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Barış İçin Kadın Girişimi’nin çağrısıyla bir araya gelen 36 kadın örgütü 
“Barış böyle olmaz” demek için AKP Kadıköy İlçe binasına yürüdü / 28 Eylül 2014
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Geçtiğimiz Ağustos ayında  7.sini gerçekleştirdiğimiz 
Sosyalist Feminist Kolektif Kampı’nın ardından Femi-
nist Politika’nın 24. sayısıyla karşınızdayız. İşin açıkçası 
IŞİD saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 
kalan kişi sayısının 350 bin, kaçırılan kadın ve çocuk 
sayısının 7 bin olduğu; çete üyelerinin ele geçirdikleri 
köylerde rastgele seçtikleri kadın ve çocukları alıkoy-
duğu, kadınların köleleştirip satıldığının rapor edildiği 
bugünlerde yayına hazırlanmak bir hayli zordu. Tüm 
bunlara rağmen Kobane’deki kadınların güçlü direnişleri 
örgütlülüğümüzün ve dayanışmamızın önüne ışık tuttular 
ve mücadeleleri ile bizleri de güçlendirdiler.  

Dergimizin bu sayısında dosya konumuz yeni mu-
hafazakar politikalarla sermayenin ihtiyaçlarına göre 
hızla yeniden şekillenerek kadınlara dar edilen kentsel 
mekanlar; kısaca söylersek Aile- AVM –AKP kıskacında 
kadın. Yaşanılan dönüşümler ile var olan eşitsizlikler 
bir kat daha artarken, kadınlar kamusal alanlarda ayrış-
tırılırken, AVM’ler dışında kadınların var olabilecekleri 
kamusal alanlar birer birer erirken elbette ki feministlerin 
de bu dönüşümlere dair bir sözü var.  İçinde yaşadığımız 
kentleri kendi ihtiyaçlarımıza göre şekillendirme hakkı-
mızı talep ediyoruz, kadınlar vardır diyoruz. Dosyamızda 
üniversitelerde okumak için farklı kentlere giden genç 
kadınların deneyimlerinden, LGBTİ bireylerin ve örgüt-
lerinin kentte yer bulabilme mücadelelerine; kadınların 
yaşamını kolaylaştıracak kentsel planlama örneklerin-
den kadınlar plajı meselesine; kadınların vatandaşlık 
mücadelelerinden Kadifekale’deki genç kadınların kent 
deneyimlerine kadar geniş bir yelpazede tartışmalarımızı 
çeşitlendirdik. Dersim Belediye Başkanlığı yapmış Edibe 
Şahin ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ilgiyle okuyacağı-
nızı umuyoruz.

 Dosya konumuzda yer verdiğimiz kadın ve kent 
tartışmaları dışında bu sayımızda Soma’da toplu bir 
cinayet gibi yaşanan maden kazasına, Türkiye’deki ay-
rımcılığı gözler önüne seren Jesca’nın hayat hikayesine, 
feministlerin Suruç’a yaptıkları dayanışma ziyaretine, 
ülke gündemine bir anda düşen ortaöğretimde başörtü 
“serbestisi” ve başörtü meselesine dair yazılar da mevcut. 
11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşti-
rilen  “1. Uluslararası Eleştirel Erkekler ve Erkeklikler 
Sempozyumu”nun düzenleyicileri, geleneksel sözlü Kürt 
edebiyatının vazgeçilmez bir parçası olan kadın dengbêj-
ler ve Vanlı kadınlar ve depremzedelerle dayanışmak için 
bir süredir Van’da yaşayan araştırmacı Marlene Schä-
fers’la  yaptığımız söyleşiler de ilginizi bekleyen diğer 
yazılarımız arasında. 

Bu ay Mutfak Cadıları’nda torba yasayı karıştırıyoruz. 
Önceki sayılarımızda da düzenli olarak yer verdiğimiz 
“Kadınlık halleri”, “Beden” , “Nasıl feminist oldum?”, 
“Türkiye’den ve dünyadan haberler”, “Kitap Tanıtımı”, 
sayfalarımıza elbette yine yer verdik. Bunlara ek olarak, 
devamının gelmesini umut ettiğimiz minik bir Femini(te)
st de  var. 

Kapak tasarımı için Altüst grubuna teşekkür ederiz.   
Gelecek sayıda buluşmak üzere keyifli okumalar 

diliyoruz.
Sosyalist Feminist Kolektif

4 Sınıra yolculuk / Burcu Konakçı
6 “On iki hamile şüphelisi tespit ettik müdürüm” / Yeşim 
Dinçer
7 “Hanımların dikkatine” / Dilek Şentürk
8 Aşinalıktan birlik olmaya: Soma’da kadınlarla daya-
nışmaya / Melda Yaman
11 Kadınlar arasında kendimize bakmak / Feride Güler
12 Başörtüsü sadece başörtüsü değildir! / Ayşe Panuş 
14 Dindar nesil için döşenen yolda eğitim kurumları hiz-
metinizde! / İlkbahar Atılgan
16 Göçmen kadınların hakları: “Kaçağa düşen” devlet 
iradesi  / Belinda Mumcu
18 Maddeci feminizm üzerine – 1 / İlgi Kahraman 
20 El ele yürüdüğümüz yol / Öznur Subaşı 

DOSYA: Aile- AVM- AKP kıskacında kadınlar
22 Neoliberal, yeni-muhafazakâr kentsel-mekansal 
dönüşüm ve kadınlar / Cemre Baytok
24 Mahrem mekanlar kimin rahatı için? / Sakine Günel 
26 Kentsel dönüşüm: Neyin dönüşümü? / Özlem Çelik
28 Şifa niyetine Viyana / Çiğdem Durukan Pozam 
30 Ben, LAMBDA ve bir barınamama hikayesi / Özlem 
Çolak
32 Manzaraya bakma hakkı / Ezgi Burgan
33 Evden çıkış, eve dönüş: Eğitim sürecinde kadınlar / 
Mualla Gökçe
34 Kentli kadının çıkmazına tarihsel bir bakış / Çiğdem G.D. 
36 Kadınlar plajı: Pozitif ayrımcılık mı yoksa imtiyaz 
mı? / Serpil Yalçın Elban
38 Edibe Şahin ile söyleşi / Pınar Önen

41 Bir erkeklik sempozyumu / Söyleşi: Burcu Şentürk 
44 “Canavar anne” ya da kamu vicdanı da erkek / Şöh-
ret Baltaş 
47 …Ve pazarcı kadın bağırır: Geeeeeel abla gel! İkizle-
re özgürlük  / Özlem G.
50  Marlene Schafers ile söyleşi / Mehtap Doğan 
52 Kitap: Sınır Bilgisi / Pınar Önen
54 Nasıl feminist oldum? / Merve Kızılay 
55 Femini(te)st
56 Sosyalist Feminist Kolektif 7. kampını yaptı
58 Türkiye’den haberler
62 Dünyadan haberler
64 Feminist politikleşme: Bir yorum / bell hooks
66 Hiç şaşırmadık! 

İÇİNDEKİLER

Kapak Tasarım: Arzu Yayıntaş  

Düzelti: 23. sayıda Aylime Aslı Demir’in yazısı kaynakçası olmadan 
basılmıştır. Kaynakça: Butler,J (1991) Imitation and Gender Insubor-
dination, içinde Inside Out. New York: Routledge
Foucault, M (2012) Cinselliğin Tarihi, çev. Hülya Uğur Tanrıöver
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Kobane en fazla beş kilometre kadar uzağımızdaydı ve oraya oturur oturmaz yanımıza 
gelen ilk arkadaş IŞİD tam olarak nerede, YPG’liler nerede, günlerdir kim ne kadar ilerledi 
ve ne kadar kayıp verdi gibi bilgileri bize aktardı. Adeta bir ana haber bülteninde savaş 
görüntüsünü spiker eşliğinde izliyorduk, ama bu kez ölüm tam karşımızdaydı!

Sınıra yolculuk

Arkadaşlar Suruç’a yaptı-
ğımız yolculukla ilgili bir 
yazı yazmamı rica ettiler. 
İçimdekileri kelimelere dö-

kemeyeceğimi düşündüğümden gönül-
lü olmakta tereddüt etmiştim ancak bir 
şekilde orada olan biteni ve bizim izle-
nimlerimizi paylaşmanın da dayanışma-
nın bir parçası olduğu fikriyle yazmaya 
karar verdim.

Barış için Kadın Girişimi’nin “böy-
le bayram olmaz” sloganıyla yaptığı 
çağrı üzerine birçok demokratik kitle 
örgütünden, partilerden, kadın örgütlen-
melerinden kadınlar bir araya gelerek 3 
Ekim akşamı, yaklaşık 120 kadın yola 
koyulduk. Birçoğumuz birbirimizi tanı-
mıyorduk ve önümüzde en az 20 saatlik 
bir yolculuk ve sınır bölgesinde geçiri-
lecek iki gece-üç gün vardı. Hem kendi 
içimizdeki örgütsüzlüğümüzün hem de 
orada ne ile karşılaşacağımızı bileme-
menin duygusal karmaşasıyla yol al-
dık. İnsan birbirini yolda tanırmış, hele 
o yolculuk 20 saat sürerse daha da iyi 
tanır. Birbirinden farklı sınıflara, kim-
liklere ait ve bambaşka deneyimlerden 
geçmiş kadınlar olarak yol boyunca hi-

kayeler dinledik, hikayemizi anlattık. 
Barış analarının onlarca yıldır çektikleri 
acıları dinlemek içimizi acıtırken, aynı 
zamanda onların hala mücadele veriyor 
olmaları, otobüsün en önünde gülerek 
bize hikayeler anlatmaları, türküler söy-
lemeleri hepimize güç verdi. Onların 
devlet ve asker şiddetine karşı bunca 
sene ayakta kalmış olmaları ve Koba-
ne’de savaşanlardan kendi çocukları 
gibi bahsetmeleri insana bu hayatta ya-
şamak ve bu yaşamda mücadele vermek 
için güçlü motivasyon sağlıyordu. Şar-
kılarla, türkülerle, uykuyla, molalarla 
geçirdiğimiz yolculukta kimlik taraması 
dışında bir başka sıkıntıyı otobüsün Su-
ruç girişinde durdurulması ile yaşadık. 
Askerlerin bize nefret dolu bakışları ve 
sövmeleri eşliğinde yolumuzdan geri 
çevrildik. Daha dolambaçlı bir yoldan 
Suruç’a girmeyi başardık.

İlk olarak yanımızda getirdiğimiz 
yiyecek, giyecek, gıda gibi malzemeleri 
depoya taşıdık. Depoda ve kamplarda 
günlerdir çalışan arkadaşlar bizleri yor-
gun bakışlarla karşıladılar. Ertesi gün 
depoda çalışacak ve kampta kalanlarla 
görüşecek iki grubun Suruç’a gelebile-
ceğini ilettiler. Suruç’taki işimizi bitir-
dikten sonra daracık yollardan, sokakta 

her gördüğümüzle selamlaşarak köye 
doğru yola koyulduk. 

En fazla 5 km uzağımızda…
Bexde Köyü’ne ulaştığımızda, gece 

11’e geliyordu ve köy komününde gö-
revli arkadaşlar bizi meydanda karşıla-
dılar. Bize kısaca köyün düzenini, nere-
de kalacağımızı, sabah kalkma saatini, 
kahvaltıyı ve genel günlük akışı anlat-
tılar. Güvenliğimiz için dikkat etmemiz 
gereken hususları aktardılar. Dinlenece-
ğimiz yerleri bize gösterdikten sonra sı-
nır nöbeti için gönüllü listesi oluşturul-
du ve bir kısmımız sınıra gittik. Köyün 
her tarafından duyulan bomba sesleri, 
sınırda görünür bir hal alıyordu; Koba-
ne en fazla beş kilometre kadar uzağı-
mızdaydı ve oraya oturur oturmaz yanı-
mıza gelen ilk arkadaş IŞİD tam olarak 
nerede, YPG’liler nerede, günlerdir kim 
ne kadar ilerledi ve ne kadar kayıp ver-
di gibi bilgileri bize aktardı. Adeta bir 
ana haber bülteninde savaş görüntüsünü 
spiker eşliğinde izliyorduk, ama bu kez 
ölüm tam karşımızdaydı! Telefonları-
mızdan okuduğumuz haberler, ölenlerin 
ve yaralananların sayıları, hangi nokta-
nın kimin elinde olduğu gibi bilgilerle 
doluydu. Bir an aklıma okulda bizlere 

Burcu Konakçı
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öğretilen tarih dersleri geliyor. Hangi 
tarafın kaç ölüsünün olduğu ve netice 
itibariyle hangi toprak parçasının ele ge-
çirildiği türünden bilgilerle geçiştirilen 
bir tarih. Ölü sayılarını ve ele geçirilen 
toprak parçalarını ezberleyerek girdiği-
miz sınavlar. Hep tarihte veya uzakta 
olduğunu sandığımız savaş bu kez yanı-
başımızda ve o an merak ediyorum, yüz 
yıl sonra tarih bizi, ölenlerimizi sayılar-
la mı hatırlayacak sadece? AKP-IŞİD 
işbirliğini ve Ortadoğu’daki büyük bü-
yük hesapları anlatacak mı?  Her birimiz 
türlü türlü düşünceler içindeyken zaman 
geçiyor. Sınır nöbetinin amacı geçişleri 
kontrol etmek ve IŞİD’lilerin sınırdan 
geçmelerine engel olmak. Ancak grup 
olarak biz çok işlevsiziz ve bu haldey-
ken savaşı izlemek insanı rahatsız edi-
yor. Gece iki civarında bir kısmımız 
okulun bahçesine uyku tulumlarımızı 
atıp orada uyumaya çalışıyoruz. Gece 
boyunca koalisyon uçakları tarafından 
atılan her bomba ile yerimizden sıçrıyo-
ruz, adeta bombalar yanımıza düşüyor; 
gece çok soğuk geçiyor ve birkaç saat 
sonra kalkıyoruz.

İlk iş sabah kahvaltısı hazırlığı, ara-
mızdan birkaç arkadaş komünün mut-
fağındaki arkadaşlara kahvaltı dağıtı-
mında yardım ettiler. Elimizde küçük 
kutularda krem peynir ve ekmekleri-
mizle toprağın üstünde bulduğumuz bir 
yere oturduk. Yiyecek çok kısıtlı ancak 
insanlar varını yoğunu paylaşmaya ha-
zır. Etrafta çadırlarıyla, arabalarıyla 
gelmiş insanlar semaverde çay demli-
yorlar; sıraya girip alıyoruz. İçtiğimiz 
çay o kadar kıymetli ki! Ama insan ne 
ekmeğin ne de çayın yokluğunu arıyor o 
anda, çünkü arkamızda savaşın sesleri, 
yanımızda tedirgin ama bir o kadar güç-
lü bakışlar. Her sabah saat 11’de IŞİD’in 
Kobane’ye yönelik saldırısını protesto 
etmek için “insan zinciri” kuruluyor; bi-
zim olduğumuz gün bir değişiklikle, bir 
saat öncesinden kadın zinciri de kuruldu 
ve kadınlar olarak YPG-J’nin direnişine 
selamımızı göndererek, AKP-IŞİD iş-
birliğinin son bulmasını ve barışa dair 
sloganlarımızı haykırdık. Sonrasında 
da kadınıyla erkeğiyle, köylüsüyle mi-
safiriyle başı sonu görünmeyen bir zin-
cir oluşturduk, hep birlikte sloganlar 
attık, marşlar söyledik. Bittikten sonra 
bir kısmımız Bexde’de kalırken diğer 
kısmımız Suruç’ta kıyafet tasnifine ve 
kampları ziyarete gittik. Belediyenin 
deposunda toz toprak içindeki çuval-
lardan eşyaları tasniflerken birçoğumuz 
kendimizi işe yarar hissettik ve canla 
başla çalıştık. Komün yaşamı ile oluşan 

işbölümü bana Gezi isyanını ve parktaki 
işbölümünü hatırlattı. Nasıl ki üreterek 
ve birlikte iş yaparak bir yere kısa süre 
içerisinde ait hissediyorsa insan, o an 
biz de kendimizi buraya ait hissetmeye 
başlamıştık. Komüne dahil olma isteği-
miz özellikle ertesi gün daha da belir-
ginleşecek, sabah kahvaltıdan sonra ilk 
iş olarak köydeki mıntıka temizliğine 
dahil olacaktık. Köydeki ve Suruç’taki 
ufak tefek işlere dahil olmak ve insan-
larla dertleşmek, dayanışmak birkaç gün 
içinde üzerimizdeki yabancılığı azalt-
mıştı. Bexde’de ve Suruç’ta yaşayanlar-
dan ve savaştan ötürü buralara göç etmiş 
olanlardan öğrendiğimiz en önemli şey 
“yokluğu paylaşmak” ve “dayanışma” 
oldu. Bize sunulan dayanışmanın kar-
şısında kendi kentli hayatlarımızdan 
utandık bazen. En çarpıcı dayanışma 
öykülerinden birisi de Kobane’de sava-
şanlardan adeta komünün çocukları gibi 
bahsediliyor olmasıydı. Konuştuğumuz 
kadınlardan birisinin yakını orada sa-
vaşıyordu ama o bunu vurgulamıyordu, 
oradaki herkes onun çocuğuymuş gibi 
anlatıyor, öyle kaygılanıyor ve gelen her 
ölüm haberini aynı acıyla karşılıyordu.

Savaşın bedeli ağır, içinde olunca in-

sana bir güç geliyor ama uzaktakine ça-
resizlik hissinin verdiği bir atalet çökü-
yor. Yanı başımızda savaşan veya bu 
savaştan etkilenip Türkiye’ye göç eden 
insanların durumu yüreğimizi dağlar-
ken, bizler sadece mutsuz olmakla ve 
üzülmekle mi yetineceğiz? Birlikte sa-
vaşamıyor olduğumuz için suçluluk mu 
duyacağız? Biz mutsuzlaştıkça, suçlu-
luk hissini derinleştirdikçe hiçbir şey 
yapamaz hale gelebiliriz ancak. Bu yüz-
den herkesin bulunduğu yerden veya 
Suruç’a giderek bu mücadeleye destek 
olabileceğini, oradaki insanlarla daya-
nışmak için türlü yollar olduğunu unut-
mamalıyız. Suruç’ta yapacağımız bir 
elbise tasnifinin, kampta dağıtacağımız 
yemeğin, (bu tür işler için önceden Su-
ruç Belediyesi ile iletişime geçmek ge-
rekiyor) bölge halkıyla yapacağımız her 
sohbetin, bulunduğumuz yerde dayanış-
ma için yapılacak her türlü eylemliliğin 
bu mücadeleyi güçlendirdiğini unutma-
dan devam etmeliyiz. Hızlı ve fazla en-
formasyonun bizi sürekli olarak “yeter-
siz” ve “aciz” hissettirmesinin önüne 
geçmenin en önemli yollarından birisi 
de nerede olursak olalım, yaptıklarımı-
zın kıymetini bilmekten geçiyor. 

Her sabah saat 11’de IŞİD’in Kobane’ye 
yönelik saldırısını protesto etmek için “insan 
zinciri” kuruluyor; bizim olduğumuz gün bir 

değişiklikle bir saat öncesinden kadın zinciri de 
kuruldu ve kadınlar olarak YPG-J’nin direnişine 

selamımızı göndererek, AKP-IŞİD işbirliğinin 
son bulmasını ve barışa dair sloganlarımızı 

haykırdık. Sonrasında da kadınıyla erkeğiyle, 
köylüsüyle misafiriyle başı sonu görünmeyen 

bir zincir oluşturduk, hep birlikte sloganlar attık, 
marşlar söyledik.
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Bütçeden kreşlere ayrılan pay sıfırlanır ve kamu kreşleri bir bir kapatılırken, işyerlerinde 
“kreş zorunluluğu”nun genişleyecek olması hiç de inandırıcı değildi; en önemlisi, paket 
“özel istihdam büroları”nın önünü açarak kadınlara “kısmi çalışma”yı dayatıyordu

“On iki hamile şüphelisi 
tespit ettik müdürüm”

Özel sektörde çalışan kadınların 
işten çıkarılma korkusuyla 
gebeliklerini saklamak zorunda 
kaldığı, doğumu yaklaşanların 

kapı önüne konulduğu, işe alımlarda 
“çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?” 
sorularının sorulduğu bir ülkede yaşı-
yoruz. Bu hukuksuz uygulama öylesine 
yaygın ki basın için haber değeri bile ta-
şımıyor. Öte yandan, Eylül sonunda inter-
net sitelerine düşen bir haber, bundan böyle 
kamu çalışanlarının da benzer bir ayrımcılı-
ğa maruz kalabileceğine işaret etmekte.1Ha-
bere göre, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü, 
ildeki okullarda istihdam edilmek üzere kura  
ile  işe alınan kadınlardan sağlık raporuna 
ek olarak gebelik testi de istemiş. Neyse ki 
bazı aile hekimleri böyle bir rapor vermeyi 
reddetmişler ve olay basına 
yansımış. AKP il başkanı, “bir 
yanlış anlaşılma olmuş” vb. 
diyor ama savunması Zaytung 
haberinden farksız: “Geçen yıl 
da benzeri bir alım yapıldı ve 
hamileliğinin son aylarındaki 
bir kadın doğum yapınca bazı 
sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ya-
pılan alımlarda da 12 kadının 
hamile olduğunu, 8’inin de 
doğuma yakın olduğunu dü-
şünüyoruz.” Anlaşılan, bu yıl 
işe alınan 279 kadın sıkı bir 
gözle muayeneden geçirilmiş. 
Hükümetin, mevcut yasalar çerçevesinde 
böyle bir hakkı olmadığı halde, gebelik ve 
doğum gerekçesiyle kadınları işten çıkaran 
patronlara göz yumduğunu hep söyledik. 
Güvencesiz çalışmanın çok yaygın olduğu 
hazır giyim gibi sektörlerde kadın işçilerin 
doğum sonrası işe geri alınmaması da ne-
redeyse kural haline gelmiş durumda. Bu 
konuda bir denetim mekanizması olma-
dığı gibi yaptırımlar da çok zayıf.2 Üste-
lik benzer uygulamalar, sağlıktan finansa, 
(yukarıdaki örnekte olduğu gibi özelden 
kamuya) tüm sektörlere yayılma eğilimin-
de. Kamudaki istihdamın esnekleşmesiyle 
birlikte örneklerin artacağını öngörmek de 
zor değil.Hal böyleyken, 10 Eylül 2014 ta-
rihinde yürürlüğe giren, 6552 sayılı Torba 
Yasa’daki “doğum borçlanması” hakkının 
iki çocuktan üçe çıkarılmasını nasıl yo-

rumlamalıyız? Ana akım medyada haber, 
“kadınlara 6 yıl erken emeklilik müjdesi” 
olarak yer buldu. Oysa detaya inildiğinde, 
düzenlemeden belirli koşulları yerine geti-
rebilen çok az sayıda kadının yararlanabi-
leceği açıkça görülüyordu. 

AKP hükümeti bir yıl kadar önce “Ka-
dın İstihdamı Paketi” hazırlığı içinde oldu-
ğunu duyurmuştu. Pakette neler olacaktı? 
İstihdamda kadın-erkek eşitliğinin sağlan-
ması, kreşlere teşvik-zorunluluk, üç çocuk 
yapan kadına vergi muafiyeti ve erken 
emeklilik, doğum izni süresinde artış, an-
neye kısmi çalışma hakkı, doğum izninden 
dönen kadının işe alınması zorunluluğu…
Kadınlar paketi hem tepkiyle hem de kuş-
kuyla karşıladılar. Bütçeden kreşlere ayrı-
lan pay sıfırlanır ve kamu kreşleri bir bir 
kapatılırken, işyerlerinde “kreş zorunlulu-

ğu”nun genişleyecek olması hiç de inandı-
rıcı değildi; en önemlisi, paket “özel istih-
dam büroları”nın önünü açarak kadınlara 
“kısmi çalışma”yı dayatıyordu.

Fakat asıl büyük tepki işveren ör-
gütlerinden geldi. İşveren örgütleri “bu 
koşullarda kadın işçi çalıştırmanın ma-
liyetine katlanmayız” deyince hükümet 
paketi sessizce rafa kaldırmak zorunda 
kaldı. İşte şimdi Torba Yasa ile getirilen 
“doğum borçlanması”, o paketin cılız bir 
bakiyesinden ibaret. Üstelik ne işverene 
bir maliyet getiriyor, ne de cari bütçeye. 
Adı üstünde: borçlanma. Yani, kadınlar 
borçlanacak ve kadınlar ödeyecek. 

Doğum borçlanmasından sadece 
SSK’lı kadınlar, iki yılı geçmemek ve do-
ğumdan sonra bir işte çalışıyor olmama-
ları koşuluyla, 2 çocuk için yararlanabili-

yorlardı. Torba Yasa ile çocuk sayısı 3’e 
çıkarıldı ve kapsam, Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur çalışanlarına doğru genişletildi. 
(Aslında son iki gruptakiler, tek tek dava 
açarak da doğum borçlanmasına gidebil-
me hakkını elde etmişlerdi.) 

Torba Yasa’dan asıl beklenti, sigorta-
lılık başlangıcı öncesindeki doğumların 
borçlanmasıydı. Bu hak yine verilmedi ve 
dava yoluyla da kazanılamıyor. 1985’ten 
1993’e kadar sigortalı çalışmış bir kadını 
düşünelim; 1983, 1990 ve 1994 doğumlu 
üç çocuğu olsun. 1983 yılında doğan ço-
cuğuyla ilgili borçlanmasını sigortalı ol-
madan doğum yaptığı için, 1990’daki ço-
cuğuyla ilgili borçlanmasını o dönemde 
zaten sigortalı olduğu için yapamayacak. 
Sadece üçüncü çocuğu için, doğumdan 
sonraki iki yıllık süreyi borçlanabilecek. 

Yürürlükteki mevzuata göre, emekli-
lik için iki koşul var: Hem 
prim gün sayısını hem de 
emeklilik yaşını doldurmuş 
olmak. Doğum borçlanması, 
prim gün sayısı eksik olan ve 
yukarıda belirtilen koşulları 
yerine getirebilen kadınlar 
için bir avantaj sağlayabilir. 
Öte yandan herkes gibi onlar 
da emeklilik yaşını doldur-
mayı bekleyecekler; doğur-
dukları çocuk sayısı durumu 
değiştirmiyor. Sözün özü, 
emeklilik yaşının kademeli 
olarak 65’e yükseltildiği bu 

ülkede, “kadınlara erken emeklilik” müj-
desi palavradan ibaret. 

Peki ya hayatları boyunca çalışmış ol-
malarına rağmen hiçbir sosyal güvenlik 
kaydı olmayan kadınlar? Ücretli-ücretsiz 
ev işçileri, mevsimlik tarım işçileri, evde 
dikiş-nakış işleri yapanlar, yaşlı ve engel-
li bakanlar... Çocuklu-çocuksuz ayrımı 
gözetmeden, devlet onların sosyal hakla-
rını yok saymaya; sermaye ve erkekler de 
bu durumdan fayda sağlamaya devam 
ediyor.  
________________________
1http://www.milliyet.com.tr/burdur-milli-egi-
tim-de-gebelik-gundem-1948256/
2 İş Mahkemesi’ne başvuran kadınlar aylarca, belki 
de yıllarca sürecek bir davanın sonucunda haksız 
fesih sebebiyle tazminat alabiliyorlar. Öte yandan, 
vekalet ücreti, peşin ödenen harç gibi masraflara da 
katlanmak gerekiyor.

Yeşim Dinçer

mutfak cadıları
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Enerji hanım, projenin tanıtım filminde tasarruf yapacağım diye evi dört dolanır helak 
olurken, evin erkek ahalisi bir o kadar gamsız, tasasız ve proje dışıydı

“Hanımların dikkatine”

“Hanımlar müjde! Overlokçu 
ayağınıza geldi, halı kilim 
paspas…”

Bu müjdeyi aldığımızda nasıl kolay-
laşıyor hayatımız bir bilseniz. Bizi 
düşünenlere, ayağımıza kadar hizmet 
sunanlara duyduğumuz minnet kelime-
lerle anlatılmaz! Kadın olduğumuz için 
müjdeler veriliyor, yorulmayalım diye 
ayağımıza geliyorlar. Ne mutlu bize! O 
halde şöyle bir önerim olacak; kenarları 
overlok yapılmış halılara, yolluklara lüt-
fen erkekler basmasın. Bize özelse eğer 
bu müjdeli vaziyet, öyle kalsın. Tüm 
overloklu halılar yolluklar 
kadınların ayakları altında 
eskisin. “Hanımlar, alma-
yan pişman” anonsu ya-
pıyor mahallemizin sey-
yar manavı. Overlokçuyu 
aratmayacak cinsten o da. 
Erkeklerin hayatlarını ko-
laylaştırmak, güzelleştir-
mek sorumluluğunu reva 
gördüğü kadınlara sözüm 
ona bu da benden size bir 
güzellik der gibi. “Pazarı 
ayağınıza getirdik, hanım-
lar” derken ne kadar da 
kadın dostu! Oysa ki pata-
tes, domates yiyen yığınla 
erkek tanırız. Üstelik ko-
tarılmış, pişirilmiş bir şe-
kilde ayaklarına götürülür 
hizmet.
Bir vakitler var olan “Ener-
ji Hanım” kampanyasında 
da hitap yine kadınlara. 
Proje olarak çok güzeldi 
aslında. Amaç, evlerden 
başlaması öngörülen enerji 
verimliliğinin bireylere anlatılmasıydı. 
Ancak adından da belli olduğu gibi pro-
jenin merkezinde kadın vardı. Başlangıç 
noktası evlerken uygulayıcı kadından 
başka kim olabilirdi ki zaten? Enerji ha-
nım, projenin tanıtım filminde tasarruf 
yapacağım diye evi dört dolanır helak 
olurken, evin erkek ahalisi bir o kadar 
gamsız, tasasız ve proje dışıydı. Yararlı 
olabilecek bir projenin tanıtım filminde 
bile tasarrufun sorumluluğu tamamen 
kadına yükleniyordu. Takip ettiğim 
kadarıyla projenin danışma kurulunda 
sadece bir kadın vardı, kalan dokuzu 
erkekti. Yani erkek ürünüydü. Enerji 

tasarrufu gerekli ama erkeğin sorumlu-
ğunda değil, erkek yolu yöntemi belirler, 
kararı alır, kadına uygulamak düşer der 
gibiydi. Bu kampanya sadece kadınları 
ilgilendiriyorsa bırakın kadınlar yapsın 
o halde. Bizim adımıza almayın karar-
larınızı. Yok, enerji tasarrufu herkes için 
önemliyse sadece “Enerji Hanımı” koş-
turmayın odadan odaya o vakit.
Medyanın kadın köşelerinde ve prog-
ramlarında da “Hanımların Dikkatine” 
hitabıyla ücretsiz kadın emeği allanıp 
pullanır. Evin dekorundan tutun da mut-
faktan salona, banyoya kadar yapılacak 
işler evde sadece kadın yaşıyormuş gibi 

onun sırtına yüklenir. Kadına yol gös-
terdiklerini, “işini” kolaylaştırdıklarını 
düşünerek. Bununla da kalmaz evdeki 
makinelerin, ev aletlerinin uzun süre 
dayanmaları, nasıl tasarruflu kullanıla-
cağı hususunda yapılan öneriler yine ka-
dınlara hitaben, “hanımların dikkatine” 
şeklinde verilir. Tatile çıkarken şöyle 
yapın, fırın çalışırken kapağını açmayın, 
ocağı şöyle kullanın, ütüyü böyle.
Ekonomiye ve çevre temizliğine hayli 
katkısı olan atık malzemelerin toplan-
ması, belli bir merkeze ulaştırılması için 
özellikle belediyelerin yaptığı reklamla-
rın tam ortasında yine kadın resmi var. 

Kızartma mı yaptınız, yanmış yağı ayrı 
bir kaba koyun sizden istenen yere ulaş-
tırın. Kağıt ve benzerini diğer çöplerden 
ayırıp belediyenin özel geri dönüşüm 
poşetlerine atın. Camları, plastik ürün-
leri ayrı poşetleyin, belediyelerin tahsis 
ettiği ayrı bölümlere atın. Ne güzel, bir 
o kadar gerekli. Yaşadığımız çevrenin 
temizliği sağlığı, dünyanın akıbeti için 
olmazsa olmaz, her vatandaşın duyarlı 
olması gereken bir durum. Ancak top 
yuvarlanıyor, geliyor her nedense kadını 
buluyor yine konu ücretsiz emek olunca. 
“Biz temiz sağlıklı çevre isteriz, üstelik 
bu çabaların ekonomik getirisi de var ül-

keye, biz karar aldık erkek-
ler olarak, uygulaması size 
düşüyor kadınlar” der gibi. 
O kadar duyarlılar ki çevre 
hususunda karar alıyorlar 
erinmeden, konuyu ciddi-
ye aldıkları belli. Oysa na-
dirdir erkeklerin evlerin-
deki atık malzemeleri ayrı 
ayrı poşetleyip ilgili böl-
melere bırakması, bunun 
günlük takibi için emek ve 
zaman harcaması. Karar 
alırken o kadar yoruluyor-
lar ki, yapmaya mecalleri 
kalmıyor sanırsınız. Nasıl 
olsa kadınlar var derleyip 
toparlayacak. Bu kararları 
alırken kadınların fikrini 
almıyor oluşları hepten 
sinir bozucu. İşin kötüsü 
onca işi beceren kadınların 
karar alma konusunda da 
üstün performans sergile-
yeceğini bilmiyor değiller.
O kadar sorumluluğu yük-
lediğiniz biz kadınlar bun-
ların üstesinden gelebili-

yorsak karar almaya mı yetmeyecek 
gücümüz? Alasını yaparız. Overlokçu-
nun, seyyar manavın, enerji hanım pro-
jesinin, kadın programlarının, belediye 
projelerinin kadına yüklediklerini zaten 
yapıyoruz. Ya da erkek egemen sistem 
tarafından yapmaya muktedir görülerek 
bu göreve atanıyoruz. Ne kaldı geriye? 
Karar almak! Bırakın bizim adımıza 
söylenecek söz sizin değil, kadınların 
olsun. Bırakın kent yönetimlerini bize. 
Emin olun ki tıkır tıkır yoluna girer işler. 
Hepimiz duyarlıysak kentimize, çevre-
mize, duyarlı olmanın yoruculuğunu ka-
dına yüklemeyin.  

Dilek Şentürk

O kadar sorumluluğu yüklediğiniz biz 
kadınlar bu sorumlulukların üstesinden 
pekala gelebiliyorsak karar almaya mı 

yetmeyecek gücümüz?

mutfak cadıları
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Liberal köşe yazarları bile “bu ülkede işçi sınıfı varmış”, “sendikalar yeniden 
yapılanmalı”, “özelleştirme pek o kadar da iyi bir şey değil sanki” der oldular

Aşinalıktan birlik olmaya: 
Soma’da kadınlarla dayanışmaya

13 Mayıs öğleden sonra içimi-
zi yakan bir haber geldi So-
ma’dan; Soma Holding’in 

işlettiği yeraltı kömür ocağında yangın 
çıktığını öğrendik. Madenlerde yaşa-
nan felaketlere aşinaydık. Ama aşina 
olmak yeterli değildi. Hegel “aşina 
olunan bilinmez” demişti. Lefebvre de 
aşina olunanın üzerinin örtüldüğünü, 
onu bilmemizin güçleştiğini belirtmiş-
ti. Evet aşinaydık, toplumsal bir histe-
ri içerisinde maden göçüklerine, grizu 
patlamalarına öfkeleniyor ama çok ça-
buk da unutuyorduk.

Facianın boyutlarını ancak akşama 
doğru idrak etmeye başladık. Katliam 
öylesine büyüktü ki, dünya madencilik 
tarihinin en acı olaylarından biri olarak 
kayıtlara geçti; zira, 21. yüzyılın en bü-
yük maden kazası idi. Dünya maden-
cilik çevrelerinin şaşkınlıkla izlediği 
olayın hemen ardından, başbakan 19. 
yüzyıl sonu İngiltere’sinde yaşanan 
maden kazalarını örnek vererek felake-
ti normalleştirmeye çalıştı. Bu akıl dışı, 
yaşanan acıya ortak olmak duygusun-
dan nasibini almamış sözleriyle, özrü 
kabahatinden büyük dedirtecek bir tu-
tum sergiliyordu. Öte yandan farkında 
değildi, çok önemli bir gerçekliğe de 
işaret ediyordu. Türkiye’de madenlerde 
çalışma koşulları neredeyse 19. yüzyıl 
İngiltere’sine benzer durumdaydı: Can 
güvenliği yok, tedbirler yetersiz, sağlık 
koşulları son derece olumsuz. Türki-
ye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), 
madenin işletmesini Soma Holding’e 
devretmişti; şirket TKİ’nin 130 dolara 
mal ettiği kömürü 23.8 dolara, neredey-
se altıda bir fiyata üretiyordu. Aradaki 
uçurum uzun çalışma saatleri, düşük 
ücretler, güvencesiz çalışma koşulları, 
sosyal hak kayıpları anlamına geliyor-
du. Faciaya giden yol böyle döşenmiş-
ti; şirketin elde ettiği muazzam kâr, 301 
can aldı. Soma faciası aşinalığı yerle bir 
etti; gözümüzü Soma’ya çevirdik. Ma-
denlerde çalışma koşulları tartışılmaya 
başlandı; işçi güvenliği, kayıt dışı çalış-
ma, taşeronlaştırma ve özelleştirmenin 
olumsuzluklarının, solcuların fantastik 
kurgularından ibaret olmadığı en azın-
dan görüldü.   

Liberal köşe yazarları bile “bu ülke-

de işçi sınıfı varmış”, “sendikalar ye-
niden yapılanmalı”, “özelleştirme pek 
o kadar da iyi bir şey değil sanki” der 
oldular. 

301 işçi geride acılı ve öfkeli yüzler-
ce kadın bıraktı. Kocalarını, sevgilileri-
ni, nişanlılarını, oğullarını, babalarını, 
ağabeylerini yitiren kadınların acısının 
kolay kolay dinmeyeceğini biliyoruz; 
hiçbir şey kaybettiklerini geri getirme-
yecek ne yazık ki. Ne var ki sadece acı 
değil hissettikleri, aynı zamanda müt-
hiş öfkeliler. Madene, şirkete, devlete 
karşı öfkeliler. “Ölüm bu işin fıtratında 
var” sözlerine öfkeliler mesela. “Kaçı-
nılmaz” diyenlere, “işin doğasında” bu 
tür faciaların bulunduğu söyleyenle-
re kadınların verdikleri yanıt çok net: 
Facia verili çalışma koşullarından kay-
naklanıyordu; yani özelleştirmenin se-
bep olduğu işçi güvenliği zaafiyeti ve 
kâr hırsı ile devlet denetiminin olma-
yışı işçileri adım adım ölüme götürdü. 
Madenciler madenin ısındığının far-
kındaydılar. Madende çalışanlar kadar 
kadınlar da seziyordu felaketin ayak 
seslerini, birçoğu her sabah vedalaşa-
rak işe yolluyordu kocasını. Her sabah 
aynı korkuyla sevdiğini uğurlamak ne 
demektir bir düşünün!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
verilerine göre hayatını kaybeden iş-
çilerden 255’i evli, 217’sinin de çocu-
ğu var. 432 çocuk babasız kalmış. Bir 
yandan kayıplarının derin acısıyla baş 

etmeye çalışırken bir yandan da yaşa-
mı sürdürmek zorunda olan kadınların 
önünde zorlu bir dönem var. Çocukla-
rın yaşadığı travmayı atlatması kolay 
değil; kadınlar kimi zaman kendi acı-
larını unutup çocuklarının acılarını ha-
fifletmeye çalışacak. Öncelikli sorun 
geçim sorunu. Gündelik hayatı sürdür-
mek, hanenin gereksinimlerini karşıla-
mak, çocuklarını okutmak için düzenli 
bir gelire ihtiyaç duyuyorlar. 

Kadınların çoğu ücretli bir işin ge-
rektirdiği vasıflardan yoksun ve eğitim-
siz. Bölgede iş olanakları da yetersiz 
olduğundan, kadınların önündeki seçe-
nekler hayli sınırlı. Yaygın iş alanları-
nın başında tarım geliyor. Pek çok ka-
dın bir süredir mevsimlik tarım işçiliği 
yapıyor.

Topraktan kopartılan kadınlar 
başka topraklarda çalışıyor: 
Mevsimlik tarım işçiliği

“Eskiden adamlar hayvancılığa çı-
kar, biz tarlaya, geçinir giderdik. Ölü-
mün nerede bulacağı belli olmaz ancak 
böyle bedava ölümlerle ciğerimiz yan-
mazdı. Şimdi günlük yevmiyeye giden-
ler 20 lira alıyor. Bunla nasıl geçinilsin? 
Ne gübre desteği var ne başka bir şey. 
Bu adamları madene mecbur bıraktılar, 
bizim zamanımızda böyle değildi. Bu 
yaşananlar Allah’tan değil, kuldan. Ya-
şamımızı bozdu bu düzen” (Elif, 75 ya-
şında).

Mevsimlik tarım işçiliği gün geç-

Melda Yaman
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tikçe yaygınlaşan bir istihdam alanına 
dönüştü. Bunun altında yatan başlıca 
neden, tarımı yeniden yapılandıran son 
dönem politikalar. Türkiye’de tarım sek-
törü 1980’lerden itibaren yapısal bir dö-
nüşüm geçiriyor; tarımda devlet desteği 
giderek azalıyor, küçük üreticilik gide-
rek eriyor, üreticiler topraktan kopuyor. 
Bu dönüşümün başlıca hedeflerinden 
biri, tarımı uluslararası/ ülke içi sermaye 
için kârlı yatırım alanı haline getirmek. 
Örneğin son dönemde yabancı şirketle-
rin bölgeye girişi, uluslararası tekellerin 
sigara üretimine başlaması ve devletin 
çiftçiyle alım sözleşmesini sonlandırıp, 
Tekel’in özelleştirmesini tamamlama-
ya uzanan tütün politikaları ile bölgede 
tütün üretimi neredeyse sonlanmış. Bir 
zamanlar tütün, hanelerin başlıca ge-
çim kaynağı iken, bugün çok az üretici 
kalmış. Tütün üretiminin azalmasıyla 
erkekler madene inmek zorunda kalır-
ken, kadınlar da başlıca üretken etkin-
liklerinden kopuyorlar. Pek çok tarımsal 
ürün gibi tütün de kadın işi olarak gö-
rülür. Zahmetli tütün yetiştirme süreci-
nin hemen her aşamasında kadın emeği 
bulunur. Bugünse tütün para etmediği 
için ekilmezken hem kadınlar başlı-
ca istihdam alanından çekiliyor hem 
de onlarca yıllık üretim bilgisi giderek 
kaybolmaya yüz tutuyor. Tütün ekmeyi 
sürdüren hanelerden birinden Reyhan 
şunları söylüyor: “Tütün de para yap-
mıyor. 10 lira bu. Şimdi bunu ekiyoruz, 
çapa yapacağız. Üç ay sonra toplamaya 
geleceğiz bakalım olursa. Mesela çoluk 
çocuk en az beş altı kişi çalışıp yılda bir 
ton tütün yapsan 10 bin lira anca alırsın. 
Tarım daha çok desteklense bu adamlar 
gider mi? Geçen sene de tütün 10 liraydı 
bu yıl da. Bu tütün 15- 20 lira olsa bi-
zim adamların ne işi var yerin kaç kat 
altında? Tarıma destek vermiyorlarsa da 
bari maden yasasını uygulasınlar da gö-
zümüz arkada kalmasın”. 

Sermaye için tarım yeni yatırım alan-
larından biri olduğu kadar, denetlediği 
bir süreç haline de geliyor. Sermayenin 
tarımı denetim altına alma çabalarının 
bir sonucu da, 1990’lardan itibaren söz-
leşmeli tarımın yaygınlaşması. Dolayı-
sıyla, politikalarla üretimi sonlandırmak 
zorunda kalan yahut toprağını kaybeden 
hanelerde kadınlar, daha önce kendi kü-
çük aile işletmelerinde çalışırken artık 
başkasının toprağında ücretli çalışmak 
durumunda kalıyor. Tarımda sermayenin 
tahakkümünü arttırdığı üretim ilişkileri, 
kadınların onlarca yıldır deneyimledik-
leri nispeten bağımsız emek sürecinden 
bambaşka bir deneyimi getiriyor; tarım-
sal emek sürecinde kadınlar erkeklere 
bağımlı olduğu kadar sermayeye de ba-

ğımlı hale geliyor. Soma faciasında bu 
olguyla çıplak bir biçimde karşılaştık. 
Tarımı sürdüremez hale gelen hanelerde 
pek çok kadın yörede mevsimlik tarım 
işçiliği yapıyor, zeytinde yahut pamuk 
tarlalarında ücretli çalışıyor. Tarımda 
ücretli çalışma çok güç; iş güvencesi 
yok, mevsimlik bir iş, sadece bahar-yaz 
aylarında yapılıyor; sosyal güvencesi 
bulunmuyor; çalışma saatleri çok uzun 
ve ücretler de çok düşük. “Yapacak bir 
şey yok, yevmiyeden aldığım 20 liray-
la geçineceğim. Yazın bu paradan bize 
ekmek çıkar da, kışın işin içine odun kö-
mür girince zor. Ne yapacağımı bilmiyo-
rum” Soma’dan İrem’in sözleri bunlar. 

Tarımın yanı sıra konserve fabrikası 
kadınlara istihdam alanı sağlıyor. Elbet-
te ki sınırlı sayıda kadın bu fabrikada iş 
bulabiliyor. Ayrıca fabrikada çalışma ko-
şulları hayli ağır; kadınlar sigortasız bi-
çimde, 12 saatlik vardiyalarla çalışıyor. 
Çocuk emeğinin kullanıldığı da oluyor; 
örneğin Boğaziçi Soma Dayanışması 

bölgeyi ziyaretinde dokuz yaşından beri 
fabrikada sigortasız çalıştırılan kadınla-
ra rastladıklarını belirtmiş.

Kadınlar tarlaya yahut işe giderken 
çocuklarını bırakacak bir yer arayışın-
dalar. Kreşler yetersiz ve pahalı oldu-
ğundan, bu sorunu yakın çevrelerinde 
çözüyorlar. Çocukları ya ablaya ya da 
anneanne/ babaanneye bırakmak zorun-
dalar. 

Ailenin, akrabaların, komşuların, 
esnafın baskısı bitmiyor  

Soma’da kadınların bağımsız birey-
ler olarak yaşamlarını sürdürmeleri de 
hayli güç görünüyor. Özellikle kocası-
nı faciada yitirmiş pek çok kadın hem 
kendi aileleri hem de kocalarının ailele-
ri tarafından baskılanıyor. Kadınlardan 
bazısı kocalarının ailesinin yanına ta-
şınmak durumunda kalmış mesela. Ge-
rekçe bildik mesele, dul olmak. Kadının 
hareket alanını sınırlayan, hane içinde/ 
sokakta/ iş yerinde hal ve davranışlarını 
tarif eden ataerkil tahakküm, kadın eşi-
ni kaybetmiş yahut eşinden ayrılmış ol-
duğunda daha da katılaşarak, onu nefes 
alamaz duruma getirebiliyor.

Bu baskı sadece ailelerle sınırlı değil, 
kadının “ahlakı” söz konusu olduğunda, 
komşular, yakın-uzak akrabalar, hatta 
mahalle esnafı, tekmili birden hudut-
suz bir aymazlıkla kadına saldırabili-
yor. Öyle ki, kadının tek başına sokağa 
çıkması bile hoş karşılanmadığından, 
kadınların öfkesini dolaysızca dışa 
vurması, bağırması, protestolara katıl-
ması olanaksızlaşıyor. Sokaktaki kadın 
herkesin hedefi haline geliyor. Kadına 
uygulanan bu baskı hükümetin politi-
kalarından ve beyanlardan destek alıyor 
kuşkusuz. Liberal olduğu kadar muha-

Kadının hareket 
alanını sınırlayan, 

hane içinde/ sokakta/ 
iş yerinde hal ve 

davranışlarını 
tarif eden ataerkil 

tahakküm, kadın eşini 
kaybetmiş yahut 
eşinden ayrılmış 
olduğunda daha 

da katılaşarak, onu 
nefes alamaz duruma 

getirebiliyor
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fazakâr bir eksende yürüyen bu politika-
lar kadını, yakınlarına karşılıksız bakım 
hizmeti sağlayan, sadece çocuk doğurup 
çocuk büyüten, haneye kapatılmış birey-
lere indirgediğinden, ataerkil tahakkü-
mü besliyor elbette. Dolayısıyla, devlet, 
yakın-uzak erkekler ve dini görevliler, 
kadının bağımsız hareketini kısıtlamak-
la kalmıyor, öfkesini haykırmasını, hak 
aramasını, alanlarda eylemlere katılması-
nı da engeller hale geliyor. Soma çevre-
sinde kadınlar bazı dini grupların, devlet 
yetkililerinin gelip ev ev gezip kadınlara 
evlerinden dışarı çıkmamalarını, “dullu-
ğa yakışır şekilde davranmalarını” salık 
verdiğini anlatıyorlar. Örneğin iki çocuğu 
olan S. şunları aktarıyor: “Bir tane esnaf 
kolumdan tuttu, ‘ben seni çok iyi tanıyo-
rum, bir aydır sokaktasın. İki tane çocu-
ğun var, yazık değil mi, git evinde otur’ 
dedi.”

Ailelerin kadınların üzerinde kurdu-
ğu denetimin iktisadi boyutunu gözden 
kaçırmamak gerekli. Ailenin, kadınları 
yanına veya yakınına almasının sebep-
lerinden biri, kadınlara kocalarından 
bağlanan maaş. Ayrıca, felaketle birlikte 
yöreye yardım kampanyalarıyla yahut 
doğrudan on binlerce lira yağıyor. Her 
ne kadar yardımların adaletli dağıtılma-
yacağını, usulsüzlüklerin yolsuzlukların 
olacağını tahmin etmek güç değilse de, 
yine de hanelere para gireceğini biliyo-
ruz. Bu paralar kadınların üzerindeki bas-
kının görünmeyen yüzü. Aile kurumunun 
ikiyüzlülüğü burada kendini ele veriyor; 
muhafaza edilmeye çalışılan kadının “ah-
lakı”ndan öteye uzanıyor; mesele kadının 
elde edeceği gelir. Bu yüzden, bu para dı-
şarı çıkar korkusuyla ailelerin baskısı ne-
deniyle, kadının bağımsız bir hayat kur-
ması, istediğinde yeni bir evlilik yapması 
neredeyse olanaksız. Zonguldak’ta yaşa-
nan facia sonrasında, kadını hane içinde 
tutmak ve kadına aktarılan gelire ve nak-
di yardımlara sahip olmak için, ailelerin 
kadınları yakın akrabalarıyla, örneğin ko-
calarının kardeşleriyle zorla (çoğu zaman 
imam nikâhıyla) evlendirdiklerine tanık 
olmuştuk. 

Bu konuda kritik bir meseleyi de dik-
kate almak gerek. Madende yaşamını 
yitiren işçilerin bir kısmının imam nikâ-
hıyla evli olduğu biliniyor ancak bu du-
rum resmi rakamlara yansımıyor. İmam 
nikâhlı kadınlar pek çok bakımdan muz-
daripler. Resmî nikâhı olmadığı için dev-
letin vermesi gereken tazminatlardan ya-
rarlanamıyorlar; kayıtlı olmadıkları için 
diğer destek ve yardımlara ulaşamıyor-
lar; çocukları “meşru” görülmeyebiliyor. 
Sorunlar bununla da bitmiyor; örneğin 
imam nikâhıyla evli ve iki aylık hamile 
bir kadın hukuksal süreci başlatmak isti-

yor, ancak 16 yaşında olduğundan baba-
sından vekalet alınması gerekiyor. Ancak 
baba avukatlara bir dizi sorun çıkarıyor; 
kadının yasal güvenceye kavuşması için 
öncelikle babasını ikna etmek gerekiyor.

Birlik olmanın zamanı
Soma faciası emek sürecine, özelleş-

tirme ve taşeronlaştırmaya, dahası gün-
delik yaşama dair algımızı sarstı. Aşina 
olunanın bilinmediğini gördük; bilindik 
sandığımız eksikti, yetersizdi.

Şimdi eksikleri kapamanın, birlik ol-
manın zamanı; Somalı kadınlarla birlikte 
olmanın, birlikte düşünmenin, eylemenin 
zamanı. Soma’daki kadınların da bizlerin 
de temel ihtiyacı bir arada olabilmek. İl-
kin dayanışma ağları üzerine düşünmek, 
bu ağları kurmaya çalışmak gerekiyor. 
Soma ve yöresindeki pek çok kadın örgü-
tü/ grubu çeşitli araçlarla bunu yapmaya 
çalışıyor. Sanırım bu çabaları ortaklaş-
tıracak, birleştirecek bir koordinasyona 
ihtiyaç var.

Soma’da kadınların bağımsız bireyler 
olarak yaşamlarını sürdürmelerinin önü 
hayli tıkalı görünüyor. Beraberce, ka-
dınları evlerinden çıkaracak, onları aile/ 
akrabalarının karşısında daha da güçlen-
direcek mekanizmalar üzerinde düşün-
meliyiz. 

Yörede acilen düşünülmesi gereken 
konulardan biri de kadınların istihdamı. 
Devlet desteklerinin azalmasıyla küçük 
üreticilik eriyor; verili koşullarda aile 
işletmesi biçiminde tarımsal üretimi sür-
dürmek olanaklı görünmüyor. Tek seçe-

nek mevsimlik tarım işçiliği. Mevsimlik 
işçilikte iş güvencesi ve sosyal güven-
cenin sağlandığı ve yaşamsal ihtiyaçları 
karşılamaya yeten ücretin verildiği çalış-
ma koşullarını oluşturmak üzere yasal, 
sendikal ve politik mücadeleyi birlikte 
örebiliriz. Yahut kolektif, kooperatife 
dayalı tarımsal üretimin olanaklarını tar-
tışabiliriz. Tarımın yanı sıra alternatif is-
tihdam alanları nasıl oluşturulabilir, araş-
tırabiliriz. 

Kadınların bakım yükünü azaltacak 
toplumsal politikaları birlikte düşünmeli-
yiz. Kreş ihtiyacı örneğin kritik bir ihti-
yaç olarak aciliyetini koruyor. Kadınların 
soluklanması, ücretli iş edinebilmesi, 
üretken etkinliklere katılabilmesi için ço-
cuk bakımının üzerlerinden alınması ge-
rekli. Çocuklarını bırakabilecekleri ücret-
siz kreşler açılması için birlikte mücadele 
edebiliriz.  
____________________________
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Kadınlar iç dünyalarını, gizli kuyularını, en mahrem sırlarını/hallerini yine kadınlarla paylaşırken 
ve bu alanda cinsellikle “aşk” yer almazken; erkeklerle paylaşılanlar arasında “aşk” ve 
cinselliğin kurucu olması ve onlarla oluşturulan dostlukların, ruhların yakınlaşmasının hep 
biraz daha dışarıda kalması bize ne söyler? 

Kadınlar arasında kendimize bakmak

Hetero-patriyarka, biyolojik 
cinsiyetimizle ne yapacağı-
mıza karar verip, toplumsal 
cinsiyetimizi inşa ederken 

cinsel yönelimimizi de bu çerçevede 
biçimlendiriyor. Bedenimiz, cinselliği-
miz ve arzularımızla oynuyor. Oyunun 
kuralları bellidir. Kadın-erkek ikiliğinde 
kurgulanan cinsiyetler, bedenler ve cin-
selliklerin ötesini norm dışı bırakan bir 
kurgudur bu. Kadınların “dost”larıyla 
“aşk”ları arasındaki derin uçurum ve bu 
halin yarattığı yarıklar üzerine düşünü-
yorum bu aralar.

Çok sevdiğimiz, ruh ikizimiz dediği-
miz en yakın kadın arkadaşımıza “aşık” 
olmuyoruz, onunla kurduğumuz ilişkiyi 
aşk ilişkisi olarak değil de dostluk, kız 
kardeşlik olarak tanımlıyoruz ve bu iliş-
kide cinsellik kapının dışında kalıyor. 
Ancak çoğu zaman bizi anlamayan, 
zaten ruh eşimiz de olmayan adamlarla 
sevgili olup, onlara âşık olup, belki ev-
lenip, “aile” kuruyoruz. O adam aşkın, 
cinselliğin paylaşıldığı (ki bazen bunlar 
da paylaşılamaz) evdeki yabancı olarak 
kalırken, dışarıdaki kadın dostlarımıza 
koşuyoruz; bizi avutmaları için, beraber 
dertleşmek için, omuzlarında ağlamak 
için, beraber gülmek, eğlenmek, sevinci-
mizi paylaşmak, üretmek, birlikte politi-
ka yapmak için… Sanıyorum her kadın 
hayatının en azından bir anında böyle bir 
yarılmanın verdiği hüznü hissetmiştir. 
Belki tanımlayamadığı ama bir his olarak 
kendini gösteren bir yarılma hali.

Kadınlar iç dünyalarını, gizli kuyu-
larını, en mahrem sırlarını/hallerini yine 
kadınlarla paylaşırken ve bu alanda cin-
sellikle “aşk” yer almazken; erkeklerle 
paylaşılanlar arasında “aşk” ve cinselli-
ğin kurucu olması ve onlarla oluşturulan 
dostlukların, ruhların yakınlaşmasının 
hep biraz daha dışarıda kalması bize ne 
söyler? Silvia Federici bu bölünmeyi 
şöyle tarifler: “Hayatımızın daha ilk evre-
lerinde bedenlerimizi açabileceklerimiz-
le sadece ruhlarımızı açabileceklerimiz, 
âşıklarımız ve dostlarımız arasındaki ay-
rımı öğrenmemiz gerektiğinden, bu, bize 
şizofrenik bir durumun dayatılması anla-
mına geldi. Sonuç, kadın arkadaşlarımıza 
bedensiz ruhlar, erkek âşıklarımıza ise 
ruhsuz bedenler olmamız. Ve bu bölün-

me, bedenlerimizde ve hislerimizde neyi 
kabul edip etmediğimiz açısından, bizi 
yalnızca diğer kadınlardan değil kendi-
mizden de ayırıyor.”  

Dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri-
nin bizde açtığı yaraları görmek, tespit 
etmek, dolayısıyla bunlara karşı koyma-
nın stratejilerini belirlemek daha alışık 
olduğumuz bir isyan alanı. Bize sunulan 
ideal kadınlık biçimlerine girmeyi red-
detmek, bunlara direnmek en ufak gün-
delik pratiklerimize kadar işlemiş durum-
da. Erkeklerle, erkle ilişkilerimizde kadın 
olmanın dezavantajlı konumuna çoğu za-
man artık refleks haline gelmiş pratiklerle 
direniyoruz. 

Patriyarkanın kadınlık hallerimizi 
denetleme biçimlerine isyanımızı çoğu 
kez erkeklerle ilişkilerimiz çerçevesinde 
biçimlendiriyoruz, yani o ilişkilerin dı-
şına çıkmadan, içeriden dönüştürmeye 
çalışarak. Örneğin patriyarkanın tam gö-
beğinde duran aileyi kurmayı reddetmek 
yerine heteroseksüel ailenin farklı form-
larında gezinip cinsiyetler arası daha eşit-
likçi, kadının emeğini, bedenini, ruhunu 
sömürmeyen aileler kurmaya çalışıyo-
ruz. Erkeklerle, devletin tanıdığı bir aile 
kurmaya dirensek de “aşkî” ilişkilerimiz 
yine onlarla örülü oluyor. Başka evlerde 
de yaşasak, aynı evde aile olmadan da 
otursak nihayetinde döndüğümüz yer he-
teroseksüel ilişkimiz. Kadınlarla birlikte 

bir hayat her ne kadar “ütopya” olarak 
hayal etmesi güzel gelse de erotik, cinsel, 
tensel, aşkî ilişkilerimiz günün sonunda 
kadınlarla örülü olmuyor. Olsa da sürek-
lilik göstermiyor, yani aslî bir hal ola-
rak deneyimlenmiyor. Kadınlarla erotik, 
duygusal yakınlaşmalar paranteze alınan, 
devamlılığı olmayan/olmayacağı düşü-
nülen durumlar daha çok. Esasen kendi 
içimizde kemikleşmiş hetero-patriyarka-
ya yönelik bir direnişle, doğal ve kendili-
ğinden sandığımız “aslî” duygularımızın, 
arzularımızın, cinselliği deneyimleme 
biçimlerimizin aslında pek de kendiliğin-
den olmadıklarını görebiliriz. 

Anja Meulenbelt Utanç Bitti isimli 
otobiyografik romanında şöyle yazar: 
“Bütün kadınlar lezbiyendir, bazılarının 
bundan haberi yoktur yalnızca.” Belki işe 
haberdar olmakla başlayabiliriz. Okudu-
ğumuz romanlarda, tartıştığımız teoriler-
de, izlediğimiz filmlerdeki eşcinsel ka-
dınların hikâyelerine bizden uzak 
kurgular olarak değil, esasen ta içimizde 
var olan ama kök salmasına, büyümesine, 
ortaya çıkmasına izin verilmemiş haller 
olarak bakmak gerek diye düşünüyorum. 
Kendimize bakarken patriyarkanın elimi-
ze tutuşturduğu aynaya değil, çocukluğu-
muzun lunaparklarındaki gibi bizi başka 
kadınlarla yan yana “yamuk” biçimlerde 
gösteren aynalara ihtiyacımız vardır bel-
ki de. 

Feride Güler

KADINLIK HALLERİ

Francesca Woodman
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Başörtüsü sadece başınızdaki bir bez parçası değildir. Başörtüsü sizi çocukluktan 
çıkarır ve yetişkin bir kadın yapar. Bir çocuğun yapması gereken birçok şeyi 
yapamazsınız çünkü siz artık bir kadınsınızdır ve kadınlık rollerini yapmanız 
sizden beklenecektir

Başörtüsü sadece başörtüsü değildir!

Köklerini Tanzimat’a kadar da-
yandırabileceğimiz kadınların 
örtünmesi meselesi, son 30 
yıldır yoğunlaşarak tartışıl-

maya devam ediliyor. Örtünme nedir? Bu 
en büyük çatışma alanlarından birini, bu 
tahakküm ve hegemonyayı belirleyen de 
erkek egemen sistemdir. 

Örtünme ile kamusal hayat arasındaki 
ilişki hepimizin bildiği gibi birbiriyle sı-
kıca bağlantılıdır. Özel alan 
denilen evin hayatının dı-
şına çıktığı zaman kamusal 
hayata dahil olan kadın, tüm 
bedenine “sahip olmak”, 
memeleri poposu dahil ol-
mak üzere her bir yerini ört-
mek zorundadır. Örtünmek 
genel olarak tüm bedeni 
kapsayan toplumsal ve po-
litik bir davranış biçimidir. 
Başörtüsü de bu davranış 
biçimlerinden biridir. Ne-
redeyse tüm dinler kadının 
bedenini sıkı sıkıya örtmek 
için her türlü kuralı çok ince 
bir şekilde belirlemiştir. Tür-
kiye’de hemen hemen 100 
yıldır devam eden laiklik 
tartışmaları son 30 yılda ka-
dınların başörtüsü üzerinden 
gerçekleşmekte ve kadın be-
deni bu çatışmanın ortasında 
durmakta. Kadın bedenine 
biçim vermek isteyen laik 
erkek ve müslüman erkek 
iki cephede durmakta ve en 
büyük çatışmasını bu alan-
da yaşamaktadır neredeyse. 
Tanzimat’tan başlayarak 
inşa edilen, 1923’te vücut 
bulan laiklik, ilkokul ders ki-
taplarındaki tanımıyla: din ve devlet işleri-
nin birbirinden ayrılmasıdır ve bu tanımla-
maya göre de 1923’te kurulan yeni devlet 
kendini yapılandırmıştır. Bu yapılanma 
içinde kadın, “modernizmin” ve yeni dev-
letin kurucu unsuru olarak kendine biçi-
len rolünde başı açık, etekleri diz altında, 
gömleğinin kolu dirseklere kadar ve de-
koltesi de sıkı sıkıya örtük iyi bir anne, iyi 
bir milliyetçi, iyi bir kamu çalışanı, iyi bir 
vatansever olarak tarih sahnesinde yerini 
alır. Tabii tüm olan bitenler düz bir çizgi-

de ilerlemez. Din ve devlet işlerini ayıran 
ve laik olduğunu iddia eden yeni devletin 
ilk yaptığı işlerden birisi diyaneti kurmak 
olur. 1923’te devleti kuranlar Türklükle 
birlikte Sünni geleneği de devletin kurucu 
iradesi yaparlar. Dolayısıyla İslamiyetin 
bir yorumu olan Sünniliği de devletin dini 
olarak diyanet üzerinden devam ettirirler. 
Sünni olmayan bütün inançları yok sayan 
bu anlayış laik olarak değerlendirilebilir 
mi? Ayrıca din toplumsal bir aktör olarak 
özel alana sığdırılamaz ve sığamaz da (zo-

runlu din dersleri, diyanet işleri, din eğiti-
mi, diyanetin bütçesi ve her yerde olması, 
devletin cami yaparak imamları ve cami-
leri finanse etmesi, imam hatipler vs.) 

80’li yıllara geldiğimizde ise 70’li yıl-
lardan itibaren güçlenmeye başlayan İs-
lami hareketle beraber Türkiye var olan 
ama hep özel alanda tutulan başörtülü ka-
dınlarla tanıştı. Ve onların örtünme hakkı 
mücadelesi ile. Hiç bitmeyen laiklik tartış-
maları kadın bedeni üzerinden hala devam 
etmekte. Laiklik dediğimiz şey aslında 

bir inancı güçlendiren esasa dayandığı 
için Türkiye’de Sünni blokun laikleri ile 
müslümanları arasındaki bu çatışmada ne 
kadınların ne de yok sayılan inançların bir 
söz hakkı var. Dolasıyla benim tercih et-
tiğim kavram sekülerizm olacaktır. Se-
külerizm çoğulculuğu öngördüğü gibi 
gündelik hayatın içinde ya da kurum-
sal olarak herhangi bir dinin dayatması 
değil, ortak bir yaşamı tahayyül etmeyi 
öngörür.

Bugüne dönersek, 1923’ten 2000’li 
yıllara kadar gelen bu süreç 
AKP’nin iktidara gelmesi 
ile birlikte sona ermiş, artık 
devlet yeniden yapılandırma 
sürecine girmiş; ancak bura-
daki yeniden yapılandırma 
süreci, İslami unsurları daha 
da yoğunlaştırılmış bir ha-
yatın dayatılması. Geçmişte 
de bugün de devlet sürekli 
dini denetim altında tuta-
rak ve konjonktürel olarak 
değişikler gösterse de yeni-
den yapılanan cumhuriyet, 
(sanırım ikinci cumhuriyet 
diyebiliriz) İslami unsurları 
yoğunlaştırılmış neoliberal 
dini mufazakâr bir toplumsal 
yaşamı dayatmakta. Başör-
tüsü tartışmalarına geri dö-
nersek, yetişkin bir kadının 
kendi iradesi ile inandığı bir 
dinin gereklerini yerine ge-
tirmesi ile 10 yaşındaki bir 
kız çocuğunun başını örtmesi 
arasında bağ kurmak özgür-
lük alanı değildir. Yeniden 
yapılanan erkek devletin 
ilk yeniden yapılandıracağı 
şey kadınların yaşamlarıdır. 
AKP’nin kadınlar için öngör-

düğü hayat geçmiştekiler gibi “Sen bir bi-
rey değilsin ancak aile için var olabilirsin. 
Ailen için yaşamalısın, tüm hayatını ai-
leni ve dolasıyla devletini korumaya ona 
bakmaya adamalısın. Sana her türlü şeyi 
yapsa da aile kutsaldır onlara sahip çık-
mak zorundasın ve tüm bunları yaparken 
de senin başörtülü, uzun etekli, dinini çok 
iyi bilen biri olmanı istiyoruz. Bu arada 
da tabi ki ailene destek için dışarda ça-
lışabilirsin, ne de olsa kapitalizmin senin 
neredeyse bedava olan emeğine ihtiyacı 

Ayşe Panuş
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var. Hem kapitalizm için, hem evdeki ka-
pitalistler için çalışman gerek”, şeklinde 
özetlenebilecek bir hayattır. Peki bunu 
eğitim yoluyla nasıl yaptılar ve nasıl ya-
pılandırıyorlar?

4+4+4’ü hepimiz biliyoruz. Zorunlu 
din derslerinin yanına seçmeli din ders-
leri koydular. Bütün ders kitapları değişti 
ve kendi İslami yorumlarını bu kitapla-
ra yerleştirdiler ki bu kitaplarda kadın 
esasında yok. İlkokulu 4 yıla düşürerek 
çocukları ilkokuldan sonra imam hatip 
ortaokullarına yönlendirmeler başladı ya 
da dayatmalar. TEOG sınavında gördü-
ğümüz üzere ortaokul sonrası lise eğitimi 
için öğrenciler imam hatip dayatması ile 
karşı karşıya kaldılar. Herhangi bir çocuk 
belgelendirdiği takdirde, ortaokulda hiç 
devam etmeden hafızlık eğitimi veren ku-
ran kursuna gittiği zaman hem hafız olu-
yor hem ortaokul mezunu. Açık liselerin 
özendirilmesi ve yaygınlaştırılması, kız 
ve erkek okullarının sayısının çoğaltılma-
sı… Örgün eğitim dışında bugün yaygın 
eğitim Türkiye’de devlet ta-
rafından özellikle güçlendi-
riliyor. Okullarda kutlu do-
ğum haftasının kutlanması ve 
kamusal hayatın her yerinde 
devletin mühendislik yapması 
ile birlikte eğitimdeki tüm bu 
uygulamalar daha da güçlen-
diriliyor.

Geçen günlerde günde-
me gelen ortaöğretim kıyafet 
yönetmeliğinde başörtüsü ile 
ilgili yapılan düzenleme ile 
ilkokul bitirmiş 10 yaşında-
ki bir kız öğrenci başörtüsü 
kullanabilecek hale geldi ve  
ve bu durumu  özgürlük me-
selesi olarak ele aldılar. 10 yaşındaki bir 
çocuğun başörtüsü takma isteği bir tercih 
olabilir mi? Çocuk kime denir? Çocuk ol-
mak nerde başlar nerde biter, çocuk olmak 
ne demektir? Püripak bir çocukluk algısı 
olmadığını biliyoruz. Çocuğun cinsiyeti 
var, çocuğun cinsel yönelimi ve cinsiyet 
kimliği var, çocuğun içine doğduğu sos-
yokültürel ve sosyoekonomik bir sistem 
var. Çocukluk inşası da bu sistemle bera-
ber kuruluyor. Peki bu sistem çocukluğun 
inşasını belirliyorsa çocuğun tercihinden 
bahsedilebilir mi? Çocuk kime denir?

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları 
arasındaki insandır. Genellikle konuşma 
ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan son-
ra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin 
başladığı ergenlik dönemi ile birlikte ço-
cukluk döneminin bittiği kabul edilir ve 
bugün 18 yaşına kadar olan herkes çocuk 
sayılır.

18 yaşına kadarki bu dönemler bireyin 
kendi kimliğini oluşturma sürecidir. Kim-

liğini oluştururken de devlet ve toplum 
kendi normlarına göre bir kimliği oluş-
turma sürecine doğrudan müdahale eder. 
Çocukluk dönemi bizim dünyayı tanıdığı-
mız, keşfettiğimiz, toplumun kolektif bir 
bireyi haline gelirken ayırt etmeyi öğren-
diğimiz, zihinsel, bilişsel, bedensel ve psi-
komotor yönlerimizin geliştiği, dünyayı 
algılama çabalarının ve kendi kişiliğinin 
ne yöne gideceğinin ipuçlarını barındıran 
bir dönem olduğuna göre 10 yaşındaki bir 
kız çocuğunun başörtüsü takması hangi 
saikle bir özgürlük olarak kabul edilebi-
lir? Başörtüsü sadece başınızdaki bir bez 
parçası değildir. Başörtüsü sizi çocukluk-
tan çıkarır ve yetişkin bir kadın yapar. Bir 
çocuğun yapması gereken birçok şeyi ya-
pamazsınız çünkü siz artık bir kadınsınız-
dır ve kadınlık rollerini yapmanız sizden 
beklenecektir. Yüksek sesle gülemezsi-
niz, oyun oynama sınırlarınız daralmıştır. 
Bedeniniz ile kurduğunuz ilişki size ait 
değildir. Zaten kız çocuklarının bedenleri 
ile kurduğu ilişki ne zaman kendilerine 

aitti ki? Şimdi daha derinleşerek bu iliş-
ki devam edecektir. Dini kuralları yerine 
getirmek zorundasınızdır. Henüz bir toplu 
iğneyi bir kağıttan geçiremezken baş ör-
tüsünü takmanız gerekecek, sürekli düşen 
örtü sizde derin kaygılara yol açacaktır. 
Bilişsel ve zihinsel olarak neyi nasıl yapa-
cağınızı bilmediğiniz bir dönemde hiç de 
sizin kararınızın olmadığı bir durumla kar-
şı karşıya kalacaksınız. En acımasız tarafı 
ise 10 yaşındasınız ve devlet sizi yetişkin 
bir kadın yaptı ve ona uygun davranışlar 
bekleyecek. Bir çocuk için son derece 
travmatik bir süreç…

10 yaşındaki bir çocuğu devlet neden 
bu duruma sokmak ister? Yeniden kurulan 
cumhuriyet doğal olarak kadınların sırtın-
dan yükselecek. 10 yaşındaki bir çocuğu 
çocukluktan çıkartarak yetişkin olmaya 
zorlamak ve bunun hükmünü vermek hü-
kümet açısından neden önemli?

Toplumu yapılandırmanın en önem-
li aracı çocuklar ve kadınlardır. Tabii bu 

çocukluk halleri kız ve erkek diye ikiye 
ayrılır. Erkek çocuk ile kız çocuğuna bi-
çilen roller de elbette farklıdır. Kız ço-
cukları geleceğin ailesini kuracağına göre 
onlara çok küçükken müdahale edilmesi 
gerekir. Kendi hükümlerini kendi karar-
larını oluşturmaları değil gelecekte devle-
tin hüküm ve kararlarına uygun bir kadın 
olabilmeleri için 10 yaşında başörtüsü ile 
tanışmaları gerekir. Kız ve erkek okulla-
rının sayısı fazlalaştırılarak cinsiyetçi iş 
bölümü derinleştirilecektir. Ataerkil bir 
toplumda eğitime yapılan yatırımdan pa-
yın en yükseğini erkek çocukları aldığına 
göre, imam hatip okullarına en çok gide-
cek olanlar -kahin olmaya gerek yok- kız 
çocukları olacaktır doğal olarak. Yani dini 
eğitim en çok kız öğrenciler için var. AKP 
diyor ki kız çocuklarına:

“Siz çocuk değil, yetişkin birer kadın-
sınız. Asli göreviniz aileniz ve onun size 
verdiği görevler. Bu görevleri yaparken 
de dini bütün olasınız ki ilerde dini bütün 
çocuklar da yetiştiresiniz. Aynı zamanda 

senin iş gücü piyasasındaki 
ucuz emeğin benim için vaz-
geçilmez. O yüzden kadın 
işlerini yapman için de eğitim 
veriyorum sana.”

Tüm bunlara karşılık bir 
direniş de yok değil. Bu dire-
nişin bence birkaç noktası var. 
Uzun zamandır biriken bir 
mücadelenin içinden çıkıp 
gelen talepler:

1. Devlet, eğitimde ço-
cukların bedenlerine dair 
her türlü tahakkümünden 
vazgeçmeli

2. Diyanet kaldırılmalı
3. Devlet din eğitim ver-

memeli ve herhangi bir inancın ya da 
dinin temsilcisi olmamalı, hiçbir dini 
finanse etmemeli, dayatmamalı

4. Cinsiyete dayalı okullar tümden 
kaldırılmalı ve tüm okullar karma ol-
malı

5. Okullarda din eğitimi kaldırılmalı 
ve din eğitimi ebeveynlerin kendileri 
tarafından verilmeli

6. Kız çocuklarının bedenleri üze-
rindeki her türlü baskılar, yasalar, yö-
netmelikler kaldırılmalı ve kendi be-
denleri ile kurdukları ilişki kendi karar 
ve hükümlerine göre olmalı, okul bun-
ları desteklemekle yükümlü olmalı.

 
Bitirirken

Hükümet kız çocuklarından elini 
çek! Ortaöğretimde başörtüsü bir özgür-
lük sorunu değil, kız çocuklarının be-
denlerini tahakküm ve baskı altına al-
maktır. Yönetmelik kaldırılmalı ve 
başörtüsü ortaöğretimde olmamalıdır. 
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Neredeyse 15-16 yaşlarına kadar soyut düşünme becerisine sahip olamayan çocuklara, 
devlet eliyle daha çok din eğitimi verilerek zihinlerinde korkunun kökleşmesi isteniyor

Dindar nesil için döşenen yolda 
eğitim kurumları hizmetinizde!!!

Her sistem kendisini kurar-
ken, yapılandırırken is-
tenilen toplumsal forma 
ulaşmada genç bireyleri 

araç olarak kullanmaktan çekinmez, 
geri durmaz. Bunun için egemenlerin 
eli eğitim kurumlarının içindedir her 
daim. Günün koşullarına uygun olarak 
egemen eller buraları karıştırıp durur, 
kendi çıkarları doğrultusunda. Genç 
bireylerin, çocuk bireylerin yasadı-
ğı gerilimleri, travmaları, zorlukları 
umursamadan anlık, günlük veya aylık 
uygulamalar devreye sokulur.

22 yıllık öğretmenlik hayatımı dü-
şündüğümde her yeni gelen hükümetin 
de egemenler gibi, hatta onlarla işbirliği 
halinde ilk el attığı kurumun Milli Eği-
tim Bakanlığı (MEB) olduğuna tanıklık 
etmişimdir. Son beş yılda MEB’in uy-
gulamalarının okulların içini daha fazla 
boşaltmaya dönük işlediğini belirtmem 
gerekiyor. İlk ve orta öğretimde yapı-
lan değişikliklerin eğitim kalitesini art-
tırmakla ilgisi olamayacağı gibi yok-
sullaştırılan, yoksunlaştırılan halkla 
alay ettiği apaçık ortadadır artık. Bugü-
ne kadar gizleyerek yaratmaya çalıştığı 
dindar - Sünni toplum yaratma çabasını 
ise şimdiden sonra açık olarak dillen-
dirmektedir, AKP hükümeti. Özellikle 
son bir yıldır her yeni güne gözlerimizi 
açtığımızda AKP bakanlarının ağzın-
dan dökülen incilerin, toplumu okullar 
üzerinden nasıl şekillendireceğine hız 
verdiğine tanık olduk.

Bir bakıyoruz müfredat değiştirili-
yor, bir bakıyoruz sınav sistemi değiş-
tiriliyor. Felsefe, müzik dersleri çöpe 
atılıyor, zorunlu din dersinin yanına 
seçmeli Hz. Peygamberimizin hayatı, 
Kur’an-ı Kerim, temel din bilimleri ad-
larında dersler konuluyor. Din kültürü 
öğretmeni alımı arttırılıyor. AİHM gibi 
kurumların “zorunlu din dersi uygu-
laması doğru değildir” kararlarına bı-
yık altı gülmelerle “hallederiz” bakışı 
atılıyor. Bir başka gün 4+4+4 gibi bir 
formülasyonla kesintili olan bir eği-
tim sistemimiz oluveriyor. Okul öncesi 
yaşındaki çocuklar henüz motor bece-
rileri gelişmemiş bir dönemde iken; 
kalem tutamayacak, çişini tek başına 

yapamayacak, kilodunu çekemeyecek, 
sıralarda oturmayı beceremeyecek, te-
neffüslerde itilmeden, ezilmeden dola-
şamayacak v.s. haldeyken birinci sınıfa 
başlatılıyor. Neredeyse 15-16 yaşlarına 
kadar soyut düşünme becerisine sahip 
olamayan çocuklara, devlet eliyle daha 
çok din eğitimi verilerek zihinlerinde 
korkunun kökleşmesi isteniyor. Pek 
tabi ki ilk 4’ten sonra zorunluluğun 
kaldırılmasının kız çocuklarının oku-
tulmasının önünü tıkama ihtimalini 
getireceğini düşünmek başka bir boyu-
tudur bu sistemin. Bu durum dindarlaş-
tırılan bir toplumda görülmesi gereken 
bir gerçektir. Dolayısı ile bu uygula-
manın masum olmadığını, bu gerçeği 
hayata geçirmek için yapılan bir adım 
olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ay-
rıca ilk 4 yıllık zorunlu eğitimi meşru-
laştırmak için beşinci sınıftan itibaren 
çocukları “mesleğe yöneltmek” gibi bir 
gerekçe, asıl oluşturulmak istenen din-
darlaşmanın üstünü örtmek içindir. 10 
yaşına gelmiş bir çocuğu mesleğe yön-
lendirmenin hiçbir bilimsel dayanağı 
olamayacağı gibi imam hatip dışında 
kız meslek, endüstri meslek liselerinin 
ortaokul kısmı açılmadığı için yeni sis-
temin mesleki eğitimi desteklediğinden 
de bahsedilemez. Amaç bellidir; imam 
hatiplerle beraber dindar nesil yetiştir-
meye hız vermektir.

AKP hükümeti eğitimde uyguladığı 
restorasyonu, toplumdan uzun bir süre 
gizlemeye çalıştı. Sonrasında ise açık 

etmek zorunda kaldı. Şimdiyse göğ-
sünü gere gere uygulamaları ortaya 
saçmakta. “Dindar, itaatkâr, kindar bir 
nesil yetiştirmek” konusunda radikal 
adımlar atarak ayrımcılığı körüklemek-
ten çekinmiyor. Bu yıl ilk kez uygula-
maya konulan TEOG (Temel Eğitim-
den Ortaöğretime Geçiş) sınav sistemi 
ile tercih listeleri oluşturdu öğrenciler. 
Bunun için iki liste vardı. İlk listedeki 
15 okula yerleşemeyen öğrenci, ikin-
ci listedeki altı okul türünden (Fen L., 
Sosyal Bilimler L., Anadolu L., Mes-
lek ve Teknik Anadolu, Anadolu İmam 
Hatip, Çok Programlı Anadolu) en az 
dördünü seçerek içlerinde birine kay-
dını yaptırmak zorunda kaldı. Ancak 
her iki listeden hiçbirine yerleşemeyen 
öğrenciler MEB tarafından otomatik 
olarak evine en yakın okula yerleşti-
rildiler. Elbette öğrenciler ve veliler-e-
beveynler, tüm bunlarla boğuşurken, 
AKP hükümeti boş durmuyordu. MEB 
aracılığıyla acil olarak özellikle yaz 
döneminde birçok okulu imam hatibe 
çevirmeyi başarmıştı, talep olup olma-
masına bakmaksızın. Zaten zorunlu ta-
lep de yaratmışlardı, internet üzerinden 
otomatik yerleştirme yaparak. Okulları 
İmam Hatibe dönüştürmeyi başarama-
dıkları yerlerde ise her okula bir ya da 
birkaç imam hatip sınıfı uygulamasını 
devreye sokmuşlardı. Dolayısıyla hiç-
bir yere yerleşemeyen öğrenciler evle-
rine en yakın olan bu okullara, bu sınıf-
lara yerleştirildiler.

İlkbahar Atılgan
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AKP hükümeti bir taşla birçok kuş 
vurmaktan yana olduğunu özel okulla-
ra çocuğunu göndermek isteyen velile-
re-ebeveynlere öğrenci başına yapacağı 
ödenekle ortaya koydu. Parası olmadı-
ğını söyleyerek devlet okullarına öde-
nek ayırmayan, devlet okullarını ilkel 
koşullarda eğitim yapmaya zorlayan ve 
insanların zihninde devlet okullarının 
işlevsiz olduğu düşüncesini yaratan hü-
kümet,  özel okullar söz konusu olunca 
öğrenci başına 2500-3000 liralık bütçe 
ayırmaktan kendini alamadı. Üstelik 
de medyada lanse edildiği gibi bu öde-
nek her özel okul için geçerli değildi. 
Bu uygulamayla hükümetin ortak ve 
yandaş olduğu özel okullar ihya edildi. 
En önemlisi bu uygulamayla çocuğunu 
İmam Hatiplere göndermeye direnen 
velileri-ebeveynleri şimdilik karşısına 
almamayı becerdi. Birçok veli - ebe-
veyn çocuğunu özel okula gönderebil-
mek için bankalardan kredi çekti, ufak 
tefek birikimlerini elden çıkarttılar. Bu 
arada canlanan ekonomi yine hükü-
met-egemen ilişkisine yaradı. Öğret-
menlerin, öğrencilerin, ebeveynlerin 
ne isteyip ne istemediği umursanmadı. 
Yapılan eylemlere, basın açıklamaları-
na, iş bırakmalara, imza kampanyaları-
na ulusal medyada yer verilmedi. Tüm 
verilen tepkiler yok sayıldı.

Tam bunlar yaşanırken TEOG gibi 
bir sınava hazırlanmak için gecesini 
gündüzüne katan öğrencilere ve ebe-
veynlere müjdeli bir haber verir gibi 
bir açıklama yapıldı MEB’den. Lisele-
re girmek için var olan taban puan şartı 
kaldırıldı. Her isteyen öğrenci istediği 
liseyi seçebilecekti görünüşte. Haftalık 
yapılan başvurularla bulunduğu lise-
den başka bir liseye nakil yapabilecek-

ti, elbette istediği lisede kontenjan var 
ise. Peki, nakil isteyen öğrencinin na-
kil istediği sistemde görünmediğinden 
hangi okulda açık olup olmadığı nasıl 
bilinecekti; gelsin torpiller, gelsin ayı-
lar ve dayılar! Onca yıl sınavdan sınava 
koşuşturan öğrenciler, haksızlığa uğ-
ramalarının hesabını hangi kurumdan 
soracaklar peki? Dershanelere, özel 
derslere, etüt merkezlerine harcanan 
para, enerji ve zaman nedeniyle gerim 
gerim gerilen bu insanlara kim hesap 
verecek? Toplumu yöneten yöneticiler 
gözünü kör etmiş bir şekilde, “dindar, 
itaatkâr, tapınan” bir nesil yetiştirme 
hedefine doğru yol alırken, toplumun 
farklı kesimlerini bu kadar yok say-
ması ve hırpalaması sonsuza kadar de-
vam etmeyecek elbette. Gelecek günler 
bunu gösterecek.

Parasız eğitimi güçlendirmek, sınıf 
mevcutlarını 60’tan hiç değilse 40’a 
indirmek, sınıfları tebeşir ve tahtanın 
dışında materyallerle donatmak, sıkıcı 
ve mekanik sınıfları eğlenceli hale ge-
tirmek, öğrencilerin heyecanını ve me-
rakını arttırmak, her bireye fırsat eşit-
liği sağlamak yerine,  devlet okullarını 
ve bu okullarda çalışan öğretmenleri 

değersizleştiren bir hükümetle karşı 
karşıyayız. Toplumu muhafazakâr-din-
dar-sünni  bir topluma dönüştürme-
ye çalışan bir hükümet var maalesef. 
Okullarda sosyal mekânlar ve bahçe 
olmayabilir deme cüretini göstererek 
her okulda ibadethane (mescid) olacak 
diyerek yasa çıkaran bir hükümet bu. 
Yıllardır görev yapan müdürlerine dü-
şük puan vererek görevlerinden el çek-
tiren bu hükümet, özellikle belli bölge-
lerde kendi kadrosunu oluşturmak için; 
sendikal örgütlenmeyi dağıtmak için 
öğretmen rotasyonunu yapmayı hedef-
lemiş, önüne koymuş durumda.    

İşte bu hükümet, ilk ve orta öğretim-
de kız öğrencilere getirilen türban-ba-
şörtüsü serbestisi ile tüm yapılanları 
taçlandırdı. 9, 12, 15 yaşlarındaki kız 
çocuklarının başlarının örtülmesi ne 
özgürlük ne de hak bağlamında ele 
alınamaz. Durup düşünmek gerekiyor  
“Çocuk ailenindir” diye yapılan açık-
lamalar karşısında. İstediğimiz gibi 
yön verebilir miyiz çocuğumuza? Bu 
yön vermenin sınırı nedir? Bu sınırı 
kimler, nasıl belirleyecek? Çocuk aile 
içinde şiddete, tacize, tecavüze uğra-
dığında ailenindir, aile ne yapsa yeri-
dir deyip gözümüzü kapatacak mıyız? 
Okutulmadığında, erken evlendirildi-
ğinde, istemediği biriyle evlendiril-
diğinde kulağımızı tıkayacak mıyız? 
Bilmediği yurtlarda, ailesinden uzakta 
kimi eğitimlere maruz bırakıldığında 
bunun kimin seçimi olduğunu sorgu-
lamayacak mıyız? “Kutsal aileden” 
hesabı kim soracak? Evrensel yasalara 
atılan imzalar sadece imza olarak mı 
kalacak? 

Peki, sahip olduğumuz inançla-
rı çocuklarımıza öğretirken devletin 
belirleyici olması, devleti okullarını 
araç olarak kullanması, hangi amaca 
hizmet edildiğinin göstergesi değilse 
nedir? Aileler inançları doğrultusunda 
çocuklarına kendi olanaklarına göre 
eğitim verme hakkına sahiptirler. An-
cak bu herkese eşit mesafede durması 
gereken devlet eliyle olmamalı. 

   Eğitim sistemi üzerinden tüm top-
lumun şekillenmesi sağlanırken ve uy-
gulamaları yapan AKP hükümeti hiç-
bir evrensel yasa, zemin tanımazken 
bu durum toplumun yarısı olan biz ka-
dınları derinden etkileyecek. İçinden 
çıkmak için çabaladığımız kutsal ku-
rumlar muhafazakârlaşmanın, dindar-
laşmanın artmasıyla biz kadınları öz-
gürleştiğimiz sokaklardan evlere 
hapsedecek, evlerde daha çok köleliğe 
maruz bırakacak. Öyleyse daha çok 
ses çıkartmak için daha çok sokaklara 
çıkmaya. 

Aileler inançları 
doğrultusunda 

çocuklarına kendi 
olanaklarına göre 

eğitim verme hakkına 
sahiptirler. Ancak bu 

herkese eşit mesafede 
durması gereken 

devlet eliyle olmamalı   
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Jesca Nankabirwa, Uganda’da 
bıraktığı üç çocuğuna çalışıp 
para gönderebilme umudu ile 
Türkiye’ye bir sene önce geldi. 

Sultangazi’de bir fabrikada çalışma 
izni olmadan çalıştırılıyordu. Ayda 
900 TL kazanıyordu. Tabii ki göç-
men bir işçi olarak hiçbir güvencesi 
ve hatta can güvenliği bile yoktu. Ör-
neğin işveren parasını vermediği za-
man yapabileceği bir şey yoktu. Ya 
da Türkiye’de kayıt dışı çalıştırılan 
tüm göçmenler gibi günde 12 saat 
çalışma talebine hayır dediğinde işi-
ni kaybedeceğini biliyordu. Herhan-
gi bir tehdit ve risk karşısında polise 
gittiğinde şikayetinin dinlenmesi bir 
yana dursun, kağıtsız1 olduğu için 
aylarca Geri Gönderme Merkezi’n-
de2 kapatılacak ve muhtemelen geri 
gönderecek kaynak da olmadığı se-
bep gösterilerek, “Türkiye’yi terk 
et” mealinde bir kağıt ile serbest bı-
rakılacaktı aynı döngünün içine… 
Kısacası, polis, hukuk vb. güvenlik 
ve koruma güçleri Türkiye’de üre-
tim ve hizmet sektörlerinde karın 
tokluğunun altında ücretlerle delice 
çalıştırılan ama varlığı yok sayılan 
Jesca gibi göçmenler ve özellikle de 
kadınlar için hiçbir koruma hizmeti 
sunmamakta. Bu sebeple göçmenler 
kayıt dışı işlerin, eşitsiz ilişkilerin 
içine itilirken şiddet kullanan çete-
lerin ya da amiyane tabirle kafasına 
esip insan kesmek isteyen katillerin 
kolay hedefi haline gelmekte. 

Jesca’nın ev arkadaşları 6 Eylül 
2014 günü evden ayrılan Jesca’dan 
haber alamadılar. Ancak dört günlük 
uzun bir araştırma sonrasında Jes-
ca’nın cesedini Adli Tıp Kurumu’n-
da buldular. Jesca’nın Uganda’da 
yaşayan ailesinin haberi öğrendi-
ğinde yaşadığı acıyı, ve çaresizliğini 
burada anlatabilmek mümkün değil. 
Ancak Eylül ayında Jesca’nın ölümü 

morgda çekilmiş fotoğrafı ile basına 
yansıdığında hepimizin boğazında 
bir şeyler düğümlendi. Bu haberlerde 
Jesca’nın fotoğrafını görenler kadı-
nın darp edildiğini açıkça gördü. Ar-
kadaşlarının ifadesine göre Jesca’ya 
defalarca tecavüz edilmişti ve bir evin 
üst katlarından aşağı atılmıştı. 

Jesca’nın hikayesi göçmen 
kadınların maruz kaldığı ayrımcılığın 
en kötü örneklerinden sadece biri. 
Türkiyeli olmayan göçmenlerin 
işyerlerinde ya da yaşadıkları 
semtlerde tehdit ve şiddet karşısında 
tamamen korunmasız olduklarını ilgi-
li tüm kişi ve kurumlar çok uzun za-
mandır biliyor. Ne yazık ki bu konuda 
güçlü bir siyasi irade yok ve hâlâ hiç-
bir önlem alınmıyor. 

Ülkelerinde maruz kaldıkları 
ekonomik, politik, sosyal vb. bin tür-
lü şiddetten ya da savaş/çatışma gibi 
durumlardan hayatta kalma iradesi 
ya da daha insani bir yaşam kurma 
talebi ve umuduyla başka ülkelere ve 
Türkiye’ye de göç eden kadınların 
Türkiye’de yaşadıkları sorunlara ve 
kurtulamadıkları “erkek” şiddetine 

tanık olan Türkiyeli kadınların yan 
yana gelerek oluşturduğu bir grup 
olan Sınır Tanımayan Kadınlar /Göç-
men Kadınlarla Dayanışma Grubu’na 
bu konuda destek veren birçok kadın 
örgütü, Jesca öldürülmeden birkaç ay 
önce Beyazıt-Kumkapı hattındaki iş-
yerlerinde ve evlerde kadınlara yöne-
lik taciz ve tecavüzlere dikkat çekmek 
için bir eylem çağrısı yapmıştı. Beya-
zıt-Gedikpaşa’dan Kumkapı hattı bo-
yunca Aksaray’a yürüyerek esnafa, 
semtin yerlilerine “göçmen kadınlara 
yönelik tacize, tecavüze, şiddete göz 
yummayın” diye seslendik. Ve o gün-
den bugüne, olacağı görerek, bilerek 
bir kadının daha tecavüze uğraması 
ve öldürülmesi engellenemedi. En-
dişemiz göçmen kadınları hedef alan 
erkek şiddetinin daha da artması. Ka-
dın cinayetlerinin sayısının yüksek 
olduğu bir ülkede, özellikle yalnız ve 
kağıtsız olan göçmen kadınlar ne ya-
zık ki daha kolay hedef. 

Jesca’nın öldürülmesi sonra-
sı Göçmen Kadınlarla Dayanışma 
Grubu ve Kadın Cinayetlerine Karşı 
Acil Önlem Grubu 21 Eylül’de 

Göçmen kadınların ya da göçmenlerin, “kaçak” göçmen olarak tolerans gösterilen 
bir konumda olmadıklarını, tam tersine bu konumları ile onların cinsel şiddete ve 
sömürüye “tolerans göstermek” mecburiyetinde bırakıldığını söylemek gerekiyor

Göçmen kadınların hakları: 
“Kaçağa düşen” devlet iradesi 

Belinda Mumcu
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Kurtuluş’ta bir basın açıklaması 
ve yürüyüş gerçekleştirdi. Eyleme 
onlarca sayıda kadın grubu destek 
verdi. Sınır Tanımayan Kadınlar 
olarak asıl derdimiz kağıtsız kadın-
ların maruz kaldıkları cinsel şiddeti, 
hukuki korunmasızlığı daha görünür 
kılmak, bu konuda siyaset üretmek 
ya da üretilmesi için baskı oluştu-
rabilmek. Sınır Tanımayan Kadın-
lar adıyla vermek istediğimiz mesaj 
kadınların hareketlerini, ha-
yat mücadelelerini, iradele-
rini yok sayan ülke, devlet 
vs. sınırlarına karşı göçmen 
kadınların duruşlarına vur-
gu yapmak ve hatta şapka 
çıkarmak. Özellikle göçmen 
kadınların bu sınırları aşmak 
adına verdikleri mücadelede 
ne kadar güçlü olduklarını 
vurgulamak… 

Sovyetler Birliği’nin da-
ğılması sonrası birçok kadın 
sadece “ekonomik” sebep 
demenin çizeceği resimden 
öte bir nedenle, aslında ülke-
lerinde çoğu zaman açlığı ve 
şiddeti bağrında taşıyan ciddi 
bir yoksullukla baş etmenin 
mümkün olmaması sebebi ile 
göç ettiler. Türkiye gibi ül-
kelerde ne yazık ki sömürül-
mek üzere onlara yapıştırılan 
“kaçak” konumda yaşadılar. 
Oysaki “kaçağa düşen” eko-
nomiyi böyle bir sömürü iliş-
kisinde tutan devlet iradesiy-
di. Bunlar olurken, tükenmez 
bir “tolerans gösteriyoruz” 
ahlakına vurgu yapan bir erk dili ile 
kıvıran ve “bu insanları lütuf gösterip 
de ülkede barındırıyoruz” diyen bir 
söylem arz-ı endam ediyordu ortalık 
yerlerde. 

1990’ların başında Sovyetler Bir-
liği’nin dağılması sonrasındaki göç 
gibi, bugün, 2010’larda Afrika’nın 
farklı ülkelerinden göçmenler Türki-
ye’ye gelmeye devam ediyor. Türki-
ye’de bugün Doğu Avrupa’dan Kaf-
kaslara, Afrika’dan Asya’ya birçok 
ülkeden gelen göçmen var ve göç-
menlerin önemli bir grubunu kadınlar 
oluşturuyor. 

Bu yazı ile göçmen kadınların ka-
ğıtsız olarak ama genelde tam huku-
ki koruma olmadan (örneğin çalışma 
hakları sağlanmadan) yaşadıkları de-

neyimlerin ve zorlukların farklı oldu-
ğunu vurgulamak gerekiyor. Kadın 
olma özelinde farklı koruma meka-
nizmalarının gerekli olduğu çok açık. 
Zira göçmen kadınlar hem içinde 
bulundukları göçmen topluluklarda-
ki erkeklerin hem de diğer göçmen 
gruplarındaki erkeklerinin tacizine, 
şiddetine ve sömürüsüne maruz kala-
biliyor. 

İkinci olarak, göçmen kadınların 

ya da göçmenlerin “kaçak” göçmen 
olarak tolerans gösterilen bir 
konumda olmadıklarını, tam tersine 
bu konumları ile onların cinsel şidde-
te ve sömürüye “tolerans göstermek” 
mecburiyetinde bırakıldığını söyle-
mek gerekiyor. Özetle aslında “kaça-
ğa düşenin”, insanları hukuk dışında 
tutarak onların sömürülmesine göz 

yumanın ve bu üretim ilişkilerinin 
bu şekilde devam etmesinin önemli 
sorumlularının devlet kurumları ol-
duğunu vurgulamak gerekiyor.

Jesca’nın ölümü bize bir kez daha 
göçmen kadınların hayatlarının ya-
salar karşısında ne kadar değersiz-
leştirildiğini ve sahipsizleştirildiğini 
gösterdi. Jesca gibi yüzlerce kadın 
hâlâ aynı baskı, taciz ve yaşam teh-
didine karşı var olma savaşı veriyor. 

Biz kadınlar, sadece Jesca’yı 
öldüren kişinin cezasız kal-
maması için değil, Jesca gibi 
binlerce göçmen kadının da 
aynı baskılara maruz kalma-
ması için mücadele etmeliyiz. 
Acil olarak, Türkiye’de yaşa-
yan göçmen kadınların cinsel 
şiddete ve sömürüye uğradı-
ğında başvurabileceği sivil 
ve çok dilli bir kriz merkezi 
kurulmalı. Sınır dışı edilme 
korkusu olmadan kadınların 
sağlık, barınma hizmetleri ve 
hukuki destek alabilecekle-
ri koruma mekanizmalarının 
her ilde oluşturulmasını istiyo-
ruz. İstanbul Sözleşmesi’nin 
şiddeti önleme ve koruma 
hükümlerinin (göçmenleri de 
kapsayacak şekilde) hayata ge-
çirilmesini ve şiddete uğrayan 
göçmen kadınlara koruma ve 
güvence ile Türkiye’de kalma 
hakkı verilmesini istiyoruz. 

En önemlisi göçmenler için 
oturma ve çalışma izinlerinin 
kolaylaştırılması ve işverene 

bağlı olmaktan çıkarılması gerekiyor. 
Ancak bu önlemlerle göçmenleri ve 
özellikle de kadınları onları sömüren 
çetelerin, işverenlerin ve ev sahiple-
rinin eline düşmekten kurtarabiliriz; 
ancak bu önlemlerle güvencesiz ça-
lışma koşullarının önüne geçilerek, 
kişilerin şiddete uğradıklarında bunu 
bağırmaktan çekinmemelerini sağla-
yabiliriz. 

Yaşasın kadın dayanışması!  
_________________________
1 Kağıtsız: bir ülkeye giriş, kalış ve çıkış sürecinde 
gerekli evrakları bulunmayan kişi ya da pasaport/
vize, sığınmacı/mülteci kağıtları ya da yabancı 
tanıtım kartları vb gibi o ülkede yasal olarak bulu-
nabilme duruma dair belgesi olmayan kişi
2 Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nde aylarca 
kalmanın ne demek olduğunu anlamak için sanırım 
orayı bir kere ziyaret etmek gerekiyor. Zira bu 
konu bu yazının kapasitesini aşıyor.

Kadın cinayetlerinin 
sayısının yüksek 
olduğu bir ülkede 
özellikle yalnız ve 

kağıtsız olan göçmen 
kadınlar ne yazık ki 
daha kolay hedef
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Kadınların iş gücü piyasasındaki konumlarının, ev içindeki emeklerinin sömürülmesinin, 
kadın bedeninin tahakküm altına alınmasının patriyarkanın üzerinde yükseldiği 
maddi temel olduğunu söyleyebiliriz. Bu temelleri işaret etmeyen bir feminist politika, 
patriyarkal sistemi analiz etmekte yetersiz kalacaktır

Maddeci feminizm üzerine - 1

Bu yazıyı yazmaktaki öncelik-
li amacım, maddeci feminist 
perspektife ilişkin bakışımı-
zı tartışabileceğimiz bir bö-

lüm oluşturmaktı. O sebeple yazının 
başlığına 1’i ekledim. Gelecek sayılar-
da birçok feministin de bu tartışmalara 
ilişkin söyleyecek sözleri olduğunu dü-
şünüyorum.

Sosyalist Feminizm
Sosyalist feminizm perspektifi, kimi 

feministler tarafından katı bir biçimde 
sosyalizmin bir alt basamağı olan bir 
feminizm gibi anlaşılabiliyor. Türki-
ye özelinde düşündüğümde kadınların 
uzun dönem karma örgütlerde verdik-
leri feminist mücadelenin, bu katı sos-
yalizm anlayışında etkisi olduğunu dü-
şünüyorum. O sebeple ilk elde maddeci 
feminizmden ne anladığımı açıklamak 
isterim. Maddeci feminizmi; Marksist 
diyalektik yöntemi feminist politika 
yaparken kullanmak, diyalektikten 
hareket etmek anlamında kullanıyo-
rum. Maddeci feminizmin, aralarında 
herhangi bir hiyerarşi kurulmaksızın, 
radikal feminizm kadar köklü ve vaz-
geçilemez bir politik hat olduğunu dü-
şünüyorum. Gülnur Acar Savran’dan 
bir alıntıyla: “… feminizmin kadınlara 
sağladığı çeşitli hukuksal silahlara, 

pozitif ayrımcılık gibi mücadele araç-
larına giderek genişleyen mücadele 
alanlarına rağmen, cinsel ‘özgürlük’ 
karşıtıyla yani cinsel şiddetle, işgücü 
piyasasında sağlanan eşitlikler, yok-
sulluğun kadınsılaşması, kadınların 
yoksullaşmasıyla iç içe girmiş durum-
da. Cinsiyetçilik hep daha çağdaşla-
şarak, farklı biçimlere bürünerek var-
lığını sürdürüyor.”1 Kadınların iş gücü 
piyasasındaki konumlarının, ev içinde-
ki emeklerinin sömürülmesinin, kadın 
bedeninin tahakküm altına alınması-
nın patriyarkanın üzerinde yükseldiği 
maddi temel olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu temelleri işaret etmeyen bir femi-
nist politika, patriyarkal sistemi analiz 
etmekte yetersiz kalacaktır. 

Maddeci feminist tartışmanın anali-
tik zeminini bir kenara bırakıp, somut 

durumlar üzerinden düşünebi-
liriz. Yakın zamanda yaşadığı-
mız kızlı-erkekli ev tartışma-
sında ilk elde afallamış, dozu 
giderek artan muhafazakâr 
söylemler karşısında öfkelen-
miştik. Bu dönemde ‘yaşam 
tarzına müdahale’ söylemi 
yaygınlaşmıştı. Daha öncesin-
deki içki yasaklarıyla, evlilik 
ve çok çocuklu olmak teşvik-
leriyle birlikte karşımızdaki si-
yasi iktidarı düşündüğümüzde, 
ilk anda muhafazakârlıkla ilgili 
reflekslerin oluşmasını da an-
lamlı buluyorum. Peki bu ‘ya-
şam tarzı’ söylemi gerçekten 
yaptığımız politikaya ilişkin 
yeterli bir argüman mı? Yaşam 
tarzı denilen şey ne menem 
bir şeydir? Daha da önemlisi 
yaşam tarzı tehlikeye girenler 

kimlerdir? Feminist politika burada na-
sıl bir söz söylemelidir?

Feminist olduğumda öğrendiğim ilk 
şey; feminizmin cinsiyetler, sınıflar, 
etnisiteler arasındaki hiyerarşiyi orta-
dan kaldırmayı amaçladığıydı. Yaşam 
tarzı söyleminden hareketle çizilecek 
bir politik perspektifi; kentli, orta sı-
nıf, üniversite mezunu, ekonomik ba-
ğımsızlığı olan çok kısıtlı bir kadınlığı 
işaret etmesi ve sınırlayıcı olması ne-
deniyle eleştireceğim. Siyasi iktidar-
dan duyduğumuz patriyarkaya besle-
yen söylemin taşrada, farklı sınıftan, 
farklı etnik gruptan kadınları düşün-
düğümüzde çok daha hayati sonuçlar 
yaratabileceğini politika yaparken ak-
lımızdan çıkarmamalıyız. Durduğumuz 
noktadan bakıldığında yaşam tarzımıza 
müdahale olarak anlamlandırdığımız 
baskılar, başka kadınlar için üniversite 
okumaktan mahrum kalmak, erken yaş-
ta evlendirilmek, çok çocuklu olmaya 
mahkûm olmak, eve kapatılmak, bede-
ni ve doğurganlığı üzerinde söz sahibi 
olamamak hatta öldürülmekle sonuçla-
nabilecek tehlikeli söylemlerdir. Biz fe-
ministler bu farklılıkları akılda tutmalı-
yız. Aksi takdirde kuracağımız politik 
söz, birçok kadını dışarıda bırakacağı 
gibi, feminist mücadelemize ve kadın 
dayanışmamıza da zarar verecektir. Fe-
minizmin orta sınıf bir politika olması, 
toplumsal zemine yayılamaması, kent-
li bir kadın hareketi olması eleştirileri, 
bugüne dek birçok kez feministlerin 
hesaplaşmak zorunda kaldığı eleştiriler 
oldular. Ben bu eleştirilere doğrudan 
katılmıyorum. Bu tartışmadan amaç-
ladığım temel şey, feminist mücadele-
yi ve dayanışmayı nasıl büyütebiliriz, 
nasıl söz üretebiliriz noktasından katkı 

İlgi Kahraman
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sunabilmektir. Türklük, orta sınıflık, 
kentlilik bizim elbette doğrudan kimlik 
olarak savunduğumuz hiyerarşik 
pozisyonlar değil. Fakat toplumsal 
düzende; sınıf, etnisite, toplumsal cin-
siyet gibi statüler birbirlerine karşı hi-
yerarşik bir ilişki olarak kuruluyor. Bu 
hiyerarşik toplumsallık içerisinde her 
birimizin kendi yaşam öyküsüne özgü 
bir konumu var. Üstelik kimlik olarak 
benimsemesek de, bu hiyerarşik ko-
numların avantajlarından yararlanıyo-
ruz. Yani şunu demek istiyorum: so-
mut olarak hiçbir zaman kendimi Türk 
kimliğine ait biri olarak tarif etmedim, 
bunu bir övünç malzemesi olarak gör-
medim, fakat istemediğim halde bu 
hiyerarşik konumumdan faydalandım. 
Örneğin; ilkokulda bilmediğim bir di-
lin konuşulduğu bir okula düşmedim, 
etnik kimliğimle ilgili bir ayrımcılı-
ğa maruz kalmadım, vs. Devlet için 
toplumsal cinsiyet kimliğim dışında 
‘diğerlerinden daha makbul’ bir vatan-
daştım, nüfuz cüzdanımdaki doğum 
yerim ve tenimin rengi insanlarla ta-
nıştığımda dikkat çeken ilk özellik ol-
madı hiçbir zaman. Yine orta sınıf bir 
kadın olarak bu konumumun da avan-
tajlarından yararlandım, yükseköğreni-
me devam edebildim. Bunu üniversite-
de okumayı çok hak ettiğim veya çok 
zeki olduğum için değil, sınıfsal konu-
mumun ayrıcalıkları sayesinde yapa-
bildim. Burada altını çizmek istediğim 
şey elbette kentli, beyaz, orta sınıf 
vb. olma statülerinin kesinlikle mut-
lak anlamda avantajlı olduğu değildir. 
Sadece diğer toplumsal statüler dü-
şünüldüğünde avantajlı olabileceği-
dir. Bu sebeple kendi konumumuzun 
bilgisine sahip olmanın politikamızı 
zenginleştirecek bir durum olduğunu 
anlatmaya çalıştım.

Maddeci feminizmin bir diğer 
önemli yanı da, yaşadığımız döne-
mi ele alırken muhafazakârlık ni-
telemesinin yetersiz kalışıyla ilgili 
olmasıdır. Özellikle 2009 sonrası 
AKP’nin politik söylemlerini analiz 
ettiğimizde öne çıkan başlıklara 
bakalım: üç çocuk yapmaya yönelik 
teşvik, kürtajı yasaklama çabaları 
ve fiili durumda yasaklanmaya 
eşdeğer hale getirilmesi, kadın-erkek 
ortak yaşanılan alanlara müdahale, 
okullarda kız-oğlan çocuklarının 
ayrı sınıflarda okuması gerekliliği 
tartışmaları, üniversite öğrencilerinin 
evlenmeye teşvik edilmesi vb. birçok 
tartışmaya şahit olduk. Tüm bu geliş-
meleri muhafazakâr bir ideolojinin ya-
şam tarzımıza ilişkin müdahalesi ola-
rak algılamak yetersiz kalıyor. Bunun 

yerine neoliberal politikalar çerçeve-
sinde kadınların iş gücü piyasasından 
çıkarılıp, eve dönmeye zorlandığı bir 
dönemde olduğumuzu söylemek bakış 
açımızı ve mücadele alanımızı genişle-
tecektir. Bu noktada ‘Feminizm ve ka-
pitalizmin mutsuz evliliği’ makalesinde 
Hartmann’ın yaptığı patriyarka tanımı-
nın çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum: ‘’Patriyarkayı, yaralı bir biçimde, 
maddi temeli olan ve hiyerarşik olsa da 
erkekler arasında, onların kadınlara 
egemen olmalarını sağlayan bir kar-
şılıklı bağımlılık ve dayanışma kuran 
ya da yaratan erkekler arası toplum-
sal ilişkiler dizisi şeklinde tanımlaya-
biliriz’’. Tanımdaki maddi temelleri 
de şöyle açıklıyor: “Patriyarkanın 
maddi temeli, erkeklerin, kadınların 
emek gücü üzerindeki denetimidir. 
Bu denetim, kadınların ekonomik ba-
kımdan gerekli üretken kaynaklara 
ulaşmasını engelleyerek ve kadınla-
rın cinselliğini kısıtlayarak sağlanır. 
Erkekler denetimlerini kadınlardan 
kişisel hizmet görerek, ev işi yapmak 
ya da çocuk yetiştirmek zorunda ol-
mayarak, cinsellik için kadınların vü-

cudunu kullanarak, kendilerini güçlü 
hissedip, güçlü bir konumla uygular-
lar.’’2 İçinde bulunduğumuz koşullara 
baktığımızda, bu maddi temellerin 
özellikle emek piyasasındaki ve kadın 
bedeni üzerindeki sömürüyü giderek 
arttıracağına dair öngörüde bulunmak 
zor değil. Burada neoliberalizm üze-
rinden yeniden düşünmenin,  patriyar-
kanın maddi temellerini doğrudan he-
def alan bir politik mücadele örmenin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 

Son olarak demek istediğim; hepi-
miz aynı gemideyiz. Hepimizin farklı 
konumlarda payını aldığı kapitalizm 
ve patriyarka; kimilerimizin yaşam 
alanlarını kısıtlayıp, bedenlerini emek-
lerini sömürürken, kimilerimizi açık-
tan şiddete maruz bırakırken, kimileri-
mizin yaşam hakkını elinden alıyor. 
Aralarında hiyerarşi kurmadan, ama 
yaşam hakkının en temel insan hakkı 
olduğunu düşünmekten başlamak dile-
ğiyle…  
_________________________

1 Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarih 
2 Heidi Hartmann, Marksizm ve Feminizmin 
Mutsuz Evliliği

Maddeci feminizmin bir diğer önemli yanı da; 
yaşadığımız dönemi ele alırken muhafazakârlık 
nitelemesinin yetersiz kalışıyla ilgili olmasıdır
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El ele yürüdüğümüz bu yol; aslında patriyarkaya karşı mücadele ederken bir yandan 
da kendimizi güçlendirmenin üzerine düşündüğümüz, farklı yaklaşım ve fikirlerle 
birlikte hayatlarımızı dönüştürmenin yollarını aradığımız bir yol

El ele yürüdüğümüz yol

Feminist bir örgütte yol yürürken, 
yoldaşlık bütün anlamlarının 
yanında, farklı sorgulamalar ve 
deneyimlerle birlikte yeni bir 

hal alıyor bizler için. Kimi zaman ortak 
inanmışlıklar, aynı yolda yürümek; kimi 
zamansa ortak inanmışlıkla başlayıp ha-
yatın tüm alanlarını yeniden birlikte dö-
nüştürmek…

Politikayla kurduğumuz bağı belki de 
esas artıran şeylerden birisi olan bu yol 
arkadaşlığı, artan duygudaşlıklarımızla 
birlikte değişen şekiller 
alıyor. Değişen halleriyle 
birlikte, yol arkadaşlığı-
mız bir yandan politikayla 
kurulan bağı ve feminist 
politika yapmaya olan 
inancımızı artırıyorken; 
diğer yanıyla, tüm doğru-
larınızı yeniden kurmamı-
zı sağlıyor. Yürüdüğümüz 
yol uzadıkça yoldaşlığı-
mızın boyutları değişiyor. 
Çoğu zaman toplantıları-
mızın gündemi olan, üze-
rine yazılar yazdığımız 
konuları farklı açılardan 
bütün öznelliklerimizle 
konuşurken; annelerimiz, 
anneliklerimiz, evimiz, 
ailemiz, aşklarımız, farklı 
farklı ilişki hallerimizin 
birbirine nasıl benze-
diğini keşfeder halde 
buluyoruz kendimizi. 
Patriyarka tahlilimize 
sonsuz güven ve inanç-
la yürürken, kendi ezil-
mişliklerimizin, yanı 
başımızdaki kadınların 
ezilmişlikleriyle nasıl benzer ve birbirini 
besler olduğunu görmek, farklılıklarımı-
za rağmen politika yapmaya olan inancı-
mızı artırıyor.

Bu yazıda tüm bu iç içe geçmişlikle-
ri, birlikte el ele yürüdüğümüz bu yolu, 
zorlukları/kolaylıkları, özgünlükleri, 
değiştirme gücü üzerinden ele almaya 
çalışacağım. Bunu yaparken, elbette ki 
bütün ilişkilerin aynı düzlemde veya aynı 
hallerde ilerlemediğini bilerek, daha çok 
kendi deneyimim üzerinden yaklaşaca-
ğım.

El ele yürüdüğümüz bu yol; aslın-
da patriyarkaya karşı mücadele ederken 
bir yandan da kendimizi güçlendirme-
nin üzerine düşündüğümüz, farklı yak-
laşım ve fikirlerle birlikte hayatlarımızı 
dönüştürmenin yollarını aradığımız bir 
yol. Bir arada olmanın ve ortak tahlille-
rin bir adım ötesine geçmeye çalışarak, 
yollarımızı kesiştirmeye çalışmanın öte-
sinde, bir yaşam pratiği aramak; elbette 
ki, içinde bulunduğumuz dönemin bütün 
zor koşullarıyla birlikte deneyip deneyip 
yanılmayı, bazen başarmayı, bazen başa-
ramayıp birlikte yeniden denemeyi, ağır 

ve zor gelse de politikanın gündemi olan 
kadınlık hallerimizin üzerine daha çok 
düşünmeyi gerektiriyor. Yani, inandığı-
mız şeyleri de işin içine katarak, yapılan 
bütün hatalarla, sunulan bütün eleştiriler-
le veya beğenilerle birlikte, tekrar tekrar 
keşfetmeyi barındırıyor bu yol.

Tam da burada yürüdüğümüz yolun 
özgünlüğü ortaya çıkıyor aslında: Femi-
nist olmak, kendini ve bütün öznelliğini 
defalarca konuşmak, kadınları ve kadın-
larla birlikte olmayı bu denli severek yol 
yürümek, kendinde göremediğin bir şeyi 

yanı başındakine bakarak kendinde gör-
mek/görmenin yollarını aramak, inandı-
ğımız gelecek güzel günlere kendimizi de 
dâhil ederek, uzakta bizden bağımsız bir 
yerde duran güzel hayaller olmaktan öte, 
bizim birlikte yürürken kuracağımız bir 
gelecek tahayyül ediyor. Örneğin, “Aile 
dışında hayat var”, “Aşklarımız, eşleri-
miz: farklı ilişki biçimleri”, “Erkeklerden 
alacaklıyız” diyerek kadın emeği üzerine 
konuşurken, aileye, tek eşli heteroseksü-
el ilişkilere, evliliğe, anneliğe, karşılıksız 
bakım emeğine nasıl mahkûm edildiği-
mizi bir yandan feminist analizlerle şe-

killendirirken; bir yanıy-
la bütün bu mahkûmiyet 
ilişkileri içerisinden 
nasıl özgürleşeceğimi-
zi, daha da önemlisi ne 
kadarına mahkûm ol-
duğumuzu görmemizi 
sağlayacak bir yerden 
söz kurmak, saatlerini, 
günlerini bir masa köşe-
sinde, elinde bir bardak-
la, aynı konuyu belki de 
aynı cümleleri duyarak, 
önyargısız, anlamaya ça-
lışarak konuşmaya ayır-
mak bizi ve yürüdüğü-
müz yolu özgün kılıyor. 
Tabii ki bu özgünlük sa-
dece üzerine uzunca ko-
nuşulan konular, politik 
gündemlerden kaynak-
lanmıyor. Birlikte kur-
duğumuz ilişkilerin, bir 
haliyle hayal ettiğimiz 
farklı ilişki biçimlerine 
ve hazlara yakınlığın-
dan da kaynaklanıyor.

İçinden geçtiğimiz 
bu kara günlerde, femi-

nist bir örgütte yol arkadaşlığı üzerine 
düşünmek, bu durumun farklı, özgün ve 
kadınları güçlendiren yanlarını görmeye 
çalışmak, bir yanıyla feminist örgütlen-
me modeli, yatay örgütlenme üzerine dü-
şünmenin gerekliliklerini de hatırlatıyor 
aslında. 

Erkek egemenliğini yıkmak üzere 
yola çıkmışken, feminizmin dönüştürü-
cü, değiştirici ve zorlayıcı gücünü birlikte 
keşfetmek üzerine düşünmeye devam…

Kız kardeşliğimize olan sonsuz inan-
cımla… 

Öznur Subaşı

Erkek egemenliğini yıkmak üzere yola 
çıkmışken, feminizmin dönüştürücü, 

değiştirici ve zorlayıcı gücünü birlikte 
keşfetmek üzerine düşünmeye devam…
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Dosya: Aile – AVM – AKP kıskacında kadınlar
Yaşadığımız kentler sermayenin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Merkezdeki 
parklar, kamusal hizmet alanları yerlerini daha karlı işletmelere bırakırken 
artan eşitsizlikten en çok kadınların hayatı etkileniyor. Muhafazakâr poli-
tikalar kamusal alanları da kadınlara dar ediyor. Bu dosyamızda kadınların 
kent hakkını, kentleri ihtiyaçlarımıza göre şekillendirme hakkımızı konuşu-
yoruz. Kentlerin dönüşümünde feministlerin de sözü var!
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Bu sayının dosyasında, erkek egemenliğinin pekiştirildiği ve yeniden üretildiği alanlardan, 
daha önce ihmal edilmiş olan birine bakmayı hedefliyoruz. Son on yılın kentsel ve 
mekansal dönüşüm politikalarının, kadınlar üzerindeki denetim ve baskılar ile nasıl iç içe 
geçebildiğini feminist hareketin gündemine dahil  etmesi gerektiğini düşünüyoruz

Neoliberal, yeni-muhafazakâr kentsel-
mekansal dönüşüm ve kadınlar

Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü 
günlerden geçiyoruz. IŞİD’in 
uyguladığı vahşetin, Türkiye ve 
diğer devletlerin bu duruma mü-

dahalesinin, Kobanê’deki  ısrarlı direnişin 
Türkiye içinde ve dışında farklı kesimleri 
farklı şekillerde etkilediğini ve etkileye-
ceğini biliyoruz. Türkiye’nin içinde bu-
lunduğu durumun uzun vadeli sonuçları 
olacağını düşünürsek, savaş ve buna bağlı 
politikaların, feministlerin de gündemi-
ni epeyce meşgul edeceğini söylemek 
mümkün. Öte yandan, Türkiye’de hayat 
durmuyor, kadınlar açısından olumlu ge-
lişmelerin olduğu bir dönemden de geç-
miyoruz. Bu sayının dosyasında, erkek 
egemenliğinin pekiştirildiği ve yeniden 
üretildiği daha önce ihmal edilmiş alan-
ların birine bakmayı hedefliyoruz. Son on 
yılın kentsel ve mekansal dönüşüm poli-
tikalarının, kadınlar üzerindeki denetim 
ve baskılar ile nasıl iç içe geçebildiğini 
feminist hareketin gündemine dahil  et-
mesi  gerektiğini düşünüyoruz. Bu yazıda, 
kısaca kentin ve mekanların  denetiminin  
onların içinde yaşayanlarda değil iktidar 
sahiplerinde olmasından, yani neoliberal, 
yeni muhafazakâr kentsel mekansal dö-
nüşüm ile kadınların kimlikleri, bedenleri, 
emekleri üzerindeki erkek egemen dene-
tim arasındaki bağlantıdan söz edeceğim.

AKP iktidarıyla birlikte son on yıldır 
Türkiye’de, inşaat sektörü ve buna bağlı 
olarak geniş anlamıyla kentsel dönüşüm 
politikaları, neoliberalizmin belkemiği-
ni oluşturdu: Kentlerin, metropollerin, 
İstanbul’un çeşitli ölçeklerde rant  alan-
larına dönüşmesi, kamusal alanların hız 
kesmeden özelleştirilmesi, AVM, TOKİ 
ve güvenlikli sitelerin sayısının yoğun 
artışı, ardı ardına otel, otoban, otopark, 
gökdelen, havalimanı, köprü inşaatları, 
HES’ler… Öte yandan, AKP neolibera-
lizmin tamamlayıcısı olarak yeni muha-
fazakâr politikaları da uygulamaya soktu. 
Başta Çamlıca projesi olmak üzere sayısız 
cami yapımı, düz liselerin yıkılıp (otellere 
değilse) imam hatiplere dönüştürülmesi, 
“kızlı erkekli” yurtlara müdahaleler, Os-
manlı tarzı yeni şaşalı binalar ve oteller, 

metroda öpüşen çiftleri ve Beşiktaş va-
purundaki insanların kılık kıyafetlerini 
Başbakanlık düzeyinde kınama, alkole ve 
alkollü mekanlara yönelik yasaklamalar 
gibi bir çok düzenlemeyi kamusal alanda 
yürüttü. Bu dönemde Türkiye’de, sadece 
kentsel dönüşümün sonucu olarak insanla-
rın mahallelerinden edilmelerine karşı de-
ğil, değindiğimiz anlamda kamusal-kentsel 
dönüşüme yoğun bir tepki birikti; Gezi İs-
yanı ile daha da kuvvetlenen bir kent hare-
ketleri tarihi oluştu. “Kent hakkı” kavramı 
çeşitli tartışmalarla Türkiye’de de kendi 
anlamını buldu.

Türkiye’deki feminist hareket, diğer 
ülkelerde olduğu gibi, mekana,  kamusal 
alana yönelik politikalar geliştirdi. Politika-
ya esas olarak “özel alan sorgulamasıyla” 
başlayan feministler, 80’lerin sonundan 
beri özel ile kamusal arasındaki ilişkinin 
ikilik değil iç içelik olduğunu ortaya koy-
dular;  mekanın cinsiyetli olduğunu, kadın-
lar üzerindeki patriyarkal denetimin gerek 
ev, gerek işyeri, gerek okul, gerekse sokak-
lar yani mekanlar aracılığıyla kurulduğu-
nu açığa çıkardılar. Aile içinde yaşadıkları 
şiddet, sömürü ve tahakkümün, kadınların 
kamusal alanlarda nasıl var olduklarını et-
kilediğini anlattılar. 30 yıllık slogan olan 
“Geceleri de, sokakları da, meydanları da 
terk etmiyoruz!”un tarihi, feministlerin 
hem evlerin dışına talip olmalarının hem de 
hareketin sokaklardaki eylemliliğinin tarihi 

oldu. Ev içindeki taciz, tecavüz ve cinayet 
kadar kamusal alanlardaki erkek şiddeti de 
hareketin gündeminde hep  diğeri  ile  iç içe 
yer aldı. Özetle, özel ve kamusal alanın iç 
içeliği   teşhir  edilirken  farklı  mekanlar-
da, alanlarda kadınların nasıl var olduğu ve 
erkek egemenliğinin nasıl pekiştirildiği ele 
alındı.

Yine eskilerden beri varlığını sürdüren 
“Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bi-
zimdir!” sloganının feministler tarafından 
nerelerde kullanıldığına bakacak olursak, 
mekanın hiç de tarafsızmış gibi ele alınma-
dığını ve cinsiyetli olduğunun vurgulandı-
ğını görüyoruz. Fakat feminist hareketin 
bugüne kadar neoliberal ve yeni muhafa-
zakâr kentsel mekansal dönüşüm mesele-
sine eğilmediğini söyleyebiliriz. Feminist 
akademik çalışmalarda, kadınların kentsel 
dönüşüm projelerinden ya da zorla yerin-
den edilmekten erkeklerden farklı olarak 
nasıl etkilendiği, özelleşen  kamusal  me-
kanların -örneğin kreşlerin- kadınların ha-
yatlarındaki sonuçları, güvenlikli sitelerin 
veya TOKİ’lerin kadınlar için anlamı her 
ne kadar yer bulsa da, konunun geneline 
dair bir politik söz veya hat henüz yok. 
Özetle, feminist hareket bugüne kadar, ken-
tin neoliberal düzende  rant  alanı  haline 
gelmesi, inşaat sektörünün bunun lokomo-
tifi olması ve muhafazakârlığın kentsel dü-
zenlemeler aracılığıyla neoliberalizmle bir 
arada uygulanmasının kadınlar açısından 

Cemre Baytok
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özel anlamı üzerine bir politik söz üretme-
di. Bugün “kent hakkı” kavramı, bilhassa 
yabancı  literatürde,  feministler tarafından 
“kent hakkının cinsiyetlendirilmesi”nden 
ibaret olarak ele alınıyor ve bununla sokağı 
kadınlar için güvenli kılmak için yapılması 
gereken düzenlemeler konuşuluyor. Işık-
landırmalar, ulaşım kolaylığı vb. hakların 
sınırları içinde bir cinsiyetlendirmeden söz 
ediyoruz.  Halbuki  kent hakkını liberal hak 
söyleminden çıkaran yazarlar, kent hareket-
lerinin meşru zemini olarak gördükleri şu 
temel üzerinde tartışıyorlar: Kentlerin nasıl 
düzenleneceği öncelikle o kentleri kulla-
nan, o kentlerde yaşayan insanları ilgilendi-
rir. Kontrolün özelleşmesi veya tekelleşme-
si ile insanların yaşadıkları yerler hakkında 
söz sahibi olmaları engellenir. O halde biz 
de burada kentlerin kontrolünün iktidarlar 
elinde olmasının ve özelleşmesinin kadın-
ların hayatları üzerindeki kontrolle ilişkisi 
üzerine düşünebiliriz. 

Mekanın   denetlenmesi  ile kadınlar 
üzerindeki erkek egemenliğinin ilişkisi 
üzerine feministler için en düşündürücü 
örnek 2013 Gezi İsyanı oldu. Gezi Parkı 
ve çevresindeki deneyim, kadınların ka-
musal bir alandaki konumlarının; polis-
siz ve devletsiz bir alanda, sokakların ve 
gecelerin erkek tacizinden ve şiddetinden 
görece azade olduğu, cinsiyetçi olmayan 
işbölümünün -kadınların ısrarlarıyla- sağ-
lanabildiği, farklı gruplarla birlikte ortak 
amaçlarla bir arada 24 saat durulabildiği 
bir durumda nasıl değişebileceğini göster-
di. Üstelik Gezi’deki hemen  hemen  tüm 
kadınların hükümetin üç çocuk, kürtaj poli-
tikalarına karşı durdukları ve farklı kadınlık 
durumlarının tanınmasını talep ettiklerini 
düşününce, kente müdahale ile kadınların 
yaşamlarına müdahale arasındaki ilişkinin 
Gezi İsyanı ile açığa çıktığı söylenebilir.

Kadınları aileye hapseden politikalar, 
son dönemin feminist politikasında mer-
kezi bir yer işgal ediyor. Kadınlara anne 
olmak dışında bir kimlik tanımayan AKP 
hükümetlerinin bu doğrultudaki patriyarkal 
politikaları, yani üç çocuk söylemi, kürtajı 
zorlaştırma, aile içindeki erkek şiddetini 
ortadan kaldırmaya yönelik mekanizmala-
rın olmaması,  boşanmanın engellenmeye 
çalışılması gibi uygulamalar, feministler 
tarafından defalarca teşhir edildi, protesto-
lar düzenlendi. Ailenin,  neoliberal   mu-
hafazakâr  politikalar uyarınca da kadınlar 
için sömürü ve şiddetle örülmüş temel bir 
yer teşkil ettiği defalarca vurgulandı. Aile 
temelli baskıcı politikalara itiraz ederken 
amacımız, kadınlara dayatılan tek tip bir 
kimliğe ve hayata, kadınları anneliğe  
mahkum eden heteroseksist patriyarkal 
aile biçimine itiraz etmekti. 2013’te bu 
sebeplerle SFK “Aile dışında hayat var!” 

başlığıyla bir  kampanya  örgütledi. Temel 
olarak kampanya, kadınların, sömürü ve 
şiddet barındıran aileye mahkum  olma-
dıklarını öne çıkarıyordu. Ancak kadınları 
“aile dışı”nda, örgütlü bir kadın dayanış-
masının ötesinde tam olarak nereye ça-
ğırdığımız biraz belirsiz kaldı. Hem aile 
meselesi hem de bu kampanya, feminist-
lerin neden neoliberal muhafazakâr kent-
sel-mekansal dönüşüm konusuna eğilmesi 
gerektiği açısından düşündürücü olabilir. 
Kadınlar kendilerine belirlenen annelik 
rollerinin dışına çıktıklarında, bu ülkede 
yalnız başlarına mücadele vermek zorun-
dalar. Kadınları tek bir kadınlık durumu-
na (ve aileye) kapanmaya zorlamak, hem  
mekansal  bir denetimi hem de böylece 
kadınlar üzerinde toplumsal bir denetimi 
sağlıyor. Kadınların dayatılan kadınlık 

rollerini yerine getirmek istemediklerin-
de “gidebilecekleri yerler” yok. Sokaklar 
“güvenli değil”, AVM’ler dışında vakit 
geçirecek (park, sinema, sokak gibi) yerler 
yok, bakım emeğini devredecek kamusal  
mekanlar yok ya da özelleşmiş, erkek şid-
detinden kaçıp kendi hayatını kurmak için 
ya sığınak ya da devlet desteği yok. Böyle 
bir durumda da kadınlar, ailenin sömü-
rü ve şiddet barındıran bir yapı olmasına 
rağmen aile kurmak istiyorlar; sokaktaki, 
geniş ailedeki, işyerindeki erkeklerden ve 
devletten korunmak için de. 

Bu sebeple, kadınların üzerindeki ege-
menlik biçimlerini tartışırken ve kadınlar 
için özgürlük taleplerimizi oluştururken,  
mekanların ve kentlerin kimin denetimi 
altında nasıl düzenlendiğini gündemimize 

almalıyız. Bunun yolu da, ev dışı kamusal 
alanların neden kadınların güçlenebileceği 
yerler olmadığı ve nasıl böyle yerlere dö-
nüşebileceği üzerine düşünmekten geçi-
yor. Bitmek bilmeyen otel, otopark, otoyol 
yapımları, rezidanslar, kuleler, AVM’ler, 
TOKİ’ler; yani neoliberal kentsel-  me-
kansal  dönüşüme  yatırılan para ve akıl, 
kadınların özgürleşmesine katkıda bulu-
nabilecek alanların inşasına hiçbir şey 
yatırılmaması anlamına da geliyor. Aynı 
zamanda yeni muhafazakar  düzenleme-
ler, örneğin üç çocuk ve kürtaj söylemi 
doğrudan İslam referanslı olmasa da, 
onun ardından gelen “dindar nesiller 
yetiştirmek istiyoruz” gibi söylemler, 
“kızlı erkekli” yurtların müdahale altın-
da olması kadınlara çizilen rolü bütün-
lüklü olarak görmemiz için de önemli. 
Aynı şekilde, parkların, yeşil alanların, 
ücretsiz kamusal alanların tek tek beton-
laşmasının, alkol kısıtlamasının, kitapçı, 
sinema ve kafelerin  baskı altına alın-
masının, Mavi Marmara’nın yıldönümü 
eylemine müdahale edilmezken aynı 
anda Gezi anmasının gazla TOMA’yla  
karşılanmasının kadınların olması ge-
rektikleri yerler, alanlar ve roller anla-
mında erkek egemenliğini pekiştirdiğini 
söyleyebiliriz. Bugüne kadar feministle-
rin öne sürmekten yılmadıkları sığınak, 
kreş, bakım evleri gibi mekansal  talep-
lerin, parklar, sokaklar, Emek Sineması, 
Taksim, eylem alanları, kültürel mekan-
ları konularında ısrarcı olmakla iç içe 
olduğunu görebiliriz. Kentlerin ve  me-
kanların   düzenlenmesinde  söz sahibi 
olmamak, bu alanların ancak “bazıları-
nın” kullanımına açık olmasına ve “di-
ğerlerinin” dışlanmasına sebep oluyor. 
Kamusal alanların gittikçe özelleşmesi 
veya kapanması, kadınların aileye ve aile 
içindeki rollere  mahkum   edilmesini de 
pekiştiriyor.

Çadırlarını Gezi’de açan feministler 
olarak eylemlere ilk günden itibaren ka-
tılmamızın en görünür sebebi AKP’nin 
baskıcı ve yıkıcı politikalarına itiraz et-
mekti. 15 günlük park deneyiminden 
sonra ise parkları, neoliberal ve yeni  mu-
hafazakar  dönüşüm altındaki diğer alan-
ları ve Taksim’i, kadınlar olarak talep et-
memizin önemini gördük. Üstelik 
parkların kadınların kullanımına tam an-
lamıyla açılmasını istememiz gerektiği 
yerde biz, ülkenin bulunduğu hal sebebiy-
le, bir geri adımla, bir parkın ayakta kal-
ması için sokaklara çıktık. Ve bugün içeri-
sinde olduğumuz savaş ve neoliberal 
patriyarka sarmalı açısından bakıldığın-
da bu mücadele süreceğe benziyor; aile 
içi ile evler dışarısındaki alanlarda bü-
tünlüklü bir feminist mücadele... 

Kentlerin nasıl 
düzenleneceği öncelikle 

o kentleri kullanan, 
o kentlerde yaşayan 
insanları ilgilendirir. 

Kontrolün özelleşmesi 
veya tekelleşmesi ile 
insanların yaşadıkları 

yerler hakkında 
söz sahibi olmaları 

engellenir. O halde biz 
de burada kentlerin 

kontrolünün iktidarlar 
elinde olmasının ve 

özelleşmesinin kadınların 
hayatları üzerindeki 

kontrolle ilişkisi üzerine 
düşünebiliriz
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Patriyarkanın sokaktaki tahakkümünü sorgularken, sokaktaki özgürleşmeyi 
önceleyen “özel alandaki” tahakküm ilişkisinin dönüştürülmesiyle birebir ilintili 
olduğunu kuşkusuz atlamıyoruz

Mahrem mekanlar kimin rahatı için?

1980 sonrası neoliberal politi-
kalarla gündeme gelen kent-
sel dönüşüm projeleri, ulus-

lararası sermayeye kaynak aktarımının 
sağlanmasını ve şehirlerin uluslararası 
turizm ve finans merkezleri haline gel-
melerini hedefleyen bir kentsel yağ-
maya dönüştü. Bu süreçte, şehir mer-
kezlerinde hizmet sektörü genişlerken, 
endüstriyel üretim alanları kent dışına 
taşındı, orta sınıf için lüks banliyöler, 
“güvenli” kapalı siteler ya da soylulaştı-
rılmış mekânlar inşa edildi. Başta İstan-
bul olmak üzere betonlaşmanın önünü 
açan kentsel dönüşüm lüks konutların 
ve soylulaşan alanların artmasıyla kent 
yoksullarını kentin dışına doğru iterek 
sınıfsal ve sosyal eşitsizliği daha da gö-
rünür kıldı. Kamusal alanlar tüketimin 
pompalandığı lüks alışveriş merkezle-
rinin, rezidansların, özel okulların ve 
hastanelerin kurulmasıyla sermaye ta-
rafından yağmalanırken, AVM’lere sı-
kıştırılan bir sosyal yaşam tarzı giderek 
yerleşti. 

Orta-üst ve orta sınıfın tercih etti-
ği, şehir merkezlerinden ulaşımı  uzak 
“güvenlikli” sitelerin alışveriş dahil her 
türlü ihtiyaç karşılanacak şekilde tasar-
lanması, kadınların bir yerden bir yere 
gitmesinin, sokağa çıkıp sosyalleşme-
sinin, kentle ilişkilenmesinin önüne en-
gel olarak çıkıyor ve kadınların hareket 
alanı sitelerin korunaklı duvarları içine 
hapsediliyor. Öte yandan, yoksullar, 
deprem gerekçesiyle geleneksel ma-
hallerde yapılan kentsel dönüşüm ça-
lışmalarıyla kentin en ücra yerlerindeki 
TOKİ konutlarına mecbur ediliyorlar! 
Geleneksel mahallelerdeki komşuluk 
ilişkilerinden kopartılan kadınlar sobalı 
evlerden konforlu evlere geçiyor, ancak 
kadınlar arası dayanışma ilişkilerinden 
mahrum kaldıkları gibi yine  ulaşım 
zorluğu nedeniyle kadınların sokakla 
ilişkileri azalıyor ve evlere hapsoluyor-
lar. Orta ve üst orta sınıfa hitap eden 
lüks alışveriş merkezleri ise kadınların, 
ancak çocuklarıyla birlikte aile içinde 
kalarak  ve tüketerek sosyalleşebile-
cekleri mekânlar olarak tasarlanıyor. 
Şehirlerde iş alanların azalması, düşük 
ücretlere karşılık yükselen konut kira-
ları, ulaşımın pahalı olması gibi birçok 
etkenler kadınların yalnız başına bir 

hayat kurmalarını zorlaştırıyor. Kadın-
ların geleneksel rolleri dışında var ola-
bilecekleri alanlar giderek daralıyor. 

Kuşkusuz kadının sokakla bağının 
kopartılıp izole edilmesini kentsel dönü-
şüm odaklı bakarken  AKP’nin neoliberal 
piyasacı politikalarıyla sağlık ve eğiti-
min piyasalaşmasını ve yayılan sosyal 
güvencesizliğin yarattığı boşluğu ailede 
telafi etmek için kadını geleneksel ro-
lüne ve ev içine çağıran cinsiyetçiliği 
derinleştiren uygulamalarının devamı 
olarak kadının kentle ilişkisine odakla-
nıyoruz.

RTE’nin muhafazakâr-İslami refe-
ranslarla “Kadın erkek eşitliğine inana-
mıyorum” söyleminde ifadesini bulan, 
kadın ve erkeğin yaradılıştan farklı ol-
duğu anlayışı ile kadın ve erkeğin fark-
lılığı kadının hal ve hareketleri, kılık 
kıyafetle içeri ve dışarı ikiliğine mah-
sus normlar dayatılan bir durum haline 
geldi. Meşruiyetini dinsel söylemden 
alan patriyarka, kamusal alanda yap-
tığı düzenlemelerle kadın ve erkekle-
rin mekânsal olarak ayrıştırılmalarının 
önünü açacak, kadın kimliğini dini ide-
oloji içinden yeniden şekillendirecek 
köklü değişikliklere gidiyor. Okullarda 
9 yaşında kız çocuklarına başörtü ser-

bestliği ile kadın bedeni çocuk yaştan 
itibaren cinsel tahrik nesnesi olarak 
kodlanırken, kız ve erkek öğrencilerin 
birbirinden ayrıştırılmasıyla cinselliğin 
denetlenmesi ve kız çocukların beden-
leri üzerinde kontrolün artmasıyla ha-
reketlerinin sınırlandırılması, geleceğin 
istenen itaatkâr “iffetli” kadınlarının 
oluşturulması hedefleniyor. “Kadın if-
fetli olacak. Herkesin içerisinde kah-
kaha atmayacak”, “Hamile karnıyla 
sokakta gezemez” gibi söylemlerle 
kadınların “bazı” hareketleri kamusal 
alanda “ayıp” addedilip yalnızca “mah-
rem” alanda ifa edilmesi “münasip” 
görülürken, kamusal alan içeri ve dışarı 
ikiliğine göre tarif edilip cinsiyetlendi-
rilmiş oluyor.

Bu cinsiyetlendirilmiş kamusal alan 
tarifine göre, cinsiyetçi iş bölümü ge-
reği sokak her zaman erkeğin alanıdır, 
patriyarka kadınların, kamusal alana 
hangi koşullarda çıkabileceğini kadın-
ların kılık kıyafet ve davranışlarına dair 
sınırlar koyarak belirler, örneğin; kadı-
nın dışarıda vücut hatlarını gösterecek 
tayt giymesi, eve geç gelmesi, yaban-
cıya saat sorması, askılı elbise giymesi 
gibi erkeklerin koyduğu bu sınırların 
kadınlar tarafından zorlanması veya 

 Sakine Günel

Cinsiyetlendirilmiş kamusal alan tarifine göre, 
cinsiyetçi iş bölümü gereği sokak her zaman erkeğin 
alanıdır,  patriyarka kadınların, kamusal alana hangi 
koşullarda çıkabileceğini kadınların kılık kıyafet ve 
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aşılması durumunda erkeklerin şiddete 
başvurması meşru görülür. Kadınları 
boşanmak istedikleri için öldürdükleri 
halde, çoğu zaman kadınların kılık kı-
yafetini öldürme bahanesi olarak öne 
sürmeleri, erkeklerin kamusal alandaki 
egemenlikleriyle ilişkilidir.

Patriyarkanın kamusal alanı muha-
fazakârlaştırması kadınları sadece ev 
içine-iç mekana hapsetmesiyle sınır-
lı değil, dış mekanı çeperlerle bölerek  
“mahrem” bir niteliğe büründürmesi de 
söz konusu. Örneğin;  kadınların rahat 
edeceği iddiasından hareketle kamusal 
alanda erkeksiz mekânlarda ve yine ka-
dını görünmez kılarak, kendi belirledi-
ği sınırlar içinde kadınlara “yer açma” 
girişimleri de bu sınırlamanın bir par-
çası. Mesela  pembe otobüs talepleri, 

“kadınların rahat etmesi” bahanesiyle 
AKP’nin Antalya belediyesinin kamu-
sal alan içinde “hanımlara özgü” sıfatıy-
la kadın plajı gibi mekânların açılması 
kamusal alanda kadınların dışlanmasına 
yol açacak örnekler olarak sayılabilir. 
Elbette bu örnekler, AKP’nin, kadını ai-
ledeki geleneksel rollerine geri dönme-
sini ya da kadının dışarıyla ilişkilenme-
si durumunda da bunu belli sınırlarda 
yapabileceğini vaaz eden muhafazakar 
düşüncesinin yansımasıdır. Kadınla-
rın, yakınları olan erkekler tarafından 
şiddet gördüğü “mahrem alan” olarak 
kodlanan evin, çoğu zaman “dışarıdan” 
çok daha güvenliksiz olduğunu, “dışa-
rının daha tehlikeli olduğu” söyleminin 
erkeklerin kadınları kamusal alanda 
denetleme isteğinin bir parçası olduğu 
aşikar.

Oysa kadınlar dört duvar arasında 
ev işlerinin rutininden dışarıya çıkarak 
sosyalleştiklerinde öz güvenleri artar. 
Erkeklerin olduğu mekânlarda erkek-
lerin, tacizle dışlama biçimlerine karşı 
ses çıkararak (toplu taşımada “bacağını 
topla, yerimi işgal etme” kampanyası 
gibi) onların kendi davranışlarını denet-
lemelerini sağlarken, bir yandan da er-
keklere karşı edindikleri direnme dene-
yimleriyle, kendilerine kamusal alanda 
yer açarak güçlenirler ve kamusal ala-
nı, sokağı dönüştürme olasılıkları artar. 

Kadınların az olduğu kamusal alanda 
erkekler kendilerini denetleme ihtiyacı 
duymadan davrandıklarında, erkeklerin 
olduğu kamusal alanda olmayı tercih 
eden kadınlar üzerinde erkeklerin bas-
kısı daha da şiddetlenir. Bu durumda, 
kadınların, sokağı kendileri için özgür-
leştirme  pratiği olarak taciz, tecavüz 
karşı direnişleri de görünür olmaz.

Patriyarkanın sokaktaki tahakkü-
münü sorgularken, “özel alandaki” ta-
hakküm ilişkisinin dönüştürülmesiyle 
birebir ilintili olduğunu kuşkusuz atla-
mıyoruz. Kadının annelik ve eş rolüyle 
aile bireylerinin bakımını üstlenmesiyle 
birlikte işin-mesleğini sürdürmesi ve 
kamusal alana çıkması zorlaştıkça, so-
kak evin ihtiyaçlar için çıkılan bir yer 
olduğu müddetçe kadınlar için sokak-
lar tümüyle özgür olmayacak. Kadınlar 
içerideki cinsiyetçi iş bölümünü reddet-
tiği oranda kamusal alanda kendine yer 
açmaları mümkün olabilecek. 

Elbette bu reddedişin  devamında 
kadınların, erkeğin tahakkümünden çı-
kıp “mahrem” alanı terk etmeleri, bo-
şanmaları, aile dışına çıkmaları kolay 
olmuyor. Eve geri dönmeleri için so-
kakta tehdit ediliyorlar, eve dönmedik-
lerinde kentin sokaklarında pusu kuran 
erkekler tarafından öldürülüyorlar. Ka-
dınlar sokaklarda saldırıya uğradıkla-
rında kentin kalabalıkları “aile kavgası” 
deyip seyirci kalıyor. Kent,  devletin 
eşitlik hedefiyle içerde ve dışardaki er-
kek şiddetinin varlığını kabul etmesiy-
le, kadınlar için erkek şiddetine karşı 
danışma ve dayanışma desteği alabile-
cekleri sığınakları açması ve sokakta 
can güvenliklerini sağlaması durumun-
da güvenli olabilir. 

Sokakların evden daha tehlikeli ol-
duğu yalanıyla içerisi ve dışarısı arasın-
da koyduğu sınırlar üzerinden kadınla-
rın hareket alanını sınırlandıran 
patriyarkanın tahakkümüne karşı bu sı-
nırların aşılması, ancak kadınları dışarı-
da da görünmez kılan “mahrem” alan-
larda değil, kadınlar arası dayanışmayı 
sağlayacak, onları erkeklerin bakışın-
dan, tacizinden, sindirme hamlelerin-
den kaçarak değil, dışarıda bunlarla 
mücadele etmeyi öğrenirken, aynı za-
manda içeride erkekten bağımsızlaştıra-
cak geleneksel rol ve kimliklerinden 
sıyrılmalarını sağlayacak cinsiyetçiliği 
aşındıracak politikalarla birlikte özgür 
mekânlar mümkündür. Kadınlar evde 
ve dışarıda patriyarkanın baskısına kar-
şı, sistemin çatlaklarından soluk alacak-
ları özgürleşme deneyim ve pratiklerini 
ortaklaştırarak özgür bir kent için talep-
lerini yükselterek dayanışmaya devam 
edecekler.. 

Patriyarkanın 
kamusal alanı 

muhafazakârlaştırması 
kadınları sadece ev içine-
iç mekana hapsetmesiyle 
sınırlı değil, dış mekanı 

çeperlerle bölerek  
“mahrem” bir niteliğe 
büründürmesi de söz 

konusu
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Salt mekânsal dönüşüm olarak görülebilecek olan kentsel dönüşüm, aslı itibari ile 
AKP’nin muhafazakârlaşma politikaları ile doğrudan örtüşen ve bu kapsamda kadınlar 
üzerinden örülen bir yeniden yapılandırılma sürecinin de ayrılmaz bir parçası

Kentsel dönüşüm: Neyin dönüşümü?

Kentsel dönüşüm, son on yılın 
en moda kavramlarından biri 
haline geldi. Önceleri bu alan-
da çalışanlarca anlaşılmaya, 

tanımlanmaya çalışılırken, artık gündelik 
hayatımızın bir parçası oldu. Peki, neydi 
bu kavram, nasıl oldu da gündeliğimize 
bu kadar bulaşabildi? Biz kadınlara nasıl 
değdi, nerede kesişti hayatımız kentsel 
dönüşümle? 

Kentsel dönüşümün en basit tanımı 
kapitalizmin kendini yeniden var etmesi 
ve de varlığını sürdürmesinin bir biçimi 
şeklinde yapılabilir. Kapitalizm 1979’da 
girdiği krizden kendini çıkartma yolunu 
mekâna yatırım yapma, işçi sınıfı üzerin-
de baskıları arttırma ve küresel ölçekte 
kapitalist ilişkiler düzenine Türkiye gibi 
geç kapitalistleşmiş ülkeleri daha da de-
rin bağlarla eklemleme yöntemi ile aş-
maya çalıştı. 1980’li yıllarla birlikte önce 
dünyanın erken kapitalistleşmiş ülkele-
rinde, takip eden 2000’li yıllara gelirken 
de Türkiye gibi ülkelerde sermayenin ve 
bu dolayımla da devletin kent mekânını 
dönüştürme hedefi gözle görülür, yıkım 
ekipleriyle, yerinden etme tebligatlarıyla, 
polis müdahaleleriyle hissedilir olmaya 
başladı. Peki, ilk kez mi karşı karşıya ka-
lındı yıkımla, tebligatlarla, polisle? Elbet-
te hayır. Ancak, geçmiş deneyimlerden 
üç temelde farklılaştığını söyleyebiliriz. 
Bu üç temel kısaca, kentsel dönüşümün 
bir apartmanı ya da birkaç gecekonduyu 
değil tüm bir mahalleyi; bu mahallelerde 
mevcut yaşayanları yerinden etmeyi ve de 
daha bütünlüklü bir yeniden yapılandırma 
sürecinin parçası olan mekânsal dönüşü-
mün yanında muhafazakârlaşmayı kadın-
lar üzerinden örgütlemeyi hedeflemesidir. 

İlk olarak, gecekondu mahallelerinin 
tümünü, kooperatifler eliyle yapılmış top-
lu konut alanlarını, tarihi kent merkezle-
rindeki yıpranmış konut dokusunu, en son 
da apartmanlaşmış eski konut alanlarını 
hedefine aldı. Büyük ölçekte bir alanın 
dönüşüme konu olması nedeniyle de bu 
mahallelerin önemli bir kısmında mahal-
le bütününde bir direniş örgütlenmesi ile 
karşılandı. Direnişin gerçekleştiği birçok 
mahallede kentsel dönüşüm süreci çok 
fazla ilerleyemedi ve en azından bir süre-
liğine de olsa dönüşüm durduruldu. Dev-
letin direnişi kırmak için attığı adımlar ve 
direnişin her aşamasında yeni yöntemler 

geliştirmesi yeterince etkili olamadı, kent-
sel dönüşüm her mahallede değişken bir 
seyir izlese de tahmin edildiği kadar hız-
lı ve sorunsuz gerçekleşmedi. Mahalle 
direnişleri hem mahaller içinde, hem de 
mahalleler arasında farklı örgütlenme bi-
çimlerini oluştururken, mahallerin içinden 
geçtiği süreç daha geniş ölçekli siyasi ha-
reketlenmeleri de beraberinde getirdi. 

İkinci olarak ise kentsel dönüşüm pro-
jelerinin hemen hemen hepsinin –zaman 
içinde bazı geri adımlar atılmış olsa da- 
ortak paydası, mevcut alanlarda yaşayan-
ların kentin çeperlerine, yaklaşık kırk-elli 
kilometre mesafe uzaklığa taşınması, di-
ğer bir deyişle yerinden edilmesi olarak 
öngörülmekte. Bu öngörü, sadece yerin-
den edilme, buna bağlı olarak ulaşım mas-
raflarında artış, iş yerlerinden uzağa taşın-
ma nedeni ile işsiz kalma, mevcut sosyal 
çevreden kopuş değil, bunların yanı sıra 
yeni bir konut olarak vaat edilen toplu 
konutlardaki apartman dairelerine de yir-
mi-yirmi beş yıl borçlanmak da demek. 
Bu borçlanmanın sorumluluğunu alabi-
lecek maddi durumda olmayanların evsiz 
kalması ile sonuçlanan ya da bu borcun 
altına girenlerin düzenli gelirleri olma-
ması nedeni ile ödemeleri yapamayarak 
yine evsiz kalmaları ile sonuçlanan tablo-
lar oluşmaya başladı. Yerinden edilmenin 
maddi sonuçları olmakla birlikte, özellik-
le kadınlar için sosyal çevrelerini kaybet-
mek, kent merkezinden uzaklaştırıldıkları 
için kentle ilişkilerini yitirmek, konut ve 
işyeri arasındaki mesafeler nedeni ile iş-
siz kalmak gibi sonuçları da yaşanmakta 
ve yakın gelecekte de artarak yaşanması 
bekleniyor. 

Bu nedenle üçüncü hedef ise, salt 
mekânsal dönüşüm olarak görülebile-
cek olan kentsel dönüşüm, aslı itibari ile 
AKP’nin muhafazakârlaşma politikala-

rı ile doğrudan örtüşen ve bu kapsamda 
kadınlar üzerinden örülen bir yeniden 
yapılandırılma sürecinin de ayrılmaz bir 
parçası. Kısa erimde, sosyal çevresinden 
koparılan ve işyerlerinden uzağa taşın-
mış olmaktan kaynaklanan işsizliğin ve 
de sosyal bir yokluğun yanı sıra kadınlar 
devletin yeniden yapılandırılma sürecinin 
içinden geçtiği son on yılda bedenleri üze-
rinden doğrudan bir müdahale ile de karşı 
karşıyalar. Ancak bu süreç birey olarak 
kadınların deneyimleyeceği kapatılma, 
ikincilleştirilme ya da yok sayılma ile sı-
nırlı olmayıp, aynı zamanda ve de büyük 
ölçüde yeniden üretimin merkezine hete-
roseksist ilişkiler içinde emek gücünün 
yeniden üretilmesi için kadınların doğum 
yapması beklentisinden -üç çocuk için 
vergi indirimlerinin gündemde olduğu bu-
günlerde- emek süreci içinde aktif olarak 
yer alan erkeklerin gündelik ihtiyaçlarının 
(temizlik, beslenme, cinsel arzuların tat-
min edilmesi, vd.) karşılanmasına kadar 
bir dizi beklentiyi de beraberinde getir-
mekte. 

Peki, bu üçlü süreç karşısında kolek-
tif bir yol alış ne kadar mümkün? Kentsel 
dönüşümün gündeme oturduğu ilk yıllar-
dan bu yana kentsel dönüşüm karşıtı hare-
ket farklı biçimler alarak ilerlemekte. Bu 
sürecin yapısal açıdan nasıl örgütlendiği 
ve de ne gibi oluşumları ortaya çıkardı-
ğı bir yana, bu bir araya geliş ‘kent hak-
kı’ kavramı çevresinde oldu. Kent hakkı 
kavramı ilk olarak Henri Lefebvre’in 
1960’ların sonu ve 1970’lerin başında 
‘kent’i tartışmaya açtığı yazılarında ama 
özellikle ‘Kent Hakkı’ (1968/1996) ve 
Kentsel Devrim (1970/2003) yayınların-
da ortaya atılmaktaydı. Kent Hakkı yazı-
sı Fransa’daki öğrenci hareketi ve genel 
grevin hemen öncesinde kaleme alınmıştı. 
Lefebvre’in kent ve kent mekanı üzerine 

Özlem Çelik
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yazmasının sebebi Fransa’daki politik 
hareketlenmenin ve Fransız Komünist 
Partisi’nin kent alanında daha önce göz 
ardı edilmiş dinamiklerle karşılaşmasıydı. 
Lefebvre, bir yandan kent alanının serma-
ye birikimi için önemli hale geldiğini ifa-
de ederken, öte yandan sosyal yaşam ve 
kültürün de sınıfsal temellere oturduğunu 
ortaya koymuştu. Bu kavramsallaştırmay-
la Lefebvre konut, sokak yaşamı, ulaşım 
biçimleri, ticari binalar ve kültürel yapılar 
gibi kapitalizmin sosyal 
ve kültürel dolayımlarına 
karşı bir eleştiri ve sos-
yalist bir politika geliş-
tirmeyi amaçladı. Ancak 
bu kültürel çalışmalar 
perspektifinden değil, ya-
şamın bu dolayımlarını 
ekonomi-politiğe içkin bir 
şekilde ele aldı. En soyut 
anlamda ‘mekan’ın (me-
safe, ölçek, yer) toplumsal 
süreçlerin üzerinde vukuu 
bulduğu salt pasif bir çev-
re olmadığı, mekanın ve 
toplumsal süreçlerin bir-
birlerinden ayrılmaz, zo-
runlu ve de aktif momenti 
olduğunu ortaya koydu ve 
de kent tanımını bu kav-
ramsallaştırmadan yola 
çıkarak yaptı. Yani kenti, 
herkesin beraber yaşadığı 
bir alan ve kentte yaşa-
yanların kentsel politik 
yaşama düzgün bir şekilde katılabildikleri 
bir yer olarak tahayyül edilmekteydi. Bu 
tahayyülün ayrılmaz bir parçası olarak da 
‘kent hakkı’ kavramını ortaya atan Le-
febvre, bu kavramın ifade özgürlüğü, oy 
kullanma gibi politik hakların üstünde 
bir hak olduğunu iddia etti. Bu üstünlük, 
kentin inşasında tam bir politik katılımı 
mümkün kılacaktı. Bu, bugün kentsel yö-
netimde mevcut olan dinamiklerin yeni-
den üretildiği, basit anlamda demokratik 
katılım demek değildi. Ancak bu kavram-
sallaştırma daha çok ideal bir kent tanımı-
nı temel aldığından ve tahayyül ettiğinden 
çok daha soyut bir düzlemde kaldı. 

Kent hakkı kavramı, eleştirel akademik 
kentleşme alanından ve de aktivizminden 
Lefebvre’in kavramı ortaya atmasının 
ardından geçen otuz yılda büyük ölçüde 
yok oldu ve tartışma konusu olmaktan 
çıktı. Ancak 2000’li yıllarda kavram, kent 
merkezlerinde yaşanan kentsel dönüşüm 
ve soylulaştırma süreçlerinde yerinden 
edilmeyle karşı karşıya kalan yoksulların 
kendi yaşam mekânlarında kalabilme-
leri ve toplumsal tüm grupların kamusal 
mekanları kullanabilmeleri temelinde ye-
niden gündeme geldi. Kavramın güncel 

kullanımı farklı yaklaşımlar tarafından 
benimsendi. Bu yaklaşımlar, insan hakkı 
temelli kent hakkı kavramsallaştırması 
içinde kolektif politik bir hak olarak kent 
hakkı, diğer bir deyişle yaşamı örgütleme 
temelli bir hak (Harvey, 2012; Lefebvre, 
1968/1996, Mayer, 2009), kullanım ve 
değişim değeri tartışması kapsamında 
kent hakkı (Kuymulu, 2013) ve toplum-
sal ilişkiler içinden kaynak ve mekânların 
kurulum, dağıtım ve de kullanımını temel 

alan kent hakkı kavramsallaştırmalarını 
(Gough, 2014, Smith, 2014) içerir. 

 ‘Kent hakkı’ sloganı taleplerimizi so-
mutlamak anlamında vurucu olmakla bir-
likte, bu talepleri oluşturan sol-sosyalist 
bir kentleşme, çalışma hakkı, gerekli yer-
lere ulaşma hakkı, sağlık, eğitim ve konut 
hakkı gibi somut kaynaklar üzerindeki 
‘hakkı’ talep ederek ilerleyemeyecektir, 
çünkü bu taleplerin, ‘hangi kalitede iş, 

sağlık hizmeti ve konut’ sorularını gün-
deme getirecektir. En temelde kent hakkı 
kavramının insan hakkı yani politik bir 
hak olarak değil, toplumsal ilişkiler için-
de kaynakların ve mekânların nasıl kurul-
duğu, dağıtıldığı ve kullanıldığı soruları 
etrafında ele almak kavramın farklı bo-
yutları ile yeniden yapılandırılma sürecini 
çözümlememiz için olanak sağlayacaktır. 

Türkiye’de de devam eden kent hakkı 
tartışmaları ise bir süredir kentsel dönü-

şüm süreciyle yerinden edil-
meler karşısında bir toplumsal 
muhalefet ve yerel direniş ör-
gütleme sürecinde özellikle 
2010 yılında Türkiye’de yapı-
lan Avrupa Sosyal Forumu’n-
da gündeme alınmıştı. Bu sü-
reç, Haziran 2013’te 
İstanbul’daki Gezi parkının 
yıkılmasına karşı başlayan so-
kak protestolarının tüm ülkeye 
yayılmasıyla yeni bir boyut ka-
zandı. İstanbul’un önemli ka-
musal mekânlarından Taksim 
meydanının yanında bulunan 
Gezi parkının, merkezi hükü-
metin kararıyla alışveriş mer-
kezine dönüştürülecek olması-
nı engellemek için gösteri 
yapan kentlilere polisin şiddet 
kullanmasına tepki birçok 
kentte insanların sokağa çık-
masıyla sonuçlandı. Bir ay sü-
ren gösterilerden sonra “Gezi 
protestocuları” muhalefetlerini 

daha kalıcı bir zemine taşımak üzere ma-
halle forumlarında yeniden örgütlendiler. 
Bu mahalle forumları zaman içerisinde 
dolaylı ya da doğrudan kent hakkı kavra-
mına referansta bulunarak yerele dair ta-
lepler, eleştiriler ve programlar ortaya çı-
kardılar. Bu deneyimin kendisi doğrudan 
kentsel dönüşümü hedeflemese de mekâ-
nın yeniden yapılandırılması ile devletin 
yeniden yapılandırılması ilişkisinin bağla-
rının kurulduğu bir politik söylemin ve bir 
bir araya gelişin imkânını ortaya çıkardı. 
Bu bir araya gelişler son on yıldır birbiri 
ile zaman zaman temas eden ancak bir ke-
sen etrafında ortak bir hareket örgütleme-
miş olan mücadele alanlarını da bir araya 
getirme imkânını ortaya çıkartmış oldu. 
Bu yazıda vurgu yapılan geniş kapsamı ile 
kentsel dönüşüm karşıtı hareket ile femi-
nist mücadelenin ortak savlarının yazının 
başında ortaya atılan üç temel hedefin or-
tak kesen alanında durduğu göz önüne alı-
nınca, ortak bir mücadele hattını kentsel 
yeniden yapılandırma ve muhafazakârlaş-
ma üzerinden örmenin imkânları ortaya 
çıkmaktadır ve mevcut hareketlerin bir 
araya gelişleri önümüzdeki günlerde bu 
muhalefetin rotasını ortaya koyacaktır. 

En temelde kent hakkı 
kavramının insan hakkı 

yani politik bir hak olarak 
değil, toplumsal ilişkiler 

içinde kaynakların 
ve mekânların nasıl 

kurulduğu, dağıtıldığı 
ve kullanıldığı soruları 

etrafında ele almak 
kavramın farklı boyutları 

ile yeniden yapılandırılma 
sürecini çözümlememiz 

için olanak sağlayacaktır
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Mekânların organizasyon ve kurgusu ne kadar eşit, ulaşılabilir ve adil paylaşılırsa 
planlamayı ve siyaseti de geliştirecek, var olma hakkımızı güçlendirecektir

Şifa niyetine Viyana

“Benim mesai işten sonra baş-
lıyor”, “Pestil haldeyim, bir 
duş alıp yatacağım”, “Senin 

de çocuğun olsa anlarsın”, “Kapandım 
dışarı çıkmak istemiyorum”. Bu cümle-
leri kim bilir kaç defa ısıttık da önümüze 
koyduk. Sordum, soruşturdum bu çözüm 
yumağı cümlelerini çözen bir kent çıktı 
karşıma; Avusturya’nın başkenti Viyana. 
Bu toprakların ufuğunda bir nokta olarak 
bile gözükmeyen bir örnek. Olur ya pilot 
projesi falan olur anlatacaklarımın, evrak-
lardan birinin arasında bir yerde çıkarsa 
karşınıza korkmayın, heyecanlanmayın. 
“Uygulamaya koymak istiyoruz” derler, 
edebimizle “Lafla peynir gemisi yürür 
mü?” diye sorarız. 13 yıldır kadınla uğra-
şılmış, bir yerlere tıkıştırılmak üzere  “ha-
nım lokalleri” açılmış, evde yapılan işleri 
sadece “kadın el emeği pazarlarında” sat-
mak için yer gösterilmiş,  hatta salt kadın-
lar için toplu taşıma icat edilmiş ülkemde. 
Kadın düşmanısınız dediğimizde canınız 
sıkılıyor, bozuluyorsunuz. Şimdi sizlere 
Birleşmiş Milletler’den kamu yönetimini 
geliştirme çabaları “yüzünden” onur roze-
tiyle ödüllendirilmiş bir şehri anlatacağım. 
Uçuk kaçık gelebilir. İçinde kadın dostu 
ve cinsiyet duyarlılığı gibi kelimeler var; 
zarar verebilir. Ki detaylarına indikçe mu-
azzam bir çalışma olduğunu görüyorum. 

İlk adımlar 1991 yılında, medyanın ve 
halkın büyük ilgi gösterdiği, “Kamusal 
Alan Kime Ait- Kadının Kentteki Gün-
delik Hayatı”, (Who Owns Public Spa-
ce-Women’s Everday Life in the City) 
konulu bir fotoğraf sergisi ile atılıyor. Ser-
gide, her kadının kent içinde farklı bir yol 
izlediği görüntüler çarpıcı. Fakat ihtiyaç-
lar listesinde, kadının kent içindeki hare-
ket güvenliği ve kullanım kolaylığı ortaya 
çıkıyor. Medyanın da baskısıyla politika-
cılar bu duruma pek de sessiz kalmadan 
güzel bir planlama süreci başlatıyor.  Be-
lediyelere, 1992 yılında kurulan Koordi-
nasyon Ofisi ile birlikte ‘Cinsiyet Duyarlı 
Planlama- Gender Planning’ çerçevesinde 
kurumsal destek verilmeye başlanıyor. 
Ofis ekibinin içerisinde bulunan toplumsal 
cinsiyet uzmanları -gender specialist- ile 
kent hayatını kadınlar için kolaylaştırmak 
amaçlı kentsel alan fikir projeleri düşünü-
lüyor.

Konut, yeşil alan kullanımları, kamu-
sal alanda güvenlik, kentte hareketlilik 

gibi konular üzerine yapılan araştırma ve 
anketlerle tasarım yarışmasının ana hatları 
belirleniyor ve 1993’te tasarım yarışması 
düzenleniyor. Yarışma ismi de pek afilli: 
Frauen-Werk-Stadt, Women-Work-City .

Viyana’nın Donaufelder bölgesinde 
kadın mimar/plancılara açık ve cinsiyet 
duyarlı tasarım vurgusu olan bu kentsel ta-
sarım yarışmasını 357 dairelik bir tasarım 
kazanıyor. Böylece bir ilke de imza atılmış 
oluyor. Kazanan tasarımda,  tek merdiven 
boşluğu ile tasarlanan binalar güvenlik 
ve sosyal ilişkiler açısından değerlendi-
rilerek uygulamaya konulmuş. Açık alan 
tasarımında çocuk güvenliği düşünülmüş 
ve konutlara özel bahçeler yerine kamu-
sal çocuk oyun alanları tasarlanmış. Da-
iresel avlu alanları sayesinde çocukların 
evlerden uzağa gitmemesi, ıvır zıvır fakat 
acele işlerde dışarıda fazla vakit kaybedil-
memesi için eczane, market,  doktor ofisi 
ve anaokulu yaşam bünyesinin içine alın-
mış. Yarışmaya diğer bir açıdan bakarsak,  
tramvay duraklarının konut alanına üç da-
kikalık yürüme mesafesinde olması, tasa-
rım alanı seçimindeki hassasiyetleri ortaya 
koyduğunu göstermiştir.

Meali, ev içi sorumluluklar sokakta 
olmayı zorlaştırmaktadır. Yaşam alanımız 

kolaylaştıkça, fikir üretecek güç ve zama-
nı bulabiliriz. Ev içi gündelik hayatla ka-
dınlar özgürleşemez. 

1999 yılında ise zaman kullanım an-
ketlerinde, kent sakinlerine, ne sıklıkla ve 
neden toplu taşıma kullandıklarını soru-
yorlar. Çoğu erkek beş dakikadan az bir 
süre içinde anketi cevaplarken kadınlar, 
anket için durdurulamıyorlar bile. Erkek-
lerin çoğunluğunun, günde iki kez araba 
ya da toplu taşıma kullandığı, kadınların 
ise daha sık ve sayısız nedenlerden do-
layı kaldırımları, otobüs güzergahlarını, 
metro hatlarını yani şehrin çeşitli ağlarını 
kullandığı ortaya çıkıyor. Kadınlardaki 
bu yol deseninin nedenine bakıldığında; 
bazı sabahlar çocukları doktora götürmek, 
okula bırakmak, okuldan almak, anneleri-
ne yardım için pazara gitmek ya da onların 
bakımlarını sağlamak gibi cevapların orta-
ya çıktığı görülüyor. Belli ki Viyana Ko-
ordinasyon Ofisi, ulaşım planlamasına da 
bir el atmayı unutmamış görünüyor.  “Kör 
nokta” olarak kalan yapısal dezavantajları 
ve engelleri olan yaya ulaşımına odakla-
nılıyor ve özellikle kadınlarla yaşlıların 
yoğun olarak kullandığı yaya yollarının 
nitelikleri ve eksikleri saptanıyor. 2003 
Viyana Ulaşım Ana Planı’nda  “kamusal 

Çiğdem Durukan Pozam

Ev içi sorumluluklar sokakta olmayı zorlaştırır. 
Yaşam alanlarımız kolaylaştıkça, fikir üretecek güç 

ve zamanı bulabiliriz. Ev içi gündelik hayatla kadınlar 
özgürleşemez.
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alan” ve “ulaşımda güvenlik” konularında 
destek  veriliyor. 

Böylelikle bahsi geçen cinsiyet duyarlı 
ulaşım planlamasında, güzergâhların yeni-
den belirlenmesi, altyapının organizasyo-
nu ve otobüs duraklarının konumu ile ilgi-
li tasarım kodları belirleniyor. Bu tasarım 
kodlarının gösterimi ise Koordinasyon 
Ofisinin dağıttığı kılavuzlar ile gerçekle-
şiyor. Kılavuzlarda, örneğin merdivenle-
rin bebek arabaları rampaları ile yeniden 
tasarlanması, kaldırım genişlikleri,  trafik 
lambalarındaki butonun saniyeleri gibi 
farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları 
yer alıyor. Etkin ve fiziki olarak da ger-
çekleşen sonuçlar sayesinde ulaşım altya-
pısında da büyük adımlar atılmış oluyor.  
İkinci olarak da kamusal binaların tasa-
rımları, kütüphaneler, müzik okulları, ye-
tişkin eğitim merkezlerinde bekleme alan-
larının yeri ve büyüklüğü, çocuk bakım 
alanlarının olması kadınların kullanımını 
kolaylaştıracak nitelikte oluşturuluyor. Bir 
diğer kadın dostu tasarım kriteri ise düşük 
gelir grubunun yaşadığı bir yerleşim ala-
nındaki alışveriş mekânları. O alanda ya-
şayan insanların sadece alışveriş mekânı 
olarak değil, aynı zamanda sosyalleşme 
ve rahatlama mekânı olarak da kullandığı 
bu sokaklarda; ucuz mal satan dükkân-
ların devamlılığı, gezinebilmeye olanak 
sağlanması, yaşlı ve çocuklu kadınların 
kullanımına uygun tasarım ölçütlerinin 
göz önünde bulundurulması gerekliliği de 
vurgulanmış. 

Meali, pazardan gelen kadınların, el-
lerinde torbaları dar kaldırımlı ve merdi-
venli sokaklarda nefes nefese kalmaması 
ya da bebeklerinin arabalarında ufak beyin 
sarsıntıları geçirmeden taşınabilmesi için 
kaldırımı genişletilmiş ve rampa eğimi 
insanca boyutlarda yapılmış kentlerde, ha-
yat daha kolay olacaktır.

Bu değişim herkesin yararınadır.  Böy-
lece kentin adil paylaşılması gerektiği 
–Fair Shared City– farkındalığı artar, ay-
dınlatma elemanlarının çoğaltılmasıyla 
hırsızlık ve taciz olayları azalır. 

Arttırılması gereken bir başka far-
kındalık konusu ise kadınlardaki “ikinci 
vardiya” olgusudur. İş yerindeki mesai ne 
kadar uzun ve yorucu olursa olsun evde 
kadınları bekleyen işler vardır. Ulaşımı 
zor çalışma mekânlarına gidip gelirken 
geçen uzun saatler, evde bekleyen bakım 
ve destek hizmetlerinin stresini çoğaltır. 
Erkeklerle rekabet içindeki çalışma ha-
yatlarımızda, ödenmemiş bu emek saat-
lerinin dikkate alınıp alınmayacağı çok 
önemlidir. Aynı şekilde eğitim sistemi, 
gündelik hayat ve çalışma mekânlarının 
kadınlara yarattığı engellerin de görünür 
olması gerekir. 

Viyana örneği, toplumsal cinsiyet eşit-

sizliğini hatta körlüğünü fark edip nasıl 
çözümler aranabileceğini bize gösteriyor. 
Özel alanın yani evin, kadının çekip çe-
virdiği alan olarak algılandığını ve her ne 
kadar kent ile özel alan birbirinden farklı 
gibi gözükse de etkileşim halinde olduğu-
nu gözler önüne seriyor. Kamu yönetimi 
konusunda büyük adımlar atmış ve günü-
müze kadar gelmiş 60’tan fazla proje ile 
Viyana, cinsiyet eşitliğini ölçek ve büyük-
lük açısından tam anlamıyla politik bir güç 
haline getirmiş gözüküyor.

Kesin yamuk yapan olmuştur değil mi 
bu süreçte? Olmaz olur mu? Viyana’dan 
muhabirimize bağlanıyor ve soruyoruz 
“Nelerle karşılaştınız?” diye. Orada da 
“Gerçekten gerekli mi?”, “Yoksa sokak-
ları, kaldırımları pembeye mi boyayacak-
sınız?” gibi tarihe geçecek sorular sorul-
muş. Her zamanki gibi böyle duygusal ve 
hassas bir konuda risk aldığınızda, bu tür 
kalıplaşmış düşüncelerle karşılaşılması 
muhtemel. 

Gelelim ülkemin kent mekânlarına… 
Kadın dışlanıp özel alanla sınırlı bir ya-
şamla kısıtlanırken, kadının ihtiyaç ve 

hassasiyetleri bilinmiyor. Yeterli bilgiye 
de sahip olunmadığı için, kadınlara uyum-
lu, etkin ve uygun hizmet, araç ve mekân 
tasarlanamıyor. Kentte şiddete uğrama 
korkusu, vatandaşlık özgürlüklerini yaşa-
yamamalarına bile sebep oluyor. Bu kısır 
döngüyü kırmak adına, kadınların kendini 
kentsel mekanda güvenli hissedebilmesi 
için kente  “dahil” ve “müdahil” olması 
gerektiği gözükmekte. Viyana örneğinde 
olduğu gibi bizlere anketlerle sorulamaya-
cağı da açık. Dolayısıyla, kadın kamusal 
mekânlar ve bu mekânların kullanımın-
da “ait hissetmeye” başlamalı,  sokağa 
çıktığında rahatsızlıklarını dile getirmeli, 
korunması istediği değerlerin arkasında 
durabilmelidir. Böylece kamusal mekân,  
temas kurabilecekleri ve iletişimin güçle-
nebileceği mekânlara dönüşecektir. 

Kentler, mekânsal, mimari ve sosyal 
yapısıyla toplumun cinsiyet algılarını üre-
tir ve katkıda bulunurlar. Mekânların orga-
nizasyon ve kurgusu ne kadar eşit, ulaşıla-
bilir ve adil paylaşılırsa planlamayı ve 
siyaseti de geliştirecek ve var olma hakkı-
mızı güçlendirecektir. 

Kadın dışlanıp özel alanla sınırlı bir yaşamla 
kısıtlanırken, kadının ihtiyaç ve hassasiyetleri 

bilinmiyor. Yeterli bilgiye de sahip olunmadığı için, 
kadınlara uyumlu, etkin ve uygun hizmet, araç ve 

mekan tasarlanamıyor
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Taksim’in bugünkü yapısı içinde yer bulamayacağımızı anladıktan sonra sağduyulu 
ve açık bir ev sahibi ile anlaşarak LAMBDA’yı Kadıköy’e taşıdık. Taşındık 
taşınmasına ama…

Ben, LAMBDA ve bir barınamama hikayesi

Taksim’le bağlantısı olan herke-
sin cayır cayır içinden geçtiği 
kentsel/rantsal dönüşüme dair 
kesişen iki yaşanmışlığın hi-

kayesi burada okuyacağınız. LAMBDA 
İstanbul’un, bir LAMBDA gönüllüsü ola-
rak benim ve partnerimin evsiz/mekansız 
kalışımızdan yeni bir ev/mekan bulana 
kadar defalarca yüz yüze geldiğimiz hal-i 
ahvalin bir panoraması.

Elbette Taksim’in dönüşümünün uzun 
yıllara ve çok boyutlu hesaplara dayanan 
bir geçmişi var; bizim bu resmin bir par-
çası olmamızın, ya da bununla kaçınılmaz 
şekilde yüz yüze gelmemizin diyelim, 
başlangıcı geçtiğimiz mayıs ayının ılık 
bir pazar sabahı. Aynı gün içinde hem 
LAMBDA’nın hem de oturduğumuz evin 
satıldığını, yeni ev sahiplerinin bizimle 
görüşme talepleri vesilesiyle öğrenmiş 
olduk. İlk tanışmalarda ev sahiplerinden 
doğru gelen kibarlık ve anlayış, zaman 
içinde mekanlarda kalıyor oluşumuzun 
yarattığı ekonomik etkiyle paralel ola-
rak başka bir şeye dönüştü. Üstelik hem 
LAMBDA’nın hem de bizim tam da oldu-
ğumuz “şey” nedeniyle mekanlardan ay-
rılışımız pek de olağan olmadı. Biz, otel 
yapılmak için satılan evimizden, yeni ev 
sahibi tarafından, balkona astığımız gök-
kuşağı renklerindeki barış bayrağı işaret 
edilerek “bu lezbiyen bayrağı, sizi bunun 
için bile dava ederim” diye sokakta bağıra 
çağıra deşifre edilerek, arka arkaya sıra-
lanan tehditlere ve aşağılamalara maruz 

bırakılarak bir gecede taşınmak zorun-
da bırakıldık. LAMBDA’da ise LGBTİ 
derneği olduğumuz için emlakçıların ve 
ev sahiplerinin ayrımcılığına uğradık. 
Mekandan, burayı turizm şirketinin ofisi 
yapmak isteyen yeni ev sahibimizle “kar-
şılıklı anlayış içinde” belirlediğimiz tarih-
te çıkamayınca yeni ev sahibinin mekanı 
basması ve tehditleriyle baş etmek zorun-
da kaldık. 

Taksim’den yılmış ve kendini Ka-
dıköy’e atan iki kişi olarak bizim Kadı-
köy’de ev bakma maceramız fiyatların 
uçmuş olmasının yanı sıra enteresan bir 
muhafazakârlıkla da çerçevelendi. Dai-
reden çıkarmak istedikleri kiracıları bir 
“aile” olmasına rağmen, hala “ama biz 
aileye vermek istiyoruz” diyenler mi der-
siniz, yoksa ev tutmak için sadece tutaca-
ğımız evin sahibi ile değil de üst kattaki 
dairenin sahibi ile de tanışmak ve onu da 
ikna etmek zorunda kalmak mı, ne kadar 
iyi birer kiracı olacağımıza ikna etmeye 
veya seks işçiliği, fahişe, fuhuş gibi keli-
meleri ağza almaktan ölesiye korkan em-
lakçılarla iletişim kurmaya çalışmak mı 
dersiniz… Ancak tüm emlakçıların, ev sa-
hiplerinin bir koro gibi haykırdıkları şeyi 
iyice bellemiştik, Kadıköy gibi bir yerde 
ev tutmak “düzgün insanlar” olmaktan ve 
en önemlisi “aile” olmaktan geçiyordu. 
Biz tipten kurtarıyorduk belli ki, cinsel 
yönelimimizi, cinsiyet kimliğimizi, etnik 
kökenimizi ya da diğer şeylerimizi sor-
gulama ihtiyacı duymadılar. Ama ya ka-
falarındaki imajlara uysaydık! Başımıza 
gelecekleri tahmin etmesi pek güç değil.

LAMBDA’ya mekan bakma süreci-
miz ise çok daha sancılı geçti. Mayıs ayı-
nın sonlarında başlayan mekan arayışımız 
ancak eylül ortalarında nihayete erebildi. 
Elbette homo/transfobik söylemlere ve 
davranışlara maruz kalacağımızı biliyor-
duk, ne de olsa bu LAMBDA’nın ilk ta-
şınma deneyimi değildi. Ancak öncesinde 
olduğu gibi tanıdıklarımız ve bağlantıları-
mız üzerinden iyi kötü bir yer bulabilirdik 
ki son iki üç senedir artan görünürlüğü-
müz ve bilinirliğimizi düşününce muhak-
kak bir çıkış yolu bulabilirdik diye düşü-
nüyorduk. Ancak maalesef böyle olmadı. 

LAMBDA, tabiri caizse Taksim’de 
doğmuştu. Kendini ve politik öznelliği-
ni yeni yeni keşfeden LGBTİ bireylerin 
ilk önce Taksim’de, herkesin görünmez 
hale geldiği, her şeyin mümkün olduğu 
bu merkezde varlıklarını kurmaları, bu-
rada toplanmaya başlamaları elbette ola-
ğandı. Bir “aile” muhiti olmayan Taksim, 
bu özelliğiyle LGBTİ’lerin de kendi mu-
halefetlerini yaratmasına imkân sağladı. 
Zaman içinde Taksim’de olmak bir sıkış-
mışlık hissini de beraberinde getiriyor ve 
başka yaşamsal alanlara kayma ihtiyacı 
belirginleşiyor olsa da Taksim her zaman 
önemini korudu. Üstelik 1990’ların orta-
larından bugüne kadar Taksim’in kent-
sel dönüşüm adı altında geçirdiği evrim, 
özellikle son birkaç yıldır esasen varlığı-
mızın buradan silineceğine dair kuvvetli 
sinyaller veriyordu. Nitekim Gezi olayla-
rıyla iyice ayyuka çıktığı haliyle mukte-
dirlerin hayalindeki Taksim’de, AVM’le-
rin, otellerin ve rezidansların içinde 
bize yer olmadığı ayan beyan ortadaydı. 
Mekanımızdan çıkmak zorunda kalın-
ca, Taksim’in turistikleştirilmesine karşı 
direnmek için burada kalmalıyız diyerek 
uzun süre Taksim’de kalmanın yollarını 
aradık. Ancak Taksim’in, turizm şirket-
leri, oteller, alışveriş mağazaları ve rezi-
danslarla değişen çehresi emlak fiyatlarını 
da uçurmuştu. Taksim’in sembolleri sayı-
lan mekanların bile birer birer kapandığı 
yerde, bir kültür merkezi olarak işleyecek 
genişlikte bir mekan bulmak en az üç - 
dört bin liradan başlıyordu. Bu ciddi bir 
sermaye birikimi anlamına geliyordu. Bir 
dernek olarak sermayemiz olmadığı gibi 
kendi kaynaklarıyla yürümeye çalışan bir 
yapıya sahip olduğumuzdan bizim için bu 
imkansızlık anlamına geliyordu. Emlak-
ların değişen kullanım değerleri (derneğe 
vermektense bir turizm şirketine vermek 

Özlem Çolak
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gibi) LAMBDA’nın mekan arama süreci-
ni kentsel dönüşümün genel panoraması 
ile birbirine bağlıyordu. 

Ancak işin bir de bize özgü tarafı 
olan, özellikle emlakçılardan başlayıp ev 
sahiplerine uzanan derin bir homofobi/
transfobi tarafı vardı. “lezzoseksüellere 
ev vermiyoruz”dan başlayıp, derneğin 
ismini söyleyene kadar uygun olduğunu 
söyledikleri mekanların lezbiyen, gey… 
diye başlayan tanımlamayı duydukları 
anda yüz seksen derece çark edip “eee 
aslında kiralanmıştı orası” haline geldi-
ği; emlakçıları ikna edip ev sahiplerine 
ulaşabildiğimiz nadir zamanlarda ise ev 
sahiplerinden doğrudan “biz muhafaza-
karız, öylelerine ev veremeyiz” şeklinde 
açık ayrımcılığa maruz kaldığımız, homo-
fobinin/transfobinin buz gibi açığa çıktığı 
bir süreç geçirdik. Suratımıza kapanan her 
telefon, şaşkınlıkla karışık garipseyici her 
surat ifadesi bizi gün geçtikçe yıldırdı. Bu 
süreci kamuoyuyla paylaştık, toplantıla-
rımızı sokakta yaptık, bazen emlakçıları 
atlatabilmek için derneğin ne olduğunu 
anlatmadık, bağlantıda olduğumuz mil-
letvekilleri ile paylaştık. Ancak başarılı 
olamadık.

Bütün bu süreç, hem kendimize ev 
bulma hem de LAMBDA’ya mekan bul-
ma sürecimiz, İstanbul’un kentsel dönü-
şümüne dair de çarpıcı bir kesit sunuyor. 
İstanbul’un merkezi Taksim’in turistik-
leştirilmesi, bu yoğun ekonomiden pay 

almayan toplumsal-kültürel yapıların 
oradan tasfiye edilmesine sebep oluyor 
ve bunların yansıması iki türlü oluyor: 
emlak değerlerinin artması ve bu artışı 
karşılayacak talebin olmamasından dola-
yı ev sahiplerinin kurdukları ahlaki söy-
lem. LAMBDA üzerinden düşünürsek, 
mekanını toplumsal açıdan ne idüğü be-
lirsizlere vermektense bir şirkete, otele 
vb. yerlere kiralamak ve bunu da apaçık 
bir ayrımcılık pratiği ve söylemi ile ortaya 
koymak, bir çeşit rantsal muhafazakarlık 
yaratıyor. Diğer tarafta ise daha dar an-
lamıyla, Taksim’in dönüşümü ile birlikte 
özellikle entelektüel tabakanın Kadıköy’e 
kayması ile yeni bir şehir merkezi olmaya 
başlayan Kadıköy’de artan emlak fiyat-
ları ve bu kaymanın Taksim’in marjinal 
hayatını da Kadıköy’e taşıyacağı endişe-
siyle ortaya çıkan enteresan bir modern 
muhafazakarlığı ortaya çıkarıyor. Ken-
di ev bakma sürecimizde mütemadiyen 
karşılaştığımız “düzgün insan” ve “aile” 
vurgusu Kadıköy’ün dokusunun bozula-
cağına dair bu endişeyi de açık ediyordu. 

Nihayetinde Taksim’in bugünkü ya-
pısının içinde yer bulamayacağımızı an-

ladıktan sonra “sağduyulu” ve “açık” bir 
ev sahibi ile anlaşarak LAMBDA’yı Ka-
dıköy’e taşıdık. Taşındık taşınmasına ama 
bir LGBTİ örgütü olarak barınma hakkı-
mızın hukuken garanti altında olmadığı, 
aksine ev sahiplerinin sağduyularına bağlı 
olduğu ve farklı muhafazakârlık biçim-
lerinin İstanbul’daki kentsel dönüşüm ile 
nasıl paralel işlediği de bizim örneğimizle 
bir kez daha açıkça ortaya çıkmış oldu. 
Kaldı ki yirmi yıllık yasal bir derneğin 
başına gelenler düşünüldüğünde barınma 
hakkı konusunda tek tek bireylerin başına 
neler gelebileceği daha da belirginleşmiş 
oluyor.  

Son niyetine, bizatihi deneyimlediği-
miz sürecin kendisinin de gösterdiği gibi, 
İstanbul’daki kentsel dönüşüm ile müca-
dele, politik pratiğimizin elzem bir par-
çası ve Taksim de bu mücadele alanla-
rından birisi. Ancak sadece 
mecburiyetten değil, yerel-merkez algı-
sını kıracak ve kentsel dönüşüm müca-
delesini farklı alanlara taşıyacak bir 
hamle olarak Kadıköy’ü ikamet olarak 
seçmek önemli bir adım oldu. O nedenle 
hepinizi yeni mekanımıza bekleriz. 

Elbette Taksim’in dönüşümünün uzun yıllara ve çok 
boyutlu hesaplara dayanan bir geçmişi var; bizim bu 

resmin bir parçası olmamızın, ya da bununla kaçınılmaz 
şekilde yüz yüze gelmemizin diyelim, başlangıcı 

geçtiğimiz mayıs ayının ılık bir pazar sabahı. 
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İki saat dışarıdadır, bir saat evde oturur, sonra gene dışarı çıkar, sonra gene içeri… 
Evde sıkça “görülür”, sonra türlü bahane bulup atar kendini dışarı. “Bakkala” diye 
çıkıp, “dünyayı dolaşası” vardır

Manzaraya bakma hakkı

“Bizi bir kere sürdüler Mar-
din’den, şimdi de Uzunde-
re’ye taşının diyorlar. Bizi 

ikinci defa sürmek istiyorlar” diyor 
İzmir Kadifekale’de yaşayan bir genç 
kadın. 2012 yılının Temmuz ayındayız. 
Kadifekale’nin Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi kapsamında yıkımının hız kazan-
dığı günlerde, bu genç kadınla evinin 
bahçesinde konuşuyorum. Onun hak-
kında sayfalarca yazabilirim. Yaşamayı 
sever, gezmeyi sever. Güne kişisel ba-
kım ile başlar. Makyaj sevmez. Bir far, 
bir rimel, bir allık, ama ruj yok, ruj ile 
kendini palyaço gibi hisseder. Kendine 
yakışanı giyer, giydiğini yakıştırır, ara-
da “aşağı” (Konak, Alsancak) iner, ama 
genellikle mahallede takılır. İki saat 
dışarıdadır, bir saat evde oturur, sonra 
gene dışarı çıkar, sonra gene içeri… 
Evde sıkça “görülür”, sonra türlü baha-
ne bulup atar kendini dışarı. “Bakkala” 
diye çıkıp, “dünyayı dolaşası” vardır. 
Ama bazen evden bile çıkamaz. Kadi-
fekale’yi polis karakolu ve şehitlik sar-
malamıştır. Çağrıldığı zaman gelmeyen 
polisler, yeri gelir TOMA ile, Akrep ile 
girer o daracık sokaklara. O zaman eve 
girer bu genç kadın, eve girer ama nafi-
le, gaz kokuları da dolar evin içine. İşte 
o zaman çıkıp dünyayı yakası gelir bu 
genç kadının, işte o zaman basarlar ara-
besk damarına.

Arabesk, damar, bunlar en iyi Ka-
le’nin surlarında gider. Gündüzleri genç 
kadınların sohbet ettiği bu mekan, gece-
leri genç erkeklerle doludur. Derler ki, 
bu genç kadınlar gündüzleri sürerken 
Kale’nin keyfini, “bütün İzmir’i ayak-
ları altında seyrederlerken”, “aşağı”dan 
kibirli, cüretkar bir ses yükselirmiş da-
ima: “Saygıı! Saygı duy bana! Senin 
yüzünden biz bakamıyoruz bu manza-
raya!”

İşte bu gizemli sestir bu yazıda esas 
söz etmek istediğim. Bir genç kadının 
hikayesinde düğümlenen o kibirli ses. 
Ben bu sesi, “aşağıda” iken, çok yakı-
nımdan duydum. Ve sordum ona, “Ne-
den çıkamıyorsun Kadifekale’ye?”. 
“Korkuyorum.” diye yanıt verdi. “İyi” 
dedim ben de, “Çıkma o zaman”. Afal-
ladı ve şöyle dedi: “Nasıl yani, ama çık-
mak istiyorum!”

Çıkmak istediği yer Kadifekale de-

ğildi - tarihi ve içindeki insan yaşamı 
ile bir bütün olarak Kadifekale değildi. 
Çıkmak istediği, orada, uzakta, gitmese 
de görmese de “bizim” dediği ve şimdi 
“onlar” tarafından işgal edilmiş olan ve 
“bizim” manzaraya bakma hakkımızı da 
bizden çalan bir Kadifekale idi. “Biz” 
istediğimiz zaman gidip fotoğraf çeke-
miyorduk, sokaklarında gezemiyorduk, 
oysa “onlar” hem o canım manzaranın 
sefasını sürüp hem de rahatça “aşağı” 
inerek aramızda Kürtçe bile konuşuyor-
lar, bizim dilimize ve kültürümüze hiç 
ama hiç saygı duymuyorlardı. Oradan 
“temizlendiklerinde” biz de rahat rahat 
gidebilecektik oraya. Bu nedenle bu 
kentsel dönüşüm projesi de adalet sağ-
lıyordu bütün kente. 

İşte buluvermiştim gizemli sesin 
kaynağını. Hem de öyle çok uzağımda 
değil. Bir arkadaşımın korku ve saygı 
hisleri üzerinden kurduğu nefret cümle-
leri arasında. Oysa bu ses, aşamadığı 
sınırların tam da kendisi. Biz sizin dili-
nize saygı duyuyoruz, evde istediğiniz 
gibi konuşun ama kentte siz de bize 
saygı duyacaksınız” derken, kibirli bir 
“saygı” söylemiyle “bizim” kentimiz ve 
“onların” evi arasına yeniden sınır çizi-
yordu.. Saygı, egemenin dilinde statü 
oluyordu, kibir oluyordu, sınır oluyor-
du; oysa biliyordum ki saygı, ezilenler 
için adalettir, yaşamdır, özgürce bir ara-
da oluştur. Ezilenin “yaşama saygı”sı-
nın karşısında, kibir ve serinkanlılıkla 
dikiliyordu şimdi, ezenin “saygı” söyle-
mi. Sadece kendisi için yaşama ve ken-
dinden olmayan diğer canlıları – insan-
ları, hayvanları, toprağı – kendinden 
aşağı ve kendi hizmetinde görme kibri 
ve onun getirdiği serinkanlılıktır bu. 

Yerinden edilmeler, sürgünler, sömürü-
ler, katliamlar, ölümler karşısındaki se-
rinkanlılıktır. Sonrasında o sesi birçok 
kez daha duydum ve hala duyarım. O 
serinkanlılıkla, bir nebze titremeden ra-
hatça der ki bazen: “Ama neden onların 
başına geliyor böyle şeyler, demek ki 
bir şey var”. Politik bir dehadır bu ses, 
kendisi en ufak bir mücadele içinde ol-
madığı bir konuda, mücadele edenleri 
tutarsızlıkla suçlar: “Ama bir tek onlar 
mı öldürülüyor, diğerlerini niye görmü-
yorsunuz?” Ve nihayet buz gibi bir ki-
birle şunu söyleyiverir yanı başındaki 
bir katliam için: “Ama ya yıkılan ban-
kamatikler, yakılan arabalar?” 1990’lı 
yıllarda Mardin’de köyler yakılırken, bu 
genç kadının ailesi evinden yurdundan 
ayrılıp Kadifekale’ye taşınırken, İzmir 
kenti onun evinin üzerinden geçirdiği 
buldozerlerle dönüşürken ve bugün Ko-
bane’de katliam yaşanırken duyulan 
seslerden biridir bu ses. Neyse ki tek ses 
bu değildir, ezenlerin korkuyla yoğrul-
muş kibirli saygı söylemine karşı, ezme 
ve sömürme kudretini elinde bulundu-
ranlara karşı kadını, yaşamı, doğayı, öz-
gürlüğü savunan seslerimiz, o kibre 
korku salmaya devam ediyor. Ezenlerin 
bu saygı söylemine karşı, sürgün edilen 
yerlerde, yeri değişen, dönüşen mekân-
larda, etrafı çevrili ya da çevrili olma-
yan, girilen, girilmeyen ya da girileme-
yen her yerde, evlerde, hapishanelerde, 
işyerlerinde, sokaklarda, kentlerde dire-
nişi örüyoruz. Çünkü silahların ve öldü-
rücü söylemlerin doğrultulduğu can bi-
zim canımızdır. Yakılan evler bizimdir. 
Yıkılan bu doğa ve bu kent, bizim doğa-
mızdır, bizim kentimizdir. Manzaraya 
baksak da bakmasak da… 

Ezgi Burgan
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Üniversite boyunca sadece kadın olduğun için maruz kaldığın, tanıdığın-tanımadığın 
herkesin, çekirdek ailenin görevini üstlenerek yaptığı ahlak takibi bitmiyor. Yüksek ‘güvenlikli’ 
yurtlar, komşular, ev sahipleri…

Evden çıkış, eve dönüş: 
Eğitim sürecinde kadınlar

Eğitime çok önem veren bir top-
lum oluyoruz. Eğitime yapılan 
yatırımlar gözümüzde büyü-
mez oldu. Ne güzel!!! Günü-

müzün okuyan gençleri neredeyse tüm 
ebeveynlerin gurur kaynağı. Ne tesadüf-
tür ki özellikle kentli ‘sevimli’ çekirdek 
ailelerin çoğu bu ‘eğitim’ meselesine çok 
önem veriyor. Gerçekten tesadüf mü? 
Bu durumun neoliberal eğitim politika-
larıyla ya da herkesi üniversite mezunu 
yapmaya, “yetmez master olsun o da yet-
mez doktora yok yok yetersiz ikinci bir 
üniversite” diye direten devlet politika-
larıyla bir alakası olmasın? Ebeveynlik 
görevi olarak doğallaştırılan bu süreç hiç 
de masumane örülmüyor. Her neyse, ben 
konuya eğitim süreci, muhafazakarlık, 
kamusal alan ve kadınlar odağında de-
vam etmeyi düşünmüyorum. 

Kentlerde, özellikle büyük kentlerde 
kentin daha sık tüketimine vesile olan 
eğitim-okul, bir evden çıkış sürecinin 
başlaması olabiliyor. Üniversite hazırlık 
süreciyle kamusal alanların kullanımları 
farklılaşıyor. Evden okul-dershane-kurs 
sebebiyle çıkan gençler, mekan değiş-
tirmeye bağlı olarak sosyalleşme fark-
lılıkları ile tanışabiliyor. Ailesi ile ortak 
tükettiği alanları ya da henüz kullanma-
dığı alanları artık sıklıkla arkadaşları ile 
paylaşıyor. Farklı sosyal ilişkiler, farklı 
öznel deneyimler birikiyor. Fakat “genç-
ler” diye yekpare bir kategori yok elbet-
te, bu deneyimler sınıf, etnisite, din ve 
benim yazımın odağında olan toplumsal 
cinsiyet farklılıkları temelinde ayrışıyor. 
Kadınlar için tanımlanan temel alan, ev 
ve yakın çevresidir mesela. Ev dışında 
herhangi bir kamusal alanda bulunmanın 
önemi bir erkekle kıyaslanamaz. Kentle-
rin erkek mekanı olarak dizayn edilmiş 
yapısı, toplumsal norm ve değerler, ka-
dını en çok evde tutmaya, kadının aidi-
yetini eve dair kurmaya programlanmış 
olsa da buna bir karşı duruş göstermek, 
alanları terk etmemek çok anlamlı. 

Patriyarkanın verdiği bir taviz olarak 
kamusal alan kullanımının artması belli 
saatlerin ve belli mekanların kullanımı ile 
sınırlandırılıyor. Tanınan esnekliğin sınır-
larını zorlamak çok büyük önem taşıyor. 

Okul-kurs-üniversite için ev dışında za-
man geçirebilen kadınlar ise bir nebze 
kamusal alanı kullanmanın ve buranın 
sınırlarını zorluyor olmanın tadına varı-
yorlar. Belki de bunu ataerkil aile baskı-
sından uzaklaşarak birazcık ferahlama, 
nefes alma diye tarif edebiliriz. Fakat 
norm dışı saat ve mekanlarda bulunmak 
her türlü şiddeti de meşrulaştırıyor. Dola-
yısıyla “ev dışı” olarak kamusal alanı 
kendiliğinden özgürleştirici de göreme-
yiz, zira baskı bitmiyor. Sistem okulları 
ve tüm kurumları ile devam ediyor. Üni-
versitelerde okuyan genç kadınlar aileleri 
aratmayan yurt kuralları ile sıkı sıkıya 
takip ediliyor. Esnetilmeyen giriş çıkış 
saatleri, izin almak için aileden (babadan) 
getirilmiş belgeler, hemen her şeyden ai-
leyi haberdar etme… Taşra üniversitele-
rinde okuyan kadınlar ise devlet yurdu 
olmadığı için bir başka barınma sorunu 
yaşıyor. Özel yurtlara para yetiştiremedi-
ği için cemaat yurtlarına mecbur kalıyor-
lar. Muhafazakarlık küçük şehirlerde 
daha derin, daha cüretkar oluyor. Bir yan-
da aileden uzaklaşmanın güzelliği ama 
bir taraftan da aileyi aratmayan aile gibi 
işleyen patriyarkal kurumlar… İşte bir-
çok handikabı içinde barındıran bir du-
rum. Üniversite boyunca sadece kadın 
olduğun için maruz kaldığın, tanıdı-
ğın-tanımadığın herkesin çekirdek aile-
nin görevini üstlenerek yaptığı ahlak ta-
kibi bitmiyor. Yüksek ‘güvenlikli’ yurtlar, 
komşular, ev sahipleri… Patriyarka canı-
nı dişine takarak aile dışında hayat oldu-

ğunu anlamamıza fırsat vermiyor. Üni-
versite sürecini tamamlayan genç 
kadınlar iş piyasasına çağırılıyor. Top-
lumsal baskı peşini bırakmıyor, bu baskı-
cı normlar o kadar geleneksel ve yaygın 
ki çoğu zaman görülmez, fark edilmez 
bile. Daha çok ve daha ucuza sömürmek 
için kadını dışarıya çağıran kapitalizm 
muhafaza ettiği sınırların zorlanmasıyla 
huzuru kaçan patriyarkayla karşı karşıya 
gelse de bir şekilde uzlaşıyor ve her ikisi 
için de uygun kalıpları içeren formüller 
(esnek, güvencesiz çalışma koşulları) bu-
luyorlar. Kadınlar bir an önce işe başla-
malılar, verimli çalışanlar olmalılar ve 
daha birçok şey! Sınırlı mekanlarından 
çıkmış ve kendisini daha yakından tanı-
yarak değişimler geçirmiş kadınlara, ge-
leneksel sınırlar -özellikle aile kurma yö-
nünde- tekrar hatırlatılıyor. Artık kadının 
özneleşme süreci mutlu bir aile kurmak 
ve oranın bir ferdi olarak yaşamına de-
vam etmek olarak dayatıyor kendini. 
Çünkü bir kadın, kadın değil ailedir! Sağ-
lıklı nesiller doğurmalıdır! Anne olmalı-
dır! Eş olmalıdır! Gördüğü her şeyden 
geri düşmelidir! Gözleri açılmadan eve 
tekrar kapatılmalıdır! Bizler aile dışında 
hayat var diyoruz. Norm dışı saatlerin de 
mekanların da ortakçısıyız. Kapatılmaya 
çalışıldığımız evlerin dışında yer almak, 
birbirimizle tanışmak kucaklaşmak, pay-
laşmak istiyoruz. Birbirimize güç verece-
ğimiz, dayanışacağımız, paylaşacağımız 
mekanlarda buluşmak dileğiyle.  

Mualla Gökçe
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Uluslararası sermayenin ihtiyaç duyduğu türde hizmetleri sunabilenlerin “dünya kenti” 
ilan edilmesi ve kent hiyerarşisinde yükselmeleri; diğerlerinin taşralaşması... Kentte 
oluşan yapısal değişiklikleri dünya ekonomisine eklemlenme biçiminin belirlemesi... İçinde 
yaşayanların ihtiyaçlarının değil!

Kentli kadının çıkmazına tarihsel bir bakış 

“Şehir dediğin hiyerarşik olur 
evladım”

Ataerki, “uzman”ların arkeolojik 
bulgularla 8-10 bin yıl önceye dayandır-
dığı iki temel değişimde köklendirilir: 
yerleşiklik ile gelişen özel mülkiyet ve 
avcı-toplayıcılıktan tarıma geçiş. 

Bu topraklardaki ilk büyük şehir ola-
rak kayda geçen Çatalhöyük’ün en eski 
katmanları günümüzden 9400 yıl önce-
sinde yapılmış. Konya sınırları içindeki 
yaklaşık 8000 nüfuslu bu topluluk, dün-
yanın hem ilk büyük kent yerleşimlerin-
den biri hem de ilk tarım toplumların-
danmış. Zamanına göre çok zengin bir 
kültür ve sanat geliştirmişler... Ancak 
yine de hiyerarşisiz ve barışçıl bir ya-
şam sürüyormuş. İnanç dünyalarına ba-
kıp genç, doğuran ve yaşlı kadın tasvir-
leriyle tam teşekküllü ana tanrıça kültü 
ve boğa boynuzuyla temsil edilmiş eril 
güçleri görmek; böyle barışçıl ve eşitlik-
çi bir şehrin taa taş devrinnde nasıl var 
olduğuna dair hayretimizi –belki- biraz 
azaltabilir.

6000 yıl öncesine geldiğimizde, bi-
raz güneyimizde yaşayan Sümerlerin 
inanç dünyasında o heybetli ana tanrıça 
kültünün yerini bolca tanrıya, bir baba 
tanrı figürü olarak Enlil’e, tanrıça olarak 
da zarif İnanna/ İştar‘a bıraktığını görü-
yoruz. Hiyerarşi gerçekleşmiş; en üstte 
din görevlileri, sonra halk ve en son kö-
leler. Medeniyetlerinin ilk zamanlarında 
özgür ve kuvvetli olan kadınların, gide-
rek erkeklere tabi hale geldiklerini öğ-
reniyoruz.

İşte demokrasi!
2900 yıl önce İtalya yarımadasında 

oluşmaya başlayan, 2100 yıl önce Batı 
Anadolu’ya uzanan Antik Roma’nın 
şehirleri “site”ler ya da “polis” adıyla 
anılan kent-devletleriymiş. Bu yazıdaki 
yerleri, “bugünün şehirlerinin asıl proto-
tipleri” kabul edilmelerinden.

Hiyerarşide en altta köleler, üstte az-
ledilmişler, daha üstte özgür doğmuşlar 
bulunuyormuş. Bu hiyerarşinin alt basa-
makları; tarih ilerledikçe bolca dönüşüm 
geçirmiş. İlk baştan itibaren “özgür va-
tandaş” (cives) hayatın zorunlu uğraşla-
rından azade olan erkek anlamına geli-

yormuş.1 
Bu “demokratik” ve “özgür” mede-

niyette aile şimdiki gibi toplumun temel 
birimi olmuş, baba ise hane halkı üze-
rinde sorgulanamaz bir güce sahip, evin 
yöneticisi konumuna kavuşmuş. Aile ba-
baları, kızlarını kendi seçtikleri damat-
lara verirler; genellikle de yaşça büyük 
kişileri, servet artırımı ve miras gözetme 
esasına göre seçerlermiş. Romantik aşk-
la bir ilgisi olmayan bu evliliklerde, be-
deni zevk tatminlerini de kölelerle halle-
diyorlarmış. (Homeros’un o zamanlarda 
Mısır’dan canlı aktardığı “özgürce evle-
nen, boşanan, adını değiştirmeyen, ken-
di malının sahibi kadınlar”ı bir ilginçlik 
olarak bir kenara yazmakla yetinmiş ve 
işlerine bakmışlar.)

“Yurttaş, çalışmayandır!”
Bugün anladığımız anlamıyla çalış-

ma yokmuş; her ev kendi ihtiyaçlarının 
tümünü üretirmiş. Şimdiki tanrımız eko-
nomi de o zaman ev idaresi demekmiş.2 
Bu çalışmada iki temel prensip mevcut-
muş; “her şey gerektiği kadar vakit alır” 
ve “yeterli olan yeterlidir”. Zorunluluk-
ların giderilmesi temel prensipmiş. Bu 
çalışmanın özgür erkeğe, yani yurttaşa 
yakıştırılmaması ise “çalışmak, zorunlu-
luğa kölelik etmek” olarak kabul edildi-
ğinden ötürüymüş.

Bu yüzden Platon köylüleri kölelerle 
birlikte sınıflandırmış, Bu yüzden zana-
atçılar site için ve kamusal alanda çalış-
tıkları ölçüde tam yurttaş sayılmamışlar. 

Ev içi özel alanın ve zenginlikle 

doğru orantılı sayıda kölenin sorumlusu 
kadınlar bazı temel haklara sahiplermiş; 
fakat oy verme yahut politikaya girme 
hakları yokmuş. 

Aristo ve Romalı hekimler, kadın-
ların erkeklerden daha az dişleri, daha 
küçük beyinleri olduğuna inanırlarmış. 
İmparatorluğun en üst bilimsel otoritesi 
Yaşlı Plipinus regl dönemindeki kadının 
şarabı ekşittiğini, hasadı bozduğunu, 
köpekleri delirttiğini... “kanıtlamış”mış. 
Aristo’ya bakalım: “farklı türden amir-
lerin olması doğanın bir gereğidir. Öz-
gür olanlar kölelere hükmeder, erkekler 
kadınlara, yetişkinler de çocuklara”. 

Avrupalıların M.S. 1800’lerde yeni-
den keşfedecekleri kanalizasyonu kul-
lanan, merkezi ısıtmalı binaları olan bu 
ileri derece uzmanlaşma içeren uygar-
lıkta tüm iş kölelerce hallediliyormuş. 
Köleleri dövme ya da öldürme hakkı 
yokmuş, daha çok çalışmaya teşvik et-
mek isteyen efendi, kölesini azat etme 
vaatlerinde bulunurmuş (-terfi!). Bir ka-
tır bir köleden daha pahalıymış, kölelik 
konu olarak da hor görüldüğü için resim, 
heykel ve tiyatroda temsili yok düzeyin-
deymiş.

Paganizmden gelme bir alt yapı ile 
her şeyin ölümsüz bir ruh taşıdığına 
inanmışlar, öyle olunca tanrıları da bi-
raz muğlaklaşmış tabii. Senede bir gün 
evli kadınlar bayramı Matronalias’ta, 
Romalı kadınlar evin efendisi olurlar-
mış. Bir hafta süren Saturnalias’ta zen-
ginler evlerini istila eden, masalarında 
yemeklerini yiyip, yataklarında uyuyan 

Çiğdem G.D.

Şehirlerin gece 
röntgeni
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yoksullara hizmet ederlermiş. Bu eğlen-
cenin doruğa ulaştığı 25 Aralık, asırlar 
sonra bir Katolik kararnamesiyle Noel 
ilan edilmiş de zenginler kesin rahata 
erebilmişler.3 

Polis de bir yere kadar...
4. yy.’dan itibaren kuvvetlenen ku-

rumsal kilise ile “piskoposluk kentleri” 
ortaya çıkmış. Şifacı ya da nüfuzlu ka-
dınlar cadı avı ile bertaraf edilip, malları 
kiliseye aktarılmış, kadınların bedenle-
rine dair karar hakları olan sağlıklı kür-
taj da uzun süre ulaşılmaz kalmış. Ra-
hibe Hildegard 11.-12. yy.’da özgürce 
yazması için kilisenin fetva çıkardığı tek 
kadın olmuş; krallarla, papayla tanışmış. 
Şifalı bitkisel tarifleri halen kullanılan, 
besteleri seslendirilen, ol-
dukça yaratıcı bu şahsın 
yetkiyi direkt kilisenin tek 
tanrısından alması ve bunu 
sıkça belirtmesi iyi olmuş. 
Yoksa o fetva çıkmaz, biz 
de ondan; ta o tarihte kadın 
cinselliğini ve orgazmını 
dahi yazıya döktüğünden de 
haberdar olamazmışız.

Sonrasında ticaretin ha-
reketlenmesi ile oluşabilen 
ve sınırları içindeki herke-
sin eşit şekilde “kent barı-
şı” ilkesine bağlı sayıldığı 
“komün kentleri”, “kent 
havasının özgürleştirmesi”, 
matbaa, rönesans. 

Kırsaldaki gevşek yapılı 
feodal yönetimler dahil tüm 
şehir devletlerinin, şehir itti-
fakları ile oluşturulan mer-
kezi devletlerin kontrolüne 
girmeleri... 

“Işınla bizi Scotty!”
18. yy.’da sanayi dev-

rimi. Ev-atölyelerdeki, ya-
şamsal işlevlerle iç içe geç-
miş gevşek çalışma alışkan-
lık ve geleneklerinin, kendine kalacak 
parayı fazlalaştırmak isteyen “girişimci” 
tüccar-patronların cin fikirleriyle dönü-
şüme uğramaya başlaması. Ev içinde 
hükmü olan kadının, üretimin ev-atölye-
lerden ince hesaplanmış çalışma alanla-
rına kaymasıyla kamusaldan bir aşama 
daha dışlanması. Yaşamın devamına 
dair uğraşların yine kadına/kölelere ya-
raşır görülmesi ama ekonominin artık 
kamusal alan uzmanlıklarından biri olup 
çıkması. “Kapitalizmin ruhu”nun çalış-
manın ihtiyaçla olan bağını koparması. 
“Katı olan her şeyin buharlaşması”. Ça-
lışmayı kutsayan bir topluma evriltilme-
miz...

Çalışmanın başkaları tarafından is-
tenen, tanımlanan, yararlı görülen ve bu 
sıfatla onlar tarafından ücretlendirilen 
ve kamusal alandaki bir faaliyet haline 
gelmesi... Ancak bu “karşılığı ödenen 
çalışma” ile kamusal alana dahil olabil-
mek, toplumsal kimlik ve varlık edine-
bilmek; en önemli toplumsallaşma un-
suru olması.4 Uzmanlıkların tek başına 
anlamsız olacak kadar özelleşmiş, top-
lumsal mekanizmalara yabancılaşacak 
kadar derinleşmiş, iletişime engel oluş-
turabilecek derin koridorlara dönüşme-
leri...

Uluslararası sermayenin ihtiyaç duy-
duğu türde hizmetleri sunabilenlerin 
“dünya kenti” ilan edilmesi ve kent hi-

yerarşisinde yükselmeleri; diğerlerinin 
taşralaşması... Kentte oluşan yapısal de-
ğişiklikleri, dünya ekonomisine eklem-
lenme biçiminin belirlemesi... (İçinde 
yaşayanların ihtiyaçlarının değil!)

“Her konuyu uzmanından dinleyin, 
kendi koridorunuzda ilerlemeye 
devam edin lütfen!” 

Ataerkilleşmenin bin yılları boyunca 
erkekler buna uymayan tüm kültürleri 
ve kadınları görünür tarihten silmişler. 
Günümüzün ataerkil olmayan kültürle-
rini de pek görmez, duymayız. Devam-
larını ancak “modern” dünya ile ilişki-
lerinin kısıtlı tutarak sağlayabilmeleri, 
görünmezliklerinde pay sahibidir elbet. 

Ya alışkın olduğumuz erkek rolünü 
kadının yürüttüğü ya da hiç alışkın ol-
madığımız şekilde eşitlikçi olan bu top-
lulukları; kendi gerçeklik kurgumuza bir 
eleştiri zemini, yürüyebileceğimiz bir 
yol seçeneği olarak algılamamız zordur. 
“Uzman”lar bize çizgisel bir gelişim 
süreci ve bolca teknik açıklamayla, ya-
şadığımızın kaçınılmazlığını “ispat”la-
mışlardır. 

Bu hayatları okumuş/ izlemiş/ tar-
tışmışsak bile; kendi rutin toplumsal 
karşılaşma ve çarpışmalarımıza döndü-
ğümüzde, kendi kültürümüzün görsel-
liğiyle bombardımana tutulduğumuzda; 
zihinsel arşivimizdeki bir rafa turistik 
bir kartpostalmışçasına tıkışmak zorun-

da kalırlar. 
Ya da bugün kuşatılma-

sının 21. günündeki Kobane 
gibi... Eşit bir yaşam iste-
yen, kadınları ve azınlıkla-
rıyla efendi ya da köle ol-
mama mücadelesindeki bir 
topluma; göz önünde saldı-
rır birileri. Gücü olsa da en-
gellemez başka birileri. Top-
lumsal mega-makinelerimi-
zin gürültü ve karmaşasında 
inanmaz, umursamayız. 
Şimdinin “özgür vatandaş”-
larının tekelinde olmayan 
bilgiye erişebilmişsek ama 
birbirimize erişemiyorsak; 
umursarız da ne yapacağını 
bilemez halde izleriz. Bir-
birine ulaşabilmiş kadın-
lar, henüz çok az olsalar da 
dayanışmak ve bu kıyıma 
“dur!” demek için ellerinden 
geleni yaparlar.5 

Baş kaldırınca görüyor 
çünkü insan yanındakileri, 
duvarların yanıltıcılığını. Ve 
için için biliyoruz; o duvar-
ların oluşturduğu koridorla-
rın bizi isteyebileceğimiz 

herhangi bir yere götürmeyeceğini. Ve 
çünkü her gün yaşadığımız “rutin” eşit-
sizliğe karşı mücadele de ancak birlik-
teyken mümkün. 
___________________________

1 Şimdiki “sivil” terimi, o zamanki bu özgür erkekle-
ri ifade eden “cives”den geliyormuş. “Sivil”in ticaret 
yahut din ile ilgili olmayan, aksine sadece şehirde 
yaşayanlarla ve devletle ilgili biçimindeki anlamı bu-
raya dayanıyormuş. Devletin askeri ve dini olabildiği 
günümüzde bu anlam “biraz” zayıflamış-mış.)
2 Sevan Nişanyan, Elifin Öküzü, Kırmızı Yay., 2008, 
s. 78
3 Eduardo Galeano, Aynalar, Sel Yay., 2010, s.72
4 Andre Gorz, İktisadi aklın eleştirisi, Ayrıntı Yay., 
2007, s. 28
5http://sosyalistfeministkolektif.org/guencel/ha-
berler-duyurular-basin-aciklamalari/907-kad-nla-
ra-cagr.html

Oturan tanrıça, 
Çatalhöyük
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Kadınların bir kısmını bütünden kopararak başka alana sıkıştıran ve plajlarda kadın 
aleyhine eşitliği bozan bu uygulama nedeniyle, erkek sayısının ister istemez artacağı 
karma plajlara giden kadınların eskiden olduğundan çok daha fazla tacize maruz 
kalacağını öngörmek hiç de zor değil

Kadınlar plajı...
Pozitif ayrımcılık mı yoksa imtiyaz mı?

Bu kez ülke genelinde olmasa 
da yerel gündeme her zaman-
ki gibi büyük bir gümbürtü ile 
düştü Kadınlar Plajı mevzuu.  

Bir müjde gibi servis edilen haberde en 
dikkat çekici olan, bugüne kadar benim-
senen/tekrar edilen ‘ben yaptım oldu, ben 
dedim oldu’ anlayışı yerine, evrensel hu-
kuk ilkelerine, Anayasa’nın insan hak ve 
özgürlükleri bağlamında en değerli mad-
delerine sığınma kaygısıydı. Zira insan 
hakları evrensel ilke ve kurallarını ülke-
nin demokratikleşmesi yolunda savunup 
daha özgür, mutlu ve üretken bir toplum 
için uygulamak yerine, kendi gerçek 
gündemlerine paravan etme kaygısı gü-
denler, 1930’ların kadınlar plajı kavramı 
ile pozitif ayrımcılık kavramını yan yana 
getirebilir ancak.

Bilenler, bilmeyenler, bildiği halde 
kavramın sağından ya da solundan tuta-
rak bütününü görüp değerlendirmekten 
kaçınanlar ve hatta içini boşaltanlar için 
Anayasa ve Uluslararası belgelerde ta-
nımlanan pozitif ayrımcılık kavramı üze-
rine eğilelim istedim bu yazıda.

Temel hak ve özgürlükler, insanın 
doğuştan sahip olduğu, devredilemez, 
bölünemez ve evrenseldir ve öz itibarı ile 
devlete (otoriteye) karşı bireyin onurunu 
korur. Hak ve özgürlüklerin etkili bir şe-
kilde yaşama geçirilmesi için, devletten 
bazı durumlarda (yaşam hakkını ihlal 
etmeme gibi) hareketsiz kalması; bazı 
durumlarda da hakkın yaşama geçmesi 
konusunda aktif rol üstlenmesi (pozitif 
yükümlülük) talep edilir. İşte ayrımcılık 
konusu bu ikinci karakterin kamusal ey-
lemlere baskın olmasını gerektirir. 

İnsan hakları dayanağını günümüz 
dünyasında Birleşmiş Milletler Evrensel 
İnsan Hakları Bildirisi’nden alır. Ana-
yasalar, temelini evrensel insan hakları 
sözleşmelerinden alan ilke ve kurallar 
ile devlet gücü ve otoritesine karşı insan 
olmaktan kaynaklanan hakları ve insan 
onurunu korumayı amaçlar. Bu amaca 
da insanları ırk, renk ve cinsiyetlerinden 
ve siyasi, felsefi, dini ve mezhepsel dü-
şüncelerinden ötürü ayırmaksızın eşitlik 
ilkesini gözeterek ulaşır. 

Yukarıda ifade edilen amaçlara ulaşa-
bilmek, ayrımcılık yasağını da içinde ba-
rındırır. Eşitlik, ayrımcılık yapılmadığın-
da, eşitler arasında mümkün hale gelir. 
Ancak, yasalar üzerinde kavramsallaştı-
rılan bu eşitlik hali, sadece teoride kalıp 
gündelik yaşamımızda fiili bir gerçeklik 
haline gelemediğinde, kanunlar önündeki 
eşitliği fiilen gerçekleştirmek için pozitif 
ayrımcılık kavramı ortaya çıkmıştır. 

İnsan haklarının tarihsel gelişim süre-
cinde, cinsiyetinden ötürü kadının erkek 
karşısında dezavantajlı konumda olduğu 
bir gerçektir. Bu nedenle, “kadının insan 
hakları” kavramı insan hakları kavramı 
içinde kendine ayrı, özel ve bugün önem-
li ve öncelikli bir konu olarak yer bul-
maktadır. Bu nedenledir ki, pozitif ayrım-
cılık denilince ağırlıklı olarak bir cinsiyet 
(dezavantajlı konumları gereği kadınlar) 
lehine etkin olarak eşitliği sağlamak adı-
na getirilen ayrımcılık tanımı akla gelir.  
Bu bağlamda kadınların anayasası olarak 
kabul gören CEDAW (Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldı-

rılması (Önlenmesi!) Sözleşmesi) insan 
hakları belgelerinde yer alan kanun önün-
de eşitlik ilkesine ek olarak, fiili eşitliğin 
gerçekleşmesi için ve bu eşitlik gerçek-
leşene kadar bu amaca yönelik önlemle-
re ve tedbirlere (pozitif ayrımcılığa) yer 
vermiştir. Sözleşmeye taraf devletlere de 
bu önlemleri ve tedbirleri alma yükümlü-
lüğünü getirmiştir. Türkiye de bu sözleş-
meye taraftır.

CEDAW Sözleşmesi 1. maddesi ile 
kadına yönelik ayrımcılık, “kadınların 
medeni durumlarına bakılmaksızın poli-
tik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni 
ve diğer alanlardaki insan hakları ve te-
mel özgürlüklerinin tanınmasını, kulla-
nılmasını ve bunlardan yararlanılmasını 
engelleyen veya ortadan kaldıran veya 
bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı olarak 
yapılan herhangi bir ayırım, mahrumiyet 
veya kısıtlama” olarak tanımlanmıştır. 

Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşme, 
2. maddesi ile öncelikle kadınlara karşı 
her türlü ayrımcılığı kınamakla başlar işe. 
Devamında, taraf devletler, tüm uygun 

Serpil Yalçın Elban
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yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin 
kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırı-
cı politikalar izlemeyi kabul ve taahhüt 
eder. Kadınlara karşı ayırımcı hareket 
ve uygulamalardan kaçınmayı ve kamu 
yetkilileri ile kuruluşlarının bu yüküm-
lülüğe uyumlu olarak hareket etmeleri-
ni sağlamayı, herhangi bir kişi, kuruluş 
veya teşebbüsün kadınlara karşı ayırım 
yapmasını önlemek, kadınlara karşı ayı-
rımcılık teşkil eden mevcut yasa, yönet-
melik, adet ve uygulamaları, tadil veya 
feshetmek için yasal düzenlemeler de dâ-
hil gerekli bütün uygun önlemleri almayı 
kabul eder.

Sözleşme, her iki cinsten birinin aşa-
ğılığı ve üstünlüğü fikrinin veya kadın ile 
erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön-
yargıların, geleneksel ve diğer bütün uy-
gulamaların ortadan kaldırılmasını sağla-
mak için kadınların ve erkeklerin sosyal 
ve kültürel davranış kalıplarını (çocuk 
yetiştirilmesinin sadece anne-
ye yüklendiği toplumsal ka-
lıpları yıkana dek) değiştirme-
yi taraf devletlere yükler. 

Pozitif ayrımcılık, yasalar 
ve uluslararası sözleşmeler 
ile böyle tanımlanmışken, 
gelelim Antalya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Menderes 
Türel’in plaj adı altında ka-
dınlar lehine getirdiği iddia-
sındaki pozitif ayrımcılığına.
Türel, kent merkezinin Ke-
mer yönündeki çıkışında bu-
lunan Sarısu Plajını, Kadınlar 
Plajı yapacağını söylerken, 
1930’larda kentte kadınlar 
plajı olduğunu ve bunu ka-
dın lehine pozitif ayrımcılık 
olarak yaptığını ifade etti. Türel böylece, 
farkında olmadan aynı cümle içinde iki 
uzlaşmaz çelişkiyi kullandı, ya da farkın-
daysa eğer, bir kavramın kötüye kullanı-
mını tartışmaya açtı. 

Kadın lehine yapılması öngörülen, 
kadının sosyal, ekonomik, politik, kül-
türel alanlardaki eşitsizliğini gidermeyi 
amaçlayan tedbir ve önlemleri (pozitif 
ayrımcılığı) taraf devletlere yükleyen 
CEDAW ve diğer uluslararası belgelerin 
nihai amacı kadınların serbestçe ve tam 
anlamı ile gelişmesini, yeni olsun eski 
olsun bu gelişime ket vuran gelenekler 
yolu ile engelleme girişimini ortadan 
kaldırmak iken, Türel’in, pozitif ayrım-
cılık ilkesi yanında 1930’ların geleneksel 
plaj anlayışına göndermede bulunması, 
kendisinin samimiyetini ve gerçek niye-
tini de tartışmaya açtı beraberinde. Bir 
an için son derece iyi niyetli girişimler-
le böyle bir işe soyunduğunu -sarf ettiği 
kavramlar arasındaki uzlaşmaz çelişki-

lere rağmen- düşünecek olursak bu du-
rumda bir dizi başka soru ve sorun akla 
gelmektedir.

Sayın Türel, kadın plajı açarak kadın-
lara rahat, özgür ve tacizsiz bir plaj alanı 
açtığı iddiası ile pozitif ayrımcılık yaptı-
ğını düşünüyorsa, karma plajlarda deni-
ze girmek isteyen kadınlara da tacizsiz 
ve özgür ortam yaratma yükümlülüğünü 
kendisine hatırlatmakta ve bunu kendi-
sinden talep etmekteyiz. Zira, kadınların 
bir kısmını bütünden kopararak başka 
alana sıkıştıran ve plajlarda kadın aleyhi-
ne eşitliği bozan bu uygulama nedeniy-
le, erkek sayısının ister istemez artacağı 
karma plajlara giden kadınların eskiden 
olduğundan çok daha fazla tacize maruz 
kalacağını öngörmek hiç de zor değil.

 Sayın Türel, kadın plajı açarak ve bu 
plajı kullanmayı tercih eden kadınlara, 
iş yaşamında sağlamaktan imtina ettiği 
çocuk bakım odaları, konforlu duş ve 

giyinme odaları, şık kafeterya binalarını 
hizmete açmayı pozitif ayrımcılık olarak 
değerlendiriyorsa, tüm bunları, karma 
plajlarda denize girmek isteyen kadınla-
ra da sağlama yükümlülüğünü kendisine 
hatırlatmak boynumuzun borcudur. Aksi 
halde, Anayasanın 11. maddesini ihlal 
ederek, kendi dini inancını ve bu inanca 
göre yaşamayı merkeze alan, başka inanç 
gruplarının yaşama biçim ve özgürlü-
ğünü ihlal eden, 1930’ların geleneksel 
yaşam formunu dayatan yaklaşımı ile sa-
hilin belli bir bölümünü birilerinin kulla-
nımından alarak; içinde sağladığı konfor, 

lüks ve imtiyazları bir başka gruba sağ-
layacak ve eşitlik ilkesine açıkça aykırı 
hareket etmiş olacaktır. 

Sayın Türel, kadınlar plajı açarak, 
yukarıda kendisinden talep edilecek tüm 
bu yükümlülüklerden kurtulduğunu var-
sayıyorsa, karma plajlarda yaşanacağı 
muhtemel sorunlar çıktığında, bu sorunu 
yaşayan kadınlara Sarısu’daki kadınlar 
plajını mı işaret edecektir? “Gidin ora-
da yüzün” mü diyecektir? Eğer öyle ise, 
pozitif ayrımcılık adı altında ayrımcılık 
yaptığı, kadını metalaştırdığı, sosyal ha-
yattan kopararak dar alanlarda cinsel obje 
haline getirdiği kendisine hatırlatıldığın-
da ne yapacaktır? 

Yine CEDAW’a dönecek olursak, 
sözleşmenin 4. maddesi ile pozitif ayrım-
cılık amacıyla alınan geçici ve özel ön-
lemlerin hiçbir zaman eşitlikçi olmayan 
veya farklı türden standartların sürdürül-

mesi sonucunu doğuramayaca-
ğı ve fırsat ve muamele eşitliği 
sağlama amacı gerçekleştiğin-
de bu tedbirlerin uygulanma-
sına son verileceği, taraf dev-
letlere yüklemiştir.

 Bu durumda son olarak, 
yan yana gelemeyecek kav-
ramları içinde barındırdığı 
düşünme biçimi ile kendisine 
hatırlatmak isteriz ki, pozitif 
ayrımcılık tedbiri uygulama-
sı (bkz. CEDAW 4. madde) 
amaca ulaşıldığında sona erdi-
rilmesi gereken tedbir ve ön-
lemlerdendir.  Öyle ya, kadın 
lehine yapılan bu pozitif ay-
rımcılık düzenlemesi ile ayrı 
plajlara düşen kadın ve erkek-
ler arasındaki eşitlik nasıl sağ-

lanacaktır? Türel, bu sonsuza kadar sür-
mesi amacı gereği beklenmeyen, pozitif 
ayrımcılık tedbir uygulamasını nasıl sona 
erdirecektir? Bununla hangi amaca ulaşa-
caktır? Pozitif ayrımcılığın dayanağı olan 
Anayasa, uluslararası sözleşmelerin ruhu 
gereğince kadınlar ile erkekler arasında-
ki eşitliği nasıl sağlayacak, sağladığında 
Türel ne yapacaktır? Bu kez de kadınlar 
plajını törenle erkeklere açıp yeniden ve 
olması gerektiği gibi karma plaj haline mi 
getirecektir? O zaman bu denli popülist, 
temelsiz ve kendi içinde derin çelişkiler 
barındıran laf ve lakırdılar ne içindir?

Hal böyle iken, pozitif ayrımcılık adı 
altında yapılan, hak ve özgürlük alanını 
açıkça kadınlar aleyhine daraltan ve ay-
rımcılık içeren bu ve benzeri girişimler, 
önce taraf devlet olduğumuz CEDAW’a,  
Anayasanın eşitlik taahhüt eden hak ve 
özgürlükler içeren maddelerine ve niha-
yetinde bize çarparak bir bumerang gibi 
muhatabına dönmeye mahkûmdur. 

“Kadının insan hakları” 
kavramı insan hakları 

kavramı içinde kendine 
ayrı, özel ve bugün önemli 

ve öncelikli bir konu 
olarak yer bulmaktadır
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Kadın olarak birbirimizi anlamamız, aynı dili kullanmamız önemliydi.  Kadınlar ilk 
zamanlar gözlemlediler, izlediler. Biz de kadınlarla özgü mahalle toplantılarıyla bir 
araya gelip anlatarak destek istedik. Bu toplantılarda gelişen eleştiri ve önerileri 
önemsedik, karar altına aldık ve uyguladık

Doğayla barışık, cinsiyetçiliği reddeden, 
demokratik bir toplum mümkün
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bir söyleşi gerçekleştirdik.  
Uzun bir politik geçmişiniz var, ne-

den belediye başkanlığı?  
Politik olarak çalışmalara başladığım-

dan beri kadınların durumunu, sorunları-
nı, cinsiyetçi yaklaşımları, ataerkil baskı-
cı sistemi hep sorguladım. Buradan çıkış 
nasıl olacaktı? Mutlaka bir yolu vardı. Bir 
Kürt kadını olarak bu sorularımın yanıtını 
aradım. Etnik kimliğimin farklılığından 
dolayı yeterince yok sayılıyordum. Ama 
bir de kadın olarak daha fazla görünmez 
olduğumu fark ediyordum. İçinde yaşadı-
ğımız toplum bunun en kaba örnekleriy-
le doluydu. Kürt kadınlar olarak özgün 
örgütlenmemiz birçok konuda daha hızlı 
önümüzü açtı. Örgütlü olmak önemliydi. 
Yerel yönetimlerin kadınların yaşamın-
daki yerini ve önemini gördük. Parti yö-
netiminde yer almakla başkanlık yapmak 
arasında bile fark vardı. İnisiyatif almak, 
çok yönlü çözüm üretmek önemliydi. 

Yerel yönetimler ise toplumun en ya-
kınında olanlar. Çünkü sürekli toplumun 
içindesiniz. Hele ki yerelde yapılanlar en 
çok kadını ilgilendiriyorsa, o zaman be-
lediye başkanı olmak önemli bir görev 
ve sorumluluk diye düşündüm. Kadın ar-
kadaşlarımın öneri ve destekleriyle aday 
oldum. Yapacağımız çalışmaları, proje 
ve hizmeti kadın bakış açısıyla yürütmek, 
kadının rengiyle bütünleştirmek önemliy-
di. Her geçen gün kapitalizmin aşırı kar 
hırsıyla doğallıktan uzaklaşan, hastalanan 
toplumsal yaşama karşı özgür demokratik, 
cinsiyet özgürlükçü ve ekolojik bir ya-
şamı örmek gerekiyordu. İşte tam da bu 
noktada yerel yönetimlerin rolü büyüktü. 
Belediye başkanı olmam için bu yaklaşım 
oldukça heyecan vericiydi.

Yerel yönetim süreçlerinde kadın 
olmaktan kaynaklanan zorluklar veya 
kolaylıklar yaşadınız mı?

Kadın olarak her çalışmada olduğu 
gibi burada da zorluklar var. Zaten beledi-
ye başkanı olmak başlı başına bir zorluk. 
Çünkü bizim gibi küçük ve her türlü ay-
rımcılığın yaşandığı yerlerde belediyecilik 

yapmak oldukça zor. Kadın olunca top-
lumun beklenti çıtası oldukça yükseliyor. 
Ataerkil sistemin yaklaşımı sizi ezmekten 
yana. Çünkü iktidarını paylaşmak istemi-
yor, bütün acımasızlığıyla yükleniyor. Bir 
erkek başkanla hiç önemli olmayan konu 
bakıyorsunuz sizi günlerce uğraştırabili-
yor. Kısacası ataerkil, cinsiyetçi bir top-
lumda kadının bakışıyla, rengiyle iktidara 
karşı yerelliği örgütlemek oldukça zor. 
Zihniyeti ve algıyı değiştirmek, toplumu 
değiştirmek öyle kolay olmuyor. Çünkü 
biz kadınlar sadece klasik anlamda beledi-
ye başkanlığı yapmıyoruz, aynı zamanda 
toplumu dönüştürmek diye bir derdimiz 
de var. Sadece yönetmek değil, sorunları 
birlikte çözmek, kararları yurttaşlarla bir-
likte almak, toplumda demokratik işleyişe 
sahip olmak önemli.

Geçmişte belediyeye gelenler hep re-
feranslarla gelmiş. Eş-dost ahbap derken 
ilişkiler böyle sürmüş. Aracısız görüşmek 
bile uzunca zamanımızı aldı. İnsanlar alış-
mışlar, mutlaka birilerini araya koymaya 
çalışıyorlar. Biz randevulu görüşmenin 
önüne geçmek için haftada iki gün kapı-
ları tamamen açtık. Böylelikle en çok ka-
dınlar gelmeye başladılar. Öyle bir zaman 
geldi ki artık erkekler sorunlarını çözmek 
için bize eşlerini göndermeye başladılar. 
Biz meclis olarak toplu taşıma araçların-
dan haftada bir gün kadınların ücretsiz 
hizmet almaları için karar almıştık. Kadın-
ların en çok gezdikleri günü tespit ederek 
o günü ücretsiz yaptık. Bir de baktım er-
kekler imza toplamışlar o günün kaldırıl-
masını istiyorlar. Çünkü kadınların o gün 
çok kalabalık olduklarını kendilerine sıra 

vermediklerini, bir de kadınların arasında 
çok sıkılıp utandıklarını anlattılar! Hatta 
otobüs şoförlerimiz bile isyan ediyorlardı. 
Kadın gününde otobüslerin çok kalaba-
lık olduğu, bunun belediyenin kazancını 
düşüreceği gerekçesiyle istemiyorlardı! 
Oysa onlar da çok iyi biliyorlardı ki o gün 
gezenler genellikle ev kadınlarıydı ve on-
ların öyle bize katkı sunacak paraları da 
yoktu. Böyle bir gün olmasaydı zaten ev-
den çıkmayacaklardı. Hepsi hastane, ziya-
ret vb. işlerini o gün yapıyorlardı.

Toplumun her kesimiyle kararları or-
tak almaya başladık. Küçücük bütçemizi 
nasıl kullanacağımızı birlikte kararlaştır-
dık. Kararların ortaklaşması yapılan işleri 
sahiplenmeyi ve bilinçli korumayı da ber-
berinde getirdi. 

Kolaylığı politik bir kent olması, ka-
dınların siyasi, sosyal, kültürel ve iş ya-
şamında aktif olmalarıydı. Kadın olarak 
birbirimizi anlamamız, aynı dili kullan-
mamız önemliydi. Kadınlar ilk zamanlar 
gözlemlediler, izlediler. Biz de kadınlarla 
özgü mahalle toplantılarıyla bir araya ge-
lip anlatarak destek istedik. Bu toplantılar-
da gelişen eleştiri ve önerileri önemsedik 
ve karar altına aldık, pratikte uyguladık. 
Sonuç olarak kadınlardaki sahiplenme 
önemli düzeye çıkmıştı.

Şöyle bir baktığımızda bütün bu 
çalışmaları sadece kent merkezinde 
yapıyorduk. Oysa aynı zamanda ilçe, 
belde belediyeleri de vardı. Bunlardan 
bazıları belli konularda duyarlı olsalar bile 
genellikle sadece belediye başkanlarıyla 
ilişkimiz vardı. Bunu geliştirmek istedik. 
Dersim merkezde değil aynı zamanda 

Söyleşi: Pınar Önen
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ilçelerde de çalıştaylar organize ettik. 
Böylece ilçede bulunan diğer kesimlerle 
bir araya gelme imkânı oldu. Özellikle 
yerel yöneticilere alışılmış klasik yöneti-
cilikten ziyade görev yaptıkları ilçe veya 
beldede başkalarının da yaşadığı ve bu ke-
simlere de hizmet verilmesi gerektiği, bu 
hizmetlerin kadın, çevre ve doğayla ilişki-
sini doğru kurmanın önemini anlattık. Bu 
çalıştaylar büyük ilgi gördü ve il genelinde 
yerel yönetimler arasında ilişkiler gelişti. 

Kadınların yerel yönetim süreçleri-
ne katılımını arttırmak için neler yapıl-
malı?

Aslında bu konuda partimizin şimdi-
ye kadarki çalışma ve pratiği çok önemli, 
dünyada da ilgiyle izlenmekte ve örnek 
alınmakta. Bu konuda elde ettiğimiz de-
neyimlerden ne yazık ki yeterince fayda-
lanılmadı. Kadın örgütleri de bu pratiği 
pek görmedi veya görmek istemedi, etnik 
siyaset yapmakla eleştirilerek pratiğimiz 
küçümsendi. Biz de çalışmalardan başı-
mızı kaldırıp bu deneyimlerimizi aktarma 
olanaklarını pek yaratamadık. Dolaysıyla 
belli bir bölgeye hapsolundu. Sistemin 
bilinçli olarak yaptığımız her çalışmayı 
kriminalize veya terorize etmesi de bunda 
büyük rol oynadı. 

Partimizde kota uygulamasıyla ça-
lışmalara başladık. Önce belde, ilçe gibi 
yerlerde kadın belediye başkanları seçildi. 
Daha sonra il belediye başkanlığı da buna 
eklendi. Başlangıçta kadınlar yapamaz 
denildi. Kota uygularken büyük bir dire-
nişle karşılaştık. Bu direniş sadece halkta 
değildi, bazı yerlerde partimizin erkek yö-
neticileri de kadın aday olursa seçimleri 
kaybedeceğimizi söylüyor ve diretiyorlar-
dı. Şimdi ise “kadınla kaybederiz” yerini 
“kadın aday olmazsa kaybederiz”e bıraktı. 
Artık halk kadınlara güvendi. Biz de 
kadınlar olarak örgütlü gücümüze inandık 
ve başardık diyebiliriz.

Yalnız kadınlar olarak muhtarlıklarda 

aynı duyarlılığı sağlayamadık. Oysaki se-
çilmişler içinde kadına en yakın kişi ma-
hallede kadının günlük yaşamının içinde 
olan muhtarlar. Muhtarlık eviniz demek. 
O zaman kadın muhtarların sayısını arttır-
mak gerekir.

Yerel yönetimler denince akla hemen 
belediye başkanlığı gelmekte. Oysa İl Ge-
nel Meclis üyelikleri var, düşünün ilin büt-
çesini onaylayan yer. Yani Valinin harca-
malarında siz de karar sahibi olacaksınız, 
bu çok önemli. Buralardan kadın bütçesini 
çıkarmak sizin elinizde.

Kısacası toplumun yarısını kadınlar 
oluşturuyorsa o zaman eşyaşamı örgütle-
mek gerekiyor. Partimizin bu yılki seçim-
lerde uyguladığı eşbaşkanlık sistemi bu 
açıdan çok önemli. Böylesi yerel yönetim-
ler modelinin sadece Türkiye de değil aynı 
zamanda dünyada da bir örneği yok. Bu 
model başta örgütlü kadınlar olmak üzere 
bütün kadınların ilgisini çekmekte. Yerel 
yönetimlerde kadın sayısını arttırmak için 
çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen yanı 
başınızda Kürt kadınların deneyim ve pra-
tiklerini incelemek önemli diye düşünüyo-
rum.

 Yerel yönetimlerde sizce kadınlar ne 
kadar temsil edilebiliyor?

Bu konuda Türkiye oldukça geri bir 
noktada. Yerel yöneticiler yok denecek ka-
dar az. İbreyi Kürt kadınlar biraz yerinden 
oynatıp, yukarı kaldırıyor.

Belediye başkanı olarak seçildiğim 

2009 yılında Avrupa Konseyi Dünya Ka-
dınlar Günü nedeniyle bir araştırma ya-
yınlamıştı; Türkiye’de kadınların yerel 
ve genel yönetimlerde karnesinin zayıf 
olduğunu, kadın belediye başkanı sırala-
masında 42 Avrupa ülkesi arasında sondan 
dördüncü sırada yer aldığını belirtmektey-
di. Sadece belediye başkanlığında değil 
belediye meclis üyelikleri ve il genel mec-
lis üyeliklerinde de durum çok farklı değil.

Dersim’de yerel yönetim ve kadın 
örgütleri arasında nasıl bir ilişki vardı?  

Dersim’de çok fazla kadın örgütü yok, 
siyasi parti ve sendikaların kadın çalışma-
ları biçiminde yürümekte. Olan kadın der-
nekleri ise belli gün ve haftalarda (8 Mart, 
25 Kasım gibi) çalışmalarını yürütmekte. 
En etkin kadın çalışmalarını belediye üze-
rinden yürütmekteydik. Dersim’de KCK 
siyasi operasyonlarında, yönetici arkadaş-
larımız, kadın meclis üyelerimiz sadece 
basın açıklamaları, 8 Mart vb. kutlamalara 
katıldıkları veya basına demeç verdikleri 
için cezalar aldılar. Kadın danışmanımız, 
kadın komisyon üyeleri, başkanlık kurulu 
kadın üyeleri hepsi tutuklanmıştı. Öyle bir 
dönem oldu ki kadın danışma merkezi-
mizde bir iki kadın arkadaşla kadın çalış-
malarını yürüttük. Hiç unutmuyorum bir 
25 Kasımda tek başımıza çalışma yürüt-
müştük…

Kadın örgütlerinin talepleri ve önerileri 
bizim için çok önemli. Bu konuda pozitif 
ayrımcılık uyguladık. Kadının örgütlü gü-
cüne inanan bir kadın belediye başkanı 
olarak gelen talepleri reddetme lüksümüz 
ve düşüncemiz de olamaz zaten. Dolayı-
sıyla ilişkilerimizi özgür, eşit, katılımcı 
demokratik temelde sürdürmeye çaba gös-
terdik. Zaten kadın danışmanımız, beledi-
yenin kadın çalışanlarından oluşan kadın 
kurulumuz, kadın meclis üyelerimizden 
oluşan kadın komisyonumuz ve kadın 
danışma merkezimiz bu anlamda önemli 
bir örgütlü kadın gücü oluşturdu. Buralar-
da çalışan kadınlar farklı görüşlere sahip 
insanlardan oluşmaktaydı. Yine kentte ka-
dınlar arasında sosyal çalışmalar yürüten 
KAMER çalışanları da yaptıkları mahalle 
çalışmalarında bize önemli veriler sunar-
ken çalışmalarımız konusunda geri bildi-
rim de bulunmaktaydılar. Bu ve benzeri 
çalışmalar bizim için kıymetliydi. Çünkü 
dışımızda bir başka gözle değerlendirmek 
önemli diye düşünüyoruz. 

Kadın sorunlarını ele alma ve çöz-
mede, kadınları güçlendirmede yerel 
yönetimlerin rolü neler olabilir? Siz ne-
ler yaptınız?

Kadın belediye başkanı olarak seçildi-
ğimiz ilk aylarda partimiz bizlere yönelik 
bir atölye çalışması yaptı. Bu çalışmada 
kadın stratejimizi belirledik ve kadın kent-
leri için belli yerleri model olarak seçtik, 

Ataerkil, cinsiyetçi 
bir toplumda kadının 

bakışıyla, rengiyle iktidara 
karşı yerelliği örgütlemek 

oldukça zor. Zihniyeti 
ve algıyı değiştirmek, 

toplumu değiştirmek öyle 
kolay olmuyor.
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biri de Dersim’di. Kadın, çevre ve ekoloji 
konusunda çalışmalarımızı model oluştur-
maya yönelik yürütecektik. Kadın strateji-
si çok önemliydi ve biz beş yıl boyunca bu 
stratejiyi uygulama ve geliştirmeye çalış-
tık. Çalışmalarımızı bu üç ayak üzerinden 
yürüttük. 

İlk olarak belediyenin içinde 
düzenlemeler yaparak başladık. Kadın 
danışman, meclisimizde kadın komisyo-
nu, kadın-erkek eşitlik komisyonu, inanç 
ve ekoloji komisyonu oluşturduk. Zaten 
meclisimiz kadın üyelerin sayısı konusun-
da Türkiye’de birinciydi. Onun için her 
komisyonda kadınlar etkin biçimde yer 
aldılar. Bir de üç kişiden oluşan, başkanın 
bütün yetkilerine sahip ve kararlarda et-
kin olan bir başkanlık kurulu oluşturduk. 
Belediyede çalışan kadınların hepsinden 
oluşan kadın kurulumuz vardı. Bütün bu 
bahsettiğim mekanizmaların hepsi beledi-
yenin hizmet, proje ve çalışmalarında ka-
dına yönelik kararlar almada etkin oldular.

Mecliste kadın bütçelemesi yaptık. 
Kadınların sorunlarına yönelik Kadın Da-
nışma Merkezini açtık. Bu merkez sade-
ce kent merkezinde değil aynı zamanda 
ilçelere ve köylerde de kadın sorunlarıyla 
ilgilendi. Özellikle kadına yönelik şiddet 
konusunda çalışmaları ilgi gördü. 

Kadın yoksulluğuyla ilgili çalış-
malar yürüttük. Çünkü genel anlamda 
yoksulluktan çok bahsedilir ama yoksulluk 
en fazla kadını vurur. Haftada bir gün ve 8 
Mart, 25 Kasım gibi günlerde otobüsle-

rimiz kadınlar için ücretsiz hizmet verdi. 
Çalışanlarımıza cinsiyetçilik seminerleri 
verdik. Toplu sözleşmelerde kadınların 
lehine maddeler koyduk. Mesela eşine 
şiddet uygulayanın maaşının yarısını eşine 
ödeme, 8 Mart ve 25 Kasım’da kadın çalı-
şanlara ücretli izin gibi.

Mahalle plan ve imar uygulamalarında 
kadınların görüşleri bizim için çok önem-
liydi. Bu konularda erkeklerle farklı görüş 
ortaya çıktığında kadınlarınki değerlendi-
rildi.

Mahallelerde gezici sağlık ekibimiz 
sağlık hizmetleri verdi. Herkesin beledi-
yeye ya da merkeze gelerek hizmet alma-
sından ziyade yerinde hizmet vermek için 
çalışmalarımızı yürüttük.

Kentin altyapı sorunları özellikle ka-
dınları ilgilendirmekte. Çünkü tozla, 
çamurla kadınlar uğraşmakta. Alt yapı 
sorunlarını çözmek için bütün gücümüzü 
yerin altına verdik. Bu çalışmalar hem gö-
rünmeyen hem de kentte yaşayanlar için 
çok sıkıntı yaşatan çalışmalardır. Onun 
için genellikle belediye başkanları alt yapı 
sorunlarını köklü çözmekten ziyade geçiş-
tiren çözümler üretirler.

Göreve geldiğimizde Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğümüz yoktu. Mecliste bunu 
gündeme aldığımızda erkek üyelerden 
bazıları bizi eleştirdiler, Dersim’in doğal 
park olduğunu, buna ihtiyaç olmadığı-
nı söylediler. Doğru doğal bir parktı ama 
arabası olanlar ve genelde erkekler için! 
Oysaki bu ihtiyaç kadın toplantılarında 
ortaya çıkmıştı. Ayrıca kentte sabah yü-
rüyüşleri çok yaygındı. Ama genellikle 
vadiye yakın oturanlar bundan yararlanı-
yorlardı. Yaptığımız gözlemler böyleydi. 
Biz ısrarcı olduk ve her mahalleye en az 
bir park ve toplu spor aletleri konusunda 
bütçeleme yaptık. Sonra “spor aletlerini 
kadınlar daha fazla kullanıyor, bize sıra 
gelmiyor” diye şikâyet eden erkekler oldu. 
Doğruydu kadınlar daha çok kullandılar 
ve sahip çıktılar. Toplum tarafından bize 
çok baskı yapıldı, parkları kiraya vererek 
bakım yapılmasının belediye için daha 
karlı olacağını öğretmişti erkek aklı. Biz 
bunun doğru olmadığını ve kullananların 
sahip çıkmasının önemli olduğunu, kira-
ya vermeyeceğimizi belirttik. Kadınlar bu 
kararımızın arkasında durdular ve sahip-
lendiler. Böylelikle bir algıyı daha kırdık. 
Çünkü kiralayan nerdeyse oranın sahibi 
olmaktaydı zamanla.

Kadınlar için nasıl bir kent olmalı?  
Günümüzde yerel yönetimlerin önem 

kazanmasında iki temel öğenin etkin oldu-
ğu söylenebilir. Bunlardan birincisi,  yerel 
yönetimlerin demokratik yapının etkili 
bir aktörü ve vazgeçilmez koşulu olduğu 
yönündeki düşüncedir. İkincisi ise, ye-
rel yönetimlerin halka, doğrudan ve ucuz 
hizmetleri sunabilen ve halkın katılımına 
imkân veren yönetsel birimler olarak gö-
rülmeleridir.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve 
özerk bir statüye kavuşturulması, yerel yö-
netimler üzerindeki merkezi denetimin ve 
vesayetin en aza indirilmesi önemlidir.

Dünyanın pek çok ülkesinde ve bu 
arada Türkiye’de, klasik temsili demok-
rasinin değişik halk kesimlerinin özlem-
lerine cevap verme konusunda yetersiz 
kalması, halkın ve daha çok da kadınla-
rın daha aktif katılmak istemeleri yerel 
politikaların önemini artırmakta, yerel 
düzeyde oluşturulan politikalar ülke ça-
pındaki politikaları daha çok etkilemek-
tedir.

Bütün bu değerlendirmeler ve yaşa-
dığımız pratikler üzerinden şunu net ola-
rak söylemek gerekir. Kadın aklıyla, do-
ğayla barışık, katılımcı, özgür 
demokratik, cinsiyetçiliği reddeden, de-
mokratik ekolojik bir toplum mümkün. 
Bunu yerel yönetimler üzerinden yarat-
mak da mümkün. Bugün Rojava’da ya-
şananlar bunun en somut örneği, başka 
söze gerek yok diyorum. 

Dersim’in doğal park 
olduğunu, parka ihtiyaç 
olmadığını söylediler. 
Doğru doğal bir parktı 
ama arabası olanlar ve 
genelde erkekler için!
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Erkekler ve erkeklikler üzerine çalışmalar iktidar ilişkilerine eleştirel yaklaşmadıkları, 
bu alanın doğrudan doğruya siyasal bir niteliği olduğunu kavramadıkları takdirde 
anlamlı çalışmalar olamazlar

Bir erkeklik sempozyumu 

11-13 Eylül 2014 tarihlerinde 1. 
Uluslararası Erkeklik Sempozyumu 
gerçekleşti. Düzenleyiciler arasında 
yer alan Eleştirel Erkeklik İncelemeleri 
İnisiyatifi’nden Berfin Varışlı ve Meh-
met Bozok ile yazılı bir söyleşi gerçek-
leştirdik. 

Bu sempozyumu yapma fikri na-
sıl doğdu?

Berfin Varışlı: “Eleştirel Erkek-
lik İncelemeleri İnisiyatifi” (EEİİ) 
2013’ten beri atölyeler ve toplantılar 
düzenliyor, yılda iki kez yayımlanan 
hakemli Masculinities Journal: A Jour-
nal of Identity and Culture/Erkeklikler 
Dergisi: Bir Kimlik ve Kültür Dergi-
sini çıkarıyor. Bu çalışmaları yapar-
ken tüm dünyada eleştirel erkekler 
ve erkeklikler alanında çalışan, kafa 
yoran insanları bir araya toplayıp fikir 
alışverişinde bulunmanın iyi olacağını 
düşünmüş arkadaşlarım ve sempozyu-
ma sanırım iki yıl kadar önce karar ver-
mişler. Ben inisiyatife bu karar alındık-
tan sonra dahil oldum. Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir yanından 250 kadar 
başvuru aldık. Akademisyenlerin ya-
nında devlet kurumları ve STK’lardan 
gelenler, aktivistler, bağımsız araştır-
macılar gibi farklı özgeçmişlere sahip 
yaklaşık 150 katılımcıyla bir sempoz-
yum gerçekleştirdik.  

Mehmet Bozok: Kuruluşundan 
beri bu grubun içindeyim. Başlan-
gıçta, 2012 yılında, Türkiye’de er-
keklikler üzerine ilk akademik ya-
yın olan “Masculinities: A Journal 
of Identity and Culture”u çıkarmak 
üzere, memleketin ve dünyanın birçok 
yerinden akademisyenler internet 
üzerinden yazışarak bir araya geldik. 
2013’te tam da Gezi Direnişi sürerken 
Haziran’da İstanbul’da profeminist er-
keklik incelemelerinin öncülerinden 
Michael Kimmel’ın katılımıyla, birlik-
te neler yapılabileceği üzerine bir top-
lantı yaptık. Ardından da 2013 Ağus-
tos’unda İzmir’de, erkeklik üzerine 
kafa yoran akademisyen ve aktivistler-
lerle geniş katılımlı üç günlük bir top-
lantı gerçekleştirdik. Benim önerimle, 
profeminist, homofobi/transfobi kar-
şıtı ve cinsiyetçilik karşıtı vurgularla 
“Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisi-
yatifi” ismi bu toplantıda verildi. Bu yıl 

gerçekleştirdiğimiz 1. Uluslararası Er-
kekler ve Erkeklikler Sempozyumunu 
gerçekleştirmeye karar verdik. Böyle 
bir şeyi gerçekleştirmeye karar vermek 
bile rüya gibiydi gerçekten.

Türkiye’deki erkeklik çalışmaları 
ne yönde ilerliyor? Kendisini nerede 
tanımlıyor? 

MB: Eleştirel erkeklik inceleme-
lerinin batıda yaklaşık 35-40 yıllık bir 
geçmişi var. Feminizm ve LGBTQI ak-
tivizmi ve kuramlarının yükselişine er-
keklerin 1970’lerin son yıllarından iti-
baren verdikleri yanıtlar olarak başladı. 
Bizdeyse çok yeni bir tartışma bu ma-
alesef. Deniz Kandiyoti’nin 1980’ler-
deki yazıları haricinde, erkeklikler üze-

rine çalışmalar 1990’ların sonlarında 
başladı. 

Türkiye her gün onlarca kadının 
öldürüldüğü, çok daha fazlasının şid-
detin her türlüsüne maruz kaldığı, LG-
BTQI’lere yönelik baskıların ve nefret 
suçlarının her geçen gün daha da arttığı, 
kadınların (ücretli) çalışma yaşamından 
giderek dışlandıkları, kadınların ve 
LGBTQI’lerin öznelliklerine ve dene-
yimlerine yönelik baskıların ve ikincil-
leştirmelerin daha da yoğunlaştığı bir 
yer.  Kadınların ve LGBTQI’lerin cin-
selliklerine yönelik baskılar korkunç. 
Kadın bedeni yaygın ve sürekli olarak, 
muhafazakar ve gelenekselci söylem-
lerle baskılanmaya çalışılıyor. Öte ta-

Söyleşi: Burcu Şentürk
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raftan cinsel saldırıları gerçekleştiren-
ler, tacizciler, tecavüzcüler, pedofililer, 
kadınlara ve LGBTQI’lere yönelik 
nefret suçlarının failleri olan erkekler 
neredeyse hiç ceza almadan sokakta 
ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. 
Son derece muhafazakar ve gelenek-
selci bir ataerkilliği ve cinsiyetçiliği 
deneyimliyoruz Türkiye’de. Erkek 
egemenliğinin sonuçları dehşet veriyor. 
Böyle bir ortamda erkekler ve erkeklik-
ler üzerine çalışmalar gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz. Bence Türkiye’de erkekler 
ve erkeklikler üzerine çalışmalar ancak 
kadınların ve LGBTQI’lerin ıstırapla-
rına yönelik kayda değer bir eleştiri 
getirebilirse başarılı olabilir. Bu da 
ancak feminizm ve LGBTQI çalış-
maları ve aktivizmlerinin deneyimle-
rinden dersler çıkararak ve kapitalist 
ataerkilliğe ve heteroseksizme karşı 
mücadele vererek mümkün olabilir.

BV: Eleştirel erkekler/erkeklik 
çalışmaları, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de ataerki ve onun getir-
diği zorluklar ve sorunlarla mücade-
le etmeye devam ediyor. Bu anlamda 
feminist teori ve hareketle tam anla-
mıyla aynı yönde, yan yana yürüyor. 
Kuir teori ve çalışmalarıyla ve LG-
BTQI aktivizmi ile de yakın işbirliği 
içinde. Toplumsal cinsiyete dayalı 
iş bölümü ve ötekileştirme, ataerki-
nin sadece kadınlar üzerinde değil 
tüm cinsiyetli ve cinsiyetli olmayan 
bedenler üzerindeki sömürüsü, yine 
ataerkil kapitalizmin ve heterosek-
sizmin tahakkümü ve buna benzer 
birçok tahakkümün karşısında dur-
mayı ilke haline getirmiş, bu uğurda 
çabalayan bir alan.

Bu tür akademik çalışmalar 
ataerki karşıtı mücadele veren ha-
reketlenmelere dönüşebilir mi?

BV: Asıl amacımız bu zaten. İşin 
teoride kalması, pratiğe aktarılama-
ması ataerkiye ve heteroseksist düzene 
karşı mücadele eden herkes için olduğu 
gibi bizim için de başarısızlık olur. 

MB: Bence eleştirel erkeklik ince-
lemelerinin feminizmin “kişisel olan 
politiktir” şiarına paralel ilerlemesi ge-
rekiyor. Bu alanın öncelikle erkeklerin 
kendilerinin asli failleri oldukları ata-
erkilliğe karşı kişisel özeleştirilerinin 
zemini olması gerektiğini düşünüyo-
rum. Erkekler ve erkeklikler üzerine 
çalışmalar iktidar ilişkilerine eleştirel 
yaklaşmadıkları, bu alanın doğrudan 
doğruya siyasal bir niteliği olduğunu 
kavramadıkları takdirde anlamlı çalış-
malar olamazlar. Erkekler kendi ata-
erkil, cinsiyetçi ve homofobik/trans-
fobik yönleriyle yüzleşerek bunların 

eleştirisini yapmalılar. Bu zaten 
bizatihi siyasal bir duruştur ve siyasal 
bir eylemliliktir. 

Feminist örgütlerin erkekle-
ri kapsamamasından şikâyet eden, 
“bizi neden almıyorsunuz?” diyen 
erkeklerin kendi örgütlülükleriyle 
bu mücadele alanında görebilecek 
miyiz bir gün sizce?

BV: Sözünü ettikleriniz profeminist 
erkekler. Ataerkiye karşı savaşıyorsak 
kadın erkek, LGBTQI kategorilerini 
bir yana bırakarak topyekün bir örgüt-
lenme içinde olmamız gerekiyor.  Top-
lumsal cinsiyet kategorileri yaşamı ve 

çabalarımızı sınırlandırıyor. Aslında 
tam da bunun karşısında değil miyiz? 
Erkeklerin kendi örgütleri, kadınların 
kendi örgütleri fikri bence çok tehli-
keli. Feminizmi eleştirel erkeklik ve 
erkeklikler incelemelerinden farklı 
görmek bence çok yanlış olur. Bu bize 

şu “sorunlu” soruyu hatırlatıyor: “Fe-
minist erkek olur mu? Benim bu soruya 
cevabım, bal gibi olur, şeker gibi olur! 
İşte burada profeminist kavramı orta-
ya çıkıyor. Profeminist olup ataerkiyle 
mücadele eden birçok erkek örgütü var. 
Paralel olarak erkekler ve erkeklikler 
çalışmaları alanında birçok feminist 
kadın var.  Bir kategorileşme varsa ki 
başta dediğim gibi bu çok yanlış olur, 
ben de kendimi bu kategoriye sokuyo-
rum. Sorunuza geri dönecek olursak, 
birçok profeminist erkeğin hali hazırda 
bu mücadele alanında var olduklarını 
düşünüyorum. Sayıları şimdilik az ola-

bilir ama yakın zamanda artacağına 
inanıyorum.

MB: bell hooks gibi feminizmin 
herkes için olduğunu düşünüyorum. 
Feminizm aslında her yerde. Femi-
nizmden çok şey öğrendim ve daha 
öğreneceğim çok şey olduğunun 
farkındayım. Erkeklerin, feminist 
kadınların erkekleri neden feminist 
örgütlere almadıklarını bir gün fark 
edeceklerini ve buna saygı duymayı 
öğreneceklerini umuyorum. Mesele-
nin erkekler için sadece “örgütlerin 
içinde yer alma” ile sınırlandırıla-
mayacağını düşünüyorum. Mesele-
nin siyasal yönü erkeklerin ataerkil-
liklerinden ve cinsiyetçiliklerinden 
vazgeçmesi ve ataerkil ve cinsiyetçi 
olmayan doğrultularda var olmayı 
inşa etmesi. Erkeklikler toplumsal 
inşalardır ve buna ilişkin siyasalar, 
kişisel ve toplumsal ölçekte toplum-
sal cinsiyet eşitliği doğrultusunda 
erkeklikleri yeniden inşa etmeyi içer-
melidir. 

Türkiye’de de çoğunluğunu erkek 
aktivistlerin oluşturduğu cinsiyetçi-
lik ve ataerkillik karşıtı gruplar var. 
Özellikle “Biz Erkek Değiliz İnisiya-
tifi” olarak başlayan ve bugün “Ata-
erkiye Karşı Erkekler” adıyla devam 

eden platform ve “Erkek Muhabbeti” 
adıyla SOGEP’le beraber çalışmalar 
yürütenler başta olmak üzere erkek 
örgütlenmeleri var. Son derece değerli 
çalışmalar yapıyorlar.

Erkeklik çalışmaları ile feminist 
politika arasında nasıl bir ilişki var?

BV: Ben yine burada erkeklik çalış-
maları yerine eleştirel erkekler ve er-
keklikler çalışmaları demek istiyorum 
ve bu çalışmalarla feminist politika ara-
sında simbiyotik bir ilişki olduğunu dü-
şünüyorum. Her ikisinin de var olmak 
için birbirine ihtiyacı var. İkisi de belli 
noktalarda birbirini kapsıyor. Çatıştık-
larını asla düşünmüyorum. 1970’ler ve 
1980’lerde Kadın Çalışmaları olarak 
ortaya çıkan ama şimdilerde belki en 

Eleştirel erkeklik 
incelemeleri, ataerkilliğin 

içeriden eleştirilmesidir ve 
böylece de erkekliklerin 
değişmesinin yollarını, 
olanaklarını ve eşitlikçi 
erkekliklerin mümkün 
olduğunu ortaya koyar
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yaygın adıyla Toplumsal Cinsiyet Ça-
lışmaları olarak adlandırılan çok daha 
geniş kapsamlı bir alanın ayrılmaz alt 
alanları. Diğer bir alt alan da Kuir Ça-
lışmaları. Bu üç alt alanı birbirinden 
bağımsız düşünmenin yanlış olduğunu 
düşünüyorum. 

MB: Eleştirel erkeklik incelemeleri 
ile feminist politika ve kuramların çok 
önemli bir ortak noktası var: ataerkilli-
ği eleştiriyor, erkek egemenliğini orta-
dan kaldırmanın yollarını inşa etmeye 
çalışıyorlar. Bu bağlamda erkeklerin 
profeminist ve heteroseksizm karşı-
tı eleştirilerinin, feminist politika ile 
-kimi gündem önceliklerinde farklılık-
lar olsa da- büyük ölçüde paralel oldu-
ğunu söyleyebiliriz.

Erkeklik çalışmalarını genellikle 
feminist akademisyenlerin yürüttü-
ğünü söyleyebilir miyiz?

BV: Evet, ben öyle olduğunu düşü-
nüyorum.

MB: Eleştirel erkeklik incelemele-
rinin batıda beslendiği belli başlı bazı 
damarlar var. Bu alan büyük ölçüde 
“profeministtir”, diğer bir deyişle “fe-
minizm destekçisi”dir; ve batıda bu 
alanda çalışan birçok erkek akademis-
yen kendilerini “profeminist” olarak 
adlandırmaktan gocunmuyorlar. Ben 
erkeklerin de feminist olabileceklerini 
savunduğum için, “(pro)feminist” diye 
yazıp bu tartışmayı geride bırakma-
yı tercih ediyorum; açıkçası kendimi 
sosyalist feminist olarak tarif ettiğimi 
söyleyebilirim. Öte taraftan erkeklikler 
üzerine çalışmalar yürüten, birçok fe-
minist kadın araştırmacı da var. Diğer 
yandan LGBTQI çalışmalarından araş-
tırmacılar ve kendilerini “cinsiyetçilik 
karşıtı” olarak adlandıran akademis-
yenler de bu alanda çalışmalar yürütür. 
Bunlar erkekler ve erkeklikler üzerine 
eleştirel incelemelerin büyük kısmını 
oluşturuyor. Ama maalesef erkeklikleri 
eleştirmeden ve hatta kimi örneklerde 
yücelterek inceleyen çalışmalar da yok 
değil. 

“Biz erkek değiliz”, “Erkek mu-
habbeti” gibi gruplar ile ilişkileniyor 
musunuz?

BV: Her iki grup da çalışmalarını ta-
kip ettiğim ve içinde beraber çalıştığım 
ve/veya arkadaşım olan çok değerli in-
sanların olduğu gruplar. Ortak bir ama-
cımız olduğunu düşünüyorum ve işbir-
liğimizin devam etmesini umuyorum. 

MB: Elbette. Zaten bu gruplarla 
birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Ben 
Erkek Muhabbeti’nin 2010’daki baş-
langıcında ilk proje danışmanlığını 
yaptım, onlarla eğitim çalışmalarına 
katıldım ve Erkek Muhabbeti ile bera-

ber çalışmalarım sırasında, akademis-
yen olmayanlara kaynak olabilmesi 
için internetten ücretsiz ulaşılabilen 
“Soru ve Cevaplar ile Erkeklikler” 
adlı bir kitap yazdım. Daha önce An-
kara’da Erkekler Matinesi’nde ve ar-
dından Biz Erkek Değiliz’in Ankara 
tartışmalarında yer almıştım. UNFPA, 
STGM ve TAPV ile erkeklikler üzerine 
çalışmalar yaptım ve yapmaya devam 

ediyorum. 1. Uluslararası Erkekler ve 
Erkeklikler Sempozyumunu planlama 
ve hazırlama aşamasında hep akademi 
dışındaki gruplarla dirsek teması için-
de olmaya çalıştık. Mesela trans erkek 
inisiyatifi Voltrans sempozyumda bize 
oldukça önemli katkılar sağladı. EEİİ, 
akademisyenlerin yanı sıra erkeklikler 
üzerine eleştirel biçimde kafa yoran, 
ataerkillikten başka türlü erkeklikler 
mümkündür diyen aktivistlerin. Ve asıl 
amacı erkekliklerin eleştirisini birlikte 
gerçekleştirmek.

Erkeklik çalışmaları feminist te-
ori ve hareketlerden nasıl besleniyor 
ya da beslenemediği/çatıştığı nokta-
lar neler oluyor?

BV: Aralarında simbiyotik bir bağ 
olduğunu düşünüyorum. Her ikisi de 
birbirinden besleniyor. Çatıştıkları 
noktalar olduğunu düşünmüyorum.Tam 
aksine biri olmazsa diğer ikisinden söz 
etmek eksik olacak.

MB: Bu çalışmalar “eleştirel”, diğer 
bir deyişle ataerkillik ve heteroseksizm 
karşıtı olduğu takdirde, feminizm ve 
LGBTQI çalışmalarının gündemleri 
ile önemli paralellikler arz ediyor, aynı 
olmasa da çok benzer gündemleri var. 
Kanımca farklılaşan nokta, eleştirel 
erkeklik incelemelerinin öncelikli me-
selesinin, erkek egemen ilişkiler için-
de erkeklere odaklanarak erkekliklerin 
eleştirisini yapmak olması. Eleştirel 
erkeklik incelemelerinin feminizm ve 
LGBTQI çalışmaları ile birlikte ve on-
ların deneyimlerinden öğrenerek geli-
şen bir alan olduğunu düşünüyorum.

Erkeklik çalışmaları ataerki ana-
lizlerine nasıl katkılar sunuyor? 

BV: Öncelikle bunu toplumsal cin-
siyete dayalı iş bölümüne karşı çıkarak 
yapıyor. Heteroseksizmin genel olarak 
topluma, özelde erkeklere dayattığı 

cinsiyet kodlarını reddediyor. “Erkek 
işi” ve “kadın işi” olarak algılanan kav-
ramların üstünü çiziyor ve bu ayrımı 
en baştan reddediyor. Heteroseksizme, 
kadın emeğinin sömürülmesine karşı 
savaş veriyor ve bunu feminizm ile yan 
yana yapıyor. Feminist çalışmaların 
eleştirel erkeklikler ve kuir çalışmala-
rından farklı olduğu yönünde yanlış bir 
kanı var. Tam tersine birbirine oldukça 
bağlı ve birbirinden beslenen kavram-
lar. 

MB: Eleştirel erkeklik incelemeleri, 
ataerkilliğin içeriden eleştirilmesidir 
ve böylece erkekliklerin değişmesinin 
yollarını, olanaklarını ve eşitlikçi er-
kekliklerin mümkün olduğunu ortaya 
koyar. Eleştirel erkeklik incelemeleri 
ve erkeklik siyasaları, ataerkillik ve 
heteroseksizme karşı, kadın emeğinin 
sömürülmesine, LGBTQI’lerin gö-
rünmezleştirilmesine karşı çuvaldızı 
erkekler ve erkekliklere batırmanın ta 
kendisidir. Erkekliklerin yapıp ettik-
leriyle ve söylemleriyle yüzleşmele-
ridir; ve başka türlü olmaya çalışma-
larıdır. Bu alan erkeklerin kamusal ve 
özel alanda kesişim alanlarına, erkek 
öznelliğine ve kimliklerine, erkeklik 
deneyimlerine, erkeklik pratiklerine; 
erkekliğin ataerkillik, heteroseksizm 
ve homofobi/transfobiyle ilişkilenerek 
inşa edilme biçimlerine yönelik doğru-
dan eleştirilerdir. Maalesef günümüzde 
feminizmde de genel olarak kapitalist 
ve heteroseksist ataerkilliğe yönelik ya-
pısal çözümlemeler gerilemiş durumda. 
Yapısal olmasa da erkekler cephesinde 
bu ilişkilerin eleştirilmesidir eleştirel 
erkeklik incelemeleri. 

Bu alanda bundan sonra neler ya-
pacaksınız?

BV: İki yıl içinde bir uluslararası 
sempozyum daha gerçekleştirmeyi ve 
bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. 
Türkçe ve İngilizce makalelerin yer al-
dığı Erkeklikler Dergisi: Bir Kimlik ve 
Kültür Dergisi şimdi olduğu gibi yılda 
iki kez (ağustos ve şubat aylarında ol-
mak üzere) http://masculinitiesjournal.
wordpress.com/ adresinden yayınlan-
maya devam edecek. Ankara’da Ankara 
Üniversitesi ve KASAUM’un ev sahip-
liğinde yaptığımız atölyelerimiz yıl 
içinde devam edecek. Çalışmalarımızla 
ilgili bilgileri derginin web sitesinden 
ve erkeklikcalismalari@googlegroups.
com email gurubumuzdan paylaşmaya 
devam ediyoruz. Facebook (@masculi-
nitiesjournal), twitter (@masculini-
tiesj) hesaplarımız da aktif. Buralardan 
da gelecekte yapacaklarımız hakkında 
bilgilendirmelerde bulunuyoruz. 

Erkekler kendi 
ataerkil, cinsiyetçi ve 
homofobik/transfobik 
yönleriyle yüzleşerek 
bunların eleştirisini 
gerçekleştirmeliler

SÖYLEŞİ



44 feminist
  politika

44 feminist
  politika

Mahkeme salonunda bu toplumun hassasiyetlerini gözeten namus ve adalet timsali 
görevliler yerlerini aldılar.  Sarı saçlı-kırmızı pantolonlu-dul-kötü kadın/canavar anne 
Müge’ye “kamu vicdanını” rahatlatacak bir ceza verdiler: Müebbet hapis.

“Canavar anne” ya da kamu vicdanı da erkek

Dinin söylenceleri, bir yandan 
hayat hakkında yukarıdan 
aşağıya yöneltilen buyruk-
ları anlatırken, öte yandan 

o buyrukları ortaya çıkaran hayatın 
kendisi hakkında fikir sahibi olmamızı 
sağlar. İlk bakışta, insanların, dinin buy-
rukları öyle emrediyor diye belli bir şe-
kilde yaşadıklarını düşünebiliriz, ancak 
daha yakından baktığımızda, aslında o 
buyrukların, mevcut yaşamın somut dü-
zeninden kaynaklanan ihtiyaçları dile 
getirdiğini görürüz. Tıpkı üç büyük din-
de de şu veya bu şekilde geçen Adem, 
Lilith ve Havva söylencesinde olduğu 
gibi:

 Tanrı Adem ve Lilith’i topraktan 
yaratır. Ama bu erkek ve kadın, cen-
nette bir türlü mutlu olamazlar. Sebep, 
Adem’in her konuda hükmetmek is-
temesi, Lilith’in ise eşit olma hakkını 
savunmasıdır. Lilith, sevişirken de hep 
üstte olmak isteyen Adem’e itiraz eder; 
Adem ise kendisinin her şeyin hâkimi 
gökyüzüne, Lilith’inse ürün veren top-
rağa benzediğini söyleyerek cinselliğin 
de bu şekilde olması gerektiğinde ısrar 
eder. Tartışma büyür ve Lilith, duruma 
daha fazla dayanamayarak Tanrı’nın 
söylenmemesi gereken adını anarak 
cennetten kovulur. Artık yeri Tanrı tara-
fından dışlanmışların arasındadır. Şey-
tan Şamael ile ilişkiye girer ve çocuklar 
doğurur. Yalnız kalan Adem, Tanrı’ya 
Lilith’i geri getirmesini söyler. Tanrı, üç 
meleği Lilith’e gönderir ve şöyle der: 
Eğer Lilith geri dönmeyi kabul etmezse, 
her gün yüz çocuğu öldürülecektir. Li-
lith, kesinlikle dönmeyeceğini bildirir. 
Ve Tanrı, tehdidini yerine getirir. Lilith, 
çocuklarının ölümünden duyduğu acıy-
la, artık bütün hamile ve doğum yapmış 
kadınlar ile bebeklerin baş düşmanı ol-
maya yemin eder. Bu arada Tanrı da, 
yalnızlık çeken Adem için, onun ka-
burga kemiğinden bir kadın yaratır. Bu 
kadının dış görünüşü tıpkı Lilith’e ben-
zer ama Adem’in kaburga kemiğinden 
yaratıldığı için ona kayıtsız şartsız itaat 
eder. Lilith ise, artık “kötülerin” tarafın-
dadır. Kötüdür, günahkârdır, şeytandır. 

Tek “suçu” Adem’in yanına dönme-
yi kabul etmemek olan Lilith’in, çocuk-
larının birer birer öldürülmesiyle duy-
duğu acı, bu “suç” ve “ceza”ya kimlerin 

karar verdiği, hepsi bir yana bırakılır ve 
Lilith ile Havva, Adem’in mutluluğu 
için birbirinin karşıtı ve hasmı olan iki 
kadın şeklinde resmedilir yüzlerce yıllık 
tarih boyunca.  

Lilith, gerçekten bir söylence midir 
peki? 

Erkekleri baştan çıkarıp günaha so-

kan, ortaçağ boyunca cadı suretinde or-
taya çıkan, avlanıp yakılmak için özel 
cadı avcıları tarafından kovalanan, er-
keklere cilve yapıp zinaya zorlayan, gü-
zelliği ve baştan çıkarıcılığıyla “orada 
burada dolaşıp insanoğullarına sarkın-
tılık edip kendi kendilerini kirletmele-
rini sağlayan” (Kabala metinleri), hat-
ta Havva’yı da Adem’le yasak elmayı 
yemesi konusunda kandıran, “zavallı” 
Adem’in Havva’yı üzmemek için yasak 
elmaya el sürmesini sağlayarak günaha 
ortak eden, kutsal analara bebek doğur-
duklarında musallat olup “albastı” yaşa-
tan, kadınların beynine girip onlara er-
keklerle eşit haklara sahip olma “hırsı-
nı” veren, yılan, canavar, vampir, şeytan 
ve fahişe Lilith bir efsane mi gerçekten? 

Yoksa bütün bir erkek egemen tari-
hin kendi başına buyruk, zaptedilemez, 
denetlenemez kadına karşı duyduğu 
korku ve nefretin yalın bir ifadesi mi? 

Bu tarihin kendisine verdiği “ana ve eş” 
rolünün dışına çıkmaya cüret eden ka-
dından ve onun cinselliğinden kapıldığı 
dehşete verdiği ceza, Lilith’den bu yana 
ne kadar değişti peki?

 “Canavar anne”
Geçen yıl, Kocaeli’nin Gölcük ilçe-

sindeki bir ilkokulda görev yapan Müge 
öğretmen, muhteşem medyamızda bu 
manşetle lanse edilmişti. İki aylık erkek 
bebeğini evde tek başına bırakıp bayram 
tatilini geçirmek üzere memleketine gi-
den, dönüşte açlık ve susuzluktan ölen 
bebeğini hareketsiz olduğu gerekçesiy-
le hastaneye götüren Müge öğretmen, 
gözaltına alındıktan hemen sonra (hani 
şu karısını öldüresiye döven adamları 
serbest bırakan) muhteşem mahkeme-
lerimiz tarafından hemen tutuklanmıştı.

Boyalı sarı saçları, kırmızı panto-
lonu, siyah montu ile ideal bir Lilith 
olarak, medya için bulunmaz bir malze-
meydi elbette. Olayın arka planı da, tam 
olarak (evlerin içindeki şiddete gözünü 
yumup kulağını tıkayan) muhteşem ka-
muoyunun ağzını sulandıracak cinsten-
di. Yanı başındaki trajedileri “aile” diye 
görmezden gelen bu erkek toplum, için-
de bir erkek olmadığı için “aile” olama-
yan bu evin açılan kapısından ortaya 
saçılanları bir röntgenci hazzıyla izledi. 
Komşuları, “bir öğretmenin bunu nasıl 
yapabildiğine inanmadıklarını” söyledi-
ler, öğrenci velileri ise “çocuklara karşı 
sevgisizdi” dediler, başları etrafındaki 
kutsal namuslu halelerin kameralar ta-
rafından tespit edilebildiğini umut ede-
rek…

Öğretmen, daha önce evlenip bo-
şanmış, sonra Adana’da Çevik Kuvvet 
ekibinde görevli bir polis memuru ile 
ilişkiye girmiş, hamile kaldığını çok 

Şöhret Baltaş

Tarihin kendisine 
verdiği “ana ve eş” 

rolünün dışına çıkmaya 
cüret eden kadından 

ve onun cinselliğinden 
kapıldığı dehşete verdiği 
ceza, Lilith’den bu yana 
ne kadar değişti peki?
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geç öğrendiği için doğurmak zorunda 
kalmış, ailesinden korktuğu için bebe-
ğin varlığını onlara söyleyememiş ve 
ailesinin yanına yalnız gitmişti.

Annesi tarafından “Berk” adı ve-
rilen, ancak nüfus kaydı yapılmayan, 
açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını 
kaybeden bebeğin cenazesi, kimsenin 
sahip çıkmaması üzerine kimsesizler 
mezarlığına kaldırıldı. Gölcük Kayma-
kamı, Belediye Başkanı, Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Kocaeli İl Müdü-
rü, İl Müdür Yardımcısı, 
İlçe Müdürü, yani ilçenin 
saygın erkek erkânı, ce-
naze törenine katıldı tabii. 
Kaymakam Adem Yazıcı 
(ismiyle müsemma!), ce-
naze töreninde “Devlet sa-
hipsizlerin sahibidir” der-
ken, muhtemelen o saygın 
erkekler de kameralara 
doğru üzgün gözlerle ba-
kıyorlardı…

Anneye cenazeye ka-
tılmasına izin verilme-
mişti. Can güvenliği ne-
deniyle… Öyle ya, bu 
toplumun hassasiyetleri 
vardı! Sokak çocuklarının 
yanından yürüyüp geçen, 
daha bir yaşına gelmeden 
yoksulluktan ölen bebek 
istatistiklerini “sıkıcı” 
bulup okumayan bu top-
lumun vicdanı, bebeğini 
ölüme terk eden bu kadını 
affetmez, mazallah cenaze 
menaze demeyip linç edi-
verirdi… Hassasiyet bu, 
başka şeye benzemez!

Cenaze  toprağa verildik-
ten sonra Gölcük Müftüsü 
Mehmet Yazıcı, hassas vic-
danlara merhem ve toplumsal 
sorunlara çözüm olacak dua-
sını etti: “Berk bebeğe vesile 
olan şartların düzelmesini sen 
nasip eyle yarabbim. Evlat-
larımızı her türlü ahir zaman 
fitnelerinden muhafaza eyle 
yarabbim!”

Seyirci rahatladıktan sonra oyuncu-
ların görevi tamamlandı. Ve ilk perde 
kapandı.

İkinci perde
Ölen bebeğin babasının kimliği, ola-

yın başından beri saklandı. Toplumca 
güvenilir bir meslek sahibi ve güvenilir 
bir aile babası olduğu için, olayın dışın-
da tutulmalıydı tabii. Polis memuru T.A. 
“Evlenecektik, ancak ailelerimiz uygun 
görmeyince ayrıldık. Hamileliğinden 

de, bebekten de haberim olmadı. Uzun 
süredir görüşmüyoruz” dedi. Daha ne 
desin? Adam, bir kadının cinsel ilişki-
den hamile kalabileceğini düşünememiş 
olabilir. Üstelik bu kadın, boşanmış, 
yani “kızoğlankız” değil, kaçın kurası 
yani… Adamın ailesi de herhalde bun-
dan istememiştir, haksız da değiller ta-
bii, hangi aile oğluna “el değmemiş kız” 
almak istemez ki?

Duruşmalar, medyada çok fazla yer 
bulmadı. İlk “bomba”yı sürdürecek bir 

gelişme yaşanmadığı için olsa gerek, 
ölen öldüğü yerde kaldı, “canavar” anne 
de içerde… Hassasiyetleri kaşıyacak bir 
şey yoktu. Ama “ufak” bir ayrıntı vardı; 
DNA testleri “bebek benim değil” di-
yen babayı yalanlıyordu. Ama bu belli 
ki önemli olmayan bir ayrıntıydı, hassa-
siyetlere zarar vermemişti!

Oysa olay açığa çıktığı andan itiba-
ren Müge öğretmenin hayatı gazeteler-
de tefrika edilmiş; daha önce evlenip 

boşanmış olduğundan öğrencilerine 
sevgisiz davrandığına, saçlarına çok 
düşkün olduğundan uzun ojeli tırnak-
larına kadar her ayrıntı medya kargaları 
tarafından didiklenmişti ama babanın 
kimliği hâlâ gizliydi!

Olaydan birkaç ay sonra bir gaze-
tede, cezaevindeki Müge öğretmenle 
bir söyleşi yapıldı. Söyleşi, “dosyanın 
gizliliği” nedeniyle Adli Tıp değerlen-
dirmesi, hangi tanıkların bilgisine baş-
vurulduğu gibi bilgilerin verilemediği-

ni, ancak sanık avukatının 
bile göremediği savcılık 
iddianamesinin basına na-
sıl sızdığının anlaşılama-
dığını belirterek başlıyor-
du.

Hatay Dörtyollu Müge, 
Kars’ın bir köyünde sınıf 
öğretmenliği yapmış. Bir 
denizci askerle evlenmiş, 
üç yıl sonra boşanmış. Eş 
durumundan Gölcük’e 
gelmiş, öğretmenliğe ora-
da devam etmiş. Velilerin 
sürekli onun kıyafetiyle, 
saçının rengiyle uğraş-
tıklarını söylüyor Müge 
öğretmen. “Fazla sarışın-
mış, niye kırmızı giyiyor-
muş…” Bu nedenle okul 
müdüründen ve müfettiş-
ten uyarı almış: “Dikkat 
çekici renk giymeyin!”

Bu ülkede devlet ve 
toplum, kadınların haya-
tına müdahaleyi en do-
ğal babalık görevi sayar. 
Yetişkin bir kadının ne 
giydiğinden saçının ren-

gine, “kız” mı yoksa dul mu 
olduğundan fazla gezip gez-
mediğine kadar başta baba-a-
bi-koca olmak üzere, patron-
şef-müdür-iş arkadaşı-kom-
şu-doktor-polis diye sürüp 
giden upuzun bir listeye hesap 
vermek zorunluluğu kadının 
“fıtratından” gelir…

Sonra o polisle tanışmış. 
Polis ona evlenme teklif et-
miş, ailesiyle tanıştırmış. Ev-

lenmeden önce hamile kalmak isteme-
miş Müge, ama adamın zor kullanarak 
kendisiyle beraber olduğunu (bunun adı 
tecavüz), bu konuda konuşmak isteme-
diğini söylüyor. 

Konuşmaz. Tecavüzün adı da söz ko-
nusu olan koca ya da sevgili ise “zorla 
beraber olma” konur en fazla. Konuşsa 
ne olacak zaten… Adalet düzeni, kadı-
nın beyanına göre iş yapar mı? Onların 
koca koca kara kitaplarında Adem’leri 

Sokak çocuklarının yanından yürüyüp 
geçen, daha bir yaşına gelmeden 

yoksulluktan ölen bebek istatistiklerini 
“sıkıcı” bulup okumayan bu toplumun 
vicdanı, bebeğini ölüme terk eden bu 

kadını affetmez, mazallah cenaze menaze 
demeyip linç ediverirdi… Hassasiyet bu, 

başka şeye benzemez!
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Lilith’lerin sözüne bakarak suçlama-
mak için düşünülmüş dünya kadar mad-
de vardır…

Hamile kalınca telefonlarına çıkma-
maya başlamış adam. Müge, karnında-
ki bebekle yapayalnız kalmış. Adamın 
kardeşi “Sakın bir daha bizi rahatsız 
etme” diye bağırmış. Sonradan duymuş 
ki, Müge için, “evlenip boşanmış o” di-
yormuş… 

Püf noktası budur tabii, kadına teca-
vüz ederken de aynı şeyi düşünmüştür 
bu adam! “Amaaan” demiştir, “sanki 
kız mı, dul işte!”

Bebek zor doğmuş, bir süre kuvözde 

kalmış. Sonrası… bildiğimiz gibi işte. 
Müge öğretmen, ailesini daha fazla oya-
lamayacağını düşünüp bayram tatili için 
memleketine gitmiş. Bebeği emanet et-
tiği kişinin kimliğini polise ve savcıya 
söylemiş ama soruşturmanın akıbeti 
“gizli”. Eve dönünce bebeği hareketsiz 
bulmuş, kapıp acile götürmüş. Acildeki 
doktor bağırmaya başlamış: “Ne yaptın 
bu çocuğa? Boğdun mu zehirledin mi, 
dövdün mü?” 

Çocuklar annelerindir. Çocuğu kaza ge-
çirse de, düşüp kafasını kırsa da, hatta öz 
babası tarafından tacize tecavüze uğrasa da, 
ilk soru hazırdır:” Anası nerdeymiş?”

Son perde: İçerde çürü de aklın 
başına gelsin!

Son perde 9 Eylül günü açıldı.
Mahkeme salonunda bu toplumun 

hassasiyetlerini gözeten namus ve ada-
let timsali görevliler yerlerini aldılar.  
Sarı saçlı-kırmızı pantolonlu-dul-kötü 
kadın/canavar anne Müge’ye “kamu 
vicdanını” rahatlatacak bir ceza verdi-
ler: Müebbet hapis.

Nice kadın katilinin birkaç yılda eli-
ni kolunu sallaya sallaya içerden çıktı-
ğı, bir o kadarı hakkında müebbet hapis 
kararı verdirebilmek için kadın avu-
katların yıllarca uğraştığı, tecavüzlerin 
ise “kanıt” yoksa dikkate bile alınma-
dığı, küçücük kız çocuklarına verilen 
“psikolojisi sağlam” raporlarının teca-
vüzcüler lehine kullanıldığı bu ülke-
de, erkek kamu vicdanı derin bir nefes 
aldı! Bu kadın artık, onu bunu kandırıp 
kendini zorla hamile bıraktıramayacak, 
peydahladığı bebelere bakamayıp kut-
sal analığın adına leke süremeyecek! 

Gözün aydın ey erkek kamu vicda-
nı, Lilith’i cehenneme attık, Havva da 
cennette hapis!

* Dergimiz yayına girmeden önce, 6 
Ekim günü şöyle bir haber düştü ajans-
lara: Konya’da evlilik dışı ilişkiden 
dünyaya gelmiş olan bir kız bebek, 36 
günlükken bakımsızlıktan öldü! Adı 
konmamıştı bebeğin; malum, kadının 
ve ailesinin koltuklarını kabartacak, 
şöyle kırmızı kurdele takılıp lohusa şer-
betleri kaynatılacak bir doğum değildi, 
o yüzden bir isim verilmeyi bile hak et-
meyen bir bebek ve onun lanetlenmiş 
annesi vardı ortada. Anne, akrabaların 
yanına sığınmış, ama akrabalar, hani 
“canavar anneler” karşısında vicdan-
ları yaralanıp hassasiyet gösteren o in-
sanlardan bazıları, anne A’yı ve bebe-
ğini evden kovdular! Valizini hazırla-
yan A, bebeğin hareketsiz olduğunu 
gördü, annesiyle birlikte hastaneye gö-
türdü. Ancak bebek zaten ölmüştü. 
Ölüm hastane kayıtlarına “sağlıksız 
koşullarda bakılma ve yetersiz beslen-
me nedeniyle” diye geçti.  Haberin tek 
bir cümlesinde bebeğin babasından söz 
ediliyordu; A’nın erkek arkadaşı… 
Adamın ne sorumluluğu vardı ki zaten! 
Vicdanlı hassas toplumumuz, esas so-
rumluyu, anne A’yı bebeğiyle oradan 
oraya sürüklemiş, evden atmış, gereği-
ni yapmıştı! Birinde “canavar”, diğe-
rinde “namussuz” kadınları yaralayıp 
atan erkek toplumunuz batsın! 

Çocuklar annelerindir. Çocuğu kaza geçirse de, 
düşüp kafasını kırsa da, hatta öz babası tarafından 
tacize tecavüze uğrasa da, ilk soru hazırdır: Anası 

nerdeymiş?
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Femen’in politikası, eylemliliği tartışmalı da olsa, eylemleri benim için en çok kadın 
çıplaklığına dünyayı alıştırmayı ifade ediyor. En çok islam ülkelerinde kendini 
hissettiren ama dünyanın her yerinde yaygınlaşan muhafazakârlaşmaya böylesi 
bir meydan okuma yüreğimin yağlarını eritiyor

…Ve pazarcı kadın bağırır: 
Geeeeel abla gel! İkizlere özgürlük!

“... İlkbaharın sıcağa dönmeye 
başladığı günlerinden birinde, hava 
taze bir serinlikteyken parıltılı 
güneşle öğlen saatlerinde ısınacağını 
ele veriyordu. Depresyonun 
derinliklerinde olsa da kapalı 
perdenin aralığından yüzüne vuran 
güneş sabahın erken saatlerinde onu 
uyandırmıştı. Önemli bir işi varmış 
gibi bir anda yataktan fırladı ve 
dağcı giysilerini apar topar üstüne 
geçirip kısa saçlarını jölelemek için 
ayna karşısına geçti. Şişmiş gözlerini 
kapaklarından çekiştirip kendine 
getirmeye çalışırken önceki gecenin 
şehvetinden olsa gerek, dikleşmiş 
cinsel uzuvlarına gözü kaydı ve onları 
gizlemek için dolaptan bir mont çıkarıp 
giydi. Ayna karşısında biraz daha 
oyalansa, yine içine dönüp kendiyle 
uğraşmaya başlayacağını bildiğinden 

alelacele kapıya gidip botlarını giydi. 
Paçasının biri içerde, biri dışarda 
merdivenleri hızla inip arabaya bindi. 
Boğaz köprüsüne doğru gaza bastı....”

Bir kaç yıl önce gittiğim bir yazı 
atölyesinde yalnızlık üzerine bir öykü 
yazmamız istendiğinde aşağı yukarı 
bu satırlarla Into The Wild filmi 
tadında amatör bir öykü karalamıştım. 
Karakter ve olaylar kurgusal olsa da 
en nihayetinde kendi yaşadıklarımdan 
yola çıkmıştım. Dağcı da bendim, 
şoför de. Öyküde anlatmaya çalıştığım 
ise kentli bir kadının bunalımın 
eşiğindeyken doğaya kaçması, huzuru 
orada araması idi. 

Atölyede öyküyü okuyup 
bitirdiğimde insanların yüzünde şaşkın 
bir ifadeyle karşılaştım. İlk yorum 
yapan kişi “Karakterin bir kadın 
olduğunu ancak öykünün sonunda 
anladım” dedi hayretle ve diğerleri 
de ona katıldı. Her şeyi geride bırakıp 

öylece ormana yürüyen kadının 
mistisizmini ne de güzel anlattığıma 
dair övgüler beklerken okuyucu kendi 
yönünü belirlemişti.

Neden böyle düşündüklerini 
sorduğumda “bot giyiyor, hızlı araba 
kullanıyor, cinsel uzvu dikleşmiş” gibi 
örnekler verdiler. Ben de en az onlar 
kadar şaşırmış bir şekilde “cinsel 
uzuv değil uzuvlar diye kullandım, 
yani meme; ayrıca bot giymek ya da 
araba kullanmak erkeklere has bir şey 
değil ki” gibi açıklamalar yapmaya 
çalıştım ve böylece  atölyenin amacı 
dışında bir tartışmaya gark olduk. 
Canım sıkılmıştı. O an sıkıntımın 
nedenini tam tanımlayamasam da, 
içimden hepsinin yüzüne “Ne kadar 
gerizekalısınız” demek geliyordu. 
Çünkü öyküde bambaşka bir şeyler 
anlatmaya çalışmıştım. Onlarsa ne 
kadar erkeksi bir kadın olduğuma 
dair hadsizce yorum yapmaya 

Özlem G.
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başlamışlardı. Her çoğunluk gibi, 
kendi kafalarındaki kadın imajından 
başka bir kadın yokmuş/olamazmış 
gibi davranıyorlardı. Bana incelenmesi 
gereken bir deney faresi gibi merakla 
yaklaşmaları da cabası…

***

Memelerim çıktığında herhalde 
12-13 yaşlarımdaydım. Halalar ve 
ablalardan dolayı geleceğimin daracık 
omuzlarımda toplamı 2 kilo eden, 
D kap meme taşımak olacağını ve 
sırt ağrıları çekeceğimi biliyordum. 
Ancak yine de beklediğimden çok 
erken çıkmışlardı ve sınıftaki tüm 
kızlarınkinden daha büyüktüler. 
Üstelik ben basketbol oynuyordum ve 
oğlan çocukları spor keyfi için değil 
daha çok şortlu bacaklarımızı ya da 
zıplayan memelerimizi “kesmek” için 
maçlarımızı izliyorlardı. Memelerimin 
çıktığı ilk kışı takip eden  yaz da 
yine basketbol okuluna gidecektim 
ve bu kez utana sıkıla annemi pazara 
götürüp bulunabilecek en dar spor 
sütyenlerden iki tane almıştım. 
İkisini üstüste giyiyor böylece koca 
memelerimi becerebildiğim kadar 
saklıyordum (O yaşta meme sağlığı 
için doğru boyutta sütyen takmak 
gerektiğinden de bihaber oluyorsunuz 
doğal olarak, aile ya da okulda bunun 
eğitimi verilmediği için.) Ama yine 
de zıplıyorlardı. Diğer kızlarınkinden 
daha büyüklerdi ve ne zaman pota 

dibinde turnikeye girip yere insem, 
izleyen genç-yaşlı erkeklerin gülen 
suratlarını görüyordum (gördüğümü 
sanıyordum). Hiçbir zaman basketbol 
oynarken tam olarak topa konsatre 
olamadım. Hep aklımda “memelerim 
çok mu zıplıyor acaba” sorusu ile 
koştum.

Basketbolu bıraktıktan sonra 
da durum değişmedi. Üniversitede 
ilk sevgilim, göğüslerimin (meme 
ayıp bir kelimeydi, göğüs derdik) 
kocaman olduğunu, benim erkekleri 
tanımadığımı, göğüslerimi belli edecek 
şeyler giyersem erkek deyimiyle 
“eve malzeme” çıkaracağımı (benim 
memelerimi hayal edip mastürbasyon 
yapacaklarmış) ve bu nedenle 
memelerimi belli etmeyen kıyafetler 
giymemi telkin edince zaten kafaya 
taktığım konu, seçtiğim her kıyafette 
belirleyici oldu. Yıllarca sadece 
siyah ve dekoltesi boyuna kadar 

kapalı bluzlar, tişörtler giydim. 
Bikini üreticileri zaten sırt bedeni 36 
iken memeleri D kap olan kadınlar 
yokmuş gibi davrandığından, 42 
beden bikiniler üzerime olsun diye 
askılarını mı dikmedim, arkadan mı 
bağlamadım... 

Zamanla (herhalde 27 yaşımdan 
sonra) bu konuda kendimi kısmen 
rahatlatıp beyaz tişörtler, askılı bluzlar 
giymeye başladığımda, istisnasız tüm 
sevgililerimle en sert kavgalarım 
“orda eğildin memelerin göründü, 
dolmuşçu sana baktı, bu mekânda bu 
kadar açık giyinilir mi, hafif kadın gibi 
görünüyorsun” söylemleri üzerinden 
gelişti. O zamanki kafa işte, hem bu 
dangozları terketmiyordum hem de 
onlar bastırdıkça inadına götümü 
başımı açasım geliyordu ve uygun 
gördüğüm ölçüde yapıyordum da. 
“Ahırındaki eşekten tahrik olan 
sapıklar yüzünden ben 40 derece 

O küçültücü sımsıkı sütyenlerle omzunda her gün 
saatlerce 2 kiloyu taşıyan, bu yüzden kamburlaşan, 

ciddi sırt ağrıları yaşayan, bunlar olmasın diye her gün 
yarım saat ağırlıklarla sırt kaslarını çalıştırmak zorunda 

kalan benim ve ne haddine ise birileri, beni sokakta, 
lokantada, barda, işyerinde gözleriyle taciz edip, sürekli 

“kocaman memelerin var ve gözlerimle senin ruhuna 
tecavüz ederim” diyebiliyor...
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sıcakta siyah tişört mü giyicem?” 
ya da “Kırmızı dekolteli elbisesiyle 
yanından geçerken –üstelik de benim 
yanımda- gözlerini alamadığın kadının 
elbisesini ben giysem kopartacağın 
kıyameti bir hayal et” gibi savunmalar, 
kavgalar, gürültüler... 

Bir yandan da 68 kuşağını, 
dünyanın çeşitli yerlerindeki çıplaklar 
kamplarını okuyorum. Kendi evimde 
zaten perdeleri kapatıp ya çırılçıplak 
ya da sadece bir donla geziyorum ve 
altı değiştirilmek için soyulup sonra 
annesinden kaçan, evde çırılçıplak 
gezen bebeklerin ne kadar akıllı 
olduğunu düşünüyorum. Bu raddeden 
sonra sevgililerimi de evde çıplak 
gezmeye alıştırıyorum. Çoğu da bu 
halime hem gülüyor hem de çok 
hoşlarına gidiyor. Canları istediği 
zaman dokunabiliyorlar sonuçta. O 
küçültücü sımsıkı sütyenlerle omzunda 
her gün saatlerce 2 kiloyu taşıyan, bu 
yüzden kamburlaşan, ciddi sırt ağrıları 
yaşayan, bunlar olmasın diye her gün 
yarım saat ağırlıklarla sırt kaslarını 
çalıştırmak zorunda kalan benim ve 
ne haddine ise birileri beni sokakta, 
lokantada, barda, işyerinde gözleriyle 
taciz edip, sürekli “kocaman memelerin 
var ve gözlerimle senin ruhuna 
tecavüz ederim” diyebiliyor... Sırf 
bu yüzden ev hariç her yerde zavallı 
memelerimizi bir takım kapların içine 
sıkıştırmak zorunda kalıyoruz. Güney 
sahillerinde Avrupalı kadınların 
rahatça üstsüz güneşlenmesine olan 
hasedim ise tarif edilemez!

Sonra bir yerlerden Femen 

çıkıveriyor karşıma ve inanılmaz 
seviniyorum. Femen’in politikası, 
eylemliliği tartışmalı da olsa, eylemleri 
benim için en çok kadın çıplaklığına 
dünyayı alıştırmayı ifade ediyor. En çok 
islam ülkelerinde kendini hissettiren 
ama dünyanın her yerinde  yaygınlaşan 
muhafazakârlaşmaya böylesi bir 
meydan okuma yüreğimin yağlarını 
eritiyor. Bizi örtmek mi istiyorsunuz? 
Alın size meme! Bedenimize 
hükmetmek mi istiyorsunuz? Alın 
size meme! Emperyalist misiniz? Alın 
size meme! Diktatör müsünüz? Alın 
size meme! Memelerimle tokatlamak 
istiyorum hepsini. Bunu yapabilirim, 
inanın bana!

***

Geçenlerde bir markanın reklam 
için yaptığı toplumsal cinsiyet 
deneyini izledim. Yaşları yaklaşık 
8-35 yaş aralığında değişen, kadın ve 
erkeklerden oluşan bir gruba teker 
teker “kız gibi taş at, kız gibi yumruk 
at” deniyor. Deneklerin yaşça küçük 
olanları kız erkek fark etmeksizin 
“bildiğiniz” taş ya da yumruk 
atıyormuş gibi hareketler yaparken, 
ergenlik ve üstü yaş grubundaki hem 
erkek hem de kadın denekler kırıla 

kırıla, kırıta kırıta, taş atmaktan çok 
bale figürlerini andıran hareketlerle 
“kız gibi taş/yumruk atıyorlar.” 
Toplumsal cinsiyetin algımızda 
yarattığı tahribatın vahameti daha 
basit ve net anlatılamazdı herhalde.

***

Biz üç kız kardeş olmamıza 
rağmen toplumsal cinsiyet öğretisi 
ebeveynlerimizce epeyce geç verildi 
diyebilirim. Erkeklerin yanında 
ayak uzatmanın, bacaklarını açarak 
oturmanın saygısızlık olduğunu, 
ayıplayan bakışlarıyla herhalde 18 
yaşımdan sonra filan öğretti toplum 
bana. Böyle bir algıyı geç edinmenin 
bir sonucu mudur bilmem ama 
arkadaşlarımın pipi ya da vajinası 
olduğu benim hiç aklıma gelmez 
mesela. Bir sefer bir erkek arkadaşım 
karşımda şortuyla bacaklarını açmış 
oturuyordu ve yerinden kalkarken 
hayaları göründü. Eh normal, şort 
giymiş sonuçta. Bu olay, günün 
birinde babam bana hiddetle “Hem 
şort giymişsin hem de bacaklarını 
ayırıp oturuyorsun” diyene kadar 
aklımda bile değildi. Babamdan 
azarımı yedikten sonra dikkat etmeye 
başladım. Adam haklıydı! Kadınlar 
bacakları kapalı oturuyorlardı. 
Erkeklerse plajda, otobüste, okulda 
her daim açık… eeee nasıl yani? 
Neden ki? Yani şimdi bir insan 
benim vajinamı yanlışlıkla görünce 
aklı başından gidip bana saldıracak, 
tecavüz mü edecek? Sanmıyorum, 
sanmak istemiyorum. Eee o halde bir et 
parçasının görünmesi neden bu kadar 
mesele? Bu bakış açısıyla hayvanların 
derisini yüzmek de teşhircilik olmuyor 
mu? Düşünsenize, zaten tüm bedenleri 
çıplak olan yaratıkların bir de derisini 
yüzüp altına bakıyorsunuz!!! Vay 
terbiyesizler! Zavallı hayvanlara 
tecavüz de etseydiniz! Ah, ne kadar da 
aptalım! Onu da yapıyorsunuz ya…

Hayır hayır! Ben normalim. Ama 
tüm bu kurgular çok delice değil mi? 
Bazen kötü bir komedi filminde gibi 
hissediyorum kendimi!

Sözün özü, ben şimdi tam da 
bereketli kadın algısındaki gibi koca 
memeli, ama tutum ve yaşam biçimi 
itibariyle “erkek gibi” isem, üstelik de 
günde 4 saate yakın çıplak geziyorsam 
ve oturunca nerem açılacak da erkek 
dünyasının o “hayati” namus 
dengelerini yıkacağım diye 
düşünmüyorsam… yani bu durumda 
ben…  ne oluyorum? Ucube mi? 

Kadınlar bacakları 
kapalı oturuyorlardı. 
Erkeklerse plajda, 

otobüste, okulda her daim 
açık… eeee nasıl yani? 

Neden ki?
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Beraber çalışmak, beraber yaşamak istediğim insanların konuştuğu dil Kürtçe. Bu dili 
öğrenmek çok basit bir saygı meselesi benim için. Bir kültürü, bir kenti, bir toplumu dilini 
bilmeden anlamak neredeyse imkânsız.

Kürtçe bilmek çok basit bir 
saygı meselesi benim için

Almanya’da tarih ve siyaset 
bilimi okudu. Erasmus öğ-
rencisi olarak geldiği Türki-
ye’de Osmanlı Tarihi üzerine 

master yaptı. Kentsel mekanın ideolojik 
boyutları konusunda saha araştırması için 
gittiği Van’da kadın dengbêjlerle tanıştı. 
Geleneksel sözlü Kürt edebiyatının bir 
parçası olan kadın dengbêjlerle, Vanlı 
kadınlarla ve depremzedelerle dayanış-
mak için bir yılı aşkın süre Van’da yaşa-
dı. 2010 yılından bu yana Kürdistan’daki 
kadın sanatçıları güçlendirmek, karşılaş-
tıkları sosyal, kültürel ve ekonomik zor-
lukları aşmalarına yardımcı olmak, den-
gbj geleneğini sürdürmek üzerine çalışan 
Van Kadın Sanatçılar Derneği (Komela 
Jinên Dengbêj) ve Van Kadın Derne-
ği’nde gönüllü olarak çalıştı. Depremin 
ardından bölgeye gelen yardım örgütle-
rine tercümanlık yaptı, erzakların hazır-
lanmasından bulaşıkların yıkanmasına, 
dava takiplerinden konser organizasyon-
larına kadar bir dolu işin ucundan tuttu. 
“Bir kültürü, bir toplumu dilini bilmeden 
anlamak neredeyse imkânsız” diyen Mar-
lene Schäfers beraber yaşamak istediği 
Kürtlerle Türkleri daha iyi anlayabilmek 
için dillerini öğrendi. Şu sıralar Cambri-
dge Üniversitesi’nde sosyal antropoloji 
üzerine doktora yapan Alman Araştırma-
cı Marlene Schäfers’la Türkiye ile ilgili 
izlenimlerini ve deneyimlerini konuştuk.   
Uzunca bir süre Van’da yaşadın ve 
bölgeyi Türkiye’deki pek çok insandan 
daha iyi tanıyorsun. İzlenimlerini ak-
tarabilir misin? 

Van’a ilk gittiğimde kentsel mekâ-
nın ideolojik boyutları üzerine çalışmak 
istiyordum, fakat bunu metodolojik ola-
rak zor buldum. Sadece hangi binanın, 
heykelin nereye, ne zaman ve kimin ta-
rafından inşa edildiğini değil, insanların 
mekânla kurdukları ilişkiyi anlamak ve 
analiz etmek istiyordum. Bu çok kolay 
bir iş değildi, ancak orada yaşayarak ya-
pılabilirdi. Sahaya gittikten kısa bir süre 
sonra başka bir konu (dengbêjler) üzerine 
çalışmaya başladım. Van’la ilgili en çok 
ilgimi çeken şeylerden birisi şu oldu; Van 
bir Kürt kenti olarak bilinse de bunun ta-
rihi aslında çok eskiye dayanmıyor. 1915 

öncesi Van bir Ermeni şehriydi ve şehir 
ahalisinin büyük çoğunluğu Ermeniydi. 
Yalnız bu tarih tamamen yok edilmiş du-
rumda. Diyarbakır’da Ermeni kiliseleri 
gibi tarihin izlerini taşıyan mekânlar var 
ama Van’da neredeyse tarihi hiçbir yapı 
yok. Bugünkü Van eski Van’ın olduğu 
yerde bile değil. Eski Van gölün kenarın-
daymış, bugünse şehir gölün birkaç ki-
lometre uzağında. Nüfusu da çok eskiye 
dayalı, kentli bir nüfus değil. Sanki insan-
ların yaşadıkları kentle olan ilişkisi çok 
derin değilmiş, Van’da yaşayanlar için 
kent belli bir takım hizmetler sunan bir 
şeyin ötesine geçmiyormuş gibi geliyor. 
Çok önemli olan bir başka nokta daha 
var; o da zorunlu göç olgusu. Van esas 
1990’ların, 2000’lerin göçünden sonra 
Kürt bir şehre dönüşmüş ve o zaman po-
litikleşmiş. Kente göçmüş olan insanların 

kurdukları ilişki başlı başına farklı tabi 
ki; kente istemedikleri halde gelmişler ve 
nüfusun çoğu hala kötü şartlarda yaşama-
ya devam ediyor.

Van’da meydana gelen deprem 
Anadolu’da yaşanan en büyük dep-
remlerden biri olarak tarihe geçti ve 
çoğunluğu kadın olmak üzere 644 kişi 
hayatını kaybetti. Sence deprem neden 
daha çok kadınları vurdu? 

Kadınların çoğu depreme evde iş ya-
parken yakalandı. Bu nedenle ölenler 
arasında kadınlar ağırlıktaydı. Van’daki 
birçok kadın zamanının büyük bir bölü-
münü geçirdiği, kendisini özdeşleştirdi-
ği, bir nevi hâkimiyet kurabildiği, belki 
de kendisini güvenli ve rahat hissettiği 
mekânını depremde kaybetti. Yalnız evler 
her zaman kadınlar için güvenli değildir. 
Pek çok kadın evinde şiddet görüyor ola-

Söyleşi: Mehtap Doğan
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bilir. Ev dediğimiz olgu depremden sonra 
çadırlar ve konteynırlar gibi mekânlara 
taşınmış oldu. Bu durum kadınların ha-
yatını iyice zora soktu. Evin düzeninden, 
temizliğinden, mutfağından sorumlu olan 
kadın kalabalık çadırlarda, alt yapısı ol-
mayan konteynır kentlerde aynı sorumlu-
lukları yerine getirmeye çalıştı. Erkekler 
gündüz çarşıya çıkıp depremin yarattığı 
sıkıntılardan bir nevi uzaklaşırken kadın-
ların öyle bir imkânı yoktu. Herkesin çok 
stresli olduğu bir dönemdi. Aile içi şiddet 
vakaları arttı. Daha önce sadece eşinden 
şiddet gören kadın, çadırda beraber kal-
dığı kayınpederinden, kayınbiraderinden 
şiddet görmeye başladı. 

Van’da erkekler aile reisi sayılıyor, 
kadınların çoğu okuma yazma bilmi-
yor, Türkçe konuşamıyor, eşi cezaevin-
de ya da dağda olan, hastaya, 
yaşlıya, engelliye bakmak 
zorunda kalan, kimlik kartı 
bulunmayan pek çok kadın 
var. Bu kadınların yardımla-
ra erişmeleri kolay oldu mu? 

En büyük sorunlardan birisi 
devletin kadını hak sahibi ola-
rak görmemesiydi. Devletten 
çadır, konteynır veya TOKİ da-
iresi alabilmek yalnız yaşayan 
kadınlar için oldukça zordu. 
Çünkü devlet aileyi temel ya-
şama modeli olarak algılıyor ve 
kocayı ya da babayı hak sahibi 
olarak tanıyor. Yalnız kalan ka-
dınlar çadır ya da konteynır için mücade-
le verirken yetkililer ‘kocana dön’ diye-
biliyordu. Depremden önce de bürokratik 
işlerde zorluk çeken kadınlar, yardım ve 
destek için nereye ve nasıl başvuracakla-
rını bilmiyorlardı. Bilseler bile ya başvur-
maktan çekiniyorlardı ya da çocuk, yaşlı, 
engelli, hasta baktıkları için fırsat bula-
mıyorlardı. Çok kalabalık çadırlarda ka-
lan kadınların özel alanları ya da mahre-
miyetleri yoktu. Çadır kentler kadınların 
ihtiyaçları düşünülmeden yapıldı. Banyo, 
bulaşık, temizlik imkânları kadınların 
ihtiyaçlarına göre ayarlanmadı. Taciz ve 
istismar olayları yaygınlaştı. Zaten ata-
erkil bir toplumda yaşayan, dolayısıyla 
çok kısıtlı imkânlara sahip olan kadınla-
rın yaşam alanları depremden sonra iyice 
kısıtlandı.

Van’da yaşamak hayatının akışını 
nasıl etkiledi?

Zor bir soru… Van’da kaldıktan 
sonra Türkiye’ye ve Kürdistan’a bakış 
açım epey değişti. Şimdi fark ediyorum 
ki ondan önce birkaç sene kalmış olma-
ma rağmen, gayet ‘İstanbul merkezli’ 
bakıyormuşum Türkiye’ye. Ve tabi ki 
Van’dayken kurduğum arkadaşlık ilişki-
leri, orada tanıştığım insanlar benim ha-

yatımı etkiledi. İnsanların hayatlarının ne 
kadar farklı şekiller alabildiğini gördüm. 
İnsanların yaşamak istediği hayat model-
lerinin veya ‘mutlu’ olmak için istedikleri 
şeylerinin ne kadar farklı biçimlerinin ol-
duğunu gördüm. Bu farklı hayat tercihle-
rinin hem nedenlerini anlamamız hem de 
onlara saygı duymamız gerektiğini düşü-
nüyorum… 

Türkçeyi gayet iyi konuşuyorsun, 
Kürtçe öğrenmeye neden ihtiyaç duy-
dun?

Beraber çalışmak, beraber yaşamak 
ve anlamak istediğim insanların konuştu-
ğu dil Kürtçe. Bu dili öğrenmek çok basit 
bir saygı meselesi benim için. Bir de tabi 
ki dil birçok şeyi anlamak için bir kilit 
noktası. Bir kültürü, bir kenti, bir toplu-
mu dilini bilmeden anlamak neredeyse 

imkânsız bence. Özellikle yaşlı kadınla-
rın birçoğu ya Türkçe bilmiyor ya da az 
biliyor. Onlarla iletişim kurabilmek için 
Kürtçe öğrenmem şarttı. Yani Kürdistan 
gibi bir coğrafyada herkes anlasa, her-
kes konuşsa bile Türkçe konuşmak sö-
mürenin dilini konuşmak demek ya, işte 
o yüzden Kürtçe öğrenmek, en azından 
çaba göstermek şart bence. Bu nedenle 
Kürtçeyi İngiltere’deyken kitaplardan 
ve Cambridge’te yaşayan Kürt bir arka-
daşımdan öğrenmeye başladım. Van’a 
geldikten sonra Kurdi-Der’e gittim, dep-
remden sonra Kürtçe öğretmeni olan bir 
arkadaşımla çalıştım ve yaklaşık bir sene 
Kürt bir aile ile yaşadım. Bu süreçte ana-
dilde eğitimin ve resmi dil statüsünün bir 
dilin var olabilmesi için ne kadar önemli 
olduğunu kesinlikle anladım.

Dengbej kadınlarla yolun nasıl ke-
sişti peki? 

Kadın Sanatçılar Derneği’ne yardımcı 
olabilecek birileri aranıyordu. Benim de 
tam aradığım şeydi. Birilerine yardım-
cı olayım, bir işe yarayayım istiyordum. 
Çalışmalarını desteklediğim bir dernekte 
gönüllü olmak mantıklı geldi. Kürt söz-
lü edebiyatında kılam ve stran söyleyen 
sanatçılara dengbêj deniliyor. Sese bi-
çim, hayat, renk veren anlamına geliyor. 
Dengbêjlikle ilgilenmem biraz araçsal bir 
ilgi aslında. Sesi hem gerçek anlamında 
hem de metaforik ve politik anlamda ele 
alıyorum. Yani “sesini duyurabilmeyi” 
modern liberal siyasete katılmanın şar-
tı olarak anlıyorum. Bu dinamiğin Kürt 
kadınlar tarafından nasıl işlediğini, onları 
nasıl etkilediğini anlamak istiyorum as-

lında. Kürt kadınların seslerinin 
duyulması hangi şartlara bağlı, 
siyasete etkili bir şekilde ka-
tılmak için neyi, hangi şekilde 
dile getirebilirler ya da getire-
mezler, bunun nedenleri neler 
olabilir, seslerini duyurmaları 
için hangi söylemlere ve hangi 
araçlara başvurması lazım gibi 
konulara kafa yoruyorum. 

Bugüne kadar birlikte ne-
ler yaptınız? 

Yazılı işlerine, bürokratik 
işlerine, bilgisayar ve internet 
işlerine yardımcı olmaya ça-
lıştım. Onun dışında bazı ka-

dın dengbêjlerin kılamlarını kaydettim 
ve deşifrelerini yaptım. Okuma yazma 
bilmedikleri halde kendi kılamlarının 
yazıya dökülmüş halini görmek onları 
çok mutlu etti. Bir de depremden sonra, 
derneğe destek bulmak amacıyla 2012’de 
küçük bir İstanbul turnesi düzenledim. 
Dört kadın dengbêj Mimar Sinan Üniver-
sitesi’nde 8 Mart konseri verdi. Beyoğlu, 
Fındıklı, Maçka ve Kadıköy’de sahne alan 
Vanlı kadınlar yoğun ilgiyle karşılaştılar. 
İstanbul’dakilerin birçoğu da ilk defa ka-
dın dengbêjlerle tanışmış oldu. 

Van’da sadece kadın sanatçılara des-
tek vermedin aynı zamanda Van Kadın 
Derneği VAKAD aracılığıyla ildeki di-
ğer kadınlarla da ilgilendin. Orada ne 
tür çalışmalar yaptın?

VAKAD’la özellikle depremden sonra 
çalıştım. O zaman kadınlara yardım ulaş-
tırmaya çalışıyorduk; yardım malzemele-
rini tasnif ediyorduk, dağıtıyorduk. Onun 
dışında genel olarak kadın konusunda 
olup bitenleri takip etmeye, toplantılara 
veya sempozyumlara katılmaya, VAKAD 
gibi derneklerin tercümanlık etmekten 
maillere cevap yazmaya, çay koymaktan 
bulaşık yıkamaya kadar her tür gündelik 
işlerini takip etmeye çalıştım.

“Van bir Kürt kenti 
olarak bilinse de bunun 
tarihi aslında çok eskiye 
dayanmıyor. 1915 öncesi 
Van bir Ermeni şehriydi 

ve şehir ahalisinin büyük 
çoğunluğu Ermeniydi.”

SÖYLEŞİ
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Kitaptaki farklı alanlarda yapılmış araştırmalarla, sınırların genellikle toplum 
tarafından çizildiği ve kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin de, kadınların 
sınırların ötesine geçmemesi, geçtiğinde cezalandırılması için kullanılan bir araç 
olduğunu göstermeye çalışılıyor

Sınır Bilgisi: Siyasal İktidar, Toplumsal 
Mekan ve Kadına Yönelik Şiddet

Kadınların içinde bulunduğu ta-
hakküm ve şiddet bağlamları 
üzerine düşünürken, “sınır” 
iyi bir başlangıç noktası ola-

bilecek bir kavram. Bu kitabın her şey-
den önce ismi, meseleyi ele almada çok 
iyi bir eksene dikkat çekmiş. Türkiye’de 
“sınır”, genellikle kötü çağrışımları olan 
bir kavram. Sınır deyince, zihinlere ilk 
olarak “duvar, engel” gibi çağrışımlar 
akıyor.  Türkçedeki bu algılayışımız, top-
lumda gerçek anlamda sınırların olmayışı 
ve sınır ihlallerinin çokluğuyla ilgili olsa 
gerek. Sınırların bu kadar iğdiş edildiği, 
bireyin toplumsal ve kültürel olana kur-
ban edilebildiği, bir anlamda sınırsızlı-
ğın hüküm sürdüğü bir toplumda, sınır, 
engelleyici bir kavram olarak anlaşılıyor 
sanki. Çünkü sınıra daha çok dışarıdan 
bakılıyor, yani içine girilemeyen, mü-
dahale edilemeyen, kontrol edilemeyen 
özneye dışarıdan bakış. Özneye hemen 
her açıdan kendi kodları içinde bir ya-
şam dayatan ve özne buna uymadığında 
şiddet uygulayan bir toplum için, sınır, 
müdahale ve kontrol önünde bir engel. 
Oysa özne açısından baktığınızda, sınırın 
çerçeveleyici, koruyucu, özgürleştirici bir 
yanı da var. Kendi belirlediğimiz sınırlar 
içinde özgür olabilme hakkımızın olduğu 

ve kimsenin izinsiz, onayımız arzumuz 
olmadan giremeyeceği, mahremiyetimizi 
özgürlüğümüzü bozamayacağı bir oda-
cık. Bedensel, cinsel, ruhsal sınırlarımızı 
bizim belirlememiz gerekli (ki bunun sta-
bil ve sonlu bir karar olduğunu söylemi-
yorum, sınır yeni deneyim ve sorgulama-
larla düzenlenebilecek, daraltılıp genişle-
tilebilecek bir şey), elbette bağlamları göz 
önünde bulundurarak ama ne olursa olsun 

kendimizin tanımlamaya çalıştığı bir sü-
reçle.

2012 yılında Şehir Üniversitesi’nde 
gerçekleşen “Kadın, Şiddet ve Güvenlik” 
çalıştayında yapılan sunumları derleyen 
Çelebi, Havlioğlu ve Kayaalp, bu bildi-
rileri “Sınır Bilgisi, Siyasal İktidar, Top-
lumsal Mekan ve Kadına Yönelik Şiddet” 
başlığıyla bir kitapta toplamış.  Derleme, 
mekan kavramına sadece fiziksel bir alan 
olarak değil, hukuksal, siyasal, ekonomik 
ve kültürel bir alan olarak, daha geniş 
çerçeveden yaklaşıyor. Kitaptaki farklı 
alanlarda yapılmış araştırmalarla da, bu 
alanların sınırlarının genellikle toplum ta-
rafından çizildiği ve kadına yönelik fizik-
sel ve psikolojik şiddetin de, kadınların 
sınırların ötesine geçmemesi, geçtiğinde 
cezalandırılması için kullanılan bir araç 
olduğunu göstermeye çalışılıyor. Bu şid-
detin aslında, “ataerkil bir toplumsal ve 
ideolojik düzenin korunması açısından 
sınırların korunmasının ne denli hayati 
önem taşıdığının” göstergesi olduğu vur-
gulanıyor. 

Kitapta, toplumsal olarak inşa edilen 
alanlar ve bu alanlarda biçimlendirilmiş 
toplumsal cinsiyet ilişkileri ve bu ilişkide-
ki denetleme ve tahakküm mekanizmaları 
farklı alanlarda yapılmış çalışmalarla ör-
neklendiriliyor. Spor mekanları, sokaklar, 
parklar, evlendirme programları, boşan-
ma gibi evlilik kurumu dışına çıkan ya-
şama pratikleri, tecavüz davaları, sığınma 
evleri, deprem bölgesi, cinsiyet ilişkile-
rinin, tahakküm ve şiddetin sahnelendiği 
alanlar olarak ortaya konuyor. Bu farklı 
sahnelerin ortak yanı şu: Tüm bu alan-
lar, toplumun kadının bedeni, cinselliği, 
namusu, ahlakı ve ilişkilenme biçimleri-
ni tanımladığı ve denetlediği alanlar. Bu 
tanımlamaların dışına çıkıldığında, yani 
kadın toplumsal olarak inşa edilmiş sınır-
ların içindeyken nasıl takdir gördüğü ve 
onaylandığı, bu sınırların dışına çıktığın-
da, kadınların nasıl ayrımcılık, dışlanma 
ve şiddet pratiklerine maruz kaldığı orta-
ya konuyor farklı çalışmalardan bulgular-
la.

Örnek vermek adına, Feyza Akıner-
dem’in, “Türkiye’de Evlilik Programları 
ve Makbul Aile Hayatı” adlı çalışmasında, 

adayların TV programını eş bulmak için 
“güvenli ve güvenilir” bir ortam olarak 
gördüklerini, çünkü adayların program 
yapımcıları tarafından seçildiği bir ilk ele-
menin ardından, adayların geçmişleri ve 
önceki evlilik/ ilişki hikayelerinin seyirci-
ler tarafından değerlendirme ve yargılama 
süreçlerinden geçirildiği vurgulanıyor. Bu 
değerlendirme ve yargılama süreçlerinde 
birey toplumsal normların ışığında yargı-
lanırken, kimin makbul eş sıfatına uygun 
olabileceği ortaya konuyor. Seyirciler 
“bilen olma” ve yargılamanın “keyfini” 
yaşarken, eş seçiminde bulunan adayla-
rın da, bu değerlendirme sürecinde, top-
lumsal onay veya reddi gözlemleme şansı 
bulunuyor. Yani her iki taraf da halinden 
memnun. Ancak en nihayetinde, TV stüd-
yosu, toplumsal normların yeniden üre-
tildiği ve ekranları başındaki izleyicilere 
hatırlatıldığı bir alan olma işlevi görüyor.   

Bu kitap, mekan ve toplumsal cinsiyet 
ilişkilerini inceleyen “feminist coğrafya” 
olarak tanımlanan alanla ilgilenenler için 
zihin açıcı bir başlangıç. Toplumsal 
normlar ve patriyarkal düzeni koruma 
amacı taşıyan muhafazakâr politikaların 
neoliberal politikalar ile ilişkisinin sahne, 
yani mekan üzerindeki uyumlu dansına 
dair tartışmalar içinse farklı okumalara 
ihtiyaç var. 

Pınar Önen

Ayizi Yayınları, 2014

Tüm bu alanlar, 
toplumun kadının bedeni, 
cinselliği, namusu, ahlakı 
ve ilişkilenme biçimlerini 
tanımladığı ve denetlediği 

alanlar

KİTAP
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Kadınlar kendi devrimlerini henüz 
gerçekleştirememiş olsalar da devrimci 
hareketler içerisinde her zaman yer aldı-
lar. Karen Kampwirth imzalı bu araştır-
ma, Latin Amerika’daki gerilla hareket-
lerine katılan kadınların deneyimlerine 
odaklanıyor. Kitap, Nikaragua, El Salva-
dor ve Chiapas (Meksika) devrimlerine 
fiilen katılmış olan 200’ü aşkın kadınla 
görüşülerek hazırlanmış. Harekete ne-
den katıldıkları, nasıl ilişkilendikleri, aile 
bağları, örgütlenme süreçleri, toplumsal 
cinsiyet farkındalığının nasıl geliştiği 
sorulmuş kendilerine. Kampwirth bu far-

kındalığın, bireysel hayatları ne ölçüde 
dönüştürdüğü ve genel mücadele üzerin-
de nasıl bir etki yarattığıyla ilgileniyor.

Kitabın son bölümünde, gerilla mü-
cadelesine az sayıda kadın katılımının 
olduğu 1950’lerin Kübası ve sonraki 
süreçler karşılaştırılıyor. Kampwirth’in 
kadınların deneyimlerine yaptığı vurgu, 
şimdiye dek temel olarak devletlerin na-
sıl devrildiğine odaklanmış olan devrim 
çalışmalarına yeni bir boyut kazandır-
makta. 

Karen Kampwirth, Kadınlar ve Gerilla 
Hareketleri / çev. Esra Eren / Sümer Yay.

KİTAP
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Beğenilmek zorunda olan, toplumda kabul görmek için güzel olmak zorunda olan 
kadındı. Erkekse içlerinden birini beğenmekle mükellefti

Nasıl feminist oldum?

Feminist Politika’yı tesadüfen, 
sevdiğim bir kitapçıda gezi-
nirken gördüm ilk defa. O “ilk 
defa”   feminizmle gerçek an-

lamda ilk tanışmamdı diyebilirim. Ço-
cukluğumdan beri “erkek düşmanlığı” 
olarak öğrendiğim feminizmi hiçbir za-
man mantıklı bulmamıştım. Çocuktum, 
büyüyordum ve kimse bana yaşadık-
larımın aynısını yaşayan, benimle aynı 
düşünen başka kadınların da olduğunu 
söylememişti. Tek başımayım zannedi-
yordum. Mutsuzdum, çünkü kız olmak 
yeteri kadar zordu. Bunu ilk defa 6 yaşın-
dayken fark etmiştim. Sınıftan bir çocuk 
dantelli iç çamaşırımı görmek istediğin-
de, ben de hayır demeyip göstermiştim. 
Bunun yanlış bir davranış olduğu kavra-
tılabilecek yaşta olmama rağmen henüz 
“ayıp” olduğunu bilmiyordum   ama eve 
gidip annemden güzel bir azar yediğim 
zaman bunun ne demek olduğunu anla-
yacaktım. Anlamadığım şey: aynı şeyi 
akranım olan oğlanlar yapınca kimsenin 
onlaraayıp demediğiydi.. Bunun sebebi-
ni iseyıllarca anlayamadım, anladıysam 
da kabullenemedim. 

Hayat hep biz kızlar için zordu. Yol-
culuk yaparken ağabeyimin çişi gelince 
araba durur bir ağaç bulunur sorun hal-
lolurdu, söz konusu ben olunca illaki bir 
benzin istasyonu için beklemek zorun-
daydım. Küçük yaştan itibaren “namus-
lu ve edepli” olması gereken bendim 
ve ergenliğim “kızlar öyle oturmaz”, 
“kızlar öyle konuşmaz” yaftalarını sor-
gulamakla geçti. Bir kız birkaç sevgili 
değiştirince arkasından rahatlıkla “oros-
pu” damgası vurulurken, erkeklere hiç-
bir şey diyen yoktu mesela. Kızlar cinsel 
ilişkiye girdiğinde artık “kadın” oluyor-
lardı ama erkek yine “erkek”ti. Bir kere 
kızlık zarı diye bir şey vardı. Kim ver-

mişti ona o adı? Hangi gerizekalı?
Ben büyüdükçe göğüslerim, kalça-

larımla birlikte sorunlarım da büyüdü. 
Sokakta attığım her adıma dikkat etmek 
zorunda kalırken; otobüste her türlü fi-
ziksel, sözel, psikolojik tacizle başa 
çıkmaya çalışırken –sanki kalan her şey 
mükemmelmiş gibi– “kız” olmak daha 
da yorucu hale geliyordu.

Liseyi bitirdiğimde artık emindim, 
Tanrı kadını ikinci planda durması için 
yaratmıştı. Kadın ve erkek ne fiziksel 
olarak ne de sosyal olarak hiçbir zaman 
eşit değildi –ki bana göre dinde de böyle 
bir eşitlikten söz edilemezdi.– Bir kere 
istesem de istemesem de erkek daima 
fiziksel olarak üstündü çünkü vücu-
dumdaki kas sistemiyle onunki bir de-
ğildi. Erkekler kabaydı, çirkindi, kadına 

dair olan hiçbir estetiğe sahip 
değildi. Bir kere kıvrımları 
yoktu, her yanında kıllar ve 
tüyler vardı. Zaten beğenil-
mek gibi bir dertleri de yok-
tu ki… Beğenilmek zorunda 
olan, toplumda kabul görmek 
için güzel olmak zorunda olan 
kadındı. Erkekse içlerinden 
birini beğenmekle mükellefti. 
Her hafta kolunu, bacağını, 
kaşını, bıyığını almasına ge-
rek yoktu; her sabah saçlarını 
düzeltip öyle evden çıkma-

sına gerek yoktu. Erkeklerin işi sadece 
kadına sahip olmaktı. Bir mekana gidil-
diğinde tüm hesabı ödeyerek topluma 
“kadının daima erkeğe muhtaç olduğu” 
mesajını verebilmek, bir hanımefendi-
nin kaldıramadığı ağırlığı taşıyabilmek, 
çözemediği matematik problemlerini 
çözebilmek bir erkeği daima “erkek” 
hissettiren olmazsa olmazlardandı. Ka-
dını koruyacak, karşılığında da ondan 
minnet görecekti.

Yıllar geçiyor ama sistem yine değiş-
miyordu. Patriyarka yine aynı patriyar-
kaydı. Kadınların konuşması gereken 
meseleleri mecliste, işte, kahvede er-
kekler tartışıyordu. Baş örtüsünü, kür-
tajı, kadın istihdam paketini… Adamın 
teki çıkıp da rahatlıkla “Hamile kadın-
lar seks mesajı veriyor” diyebiliyordu. 
Ya da bir başkası “Mini etek giydiyse 
tecavüze razı olsun” diyebiliyordu. Ben 
de en sonunda kabullendim. İçinde ya-
şadığım dünya erkek egemen bir dünya 
ve ben bir kadınım. Feminist Politi-
ka’yla tanıştıktan sonra bu kabullenişe 
yeni bir sayfa açmış oldum. Her şeyden 
önce yalnız olmadığımı gördüm. Sade-
ce bunu düşününce bile kadınlığımı bir 
kez daha sevip kabullendim. Dahası ar-
tık kim olduğumu, ne istediğimi ve ka-
dın olmanın ne demek olduğunu biliyo-
rum. Sorduklarında “evet feministim” 
diyebiliyorum.  

Merve Kızılay

NASIL FEMİNİST OLDUM?
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Femini(te)st
1. Hangisi KKTC’li feminist   
milletvekilidir?
a) Gülşen Orhan
b) Doğuş Derya 
c) Ganire Paşayeva
d) Aysel Tuğluk

2. TV Programında “güler 
yüzlü” kadın katillerini konuk 
eden kişiye ne denir?
a) Hayvan
b) Hayvanlara hakaret et-
meyelim, türcülük yapmayalım 
lütfen! 
c) Bak geliyo terlik!
d) Seda Sayan

3. Yeni Türk Ceza Kanunu’n-
da aşağıdakilerden hangisinin 
kaldırılmasıyla kadın ve çocuğun 
beyanına göre hazırlanan tek 
hukuki araç ortadan kalkmıştır?                                                 
a)  Sarkıntılık kavramı                                                                   
b)  Hapis cezası                                                                  
c)  Adli Tıp Raporu                                                          
d)  Torba yasa

4. Hangi kentteki İdare Mah-
kemesi, eşbaşkanlık uygulaması 
için yürütmenin durdurulması ka-
rarını vermiştir?
a) Ankara
b) Van
c) Gümüşhane
d) Diyarbakır 

5. Hangisi Hindistan’ın ilk 
trans haber sunucusudur?
a) Kamini Roy
b) Padmini Prakash
c) Barnita Bagchi
d) Madhu Purnima Kishwar

6. Aşağıdakilerden hangisi 
feminist öğeler barındıran distop-
ya türünde roman değildir?
a) Damızlık Kızın Öyküsü
b) Swastika Geceleri
c) Kardeşimin Hikayesi
d) Mülksüzler

7. Aşağıdakilerden hangisi 
Feminist Politika dergisinin ilk sa-
yısının dosya konusudur?
a) Neo-liberalizm, AKP ve   
kadın emeği
b) Cinsel özgürlük: Olanaklar 
ve sınırlılıklar
c) Güncel feminist politika
d) Erkeklerden alacaklıyız

8. Hangisi feministlerin eyle-
minde işitilmez?
a) Erkeklerin koca sesleri, 
cinsiyetçi sözleri. 
b) Bebek ağlaması
c) Kendin yat kuluçkaya!
d) Pankartı kim getirecekti?

9. Hangisi Tahran’da ruj sür-
mesi nedeniyle 16 yaşında bir 
kadının vurulmasını protesto için 
kendisini yakan İran’lı kadın tıp 
doktorudur?
a) Bahareh Hedayat
b) Homa Darabi
c)  Zahra Eshraghi
d) Roya Toloi

10. Isıya güdümlü anne ter-
liğinden sonraki en büyük icat 
olan cinsiyetçiliğe güdümlü kadın 
ayakkabısının mucidi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
a) Kholoud Bidak
b) Mülkiye Birtane 
c) Aylin Nazlıaka
d) Caroline Lucas

11. Sabiha Derviş Sertel kim-
dir?
a) “Tevfik Fikret - Mehmet 
Akif Kavgası”nın yazarıdır.
b) Gazeteciliği meslek olarak 
benimsemiş Türkiyeli ilk kadın 
yazarıdır.
c) Çocuk Ansiklopedisini ha-
zırlayan yazarlardan biridir.
d) Hepsi.

12. Zabel Yesayan kimdir?
a) Üniversiteye giden ilk 
Ermeni kadın unvanının sahibi, 
Sorbonne’da edebiyat ve felsefe 
eğitimi alan, ilk şiirini 17, ilk ro-
manını 25 yaşında yayınlayan, Er-
meni gazetelerinde kadın sayfası-
nı hazırlayan, makalelerinde, hem 
Ermeni cemaatinin, hem Osmanlı 
toplumunun ilk feminist çıkışları-
nı yapan, ilk kadın örgütlenmele-
rinde adı olan ve kendisini antimi-
litarist feminist olarak tanımlayan 
kadındır.
b) “İntikam ve kin prangaları-
na vurulmuş kolu kanadı kırık 
ruhum, bir kez de hak ve adalet 
fikirlerine gömülüp ezim ezim 
eziliyor” ve “Ruhum birden pran-
galarından kurtuluyor. Güçlü, der-
in ve ele geçirilemez bir duygu, in-
sanlığın sefaletine dair bir hüzünle 
el ele verip bütün benliğimi sarıp 
sarmalıyor. Sanki asırlık bir ses 
içimde avaz avaz yükseliyor; ata-
larımın barışçı, aydınlık ve affed-
en ruhunu gururla selamlıyorum” 
sözlerinin sahibidir.
c) 1915’te “yok edilecek” 
234 Ermeni aydını listesindeki tek 
kadın ve o kara listeden sağ kur-
tulmayı başaran birkaç isimden 
biridir.
d) Hepsi.

1. b, 2. d, 3. c, 4. d, 5. b, 6. c, 7. a, 8. a, 
9. b, 10. c, 11. d, 12. d
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Muhafazakârlık üzerinden söz üretmek Ortadoğu’nun özgün yapısı için yetersiz 
kalıyordu, diğer yandan feministler olarak Ortadoğu’da yaşananlara ilişkin söz 
üretmemiz gerekliliğinin farkındaydık

Sosyalist Feminist Kolektif’ in 7. kampı

Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz 
kampımızı, 28-31Ağustos 
tarihleri arasında, Dikili’nin 
Bademli Köyü’nde gerçek-

leştirdik. Dört gün süren kamp boyunca 
konuşacak tartışacak çok şey vardı. 

Kampımızın ilk günü Sosyalist Fe-
minist Kolektif’in örgütlü olduğu kent-
lerin kendilerine ilişkin son bir yıla dair 
bilgilendirmeleriyle başladı. Bilgilen-
dirme toplantısının ardından gerçekleş-
tirilen ilk oturum “Ortadoğu – Kadın” 
başlıklı oturumdu. Burada öncelikle 
Barış İçin Kadın Girişimi’nin faaliyet-
leriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu 
bilgilendirmenin ardından tartışılan te-
mel konu Ortadoğu’ya ilişkin feminist 
bir sözün nasıl kurulacağına dairdi. 
Muhafazakârlık üzerinden söz üretmek 
Ortadoğu’nun özgün yapısı için yeter-
siz kalıyordu, diğer yandan feministler 
olarak Ortadoğu’da yaşananlara ilişkin 
söz üretmemiz gerekliliğinin farkınday-
dık. Bu başlık altında “feminist teori, 
söz üretmeye yeterli bir zemin mi yoksa 
değil mi” konusu tartışıldı. Ortadoğu’ya 
ilişkin geniş bir analiz yapmak gerekli-
liğinin altı çizildi.

İkinci gün “Kadın Cinayetlerine 
Karşı İsyandayız” kampanyası ile ilgi-

li bilgilendirmeyle baş-
ladı. Burada SFK’nın 
politik tutumunun altı 
çizildi. Kadın cinayet-
lerine ilişkin politikamı-
zın temelini “Aile değil 
kadınız!” sloganının 
yansıttığı vurgulandı. 
Ayrıca cinayete giden 
sürecin aile içindeki şid-
detle başladığı, dolayı-
sıyla cinayetler üzerine 
odaklanmak yerine bu 
şiddete giden yolu teşhir 
etmenin önemli oldu-
ğunun altı çizildi. 6284 
sayılı kanunun uygulamadaki yeter-
sizliğinden bahsedildi ve “Meclis acil 
toplansın!” kampanyasının somut talep-
leri tartışıldı. Üzerinde en çok durulan 
konu, kadın cinayetlerine ilişkin söz 
üretirken, bu sözün cinayet odaklılıktan 
farklılaşması oldu. Tokattan cinayete 
giden süreç, tüm arka planıyla politik-
leştirilmeli dendi.

İkinci günün bir diğer oturumu da 
Ortadoğu politikaları ve feminizm üze-
rineydi. Ortadoğu’daki savaş, uluslara-
rası dengeler ve Rojava Devrimi konu-
şuldu.

Günün kalan kısmını kampanyalarla 
ilgili oturumlar oluşturdu. Jineoloji kav-
ramı ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı. 
Jineolojinin batının aydınlanma felse-
fesine yönelik eleştiriden beslendiği ve 
rasyonalizmin dondurup kutuplaştırdığı 
ikiliklere karşı çıktığından bahsedildi. 
Jineolojinin siyaset felsefesi bağlamın-
da yer aldığı konumla ilgili bilgilendir-
meler yapıldı. Rojava’da teori ve prati-
ğin birlikte yaşandığı bir deneyime dik-
kat çekildi ve jineolojinin aynı zamanda 
tarihsel bir analiz olduğunun altı çizil-
di.  Feminizmle ortaklaştığı ve çatıştığı 
alanlar tartışıldı.
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Diğer bir oturumun başlığı “Kent 
ve Kadın”dı. Kent hareketleri ve femi-
nizmin ilişkisi üzerine tartıştık. Kentin 
kontrolünün kimin, kadınların kontrolü-
nün kimin elinde olduğu noktası üzerin-
den bir paralellik söz konusuydu. Kent 
ve kadın bağlamının, SFK’nin daha 
önceki “Aile dışında hayat var” kam-
panyasıyla da bağlantılı olduğunu ko-
nuştuk. Çünkü temel mesele kadınların 
hanelere hapsedilmesi, diğer bir yanıyla  
kamusal alanlardan dışlanmalarıyla il-
giliydi. AKP’nin aileye ve kentlere iliş-
kin neoliberal politikalarının birbiriyle 
doğrudan bağlantısı olduğuna dikkat 
çekildi. Bu dönüşüme ilişkin söz üret-
menin gerekliliğinde ortaklaştık. Çünkü 
muhafazakâr aile ideolojisi, muhafa-
zakâr neoliberalizmden besleniyor.

Üçüncü gün örgütlenmeye ilişkin 
bir oturumla başladı. Oldukça hararetli 
tartışmaların yaşandığı örgütlenme otu-
rumunda feminist örgütlenme ilkeleri 
tartışıldı. Bir diğer oturum da “kadının 
beyanı esastır” ilkesinin tartışıldığı otu-
rumdu. Taciz konusunu tartışırken yön-
tem, kavramsal çerçeve ve eylemliliğin 
bir arada ele alınması gerekliliği tartı-
şıldı. Öncelikle tacize uğrayan kadının 
konuyu nasıl tartışılmasını istediğinin 
göz önünde tutulması gerekliliğine dik-

kat çekildi ve ardından taciz olayıyla il-
gili, biçimine anlatıcının karar vereceği 
bir bilgilendirme yapılmasının gerekli-
liğinden bahsedildi. Bir taciz olayıyla 
karşılaşıldığında kadınla dayanışırken 
feminist yöntemlerin neler olabileceği 
konuşuldu.

Kampın dördüncü günü kampanya 
örgütlenmelerine ve bu kampanyala-
ra ilişkin atölyelere ayrılmıştı. Kent 
kampanyası üzerinden “özgür kentler, 
özgür kadınlar” fikrinin çıkış noktası 
olabileceği konuşuldu. Buradaki temel 
amacımızın özgürleştirici mekânlar ara-
cılığıyla kadınların evleri dışında da var 
olabilmesi yönünde bir değişim olduğu 
belirtildi. Bir diğer atölye de SFK bellek 
atölyesiydi. Yine örgütlenmeyle birlikte 
düşünülebilecek bu atölyede deneyim 
aktarımını kolaylaştırıcı mekanizmalar 
üzerine tartışıldı. 

Elbette kamp boyunca sadece top-
lantılar yapmadık. Farklı illerden bi-
raraya gelmiş kadınlardık ve yıl içeri-
sinde yaptığımız genel üye toplantıları 
dışında tüm iller buluşabildiğimiz dört 
günümüz vardı. Kampta birbirimizi 
daha yakından tanıma fırsatımızı değer-
lendirmek için bolca sohbet ettik. Tüm 
yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak 
için aralarda hamakta uyuduk, denize 
girdik, güneşlendik ve dansettik. Bir 
gece Filmmor’un “70, 80, 90, Masum, 
Küstah, Fettan” belgesel filmini hep be-
raber izledik.   

Böylece bir kampı daha arkamızda 
bırakmış olduk. Feminist politikanın 
her daim eleştirilerden beslendiğini, bu 
eleştiriler sayesinde yeniden yeniden 
güçlendiğini akılda tutarak… Yaşasın 
kadın dayanışması! Yaşasın feminist 
mücadelemiz! 

Kentin kontrolünün kimin, kadınların kontrolünün 
kimin elinde olduğu noktası üzerinden bir paralellik 
söz konusuydu. Kent ve kadın bağlamının, SFK’nin 
daha önceki “Aile dışında hayat var” kampanyasıyla 

da bağlantılı olduğunu konuştuk. Çünkü temel mesele 
kadınların hanelere hapsedilmesi, diğer bir yanıyla da 

kamusal alanlardan dışlanmalarıyla ilgiliydi
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Nepal, Katmandu’da 13-18 Mart 
2016’da, binlerce kadının katılımıyla 
düzenlenecek olan 2. Dünya Kadın 
Konferansı’nın hazırlıkları devam edi-
yor. Konferans öncesi düzenlenen kıta 
toplantıları kapsamında 27-28 Eylül 
günlerinde Diyarbakır’da “Ortadoğu 
Bölge Hazırlık Toplantısı” yapıldı. 3-9 
Ekim tarihleri arasında Almanya’da 
düzenlenecek yeni toplantıda ise Kıta-
lardan gelen görüşlerin değerlendiril-
mesi kararı alındı.

Demokratik Özgür Kadın Hareke-
ti (DÖKH) ve Sosyalist Kadın Mec-
lisi’nin (SKM) öncülüğünde Bağlar 
Belediyesi Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen toplantıya Türkiye, Filistin, 
Afganistan, Mısır, Lübnan, Tunus, Al-
manya ve Rojava’dan kadınlar katıldı. 
Toplantıya katılan kadınlar Kobanê 
sınırını da ziyaret etti. 

Ortadoğulu kadınlardan 
Kobanê direnişine destek

Kışanak: Korkmayacağız, 
kaçmayacağız...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
Eş Başkanı Gültan Kışanak, Rojava’da 
direnen kadınlar adına konferansa ka-
tılan kadınları selamlayarak, İŞİD’in 
en fazla kadınlar için tehlike oluştur-
duğunu söyledi. Kışanak, “Bedeli ağır 
olsa da korkmayacağız, kaçmayaca-
ğız, tüm insanlık adına ve kadınlar adı-
na bu mücadeleyi kazanacağız” dedi. 
Dünya Kadın Buluşması’nın Genel 
Koordinatörü Monica Gaertner ise ko-
nuşmasında, “Dünyadaki tüm insanlar 
Kobanê’deki durumu korkuyla izliyor-
lar. Ama buradaki mücadele kadınlar 
için bir başkaldırı mesajıdır” diyerek, 
direnişi selamladı.

Türkiyeli feministler 
“Feminism in London”daydı 

“2008’den bu yana Londra’da dü-
zenlenen “Feminism in London” konfe-
ransı 25 Ekim Cumartesi günü yapıldı. 
Bağımsız feministleri ve kadın grupla-
rını buluşturan konferansta bu yıl, “Tür-
kiye’de Patriyarkaya Karşı Mücadele: 
Istanbul Feminist Kolektif” başlıklı ayrı 
bir atölye yapıldı. İstanbul Feminist Ko-
lektif adına atölyeye katılan Türkiyeli 
feministler izleyicilerle deneyimlerini 
paylaştı. Ayşegül Taşıtman, Begüm Acar 
ve Deniz Ulusoy Türkiye’de erkek şid-
detiyle mücadele, feminist örgütlenme, 
ücretli ve ücretsiz kadın emeği konula-
rında birer sunum yaptı. 

Kadına şiddet katlanarak artıyor

Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan 
Burcu Karakaş imzalı habere göre ge-
çen yıl 228 kadının öldürüldüğü Türki-
ye’de bu yıl tablo daha da kara. İlk 9 
ayda geçen yılın rakamlarına ulaşılır-
ken, erkek vahşetinden Suriyeli mül-
teci kadınlar da nasibini aldı... Erkek 
şiddetinin hız kesmediği Türkiye’de, 
2014’ün ilk 9 ayında 207 kadın cinayeti 
işlendi. Geçen seneye göre artan erkek 
şiddeti, yalnızca geçtiğimiz ay “namus” 
bahanesiyle 23 kadının canını aldı. Tab-
lo oldukça vahim; bu yılın henüz ilk 9 
ayında geçtiğimiz yılın ölüm sayısına 
ulaşıldı. Uzmanlar, yürürlüğe giren yasa 
ve sözleşmelere rağmen cinayetlerin 
önüne geçilememesini uygulamada ya-
şanan eksikliklere ve yetkililerin üzeri-
ne düşeni yapmamasına bağlıyor.

Bir ayda 23 cinayet
Resmi olmayan rakamlara göre, 

2013 yılında 214 kadın, çevresindeki 
ya da tanımadığı erkekler tarafından 
öldürüldü. 2014’e dair tablo ise duru-
mun geçen seneye göre daha vahim ol-
duğunu ortaya koydu. Sadece Eylül ayı 
içinde 23 kadın erkek şiddetinin kurbanı 
oldu. Geçen seneye kıyasla artış göste-
ren kadın cinayetleri tablosuna, bu yıl 
ülkelerindeki savaştan kaçarak Türki-
ye’ye sığınan Suriyeli mülteci kadınlar 

da eklendi. 18 Eylül’de Şanlıurfa’da 30 
yaşlarında bir kadın sokakta ölü bulu-
nurken, 20 Eylül’de Diyarbakır’da bir 
başka Suriyeli kadın eşiyle tartıştıktan 
kısa bir süre sonra tabancayla vurulmuş 
halde bulundu. Eylül ayındaki kadın 
cinayetlerinin failleri olan erkekler, en 
çok bıçak ya da tabanca ve tüfek gibi 
ateşli silahlar kullandı. Bianet’in erkek 
şiddeti çetelesine göre, geçtiğimiz ay 
kadınların yüzde 8.7’si tedbir kararları-
na rağmen cinayete kurban gitti. Yüzde 
13’ü ise boşanmak istediği ya da boşan-
dığı kocasıyla barışmak istemediği için 
“namus” bahanesiyle, yüzde 8,7’si ise 
“birliktelik teklifini reddettikleri” için 
öldürüldü.

20 Temmuz’da sokağa 
Kadın cinayetlerine karşı isyanla 

oluşturulan Kadın Cinayetlerine Karşı 
Acil Eylem Grubu’nun çağrısıyla soka-
ğa çıkan kadınlar 20 Temmuz günü, saat 
14.00’te, İstanbul’da Kadıköy’de  eylem 
yaptılar. Aynı gün içerisinde diğer iller-
de de eylemler gerçekleştirildi. Yapılan 
basın açıklamasında meclisin, kadın ve 
trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü 
toplanması ve bu toplantıda, kadın örgüt-
lerinin belirlediği cinayetleri önleyebile-
cek temel şartlar doğrultusunda acil bir 
eylem planı oluşturması talep edildi. 

TÜRKİYE’den
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Her gün kocası, babası, erkek 
kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak is-
tediği kocası/sevgilisi, müşterisi tara-
fından öldürülen kadınların ve trans 
kadınların haberleri gelmeye devam 
ederken, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam “Devlet ko-
ruması altındaki kadınlar öldürül-
müyor” açıklamasını yaparak AKP 
iktidarının kadın cinayetlerindeki so-
rumluluğunu reddetmeye çalışmıştı. 
İstanbul’da bir araya gelen feminist 
örgütlerden, kadın örgütlerinden, 
LGBTİ örgütlerden, siyasi partiler-
den, demokratik kitle emek ve mes-
lek örgütlerinden yaklaşık 50 kadın, 
kadın cinayetlerine, erkek şiddetinin 
cezasız kalmasına, kadınları aileye 
mecbur bırakan politikalara karşı 
ortak harekete geçme kararı aldı. İlk 
eylemi Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde 
yapan kadınlar 10 Temmuz’da, İstan-
bul Cağaloğlu’ndaki müdürlük bina-
sını işgal edip Meclis’in olağanüstü 
toplantı yapmasını istedi. 

Girişte güvenlik görevlileri ve 
çalışanların engellemesine rağmen 
turnikelerden atlayan kadınlar üst 
kata çıktı. Kadınlar slogan ve döviz-

lerle üst katın penceresinden “Her 
yerde kadın cinayeti, meclis olağa-
nüstü toplansın #KadinKatliamiVar” 
pankartı açtı. Kadınların taşıdığı dö-
vizlerde “Ayşenur İslam kimin ba-
kanı?”, “Nefret öldürüyor”, “Aileyi 
koruma cinayetleri engelle” yazar-
ken kadınlar yaptıkları konuşmalarda 
“Kadınlar koruma altındayken öldü-
rülmüyor” diyen Aile Bakanı, kadın 
cinayetleri açısından bakanlığını “te-
mize çekmeye” çalışıyor dediler.

Feminist, sosyalist, anarşist gruplar-
dan, Kürt hareketinden, demokra-
tik kitle örgütleri ve sendikalardan 
100’ü aşkın kadın, Barış İçin Ka-
dın Girişimi’nin çağrısıyla 3 Ekim 
Perşembe günü, Suruç’a gitti. Sınır 
nöbetine katılmak, IŞİD militanları 
ve mühimmat geçişine engel olmak, 
tampon bölge planı adı altında köy-
lerin boşaltılmasına karşı çıkmak, 
gıda ve eşya desteğinde bulunmak, 
bölge halkı ve iki kat tehdit altın-

da olan kadınlarla dayanışmak için 
bölgeye giden kadınlar, 7 Ekim Salı 
günü, İstanbul’a döndüler. Sınırda 
IŞİD’in saldırılarına, aralıksız süren 
bombardımanlara, sınırın bu yakası-
na düşen havan toplarına, kadınların 
yokluklarına, Türkiye devletinin 
panzer ve gazına, köy boşaltmaları-
na tanıklık eden kadınlar, bölge hal-
kı ve kadınlarla görüştüler, sınır ve 
köy nöbetlerine katıldılar ve tasnif 
işleriyle ilgilendiler. 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işgal 
edildi: #KadinKatliamıVar

Kadınlar barış için Suruç’a gittiler

Pınar Selek’in on altı yıldır yargılandığı da-
vada, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin müebbet ha-
pis kararını bozmasından sonra İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma 3 Ekim’de 
görüldü. Uluslararası İnsan Hakları Federasyo-
nu, Uluslararası Yazarlar Birliği Genel Merkezi 
ve ABD temsilcileri, Strazburg Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı, Strazburg Üniversitesi Başkan 
Yardımcısı, milletvekilleri, sanatçılar, aydınlar, 
LGBTİ ve feminist aktivistler ile insan hakları 
örgütleri temsilcilerinin izlediği duruşmada, Pı-
nar Selek’i yaklaşık otuz avukat temsil etti. Özel 
yetkili mahkemelerin kaldırılmasıyla birlikte da-
vayı ilk defa gören İstanbul 15. Ağır Ceza Mah-
kemesi, Yargıtay’ın Pınar Selek hakkında verilen 
müebbet hapis cezasını bozmasına ilişkin kararı-
na uydu. Böylece Pınar Selek hakkında verilmiş 
olan mahkumiyet kararı ortadan kalkmış oldu. 
Yargıtay Bozma Kararını, mevcut delil duru-
munu ve geçmişte verilen beraat kararlarını da 
göz önünde bulundurduğunu belirten mahkeme 
heyeti, Pınar Selek hakkındaki yakalama kararı-
nı da kaldırdı. Savcılık makamının mütalaasını 
hazırlaması için, mahkeme duruşmayı 5 Aralık 
2014 tarihine erteledi.

Pınar Selek hakkındaki 
mahkumiyet kararı 
kaldırıldı

Sarkıntılığa karşı süper 
koruyucu!

Sokakta, lokantada, vapurda, otobüste, iş ye-
rinde, tanıdığınız, tanımadığınız, hoşlandığınız, 
hoşlanmadığınız bazı erkekler tarafından ellen-
mekten, omuzlanmaktan, çimdiklenmekten, do-
kunulmaktan bıktınız mı? Baygın ya da saldırgan 
bakışlarla süzülmek, sözle taciz edilmek, isteme-
diğiniz şeylere zorlanmak, canınıza tak mı dedi? 
Bütün bu sorulara cevabı “evet” olan kadınlar 
için, İstanbul Feminist Kolektif, Taksim’de bir 
stand açtı. Ekim ayında açılan standta kadınlara 
göz süzen, peşine takılan, laf atan, bıyık buran, 
yalanan, süzen, elleyen, koklayan, saldıran tüm 
erkeklere karşı küçük ama etkili bir silah satışa 
sunuldu. Paslanmaz çelikten, nikel-krom ala-
şımlı, 7 cm uzunluğundaki mor iğneler, kadınlar 
tarafından kapışıldı!

TÜRKİYE’den
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Boğaz Köprüsü’nde tezkere protestosu
Kadınlar, 2 Ekim Perşembe günü, 

Boğaziçi Köprüsü’nde eylem yaparak, 
savaş tezkeresinin geri çekilmesini is-
tedi. IŞİD çetelerinin katliamlarını da 
protesto eden kadınlar, “Tezkere ve 
IŞİD’e destek, savaş ve kadın katlia-
mı demektir. Barış böyle olmaz” yazılı 
pankartı köprüden sarkıttılar. Yarım 
saat süren eylemin ardından gözaltına 
alınan kadınlar sağlık kontrolleri ve 
ifadelerinin ardından serbest bırakıl-
dı. Gözaltına alınan 16 kişi arasında 
bulunan avukat Züleyha Gülüm, “Bu 
tezkerenin Kobane’nin işgali anlamına 
geleceğini, halkın iradesini ihlal ede-
ceğini söylüyoruz. Türkiye’nin kendi 
sınırları dışında bir yeri işgal etmesi 
IŞİD’e karşı değil, halka ve halkın ira-
desine karşı gelecektir. Oradaki sava-
şın kadın katli üzerine kurulu olduğu-
nu, IŞİD’in kadınları kaçırıp tecavüz 
ettiğini biliyoruz. Tezkereyle ortaya 
çıkacak yeni bir savaşla, kadın katli-
amları ve tecavüzler artacaktır” dedi. 

Barış İçin Kadın Girişimi’nden Fi-

liz Karakuş ise, karma kadın grubunun 
köprüde yaptığı eylemin amacını şöy-
le anlattı: “Tezkerenin anlamını daha 
önceden de biliyoruz; tezkere Türki-
ye’nin işgal anlamına gelecek adımlar 
atabilmesi sonucunu doğuruyor. Tam-
pon bölge ise başta Kürtler olmak üze-
re tüm Ortadoğu halklarının yaşamı 

üzerinde olumsuz sonuçlar doğuracak. 
IŞİD kadın düşmanı ve sürekli kadın 
katliamı yapan bir örgüt. Hem Şengal 
hem Kobane’de yerinden edilenlerin 
büyük çoğunluğunun kadın olduğu-
nu görüyoruz. Hükümeti tezkere ve 
IŞİD’e dolaylı  destek politikaları ne-
deniyle protesto ediyoruz.” 

Kadınların tepkisi Seda Sayan Show’u yayından kaldırttı
Boşanmak isteyen Hasret Kara’yı 

tornavidayla 43 yerinden yaralayan 
Yakup Kara’yı Kanaltürk’te yayınla-
nan programına konuk eden Songül 
Karlı’nın ardından, birlikte olduğu 
beş kadından ikisini öldüren katil koca 
Sefer Çalınak da Seda Sayan Show’a 
katıldı. Çalınak, Show TV’de yayın-
lanan programda Seda Sayan’ın “Hiç 
bu kadar güler yüzlü katil gördünüz 
mü?” nazireleri arasında ağırlandı. 
Kadın katilini açıkça öven ve prog-
ram boyunca kadınlara yönelik şiddete 

yataklık eden Seda Sayan’a kadınla-
rın tepkisi gecikmedi. Yayın sırasında 
telefon, mail ve sosyal medya aracılı-
ğıyla öfkelerini dile getiren kadınlar 
aynı zamanda RTÜK’e de şikayette 
bulundular. Kadın Cinayetlerine Karşı 
Acil Eylem Grubu’nun çağrısıyla bir 
araya gelen kadınlar, 5 Eylül Salı günü 
Seda Sayan’ı ve Show TV’yi, Sefaköy 
Ciner stüdyoları önünde protesto etti. 
Tepkilerin büyümesi üzerine, RTÜK 
tarafından incelemeye alınan progra-
mın baş sponsoru olan Schafer spon-

sorluktan çekildiğini açıkladı, RTÜK 
tarafından Show TV’ye para cezası 
kesildi. Üst Kurul, Sayan’ın mevzu-
atın “suç işlemeyi ve suçluyu övücü 
nitelikte program yapma”, “toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınla-
ra yönelik baskıları teşvik ve kadını 
istismar etme” ilkelerini ihlal ettiğini 
kayda geçirdi. Tepkilerin dinmemesi 
üzerine Show TV yönetimi programı 
yayından kaldırma kararı aldı.

Vegan feministler; doğanın, hayvanların 
ve kadınların özgürlüğü için buluştu

Doğanın ve hayvanların sömü-
rülmesi ile kadınların sömürülmesi 
arasında bağ kurarak türcülüğe 
ve erkek egemenliğine karşı mü-
cadeleleri kesiştiren Vegan Fe-
ministler, 11-13 Temmuz 2014 
tarihleri arasında Muğla/Akyaka 
Orman Kampı’nda Vegan Femi-
nist Kamp’ın ilkinde buluştular. 
Kamp boyunca veganlık, femi-
nizm, savaş, barış, annelik, top-
lumsal cinsiyet, heteroseksizm, 
ekoloji, kent ve tarım politikaları 
gibi bir çok konuyu içeren atölye 

çalışmalarında heteroseksist-kapitalist 
patriyarka koşullarında doğanın, ka-

dınların ve hayvanların sömürüsünün 
nasıl kesiştiği, bu sömürü biçimleri-

nin gündelik hayatlarımızda nasıl 
yankı bulduğu ve bu sömürü iliş-
kilerine karşı vegan feminist bir 
direnişin imkanları üzerine tar-
tışmalar gerçekleştirdiler. Vegan 
feministler üç günlük kamp sonu-
cunda, yapılan tartışmalardan ha-
reketle bir sonuç bildirgesi kale-
me aldılar. (Sonuç bildirgesi için 
http://veganfeministler.blogspot.
com.tr/ adresini ziyaret edebilir-
siniz).

TÜRKİYE’den
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Atatürk Havaalanı’nda Kobanê eylemi: 50 gözaltı
Savaşa Karşı Kadın İnisiyatifi, 9 

Ekim Perşembe günü, saat 19:00’da, 
Atatürk Havalimanı dış hatlar bölümün-
de IŞİD’in Kobanê’de kadınlara tecavüz 
ederek, köleleştirerek gerçekleştirmek 
istediği katliama karşı pankart açarak 
eylem yaptı. “IŞİD öldürüyor! AKP Ge-
çit Veriyor! Dünya Seyrediyor! Kadınlar 
Direniyor!” gibi pankartlar açarak kat-
liamı protesto eden kadınlardan 46’sı 
gözaltına alındı. Havaalanında bulunan 
kolluk kuvvetlerinin küfür ve hakaret-
lerle üzerilerine saldırdığı kadınlara sö-
zel, cinsel ve fiziksel şiddet uygulandı. 

Gözaltında, bindirildikleri otobüste, 
götürüldükleri Bakırköy Devlet Hasta-
nesi Kadına Yönelik Şiddet ve Rehabi-
litasyon Merkezi’nde de kolluk kuvvet-
lerinin şiddet uygulamaya devam ettiği 

kadınlar, Savaşa Karşı Kadın İnisiyatifi 
imzasıyla bir açıklama yaparak taciz ve 

şiddeti kınadıklarını, yasal süreci başla-
tacaklarını kamuoyuna duyurdu. 

Kadınların mücadelesi sonuç verdi, 
Yakup Kara tutuklandı

Hasret Kara’yı 43 yerinden yaralayan 
eşi Yakup Kara’nın yargılandığı davada 
kadınların itirazı sonucunda tutuklama 
kararı çıktı. Karar açıklandığında Kadın 
Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Grubu da 
adliye önünde eylemdeydi.

Daha önce defalarca şiddete maruz ka-
lan Hasret Kara, eşi Yakup Kara tarafından 
tornavidayla yaralanmıştı. Aldığı ölümcül 
darbelere rağmen Hasret Kara’nın eşi 
serbest bırakılmış, buna karşı yapılan iti-
razlar da reddedilmişti. 26 Ağustos Salı 
günü Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Ey-
lem Grubu, İstanbul Anadolu Adliyesi’nin 
önünde bir basın açıklaması yaparak suç 
duyurusunda bulundu ve Yakup Kara’nın 
serbest bırakılmasına itiraz ettikleri dilek-
çeyi, Hasret adına tekrar savcıya verdiler. 

İtiraz dilekçesine yanıt gecikmedi. Mah-
keme, Hasret Kara’yı öldürmeye teşebbüs 
eden ve tutuksuz yargılanan Yakup Ka-
ra’nın tutuklanmasına karar verdi. 

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem 
Grubu’nun yaptığı açıklamada “Bu kara-
rı aldırmak için bu kadar çaba göstermek 
zorunda kalmamız utanç verici. Bu durum 
bize gösteriyor ki koruma kararını ciddi-
yetle uygulamak için, karakolların göre-
vini yapması, mahkemelerin potansiyel 
katilleri bırakmaması için ortalığı ayağa 
kaldırmak gerekiyor. Her gün beş kadının 
öldürüldüğü Türkiye’de Meclis’in olağa-
nüstü toplanması gerekirken, hâlâ kadın 
katliamlarını önlemek için acil eylem pla-
nı çıkarılmış değil. Meclis toplansın, Acil 
önlem alınsın!” denildi.

Öldürülen kağıtsız göçmen Jesca için 
eylem yapıldı

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem 
Grubu, İstanbul Kurtuluş’ta erkek şiddetine 
uğrayarak hayatını kaybeden göçmen Jesca 
Nankabirwa için eylem çağrısı yaptı. Bir yıl 
önce geldiği Türkiye’de işçi olarak çalışan, 
Ugandalı iki çocuk annesi Jesca Nanka-
birwa, 6 Eylül günü evinden çıkmış ve bir 
hafta sonra cesedi arkadaşlarının çabala-
rıyla, Yenibosna Hastanesi’nin morgunda 
bulunmuştu. Jesca’nın ölümü, kayıtlara 
‘şüpheli ölüm’ olarak geçse de arkadaşları 
Nankabirwa’nın birden çok erkeğin teca-
vüzüne uğradıktan sonra öldürüldüğünü 

iddia etmişlerdi. Katil zanlısının delil ye-
tersizliği nedeniyle serbest bırakılmasını 
kınayan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil 
Eylem Grubu, kağıtsız göçmen kadınların 
uğradıkları ayrımcılığa karşı ses çıkarmak 
için 21 Eylül Pazar günü, Kurtuluş’ta ey-
lem yaptı.

“Bize uzak, bizden 
olmayanların 
savaşı değil”

7 Ekim Salı günü, AKP’nin Kadı-
köy’deki ilçe binası önünde bir basın 
açıklaması yapan kadınlar, gözlemlerini 
ve yaşadıklarını şu cümlelerle aktardılar: 
“Ortadoğu’da İslam’ı referans aldıkları 
iddiasıyla kadınları kıskaca alan, yaşam 
alanlarını daraltan, direnme haklarını 
yok sayan ve katleden erkek egemen ha-
reketlerin/rejimlerin karşısında katılımcı 
demokrasiyi, kadınların özgürlük müca-
delesini kendisine temel almış olan Ro-
java/Kobanê’ye yönelen saldırılar kar-
şısında kaygılı ve öfkeliyiz. Yaşananlar 
sınırın öte yakasında, bize uzak, bizden 
olmayanların savaşı değil. Biz kadınlar, 
sesimizi Kürt halkının sesine katarak 
böyle barış olmaz diyoruz ve tüm ka-
dınları Kobanê direnişiyle ve Kobanê’de 
direnen kadınlarla dayanışmaya çağırı-
yoruz!”

TÜRKİYE’den
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Din baskısının “ılımlısı” olmaz: 
Kadınlar laiklik için örgütleniyor

Irak-Şam İslam Devleti Örgütü’nün 
(IŞİD)  yaz aylarından itibaren önce Irak, 
sonra Suriye’de Sünni Müslüman olmayan 
gruplara karşı başlattığı vahşi katliam, as-
lında Arap Baharı’ndan beri tartışılagelen 
“Radikal İslam’a karşı ılımlı İslam mı?” 
sorusunu yeniden dünyanın gündemine 
oturttu. 11-12 Ekim’de Londra’da düzenle-
nen “Dindar Sağ, Laiklik ve Sivil Haklar” 
konferansı, dindar sağın küresel boyutta 
yükselişini, devlet aygıtının ve kamu ku-
rumlarının yönetimini ele geçirişini ve sivil 
haklar ve özgürlüklere yönelttiği tehditle-
ri tartışmak için örgütlendi. Konferansın 
konuşmacıları arasında erkekler bulunsa 
da, hem örgütleyiciler hem de katılımcılar 
çoğunlukla feminist aktivistlerden oluşu-
yordu. Afganistan’dan Mali’ye hemen her 
Müslüman ülkeden gelen katılımcılar, din-
dar sağın laikliğe yönelik saldırılarını ve bu 
saldırıların kadınların hayatını nasıl etkile-
diğini, şeriat yasalarından örtünmeye, ifa-
de özgürlüğünden İslamofobi ve ırkçılığa, 
dini eğitimden üreme haklarına kadar pek 
çok farklı açıdan ele aldılar.   

Konferans örgütleyicilerinden Cezayir-
li feminist Marieme Hélie-Lucas, neden 
“gericilik” yerine “dindar sağ” kavramını 
kullandıklarını, “Dindar sağ diyerek, bah-
settiğimiz şeyin dinle değil, tamamen siya-

setle alakası olduğunu vurguluyoruz. Geri-
ci örgütler dindarlık kisvesi altında örgütle-
niyor. Böylece, onların siyasi faaliyetlerini 
eleştirenleri dine karşı tahammülsüz ol-
makla suçluyorlar” diyerek açıklıyor. İranlı 
feminist Maryam Namazie ise, feminizmin 
konferansla ilişkisini şöyle anlatıyor: “Ka-
dın haklarından bahsetmeden dini hakları 
konuşamayız. Kadınlar, İslamcıların ve 
dindar sağın her zaman ilk hedefi oluyor-
lar. İktidara gelir gelmez kadınları sindirip 
göz önünden uzaklaştırıyorlar.”

Kadınlar, yalnızca Müslüman ülkeler-
de değil, dünyanın her yerinde laiklik için 
örgütleniyor. Ancak Müslüman ülkelerde 
laiklik meselesi başka bir boyut kazanıyor. 
Çünkü bu ülkelerde kadınlar, hem “emper-

yalistlere karşı çıkma”nın bir yoluymuşça-
sına dini baskılara boyun eğdiriliyor, hem 
de “radikal İslam” tehdidine karşı, aslın-
da sadece bir nebze daha az baskıcı olan 
“ılımlı İslam” öğelerine razı ediliyorlar. 
Oysa Batı ülkelerinin hararetle destekledi-
ği ılımlı İslamcılar; Tunus, Mısır, Irak ve 
Suriye gibi pek çok örnekte gördüğümüz 
üzere, radikal İslamcıların varlığına göz 
yummakla kalmıyor, onların güçlenmesine 
bizatihi yol açıyorlar. Bu yüzden, Müslü-
man ülkelerde feministler laikliği ılımlı-ra-
dikal İslamcılık ayrımı yapmadan, dindar 
sağın kadın haklarını tehdit ettiğini ve laik-
liğin, tüm özgürlükler ve toplumsal eşitlik 
için, vazgeçilmez bir temel hak olduğunu 
savunuyorlar.  

İspanya’da kürtajı kısıtlayan yasa geri çekildi
İspanya Hükümeti, kürtaj hakkını kısıt-

layan ve ülkede ciddi tartışmalara yol açan 
yasa tasarısını, meclisteki siyasi partiler 
arasında yeterli uzlaşma sağlanamadığı 
gerekçesiyle geri çekti. Bununla birlikte 
yıl sonuna doğru “Aile Koruma Planı” 
uygulaması başlatacaklarını açıkladı.

İspanyol kadınları, 1985 yılında bu-
günkü yasal düzenlemeye göre oldukça 
kısıtlı da olsa yasal ve serbest kürtaj ile 
ilgili ilk yasal kazanımlarını elde ettiler.  
Bu  yasa tasarısı, sadece üç durumda 
kürtaja izin veriyordu: İlki kadının  fi-
ziksel veya ruhsal ciddi bir risk altında 
olması halinde, ikincisi, tecavüz duru-
munda, sonuncusu ise çocuğun (fetü-
sün) gelişiminde fiziksel veya ruhsal 
anomalilik durumunda. 1985 yasası, teca-
vüz dışındaki durumlarda ilk 12 haftada, 
tecavüz durumunda ise 22. haftaya kadar 
hamileliği sonlandırma hakkı tanıyordu. 
Tecavüz dışındaki durumlarda sağlık ra-

poru, tecavüz durumunda ise ayrıca polis 
raporu alınmasını öngörüyordu. Bunun 
dışında gerçekleştirilen bütün kürtaj ope-
rasyonları ise hem anneyi hem de doktoru 
cezalandıran yasalara tabiydi.

2010’da ise kürtaj konusunda önemli 
bir kazanım kaydedildi. 2010’da sosyalist 
hükümetçe çıkarılan yasada herhangi bir 
kısıtlama olmaksızın 14. haftaya kadar 
kürtaj hakkı tanırken, sağlık sorunları ne-

deniyle ve doktor onayı olması halinde bu 
süre 22. haftaya kadar uzatmaktaydı. Öte 
yanda 16 yaştan itibaren aile izni olmaksı-
zın kürtaj hakkı sağlamaktaydı.

2013 Aralık ayında Adalet Bakanlı-
ğınca hazırlanan yeni yasa tasarısını ise, 
İrlanda ve Malta dışında Avrupa’nın en 
gerici kürtaj yasası olarak değerlendir-
mek yanlış olmaz. Kadınların kendi be-
denleri ile ilgili karar verme kapasitesi-
ne sahip olmadığını ve korunmaya, yol 
gösterilmeye muhtaç olduğunu ön kabul 
olarak alan bu yasa tasarısı, İspanya’da 
ve tüm dünyada protestolarla karşılan-
dı. Bunların en kitlesel olanı, İspanyol 
kadınlarının kürtaj hakkı mücadelesine 
destek olmak için örgütlenen enternas-

yonel dayanışma eylemleriydi.  Bugünkü 
kazanım da yürürlüğe konmak istenen, sa-
dece tecavüz ve ciddi sağlık durumlarında 
kürtaj hakkı tanıyan bu gerici yasa karşı-
sında kadın mücadelesinin bir ürünüdür. 

DÜNYADAN
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Londra’da barınaktan atılan kadınlar 
atıl bırakılan sosyal konutları işgal etti

Bir sosyal yardım kuruluşu olan Focus 
E15’in, Londra’nın Newham semtindeki 
kolunda toplanan ve kendini “Focus E15 
Anneleri” olarak adlandıran bir grup kadın 
geçtiğimiz ay aynı semtte kullanıma açıl-
mayan boş sosyal konutları işgal 
etti. Toplu konut yardımı alan bu 
genç anneler bir süre önce kaynak 
kesintileri dolayısıyla yaşadıkları 
barınaktan tahliye edileceklerine 
dair bir yazı ile karşılaştılar. Tah-
liye ile birlikte şehir konseyi bu 
kadınları Birmingham ve Manc-
hester gibi başka şehirlere yerleş-
tirmek istedi. Kadınlar itiraz edip 
Londra’da kalmayı başardılarsa 
da yerleştirildikleri yerler kısa 
kontratlı, anlaşmalı özel daireler-
di. Yaşadıkları semtte olimpiyat 
köyü yakınlarında 600 kadar atıl 
bırakılmış sosyal konut olduğunu bilen 29 
genç ve çocuk sahibi kadın, “Evlerin insa-
na, insanların da eve ihtiyacı var” şiarıyla 
buradaki daireleri işgal etme kararı aldılar. 

Dayalı döşeli ve yaşamaya hazır bu daire-
lerin boş olmasına rağmen kadınların yüz-
lerce kilometre uzakta başka şehirlere yol-
lanmaya teşebbüs edilmesinin sebebi ise bu 
sosyal konutların özelleştirilerek yerine re-

zidans yapılacak olmasıydı.. Kadınlar işgal 
sonrasında bu konutları bir sosyal merkez 
olarak işletmeye ve başka birçok barınma 
ihtiyacı olan kişiyi bu dairelere yerleştirme-

ye başladılar. Bunun yanı sıra eylemlerini 
Londra’daki barınma sorununun tümünü 
kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor-
lar. . Newham’daki barınma sorunu büyük 
şehirlerdeki mutenalaştırma politikalarının 

sadece küçük bir örneği. İşgalci 
kadınlardan Jasmin Stone’un söy-
lediğine göre, İngiltere çapındaki 
şehir konseyi konutları ve sosyal 
konut projeleri, düşük maliyetli 
ekonomik evler fikriyle değiş to-
kuş ediliyor. Fakat Londra Finan-
cial Times gazetesinin verilerine 
göre, Londra 2008’den beri %40 
pahalanarak dünyanın en pahalı 
şehri oldu ve ucuz konut bulmak 
neredeyse imkânsızlaştı. Londralı 
bu kadınların kendilerine sürekli 
daha ucuz bir mahalle aramaktan 
ziyade, eylemliliklerini ortaya ko-

yarak, şehir yönetimlerinin sermayeden 
yana aldığı tavrı ifşa etmeleri oldukça de-
ğerli bir eylem gibi görünüyor.

Kaynak: sendika.org ve libcom.org

Mısır: Cinsel saldırıya 20 yıl hapis cezası 
Kadınlara yönelik cinsel taciz ve saldırı, 

Mısır’da son üç yılı; yani devrim ve sonra-
sındaki süreci tanımlayan en önemli unsur-
lardan biri haline geldi. Birleşmiş Milletler’ 
in 2013 yılında yayınladığı rapor Mısır’da 
kadınların yüzde yüzünün bir tür cinsel sal-
dırıya uğradığını ifade ediyor. 

Bilindiği üzere 2011 yılında gerçekle-
şen devrimde, kadınlar meydanlarda ön 
sıradaydılar ve Mübarek’in düşürülmesin-
de çok önemli rol oynadılar. Her ne kadar 
toplumda artan cinsel şiddet, sinyallerini 
Mübarek döneminde vermeye başlamış 
olsa da; devrim süreci ve sonrasında kadın-
ların kamusal alandaki görünürlüğünün art-
masıyla başka bir karakter kazandı. Cinsel 
şiddet son üç yıldır polis ve ordu tarafından 
kadınları yıldırmak ve özel alanlarına geri 
döndürmekiçin kullanılan bir silah haline 
geldi. Devlet eliyle ve devlet dışı politik 
örgütler tarafından uygulanan cinsel şiddet, 
temel olarak kadınların direniş ve muhale-
fet haklarını elinden almayı ve hatta kamu-
sal alandan varlıklarını silmeyi amaçlıyor.

İnsan Hakları İzleme komisyonu -ev 
içi cinsel saldırıları dahil etmedikleri- ra-
porlarında 2011-2014 yılları arasında 500 
kadının çeteler tarafından cinsel saldırıya 
uğradığını bildiriyor. Rapor, kamusal alanın 

hem kadınlar hem de rapor edil-
memiş olsa da erkekler için bir 
cinsel taciz alanı haline geldiğini 
söylüyor.

Mübarek’in istifasından son-
ra ülkenin, ordunun geçici yö-
netiminde olduğu dönemde de 
kadınlara yönelik cinsel şiddetin 
sistematik bir biçimde uygulan-
dığı tartışılan bir konu. Tahrir 
Meydanı’nda yapılan protestolar 
süresince kadınları alandan çıkar-
mayı amaçlayan çeteler tarafın-
dan tecavüz olayları gerçekleştirilmişti. Bu 
olayların gerçekleştiği sırada ordu kendile-
rine yönelen tecavüz suçlamalarından sıy-
rılmak için alıkoyduğu 17 kadına bekaret 
testi yaptırmıştı. Sadece bakire kadınların 
tecavüze uğrayacağını, ya da ancak onlar 
uğarsa tecavüzün kanıtlanabileceğini dü-
şünen böyle bir zihniyetin varlığı durumun 
vehametini açıkça gözler önüne seriyor.

Tüm bunların yanında hapishanelerdeki 
kadın mahkumların maruz kaldıkları siste-
matik cinsel istismar ve işkence vakalarının 
incelenmesi için Mısır’daki insan hakları 
örgütleri ortak bir soruşturma talebinde bu-
lundular. Mısır hükümeti ise cinsel saldırı 
suçlamalarını inkar ederek soruşturmanın 

yapılmasına izin vermedi. Hapishanelerde 
kadınlar hala açlık grevlerine devam edi-
yorlar.

Tahrir Meydanı’ndaki protestolar sıra-
sında, alandaki kadınlardan birine yönelik 
yapılan cinsel saldırı anının görüntülendi-
ği bir videonun internette hızla yayılması 
sonucunda oluşan toplumsal öfke mevcut 
hükümete yöneldi ve bu süreci izleyen dö-
nemde, geçici hükümet konuyla ilgili yasal 
düzenlemeler yapmak yoluna gitti. Mı-
sır’da dokuz erkek cinsel saldırı suçundan 
20 yıl ceza aldı. Yasada yapılan değişiklerle 
cinsel tacizin tanımı genişletilse ve faillere 
verilecek cezalar arttırılsa da, hayati önemi 
olan tecavüz ve cinsel saldırı gibi suçlama-
larla ilgili yasal bir düzenleme yapılmadı.

DÜNYADAN
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Kimlik politikalarının nasıl olup da feminist hareketin içini boşalttığına dair feminist eleştiriler, 
adlandırmanın ve birinin deneyimini dillendirmesinin, yani bilinç yükseltmenin önemini 
hiçe saymamalıdır. Ancak, bunun politikleşme sürecinin sadece bir kısmını oluşturduğu da 
sürekli olarak vurgulanmalıdır

Feminist politikleşme: Bir yorum

Ne zaman “kişisel olan politik-
tir” sloganını duysam içimde 
her daim dinlemeye hazır 
olan açıklığın bir parçası ka-

panır. Evet, bu sloganı anlıyorum. Erken 
dönem feminist bilinç yükseltme prati-
ğinin dinlemeye açık her kadını kendi 
sorunlarını, özellikle de cinsiyetçilik ve 
cinsiyetçi baskının sonucu olarak dene-
yimlediği sorunları politik birer mevzu 
olarak görmesine teşvik eden yanını anlı-
yorum. İçeriden başlayıp dışarıya yönel-
mek. Kişinin kendisiyle başlayıp, özdü-
şünümün ötesine, kolektif bir gerçekliğin 
farkındalığına erişmesi. Bu kelimelerin 
barındırdığı vaat işte böyle bir şeydi. An-
cak bu vaat gerçekleştirilemedi, param-
parça oldu. Kadını kişisel olarak politik-
leşmenin başlangıç noktası olarak tayin 
etmek, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan, 
patriyarkal kapitalist bir sistemde tikel bir 
toplumsal inşanın neticesi olan kadının, 
sadece kendisini düşünmesine – benim 
bedenim – ve dünyanın kendi etrafında 
döndüğüne inanmasına, önemli olan tek 
şeyin kendisi olmasına yol açtı. Bu kadını 
kişisel politikleşmenin başlangıç noktası 
olarak tayin etmek, kaçınılmaz olarak pek 
çok risk barındırıyordu. 

 Patriyarkal kapitalizmin kişiselden 
ne anladığını biliyoruz. Bildiklerimizden 
yola çıkarak vaat ettiğimiz, kişisel olanı 
politik olanla yani hükümetle, bedenle, 
kişinin kendisinin dışındaki dünyayla 
özdeşleşen alanla ilişkilendirerek dönüş-
türmekti. Artık tehlikeyi görüyoruz. “Ki-
şisel olan politiktir.” Kişinin kendisiyle 
dışsal materyal gerçeklik arasında hiçbir 
bağlantı yok – politik olanın ne olduğu 
müphem. Bu sloganda parlayan kişisel 
kelimesi; politik kelimesi değil. Politik 
olanın ne olduğundan emin olamayan her 
kadın, kişiye ait olanın – kişisel olanın – 
bilgisini varsayıyor. Politik olanın anla-
mını sorgulamaya gerek kalmıyor – kişi-
sel olana tutunmak, kişisel olanla politik 
olanı eşanlamlı kılmak kolay. Böylelikle 
kişinin kendisi, içinden geçilerek öteye 
ya da diğerlerine ulaşılacak bir şey ol-
maktan çıkıyor. Kişi, olduğu yerde çakıl-
mış kalmış bir başlangıç noktası olarak, 
sabitleniyor. Eğer kişisel ve politik aynı 

şeyi imliyorsa, o zaman politikleşme diye 
bir şey yoktur; radikal feminist bir özne 
olmanın tüm yolları tıkanmış demektir. 

Belki de bu sözlerim fazla ağır kaçı-
yor. Muhtemelen bazılarınız bu sloganın 
vuruculuğunu, derinliğini, hayatlarını-
zı nasıl etkilediğini, deneyiminizi nasıl 
yansıttığını hatırlıyorsunuz. Bireysel ola-
rak kadınların bu sloganın derin yapısını 
somut olarak kavrama biçimleri, bilinci 
radikalleştirmek için kullanma yöntemle-
ri inkâr edilemez. Yine de, tehlikeyi ad-
landırmak, kimlik politikasının feminist 
politikayı nasıl yönlendirdiğini görmek, 
bilincin ve kendiliğin politikleşmesinin 
gündelik hayatta gerçekleşebileceği top-
lumsal bir mekânı, radikal bir cepheyi 
inşa edebilmek için elzem. 

Slogan çok kuvvetliydi çünkü kişi-
sel olanın önemine, narsistik olmayan 
bir biçimde vurgu yapmıştı. Böylelikle, 
kişinin kendisini bir politikleşme sahası 
olarak inşa ettiği noktada, bu toplumda 

kendilik ve kimlik mefhumlarına radikal 
bir muhalefet zemini teşkil etmişti. An-
cak sloganın barındırdığı meydan oku-
yan anlam, tutarlı bir şekilde iletilemedi. 
“Kişisel olan politiktir” dillendirilirken, 
kendilikle feminist bir ilginin altı çizildi 
ama politikleşme ve bilincin dönüştürül-
mesi arasındaki ilişkiye yeterli derecede 
vurgu yapılmadı. Daha ziyade, kadınların 
kendilik ve kimlik mevzularındaki endi-
şelerine doğrudan hitap etmekle kalındı. 
Politikleşmiş bir kendiliğin öncelliğine 
yapılan radikal vurgu, tahakküm yapıla-
rının içinde hâlihazırda meşrulaştırılmış 
kimliğe vurgu yapan daha geniş kültürel 
çerçeveler içinde eridi gitti. Zaten takın-
tılı ve narsistik bir şekilde “kendine kim-
lik aramak,”dikkati radikal politikadan 
uzaklaştıran, popüler bir kültürel meşga-
leydi. Böylelikle kendilik üzerine yapı-
lan feminist vurgunun zemini radikal bir 
politikleşmeden apolitikleştirme sürecine 
kaydı. Popüler olan macera, kendilik ve 

bell hooks*
Çeviren: İpek Tabur

TECRÜBEDEN TERCÜMELER

“Kişisel olan politiktir” dillendirilirken, kendilikle 
feminist bir ilginin altı çizildi ama politikleşme ve 
bilincin dönüştürülmesi arasındaki ilişkiye yeterli 

derecede vurgu yapılmadı



65feminist
  politika

65feminist
  politika

kimlik ile kurduğumuz ilişkiyi radikal bir 
şekilde dönüştürmek, eleştirel bilinç için 
kendimizi eğitmek, politik eylem ve bağ-
lılık değil, kişinin kendi kimliğini keşfe 
çıkması, kişinin hâlihazırda var olan ken-
disini onaylaması ve ileri sürmesiydi. Bu 
durum feminist hareket içinde hayat tar-
zına yapılan vurgunun artmasına yol açtı. 
Mesele politikleşmiş feminist özneler 
inşa etmekten, politik doğrucu söylemle-
re sahip öznelerin inşasına doğru kaydı.

Kimlik politikalarına meydan oku-
mak için kim olduğumuza dair kavram-
sallaştırmalarımızı genleştirecek, özne-
lerarasılık algımızı ve kolektif 
gerçeklikle olan ilişkimizi 
yoğunlaştıracak türden poli-
tikleşme stratejileri önerme-
miz gerekiyor. Bunu tarihin, 
siyaset biliminin, psikanalizin 
ve bilmenin diğer pek çok çe-
şidinin nasıl olup da kendilik 
ve kimliğe dair fikirlerimizi 
etkilediğini yeniden vurgula-
yarak yapabiliriz. Yeniden bir 
vizyon oluşturabilmek için, 
kendiliğin yeni, eleştirel bir 
bakış açısından değerlendiril-
mesi gerektiğini kabul etmeli-
yiz. Böyle bir yaklaşım, ken-
diliğin bir politikleşme mekâ-
nı olduğunu vurgularken, aynı 
zamanda kişinin kendisinin 
nasıl sömürüldüğünü ya da 
baskılandığını tarif etmesinin, 
o kişinin politik olduğu anla-
mına gelmediğinde de ısrar 
eder. Kişisel olanı bilmek yeterli değildir. 
Başka türlü bilmek ve konuşmak gerekir. 
Feminist hareket içindeki pek çok kadın, 
erkekler tarafından sömürülme ve baskı-
lanma deneyimlerini tanımlamanın po-
litik bir eylem olduğunu varsaydı. Oysa 
politikleşme, zorunlu olarak, kişinin 
kendi deneyimini adlandırmasını, kişi-
sel deneyimin zeminini oluşturan maddi 
gerçekliğin eleştirel bir kavrayışıyla bir-
leştirmeyi gerektirir. O zemini anlama 
çabası ve o zemini dönüştürme işi ise, 
bireyin kişisel deneyimine dair bilincinin 
yükseltilmesi çabasından farklıdır. 

Kimlik politikalarının nasıl olup da 
feminist hareketin içini boşalttığına dair 
feminist eleştiriler, adlandırmanın ve bi-
rinin deneyimini dillendirmesinin, yani 
bilinç yükseltmenin önemini hiçe sayma-
malıdır. Ancak, bunun politikleşme süre-
cinin sadece bir kısmını oluşturduğu da 
sürekli olarak vurgulanmalıdır. Bu kısım, 
tahakküm yapıları ve bu yapıların nasıl 
işlediğine dair eleştirel bilincin kazanıl-
masıyla ilişkilidir. Tahakküm yapılarının 
nasıl işlediğini anlamak, değişim ve dö-

nüşüm için stratejileri tahayyül edebilme-
mizin imkânını tanır. Radikal farkındalı-
ğı kendimizi ve toplumu değiştirmek ve 
dönüştürmek için girilen kolektif müca-
deleyle ne derece ilişkilendirebildiğimiz, 
feminist mücadelenin kaderini tayin ede-
cektir. 

Değişim ve dönüşüm stratejilerinin 
geliştirilebilmesi için elzem olan feminist 
politikleşmenin olabilmesi için, eleştirel 
bilincin geliştirilmesinde ısrar etmeliyiz. 
Bunun da büyük bir kısmını kişinin ken-
disini yeni ve eleştirel bir bakış açısından 

ele alması oluşturuyor. Bu amaç için, 
“itiraf” ve “hafıza” geçmiş deneyimleri 
yapıcı bir yerden aydınlatmak için kul-
lanılabilir; özellikle de deneyim kuram-
sallaştırılırken. Gerçekliği tanımlamak 
ve adlandırmak için itiraf ve hafızanın 
kullanılması, kadınların ve erkeklerin ki-
şisel deneyimleri hakkında konuşurken, 
diyalektik bir bağlam içinde gerçekleşen 
politikleşme sürecinin parçaları olmaları-
nı sağlayabilir. Bu bizim kişisel deneyi-
mi, sadece kendimizi değil, hikâyeyi de 
politikleştiren bir yerden farklı bir biçim-

de tartışabilmemize imkân tanır. Kişisel 
anlatımımızı kurarken deneyimi kuram-
sallaştırarak, anlatının amacını daha net-
leştirip keskinleştiririz. Konuşan kadınlar 
sadece kendi deneyimlerini aktarmazlar, 
aynı zamanda o deneyimi kuramsal bir 
bağlamın içine oturturlar. Kadınlar, itiraf 
ve hafızayı, bilimsel bilgiyi gündelik ya-
şantıyla birleştirebilmek için birer müda-
hale aracı olarak kullanırlar. Bireye faz-
ladan bir vurgu yapmamak için bireysel 
deneyimi kolektif gerçeklikle ilişkilendi-
rirler. Hikâye anlatımı bir tarihselleştirme 

sürecine dönüşür. Kadınları ta-
rihten çekip çıkarmaz; aksine 
kendimizi tarihin bir parçası 
olarak görebilmemizi sağlar. 

İtiraf ve hafızayı yapıcı bir 
şekilde kullanmanın yollarını 
düşünmek, vurguyu kişinin bi-
reysel deneyimini adlandırma-
sı ve tarif etmesinden farklı bir 
noktaya çeker. Feministlerin 
kimliği, kültür, tarih ve politi-
kayla birlikte düşünebilmele-
rine ve kimliğin değişmez ve 
sabit olduğu fikrine meydan 
okuyabilmelerine imkân tanır. 
Feministler, kimlik ve politik-
leşme stratejilerini birlikte dü-
şünürken, kadının kendiliğini 
ve nasıl cinsiyetlendirildiğini 
yeni açılardan görmeye açık 
olmalıdırlar. İtiraf, erken dö-
nem feminist bilinç yükseltme 
pratiğinde, genellikle kadınla-
rın olumsuz travmalarını pay-

laşmalarının, örneğin, erkeklerden gör-
dükleri şiddet deneyimlerini aktarmanın 
bir yoluydu. Ancak kadın deneyiminin 
keşfedilmemiş pek çok farklı alanı var ve 
bu alanların daha teferruatlı incelenmesi 
gerekiyor ki, bu toplumda kadın olmak ne 
demek, daha kapsamlı bir şekilde anlaya-
bilelim. 

Radikal politikleşme sürecinde itiraf 
ve hafızayı kullanarak deneyimi kuram-
sallaştırmak, farkındalığımızı derinleştir-
mek için yapılacak daha çok heyecan ve-
rici iş var. Kişisel hikâyelerimizi, yakınlı-
ğı ve samimiyeti paylaştığımızda genel-
likle zevk ve haz alırız. Tam da bu neden-
le kişisel olanın feminist söylem içindeki 
yeri önemlidir. Kişisel olanın gücünden 
beslenirken kimlik politikalarının tuzağı-
na düşmemek için, kişisel anlatıları dün-
yayı değiştirmek ve dönüştürmek için 
nasıl davranmamız gerektiğinin bilgisiyle 
ilişkilendirmeye çabalamalıyız. 
________________________
* 1989 yılında yayınlanan Talking Back adlı kita-
bından “feminist politicization: a comment” baş-
lıklı bölüm kısaltılarak çevrilmiştir.
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43. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi Züber AKGÖL,  6 Eylül tarihli yöne-
tim kurulu toplantısı sırasında ve sonrasında 
bir başka yönetim kurulu üyesi olan Neriman 
USTA’ya hakaret etmiş, ötekileştirici ve üst-
ten bir iktidar dili kullanmanın yanında teh-
ditkâr bir tutum içine girmiştir.

Kendisi gibi düşünmeyenleri dışlayan, 
fikirlerini ve önerilerini değersizleştiren, bir-
likte yaşama ve üretme kültüründen uzak, 
tahakküm edici bu anlayış kabul edilemez 
bir durumdur. Ancak, TMMOB’lu kadınlar 
olarak Züber Akgöl’ün bu davranışını basit 
bir hükmetme tutumu olarak değerlendirmi-

yoruz. Bu sorunlu tutumun altında eril iktidar 
anlayışının yattığını biliyor ve bu anlayışın 
son tezahürünün yine bir kadını hedef aldı-
ğını görüyoruz. Neriman Usta’ya yönelen 
hakaretlerin arka planındaki bu eril iktidar 
anlayışını görmemezlikten gelmek demok-
ratik ve ilerici olma iddiasındaki bir kitle ör-
gütünün konu ile ilgili özeleştiri vermemesi, 
apaçık gerçeğin üstünü örtmek anlamına 
gelir. Üstelik devlet politikaları ile kadının 
bedeninin, emeğinin sömürüldüğü, gerici po-
litikalarla eve kapatıldığı, kamusal alanlardan 
ve karar mekanizmalarından dışlandığı bu 
karanlık dönemde, TMMOB’nin her yönüyle 

Türkiye’nin aydınlık yüzü ve umudu olması 
gereklidir. Karanlığı aydınlatmaya kendi ör-
gütümüzden başlamadığımız sürece demok-
ratik bir toplum hayaline doğru yol almamız 
mümkün olamaz. 

İşte bu nedenle eril iktidar anlayışından 
beslenen tek bir kişinin dahi TMMOB bün-
yesi içinde barındırılmaması, en kısa sürede 
tasfiye edilmesi zorunludur. Sürecin sağlıklı 
işlemesi için, Züber AKGÖL’ü istifaya çağı-
rıyoruz!

Biz, aşağıda imzası olan TMMOB’lu 
kadınlar, söz konusu olayla ilgili sürecin ta-
kipçisi olacağımızı, hiçbir şekilde eril iktidar 
anlayışını kabul etmeyeceğimizi, bu ülkenin 
eşit ve özgür yurttaşları olarak kadınların her 
yerde sözünü söyleyeceğini, susmayacağını, 
sindirilemeyeceğini, başlatılan disiplin süreç-
lerini takip edeceğimizi bildiriyoruz.

Hiç şaşırmadık!

Taksim Dayanışma’nın 15 Haziran 2013 
gecesi polis saldırısı esnasında “kadınlar, ço-
cuklar ve yaşlılar da parktaydı” diyerek ka-
dınları Haziran isyanına “misafir katılımcı” 
olarak tanımlamasından sonra [erkek] top-
lumsal muhalefete yaptığımız eleştirilerden 
anlamlı sonuç çıkacağını elbette ki düşünme-
miştik. Ama çoğu Taksim Dayanışma’da yer 
alan örgütlerin Kobane-Rojava söz konusu 
olduğunda bile kadınları yok sayabileceğini 
biz de tahmin edemezdik. 14 Ekim’de ya-
yınladığı deklarasyonda ve platforma katılım 
çağrısında bıraktık cinsiyetçiliği ya da cinsi-
yetçiliğe karşı savaşı “kadın” kelimesinin bile 
geçmemesi özel bir metin yazma yeteneği ge-
rektiriyor. Bu yetenek de memleket toplumsal 
muhalefetinin damarlarındaki erkek kanda 

elbette ki her daim mevcut. Kobane Dayanış-
ması, IŞİD’i “vahşetin, barbarlığın, gericiliğin 
ve saldırganlığın toplam ifadesi” diye tanım-
larken tüm dünyada en öne çıkan yönünü, cin-
siyetçiliğini ve kadınlara uyguladığı şiddeti 
anma ihtiyacı duymuyor. Cinsiyetçiliğini göz 
ardı edince platforma katılmaya çağırdığı ör-
gütlerin arasında geçtik feminist örgütleri ka-
dın örgütlerini dahi sayma ihtiyacı duymuyor 
kuşkusuz. Eleştiriler yöneltildiğinde ekleyin 
bir paragraf deseler bile taleplerini duyurduk-
ları açıklamada ne Kobane’de direnen kadın 
devrimcileri ne de T.C. sınırları içine göç et-
mek zorunda kalan kadınlara ilişkin talepleri 
anma ihtiyacı duyuyorlar. Kuşkusuz Kobane 
Dayanışması kadınları anmayınca ne YPJ 
savaşçılarının direnişi, ne YPJ/YPG/Kobane/

Rojava ile 
dayanışma 
için sokakla-
ra, köprülere, 
havaalanla-
rına, Suruç 
sınırına ve 
bizzat Koba-
ne’ye giden 
kadınları sesi 
-sözü görün-
mez duyulmaz kılınabiliyor. Kadınlar birbi-
rimizi duyuyoruz ve görüyoruz, bu da bize 
yetiyor. Geriye ise Kobane Dayanışması’nın 
da kadınlarla dayanışmadan ne kadar uzak 
olduğuna hiç şaşırmamış olmamız gerçeği 
kalıyor…

“… Dayanışma” platformları kadınlarla dayanış(a)maz mı?

TMMOB kamuoyuna ve yönetimine

Sosyalist Feminist Kolektif olarak TMMOB’lu kadınların yanındayız diyor ve 
aşağıdaki metinlerini yayımlıyoruz…
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#Göçmenkadınlaryalnızdeğildir!



1989 - Siyah Eylem


