlu ve mağdur tanımı aslında bir 
tarafta tehlikelilerin öte tarafta, tehli-
ke altında olanların olduğu bir tehlike 
toplumu fikrine dayanıyor (Foucault, 
1988: 281). Böylesi bir toplum fikri, 
risk oluşturanların tespiti, denetimi ve 
ayıklanması gerekliliğini beraberinde 
getiriyor ve “biz”in kendisini suçtan 
uzak tutarak aslında istismarı mümkün 
kılan ilişkilerin ve kimliklerin üzerini 
örtüyor. 

___________________________

Kaynakça: 
Angelides, Steven (2004) “Feminism, Child 
Sexual Abuse, and the Erasure of Child Se-
xuality”. GLQ 10 (2), 141-177.
Ashenden, Samantha (2002) “Policing Per-
version: The Contemporary Governance of 
Paedophilia”. Cultural Values 6 (1), 197 – 
222.
Foucault, Michel vd. (1988) “Sexual Mo-
rality and the Law” Lawrence D. Kritzman 
(ed.) Michel Foucault: Politics Philosophy 
Culture içinde. Londra: Routledge, 271-
285.
___________________________

1 Çocuk yaşta zorla evlendirmelerin pe-
dofili olarak tanımlanmasına yönelik çağrı 
hem sosyal medyada, hem de çeşitli inter-
net sitelerinde dile getirildi. Bu meseleyi 
Birikim web sitesinde yayımlanan “Çocuk-
luk, Pedofili ve Feminist Politika” başlıklı 
yazıda tartışmaya çalıştım.
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üzerinden atlayan, yalnızca 
cinselliği değil çocukların 
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gösterme ihtimallerini 
sıfırlayan bir çocukluk 
söyleminin, pedofiliyi 
yeniden üretici etkileri 
üzerinde düşünmeyi 
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Bir iktidar alanı olarak çocuk bedeni 
ve cinsel örseleme 
Çocuk cinsellik ile ilgili bilgiden yoksundur; bu durum bile başlı başına onu, bu alana 
tabi hale getirmektedir

Varoluş, bilinci belirlediği gibi 
kavramı da belirliyor1.

Çocukluk deyince her birimizin 
aklına gelen kavramların birbirine ya-
kınlığı kişisel ve toplumsal deneyim-
lerimizin birbiriyle olan sıkı ilişkisini 
de betimlemektedir. Bu ilişki öyle yer-
leşiktir ki ideolojik farkındalıklarımız 
bile bu ilişkiyi görmemizi sağlamaz. 
Kendi çocukluk yaşantımızdan başla-
yarak edindiğimiz deneyimler sosyal 
alanlarda da pekiştirilir ve bunu içsel-
leştiririz. İçselleştirme mekanizmaları 
o kadar iyi işler ki “olması gereken bu, 
insanın doğası böyle” cümlelerini kur-
mak bizim için kaçınılmaz olmaktadır.

N. Postman, bebekliğin tersine ço-
cukluğun biyolojik bir kategori değil, 
toplumsal bir kurgu olduğunu ifade 
eder.2 Çocukların, sürekli bir bakım, 
eğitim ve koruma biçimleri gerektiren 
bir insan grubu olarak tanımlanması-
nın, sadece birkaç yüzyıl önce başla-
dığını görmek için farklı yüzyıllarda-
ki sosyal yaşam ve moral dinamiklere 
bakmak yeterlidir. Yine eğitim alanın-
da yaşanan değişimlerin karşılaştırıl-
ması, çocuklara yönelik giyim, oyun-
cak, edebiyat vb. üretimlerin yeni ol-
ması ya da artışı bizlere “çocukluk”un 
aslında kültürel olarak yapılandırılmış 
bir kavram olduğunu gösterecektir. 
Sonradan yapılandırılmış bir niteliğin, 
amacı olan bir toplumsal bütüne uygun 
hale getirilmesi her zaman daha kolay 
ve işlevsel olmuştur. Tıpkı makul ve 
uyumlu yetişkin-vatandaşın ya da cin-
sellik, kadınlık vb. kavramların ve dav-
ranışların var olan yapıya uygun hale 
getirilmesi gibi. Ve dahası, bu nitelik-
leri taşımayanların, dışarıda kalanla-
rın, reddedilmesi, baskı altına alınma-
sı ve yok edilmesi için de bir referans 
olmuştur. Bu durum bize, toplumsal 
gerçekliği içeren her şeyin birbiriyle 
doğrudan ilişkili olduğu konusunda 
fikir vermektedir. Bu nedenle cinsiyet 
eşitsizliğini tartışırken çocukluk, üre-
tim ilişkileri, cinsellik, cinsel yönelim, 
iktidar vb. kavramları da sorguluyoruz. 
Bu nedenle kadına yönelik geliştirilen 
alternatif dayanışma biçimleri çocuk-
ları, LGBTİ’leri, yoksulları vb. bütün 

dışarıda kalanları da güçlendiriyor. 
Bu bağlamda, çocukluk ve cinsellik 

kavramlarını çoğunlukla travmatik bir 
biçimde yan yana getirmemize neden 
olan çocuk ve ergen cinsel örselenme-
sini tartışırken de bu bütünselliği yaka-
lamamız gerekmektedir. Böylesi zor-
layıcı bir tartışmada iki kavramı ayrı 
ayrı ve egemenin diliyle ele aldığımız-
da yapacağımız şey en fazla “ama” ile 
başlayan cümleler kurup “...ise böyle 
yapabilirim” ile devam eden tepkisel, 
tutarsız ve benzer bir durumu farklı ko-
şullarda yaşayan bir başkasıyla daya-
nışmayı, onu anlamayı reddeden kişisel 
ahlâk cümleleri kurmak olur. Bu duru-
mu D. Duhm şöyle açıklar; “yeni kav-
ramlar yaratmak için, yeni deneyimlere 
ihtiyaç vardır”. Diyalektik kavramlar 
geliştirebilmek için de, gerçekliğin di-

yalektik yapısı (bütünsellik, özneyle 
nesnenin birliği, toplumsal ve birey-
sel-psikolojik görüngülerin kurucusu 
olarak insan pratiği), bilinçli olarak 
anlaşılmalıdır.3 Ne var ki bu diyalektik 
bilinç, insanın emeğinden ayrılmasına 
dayalı burjuva toplumunun yapısı ne-
deniyle bugün kesintisiz olarak engel-
lenmektedir. Varoluş, bilinci belirlediği 
gibi, kavramı da belirliyor.

Çocukluğun toplumsal bir kurgu 
oluşu, bu tanıma dâhil olan kişinin, 
toplumun algılamasını ve davranışları-
nı da belirler. Cinsellik için de benzer 
bir kurgudan söz edebiliriz. Bedenin 
bir iktidar alanı olarak içselleştirilmesi, 
bedenin niteliğine göre egemenlik altı-
na alınmasını kolay ya da zor hale ge-
tirebilmektedir. Ya da tam tersi bedeni, 
boyun eğme ya da öznelliğini koruma 

DOSYA

Yasemin Şafak
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aracı haline de getirebilmektedir. Bu, 
sadece kişisel-psikolojik bir süreci de-
ğil toplumsallığı da içerir. 

Bu kurguya göre sosyalizasyon de-
nilen şey; çocuğu, yetişkinliğin simge-
sel dünyasına hazırlamak için kullanı-
lır. Bilgi, yaş, cinsiyet, ırk vb. her türlü 
niteliğin hiyerarşik bir düzen kurmaya 
yaradığı bir yetişkin dünyasıdır bu. Ço-
cuk, sürekli bir tabi olma durumunda 
kalır. Öznelliğini geliştiremez ancak 
nesne oluşu, her an her durumda ye-
niden kendini üretir. Bu tabi olma ve 
boyun eğme durumu, duygusal, sosyal, 
bilişsel, cinsel, fiziksel kapasitesini 
kullanabilirliğini de etkiler. Cinsel ge-
lişim, hepimizin bildiği nedenlerle, bu 
baskıdan en fazla etkilenen alan haline 
gelir. Çocuk cinsellik ile ilgili bilgiden 
yoksundur; bu durum bile başlı başına 
onu, bu alana tabi hale getirmektedir. 

Çocuğun cinselliği keşfetmesi me-
rak duygusu ve cinsel oyunlarda so-
mutlaşır. Her bir farkındalıkta haz 
duygusunu geliştirir ve cinselliği bir 
özne olarak yaşar. Bu süreç, üreme 
sisteminin cinsel ilişkiye ve üremeye 
hazır hale gelmesi olarak tanımlanan 
cinsel olgunlaşmayla4 ve sonrasında 
farklı deneyimlerle devam eder. Ço-
ğunlukla gözden kaçırılan bu noktada, 
çocuk ve ergene yönelik cinsel örse-
lemeyi değerlendiren farklı görüşlerin 
birbirinden geri kalmayan tutarsızlığını 
ve kendi değerlerini dayatma çabaları-
nı kolaylaştıran bir ayrıntı gözümüze 
çarpmaktadır. Cinsel olgunlaşma, do-
ğanın üremeye verdiği izin olarak ve 
dolayısı ile bu yaştaki kişilerin cinsel 
eyleme dâhil edilmesinin anahtarı ola-
rak algılanır. Olabildiğince zıt görüşler, 
bu noktayı, aynı güçle referans alabil-
mektedir. Oysa insana ait diğer şeyler 

gibi cinsellik de sadece cinsel olgun-
laşma ve fizik ile ilgili değil entelek-
tüel ve duygusal kapasiteyi de içeren 
bir bütündür. Söz konusu ayrıntı, cin-
sel olgunluğa erişmemiş kişilerin ya 
da erkeklerin cinsel örselenmesini de 
dışarıda bıraktığı için tek başına iyi 
bir referans olmaktan çıkmaktadır. Bu 
algılama biçimi, cinsellik kavramına 
yüklenen toplumsal ve kişisel anlama 
da dayanmaktadır. Cinselliği sadece 
eyleme indirgeyen ve eylemi de sadece 
penetrasyondan ibaret kılan bir anlamdır 
bu. Bu bağlamda cinselliğin de kurgusal 
bir kavram olduğunu hatırlamak gere-
kir. Ve bu kurgunun kişisel ve toplumsal 
belleğe yerleşmiş klişeleri; penetrasyon 
ile bir başka beden üzerinde kurulan 
hâkimiyet, gücün gösterimi, kabul etti-
rilmesi ve ispatlanması… Bu klişeler, 
içselleştirilmiş olmanın getirdiği güçle 
cinsellik kurgusunun insanlar üzerinde-
ki yıkıcılığını pekiştirirken; cinselliğin 
duyguyu, bilinci, hazzı, eylemi, özne 
olmayı vb. birçok niteliği barındıran 
tam ve bütün hallerini de görünmez kıl-
maktadır. Bu görünmezlik, çocuk ve er-
genlerin cinsel olarak örselenmelerinin 
farklı biçimlerini ve gerçek sonuçlarını 
da perdeler. Çocuğun, örseleme esnasın-
da hazzın öznesi değil, hazzın nesnesi 
olduğunu unutturur. Örseleyici, yanlış 
bir şekilde pedofil olarak tanımlanırken, 
herhangi bir sebeple iktidarın tesis edil-
mesi amacı güden ve kültürel olan cinsel 
şiddet-taciz-örselemeyi gerçekleştiren 
sıradan kişi kolayca görünmezleşir. 

Pedofili, cinsel heyecana yönelik 
fantezilerde veya etkinliklerde özellikle 
sadece ergen olmayan çocukların tercih 
edilmesi olduğu gibi aynı zamanda haz 
nesnesi olarak başka alternatif kabul 

etmemeyi de içeren bir durumdur.5 
Ancak cinsel örseleme; gücün, 
üzerinde tesis edileceği bedenin 
görece “güçsüz” olan çocuğa ait 
olmasını, örseleyicinin bir yetiş-
kinle de cinsel etkinliğe girebil-
mesini içermektedir. Tıbbileştirme 
anlamına da gelen bu yanlış kulla-
nım, sorunu toplumsallıktan çıka-
rıp münferit ve tedavi edilebilir bir 
noktaya çekerek sıradan insanların 
da bir örseleyen olabileceğini gör-
memizi engellemektedir. İktidar 
kurma biçiminin bir aracı olan ve 
çocuğu cinsel obje olarak görme 
sonucunda gelişen cinsel eylem-
leri pedofili olarak nitelemek ile 
pedofiliyi toplumsal sistemin bir 
sonucu ve cinsel örselemeyi kap-
sayan bir durum olarak görüp bu 
yönde analiz etmeye çalışmak, ya-
nıltan bir bakış açısıdır. 

Çocuk ve ergen cinsel örsenle-

mesini değerlendirirken dikkat etmemiz 
gereken en önemli gösterge, örseleyen 
ile örselenen arasındaki iktidar alanı-
nın niteliğidir. Bu niteliği belirleyen tek 
koşul yaş değildir. Bir kişi yaş, otorite, 
korku, duygusal rüşvet, tehdit vb.den 
hareketle bir başka kişiyi boyun eğme-
ye, uyum sağlamaya gizli ya da açık bir 
biçimde zorluyorsa, farkında olarak ya 
da olmayarak karşısındaki kişiyi sadece 
cinsel doyumunu karşılayan bir nesne 
veya araç olarak algılıyorsa cinsel örse-
leme söz konusudur. 

Duygusal, entelektüel, fiziksel ve 
cinsel kapasitesinin farkında olan çocuk 
aynı zamanda seçim yapabilen çocuktur. 
Cinselliğini tek başına ya da eşit ilişki 
içinde bulunduğu bir başka kişi ile bir-
likte yaşama hakkına sahiptir. Ergenlikte 
akranlar arası cinsel deneyimlerin tümü-
nün travmatik sonuçlar yaratmaması, bu 
seçimi yapabilen çocukların varlığı ile 
ilgilidir. Ancak örseleyicinin cinsel et-
kinliğe yüklediği anlam ile örselenenin 
yüklediği anlam farklılıkları üzerinden 
gidildiğinde, çokça tartışılan “rıza” kav-
ramı dâhil birçok karmaşık değerlendir-
me sadeleşecektir. Bir insanın cinsel do-
yum için belli koşullarda, belli kriterleri 
taşıyan birini seçmesi ile bir çocuğun 
merak, korku, kazanım üzerinden etkin-
liğe tabi olması ve özne olmaktan çıkıp 
nesneleşmesi eşit olmayan bir ilişki an-
lamına gelir. Ve çoğunlukla böyle bir 
ilişkide, çocuğun anlamlandırma süreci 
travmatik olmaktadır. Etkinlik sırasın-
da yüklediği anlamdan çok, sonrasında 
yüklediği anlamı dikkatle izlersek doğ-
ruya yakın bir değerlendirme yapabili-
riz. 
_____________________________

1 Duhm, D. (2002) Kapitalizmde Korku. Anka-
ra: Ayraç Yayınevi.
2 Postman, N. (1995) Çocukluğun Yokoluşu. 
Ankara: İmge Kitabevi.
3 Duhm, D. (2002) Kapitalizmde Korku. An-
kara: Ayraç Yayınevi.
4 Budak, S. (2000) Psikoloji Sözlüğü. Anka-
ra: Bilim ve Sanat Yayınları.
5 Budak, S. (2000) Psikoloji Sözlüğü. Anka-
ra: Bilim ve Sanat Yayınları
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TCK değişiklikleri: 
Patriyarkal pazarlıkta el artırmak!
Yasa, “Sözde Ceza Artırımı, Özde Cezasızlık” şeklinde ifade edilen ve asıl olarak yüksek 
cezaların fiili cezasızlık durumunu derinleştireceğinin altını çizen bir dizi tepkiyle karşılandı

Geçtiğimiz Haziran ayında 
gündeme gelen Türk Ceza 
Kanunu (TCK) değişiklik-
leri, Şiddete Son Platformu 

bileşenleri başta olmak üzere feminist-
lerin ve kadın örgütlerinin tüm itiraz-
larına rağmen yasalaşarak yürürlüğe 
girdi. Yasa, “Sözde Ceza Artırımı, 
Özde Cezasızlık” şeklinde ifade edilen 
ve asıl olarak yüksek cezaların fiili ce-
zasızlık durumunu derinleştireceğinin 
altını çizen bir dizi tepkiyle karşılan-
dı. Getirilen temel eleştiri, çözümün 
cezaları artırmakla değil, yargılama 
pratiğini ve yaklaşımını değiştirmekle 
mümkün olacağının yine es geçilmiş 
olmasıydı. Oysa yasa, “çocuk istis-
marına ağır ceza” şeklinde şaşaalı 
laflarla sunulmuş ve güya bu ağır 
cezalarla caydırıcılık sağlanarak 
sorunun çözüleceği iddiasında bu-
lunulmuştu. Aslında bu iddianın sa-
hici olmadığını herkesten iyi bilen 
AKP kadroları, hazırladıkları tas-
lağın kapsamını kadına yönelik 
şiddet bakımından olabildiğince 
dar tutarak niyetlerini önceden orta-
ya koymuşlardı. 

Hükümet, taslak kapsamına 
“namus bahanesiyle öldürme” ve 
“haksız tahrik” konularını alma-
yarak, erkek şiddetini ve bunun 
temeli olan patriyarkal sömürü 
ilişkilerini kendi iktidarının de-
vamı için ne kadar elzem gördüğü-
nü zımni olarak kabul etmiştir. Öyle 
ki her türlü öneri ve işbirliğine uzak 
duran hükümet, muhalefet partile-
rinden gelen tüm değişiklik öneri-
lerini tartışmadan ve tartıştırmadan 
reddetmiş, kendi taslağını küçük 
bir değişiklik dışında aynen yasa-
laştırmıştır. 

Peki, cinsel şiddeti ve istismarı en-
gelleyemeyeceğine göre, onca reklamı 
yapılan bu yasa ile ne amaçlandı? Ya-
sanın iki amacı olduğunu söyleyebili-
riz. İlk olarak, yasanın AKP dönemin-
de sürekli uygulanan bir yöntemin yeni 
örneği olduğu söylenebilir. “Çocuk 
istismarını önleyecek yasalar yapıyo-
ruz” denilerek idari yargı başta olmak 
üzere yargı sistematiğinde köklü de-

ğişiklikler yapıldı. Yani bu yasa deği-
şikliği başka değişiklikler için paravan 
olarak kullanıldı. Diğer amaç ise cin-
sel istismarla mücadele ve ağır cezalar 
getirmek bahanesiyle kız çocuklarının 
cinsel özgürlüklerinin görünmez çiz-
gilerle sınırlandırılması ve flörtün ce-
zalandırılması. İşte bu yazı ile yasanın 
aslında çok da tartışılmayan bu ikinci 
amacına, getirilmek istenen bu sınır-
landırmaya kısa bir bakış atacağız.

Torba Yasa ile Türk Ceza Kanunu-
nun 102, 103, 104 ve 105. Maddeleri 
değiştirildi. 102. Maddedeki “cinsel 

saldırı” ve 103. Maddedeki “Çocuk-
ların Cinsel İstismarı” suçları kap-
samına “sarkıntılık düzeyinde kalan 
davranış” kriteri getirildi. Öncesinde 
basit cinsel saldırı sayılan bir takım ey-
lemlerin “sarkıntılık” davranışı olarak 
tanımlanmasının uygulamada yarata-
cağı sorunlar bir yana, 103. Maddeye 
eklenen “Sarkıntılık düzeyinde kalmış 
suçun failinin çocuk olması hâlinde 

soruşturma ve kovuşturma yapılma-
sı mağdurun, velisinin veya vasisinin 
şikâyetine bağlıdır” ibaresi ile çocuk-
ların kendi aralarındaki flört ilişkileri 
ve birbirlerini tanımaya yönelik basit 
cinsel edimleri, ailelerin şikâyet hakkı 
kapsamına alındı. Böylelikle, önemli 
bir muhafazakâr müdahale ve iktidar 
alanı yaratılmış oldu. 

Bunu şöyle örnekleyebiliriz: 14 ya-
şındaki iki çocuğun birbirlerinin be-
denlerine karşılıklı istek ve rızaları 
dâhilinde dokunmaları durumunda bile, 
şayet taraflardan birinin velisi diğer ço-
cuktan şikâyetçi olursa, o çocuk sarkın-
tılık suçundan yargılanacaktır. Yükselen 
muhafazakârlıkla birlikte, özellikle kız 
çocuklarının beden sınırlarının ve cinsel 
özgürlük alanlarının tümüyle erkeklere 

devredildiği bir mecrada, bu düzenle-
menin kız çocukları üzerindeki baskı 
ve şiddeti ne denli artıracağını, bu ço-

cukların bedenlerinin erkeklerin savaş 
ve pazarlık alanı haline geleceğini iza-

ha lüzum yok. Flört davranışlarının 
cezalandırılması tehdidi altında ya-
şayan çocuklar, ailelerinin zorlama-

sıyla ya bu tür ilişkilerden uzak 
duracaklar, ya da bu insani 
edimin karşılığında ağır yap-
tırımlara maruz kalacaklar. 

Bir süre sonra ise, fiili cezasız-
lık politikası ile birlikte kadın-
lara yönelik cinsel saldırıların 

artması kaçınılmaz olacaktır. 
Şöyle ki; kız çocukları ile ya 
da birbirleri ile flört düze-
yinde dahi ilişkilenememiş 
erkek çocuklar için yaşıtları 

olan kız çocukları ile yaşadık-
ları, karşılıklı isteğe dayalı cinsel 

edimler suç olacak, bunun yanında 
yetişkin kadınların rızalarını yok 
sayan ve her daim cezasız bırakı-
lan tecavüz ise olağan ve tehlike-
siz (ceza riski taşımayan) bir cinsel 

davranış halini alacaktır. Çünkü çocuk-
ken sevgilisini öptüğü için sevgilisinin 
babasının şikâyeti üzerine cezalandı-
rılma tehdidi yaşayan erkek çocuklar, 
kendileri yetişkin erkek olduklarında 
kadınların şikâyetlerine rağmen ceza-
landırılmayan tecavüz failleri olarak 
kollanacaklardır. 

O yüzden bırakın çocuklar flört etsin-
ler, siz tecavüzü cezalandırın yeter! 

Candan Dumrul

İllüstrasyon: Fulya Hocaoğlu
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Zorla, erken yaşta evlilikler

8 yaşında nişanlanan, üç imama 
hayır dediği halde 12’sinde ev-
lendirilen, 15’inde baba ocağı-
na dönen, 18’inde evli adama 

kuma verilen, 5 çocuğunun velayetini 
almak için mücadele eden S.A. …

12 yaşında evlendirilen, 13’ünde 
anne olan ve evinde av tüfeğiyle vu-
rulmuş bulunan 14 yaşındaki Kader …  

Haberleriyle sarsıldığımız, ancak 
hemen ardından başımızı kuma göm-
düğümüz, çocuk istismarı, kadına yö-
nelik şiddet, insan hakları ihlali olan 
bir sorundur zorla, erken yaşta evli-
likler. “Fiziksel ve psikolojik gelişi-
mini tamamlamadan, evlilik ve çocuk 
doğurma sorumluluğu taşımaya hazır 
olmadan, 18 yaşından önce” gerçekle-
şen evlilikler, çoğu bireyin rızası dı-
şında yapılması nedeniyle zorla, erken 
yaşta evliliklerdir.  

Gelişmekte olan ülkelerde 20-24 
yaş arası kadınların yaklaşık üçte biri 
çocuk yaşta evlendirilmiştir. Türkiye 
erken yaşta evlilikte Avrupa ülkeleri 
arasında Gürcistan’dan sonra ikinci sı-
radadır. Erken yaşta evliliklerin Afrika 

ülkelerinde ve Güney Asya’da yüksek 
düzeylerde olduğu, Nijer’de evlilikle-
rin yüzde 75’inin, Çad’da yüzde 72’si-
nin ve Bangladeş’te yüzde 66’sının 
erken yaşta olduğu bildirilmiştir (1). 
Erken yaşta evlilikler, dünyanın “ge-
lişmekte olan”, yoksul ve geri kalmış 
bölgelerine ait bir sorundur. 

Türkiye’de her üç kadından biri-
nin, bazı kaynaklarda her on kadından 
üçünün çocuk yaşta evlilik yaptığı be-
lirtilmektedir. Pek çok kadının nüfus 
cüzdanında yaşının büyük yazılma-
sı, imam nikahı ile yapılan evliliğin 
resmi nikahtan birkaç yıl önce olma-
sı, evliliğin ancak ilk çocuk doğunca 
resmiyet kazanması (tabii çocuk nü-
fusa kaydettirilirse) tabloyu belirsiz-
leştirmektedir. Türkiye’de 16-19 yaş 
arasında evlenen 14.217 erkeğe karşı 
130.647 kadın bulunmaktadır, bu yaş 
aralığında 3.163 kadın ilk evliliğinden 
boşanıp ikinci evliliğini yapmıştır (2) . 
Erken yaşta evlendirilmiş olan kadın-
ların eşleri ile aralarında genellikle bü-
yük yaş farkı bulunmakta (16-19 yaş 
grubunda evlenen 130.647 kadından 
sadece 10.093’ü kendi yaş grubuyla 
evlenmiştir); eş aile büyüklerinden ya 
da evlilik öncesinde hiç tanımadığı bi-

ridir, her durumda eşini seçen kişi ka-
dının kendisi olmamaktadır. 1 

Neden erken yaşta, zorla 
evlilik?

Zorla, erken yaşta evliliklere neden 
olan sosyal ve ekonomik etkenler bir-
birleriyle ilişkilidir. Eğitim, kadının 
evlendiği yaşın en önemli belirleyi-
cisidir. Araştırmalar, öğrenim düzeyi 
düşük olan kadınlarda erken yaşta ev-
liliklerin görüldüğünü ortaya koymak-
tadır. Aksine kadının eğitim düzeyi ve 
kentleşmenin, kadının evlenme yaşını 
ve eşle aradaki yaş farkını olumlu et-
kileyen iki faktör olduğu belirtilmek-
tedir (3). TÜİK 2011 raporuna göre, 
16-19 yaş arasında evlenen 130.647 
kadının 5.105’inin okuma yazması 
yoktur, 25.539’u ilkokulu tamamla-
mamışlardır.  

Türkiye’de çocuk evlilikleri en çok 
mutlak yoksulluk sınırı altında yaşa-
yan ailelerde görülmektedir (4). Ne 
yazık ki, evlilik, “sofradan bir boğazın 
eksilmesi”, kız çocuğunun aileden ay-
rılması, ekonomik yükün azalması an-
lamına gelebilmektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ço-
cuk istismarı için risk oluşturduğu 

gibi, erken yaşta ev-
liliklerin zeminini 
hazırlayan toplumsal 
bir belirleyicidir de. 
Cinsiyet ayrımcılı-
ğı, kadın istihdamı-

Ekin Sönmez - Yıldız Akvardar 
Işık Akyollu Denizman

Gelişmekte olan ülkelerde 20-24 yaş arası kadınların yaklaşık üçte biri çocuk 
yaşta evlendirilmiştir. Türkiye erken yaşta evlilikte Avrupa ülkeleri arasında 
Gürcistan’dan sonra ikinci sıradadır

Kendi hayatı 
üzerine söz 

söyleme hakkı 
erken yaşta 

evlilik yoluyla 
elinden alınıp 

eşine veya 
eşinin ailesine 

devredilen 
kadınlar, 

çocukları 
ve onların 

geleceği ile 
ilgili kararlarda 

da belirleyici 
olamamaktadır
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na önem verilmemesi, kadınların sık 
ve çok sayıda doğum yapmaya teşvik 
edilmesi, erkek çocukların eğitimine 
öncelik verilmesi ve kaynakların buna 
göre bölüştürülmesi erken yaşta evli-
liklerin sürmesiyle ilişkilidir.

Çocuk yaşta evlilik daha çok ge-
leneksel ve ataerkil kuralların ağır 
bastığı toplumların yaşadığı,  çocuk 
yaşta hamilelik ise daha çok batı top-
lumlarının yaşayıp tanımladığı sos-
yal olgulardır. Batı toplumları çocuk 
hamileliğinde yalnızca genç annenin 
çocuğu ile olan durumunu ele alırken, 
geleneksel toplumlarda bu gibi durum-
lar erken yaşta evlilik kararı ile meş-
rulaştırılır. Ülkemizde anne-baba izni 
ile 16-18 yaş arası evlilik yasaldır. Te-
cavüz ya da çocuk istismarı ile oluşan 
durumlarda ise yargı sisteminin teca-
vüzcü ile evlendirme yoluyla gelenek-
sel yapıya destek veren dava kararları 
görülmektedir. Kadın ve çocuklara uy-
gulanan cinsel şiddet suçlarıyla ilgili 
yeni yasayla, mağdurlar tacize maruz 
kaldıklarını ispatlamak ve fiziksel ka-
nıt göstermek zorunda oldukları için, 
bu kanıtlar bulunmadığı sürece küçük 
yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi-
ne devam edileceği öngörülebilir.     

Ülkemizde erken yaşta evliliklerin 
ataerkil aile yapısı içinde günümüze 
kadar devamlılığı, “Böyle görmüşler, 
böyle devam ediyorlar” ifadesi (5), 
kültürel özelliklerin nesiller boyu nasıl 
taşınıp yaşatıldığının da göstergesidir. 
Kandiyoti, “klasik ataerkilliği” tanım-
ladığı yazısında saygınlık kalıplarının 
yaşa dayalı belirlendiğini, kadınlar ve 
erkekler için farklı hiyerarşiler oldu-
ğunu belirtir. Cinslerin faaliyet alan-
larının ayrıştığına, kadınların emeğine 
ve üreme kapasitelerine, evlenerek 
dahil olduğu erkek soyu tarafından, 
el konulduğuna dikkat çeker (6). Ai-
lesinde erken yaşta evlilik olan kız 
çocuklarının çocuk gelin olma olası-
lığı yaşıtlarına göre daha yüksektir. 
Bu nedenle erken yaşta evlilik olan 
ailelere ulaşılması ve kız çocuklarının 
okullaştırılmasının önemi konusunda 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Zorla, erken yaşta evlilikler 
nelere neden oluyor?

Zorla, erken yaşta yapılan evliliğin 
oluşturacağı sorunları ele alırken, kız 
çocuğu henüz gelişimini tamamlama-
dan yapılan bir evliliği düşünmeliyiz. 
Gelişimin fiziksel, ruhsal, sosyal bo-
yutlarını birbirinden ayırarak değer-
lendirme yapmak doğru olmasa da bel-
li başlıkların altı çizilebilir. Erken yaş-
ta evliliğin sosyal norm olduğu bölge-
lerde, kız çocuğunun geleceğine dair 

aşağı yukarı bir fikri olsa da, evlilik 
kararı genellikle ani olmakta; herhangi 
bir hazırlığa (o yaşta hazırlık mümkün 
mü?) olanak tanımaksızın ciddi bir rol 
değişikliği ile karşı karşıya bırakmak-
tadır. Kimlik oluşumu ile ilgili kritik 
bir yaşam evresi olan ergenlikte yaşa-
nacak böyle bir değişiklik, bu sürecin 
sağlıklı gelişimini engelleyecektir. 

Evlilik nedeniyle okuldan uzak-
laşma sadece öğrenim ve bir meslek 
edinme hakkından alıkonmakla de-
ğil, o yaş grubunun en önemli sosyal 
çevresini oluşturan arkadaşlık ilişkile-
rinden koparılmakla sonuçlanacaktır. 
Kız çocuğunu ileride karşılaşabileceği 
sosyal problemleri çözme becerisin-
den yoksun, kendi kararını almak ve 
uygulamak konusunda cesaretsiz kıla-
caktır. İletişim ve kendini ifade etme 
becerilerinin gelişimi engellenecektir. 
Yaşam seçeneklerini kısıtlayan, yaşam 
stratejilerini yönlendiren, direnme ve 

mücadele biçimlerini etkileyen bu sü-
reçte kadının tüm yaşamı, evliliği, an-
neliği, sosyo-ekonomik düzeyi olum-
suz etkilenecektir. Erken yaşta evlilik, 
kadınları her türlü şiddete karşı savun-
masız bırakmaktadır. Okulun erken 
terk edilmesi uzun süreli yoksulluğa 
neden olabilir.

Cinsel gelişimini tamamlayamadan 
ve yeterli cinsel bilgiye sahip olma-
dan evlenme pek çok fiziksel sorunla 
birlikte, cinsel işlev bozukluklarına ve 
yetersiz doğum kontrolüne yol açacak-
tır. Erken yaşta gebeliklerin anne ve 
bebek için geri dönüşsüz komplikas-
yonları oluşabilir. 18 yaşından küçük 
annenin bebeğinin yaşamının birinci 
yılında ölüm riski, yaşı 19’dan büyük 
bir annenin bebeğine göre %60 daha 
yüksektir (7). 

Erken yaşta evlilik ardından erken 
annelikle gelişebilecek doğum sonrası 

depresyon dahil çeşitli ruhsal hastalık-
lar, kadının ve ailenin diğer bireyle-
rinin hayatını gölgeleyecek sorunlara 
dönüşebilir. Çocuk yaşta evlenen ka-
dınların yaşam boyu psikiyatrik hasta-
lığa sahip olma oranının, yetişkin yaş-
ta evlenen kadınlara göre daha yüksek 
olduğu gösterilmiştir (8). Gelişimini 
tamamlamamış bir bireyin bir başka-
sına bakım vermesi, kendisi ve bakım 
vereceği çocuklar açısından risktir. Er-
gen annelerin çocuklarında bilişsel ve 
sosyal gelişim eksikliği görülmektedir. 

Önemli bir nokta da evliliğin yasal 
olmaması (imam nikahıyla evlenme) 
durumunda, kadının yasal hakların-
dan, medeni haklarından mahrum ol-
masıdır. Evlilik rızayla olmadığı gibi, 
boşanma da rızayla olmayacaktır. 

Eğitimden erken alınması, erken 
yaşta ve kendi tasarrufu, isteği olma-
dan evlendirilmesi, ne olduğunu anla-
yamadan çocuk sahibi olması, ev içi 
emeğin üretiminden birincil hatta tek 
sorumlu olarak görülmesi kadını ka-
musal alandan uzakta tutmakta; bu du-
rum kadının yalnızlaşmasına, kendine 
güveninin azalmasına ve sosyal çevre-
den uzaklaşmasına neden olmaktadır. 
Bunlar birbirini karşılıklı etkileyen 
durumlardır. Nihayetinde kadın oluşan 
kısır döngüye hapsolmakta, ileri dö-
nemlerde pek çok ruhsal sorunla baş 
başa kalmaktadır. Kendi hayatı üzeri-
ne söz söyleme hakkı erken yaşta ev-
lilik yoluyla elinden alınıp eşine veya 
eşinin ailesine devredilen kadınlar, 
çocukları ve onların geleceği ile ilgili 
kararlarda da belirleyici olamamakta-
dır. Yıllar sonra görüşme yapıldığın-
da, evlendiği günleri pişmanlık ya da 
çaresizlikle hatırlayan pek çok kadın 
danışan, çocuklarının mutlaka yetiş-
kin yaşta evlenmesini istediğini belirt-
mektedir. Ancak çoğunlukla ne ailenin 
ekonomik düzeyi, ne de ait olduğu 
ataerkil dinamikler değişmediğinden, 
karşımıza çıkan, evlilik biçiminin bir 
sonraki kuşağa aktarılması olmaktadır.

Sonuç 
Erken yaşta evlilikler, kadınların 

sırtına erken yaşta ve istenmeyen ge-
belikler, doğumda ve doğum sonrasın-
da pek çok sağlık problemi, işsizlik, 
güvencesizlik ve inisiyatifsizliği yük-
lemektedir. Açıktır ki üzerinde net bir 
tavır alınmadığında erken yaştaki ev-
lilikler ve beraberindeki sorunlar ken-
dini yeniden üretmektedir. Erken yaşta 
evlilik bir insan hakları ihlali ve halk 
sağlığı sorunu olarak kabul edilmeli, 
çözüme de bütüncül yaklaşılmalıdır. 
Yoksulluk, gelir dağılımında eşitsiz-
lik ve özellikle eğitim üzerinden ka-
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Yıllar sonra görüşme 
yapıldığında, evlendiği 
günleri pişmanlık ya da 
çaresizlikle hatırlayan 

pek çok kadın danışan, 
çocuklarının mutlaka 

yetişkin yaşta evlenmesini 
istediğini belirtmektedir. 

Ancak çoğunlukla ne ailenin 
ekonomik düzeyi, ne de ait 
olduğu ataerkil dinamikler 

değişmediğinden, karşımıza 
çıkan, evlilik biçiminin bir 

sonraki kuşağa aktarılması 
olmaktadır
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Eşcinselliğin nedenlerine dair 
mitlerin içinde cinsel istismar 
meselesi de yer alır. “Küçük-
ken ne geldi bakalım başına”, 

“belli ki küçükken yaşadığın travma 
nedeniyle böyle oldun”, “küçüklükten 
oluşuyor bunlar”. Bu cümleleri konunun 
açıldığı hemen hemen her yerde duyabi-
liyoruz ve aynı zamanda içselleştirilmiş 
homofobi nedeniyle eşcinseller tarafın-
dan bile sahiplenildiğini görebiliyoruz. 

Cinselliğin sadece iki karşıt cinsiyet 
arasında gerçekleşen ve bu gerçekleşme 
şeklinin sadece penetrasyonla olması ge-
rektiğini savunan sistem, kadınlara da er-
keklere de cinselliklerini nasıl kurgulaya-
caklarını gösterir. İstismar ima edilerek 
eşcinselliği açıklamak, 
çeşitli cinsel 
kimlikleri ve 
yöne l imle -
ri bilinç dışı 
süreçlermiş 
gibi göstermek 
suretiyle hem 
ataerkil sistemi, 
hem de heterosek-
sizmi bilinçli bir 
şekilde güçlendirir. 
Heteroseksüel ilişki 
biçimlerinin dışında ka-
lan tüm rolleri 
de, iktidar 
alanını ko-
rumak için 
marjinalleş-
tirir. Penisi iktidar aracı olarak kullanan 
erkeklik, “yeterince erkek” olmayan ka-
dın, kadınsı, çocuk, hayvan, ibne, dönme 
yani “eksik erkek” olan her kategorinin 
“sikilebilir nesneler” olduğunu varsayar.

Erkek eşcinseller ve trans kadınlar 
için, erkekler tarafından tacize uğradık-
ları durumda söylenen, “tacize uğradığın 
için erkeklere yöneliyorsun” ile, eşcinsel 
kadınlar ve trans erkekler için söylenen 
“tacize/tecavüze uğradığın için kadınlara 
yöneliyorsun” cümleleri, bize bu kurgu-
nun kendi içinde çelişkilerle dolu oldu-
ğunu gösterir. Bu konuda özellikle eşcin-
sel kadınların sıklıkla duydukları “tekrar 
düzgün bir adamla (burada çoğunlukla 
kendisini kasteder) cinsellik yaşasan dü-
zelebilirsin”, “zarara uğradığın için zarar 
görmemek adına kendini koruyorsun” 

gibi söylemler, eşcinselliği ve translığı 
çeşitli seviyelerde suçla (taciz ve teca-
vüzle) ve ihlalle (ensest) ilişkilendirir. 

Diğer taraftan, erkek eşcinseller po-
tansiyel istismarcı olarak da yaftalanır. 
Çocukların cinsel istismarı, heterosek-
süel erkekliğin hiyerarşik ve hegemonik 
güç yapısı üzerinden açıklanabilecekken, 
fatura yine eşcinsel erkeklere kesilir. Ço-
ğunlukla sapık/sapkın olarak nitelenen 
erkek eşcinseller, bir kez daha ataerkil 
sistem üzerinden linç söylemine maruz 
bırakılır. 

Eşcinsel arzuyu sadece ihlal ve sapık-
lık/sapkınlık üzerinden okuyarak eşcin-
sel/biseksüel ve trans çocukların büyüme 
sürecini suçluluk hissi içine hapseden 
ataerki, aynı zamanda onları “kurban” 
olarak tanımlar. Kurban tanımın içerdiği 
pasiflik, aynı zamanda LGBT bireyleri 

yeniden “eksik erkek” 
olarak kurar. 

O y s a , 
LGBT ço-
cuklar, tacize 
uğrad ık la r ı 

için cinsel yö-
nelimleri ya da 

cinsiyet kimlikleri 
değişmez; kimlikleri 

ve yönelimleri nede-
niyle istismara daha 

açık hale gelirler. İstis-
mara uğramış çocuklar po-

tansiyel “tahrik 
unsuru” ola-
rak görülür-
ler. Ataerkil 
heteroseksist 

sistem, LGBT çocukların varolma hal-
lerinin cezalandırılması ve düzeltilmesi 
gerektiğini ima eden taciz ve tecavüzü 
bir “düzeltme ve cezalandırma” yönte-
mi olarak da kullanır. Böylece istismara 
meşru bir zemin kazandırılır. 

Böylelikle, heteroseksüel arzu dışında 
kalan bütün arzuları dışlayan heterosek-
sist söylem, aynı zamanda eşcinsel arzu-
yu, sürekli olarak çocukluk travmaları, 
taciz/tecavüz ve istismar ile ilişkilendi-
rerek “suçlu bir zevk” olarak tanımlar. 
Böylece çoğulcu/eşcinsel arzularımızı 
daha çocukluk aşamasında kastre eder. 
Bir diğer yanıyla da bu arzuları köle-
efendi ilişkisi içinde tarif edip eşcinsel 
arzuları çoğunlukla “pasiflikle” ilişkilen-
direrek kendi efendiliğini tekrar ve tekrar 
ilan eder. 

DOSYA
dınlara uygulanan ayrımcılık ortadan 
kalkmadan erken yaşta evliliğe zemin 
hazırlayan dinamiklerin değişmesi 
beklenemez. Örneğin, 4+4+4 gibi kız 
çocuklarının kısa sürede okuldan ay-
rılmasına, eğitimden uzaklaşmasına 
yol açacak eğitim politikalarına hız 
verildiği bir ortamda,  dini toplantı-
larda erken yaşta evliliğin olumsuz 
sonuçlarından bahsedilmesini öner-
mek kalıcı çözüm için adım atmak-
tan kaçınmakla eşdeğerdir. Bununla 
birlikte, istismara karşı durabilmek, 
öncelikle istismarın varlığını kabul ve 
teşhir etmekle mümkündür. Başta ruh 
sağlığı çalışanları olmak üzere tüm 
sağlık çalışanları, istismarı aklayacak 
önermelere karşı duyarlı olmalı, yak-
laşımlarının bir taraf olmak anlamına 
geleceğini unutmamalıdır. 

Çocuk evliliklerinin önlenmesine 
yönelik politikaların geliştirilmesi ve 
mutlak uygulanması önemlidir. Evlilik 
yaşını yükseltmek üzere kız çocukları-
nın okulda daha uzun süre kalmalarını 
sağlayacak özel programlar geliştiril-
melidir. 
__________________________
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Mutlaka bir neden bulmak gerekiyor, 
“Durup dururken olmadı ya bu”

Seçin Tuncel - Berna Savcı 
Bilge Taş

İllüstrasyon: Özlem Çelik
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Ensest tabusu kimi düşünürlerce 
uygarlığın ilk kurucu yasası ola-
rak kabul edilirken, muamması-
nı hâlâ korumakta olan tartışmalı 

bir konudur. Tartışmalı olmasının temelin-
de ensest yasasının evrensel kurucu bir ilke 
olup olmadığı, anaerkil dönemle ilişkisi ve 
bu tabuyu ortaya çıkaran koşulların ne ol-
duğuna ilişkin birçok soruyu barındırması 
yatıyor. Bu husustaki en temel tartışma ise, 
insanlık tarihinde anaerkil bir dönemin ya-
şanıp yaşanmadığına ilişkin farklı görüşle-
rin olmasıdır.

Anaerkil dönem
Anaerkil bir dönemin yaşandığını ka-

bul eden bir çerçeveden hareket et-
tiğimizde ensest ve patriyarka iliş-
kisine yönelik önemli bir ayrıntıyla 
karşı karşıya kalıyoruz. Cinselliği 
düzenleyen yasa sahiden de kan-
daşla cinsel ilişkiyi yasaklayan bir 
tabu muydu?

Günümüzde ensest tabusu ya-
kın akrabalık ilişkilerine yönelik bir 
sınırlamadan ibarettir. Katı kuralla-
ra bağlanmıştır. Hem ahlâki hem de 
bilimsel olarak, neredeyse evrensel 
bir yasak olduğunu söyleyebiliriz. 
Ahlâken uygunsuz bir durum, hatta 
hukuksal olarak suç olmasının yanı 
sıra, bilimsel olarak da aynı gen ha-
vuzunu paylaşan bireylerin birlikte 
olmasının, bu ilişkiden doğacak 
çocuklarda fiziksel ve zihinsel so-
runlara yol açacağına ilişkin, toplum 
tarafından kanıksanmış bir bakış söz konu-
sudur. Hatta Türkiye özelinde ensest tabu-
su milliyetçi bir ideolojiyle birleşip, “geri 
kalmış”, “cahil” etnik grupların “akraba 
evliliği” olarak adlandırılır ve bir anlamda 
medeniyet dışı bir davranış olarak görülür.

Fakat anaerkil bir dönemin yaşandığını 
savunan bakış, bize ensest tabusunun bu-
gün anladığımız anlamdan çok daha farklı 
bir düzenleme olduğunu söylüyor. Evelyn 
Reed Kadının Evrimi adlı kitabında1 ensest 
tabusunun, kan bağı üzerinden örgütlenen 
bir yasak değil, topluluğun geniş bir ke-
simini kapsayan bir yasa olduğunu söy-
lüyor. Yani bu yasa sadece cinsel ilişkiye 
girmenin yasak olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda topluluğun sosyalleşme alanları-

nın da ayrıştırılması yani cinslerin bedensel 
olarak da ayrı tutulması anlamına geliyor. 
Anaerkil toplulukta bu argümanı destekler 
nitelikte bir takım veriler mevcut. Örneğin 
“kızkardeş” birçok dilde “kaçınma” anla-
mına gelen bir kökten türetilmiş bir söz-
cüktür. Reed, ensest tabusu demek yerine 
“kaçınma tabusu” demeyi tercih ediyor. 
“İlkellerdeki yasaklama, erkeğin anası ve 
kardeşleri dışında birçok kadına yönelikti. 
Kandaşla cinsel ilişki yasağının sınırları-
nın aile çevresince belirlendiği toplumu-
muzda ‘yasak dişilerin’ sayısı azdır. Yalnız 
analar ve kız kardeşler bu yasaklamaya gi-
rer. Oysa ailenin değil de anasoylu klanın 
birim olarak alındığı yabanıl toplumda, 
bir erkeğin pek çok ‘annesi’ ve ‘kız kar-
deşi’ vardır. Bunlar kendi klanıyla akraba 

olan klanların kadınlarıydı. Klanın kandaş 
erkekleri tabunun gerektirdiği ‘kaçınma 
kuralı’na uygun olarak bu yasaklanmış 
dişilerden uzak durmak zorundaydılar.” 
(s.22) Aynı zamanda Reed yasağın iki 
boyutlu bir yasak olduğundan söz ediyor. 
Cinsellik dışında yiyeceğe ilişkin bir yasak. 
Yani aslında yamyamlığa ilişkin bir tabu-
dur “kaçınma” yasağı. 

Yasağın kökeni
Bu yasağın kökenine indiğimizde farklı 

görüşlerle karşılaşıyoruz. Aynı gen havu-
zundan ortaya çıkacak yeni soyun kalıtım-
sal olarak bir takım sorunlar taşıyacağına 
ilişkin bilimsel veriler 19. yüzyılda yaygın-
lık kazanıyor. Fakat yeni yapılan araştır-
malarda elde edilen bulgular, bu durumun 

mutlak bilimsel bir hakikat olmadığını 
ortaya koyuyor. Mutlak anlamda doğru 
olduğunu kabul etsek bile, tarihin anaer-
kil döneminde insanların bu bilgiye sahip 
olabilmeleri pek mümkün görünmüyor. 
Kimi antropologlar buna içgüdü temelli bir 
açıklama getiriyor. Yakın akrabaların bir-
birlerine içgüdüsel olarak çekici gelmedi-
ğini savunuyorlar. Böyle bir tavrın varlığını 
kabul ettiğimizde akla ilk gelen “Bu içgü-
düsel bir sonuçsa yasak koymaya ne gerek 
vardı?” sorusu oluyor. Aralarında kan bağı 
bulunan cinsler içgüdüsel olarak birbir-
lerinden uzak duruyor olsalardı, bu konu 
hakkında bir tabuya gerek de kalmazdı. 
Burada Reed, Morgan’ın “sınıflayıcı akra-
balık” tanımından yararlanıyor. Bu tanıma 
göre anasoylu topluluklarda, topluluğun 

tüm üyeleri yaş, cins ve topluluk-
taki işlevlerini belirleyen kümelere 
ayrılmışlardır.“Nasıl ki klan tarihte 
aileden önce geldiyse, sınıflayıcı 
toplumsal akrabalık dizgesi de aile 
akrabalık dizgesinden önce geldi. 
Dolayısıyla, ilkel halklar, akraba 
olmayan kimselerle aile akraba-
larını birbirlerine katıştırmadılar. 
Onlarınki yalnız toplumsal ya da 
komünal akrabalık dizgesiydi; 
bireyin aile bağlarından haber-
li olmadıkları gibi böyle bağlara 
karşı umursamazdılar. Sınıflayıcı 
dizgenin aile akrabalığı dizgesine 
dönüşmesi zamanla olmuştur” (s. 
44). Burada genetikle ilgili değil, 
topluluğun örgütlenmesine yönelik 
geniş kapsamlı bir kural olduğunu 

görüyoruz. 

Sonuç olarak
Patriyarkal ilişkileri deşifre edebilmek 

için, bu ilişkilerin tarihsel gerçeklikler ol-
duğunu ortaya koymak gerekiyor. Ailenin, 
akrabalığın tarihsel olarak nasıl kurulup, 
dönüştüğünü gösterirken, aslında aynı za-
manda “başka bir dünya mümkün” demiş 
oluyoruz. Birçok farklı olasılık içinden 
sıyrılarak gerçekleşen günümüzdeki pat-
riyarkal sistem; mutlak, insan doğasının 
bir sonucu olan bir sistem değildir. Maddi 
koşulları olan tarihsel bir gerçekliktir ve bu 
maddi koşullar dönüştürülebilir. 
_______________________

1 E. Reed, Kadının Evrimi, Payel Yayınları, 
Kasım 1982, İstanbul.

DOSYA

Ensest tabusu ile patriyarka ilişkisine 
antropolojik bir bakış
Ailenin, akrabalığın tarihsel olarak nasıl kurulup, dönüştüğünü gösterirken, aslında aynı 
zamanda “başka bir dünya mümkün” demiş oluyoruz

İlgi Kahraman
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Lanetlenmiş geçmişimiz, normalleştirilmiş 
bütün geleceklere bedeldir*
Siz nasıl sevişiyorsunuz sorusuyla başlayan, hanginiz erkek rolünü üstleniyorsunuz ile 
devam eden sorulara maruz kalmanız an meselesi!

Cinselliğin bir tabu olarak 
görüldüğü, değil yaşanma-
sının, konuşulmasının bile 
“hoş” karşılanmadığı bir 

toplumda, cinsel politikalar oldukça 
nadiren sorgulanmış ve çoğunlukla da 
verili ya da “doğal” olarak kabul gör-
müştür. Eşcinsellik, biseksüellik ve 
translık da cinsellikle ilişkilendirilmiş, 
dolayısıyla böylesi kabuller tartışma-
ların önünde oldukça büyük bir 
engel oluşturmuştur.

Eşcinsellik kavra-
mının, tarihsel süreç 
içerisindeki ilk uğ-
rağında -tek tanrı-
lı büyük dinlerin 
ortaya çıkışı- be-
lirli türden bir 
cinsel edimi ta-
rif etmek için –
esasen “sodomi” 
kavramıyla- kul-
lanıldığını görürüz. 
Üreme ve evlilikle 
ilgili kural dizgisi, bu 
dönemde eşcinsel edimi 
“üremeye uymama”, “ev-
lilik kurallarına uymama” ve 
“hazza yenik düşme” gibi be-
lirleyiciler üzerinden “günah” olarak 
adlandıracaktır.

Eşcinselliğe dair ikinci kopuş, se-
külarizasyonla beraber “günah” (kut-
sal yasak) olmaktan çıkıp İngiltere 
Kralı 8. Henry’nin 1553 yı-
lında çıkartacağı yasayla (ki 
bu yasa sadece eşcinselliğe 
yönelik değil “sodomi” adı 
altında kadın-erkek, erkek-er-
kek, erkek-hayvan arasındaki 
anal cinsel ilişkiyi de yasak-
lamıştı) beraber eşcinsel edi-
min “yasa ihlali” (suç) haline 
gelmesiyle gerçekleşir. Bu 
tarihe kadar eşcinselliğe din 
kaynaklı karşı çıkışlar dışında bir yak-
laşım olmayacaktır. Ancak eşcinsellik 
hâlâ bir “kişilik” halini de almamıştır. 
Ve artık “… Viktoryen Burjuvazisinin 
gecesine varılmıştır. İşte o zaman cin-
sellik titiz bir biçimde kapatılır. Yeni 
bir mekâna taşınır. Cinsellik yalnızca 

zıt cinsler arasında ve elbette evli-
lik bağıyla kurulan ve çocukları olan 
çiftlerin boyunduruğundadır. Yalnız-
ca meşru ve döl veren çiftin borusu 
öter”. Böylelikle modernite, cinsellik 
üzerine her yerde şu üçlü yasasıyla 
karşımıza çıkacaktır; yasaklama, yok 
sayma ve suskunluk. Artık bu tarihten 
sonra eşcinselliğin bir “edim”den ziya-
de “kişilik” olarak tanımlanmaya baş-
ladığına tanıklık ederiz. Bu kişilik de 

üremeye dair olmadığı için hem kovu-
lur, hem reddedilir, hem de suskunluğa 
mahkûm edilir. Üremeye yönelik ola-
rak düzenlenmediği için de ne toplum-
da bir yeri vardır, ne yasası, ne de söz 
hakkı. Burada “baskı hem yok olmaya 
mahkûm etme işlevi görür hem de bir 

susma emri” verir. 
“Eşcinselliğin kişileştirilmesiyle” 

beraber heteroseksüellik de belirgin-
leşir ve “sapkınlık” kategorisi ancak 
“normallik” üzerinden çizilen sınır-
larla anlam kazanmaya başlar. Diana 
Fuss’un da belirttiği gibi; “Heterosek-
süelliğin oluşumunu düzenleyen dil ve 
yasa... savunmanın ve korunanın dili 
ve yasasıdır: heteroseksüellik kendi 
benliğine ait kimliğini güvenceye alır 
ve kirletilmiş diğer türü olan eşcinselli-

ğin aralıksız süren yağmacı sal-
dırıları olarak gördüğü ne 

varsa kendisini bunlara 
karşı koruyarak, ken-

di ontolojik sınırla-
rını pekiştirir.” 

Y u k a r ı d a 
b a h s e d i l e n l e r 
ç e r ç e v e s i n d e 
“lezbiyenlik”in 
de tarihte çeşitli 
uğrakları ve bü-

yük dönüşümleri 
olmuştur; bunun 

için “cinsellik terti-
batlarının” gündelik 

hayatta ne tür söylem 
değişikliklerine yol aç-

tığını irdelemek, cinsi-
yetler üzerine düşünmek olduk-

ça önemlidir. 18.yüzyıl öncesi kadın 
kadına cinsellikler üzerine kadınlar 
tarafından yazılan eserler varsa da bun-
ların günümüze ulaştığı söylenemez. 
Bunlara daha çok erkek yazarlar tara-

fından ulaşabiliyoruz. Elbette 
bu çalışmalar da, kadın kadına 
cinselliği tariflerken vajinaya 
sokulan nesneler dışında pek 
bir şey anlatmaz, esasında 
heteroseksüel cinselliğinden 
ibaret hayal gücünden yoksun 
çalışmalar olarak ortaya çıkar. 
Örneğin 17.yüzyılda Pierre de 
Bourdeille, kadın kadına cin-
selliğe dair yazılarında ikili bir 
ayrım yapar: Dildo kullanıla-

rak yapılan seks ve sürtünerek yapılan 
seks. Ona göre sürtünerek yapılan seks 
zararsızken dildo kullanımıyla gerçek-
leştirilen seks tehdit edicidir; eseri de 
dildo kullanan kadınların başına gelen 
felaket ve yaralanma hikâyeleriyle bit-
mektedir. 

Aylime Aslı Demir

Feministler yalnızca cinsel ahlâka 
uygulanan çifte standarda meydan 
okumakla kalmamış, cinselliğe dair 
hemen hemen her şeyi sorgulamaya 

açmıştır. Ancak feminist hareket içinde 
de heteroseksüel olmayan cinsellikler 

kolay kolay kabul görmeyecektir

İllüstrasyon: Fulya Hocaoğlu



35feminist
  politika

DOSYA
Geçen yıllarla beraber kadın kadı-

na cinselliğinin yer aldığı öyküler çe-
şitlenecek, 20. yüzyılın başlarında on 
yıllarca süren vampir “lezbiyenler” 
modasında olduğu gibi canavarlaşan, 
acımasız, insafsız ama illa ki sevgi ve 
şefkatle genç kızları baştan çıkaran, 
onları “doğal olmayan cinselliklere” 
sürükleyen kadınlar karşımıza çıkacak-
tır. Açıkçası 70’lere gelene kadar, Fre-
udcu penis kıskançlığı ya da çocukluk-
ta yaşanan travmatik cinsel tecrübeler 
ile şekillenen ve sonu elbette hep acıyla 
biten kadın kadına cinsellikleri görü-
rüz. Eski türden kadın kadına cinselli-
ğin dönüşümüne bakmak için ABD’de 
kurulan ilk lezbiyen örgüt “Daugters 
of Bilitis”in 1970’e kadar yayınlanan 
“The Ladder” isimli yayını bizler için 
önemli bir kaynaktır.

Feministler yalnızca cinsel ahlâka 
uygulanan çifte standarda meydan oku-
makla kalmamış, cinselliğe dair hemen 
hemen her şeyi sorgulamaya açmıştır. 
Ancak feminist hareket içinde de he-
teroseksüel olmayan cinsellikler kolay 
kolay kabul görmeyecektir. 1960’lar-
la beraber feminizmin yarattığı cinsel 
devrim olmasaydı eğer, heteroseksist 
geleneksel cinselliğin dışındaki farklı 
cinsellikler öcü olarak kalmaya devam 
edecekti muhtemelen. Betty Fridan 
başkanlığında 1969 yılında heterosek-
süel feministler tarafından düzenlenen 
“First Congress to Unite Women”da, 
“Daugters of Bilitis” katılımcı lis-
tesinden çıkarılacak, lezbiyenler ise 
“Lavanta Tehdit” olarak nitelendirile-
cektir. Feminist hareket, lezbiyenlerin 
erkeklerden nefret ettiği imajının hare-
kete zarar vereceğini düşünerek alır bu 
kararı. Ancak kongrenin ikinci yılında 
katılımcıların hiç beklemediği bir şey 
olur; lezbiyenler üzerlerinde “lavanta 
tehdit” yazan tişörtlerle kongreyi basar 
ve bildirilerini okur. Pek çoklarına göre 
“Lezbiyen Feminizm”in doğuş anıdır 
bu. Artık feminizm içinde lezbiyenler 
sessiz kalmayacak, lezbiyenlik ve fe-
minizm ilişkisi yeniden şekillenecektir. 
1970’ler ile beraber lezbiyen kitapla-
rı yayıncılığı artacak, pek çok önemli 
araştırma ve edebi eser basılmaya baş-
layacaktır. Artık kadınlar arası cinselli-
ğin, tutkunun, aşkın olumlu sunumları 
gerçekleşmeye başlayacaktır.

Türkiye’de ise, kadın kadına cin-
selliği, aşkı ve tutkuyu kadınların 
kendilerinin anlattığı ve bu yıl 9. kez 
düzenlenen Kaos GL Kadın Kadına 
Öykü Yarışması, kamusal alanda görü-
nürlüğün kazanılmasında ve homofobi 
karşıtı mücadelenin patikalarından bi-
rinin oluşturulmasında önemli bir yere 
sahiptir. Ancak maalesef, geçen yıllara 

kıyasla önemli 
mücadele hatları 
oluşmakla bera-
ber, lezbiyenlere 
yönelik yargıla-
rın tamamen de-
ğiştiğini söyle-
mek için oldukça 
iyimser olmak 
gerekir. Siz nasıl 
seviş iyorsunuz 
sorusuyla baş-
layan, hanginiz 
erkek rolünü üst-
leniyorsunuz ile 
devam eden so-
rulara maruz kal-
manız an mese-
lesi! Böylesi so-
rularla mücadele 
etmek için elbette 
kimlik mücade-
lesi önemli bir 
yöntem olarak 
karşımızda be-
lirmekte. Ancak 
bu tartışmayı ge-
liştirmek, bu tür-
lü mücadelenin 
çıkmazlarına ya 
da kendi sınırlı-
lıklarına işaret et-
mek de gerekiyor. 
Cinsel düzene iti-
raz etmek demek, 
aynı zamanda bü-
tün toplumsal ku-
rum, ideoloji ve 
teorilere itiraz et-
meyi gerektiriyor. 
Heteronormatif 
ve seksist düzen, kurumları öyle sar-
malıyor ki, mücadelemiz salt bir cinsi-
yet eşitliği ve cinsel özgürlük mücade-
lesi ya da bu tür sorulara maruz kalma-
mak için yürütülen ayrımcılık karşıtı 
bir mücadele olamaz. Dolayısıyla tar-
tışmaya toplumsal teorileri, ideolojileri 
ve kurumları sorgulayarak dahil olmak 
oldukça büyük bir önem arz ediyor. 
Lezbiyen kimliğinin olumlanması tek 
başına özgürleştirici bir mücadele ola-
mayabiliyor. Butler bunu “Imitation 
and Gender Insubordination”da şöyle 
açıklıyor;

“Kimlik kategorileri, ister baskıcı 
yapıların normalleştirme kategorileri 
gibi, ister bu mutlak baskının özgür-
leştirici mücadelesi için bir toparlanma 
noktası gibi olsun, düzenleyici rejim-
lerin enstrümanları olma eğiliminde-
dirler. Bu benim lezbiyen göstergesi 
altında siyasi faaliyetlerde bulunama-
yacağım anlamına gelmez. Fakat bu 
göstergenin tam olarak neyi gösterdiği-

nin daima belirsizleştirilmesini tercih 
ettiğim anlamına gelir.” 

Tartışmamız gereken bir diğer 
önemli nokta da, “19.yüzyılın başla-
rında kullanılmaya başlayan cinsellik’ 
ya da çok daha yakın bir tarihte kul-
lanılmaya başlanan ‘lezbiyen’ kavra-
mını kullanarak farklı dönemlerdeki 
arzuları, cinsel pratikleri, romantizmi 
ve cinsel ifadeleri anlayabilir miyiz?” 
sorusu ile beliriyor. Cinsel özgürleş-
me için kapıda bekleyen diğer sorular 
da bence şunlar olabilir: Feminist ko-
lektiflerimizi, örgütlerimizi, kendimizi 
sadece “belirlenmiş” özne konumlarını 
olabildiğince muğlaklaştırıp nasıl aktif 
hale getirebiliriz? Bu süreçte yaşadı-
ğımız öznel deneyimlerin sabitlenmiş 
kimliklere dönüşmeden failleşmesinin 
olanaklarını ne tür ittifaklarla mümkün 
kılabilir, özcü olanakları nasıl yaratıcı-
yenilikçi direniş biçimlerine evriltebi-
liriz? 

*Guy Hocquenghem ve J.-L. Bory 

Feminist kolektiflerimizi, örgütlerimizi, 
kendimizi sadece “belirlenmiş” özne 

konumlarını olabildiğince muğlaklaştırıp 
nasıl aktif hale getirebiliriz?
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Cinsellik…
Ne büyülü kelime. Kaçınılmaz ola-

rak biraz ayıp, utandırıcı olamıyorsa 
bile mutlaka uyarıcı!

Küçüklüğümde TV siyah beyaz ve 
tek kanallıydı; sadece akşam saatle-
rinde açılırdı. Evet, geçen yüzyılda 
geçti çocukluğum... Tek kanalımız 
TRT çok usturuplu idi. Gayet güzel 
sansürlerdi her şeyi. Türküdeki “bal-
dırı çıplak Cemile’m”, o sansüre ta-
kılmamak için Özay Gönlüm’ün oto-
kontrolü ile daha derlenirken “gaydırı 
guppak Cemile’m” haline gelmişti. 
Olayın aslını yıllar sonra öğrenen biz 
dinleyiciler, bu garip kelimenin gi-
zemli havası ile yıllarca cezbolmuş-
tuk. O sansüre rağmen, bazen filmler-
de insanlar yine de öpüşürdü. Bazen 
ufacık öpücükler. Bazen ise yavaşça 
bedenlerin hareketlenip birbirlerine 
meyillerini açık etmeye başladıkla-
rı öpüşmeler. İkinci çeşidi nefretlik-
ti. Çünkü uzaktan kumanda diye bir 
şey henüz yoktu ve babam bize söy-
lemeden, ablam ya da benim uzaktan 
kumanda rolüne girmemiz gerekirdi. 
Gidip topu topu beş tane kanal seçim 
düğmesi olan TV’de başka düğmeye 
bassak karlı bir ekran çıkacak; malum 

tek kanal. Toptan kapatırdık TV’yi. 
Bazen açardık, halen öpüşüyor bu sa-
pıklar.

Yıllarca, öpüşme, çıt. ... Çıt, filme 
devam. Öpüşme görünce hafif felç 
olma halimin geçmesi de yıllar sürdü.

Arada anlamadığım hareketlerde 
bulunan sokak kedileri veya araba çe-
kerken karnından garip olacak uzun-
lukta çıkıntı sarkan bir eşek ya da at 
gördüğümde, haberdar olmadığım bir 
şeyler döndüğünü sezer gibi olurdum.

Öpüşmenin kötü bir şey olduğunu 
anlamıştım ama kötülüğünün nereden 
geldiğini çözmem çok uzun zamanımı 
aldı. İlk hormon ataklarım, özel ka-
nalların yasal yayına geçtiği ve uzak-
tan kumandalı TV’lerin peydahlandı-
ğı yıllara denk düştü, o kadar uzun!

Sonradan öğrendim, çiçeklerin ve 
solucanların bile cinsel organları ol-
duğunu; hayatın sonsuz dönüşümün-
de devamın böyle sağlandığını; kaçı-
nılmazlığını, kutsallık ya da ayıptan 
azade olduğunu - tabii sadece kav-
ramsal olarak!

2
Bir “şaşı bak şaşır” resmi ile yıl-

lar sonra yeniden, geçenlerde gittiğim 
börekçide karşılaştım. Bu resim tar-
zını kısaca hatırlatmam gerekirse, ilk 
bakışta bol tekrarlı bir ebru resmi gibi 
görünüyor.  Bir süre daha uzağa, daha 

derine bakar gibi bakabilirsek, üç bo-
yutlu şekillerden oluşan “gizli” re-
sim yavaşça ortaya çıkıyor. Fantastik 
edebiyatın ve bilim kurgunun güzel 
örneklerinin, yaşadığımız hayata dair 
bu tarz incelikli resimler olduklarını 
okumuştum. Bu hayat-kurgu ilişkisini 
tersinden de kurabiliriz. Usta kurgu 
yazarlarının yaptıkları, yaşananlara 
şaşı bakıp şaşırmak ve gördüklerini 
kurgu formunda güzelce anlatmaktır 
belki?

Benim bahsetmek istediğim “şaşı 
bak şaşır” Yevgeni Zamyatin’in 
“BİZ”i.  Ülkesinde pek de hoş karşı-
lanmamış, yayın izni bile alamamış.

Kitabımız, 1920 Rusya’sında, dü-
şüncelerin samimice ve silinmeden 
yazıldığı bir günce üslubu ile kaleme 
alınmış. Günceyi tutan esas oğlanı-
mızın adı D-503. Bu günceyi mede-
niyetlerinin mükemmellik ve kaçınıl-
mazlığını anlatmak için yazmaya baş-
lamış. “Tek Devlet”lerinin “Devlet 
Gazetesi”ndeki ilanına bakalım:

“... Diğer gezegenlerin muhteme-
len hâlâ özgürlük adı ile bilinen il-
kel aşamada yaşayan meçhul sakin-
lerini aklın faydalı boyunduruğuna 
almak sizlere düşüyor. Kendilerine 
matematiksel yanılmazlıktaki mut-
luluğu sunduğumuzu kavrayamama-
ları durumunda, mutlu olmaları için 
zorlamaya mecbur kalacağız. Ama 

DOSYA

Üç adımda “cinsel özgürlük”

Çiğdem G.D.

D-503, kendi ellerine kılları yüzünden “maymun elleri” deyip, bilimin o vahşilik kanıtlarını da 
yok edeceği günü keskin bir inançla beklerken; bu dişi hayatına girdikten sonra planların 
dışındaki hayatı, bilinmezliğin her yerdeliğini hissetme ve kutsama yeteneğine kavuşuyor
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silaha başvurmadan önce sözcükleri 
denemeliyiz...”Yaşadığı cam fanusa 
benzer şehirden henüz hiç çıkmamış 
D-503. Şehri çevreleyen doğayı ise 
ürkünç buluyor. Camdan binalarda, 
dört yöne doğru tekrar eden şeffaf ve 
aynı odalarında yaşıyorlar. Küp şe-
killi petrol besini yiyorlar. Gardırop 
ve yatakları dahi şeffaf camdan. Sak-
lanacak, saklayacak bir şeyleri niye 
olsun ki zaten? Sokaklarda, havada 
gezen zarımsı tele kulaklar, güvenliği 
garantiye almak üzere görev başında-
lar. D-503, düşünce akışını okudukça 
ikna olduğumuz üzere, adeta tapıyor 
medeniyetlerine. Huşu, gurur, vecd... 
Bu duygularla dolup taşışına defalar-
ca şahit oluyoruz.

“... Biz, milyonlarca biz, her sa-
bah, aynı saatte ve aynı dakikada 
uyanırız. Milyonlarca biz, aynı sa-
atte çalışmaya başlarız. Daha sonra 
milyonlarca biz, yekvücut, dururuz. 
Ardından milyonlarca ele sahip tek 
bir beden gibi, Çizelge’nin gösterdi-
ği anda kaşıklarımızı ağzımıza götü-
rürüz. Ve hepimiz aynı anda kalkar, 
dinlenme salonuna, oradan Taylor1 
egzersizleri için ana salona ve sonun-
da uyumaya gideriz. ...”

Küp şeklinde petrol besinlerini 
aynı anda yiyorlar. 

Lokmaları çiğneme sayıları dahi 
belli. Eşzamanlılığı bozdukları anlar 
ise toplam iki defa birer saat. Bu sa-
atleri “yüce organizmanın hücrelerine 
ayrılması” olarak tarif ediyor D-503.

Düzeni bozmaya meyledenler için 
sözleri şöyle: “Makine’nin büyük 
ebedi sürecini aksatmadan, kolayca 
tamir edilebiliyor. Ve eğilmiş bir cı-
vatayı söküp atmak için Velinimet’in 
ağır, becerikli eline; Koruyucuların 
deneyimli gözlerine sahibiz.”

Çalışmanın kutsallaştırıldığı bu 
memleketin okullarında anlatılan  
hikâyeler de ona göre. Ceza olarak 
hiç görev verilmeden günlerce okul-
dan uzaklaştırma alan çocukların, 
sonunda sıkıntı ve çöküntüden el ele 
suya yürüyüp intihar edişleri manidar.

...
İki esas kadından biri itaatkâr ve 

ölçülü O-90. Analık ölçütünden kısa 
kaldığı için çocuk yapması yasak. 
D-503 ile birbirlerine pembe kartla-
rını yazdırıyorlar; hormon seviyele-
rine göre belirlenmiş sıklıktaki res-
mi onaylı “seks günleri”nde, şeffaf 
odalarının perdelerini çekmeye ve 
bir saat orada kalmaya izinleri var. 
D-503, hayranlık değil bir avunma, 
aşkınlık değilse de bir sıcaklık bulu-
yor O-90’da. Hayatındaki tüm diğer 
ölçülü, keskin kurallı şeyler arasında 

bu kadarı bile sığınmak için sabır-
sızlık gösterdiği şeyler. Ama tabii bir 
bayağılık görerek, kendini üstün gö-
rerek “sığınıyor”...

Sonra I-330 çıkıyor karşısına. Kah 
eleştiren yüzü, kah keskin gülüşüyle 
açığa çıkan keskin dişleri. D-503’ün 
düzenli düşüncelerini vahşi çağrışım-
larla bölen ve ilk darbeyi vuran, eski 
usül piyano çalışı. Vahşi, korkusuz, 
öngörülemez cinselliği. Şeytani, dü-
zen bozucu, ayartıcı...

D-503, kendi ellerine kılları yü-
zünden “maymun elleri” deyip, bili-
min o vahşilik kanıtlarını da yok ede-
ceği günü keskin bir inançla bekler-
ken; bu dişi hayatına girdikten sonra 
planların dışındaki hayatı, bilinmezli-
ğin her yerdeliğini hissetme ve kutsa-
ma yeteneğine kavuşuyor. 

Bu tanışma sonrasında hayatında 
ilk defa, ezberlediği güzellemelerin 
dışına çıkabiliyor. “An”ı hissetmeye 
dair algısı açılıyor;  uyarlamalar yap-
mayı bırakıp şaşırmaya ve kendi adı-
na yaşamaya başlıyor. Tabii sarhoş-
luğu geçtiği her anda pişmanlıklara 
düşüp yaptıklarını mazur göstermeye 
çalışarak!

Sonrası, bir isyanın patlak verme-
si, makine parçaları olmadıklarını an-
layan şehir insanlarının eşzamanlılığa 
ve kurallara sırtlarını dönüvermeleri, 
isyan, kaos. Kahramanımızın tek ba-
şına iken düzenin eziciliği ve yıkıl-
mazlığına dair yine de umutsuzluk-
lara kapılması... Sonra Tek Devlet’in 
Devlet Gazetesi’ndeki ilanı: 

“... Kabahat sizde değil. Hasta-
sınız. Hastalığınızın adıysa HAYAL 
GÜCÜ.

... Beyindeki Varolii köprüsü böl-
gesinin küçük bir düğümünde bulun-
duğu saptanmıştır ve işte bu düğüme 
üç dozluk ‘X ışını dağlama uygulama-
sı’ hayal gücü hastalığından kurtul-
mayı sağlamaktadır... Büyük İşlem’in 
yapıldığı dinlenme salonlarına ko-
şun!...”

Kahramanımızın “büyük işlem”den 
geçmiş haliyle yazdığı en son kayıt ve 
öncekiler arasındaki ayrım; hayal gü-
cünün yokluğunun ne olduğunu, bize 
kendi hayatlarımızdaki yokluk anları-
nı net tanıma becerisi verecek kadar 
ayrıntılı bir şekilde resmediyor...

3
Yaşam dediğimiz şeyin en kısa 

özeti üç kelime.

Doğum, üreme, ölüm.
Bireylerin cinsel edimlerinin, is-

tatistiklerle kıyaslanan, ölçülen, rek-
lamlarla kaşınan ya da güya ilahi 
kurallarla kangren edilen alanların 
başında gelmesi bu merkezi konu-
mundan.

Doğuyoruz. Biraz büyüyünce oku-
la. Okul işe hazırlıyor. İş de toplumsal 
mekanizmada bir dişli olmayı sağlı-
yor.

Çok çalışacağız, üreteceğiz. Bizi 
çalıştıranlara güveneceğiz, çalıştığı-
mız için övüneceğiz. Kaç çocuğumuz 
olacağına karar verecek iktidarlar; 
cinsellik ne zaman suçtur, onlardan 
öğreneceğiz. Kadınlık makbul müdür, 
nasıl yaşamamız uygundur söyleye-
cek birileri; “biz” usluca dinleyece-
ğiz. İçimizde kabaran hisler var ya, 
geçeceğiz onları... Kurallara bakaca-
ğız. Birlik olamayız, “biz” olamayız 
yoksa. Güçlü, modern, ilerlemiş, hat-
ta yeterince inançlı bile olamayız!

Madendeki kömürü, tehlike du-
manları tütse bile daha da hızlı çı-
karacağız. Ölesiye sıkılsak da, işye-
rinde mesaimizi dolduracağız. Mide-
miz kalksa da o yemekleri pişirecek; 
boğmak dahi istesek, karşımızdakine 
gülümseyeceğiz. Görevimiz mantık-
sızca, insafsızca koşullar altında ça-
lışmak olsa bile, canla başla yerine 
getireceğiz. Mutluluğumuz, gelecek 
nesillerin mutluluğu buna bağlı!!! 
Midemize üç lokma girmesi ya da 
sokakta kalmamamız da buna bağlı. 
Kalbe ve akla sıra gelmesi için karnı-
mızın doymuş olması lazım, malum.

İşte bu sırada, o kuralları ya da 
onları koyanları hiç önemsemeksizin 
akan hayatı hissettirme tehlikesine 
karşı “cinsiyet eşitliğine ve cinsel 
özgürlüğe hayır!” demeliyiz. Yaşaya-
caksak dahi, değişik moda ve inanış 
usulleri ile sıkıca paketlenip kendili-
ğindenliğimizi hissedemeyeceğimiz 
şekillerde yaşamalıyız. Toplumumuza 
uyum gösterdiğimizden, kendimize 
dair algılarımız ve kurgularımız ol-
madığından emin olmalıyız!  
________________________

1 Frederick Winslow Taylor (1856-1915): 
Sanayide verimliliği artırmak için araştır-
malar yapmış, bilimsel yöntemin babası 
sayılan, tarihteki ilk işletme danışman-
larından, Amerikalı mühendis. Sanayi 
verimliliğine dair koyduğu fikirler bugün 
Taylorizm adıyla anılmaktadır.

Arada anlamadığım hareketlerde bulunan sokak kedileri 
veya araba çekerken karnından garip olacak uzunlukta 
çıkıntı sarkan bir eşek ya da at gördüğümde, haberdar 
olmadığım bir şeyler döndüğünü sezer gibi olurdum
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“Ben bunu kocama anlatır-
sam, üvey oğluma bir şey 
olmaz, olan bana olur. Ko-

cam bana inanmaz ki. Üvey anne oldu-
ğum için yine beni suçlarlar, yalan söy-
lediğimi düşünürler. Bunu anlatabilece-
ğim kimse de yok çevremde…”

“Evet, biliyorum yaptıklarını yıllar-
dır. Ben bu adamı polise versem, benim 
okuyan iki çocuğum daha var; biri üni-
versitede, biri lisede. İkisi de şehirde 
okuyorlar. Benim bu adam dışında bir 
gelirim yok. Bu adam hapse girdiğinde 
bizim geçimimizi kim sağlayacak?”

İlk paragraftaki sözler, üvey abisinin 
cinsel istismarına maruz kalmış sekiz 
yaşındaki bir erkek çocuğun annesine 
ait. İkinci paragraf ise babası tarafından 
yıllarca tecavüz edilen on altı yaşındaki 
bir kız çocuğun annesinin cümleleri.1

Biyolojik anneleri oldukları, bakım 
emeği verdikleri veya kendi sorum-
luluklarında olan çocukların enseste 
maruz kaldığından haberdar olup gör-

mezden geldiği düşünülen ve bazen de 
görmezden gelen kadınlar, ensest ortaya 
çıktığında “Bu nasıl anne!”, “Bu nasıl 
insan, nasıl göz yumulur buna?!” gibi 
tepkilerle karşılaşıyor. Oysa ki kadın-
ların ensesti saklama veya görmezden 
gelme pratiklerinin ardında yine patri-
yarkal sistemden beslenen birçok dina-
mik yatıyor.

Patriyarkal sistemin en güçlü besle-
yicilerinden heteroseksüel aileye hap-
solmuş kadın, var olan düzeni korumak-
la sorumlu olan kişi olarak belirleniyor. 
Erkeğin kusurlarını örtbas etmek ve 
“evi çekip çevirmek” onun görevi sayı-
lıyor. Bu düzeni bozacak bir durum ola-
rak ensestle karşı karşıya kaldığındaysa, 
“düzenin” bozulmaması için ensesti 
görmezden gelebiliyor ya da saklaya-
biliyor. Yalnızca aile içinde “var olabi-
len” anne-kadın, konumunu korumak 
isteyebiliyor. Aile içinde kıymetliymiş 
gibi davranılan kadın, ailedeki erkek-
lerin karşısında ise aslında toplumun 
birçok kurumunda olduğu gibi bilgi 
kaynağı olarak görülmüyor; kadınların 

ve çocukların verdikleri 
bilgilere erkekler gü-
venmiyor, söyledikleri-
nin doğruluğu her daim 
sorgulanıyor. Kadınlar 
ensesti fark ettiklerinde, 
kendilerine inanılma-
yacağını düşündükleri 
için bu durumu sakla-
mak ya da saklayarak 
engellemeye çalışmak 
zorunda kalabiliyor. 

Kamusal alana çı-
kamayan, hiçbir sosyal 
güvencesi olmayan ya 
da sosyal güvencesi bir 
erkeğe bağlı olan kadın-
ların geçimini onlardan 
“sorumlu” olan erkek-
ler sağlıyor. Kadınlar 
oldukça zor ekonomik 
koşulların içine bıra-
kılıyor; ister evlendiği 
ya da birlikte yaşadığı, 
ister kan bağı olan bir 
erkek olsun, kadınlar 
erkeğe bağımlı kılını-
yor. Kamusal alana çı-
kan kadınların birçoğu 
için de durum pek farklı 
olmuyor; evde paradan 

sorumlu kişi yine erkek oluyor. Kadının 
kendi parasını kazanması, durumu çok 
da değiştirmiyor. Ekonomik koşullarını 
gözetmek zorunda kalan kadınlar, en-
sesti görmezden gelebiliyor veya sakla-
yabiliyor.

Enseste maruz kalan çocuklarla bir-
likte yaşayan kadınlar, çoğunlukla ken-
dileri de şiddete maruz kalan, hatta teca-
vüze uğrayan kadınlar olabiliyor. Özel-
likle uzun yıllar devam eden ensestte, 
hayati tehlikesi olan çocuklar ve kadın-
lar çok ağır bir travmaya maruz kalıyor. 
Ensesti fark ettiklerinde ve tepki göster-
diklerinde erkek tarafından tehdit edili-
yor, baskı altına alınıyor ve yine şiddet-
le karşı karşıya kalıyorlar. Böylece yeni 
travmatik süreçler başlıyor. Travma 
mağdurlarının çoğunda görüldüğü gibi, 
çocuklar ve kadınlar bulunduğu durumu 
rasyonalize edebiliyor; ensest onların 
“normal”i oluyor. Dışarıdan biri fark et-
mediği sürece, normali değiştirmek bir 
zorunluluk olarak belirmiyor.

Ensestle ilgili Türk Ceza Kanu-
nu’ndaki boşluklar ve son düzenleme-
ler, ensest suçlarının çoğunlukla cezasız 
kalması ve özellikle kadınlar açısından 
sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi un-
surlar kadınların ensesti görmezden gel-
melerini ve saklamalarını etkileyen di-
ğer dinamikler. Ensest ortaya çıktıktan 
sonra kadınlar ve çocuklar, hayatlarını 
sürdürebilmek için sosyal yapılara ihti-
yaç duyuyorlar. Ne yazık ki bu yapıların 
yetersizliği, kanunların uygulanamayışı, 
uygulamalar sırasında yaşanacak süreç-
lerin belirsiz olması ve şiddet ve ensesti 
uygulayan erkeklerin ceza almamala-
rı ya da cezalarında indirim yapılması, 
kadınların ensesti ortaya çıkarmaların-
da engelleyici oluyor. Hiçbir güvencesi 
olmayan kadınlar için tüm bunlarla baş 
etmek ve harekete geçmek zorlaşıyor. 

Kadınların sınıfsal farklılıkları, en-
sesti görmezden gelme ya da saklama 
pratiklerinde çok etkili olmayabiliyor. 
Tüm kadınların yaşadıkları sorunlar 
farklılaşsa da, aynı patriyarkal sistemle 
karşı karşıya olmaları, ensesti saklama 
veya görmezden gelme pratiklerinin ar-
dında yatan dinamikleri ortaklaştırıyor. 
_________________________

1 Ensestin ortaya çıkmasından sonra yapı-
lan görüşmelerde kadınların söylediklerin-
den alıntılanan cümlelerdir.

Kadınlar ensesti görmezden mi geliyor?
Ensest ortaya çıktığında kadınlar “Bu nasıl anne!”, “Bu nasıl insan, nasıl göz yumulur 
buna?!” gibi tepkilerle karşılaşıyor. Oysa ki kadınların ensesti saklama veya görmezden 
gelme pratiklerinin ardında yine patriyarkal sistemden beslenen birçok dinamik yatıyor

Berna Savcı

DOSYA
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Annelerimiz zamanında ka-
palı kapılar arkasında yaşa-
nırdı eğer yaşanıyorsa cin-
sellik; konuşulmazdı, ima 

edilmezdi, bakireydi herkes. Özgürlük 
dillerde dolu dolu idi ama bedenin öz-
gürlüğüne sıra nedense henüz gelme-
mişti.

Bir nesil geçti aradan, bambaşka bir 
dünyaya evrildik. Cinsellik artık her 
yerde; şarkılarda, romanlarda, filmler-
de, dillerde, üstümüzde başımızda… 
Her yerde. Kendi çalışıp kendi harca-
yan, tek başına yaşayan, 
tek taşını kendi alan ve 
istediğiyle sevişebilen 
yeni şehirli kadınlar 
artık yanı başımızda. 
Cinsel devrim oldu mu 
ne? Ne? Acele etmeyin 
küçük hanım!

Kim bu yeni şehirli 
kadın? İyi çalışan, iyi 
kazanan, kariyerinde 
başarılı (çünkü bu seksi 
bir şey), bakımlı, kendi-
ne maksimum özen gös-
teren, vücudunda kıla 
tüye geçit vermeyen, 36 
bedenin üstüne çıkma-
mak ve 30 yaşından gün 
almış gibi görünmemek 
için hangi önlemleri al-
ması gerektiği bilgisine 
haiz, hangi kalemi hangi 
farla ve ne kadar sürme-
si gerektiği konularına 
son derece hâkim (çünkü 
ancak bunları bildiği takdirde yeterin-
ce seksi olacaktır), modaya ve trendle-
re gönül vermiş, ayakkabı konusunda 
uzman (hepsi seksiliğe odaklı olarak 
pek tabii ki) bir süper kadın. O zaman 
seksilikle yoğurulmuş bu kadının cinsel 
hayatını tahayyül etmek bile imkânsız 
olmalı? Ne yazık ki yanılıyorsunuz kü-
çük hanım!

İşte acı gerçeğin pembe sosa bu-
lanmış hali burada karşımıza çıkıyor. 
Yeni şehirli kadınımız cinselliğinin 
pek bir bilincinde olsa da, aslında ne-
yin bilincinde olduğu epey tartışılmalı. 

Sevgililik ilişkisinde cinsellik mutlaka 
vardır (ama tabi ki belli bir buluşma 
sayısından ve yeterince hazırlıktan son-
ra; birinci buluşma öpüşmeyle bitmeli, 
ikincisi dokunmayla, sevişmek için en 
az 5 buluşma geçmeli yoksa onu eli-
nizde tutamayabilirsiniz). Tek gecelik 
ilişkiler yaşanabilir (ama ayarını kaçır-
mamak koşuluyla, zaten tek gecelik iliş-
kilerdeki potansiyel güzel idare edildiği 
takdirde bir ilişki kotarılabilir). İlişki 
sırasında cinselliği yaşamak çok önem-
lidir (onu yatakta mutlu edecek 10 öne-
riyi hakkıyla yerine getirerek kendinize 
bağlayabilirsiniz, bağlamalısınız da za-

ten, sıkı sıkı mümkünse). Aranan sevgili 
adayımız elbette hali vakti yerinde, güç-
lü, başarılı, bir o kadar nazik ve akıllı, 
para harcamaya eğilimli, aile kurmaya 
hevesli bir modern zaman prensidir. 
Tektir, pek tabi ki erkektir, başka türlü-
sü satır aralarına, ekran köşelerine sızsa 
bile ya bir çılgınlıktır ya komiktir ya da 
geçici tuhaf bir hevestir. Hayal gücümü-
ze düşen sorumluluk, sevgiliyi mutlu 
edecek fanteziyi/pozisyonu/kostümü 
bulmaktır, böylece yeterince oyalanabi-
lecek, heteroseksüel tek eşliliğin sınırla-
rını zorlamaya takati kalmayacaktır. 

Cinsellikte hedef ilişkiyi sürdürmek, 

mümkünse aldatılmamak; ilişkide hedef 
uzun süreli birlikteliktir. Uzun süreli bir-
likteliğin sonuç noktası ise evlilik (uzun 
bir planlama ve hazırlık süreci gerekti-
rir, bu hayatınızın en önemli/en güzel/en 
mutlu anıdır, öyle olmalıdır, olacaktır, 
oldurulacaktır). Evliliğin bonusu bala-
yı; nihai hedef ise evli+mutlu+çocuklu 
olmaktır. Hedefe kilitlen yeni şehirli 
kadın, istikamet belli! Kapitalist ataerki 
seni bekliyor! 

Peki, biz dizginlenemeyen cinsellik-
ten buralara nasıl geldik? Ulaşmak iste-
diğimiz hedef bu mu gerçekten sevgili 
kadınlar? İhtiyacımız olan gerçekten 

bu krema sosuna bulanıp 
ataerki yatağında iyice 
dinlendirilen, üstüne bir 
tutam da “kadın müca-
delesini kabul edermiş 
gibi yapmak” eklenmiş 
kapitalist pembe rüya-
lar rostosu mu? Yoksa 
tahayyül dünyamızın, 
arzularımızın uçsuz bu-
caksız nehirleri, orman-
ları mı?  Hem ulaşıla-
bilir ama bir o kadar da 
ulaşılamaz olan bu başı 
sonu belli senaryo ve ya-
şatacağı daimi eksiklik 
hissi mi mutlu eder bizi, 
yoksa teni tenine kayna-
yarak çırılçıplak seviş-
mek, kendini olduğunla 
olamadığınla bir bütün 
hissetmek, hissettiğinle 
daha bir tamamlanmak 
mı? 

Bitirmeden önce yeni şehirli kadına 
küçük bir kaside:

Ey güzel kadın,
Özgürlüğü başkasını mutlu etmek 

sandın.
Oysa ki özgürlüğün yolları taşlı,
Sana yazılmış olanı silip yeniden 

yazmalı.
Bu yolda tek başına sanma kendini
Ver kız kardeşlerine elini
Boş ver evi, aileyi, elin adamını
Çıkart orgazmın tadını!
Özgürlüğünün peşinden koşan tüm 

kadınlara selam olsun! 

Cosmopolitan, “Sex and the City” ve moda üçgeninde bir özgürlük illüzyonu
Yeni şehirli kadın, mutlu musun gerçekten?
İhtiyacımız olan gerçekten bu krema sosuna bulanıp ataerki yatağında iyice 
dinlendirilen, üstüne bir tutam da “kadın mücadelesini kabul edermiş gibi yapmak” 
eklenmiş kapitalist pembe rüyalar rostosu mu?

Gül Arıkan

DOSYA



40 feminist
  politika

Hollywood sinemasında ve al-
ternatif sinemada çok eşliliği 
merkeze alan birçok film çe-
kilmiştir. Ancak Hollywood 

filmlerinin konuyu işleyiş biçimi ile alter-
natif sinemanın yaklaşımının birçok açı-
dan farklı olduğu söylenebilir. Bu farklı-
lığı yansıtabilmek için bir Hollywood si-
neması örneği olan Barselona Barselona 
filmi ile bir Avrupa sineması örneği olan 
Üç filmini karşılaştırmak yol gösterici 
olabilir.  

Barselona Barselona Amerikalı 
iki arkadaş olan Vicky ve Cristina’nın 
Barselona’ya gelmesi ile başlar. 
Vicky yüksek lisans araştırması 
için, Cristina ise sanatsal yeteneği 
keşfetmek için Barselona’ya gel-
miştir. Vicky nişanlı ve evlenmek 
üzere olan bir karakterken, Cristina 
daha ayrıksı ve yeni deneyimlere 
açık bir kadındır. Cristina, İspanyol 
bir ressam olan Juan Antonio ile 
tanışır ve onunla ilişki yaşamaya 
başlar. Juan Antonio’nun eski karı-
sı Maria Elana’nın da bir süreliğine 
evlerine taşınmasıyla ilişkileri üçlü 
bir ilişki halini alır. Juan Antonio ve 
Maria Elena’nın eski şiddetli ilişkisi 
Cristina’nın da dâhil olmasıyla den-
geli bir hal alır ve her üçü de ilişki 
içinde aradıkları şeyi bulur. 

Üç filminin başlangıcında esas 
odak noktası, yirmi yıldır birlik-
te olan 40’lı yaşlarının başındaki 
Simon ve Hanna çiftinin tek eşli iliş-
kisidir. Bir süre sonra Hanna bir ge-
netik konferansında tanıştığı Adam 
ile yakınlaşır ve aralarında bir ilişki 
başlar. Eş zamanlı olarak Simon da 
devam ettiği yüzme ha-
vuzunda Adam ile tanı-
şır ve Adam ve Simon 
da ilişki yaşamaya baş-
larlar. Hem Simon hem 
de Hanna Adam ile ayrı 
ayrı ilişki yaşamaktadır 
yani her ikisi de birbi-
rini Adam ile aldatır. 
Simon ve Hanna, hem Adam ile ayrı ayrı 
ilişkilerini sürdürür hem de kendi iliş-
kileri Adam’ın varlığıyla güzelleşir. İki 
kişinin ilişkisine giren üçüncü bir kişi ile 
ilişkinin güzelleşmesi;“bir ilişkiye üçün-
cü bir kişi dâhil olduğunda birini seçmek 

gerekir” düşüncesini alt üst etmektedir. 
Film bu açıdan Barselona Barselona’dan 
farklıdır çünkü Cristina karakteri içinde 
bulunduğu ilişkideki kadını daha ikin-
cil görmektedir. Üç’te Adam bağ kur-
madan ilişki yaşamayı tercih ederken; 
Hanna ve Simon ile yaşadığı ilişkilerde 
işin içine duygu girer ve her ikisiyle de 
ilişkisini sürdürmek ister. Hanna, Simon 
ve Adam’ın ilişkisi olduğunu öğrenir, an-
cak her iki adama karşı da herhangi bir 
kıskançlık veya mülkiyet duygusu geliş-
tirmez; her ikisiyle ilişki yaşamak ister. 
Ancak Barselona Barselona’da Cristina, 
içinde bulunduğu üçlü ilişkiyi arkadaşla-
rına anlatırken, Maria Elena ile de seviş-

tiğini ve zevk aldığını fakat Juan Antonio 
ile sevgili olduğunu söyler. Yani Cristina 
ilişki içindeki erkek karakteri ilişkinin 
asli unsuru olarak görür ve kadın karakte-
re yeni bir deneyim olarak bakar. Ayrıca 
Simon kırklı yaşlarının başında yaşadığı 

deneyimi sorgularken Adam’dan ‘‘değiş-
mez biyoloji anlayışına veda etmelisin’’ 
cevabını alırken; Cristina arkadaşlarına 
ilişkisini anlattığında, arkadaşları aslında 
ne kadar tuhaf ve aykırı bir ilişki içinde 
olduğunu söylerler. Bu açıdan bakıldığın-
da Üç’te üçlü ilişki, toplumsal normlar-
dan uzak ve alternatif bir ilişki biçiminde 
anlatılırken; Barselona Barselona’da ka-
rakterin yeni heyecanlar peşinde koşması 
nedeniyle meydana gelen ve bir an önce 
kurtulunması gereken aykırı bir ilişki bi-
çiminde tarif edilir. Üç’te Hanna hamile 
kalır ve ikiz bebeklerinin hangi partnerin-
den olduğunu bilmemektedir. Ne Simon 
ne de Adam bebeklerin babasının kim 

olduğunu merak eder ve üçü birlikte 
ilişki yaşamaya başlarlar. Barselona 
Barselona’da ise Cristina bir süre 
sonra Juan Antonio ve Maria Elena 
ile olan ilişkisini bitirmek istediğini 
söyler ve ülkesine döner. Cristina 
film içinde normatif bir ilişkiyi 
reddederek üçlü bir ilişki yaşaması 
ile devrimci bir kadın karakter ol-
maktan da öte, ‘‘haz temelli cinsel 
özgürlük’’ odağında oryantalist bir 
keşfe çıkan bir kadın karakterdir. 
Cristina egzotik bir merak ile geldi-
ği ülkede yeni deneyimler yaşamış, 
içinde bulunduğu ilişki sayesinde 
sanatsal yeteneğini geliştirmiş ve ül-
kesine dönmüştür. Maria Elena’nın 
deyişiyle; onlardan alacağını almış-
tır, şimdi de gitmektedir. 

İki filmde de üçlü ilişki biçimi-
nin nasıl yaşandığına baktığımız-
da farklılıklar görürüz. Barselona 
Barselona’da Cristina yeni bir de-
neyim yaşamış, aslında iki kişinin 
ilişkisindeki dengeleyici unsur ol-
muştur. Üç filmindeki ilişki ise daha 

eşit ve daha az mül-
kiyet ilişkisine dayalı 
olan bir çoklu aşk ör-
neği olarak görülebilir. 
Barselona Barselona 
heteronormativiteye 
ve tek eşliliğe meydan 
okumadığı gibi ideo-
lojik eleştiri de yap-

mamaktadır. Ancak Üç, hem heteronor-
mativiteye meydan okumak açısından 
hem de çoklu aşk ilişkisini iyi biçimde 
işlemesi açısından oldukça kayda değer 
bir alternatif sinema yapıtı olarak değer-
lendirilebilir. 

Üç-leme-aşk

Dijan Özkurt

Üçlü ilişki; Üç’te, toplumsal normlardan uzak ve alternatif bir ilişki biçimi olarak anlatılırken; 
Barselona Barselona’da karakterin yeni heyecanlar peşinde koşması nedeniyle meydana 
gelen ve bir an önce kurtulunması gereken aykırı bir ilişki biçiminde tarif edilir

Barselona Barselona heteronormativiteye ve tek 
eşliliğe meydan okumadığı gibi ideolojik eleştiri de 

yapmamaktadır. Ancak Üç, hem heteronormativiteye 
meydan okumak açısından hem de çoklu aşk ilişkisini 
iyi biçimde işlemesi açısından oldukça kayda değer bir 

alternatif sinema yapıtı olarak değerlendirilebilir

DOSYA
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İki çocuklu bir ailede evin büyük 
kızı olarak büyüdüm. Annem sis-
teme ayak uydurmuş geleneksel 
bir kadındı. Babamsa kendi halin-

de içe kapanık, iç dünyasında yaşayan 
biriydi. Hâlâ da öyle... Sabahları okula 
giderken babam bizi uyandırır ve kah-
valtıyı hazırlayıp; mutfakta kahvaltısını 
yapmaya başlamış olurdu. Çaylarımızı 
ya da içeceklerimizi hep o doldurur, 
bize iş yaptırmazdı. Sonra diğer arka-
daşlarımın evine gidip gelince bunun 
tuhaf bir durum olduğunu düşünmeye 
başladım. Herkesin evinde anneler ça-
lışıyordu. Bizde ise işleri sabahları ba-
bam yapar, diğer yemeklere de katkısı 
olurdu. Dışarda dolaşmama, içki içip 
eve geç gelmeme hiçbir şey demez-
di. Bunları sorun eden hep annemdi. 
“Kızlar dışarıda bu kadar dolaşmaz”, 
“adın çıkacak”, “sen bizi rezil ediyor-
sun”, “sen nasıl böyle bir çocuk oldun, 
kime çektin?” ağzından en sık duydu-
ğum cümlelerdi. Yediğim terliklerden 
bahsetmiyorum bile! Hiç takmazdım 
bunları, sadece beni anlamadığına üzü-
lürdüm ve annemle hiç anlaşamayaca-
ğımızı düşünürdüm. Kullandığı depres-
yon ilaçları sebebiyle, ergenliğe girdi-
ğim dönem benim için çok zor geçti. 
Hâlâ o iç serzenişlerim devam eder ve 
arada anne ataklarım olur. Tüm yaşadı-
ğım olumsuz koşullara rağmen, sonu ne 
olursa olsun her şeyi inadına yapmayı 
severdim. 

Sağ olsun Gül Abla! 
Yaşadığım yer küçük bir ilçeydi, 

beni politika ve kitaplarla tanıştıran 
babamın kuzeni oldu. Hep sorguluyor-
dum, sürekli kitap okuma isteği için-
deydim. Elimden politik kitaplar hiç 
düşmezdi, ara sıra roman okurdum. 
Ama feminizmi okuduğum bu kitap-
ların hiçbirinden keşfetmedim, ben de 
hep öğretilenlerden, öğrendiklerimle 
baktım hayata. 

İçimi kemiren erkek egemen sistem 
sorgusu yavaş yavaş oluşmaya başla-
mış olmalı ki; ilk sevgilimden “oraya 
gidemezsin” diye müdahale ettiği için 
ayrıldım. Daha doğrusu gitmeyi çok 
istemememe rağmen sadece müdahale 
ettiği için inatlaştım.

Sürekli kitap almaya gittiğim Gül 
Ablam vardı. 12 yıl kaçak yaşadıktan 
sonra memleketine dönmüş. Feminist 

söylemleri ilk kez 
ondan duydum. 
“12 yaşına gelip 
adet olan kişi ka-
dındır artık, kız 
değil” diyordu 
ve her söylediği 
hoşuma gidiyor-
du. Lisede kadın 
öğretmen arka-
daşlarım oldu ve 
yaşadığım yerden 
uzaklaşma iste-
ğim o zamanlar 
başladı. Başka şe-
hirlerden geldiler, 
kendi hayatları 
var, ayrı evleri 
var diye özenip 
onlar gibi olmak 
istiyordum. Hep 
bir gün buradan 
gideceğim ve tek 
başıma yaşaya-
cağım bir evim 
olacak diye tek-
rarlıyordum. En 
çok istediğim şey 
buymuş sanırım. 

Üniversite bittikten sonra 
Ankara’ya yerleştim ve orada bir ev-
lilik yaşadım. Yani en basit tanımıyla 
toplumların çocuk sahibi olmaya ve 
cinsel ilişkiye verdiği onayı bizzat ben 
de aldım. Siyasi, dini, kültürel, aile-
vi kurumlarca desteklendim ve kabul 
gördüm. İstanbul’a geldikten sonra her 
şeyin daha çok farkına vardım. Evde 
yapılan temizlik, yemek, ütü vs. gibi 
işler, eşimle sık sık kavga etmemize 
sebep oldu. Çünkü bütün işleri benim 
yapmam bekleniyordu. İşsizliğin ver-
miş olduğu psikolojik tramvayla her 
şeyi daha çok sorgulamaya başladım. 
Ne kadar genç yaşta bunu yaptığımı, 
cahilliğimle nasıl başa çıkacağımı dü-
şünür oldum. Boşandıktan sonrası daha 
da zor geçti benim için. Evlilikteki 
desteği maalesef boşanırken alamıyor-
sunuz ailelerden. Bu sayede daha çok 
kadınla tanıştım, daha çok biriktirdim 
ve paylaştım. 

Aile demişken;
 “Aile dışında hayat var” kampan-

yası bana en iyi gelen kampanya oldu. 
Kadınlar arasında herkes birbirini anla-
dığı için midir ya da; herkes bir şeyler 
biriktirdiğinden midir, çok şey öğren-

dim. Feminizmi bir yaşam biçimi ola-
rak deneyimleyen pek çok kadınla kar-
şılaşmak beni hem mutlu etti hem de 
heyecanlandırdı. Aile dışındaki yaşam 
alanlarını oluşturma fikri bile iyi hisset-
tiriyor. Bedenleriyle barışmış, cinsel-
likten zevk almayı öğrenmiş, hemcins-
leriyle dayanışma ağları kurmuş kadın-
ların söyleyecek sözlerini önemsiyor ve 
umutlanıyorum gelecek günlere dair.

“Özel olan politiktir” sözü beni 
çok düşündürdü. Feminizmi araştır-
manın yanında, diğer bilim dallarında 
da araştırma içine girdiğimi hissettim. 
Yeni soru işaretleri, yeni cevaplar bul-
dum kendimde. Kısaca, cinsiyetçiliğin 
varlığını fark ederek dünyayı yerin-
den oynatabiliriz düşüncesine vardım. 
Sadece feminist olmadım aslında, fe-
minist olmaya çalışırken başka yollar 
açıldı, başka bilgiler çıktı karşıma. 
Öğretilenlerle yaşamamak için verdi-
ğim çabalar sonucu feminizmi bulmuş 
da olabilirim. 

Adetler, gelenekler, toplum kuralla-
rı, alt kültürlerle başa çıkmak öyle zor 
ki; fakat daha da umutlanıyorum, bu 
kadar çok kadınla bir arada olarak, on-
larla politika yaparak.

İyi ki hayatımda kadınlar var. 

Feminizmi kitaplardan değil kadınlardan öğrendim 
Yeni soru işaretleri, yeni cevaplar buldum kendimde. Kısaca, cinsiyetçiliğin varlığını 
fark ederek dünyayı yerinden oynatabiliriz düşüncesine vardım

Tuğçe Ercan

NASIL FEMİNİST OLDUM?

İllüstrasyon: Özlem Çelik
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Türkiye’de evlenmeden ço-
cuk sahibi olan kadın sayısı 
yurtdışına oranla oldukça 
az. Oysa bir kadının evlen-

meden doğurmak istemesinin altında 
çocuğun babasıyla ilişkisinin bitmesi, 
adamdan şiddet görmesi, tecavüze uğ-
ramış olması, sevgilisinin evli olduğu-
nu öğrenmesi, alkol, seks ya da uyuş-
turucu bağımlısı biriyle yaşamak iste-
memesi, çocuğun babasının kim oldu-
ğunu bilmemesi, çocuğunu tek başına 
büyütmek istemesi gibi pek çok neden 
yatıyor olabilir. Ya da kadın sevdiği 
adamla yaşamak, çocuk doğurmak 
için illa evlenmesi, birlikteliklerinin 
toplum ve devlet tarafından mutla-
ka onaylanması gerektiğine inanmı-
yor olabilir. Tıpkı Ceren gibi… Uzun 
yıllar İstanbul’da yaşadıktan sonra 
İznik’e yerleşen Ceren Tuncer ile be-
beği Mercan’ı, evlenmeden çocuk do-
ğurmanın zorluklarını, güzelliklerini 
ve daha nice şeyi konuştuk. 

Endüstri ürünleri tasarımı oku-
dun, internet tasarımı yaptın, ani-
masyon ve multimedya şirketi kur-
dun, fotoğrafla uğraştın. Bunca ye-
teneğin varken ne oldu da zeytinci 
oldun? 

Daha üniversitede okurken, bölü-
mümün adındaki endüstriden ve tek 
tip üretimden hoşlanmadım. 97-98 
yıllarında internetle içli dışlı olmaya 
başladım, sonra can dostum Deniz’le 
bir animasyon ve multimedya şirketi 
kurdum. Düğün ve doğum fotoğrafçı-
lığı yaptım. Düğünleri şenliksi hava-
larından dolayı çok seviyorum ama o 
beyaz gelinliğe bir anlam veremiyo-
rum. Gelinlere, hâlâ vazgeçmek için 
şansınız var, diyorum, şaka yaptığımı 
sanıyorlar. İstanbul’daki hayatın ken-
di kısır döngüsünde beni yemeye baş-
ladığını fark edince kaçmanın yolları-
nı aradım. Biraz da gezgin geçirdim 
hayatımı. Fakat beni bir yere bağlayan 
o şey gerçekleşti. Hayır, bir koca ve 
çocuk değil, toprak; bir zeytinliğin 
içindeki bu dağ evi!

Can Yücel’in de dediği gibi, “bu-
günlerde herkes gitmek istiyor” 
ama “bir yanımız kalk gidelim, 
öbür yanımız otur diyor.” Sen nasıl 
becerdin gitmeyi? 

Babam İznik’te yazlık bir sitede 
yaşıyordu, önce aynı siteden ev kirala-
dım. Baktım ki hayat burada hem ke-
yifli hem de yavaş, ben de yerleştim. 
Sonra burayı aldık, aldık dediysem, 
babama tarladan gelen istimlak para-
sıyla. Yani büyük şehirlerde olduğu 
gibi çok yüksek rakamlara değil. Ali 
hem değirmenci, hem de çiftçi. Yazları 
memlekette nohut ve buğdayla ilgile-
niyor, un yapıyor; sonbaharda da be-
raber zeytini hasat ediyoruz. Mümkün 
olduğunca da bu tarımı doğal yapmaya 
çalışıyoruz. Tabii çok fire oluyor ama 
olsun, paradan daha önemli şeyler var 
hayatta.

Ali’yle yolunuz nerede kesişti 
peki? 

Doğu Anadolu’da belli bölgelerde 
yuvalayan ve maalesef nesli tehlike 
altında olan turna kuşlarının incelene-
ceği bir arazi gezisine çıkmıştık. Ben 
bu çalışmada fotoğrafçılık ve şoförlük 
yapacaktım. Ali geziye Dersim’den 
katıldı. Hem kuş gözlemede destek 
olacak hem de bölge insanıyla iletişi-
mimizi kolaylaştıracaktı. Ben gezenti 
olduğum için Ali’nin köyüne de git-
tim. Sonrasında Ali beni ziyarete geldi 
ve ilişkimiz başladı.

Ali’yle birlikte mi karar verdiniz 

evlenmemeye? 
Evlilik konusunda Ali benim gibi 

düşünmüyor; sadece bana duyduğu 
saygıdan dolayı kabul etti. Ali’nin 
aksine ben daha bireyci, kişiye özel 
alanların olması gerekliliğine inanan 
birisiyim. O ise daha gelenekselci. 
Birlikte yaşamaktan, birlikte yemek-
ten ve hayatın her anını paylaşmaktan 
keyif alıyor. Her şeyden önce insan-
ların fizyolojik açıdan tek eşli olduk-
larını düşünmüyorum. Evlilik iki in-
sanı bürokratik bir biçimde birbirine 
bağlıyor. Eskiden kadınlar çalışmı-
yorlardı, çocuklara, yaşlılara, hasta-
lara bakmak gibi toplumsal görevleri 
vardı. Kendisi yaşlandığında da aynı 
şeyleri bekleme hakkına sahipti. Tek 
adama eş olacak, o adam da karısını 
besleyecek, bakacak, ona güvence ve-
recekti. Güvenceyi de ağırlığınca altın 
gibi sözlerle verecekti. Ve sadık (!) 
kalacaklardı birbirlerine. Yoksa adam 
paradan, kadın da namustan olacaktı. 
Günümüzde bu sebepler ortadan kalk-
mış olsa da gelenekler devam etme 
direncini gösteriyor. Her genç kızın 
rüyası beyaz gelinlik, pırlanta yüzük, 
altın kolye, altın bilezik… Böyle bir 
gelenek yok aslında, pazarın baskı-
sıyla oluşmuş hepsi. Her erkeğin de 

Evlenmeden çocuk yapılamaz mı?

Mehtap Doğan

Bana neden evlenmiyorsun diyenlere şunu söylüyorum: Öyle mantıklı bir sebep söyle 
ki tamam ya, hakikaten haklısın, evlenmem gerekiyor, diyeyim. Bir şey bulamıyorlar. E 
çocuk istersen, diyorlar bu defa. Evlenmeden çocuk yapılamaz mı? 

İllüstrasyon: Şebnem Aydın Gündüz
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hayali, kendisine karılık yapabilecek, 
anaları kadar namuslu, çocuklarının 
anası olabilecek bir kadın. Pardon, bir 
kız! İşte bunlarla beynimiz yıkandı 
yıllarca. Benim bile çocukken en sev-
diğim oyuncağım gelin bebeğimdi. 

Neden evlenmiyorsun diye soran 
olmuyor mu?

Bana neden evlenmiyorsun diyen-
lere şunu söylüyorum: Öyle mantıklı 
bir sebep söyle ki tamam ya, hakika-
ten haklısın, evlenmem gerekiyor, di-
yeyim. Bir şey bulamıyorlar. E çocuk 
istersen, diyorlar bu defa. Evlenme-
yince çocuk yapılamaz mı? Dünyada-
ki tüm hayvanlar evlenmeden çocuk 
yapıyor oysa. E ya ayrılırsan? Evle-
nince de ayrılabiliyor insanlar ve hatta 
çoğunlukla çok daha acı verici, sinir 
bozucu şekillerde.

Bebeğin özgürlüğünü kısıtlama-
sından, çevre baskısından çekinme-
din mi? 

Mercan gelmek istedi, biz de ha-
yır demedik. Şu anda üç aylık. Ha-
mileliğimi planlamıyorduk ve bana 
evlat edinmek daha cazip geliyordu. 
Bir çocuk yetiştireceksem, illa kendi 
DNA’larımı taşıması gerekmiyordu. 
Fakat burada da bir sürü bürokrasiye 
takılıyorsunuz. Evliyseniz işiniz daha 
kolay. Ali’nin hangi koşulda olursa ol-
sun bu bebeği istediğini biliyordum, 
sevdiklerine ters düşecek olsa bile. 
Yani karar bana kaldı. Ben o kadar 
arada kaldım ki anlatamam. Önce ken-
di kendime düşündüm, sonra çocukla-
rı olan arkadaşlarıma sordum. Tabii 
kimse net bir cevap veremedi. Kararı 
bana bıraktılar. Sonra internet üzerin-
den sohbet ettiğim, sualtı fotoğrafçısı 
bir arkadaşımla konuştum. O bebeği-
nin hiçbir şeyi engellemediğini, aksi-
ne hayattan daha çok keyif almasını 
sağladığını anlattı. 

Aileler nasıl karşıladı, zorluk çı-
kardılar mı? 

Piyale Madra’nın bir kadınla bir 
erkeğin evlilik üzerine tartıştıkları bir 
karikatürü var. Kadın evlenmek istiyor, 
adam da sorguluyor. Kadın adamın her 
sorusuna “toplum ne der sonra” gibi 
cevaplar veriyor. Adam en sonunda 
dayanamıyor ve “kim bu toplum” diye 
soruyor, kadın da “babam” diyor. İlk 
erkek arkadaşımla beraber yaşamaya 
başladığımda, babam benim evime 
gelmez olmuştu. Hemen babama bu 
karikatürü gönderdim. Benim ailem 
bana alışık, az çok aykırı tipler, benim 
de benzer yapıda olmam kaçınılmazdı. 
Bana insanlığımı ön planda tutacağım 
bir eğitim verdiler; paylaşımın gerçek 
olduğu, cinsiyetin değil. Ali’nin anne-
si ise görücü usulüyle başka insanları 

ev lendi rmiş 
ama oğluna 
cesaret ede-
memiş. Nasıl 
olsa oğlu bir 
ara benimle 
evlenir, ken-
disi de rahat 
eder, eşe dos-
ta, akrabala-
ra şöyle gü-
zelinden bir 
köy düğünü 
yapar diye 
b a k ı y o r d u . 
Ama olmadı! 
Asıl hami-
le olduğumu 
öğrendiğinde 
çok kızdı, çok 
üzüldü. Onun 
üzülmesi beni 
de üzdü ama 
v a z g e ç m e k 
istemedim. Bir yerde bu döngüyü kır-
mak gerekiyordu. Bunu ben yapmaz-
sam, başkalarından da yapmasını bek-
leyemezdim. Bir başkasının hayatını 
kendi doğrularınızla yargılayamazsı-
nız. Patriyarkal sistem, sizi en küçük 
ölçekte kendine mahkûm etmek için 
bu tür yöntemleri kullanıyor. Herhal-
de 20’nin üzerinde düğün fotoğrafı 
çekmişimdir. Hiç birinin bir diğerin-
den farkı yok. İnanılmaz paralar har-
canıyor. Niye? El âlem mutlu olsun 
diye. Sizi düşünen yok. Sizi her şey-
den önce küçük bir model olarak kont-
rol altına alıyorlar. Sonra da o model-
leri yönetiyorlar. Aklınızdan farklı 
bir şey geçiremez, var olabileceğine 
inanamaz, hayal edemez oluyorsunuz. 
Sorgulamayı unutturup, her şeyi kabul 
eden bireylere dönüşüyorsunuz. 

Ne tarz sıkıntılarla karşılaştın 
peki? 

Eskiden çocuğu nüfusa yazdırır-
ken sorun olurmuş ama kanunlar de-
ğişmiş. Mercan babasının kütüğüne 
bağlı ve onun soyadını aldı ama vela-
yeti ikimizde. Aslında ilginç olan şu: 
Çocuğumuz olduğu için kimse evli 
olmadığımızı düşünmüyor; sorgula-
mıyorlar çünkü. Bir kaç defa doktor 
kontrollerinde sıkıntı yaşadım. Amni-
yosentez testi için sıvı alınması gere-
kiyordu. Ali’nin işi olduğu için yalnız 
gittim. Üstelik işlem çok basitti. Fakat 
evli olmadığım için ve babanın imza-
sı olmadan bu testi yapmayacaklarını 
söylediler. Şaka gibi! Yani benim ge-
netik bozukluğu olan bir çocuğum ol-
saydı, sorumlusu bu testi yaptırmamı 
reddeden hastane olacaktı. Bürokra-
tik dayatmaları yaşaya yaşaya çözüm 

üretmeyi de öğreniyoruz. Ertesi gün 
kuzenimle gidip, istedikleri imza-
yı attık. Evli olmadığımızı öğrenen 
hemşirelerle ebeler de çok şaşırdılar. 
Diyemedim ki ülkemizde kumalar da 
resmi nikâhları olmadan doğuruyorlar, 
hatta adamın resmi nikâhlı eşinin nü-
fus cüzdanıyla. Çocuklar da o kadının 
velayetine giriyor. Siz asıl onların pe-
şine düşün!

Bildiğim kadarıyla doğumun da 
sıradan olmadı…

Doğumum sıradan olmadı ama al-
ternatif bir yöntem de değildi. O kadar 
ilginç ki normal doğumun hastanede, 
sırtüstü pozisyonda ve kolunuzdan 
sarkan serum kabloları ile yapıldığını 
düşünüyoruz. Ya da ameliyat masasın-
da sezaryen olarak. Hiç kediyi, ineği, 
atı, balinayı bu şekilde doğururken 
hayal edebiliyor musunuz? Bana da-
yatılanı değil, vücudumun benden is-
tediklerini dinlemeyi öğrenip bu şekil-
de doğurdum ben. Ve yöntem olarak 
doğum havuzunu ve doğum taburesini 
kullandım. Ne anestezi ne de suni san-
cı kullandım. Hatta bebeğimin kordo-
nunu bile kendim kestim.

Meraklısına:
bekarveanne.blogspot.com.tr
bekaranneyim.com
evlenmedendogurabilirsin.net
superbekaranne.blogspot.com.tr 

Aslında ilginç olan 
şu: Çocuğumuz 

olduğu için kimse evli 
olmadığımızı düşünmüyor; 

sorgulamıyorlar çünkü
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2010 yılında Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin kadın cina-
yetlerinin 2002’den 2010’a 

%1400 arttığını ve günde ortalama beş 
kadının öldürüldüğünü açıklamıştı. 
Her gün beş kadın öldürülen bir ülke-
de, bir cins kıyımından, bir kadın katli-
amından söz ediyoruz demektir. Böyle 
bir durumda meclisin olağanüstü top-
lanacağını, acil eylem planı çıkaraca-
ğını sanırsınız. Oysa, gittikçe yükselen 
muhafazakârlık, artan kadın düşmanlı-
ğı, kadınlara ölüm olarak geri dönüyor 
ve TBMM’den tık yok.

Kadın cinayetleri haberleri bizler-
de yer yer çaresizlik hissi doğursa da, 
duyduğumuz öfkeyi politikleştirmeye 
ve şiddeti azaltmanın, önlemenin poli-
tikasını oluşturmaya çalışıyoruz.

Kadınlar evde yemek yapmaya di-
rendiklerinde, sofrada çorbasını içer-
ken tuzluk isteyen adama “git kendin 
al” dediklerinde, şiddete dayanamayıp 
boşanmak istediklerinde, istediği gibi 
giyindiklerinde, arkadaşlarıyla mesaj-
laşmak istediklerinde…  şiddete maruz 
kalıyorlar. Ne şiddetin öznesi belirsiz 
cinsiyetsiz bir olgu, ne de kadınlara 
karşı şiddete başvuranlar bunu hasta, 
sapık, eğitimsiz oldukları için yapıyor-
lar. Kadınlara yönelik şiddet, düpedüz, 
kadınları baskı altında tutmaya devam 
etmek için kullanılan “erkek şidde-
ti”, erkek egemenliğini ayakta tutan 
başlıca mekanizmalardan biri. Kadın 
cinayetleri; kadınların bedenleri, cin-
sellikleri, kimlikleri, emekleri, hayat-
ları erkeklerin tasarrufunda addedildiği 
için bu kadar yaygın; mahkemelerde, 
karakollarda, yasalarda kendilerine bu 
kadar güçlü dayanaklar bulabiliyor. 
Erkek şiddeti; dayaktan, tacizden, te-
cavüzden, intihar ettirmeden geçerek 
kadın cinayetlerine kadar varıyor.

Kadınları erkek şiddetine karşı mü-
cadele ederken güçlendirmek için dev-
letin sorumluluğunu hatırlatmak, ta-
lepleri çeşitlendirmek, uygulamaların 
takipçisi olmak hiç kuşku yok ki hep 
gündemimizde; ne var ki mücadele-

mizi devletin kadınla-
rı koruması hedefine 
sıkıştırmamak gereki-
yor. Çünkü yasalar ve 
uygulamalar kadınları 

korumaya yetmiyor, yetemez de. Bu 
yetemezliğin  bir yanında devletin yasa 
yapmada ve yasaları uygulamada irade 
göstermemesi, diğer yanında ise patri-
yarkal sistemde yasal sınırların şiddetin 
kaynağını kurutmasının imkânsızlığı 
yatıyor.  Kadınlara ve çocuklara yöne-
lik şiddetin kaynağı olan aileyi koru-
mak için kurulan bir bakanlığın, aile 
içi şiddeti önlemek için geliştireceği 
politikaların da baştan sorunlu olaca-
ğını görmek zor değil. “Kadın ve aile-
yi” korumak demek, kadını aile içinde 
tutmak, aile birliğini de son noktasına 
gelinceye kadar sürdürmeye çalışmak 
demek.  Bizim bunu beklemeye, tek bir 
kadının dahi şiddet görmesine taham-
mülümüz yok.  Dolayısıyla gözümüzü 
kadınlara çevirip, sözümüzü kadınlara 
ve kadınlarla söyleyerek kadınları güç-
lendirmeyi, erkek şiddetine karşı diren-
melerini desteklemeyi hedeflemeliyiz.

Her ne kadar Türkiye’de kadın ci-
nayetleri yavaş yavaş meşruiyetini yi-
tiriyor gibiyse de, hâlâ şiddetin mün-
ferit olduğu düşünülüyor. Şiddetin 
bahaneleri ise meşruiyetini koruyor. 
Yargı saldırganların, katillerin cezasını 
bu bahaneler üzerinden belirliyor. Bu 
yüzden, kadınların çalışmak, boşan-
mak, sinemaya gitmek vs. istedikle-
rinde azarlanmaları, suratlarına tokat 
atılması ile aynı nedenlerle öldürül-
meleri arasındaki kopmaz bağı ortaya 
koymak ve özellikle kadınların bu bağı 
görmeleri için politikamızı geliştirmek 
önemli. 

Kadın cinayeti davalarında politi-
kamızı “katillere ağır ceza” üzerinden 
değil de “katillere erkeklik indirimle-
rine hayır” şiarı üzerinden kurmamı-
zın amacı da bu bağı açığa çıkarmak. 
Kadın cinayetleri davalarının takiple-
rinde, cinayetin erkeklik kaynağı açığa 
çıkarılarak görünür kılındı. Terminolo-
ji olarak “töre cinayetleri”nden “namus 
cinayetleri”ne, namus cinayetlerinden 
“kadın cinayetleri”ne vardığımız yolu 
katetmemizde dava takip süreçleri ol-
dukça etkili oldu.  

Toplumda “kader kurbanı” olarak 
görülen kadın katillerinin cezalarında 
haksız tahrik indirimi yapılması mutad 
bir uygulamayken feministlerin takip 
ettiği davalarda bu değişti.  Türkiye’de 
katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet 
cezası (Ayşe Yılbaş cinayeti), katil 
(eski) eşe müebbet cezası (Sevim Zarif 
cinayeti) ilk olarak bizim takip ettiği-
miz davalarda verildi.

Kadın cinayeti davalarında öldürü-
len kadınların yaşam öyküleriyle yüz-
leşmek de bizim için çok öğretici oldu.   
İzlediğimiz davalardaki her öldürü-
len kadının öyküsü bize patriyarkanın 
farklı kadınlar üzerinde nasıl birbirine 
benzer baskı mekanizmaları kurduğu-
nu açıkça gösterdi. Aynı zamanda da 
yaşamını kaybeden kadınların direnme, 
ayakta durma çabalarıyla yüzleştik.  

Öldürülen kadınların hayatları, tıp-
kı her birimizin hayatı gibi, erkekleri 
affetme, sevdiği, çocuklarının babası 
olan adama “konduramama” gel gitle-

Kadın cinayetlerine isyandayız -hâlâ ve daima!
Her gün beş kadın öldürülen bir ülkede, bir cins kıyımı ve bir kadın katliamından söz 
ediyoruz demektir. Böyle bir durumda meclisin olağanüstü toplanacağını, acil eylem 
planı çıkaracağını sanırsınız

Filiz Karakuş

 mini DOSYA
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Kadınların ölümü bile göze ala-
rak patriyarkaya ve erkeklere dire-
nişlerini görmeyi, açığa çıkarmayı, 
kadınları güçlendirmeyi, güçlenme 
deneyimlerini yaymayı hedefleye-
lim. 

Erkeklere Mecbur değiliz!  
Kadınların evlilik gibi erkeklere 

bağımlı bir hayata mecbur olma-
dıklarını söyleyelim. 

Nikahta cinayet var! Katiller 
uzakta değil hanemizde! Evlilik-
te can güvenliği yok!

Kadınlara seslenelim. Kadın-
lara seslenirken kadınları güçsüz 
kılan mekanizmaları açığa çıkara-
lım. 

Azardan cinayete, aşağıla-
maktan cinayete, dayaktan ci-
nayete! Bir şans daha verme! 

O yapmaz, bana olmaz deme-
yelim. Bitti diyorsak bitmiştir.

Köstek olma 
destek ol! Şid-
deti izleme mü-
dahil ol!

Şiddete dire-
nen, şiddetten 
uzaklaşmak için 
boşanmaya ça-
lışan kadınlara 
destek olalım.  
Şiddete sadece 
tanıklık etme, en-
gellemeye çalış 
fikrini yaygınlaştı-
ralım. Kadınların 
güçlenmeleri ve 
özgürleşmeleri 
sürecinde, yakın çevrelerinin so-
rumluluklarını da hatırlatalım. On-
ları müdahil olmaya çağıralım.

Kadınları korumak için erkek-
ler engellenmeli!

Kadınları “koruma” söylemini 
tersine çevirerek, erkekleri engel-
lemeye yönelik talepler oluştura-
lım. Şiddet şikayetinde bulunmuş 
bir kadın şiddete maruz kalırsa, 
bundan devletin de sorumlu oldu-
ğunu vurgulayalım.

Kadın cinayetleri politiktir!
Kadın cinayetleri ve erkek şid-

deti davalarında, (yaşıyorsa) da-
vanın öznesi olan kadın, kadının 
yakınları, avukatlar ve davayı izle-
yen tüm  kadınların kolektif olarak 
davayı politikleştireceği bir süreç 
örmeyi ve söz birliği  içinde ola-
bilmeyi önemsiyoruz. Davalarda 

erkek yargı için takdir unsurlarını, 
savunmalarda ve açıklamalarımız-
da tersinden kurmaya çalışıyoruz: 
Örneğin “velev ki aldattı”, “velev 
ki erkekliğine laf söyledi”,”velev ki 
ücretli işte çalışmadığı halde 1 ya-
şındaki çocuğunu kreşe yolladı”, 
“velev ki kocasının ailesiyle ilişki 
kurmadı” gibi. 

Trans cinayetleri politiktir!
Daha önce gündemleştirme-

diğimiz trans cinayetlerini de bu 
dönemde gündemleştirebilir miyiz 
sorusunu da sorduk kendimize. 
Kampanyamızın bu döneminde 
trans cinayetlerinin de erkeklikle 
bağlantısını kurararak gündemleş-
tirelim dedik. 

Kadın şiddeti değil meşru 
müdafaa!

Kampanyanın yeni döneminde, 
kadınların erkek-
lere mecbur ve 
şiddete karşı ça-
resiz olmadıkla-
rını ortaya koyan 
davaları politik-
leştirmek, dava 
takip seçimini bu 
çerçevede yap-
mak gerekiyor:  
Erkek şiddetine 
direnirken, erkek 
şiddeti canına 
tak ettiğinde ko-
casını yaralayan, 
öldüren kadın-

ların davaları, “bitti dediysem bit-
miştir” diyen kadınların boşanma 
davaları gibi. 

Erkek şiddetine, eziyetine kar-
şı direnen kadınların davalarında 
kadınların ceza almamaları ve bu 
nedenle cezaevinde olanların ser-
best bırakılmasını talep etmeliyiz 
diye konuştuk.   

AKP iktidarında cinayetlerin 
sayısında artış var!

AKP iktidarı döneminde kadın 
cinayetlerinin artışının neden bir 
tesadüf olmadığı, yeni muhafaza-
karlığın kadınların hayatını nasıl 
etkilediği, Türkiye’de 40 yıldır sü-
ren savaşın evlerimize na-
sıl girdiği üzerine de dü-
şünelim, kampanyayı 
bu anlamda da gün-
celleyelim dedik.

riyle dolu. Bu yüzden kadınlar kocaları-
nın “son bir kez daha görüşelim” sözü-
ne kapılıp “bir şans daha versem mi?” 
sorusuyla ölüme gidiyorlar. Kadınlar 
yaşadıklarının adını koyup uzaklaşmak 
istediklerinde de  “bir şans daha ver-
sen”, “yuvanı bir tokat için yıkma” di-
yen komşuların, aile fertlerinin devreye 
girdiğini görüyoruz.  Karakollara giden 
kadınlar, “kocandır döver de sever de”, 
“bir şans daha ver” sözleriyle karşılaşı-
yorlar. Her 7500 kişilik idari birime bir 
sığınak açılması gerekirken, Türkiye’de 
sayısı 100, kapasitesi 2000 kişi civarında 
olan sığınaklara girebilen kadınlar, sığı-
nağın hapishaneyi andıran koşullarında 
yine arabulucuların bombardımanına tu-
tuluyor ve “bir şans daha” vermek için 
sığınaktan çıkış belgelerini imzalamak 
durumunda kalıyorlar.

“Kadın Cinayetlerine 
İsyandayız”

Akrabası tarafından tecavüze uğrayıp 
hamile kaldığı için aile kararıyla 2004 
yılında öldürülen Güldünya Tören’den 
başlayarak kadın cinayetleri, kadın ha-
reketinin ve feministlerin gündeminden 
düşmedi.  Çok sayıda açıklama yapıldı. 
Davalar takip edildi. 4320 sayılı yasanın, 
Türk Ceza Kanununun, 6284 sayılı ya-
sanın hazırlanmasında feministler, kadın 
örgütleri erkek şiddetinin önlenmesi için 
etkin taraf oldular. İstanbul’da yürüttü-
ğümüz “Kadın Cinayetlerine İsyanda-
yız” kampanyası da bu mücadeleyi daha 
güçlü olarak sürdürme gerekliliğinden 
doğdu. 14.02.2010 tarihinde başlattığı-
mız kampanyanın bitiş düdüğünü tek bir 
kadının dahi öldürülmediği bir dünyada 
çalacağımızı varsayıyoruz. Dolayısıyla 
kampanyamız kimi zaman durağanlaşa-
rak kimi zaman yoğunlaşarak sürüyor. 

“Kadın Cinayetlerine İsyandayız” 
kampanyasını önümüzdeki sonbahar-
da yeniden yükseltmek için tartışmalar 
sürdürüyoruz. Bir yandan da, kadın ci-
nayetlerine karşı feministlerin de par-
çası olduğu geniş zeminler oluşturma-
nın yollarını arıyoruz. Temmuz ayında 
yaptığımız geniş katılımlı toplantıda 
kadınların kıyımına karşı TBMM’nin 
tek gündemli olağanüstü bir toplantı 
yapması ve acil eylem planı çıkarma-
sı için bir eylemlilik sürecine girdik. 
Bu süreçten kadın cinayetlerine karşı 
geniş katılımlı bir oluşumla çıkıp çı-
kamayacağımızı ise zaman gösterecek.  
Eğer ortaya böyle bir oluşum çıkar-
sa, “Kadın Cinayetlerine İsyandayız” 
kampanyasının yeni dönemini örmek 
için Haziran ayında yaptığımız açık 
çağrılı toplantılarda ortaya çıkan kimi 
öneriler de bu oluşum aracılığıyla ha-
yat bulacaktır. 

Kampanyayı canlandırmak için öneriler
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Adaletin kendi durduğumuz yerden 
bir değer olarak kurul(a)madığı, içinde 
bulunduğu sistemin verili değerleri ile 
bütünleştiği, iktidar yarışındaki güç-
lerin kendi tekelinde ve kontrolünde 
tutmak için referandumlarla, anayasa 
değişiklikleri ile üzerine türlü oyunlar 
oynadığı hukuk ekseninde, adliyeler 
hak mücadelesinin kanlı canlı vücut 
bulduğu yerlerdir. Bir fiziki mekân ol-
maktan öte, kadınların kendi tecrübe-
lerinden mütevellit, adaletsizlik öncül 
olarak kabul edilerek protesto alanı 
haline getirilen adliyelerde davalar 
politikleşiyor, duruşmalar sırasında 
mahkeme salonları işgal ediliyor 
ve özel olanın politikliği savunu-
lurken, yapılan salt bir hukuk pra-
tiği olmaktan çıkıyor. Hükümetin 
son dönemde “Avrupa’nın en bü-
yük adliyesi”, “dünyanın en büyük 
adliyesi” olma şiarı ile yaptığı dev 
binalardaki varlığımız, özel olanın 
politikliğinin savunusu ile kamusal 
alanda isyana; isyanımız, kadınlara 
karşı kadın oldukları için işlenen 
suç, şiddet, cinsiyet temelli ayrım-
cılık mevzu bahis olduğunda, pat-
riyarkanın adalet aranılan yer olan 
adliyelerde yeniden üretilmesine 
karşı savunmaya, beyana, işgale 
dönüşüyor.

Peki ama kadın cinayetlerinde 
ya da daha geniş olarak kadınlara 
karşı kadın oldukları için işlenen 
suçlarda, kadınları savunmanın, 
adliyelerde konuşlanmanın feminist 
politikadaki tezahürü nedir? Adaletsiz-
lik karşısında feministler kime ve ne-
den seslerini yükseltirler? İşgal edilen 
mahkeme salonları sadece o davaya 
özgü bir adalet talebi midir? Kadınlara 
karşı işlenen suçlar veya bir kadının ta-
rafı olduğu bir davanın politikleşmesi 
tam olarak nereye denk düşer? Bu da-
valarda kim, ne, nasıl ve hangi veçhe 
ile dava dilekçelerine, avukat beyanla-
rına girer? 

Teorisi ve pratiği ile 
koca hukuk, feminist bir 

süzgeçten geçirilecek 
olursa cevabı büyük 
büyük yazıları gerek-

tirecek, yeni sorular doğuracak sorular-
dır bunlar. Ben ise bu yazıda, feminist-
ler olarak kadın cinayeti davalarında 
neden adliyede varız sorusunu kendim-
ce sorarken, bu davaların takibine iliş-
kin cevaplar bulmaya çalışacağım.

Kadınlar her gün babası, erkek kar-
deşi, ağabeyi, oğlu, sevgilisi, müşterisi, 
ayrılmak istediği kocası ya da sevgilisi 
olan erkekler tarafından öldürülüyor. 
Kadın cinayetleri, sistematik erkek şid-
detinin bir sonucu. Bu nedenle işaret 
ettiğimiz başlangıç noktası, cinayetin 
bir tokatla, aşağılamakla başladığı. Ka-

dınlar olarak bu gerçeklik her an yaşa-
mımızda. 

Şimdi pozitif hukukun tanımlarını 
biraz kurcalayalım. Her davada bir “ta-
raf” kavramı vardır. Davanın tarafları 
hukukta şöyle tanımlanır:

Ceza hukuku bakımından taraf1 ol-
mak, işlenen suçtan zarar gören kişiler 
olarak ifade edilir. 

Hukuk davalarında ise taraf, yargı-
lama konusu olan olayda mevcut men-
faatinin zedelenmesi  nedeniyle davada 
taraf olma ehliyeti olan kişidir. 

Ceza davasında, “suçtan zarar 
gören”in yerinde, sanık ve savcı var-
dır. Savcı, mevcut hukuk pratiğinde, 
“kamu”yu temsil eden, hem suçtan za-

rar görenin hem de sanıkların haklarını 
savunması beklenen bir aktördür. Mah-
keme heyetinin yanında oturur. 

Bir ceza yargılaması, feminist bir 
dava takibine dönüştüğü zaman ise “ta-
raf” kavramını suçtan etkilenen, suçu 
işleyen, sorumlu olan şeklinde ele al-
madan evvel, bir tarafın “kadın”, öteki 
tarafın “erkek” olduğunu vurguluyor ve 
“yargılama sürecini”, fiziksel mekan 
koşullarından karar verici konumunda 
olan hakim, savcı gibi aktörlere kadar 
cinsiyetlendiriyoruz. Feminist bir dava 
takibinde, suç, adliye, hakim, savcı, 

yasa, hukuk gibi adaletin kendisi 
de cinsiyetlidir; erkek egemen bir 
sistemde, bunların hepsi erkektir. 

Kadın cinayeti davalarında, ta-
raf olmak ve feminist dava taki-
binin örgütlenmesi; davada hangi 
politik sözün kurulacağı, medya ile 
olan ilişkimizin ne boyutta olacağı, 
kimlere çağrı yapacağımız, avukat-
ların beyanlarında bir davanın “ka-
zanılması” için mi hukuki beyanda 
bulunulacağı yoksa tahayyül ettiği-
miz adalet inancına paralel bir söz 
mü oluşturulacağı konularına içkin 
önemli bir politik tartışmayı içerir.

Dava takibi salt bir adalet ara-
yışı değildir; münferit bir davanın 
kazanılması için değildir gösterilen 
çaba; çünkü kadın cinayetleri mün-
ferit olaylar değildir. Cinsiyetçi 
yargı pratiklerinin teşhir edilmesi, 
devletin yargı yetkisini kullandığı 
alan olan adliyede, kamusal alanda, 
kamu görevini ifa eden hakim ve 

savcılara karşı, öncelikle bir kadın bir 
erkek tarafından öldürüldüğü için kadı-
nın sesini duyurmayı olanaklı kılan bir 
politikadır. 

Öldürülen kadının haklarını da ko-
rumak ve adaleti gerçekleştirmek için 
orada olan mahkeme heyetine ve sav-
cıya karşı; haksız tahrik, pişmanlık ve 
iyi hal indirimleri, kadın cinayetinin ta-
sarlanmış suç olarak kabul edilmesinin 
önündeki engeller gibi çeşitli cinsiyetçi 
yargı pratikleri nedeni ile duyulan gü-
vensizlik, bu aktörlere olan inançsız-
lıktır bizi adliyelere taşıyan. 

Üstelik cinsiyetçi yargı pratiği sa-
dece mahkemenin karar aşamasında 
oluşmaz. O kararın verilmesi aşama-

Kadın cinayetleri davalarında deneyimlediklerimiz üzerinden: 

Feminist dava takibi ne demektir? 
Pekiyi ama kadın cinayetlerinde ya da daha geniş olarak kadınlara karşı kadın oldukları 
için işlenen suçlarda, kadınları savunmanın, adliyelerde konuşlanmanın feminist 
politikadaki tezahürü nedir?

Deniz Bayram
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sına kadar, tanıklara sorulan sorularla, 
sanığın sorgusu sırasında öldürülen ka-
dının hayatı, kararları, eylemleri didik 
didik edilir. Çünkü hukuk devletinde(!) 
her kararın bir dayanağı, gerekçesi var-
dır. Bütün bir yargılama süreci ne kadar 
cinsiyetçi işletilirse, mahkemenin vere-
ceği karar da o kadar cinsiyetçi olur. 

Örneğin, kadın aldattığı için erkeğin 
cezasının daha da azaltılması gibi erkek 
egemenliğinin somutlaştığı mahkeme 
kararları ve bu kararlara gerekçe ola-
rak, kadınların hayatlarını, bedenlerini, 
cinselliğini kararların ceza indirimi ne-
deni olarak tesis etmek, erkek egemen-
liğini yeniden üretmenin ötesinde ya-
şatmanın meşru bir aracıdır. Erkeklere 
ceza indirici bir durum aramak için ma-
saya yatırılan, üzerine konuşulan konu, 
öldürülen kadının yaşamı, bedeni ve 
cinselliği üzerindeki kararlarıdır. Üste-
lik davanın “hukuken” tarafı mahkeme 
salonunda değildir. Ve biz, kadının ya-
şamı ve kararları üzerine konuşlanılan 
bu süreçte bir ses olarak, kadının be-
deni ve cinselliği üzerindeki kararları-
nın hiçbir baskı, şiddet ve öldürmenin 
nedeni olamayacağını, sorumlusu er-
keklerin bu nedenler ile ceza indirimi 
almaması gerektiğini savunuruz. 

Cinayetin sorumluluğu öldürülen 
kadına yüklendiği ölçüde, o cinayeti 
önleyebilecek devletin, Aile Bakan-
lığının, kurumların parçası oldukları 
erkek egemenliğinin ve mevcut durum-
dan faydalanan erkeğin suçu o oranda 
azalacaktır. Öldürülen kadın, öldürü-
lüşünün de sorumluluğunu yüklenmeli 
ki failler ve iştirakçilerin –yazının de-
vamında bu iştirakçilik açıklanacak-
tır- sorumluluğu azalsın ve bunu tespit 
eden mahkeme kararları da makbul ka-
bul edilsin.

Adaletin cinsiyetini teşhir eder-
ken aileyi savunmuyor, sorumlu tu-
tuyoruz

Kadın cinayeti davalarını takip 

ederken, çeşitli pratik ve teknik neden-
ler ile öldürülen kadınların aileleri ile 
temas etmek durumundayız. Feminist 
hareketin, Güldünya davasından bugü-
ne kadar verdiği kadın cinayetlerindeki 
müdahillik mücadelesine mahkemeler 
hâlâ geçit vermedi. Meseleyi “taraf 
olmak” tartışmasına çekersek, ceza 
yargısında, sadece suçtan zarar gören 
kişilere davaya müdahil olmak hakkı 
tanınmıştır. Bugüne kadar, feministler-
ce takip edilen davalarda, mahkemeler, 
müdahale talebinde bulunan kadın ör-
gütlerinin, “suçtan zarar gören” olma-
dıklarından bahisle ret kararı verdi. 

Hukukun farklı alanlarında, örneğin 
“taraf” konusunun daha geniş yorum-
landığı idare hukukunda müdahillik 
konusu da farklı yorumlanır. Ceza yar-
gısında, kadınlara karşı işlenen suçlar 
bakımından feministlerin müdahillik-
lerinin kabul edilmemesi, yargı ma-
kamları tarafından, bu suçların birey-
selleştirilmesi, münferitleştirilmesinin 
bir sonucudur. Müdahillik taleplerimizi 
kabul etmeyen yargı esasen, suçun ta-
raflarını da bireyselleştirir. Kadın kat-
liamının yaşanması, belki o ağır ceza 
mahkemesinde dahi heyetin gördüğü 
onlarca kadın cinayeti davası olması-
na karşın o davanın tarafları her daim, 
“sanık” ve “maktuldür”; taraflar, cinsi-
yetsizleştirilmiştir. 

Kadın cinayeti davalarında suçtan 
zarar gören olarak davaya katılma hak-
kı olan taraf öldürülen kadının ailesi 
olur. Feminist sözün aileyi sorunsallaş-
tıran bir yerden kurulduğu düşünülürse 
feministler olarak davanın takip edil-
mesi sürecinde kimi zaman içine düş-
tüğümüz çelişkiler de burada başlar: 
Kimi davalarda ailenin öldürülen kadın 
ile dayanışmamış olması, koca evine 
geri göndermesi, erkekle barıştırmaya 
çalışmış olması, erkek şiddetine sessiz 
kalması gibi… Fakat burada, yeniden 
kadın cinayeti davaları takip edilirken, 

feministlerin vekilliğinin yardım eden, 
hukuki destek veren, hukuki dayanış-
ma sağlayan bir konumda olmaması; 
yardım eden-yardım edilen, ihtiyacı 
olan-ihtiyacı karşılanan gibi ikili bir 
ilişkiyi bertaraf etmesi ile kadın cina-
yetlerinin sorumlusu olan erkek ege-
men devlet ve sistemin kendisinden 
güçlenen, teşvik edilen ve faydalanan 
erkeklere karşı politika yapma durumu 
ailelerle, bir gereklilik, pratik bir ihti-
yaç çerçevesinde temas kurulmasını 
zorunlu kılıyor. Bunun altını çizerken, 
kuşkusuz aynı aile içindeki kadınlar ile 
olan ilişkimizi bu çerçevenin dışında 
bırakıyor, burayı kadın dayanışmasının 
örüldüğü bir alan olarak tanımlıyorum. 

Yasama, Yürütme ve Yargı: Suça 
iştirak edenler

Yazının başında, somut olarak ka-
dın cinayeti davasının tarafları üzerine 
bir tartışma açmak istedim. Davada 
feministler bir taraf iken, kuşkusuz o 
davanın tek tarafı “sanık” olan erkek 
değildir. Erkek şiddetini, erkek ege-
menliğini yaşatarak, yeniden üreterek 
ve bundan fayda sağlayarak önleme-
yen, teşvik eden; şiddete maruz kalan 
kadını güçlendirmeyen, aksine güç-
süzleştirici politikalarını yaptığı yasa-
larla sürdüren; cinsiyetçi yasaları tüm 
mekanizmaları ile hayata geçirirken, 
hasbelkader kazanılmış yasaları uy-
gulamamakla, fail olan erkekleri oran-
tılı cezalar ile cezalandırmayarak ve 
çeşitli ceza indirimleri ile cezasızlık 
uygulaması getiren yargısı ile kadın 
cinayeti suçuna iştirak eden yasama, 
yürütme ve yargıdır; kısaca “devlet” 
deriz kendisine, başına “erkek ege-
men” ekleyerek.  
_________________________
1 Ceza hukukunda suça maruz 
kalan, suçun sonuçların-
dan etkilenen ve malen 
sorumlu olanlar, “katılan” 
olarak ifade edilir. 
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Kadınlar kendilerine şiddet uy-
gulayan erkeğe şiddet uygu-
ladıkları ya da öldürdükleri 
vakit ne düşünmeliyiz? Meşru 

müdafaa mı, cinayet mi? Erkeklerin uy-
guladığı şiddet ve işledikleri cinayetlerle 
kadınlarınkinin kıyaslanabilir bir tarafı var 
mı?

Kadın cinayetlerine ilişkin yeni kam-
panya fikrini konuşmaya başladığımız 
zaman, kampanyanın sözünü kadınlar ola-
rak hepimizi güçlendiren bir yerden kur-
mak konusunda hemfikirdik ve konu ister 
istemez “öz savunma” meselesine geldi. 
Erkek şiddetine karşı nasıl direniyoruz ya 
da direnebiliriz? Son dönemde kadınların 
kendilerine yıllarca şiddet uygulayan er-
kekleri yaraladığı ya da öldürdüğü haber-
lerine sıkça rastlıyoruz. Peki, bu davalar 
nasıl sürdürülüyor?

Bir örnekte, Adana’da 12 yaşındaki 
kızlarına cinsel istismarda bulunup, ken-
disine tecavüz eden eşini silahla vurarak 
öldüren Derya’nın yargılanmasına “tah-
rik indirimi” talebiyle başlandı.1 Sanık 
avukatları, bu indirim dışında meşru mü-
dafaa hükmünün de uygulanmasını talep 
ederken mahkeme heyeti oy çokluğuyla 
tahrik indiriminin uygulanmasını dahi uy-
gun görmeyerek kadını ömür boyu hapis 
cezasına çarptırdı.2

Bir başka örnekte, Zonguldak’ta Ay-
şegül 16 yaşında kendisine tecavüz ettiği 
için evlenmek zorunda kaldığı, 20 yıllık 
evliliği boyunca sürekli şiddet gördüğü, 
çocuklarını öldürmekle tehdit eden koca-
sını yine şiddet uyguladığı bir gün boğarak 
öldürdü. Ayşegül, eylemde meşru savun-
ma ve zorunluluk hali olduğu gerekçesiyle 
şu anda tutuksuz yargılanıyor.3 Geçtiğimiz 
günlerde bir kitap yayınlandı; ismi “Canı-
na Tak Eden Kadınlar”.4 Yargı muhabiri 
olarak adliyelerde davaları izleyen Sibel 
Hürtaş, kocasını öldüren ve müebbet ha-
pis cezası alan bir kadının, “mahkeme 
salonunu kasıp kavuran kayıtsızlığı”ndan 
çok etkileniyor. Bunun üzerine Hürtaş 
konuyu araştırmaya karar veriyor ve ko-
casını, sevgilisini öldüren kadınlarla ceza-
evlerinde görüşmeler yapıyor. Kadınların 

anlatılarının hikâyeler 
şeklinde yer aldığı kitap-
ta göze çarpan birtakım 
ortak noktalar, kadınla-
rın hemen hepsinin yıllar 

boyunca süren fiziksel 
ve cinsel şiddete maruz 
kalmaları, cinayetleri ta-
sarlayarak değil ani bir 
şekilde işlemeleri ve piş-
manlık duymamaları.

Nedir kadınları yakı-
nındaki bir adamı öldür-
mekten pişmanlık duy-
mayacak hale getiren?  
Erkekler, erkek egemen 
sistemden aldıkları güç-
le, kadınlara yıllardır uy-
guladıkları şiddetin bir 
devamı olarak, tasarla-
yarak, kasten öldürüyor. 
“Pişmanlık duymaları-
nın” sebebi ise, en iyi ih-
timalle, mahkemede iyi hal indiriminden 
yararlanmak oluyor.

Oysa kadınlar için bu gerçekten bir 
“canına tak etme” noktası. Kadınlar yıllar-
ca katlandıkları işkencelere; konu komşu, 
çocuklar ve aile için sessiz kaldıkları bu 
şiddete isyan ederek öldürüyor bu adam-
ları. Ya da erkek şiddetinin neredeyse ka-
çınılmaz bir sona vardığı ölüm noktasında 
canlarını kurtarmak için... Bu eylem, ka-
dınların başka insanlar için değil kendileri 
için yaptıkları bir eylem, bir başkaldırı. Bu 
yanıyla, bir “öz savunma”.

Dünyanın birçok yerinde, kadınların 
kendilerini bu şekilde korumalarının, sa-
vunmalarının örnekleri var. Bunlar ba-
zen, kadınların bir araya gelerek örgütlü 
bir yöntem geliştirmesiyle de oluyor. Ör-
neğin Kürdistan’da kadınlar bu sene bir 
araya gelerek her türlü erkek şiddetine 
karşı “öz savunma” kararı aldı. Rojava 
ve Hindistan’daki kadın direnişlerinden 
ilham alarak bir araya geldiklerini söyle-
yen kadınlar öz savunmayı, “Kadın düş-
manı politikalarıyla kadına yönelik şiddeti 
meşrulaştıran sistemin bütün kurumlarına 
karşı bir başkaldırı” olarak tanımlıyorlar.5 

Hindistan’da ise kadınların erkek 
şiddetine yönelik örgütlü “öz savunma” 
mücadelesi senelerdir devam ediyor. En 
bilineni, pembe giyen eli sopalı kadınlar 
olarak bildiğimiz Gulabi Çetesi.6 Üye sa-
yısı ve temas ettiği kadın sayısı her geçen 
gün artan örgüt, şiddet uygulayan erkekle-
ri uyarıyor ve eğer şiddet bitmezse bambu 
sopalarıyla dövüyor. Kadınların yalnız ve 
savunmasız olmadığını gösteren bir eylem 

biçimi bu. Erkek şiddeti karşısında meşru 
bir “öz savunma” örgütlenmesi.

Kadınların kick boks, aikido, gibi sa-
vunma kurslarına katılımı artıyor, ve ka-
dınlar olası bir saldırı anı için çantalarında 
biber gazı gibi maddeler taşıyor. Peki her 
yerde, evde, sokakta, işyerinde karşımıza 
çıkan bu erkek şiddetini bireysel çabalarla 
yok etmek mümkün mü? Deneyimler gös-
teriyor ki örgütlü mücadelelerde kazanım-
lar çok daha fazla. En önemlisi ise, kadınlar 
olarak her birimizin bu örgütlülük içindeki 
kendi güçlenme deneyimlerimiz.   

Cinayetlere İsyandayız 
Kampanyası Öz Savunma 
Komisyonu
_______________________

1 http://www.haberturk.com/gundem/
haber/942644-kizini-taciz-eden-kocasini-
oldurdu
2 http://www.adanabarosu.org.tr/haberler/oz-
kizini-istismar.html
3 http://www.dha.com.tr/esi-muhammet-ali-e-
yi-olduren-aysegul-e-dha-ya-konustu_659114.
html
4 Hürtaş, Sibel. Canına Tak Eden Kadınlar. 
İletişim Yay. İstanbul: 2014.
5 http://www.ozgur-gundem.com/
?haberID=101420&haberBaslik=
Erkek%20%C5%9Fiddetine%20
kar%C5%9F%C4%B1%20
%E2%80%98%C3%B6z%20
savunma%E2%80%99&action=haber_
detay&module=nuce
6 http://siyasihaber.org/yazilar/kadinlarin-
oz-savunma-orgutu-gulabi-cetesi-seda-
karakas

Kadınlar iftiharla sunar: 
Erkek şiddetine karşı “öz hakiki savunma”
Deneyimler gösteriyor ki örgütlü mücadelelerde kazanımlar çok daha fazla. En önemlisi 
ise, kadınlar olarak her birimizin bu örgütlülük içinde kendi güçlenme deneyimlerimiz
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Mayıs ayında gazetelerde 
“Lezbiyen Cinayeti” baş-
lığıyla karşımıza çıkan 
bir kadın cinayeti olayı 

yaşandı. Kız arkadaşı Hülya Ceylan, 
Seher Demir’i başka biriyle ilişkisi ol-
duğunu öğrenince bıçaklayarak öldür-
müştü. Polisi arayıp olayı itiraf etmiş ve 
kıskançlık cinayeti işlediğini söylemişti. 
Bir kadın, sevgilisinden ayrılmak istedi-
ği için öldürülmüştü. Hikâye tanıdıktı, 
ancak bu sefer fail de kadındı. Biz bu 
durumun birçok 
soru ve sorunu 
beraberinde getir-
diğini, süregiden 
bazı tartışmalara 
eklemlendiğini 
düşündük. Bu 
yazıyla amacı-
mız, Feminist 
Politika’nın ka-
dın cinayetleriyle 
ilgili mini dosya-
sında lezbiyen ci-
nayetlerini de tar-
tışmaya açmak.

Bu bildik, sü-
rekli tekrar eden 
hikâyede failin bir 
kadın olması ola-
yın dinamiklerini 
farklı bir zemine 
taşımış olsa da 
bu cinayeti patri-
yarkal şiddetten 
azade, münferit 
bir vaka olarak 
değerlendirip kenara koymak pek müm-
kün görünmüyor. Patriyarka ve erkek 
şiddeti, kadın kadına olan bir sevgililik 
pratiğine sızmış, taraflardan birinin “ya-
ralı gururunu” kurtarmak için bir kadını 
daha öldürmüştü. Öte taraftan akıl kur-
calayan soru ise şu: bu cinayeti, sadece 
erkek egemen toplumda sistematikleşen 
şiddetle alakalı olarak okumak neleri 
ıskalamamıza sebep olur? Yaşanan bir 
şiddet ya da taciz olayında, sözümüzü, 
fiili ve mağdurun beyanını esas alarak 
mı söylemeliyiz? Failin kimliğini ve ik-
tidar ilişkilerindeki ezilen pozisyonunu 

nasıl hesaba katmalı ve tartışmalıyız? 
Feminist hareketin temel argümanlarını 
kadın kadına yaşanan bir ilişkide nasıl 
devreye sokmalıyız? Peki, bir kadın ta-
rafından işlenen kadın cinayetinin yarat-
tığı kaygan zemin, bize bunları tartışma 
imkânını ne ölçüde sağlıyor ve bu zemi-
nin tehlikeleri neler?

Lezbiyen alt kültürünün sıklıkla 
heteroseksist dünyanın kurgularından 
etkilendiğini, heteroseksüel ilişkiler 
içindeki kadın-erkek rollerinin lezbi-
yen ilişkilerde de içselleştirilip tekrar 
üretilebildiğini LGBT barlarında, ka-

felerinde vakit geçirmiş olanlar iyi bi-
lirler. Sanal âlemde de durum farksız. 
Örneğin lezbiyenler için bir buluşma 
sitesi olan lezce’de, cinsel yönelimin 
sorulduğu bölümdeki cevap seçenekle-
ri şunlar: aktif lezbiyen, pasif lezbiyen 
ve aktif-pasif lezbiyen. Böyle olunca, 
cinsellik tekrar penetrasyon üzerinden 
tanımlanıyor ve eşcinsel ilişkiler de bir 
kere daha heteroseksist algı ve eylem 
dünyasına hapsedilmiş oluyor. Bu dün-
yanın dili ve pratiklerinin kadınlar arası 
aşk ilişkileri üzerindeki etkilerini ortaya 
çıkarmak, eşcinsel ilişkilerde yaşanan 

taciz ve şiddet pratiklerini anlamlandır-
ma imkânlarımızı genişletebilir. Bu ba-
kımdan feminist yöntem yine en önemli 
dayanağımız olacaktır. 

Bu yazı, bir tartışmayı açmak niye-
ti itibariyle kesin cevaplar içermiyor, 
kavramsal netlikler sunmuyor. Feminist 
dilden ve ilkelerden vazgeçmeden, ka-
dınlar arası aşk ilişkilerindeki taciz ve 
şiddet durumlarını sistematikleşmiş 
erkek şiddetinden ayrıştırdığımız ve 
onunla benzerlikler kurduğumuz nok-
taları belirginleştirmek, böyle bir çaba-
nın imkânlarını birlikte yaratmak ve bu 

tartışmayı gecik-
tirmemek en çok 
kadınların yararı-
na olacaktır. 

Neticede ka-
dınların yüz yüze 
kaldığı şiddeti, 
salt “kadına yöne-
lik şiddet” olarak 
değil, heterosek-
sist, erkek ege-
men toplumsal 
kurgunun doğur-
duğu “sistematik-
leşmiş erkek şid-
deti” olarak kav-
ramsallaştırmak 
bizim açımız-
dan tartışılacak 
bir konu değil. 
Kadınların çoğu 
zaman sadece ka-
dın oldukları için 
katledildikleri bir 
dünyada feminiz-
min temel ilkele-

rinden vazgeçmek ise asla bir seçenek 
olamaz. Öyleyse, belki de gereken, al-
ternatif ilişkilenmelerde patriyarkanın 
tekrar üretim mekanizmalarını deşifre 
etmek ve cinsiyet sömürüsünün olma-
dığı yaşam pratiklerini kurgulayabilir 
olmaktır. Kadınlar arası aşk ilişkileri-
nin, beden esasından doğup her mana-
da üretilebilecek dayanışma-
cı ve eşitlikçi yapısının 
devrimci potansiyelini, 
kuru bir cinsiyetçi he-
teroseksizme heba et-
memek dileğiyle.  

Heteroseksist dünyanın dili ve pratiklerinin kadınlar arası aşk ilişkileri üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmak, eşcinsel ilişkilerde yaşanan taciz ve şiddet pratiklerini 
anlamlandırma imkânlarımızı genişletebilir

Kadınlar arasında yaşanan şiddet 
olaylarına feminizm nasıl yaklaşacak?

Nehir Kovar-Selen Erdoğan

Başrollerini Maria Schrader (Felice) ve Juliane Köhler’in (Lily) paylaştığı Aimee & Jaguar 
filminden bir kare. Nazi dönemi Almanya’sında Yahudi ve Alman iki kadının aşkını anlatan film, 
Erica Fischer’ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Erica Fischer, 80 yaşını aşmış Lilly Wust’un 
hikâyesini kendi ağzından dinlemiştir. Film, bu tanıklığın, dönemin koşullarındaki eşcinsel 
kadınlara dair etkili bir uyarlamasıdır.
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Hangi sınıftan olursak olalım 
biz kadınların paylaşması 
beklenen ortak gelecek pla-
nının içinde mutlaka evlen-

mek, aile kurmak var. Bu sorgusuz su-
alsiz kabul edilmiş beklenti sadece ka-
dınları evlenmeye mecbur kılmakla kal-
mıyor, boşanmaların önünde de aşılması 
güç bir engel oluşturuyor. Ailenin ve ev-
liliğin kutsallığının erkek şiddetini meş-
rulaştırma işlevi gördüğü aşikâr. Şiddet 
gören birçok kadının karakolda, mahke-
mede, ailesinden ve yakın çevresinden 
koca şiddetine katlanmasına yönelik 
benzer telkinleri alması tesadüf değil. 
Evlilik dışı yakın ilişkilerde de durum 
çoğu zaman pek farklı de-
ğil. Erkeklerle kurduğumuz 
aşk/beraberlik ilişkilerinin 
dinamiklerini belirleyenin 
erkekler olması beklentisi 
ve ön kabulü, kendi hayat-
larımıza dair karar alabilme 
ihtimalimizi yok sayıyor. 
Bunun en somut ve en can 
yakıcı sonucu ise kadın ci-
nayetleri. Öldürülen pek 
çok kadının, ya boşanmaya 
çalışırken ya da sevgilisi 
olan erkekten ayrılmak is-
terken öldürülmesi tesadüf 
değil. Şiddet uygulayan he-
men her erkeğin “ben bitti 
demeden bitmez” diyerek 
bunu yapması, ısrarlı takip-
te bulunması ve kadını öl-
dürmesi ise hiç değil.

“Ben bitti demeden bitmez” lafı an-
lam katmanlarıyla dolu. İlişkiyi bitirme 
iradesinin sadece erkeğe mahsus oldu-
ğunu söylemek, o ilişkinin dinamikleri-
ne dair de pek çok veri sunuyor. Erkek 
seçecek, erkek yönetecek ve bitmesini 
istediğinde bitirecek. Kadınların irade-
lerinin ve arzularının hiçbir önemi yok. 
İlişki dinamiği deyip geçmemek, karar 
vericiliği sadece ilişkinin varoluşuna 
sıkıştırmamak lazım. Ev emeğinden, 
paranın harcanacağı yere, kimlerle gö-
rüşüleceğinden, ne giyileceğine, nasıl 

ve ne zaman sevişip, 
kimin nasıl korunaca-
ğına kadar çeşitli ya-
şam alanlarına yayılan 
karar vericilik hep er-

keklerin tekelinde. Kadınları denetleme 
ve baskı altında tutma pratiklerinin gün-
delik hayata sinsice yayılarak doğallaş-
mış olması, hayatlarımızdaki şiddet ve 
baskıyı “bitti demeden bitmez” açıklı-
ğında görmemizi çoğu zaman zorlaştırı-
yor. Erkek şiddetinin kimi zaman daha 
“görünmez” formlara bürünüyor olması, 
yaşanan şiddeti ikincilleştirmiyor. Aksi-
ne, bizi aşağılayan kocamız ile kadın ci-
nayetleri arasında bağ kurabilmek hem 
patriyarkayla mücadelemizi hem de ka-
dın dayanışmamızı besleyip, güçlendi-
recek. Tokattan cinayete, aşağılamadan 
cinayete bağ kurmak derken sadece tek 
bir kadının erkek şiddeti deneyimini de-
ğil, kadınlar olarak ortak deneyimledi-
ğimiz erkek şiddeti biçimleri arasındaki 

bağa işaret etmeye çalışıyoruz.
Bu bağı görünür kılmakta ısrar et-

mek, kadınların yalnızlaştırılma bi-
çimleri ile mücadele etmeyi de gerekli 
kılıyor. Yalnız kalmanın türlü biçimleri 
var. Kimilerimiz için yalnızlaşma, erkek 
şiddetinin bir biçimi olarak, hayatları-
mızdaki erkeklerin koydukları yasaklar 
sonucu ya da bazı kişilerle görüşme-
mizden “hoşlanmamaları” sonucu içine 
düştüğümüz bir durum. Öyle ki şiddet, 
yaşantımızdan sıyrılmaya çalıştığımız-
da bizi güçlendirecek, bizi dinleyecek 
kimsenin etrafımızda olmaması. Hatta 
kimselerle paylaşamadığımız için ya-
şadığımızın şiddet olduğunu adlandır-
makta güçlük çeker halde kendimizi 
bulmamız. “Bu sadece benim başıma 
geliyor” hissi ile utancın harmanlanması 

ve sessizliğe dönüşmesi. Şiddet yaşayan 
kadınların bazen sadece yaşadıklarını 
anlatabilecek birini bulduklarında güç-
leniyor olmaları, yalnızlaştırmanın nasıl 
güçlü bir şiddet biçimi olduğunun en 
önemli göstergelerinden biri.

Yalnızlık genelde bekârlık, ilişkisiz-
lik üzerinden tanımlanırken, kimin kimi 
nasıl yalnız bıraktığını, yalnız kalınca 
neler olduğunu sorgulamak ve neden 
tüm kapıların evliliğe çıktığını düşün-
mek kaçınılmaz oluyor. Evlenmek, en 
azından bir erkek ile yakın ilişki kurmak 
baskısı, biz kadınları alternatifsiz bir 
geleceğe hapsediyor. Kadın – erkek iliş-
kisi, en makbulünden ise evlilik dışında 
başka bir dayanışma ilişkisinin kurul-
masının imkânsızmış gibi görülmesi 

kadınları evliliğe ittiği 
gibi evlilikten çıkmayı, 
boşanmayı da zorlu hale 
getiriyor. Peki, erkek 
şiddetinden, kadın cina-
yetlerinden bahsederken 
hikâye neden evliliğe yo-
ğunlaştı sorusuna cevap 
yine erkek şiddetinde ve 
kadın cinayetlerinde giz-
li. Bianet’in gazetelerde 
çıkan haberlerden derle-
diği verilere göre 2013 
yılında öldürülen kadın-
ların % 66’sını kocaları, 
eski kocaları ve sevgi-
lileri öldürmüş. Bunlar 
bilmediğimiz veriler 
değil ama hatırlamakta, 
hatırlatmakta yarar var.

Kasım 1995, Pazartesi 
dergisinin kapağından: “Evlilikte can 
güvenliği yok! Evlilik yasaklansın!”. 
Aradan geçen 20 yıl, bu talebin meş-
ruluğundan bir şey götürmediği gibi 
cüretkârlığından da götürmedi. Bugün 
her gün haberlere yansıyan onca kadın 
cinayetine, kadınların görece şiddet ya-
şantılarını çok daha görünür kılıyor ol-
malarına rağmen evliliğin dokunulmaz-
lığı sarsılmadığı gibi, mevcut aile po-
litikalarının da katkısıyla gün geçtikçe 
daha da güçleniyor. Evlilik içinde maruz 
kalınan şiddet bir yana, boşanmak iste-
menin bir öldürülme gerekçesi olması, 
evlilik yasaklansın talebinde ısrar etme-
yi gerekli kılıyor. Devlet bu kadar aile-
nin altını çizerken, hayat evliliği mutlak 
alarak düzenlenirken, kadınlar boşana-

Bitti dediysem…

Selime Büyükgöze

İlişkiyi bitirme iradesinin sadece erkeğe mahsus olduğunu söylemek o ilişkinin 
dinamiklerine dair de pek çok veri sunuyor. Erkek seçecek, erkek yönetecek ve 
bitmesini istediğinde bitirecek
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mazken ya da boşanmak isterken öldü-
rülürken, başka seçenek var mı?

Erkek şiddetiyle mücadelede birincil 
sorumluluğun devlette olduğu aşikâr. 
Kadınları güçlendirmek bir yana, onları 
gün be gün daha fazla erkeklere bağımlı 
hale getiren sosyal politikalar, devletin 
erkek şiddeti ile mücadele ve kadınları 
güçlendirme arasında kurması gereken 
köprüyü es geçtiğinin en somut kanıtı. 
Kadınlar tek başlarına hayat kurmasın, 
aman güçlenmesinler diye örülmüş po-
litikalar, şiddeti önlemek bir yana, onun 
meşrulaşmasına katkı sağlıyor. Devlet-
ten kadınları koruyacak ve güçlendire-
cek mekanizmaları hayata geçirmesini 
talep ederken, bir yandan birbirimizi 
nasıl güçlendirebiliriz diye düşünmeye 
ihtiyacımız var. 

Evlilik dışında kurulacak bir hayatın 
kadınlar için bir hayat alternatifi ola-
bildiği, kadınların ilişkilerinin kaderini 
çizme hakkına sahip olabildikleri bir 
dünyada, ilişkiler kadınlar bitti dediğin-
de biter. Aile için, çocuklar için ya da 

“başarılı” bir evlilik yapmak için erkek 
şiddetine katlanmak zorunda kalmayız.

Bekâr ve yalnız kadınları güçlendire-
cek söz kurmak, kadınlar olarak birbiri-
mize hiçbir ilişkiye mecbur ve bağımlı 
olmadığımızı hatırlatmak, evli – bekâr – 
yalnız – lezbiyen – biseksüel – aseksüel 
tüm kadınları güçlendirecek. Erkekler-
le ilişkilerimizi de dilediğimiz zaman 
bitirebileceğimizi bilmenin güveniyle 
kurmamızı sağlayacak. Hem kadınlar 
arasında kurulmuş hiyerarşilere, hem de 
patriyarkaya karşı mücadelemizi yük-
seltecek.

Her şey bir tokatla, “şuraya gitme” 
lafıyla, “sen bunu zaten beceremezsin” 
ile başlıyor. Kimimiz öldürülüyoruz, ki-
mimiz hayatımız boyunca “beceriksiz” 
olmanın utancını yaşıyoruz. Bitti dediği-
mizde bitirebildiğimiz, bittikten sonrası-
nı hayal edebildiğimiz ilişkiler ve başka 
gelecekler düşleyebildiğimiz bir dünya, 
birbirimize böyle bir dünyanın mümkün 
olduğunu hatırlatmaktan, dayanışarak 
yol almaktan geçiyor.  

Şiddet yaşayan 
kadınların bazen sadece 

yaşadıklarını anlatabilecek 
birini bulduklarında 
güçleniyor olmaları, 

yalnızlaştırmanın nasıl 
güçlü bir şiddet biçimi 
olduğunun en önemli 
göstergelerinden biri

Kadınlar çözüm sürecini 
konuşuyor, barışta ısrar ediyor

Savaştaki kadın hakikatleri-
nin çoğulluğunu göz önünde bu-
lundurarak, bir yandan, savaşın 
kadınlar tarafından yıkım ve fe-
laketler silsilesi olarak yaşanma-
sıyla birlikte, bir özgürlük ve hak 
mücadelesi olarak tecrübe edildi-
ği ölçüde kadınları güçlendiren, 
karmaşık bir özneleşme süreci 
olduğu üzerine konuştuk. 

28 Haziran 2014’te Barış İçin 
Kadın Girişimi’nin “Kadınlar Çö-
züm Sürecini Konuşuyor, Barışta 
Israr Ediyor” başlıklı 2. Konferansı 
farklı illerden çok sayıda kadının 
katılımıyla Karaköy Mimarlar Oda-
sında gerçekleşti. Konferans kadın 
örgütlerinden, farklı cinsel kimlik-
lerden, siyasi partilerden, demok-
ratik kitle örgütlerinden, meslek ve 
hak savunucusu örgütlerden, sen-
dikalardan, farklı etnik kimlik, halk 
ve inançlardan ve bağımsız kadın-
ların katılımıyla oldukça coşkulu 
geçti. İlk olarak BİKG’in bir yılda 
neler yaptığı ile ilgili bir sunum ve 
Hakikat Komisyonunun 1993’ün 
Aralık ayında Türkiye’de basına 
ve raporlara yansıyan hak ihlalleri 
üzerine hazırladığı görsel bir ça-
lışmasını da içeren “Savaş Nasıl 
Yaşandı, Barış Nasıl Kurulur?” adlı 
bir panel izledik. Sonrasında barı-
şın toplumsallaşması için neler ya-
pılması gerektiğini katılan tüm ka-
dınların söz alabildiği atölyelerde 
tartıştık ve ortaya çıkan önerilerle 
gelecek dönemde neler yapacağı-
mızı belirlemeye başladık. Kadın-
ların inşa sürecine dahil olmadığı 
bir barışın toplumsallaşamayacağı 
bilgisinden hareketle, müzakere 
sürecinin başından sonuna kadın-

ların eşit temsilini (en az yüzde 
elli) sağlamak için çalışmalarımızı 
ısrarla sürdürme kararı aldık. Bu 
doğrultuda bir yıldır devam eden 
Temas ve Gözlem çalışmalarının 
önümüzdeki süreçte devam et-
mesini konuştuk. Karadeniz’den 
Rojava’ya, Çanakkale’den 
Mahmur’a, TBMM’den Kandil’e 
ziyaretler ve görüşmeler önerildi. 
Bununla beraber konferansta ken-
di yerellerimizde barış arzusunu ve 
talebini güçlendirmek konusu öne 
çıktı. Bu amaçla yerel buluşmalara 
ağırlık verilmesi, ulaşılabilen tüm 
mahallelerde, hatta savaşın ken-
disine dokunmadığını düşünenle-
rin yaşadığı mahallelerde de “ba-
rış günleri” düzenlenmesi, savaşın 
nasıl yaşandığı veya yaşanmadığı 
üzerine sohbetler yapılması konu-
şuldu. Bu tarz yerel çalışmaları, 
sosyal medyayı, medyayı ve haki-
kat çalışmalarını içerecek, Batı’da-
ki savaş hakikatine suskunluğun 
tanıklığına odaklanacak “Neden 
Sustuk?” başlıklı bir kampanya 
önerisi de ortaya çıktı. Yani, sa-
vaştaki kadın hakikatlerinin çoğul-
luğunu göz önünde bulundurarak, 
bir yandan savaşın kadınlar tara-
fından yıkım ve felaketler silsilesi 
olarak yaşanmasıyla birlikte, bir 
özgürlük ve hak mücadelesi olarak 
tecrübe edildiği ölçüde kadınları 
güçlendiren, karmaşık bir özne-
leşme süreci olduğunu konuştuk. 
Diğer yandan ise batıda hâkim 
olan, savaşın gündelik hayatımıza 
sadece annelik ve şehitler üzerin-
den uğradığı algısını dönüştüre-
cek gerçekleri anlatmamız, pay-
laşmamız, hafızaya dönüştürme-

miz gerektiğini 
vu rgu laya rak 
konferansımı-
zı sonlandırdık. 
Kısacası, “Barış 
için sözümüz, 
çözüm için gü-
cümüz var!” de-
mekten, bunun 
mekanizmala-
rını geliştirmek 
için çalışma 
yapmaktan vaz-
geçmiyoruz. 
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Genel olarak ölümün de kayıp olarak adlandırıldığı bu coğrafyada, zorla 
kaybetmelerdeki kayıp, kelimenin ilk anlamıyla bir kayıp

Galatasaray Meydanı’nda 
kayıplarının fotoğrafla-
rıyla oturan insanları he-
pimiz biliyoruz. Farklı 

fotoğraflar Diyarbakır’da, Cizre’de, 
Yüksekova’da, Batman’da da her Cu-
martesi kaldırılıyor. Fotoğraflar fark-
lı olsa da kimliklerin ezilenler olarak 
bir ortaklığı var; çünkü devletin zorla 
kaybetme stratejisi 12 Eylül 1980 dar-
besinin ardından Türkiye toplumunun 
belirli kesimlerine –özellikle de silahlı 
sol örgüt üyesi olduğu iddia edilen sen-
dikacı, öğrenci ve siyasetçilere– karşı 
kullanılırken, 80’lerin sonu ve 90’ların 
başından itibaren bir OHAL stratejisi 
olarak Kürtlere karşı çok daha yoğun 
bir şekilde kullanıldı. Yani o fotoğraf-
takilerin çoğu Kürt ve devletin savaş 
politikalarının sonucu olarak kaybedil-
mişler. Fotoğrafı tutanlarsa çoğunlukla 
kadınlar. Bunun üzerine de çok yazdık, 
tartıştık. Cumartesi Anneleri miydi on-
lar, yoksa İnsanları mı? Anne olarak 
oradalarsa bu, erkek egemenliğinin ka-
dınları konumlandırış biçimini ne kadar 
dönüştürmekti, ne kadar yeniden üret-

mek? Tüm bu tartışmaları genel olarak 
barış mücadelesinde kadınların rolü 
bağlamında da yaptık. Barış derken, 
savaşın cinsiyetini, kadınları nasıl et-
kilediğini de konuşma imkânımız oldu, 
ama kayıplara karşı mücadele veren ka-
dınların kimlikleri üzerinden yürüttü-
ğümüz tartışma onların neler yaşadığını 
konuşmayı biraz geri plana attı. Ortada 
kayıplar vardı, çoğunun bedeni hâlâ bu-
lunamamıştı, bu insanlar yakınlarının 
bedenlerini arıyorlardı, failler bulun-
sun, yargılansın istiyorlardı. Kaybe-
dileni anlatıyorlardı, nasıl bir insandı, 
geride kimleri bıraktı... Geride kalan-
lar olarak kendilerinin neler yaşadığı-
nı anlatmak, hele hele kadınlar olarak 
neler yaşadıklarını anlatmak ise yine 
“zamansız”, “değersiz” ve “anlamsız” 
bulunuyordu.

Oysa sürdürülen mücadele, geride 
kalanların mücadelesi. Ve kaybetmelere 
yönelik olarak yayımlanmış Birleşmiş 
Milletler Herkesin Zorla Kaybetme-
lerden Korunmasına Dair Sözleşmede 
dahi vurgulanan bir nokta var: Kaybet-
melerde “mağdur” hem kaybedilenin 
kendisi hem de geride kalan, onu ara-
yan, kaybetme nedeniyle belli hakları 

ihlal edilen kişi ve kişilerdir. 
Hakikat Adalet Hafıza Merkezi zor-

la kaybetmelere yönelik olarak yaptı-
ğı hafıza çalışmaları kapsamında, son 
sene kaybedilenlerin eşleriyle görüşe-
rek bu görüşmelerden derlediği bir ra-
por yayımladı. “Fotoğrafı Kaldırmak: 
Eşi Zorla Kaybedilen Kadınların Dene-
yimleri” başlıklı rapor, hem kadınların 
“geride kalanlar” olarak yaşadıkları-
na odaklanıyor hem de onları tarihsel 
bilginin öznesi olarak gören feminist 
yöntemle hareket ederek kaybetmelerin 
kadınlar cephesinden nasıl yaşandığını 
sorguluyor. Bunları yaparken de amaç, 
kadınların yaşadıklarıyla birlikte, po-
litik taleplerini de ortaya çıkarmak ve 
geçmişle hesaplaşmaya yönelik adım-
ların bu talepleri de içermesinin önemi-
ne vurgu yapmak.

Genel olarak Merkez çalışmaların-
da, özel olarak da kadınlarla yapılan 
çalışmada yer alan bir kadın olarak bu 
yazıda amacım, raporu özetlemek de-
ğil;1 daha çok, ilk başta sorduğum soru-
ya bir feminist olarak değinme/eğilme 
zorunluluğuna dikkat çekmek. Zorla 
kaybedilenlere yönelik mücadelenin 
aktif öznesi olan kadınların deneyimle-

“Fotoğrafı kaldıran” kadınlar

Özlem Kaya
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ri bu mücadelede ne kadar yer buluyor? 
Peki kaybetmelere yönelik mücadele-
nin dışında, hem Kürt kadınların hem 
de bugüne kadar farklı platformlar, ör-
gütlenmeler üzerinden barış mücadele-
sinde aktif olarak yer almış Türkiyeli 
kadınların mücadelesi eşi kaybedilen 
kadınların deneyimlerine ve bu dene-
yimlerden çıkan taleplere ne kadar yer 
veriyor?

Türkiye devletinin Kürtlere yönelik 
politikasının yöntemlerinden biri ola-
rak kaybetme stratejisinin uygulandığı 
dönem, pek çok başka devlet şiddeti bi-
çiminin uygulandığı, devletin gerillayla 
silahlı mücadelesini gerillaya destek 
verenleri kapsayacak şekilde genişlet-
tiği bir dönem. Zorla kaybedilenlerin 
gerisinde kalanlar olarak kadınların 
neler yaşadıklarını da tam da bu savaş 
stratejisinin bütünselliği içinde düşün-
mek gerek. Kadınlar savaşın ve çatışma 
durumlarının yarattığı farklı deneyim-
leri bir arada yaşıyorlar. Eşleri kaybe-
dilirken, çocukları gerillada ölüyor, 
köyleri yakılıyor, göç etmek zorunda 
kalıyorlar; devlet şiddetinin bin bir tür-
lüsünü bedenlerinde ve benliklerinde 
hissediyorlar; o darmadağınık olmuş 
hayatı yeniden üretme ve devam ettir-
me sorumluluğu hâlâ onların üzerinde 
olduğu için bu yük daha da ağırlaşıyor. 
Bu durum, kadın olduklarından dolayı 
savaşın “en ağır” koşullarını onların 
yaşadıklarını söyleyerek özetlenebile-
cek kadar basit değil elbette. Evet sa-
vaşın derinleştirdiği eşitsizlikler içinde 
yaşıyorlar; militarist politikaların kes-
kinleştirdiği, “şiddetlendirdiği” erkek-
lik değerleriyle sarılı olmak kadınları 
olumsuz etkiliyor; ancak onlar bu ko-
şullar altında belli mekanizmalar geliş-
tiriyorlar ve hayatta kalıyorlar; savaşın 
erkek öznelerine her türlü bakım eme-
ğini verirken, bir yandan da mücadele 
ediyorlar, sokağa çıkıyorlar, bazen yal-
nız kalıyorlar bazen de birlikte olmanın 
gücüyle kadınlar olarak dayanışıyor-
lar...

Kayıplarını aramak için her Cumar-
tesi “fotoğraf kaldırmaya” gidiyorlar, 
yakınlarını arıyorlar, ama mücadeleleri 
de bir o kadar çok yönlü. Cumartesileri 
o fotoğraf evde bırakılmıyor, bir şekil-
de meydana taşınıyor, kendileri o gün 
gidemezlerse de “mitinge gidiyorlar, 
Newroz’a gidiyorlar, partidekileri kar-
şılamaya gidiyorlar.”  

Bu kadınlar kaybetmelere karşı mü-
cadele ederken aynı zamanda barış için 
mücadele ediyorlar. Ancak, barış mü-
cadelesinin cinsiyeti tüm dünya örnek-
lerinde en çok kayıplar mücadelesinin 
cinsiyetinde somutlaşıyor. Bunun ne-
den böyle olduğu konusunda doğrudan 

bir cevap bulmak elbette çok zor. Peki 
bu denli cinsiyeti belirgin bir mücade-
lede kadınların kendi deneyimleri ne-
den bu kadar az yer buluyor? 

Oysa kadınlar geride kalanlar olarak 
zorla kaybetmeden doğrudan etkileni-
yorlar. Genel olarak ölümün de kayıp 
olarak adlandırıldığı bu coğrafyada, 
zorla kaybetmelerdeki kayıp, kelimenin 
ilk anlamıyla bir kayıp. Geride kalanla-
rı sürekli bir belirsizlik ve bekleyiş için-
de bırakıyor. Bu durum da, tüm geride 
kalanlar gibi kadınların da sonraki ha-
yat koşullarına uyum göstermekte zor-
lanmalarına sebep oluyor. Sürekli bir 
arayışın öznesi olarak buluveriyorlar 
kendilerini, çünkü devlet daha çok er-
kekleri kaybediyor, kaybettiğini arayan 
erkekleri de kaybediyor. Ailenin diğer 
erkeklerini korumak için Kürt kadınlar 
“devletin dili”nde dertlerini anlatmaya 
çalışıyorlar, karakollara, jandarmaya 
gidiyorlar, dilekçeler yazıyorlar. Evin 
ve çocukların sorumluluğu her koşulda 
kadınların omzunda olduğu için eşleri-
ni arayıp arayamamaları dahi bu emek 
üzerinden belirleniyor. 

Özellikle de kaybedilen erkek evin 
geçimini sağlayan kişiyse, kadınlar çok 
büyük bir ekonomik yükle karşı karşıya 
kalıyorlar. Karşılaştıkları bu yükle baş 
etmek üzere işgücü piyasasına çıktıkla-
rında, cinsiyetçi bir yapının içinde gü-
vencesiz koşullarda çalışmak zorunda 
kalıyorlar. “İnsanların hamurunu yo-
ğuruyorlar, tahıllarını eziyorlar, onların 
aşçısı oluyorlar, memeleri süt doluyken 
tarla işine gidiyorlar, memelerindeki 
sütü yere sağıyorlar, koyunların sütünü, 
kaymağını satıyorlar, çocukları büyü-
yünce birlikte çapaya gidiyorlar, pamu-
ğa, fındığa gidiyorlar, Irak’tan tut Van’a 
kadar, Muş’a Düzce’ye kadar fındık mı 
dersin başka iş mi dersin, hepsini yapı-
yorlar, Türklerin içine gidiyorlar, onları 
öldürenlere kölelik yapıyorlar, erkek ne 
yapıyorsa onu yapıyorlar, erkek oluyor-
lar.” 

Erkek egemen sistemde, kadınlar 
olarak hepimizin toplumsal konumları 
aile kurumu içinde erkeklerle ilişkile-
rimiz üzerinden tanımlanıyor. Ancak 

kadınlar bu tanımlamanın sınırlarının 
yeniden çizilmesi için sürekli bir mü-
cadele içindeler. Eşlik, annelik, kız 
çocukluk, kız kardeşlik konumlarımızı 
sürekli sorgulayarak, bazen belli nok-
talarında bizden beklenen rollerle uzla-
şarak, bazen uzlaşmayarak o toplumsal 
konumun sınırlarını tekrar tekrar çizi-
yoruz. Eşi zorla kaybedilen kadınlar 
içinse durum farklı. Bu kadınlar ne 
“evli”, ne “dul”, ne de “boşanmış”. Bu 
belirsizlik, kadınların kendi kimlikleri-
ni tanımlama mücadelelerini zorlaştıra-
biliyor. 

Aynı belirsizlik sosyal hak ve yar-
dımlar için de geçerli. Zira patriyarkal 
devlet yapısı, kadınları eşit yurttaşlar 
olarak görmediği için haklarını ailede-
ki diğer erkekler üzerinden tanımlıyor. 
Kadınlar evlilerse eşleri üzerinden ya-
rarlanacakları sosyal haklardan bazı-
larının kullanımını eşin ölümü duru-
munda devam ettirebiliyorlar. Ancak 
eş kayıpsa, zaten eşitsiz olan bu hak da 
ortadan kayboluyor ve bu durum kadın-
ların ekonomik ve sosyal anlamda daha 
da marjinalleşmesine yol açıyor.

Özet olarak, kadınlar kaybetmeler-
den geride kalan erkeklerden çok daha 
farklı şekilde etkileniyorlar. Kimlik 
mücadeleleri, sosyal hak mücadeleleri, 
bedenleri ve cinsellikleri üzerindeki söz 
hakkı mücadeleleri, iyi koşullarda ça-
lışma mücadeleleri, anadili mücadele-
leri kayıplarını arama mücadeleleriyle 
birlikte devam ediyor. Bugün kayıplar 
mücadelesi, öznelerinin bu deneyimini 
içerecek şekilde genişletildiğinde çok 
daha bütünlüklü bir mücadele haline 
gelecektir. Aynı şekilde, kadınların aktif 
barış siyaseti savaş ve çatışma durumla-
rının cinsiyetçi etkilerine odaklanırken, 
kayıplar durumunda olduğu gibi kadın-
ların “ikincil mağdur” görüldükleri ko-
numları da irdeleyerek kadın deneyim-
lerine ulaşabilmenin ve buradan politika 
üretmenin yollarını aramalıdır.   
____________________________
1 Raporun pdf versiyonu için bkz. http://
www.hakikatadalethaf iza.org/duyuru.
aspx?NewsId=1013&LngID=1 Metindeki 
alıntılar rapordan.

Evet savaşın derinleştirdiği eşitsizlikler içinde yaşıyorlar; 
militarist politikaların keskinleştirdiği, ‘şiddetlendirdiği’ 

erkeklik değerleriyle sarılı olmak kadınları olumsuz 
etkiliyor; ancak onlar bu koşullar altında belli 

mekanizmalar geliştiriyorlar ve hayatta kalıyorlar; savaşın 
erkek öznelerine her türlü bakım emeğini verirken, bir 

yandan da mücadele ediyorlar, sokağa çıkıyorlar, bazen 
yalnız kalıyorlar bazen de birlikte olmanın gücüyle 

kadınlar olarak dayanışıyorlar...
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Kadın olmanın başlı başlına 
mücadele gerektiren yanı-
na karşılık, eril bir Mecliste 
kadın olmak, hele hele femi-

nist bir genç kadın olmak nedir? Bu eril 
dille, erkek egemen sistemle, şiddetle 
nasıl mücadele edilir? Kıbrıs’ta durum 
Türkiye’den farklı mı?

Biz sorduk, Kuzey Kıbrıs Yönetimi 
Parlamentosu Cumhuriyetçi Türk Parti-
si–Birleşik Güçler (CTP-BG) Milletve-
kili Doğuş Derya feminizmi, alternatif 
yemini, “yavru vatan”ı anlattı.

Ulusların inşa süreçlerinde, 
“vatan”ın kadın olarak temsil edildi-
ğini, koruma, besleme, savaş ve işgal 
temsillerinin kadın bedeni üzerinden 
yürütüldüğünü biliyoruz. “Yavru va-
tan” olarak isimlendirilmesi Kıbrıs’ın 
ulus temsilinde ne gibi farklar  yara-
tıyor sizce? 

“Anavatan-yavru vatan” söylemi-
nin nasıl inşa edildiğini ve bu söylemin 
bugüne yansıyan politik tezahürlerini 
anlatabilmek için her ulusun tahayyül 
edilmiş hayali bir cemaat, her milli-
yetçiliğin de bu hayali cemaatin aslın-
da imkânsız bir birliktelik olduğunu 
gizlemek için işlev gören fantazmatik 
bir hikâyelendirme stratejisi olduğunu 
söylemek gerekir. Ulus dediğimiz olgu 

imkânsız olduğu için, milliyetçilikler 
bu imkânsızlığı örten, zaman, mekân ve 
soy algısında süreklilik kurarak ulus ta-
hayyülünü mümkün kılan psişik zamk-
ları üreten bir hikâyelendirmedir. Mese-
la “anavatan-yavru vatan” söylemine de 
biçim veren “aile ikonografisi”, ulusun 
imkânsızlığını örtmek üzere işlev gören 
milliyetçiliklerin ortak noktalarından bi-
ridir. Aile ikonografisi, aslında imkânsız 
olan “milletin yekpare bir bütün gibi ta-
hayyül edilmesi”ni sağlayarak, milletin 
bir yandan ortak menfaatlerde birleşen 
organik bir bütün olarak temsil edilme-
sini, öte yandan hayali cemaate içkin 
hiyerarşik (ve çoğu zaman da çelişki-
li) sosyal ayrımların tek bir “varoluş 
hikâyesi” içerisinde eritilip doğallaş-
tırılmasını sağlar. Biraz da bu yüzden 
aile metaforları içinden geliştirilen her 
söylem, millet olarak anlatılan imkânsız 
birlik içerisinde vuku bulan çeşitli ezil-
me ve sessizleştirilme biçimlerini, “do-
ğal bir durum” olarak meşrulaştırır. 
“Anavatan-yavru vatan” söyleminin 
Kıbrıs’taki işlevi de bu yönde olmuş ve 
bu söylem, Türkiye’nin 1974’ten beridir 
adada uyguladığı tahakkümcü ve asimi-
lasyoncu politikaların perdesi işlevini 
görmüştür diyebilirim. 

Kadınlık ile yavru vatan söyle-
mi arasındaki ilişkiselliği biraz daha 
açar mısınız?

 “Anavatan-yavru vatan” söyleminin, 
ilk inşa edildiği 1950’li yıllardaki hali, 
şu andaki biçiminden farklıdır. 1950’li 
yıllarda Anadolu’nun farklı il ve ilçele-
rinde Kıbrıs konusunda kalem oynatan 
Pantürkist yazarların metinlerine baktı-
ğınızda, Kıbrıs’ın fethedilmesi gereken 
bir kadın bedeni olarak tasvir edildiği-
ni görürsünüz. Bu metinlerin yazarları 
kimi zaman kendilerini “Lala Mustafa 
Paşa ve Barbaros Hayrettin Paşa’nın 
oğulları”, kimi zaman “Sultan Selim’in 
erkek torunları”, kimi zaman ise “Meh-
metçik” olarak konumlandırıp, Kıbrıs’ı 
kendilerini hasretle bekleyen, kucaklan-
ması, korunması, evlenilmesi ve hatta 
sevi(şi)lmesi gereken bir kadın olarak 
tarif etmişlerdir. Kıbrıs’ı milliyetçi eril 
gözün arzu nesnesi olarak kadınlaştıran 
bu anlatılar, kimi zaman adayı “kucakta 
uyanışı gelin gibi olan”, “kara kalpaklı 
Türk süvarileri ile kucaklaşmayı bekle-
yen Kıbrıslı bir kız” veya “Mehmet’e eş 
seçilmiş Afrodit” olarak temsil ederek 
erotikleştirir. 

“Fethedilmesi gereken bir kadın 
bedeni” olarak Kıbrıs’ın cinsiyetlen-
dirilmesi bazen o kadar ileri götürülür 
ki, Hasan Ali Yücel Kıbrıs Mektupları 
adlı kitabında, adayı “çeşitli medeni-
yetlerin kucağına düşmüş Akdenizli bir 
denizkızı” olarak tanımladıktan sonra, 
bu denizkızının “kendini Osmanlı’ya 
verdiğini; kanlı dövüşmelerden sonra 
Venedikli aşığın kollarından zorla ko-
parılıp ele geçirildiğini ve 300 yıldır 
da, kayıtsız şartsız, nazlı, süslü ve ter-
biyeli bir odalık gibi Türkün haremin-
de ve hariminde yaşadığını” yazar. Bu 
anlatılar bence Kıbrıs’ta bir Türk ulusu 
inşa etme (veya Kıbrıs’ı Türkleştirme) 
fantezisinin libidinal zeminini temsil 
eder. Ancak, Zizek’in ifade ettiği gibi, 
fantezinin işlevsel olabilmesi için gizli 
olması gerekir. Yani Kıbrıs’ta bir Türk 
ulusu hayal edebilme ya da Kıbrıs’ı 
Türkleştirme fantezisi, ancak kendi li-
bidinal zeminini sansürlediği ve “erke-
ğin erotik arzusu” yerine “ana sevgisi-
ni” koyabildiği müddetçe işlevsel olur. 
Bir başka deyişle, “anavatan-yavru va-
tan söylemi, “bir kadın bedeni olarak” 
Kıbrıs’ı fethetme, onu ele geçirme ve 
ona nüfuz etme eril arzusunun üzerini 
örtmek üzere işleme koyulan fantazma-
tik bir anlatıdır. Bu anlatı 1974’ten son-
ra adanın hem mekânsal hem de kültürel 
olarak Türkleştirilmesinin zemini olarak 
kullanılmıştır. 

Kuzey Kıbrıs meclisinde feminist bir ses
Erkek yöneticilerin izin verdiği oranda konuşan, hanım hanımcık, itaat eden kadın profiline 
girmeyi reddediyorum ve bu yüzden sürekli bir karakter katliamına maruz kalıyorum

Tuğçe Sarıgül

SÖYLEŞİ
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Şimdilerde ise bu mekânsal ve kül-
türel Türkleştirme ekonomik bir boyut 
da kazandı. AKP hükümetinin dayattığı 
mali protokollerle birlikte Kıbrıs’taki 
birçok kurum özelleştiriliyor, Türkiye 
menşeli şirketlere satılıyor. Esnek ve 
güvencesiz çalışan insan sayısı artarken, 
kadrolu çalışanların ücretlerinde de cid-
di düşüşler oluyor. 

Meclis’te ettiğiniz alternatif ye-
minden söz edersek, sonrasında ola-
cakları tahmin etmiştiniz belki ama o 
an ne hissettiğinizi merak ediyorum. 
Harika bir şey yaptığınızın farkında 
mıydınız? Eleştiriler kadar destek de 
aldınız. Bu kadarını bekliyor muydu-
nuz?

Doğrusunu isterseniz başta sağ par-
tilerden seçilen vekiller olmak üzere 
birçok insanın ben yemini okurken pa-
para koparacağını ve gürültü çıkararak 
sesimi boğmaya çalışacağını tahmin 
ediyordum. O yüzden kürsüye çıkar-
ken, “ne olursa olsun durmayacağım ve 
bu yemini bitireceğim” diye kendime 
söz vermiştim. Öyle de yaptım. Yemini 
okurken salondan gürültüler gelmeye 
başladığını, “atın bunu dışarı” diye ba-
ğırmalar geldiğini duyuyor, okumaya 
devam ederken, bir yandan da göz ucuy-
la salona bakıyordum. Tahmin ettiğim 
gibi oluyordu, sağ partilerin milletvekil-
lerinin çoğu ayağa kalkmış bağırıyordu. 
Bir an UBP başkanının işaret parmağını 
sallayarak bana doğru bağırdığını gör-
düm. O an, sadece birkaç saniyeliğine, 
gözümün önüne Hrant Dink cinayetinde 
azmettirici olarak yargılanan Yasin Ha-
yal geldi. Hani televizyonlarda da çok 
gösterilen bir görüntüsü vardır, işaret 
parmağını sallayarak “Akıllı olsun akıl-
lı” diye bağırır. Böyle tehditkâr, kendi-
sinden başka hiçbir düşünceye yaşam 
alanı bırakmak istemeyen, hodbin ve 
gaddar bir duruştur o. İşte o duruşu gö-

rünce, içimden incecik bir keder geçti. 
O anda tek hissettiğim duygu, bu ince-
cik keder duygusu oldu. 

Daha sonra gerek Türkiye’den ge-
rekse Kıbrıs’tan gelen tepkiler haki-
katten çok umut vericiydi. Türkiye’de 
Bianet’te ve Birgün gazetesinde 
“yemin”leri sorgulayan çok önemli ya-
zılar yayınlandı. Aynı şekilde Kıbrıs’ın 
güneyinde yayınlanan gazetelerde, ada-
nın bölünmesine neden olan milliyetçi 
ve faşizan tutumları sorgulamaya açan, 
federalist duruşu yeniden gözden geçi-
ren makaleler yayınlandı. Kıbrıs’ın ku-
zeyinde birçok insan yemini sahiplendi, 
hayatımda hiç karşılaşmadığım insan-
lardan telefon aldım, kimisi hıçkıra hıç-
kıra ağlıyordu, kimisi “Artık bir şeyler 
değişsin, artık bu ülke birleşsin” diye 
isyanını dile getiriyordu. 

Tabii öte yandan devletçi gelenekten 
gelen birçok muhafazakâr insanın haka-
retlerine de maruz kaldım. İfade etmek 
istediğim politik duruşu görünmez kıl-
mak için sözlü ve yazılı olarak oldukça 
aşağılayıcı, onur kırıcı, kadınlığımı ve 
feminist duruşumu hedef alan hakaret-
lerde bulundular. Bunların olabileceğini 
aşağı yukarı tahmin etmiştim. Tahmin 
edemediğim şey, dâhil olduğum partinin 
tabanından inanılmaz bir destek alırken, 
parti yöneticisi elitlerin beni dışlamak 
ve ötekileştirmek için girdikleri çaba 
oldu. Yeminin ardından bir yıl geçmiş 
olmasına rağmen halen ciddi bir dışlan-
ma yaşıyorum.  

Türkiye’de de kadın siyasetçiler 
çeşitli zorluklar yaşıyor, tabi özellikle 
Kürt kadın siyasetçiler… Kendi ye-
mininizden sonra buradaki kadın si-
yasetçilerden destek, dayanışma gör-
dünüz mü? 

Ben genelde Kürt hareketinin de-
mokratikleşme ile ilgili ortaya koyduğu 
çabayı, özelde ise Kürt kadınların femi-

nist bir mecradan açtıkları alanı oldukça 
önemli ve umut verici buluyorum. Tür-
kiye’deki kadın siyasetçilerle doğrudan 
bir bağlantım yok ama ne zaman yalnız 
hissetsem Kürt kadın siyasetçilerin orta-
ya koyduğu dirayetli duruşa bakıp ilham 
alıyorum. Farklı coğrafyalarda yaşıyor 
olsak da ve dile getirmeye çalıştığımız 
dertlerin bağlamları farklılık gösterse 
de, feminist duruşların bizi birbirimize 
bağladığı noktaları görebilmek iyi his-
settiriyor, güç veriyor. 

Erkek egemen bir sistemin mec-
lisindeki tek feminist vekil sizsiniz. 
Genç ve muhalif bir kadın olarak ne 
gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? 

Galiba yaşadığım en büyük sorun 
feminist aktivist olduğum için sistema-
tik bir taarruza maruz kalmam. Erkek 
yöneticilerin izin verdiği oranda konu-
şan, hanım hanımcık, itaat eden kadın 
profiline girmeyi reddediyorum ve bu 
yüzden sürekli bir karakter katliamına 
maruz kalıyorum. En hafif tabiri ile “di-
siplinsiz” olarak tanımlanıyorum ve bu 
tanımlar “cadı kadın, deli kadın” tabirle-
rine kadar uzanıyor… Tabii bu, feminist 
politika yapan birçok kadının başına 
gelen bir şey… Benim için önemli olan 
“ne oluyor?” sorusundan ziyade “nasıl 
oluyor?” sorusuna cevap vermek. Çün-
kü “nasıl oluyor?” sorusunun cevabını 
ararken, bir yandan eylemlilik alanla-
rımızı nasıl kurduğumuzu, sorunsallaş-
tırdığımız tüm meselelerin, neolibera-
lizmin, ekolojik yıkımın, militarizmin, 
homofobinin, erkek şiddetinin kendi 
dilimizde, kendi deneyimimizde nasıl 
biçim bulduğunu, öte yandan da eylem-
liliğimizi eleştirel bir süzgeçten geçirerek 
kavramsallaştırmak gerektiğini görebili-
yorsunuz. İçinde yaşadığımız şiddet o ka-
dar büyük ve çok boyutlu ki, bu şiddete 
mesafe almadan, onu dışsallaştırmadan 
nefes almak mümkün değil.   

Farklı 
coğrafyalarda 
yaşıyor olsak da 
ve dile getirmeye 
çalıştığımız 
dertlerin bağlamları 
farklılık gösterse 
de, feminist 
duruşların bizi 
birbirimize 
bağladığı noktaları 
görebilmek iyi 
hissettiriyor, güç 
veriyor
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“Biz feminizmin, tüm yaşam 
formları ve doğal varlıklar 
için dünya üzerindeki ya-

şamın iyileştirilmesini savunan dönüş-
türücü bir felsefe alanı olduğunu dü-
şünüyor, tüm baskı biçimlerinin birbi-
riyle ilişkili olduğuna inanıyoruz. Her 
birimiz istismardan, aşağılanmadan, 
sömürüden, kirlilikten ve ticaretleşti-
rilmeden kurtulana kadar hiçbir varlık 
özgür olamayacaktır.” Bu sözler, Carol 
Adams ve Josephine Donovan tarafın-
dan yazılmış Animals and Women ki-
tabının önsözünden. Feminizmin, hay-
van sömürüsüyle ilişkisini ve neden bu 
konuyu gündemine alması gerektiğinin 
yanı sıra feministlerin neden vegan ol-
ması gerektiğinin de altını çizen bir 
söz. Hayvanların mal ve kaynak ola-
rak görülüp sömürülmesi sonucu 65 
milyar kara hayvanı ve daha da fazla 
sayıda deniz hayvanı öldürülüyor. Bu 
kırım, toplumun öğrettiği ve içselleş-
tirdiği tür hiyerarşisine paralel olarak 
zorunda olmadığımız halde hayvanları 
tüketmemizden kaynaklanıyor. Hay-
van kırımı ve sömürüsü, hissedebilir 
canlıların tür hiyerarşisine sokulma-
sıyla meydana gelse de aslında bunun 
erkek egemen sistem ve cinsiyetçilikle 
de derinden ilişkisi var.

Erkek egemen toplumun, kadınları 
maruz bıraktığı bütünlüğünden kopar-
ma, onları parçalara ayırma, dışlama 

ve nesneleştirme durumu, hayvanlar 
üzerinde uygulanan sömürü sistemin-
den hiç de farklı değil. Vegan feminist 
Carol Adams, ataerkil toplum içinde 
kadının ve kadın bedeninin, türcü dü-
zende hayvan bedenine benzer şekilde 
“kayıp gönderge” olarak nitelendirildi-
ğini belirtir.1 Hamburger yediğimizde 
iki ekmek arasında ağzımıza attığımız 
etin, kesilmeden önce bir ineğe ya da 
bir kuzuya; kısacası eskiden yaşayan, 
yaşamdan çıkarı olan insan harici bir 
hayvana ait olduğunu düşünmeyiz. O, 
bizim için hissedebilirlik özelliğini 
taşıyan etik topluluğa ait bir birey ol-
maktan uzak sadece bir et parçasıdır. 
Carol Adams, hayvanların tüketilme 
nedenini, bu “kayıp gönderge” algısına 
bağlayarak bunu kadınların patriyarkal 
muhafazakar toplumdaki ele alınışıyla 
özdeşleştirir. Yani kadınların bedenle-
rinden, cinselliğinden ve kimliğinden 
azade olarak bir et parçasıymış gibi 
görülüp “bayan” söylemi altında kim-
liksizleştirilmesiyle ortak bir bağ ku-
rar. ‘‘Kayıp gönderge’’, türcü ve pat-
riyarkal toplum içerisinde kadınları ve 
hayvanları metalaştırır. Hayvanların 
etik topluluğun dışına itilmesinin on-
ların tüketilmesinde ve sömürülmesin-
de büyük etkisi olduğunu dile getiren 
Carol Adams, bu durumu kadınların, 
kendi tarihlerini, hikâyelerini anla-
tabilmesinin erkekler tarafından en-
gellenmesiyle özdeşleştirir. Kadınlar, 
daha üstün nitelikte kahraman erkekle-

rin hüküm sürdüğü tarihten dışlanmış-
lar ya da çeşitli ayrımcılık biçimlerinin 
hiyerarşisi altında tek tip betimlemele-
re maruz kalmışlardır. 80’lerin Türki-
ye’sinde feministlerin, (erkek) tarihin 
yok sayması sebebiyle Osmanlı döne-
mindeki kadın hareketinden bihaber 
olması, hayvanların hissedebilir etik 
canlı topluluğundan dışlanması sebe-
biyle sömürülmesinden ayrı bir tarafta 
durmamaktadır.

Hayvanların tüketilmesi ve sömü-
rülmesi, endüstrileşme eksenli açıkla-
nacak bir vakadan ziyade bir öğreti ve 
kültür meselesidir. Örneğin; et, tarih 
boyunca daima erkekler için olmazsa 
olmaz bir yiyecek ve gücün simgesiy-
ken kadınlar için 40 yılda bir tüketilen 
bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.2 Kıt-
lık koşullarında et, en az bulunan ürün 
olmasının yanı sıra dünya üzerinde er-
keklere oranla daha fazla sayıda açlık 
çeken kadınların olduğu hatta kendi 
besinsel ihtiyaçları pahasına erkeklere 
en kaliteli yiyecekleri sunduğu gerçe-
ğinden yola çıktığımızda hayvan ye-
mek, patriyarkal kurgulardan bağımsız 
nitelendirilemeyecek ve kökleri uzun 
bir geçmişe dayayan bir öğreti. Lisa 
Leghorn ve Mary Roodkowsky’nin ha-
zırladığı Who Really Starves? Women 
and World Hunger (Gerçekten Kim 
Kıtlık Yaşıyor? Kadınlar ve Dünya 
Üzerinde Açlık) isimli kitapta, bulun-
duğu sınıf fark etmeksizin tüm Etiyop-
yalı kadın ve kız çocuklarının iki çeşit 
yemek hazırlamakla mükellef oldukla-
rı, birinin erkekler için, içinde etin ve 
gerekli besinsel proteinin bulunmadığı 
diğer yiyeceği de kendileri için hazır-
ladıkları belirtiliyor. Çoğumuz “Türk 
erkekleri et yemeyi çok sever” sözünü 
de duymuştur diye umuyorum. Söy-
lenen, veganlığa karşı savunma nite-
liğinde yürütülen bir argüman olma-
sından öte, aslında erkekliğe ve “soylu 
ırk” olan Türklüğe bir övgü düzüyor. 
Bu da türcülüğün cinsiyetçilikle ve 
diğer ayrımcılık biçimleriyle ne kadar 
yakın ilişki içinde olduğunu gözler 
önüne seriyor. Sütünden yararlanılan 
ineklerin, keçilerin, yumurtasından ya-
rarlanılan tavukların durumu, beden-
leri ve emekleri patriyarkal kapitalist 
düzen ve erkekler tarafından sömürü-

Neden vegan bir feminizm, neden 
feminist bir veganlık?

Gizem Aslan

Vegan bir feminizm ve feminist bir veganlık, özgürlük ve adalet çağrısının 
olmazsa olmazıdır
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len biz kadınların içinde bulunduğu 
durumdan hiçbir şekilde farklı değil. 
Küçüklüğümüzden beri dinlediğimiz 
masallarda ya da mitolojik anlatılar-
da da “Kral bir oturuşta aslanı mide-
sine indirdi” gibi kralın eril gücünü 
ve kudretini yansıtan ifadelere ya da 
Tanrıların hayvan suretine bürünmesi 
gibi olaylara rastlamışızdır. Toplum-
sal cinsiyet rolleriyle paralel olarak 
masalların ve mitolojinin okuyucular 
üzerinde içselleştirdiği bu tanımlama 
ve kurgular, erkeğin gücünü, kudretini 
ve üstünlüğünü pekiştirirken genellik-
le meyve ve sebzelerle özdeşleştirilen 
kadınlar, doğurganlığın, bereketin ve 
itaatkârlığın simgesi halinde biz oku-
yuculara sunulur. Günümüze döndüğü-
müz zaman da, karma bir grupla pik-
nik yaptığınızı hayal edin. Pikniklerin 
olmazsa olmazı mangalda eti pişiren 
ve o sırada sofrayı hazırlayan kişilerin 
toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız 
olarak bu görevleri üstlendiğini söy-
leyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Gücün 
ve üstünlüğün simgesi olan eti pişire-
cek kişi kuşkusuz erkek(ler) olacaktır. 
Bu doğrultuda veganlık da efemine ve 
aşağı bir yaşam biçimi olarak ataerkil 
ve türcü toplumun hedefi haline gelir.

Sadece cinayet ve sömürü tabii ki 
de “et” değildir. Anne sütünün ardın-
dan gerekmediği halde tükettiğimiz 
hayvansal süt, aslında insan harici 
hayvanlar üzerine kurulmuş insan türü 
tahakkümünün yarattığı bir beden sö-
mürüsü, bedensel ve yaşamsal hak 
ihlalidir. Mezbahalarda, sırf insanlara 
hizmet etmesi için ineğin sütü, buzağı-
ya verilmemekle birlikte inekten daha 
çok süt elde etmek için sunni dölleme 
gibi yöntemlerle hayvanlara tecavüz 
ediliyor. Ama hayvanların bedenleri-
nin sömürülmesi endüstriyle sınırlı de-
ğil. Aslına bakarsanız inek gibi evcil-
leştirilmiş hayvanların varlığı, hayvan-
ların mal ve kaynak olarak görülmesi 
sonucu meydana geldiğinden mücade-
le etmemiz gereken bu türcü sistemdir; 
sadece endüstrileşme değil. Tavuklar 
da sadece yavrulamak için yumurtla-
mazlar, bazı kadınların adet görmesi 
gibi bedensel fonksiyonları sebebiyle 
tavuklar da kimi zaman yumurtlarlar. 
Bu sebeple tavuğun yumurtasını al-
mak, yine onun nezdinde bir beden sö-
mürüsüne girer.

Yaşam formumuzda ve zihnimizde 
sağlam bir şekilde yerini almış türcü-
lük, günlük yaşantıda kurulan söylem-
lerle cinsiyetçilik ve kadın düşmanlı-
ğı paralelinde de karşımıza çıkıyor. 
Türkçe’de orospu anlamına gelen 
“bitch” kelimesi, cinsiyetçi ve kadın 
düşmanı bir ifade olmakla birlikte bu 

kelimenin bir diğer 
anlamı da dişi kö-
pektir. Bunun yanı 
sıra kadınlar, seks 
objesi olarak meşru-
laştırılıp aşağılana-
rak chick (tavuk) ve 
mad cow (deli dana) 
gibi hayvanlarla öz-
deşleştirilirler yani 
hayvanlar, kadınlar 
için bir aşağılanma 
aracına dönüşürler. 
Hayvanlar, bedenle-
rinin sömürüsüyle, 
kadınlar da beden 
ilişkisi altında hay-
vanlarla özdeşleşti-
rilerek köleleştiri-
lirler. Joan Dunayer 
de Türcülük ve Tür-
cülüğün Cinsiyetçi-
likle İlişkisi üzerine yazdığı makalede, 
cinsiyetçi söylemlerin kadınları aşağı-
ladığı gibi türcü söylemlerin de insan 
harici hayvanları aşağıladığını belirte-
rek türcü söylemlerin insan harici hay-
vanların hissedebilirliğini, bireysel-
liğini ve otonomisini bertaraf ettiğini 
ifade etmektedir.3

Uzun yıllardır sürdürülen hayvan 
hareketi de patriyarkal zihniyetten 
azade değildir. Kadınların tek tip kadın 
formuyla resmedilerek kürk giydikleri 
ya da hayvanların deneye tabi tutul-
ması sonucunda üretilen makyaj mal-
zemelerini kullanmalarından hareketle 
hayvan hareketinin hedefi haline gel-
mesi ve pornografik bir teşhirin malze-
mesine dönüştürülerek ya da metalaş-

tırılarak özellikle erkeklerin vegan ol-
ması için kullanılması, feminist olma-
yan bir vegan hareketin de sömürü ve 
ayrımcılığı tekrar ürettiğinin kanıtıdır. 
Vegan Feminist Ağı sitesinin yazarla-
rından Abolisyonist Vegan Feminist 
Corey Wrenn, “Vegan Yiyeceklerin 
Cinsel Politikası” (Sexual Politics of 
Food) isimli makalesinde; bazı vegan 
yemek kitaplarında veganlığın, ya ka-
dınların idealeştirilmiş stereotip bir 

beden formuyla özdeşleştirilip erkek-
lerin hem damak hem de göz zevkine 
sunulması ya da (gerçek) erkeklikle 
ilişkilendirilmesi sebebiyle toplumsal 
cinsiyet normlarını inşa ettiğini belirt-
mektedir. 4

İspanya’daki feministlerin dediği 
gibi “Devrim ya feminist olacak ya da 
hiç olmayacak.” Ama hayvanların ye-
nilmeye ve sömürülmeye devam etti-
ği bir devrimin de devrim olmayacağı 
aşikar. Veganlık, en başta hayvanlar 
ama tüm hissedebilir canlılar için ada-
let isteğidir ve şiddete karşı atılmış en 
güçlü adımlarla önce kendimizden baş-
layarak yaşam formumuzu hayvanların 
mal ve kaynak olarak kullanılmaması 
için dönüştürmek, hayvan tüketimini 
ve kullanımını topyekün olarak reddet-
mektir. Vegan olmak kolay, mümkün 
ve sağlıklıdır. Feminizm, patriyarkayı 
ve eril tahakkümü sona erdirecekse 
bunu türcülüğü sürdürerek yapamaz. 
Hayvan hareketindeki cinsiyetçilik ve 
eril tahakküm de feministler olmadan 
sonlanamaz. O yüzden vegan bir fe-
minizm ve feminist bir veganlık, öz-
gürlük ve adaletin çağrısının olmazsa 
olmazıdır.  
___________________________
1 Adams, Carol J., Pornograhy of Meat 
(Türkçesi: Etin Pornografisi) New York: The 
Continuum International Publishing Group, 
2004.
2 Adams, Carol J., Sexual Politics of Meat 
(Türkçesi: Etin Cinsel Politikası) New York: 
The Continuum International Publishing 
Group, 2010.
3 Joan Dunayer’in yazısı: http://www.nonhu-
manslavery.com/english-and-speciesism
4 Corey Wrenn’in yazısı: http://veganfemi-
nistnetwork.com/category/sexualization/
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MOR ÇATI’dan

6284 Sayılı Kanun nasıl uygulanıyor?
Sağlık, eğitim gibi temel hakları için kurumlardan gizli kayıt talep eden kadınlar, 
bu haklarına erişseler bile yetersiz teknik altyapı nedeniyle şiddet uygulayan 
tarafından kolayca bulundular

Erkek şiddetine karşı müca-
delede önemli bir kazanım 
olan 6284 sayılı kanun Mart 
2012’de yürürlüğe girdiğin-

den beri, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın kadına karşı şiddeti önle-
mede hükümetin neler yaptığını göster-
mek için sıklıkla dile getirdiği bir “ye-
nilik” olarak sürekli vitrinde tutuluyor. 
Yasayla beraber kurulan Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ise şid-
dete karşı sosyal hizmetleri tek bir çatı 
altında toplayan koordinasyon merkez-
leri olarak 2012’nin Kasım ayında pilot 
illerde açıldı. 

6284 Sayılı Kanun’un hazırlanma 
sürecinde 241 kadın örgütünün oluştur-
duğu Şiddete Son Platformu, yeni çıka-
cak kanunun şiddete karşı mücadelede 
etkili olması için bir önceki kanun olan 
4320 Sayılı Kanun’un uygulamalarında 
görülen aksaklık ve eksikliklere daya-
narak öneriler sundu. Sunulan değişik-
liklerin bir kısmı Bakanlar Kurulu’nda 
son anda değiştirildi ve kanun yürürlüğe 
girdi.

Mor Çatı, Nisan 2013- Nisan 2014 
arasında dayanışma merkezinde ve sı-
ğınakta dayanışma kurduğu kadınların 
deneyimlerinden ve kanunun uygulan-
masıyla ilgili yetkilendirilmiş kurum-
lara Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 
sorduğu sorulara verilen yanıtlardan 
yola çıkarak, 6284 Sayılı Kanun’un uy-
gulamasına ilişkin bir rapor hazırladı. 
Mor Çatı’nın raporu, bir kez daha, kâğıt 
üstündeki değişikliklerin uygulamada 
karşılık bulamadığını ve kadından yana 
bakış açısına sahip olmayan kanun uy-
gulayıcılarının, kadınlar için şiddetle 
mücadelelerinde nasıl zorluklar yarat-
tıklarını gösterdi.

Kanunun tedbir kararının verilme-
siyle ilgili maddesinde “Koruyucu ted-
bir kararı verilebilmesi için, şiddetin 
uygulandığı hususunda delil veya belge 
aranmaz” deniliyor. Ancak önleyici ted-
bir kararları hakkında kararın gecikti-
rilmeksizin verileceği dışında bir ifade 
yok. Buna ilişkin eleştiri, Şiddete Son 
Platformu tarafından yapılan basın açık-
lamasında dile getirilmişti. Hâkimlerin 
dosya üzerinden ve şiddetin yazılı ola-
rak belgelenmesini aramaksızın, dosya-
nın kaydedildiği gün tedbir kararı vere-

ceği yönündeki düzenlemenin son anda 
taslaktan çıkarılması, bir önceki kanu-
nun kazanımlarının geri alınması olarak 
yorumlanmıştı. Bu durumun uygulama-
daki karşılığının sonuçları da görülmeye 
başlandı. Örneğin; şiddeti ayrıntılı bir 
biçimde tanımlayan ve her türlü şiddete 
ilişkin önlem alınabileceğini vurgulayan 
6284 Sayılı Kanun’dan faydalanmak 
için kolluğa ya da aile mahkemelerine 
başvuran kadınların deneyimleri, fizik-
sel bir yaralanma olmadığı durumlarda 
kadınların şikâyetlerinin dikkate alın-
madığını gösteriyor. Darp söz konusu 
olmadığında, aile mahkemelerinden çı-
kan kararların kısa süreli olması dikkat 
çekiyor. Somut delil olmayan durum-
larda kararların alınması ise zorlaşıyor. 
Daha önce şiddet uygulayanı kanun 
kapsamında uzaklaştıran, süre bitimin-
de tekrar karar çıkarmak üzere başvuran 

kadınlar, bu süreçte şiddet uygulayan 
kendisine saldırmadığı, dolayısıyla delil 
sunamadıkları için yeniden karar çıkar-
makta zorlandıklarını aktardılar. 

Kanun kapsamında “tüm aile birey-
lerinin” koruma kararından faydalana-
bilmesi, şiddet uygulayan erkeklerin de 
delil, tanık, duruşma vs. olmadan karar 
çıkarmak için başvurabilmesinin önünü 
açtı. Şiddete maruz kalan kadınlara kar-
şı, şiddet uygulayana yaklaşmaması için 
karar çıkarıldı. Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi adına çıkarılan kanundan, 
kanunun ruhuna aykırı olarak, erkekler 
de yararlanabildi. 

Yasayla beraber gündeme gelen 
önemli bir yenilik de mülki amirlikle-
re verilen yetkiydi. Mülki amirliklerin 
6284 kapsamında vermesi gereken geçi-
ci maddi yardım, mesleki danışmanlık, 

iş bulma desteği, geçici barınma yeri 
desteği, psikolojik destek, kreş desteği 
gibi desteklerin kanunun çıkmasından 
bu yana iki yıl geçtiği halde hâlâ ve-
rilmediği, hatta birçok mülki amirlikte 
yetkililerin konuyla ilgili bilgi sahibi 
dahi olmadığı görüldü. İzlemenin yapıl-
dığı sürede, yasa kapsamında sorumlu-
luğu bulunan kollukla ilgili birçok kadı-
nın olumsuz deneyimi olduğu görüldü. 
Polis merkezlerinde çoğunlukla konuya 
ilişkin bilgi sahibi olmayan kolluk yet-
kililerinin olduğu, karakollarda nasıl bir 
yönlendirme yapılacağı konusunda da 
yeterli bilginin olmadığı görüldü.

Mor Çatı olarak, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı’na, 6284 sayılı kanun 
kapsamında mülki amirlik ve mahke-
melerce alınan tedbir kararlarına ilişkin 
bilgi edinme kanunu uyarınca sorduğu-
muz soruya Bakanlık tarafından verilen 
cevaba göre, yasanın yürürlüğe girdiği 
20.3.2012 tarihinden Şubat 2014’e ka-
dar Türkiye genelinde 26.504 koruyucu, 
183.215 önleyici tedbir kararı verilmiş. 
Aynı soruda, tedbir kararlarını ihlal 
eden kimseler hakkında zorlama hap-
si talebi ile açılan dava sayısı ve dava 
sonuçları hakkında da bilgi istendi. Ve-
rilen yanıtta kanunun yürürlüğe girdiği 
20.3.2012’den dilekçeye yanıt verilen 
6.3.2014’e kadar, 2917 şiddet uygulaya-
na, önleyici tedbir kararını ihlal etmesi 
nedeniyle zorlama hapsi kararı verilmiş 
olduğu bildirildi. Önleyici tedbir karar-
ları sayısıyla verilen zorlama hapsi ka-
rarlarının sayısı arasındaki ciddi fark, 
şiddet uygulayanların çoğunun kararı 
ihlal etmediğinin değil, birçok ihlalin 
cezalandırılmıyor olduğunun gösterge-
si. Yani, tedbir kararını ihlal eden er-
kekler, kadınların ihbarına karşın çoğu 
zaman ceza almadılar. Birçok kadın bu 
durumun şiddet uygulayanı cesaretlen-
dirdiğini ve kanunun caydırıcılığının 
önünde engel teşkil ettiğini belirtti. 

Bakanlığın yanıtına göre, kanunun 
yürürlüğe girmesinden itibaren, 371 
kadına geçici maddi yardım yapılmış. 
Yardım talep eden kadın sayısı verilme-
mekle beraber önleyici tedbirden fayda-
lananların sayısı bu rakamın ne kadar 
düşük olduğunu gösteriyor. Mor Çatı’da 
dayanışma içinde olduğumuz kadınlar, 
kanun kapsamında geçici maddi yardım 
haklarına yazılı olarak başvuru yaptıkla-
rında dahi yanıt alamadılar. Yasada ka-

Açelya Uçan

Mor Çatı’nın raporu, bir 
kez daha, kâğıt üstündeki 

değişikliklerin uygulamada 
karşılık bulamadığını 

ve kadından yana bakış 
açısına sahip olmayan 

kanun uygulayıcılarının, 
kadınlar için şiddetle 
mücadelelerinde nasıl 
zorluklar yarattıklarını 

gösterdi
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dın ve çocukların can güvenliği için her 
türlü resmi işlemde gizlilik konusunda 
önlem alınacağı, kayıtların gizleneceği 
belirtildi. Oysa e-devlet sistemiyle git-
tiği her kurumda kayıt altına alınan ka-
dınlar ve çocuklar, şiddet uygulayanın 
kendilerini bulmasını istemedikleri du-
rumlarda gizli kayıt yaptırmakta zorlan-
dılar. Sağlık, eğitim gibi temel hakları 
için kurumlardan gizli kayıt talep eden 
kadınlar, bu haklarına erişseler bile ye-
tersiz teknik altyapı nedeniyle şiddet 
uygulayan tarafından kolayca bulundu-
lar. 

6284 Sayılı Kanun’da hâkim tarafın-
dan verilecek koruyucu tedbir kararla-
rından biri de kadınların tanık koruma 
kanunu uyarınca kimlik ve diğer bilgi-
lerinin değiştirilmesidir. Bakanlık, bilgi 
edinme sorusuna verdiği yanıtta, 123 
kadının kimlik bilgi ve belgelerinin bu 
kapsamda değiştirildiğini belirtti. Kim-
lik bilgilerinin değişmesinin, yeterli bil-
giye sahip olmayan personel ve teknik 
altyapı eksikliği nedeniyle yarattığı zor-
lukların yanında, kadın ve çocuklar için 
psikolojik anlamda da olumsuz sonuçla-
rı beraberinde getirdiği görüldü. Kimlik 
değişimine ihtiyaç duyulmadan kadın 
ve çocukların korunabileceği mekaniz-
maların bir an önce devreye girmesi, 
gizlilik kararının kadın ve çocukların 
tüm kimlik bilgileri değişmeksizin uy-
gulanması, kanunun kadınları güçlen-

dirmesi için oldukça önemli. Erkekler 
hayatlarına devam ederken, şiddetten 
uzaklaşmak isteyen kadınlar kendilerini 
gizlemek ve hayatta kalmak için müca-
dele etmek zorunda kalıyorlar.

Kadınların anlatılarında, kanun uy-
gulayıcılarının ve sosyal hizmet perso-
nelinin tutumuyla ilgili de birçok sorun 
olduğu görüldü. Çoğunlukla erkek olan 
kanun uygulayıcılarının, kadınları suçla-
yıcı bir tavır sergilemelerinin kadınların 
haklarından faydalanmasının önündeki 
önemli engellerden biri olduğunu gör-
dük. Özellikle cinsel şiddet yaşayan ka-
dınların çoğu, sanki suçlu olan kendile-
riymiş gibi hissettirildiklerini belirttiler. 
Şiddete karşı mücadelede yetki verilen 
kurumlarda sıklıkla uygulanan yöntem-
lerden biri bezdirme diyebiliriz. Birçok 
kadın, şiddet uygulayanı şikâyet etmek 
için başvurdukları karakollarda “şikâyet 
etsen de bir şey çıkmaz, sonra daha kötü 
olur” denilerek şikâyetçi olmaktan vaz-
geçmelerinin teşvik edildiğini paylaştı. 
Kadınlara, şiddet uygulayanın zaten 
ceza almayacağı ve şikâyetçi olduğu 
için daha fazla saldırganlaşabileceği, 
sığınakların çocuklarla kalmaya uygun 
yerler olmadığı ya da çocuğuyla gide-
meyeceği, buralarda kadınların “kötü 
yola” düşürüleceği imalarında bulunul-
duğu tespit edildi. 

Yasada vaat edilen sosyal hizmeti 
sunacak birimler henüz kurulmuş değil. 

14 pilot ilde hizmet sunan ŞÖNİM’lerin 
sayılarının yetersizliği bir yana, bu mer-
kezlerde sunulan hizmetin de kadınları 
güçlendirmenin çok uzağında olduğu 
görülüyor. 7/24 esasına göre ve şiddete 
maruz kalan kadınların “oradan oraya” 
gitmesinin önüne geçmek için hizmet 
vereceği duyurulan ŞÖNİM’lere baş-
vuran kadınların, sığınak için karakola, 
hukuki destek için Baro’ya, nakdi yar-
dımlar için mülki amirliğe, iş bulmak 
için İŞKUR’a yönlendirildiği ve bu 
yönlendirmelerin de sistemli yapılma-
dığı, saat 17.00 itibariyle kendilerine 
destek verecek görevli bulamadıkları da 
dile getirilen diğer sorunlar. 

6284 Sayılı Kanun kadınları koru-
muyor. Bu yazıyı yazarken Bakan Ay-
şenur İslam, “Bizdeki bilgilere göre 
koruma altında öldürülen herhangi bir 
kadın yok” dedi. Oysa bianet’in basında 
çıkan haberlerden derlediği bilgiye göre 
2014’ün ilk 6 ayında 11 kadın; 2013’te 
ise 10 kadın koruma tedbir kararları sü-
rerken öldürüldü. Var olan eksiklikler 
görmezden gelinip yasa ve yönetmelik-
ler oluşturulurken, “aileler yıkılmasın” 
diye muğlak bırakılan ifadelerle hakla-
rına erişmeleri uygulamacıların insafına 
bırakılan kadınlar, tüm bu zorluklara 
rağmen hayatta kalmak ve “şiddet yuva-
sı olan o aileler”den çıkmak için müca-
dele etmeye devam ediyorlar.  
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ÖYKÜ

Kendimi bildim bileli ayıp 
günah yasak sarmalında de-
netlenen, toplumun herhan-
gi bir kulvarında yol alan 

kadınlardan biriyim. 
Hangi kulvarda olduğumun hiç öne-

mi yok. Okula gönderilmeyen, üstelik 
yoksul biri olabilirim. Yoksulluktan 
mıdır bana yaşatılanlar yoksa abilerim 
giderken okula, “Okuyup da ne olacak 
kız çocuğu” demelerden mi? Düşün-
menize gerek yok. Adıma karar veren-
lerin haklı gerekçeleri vardır nasıl olsa. 
Hem okula ne gerek vardı ki! 
Sistemin ailemdeki sözcüleri 
annemin eline tutuşturdukları 
listede öğrenmem gerekenleri 
çoktan belirlemişlerdi. Ev içi 
emeği öğretilip sömürülmem 
meşrulaştırılırken, bedenimin 
bir emanet gibi ailedeki er-
keklerin korumasında olduğu 
sezdiriliyordu. Bir başka erke-
ğe “ak pak” teslim edilene ka-
dar zimmetliydim onlara. İşte 
tam da bu yüzden “eğlenile-
cek-evlenilecek kız” ayrımını 
sular seller gibi ezberlettiler, 
erkekleri dâhil etmeden. Ka-
dının cinselliği ayıptı, günahtı, 
kocaya saklanmalıydı; ancak 
evlendiğinde özgürce yaşardı 
cinselliğini. Öğretilen buydu. 
Kırmızı kuşağımla, “arımla 
namusumla” evlendim. Başka 
erkeklerle konuşmamım bile 
olay olduğu bekârlık hayatım-
dan birdenbire bir adamla aynı 
yatağa savruldum. Artık cin-
sellik serbest serbest olmasına, 
ama öyle saklanmışım ki erkek-
lerden, kadın cinselliğinden; 
utanmaktan, sıkılmaktan kor-
kudan helak oluyorum, özgür 
bir cinsellik yaşayamıyorum. 
Üstelik hal böyleyken nasıl benden üs-
tün bir performans bekler kocam, onu 
da anlamış değilim. Sistemin ailemde-
ki sözcülerine göre her şey normal ama 
ben bu yükü kaldıramıyorum. Onların 
yüzüne bakamıyor kendimi suçlu ve 
“basit” hissediyorum. Şimdiye kadar 
konan cinsellik yasaklarının birdenbi-
re kaldırılması bana hiç özgürlük gibi 
gelmiyor. Kâbusa dönüyor geceler, ka-
sılmaktan, suçluluk duymaktan, tövbe 
estağfurullah çekmekten tükeniyorum. 
Özgürlük bunun neresinde?

Diyelim ücretli bir işim yok ama 
diplomalarım var, yoksul da değil ai-

lem. Ama bana öğretilenler ve yaşa-
tılanlar da çok farklı değil. Orta sınıf 
ailenin kızı ve aynı sınıftan bir aileye 
gelin olmam bir şey değiştirmiyor. 
Kocamın eski sevdaları ulu orta anla-
tılırken, benim öğrencilik yıllarımdaki 
flörtlerim köşe bucak saklanıp duyul-
masından korkuluyor. Erkeğin elinin 
kiriymiş, ama benim yüz karammış. 
Kocamın “çapkınlıklarına” ses edemi-
yorum, hatta elden günden saklıyorum. 
Erkektir yapar ne de olsa, elinin kiri 
ya, aklanması çok kolay. Ama çapkın 
olan kadınsa eğer, çevremdeki kadın-
lara ben de katılıyor, hep birlikte deşif-
re ediyor, kınıyor, dışlıyoruz. Onunki 

“çapkınlık” değil zaten, “basitlik, dü-
şüklük”. Özgürlük denen şey insan tü-
rünün birinde hoş görülürken diğerin-
de nahoş. Özgürlük bunun neresinde?

Diyelim ki yüksek tahsilimi yap-
tım, çok iyi bir işim, gelirim, mevkiim 
makamım var. İş seyahatlerimin birin-
de ilişkim oluyor birkaç günlük. Ölü-
yorum vicdan azabından takip eden 
günlerde. Çevrem, ailem, kariyerim, 
anneliğim, eşliğim, sevgililiğim, evlat-
lığım, komşuluğum üzerime yürüyor 
başımı yastığa koyunca. Hesap soru-
yorlar. “Aldatmak” suçuyla yargılanı-
yorum gece boyunca. Bedenimi ben-

den çok sahiplenenlerin üç el, beş el 
ateş eden gözleri varken kâbuslarımda, 
özgür cinselliğim var diyemiyorum. 
Üzerimde var olan baskı, kendime 
yaptığım şiddete dönüşüyor. Özgürlük 
bunun neresinde?

Diyelim ki özgürüm diyor ve ya-
şıyorum cinselliğimi özgürce. Her an 
herkesle cinsellik yaşayabilir ya da 
yaşamalı şiddeti karşıma çıkıyor bu 
kez. “Neden hayır?” diye sorulabili-
yor. “Muhafazakâr mıyım” yoksa! İs-
temiyor olamaz mıyım? Ben özgürüm 
diyorum demesine de, kimi zaman 
yatağı herkese açık “kolay” bir kadın, 

kimi zaman da “muhafazakâr” 
olabiliyorum partnerimin zih-
ninde. Tıkıyorum kulağımı 
tüm fısıldaşmalara ama, acı 
çekmiyorum desem yalan olur. 
Özgür müyüm cidden? Yoksa 
erkeklerin nemalandıkları bir 
durum mu oluşuyor bir kadın 
olarak cinsel özgürlük savaşı-
mı verirken! Partnerim “özgür 
kadınıyla” ilişkisini sürdürür-
ken, görünen hayatına “evle-
nilecek kızı” dâhil edebiliyor. 
Derdim “evlenilecek kız” ol-
mak değil aslında, ama duyar 
gibi oluyorum onun içinden 
geçenleri… Bir girdabın için-
de dönerken buluyorum ken-
dimi düşününce de. Pes etmek 
direnmek arası gidip gelirken 
direnmeyi seçsem de, her iki 
durumda da canımın yandığı 
gün gibi aşikâr.

Cinsellikteki rolleri erke-
ğe haz, iktidar, güç; kadına 
ezilme, ayıp, günah, vazife 
olarak biçen egemen düşünce 
var olduğu sürece bu girdapta 
dönüp durmam olası. Bu zih-
niyet zaten kadının cinselliğini 

görmezden geliyor. Görmezden gelme-
yenlerin de özgür kadını oturttukları 
kategoride fikir ile zikirleri çelişki ha-
linde. Asıl olan kadınların direnişiyle 
bu düşüncenin zaman içinde varlığını 
yitirmesidir. Zira bu bakış açısı var 
olduğu sürece kadının özgür cinselli-
ği ile özgürlük alanı açılan erkek, bir 
o kadar pervasız olabiliyor. Hal böy-
le olunca, acı çeksem de diyorum en 
doğrusu direnmek! Ne vakte kadar 
bilemem de, gün olur devran döner 
“evlenilecek kız” bulamaz olurlar ya, 
belki de o zamana kadar.  

Özgürlük mü? 

 S. Dilek Şentürk

Cinsellikteki rolleri erkeğe haz, iktidar, güç; kadına ezilme, ayıp, günah, vazife 
olarak biçen egemen düşünce var olduğu sürece bu girdapta dönüp durmam olası. 
Bu zihniyet zaten kadının cinselliğini görmezden geliyor…

İllüstrasyon: Özlem Çelik
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E limizde farklı bir kitap tu-
tuyoruz. Kimilerinin satın 
almak isterken kitapçıya so-
ramayacağı, mağazada gör-

düğünde eline alamayacağı, metroda 
vapurda gönül rahatlığıyla kapağını 
göstere göstere okuyamayacağı bir ki-
tap. Ne yazık ki durum bu. Hâlâ ka-
pağında “Yaşasın Orgazm” yazan bir 
kitabı okuyan ahlâk yoksunu kötü kız-
larız. 

Orgazm olmak bir kadın için önem-
li bir konu. Ve önemli bir tabu. Bugün 
toplum genelinde kadınların bizzat 
orgazmın ne olduğunu nasıl olduğunu 
sorguladığını biliyoruz. Gizli kapaklı, 
içten içe, sessizce. Olmak, olmamak, 
olabilmek... Kadın mastürbasyonu, 
kadının bedenini tanıması, cinselli-
ğin keşfi, ilginç denemeler, fanteziler, 
oyuncaklar, güvenli seks, ince seks 
tüyoları vb. ilgimizi çeken, özgürce 
konuştuğumuzda yadırgandığımız, 
eleştirildiğimiz konular. Her kapalı 
kapının ardında konuşulmayı bekle-
yen onca şey birikiyor böylelikle. Bu 
kapıların ardındakiler birilerini kor-
kutuyor, saklanması birilerine hizmet 
ediyor, sahneye çıktıklarında birileri 
utanıyor, birileri çıplak kalıyor. Çıplak 
kalmak doğal bir şey oysa. Çıplakken 
bedeninizi görebilirsiniz. Memelerini-
zin yuvarlaklığını, göbeğinizin deliği-
nin biçimini, kollarınızın gövdenizin 
iki yanında nasıl sallandığını, vajina-
nızın şeklini inceleyebilir, kendinizi 
görmekle ilgili bir şeyler yapmış ola-
bilirsiniz. Bunu rahatlıkla yapabilirsi-
niz. Bir aynanız vardır. Üstünüzdeki-
leri çıkarmanız yeterlidir. Zihnin hiç 
erişmediğiniz, erişmek istemediğiniz 
kıvrımlarında gezinmek, kapalı kapı-
ları açmak işte bu kadar kolay değil. 
Önce zihnin kıvrımlarında bekleyenler 
var. Anneniz, babanız, anneanneniz, 
alt komşu Ayla, ilkokul öğretmeniniz, 
okul müdürünüz, okuduklarınız, izle-
dikleriniz, o kıvrımlarda bekleşiyorlar. 
Sonra, hadi diyelim, içeridekilerle he-
lalleştiniz, kapıların önünde bekleyen-
ler var. Ağzınızı açtığınız anda, Aa! 
diyorlar, ayıp, diyorlar. Gerisini anla-
dınız. Kıvrımlar ve kapılar...

Aganta Kitap’ın yayımladığı Ya-
şasın Orgazm yalnızca yukarıda söz 
ettiğimiz nedenlerle insanın içini bu-
rabilir. Çünkü oldukça eğlenceli bir 
kitap. Tatlı ve cesur görseller, şakacı 

başlıklar, güncel 
film ve dizilerden 
alıntılar ve birinci 
ağızdan tanıklık-
lar dudağınıza bir 
gülümseme ve 
zihninizin gizli 
kalmış kıvrımla-
rına bir pence-
re konduruyor. 
Merakla ilerli-
yor, neyi ne ka-
dar bildiğinizi 
kontrol ediyor, 
bilmedikleri-
nizde zaman 
geçiriyor, bel-
ki deneyimle-
rinizi gözden 
geçiriyorsu-
nuz. Yakın 
arkadaşınızla 
kıkırdayarak 
f ı s ı l d a ş a -
rak konuş-
tuğunuz ve 
hatta belki 
konuşama -
dığınız pek 
çok konu bu 
kitapta yer 
alıyor. 

Peki bu kitabı kim yazmış? 
(Freud’un vajinal orgazm teorisi he-
pimizi nasıl da ters köşeye yatırmıştı. 
Kime güveniyoruz?). ABD’de ülke 
çapında tanınan yazar çift, Dorian ve 
Marshall, kadın orgazmı konusunda 
seks eğitmenleri. Son sekiz yılda üni-
versitelerde, yetişkin sağlığı eğitim 
merkezlerinde, konferanslarda kadın 
orgazmı, sağlıklı cinsellik, güvenli 
seks, gay, lezbiyen, biseksüel, trans-
gender konuları üstüne 450’den fazla 
seminer vermişler. Bu kitabı da kadın 
orgazmı uzmanları, yeni başlayanlar 
ve ikisinin arasındakiler için yazdıkla-
rını söylüyorlar. Oral seks, anal seks ve 
cinsel birleşme üstüne önerilerde bu-
lunup anketlerini yanıtlayan 2000’den 
fazla insandan duyduklarını aktarıyor-
lar bizlere. Bunu eğlenceli bir dille, şa-
kacı başlıklarla, karikatürize görseller-
le yapıyorlar. Böylelikle yakın bir ar-
kadaşınızla bu konularda nasıl sohbet 
ediyorsanız, kitabı da aynı duyguyla 
okuyorsunuz. Burada bir soru geliyor 
aklımıza: Bu konularda konuşurken 
eğlenmeye neden ihtiyaç duyuyoruz? 
İlginç. Ama bu yazının konusu değil. 
Yine de küçük bir dokundurma yap-

madan geçmeyelim. Utanmanın 
ciddiyetle ilgili bir sorunu var. 

Bölüm başlıklarından bazılarını sı-
ralarsak hem ele alınan konularla ilgi-
li fikir verebilir hem de kitabın dilini 
gözler önüne serebiliriz. “Tavşancığı 
Okşamak: Mastürbasyon ve Kadın 
Orgazmı”, “Demek Orgazm Olmak 
İstiyorsun?”, “Aşağı, Daha Aşağı Be-
beğim: Oral Seks ve Kadın Orgazmı”, 
“G Noktayı Koyar: G-Noktası ve Ka-
dın Boşalması”, “Vibratörler, Oyuncak-
lar ve Piercingler, Amanın!”, “Gururla 
Gelmek: Lezbiyen, Biseksüel ... , “Arka 
Kapıyı Çalmak”...

İddialı başlıklar, cesur anlatımlar 
kimleri nasıl ilgilendirecek, bilmiyoruz. 
Çoksatar kitapların tutkulu alıcıları plaj-
larda bu kitabı gazete arasında mı oku-
yacaklar, bunu da bilmiyoruz. Dileriz 
birileri bunu bireysel eylemlere dönüş-
türsün. Zor. 

Küçük ama kararlı adımlar. İçimizde 
bekleşenler silinecek. Kapılarda bekle-
yenler kovulacak. Konuşarak, bıkma-
dan usanmadan anlatarak, okuyarak.

Anekdot: Bir gün elimde masaj ale-
tiyle anneme yakalandım. Boynun mu 
ağrıyor, dedi. Hayır, dedim. Manalı 
bakıp gitti.  

Kıvrımlar ve kapılar
Derya Demircioğlu

KİTAP

Dorian Solot ve Marshall Miller, Yaşasın Orgazm, Çev: 
Deniz Aycan, Aganta Kitap Yayınevi, Haziran 2014, 295 s. 
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İzmir Feminist 
Kolektif faaliyetlerini 
sürdürüyor

İlk adımı 2013 Karaburun Bi-
lim Kongresinde atılan İzmir 
Feminist Kolektif (İzFK), Ocak 
2014’te yapılan toplantı ile kurul-
du. İzmir’de bulunan farklı yapı-
lar altında örgütlenmiş feminist-
leri ve bağımsız feministleri aynı 
çatı altında buluşturarak feminist 
eylemliliği, dayanışmayı geliş-
tirmeyi amaçlayan Kolektifin ilk 
eylemi 14 Şubat’ta, “14 Şubat’ta 
sermaye kazanıyor, aşk değil”, 
“Hediye değil özgürlük”, “Özgür-
ce sev, parasız sev”, “14 Şubat’ı 
kutlamıyorum çünkü 14 yaşın-
da binlerce anne var” sloganları 
ile gerçekleşti. Kolektif ayrıca 8 
Mart 2014’te İzmir’de ilk Femi-
nist Gece Yürüyüşünü gerçekleş-
tirdi.

Serpil Erfındık cinayeti davası
 İzmir’de 15 Aralık 2013 tarihinde koru-

ma kararının kalktığı gün, eski eşi tarafından 
öldürülen Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Serpil Erfındık cinayet davasının 
ikinci duruşmasında da, olayın planlı ve yar-
dım alınarak gerçekleştiği yönündeki iddia-
lar sonuçsuz kaldı. Sanığın kardeşinin, Er-
fındık öldürüldükten sonra kocası tarafından 
üzerinden alınan banka kartıyla bankadan 
para çekerken görüntüleri olmasına rağmen 
sadece tanık olarak dinlenmesine karar veril-
di. Duruşmaya, davaya müdahil olan Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu üye-
leri ve İzmir Barosu avukatları, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu yetkilileri katıldı.

Göçmen kadınlar yalnız değil
Beyazıt’ta toplanan ka-

dınlar, göçmen kadınların 
evlerde, işyerlerinde  ma-
ruz kaldıkları taciz, teca-
vüz, şiddet ve sömürüyü 
bir eylemle protesto ettiler. 
13 Temmuz’daki bildiri da-
ğıtımı ve yürüyüşte, bütün 
göçmenleri etkileyen ay-
rımcı, ırkçı ve insan hak-
larına aykırı uygulamaların 
kadınlar söz konusu oldu-
ğunda taciz, tecavüz ve er-
kek şiddeti ile çok daha vahim bir hal 
aldığı vurgulandı. 

Kadın örgütlerinin hazırladığı bil-
diride, “örneğin Beyazıt’taki küçük 
atölye sahiplerinin göçmen kadınlara 
yaygın olarak cinsel taciz ve tecavüz et-
tiklerini, hatta iş yerlerinde tecavüz için 
özel olarak oda ayıran patronların oldu-
ğunu da biliyoruz” ifadesi yer aldı. Ka-
dınlar, “göçmen kadınların maruz kal-

dığı her türlü sömürü ve cinsel şiddetin 
takipçisi olacağız ve bunu yapan iş yeri 
sahiplerini teşhir edeceğiz. Erkeklerin 
göçmen kadınlara karşı işledikleri suç-
ları tüm kadınlara karşı işlenmiş sayı-
yoruz” dediler.

Eylem yazılı ve görsel basında da 
yer buldu. Sonrasında CHP milletveki-
li Sakine Öz bu konuda TBMM’ye bir 
soru önergesi verdi.

TÜRKİYE’den

Ankara’da feminist-
ler ayda bir yapılan erkek 
şiddetine karşı oturma 
eylemlerinin yedincisini 
gerçekleştirdiler. 22 Ha-
ziran Güven Park oturma 
eylemlerinde Ankara Fe-
minist Kolektif’ten femi-
nistler “Biz acımızı öfkeye 
dönüştürdük”, “Buradayız 
ve mücadeleye devam edi-
yoruz!” dediler.

Ankara’da feministlerin oturma eylemi

Sözde ceza artırımı 
özde patriyarka

Kadının beyanını esas almayan ço-
cuklara karşı cinsel istismar suçunu de-
ğiştiren, suça maruz kalan kadın ve ço-
cuklar hakkında maruz kalınan suçun 
bedensel ve ruhsal olarak araştırılması 
süreçlerini kaldıran, kadına karşı şid-
det ve kadın cinayetleri konusunda tek 
bir düzenleme bile içermeyen 5. yargı 
paketi 20 ret oyuna karşı 200 oyla ka-
bul edildi.
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TÜRKİYE’den

Son 6 yılda kaç kadın öldürüldü sorusuna 
Adalet Bakanlığı’ndan yanıt

BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, 
Adalet Bakanlığı’na kadın cinayetlerine ilişkin 
8 Ekim 2013 tarihinde sunduğu soru önergesin-
de kadın cinayetlerinin sayısını, ilgili davaların 
ve yargılananların sayısını, ayrıca ceza alanların 
ve ceza indiriminden yararlananların sayısını 
sordu. Cevabı alıntılıyoruz:

“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kadına 
yönelik kasten öldürme eylemleri için özel dü-

zenleme bulunmaması, adli istatistiklerin sanık 
ve suç esasına dayalı olarak derlenmesi, mağdur 
esasına dayalı derleme yapılmaması ve farklı 
suç tiplerinin aile içi şiddet kapsamı içinde de-
ğerlendirilmesinin mümkün olması nedeniyle, 
soru önergesine konu edilen hususlarda ve talep 
edilen ayrıntıda Bakanlığımızda istatistik bilgisi 
bulunmamaktadır.”

 İş kazası değil katliam!
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın  Soma il-

çesindeki kömür madeninde çıkan yangın, 
resmi rakamlara göre 301 madencinin ölü-
müyle sonuçlandı. Olay, Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan 
iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geç-
ti. Yangın, vardiya değişimi sırasında mey-
dana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer 
altında kaldı. TBMM madenin güvenliğinin 
araştırılması teklifini facianın gerçekleşme-
sinden yalnızca yirmi gün önce reddetmişti. 
Yaşanan katliamın ardından bölgeyi ziyaret 
eden Erdoğan işçi yakınlarınca protesto edi-
lirken “Babamın katilinin burada ne işi var” 
diye bağıran genç bir kadını yumrukladı. 
Facia sonrası pek çok ilde Somalı kadınlarla 
dayanışma eylemleri gerçekleştirildi.  

Katliam son-
rasında Türkiye 
Kadın Dernekleri 
Federasyonu’nun 
(TKDF) çağrısıyla 
bağımsız kadın ve 
kurumlardan oluş-
turulan Soma için 
Kadın İnisiyatifi, böl-
gede ev ev gezerek resmi ve imam nikâhlı 
kadınlar ile kız çocuklarının durumunu ve 
çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. 
İnisiyatif, her facia sonrası “yeniden yapı-
lanma” döneminde çoğunlukla ihmal edilen 
kadınların, çoğu zaman olayın kendisinden 
daha ağır zorluklara maruz kaldığına dikkat 
çekerek, “Sistematik, cinsiyet eşitliğini esas 

alan, uzun vadeli psikolojik desteğe ve sosyal 
programlara ihtiyaç var” dedi. 

İzmir Toplumcu Psikologlar ise Soma ve 
Kınık’ta gerçekleştirdikleri taziye ziyaretleri, 
ev buluşmaları sonucunda maden işçisi eşi-
ni katliamda kaybetmiş kadınlar ve çocuklar 
için dayanışma ve oyun grupları oluşturarak 
Kınık’ta kiraladıkları mekânda yaz boyunca 
her cumartesi etkinlik gerçekleştirecek.

Hanime Aslan cinayeti 
davasında tarafız

Hanime Aslan boşandığı koca-
sı Hızır Zehir ve oğlu Dursun Zehir 
tarafından ölümle tehdit ediliyordu. 
11 Mart tarihinde “Hızır Zehir beni 
öldürecek” şikayetiyle açtığı davanın 
çıkışında, Çağlayan Adliyesi önünde, 
kendisine tahsis edilen koruma poli-
siyle birlikte Dursun Zehir tarafından 
öldürüldü. Davaya müdahil olan İs-
tanbul Feminist Kolektif “Hanime’yi 
öldürmeye azmettiren Hızır Zehir’in 
elini kolunu sallayarak dolaşması-
nı kabul etmiyoruz” açıklamasında 
bulundu.  Davanın 1. duruşmasına 
kalabalık bir şekilde katılan feminist-
lerin müdahilliği sonucunda Hızır 
Zehir azmettirme suçuyla tutuklandı. 
Davanın bir sonraki duruşması 21 
Ağustos’ta görülecek.

Pınar İkiz’in katiline 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis

Ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere 
olduğu kocası Abbas Şahin tarafından 
öldürülen Pınar İkiz cinayeti davası 2 
Temmuz’da sonuçlandı. Pınar’ın ka-
tili Abbas Şahin aldatıldığı iddiasıyla 
haksız tahrik indirimi almaya çalıştı, 
ancak İstanbul Feminist Kolektif’in 
takip ettiği davada ‘erkek adalet de-
ğil gerçek adalet’ uygulandı ve Abbas 
Şahin ağırlaştırılmış müebbet hapse 
mahkum edildi. 

“ K ı r m ı z ı 
rengi kuşak diye 
belimize bağla-
mak isteyenler 
var, biz fular diye 
boynumuza takı-
yoruz” diyordu 
canlı yayında. 
Kırmızı fuları, 
mor önlüğü ile 

meydanlarda sosyalist kadın kimliği ile bir Gezi 
direnişçisi... Aynı zamanda kırmızı fularının sos-

yalizm propagandası sayılarak 98 yıl hapis iste-
miyle yargılanması ile bir sembol haline geldi 
Ayşe Deniz Karacagil. Yüzünden hiç eksilme-
yen hayat dolu gülüşü ve tokat gibi sistemin 
yüzüne çarpan sözleri ile cesaret verdi:

Annesi Nuray Erçağan, “Alanya’da da ta-
mamı PKK’lılardan oluşan bir koğuşa gönde-
rildi. Biz cezaevi yönetimine itirazda bulunduk 
ancak kabul edilmedi. Deniz bu esnada koğuşta 
Kürtçe öğrendi, onlarla dertleşti ve en sonunda 
da isyan etti. Böyle olacağı belliydi”, diyerek 
çocuğunun kararına saygısını açıkladı.

Kırmızı fularlı mor önlüklü Ayşe Deniz

Kadın cinayetlerine 
karşı acil eylem!

Kadın cinayetlerine 
karşı Türkiye’nin birçok 
ilinde bir araya gelen 
feministler, kadın örgüt-
leri, meslek örgütleri ve 
siyasi partilerden kadın-
lar “Meclis olağanüstü 

toplansın, kadın örgütle-
riyle birlikte acil eylem 
planı oluşturulsun” ta-
lebiyle Temmuz ayında 
bir dizi eylem gerçek-
leştirdi. 
#KadınKatliamıVar 
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İran’da doğum oranını artırma kararı 
kadın hakları açısından endişe verici

İran’da da Türkiye’dekine benzer bi-
çimde doğum oranlarını artırma yönünde 
uygulamalar hayata geçiriliyor. İran’ın en 
üst devlet makamı konumundaki dini lide-
ri Ayetullah Ali Hamaney, yayınladığı 14 
maddelik kararnamede 76 milyonluk güç-
lü İran nüfusunu artırmanın ulusal kimliği 
ve batılı yaşam tarzının istenmeyen etkile-
rine direnci güçlendireceğini söyledi. Ha-

maney yaptığı açıklamada, nüfus büyük-
lüğünün egemen güç olmak ve ekonomik 
ilerleme sağlamak açısından da önemli 
olduğunu, doğum oranlarında son yıllarda 
yaşanan düşüşü telafi edecek etkin adımla-
rın atılması gerektiğini belirtti. 

Amerikan Merkezi Haber Alma Teş-
kilatı (CIA) Dünya Almanağı’na göre 
İran’da 1986’dan bu yana doğum oranı 

yüzde 3,2’den yüzde 1,2’ye geri-
lemiş durumdaydı. Aslında nüfus 
artırma çabaları, kadınların evde 
kalıp tüm zamanlarını çocuk ba-
kımına ayırmalarını teşvik ederek 
nüfusu neredeyse ikiye katlamayı 
öneren eski devlet başkanı Ah-
medinejad da dahil olmak üzere 
muhafazakarlar tarafında yıllardır 
öneriliyor. 

Yenilikçiler Hamaney’in nü-

fus yönetiminin doğum kontrol yöntemle-
rine erişimi kısıtlayacağı ve kadınları daha 
da ötekileştireceği konusunda endişeliler. 
Üniversite öğrencilerinin yüzde 6o’ının, 
fakat işgücünün sadece yüzde 12,4’ünün 
kadın olduğu bir ülkede doğum oranlarını 
artırma kampanyasının, kadının konumu-
nu zayıflatacağını düşünüyorlar. 

Washington merkezli bir düşün-
ce kuruluşu olan Nüfus Araştırmaları 
Merkezi’nden bir yetkili ise, İran’ın eğer 
nüfusun yaşlanmasından kaygı duyuyorsa 
daha fazla kadın istihdam etmesi gerektiği-
ni, çoğunluğu kayıtlı ekonominin dışında 
kalan kadın emek gücünü devreye sokabi-
leceğini ifade ediyor. İnsanların Hamaney 
istedi diye daha fazla çocuk doğuracakları 
fikrini pek de inandırıcı bulmadığını, dola-
yısıyla bu girişimin başarılı olacağını dü-
şünmediğini belirtiyor. 

TÜRKİYE’den

Dünyanın ilk evli 
lezbiyen üçlüsü

Doll, Kitten ve Brynn, 2013 yılı Ağustos ayında Ame-
rika Massachussets’te evlendiler ve Temmuz ayında bir be-
bekleri olacak. Üçlü evlenirken uzman bir aile avukatından 
yardım aldı. Avukat resmi belgeleri ve töreni üçünün de 
birbirlerine karşı sorumlulukları olacak şekilde düzenledi. 
Brynn ve Kitten yasal olarak evlenirken, Doll ikisine de 
beraberlik sözü verdi. Böylelikle üçünün de yasal olarak da 
evli olabilmeleri için en uygun düzenleme yapıldı. 

Brynn Doll’la 2009 yılında online arkadaşlık sitesi 
üzerinden tanışmış. Yazılım tasarımcısı ve mühendis olan 
Brynn daha önce iki kez kadınlarla evlenmiş ve bu tec-
rübelerinden öğrendikleriyle tek eşli ilişkilerin kendisine 
göre olmadığına karar vermiş. Moda tasarımcısı olan Doll 
ise liseden beri poligamik olduğunun farkındaymış zaten. 
Brynn ve Doll sekiz ay beraberliklerinden sonra birlikte ya-
şamaya karar vermişler. Her ikisi de poligamik ilişkilerden 
yana olduklarından bir süre sonra kendilerine katılmaları 
için bir üçüncü kadın aramaya başlamışlar. Birkaç başarısız 
deneyimden sonra bir websitesinde çift olarak profil oluş-
turmalarının ardından Kitten’den bir mesaj almışlar. Doll 
ve Brynn ile karşılaşmadan önce Kitten’in erkeklerle ilişki-
si olmuş ve olumsuz deneyimleri sonucunda da kendisinin 
poli olduğuna karar vermiş. 

Doll, Brynn ve Kitten ilk buluşmalarında bir Çin res-
toranında akşam yemeğine gitmişler ve çok kısa zamanda 
birbirlerinden hoşlanmışlar. Birkaç ay içinde Kitten diğer-
lerinin yanına taşınmış ve iki yıl sonra da evlenmeye karar 
vermişler. Doll, Kitten ve Brynn birbirlerine sadık oldukla-
rını ve ilişkilerine bir başkasını dahil etmeyi düşünmedikle-
rini söylüyorlar. Üçlü, çoklu bir ilişkide sadakat gösterme-
nin de kabul edilebilir bir ilişki biçimi olduğunu dünyaya 
göstermeyi umut ediyor. 

“Kızlarımızı Geri Getirin”: 
Kadın üzerinden savaş 

Nijerya’nın 
kuzeydoğusunda 
bulunan Chibok 
kentinde, silah-
lı köktenci grup 
Boko Haram tara-
fından iki yüze ya-
kın kız çocuğunun 
okudukları ortao-
kuldan kaçırılma-
ları dünyanın tüm 
dikkatini bölgeye 
çekti. Aileler ço-
cuklarının bulun-
ması konusunda 
Nijerya’daki yö-
neticilerin başarısız olduğunu söylüyor ve 
uluslararası bir kampanya ile “Bring Back 
Our Girls” (Kızlarımızı geri getirin) adlı 
bir kampanya ile uluslararası bir yardım 
çağrısı yapıyor.

Bu olay bölgede mücadele eden Boko 
Haram’ın diğer silahlı gruplar gibi ka-
dınlara yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı 
değil. Boko Haram silahlı örgütü gibi, Ni-
jerya ordusu mensuplarının da Boko Ha-
ram silahlı örgütü üyesi olduğu iddia edi-
len insanların ailelerine saldırdıkları, kız 
çocuklarını kaçırdıkları, tecavüz ettikleri 
belirtiliyor. Yapılan silahlı saldırıların öte-
sinde temel olarak kadınların kaçırılması, 
tecavüz edilmesi ve öldürülmesi üzerine 
kurulu bu şiddet ve intikam döngüsünün 

kırılması gerekliliği bölgedeki kadın ör-
gütleri tarafından vurgulanıyor. 

Ancak, 17 Mayıs’ta iki yüz kız çocu-
ğunun kaçırılması gündemiyle toplanan 
uluslararası güvenlik zirvesinde Çad, Ni-
jer gibi Afrika ülke temsilcileri, Birleşmiş 
Milletler, Avrupa Birliği temsilcileri yer 
alırken toplantıda bir tek kadın temsilci-
nin olmaması durumun vahametini de 
gözler önüne seriyor. “Bring Back Our 
Girls” kampanyasının, ailelerin çaresiz 
haykırışından daha fazlasını ifade ettiği 
ve özellikle kadın örgütlerinin hükümetin 
kız çocukların güvenliği, eğitimi ve maruz 
kaldığı şiddete karşı korunmasının sağlan-
masına öncelik veren düzenlemelerin ya-
pılmasını isteyen daha geniş kapsamlı bir 
kampanya olduğu söyleniliyor.
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TÜRKİYE’den / DÜNYADAN

Nordik Forum 2014: Kadın Hakları İçin Yeni Eylem
İsveç’in Malmö kentinde 12-15 Haziran’da 

İskandinav ülkelerinin feministlerini bir ara-
ya getiren büyük bir forum düzenlendi. İsveç, 
Norveç, Danimarka, Finlandiya ve İzlanda’dan 
toplam 200 kadın örgütünden kadınlar bir ara-
ya gelerek, kadın haklarının Avrupa’da ve tüm 
dünyada tehdit altında olduğu bir dönemde, 
1995 Pekin Eylem Planı ve Kadına Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 
(CEDAW) akıbetini tartıştılar. Yirmi bin kişi-
nin katılımıyla gerçekleşen forumun ana te-
maları arasında, feminist iktisat, cinsel haklar 
ve üreme hakları, iş yerinde kadınlar, kadına 
yönelik şiddet, bakım emeği, karma örgütlerde 
eşitlik, İskandinavya’da feminizmin geleceği 
gibi konular vardı. 

Forumun konuşmacılarından, radikal femi-
nist Catherine MacKinnon, fuhuşun özgür ira-
de ile seçilmediğini, dünyada fahişelerin yüzde 
84’ünün birileri tarafından kontrol edildiğini, 
yüzde 89’ununsa fuhuşu bırakmak istediğini 
söyledi. Eşit işe eşit ücret konulu panelde çe-
şitli siyasi partilerden kadınlar, ücret ayrımcılı-
ğının ortadan kalkması için babalık izninin sü-
resinin uzamasının ve mecburi olmasının şart 

olduğu konusunda hemfikir oldular.  
Katılımcıların kendi ülkelerinde Eşitlik 

Bakanlığı’na sundukları forum bildirisinde yer 
alan beş temel talep şöyle: ulusal, bölgesel ve 
kentsel bütçelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gözeterek hazırlanması; hükümetlerin femi-
nist hareketin bileşenlerine diğer sivil toplum 
örgütlerine sunduğu fon ve işbirliği imkânının 
aynısını tanıması; göçmen kadınlara kendi 

(ailelerindeki erkeklerden bağımsız) oturma 
izinlerinin verilmesi, şiddete uğrayan kadın-
ların sınır dışı edilmemesi ve insan kaçakçılı-
ğına maruz kalan kadınlara koşulsuz koruma 
ve destek sağlanması; kadınların yarı zamanlı 
işlere itilmemesi için herkese tam zamanlı iş 
hakkı tanınması; hükümetlerin kalkınma, çev-
re ve iklim konularını toplumsal cinsiyet eşitli-
ği perspektifinden ele alması. 

Skouries’den Atina’ya Yunanistanlı kadınlar kemer 
sıkma politikalarına karşı ayakta

Yunanistan’da uzun süredir devam eden 
kriz, yavaş yavaş dünya gündeminden düş-
meye başladı. Gazeteler, ekonominin iyi-
ye gittiğini yazarken, heyecanlı bir sokak 
ayaklanması bulamayan gazeteci ve editör-
ler ülkeyi bir bir terk ediyor. 

Fakat, ne yazık ki ekonominin olumlu 
gidişatına ve dozu düşen devlet şiddetine 
dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı açık. 
Aksine, Yeni Demokrasi/Pasok koalisyonu 
yönetimindeki Yunanistan’da hem devlet 
baskısı yoğunlaştı hem de ekonomik durum 
kötüye gitti. Ülkede, eski sokak çatışmala-
rı ise yerini çok daha çeşitli ve incelikli bir 
devlet şiddetine bıraktı. 

Birkaç ay önce Yunanistan’ın kuze-
yinde, yeni bir altın madeninin açılmasını 
protesto eden göstericiler polis saldırısına 
maruz kaldı. Gösterici erkekler madene 
gidiş için başka yollar ararken; kadınlar, 
polislerin karşısında ellerinde pankartlarla 
Kanadalı çok uluslu şirket, El Dorado ve 
Yunanistanlı ortağı Helenic Gold aleyhine 
slogan atıyorlardı. Bir süre sonra polis bir-
çok kişinin yaralandığı bir saldırı gerçek-
leştirdi. 

Yunan medyası, nisan ayında ise, işten 
çıkarılan 595 temizlik işçisinin Atina’da 
Maliye Bakanlığı önünde yaptığı protesto 

görüntülerini bol bol verdi. Sağlık ve 
eğitimdeki kesintilerle birlikte belediye-
lerdeki ve kamu kuruluşlarındaki destek 
personeli sayısı da önemli ölçüde düşü-
rülmüştü. İşsizliğin yüzde 30 civarında 
seyrettiği bir ülkede muhtemelen asla iş 
bulamayacak bu kadınlara devlet çevik 
kuvvetle yanıt verdi.

Başbakanın danışmanlarından biri, 
temizlik işçileri sendikası başkanıy-
la birlikte katıldığı canlı yayında polis 
şiddetinin abartıldığını ima ederken 
sendika başkanı sözünü öfkeyle kesti ve 
“Devletin bize ne kadar kibar davrandı-
ğını görmek isterseniz şu çürük içindeki 
kollarımıza, vücudumuza bakın” dedi. 
Bakan ise göstericilerle görüşmeyi bile 
kabul etmiyordu. Göstericiler binayı 
işgal etmeyi denediklerinde ise silahlı 
polisler tarafından sürüklenen kadınla-
rın, yaralı vaziyette bina önünde ağlayan 
işçilerin fotoğrafları tekrar medyada öne 
çıktı. Hastaneye götürülen yaralılardan ise 
devletin sağlıktaki yeni düzenlemesi nede-
niyle tedavileri için 25 euro istendi.

Koalisyon hükümeti, her bir grubu bir-
birinden ayırarak ve izole edilmiş bu grup-
lara ayrı ayrı saldırarak yıkıcı politikaları-
na karşı topyekûn bir ayaklanışı önlemeyi 

başarmış gözüküyor. Fakat kadınlar ve bazı 
dezavantajlı gruplar devlet ve polis şiddeti-
ne özellikle hedef oluyorlar. AB tarafından 
desteklenen hükümet,  toplumda yerleşik 
olan ayrımcılık ve önyargıları kışkırtıyor, 
kadın düşmanlığını, anti-komünist histeri-
yi, gençliğe karşı önyargıları tüm açıklama-
larında bilinçli olarak besliyor.
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Hay Gin: 
Türkiye’nin son Ermeni kadın dergisi
Osmanlı İmparatorluğu’nda doğan, Türkiye Cumhuriyeti’nde ölen bu güçlü, kararlı 
fakat aynı zamanda nazik ve kırılgan ses, Ermeni feminizminin bu topraklardaki 
son gerçek feryadıydı

Hay Gin İstanbul’da 
1919’dan 1933’e kadar 
yayınlanan Ermenice bir 
kadın dergisiydi. Adını 

Ermenice “Ermeni” (Hay) ve “Kadın” 
(Gin) kelimelerinin birleşmesinden 
alan ve iki haftada bir çıkan bu dergi-
nin fikir annesi, kurucusu ve yayıncısı 
Hayganuş Mark’tı (1885-1966).1 Vanlı, 
kör bir baba ile İstanbullu okuryazar 
dahi olmayan bir annenin çocuğu olan 
Mark, İstanbul’daki Ermeni okullarında 
dil ve edebiyat alanlarındaki başarıları 
ve özellikle Ermenice öğretmenleri-
nin teşviki sayesinde genç yaşta aydın 
çevrelere girebilmiş, daha lise yılların-
dan itibaren edebiyat ödülleri 
almaya başlamıştı. Fransızca 
ve İngilizce de bilen Mark, 
bu yıllarda Fransız sufrajetle-
rinin ateşli taleplerinden ha-
berdardı ve feminist harekete 
sıcak bakıyordu. Gazeteci 
Vahan Toşigyan’la nişanlan-
dıktan hemen sonra, onun da 
idari yardımıyla, 1905-1907 
yıllarında Dzağig (Çiçek) 
adında bir kadın dergisi çıkar-
dı. Özel sebeplerden dolayı bu 
dergiyi devam ettirememesine 
rağmen kadınlarla ve kadınlar 
için bir dergi çıkarma hayalini 
korudu. Bu idealini gerçekleştirebilmek 
için uygun zamanı İstanbul’un işgal yıl-
larında yakaladı.

Hay Gin, Ermenilik davasıyla ka-
dın davasını bir arada götürmeye çalış-
mıştır. Hayganuş Mark’ın deyimiyle, 
feminizm bir adalet feryadıdır ve eğer 
kadınlar feryat edip adalet istemezlerse 
kimsenin onlara eşit davranacağı yok-
tur. Hay Gin’de neredeyse her sayıda 
feminizmin tanımı, tarihi, farklı ülke-
lerdeki haliyle ilgili bazen orjinal bazen 
çeviri yazılar yayınlanmış, kadın eşitliği 
ve özgürlüğünün Türkiye’de ve Erme-
niler bağlamında nasıl uygulanabileceği 
tartışılmıştır.

Siyasi gündemi de yakından takip 
eden Hay Gin, aynı zamanda daha “ka-
dınsı” diyebileceğimiz yemek, moda, 
elişi, dantel ve ev idaresi tipi konulara 

da düzenli olarak yer verip, feminiz-
min amacının kadınları erkekleştirmek 
(Mark’ın tanımıyla “kadınlara pantolon 
giydirmek”) olmadığını vurgulamaya 
özen göstermiştir. Yazar kadrosunun 
önemli bir bölümünü Mark’ın “kız 
kardeşlerim” diye hitap ettiği Zaruhi 
Kalemkearyan, Zaruhi Bahri, Anayis 
(Yevpime Avedisyan) ve Zabel Asadur 
(Sibil) gibi kalemi kuvvetli feministle-
rin oluşturduğu Hay Gin, okuyucularını 
Ermenilikle feminizmin çelişen iki kim-
lik olmadığına ikna etmeye çalışmıştır. 
Ermeni feministler, ailenin ve toplumun 
eşitlikçi temelde yeniden düzenlenmesi 
için çalışmış; ama bunu yaparken aile 
veya toplum karşıtı olmadıklarını sürek-
li vurgulamışlardır.

Hay Gin’in çalışanları genelde elit, 
kentsoylu, İstanbul’da veya yurtdışında 
yaşayan kadın ve erkek entelektüeller-
di; derginin yaratmaya çalıştığı ve des-
teklediği “Yeni Ermeni Kadını” açıkça 
belirtilmemekle birlikte burjuva bir ka-
dındı. Buna rağmen Mark’ın tamamen 
sınıf bilincinden yoksun olduğunu söy-
lemek doğru olmaz. Farklı sınıfsal kö-
kenden gelen Ermeni kadınların dergiyi 
okuyabilmesi için özel çaba sarf etmiştir. 
Örneğin, dergi birçok kız yetimhanesine 
bedava gönderilmiş, durumu olmayanla-
ra bedava verilmiştir. Mark, 1921 yılında 
kendi feminizminin beslendiği kaynak-
ları sayarken Odette Laguerre, John Stu-
art Mill, Marguerite Durand ve Léopold 
Lacour’un yanı sıra, August Bebel’i ve 
onun Kadın ve Sosyalizm kitabını da 
saymıştır.

Hayganuş Mark 1954’te Istanbul’da 
yayınlanan anılarında Hay Gin’den “kı-
zım” diye bahsetmişti. Hiç çocuğu ol-
mamış olan ve feminizme yürekten ve 
sadakatle bağlı olan Mark için, 14 yıllık 
yayın hayatı boyunca Hay Gin hayatın 
merkeziydi. Dergi 1933 yılında aniden 
kapatılınca yıkıldı, yıllarca eli kalem tut-
madı.

Hay Gin 1933 yılında devlet tarafın-
dan kapatıldı. Mütareke yıllarında dergi 
“düşman”ı tutmuştu ve 1931 yılında yü-
rürlüğe giren yeni matbuat yasasına göre, 
bu kişiler dergi çıkaramazdı. Ermeniler 
için hemen soykırım sonrasına denk dü-
şen mütareke yıllarında kimin düşman 
kimin dost olduğu konusu başka bir yazı-
nın konusu olmakla birlikte, burada vur-

gulanması gereken nokta, 1923 
sonrasında Hay Gin’in tamamen 
“Türk sempatizanı” diyebilece-
ğimiz bir söylem benimsemiş ol-
duğudur. Türkiye’deki neredeyse 
tüm diğer yayınlar gibi özellikle 
İstiklal Mahkemeleri’nden sonra 
gittikçe Kemalist bir retorik takip 
eden Hay Gin, özellikle Ermeni-
lerin ve kadınların Atatürk’ü ne 
kadar sevdiğini sürekli vurgula-
mıştır. Görünen o ki bu söylemler 
geçmişin izlerini silmeye yetme-
miş, Hay Gin’in 1919-22 yılları 
arasında Ermenilik adına attığı 
adalet feryadı Cumhuriyet Türki-

ye’sinde cezalandırılmıştır.
Mark-Toşigyan çifti Varlık Vergisi 

döneminde her şeylerini yitirdiler. Pan-
galtı’daki evlerindeki koltuk ve sehpa 
takımlarına kadar devlet her şeye haciz 
getirdi. Mark, 1966’da Yedikule Ermeni 
Hastanesi’nde hayata veda etti. Osman-
lı İmparatorluğu’nda doğan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nde ölen bu güçlü, kararlı 
fakat aynı zamanda nazik ve kırılgan ses, 
Ermeni feminizminin bu topraklardaki 
son gerçek feryadıydı.
_______________________________

1 Hay Gin ve Mark konusunda daha de-
taylı bilgi için bkz. Lerna Ekmekçioğlu ve 
Melissa Bilal (derleyenler), Bir Adalet Fer-
yadı, Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni 
Feminist Yazar (1862-1933), İstanbul: Aras 
Yayınları, 1996, s. 242-326.

Lerna Ekmekçioğlu

BELLEK
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