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linizdeki sayının mizanpajını hazırlamaya
başladığımız gün Suruç’ta Amara Kültür Merkezi
önünde Kobanê’ye desteğe gitmek için toplanan
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
üyesi 300 genç basın açıklaması yaparken canlı bomba
saldırısına uğradı. Biz dergiyi hazırlarken ölü sayısı
32, ağır yaralıların sayısı da oldukça yüksekti. Onlar
savaşın tahribatını gidermek ve Hatice Ezgi Sadet’in
sosyal medyada dolaşan bir videosunda kadın devrimi
olarak tanımladığı Rojava devrimine destek olmak için
yola çıkmışlardı, ancak buna izin verilmedi. Saldırganın
IŞİD üyesi olduğu kesinlik kazandı ve kimliği belirlendi.
Bundan sonra ne olacağını ise hiç bilmiyoruz. Olanlarda
kendi sorumluluğunu hiç kabul etmeyen, yaşanan acıya
ortak olmayan bir hükümetin desteğini arkasına alan
IŞİD eylemlerini savaş meydanlarının dışına taşımışken,
ülke içinde seçim sonrası daha da sertleşen bir savaş
iklimine sürükleniyoruz. Barış talebimizde kadınlar
olarak da yıllardır ısrar ediyoruz. Önce Reyhanlı’da
sonra Diyarbakır’da şimdi Suruç’ta patlatılan bombalar
bu umudumuzu yerle bir etmek için atılan bombalar aynı
zamanda. Ancak AKP’nin kışkırttığı savaş politikalarına
geçit vermemek için biz elimizden geleni yapacağız. 23
Temmuz’da Kadıköy’de ilk sözü söyledik: Suruç'taki
katliama, her yanımızı saran savaşa karşı kadınlar ses
çıkarıyor! Bundan sonrasını da hep birlikte, hem kadınlar
olarak hem de barış isteyen diğer demokratik güçlerle
birlikte örmeye devam edeceğiz.
Oysa biz seçim sonrasında biraz daha rahatlayacağımızı
umarak ve derginin yaz aylarına denk gelmesi sebebiyle
biraz daha pozitif düşünmüştük. O yüzden dosya konusu
olarak kadınların yol hikayelerini seçmiştik. Fark ettik
ki, kadınlar olarak çıktığımız yollar her zaman kendi
tercihlerimiz olamıyor. Bazen de eve, hareketsizliğe
hapsolmuşluğumuza bir çare oluyor. Dosyada hem
isteyerek hem zorunluluktan yaptığımız yolculuklara,
çıktığımız yollara örnekler bulabilirsiniz. Mevsimlik
işçiler olarak katettiğimiz yollardan, bisikletimize
atlayıp gittiklerimize; muhacirlik, mültecilik, göçerlik
deneyimlerinden, yurtdışında okumaya ve çalışmaya
gitmeye; sürekli yolda olunan mesleklerden, kadınlara
yakıştırılmayan taksiciliğe, neredeyse kadın olmanın
zorunlu olduğu kabin memurluğuna pek çok deneyimi ve
analizi barındırıyor bu dosya.
Ayrıca seçim sonrasına denk gelmesi nedeniyle farklı
kadınların seçim deneyimlerini de bulacaksınız bu sayıda.
İnanılmaz bir hızla değişen gündemde bizim için önemli
konuları da atlamak istemedik: Bıktıran imam nikahı
kararları, ücretli işçi kadınların direnişi, erkek şiddetine
karşı hayatlarını savunan kadınlar, kadınların emeklilik
hakkı da bunlardan bazıları. Tabii sürekli köşelerimiz
Bellek, Kitap, Mor Çatı’dan, Kadınlık Halleri de dopdolu.
Kapak fotoğrafı için Zeynep Kuray'a teşekkür ederiz.
Siz bu dergiyi okurken, içinden geçtiğimiz günlerin
ağırlığı azalmış olmayacak belki, çünkü yaşananları geri
alamayacağız, unutmayacağız ve fakat mücadele edeceğiz.
Umuyoruz ki hemen olmasa da çok yakında kalıcı bir
barışın en azından iradesinin herkesçe ortaya konduğu
günleri göreceğiz. Kadınlar olarak bizim mücadelemizse
zaten çok daha uzun erimli olacak.
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Bu daha başlangıç…
Bu dönem Kürt kadın özgürlük hareketinin mücadelesinin feminist hareketle
buluştuğu bir dönem, daha gerçek buluşma yaşadığı bir dönem
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Söyleşi: Firdevs Hoşer

Haziran 2015 seçimlerini “ülke
tarihinin en önemli seçimlerinden biriydi, feministler olarak
çok tartışmıştık” diye anlatacağız gelecekte, “Feminist camiadan tanıdığımız yol arkadaşlarımızdan birisi
HDP barajı aşınca vekil olmuştu” diye
de ekleyeceğiz. Erkek ve egemen tarih
yazımına inat, kendi tarihimizi yazalım
diye HDP’den milletvekili olan feminist
arkadaşımız Filiz Kerestecioğlu’nun
kapısını çaldık. Seçimleri, vekil olma
öyküsünü, feminist hayallerini konuştuk. Tebrik ediyor ve kolaylıklar diliyor
dergimiz Filiz’e. İyi okumalar.
HDP neden seni mecliste kendi
saflarında vekil olarak görmek istedi?
Kadın partisiyim diyen bir parti
HDP, elinden geldiğince kadın temsilini
mecliste yansıtmak isteyen bir parti. Bu
dönem Kürt kadın özgürlük hareketinin
mücadelesinin feminist hareketle buluştuğu bir dönem, daha gerçek buluşma
yaşadığı bir dönem. Hatta bundan sonra
bunun daha artacağını, bağımız feminist hareketle- ki feminist hareketin bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum
ben de- birlikte işler yapılabileceğini,
benim de buna vesile olabileceğimi düşünüyorum. Belki hukukçu kimliğimin
de bunda bir etkisi olabilir ama HDP’nin
de benim esasında feminist mücadele
içinden gelen bir kadın olmam nedeniyle, tabii ki kadınlardan da onay alarak
bana adaylık önerdiğini düşünüyorum.
HDP’nin “kadın partisi olmak” iddiasının olması, bildirgede de yazdığı gibi
kadınların bedenine ve emeğine yapılan
müdahalelerin engellenmesi, sosyal güvenliğin bütün kadınlar için sağlanması,
emeklilik hakkının sağlanması, şiddetin
önlenmesi için etkin tedbirlerin alınması mücadelesini benimsemesi, kadınların eş başkanlık sistemi yoluyla partide
eşit olarak var olması için, bu anlayışı
Türkiye’ye yerleştirmek istediği için bu
öneride bulunduklarını düşünüyorum.
Seçim çalışmaları sırasında da zaten elden geldiğinde feminist sözümüzü söylemeye gayret ettik.
Biz seni feminist kimliğin ile tanırız. Vekillik teklifi aldıktan sonra
4
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Esenler’de otobüsün
üstüne çıktığımda,
kendimi “Jin jiyan azadi”
diye slogan atarken
buldum! Bu kadınlar
benim hayatımda
sık karşılaşmadığım
ve bulunmadığım
bir çevredendi ama
ortak sorunlarla o göz
temasını ve o sıcaklığı
kurabiliyorsun. Zaten
feminist politika biraz da
böyle bir şey değil mi!

feminist arkadaşlarından görüş aldın
mı? Destekleri nasıldı?
Evet aldım. Tabii öncelikle kişisel
olarak değerlendirdim. Ben sokak mücadelesinden gelen bir insanım. Avukatlarla adliyelerde, feministlerle daha
çok sokakta ve direniş şeklinde bir mücadeleden geliyorum. Meclis siyaseti
daha kurallı ve hiyerarşinin olduğu bir
siyaset, benim de feminist ideolojinin
de çok alışık olmadığı bir tarz. Bir de
kendi yaşam tarzımın, hayatımın değişmesi, oğlum, mesleğim… Bütün bunları düşündüm, çok kolay karar verdiğimi
söyleyemem. Ama sonrasında “Bu tarihi bir dönem ve bazı anlar vardır ki o
anlarda olmak gerekir ve eli taşın altına koymak gerekir” sözü beni ikna etti.

Partiden gelen kadın arkadaşlar söyledi
bu sözü. Ben kendimi buna ikna ettikten
sonra da feminist arkadaşlara “Vekillik
yaparken sizinle beraber olmak isterim,
başka türlü olamam, ben de bağımsız
bir insanım ve o nedenle sizlerin desteğine, birlikte politika yapma tarzımıza
çok fazla ihtiyacım var” dedim ve “Bu
teklife nasıl bakıyorsunuz” diye sordum. Onlar da olumlu baktıklarını benim bunu iyi temsil edebileceğimi, baro
başkanlığı adaylığı döneminde de bunu
iyi taşıdığımı, temsil ettiğimi ve buna
sevindiklerini söylediler. Bu da benim
için çok önemli bir destek oldu, kendimi daha güvende hissettim.
Kendini feministlerin vekil adayı
olarak görüyor musun?
(güldü) Biz temsili politika yapmıyoruz aslında. Temsili vekil lafından
bile rahatsızlık duyuyorum. Ama “Feministlerle birlikte orada olacağımı
düşünüyorum” demek daha doğru olur.
İsteğim mümkünse her ay periyodik bir
şekilde toplantılar yapmak, buranın sözünü sorunlarını dinlemek ve oraya taşımak, çözümler için. Dolayısıyla bunu
hep birlikte yapacağız, bugüne kadar
birçok alanda olduğumuz gibi. Belki
mecliste ben olacağım için temsil eden
gibi görünebilirim ama sonuçta tespitleri birlikte yapmaya devam edeceğiz
diye düşünüyorum ve bunu talep ediyorum aslında.
HDP’nin kadınlar için hazırladığı
seçim bildirgesi kampanya boyunca
feminist Filiz’in ihtiyacını karşıladı
mı? Eksik gördüğün noktalar nelerdi?
Şimdi tabii seçim, parti olarak seçime girmek belli ortaklıkları, ittifakları,
uzlaşmaları yansıtan bir şeydir. Bunu
dikkate almak lazım ama gerçekten çok
fazla fikrimizi ve aklımızı oraya koyduk diye düşünüyorum. Bu anlamda
sözümüzün çok eksik kaldığını düşünmüyorum. Belki alanlarda söylediğimiz
sözler daha fazla güncel hayata dair
olabilir ya da sadece feministler olarak
daha radikal olarak söylediğimiz sözleri
belki yeterince ifade edememiş olabiliriz. Ancak bağımsız feministlerle birlikte olduğumuz anlar oldu ve o ortak
sözü gene söyledik. Bildirgenin hazırlanması feministlerin de olduğu ortak
bir çalışmaydı. Gittiğim her yerde de
kadın bedenine müdahaleleri, iktidarın
söylemlerini eleştiren sözleri her zaman
ifade etim. Böyle bir ortaklık içerisinde
olabileceklerin en iyisiydi kadın bildirgesi. Siz eksik olarak ne gördünüz?
Ben öyle bir değerlendirme yap-

madım, ama feministlerin kullandığı
kavramlar, literatür biraz farklı, onu
demek istedim.
Aslında bir seçim çalışması yaparken, hatta feminist çalışmada da kadınlarla karşılaştığında aynı kavramları,
dili kullanmayabilirsin. Fakat içerik değişmeden oradaki bazı söylemleri politik ifade ediş tarzlarını değiştirebilirsin. Ben Gazi Mahallesi’ne, Esenler’e,
Gaziosmanpaşa’ya gittim. Çoğunlukla
daha muhafazakâr kesimden olan kadınların olduğu toplantılarda da bulundum. Orada ortaklaşan şey kadınların
ikincilleştiren toplumsal cinsiyet rolleri
ama bunu “Toplumsal cinsiyet” diye
ifade etmiyorsun, belki o farklı olabilir. Ama “Evde bütün hayatın yükünü
siz taşıyorsunuz, biz taşıyoruz, buna
rağmen yeterince siyasi temsilde yer
alamıyoruz, siyaset yaparken bile işleri kimin organize edeceğini düşünmek
zorunda kalıyoruz, ev işleri, çocuk bakımı, hasta bakımı gibi işler toplumsal-

Bugün bazı farklılıklar
olsa da bir buluşmanın
gerçekleştiğini ve bütün
bu mücadele tarihinin
yasalarda da çok önemli
değişiklikler sağladığını,
partilerin de kadınlara
dönüp bakmasına ve
onlara yer vermesine
yol açtığını düşünüyorum.
Bunda hepimizin
emeği var
laşmadıkça bizim üzerimizde oldukları
için yaşamın her alanında siyaset yapmak kolay olmuyor” söylemi bütün kadınlar için ortaklaşa bir şey oluyor. Ben
Esenler’de otobüsün üstüne çıkıp bunu
bağırdığımda, kendimi “Jin jiyan azadi”
diye slogan atarken de buldum! Bu kadınlar benim hayatımda sık karşılaşmadığım ve bulunmadığım bir çevredendi
ama orada gerçekten o göz temasını ve
o sıcaklığı kurabiliyorsun. Zaten feminist politika biraz da böyle bir şey değil
mi! Fakat mesela ben feminist olarak
başkanlık sistemine karşıyım, ancak
başkanlık sistemi zorunluluk olduğu
için eş başkanlığın olması daha iyi bir
şeydir veya şehitlik kavramı bizim kullandığımız bir şey değildir, dinden referans alan kavramları kullanmayabiliriz
ki ben hiç kullanmadım. Bu tarz şeyler
farklılaşabilir tabii. Ama dediğim gibi
bir seçim çalışmasında ortaklaşmak da
gerekiyor ama bunu kendin olmaktan

vazgeçerek yapmamak koşuluyla! Bunu
bu süreçte becerebildiğime inanıyorum.
Bu süreçte “Kadın vekil sayısında rekor kırıldı” minvalinde haberler
okuduk. Bu sonuçta kadınların rolü
nedir? Siyasi partiler kadın seçmenleri niye ciddiye almaya başladı?
(güldü) Gerçekten hep söylüyorum,
tarihi kendimizden başlatmak hiç sevmediğim bir şey, yılların mücadelesi var.
Ben 95’te “Kadınlar Vardır” belgeselini yaparken aslında Osmanlı'da da çok
radikal feminist kadınların olduğunu,
feminizmi telaffuz ettiklerini, erkeklerin varoluş biçimlerine karşı çok radikal
sözler söylediklerini görmüştüm. Daha
sonra ulus devlet döneminde meslek
edinildiği, eğitim hakkı kazanıldığı için
kadınlık adına söylenecek sözler bitmiştir gibi bir tarihsel süreç var. Hatta
Türk Kadınlar Birliği’nin kapatılması
var biliyoruz. Sol hareket içinde de kaybolma ve kendini ifade edememe de var.
Ama esasında 80’lerde Somut Gazetesi
ile başlayan Stellaların, Şirinlerin, Gülnurların varoluşları ile bizleri etkileyen
bir feminist mücadele ve kadın hareketi var. Bu önemli bir tarihsel süreç diye
düşünüyorum. Ancak Türkiye tarihinde
daha uzun yıllara yayılan bir şeyin 30
yıl gibi kısa bir sürede Kürt kadın hareketinde de önemli bir aşama kat ettiğini
düşünüyorum. Ben Pazartesi Dergisi’ni
çıkardığımız zamanlarda Kürt ve feminist olmanın çok zor olduğunu düşünürdüm. Onların dirençleri ve bugüne kadar
taşıdıkları şeyler çok önemli. Bugün
bazı farklılıklar olsa da bir buluşmanın
gerçekleştiğini ve bütün bu mücadele tarihinin yasalarda da çok önemli değişiklikler sağladığını, partilerin de kadınlara
dönüp bakmasına ve onlara yer vermesine yol açtığını düşünüyorum. Bunda
hepimizin emeği var. Tabii ki HDP’nin
de bunda önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. HDP’nin bütün partilere etki
eden bir yönü olduğunu düşünüyorum.
Sadece kadın değil, barış ve emek söyleminde de etki eden bir yönü var. Sokaktan, mücadeleden gelen insanı taşıma
isteğinde, LGBTİ’lerin, Ermenilerin var
olmasında (bu başka partilerde de oldu
çünkü) ayrı bir rolü olduğunu düşünüyorum.
HDP oyları arasında hatırı sayılır
bir kadın oyu olduğu söyleniyor. Bu
durumun HDP’nin kadın çalışmaları
ile bağlantısı var mı?
HDP’nin kadın çalışmalarının çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu seçimi en fazla kadınlar ve gençler kazandı
bence. Gezideki özgürlük ruhunun, ayfeminist
politika
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rımcı olmayan varoluş ruhunun bugüne
geldiğini ve seçimlere de yansıdığını düşünüyorum. Gençler derken bunu kastederek de söylüyorum. Bunun dışında
gece gündüz demeden, evlere giderek
ve alanlarda da en fazla kadınların koşturduğunu, çalıştığını gördüm. Erkekler
aslında verili standartlarla davranmaya
yatkınken kadınlar değişime daha yatkınlar. Bir de barışı kadınlar daha çok
istiyor. Bunu sadece annelikten dolayı
değil, gerçekten anti-militaristlikten dolayı, savaşlar olmasın diye, savaş kararlarını zaten onlar vermedikleri için de
istiyorlar. Bu nedenle müzakere sürecinde kadınların aktif ve öncü olması gerektiğini düşünüyorum. Yine şiddete karşı,
kadın cinayetleri ile ilgili, güvencelerle
ilgili söz söylemenin ve ortaklıkların
da bütün kadınları etkilediğini düşünüyorum. Eş başkanlık var bir de. Belki
Selahattin Demirtaş daha görünür oldu,
özellikle yaşlı kadınlarda bunu gördüm,
bu konuşulabilir. Ama aynı zamanda
televizyonlarda Demirtaş’a “sizin yanınızdaydı eş başkan” denildiğinde “Hayır
ben eş başkanın yanındaydım” refleksini
vermesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın-erkek eşitliği vurgusunu bir
erkeğin yapmasının ya da “Dünyanın
bütün kirli çamaşırlarını, kirli bulaşıklarını evkadınları yıkayacak ve onlara
işsiz denecek!” sözünün ondan gelmesinin, erkek tarzı olan agresif, saldırgan siyasetin olmamasının da etkili olduğunu
düşünüyorum.
HDP’nin dışındaki kadın vekillerle bir araya gelip bir koordinasyon
oluşturmayı düşünüyor musun? Bu
mümkün mü sence?
Kendi partimizde ayrı toplantılar
yapmanın yanında başka partilerin kadın
vekilleri ile bir araya gelmeli ve konuşmalıyız. Hatta bunu bir sorun üzerinden
değil de bir açılım olarak yapmalıyız
6
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Aslına bakarsan bugün
bir hakimin İstanbul
Sözleşmesi’ni veya
CEDAW’ı eline alıp
uygulaması mümkün,
bunu yapmamalarının
nedeni erkek egemen
zihniyetleri. Zihniyet
değişmedikten sonra en
şahane yasayı getir yazılı
metin olarak kalır
diye düşünüyorum. Bir araya gelmek lazım ve onların da particilik yapmaması
"Partideki var oluşumuz buna izin vermez" dememeleri gerekir. Bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum.
Böyle bir teklif götürmeyi düşünürsün yani?
Evet, gelin yaşam hakkımızı birlikte
savunalım, şiddeti birlikte önleyelim,
birlikte denetleyelim derim. Çünkü bizim denetim yapmamız lazım. Tamam,
AKP 13 yıldır iktidarda ama 21 yıldır
da belediyecilik yapıyorlar. İstanbul’da
dahi kadın sığınağı mı var? Mazbataları alıp valiliklere ve belediyeye nezaket ziyaretine gittiğimizde Belediye
Başkanı’na ilk söylediğim “Biz herhalde daha sık görüşeceğiz, özellikle sığınaklar ve kadına yönelik şiddet konusunda” oldu. Bunu tabii ki çok sayıda
kadın vekille yapmak çok daha etkili ve
anlamlı olur.
Benim kadın cinayetleri ile ilgili
özel bir yasal düzenleme yapılması,
kadın cinayetlerinin ayrı bir yasa ve
anayasal güvence ile değerlendirilmesi gibi bir hayalim var. Sence bu
uçuk bir hayal mi?
Benim düşüncem ve 30 yıllık avu-

katlık deneyimimde gördüğüm; yasal
olarak yeterli donanımlara sahip olsak da etkin uygulamanın olmadığı!
Anayasa’nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler de bir iç hukuk
metnidir. Mesela CEDAW, İstanbul
Sözleşmesi var ve uygulandığında çok
ciddi sonuçlar alabiliriz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin her alanda hayata geçmesi için onu elime anayasa gibi
alıp dolaşmayı düşünüyorum. Ama en
temel sorun; yukarıdan gelen “Fıtratımızda eşitlik yok, kadın kahkaha atmasın, şunu giymesin, bu kadar doğursun”
gibi müdahalelerin güncel hayatımızdaki erkeklere çok fazla yansıması! Bunu
değiştirmek için çabalamak lazım. Toplumsal cinsiyet eğitimi ilkokulda başlamalı. Hatta ben her mesleğe kabulde
ayrımcılığa karşı bir eğitimin verilmesi,
bunun güncellenmesi, hatta sınavı geçemeyenlerin o mesleğe alınmaması gibi
uygulamalar hayal ediyorum. Zihniyet değişikliğini tepeden de başlayarak
yaratmamız lazım. Örneğin yargıçlar
ellerindeki yasaları uygulamıyorlar.
Mesela iyi hal indirimi uygulamamak
mümkün! Bu indirim kadınlara değil
bir kravat takıp, iki başını eğdiğinde
erkeklere veriliyor. Şiddete karşı yeni
bir yasa yapılacaksa da bunu bütün alt
yapısı, bütün kollarıyla, genelgeleri ile
birlikte detaylandırarak yapmak lazım,
sadece ceza artırımıyla sonuç alınamaz!
Kadın şiddete uğradığında, başvuru yaptığı yerde, kapıdan içeri girdiği andan itibaren, ifadesi alınırken eğitimli insanlar
tarafından alınmalı, adli tıp uzmanı, psikoloğu, savcısı, emniyeti, avukatı hepsinin eğitimli olması gerekli. Kadın-erkek
eşitliği kamu spotuyla, afişiyle her yerde
duyurulabilir, (erkek egemen sistemde
eşitlenmeyi uygun görmesek de, asgari
temenni olarak!) mesleklerde, okullarda eğitimler verilebilir, rehabilitasyon
merkezleri, sığınakların çoğaltılabilir
(çünkü sığınakların yok olması için önce
çoğalması gerekli). Kadının şiddete boyun eğmemesi için sosyal ve ekonomik
güvencelerin yasalarda var olması gerekir. Ancak sadece ceza kanunu ile alakalı
bir şey değil bu. Aslına bakarsan bugün
bir hakimin İstanbul Sözleşmesi’ni veya
CEDAW’ı eline alıp uygulaması mümkün, bunu yapmamalarının nedeni erkek
egemen zihniyetleri. Zihniyet değişmedikten sonra en şahane yasayı getir yazılı
metin olarak kalır. Diğer yandan yargıya
iyi hal indirimi uygulamamaları için gerekli zihinsel müdahaleleri yapabilmek,
saydığım bütün bu süreçten geçer aslında. Ama kadınların güvenliğini sağlamak
için de hemen etkili olabilecek düzenlemeleri yapmak lazım tabii ki.

Baraja benden bir kalça
Bu dayanılmaz halleri yaşarken herkes bir çıkış arıyordu kendince. Benim çıkışım
ise HDP'nin barajı aşması için bir şeyler yapmaktı
Diren Cevahir Şen

Y

aşamım genel olarak “aktivist gibi” geçtiğinden zahir,
“milletvekili adayımız sen
olur musun?” ve “sizin oradan sen aday olsana” cümlelerini bana
işittiren heyetler karşıma dikilinceye
kadar ben meseleyi ciddiye almamıştım hiç. Zira önceleri arkadaşlarım çoğu
şaka, azı ciddi söylerlerdi böyle şeyleri.
“Sen meclise girsen meclis kahkahadan
yıkılır, atarsın bir iffetsiz kahkaha, mecliste şenlik yaparız...” gibi cümleleri öyle
çok duydum ki.
İş gereği yine Bartın'a gitmelerimden birinde, babamın telkiniyle bir
HDK toplantısına katıldım. Bir salon
dolusu erkek ve azıcık kadın bana bakıyorlardı ve bir şey söyleyecek gibiydiler. Toplantının hiç odaklanamadığım
bir kısmı “eş başkan böyle dedi”, “başbakan şunu yaptı”, “bakan bunu etti”
minvalinde sohbetle geçti. Bense için
için o salondan kalkıp sokaklara atmak
istiyordum kendimi. Konuşulanları dinlemediğim ve kendi dünyamda zihinsel
bir gezintiye çıktığım saniyelerde; “Diren!” dedi bir ses: “Biz aday olarak seni
düşündük. Hem kadın hem gençsin. Ve
kenti tanıyorsun. Adayımız sen olur musun?” Çok ciddilerdi. Benzer cümleleri
bir hafta sonra birlikte politika yaptığım
ekoloji meclisinden arkadaşlarımdan da
işittim. Herkes ciddiydi.
Ne kadar tarihi bir seçim olduğunu biliyorduk. 13 yıllık AKP iktidarı toplumun
tüm kesimleri için işkence halini almıştı.
Bu dayanılmaz halleri yaşarken herkes bir
çıkış arıyordu kendince. Benim çıkışım
ise HDP'nin barajı aşması için bir şeyler
yapmaktı. Ama bunun milletvekili adayı
olmak suretiyle olabileceği hiç aklıma
gelmezdi. Bir sürü iç konuşmadan ve konuyu yakın çevremden birkaç kişiyle paylaştıktan sonra aday olmayı kabul ettim.
Bartın'a bu kez “başka türlü” gidecek
olmak beni hem heyecanlandırıyor, hem
de korkutuyordu. Bu benim için sıradan
bir durum değildi. Üstelik HDP'den aday
olmak Bartın'da nasıl karşılanır pek fikrim de yoktu.
Ortada öyle kocaman bir ekip yok,
korumak adına öğrencileri, soruşturma
geçirtmemek adına da kamu çalışanlarını
aktif çalışmalara katamıyoruz. Peki, ben
ne yapacağım bu kadar saat, gün, hafta?

Ortada öyle kocaman bir
ekip yok, korumak adına
öğrencileri, soruşturma
geçirtmemek adına da
kamu çalışanlarını aktif
çalışmalara katamıyoruz
Nasıl bir çalışma yürüteceğim? Zaten
2 milletvekilinin meclise gönderildiği
Bartın'da, 2. sıra adayı da atamayla gelen
ve kente dair tek bir fikri olmayan son
derece “erkek” bir aday. Eyvah! Tek başınasın Diren.
Diğer partiler amiyane tabirle bangır
bangır propaganda yaparlarken, RTE
TV’lerde açılışlar için boy gösterirken ve
hemen her gün HDP'ye yönelik bir saldırı haberi gelirken, kendimi ne kadar iyi
hissedebilirsem o kadar iyi hissettim. O
saldırıların bir gün her sokağında ayak
izim olan şehirde benim de başıma gelebileceğini düşünmemiştim ne yalan

söyleyeyim. Çünkü “burada böyle şeyler
olmaz” denmişti hep. Olmamasına sebep
olarak 12 Eylül koşullarında dahi münferit iki olay dışında faşist saldırı yaşanmaması düşünülüyordu. Ve fakat parti teşkilatı tabelasının takıldığı günün ertesi gecesi, ilk saldırı gerçekleşti. Yirmi kişilik
grup önceden organize olarak saldırmaya
karar vermişti. İki kişi yandaki çatıya
çıkmış, pankartı ve tabelayı indirmişlerdi. TV an be an olanları vermişti. Şaşkın,
endişeli ve öfkeliydim.
Her yıl pikniği olurmuş öğrencilerin.
Komşu illerin adaylarıyla birlikte oradaydım. Her şey gayet iyiydi, eğleniyorduk. Eli baltalı yirmi kişi öğle yemeğimizi yerken saldırdılar bize. Çok korktum.
Provokasyona gelinmesi ihtimalinden,
birinin yaralanması, ölmesi ve saldırıya
uğrama ihtimalimden... Bunlar olmadı
ama annesi o piknikte yemek yapmakla
görevli küçük çocuğun bana can havliyle
sarılıp ağlamasını ve göğsümde hissettifeminist
politika
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ğim kalp atışlarını hiç unutmayacağım.
Başka bir akşam ise 190 promil alkollü bir adamın daha saldırısına uğradı
parti. Çok içerlemiş ve kiremit atmak
istemiş binaya. Ve biz yine gece yarıları
karakollarda...
Tüm bunlar olurken bir de sokaklarında gece yarıları, sabaha karşı, geceleri ve gündüzleri özgürce dolaşabildiğim
Bartın'da yalnız yürüyemez olmuştum.
Tacize uğradığım halde yıllar önce korkmamıştım yürümeye, hem de yalnızken
ve geceleri. Şimdiyse olur olmaz arkama
dönüp bakıyor, belli bir saatten sonra yalnız çıkmıyor, çıkarsam beni bırakmalarını istiyordum. Bunlar bu şehirde yaşama
ihtimalimin hiç olmadığını düşündüğüm
şeylerdi ve iyi hissetmiyordum.
Bana kendimi iyi hissettiren şeylerse hep kadınlarla yaptığım çalışmalardı. “Galla bazarı” diye de bilinen
Bartın'ın o tarihi pazarına aday olarak
gitmek beni strese soksa da; yıllarca
kendi bahçelerinde ürettikleri taze sebzeleri satın aldığımız ve bir kısmı da tanıdık olan kadınlar beni aday sıfatıyla
karşılarında görünce değişik tepkiler
vermediler değil. En çok muhatap olduğum sorulardan biri “aslen nerelisin?”
idi. Çünkü HDP bir Kürt partisiydi ve
benim “buralı” olarak, “orada” ne işim
vardı? Teorik propaganda tarzıyla gidilemeyeceğini, bunun bir karşılık bula-

mayacağını biliyordum taşrada. Fakat
dokunmak hep iyi gelir ya ve bakmak,
tam da öyle oldu. Sadece bakarak ve
dokunarak da çoğu şeyi anlatabildiğimi
deneyimledim.
Kadın Dayanışma Derneği'ne gittiğimde sadece kadın, hatta feminist olduğum için bana oy vereceklerini söyleyen
kadınları gördüm. Çünkü feministler
dayanışma gösteriyorlardı kadınlarla. Ve
devlet ha bire saldırıyordu feministlere.
Barajı aşıp aşamayacağımız problematiği beynimi yiyordu. Karamsardım.
Belki de meseleye Karadeniz'den bakıyordum. Ama ne yapabilirdim ki? Bir
buçuk aydır Bartın'daydım, seçim dönemi
boyunca sadece iki kez il dışına çıkmıştım
ve rahatça seçim çalışması yapamadığım
koşullar yaşıyordum. Yargılandığım bir
HES davası duruşmasında, kısa bir süre
için de olsa yanımda olmak için kilometrelerce öteden gelen bir arkadaşım nefes
aldırdı bana ilk olarak. Öyle eğlenceli bir
çalışma yaptık ki, otobüs yazıhanesi çalışanından dahi oy istedi beni tanıtarak. Hiç
gitmesin istedim.
Seçime bir hafta kala benimle dayanışmak için üç yol arkadaşım daha geldi.
“Stant açalım, biraz daha görünür olalım” dedik. İlk yarım saati sakin geçen
çalışmanın ilerleyen dakikalarında birilerinin organize olduğunu fark ettik. Toparlandık ama takip edildik. Parti önüne

geldiğimizde ise tehdit, hakaret ve taciz
başladı. Hapsolmuştuk ve dışarıda bekleyen üç beş adamın arasından çıkıp gitmeye cesaretimiz yoktu. Kendimi hiç bu kadar güvensiz hissetmemiştim. Bu kadarını kaldırabileceğimden emin değildim.
Barajı aşamazsak eğer, nasıl yaşardım?
İstanbul'dan gelen ve biraz olsun rahatlamamı sağlayan arkadaşlarım giderken
ben, bana 1 yıl gibi gelen o 1 haftayı nasıl
geçireceğimi düşündüm.
Esasında o son olaya kadar ben ne
kadar ciddi bir şey yaptığımı anlamadığımı fark ediyorum şimdi. Deli olmalıyım,
ya da gözü çok kara. Politika yaparken
metropoldeki gibi rahatça sokağa çıkılan, ekiplerle çalışılan kampanyalarımız
olmadı bizim. Ve fakat bu tip saldırılarla
karşılaşacağımı düşünmemiştim. Üstelik
bire bir çalışmalarda tek bir olumsuzluk
da olmamıştı. “HDP'de ne işin var?” sorusuna sıklıkla maruz kalsam da, ben “bizim gız”dım. Ancak yine de anlıyorum ki,
Bartın'da da oldukça örgütlü bir faşizm
var. Olmaması için bir sebep yok zira.
Aday olurken seçilemeyeceğimi, seçilirsem aslında bunun bir devrim anlamı taşıyacağını biliyordum. Amaç zaten
baraja bir kalça atıp yıkmak ve görünür
olmaktı. Oyları yüzde 5.2 arttırarak buna
yaptım; kampanya boyunca bana hep dokunan feminist yoldaşlarımdan da aldığım güçle.

İmam nikahı kararı:
Freni patlamış patriyarka
İster medeni kanunla ister dinî düzenlemelerle olsun hukukun evlilikle ilgili bütün
kuralları, erkeğin kadın üzerinde iktidar kurmasına ve bunu sürdürmeye yöneliktir

P

Selin Nakıpoğlu

asinler Sulh Ceza Mahkemesi, resmi nikahtan önce dini
tören yapan sanık çiftin davasıyla ilgili olarak, Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) “Birden çok evlilik,
hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı m.
230 fıkra 5 ve 6’nın iptali için geçtiğimiz
sene Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş,
dilekçesinde özetle bir bayan ve bir erkeğin birlikte yaşamaları suç değilken, Türkiye Cumhuriyeti’nde zina suç olmaktan
çıkmışken dinî nikâh kıyarak yaşamalarının suç teşkil etmesinin Anayasa’ya
aykırı olduğunu belirtmiştir. AYM, resmî
nikâh olmadan dinî nikâh kıyan çiftlere
2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren
maddeyle ilgili başvuruyu esastan görüşmüş, 27.05.2015 tarihinde TCK m. 230/
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5 ve 6. fıkralarını Anayasa’nın 13, 20 ve
24. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir. Karar dört üyenin karşı oyu ve on
iki üyenin oyçokluğu ile verilmiştir.
Bu karar yeni olsa da, ilgili maddeye
ilişkin Anayasa Mahkemesi süreçlerinin
daha önceki yıllara dayanan bir geçmişi
var. Bildiğimiz üzere, anılan düzenlemenin
benzeri yürürlükten kalkmış TCK’da da
düzenlenmiş olup 1997 yılında Refah Partisi, hazırlamış olduğu yasa tasarısında ilgili
maddenin iptalini gündeme getirmiştir.
Başka bir iptal istemli başvuru ise,
1999 yılında Orhangazi Asliye Ceza
Mahkemesi’nden gelmiştir. Mahkemenin
hakimi, mülga TCK 237/4’ün dinî nikâha
ceza öngören düzenlemesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne gitmiş,
yüksek mahkeme talebi 24.11.1999 tarihinde oybirliği ile reddetmiştir. O dönem

karara tepki içeren yazılara ve açıklamalara rastlıyoruz. Örneğin, Aksiyon dergisinde 04.12.1999 tarihli “zina serbest, nikah yasak” başlıklı bir yazı yayımlanmış,
dönemin Fazilet Partisi milletvekili Prof.
Dr. Mustafa Kamalak ise kararı, “toplumun gayrimeşru karşılamasına rağmen
iki yetişkin insanın zinası suç olarak
kabul edilmiyorsa halk tarafından kabul
gören dini nikahın da suç olmaması gerekir” diye değerlendirmiştir.

Zina, gayrimeşru ilişki…
Anayasa Mahkemesi’nin 1999 senesinde oybirliği ile verdiği iptal kararına
tepkili değerlendirmelerden aklımızda
kalan kelimeler “zina, gayrimeşru ilişki”. Tıpkı yürürlükteki Ceza Kanunu’nun
230/5 ve 6. fıkralarının iptali için yüksek
mahkemeye başvuran Pasinler Sulh Ceza

Mahkemesi’nin talebini oyçokluğu ile
kabul eden mahkemenin gerekçesinde
olduğu gibi.

Ölçülülük ilkesi
Mahkeme, oldukça detaylı gerekçelendirmiş olduğu kararında şu hususlara
dayanıyor: Anayasa m. 20 1/1’de güvence altına alınmış olan özel hayatın gizliliği, herkesin özel hayatına ve aile hayatına
saygı gösterilmesini isteme hakkı, Anayasa m. 24’te düzenlenen din ve vicdan
hürriyeti, din özgürlüğünün kapsamı hakkındaki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Komitesi’nin 22 No’lu genel görüşü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 8/1’de
düzenlenen özel ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkı, sözleşmenin 9/1 fıkrasında güvence altına alınan
din ve vicdan özgürlüğü ve kararın büyük kısmında karşımıza çıkan Anayasa
m. 13’te hüküm bulan ölçülülük ilkesi.
Ölçülülük ilkesi ise kısaca amaç ve araç
arasında hakkaniyete uygun bir dengenin
bulunması gereğini ifade eder. Gerekçede, yukarıda belirttiğim haklara orantısız
bir müdahale olduğu ve bunun da ölçülü-

O nedenle meseleyi
imam nikâhı - medeni
nikâh kısır karşıtlığından
çıkarıp yaşamını
ortaklaştıran bireylerin
resmi nikâhlı bireylere
tanınan tüm haklardan
yararlanabileceği bir
bakışla ele almalıyız
lük ilkesine aykırı düştüğünü okumaktayız. Kuşkusuz ölçülülük sadece Anayasa
Mahkemesi’nin dikkate alacağı bir ilke
değil, yasama, yürütme, yargının bütün
iş ve işlemlerinde ve tabii ki toplumsal
hayatın her alanında gözetilmesi gerekiyor. Tıpkı Pasinler Sulh Ceza Mahkemesi
gerekçesinde olduğu gibi, yukarıda söz
ettiğim 1999 yılında verilen ret kararına
ilişkin değerlendirmelerde olduğu gibi,
Anayasa Mahkemesi de, nikâhsız birliktelikler ve çocuk sahibi olmaları suç olarak nitelendirip cezalandırmazken, dinî
inançları gereği evlenme ve dinsel törenlerini yapmanın suç olarak düzenlenmesi ölçüsüzlüktür, demiştir. Oysa iptali
istenen kuralın beş numaralı fıkrasının
ikinci cümlesinde medeni nikâh yapıldığında kamu davasının bütün sonuçlarıyla ortadan kalkacağı; suçu adeta “tazyik
hapsi” niteliğinde bir yaptırıma bağlayan
bir düzenleme olduğu dikkate alındığında
özel hayatı, din ve vicdan hürriyetini ve

Sivil Dayanışma Paktı'nın (PACS)
başlıca hukuki etkileri:
■ Bir PACS Sözleşmesiyle birbirine bağlı bireyler, “ birbirlerine karşılıklı ve maddi yardım” sağlarlar.
■ Bu bireyler, ortak vergilendirmeden (PACS’ı imzalamadan üç sene sonra) ve değişim vergileri üzerinden kayda değer bir indirimden yararlanırlar.
■ Sosyal güvencesi olmayan partner gerektiğinde, birlikte olduğu eşinin sosyal güvencesinden yararlanır.
■ Buna karşın sosyal ödenekler ve
sosyal asgariler, evli bireyler veya nikahsız olarak birlikte yaşayan çiftlere
uygulanan oran üzerinden hesaplanır.
medeni kanun hükümlerini koruyan bu
kuralın ölçülü olmadığının söylenemeyeceği açıktır. Burada nihai amacın, resmi
evlenme akdinin ertelenerek/yapılmayarak medeni kanunun koruyucu hükümleri ışığında kadınlar ve doğacak çocuklar
yönünden muhtemel hak kayıplarını önlemek olduğu anlaşılıyor.
Biçimsel eşitlik, kadın ve erkeklere
aynı hakkı tanıyan bir hukuk kuralının kadınlar ve erkeklere aynı şekilde uygulanacağı varsayımı üzerine temellenir. Ancak
bu varsayımın gerçekçi olmadığı, kadın
ve erkeğin arasındaki eşitsizlik zemininde
yükselen toplumsal koşullara vakıf olan
herkesin malumudur. Bu kararla, ekonomik ve toplumsal olarak yoksullaştırılmış
ve güçsüzleştirilmiş kadınların erkeklere
ikinci, üçüncü eş olarak bağımlı kılınmasının yolu açılmıştır. Keza kız çocuklarının 4+4+4 ile eğitimden çekilmesine dair
düzenlemelerin yapıldığı, karma eğitimin,
okullarda kılık kıyafetin tartışıldığı bir iklimde mahkemenin kararı, çocuk evliliklerinin önündeki önemli fren düzenlemelerden birini kaldırmıştır. Böylelikle dinî
nikah yolu ile yapılacak muhtemel cinsel
istismarların önü açılmaktadır. Bu düzenlemenin, çocuk hakları ihlallerini beraberinde getireceğine ilişkin yalın bir öngörünün olmayışı fevkalade tehlikelidir.
Kadın bakış açısıyla hukuk düzenine
baktığımızda diğer alanlarda olduğu gibi
burada da erkek egemen ideoloji kendini
gösterir. İster medeni kanunla ister dinî
düzenlemelerle olsun hukukun evlilikle ilgili bütün kuralları, erkeğin kadın
üzerinde iktidar kurmasına ve bunu sürdürmeye yöneliktir. Meseleye “inkılap”
kanunlarının korunması açısından bakan
çevrelerin de, din ve vicdan özgürlüğü
açısından bakan çevrelerin de göz ardı
etmeye çalıştığı bir nokta var: Aynı evde

PACS’ı imzaladıktan sonra bu bireyler artık “tek bir kişi” gibi muamele
görmezler.
■ Konut bakımından da PACS dikkate alınır ve kira sözleşmesini ortak
imzalamamış herhangi bir taraf, otomatik olarak kira sözleşmesi transferini elde edebilir.
■ İş yerinden izin alma, iş kanunu
hükümleri PACS’ı imzalayan tarafların her birini kapsamına alır.
■ Memurların atanması açısından, oturma izni alma hususlarında da
PACS dikkate alınır.
birlikte yaşayan insanlar hangi şekil ile
olursa olsun nikâhlı olmayı tercih etmeyebilirler.

“Akitsiz” ilişkiler
Tarafların evlilik akti yapmadan birlikte aynı evi paylaşmaları ve “aile”
olarak yaşamaları konusunda Medeni
Kanun’da henüz tanınmış ve hukuki olarak sonuçlanmış bir düzenleme bulunmuyor. Oysa taraflar birlikte yaşam kurarak
çocuk büyütebiliyor ve ekonomik bazı
yatırımlara girebiliyor. İlişkinin tasfiyesi
sırasında ise birçok sorun yaşanıyor.
Bazı ülkelerde bu birlikteliklerin
olgu olarak tanındığı ve tescili yoluna
gidilerek bazı hukuki sonuçların bağlandığı bilgilerine rağmen, yasa koyucu
Türkiye'de bu durum yokmuş gibi davranmayı seçebiliyor. O nedenle meseleyi
imam nikâhı - medeni nikâh kısır karşıtlığından çıkarıp, yaşamını ortaklaştıran
bireylerin resmi nikâhlı bireylere tanınan tüm haklardan yararlanabileceği bir
bakışla ele almalıyız. Nafaka, tazminat,
miras hakkı, ortak emekle kazanılmış
malların paylaşılmasını isteyebilmenin
yasal zeminini kurmak, kadınların ve
çocukların aile içindeki muhtemel hak
kayıplarının önüne geçmede etkili bir yol
olacaktır.
Kaynak:
http://ambafrance-tr.org/ecrire/upload/
fis/fis8.html
Not:
Yasal zemin kurulmasına örnek vermek
gerekirse: Fransa, 13 Ekim 1999 tarihinde
kesinleşen, evli olmayan bütün çiftlere bir statü
tanımaya olanak sağlayan Sivil Dayanışma
Paktı (PACS) adı altında bir kanun çıkartmıştır.
Bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana
75000 kişi birer PACS imzalamıştır.
feminist
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Hayatımıza neden sahip çıkıyoruz?
Burada ölümün kıyısından dönmek için canına sahip çıkma tartışması mı,
istediğimiz gibi yaşayacağımız bir hayat için özgürlük tartışması mı yürütüyoruz?
Begüm Acar

N

eden çıkmayalım ki? Bu elbette
makul bir cevap; ama burada tartışmaya açmak istediğim konu
son dönemde feministlerin kullandığı ve
İstanbul’daki son 8 Mart Feminist Gece
Yürüyüşü'nde ana pankarta taşıdığımız
bir slogan: Kadınlar Hayatlarına/Hayatlarımıza Sahip Çıkıyor(uz)!
Sahip çıkmaktan kasıt ne? Burada
ölümün kıyısından dönmek için canına
sahip çıkma tartışması mı, istediğimiz
gibi yaşayacağımız bir hayat için özgürlük tartışması mı yürütüyoruz? Aslında
her ikisi de bir arada, iç içe geçmiş. Bu
yazıda, sloganın savrulduğu bu iki uç
arasındaki anlamlara değinmeye ve bunu
yaparken de iki bilinen dava üzerinden
yürütülen tartışmaları yorumlamaya çalışacağım.
Öncelikle bir şeye kısaca değinmek
gerekiyor. Uzun yıllar boyunca kadın cinayetleriyle ilgili dava takibini de kapsayacak şekilde çok yönlü politik tartışma
ve mücadele yürüten feministler, erkek
egemen sistemin işleyişine dair pek çok
şeyi açığa çıkardı1: kadın cinayetlerinin
sayısı, görünür hale gelmesi, üçüncü sayfa haberlerindeki cinsiyetçi dil, yargının
her surette kadını sorgulayan eril bakışı,
katillere/tecavüzcülere verilen “haksız
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tahrik” indirimleri, ailelerin kızlarını katillerin eline göz göre göre teslim etmesi
ve sahip çıkmaması, cinayetin bir anlık
cinnetle değil sistematik erkek şiddeti sonucu meydana gelmesi… Bu liste
daha uzar. Ancak, kamuoyunda son birkaç yıldır popüler konulardan biri haline
gelen kadın cinayetleri ile ilgili genel algıya bakıldığında, tepki çoğunlukla sözde kalıyor olsa ve konuya bakışla ilgili
tutarsızlıklar sergilense de meselenin ne
olduğunu tanımlamada töre veya namus
cinayetinden kadın cinayetine, kadına
yönelik şiddetten erkek şiddetine uzanan belli bir yol aldık. Peki, bu yolda kat
ettiğimiz aşama sonunda ne oldu? Katil
erkekler, önlem almayan devlet, çocuklarını ölüme terk eden aileler, kadınların
toplumdaki ikincil konumunu güçlendiren muhafazakar politikalar lanetlense de
kadınların hayatı her gün karşımıza çıkan
cinayet haberlerinde birer rakama indirgendi. Geçtiğimiz yıl 300 küsur kadın…
Dün bir kadın… Haziran ayında 20 küsur
kadın… Bugün bir kadın… Ve yarın bir
kadın daha…

Kadınlar hep "mağdur" mu olacak?
Cinayetlerin sorumluları ve faillerine
o ya da bu şekilde işaret edilse de kadınların bu cendere içinde sürekli “mağdur” olarak çizildiği bir tablo ile karşı

karşıyaydık. Adeta hapsolduğumuz bu
çerçeveden çıkmak hem politik olarak
önümüzü açacak hem de kadınlar olarak
hepimizi güçlendirecekti. Bu esnada bir
şey daha fark ettik: Şiddetine maruz kaldığı erkekleri öldüren kadınların haberlerini daha sık duymaya başlamıştık. Tıpkı
cinayetler meselesinde olduğu gibi “Arttı
mı, görünür mü oldu?” tartışmasına girmeden ya da bu tartışmayı bir kenarda
tutarak şuna odaklandık: Kadınlar her
an öldürülme ihtimalleri olsa da erkek
şiddetine direniyor, karşı çıkıyor, içine
sıkıştırıldığı çaresizlik içinde kendine bir
çözüm bulmaya çalışıyor, evi terk ediyor,
tecavüzcüyü teşhir ediyor, boşanıyor,
hayatına sahip çıkıyor!
Bu tartışmayı bir süre yürüttükten
sonra 2015 Ocak ayı itibariyle İstanbul
Feminist Kolektif olarak bir rapor hazırlamaya başladık. Devletin ilgili kurumları, rakamları doğru tutmadığı ya da çarpıttığı için kadın cinayetlerinin sayısını
tutmak önemli olsa da, biz kocasını, sevgilisini, babasını ya da bir erkeği maruz
kaldığı şiddete karşı kendini savunmak
amacıyla yaralayan, öldüren ya da bir
biçimde bu şiddete meydan okuyan kadınların hikâyelerini toplamaya başladık.
Sadece internet üzerinden yayınlanan
haberlerden derleyebildiğimiz “çeteleye” bakıldığında 2015’in ilk altı ayında

kadınlar 17 erkeği yaraladı, 14'ünü öldürdü. Bunlar elbette küçümsenmeyecek rakamlar ve apaçık ortada duran bir gerçekliğe işaret ediyor; erkek şiddeti toplumda
meşru görüldüğünden ve devlet görevini
yapmadığından, kadınlar kendi adaletini aramak zorunda kalıyor. Raporlardan
alıntılarla, bakın ne diyor kadınlar2:
Kendisini sürekli taciz eden adamı
sopayla döven Derya: "Bu olaydan sonra
şahıs beni gördü mü kaçıyor."
Sevgilisinin sürekli şiddetine maruz
kalan Eda: “Bana her gün şiddet uyguluyordu. Artık yeter deyip bıçakladım.”
Kendisini korumak için tacizciyi bıçaklayan F.: “Türkiye’de verilen cezalar
çok az. Bir kadın olarak her zaman tedirginim. Şimdi daha da tedirgin olacağım.
Onun ne kadar ceza alacağını bilmiyorum."
Sürekli tehdidine ve tacizine maruz
kaldığı eski sevgilisini öldüren Selma:
"Semih’e karşı kendimi ancak bu şekilde
savunabilirdim. Başka çarem kalmamıştı.”
Kocasından yıllarca şiddet gören, yerleştiği sığınakta kocasıyla barıştırılıp eve
geri dönmek zorunda bırakılan Hatice: "
...eşim beni ve çocuklarımı dövmeye devam ediyor. 12 yaşındaki oğlumu kemer
ile döverek hastanelik etti. Eşimi mahkemeye verip boşanma davası açtım;
boşandık. Bir haftadan beri sokaklardayım."

"Namusunu temizledi",
"çocuğunu kurtardı"...
Bu raporlarda ortaya koymaya çalıştığımız, rakamların ötesinde kadınlar
olarak erkek şiddetine direnişimizi, bu
hikâyeler yoluyla görünür kılmak. Bunun bir yolu da bu sebeple yargılanan
kadınların davalarını takip etmek. Kendisine sürekli tecavüz eden ve tehdit yoluyla ilişkisini sürdüren tecavüzcüyü öldürüp başını keserek köy meydanına atan
Nevin’in davası, daha raporlar ortaya
çıkmadan feministler olarak takip etmeye çalıştığımız bir davaydı. Bu davanın
yaklaşık üç yıllık ve Yargıtay’a gittiğinden hâlâ sonlanmayan seyrinde toplumun, yargının, devlet politikalarının tüm
ikiyüzlülüğünü görmek hepimize bir kez
daha nasip oldu. Bu süreçte kamuoyunda
“namusunu temizlediği için” alkışlanan
Nevin’den duruşmalardaki ifadelere dayanarak “evlilik dışı ilişki yaşayıp aşkına
karşılık bulamadığı" söylenen, dolayısıyla başına geleni hak eden Nevin'e uzanan
bir fikir seyri izledik. Yine de, tecavüzcü
ve katil erkeklerin bu kadar kolayca aklanıp tahliye edilmesinin yarattığı öfkeden
olsa gerek, Nevin’e müebbet hapis cezası
verilmesine karşılık azımsanmayacak bir
tepki oluştu. Bu tepkinin aslına bakınca

ortada tecavüzü cezalandırmak, dolayısıyla “namusunu temizlemek” için cinayet işleyen bir kadını aklama güdüsünün
yattığını görmemek imkânsız.
Benzer bir algı, bir başka dava için
de söz konusu. Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor raporuyla eşzamanlı olarak takip etmeye başladığımız bu davada
Yasemin, evliliğinin başından beri şiddet
ve tehdit gördüğü, kendisinin ve henüz
bir yaşını bile doldurmamış çocuğunun
hayatını tehlikeye atan kocasını canlarına kast ettiği bir saldırı anında öldürmek zorunda kaldığı için yargılanıyor.
Meşru müdafaa talebimizi yinelediğimiz davanın seyri Haziran’da görülen
5. duruşmanın ardından olumlu bir yere
evrilirken, son dönemde kamuoyunda da görünür olan bu olaya gösterilen
tepkiler, Nevin’inkine benzer. Örneğin,
Ayşe Arman’ın köşesinden yayımladığı
“Yasemin’in yerinde olsaydınız siz ne
yapardınız?” başlıklı söyleşide3 hayatını
ve olay gününü anlatan Yasemin’e ya-

Kadınlar erkekleri
yaralasa da öldürse de
veya öldürmese de erkek
şiddetinin her türlüsüne
zaten her alanda maruz
kalıyor. Bu noktada canını
kurtarma tartışmasının
yanında özgürlük
tartışması da yerini alıyor
zının altındaki yorumcular anne olması
dolayısıyla destek veriyor. Devletin görevini yapmamasından ve kocanın şiddetinden yakınanların sayısı az olmasa
da “Yasemin’in yerinde çocuğunun canı
tehlikede olan hangi anne olsa aynısını
yapardı” vurgusu öne çıkıyor.

... Peki kendisi?
Yakından takip ettiğimiz bu iki örneğin yanı sıra, diğer örneklerde de çoğunlukla gördüğümüz, kadınların erkekleri
öldürdüğü cinayetlerin kadına atfedilen
annelik, namus gibi “kutsal” kavramlar
üzerinden ya da maruz kaldığı “psikopat
koca işkencesinin” bir insanlık ayıbı olması dolayısıyla meşrulaştırılıyor olması.
Aslında biz de bu raporlarda ya da takip
ettiğimiz bu davalarda esas olarak kadınların içinde kaldığı çözümsüzlüğü ve
şiddet uygulamak zorunda kalma halini
vurgulamaya çalışıyoruz; çünkü böyle bir
durumda meşru müdafaa, her insanın en
temel haklarından biri. Ancak, bunun ötesinde kadınların yıllardır maruz kaldığı
sistematik erkek şiddeti ya da toplumda

maruz bırakıldığı çeşitli ezilme deneyimleri var. Yani, kadınlar erkekleri yaralasa
da öldürse de veya hiçbir şey yapamasa
da erkek şiddetinin her türlüsüne zaten
her alanda maruz kalıyor. Dolayısıyla, bu
noktada canını kurtarma tartışmasının yanında özgürlük tartışması da yerini alıyor.
Erkek şiddetine karşı gösterdiğimiz
direniş toplumda hangi noktada ve nereye kadar meşru? Otobüste maruz kaldığımız bir tacize karşı ses çıkarınca
kim destekliyor? Cinselliğimizi özgürce
yaşama, orgazm olma hakkımızı hangi
erkek partnerimize açıkça dile getirebiliyoruz? Sokakta kadın kadına öpüştüğümüzde hangi gözler bizi yargılamıyor?
Ev işi yapmaya karşı çıktığımızda ailenin
hangi erkek fertleri bize destek oluyor?
Kürtaj hakkımızı kabul edenler dahi, evlenmeden doğurmak isteyince nasıl tepki
gösteriyor? Hayatımızı istediğimiz gibi
yaşama, hayallerimizi yerine getirme konusunda gösterdiğimiz direnç nerelerde
kırılıyor? Karşımızda bir engel olduğunda değil, sadece istediğimiz için istediğimiz gibi yaşamayı seçtiğimizde kim bizi
destekliyor?
Bir kadın her gününü zaten en küçük
adımdan başlayarak direnişle geçirmek
zorunda! Bu yılki ODTÜ mezuniyet
töreninde öğrenci kadınların erkek şiddetine karşı hazırladığı birçok pankart
arasından bir tanesi şöyle diyordu: "Hayatta kaldık da mezun olduk."4 Hayatta
kalma sanatının ustası haline gelen bizlerin canımızı kurtarmak için bir erkeği
öldürmek zorunda kalma aşamasına gelmesi elbette çok kötü. Öte yandan, zaten
her gün gösterdiğimiz en ufak direniş
hayatımıza sahip çıkmak adına birlikte
büyüttüğümüz adımlar. Bu adımları Hayatlarımıza Sahip Çıkıyoruz! sloganının
etrafında düşünmek, politik sözümüze ve
eylemimize katmak mücadelemizi güçlendirecek diye umuyorum.
Konuyla ilgili kapsamlı bir derleme
için bkz. “Kadın Cinayetlerine İsyandayız
Kampanyası”, Filiz Karakuş. http://www.
sosyalistfeministkolektif.org/feminizm/
tarihimizden/kampanyalara/732-kad-ncinayetlerine-isyanday-z-kampanyas.html
2
Örnekler, İstanbul Feminist Kolektif'in
ilki Ocak 2015'te yayımlanan Kadınlar
Hayatlarına
Sahip
Çıkıyor
isimli
raporlarından alınmıştır.
3
“Yasemin’in yerinde olsaydınız siz
ne yapardınız?”, Ayşe Arman, Hürriyet,
18.06.2015.
http://sosyal.hurriyet.com.
t r / Ya z a r / Ay s e - A r m a n _ 1 2 / Ya s e m i n 39-in-yerinde-siz-olsaydiniz-ne-yapardiniz_29314225
4
ODTÜ mezuniyeti 2015, https://www.
facebook.com/media/set/?set=a.108387112
4974319.1073741923.153245714703536&
type=1
1

feminist
politika

11

mutfak cadıları

SeraPool'de direnen kadınlar,
sendikacılar, feministler...
Su içmek, tuvalete gitmek, yemek yemek, hepsi sorun; çünkü bantlar akıyor
ve üretimin durmaması lazım. İşte bu koşullarda çalışan işçi kadınlar DİSK'e
üye oluyorlar

S

Necla Akgökçe

eraPool'de sendikalaştıkları için işten çıkarılan 112'ye
yakın işçinin hemen hemen
hepsi kadın. SeraPool Pendik
Kaynarca civarında bir fabrika, porselen havuz kaplama malzemeleri üretiyor. Kadınların hemen hemen hepsi
asgari ücret alıyor. “Üç ay çalışan da
üç yıl çalışan da aynı ücreti alıyor” diyor bir işçi kadın.
Çalışma koşulları da çok ağır. 2030 kiloluk seramikleri oradan oraya
taşıyor kadın işçiler. Çoğunda boyun
ve bel fıtığı var. Üretim esnasında çapak temizleme, seramiklerin boyutunu
ayarlama aşamalarında toz açığa çıkıyor ve bu tozları solumak zorunda
kalıyorlar. Bu yüzden astım olduğunu
anlatıyor, başka bir işçi kadın. "Maske
yok mu", diye soruyorum. "Var ama
bize uygun değil, bu işe uygun değil,
ayrıca o kadar kalitesiz ki taktığımızda
yüzümüzde kızarıklıklar, tahrişler oluyor" diye cevaplıyor.
Seramik fırınları nedeniyle zaman
zaman ısının 50 dereceye yaklaştığını, klimanın olmadığını söylüyorlar.
Bant'ın akış hızını soruyorum “0” diye
yanıt veriyor iki kadın, algılayışları
böyle. Bant üretiminde zamanla yarışan kadınların, parmakları sıkça yaralanıyormuş, “Neredeyse baş parmağım
uçacaktı” diyor çok genç bir kadın.
Su içmek, tuvalete gitmek yemek
yemek, hepsi sorun, çünkü bantlar
akıyor ve üretimin durmaması lazım.
İşte bu koşullarda çalışan işçi kadınlar DİSK'e bağlı Cam - Keramik İş
Sendikası'na üye oluyorlar. Sayıları yetki aşamasına varınca, patron da
boş durmuyor. Öncülük eden işçilerden birini bahane uydurup atıyor 11
Haziran'da arkadaşlarının atılmasını
protesto için iş durduruyorlar.
Önce direnişe geçenler, sonra da
sendika üyesi olan işçiler işten atılıyorlar, o günden bu yana direnişteler.
İçeride bir miktar işçi kalmış, bir işi
birkaç kişi yapıyor, iş yoğunlukları artmıştır diye bir cümle kuracak
oldum, içlerinden en güleç yüzlüsü
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Feminist olduğum için
feministlere sesleniyorum,
kadın direniş ve grev
alanlarını erkeklere, erkek
akıllarına bırakmayalım
“gebersinler” dedi, “gebersinler...”
Direniş ve grev yerlerinde yani işçi sınıfı havzalarında işler bu kadar sert ve
daha da sertleşeceğe benziyor.
Beden, emek, kimlik mücadelesi, kimileri tarafından miladını doldurmuş olarak görülse de en azından
maddeci feministler açısından önemini koruyor sanıyorum, mücadelenin
beden ve kimlik politikaları boyutu
çeşitlenip genişlerken ve başarılıyken,
emek boyutunu geriden izlediğimizi
düşünüyorum.

Feminist emek politikası
Pek çok sebep var: Bunlardan en
belirleyicisinin, sınıf ve cinsiyet sömürüsünün maddi temelini ev içi emek
sömürüsünde bulan bir durum, bir
mevcudiyet hali olarak değil, bir fikirler politikasının konusu olarak ele alınması olduğunu düşünüyorum. Kimlikler öne çıkınca, durumlar unutuluyor.
Verdiğim direniş örneğinde özellikle
DİSK sendikalarına özgü ve kadın dayanışmasını zedeleyen bir başka etken
daha var: Fraksiyon siyaseti. Siz kadın
dayanışmasından kendi parti ve kadın

derneklerinizle bir arada olmayı ve bu
vesile ile onların da görünürlüğünü
artırmayı anlarsanız, ister istemez bu
alanı diğer kadınlara kapatırsınız. Daha
geniş bir dayanışma ile daha hızlı bir
biçimde çözümlenecek sorunlar düğümlenir kalır, işçiler başka iş bulur ve
büyük ihtimalle sendika düşmanı olur.
Fraksiyon siyaseti güden yapılarda kadınların da çaba sarf ettiğini biliyorum,
fakat bir siyasi parti ya da yapı içerisinde o yapının kadın- emek politikasını
yürütmek ile bağımsız feminist emek
politikası çerçevesinde hareket etmek
birbirinden ayrı şeyler.
Feminist olduğum için feministlere sesleniyorum, kadın direniş ve grev
alanlarını erkeklere, erkek akıllarına
bırakmayalım. Aksi takdirde, direniş
alanında geleneksel işbölümü çerçevesinde, işçileşmiş (ki kadınlar için bu
çok daha zordur) kadınlara, bilgisizlikten veya iyi niyetten de olsa, Serapool
örneğinde olduğu gibi boş durmasınlar
diye kına gecesinde giyilen kaftanlara
süslü taşlar diktiren ve böylece onları
kadın emeğinin en güvencesiz biçimi
olan ev eksenli çalışmaya yönlendiren
erkekler, sendikacılar olabiliyor. İşyerinde yaşanan şiddet de “kadına yönelen eller kırılsın” şeklindeki sloganlarla
protesto ediliyor. Feminist emek politikasının, işyerleriyle de sendikalarla da
buluşması gerekiyor bence. Biliyorum
zor, ama imkânsız değil.

mutfak cadıları

Ev kadınlarına emeklilik hakkı
55 yaşında emekli maaşı alacak olması, 25 yaşında evlenen ve ücretli bir işte
çalışmayan kadını güçlendirmeye yetmez
Filiz Karakuş - Yeşim Dinçer

E

v kadınlarına emeklilik hakkı,
kadınları özgürleştirici bir talep
midir? 2007’nin Aralık ayında
başlayan “SSGSS’ye esastan
itirazımız var” kampanyası sırasında tartışılmış, ev kadınlarına sağlık ve sosyal
güvenlik haklarıyla birlikte platformun
talepleri arasında yer almıştı. Konu, ‘ev
kadınlarına’ emeklilik hakkının HDP’nin
genel seçim bildirgesine konulmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.1 İpek
İlkkaracan’ın ev kadınlığını kurumsallaştıracağı gerekçesiyle bu talebe olan
itirazlarını ise, verdiği röportajdan okuduk: “Kadınların emeklilik hakkına sahip
olmasını ev dışında istihdam olanakları
yaratma üzerinden kurgulamalıyız.” 2
Kadınların ev emeğinin farklı biçimlerde ücretlendirilmesine, karşılığının en
azından bir kısmının ödenmesine dair
talepler ve uygulamalar, bir yandan patriyarkal kapitalizmin yapısal dinamiklerini
karşısına almadığı; bir yandan da ev işlerini kadınlara sabitlediği için cinsiyetçi
işbölümünü aşındırmıyor. Tek başına ve
stratejik bir talep olarak dönüştürücü ve
özgürleştirici potansiyeli oldukça zayıf.
Öte yandan, ev içindeki karşılıksız emeğimizi tazmin edici kimi haklara sırtımızı
çevirme lüksümüz yok. Önemli olan bu
hakların ve hak taleplerinin kısa vadeli olarak planlanması ve bu taleplerin ev
içindeki cinsiyetçi işbölümünü dönüştürecek uzun vadeli taleplerle birleştirilmesi.
Evde yaşlı bakımının ücretlendirilmesi
örneğinden gidersek; bugün evde yaşlıhasta bakımı için verilen aylığa değil, yaşlı ve hasta bakımının kadına sabitlenmesine itiraz etmeliyiz. Evde bakımı erkeklerin üstlenmesi için özendirici önlemler
alınmasını, kamusal bakım hizmetlerinin
açılmasını istemeliyiz.
50 ya da 55 yaşına geldiklerinde ev kadınlarına gelir-maaş demek olan “emeklilik hakkı” da tazmin edici bir talep. Emekli maaşı, ev kadınlarına -hayatlarının ileri
bir evresinde- kocalarına ve babalarına
bağlı olmadan bir sosyal güvence anlamına geliyor.
Feminist sosyal politika bağlamında
yani kadınların karşılıksız ev emeğinin ortadan kalkmasını, kadınların ve erkeklerin
ev ve bakım işlerini paylaşmasını, ücretli/
ücretsiz emek kıskacının parçalanmasını
hedefleyen bir perspektiften baktığımızda

ev kadınlarına emeklilik hakkının anlamı
nedir?
Mart 2015 TÜİK verilerine göre Mart
2015’te 29 milyon 157 bin kadından 20
milyon 221 bini işgücüne dahil değil. Bunun 11.617’si kendini ev kadını olarak
tanımlıyor. Yürürlükteki sosyal güvenlik
yasasına göre; 30 Nisan 2008 tarihinden
sonra ücretli işe giren kadınlar 65 yaşında
emekli maaşına hak kazanabiliyorlar. Dolayısıyla, sadece ücretsiz çalışan ev kadınları için emeklilik yaşını 55’e çektiğimiz
zaman ücretsiz-ücretli çalışan kadınlar,
yani hem evde hem işte çalışan kadınlar
için de yıpranma payını da göze alarak
emeklilik yaşının aşağı çekilmesini talep
etmek durumundayız.
Toparlayacak olursak; kadınların uzun
yıllar ücretsiz ev işçiliği yapması üzerine
kurulu emeklilik hakkı, onları kocaları ve

Önemli olan bu hakların
ve hak taleplerinin kısa
vadeli olarak planlanması
ve bu taleplerin ev
içindeki cinsiyetçi
işbölümünü dönüştürecek
uzun vadeli taleplerle
birleştirilmesi
babaları karşısında güçlendirecek ve aileden bağımsızlaşmalarının önünü açacak
dinamikleri tek başına harekete geçirmiyor.
Kadınları ücretli çalışması, kendi bağımsız
hayatını kurması, kamusal alana daha çok
dahil olması, özgürleşme adımları atması
için teşvik etmiyor. Sabrederse yaşlılıkta orta yaşlılıkta sosyal güvenlik hakkı veriyor. Yine ileri yaşta boşanırsa, güvencesiz
ve gelirsiz kalmamasını sağlıyor.
Ev kadınlarına emeklilik sürekli ve
sabit bir hak olarak formüle edilmemeli.
Çünkü biz, ev ve aile içinde kadınlarla erkekler arasındaki cinsiyetçi işbölümünün
de sürekli ve sabit kalmayacağını, kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Karşılıksız
emeğin tazminini geleceğe ertelemek için
değil, bugünden bu emeğimizi azaltmak
ve ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Yani kocaya ve aileye bağımlı bir
hayatın sonunda (yaşlılıkta) sosyal güvence öncelikli talebimiz olmamalı. 55 yaşında emekli maaşı alacak olması, 25 yaşında evlenen ve ücretli bir işte çalışmayan

kadını güçlendirmeye yetmez; erkeklerden bağımsızlaşmasının yolunu açmaz.
Hep söylüyoruz: “Erkeklerden, sermayeden, devletten alacaklıyız”. Erkeklere
verdiğimiz hizmetin bedeli, ücretsiz ev
işçiliğinin ödülü olarak emeklilik hakkı;
alacaklarımızın bir kısmını devletten tahsil
edebilmenin yolunu açıyor olsa da cinsiyetçi işbölümünü doğallaştırma riski taşır.
Bu hak kadınların erkeklere, devlete karşı
mücadelesi, kamusal hayata katılması ve
sokağa çıkması için yeterince kışkırtıcı
görünmüyor. Henüz evlenmemiş, ya da 55
yaşına yaklaşmamış kadınların bu talebe
sahip çıkmasını bekleyemeyiz. Çünkü bu
sahip çıkışın en radikal ifadesi; “Ev işlerini yapmıyorum. Erkekler ve devlet yapsın. Ama yapıyorsam da emeklilik hakkı
istiyorum” olur. Nihai hedefimiz, erkeklere-kocaya bağlı yaşamak zorunda kalmış
kadınların hayatını orta yaş döneminde kolaylaştırmak değil, karşılıksız emek sistemini sarsacak bir perspektifle kadınları her
yaşta, her zamanda özgürleştirmek olmalı.
Burada, “Ev kadınlarına emeklilik,
geçici/dönemsel bir hak talebi olarak
savunulabilir mi?” sorusu akla geliyor.
Mesela, 2015 yılında 50 yaşını bitirmiş
tüm kadınların emekliliğe hak kazanması için geçici bir yasa çıkarılmasını talep
edebiliriz. Böyle bir yasa ücretsiz çalışan
kadınlara gelecekte emekli olabileceğini
garantilemez. Sadece geçmişi ücretsiz çalışmayla yüklü kadınların karşılıksız emeğini bir ölçüde de olsa tazmin edebilir.
Öte yandan, istihdam ile emeklilik
hakkı taleplerini karşı karşıya getiren (birini öbürüyle ikame eden) yaklaşımın barındırdığı kimi riskleri de hatırda tutmak
gerekiyor. Ücretli istihdam tek başına kadınların kurtuluşu mu? Buna olumlu bir
yanıt vermek iki nedenle zor. Birincisi,
kadın istihdamının en üst seviyede olduğu
ülkelerde bile “ev kadınlığı kurumu”nun
ortadan kalkmamış olması. İkincisi, kırılgan, güvencesiz ilişkilerin hakim olduğu
işgücü piyasalarında kadın istihdamında
sağlanan artışın, kadınları daha özgür ve
daha güçlü kılmaya yetmediğinin olgusal
tespiti.3 Tartışmanın feminist zeminde yeni
katkılarla zenginleşeceğini umuyoruz.
HDP 2015 Seçim Bildirgesi, s. 28
http://www.milliyet.com.tr/emeklilikhakki-ev-kadini-rolunu-gundem-2063912/
3
Bkz. A. Buğra ve Y. Özkan, Akdeniz’de
Kadın İstihdamının Seyri, İletişim, 2014
1
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Cinselliğim benim mi?
Filmlerde, şarkılarda, romanlarda, arkadaş sohbetlerinde gördüklerim, duyduklarım,
okuduklarım hep birbirini tekrarlayan, bir diğerinin sağlamasını yapan, kendi içinde
çeşitliliği olsa da mutlak, değişmez bir bilgiler dünyasıydı
Feride Güler

Hayv Kahraman

“Hayatımızın daha ilk evrelerinde
bedenlerimizi açabileceklerimizle
sadece ruhlarımızı açabileceklerimiz,
aşıklarımız ve dostlarımız arasındaki
ayrımı öğrenmemiz gerektiğinden,
bu, bize şizofrenik bir durumun
dayatılması anlamına geldi. Sonuç,
kadın arkadaşlarımıza bedensiz
ruhlar, erkek aşıklarımıza ise ruhsuz
bedenler olmamız. Ve bu bölünme,
bedenlerimizde ve hislerimizde neyi
kabul edip etmediğimiz açısından,
bizi yalnızca diğer kadınlardan değil
kendimizden de ayırıyor.”1

Y

aşıtlarım çoktan birden fazla
erkekle sevişmişti bile. Kız arkadaşlarım arasında ilk cinsel
deneyimler çoktan eksik ya da
fazla aktarılmış, utana sıkıla da olsa bazı
sohbetlerde “sen orgazm oluyor musun?”
soruları dönmeye başlamıştı. Benim aklımı
kurcalayan tek bir soru vardı o zamanlar:
Peki ben ne zaman bir erkekle sevişecektim? Tüm bu aktarılan cinsel deneyimler
dünyasında yerimi ne zaman ve nasıl alacaktım? Bana uzak gelen, kendimi içinde
bir türlü hayal edemediğim, gece yatağıma
yatınca düşlemeye çalıştığım cinsellik, arzular, hazlar dünyası… Filmlerde, şarkılarda, romanlarda, arkadaş sohbetlerinde
gördüklerim, duyduklarım, okuduklarım
hep birbirini tekrarlayan, bir diğerinin sağlamasını yapan, kendi içinde çeşitliliği olsa
da mutlak, değişmez bir bilgiler dünyasıydı. Bu dünya sıkı sıkıya heteroseksüel cinsellik, arzu, romantizm kodlarıyla çevrelenmişti elbette ve kodu bir kırabilsem ben
de kapının ardına geçebilecektim. Etrafımdaki kız arkadaşlarım nasıl öğrenmişlerse
ben de öğrenmeliydim.
“Önemli olan rahat olmak, kendini
özgür hissetmek ve bedeninle ne yapmak
istediğini bilmek” diye konuşuyorduk kız
arkadaşlarımla. Peki, ben bedenim ve cinselliğimle ne yapmak istediğimi nerden
bilecektim? Herkes “öyle” yapıyordu,
erkeklerle yatıyorlar, sonra başka bir erkekle daha yatıyorlar ve bu böyle sürüp
gidiyordu. Ufak tefek şikayetleri olanlar
vardıysa da kimse esastan itiraz etmiyordu bu duruma. Bana da aktarılan tek bilgi
bundan ibaretti. Bir arkadaşım “kusura
bakma ama sen ya frijit ya vajinismus
14
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ya da aseksüelsin, bi jinekoloğa gitsen
iyi olur” demişti. Her ne kadar kendime
yediremesem ve öfkelensem de içten içe
haklı olduğunu düşünmüştüm. Başka arkadaşlarım “bekareti kaybetme” korkusu
diyorlardı buna, eh biraz da “penis korkusu”, “acıyacak diye korkuyorsun ve haklısın, evet ilk seferinde belki bazen acıyor”
(bazılarının acımıyormuş bile) “önce biraz garip geliyor ama sonra alışıyorsun ve
sevmeye başlıyorsun.” Demek ki sevmek
alışmaktan sonra geliyordu, ha gayret,
başarabilirdim. Hırslanıp “evet ben de
alışacağım” diyordum, bir kere kırdım mı
zincirlerimi, ohoo arzularım şelale gibi
akacak diye düşünüyordum. Benim ne-

Açıklayamadığım,
kelimelere dökemediğim,
sadece bir his olarak
içimde dolanan bir
ses tam olarak böyle
olmadığını söylüyordu.
Ancak herkes benzer
şeyleri diyor ve
uyguluyorsa hakikati
ben mi bilecektim?
yim eksikti diğer kadınlardan? Bu eksikliği öğrenmek için bana verilen tavsiyeye
uyarak utanarak da olsa önce jinekoloğa,
sonra terapiste gittim. Jinekolog alt takımda fiziki bir rahatsızlığımın olmadığını söyledi, “penetrasyon için uygunmuş”.
Cinsellik sırasında kendimi çok kasmamamı, rahat bırakmamı söyleyip "Bunu

yapmayı arzuladığın bir erkek olursa daha
güzel olur" diye de ekledi. Bunu yapmayı
arzuladığım bir erkek var mıydı acaba?
“Bunu yapmak” ne demekti? İçime bir
penisin girmesi miydi mesele?
Terapi seanslarımızda da odaklandığımız mesele şu oldu: Babasıyla anlaşamadığı için, ilk erkek modeli tabii,
dolayısıyla erkeklerden korku, nefret,
penis korkusu, bla bla.. Demek erkekten/
penisten korkuyormuşum? Şu erkeğin
penissiz bir modeli yok muydu acaba?
Yoktu. Erkek penis mi demekti peki?
Madem korkuyordum, o halde erkeğin/
penisin üzerine gidip korkumu yenmeliydim. Her erkek berbat değildi, hepsinin penisi vardı ama hepsi beni becermek
istemiyordu, penetrasyon da zaten illa ki
becer(il)mek değil, iki kişinin iç içe geçmesi demek de olabilirdi. Acaba bir erkekle iç içe geçmek istiyor muydum? O
aralar bir yerlerde okuduğum bir ifadeye
can simidi gibi sarıldım: Vakumlamak.
Evet onlar beni “sikmiyordu”, ben onları “vakumluyordum”. Bu fikir hoşuma
gitmiş, kendimi güçlü hissetmiştim. Bir
kez daha denemeye, bu kez ben vakumlamaya karar verdim. Bir elektrik süpürgesi olduğumu hayal ettim, güçlü, önüne
geleni yutan, ancak vakumlayamadım.
Sıkıntım, üzüntüm giderek artıyordu,
çarpım tablosunu bir türlü ezberleyemeyen çocuklar gibi hissediyordum, eksik
ve yetersiz. Sonunda kız arkadaşlarımla
daha mahrem bir konuşma yapmaya karar verdim: Tam olarak hangi hareketleri
yapıyorlardı vakumlamak için, pozisyonlar neydi? Ancak bazıları vakumlama-
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dıklarını, hiç öyle düşünmediklerini ve
yine de bundan haz aldıklarını söylediler.
Bunun bir iktidar savaşı olmadığını, illa
birinin aktif diğerinin pasif olması gerekmediğini, sevişmenin eşit bir edim olduğunu söyleyenler oldu. Nedense bana
öyle gelmiyordu. Açıklayamadığım,
kelimelere dökemediğim, sadece bir his
olarak içimde dolanan bir ses tam olarak
böyle olmadığını söylüyordu. Ancak herkes benzer şeyleri diyor ve uyguluyorsa
hakikati ben mi bilecektim?
Erkeklerle kurmaya çalıştığım ilişkilerde içimi kaplayan hüzünden ve eksiklik
duygusundan bir türlü kurtulamıyordum.
Bir yerde okumuştum, Freud buna “penis
haseti” diyordu, belki benim de bir penisim olsa onlarla eşit olacaktım. Vakumlama düşüncesinden vazgeçip bir penis
edinmenin yollarını aramaya başladım.
Sonunda kendime yapay bir penis aldım
ve şimdi sıra bunu kullanabileceğim bir
erkek bulmaktaydı. Onu da zor bela bulduktan sonra deneyime başladım. Hayır,
eksikliğim ve arzuladığım şey bir penis
sahibi olmak da değildi. Bu sefer de başarısız olmuştum, vajinam ve bir de penisim
vardı, yani birleşme, vakumlama ve penetrasyon için gerekli her şeye sahiptim,
ancak arzuya yine yaklaşamamıştım.
Bütün bu denemelerim boyunca hissettiğim tek şeyin şu olduğunu gördüm:
Ben bir oyuncuydum, tiyatro sahnesindeydim ve ezberlediğim rolümü oynuyordum. Ancak rolümü içselleştiremediğim
için bir türlü başarılı bir oyuncu olamıyordum. Rolümü nasıl içselleştirecektim
peki? Bir sonraki egzersizim bu oldu. Rol
nasıl içselleştirilir diye çalışmaya başladım. Belki de cinselliğin penetrasyonla
ilişkilendirilme meselesine kafayı fazla takmıştım. Cinsel organlarım sadece
bunlar mıydı? Ellerim, memelerim, dudaklarım vs. hepsi işler vaziyetteydi, peki
bunları neden kullanamıyordum? Hem
“esas sevişmeye” hazırlayan “önsevişme” dedikleri şey çok önemli değil miydi? Bu alanda biraz daha gezinmeye karar
verdim, belli ki cinselliği yanlış yerlerde
aramıştım. Ancak “önsevişme”de de
içimdeki berbat tiyatrocu yapacağını yaptı, kendimi bir türlü unutamıyor, bırakamıyor, cinselliğin içinde akamıyordum.
Kendimi dağa tırmanmaya çalışan balık
gibi hissediyordum. Doğru yerde değildim, doğru şeyleri yapmıyordum; oysa
herkes buradaydı ve bunları yapıyordu.
Belki de cinselliğimden ve bedenimden uzaklaşmak, bunlardan yalıtılmış,
duygusal ve arkadaşça ilişkilere odaklanmam gerekiyordu. Oysa bu ilişki biçimlerini de sadece kadın arkadaşlarımla
yaşayabiliyordum, kendimi sadece onlara yakın hissediyor, onlarla konuştuğum-

da, onlara sarıldığımda, dokunduğumda,
kendimi açtığımda, onlarla güldüğümde
ya da ağladığımda ve gece onlarla aynı
yatakta uyurken kendimi iyi hissediyordum. Tüm bunları bir erkekle yapamayacağımı kadim bir bilgi gibi içimde
hissediyordum. Erkeklerin dünyasından,
erkek aklından, cinselliğinden ve erkeklik hallerinden hoşlanmıyordum, aslında

Nasıl zamanla makbul
kadınlar olmayı
öğreniyorsak, makbul
heteroseksüeller
olmayı da öğreniyoruz.
Çoğu zaman makbul
kadınlığımızı sorgulasak
da heteroseksüelliğimiz
verili, sabit kalıyor ne
yazık ki
etrafımdaki birçok kadın erkeklerden o
kadar da hoşlanmıyordu, ama bu dünya
ile ilişkilenmeye mahkum gibiydik. Beni
erkek sevgilisine pek tabii tercih edecek
yakın kız arkadaşlarım vardı. “Yakın kız
arkadaşlar”: Hetero-patriyarkanın kodları gereği toplumca onaylanmış sevgililik
ilişkisi yaşa(ya)mayan ama yine de bence sevgili olan kadınlar... Madem birbirimizi bu kadar seviyorduk, bizi birbirimizle cinsellik yaşamaktan alıkoyan ve
cinselliği erkeklerin dünyasında aramaya
mecbur bırakan şey neydi? Hayır, duygularım, arzularım, cinselliğim benim
değildi; ben bana yazılan sahneleri oynamaya çalışıyordum sadece.
Biliyorum ki kadınlar olarak birçoğumuz benzer oyunları oynadık, oynuyoruz. Oyunun berbat olduğunu bilsek de

kendimizi oyuna o denli kaptırıyoruz ki
sahneden inmek o kadar kolay olmayabiliyor. Ve çoğumuzun içinde palyaçonun
o acıklı hali tortulanıyor, sahnede gülümseyen, oysa rolü bitip makyajını sildiğinde “bugün de rolümü iyi oynadım” diye
kendini teselli eden ve kendine ancak
başkalarının gözünden bakan bir hal.
Peki tüm bu deneylerden sonra bana
ne oldu? Sonunda bana dayatılan heteroseksüel ilişkilenme biçimlerini kırabildiğimde önümde büyülü ve hakikatli bir
dünya açıldı. Artık oynamam gerekmiyordu, artık bir sahnede değildim, dünyada yerini almış, gerçekten yaşadığını,
arzuladığını, mutlu olabildiğini hisseden
bir kadındım. Duygularım ve bedenim
sonunda buluşmuştu. Bu buluşmanın nasıl olduğu başka bir yazının konusu…
Ben eşcinsel bir kadın olarak mı doğmuştum peki? Hayır, kimsenin eşcinsel
ya da heteroseksüel doğduğuna inanmıyorum, tıpkı “kadın” ve “erkek” olarak doğmadığımız gibi. Nasıl zamanla
makbul kadınlar olmayı öğreniyorsak,
makbul heteroseksüeller olmayı da öğreniyoruz. Çoğu zaman makbul kadınlığımızı sorgulasak da heteroseksüelliğimiz
verili, sabit kalıyor ne yazık ki. Ben her
iki öğrenme biçimini de layıkıyla yerine getiremediğim için şimdi güçlü ve
“ev”imde hissediyorum. Bu yazıyı okuyan ve geçmişte benim yaşadığım bu
yarılmayı deneyimleyen ve belki de tarifleyemeyen birçok kadın olduğunu biliyorum. Son sözüm şudur: “Bütün kadınlar lezbiyendir, bazılarının bundan haberi
yoktur yalnızca.”2
Silvia Federici. “Bir ‘iş’ olarak seks üzerine” https://dunyadanceviri.wordpress.com/
tag/feminizm/
2
Anja Meulenbelt, Utanç Bitti
1
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NASIL FEMİNİST OLDUM?

Dünyayı güzellik kurtaracak, bir kadını
sevmekle başlayacak her şey
Zeynep Ekin
"Bir kıyıdan baktım dünyaya
Ellerimde tuz avucumda sedef
Bir mavilik bir açıklık
Özgürlük hasreti
Yüreğime vuruyor
Nerede nerede kadınlar
Dünyayı güzellik kurtaracak
Bir kadını sevmekle başlayacak her şey" 1

N

eydi, ne olmuştu, nasıl olmuştu her şey? Kafamda bir sürü
hikaye var. Benim feminist olmam bir kadını severek başladı ve ilk
günkü gibi devam ediyor. Kadınları
sevdikçe daha çok feminist oluyorum.
Bu nedenle feminist olmayı nihayetinde
varılacak bir yer olarak görmedim hiç
hayatımda; ben hâlâ o yolun yolcusuyum, hâlâ her gün yeniden feminist olmayı öğreniyorum.
İlk sevdiğim kadın annemdi; annem
sevilecek kadındı, onu annem olduğu
için değil Nilgün olduğu için sevdim.
Feminizmle 1990'larda tanışmıştı, tam
benim ergenlik dönemimde. Geçmişe
baktığımda “nasıl güzel bir tesadüf bu”
diyorum. Onun yaşadığı her şeyi kendim yaşamış gibi hissediyorum. Belki
de bu nedenle çifte bir tanışıklığım, yaşamışlığım oldu feminizme dair. Kendi
yaşadıklarım, Nilgün gibi Nilgün yerine tanıklıklarım… Belki de en çarpıcı
kısmı, annemin bana annelik yapışından duyduğum bir öğrenmişlik değil,
annemin bir kadın olarak, bir eş olarak
yaşadıkları, verdiği mücadele idi benim
tanıklığım. Annemi, annem olmasından
soyutlamış -çünkü öyle hissetmiştimve annemin, erkeklik hallerine, toplum,
aile baskısına karşın direnişini görüp
desteklemiştim. Dönüp o yıllara baktıkça, aslında tam da ergenlik dönemimde
nasıl destek olmuştum anneme! Hatta
annemin deyişiyle, ona o süreçte tek
destek çıkan kadın bendim; kızıydı. Zor
bir dönemdi ama beni çok güçlendirdi,
hayata bir adım önde başladım.
Sonra etrafımda, kadınlık halleriyle
dertleri olan tüm kadınları çok sevdim
ben. Nilgün bir yerden devam ededursun, etrafımdaki kadınların yaşadıklarını
aldım kendi yaşantıma kattım. Kattıkça
büyüdüm, büyüdükçe açıldı ruhum ve
aklım. Açıldıkça, tanıdıklarımı yeniden
16
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yeniden tanıdım… Bu yol uzun ve yoğun emek isteyen bir yol, tıpkı kadın
dayanışması gibi. O zamanlar kıymetini pek anlamadığım bir dayanışmayı ilk
kez karma siyasetle uğraşırken buldum.
Hâlâ köklü şekilde devam eden bu dayanışmanın öznesi kadınları, o dönem,
üniversite yıllarımda tanıdım. Şimdi
baktığımda eksikliklerim, yanlışlıklarım
oldu; erkekliğe yenilmişliğim çok oldu
ama öğrenerek çıktım bu süreçten.
Üniversiteden sonra uzun bir süre
durağan olduğumu hatırlıyorum; daha
az kadın girmişti hayatıma. Sanırım
para kazanmaya o dönem başlamıştım. Önceliklerim değişmişti, ilk kez
işçi olmuştum. "Daha az kadın girdi"yi
aslında nicel açıdan değil ama kıymeti
harbiyesi açısından diyorum. Daha çok
kadına temas etseydim, başka başka
kadınlara yapılan her türlü haksızlıkla
daha derinden ve doğrudan mücadele
ederdim sanırım.
Ben hayatıma giren kadınlar oldukça
feminist oluyordum. Bunu fark etmem
yıllarımı aldı, ta ki SFK ile tanışana kadar. Bu kadar kadınla ilk kez aynı anda
tanışıyordum. Yeni bir şey başlamıştı,
önümde yaşamıma katacağım ne kadar
çok hikaye vardı. Sanırım kendi feminist olma sürecime ve tanımına dair
netleşen ilk kıpırdamaları burada fark
ettim. Uzunca bir süre bana yüklenen;
evlilik, çocuk, yalnızlık (!) baskısının
içinin nasıl boş olduğunu, etrafımda
birbirinden farklı ama o kadar benzer
hayatlar süren kadınları tanıdıkça, asla
ve asla yalnız olmayacağımı fark ettim.
Feminist olduğumu düşünerek içine
girdiğim yerde, dokunduğum kadınlarda
"Yoo Zeynep henüz değil, daha feminist
olacak çok şey var" dedim. Bazen bu
beni yordu, hatta öfkelendirdiği de oldu

ama sonra durup düşündükçe “ben bu
hali seviyorum” dedim. Sevmekten de
öte kadınları sevdikçe, dinledikçe, okudukça, onlarla güldükçe ben nasıl sabit
bir feminist olarak kalabilirdim ki…
Ve elbette SFK içinde, biribirimize
daha yakın temas edebileceğimiz küçük
grup diye tanımladığımız birliktelikler... İlk küçük grup toplaşmasına 1 yıl
sonra gidebildim. O günkü heyecanım
hâlâ aklımda, yüreğimde. Küçük grubumu da yine eskiden tanıdığım sevdiğim üç kadının ismini görüp seçmiştim.
Sevmek doğru yolu bulduruyor, sevmek
yeni çarpışmalara vesile oluyor.
Bu yazıyı yazarken, sevdiğim bir
kadının maili düştü kutuma. Nedenini bilmeden korktuğunu söylüyordu.
Okurken onun korkusunu kendi korkuma dönüştürdüm çünkü ben bu kadını
seviyordum.
Kadınları sevdikçe daha fazla feminist oluyorum, oldukça daha fazla kadını seviyorum.
Bir kadın bir şehirden başka bir şehre veda ederken; yani ben İstanbul'dan
Ankara'ya göç ederken yeniden feminist
oldum. Vedanın nesi bir kadını feminist
yaptırır? Göç ettiğim ilk an, aslında yürüdüğüm yolda geriye adım attığımı fark
ettim. Bu benim için başka bir mücadele
olacak; kendimi yeniden yeniden bulma
mücadelesi ve belki de yeniden yeniden
feminist olma mücadelesi.
Bir düşüm var. Hayatta en çok sevdiğim, en çok emek verdiğim, en çok
öğrendiğim, en çok yaslandığım, en
çok hissettiğim, en çok kendim olduğum kadınlarla bir düşüm var. Kadınlar
düşlerinin büyüklüğü kadar özgür olsa
keşke…
1

Zülfü Livaneli

Arzu Yayıntaş

Kadınların yol hikayeleri
Kadınların kendi iradeleriyle hareket etmelerinin, yollarını çizmelerinin, yola çıkmalarının engellenmediği; aynı zamanda, yerlerinden yurtlarından edilmedikleri, önlerini göremedikleri yolculuklara zorlanmadıkları bir dünyada yaşamak hepimizin hayali. Bu dosyamızda kadınların yol hikayelerine kulak verirken özgür seyahatlerden zorunlu göçlere uzanan yelpazeyi biraz dalgalandırdık.
İsteyerek çıkılan keşif yolculuklarının getirdiği heyecanı, özgürlük duygusunu, bazıları sonradan
hazza dönüşen kimi acılı zorlanmaları paylaşan yazıları; ufku belirsiz, zorunlu göçlerin kadınları
yaşamlarında köklü değişimlere, mücadelelere ve güçlenmeye götürüşünü anlatan yazılarla harmanladık. Kadınların yol hikayelerinin kadınların kendilerini nasıl değiştirdiğine bakmak istedik.
Gidilemeyen yolculukları, seçilemeyen yolları tarif edebilmenin, hikayeleştirmenin yolculuğun
kendisi kadar besleyici olabildiğini de fark ettik. Yol hikayelerimizin bizi feminizm yolculuğumuz
hakkında birlikte düşünmeye davet etmesi, yol göstermesi dileğiyle.
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“Mahreminiz yanınızda mı hanımlar?”
ya da “Seyahat engeliniz var mı?” ya da
“Gitmeyi sevmek”
Hobilerim kısmına can-ı gönülden, seyahat etmek yazıyordum ama iş
görüşmelerinin o ilk saçma sapan dakikaları biter bitmez önümde tiksinti getiren
birkaç cümle beliriyordu hep. İlki “E ama evlisiniz? Biz seyahat engeli olmayan
birini düşünüyoruz”, ikincisi “Peki ya çocuk?” oluyordu
Elif Can

Y

azıyı okuyup bitirdikten sonra
gönlünüze göre olanı seçersiniz
diye başlığı seçenekli tutmaya
çalıştım. Özellikle kadınların ve lgbti bireylerin sınırlı seçenekle idame ettirmeye
çalıştığı bu eşsiz hayatta, sınırlı bile olsa
seçenek iyidir.
Tabii böylesine dümdüz konuşacaksam; ikisi de birbirinden gıcık, birbirinden sevimsiz ve neredeyse aynı seçeneklerden bahsetmediğimi belki özellikle
belirtmeliyim.
Müsaade ederseniz, bir dehşeti on
kadar kelimeyle özetleyen bir cümleyle
konuya gireyim artık:
“Ya yolun yarısında minibüsteki herkes iner de bir ben kalırsam?”
Seçeneklerimizden ilki 1980 Giresun’undan – elbette çok daha uzun bir
geçmişi var, bu temsili – 2015 Adana’sına kadar varlığını kesintisiz devam ettirebilmiş, hatta belki şu an 2015 Bitlis’ine
doğru son hız giden, elleri kirli, kem
gözlü bir seçenek olan “araçta yalnız kalmanın dehşetini yaşama” seçeneği. Bunu
bir seçenek olarak adlandırıyorum çünkü başka bir yönde “böyle yaparsan tatlı yiyemezsin” gibi, yine, sinsi tehditler
aldığımız; “bunun diğer versiyonu evde
oturmak güzelim” diyen bir ağız var.
Neyse ki henüz toplu taşıma kullanımından tamamen vazgeçmiş durumda
değiliz. İnatla biniyoruz. Neyse ki kadınlar mücadeleden vazgeçmiyor.
Ben de Türkiye’deki ve hatta herhangi
bir yerdeki kadınların çoğu gibi, kimi yolculuklarımı cüssemden hafif tamamladım.
Benim kütleme sahip bir insanın kuş kadar
yürekle yaşamasının tıpta hiçbir açıklaması olmadığını düşünüyorum bir de.
Hepimizin içinde bir yerlerde oynaşıp
durduğuna inandığım gitme isteği, başka
bir yere varma isteği geçmiş bir dönemimde adrenalin yükselten bir hal almıştı
benim için. Öyle ki aynı hafta içerisinde
İzmir’den Giresun’a oradan geri İzmir’e,
ertesi sabah koşarcasına Ankara’ya, aynı
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Kim bu ne zaman, nerede oturacağıma esasında ses
edebilecekken ses etmeyen, zaten yapmaya hakkım olanları
yapıyor olmamdan sinsi sinsi nemalanan adam, kimmm?
gece Ankara’dan İstanbul’a ve yeniden
haydi İzmir’e biçiminde bir sarmala düşmüştüm ve çok mutluydum. Kısa mesafe olmadığından mıdır bilemiyorum, hiç
“ya herkes inerse” diye kendime fısıldamak zorunda kalmadan, rahatça uyuduğum yolculuklar oldu bunlar.
Yine de kendimi yol kenarında kilometreye bir düşen evlerde yaşayan insanların
güvenliğini düşünmekten alamıyordum.
Ne yapıyorlardı? Orası çok uzak değil
miydi yaşamak için? En yakın küçük ışık
başka bir kilometredeyken insan korkmaz
mıydı? Çocuk varsa okula buradan nasıl
gidiyordu? Böyle uzayıp giden bir listem
vardı işte, Ege’den Karadeniz’e kadar bir
hat boyunca kaygılana kaygılana gidip
geliyordum ve gerçekten çok mutluydum.
Sonuçta memleketi düşünüyordum...
Derken bütün küçük mutluluklarımın sonu gelmiş olmalı ki kendimi evli

ve Mersin’e yerleşmiş buldum. Sekiz ay
sonra gelen komşu şehre taşınma ihtimali
sevinçten çılgına çevirmişti beni. Birinden ya da bir şeyden kaçtığımdan değil
düpedüz gidiyordum yahu! Minibüs olmayan, sadece işe gidip gelmediğim bir
taşıta binecektim ve gidecektik. Bundan
daha güzel tek şeyin yolda olmak olduğunu anlamam için ille de bunu yaşamam
gerekmiyordu tabii, ben de böyleyim işte.
Tam da öyle bir insan olmamdan kaynaklı olacak ki 2011’de atılan “Müslüman Kadına Sınır Geldi: 77 Kilometre!”
gazete başlığından habersizdim.1 Dolayısıyla böyle bir fetvanın yolunu açan;
“Bir erkek, yanında mahremi olmayan
kadınla yalnız kalmasın; hiçbir kadın da
yanında mahremi bulunmaksızın (tek başına) yolculuğa çıkmasın” hadisinden de.
Öğrendiğim iyi mi oldu, kötü mü oldu
henüz bilemiyorum.

Bütün bu eski ve yeni zamanların, örneğin “Ebeveynler artık çocukları şehir
dışında okusun istemiyorlarmış” haberleri
ve bu hadis-fetva kafamda yan yana gelince dönüp kendi yollarıma, yolculuklarıma da bir baktım haliyle. Ablamın evlilik
öncesi kalabalık grubuyla evden çıkıp bir
bakmışsınız Ankara’da bir bakmışsınız
Çanakkale’de olmasına baktım. Ötekisinin
sürekli Ankara’da bir şey sınavına girmek
için otobüse binmesine baktım. Hostes arkadaşlarımın Instagram fotoğraflarına baktım. Ayna isimli programla Saim Orhan’ın2
mahrem kaygısı taşımadan dünyanın yarısını, muhtemelen beleşe gezmesine bile
baktım. Evlilik sonrası hayatlarımızın toplu taşıma – iş -ev / ev-ev-ev şeklinde seyreyleyen gidişatına, kamyona eşya yüklemeyi sevindirici bulmama…
Fetvanın başladığı yerde, ondan haberiniz olsun veya olmasın, yaşamınıza
bir çentik atılıyor; bağlayıcı bulun ya da
bulmayın bir bakıyorsunuz ki her şey
tam da fetvanın gerektirdiği gibi. 77 kilometre bir yana dursun, son altı ayda
yanınızda “mahreminiz” olmadan markete bile gitmediğinizi fark ediyorsunuz! Ya da iş çıkışı bir yerlerde oturulacaksa ilk sizin “mahreminiz”in derdine
düşüyor herkes. “Vay be! Demek burada
bizimle oturmana bir şey demiyor, ha?”
tepkisi zamanla kesiliyor ama kafanızın
içinde şöyle bir yankıya da sebep oluyor: “Kim bu ne zaman, nerede oturacağıma esasında ses edebilecekken ses
etmeyen, zaten yapmaya hakkım olan
şeyleri yapıyor olmamdan sinsi sinsi
nemalanan adam, kimmm?” Akabinde
kollarınızı gökyüzüne kaldırıp “kiiiiiiiiiimm?” diye bağırınca sahne tamamlanıyor zaten. Bir perde kapanıyor ve siz
onu parça parça etmek istiyorsunuz.
Benim deneyimimde, kilometre başına bonus puan alıyormuşçasına seyahat
ettiğim hayattan “Mahremimiz olmadan
da gelebiliyor muyuz hocam?” hayatına
geçişin tezahürü “Seyahat engeliniz var

mı?” da halaya dahil olunca içinden çıkamadığım, çıkamadığımı gördükçe daha
da battığım acıklı bir İlhan İrem şarkısına
döndü.
Özgeçmişimde nerede doğduğum,
nerelerde yaşadığım yazıyordu. Hobilerim kısmına can-ı gönülden seyahat etmek yazıyordum ama iş görüşmelerinin
o ilk saçma sapan dakikaları biter bitmez
önümde tiksinti getiren birkaç cümle beliriyordu hep. İlki “E ama evlisiniz? Biz
seyahat engeli olmayan birini düşünüyo-

Kadınların bir aradalığı
ve örgütlülüğü;
hayal ettiğimiz
dünyayı bir yandan
gerçekleştirebildiğimiz
-ölmeden, dünya gözüyle
görmek çok önemli-, “aile
dışındaki hayat”larımız,
çok sevdiğimiz
yolculuklarımız olabiliyor
ruz”, ikincisi “Peki ya çocuk?” oluyordu.
Diyemiyordum, “Senin okuman yazman yok mu? Bak nerede doğmuşum,
nerede devam etmişim hepsi tek tek yazıyor. Seyahat engelim var da ben gözümü
Giresun’da açıp Adana’ya iş başvurusuna
nasıl geldim? Çocuğum yok dedim ya sana.
Daha ne soruyorsun çocuğu,” diyemiyordum. Onun yerine elim böğrümde “Şimdi
şuracıkta öliciim kederimden. Feministler
nerede feministler? Adanaaaa, cevap ver
Adanaaa!” diye sokaklarda geziyordum.
Hayal ettiğim işler sebze-meyve dağıtıcısına yancılıktan, uzak fuarlarda kitap
satmaya uzanan bir çeşitlilikteydi. Çalıştığım LPG atölyesinde montaj kursuna
gönderilmeyen bir tek bendim bir yandan. Bilgisayar başında oturmak değil
de LPG tankı bağlamak istiyordum ama
olmuyordu. Bir gün bir yerden “Bu işi
hiç bilmiyorum ben abi” diyen bir İsmail

çıkageliyordu, o oluyordu, ben olamıyordum. İsmail’e camdan kolunu sarkıtabileceği test sürüşleri, bana KDV ve oturmaktan acıyan popo…
Ya evli olduğum için, ya potansiyel çocuğumun refahı için ya da direkt
kadın olduğum için tek birinden olsun
olumlu yanıt alamadım. Bütün bu güzel işler yerine bana ısrarla teklif edilen
9:00-20:00 çalışılan bir mağazada asgari ücretle çürümek oluyordu. “Evde
oturmak”tansa bir seçenekti işte! Kim
itiraz edebilir ki?
Devam eden zamanda sürekli aynı
duvarlara çarpmaktan bağışıklık kazanmış, fakat bu “düzenli hayat”ı alaşağı
edecek büyüyü aramaktan da geri duramayacağım bir noktadaydım. Sürekli
hareket halindeki üç kardeşten, telefonda
ancak şu cümleleri kurabilen kardeşlere
dönmüştük:
- Ne yapıyorsun?
- Hiç, evdeyim. Sen ne yapıyorsun?
- Hiç ya, ne yapayım? Evdeyim.
İçimiz geçmişti.
Bütün bu “babasının evindeyken”den
tutalım da “senin yerin kocanın yanı”na
uzanan ve bizlere asla kendimiz olarak
var olamayacağımızı fısıldayan safsatalar, bu bizleri daracık, kapalı alanlarda
ömür çürütmeye zorlayan tüketme hastalığı, yerleşik hayatı ille de tek bir noktada ve hiç kımıldamadan yaşanabilen
bir şeymiş gibi gösteren kör olasıca algı,
belki sınırsızca yaşayabilecekken aksini
hayal etmemizi dahi zorlaştıran sınırlar,
mahremsiz çıkılan yolculukların biteceği
mahşer yeri, sayamadığım ve aynı tornadan çıkan daha başkaları… Tabii bunların
karşısına kadınlarla kamp yapmak, rutin
toplantılar, direnen işçilerle dayanışmak,
bir eyleme destek vermek, bir konuşmacıyı dinlemek, bir halkla dayanışmak için
yola çıkmayı, sınırları aşmayı koyunca o
kadar da çekilmez olamıyorlar, isteseler
bile. Kadınların bir aradalığı ve örgütlülüğü; hayal ettiğimiz dünyayı bir yandan
gerçekleştirebildiğimiz –ölmeden, dünya
gözüyle görmek çok önemli–, “aile dışındaki hayat”larımız, çok sevdiğimiz yolculuklarımız olabiliyor.
Bu sayede, polisin aracın içindeki
dört kadına el feneriyle tek tek bakıp
“Mahreminiz yanınızda mı hanımlar?”
dediği bir hikayeye “Ayy, biz onu yolda
yanlışlıkla yimişiz” diyen bir son cümle
yazabiliyoruz kendi ağızlarımızdan.
1
http://www.radikal.com.tr/dunya/musluman_kadina_sinir_geldi_77_kilometre-1042503
2
Ayna, Saim Orhan tarafından hazırlanıp
Samanyolu TV'de yayımlanan yurt dışı belgesel formatındaki televizyon programıdır.
Vikipedi
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Yurtdışına okumaya gitmek
Evet, şunu artık çok iyi kavradım ki ayrılmak Türkiye’de
çok girift bir alana tekabül ediyor. Ayrılık bir ruh hali
olarak ölümle bağdaşan bir mesele bu topraklarda
Deniz

B

u sayımızın konusu ‘yol hikayeleri’. Bense kendimi bildim bileli
yollardayım. Altı yıl önce şehrim
İstanbul’u bırakıp doktora araştırması
yapmak için Orta Avrupa’ya taşındım.
Öncesinde de yurtdışında yaşamıştım.
Zorunlu göç, iltica, sürgün insanların
yurtlarından koparılmasının hikayesi.
Ben ise isteyerek ve bir amacım olduğu
için yollara düştüm. Türkiye’den kendi
kararımla ayrıldım. Benimkisi elbette
ayrıcalıklı bir konum. Ailem bana bu seçime imkan verecek olanakları sağladı ve
çoğunlukla arkamda durdu. Ancak hem
kendi hikayemden, hem benim gibilerin
hikayelerinden öyle anlaşılıyor ki, bu konum bir kadın için içinde çetin çelişkiler
barındırıyor.
Yurtdışında hayat kurmak zordur.
Adetler, davranış biçimleri farklıdır. Üstü
kapalı kültürel kodları çözmek başlı başına bir uğraş gerektirir. İletişim hataları birikir. Zira hep bir soru işareti vardır.
Yeni yerin problemlerini ve bunlara bağlı
yürütülen güncel tartışmaları anlamak
zaman alır. Bu kafa karışıklığının içinde
adapte olmaktan vazgeçmek, kendin gibi
göçmüş olanlarla yuvarlanıp gitmek de
vardır. Hep bir yabancı olarak mı kalacaksın, yoksa gittiğin yerle özdeşleşecek
misin? Bakış açın “oralı” mı olacak, “buralı” mı? Bu aksak varoluş insana orada
bulunma amacını sorgulatır. Dönmeli midir acaba? Gidilen yer Avrupa gibi uzlaşmanın önemsendiği bir yerse, hayatımızın
ve kimlik inşamızın olmazsa olmazı olan
toplum içi kutuplaşmaların arayışına girilir bir süre. “Hiç Türkiye’den gelmiş bir
kadına benzemiyorsun” cümlesinin neden
bir iltifat olmadığını yüzlerce kere baştan
anlatırken, insana fenalıklar gelebilir.
Peki o zaman neden gidilir? Kazım
Koyuncu, Ayrılık şarkısında “Terk ediyorum bu kenti, ah ölüler gibi” diyor.
Ayrılmak fikrinin böylesine güçlükle yaşandığı bir yerden ayrılmak, isteğe bağlı
naif bir eylemden fazlası mıdır? Evet,
şunu artık çok iyi kavradım ki ayrılmak
Türkiye’de çok girift bir alana tekabül
ediyor. Ayrılık bir ruh hali olarak ölümle
bağdaşan bir mesele bu topraklarda. En
uç noktasında bunu gerçekleştirenler de
var, gayet iyi bildiğimiz gibi. Kendinden
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ayrılmak isteyen kadınları öldüren erkeklerin coğrafyasındanız bizler.
Aynı zamanda çocuklarından sağlıklı
ayrılamayan, çocuklarının artık onların
bakımına ihtiyacı olmadığını kabullenemeyen ve bu yüzden de onları hep çocuk
gibi görmek isteyen ailelerin ülkesi burası.
40 yasındaki bir kadına annesi hiç çekinmeden, “montunu al üşütürsün yavrum”
diyebilir mesela. İsteyerek yapılmış bir
evlilik olsa dahi, düğünlerde veda vakti
gelir ve herkes ağlar. Bazen evden gitmek,
evlenip ebeveynlerinin alt katında yaşamaktır. Bazen ise evden gitmek istemek,
aile ile olan ilişkinin tümden bitmesi demektir. Kendi ayaklarının üstünde durma
zamanı gelmiş ve sadece gitmek istemişsen; yoksundur sen artık onlar için.
Aileler çocuklardan ayrılmayı ne kadar
reddediyorlarsa, onların yetişkin olmalarını da bir o kadar engelliyorlar. Bazen
gitmeyi zorunlu kılan şey, kişinin yetişkin
bir yaşantıya olan ihtiyacı ile ayrılmayı
becerememenin yarattığı çatışma oluyor.
Zihinsel olarak kurgulanamayan bir ayrılık kendini mekansal olarak dayatıyor. Ayrılığı kabul etmek için hafifletici sebeplere
ihtiyaç duyuluyor. Bazen eğitim görmek
için gitmek geçerli bir sebep. “Her şey

eğitim için, tabii ki okuyacak kızım”. Büyüklerimizden başka bir onay alma yolu
da, “Bu ülkede insanın geleceğinin garantisi yok. En iyisini yapıyorsun, git kendini
kurtar kızım” şeklinde tezahür etmekte.
İnsanın geleceğinin garantisinin olmadığını zihnimizin derinlerine yerleştiren, toplumca yüzleşmeyi reddettiğimiz tarihsel
acıların bu cümlelerin alt yapısına katkısı
olduğunu bir kenara bırakıyorum. Sadece
istediğimiz için, sadece yapabildiğimiz
için ayrılmamıza aslında izin yok. Bu yazıyı yazarken aklımda bir nebze de olsa
seçim şansı olan ve bunu kullanmış olan
kadınlar var. Fakat yurtdışında tanıştığım
Türkiye’den okumaya veya çalışmaya
gelmiş kadınlarda istediklerini elde etmiş
olmalarına rağmen bir sıkıntı hâli mevcut. İstemiş olmanın ve gitmiş olmanın,
“ben”i öne koymanın verdiği iç huzursuzluğu bu. Üzerimizde istediğimiz şekilde
yaşamamızı engellemek için oluşturulan
ciddi baskılar var. Ama her şeye rağmen
istediğimiz hayatları yaşamaya engel teşkil eden kalıpları sorgulamamız ve elimizdeki imkanları gerçekçi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İstediğimiz hayatı
ilk önce hayal etmek, sonra da kurmak için
bize gerçekten çok iş düşüyor.
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Yurtdışında çalışmaya gitmek
Buralar göçmen emeğine dayalı, ağır ve kötü koşulların her türlü haktan yoksunlukla
birleştiği, hayatın yalnızca uyumak ve çalışmaktan ibaret olduğu yerler
Berrin

O

kadar uzaklaştım ki, onlardan
bu uzaklıkla bu yazıyı yazdıran
özneler hakkında cümle kurmakta zorlanıyorum; o kadar uzaklaşamıyorum ki onlardan (çünkü her yerdeler), öfkemin sonucu bu yazıyı yazmadan duramıyorum. Sanırım özgürlük savaşın tam içinde yaşanıyor ya da savaşın
içinde özgürleşmeye başlıyorsun. Savaş
keskinleştikçe de iki seçenek kalıyor
sana; ya yok olacaksın ya da özgürleşeceksin.
Benim ilk uzun yolculuğum oldu bu,
heyecanla ve belirsizlikle başlayan…
Her yeni yolculuk gibi değişime dair
umutların ve isteklerin yer aldığı ve her
yolculuğun sonucunda değişmeyenle,
aynı kalanla karşılaşılan…
Hâlâ devam eden yolculuğumun
uğrakları kafeler, lokantalar, festivaller ve marketler oldu. Buralar göçmen
emeğine dayalı, ağır ve kötü koşulların
her türlü haktan yoksun olmakla birleştiği, insanca olmayan iş koşulları ve iş
yükü nedeniyle insan anatomisinin çok
geçmeden bozulduğu, hayatın yalnızca
uyumak ve çalışmaktan ibaret olduğu
yerler. Bu tabloya, bu sömürü mekanizmasını yaratan, bundan somut faydalar
sağlayan ve bunu sürdürmek konusunda birbirine açıkça arka çıkan erkek özneler de eklenince eksik tamamlanıyor
hemen. Artık soyut bir baskı ve sömürü
sistemi değil, her gün aynı havayı soluduğun, aynı mekanı paylaştığın etten
kemikten erkek özneler var karşında.
Gündelik hayatını, her an kendini kollamak zorunda hissettiğin, gösterdiğin
belli belirsiz direniş refleksleriyle kendini korumaya aldığın ve gelmesi neredeyse kesin olan tehditlere karşı benliğini savunmak zorunluluğunu hissettiğin
bir tedirginliğe dönüştüren; sokaktaki,
evdeki, işteki erkekler… Kendimiz için
değil, kendileri için var olmamız gerektiğini her türlü açık ya da örtük, fiziksel
ya da psikolojik şiddetle bize dayatan,
bu “gerçeği” olur da unutursak bunu
bize hatırlatma fırsatını kaçırmayan bir
güruh, baskı ve şiddetle kurduğu üstün
konumu kendine hak gören tutumundan
hiçbir şey yitirmeden karşına dikiliveriyor tekrardan.
İşyerlerinde erkekler için iş tanımı
ve iş bölümü net ve belirliyken, kadınlar

için bu tür bir netliğin avantajlarından
faydalanmak söz konusu değil. Şöyle
ifade edelim: Erkeklerin iş tanımının
alanı sabit, kuralları belli bir kare şekliyle temsil edildiğini varsayalım. Kadınlar için işe alınma sırasında sınırları
belli olan bu kare, bir süre sonra erkeklerin isteği ve çıkarına göre alanı her an
değiştirilmeye tabi, sürekli büyüyen, hacim kazanan, sınırları silikleşen, şekilsiz
bir form halini alıyor. Erkekler bu şekilsizliği korumaya gayret ediyorlar ki istediği zaman istediği şekli verebilsinler.
Zamanımıza ve emeğimize istekleriyle
şekil vermeye çalıştıkları her an bizim
için yeni bir iş, kalan son enerjimizin
de hayatımızın da bu belirsizliğe göre
programlanması anlamına geliyor. Örneğin, kasiyerlik, garsonluk, satış elemanı gibi işlerin tanımları gün be gün
kadınlığın doğal uzantısı olarak görülen
başka işlerle belirsizleştiriliyor. Önce

Önce sana verilen iş
tanımında olmayan,
üzerine hiç konuşulmamış
yemek işi fazladan bir yük
olarak önüne konuveriyor.
Sonra bulaşık, ardından
tuvalet ve yerleri
temizlemekle iş yükü
sürekli artıyor
sana verilen iş tanımında olmayan, üzerine hiç konuşulmamış yemek işi fazladan bir yük olarak önüne konuveriyor.
Sonra bulaşık, ardından tuvalet ve yer
temizliği ile iş yükü sürekli artıyor. İş
arkadaşlarının, iş yerindeki emek sömürüsüne karşı kader birliği içinde olduğunu düşündüğün insanların (erkeklerin),
sana kadın olduğun için yüklediği işler
bunlar. Bu iş yükü günün sonunda sende
banyo yapmaya yetecek, fakat yatakta
bornozla uyuyakalmaya direnemeyecek
kadar az bir enerji bırakıyor. Bunlarla
yaşamak öyle kolay olmuyor tabii ki.
Bu “kadın” işlerini yapmak, yapmaya
zorlanmak, üstüne kavga etmenin ve savaşmanın ağırlığıyla birleşiyor.
Sonra? Bütün bunlar cinnet geçirip
mutfaktaki tüm bulaşıkları kırıp çöpe
atmakla, “biz kadınlar, yemek yapmıyoruz!” deyip, sadece kendilerinin aç
kaldığına üzülen erkeklerle savaşmak-

la sonuçlandı. Aylarca kadınların yaptığı yemeklerle beslenen erkekler, iki
gün yemek yememenin "sorumlusu"
kadınları cezalandırıp kendi sayılarına
göre yemek yapıp kendilerini afiyetle
beslediler, bize sormadılar bile. Erkek
dayanışması hiç vakit kaybetmeden örgütlendi, muntazam bir şekilde işledi.
Kadınlara karşı durmak söz konusu olduğunda, kendi aralarındaki narsist rekabetçi tavırlarından iz kalmadı.
(Erkek) iş arkadaşları böyle de,
patronlardan n'aber? Patronlar ortada
yok. Patronların bir sıkıntısı da yok.
Bizi kendi başımıza kendi irademize
zeval gelmesin diye bırakmışlar. “Özgür” düşünceli, işçi dostu patronlarımız bize müdahale ederek üzerimizde
bir iktidar hissi yaratmak istemiyorlar,
çünkü biz sadece patron -işçi değil,
“koccaman bir aileyiz”. İşçi “kardeşler” olarak biz bu işleri kendi aramızda zaten çözeriz, kız kardeşlerin erkek
kardeşlerin yemeğinden ve temizliğinden sorumlu olmasından daha doğal ne
olabilir ki! Arada bizim şikayetlerimiz
üzerine “babacan" patronlarımız olaya
el koyup, bu işlerin sadece kadınlar
tarafından yapılmasından rahatsızlık
duyduklarını dile getirerek ne kadar
adaletli, hakkaniyetli, erdemli olduklarını da “kanıtladılar" –kendilerince.
Mekanizma çok güzel işliyordu. Bize
yüklenen görevler için eleman alıp
maliyeti artırmayan patronlarla bakımlarını sağladığımız erkekler mutluydu. Sorun yoktu. Sorun tembel, iş
yapmak istemeyen kadınlardaydı.
Biz kadınlar, aylarca süren bir kavga verdik. Gelinen son noktada, "kadın"
işleri sıraya dizildi, yemek ve temizliği
bir hafta erkekler diğer hafta kadınlar
yapmaya başladı. Tabii hâlâ durmuyorlar bazı haftalar; sıra onlardayken yemek, temizlik işlerini işyerinin yoğunluğunu bahane ederek bize yüklemeye
çalışıyorlar. Bir boşluk, bir rehavet, bir
boş vermişlik anını kolluyorlar işleri
eski düzenine döndürmek için. Kocalarına, sevgililerine ev işi yaptırmak
için dilinde tüy biten kadınların bir süre
sonra havluyu atması gibi, bizim de irademizin kırılmasını bekliyorlar. Fakat
biz "aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği" sözünün de verdiği cesaretle yıkamamız için verilen tabakları kırmaya
devam edeceğiz.
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"LGBT mülteciler diğerleri gibi değil"
Benim için bu ülke, hükümet korkusu olmadan, işte, okulda, evde her an cinselliğimi
saklamak zorunda kalmadan hayallerimin peşinden gidebilmek için bir fırsattı
Söyleşi: Cemre Baytok,
Suzan Saner
Çeviri: Feride Eralp

İran'dan neden ve nasıl kaçtın?
Bize yolculuğunu biraz anlatabilir misin?
Yas Asemoon: Yapmakta olduğum
işler nedeniyle can güvenliğim tehdit altındaydı. Ben yazarım ve bir LGBT dergisinde çalışıyordum; ama yalnızca bu
da değil. Arkadaşlarımla beraber başka
LGBT bireylerle görüşmek için geziler
yapıyor, sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı
konuşmak üzere küçük buluşmalar düzenliyorduk. Örgütlü bir şey değildi bu.
Yalnızca bizlerin, hiçbir hakka sahip olmayan bir grup insan olarak, kendimize
destek olmak için yaptığı bir şeydi. Bu
faaliyetlerin içinde olduğumdan dolayı
–özellikle de hükümet arkadaşlarımdan
birini tutukladıktan sonra– başıma bir
şey gelmeden İran'dan ayrılmaya karar
verdim.
Orada kalsaydın neler olabilirdi?
Belki de orada kalırdım ve
hükümet yaptıklarımdan dolayı
beni yakalayana kadar çalışmaya devam ederdim. Ya da can
derdine düşer, bu işlerden elimi
ayağımı çekerdim. Neler olurdu
gerçekten bilemiyorum; ama
bildiğim bir şey varsa o da bu
konuda aktivist olarak tutuklanmanın yalnızca lezbiyen olmaktan dolayı tutuklanmak kadar
basit olmadığı.
Bize yolculuğunun ikinci
kısmından bahseder misin?
Niçin Türkiye'yi seçtin mesela? İlk geldiğinde neler oldu
ve niçin başka bir şehre taşındın?
Burada güvendiğim, bana yardım
edebileceğini düşündüğüm arkadaşlarım vardı. Bu yüzden Türkiye'yi seçtim,
buraya geldim. Buraya varır varmaz
ASAM1'a giderek kendimi tanıttım. Onlar da Türkiye'de olduğum sürece kalmam
için bana bir şehir seçtiler.2 Ankara'dan
ayrıldım ve o şehre gittim. Mülteci olduğunda ülkende kim olduğunun hiçbir
önemi kalmıyor. Tanınmış veya eğitimli
biri miydin mesela? İyi bir maaşın mı
vardı? Saygın birisi miydin? Bunların
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hepsi buhar olup uçuyor ve bunu kabullenmen gerekiyor. Aynı benim yaptığım
gibi... İşte böylece geldikten yaklaşık bir
ay sonra bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladım ben de.
İran'da feminizmle ve/veya LGBTİ
politikasıyla bir bağlantın olmuş muydu? Eğer olmuşsa nasıl ve ne zaman
başladı?
Hayır, bunlarla hiç ilişkilenmedim.
Düşüncelerimin oradaki diğer feministlerden farklı olduğunu biliyordum.
İran'daki insanların LGBT'leri anlamak
için daha fazla eğitime ihtiyaçları var.
Bunun üstüne bir de hükümet eşcinsellere bu kadar karşıyken ben de hiçbir gruba
pek yaklaşmadım açıkçası.
Türkiye'de beklentilerine karşılık
bulabildin mi? Daha doğrusu, ne bekliyordun ve burada ne buldun?
İran'dan ayrılmaya karar verdiğimde
o kadar umut doluydum ki. Türkiye'de
İran'da olduğumdan çok daha özgür

olacaktım. Bir sürü fikrim vardı. Mesela yazdığım dergiyi nasıl yayacağıma
dair... Video klipler hazırlayacaktım,
LGBT gençliğin kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak işler yapacaktım,
vs. Hâlâ bunları yapmak istiyorum tabii,
ama Türkiye daha çok insanların yalnızca üçüncü bir ülkeye geçmek üzere gelip
hızlıca ayrılmak istedikleri bir yer. Ben
tam böyle düşünmedim. Benim için bu
ülke, hükümet korkusu olmadan, tutuklanmaktan korkmadan, işte, okulda, evde
her an cinselliğimi saklamak zorunda

kalmadan hayallerimin, yapmak istediklerimin peşinden gidebilmek için bir fırsattı. Ne yazık ki tam böyle olmadı. İranlı
LGBT'ler ve Türkiyeli LGBT'ler arasında çok güçlü bir ilişki yok. Ya da en azından ben çok fazla insanla tanışma fırsatı
bulamadım. Bu yüzden yapmak istediklerim için doğru zamanı beklemeye karar
verdim. Ama tabii hiçbir şey yapmadan
durmak doğamda yok. Bu yüzden çeviri yapmaya, cinsellik hakkında yazmaya başladım. Dönüp arkama baktığımda
İran'dan ayrıldığım için gerçekten şükrediyorum. Burada her gün, en zor anlarda
bile, burada olmaktan ve özgür olmaktan
dolayı şanslı olduğumu biliyorum. İran,
erkeklerin ülkesi; kadınsan ikinci sınıf
vatandaşsın. Neredeyse her şey için babadan izin almak gerekiyor. Ailenle aynı
şehirde yaşıyorsan ve ayrı eve çıkmışsan
insanlar senin hakkında ileri geri konuşabilirler. Herkesin senin hayatına burnunu
sokma hakkı vardır. Belki size komik gelebilir, ama orada eğer eve arkadaşlarını
çağırırsan komşuların polisi bile arayabilir! Çoğu zaman polisten yardım isteyemezsin çünkü zaten
Umut
yasanın kendisi senin için sorun teşkil eder. Düşünün, böyle
bir ortamda bir kadınsın dahası
lezbiyensin! Sırf evlenmemek
için bile çok büyük mücadele
vermek gerekiyor. Kadınlar için
erişilebilir işlerin çoğu düşük
gelirli, o yüzden herkes tek başına ayakta durabilecek kadar
şanslı değil. Belki Türkiyeli bir
kadına sorsanız, kendi ülkesi
hakkında çok şikayet edecektir
ama bence Türkiye'deki kadın
hakları yine de İran'la karşılaştırılamaz çünkü İran'da kadın
hakları yok. Lezbiyenler insan
bile sayılmıyor. İnsanlar İran'da
idam cezası olduğu için geyler tehlike altında diye düşünüyorlar ama lezbiyenlerin hem kadın hem de LGBT cemaatinin
bir parçası olarak ne çok mücadele verdiklerini görmüyorlar.
Ek olarak, burada, yani Türkiye’de,
gençlerin dahi temel düzeyde ingilizce
diyalog kuramadıklarını görünce çok şaşırdım, bu yüzden sosyalleşmek epey zor
oldu. Eğer insanların LGBT'lere karşı
toleransını İran'dakilere karşılaştıracak
olursam, çok fark yok açıkçası. Bunu bilhassa bir yabancı ve mülteci olarak söy-
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lüyorum. Bizlere kimlik verilmiyor, hasta
olursak bu kimsenin derdi değil. LGBT
mülteciler diğerleri gibi değil. Bizim aile
desteğimiz yok.
Açıkçası buraya gelirken çok bir şey
beklememiştim ancak en temel haklarımızın bile olmayacağını da düşünmemiştim.
Kontratın olmasına rağmen ev sahibin seni
evden çıkmaya zorlayabilir ya da patronun
maaşını ödemeyebilir ama onları mahkemeye veremezsin, çünkü ülkeden ayrılırken sürmekte olan davan olmaması gerektiğini biliyorlar –bu mağdur dahi olsan
böyle. Birçok mültecinin çalışma iznine
sahip olmadıkları için illegal olarak çalıştıkları ve dolayısıyla bir şey olduğunda polise gidemedikleri gerçeği de bir yana tabii.
Türkiye'de insanlar LGBT'lere tolerans gösterme konusunda İran'dakilerle benzer diyorsun, öyle mi?
Yani, bizler Türkiyeli LGBT'ler deği-

liz, insanlar durumumuzdan ötürü burada
çok fazla hakka sahip olmadığımızı biliyor. Ve Türkiye'deki hukuku da az bildiklerinden bize İran'daki gibi muamele
ediyorlar (yani haklarımız yokmuş gibi).
Tabii ben daha çok bu ülkedeki haklarımızdan bihaber olduğumuzu bilen ve dil
de bilmediğimiz için (İranlıların çoğu
Türkçe bilmiyor) adaletsizlikle mücadele
edemeyeceğimizi düşünen komşulardan
filan bahsediyorum. Ama tabii ki Türkiye'deki yetkililer İran'a göre çok daha
saygılılar. İran'da homofobiye hatta hırsızlığa veya tecavüze maruz kalsan dahi
polise eşcinsel olduğunu söyleyemezsin,
hapse girecek olan sen olursun çünkü.
Ülkene dönme şansın olsa ne yapardın? İleride ne yapmayı düşünüyorsun?
Bir daha hiç geri döner miyim emin
değilim. Ruhumda iyileşmesi gereken

çok yara var. Belki dönmem için tek
sebep diğer LGBT'lere destek olmak
olurdu. Umuyorum ki yazmaya devam
edeceğim, özellikle de kadın meseleleri
üzerine.
Türkçe ismi SGDD (Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği).
ASAM, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek
Komiserliği'nin (BMMYK) uygulayıcı partnerlerinden biri. Türkiye'de sığınmacı olmak
isteyenlerin ilk başvurularını Ankara ofisinde
alıp Birleşmiş Milletler'e iletme görevi bulunur (ç.n.).
2
ASAM, sığınma talebinde bulunanların
başvurularını aldıktan sonra onlara BMMYK
ile bir görüşme tarihi verir ve onları farklı bir
şehre yönlendirir. Bu şehirlere 'uydu kent' denilir ve Türkiye'de 63 tane uydu kent vardır.
Tüm sığınmacılar yönlendirildikleri kentte
Yabancılar Şube'ye (artık Göç İdaresi'ne)
kayıt olup buralarda ikamet etmeye zorunlu
kılınırlar (ç.n.).
1

Pippa’nın yolu...
Pippa bir barış eylemcisiydi. Bana göre savaşların en büyük ve kapsamlı,
yanı sıra en az görünür olanında katledildi
Hilal Esmer

3

1 Mart 2008 yılında, Gebze Ballıkayalar mevkiinde, kayalıklara atılmış çıplak cesedi bulunan
Pippa’nın, aslında kimsenin fazla ilgilenmediği, kendisininse gerçekleştirmeye çalışırken hayatını yitirdiği bir
ajandası vardı. “Barış için Gelinler”
isimli projesi için, savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerden ve savaş
mağduru ülkelerden gelinlikle otostop
yaparak ilerleyeceği bir performans
gerçekleştirmek, böylelikle barışa katkıda bulunmak.1
Pippa Bacca dindar ve Katolik bir
sanatçı olduğundan olsa gerek, bu
projesini gerçekleştirmek için seçtiği
performans biçimi, kendi inancına yönelik bir gelinlik giyerek Milano’dan
Kudüs’e uzanan bir otostop yolculuğunda; savaşı yaşayan çeşitli ülkelerden geçerken insanlardan nakış toplamak, geleneksel törenlerini kaydetmek
ve yine inancı doğrultusunda, –İsa
gibi– insanların ayaklarını yıkayarak
onlara teşekkür etmekti.2
Pippa bu yolculuğu sırasında
Türkiye’de, her gün yanımızdan geçip
giden erkeklerden biri 3 tarafından tecavüz edilerek öldürüldüğü için, kültür alışverişi yaparak barış mesajları
iletmeyi amaçladığı projesini tamamlayamadı.

Pippa’nın, geçtiği başka ülkelerde
değil de, Türkiye’de tecavüz edilerek
katledilmesi, ülkede milliyetçi eril bir
utanç dalgası da yarattı. Günde ortalama beş kadının yakınları olan erkekler
tarafından ve bazen çok daha korkunç
yöntemlerle ve eziyetle öldürüldüğü
Türkiye’de; erkeklerin kadına yönelik şiddet olaylarında yaşanan vahşeti

Pippa’nın vermeye
çalıştığı mesajların
içeriğinin giydiği
gelinlikte, seçtiği ritüelde,
eylemlerinde, topladığı
verilerde olduğunu
düşünüyorum
üzerlerine alınarak utanmaları ve sorumluluk hissetmeleri hali nadir gerçekleşir. Birtakım koşullara bağlıdır.
Bu cinayetteki bu koşullardan bazıları; Pippa’nın yabancı (batılı, beyaz
ve göçmen olmayan bir yabancı) olması, diğer ülkelerden sorun yaşamadan –en azından öldürülmeden– geçen
Pippa’nın Türkiye’den sağ çıkamaması
sebebiyle, Türkiyeli erkeklerin ilkellik
ve canilikte uluslararası bir kıyasa tabi
tutulduklarını düşünmeleri, Pippa’nın
insanlarla kurduğu iletişimin kişisel
amaca değil, “barış” konulu bir amaca

hizmet etmesi...
Pippa’nın katledilmeden önce üzerinde sembolik bir gelinlik olduğu
halde tecavüze maruz bırakılmasının
verdiği gözdağının ülkedeki içselleştirilmiş muhafazakâr ahlâkı besleyip
güçlendirmesinin, erkeklerin duyduğu
utançta etkisi olduğunu düşünmüyorum elbette: “Gelinlikle ve yanında bir
erkek olmadan ortalıkta otostop çekersen tecavüzü –dolayısıyla öldürülmeyi– hak edersin”. Bu gözdağı kadınlara
yönelikti.
Pippa cinayeti, Türkiye’de erkeklerin gelinlik –etek giyerek sokağa
çıkma eylemleri yaptıkları iki olaydan
ilki olma özelliğini de taşıyor. (Diğeri Özgecan’ın, bir başka “makbul
kurban”ın katledilmesidir.) O zaman
bize sorulduğunda, feminist kadınlar
olarak bu eylemi ve verdiği mesajları
hem gereksiz hem de yanlış bulduğumuzu belirtmiştik. 2008 yılında erkeklerin etek giymesi, sembolik anlamda
“erkekliklerinden vazgeçtiğini” gösterme amacı taşıyordu ve bu anlamda
gereksizdi. Erkekliğin sorgulanmasının
ve ondan vazgeçilmesinin sembolik
değil fiiliyatta olması, hatta bununla ilgili erkeklerin acilen somut adımlar atması gerekiyordu, yanı sıra bunun için
kamusal alanda etek giymek dışında
milyon tane yol vardı.
2015 Şubat ayında, Özgecan isimli
feminist
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genç kadına tecavüz için saldırılması
ve yakılarak öldürülmesinin ardından,
erkekler sokaklara sanırım “etek giymek tecavüze gerekçe değildir” demek için mini etekleriyle ve özellikle
kendilerini karikatürize ederek çıktılar.
İyimser yanım böyle düşünmek istiyor.
Neyse ki bu sefer –bildiğim kadarıyla– feministlerden icazet istemediler.
Feministlerden de, her izleyici politik
kesimden alabilecekleri destek ya da
eleştiriyi aldılar.
Pippa’nın yoluna geri dönersem;
Pippa’nın katledilmesi çok gerçekse
de, seçtiği yolun çok makbul bulunmadığını, sahiplenilmediğini düşünüyorum. Türk erkeklerinin gözünde Özgecan gibi namuslu, Türk, müslüman
değildi. Okul gerekçesiyle ve makul
saatlerde yalnız kalmış değildi. Sanat
yapıyordu, hem de performatif sanat.
Sanatçı olmak muhafazakâr toplumlarda ahlâksızlık, yoldan çıkma adına
daha fazla gerekçe olarak görülür.
Bugün orta sınıf, entelektüel, beyaz
Türk erkeklerinin cirit attığı ekşi sözlükteki 2008 entry’lerinde, Pippa’nın
tecavüz edilerek katledilmesini meşrulaştıran ve aptallığı, tedbirsizliğiyle hak ettiği mesajını içeren yorumlar
okunabilir. Pippa’nın öldürülmesinin
ardından feminist kadınlar da, gelinlik
giyen aktivist erkekler de yazdıkları
köşe yazıları ve yorumlarda, Pippa’nın
barış mesajı vermek için seçtiği yöntemin geleneksel –muhafazakâr– cinsiyetçi yapısına fazla değinmediler.
Orası tehlikeli bir alan ve bir kadın öldürüldükten sonra çok da önemi yok.
Ama ben Pippa’nın yolunun gerçekte
bu olduğunu, vermeye çalıştığı mesajların içeriğinin giydiği gelinlikte, seç24
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tiği ritüelde, eylemlerinde, topladığı
verilerde olduğunu düşünüyorum.
Pippa’nın katledilmesi feministler tarafından “kadına yönelik ataerkil
şiddet”in bir parçası ve bir kadın cinayeti olarak görüldü. Kuş gibi avlanan,
öldürülen kadınlardan biri daha. Aramızdan eksilen, yok edilen bir kadın
daha. Pippa’nın yolu feministler için
de makbul sayılmazdı. Kadına yönelik
şiddetin neredeyse kaynağı ve düzenli
adresi olarak görülen “kutsal evliliğe”
atfen giyilen gelinliğin, feministler tarafından savunulur bir yanı yoktu.

Biz bu yola kefenimizle çıktık...
Olayı duyduğumuzda ilk olarak girdiğimiz o öfke ve acı karışımı infial
hissinden sonra, nasıl bir eylem yapılacağı düşünülürken en çok gelen önerilerden biri “gelinlik yakma” eylemiydi.
Türkiye’de öldürülen kadınların yarısından fazlası kocaları veya boşanmak
istedikleri veya boşandıkları kocaları
tarafından öldürüldüğünden, feministler için gelinlik ve kefen birbirine oldukça yakın sembollerdi.
Gelinlikten başka, Pippa’nın dini
ritüelleri, gelenekleri referans alan performans biçimi de, feminist bir bakış
açısıyla, gelenekçi savunular aynı zamanda ataerkil oldukları için, kadınların fiili hayatında ve özgürlüğünde
olumsuz etkisi bulunan, kadınları kısıtlayan kodlar olarak görülebilir. Bu
açıdan da feminist kadınlar Pippa’nın
yolunu fazla benimseyemediler diye
düşünüyorum.
Olayın hepimize verdiği travma hissinden henüz çıkamamışken, ilk olarak
Pippa’nın ailesiyle görüştük. Kız kar-

deşi bize bir kadın eylemi yapmamızı
istemediklerini, gökyüzünü ikiye bölemeyeceğimizi söyledi. Kadına yönelik
şiddetin yakıcılığı ve yakmak istediğimiz gelinliklerle, kutsal ailenin kutsal
talebi arasında bir süre kaldık.
Sonuçta sokağa çıktığımızda, erkekler tarafından kadın oldukları için
öldürülen bütün kadınların isimlerini
haykırdık. Pippa’yı da aralarında saydık. Bir grup kadını bu kitle uğurladı,
otobüslerle Gebze’ye gittik ve orada
oturma eylemi yaptık.
Pippa tecavüz edilerek katledileli
yedi yıl oldu. Birlikte yola çıktıkları
arkadaşı Sylvia Moro, bu yolculuğu
tamamlayacağını söyledi. Ama tamamlamadı. Kadınlar kefen-gelinlikleriyle
ve ölü makyajlarıyla otostop çektiler.
Türkiye’de yönetmen Bingöl Elmas,
Pippa’nın yolunu devam ettirmek üzere, onun öldürüldüğü yerden Hatay’a
kadar otostopla giderek –onu izleyen
gizli bir ekip eşliğinde– yaşadıkları
üzerine bir belgesel yaptı. Pippa’nın
ölümü üzerine bir de oyun yazıldı ve
sahnelendi. Oyunun içeriği yönetmenin vermek istediği mesajlara göre
şekillendirilmişti, Pippa’nın yolu Diyarbakırlı Kürt bir asker kaçağıyla kesişiyordu.
Bu çalışmaların ve eylemlerin her
birinin kendi değerini kabul etmekle
birlikte, Pippa’nın davasını sahiplenip,
onun yolunu devam ettirdiğini düşünmüyorum. Pippa’nın davası yazıldığı
kadarıyla, barış üzerineydi ve savaş
karşıtı bir performansı içeriyordu.
Pippa bir barış eylemcisiydi. Bana
göre savaşların en büyük ve kapsamlı,
yanı sıra en az görünür olanında katledildi. Yani erkeklerin (erkek egemen
sistemin) kadınlara karşı olan tahakküm
savaşında. Bu savaşta kadınları köleleştirme, katletme, fiziksel-cinsel-psikolojik-ekonomik olan şiddetin envai türü,
emek sömürüsü, cinsel sömürü, asimile
etme, aç ve yoksul bırakma, doğurganlık sömürüsü var. Bu savaşta bilimden
sanata, devlet yönetiminden din kurallarına kadar inanç ve disiplinlerin, hatta sanatın eril bakış açısı ve işbirliğiyle
araç olarak kullanıldığı, kadına yönelik
manipülasyon ve dayatma var.
Pippa’yı bu savaşta yitirdik.
h t t p : / / w w w. b i a n e t . o r g / b i a n e t /
toplum/144103-sarai-yi-duyunca-pippa-yihatirlamak
2
http://www.milliyet.com.tr/pippabacca-nin-yol-arkadasi-yarim-kalanseyahati-bitirecek/pazar/haberdetay/04.07.2010/1258784/default.htm
3
h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . c o m . t r / a l jazeera-ozel/toplum-bu-insanlari-uretiyor
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Sömürü, taciz ve sınırdışı korkusu
arasında göçmen kadınlar
Uzun saatler, izin kullanmadan çalışmak, işverenin psikolojik, ekonomik ve
fiziksel şiddetine maruz kalmak, kötü yemek, kötü konaklama sık sık dile getirilen
çalışma koşullarından sadece bazıları
Emel Coşkun

T

ürkiye’de “yasadışı” fuhuş yapmak ya da cinsel yolla bulaşan
hastalıklar sebebiyle 1995 ve
2002 yılları arasında Moldova, Romanya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’ya sınırdışı edilen göçmen kadınların sayısı 355 binden fazla (Erder ve Kaşka, 2003: 16).
Bu ülkeler aynı zamanda uluslararası
seks ticaretinin yapıldığı (cinsel sömürü amaçlı insan ticareti) yani zorla, tehditle ya da kandırılarak fuhuş yaptırılan
göçmen kadınların geldikleri ülkeler
olarak da biliniyor. Kadın göçmenlerin
benzer ülkelere sınırdışı edilme rakamları, Türkiye’nin seks ticareti ile mücadelesinin de başladığı yıllarda dahi,
2002 yılından 2011 yılına kadar ciddi
bir azalma göstermedi ve yılda yaklaşık iki binden fazla göçmen kadın eski
Sovyet Bloku ülkelerine sınırdışı edildi ve çok az sayıda kadın insan ticareti
mağduru olarak tanımlandı (Coşkun,
2014). Bugün sınırdışı rakamları açıklanmıyor ancak bu sayının çok daha
fazla olduğunu tahmin etmek güç değil çünkü günümüzde Uganda, Nijerya,
Somali gibi sığınmacı başvurularının
olduğu ülkeler de göçmen kadınların
sınırdışı edildiği ülkeler arasına katıldı.
Gözaltına alınarak sınırdışı edilmek
kağıtsız1 bir göçmen kadın için işten
bile değil. Nitekim bir kafede otururken, işyerinde çalışırken, evindeyken
ve hatta yolda yürürken sadece polis
değil sade vatandaş bile göçmenlere kimliğini sorarak tehdit edebiliyor. Geçtiğimiz ay 9 Ugandalı kadın
Kumkapı’da oturdukları bir kafeden
gözaltına alındılar. Kadınlardan birkaç
tanesinin sığınma başvurusu olmasına
rağmen, Uganda polisinin de işin içine
karışmasıyla sınırdışı edilmekten kurtulamadılar. Yani ülkelerine dönemeyeceklerini beyan ederek sığınma başvurusunda bulunan göçmen kadınlar bile
(sığınma başvuru dosyaları maddi imkansızlıktan dolayı kapanmıştı) vatandaşı olduğu ülkenin polisinin müdahil
olması ile sınırdışı edildiler. Bu sıkça
karşılaşılan bir durum. Örneğin Gürcis-

tan Konsolosluğu'nun kendi vatandaşları için otobüs tutması gibi...
Sınırdışı, maalesef göçmen kadınların izinsiz çalışma, vizesiz kalış, fuhuş yapma ya da cinsel yolla bulaşan
hastalık bahaneleriyle kolaylıkla karşılaşabildikleri ve karşılaştıklarında da
genelde çaresiz kaldıkları bir durum.
Tam da bundan dolayı göçmen kadınlar polisle temas etmekten ve sınırdışı
edilmekten korkuyorlar. Nitekim buraya gelebilmek için pek çok zorluğu
göze alan göçmen kadınlar sınırdışı
korkusu ile sadece işverenin değil durumlarından faydalanmak isteyen herhangi birinin istismarına, sömürüsüne
veya tacizine karşı savunmasız kalabiliyorlar. Uzun saatler, izin kullanmadan çalışmak, işverenin psikolojik,
ekonomik ve fiziksel şiddetine maruz
kalmak, kötü yemek, kötü konaklama
sık sık dile getirilen çalışma koşullarından sadece bazıları. Ev işlerinde ça-

lışan kağıtsız göçmen kadınlar için iş
güvencesi işvereninin insafına kalıyor.
Bu yüzden sadece uzun ve belirsiz saatler çalışmak değil aynı zamanda emre
amade çalışma düzeni de en çok karşılaşılan durum olarak karşımıza çıkıyor.
Örneğin Kenyalı bir ev işçisi olan 34
yaşındaki Aluna sabah 6'dan gece 11'e
kadar adeta yemek arası bile olmadan
bir ay aralıksız çalıştığını söylüyor.
Aluna her gün mutfağı, buzdolabını,
camları, kısaca evi baştan sona temizlediğini, evin çocuğu okuldan gelmeden
saat 3’te akşam yemeği masasını hazırladığını ve çocuk geldiğinde de ona
İngilizce çalıştırdığını söylüyor. Yani
hem temizlikçi hem aşçı hem bakıcı
hem de öğretmen olarak günde 17 saat
çalışıyor. Benzer koşullarda çalışan bir
başka göçmen 28 yaşındaki Ugandalı
Brenda ise tüm ağır koşulların yanında evinde çalıştığı işverenin onun iş
yaparken sürekli koşmasını bekledifeminist
politika
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ğini söylüyor: "Bir şey istediği zaman
koşarak gitmemi istiyordu, ama ben
koşamam.” Brenda Türkiye'de kaldığı
1,5 yıl içinde neredeyse on iş değiştirmek zorunda kalıyor; daha iyi ücretli
ama sürekli çalışmanın zor olduğu ev
işi ile düşük ücretli ve ücretini alamama riskinin yüksek olduğu "fabrika" işi
arasında... Üstelik her işe başladığında
ona iş bulan arkadaşlarına ya da sözde
iş bulma acentelerine komisyon ödemek zorunda kalıyor. Artık Brenda da
pek çok göçmen kadın gibi yorgun ve
bitap düşmüş durumda, Türkiye hayallerinin suya düştüğünü ve geri dönmeye hazırlandığını söylüyor.
Göçmen kadınların daha düşük ücretle ya da daha fazla saat ve çok daha
kötü koşullarda çalışmaya razı olmalarının en önemli sebebi hiç kuşkusuz
kağıtsız ve göçmen olmaları. Türkiye'de
bir dizi giriş (vize), kalış ve çalışmaya
dair yasal düzenlemeler onların sadece
hareket özgürlüğün kısıtlamakla kalmıyor, onları eşitsiz iş ve sosyal ilişkiler
içinde ve dolayısıyla ciddi anlamda savunmasız bir konuma sokuyor. Çalışma
izninin olmadığı koşullarda göçmenlerin büyük kısmı pasaportlarını da işverene vermek zorunda bırakılıyor. Yani
kimliksiz/pasaportsuz, hareket özgürlüğü olmadan çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu hareket kısıtlılığı yüzünden çoğu
göçmenin İstanbul'da denizi görmediğini, Sultanahmet'in yanında Aksaray'da
oturmasına rağmen turistik yerleri bilmediğini görüyoruz. Bunların üstüne,
göçmen kadınlar ayrıca işverenin tacizi
ile sürekli karşı karşıya kalıyor. Haftalarca çalıştıktan sonra ücretini almaya
gittiğinde işverenin cinsel ilişkiye zorlaması bu kadınlar için sıkça karşılaşılan bir durum. Nitekim, Kalfa (2008)
ve Toksöz ve Ünlütürk-Ulutaş (2012),
göçmen kadınların çalışma koşullarından dolayı işyerinde sadece ciddi insan
hakları ihlallerine maruz kalmadıklarını
aynı zamanda cinsel tacize de maruz
kaldıklarına işaret ediyorlar. Uğradıkları cinsel şiddet ve tacizden dolayı fuhuş
yapmaya zorlanan kadınların sayısını
tahmin etmek güç çünkü genelde fuhuş
yaptıkları için polis tarafından gözaltına alınan kadınlar, içinde bulundukları
zor duruma ya da zorlanmalarına bakılmaksızın, “fuhuşla mücadele” birinci
vazifesi olan polis tarafından kolaylıkla
sınırdışı edilebiliyorlar.
Genel olarak göçmenlerin ama özellikle göçmen kadınların bu savunmasızlıkları diğer “kağıtlı” göçmenler tarafından bile istismar edilebiliyor. Geçen
Haziran ayında yine göçmen bir erkeğin
kendisiyle aynı evde kalan ve aynı ülke
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vatandaşı olan bir kadına cinsel şiddet
uygulaması bunun apaçık bir göstergesi. Ciddi biçimde fiziksel şiddete maruz
kalan kadın, “kağıtsız” olduğu için sınırdışı edilme korkusuyla polise şikayet
bile etmek istemedi. Ona destek olan kadınların telkiniyle olaydan bir hafta sonra darp raporu alsa dahi polise şikayet
edemedi. Gidecek bir yeri olmadığından
adamla aynı evde kalmaya devam etti
ve daha sonra arkadaşlarının da araya
girmesi ve adamın hastane masraflarını ödemesiyle bu şiddet hasıraltı edildi.
Geçen sene gerçekleşen bir başka olayda, İstanbul'un orta yerinde Aksaray'da
yolda yürüyen göçmen bir kadın sabahın erken saatlerinde bir arabadan inen
üç kişi tarafından darp edilerek kaçırıldı. İstanbul'un uzak mahallerinden birine götürülen kadın cinsel saldırıya maruz kaldı. Kendi çabalarıyla ve etraftan

Hareket kısıtlılığı
yüzünden çoğu
göçmenin İstanbul'da
denizi görmediğini,
Sultanahmet'in yanında
Aksaray'da oturmasına
rağmen turistik yerleri
bilmediğini görüyoruz
insanların da varlığı ile kaçabilen kadın
saatlerce yollarda yürüyerek sonunda
Aksaray'a dönebildi. Ancak darp raporu
almamıza, vekalet ve bir derneğin müdahil olmasına rağmen resmi şikayet
gerçekleşemedi. Bunun en büyük sebebi
kadının yine kağıtsız olmasıydı. Gözaltı ve sınırdışı korkusuyla, herhangi bir
güvencesi olmadan polise gitmek istemedi. Maalesef bu güvenceyi verecek
bir kurum ya da uygulama henüz yok.
Ve şimdi o adamlar muhtemelen yine
ellerini kollarını sallayarak sokaklarda
kendilerine yeni "kolay" avlar arıyorlar.
Kağıtsız yaşayan göçmen kadınlar
sınırdışı edilme korkusu ile yaşadıkları
cinsel tacizi ve tecavüzü şikayet etmeye
bile cesaret edemiyor. Özetle bu “kağıtsızlık” durumu göçmenler arasında bile
eşitsiz ilişkiler yaratırken vatandaşlar
ile göçmenler arasında bu ilişkilerin
çok daha vahim sonuçlara ulaşabildiğini görüyoruz. Tıpkı Ugandalı Jesca
Nankabirwa’nın geçen sene bir erkek
tarafından camdan aşağı atılarak öldürülmesi gibi. Temmuz ayında ikinci
duruşması görülen davada sanık E.D.
ifadesinde Jesca'nın fuhuş yaptığını iddia ederek hiç çekinmeden istediklerini yaptırmak için polisle korkuttuğunu

söylüyor: "Tartıştık. Sen parayı vermezsen seni rezil ederim dedi. Kolundan
tutup çek git dedim. Birdenbire yüzüme
bir tokat attı. Ondan sonra ben de sinirlenip buna iki üç tokat attım. Bağırıp çağırınca seni polise veririm dedim."
Jesca'nın öldürülmesi göçmen kadınların maruz kaldığı şiddetin en vahim örneklerinden biri. Yoksulluk ve
savaşın göçe zorladığı yüz binlerce kadın kağıtsız, göçmen ve kadın olmalarından dolayı ucuz ve güvencesiz işlerde çalışmaya itiliyor; işyerinde evde,
sokakta ayrımcılık, kötü muamele ve
taciz ile karşılaşıyor; binlerce kilometre yolu aşıp gelmelerine rağmen bir
mahalleye sıkışıyor, en izbe mekanlara
fahiş kiralar ödeyerek yaşamaya mahkum ediliyorlar. Türkiye'de kağıtsız
göçmen kadınların uğradıkları temel
insan hakları ihlallerine, ayrımcılığa,
ırkçılığa, taciz ve cinsel şiddete karşı
ne politika ne de uygulamada hiçbir
çözüm ve koruma bulunmuyor. İşte bu
yüzden biz kadınlar göçmen kadınların
yanında olmalıyız. Göçmen kadınlarla
dayanışmak için kurulan Sınır Tanımayan Kadınlar İnisiyatifi'nin dile getirdiği gibi başta Jesca'nın davası olmak
üzere göçmen kadınların maruz kaldığı
her türlü sömürü ve cinsel şiddetin takipçisi ve teşhircisi olmalıyız.
Göçmen kadınlar yalnız değildir.
Yaşasın kadın dayanışması!
Kağıtsızlık, kısıtlayıcı göç yasalarına
referansla giriş, ikamet ve çalışma izni/kağıdı/belgesi olmayan göçmenlerin yasalar
karşısındaki kırılganlığını tanımlamak için
kullanılan bir kavram.
1

Referanslar
Coşkun, E. (2014)"Türkiye'de Göçmen
Kadınlar ve Seks Ticareti", Çalışma ve
Toplum, Sayı, 2014/3. s.185-206.
Erder, S. ve Kaşka, S. (2003) Düzensiz
Göç ve Kadın Ticareti: Türkiye Örneği. İstanbul: Uluslararası Göç Örgütü.
Kalfa, A. (2008) Ex-Eastern European countries origin trafficking and women working in the sex sector [Eski Doğu
Bloku Ülkeleri Kaynaklı İnsan Ticareti ve
Fuhuş]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Y.Lisans Tezi
Toksöz, G., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012)
“Is Migration Feminized? A Gender- and
Ethnicity-Based Review of the Literature
on Irregular Migration to Turkey” [Göç
Kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye Yönelen
Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal
Cinsiyet ve Etnisite Temelinde Bakış],
içinde Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunities
(Der.S.P.Elitok ve T.Straubhaar), Hamburg
University Press. s.157-237.

DOSYA

Bizimkisi bir göç hikayesi…
Konutlara çıkan yola “gavur mahallesi” tabelası konulmuştu. Bulgaristan’da “Türk”
kimliği için verilen mücadele sonucunda Türkiye’de “Bulgar” olarak hissettirilmek
yaşanılan en ağır travmaydı
Perihan Meşeli

İ

nsan hayatında karakter oluşumunun
6-7 yaşta tamamlandığı söyleniyor.
Benim ilk 7 yılım iki dil, iki isim, iki
ülke, iki rejim arasında geçmiş oldu. 2.
Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük zorunlu göç olarak tarihe geçen göçün, 5 yaşında sınır kapısında bekleyen çocuğuydum. Çok sonra öğrenecektim, memleketimde anadilde eğitim veren okulların,
camilerin kapatıldığını, Türkçe konuşmanın yasaklanmış olduğunu, 1985’te isimlerimizin Bulgarca olarak zorla değiştirildiğini, Belene Kampını… Bulgaristan,
Türklerin Müslümanlaştırılmış Bulgarlar
olduğuna dair asimilasyon politikası benimsemiş ve resmi tarihi değiştirmeye
kalkmıştı. Direniş ve açlık grevleri yankı
bulmuş, Türkiye’nin de sınır kapılarını
açmasıyla 1989 yılı yaklaşık 350.000 insanın göçüne tanık olmuştu.
Bulgaristan’da her şeyimizi bırakıp,
anılarımızı alarak 6 bavul ve birkaç yorganla annem, babam, ablam, babaannem ve dedemle birlikte otobüse binmişiz. Yola çıkmadan önce hatırlayabildiğim manzara şu: sağanak yaz yağmuru
altında bana deliler gibi sarılıp ağlayan
akrabalarımız, komşularımız… “Yine
geleceksin, biz de seni görmeye geleceğiz” cümleleri. Bir terslik olduğunu sezdim, ama onlara inanmaktan başka çarem yoktu. Elimde oyuncak bir bebek,
kendimce keyifli bir yolculuğa çıktım.
Uzun saatler sonunda Kapıkule Sınır
kapısına gelip günlerce orada kaldık. O
şartlarda annem doğumgünüm için otobüstekilere bir kutu çikolata dağıtmayı
ihmal etmeyerek zihnimde en duygusal
fotoğraflardan birini bıraktı.
Türkiye, sınıra kamyonlar göndermiş, aileler eşyalarıyla gidecekleri yerlere bırakılmış. Babaannemin amcası
1938, köyden bir tanıdık 1978 göçleriyle
Ankara’nın Sincan ilçesine yerleşmişler.
Biz de doğrudan Sincan’a gidip onlardan
destek istemişiz. Annem hemşire, babam
öğretmen iken bir süre işsiz kalmışlar. O
dönemde tüm ailenin apartmanlarda merdiven temizliği yaptığını hatırlıyorum.
Çocuk aklımla yoktan anlamayıp bakkala gidiyordum, ilk zamanlar bakkalda
bile Bulgarca konuşuyordum. Şimdi düşününce varolan düzenimin bozulmasına
büyük tepki duymuş olmalıyım. O zaman

babam “Burası Türkiye, senin asıl
vatanın, artık Bulgarca konuşmak
yok” dedi, adeta yasakladı. Ve ben
bir daha Bulgarca konuşamadığım
gibi, evde de konuşulmadığı için
öğrendiğim dili tümden unuttum.
Dedemle birlikte Sincan Tren İstasyonuna gidip “Tartılmak ister
misiniz” dediğim günler de oldu,
üç beş kuruş kazanmanın keyfini
o zaman tattım. O dönemde en iyi
arkadaşım dedemdi, benle oyun
oynamaktan hiç vazgeçmedi, bahçedeki sarımsaktan düdük yapar,
türküler söyler, beni eğlendirmeyi
bilirdi.
Türkiye’ye yerleştiğimiz ilk
yıllar en çok annem mutsuz görünüyordu, kimseyle konuşmuyordu. Annesi, babası Bulgaristan’da
kalmıştı, kayınvalidesi ve kayınpederi ile aynı çatı altında yaşama zorunluluğundaydı 2 kız evladının sorumluluğu vardı, erkek
egemen kültürün en sert yaşandığı topraklarda henüz 30’larının
başındaydı. Ablam 10 yaşında göç eden
ilkokul çocuğuydu. Eve mutsuz gelirdi,
“üc bej” diye dalga geçen çocukların
karşısında iyice içine kapanmıştı.
1992 yılında şehrin varoşlarına yapılan kutu kadar göçmen konutlarına
yerleştik. Kısa bir süre sonra konutlara
çıkan yola “gavur mahallesi” tabelası konulmuştu. Bulgaristan’da “Türk”
kimliği için verilen mücadele sonucunda
Türkiye’de “Bulgar” olarak hissettirilmek yaşanılan en ağır travmaydı. Evlerin
çok küçük olması nedeniyle uzun yıllar
ablam babaannem ve dedemle, ben annem ve babamla ayrı evlerde uyuduk. O
yıllarda sık elektrik kesintisi nedeniyle
gaz lambası kullanır, su bağlanmadığı
için aylarca tankerlerle gelen sudan kovalarla su taşırdık. Öte yandan tepedeki
göçmen konutlarına, ilçenin eteğinden
“yerliler”1 gelir, göçmen kadınları taciz
ederlerdi, onlardan korkardık.
11 yaşında iken Anadolu Lisesini
kazanıp şehrin bir ucundan bir ucuna
2 saat gidip, 2 saat gelirdim. Oturduğumuz yere servis yoktu, olsa da servis çok pahalıydı, ödenemezdi. Maruz
kaldığım tacizleri aileme anlatmazdım,
sabahları kahvaltı yapmadan evden çıkar, okulda tost yerdim. O zaman evden

okula kahvaltı getiren ya da evde kahvaltı etmiş olanlara imrenir, “benim annem niye onların annesi gibi değil” diye
hayıflanırdım. Anneme çok haksızlık etmişim. O benim en yakınımda göçü en
ağır travmayla yaşayan kişiydi.
14 yaşıma geldiğimde Bulgaristan’daki ev 2 sene sonra çöpe atılacak
bir bilgisayar parasına satıldı. Ev eşyalarımız tam değildi belki ama satranç çalışabileyim diye bilgisayarımız
olmuştu. 16 yaşında iken göçmen konutlarından taşınarak, göçten ancak 11
yıl sonra en travmatik evreyi kapatabildik.
Göçün kendisi hayatı, zaman ve
mekanı, duygularımızı sanki keskin bir
bıçakla ortadan yarmıştı. Kaldığımız
yarıda sıfırdan başlayıp hayatta kalma
mücadelesi vermek zorunluydu. Sonrasında buraya ait olabilmek için çabalamak, başarmak zorunluydu. Göç, hepimizin –Bulgaristan’da kalanların, göç
edip tutunamayan geri dönenlerin ve
göç edenlerin– hayatını, kişiliğini şekillendirerek ömür boyu etkili hem zehir
hem panzehir oldu. 26 yıl sonra halen
gözyaşlarıyla izlenen film gibi biraz.
O dönem göçmenler de Türkiye halkı
hakkında konuşurken “yerli”derlerdi.
1
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Göç yolları
Okulumu, ailemi, arkadaşlarımı ve her şeyden önemlisi de bu kadar hatıramın
olduğu şehri birdenbire terk mi edecektim yani?
Ülkü Sarıca

G

öç etmenin seyahat etmekten
çok farklı bir şey olduğunu zorunlu olarak fark ettiğimde yirmili yaşlarımın başındaydım. 12 Eylül
askeri darbesinin kafamıza bir balyoz
gibi indiği günlerde Ankara’da yaşıyordum ve üniversitede öğrenciydim.
12 Eylül sabahı saat 6’da o zamanlar
TRT’de çalışan bir arkadaşımız bize
telefon etmiş ve “Uyanın darbe oldu!”
demişti de şaka yapıyor sanmıştık. Hepimizin beklediği ama inanmak istemediği darbe sahiden olmuştu.
Benim yaş grubumun yaşadığı ikinci
darbeydi fakat bu kez çok daha korkunç
şeyler duyuyorduk. Sokakta hızlı hızlı
yürüdüğümüzde veya her tarafa asılmış
“teröristlerin” resimlerine acaba tanıdık
biri var mı diye dikkatlice baktığımızda
bile şüphe çekiyorduk. Ben sosyalist
bir partinin üyesiydim ve yayınladığı-

İnsan böyle bir süreçten
geçip başka bir ülkeye
nihayet ulaştığında
sorunlarının bittiğini
sanıyor ama başka
nitelikte de olsa çetin bir
sürecin başladığını ancak
zaman geçtikçe anlıyor
mız bir bildiriden dolayı hakkımda bir
dava sürüyordu. Başlangıçta sivil mahkemede yürüyen dava daha darbe öncesinde ilan edilmiş olan sıkıyönetimin
mahkemelerine devredilmişti. Avukatımın ve başka hukukçu arkadaşlarımın
tavsiyeleri de yurt dışına gitme kararını
düşünmeme yol açtı. Ama ben buna hiç
hazır hissetmiyordum kendimi. Okulumu, ailemi, arkadaşlarımı ve her şeyden
önemlisi de bu kadar hatıramın olduğu
şehri birdenbire terk mi edecektim yani?
Gitmek mi zor kalmak mı, diye kafamda
tartarken bir yandan da pasaport çıkarmaya çalışıyordum.
O zamanlar bilgisayarlar henüz
bütün hayatı kontrol etmeye başlamamıştı (neyse ki) ve ben de pasaportu
almak için aile kütüğümüzün olduğu
şehre gittim. Masum bir vatandaş (!)
olarak sorunsuz bir şekilde pasaportu28
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mu aldım. Almanya’ya gitmeye karar
verdim. Büyük ablam orada yaşıyordu
ve yıllarca zayıflatmaya çalıştığımız
aile bağları birden çok önemli olmaya
başlamıştı. Politik çalışmalarıma karşı çıkan kalabalık ailemden çok ciddi
destek alıyordum bu süreçte; tam bir
dayanışma örneğiydi. Kafamdaki tereddütleri kimseye çaktırmamaya çalışıyordum, serde devrimcilik var tabii.
Uçak biletimi alana kadar gideceğime
inanmamıştım. Hayat her şeye rağmen
devam ediyordu ama politik çevremden
birçok arkadaş ya yurt içinde illegal
yaşamaya başlamıştı ya da yurt dışına
gitmişti. Her şey çok hızla değişiyordu.
Ocak 1981’de (göç edenler göç tarihini hiçbir zaman unutamazlar), gri
bir Ankara sabahında havaalanına gitmek üzere aile efradımızdan bir kişi ile
evden çıktım. Kardeşlerimle acaba bir
daha ne zaman görüşebileceğiz, diye
konuşarak vedalaştık. Havaalanında
jandarma ve polis yoğunluğu eşliğinde
işlemlerimi yaptım. Buraya kadar bir
sorun yoktu fakat uçağa gidişte pasaport kontrolü yapan polis pasaportuma
bakınca “siz yurt dışına çıkamazsınız”
dedi. Evet işte beklediğim an gelmişti,
kan beynime sıçradı ama ben cool görünmeye çalışarak ve sanki bu hiç beklemediğim bir durummuş gibi “Aaa,
neden?” dedim. Yurt dışına çıkışta
ödenmesi gereken harcı ödememişim!
İşte her şeyi düşünmüştük ama bunu
düşünememiştik. Ben güleyim mi ağlayayım mı karar verememişken bana
eşlik eden kişi “Burada ödeyelim harcı
bari.” dedi ama Merkez Bankası’na yatırılacakmış. Çaresiz eve geri döndük,
kapıda beni gören ablam heyecandan
bayılacaktı, “Bu kadar çabuk yeniden
görüşeceğimizi beklememiştim.” dedi
şakacılığını bırakmadan. Bu işlemleri
tamamlayıp tekrar çıkışı denedim. Bu
kez pasaport kontrolünden sorunsuz
geçtim, uçağa girdim ve yerime oturdum, uçağın hareket etmesini beklerken anons yapıldı, kulaklarıma inanamadım ama gerçekten benim adım
anons ediliyor ve uçağın kapısına
gitmem gerektiği söyleniyordu. Ben
gene işte nihayet beklenen oldu, diye
ayağa kalktım ve bütün yolcuların kuşkulu bakışları altında uçağın kapısına
gittim. Gerçekten bir polis orada bekliyordu ve bana kimliğimi soruyordu.

Tekrar kimliğimi gösterdim ve ne oluyor dedim. O zamanlar bagaja verilen
bavulları, yolcuların uçağa binmeden
önce görevliye tekrar göstermesi ve
üzerine tebeşir ile işaret konması gerekiyordu. Benim aklım başka şeylerde olduğu için böyle lüzumsuz şeylere
kafa yormamıştım tabii. Neyse aşağı
inip işaretleme işlemini de yaptık ve
ben 14 yıl süren göçmenlik hayatıma
adımımı atmış oldum.
İnsan böyle bir süreçten geçip başka bir ülkeye nihayet ulaştığında so-

Çok alakasız iki şehri
birbirine benzetmek için
insanın memleket hasreti
çekmesi gerekiyormuş
meğer
runlarının bittiğini sanıyor ama başka
nitelikte de olsa çetin bir sürecin başladığını ancak zaman geçtikçe anlıyor.
Yabancı bir ülke ve kültürle baş etmenin yanı sıra memleket hasreti bastırır
insanın üstüne. Örneğin, ilk birkaç yıl
boyunca rüyamda sık sık Ankara sokaklarında yürüdüğümü görürdüm. Geceleri tepelik bir yerdeki yurt odamdan
dağlık bir şehir olan güzelim Marburg’
a baktığımda “Burası bana Ankara’yı
hatırlatıyor.” derdim. Çok alakasız iki
şehri birbirine benzetmek için insanın
memleket hasreti çekmesi gerekiyormuş meğer.
Neyse efendim, geçelim şimdi bunları bir kalemde. Almanya’ ya bu şekilde gitmiş oldum ama bir süre sonra bir
işlem için Türk Konsolosluğuna gittiğimde pasaportuma el konuldu ve derhal Türkiye’ye dönmem gerektiği söylendi, sebebini sorduğumda “Bunu size
söyleyemeyiz.” dendi. Öyle saçma bir
durum ki, bir şeylerle suçlanıyorsunuz
ama suçunuzu bilmemeniz gerekiyor.
Tabii suçumu daha fazla merak etmedim ve siyasi sığınma hakkı için müracaat ettim. Alman bürokrasisine karşı
yaklaşık 1 yıl süren bir mücadeleden
sonra bu hakkı elde ettim. Herkesin
hayatında 1 veya 2 pasaporttu olur benim 7 farklı pasaportum oldu. Hâlâ da
her pasaport göstermem gerektiğinde
gerilirim ve son anda bir şey olmasını
beklerim.
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“Evet, haklarını arıyorlar hem de erkeklerden daha fazla”:

Almanya’da göçmen işçi kadınların
göç hikayeleri

Özellikle 70’lerin başında imalat sanayinin elektroteknik, gıda, tekstil gibi
işkollarında kadın işgücüne duyulan ihtiyaç nedeniyle çok sayıda kadın çalışmak
amacıyla Almanya’ya gitmişti
Gülay Toksöz

T

ürkiye’den Batı Avrupa ülkelerine 1960-70’li yıllarda yoğun
bir emek göçü yaşandı. Genelde
erkekler çalışmak amacıyla göç ettiler,
bir süre bekar hayatı sürdükten sonra
ailelerini yanlarına almaya başladılar.
Göç konusunda basına yansıyan haberler, göçü konu alan filmler, türküler,
roman ve öykülerde ortaya çıkan kurguya göre göç sürecinin aktörleri erkeklerdi, kadınlar onların pasif izleyicileri idi. Böylece çalışma hayatına ya
geç girdiler ya da çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle hiç giremediler.
Oysa özellikle 70’lerin başında
imalat sanayinin elektroteknik, gıda,
tekstil gibi iş kollarında kadın işgücüne
duyulan ihtiyaç nedeniyle çok sayıda
kadın çalışmak amacıyla Almanya’ya
gitmişti. Bu kadınların içinde kent kökenli bir grup, kendi ayakları üzerinde durmak, bağımsız olmak için para
kazanmak üzere gitme kararını kendi
veren kadınlardı. Diğer bir grup, kocalarının işçi olmasını sağlamak üzere
onların isteğiyle giden ve fabrikalarda
çalışmaya başlayan kadınlardı. Daha
sonra aile birleşmesi kapsamında eşlerini yanlarına getirttiler. Genelde bu
kadınlar göç sürecinin görünmeyen
kahramanları oldular.
1980’li yıllarda Almanya’da göçmen kadınların çalışma yaşamındaki
yerleri ve sendikalardaki durumları
hakkından araştırma yapmaya başladığımda dikkatimi çeken husus şu oldu:
35 saatlik iş haftası için yapılan sendikal eylemlerde Türkiyeli göçmen
kadınlar ön saftaydı. Berlin’de elektroteknik ve metal alanındaki fabrikalarda çoğunlukla sendika temsilcisi
veya işyeri temsilcisi olan kadınlarla
derinlemesine görüşmeler yaptım, bu
kadınların kim olduğunu anlamaya çalıştım. Ve çoğunlukla kendi kararıyla
çalışmak üzere gelen veya kocalarının isteğiyle onlardan önce gelse bile
bu süreçte bağımsız olmayı öğrenen

kadınlar olduklarını gördüm. Dirençli,
mücadeleci kadınlar
olarak haksızlıklara
tahammül edemedikleri için işyerinde diğer göçmen işçilerin
de haklarını savunduklarından sendikada görev almışlardı.
Çoğu zaman kadın
olarak sendikal çalışmalarını kendi sosyal
çevrelerine kabul ettirmek için ataerkil
baskılara karşı da direniyorlardı.
O zaman yaptığım
görüşmeler kadınların göç hikayelerine
de ışık tutuyor ve göç
kararını nasıl aldıklarını ortaya koyuyor.
Bant çözümlemelerine bunca yıldan sonra tekrar göz atmak
adeta yakın tarihe bir
yolculuk gibi.
Tarsus’tan 1971’de bekar olarak gelen Ayla aslında Türkiye’de okumak istediğini ama babasının işleri bozulunca
liseyi okuyamadığını ve aileye katkı olması için çalışmaya karar verişini şöyle anlatıyor: “İş aramaya bir fabrikaya
gittim. Adam önce şöyle bir bacaklarım
süzdü. Ufaktım ama böyle konularda
çok uyanıktım. Anladım adamın niyetini. Sekreter olarak girecektim, vazgeçtim. Almanya’ya yazıldım. Babam
dedi ki, “göndermem”. Ben direttim.
Ağabeyim karşı çıktı, mutaassıptı, “gidemezsin” dedi. “Gideceğim” dedim.
Asiydim, çocukluğumdan beri. Ablalarım öyle değildi. Kağıtlarım çıkınca
Almanya’ya geldim, abime “allahaısmarladık” bile demedim. Biliyordum
göndermeyeceğini. (…) Okuldan ağlayarak ayrılmıştım, okumayı çok istiyordum bu yüzden küçüğümü okuttum.
Aileme hep ben yardımcı oldum. Bizde

Umut

birisi bekar olunca sorumluluk onunmuş gibi bütün yük benim sırtıma bindi.
Evlenmeyi hiç düşünmedim. (…) Özel
yaşama girme, neler neler çektim ben
kendi milletimden. Gençsin, güzelsin,
evliler göz dikiyor sana. Ve ben o yüzden ailelerle ilişkimi kestim. Bir kadın
olarak burada yaşamak zor ama Allah'a
şükrediyorum, tek ayak üzerinde durabilmesini öğrendim, bir erkeğe bağımlı
olmadan tek başıma mücadele ettim.
Bağımsız bir kadın olarak yaşamayı
öğrendim, rahata erdim ama nelerden
sonra ve kendim tükendim.”
Yine Tarsus’tan 1968’de bekar olarak gelen Muazzez ailesinin bu kararına tepkisini şöyle anlatıyor: “Abim
üniversiteye gidiyordu, onun bana
yardımı olur diye Ankara’ya gittim.
Tam tersine… Kendi ekmeğini, kendi
şahsiyetini kazansın, hayattan bir şeyler öğrensin diye düşünmediler. Hatta
buraya gelirken mektup falan da yazfeminist
politika
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ma diyorlar. O zaman insanın ağırına
gidiyor, kendi ailesinin böyle davranması.”
İstanbul’dan 1968’de bekar olarak Almanya’ya gelen Filiz’in geliş
nedeni aile baskısı. “Türkiye’de orta
ikiden ayrıldım, ondan sonra 13-18
yaşları arasında beş sene trikotaj üzerine çalıştım. 18 yaşımı tamamlayınca
Almanya’ya geldim. Ailemin baskısından kaçtım, beni evlendirmek istiyorlardı. Benim için para kazanmak o
kadar önem taşımıyordu”.
İstanbul’dan Almanya’ya 1972’de
gelen Şahika: “Evlendiğimde yaşım 17
idi. İki sene sonra Almanya’ya gelmek
üzere yazıldım. Kocam da yazılmıştı
ama ona çıkmamış. Önce ben geldim
Batıya, iki ay sonra eşimi aldırdım.
Ben Türkiye’deyken eşimin istememesine rağmen çalışıyordum. Eve gizlice
konfeksiyon, kazak işi falan alıyordum.
Ben çalışmayı seven bir insanım. Kaldı
ki sadece eşimin maaşı ile geçinmemiz
imkansız.” Şahika sendika temsilcisi
seçildiğinde kocası buna karşı çıkmış
“Eşim hoş karşılamadı Vertrauensfrau1
olmamı. Zaten kendisi sendika üyesi
değil. Batıya (sendika eğitimine) gitme-

mi istemedi. “Ben gideceğim” dedim.
Öğrenmek istiyorum niye gitmeyeyim.
Ama bizim Türkler bir kadın tek başına
gidince kötü gözle bakmaya başladılar,
laf çıkarttılar “Yok birisiyle gitti” diye.
Beyim de zayıf birisi olduğu için onlara kapıldı. Bu yüzden aramızda anlaşmazlık oldu. Cumartesileri gidiyordum
toplantılara, şu sıralar biraz saldım ev
problemleri yüzünden. Erkenden gitmek gerekiyor, icap ediyor, bu başlıyordu “Niye gidiyorsun? Evinde işin var.”
diye. “Senin işin ne? Sana mı kalmış bu
işler?” diyordu. Şimdi ben uzaklaştım
biraz ama insan uzaklaşınca kuru bir
ağaç gibi hissediyor kendini.”
Samsun’dan 1980’de gezme amaçlı
Almanya’ya gelen ve evlenerek kalan
Münevver de okumak istediği halde
eğitimi yarım kalanlardan. “İlkokuldayken idealim öğretmen olmaktı.
Yatılı öğretmen okulu imtihanlarına
girdim, ilk ikisini kazandım. Sözlüye
başka kente gidecektim, annem bırakmadı. Daha sonra okul hayatımın kötü
olmasında annemin rolü var. Lise ikiden ayrıldım, 18 yaşında evlendim. Bir
süre bir dershanede muhasebeci olarak
çalıştım, çocuğumuz olunca beyim

karşı geldi, o zaman çıktım. 21 yaşındayken beyim sirozdan vefat etti, kızım 20 aylıktı. Almanya’da kalabilmek
için evlendim." Ardından fabrikada çalışmaya başlayan Münevver Almancayı öğrendikten sonra sendika temsilcisi
seçilir. Münevver’e göre “Türk kadınları yardım edildiği ya da Almanların
dediği gibi ‘unterstützen’2 yapıldığı
zaman çok başarılı kadınlar, iradelerine sahip, savaşmasını bilen kadınlar.
Ama bu destek, bu koruma yok; kocaları tarafından olsun, çevre tarafından
olsun büyük baskı altındalar.”
İstanbul’dan Almanya’ya 1971’de
eşinden boşandıktan sonra çocuğuyla
gelen ilkokul mezunu Nermin, “Genelde kadın işçiler bir haksızlığa uğradıklarında haklarını arıyorlar mı?”
sorusuna şöyle cevap veriyor: “Evet
arıyorlar, hem de erkeklerden daha
fazla. Erkeklerin "Aman boş ver." dedikleri olaylara kadınlar "Neden boş
verecekmişiz, madem bizim hakkımız,
almamız lazım." diyor ve almak için
uğraşıyorlar.”
1
2

Sendika temsilcisi
desteklendiği

Aaa kadın taksici!
İstanbul’da 10 kadar kadın taksici çalışıyor. Çiğdem Akman, yıllardır taksicilik yapan,
canayakın, güleryüzlü, gözüpek, kendini net ifade eden bir kadın. Sevdiği işi yapıyor,
gelecek kurgusunu kendi başına ve kendisine göre biçimlendiriyor
Umut
Kendinizden bahseder misiniz?
1980
Trabzon
doğumluyum.
İstanbul’da büyüdüm. Bir erkek, beş kız
kardeşiz. Kızların ortancasıyım. Asi ruhluyum. Çalışma hayatıma küçük yaşta
başladım. İlk işim babamın ustura imalatıydı. 14-15 yaşlarındaydım. Babamı
kaybedince dükkan kapandı. Hiç kadın
işi yapamadım. Uzun zaman bir emniyet
müdürlüğünün çay ocağını işlettim. Sonra direksiyon eğitmenliği yaptım. Küçük
yaştan beri merakım vardı. Babamın
kamyonları vardı ben çocukken, onları
kullanarak başladım araba kullanmaya.
Taksicilik yaptım. Makam şoförlüğü
yaptım. Bir tane Doblo tipi arabam vardı.
Arabanın arkasını pilav tezgahı yaptım.
Sokaklarda pilav sattım. Bir noktaya tezgahımı koydum, oranın insanıydı, zabıtasıydı, polisiydi ekstra para istediler. “Bu
parayı ne kendim yerim ne de size yediririm.” dedim. Tekrar gerisin geri taksiciliğe döndüm. İki seneden fazla oldu.
Böyle bir hayatım var.
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Evli misiniz?
Hayır.
Çalışma koşullarınız nasıl?
Taksicilik genelde 12 saat yapılır.
Çalışma saatleri karşıdakine bağlı. Çoğunluk benim gibi öğlen üçte alıp gece
üçte bırakır.
Durakta mı beklersiniz?
Hiç sevmem. Bir lafım vardır: “Gezen tilki yatan aslandan iyidir.” Onlar
gelir buraya saatlerce yatarlar. Gezmeyi
severim ben.
Ödemeleriniz?
Yevmiye sistemi. Belirli bir rakamı
patrona veriyorsunuz. Aracı, yakıt ful
alıyor ve ful geri veriyorsunuz. Kalan
sizin oluyor.
Bu anlaşma içerisinde ücretler erkekler ve kadınlar için eşit mi?
Kesinlikle evet.
Çevrenizden bu işle ilgili baskı

oldu mu?
Ailem karşı çıktı. Özellikle annem, dayılarım, amcalarım. Küçük yaşta babamı
kaybettiğimde bize kimse sahip çıkmadı.
Öyle bir lüksleri olmadıklarını söyledim.
“Ya bana belli bir miktar para ödeyip evde
oturtacaksınız, ya da yaptığım işe karışmayacaksınız çünkü ben sizin alnınızı
yere düşürecek bir iş yapmıyorum. Aksine
gurur duyacağınız, benimle gurur duyma-
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nız gereken bir iş yapıyorum.”
Hayalinizde başka bir meslek var
mı?
İlkokul mezunuyum, asla rahatsız
değilim, ama okusaydım, kendime çok
güveniyor ve inanıyorum ki çok güzel
yerlerde olurdum. Dünyaya bir kere
daha gelseydim aynı kişilikle, karakterle okumak isterdim. Bir yerlerin başında
olmak isterdim ve olurdum da.
İşinizin sevmediğiniz yönleri var
mı?
Abartacak bir durum yok. Etten kemikten yapılma bir insanım. İnsanlar sürekli benimle sohbet etmek istiyor. Her
anım birbirini tutmak zorunda değil. Herkesin sorduğu soruya aynı şekilde güler
yüzlü veya izah ederek anlatmak zorunda
değilim. İşimin şu anda en nefret ettiğim,
bıktığım yanı bu. Sonuçta insanım, robot
değilim o aracın başında oturan. Her seferinde şöyle başlıyor. “Aaa ilk defa bir
bayanın arabasına bindim.”
Erkek meslektaşlarınızla veya trafikteki erkek sürücülerle sıkıntı yaşıyor musunuz?
Erkek meslektaşlarımla sıkıntı yaşıyorum. Bayan olduğumu göre göre, nasıl bir tepki vereceğimi bilmeden, çıkıp
arabamın arkasına tekme atan insanlarla
karşılaştım ki, bunlar meslektaşlarım.
Camını açıp küfür edenlerle karşılaştım,
gene meslektaşlarım.
Peki buradaki sorun ne oluyor?
Para kazanmak üzerinden mi?
İlk başladığım zaman herkes şunu
söyledi: Ne işin var senin bu işte, gidip
evinde otursana, yemeğini yapsana, gidip evlensene. Şunu söylediğim zamanlar oldu. “Benim aylık şu kadar giderim
var. Verin bunu gideyim oturayım.” Burada ben olmasam yerime bir erkek şoför olacak. Fark eden ne? Sadece benim
dişi olmam, kadın olmam mı? Şunu düşünün; 5-6 tane, 10 tane erkeğin bir araya gelip dedikodu yaptığını, sohbet ettiğini düşünün, ne konuşurlar? Ya küfürlü
konuşurlar, belden aşağı konuşurlar ya
farklı konuşurlar. Ama siz olduğunuzda
bu böyle olmuyor. Ben durağımda, insanların ne kavga ettiğini ne küfrettiğini
duyuyorum.
Sizin varlığınız ortama katkı sağlamış oluyor…
İşte bunu anlatmaya çalışıyorum, o
kadar çok şeye etken ki bu. Sen küfür
etmiyorsun, birbirinin hakkında dedikodu yapmıyorsun, benim yanımda.
Bir müddet sonra alışıyorlar. Yine de

hiç şöyle demediler: “Kadındır, ihtiyacı vardır, çalışıyordur.” Evlenirsin, evde
oturursun, kocan sana bakar. Zihniyet
bu. Aslında alakası yok. Evlenmeyi düşünmüyorum. Yeni aldığım bir arabam
var, onun borcunu bitirip, bir ev sahibi
olmak, sigortamı bitirmek, emekli olmak, ondan sonra belki bir araba daha
almak, hayatımı düzenli bir hayatla yaşlanana kadar devam ettirmek istiyorum.
Hedeflerim bunlar. Ne çok büyük paralar istiyorum, ne de aman aman zengin
olmak. Benim hayatım böyle güzel.

ilçede olsak belki bizi ayıplar millet kaza
yapınca. Burada her yerden araba çıkıyor.

Hiç şiddete maruz kaldınız mı?
Geçenlerde bir tanesi, müşterisini aldım zannedip arabama tekme attı. Öyle
çok büyük şiddete, darba maruz kalmadım.

Asılmalar oluyor mu?
Taciz yaşamadım. Ufak tefek senaryolarım vardır. Evliyim derim, kocam
vardır, iki çocuğum vardır. Birlikte çalışıyoruzdur karşılıklı. O yatıyordur, çocuklara bakıyordur ben çalışırken. Ya da
mecbur kaldığım yerde telefonla konuşurum. Asla insanları sen kimsin, şöylesin,
böylesin deyip arabadan atmam. Tatlı
dille bunun imkânsız olduğunu, benim
hayatımda birinin olduğunu, hayatımdaki insanla birbirimizi çok sevdiğimizi,
birbirimize asla yanlış yapmayacağımızı
anlatırım. Sevmem, kavga edeyim, sopa
çıkartayım, döveyim, bağırayım, çağırayım. O zaman herkes dünyada kavga ediyor olur, hiç kimse konuşuyor olmazdı.

Hep müşteri almak üzerine mi oluyor?
Taksiciyle kavganız budur. Siz sağdan sağdan yavaş yavaş gidiyorsunuzdur. Arkadaki taksi de boştur. En soldan
gelir sizin önünüze geçer. Hızlı giderseniz müşteri alamazsınız.
Bu meslekte kadın olmanın iyi
yanları nedir sizce?
Bana göre yok. Müşterilere göre oluyor. Taksim bölgesinde çok çalışıyorum.
Bir kız, bir çocuk çıkmışlar, birinin evi
hanyada birinin evi konyada. Centilmen
bir erkek kızı evine bırakır, şoförle yalnız başına eve göndermez. Beni görünce
“Aaa bu bayanmış, sen tek başına gidebilirsin.” oluyor. Hem benim kazancım
yarı yarıya düşmüş oluyor, hem de bayan olduğum için gıcık oluyorum.

Kadınların, kadın oldukları için
taksici olmaktan çekinmeleri gerekmiyor.
Kesinlikle.
Giyiminize dikkat ediyor musunuz?
Tabii ki. Taksicisiniz. Kadınsınız.
Makyaj, kıyafet kadını albenili hale getiriyor. Bu size karşı tepkileri artırır.

Arabada herhangi bir şey taşıyor
musunuz güvenlik için?
Hayır yok. Benim kocaman bir yüreğim, kuvvetli bir de bileğim var.
Lastik değiştirmek gibi şeyleri yapar mısınız?
Her zaman. Daha dün değiştirdim.

Kadın taksici artsa ne olur?
Çok güzel olur. Az önce söylediğim
geçerli.

Kadınlar mı, erkekler mi daha çok
taksi kullanıyor?
Erkekler. İş açısından.

Neden kadınlar araba kullanma
konusunda iyi değiller?
Ben çok güzel araba kullanırım ama
bu içimden gelen bir şey. Benim için artık oyuncak haline geldi. 14-15 yaşında
bile değildim araba kullanmaya başladığımda. Bizim kadınlarımızın çoğu ehliyetini aldıktan sonra başlamıştır. Ya hoca
tutmuştur ya kocası öğretmiştir. Saçma
sapan bir öğrenme şeklidir aslında.

Kadın müşterinin davranışıyla, erkek müşterinin davranışı farklı mı?
Kesinlikle aynı.

İyi araba kullanan kadınları bu işe
heveslendirir misiniz?
Kesinlikle. Kadınlar “Ben de yaparım.” dediklerinde ilk söylediğim şey,
“gerçekten kendine güvenerek korkusuz
araba kullanıyorsan yaparsın. Korkmayacaksın. Olabilir.” Milyonlarca arabanın
içinde trafikteyiz biz. Sakin bir kasabada,

Otomatik vites mi düz vites mi?
Tabii ki düz!
Kişisel zamanınızda ne yaparsınız?
Sevdiklerime zaman ayırıyorum.
Erkek arkadaşımla ya da ailemle vakit
geçiririm. Eski dostlarım, arkadaşlarım
var. Pikniğe, denize giderim. Güzel bahçeli de bir evim var.
Erkek arkadaşınızla çıktınız, arabayı kim kullanır?
Erkek arkadaşımın arabası yok, onun
için ben kullanırım.
feminist
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Gökyüzünde cinsiyetçilik
Uçak içinde olsa dahi kadınlardan; bakım hizmeti, yemek servisi, duygusal emek
ve tertip işlerinin "biricik sorumluları" olarak toplumsal cinsiyet rollerini yeniden
üretmeleri bekleniyor.
Eylem Ateş

K

abin memurluğuna dair cinsiyetçi yargı ve klişeler, dünyanın
farklı coğrafya ve kültürlerinde
olsa dahi benzerlik göstermektedir. Dışarıdan "gezip görerek para kazanmak"
olarak tanımlanan bu işin arka planındaki ağır emek ve uçakta bulunmalarının
esas sebebi olan güvenlik prosedürleri,
havayolu şirketlerinin bir pazarlama ve
PR stratejilerine dönüşen "en şık üniforma bizimki - en konforlu bizimle uçarsınız" yaygarasının arkasında görünmez
kılınıyor.
Bayrak taşıyıcısı havayolu olarak adlandırılan, uçuş tarifelerini aylar önceden
ilan edebilen, büyük filo ve insan gücü
barındıran şirketlerden, low cost olarak
adlandırılan filo ve bütçe olarak daha
küçük havayollarına kadar sayısız havayolunun reklamlarında, kabin memurları hep kadın ve pilotlar hep erkeklerden
oluşur. Havayolu reklamları, kadınların bu sektördeki konumunu resmeden
önemli nüvelerdir. Bebek yolcuları kucaklayan şefkatli kadın kabin memurları ve yolcuları gülümseyerek karşılayan
afili erkek pilotlar. Yıllar önce özel bir
havayolu, "Bizimle güzel uçarsınız" sloganları eşliğinde genç, güzel kadın kabin
memuru görselleriyle hazırlanmış reklamıyla gündemi uzunca bir süre meşgul
etmişti. Uçak içinde olsa dahi kadınlardan; bakım hizmeti, yemek servisi,
duygusal emek ve tertip işlerinin "biricik
sorumluları" olarak toplumsal cinsiyet
rollerini yeniden üretmeleri bekleniyor.
Binlerce kilometre uzakta olsa bile, evde
kalan çocuğun bakımının koordinasyonu, temizliğin programlanması kadın
kabin memurunun sorumluluğu olmaya
devam ediyor. İş kolundaki ayrımcılık,
işe alım kriterlerinde yer alan yaş, boy,
kilo sınırlamaları ile başlayıp bazı şirketlerin iş sözleşmelerinde yer alan evlilik
ve hamile kalma süresi sınırlamaları ile
devam ediyor. Kadın çalışanların sayısal
ağırlığının olduğu bir işkolunun resmi organlarında.
Yönetici kadın bulmak neredeyse
imkânsız. Havayollarının kritik ve karar
mekanizması olarak adlandırılan pozisyonlarında da aynı durum söz konusu.
Bildiğim kadarıyla THY'nin, özel havayolu şirketlerinin veya otorite konumun32
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da bulunan SHGM'nin (Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü) bünyesinde hiç kadın
genel müdür olamadı. Havayollarının pazarlamaya yönelik stratejileri kapsamında kullandıkları görsellerde, güvenlik
olgusundan daha çok dünya mutfağından ikram seçenekleri, bakımlı ve güzel
kabin memurlarının gülen yüzü, kadın
kabin memurları tarafından üstleri battaniye ile örtülen veya onların ellerinden
yemek yiyen mutlu yolcular ön plana
çıkıyor. Havacılık iş kolundaki ayrımcı
ve cinsiyetçi örnekler belirli bir coğrafya ile sınırlandırılamayacak biçimde küresel. Kısa bir süre önce dünyanın sayılı
havayollarından biri, iş sözleşmelerinde
3 yıl hamile kalınamayacağı kuralını ihlal ederek hamile kalan çalışanlarını, bir
diğeri ise izinleri olmadan evlenen kabin
memurlarını işten attı. Söylememe gerek
yok; bu kıstasların her biri kadın kabin
memurları için geçerli. Türkiye'de de
benzer uygulamalar yapılmaya çalışıldı,
işini kaybetmek istemeyen kadınlara kürtaj bir seçenek olarak sunuldu. Duyulanlar kamuoyu baskısıyla geri çekildi fakat
şüphe yok ki bunca kuralsızlığın hüküm
sürdüğü ve insan haklarından bahsetmenin pek de mümkün olmadığı bir ülkede
bu uygulamaların devam ettiğini öğrenmek çok da şaşırtmayacaktır.
Birçok havayolunun üniformalarında pantolon seçeneği bulunmuyor. Bu
havayollarında kabin memurları, hava
şartları ve çalışma koşulları ne olursa
olsun etek, elbise ve topuklu ayakkabı
giyinmek ve her durumda gülümsemek
zorunda. Üniformaların yanıcılığa karşı
dayanıklı olması gerekiyor fakat bu kri-

terin ne kadar dikkate alındığı şüpheli.
Etek veya elbiselerin altına giyilen naylon çorapların, bir yangında ilk tutuşacak
üniforma parçası olma ihtimali yokmuş
gibi Chanel boy mu yoksa daha kısa mı
olması gerektiği tartışılıyor. Güzel, genç
ve bakımlı ol dayatması altında çalışan
kabin memurlarının görev anında tacize uğraması durumunda tüm prosedürle
kendilerinin ilgilenmesi gerekiyor. Uçuş
güvenliğini tehdit eden yolcuyu uçaktan
indirme kurallarını uygulamakta hassas
davranan şirketlerin taciz konusunda
kabin memurlarına verdiği hukuki bir
destek veya yazılı bir uygulaması bulunmuyor. Kabin memurluğu bu topraklarda yapılınca ayrımcılığın hudutları da
genişliyor. Kadınlardan, doğum sonrası
bütün kilolarını vermiş olarak çalışmaya
başlamaları bekleniyor. Emeklilik yaşı
birçok dünya ülkesinde ortalama 55-60
iken Türkiye'de 45. Mesleğin ilk uygulayıcılarının kadınlar olduğu ve sektördeki
kadın çalışanların oranı düşünüldüğünde
yaşa yönelik bu tespitin kadınlar esas alınarak yapılığı aşikâr. Cinsiyetçiliği hedef
alan politikalar üretebilen meslek özelinde örgütlü bir yapı maalesef yok. Kabin
memurları dernekleri açısından cinsiyetçilik veya ayrımcılık ikincil konular arasında.
Sektörün içine sinmiş bu cinsiyetçilik
ve ayrımcılığa en güzel cevabın örgütü
bir mücadeleyle verilmesinin mümkün
olacağını biliyor olsam da artık bu kavramları sorgulayan daha çok kadın olduğunu duymanın umutlandırıcı bir yanı
var.
Güvenli uçuşlar...
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İki teker
üstünde
Fiziksel yolculuklara
eşlik eden zihinsel
yolculuklarımla da
en tekinsiz olanın,
kaygının ve korkunun
evin içinde olduğunu
ve bunlarla yüzleşmek
gerektiğini fark ettim

Esra Ertan

B

isikletle yola çıkmadan önce çok
sık karşılaştığım bir soru var:
Korkmuyor musun?
Yoldan döndükten sonra da yine sıkça yapılan bir yorum var: Amma cesaret!
Delisin…
Korku, cesaret ve deliliğin akla gelen
ilk kelimeler olmasının nedeni bisikletle,
üstüne kadın başıma yola çıkmam herhalde. Erkek bisiklet turcularına da benzer
şeyler söylendiğini biliyorum ama cümlelerin rengi, tonu koyulaşıyor; kadın başına, yalnız yollarda olmanın tehlikeleri
herkesin zihninde çok daha karanlık senaryolar yazdırdığı için olsa gerek.
(Babamın) Yetişkin erkek bisikletini
özellikle çocukluk ve ergenlik dönemimde yandan çarklı, yarı pedal basa basa
turladığım zamanlardan hatırladığım
birkaç güzel his var. İlki, evden uzaklaşıyordum ve bu hızlı oluyordu; yürümekten, koşmaktan daha hızlı. İkincisi, pedal bastıkça gezebildiğim, görebildiğim
yerlerin çokluğunun verdiği şaşkınlıktı.
Elbette izinsiz, gizli yapılan bu gezilerin
tatlı kalp çarpıntıları da cabası. Ezan saati, yazları, kasabalarda büyümüş birçok
kız çocuğu için oyunu bırakıp eve dönme
vaktidir. Ezan okunmadan da eve yetiştiriyordu bisiklet.
Bu hız, evden uzaklaşma ve özgürlük hissi bana hep yıllar önce kadınların
Amerika’da oy hakları için verdikleri
mücadelede bisikleti kullanmalarını hatırlatıyor. Onlar da, bisikletle mahallelerinden uzaklaşıp diğer kadınlara ula-

şabilmişler, yaşadıkları yerleri dolaşıp,
hiç görmedikleri yerleri görüp haklarını
aramışlar, giydikleri dapdaracık, rahatsız
edici, dayatılan elbiselerinden kurtulmuşlar; üstelik, bedensel güçlerini fark
etmişler ve sonunda evet, oy haklarını
elde etmişler.
Korkuyor muyum? Tabii ki korkuyorum. Ben her sabah evden çıktığımda
giyeceğim giysiyi, şehirde geçeceğim
yolları, kullanacağım ulaşım araçlarını, bulunacağım ortamları, hangi saatte
nerede yürüyeceğimi düşünerek tacize/
tecavüze uğramaktan, alay edilmekten,
kale alınmamaktan, fikrimin değersizleştirilmesinden de korkuyorum.
Karanlık senaryolarla güne başlamıyor muyuz her sabah?
Korkuyorum da, bu korku zihnimin
çalışmasını engelleyen, beraberinde yarattığı öfkenin şiddetiyle hareket etmemi durdurup, elimi kolumu bağlayan bir
korku değil. Tam tersine, korku ve öfke
dönüştürücü ve yaratıcı bir yönde çalıştırıyor zihnimi; hareket etmemi sağlıyor.
O yolların birinde, dilini bilmediğim
bir ülkede yoldayken çok korktuğumu
hatırladığım bir an var: Yaklaşık on saattir pedal basmış ve toplamda on cümle
kurmadığım bir günün akşamı yaklaşırken, kendime çadırımı kuracak güvenli
bir yer arıyordum ve uzakta ağaçlıklı bir
alan gördüm. Oraya kısa yoldan gitmek
için bir tarlanın yanından geçen patika
yola saptım. Zıplaya zıplaya taşlı topraklı
yolda ilerlerken çok şiddetli çekiç sesine
benzer sesler duydum. Tam arkamı dönüp
bakacakken yanımda atlı bir kadın belirdi,

nalların sesiymiş. Gerçek atın yanında demir at (bisiklete eskiler demir at dermiş).
Ben bisikletten indim, o atını durdurdu,
ayaklarına anca geliyordum; öyle büyük
bir at. Kalbim çarpıyor hâlâ korkudan; bir
erkek geliyor sanmıştım. Biraz muhabbet ettik, vedalaştık, sonra hızlandı gitti,
gözden kayboldu. Onun gittiği yer benim
aklımdaki kamp yerine yakındı, takip ettim, bir baktım şato gibi, ağaçların arasına
gizlenmiş bir eve girmiş meğer. Hemen
yakınında kamp attım o gece. Çok uzaktan, evden gelen insan ve çatal bıçak tabak
sesleriyle gecenin sessizliğinde uykuya
daldığımı hatırlıyorum. Sabah da uyandığımda çadırın dibinde iki tavşan gördüm,
daha ne isteyeyim... Erkek olsaydı o atlı,
gitmezdim o yoldan, biliyorum.
Evin korunaklı, tehlikesiz ve aydınlık
resmini çizip durdular zihnimize. Tehlikelerin ve kabusların adresi sokaklardı.
Belki bahçeye kadar çıkma izni, ondan
sonrası korkutucu. Fiziksel yolculuklara
eşlik eden zihinsel yolculuklarımla da
en tekinsiz olanın, kaygının ve korkunun
evin içinde olduğunu ve bunlarla yüzleşmek gerektiğini fark ettim. Yüzleşmek
kendi evimin inşasını mümkün kıldı.
Tuğlaları kadınlarla dizdim, evime en
çok kadınlar konuk oldu.
Geceleri de sokakları da yolları da seviyorum. Korkuyorum.
Her kadının korkuyu, öfkeyi dönüştürme hali başka. Bisiklet benim için bir
araçtı. Bisiklete binmeseydim, evden çıkamazdım. Evden çıkmasaydım herhalde delirirdim. Eve tekrar bisikletle dönmeseydim de büyüyemezdim.
feminist
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Ne güzeldir yollarda olmak şimdi…
Koskoca tırlara, parayla her şeyi satın alabileceğini sanan lüks arabalara, ağızlarından
köpükler saçan adamlara, daha on dördünde erkekliği boyundan büyük o çocuklara
karşı nasıl savaşacağımızı beraber öğrendik
Enise Şeyda Kapusuz

Y

ol insanı değiştirir. Yolda olmak
güzelleştirir. Evden okula giderken, işten eve dönerken, kilometreler kat ederken, yıllar sonra memlekete dönerken, yeni bir ülkeye giderken,
sevgiliye koşarken, arkadaşın evini taşırken nerede olursak olalım, nerden gelirsek gelelim yol aslında uçsuz bucaksız
bir akıştır. İnsan kendini ancak insanda
tanır belki ama bence birazcık da yollarda tanır. Yollarda karşılaşır diğerleriyle,
yeni yüzler, yeni binalar, daha önce duymadığı sesler, fark edemediği adımlarla
yolda merhabalaşır.
Yola çıkmak beni ürkütür biraz. Yola
çıkmadan önce bin türlü hazırlık yaparım. Havlular, pişiğe karşı pudra, yedek
çamaşır ve çorap, fener, biraz çikolata,
defter kalem ve ne olur ne olmaz herkese
son bir telefon. Yedek zincir, yedek lastik, yedek anahtar, yama takımı da yol arkadaşım için yanımda hep hazır bulunur.
Ben yola çıkmak konusunda biraz çekingen olabilirim. Tek başına yola çıkmaya
pek cesaret edemem. Gezdiğim gördüğüm, belki de maruz kaldığım anlara ve
şeylere benimle birlikte tanıklık edecek
hep başka birini daha isterim yanımda.
Bundan beş sene önce çok güzel bir
yol arkadaşı buldum kendime. Onunla
yola çıktığımız ilk günden beri ondan ayrılamıyorum. Benim sevgili iki tekerlekli
yol arkadaşım dağda, bayırda, şehirde,
sokaklarda ve özellikle yokuşlarda hiç
bırakmadı elimi. Her yolun sonunda beni
güçlendirdi. Bin türlü beladan kaçırdı,
bin belanın içine atıp bıraktı. Her çevirdiğim pedalda biraz daha öğretti bana
korkmamayı. Koskoca tırlara, parayla
her şeyi satın alabileceğini sanan lüks
arabalara, ağızlarından köpükler saçan
adamlara, daha on dördünde erkekliği
boyundan büyük o çocuklara karşı nasıl
savaşacağımızı beraber öğrendik. Sadece
bu insanlara karşı da değil yoldaki deliklere, üzerinden tuğlalar düşen şantiyelere, ne yöne gittiği belli olmayan tabelalara, vs.
Bütün bunlara karşı mücadele verirken güneş ve rüzgârı yanımıza aldık. Onlarla nasıl iyi geçineceğimizi öğrendik.
Güneşi ve rüzgârı bizden bildik. Çevirdiğim her pedal, döktüğüm her damla ter
biraz daha açtı bedenimi bana. Her dön34
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Her döndüğüm dönemeç,
her ani fren hem bedenen
hem zihnen dengemi
kurmayı ve onu korumayı
öğretti. Büyüyen kollarım,
genişleyen baldırlarım
neşeme neşe kattı.
Sırtımdan akan terler hep
aşkı hatırlattı
düğüm dönemeç, her ani fren hem bedenen hem zihnen dengemi kurmayı ve
onu korumayı öğretti. Büyüyen kollarım,
genişleyen baldırlarım neşeme neşe kattı.
Sırtımdan akan terler hep aşkı hatırlattı.
Yollarda tıngır mıngır ilerlerken başka başka arkadaşlar aradı gözlerim. Yola
ilk çıktığımda bisikletim ve ben yalnızdık. Oysa ikimiz de biliyorduk, asla
yalnız yürümüyorduk. İki tekerlek bizi
güzelleştirir dedik ve başka tekerleklerle
buluşmalara gittik. Ama ne yazık ki bu
buluşmalar yüzümüzü o kadar da güldürmedi. Bizim kurduğumuz dostluk erkek
ellerde rekabete dönüşüyordu. Bir kere
bile tarif etmediğimiz, tariflere sığmayan
aşkımız cinsiyetleniyordu. Bisikletim erkek, ben kadın oluyordum sözüm ona.
Dostum dediğim bisikletim bir anda yalnızca bir bineğe dönüşüyordu. Kim daha
hızlı sürüyor sorusu hep kafalardaydı.
Hep yetersiz kalıyorduk yanlarında. Hep
bir eksik… Yok bisikletin şurası ne markaymış, yok şu tekerleğin bu modeli iyi
değilmiş, yok onun burası böyle yapılmazmış, istersem bir el atıp düzeltebilirmiş, gösterebilirmiş.
Biz yol arkadaşımla bir bütünken,

yollarla bir olurken bir de baktık bu
adamlara dert anlatmaktan yolumuzu
şaşırmaya ramak kalmış. Eyvahlar olsun
demeye kalmadan gidonu kırdık ve evimize geri döndük. Tam yalnızlığımıza
alışmışken içimizi ferahlatan bir çağrı
geldi. Feminist, bisikletçi kadınlar olarak
toplanıyorduk. Artık o performans düşkünü erkeklere karşı tek çaremiz yalnızlık değildi. Hemen mail grubuna bir mail
attım. Ha buluştuk ha buluşacağız derken, bir anda hiç beklemediğimiz bir buluşma gerçekleşti. Gezi parkında onlarca
kadın, onlarca erkek, onlarca bisikletçi,
yüzlerce feminist bir araya geldik.
Gezi’deki güzel buluşmamızdan sonra yoldaşlığımıza kaldığımız yerden devam etmek için kolları sıvadık. Benim
katıldığım ilk buluşmada sohbet ederken
fark ettik ki, hepimiz aslında çocukken
bisiklet sürüyormuşuz ancak ne olduysa
olmuş büyüdükçe bu alışkanlığımızı rafa
kaldırmışız ta ki kendi hayatımızı, özgürlüğümüz kazanana kadar. Güçlenme ve
özgürleşme yolunda hepimizin aklına bisiklet düşüvermiş. Konuştukça bisikletle
gittiğimiz yolların her gün bizi biraz daha
özgürleştirdiğini ve bisikletin bedenimizi
tanımak için güzel bir araç olduğunu fark
ettik. Bu güzel deneyimi kız kardeşlerimizle paylaşmak için ufak bir bisiklet
atölyesi bile yaptık. Kadın kadına hep
beraber pedal çevirdik. Bol bol güldük
eğlendik, hafiften düşer gibi olduysak da
gün sonundaki yorgunluğun tadı her şeye
bedeldi. Umarım siz de bize katılırsınız
ve bir gün hep beraber pedallarız!
Feminist Bisiklet mail grubu için feministbisiklet@googlegroups.com adresine mail atabilirsiniz!

DOSYA

Kadın seyyahlar
Çok farklı kaynaklar, firmalar, coğrafyalar olduğu için tek bir istatistiğe ulaşmak
mümkün değil ancak görülen o ki kadın seyyah sayısı 1990‘ların başından
bu yana artıyor
Umut

Umut

T

ripadvisor, booking, hostelbooking gibi birçok sitenin yaptığı
anketlerde solo kadın yolculuklarının yükselişte olduğu görülüyor.
Birçok yazıda 2010 yapımı Eat, Pray,
Love /Ye, Dua et, Sev isimli Hollywood filminin kadınlara ilham verdiği
belirtiliyor. Filmde Julia Roberts İtalya-Hindistan-Bali rotasında kendini
arayışa çıkan bir kadını canlandırmıştı.
Seyyah kadınların internetteki paylaşımlarını geçmişe dönük olarak taramak, kadınların filmden çok daha önce
tek başına yolculuklara meyletmeye
başladığını gösteriyor.

Tek başına yolculuğa çıkan kadın
sayısı erkek sayısından fazla
Çok farklı kaynaklar, firmalar, coğrafyalar olduğu için tek bir istatistiğe
ulaşmak mümkün değil ancak görülen o ki kadın seyyah sayısı 1990'ların başından bu yana artıyor. Bu sene
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya
göre tek başına yolculuğa çıkanların
%58,3‘ü kadın. Aktif turlarsa daha da
artıyor. Örneğin yürüyüş tatillerinde
%64, Afrika safarilerinde %60 gibi
oranlara çıkıyor. Geçtiğimiz sene yapılan bir araştırmaya göre Amerikalı
kadınların %74’ü tek başına seyahat
etmek konusunda hevesli, seyahat
eden kadınların %65’i tek başına gezmeyi tercih etmiş ve bir yıl içerisinde
de mutlaka tek başına seyahat etmeyi
planlıyorlar. Booking.com’a göre geçtiğimiz yıl 32 milyon Amerikalı kadın
tek başına seyahat gerçekleştirmiş.
Seyyah kadınlar her milletten, her
yaş grubundan ve içinde bulundukları
coğrafyanın ekonomik düzeyine de uygun olarak farklı ekonomik sınıflardan
geliyorlar. Örneğin Türkiye’de beyaz
yakalı kadınlar kendi başlarına yolculuklara çıkabilecek vizyon ve imkanı
bulabilirken, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelenlerde eğitim düzeyi ve ekonomik sınıf farklılıklar gösterebiliyor.
İşsizlik sigortasıyla geçinen bir kadın
internet üzerinden dahil olduğu alternatif gönüllülük programları sayesinde
aylarca farklı ülkelerde yaşayarak gezmeye devam edebiliyor.

Alternatif gönüllülük
programları insanlara
gittikleri ülkenin yerel
yaşamına dahil olma
şansı, ücretsiz konaklama
ve bazen de yemek
sunuyorlar
Alternatif gönüllülük programları
insanlara gittikleri ülkenin yerel yaşamına dahil olma şansı, ücretsiz konaklama ve bazen de yemek sunuyorlar.
Bunlardan en yaygın olanlar:
Couchsurfing: Siteye üye olduğunuzda şehrinize gelen gezginlere kalacak bir yer sağlayabileceğinizi söylemiş oluyorsunuz. Bunun karşılığında
dünyanın her yerinde aynı şekilde gönüllü olmuş kişilerin evlerinde ücretsiz kalabiliyorsunuz. Dünya üzerinde
200.000 yerleşim merkezinde milyonlarca üyesi bulunuyor.

Helpx, helpaway: Bu iki site aracılığı ile dünyanın bir çok şehrinde, günde
maksimum 4-5 saatlik çalışma karşılığı
kalacak yer ve kimi zaman da günlük
öğünlerinizi karşılayabiliyorsunuz. Bir
cafe, hostel, barda çalışabileceğiniz
gibi, dil pratiği yapmak, kedi-köpek
bakımı gibi yardım talepleri de var.
Wwoof: Günde en fazla 4 saat ve
organik tarım alanında çalışıyorsunuz.
Konaklama ve yemek ihtiyacınız karşılanıyor. Üstelik sizin gibi gezginlerle
olduğu gibi yerel halkla da buluşuyorsunuz.
Tanıştığım 40 yaşlarında bir İspanyol kadın bana çok heyecan ve cesaret verdi. Önce evini couchsurfing’de
paylaşmış, sonra yollara düşmüş. İhtiyaçlarına, mevsime ve ekonomik durumuna bağlı olarak yukarıdaki alternatifleri kullanan, 5 yıldır gezen bir seyyah. Onu en heyecanlandıran bir diğer
seyyah, wwoofing yaparken yolunun
kesiştiği 60 yaşlarında, tek bacağı olfeminist
politika
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madığı için protez kullanan bir başka
kadın seyyahtı!

Kadınlar neden kendi başlarına
gezmeli?
Bu başlığı türkçe aramak inanılmaz
cesaret kırıcı. Genelde “islamda kadın
neyi, ne kadar, nasıl yapar (yapamaz)”
siteleri çıkıyor. Uluslararası platformda onlarca seçenek var.
Genelde söylenen şunlar:
Özgürlük duygusu.
Tek başına yolculuğa çıkmak özgüveni yükseltir.
Yolculuğa çıkmak için olasılık
oluşturmaya çalışırken kimseye bağlı
kalmazsın.
Yolculuk boyunca kendi kararlarına, keyfine, arzuna göre hareket edersin.
Kendi merkezinde kalabilir, bir
başkasının kaygılarını, taleplerini ve
ihtiyaçlarını düşünmek zorunda hissetmezsin.
Yanında konuşacak kimse olmadığı için yerel diyaloglar içerisine daha
çok girerek deneyimi dışarıdan değil
daha içeriden yaşarsın.
Zayıf ve güçlü yanlarını keşfedersin.
Yalnızlık olgusuyla başa çıkma
gücü kazanır, aslında ne kadar kendine
yeterli olduğunu keşfedersin.
Kendinden başka memnun etmen
gereken kimsenin olmadığını kavrarsın.

“Kadın başına” gezmek
güvenli mi?
2008’de üzerindeki gelinlikle dünya turuna çıkan İtalyan sanatçı, ‘barış
gelini’ Pippa Bacca’nın Gebze’de ve
2013’te ABD’li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra’nın İstanbul’da öldürülmesi
haberleri, uluslararası basında, gezgin
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kadınlar ve gezmeye niyetli kadınlar arasında o dönem önemli bir gündem olmuş.
Hindistan’da yaşanan bir toplu tecavüz
ile birlikte uluslararası platformda solo
gezen kadınlarla ilgili tartışmalar artmış.
Bir taraf, “Başına böyle bir şey geleceği
belliydi”, “Yalnız gezmek tehlikelidir”
benzeri yorumlar yaparken, onlarca solo
gezen kadın blog yazarı dikkati erkek
şiddetine çekerek kadınları kendi başına
gezmeye cesaretlendiren yazılar paylaşmışlar. Sarai Sierra’nın kayboluşunu
takip eden, 2013 Şubat’ında Twitter’da
#WeGoSolo (tek başımıza gidiyoruz)
başlığı 24 saatten az bir süre içerisinde
yüzlerce kişi tarafından paylaşılmış.
İnternette kadın seyyahlara ait onlarca blog var. Kadınlar, farklı yerel
yaşamları deneyimleyerek seyahat ediyor, diğer kadınları cesaretlendiriyor
ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Kişinin
kaygı sebebiyle özgüvenini kaybetmesine engel olacak temel basit güvenlik
önerileri de getiriyorlar.
Birkaçı şöyle:
İnternet araştırmalarınızı çok kullanılan sitelerden yapın.
Konaklayacağınız yer ve sahibi ile
ilgili yorumları okuyun ve olumlu yorum sayısı fazla olanı tercih edin.
Yükünüzü hafif tutun.
Konumunuzu sosyal hesabınızdan
paylaşarak insanların yerinizi bilmesini sağlayın.
Önceden anlaştığınız arkadaşlarınıza periyodik mesaj gönderin.
Pasaport vb. önemli belgelerinizi
fotoğraflayarak net üzerinde her bilgisayardan ulaşabileceğiniz şekilde depolayın.
Seyahat sigortası yaptırın.
Paranızı tek bir yerde saklamayın.
İki kulaklığı birden takarak müzik
dinlemeyin.
Alkol alırken kontrollü kalmaya
dikkat edin.
Yerel ya da orada yaşayan kişiler
gibi giyinin.
Kaldığınız yerde çalışan yerel
halkla diyalog kurun.
Kadınların deneyimlerinden faydalanın.
Herhangi bir şey için “hayır” demekten çekinmeyin. İçinizde en ufak
bir şüphe varsa dahi asla kibar olmak
için “evet” demeyin.
Kadınlar Güneydoğu Asya gibi çok
güvenli bölgelerde tek başlarına gezerlerken, Hindistan gibi kendilerini biraz
daha az güvende hissettikleri coğrafyalarda, yollarının kesiştiği diğer tek başına gezen kadınlarla bir araya gelerek
küçük gruplar oluşturuyorlar. Bazen bir

şehri gezerken ya da ortak bir rotada
dostluklar kuruluyor, bir sonraki durakta deneyimler değiş tokuş edilmiş,
fikirler alınıp verilmiş, sosyal medya
hesaplarına eklenmiş olarak vedalaşıyorlar. Bu şekilde her bir kadın, seyyah
kadınlardan bir ağ kurmuş oluyor. Kalacak yer, yenecek lokanta sormak için
kadınlar sık sık birbirlerinin deneyimlerine başvuruyor, birbirlerine yol gösteriyorlar.

Kadın kurulu hayatından
uzaklaştıkça kendisine mi
yaklaşır?
Tarihin başından günümüze değin
bize dayatılmış olan kadın imgesi yaşamın her alanında çöküyor. Kadınlar
“kırılgan, güvensiz, zayıf, korkak, duygusal, kararsız varlıklar” olarak yaftalandıkları için, yurtdışına çıkıp kendi
başına gezen kadınların sayısının bu
kadar fazla olduğunu görmek çok şaşırtıyor. Çünkü yalnızlık, yol almak, maceraya atılmak “erkek” özellikler diye
anlatılmış hep.
Erkek algı ve eril düzen içerisinde,
kadının gittikçe güçlendiğine dair bu tür
işaretleri çoğunlukla kaçırıyoruz. Fakat
bulduğumuz bir izi takip ettiğimizde
kadınlar tarafından keşfedilmiş, içselleştirilmiş, cömertçe paylaşılmış, güçlü bağlarla donatılmış, dönüştürülmüş
bambaşka bir gerçekliğin oluşumuna tanık oluyoruz. Kendini doğurmaya, üretmeye devam eden, sakin, yavaş ama çok
güçlü bir şekilde bastığı yerde köklenen
ve bir adım geri çekilmeyen, gözü pek,
maceracı ama yine de bilge ve mahir...
Kurgu yazında, sinemada kahramanlık, “aşkın”a yönelen, sınırlarını
zorlayan, cesur, cevval, maceracı, gözü
hep bir sonraki keşifte olan, atik, pervasız erkeklerle servis edildi hep. Geldiğimiz bu nokta ise bize yeni bir şey
söylüyor.
Kadının seyyahlığı, “aşkın” olduğu kadar “içkin” de. Kahramanlığı da.
Kadınlar, yolculuklara yalnız çıkıyor,
diğer kadın deneyimleriyle besleniyor,
erkeklerden çok daha fazla kültür turları satın alıyor, seyahatleri sırasında
yoga ya da meditasyon kamplarına katılıyor, inziva deneyimleri yaşıyorlar.
En uzağa gitmek, en yükseğe çıkmak,
en hızlı turu yapmak gibi “ele geçirmeci”, “üstünlük” kuran, “zaferler” hedefleyen gezilerden ziyade, yerel halkı duyup hissedebilecekleri, kendileri gibi
başka gezginlerle yollarının kesiştiği
ve bazen ortaklaştığı, gündelik hayatı
bir macera gibi deneyimleyebildikleri
seyahatler yapıyorlar.
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Konar - göçer Sarıkeçililer'de
kadın ve göç
Göçer yaşamda doğum, gündelik faaliyetlerden biri olarak kabul edildiği için doğum
öncesinde herhangi bir hazırlık yapılmaz

Göç sırasında
geride kalan
veya yürümemek
için inat eden
oğlakları
Sarıkeçili
kadınları
gerekirse
sırtlarında
taşıyarak getirirler

Mustafa B. Yalçıner

Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu
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öç kavramı, genel hatlarıyla bir
yerden bir yere gitmeyi ifade
ediyor olsa da bu yol alma hali
zaman içerisinde nedenlerine, amaçlarına
ve gerçekleşme sıklığına bağlı olarak birçok farklı göç tipinin ve tanımının ortaya
çıkmasına neden oldu. Dünyada çeşitli
kıtalarda sürdürülen göçebe yaşam biçimi
de bu farklı göç tiplerinden biridir. Günümüzde, Mersin ve Konya illeri arasında
göç eden Sarıkeçililer, Türkiye’de göçer
yaşam geleneğini sürdürmeye çalışan en
kalabalık konar-göçer topluluk olarak bilinmekte.
Konar-göçerlik; geçim kaynağı hayvancılık olan ve beslenen hayvan sürülerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ailenin
tüm fertlerinin, yılın belli dönemlerinde
bir yerden bir yere göç ettiği yaşam biçimini ifade eder (Khazanov 1984, 16).
Sarıkeçililere göre her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen bu göç, göçmen kuşların
göçüne benzer. Kendilerini ‘göçmen kuş’

olarak tanımlayan Sarıkeçililer, kuşlar
nasıl belli bir rota üzerinde konup-göçüyorlarsa, kendileri de belli 'konalga' konak
yerlerinde durarak göç güzergahını takip
ederler. Konmak ve göçmek fiillerinin kullanıldığı bu iki göçte de amaçlanan; besin
ihtiyaçlarını karşılama, uygun iklim koşullarını takip etme, üreme, vb.dir. Göçmeyi
bırakıp, yerleşik düzene geçen bir Yörük
ise "kanadı kırık bir göçmen kuş"tur artık.
Hareket ve esnekliğin hüküm sürdüğü
Sarıkeçili göçer yaşamında yılın altı ayı,
iklim koşullarına bağlı olarak kuzeye ve
güneye sürdürülür bu göçler. Bu nedenle
göçerin yaşamı aslında bir yol hikayesi olarak görülebilir. Sarıkeçili Yörükler
de "bedenleşmiş pratiğe" dönüşen göçle
birlikte doğanın içinde yaşamaktan daha
çok, doğanın ritmine uyarak onunla yaşarlar. Bu yapıyı sürdürebilmek için ise
aile fertlerinin hepsi üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmekle
yükümlüdür. 2009 Nisan-2011 Haziran
tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğum
antropolojik alan araştırmamdan elde etti-

ğim gözlem verilere göre göçer yaşamda
kadınlar, erkeklerden daha fazla görev ve
sorumluluk almakta.
Göçer yaşamda kadının başlıca sorumluluğu çocuklarıdır. Neredeyse her çadırda
göçte doğum yapan bir Yörük kadınına
veya göç sırasında doğmuş bir Yörük’e
rastlamak olasıdır. Göçer yaşamda doğum,
gündelik faaliyetlerden biri olarak kabul
edildiği için doğum öncesinde herhangi
bir hazırlık yapılmaz. Sarıkeçililer’de bebek için hazırlık yapmak “doğmadık taya
torba dokumak” olarak ifade edilir. Doğum yapmış kadınların anlattıklarına göre;
göç sırasında doğum yapacağını anlayan
kadın, kervandan fark ettirmeden ayrılıp
uygun bir ağacın arkasına geçerek, taşlara
tutunup bebeğini dünyaya getirir. Bu sürede genellikle yalnız olan kadınlar, göç kervanındakiler duymasın diye çoğu zaman
ses dahi çıkaramadıklarını anlatmışlardır.
Bebeğin göbek bağını yanlarındaki çakı ile
ya da bir taşla "gırçtıktan" kestikten sonra
iple bağlayan kadın, yanında bebek için
uygun bir kıyafet olmadığı için üzerindeki
feminist
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"sırtı" kıyafeti çıkarıp bebeği sararak, tam
olarak dinlenemeden göç kervanına yetişmek için yola koyulur. Göçte doğum yapmak, kısa bir mola vermek gibidir. Yeni
bir hayat can bulur ve göç yoluna kaldığı
yerden devam eder.
Yörük Hatice, kendi deneyimini paylaşırken eniştesine hastalandığını söyleyerek geride kaldığını anlatır. Ağacın arkasında bebeğini dünyaya getirip, plasentayı taşların altına gömer. Bebeğin ağlama
sesini duyan küçük kızı yanına geldiğinde
nasıl açıklayacağını bilemediği için ağacın
altında bebek bulduğunu söyler. Bebeği
kızının arkasına sardıktan sonra güç bela
yürüyerek göçe yetişirler. Küçük kız ise
uzun bir süre kardeşini ormanda bulduklarına inanır (Hatice, 8.07.2009-Taşkent).
Göç sırasında kimse diğerini bekleyemez
çünkü sürü hareket halindedir. Bu nedenle
de doğum yapan bir kadın ancak bir sonraki konalgaya ulaştığında dinlenebilir.
Kadının çocuğunu dünyaya getirmesi,
onu emzirmesi bedenen bağlayıcı olduğu
gibi, çocuğun yıkanması, bakımı vb. işler
de kadının sorumluluğunda görülür. Bu nedenle çocukların belli bir yaşa gelene kadar
bakımı sadece annelerinin sorumluluğundadır. Sarıkeçili kadını, göç sırasında bir
yaşından küçük bebeğini ‘hobucur’ sırtında
taşır. Bazı günler iki saat, bazı günler on iki
saat göç eden kadınların sırtlarında bebekleri ile yol almaları oldukça güçleşir. Böyle
durumlarda tıpkı yeni doğmuş veya yürüyemeyecek durumda olan oğlakların atın
heybelerinde taşınması gibi, bazı anneler
de bebeklerini geçici süreyle atın heybesine koyarlar. Ormanlık alanda atın heybeyi
ağaçlara çarparak çocuğa zarar verme olasılığı olsa da Yörük kadınıları, atının çocuğuna zarar vermeyeceğine inanırlar.
Göç sırasında sırtta taşınamayacak
ağırlıktaki çocuklar ise deve ile göç eden
ailelerde deveye yerleştirilen yüklerin
üzerine sarılır. Çocuklar, yorganların üzerine yerleştirilen yastıklara yatırılır, üzerlerine battaniye örtülür ve "kolan" dokuma iplerle sarılırlar. Göç boyunca devenin
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üzerinde giden çocukların, deve beşik gibi
salladığı için yolda uyudukları söylenir.
Yörükler arasında devenin çocuğa zarar
vermeyeceği, çocuğun deveden düşmesi
halinde bile burnu kanamadan kurtulacağı düşünülür. Göç tamamlanıp konalgaya
ulaşıldığında ise çadırı kurmak ve eşyaları
yerleştirmek zorunda olan Yörük kadını,
çocuğunu yine güvenli bir yere yatırmak
ve tek başına bırakmak zorundadır. Bu
zamanlarda bebeğin etrafında oğlakların
koşuşturduğu, develerin gezindiği olur
ancak Yörükler, hayvanların çocuklarına
zarar vermeyeceğine güvenirler.
Göçer yaşamda her geçen gün azalan
deve sayısının yerini, gün geçtikçe artan
sayıda traktör almaktadır. Göç sırasında
evin eşyaları traktöre yüklenip erkekler tarafından diğer konalgaya taşınır. Sarıkeçili yaşamında herkes aynı zamanda çoban
olduğu için kadınlar da keçilerle birlikte
yürüyerek konalgaya ulaşırlar. Bir çoban
önden giderek sürüye yol gösterirken, diğer çoban da sürünün fire vermeden yola
devam ettiğini garanti altına almak için arkadan gelir. Göç ederken sürünün yanında ne kadar çoban olursa güvenliği sağlamak o kadar kolay olur. Göçte yaşanan
en büyük zorluk keçilerin yol üzerindeki
tarlalara zarar vermesine engel olmaktır.
Çobanlar sürünün dağılmaması ve toplu
halde göçe devam etmesi için sıklıkla hayvanlarına komutlar verirler. Bütün bu önlemlere rağmen konalgaya ulaşıldığında
bazı keçilerin ve oğlakların geride kaldığı
fark edildiğinde ki, Yörük kadınları sürüye sadece bakarak eksik bir hayvan olup
olmadığını fark edebilecek bir kabiliyet
geliştirmiştir, erkek çobanlar o kat edilen
göç mesafesini geri dönüp keçileri bulmaya çalışırlar. Göç sırasında ise geride kalan
veya yürümemek için inat eden oğlakları
Sarıkeçili kadınları gerekirse sırtlarında
taşıyarak getirirler. Bütün bu çaba, maddi
nedenlerle yapılıyor gibi görünse de asıl
neden sürüdeki tüm hayvanların göçerler
için taşıdığı değerdir.
Göç sürecinde birçok zorluğa katlanan

kadınlar, göçe başlamadan önce çadırın ve
çadırdaki eşyaların yıkanması, develerin
eksik olan kolan ve yularlarının tamamlanması, eşyaların çuvallara "çoğşurma" yerleştirilmesi, develerin havuduna sarılan çuvalların "denklenmesi" dengelenmesi gibi
işlerin yanı sıra çadır içinde yer alan ocakta
sabah ilk ateşin yakılması, yemek yapma,
bulaşık yıkama, çadırın iç tertibi, yatakların hazırlanması, ocak külünün dökülmesi,
keçi sağımı, peynir ve yoğurt yapımı vb.
gibi birçok faaliyeti de yerine getirmekte.
Yani tüm bu işlerin yapımasıyla sağlanan
göçün devamlılığı kadınların itici gücüyle
gerçekleşmektedir. Göç sırasında yaşanan
birçok zorluğa, köylülerle ve devlet yetkilileri ile yaşanan sıkıntılara ve karşılaşılan
güçlüklere rağmen günün sonunda Sarıkeçili kadınının yüzündeki gülücük göçerin
umudunun ve yaşam sevincinin bir dışavurumu gibidir. O gün yaşanan acı tatlı ne varsa artık geri- de kalmış, gün kazasız belasız
atlatılmıştır. Konar-göçerliği sürdürülebilir
kılan düşünce, belki de hayatın her güçlüğe
rağmen yaşamaya değer olduğuna duyulan
bu inanca bağlıdır.
Genel olarak konar-göçer yaşamda her
sene tekrarlanan göç ile; Sarıkeçili’ler,
kendini yenilemiş doğanın sergilediği bütün güzellikleri görme, soğuk sularından
içme, yol üzerindeki yurt taşları ile geçmişi yad etme imkanı bulurlar. Göçü uzun
bir yolculuk gibi düşündüğümüzde her
konalga, verilmiş kısa molaları ifade eder.
Her konup-göçme faaliyeti ise çadır yerini
işaret eden ocak taşı ile doğaya bırakılan
bir işarete dönüşür. Bu uzun yolculukta
kimi zaman yeni hayatlar can bulurken,
kimi zaman da can kayıpları yaşanır. Bir
Yörük kadını için doğum yaptığı konalga
tarihe düşülmüş bir kayıt olur ve göç her
yönüyle bir yolculuk anlatısına dönüşür.
Yaşanan kişisel deneyimlerle, bilindik
mekânlar yeni anlamlar kazanır, yeni anlatılar oluşturulur ve bütün bu anılar belli
bir zaman ve mekanla ilişkilendirilerek
hatırlanır. Konalgalar, isimlerinden daha
çok burası çocuğumu doğurduğum yer,
devemin öldüğü yer, erik topladığımız yer
vb. gibi anılarla zihinlerde var olur. Bu yönüyle Sarıkeçililer’in göçü bir uzam faaliyeti olduğu gibi, paylaşılan deneyimler de
uzam anlatılarına dönüşmüş olur.
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Kadın fındık işçileri
Diyarbakır’dan Karadeniz’e giden Kürt fındık işçileri için birkaç lokma ekmekle
başlayan gün, dayıbaşı eşliğinde yirmi beş kişiyle birlikte traktörle gidilen fındık
bahçelerinde iş gününe dönüşmekte
İclal Ayşe Küçükkırca

"M

anisa'nın Gölmarmara
ilçesine bağlı Çökelek
köyünden ilçe merkezine giden ve kasasında mevsimlik tarım
işçilerini taşıyan kamyonetin, Hacıveliler köyü yakınlarında süt tankeri ile
çarpışması sonucu yaşanan kazadan
ölenlerin kimlikleri şöyle: Fadime Orhan (48), Zeynep Uysal (32), Ümmühan
Uysal (30), Dürdane Kaya (40), Burak
Kaya (15), Zekiye Çetin (54), Nesrin
Aydın (27), Seydi Aydın (53), Zeynep
Çetin (35) , Kezban Uysal (67), Ümmü
Demirkol (38), Ayşe Yaşar (40) , Yıldız
Öztürk (41), Azize Kars (52) ve Ayşe
Aydın (47).
Mevsimlik işçilerin tümünün Çökelek
köyünden olduğu ve asma yaprağı toplamak için yevmiye karşılığında işe gittikleri bildirildi. Yaşamını yitiren kadınlardan
birinin hamile olduğu da öğrenildi.”
Mevsimlik tarım işçilerinin yaşamlarımıza girme şekilleri çoğunlukla trafik
kazalarında “acınan kurbanlar” olmaktan öteye gitmiyor maalesef. Ulaşım, bu
konuya dair en kolay çözülebilecek sorunlardan biri olmasına rağmen her yıl
Türkiye ve Kürdistan’da yüzlerce işçiyi
trafik cinayetlerinde kaybetmekteyiz.
Mevsimlik tarım göçü, dayıbaşı-çavuş
ilişkileri, zorunlu göç, tarım politikaları,
iş kanunu, sendikal düzenlemeler, sağlık sorunları, ırkçılık, mülksüzleştirme
ve evsizleştirme siyasetlerini konu etmeden anlamlandırılabilecek bir olgu
olmamasına rağmen, bugün bu yazıda
daha çok kadın fındık işçilerin sorunlarını tartışmak niyetindeyim.
Diyarbakır’dan Karadeniz’e giden
Kürt fındık işçileri için birkaç lokma ekmekle başlayan gün, dayıbaşı eşliğinde
yirmi beş kişiyle birlikte traktörle gidilen
fındık bahçelerinde iş gününe dönüşmekte. İlk paydos olan öğlen arası kırk
beş dakika sürüyor. Burada daha çok
bulgur, ekmek, soğan, turşu yenilmekte.
Öğlen 3.30’a kadar süren çalışma 15 dakikalık ikinci ve son aradan sonra akşam
7’ye kadar davem eder. Akşam saat 7’de
dayıbaşı traktörle işçileri almaya gelir.
Buraya kadar iş günü kadınlar ve erkekler için aynı. Akşam saat 7’den sonra
ise yaşam kadınlara ve erkeklere farklı
davranmaya başlıyor. Erkekler çadırlar-

Umut

dan havlularını alıp nehre yıkanmaya
gittikten sonra, memleketten getirdikleri
tütünlerini sarmaya koyuluyorlar. Genç
erkekler kulaklıklarını takıp çadırların etrafında müzik dinleyerek veya birbirleri
ile sohbet ederek dinlenirken, kadınlar
akşam yemeğini yapıyorlar. Kadınların
nehre yaklaşması, etrafta yürüyüş yapmak uygun görülmeyen davranışlardan
bazıları. Bunların yanında kadınların
köye gitmeleri, çadır alanı etrafında yürümeleri de yasak. Tıpkı geldikleri şehirlerde “namuslu” kadınların evde kalması
gerektiği gibi, fındığa gidilen yerlerde
de “namuslu” kadının kamp alanından
çıkmaması ve kamp alanı içinde de özellikle erkeklerle sosyalleşmemesi uygun
davranış kalıpları içinde görülüyor. Tüm
yaşamlarında olduğu gibi, bu göç sırasında da “namus” kadınların bedenlerinin
denetiminde etkili bir araç olarak değişik
şekillerde kullanılıyor. Bunlar dışında akşam yemeği hazırlamak ve çamaşır yıka-

mak kadınların çok sık yapması gereken
işlerden. Kadınlar bulaşık ve çamaşırları
bitirip çay servisi yapmalarından sonra,
gece saat 10 civarında işlerini bitiriyorlar. Ertesi gün dayıbaşının gelmesiyle
gün saat 6.30’da başlıyor. Yani sadece
cinsiyet farkı kadınlara ekstra üç ile dört
saat arasında fazladan emeğe mal oluyor.
Mevsimlik işçi kadınların yaşamındaki çelişkileri güçlendiren bir ilişki
de kadınların emeğinin beden denetim
mekanizmalarıyla görünmez hale getirilmesi. "Namus", "iffet" gibi beden
denetiminde sık kullanılan araçlar, bir
yandan kadınların yaşamlarını bedenleri
üzerinden kontrol altına alırken, diğer
yandan kadın emeğinin gizlenmesini
kolaylaştırıyor. Örneğin, kadınlar “namuslu” olabilmek için kamp yerinden
çıkmayıp, kamptaki erkeklerle sosyalleşmedikleri veya erkekler kadar sık yıkanmadıkları gibi “namuslu”, “düzgün”,
“iffetli” bir kadına yaraşır şekilde onlara
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biçilen çamaşır, bulaşık, çocuk bakımı
gibi işleri yapmaktalar. Bu yüzden yeniden üretim adı altında kategorize edilen
ücretsiz, görünmez emek, beden denetiminden soyutlanarak tam olarak anlamlandırılamaz. Mevsimlik göçte de görüldüğü gibi üretim ve yeniden üretim
kavramlarının sınırı oldukça muğlaktır.
Engels, sermaye ve özel mülkiyeti, kadınların toplumda emek süreçlerinden
dışlanmasındaki iki önemli neden olarak görmektedir. Bu dışlamanın sonlanması için ilk olarak kadınların ücretli işçiler olmaları gerektiğini, ikinci olarak
da erkeklerle birlikte devrimci mücadeleye katılmaları gerektiğini iddia eder
(Engels 2001: 64-67). Heidi Hartmann
gibi birçok feminist ise, kadınların ücretli işçi olmalarının yeniden üretime
dair sorunlara bir çözüm getirmeyeceğini, çünkü kadınların sermaye sahibi
olmayan erkeklerle de (örneğin babaları
ya da eşleriyle), birçoğu özel alana ait
emek sömürü ilişkisi içinde olduklarını
iddia eder. Kadın emek sömürüsü ancak
bu özel alana dair ilişkileri de dikkate
alarak çözümlenebilir (Hartmann 1999:
2). Bu konuda Hartmann’a katılan Ferguson ve Folbre, kadın emeğinin anlamlandırılmasının ancak annelik ve kadın
denetimi kavramlarına tarihsel bir perspektifle yaklaşarak mümkün olduğunu
belirtirler (Ferguson ve Folbre 1999:
313-339). Hartmann’ın ev içi emek sömürüsü ilişkilerine ek olarak beden denetimine de işaret ederler. Annelik, ataerkil sistemin devamlılığı için ne kadar
önemliyse, ataerkil sistemin de anneliği
ayakta tutmak için o denli önemli bir
mekanizma olduğunu iddia ederler. Ayrıca, üretim ile yeniden üretim arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesinin
kadın emeği sömürüsünü anlamak için
vazgeçilmez olduğunu, bunun da ancak
kadınların yeniden üretim adı altında
harcadıkları emeği tarihsel bir bağlamda
anlayarak mümkün olduğunu belirtirler.
Kadınlara, erkeklerden daha az ücret
karşılığında daha uzun bir iş günü dayatılması, aile içi kararlarda kadınların
erkeklerden daha az söz sahibi olması,
daha az cinsel ve bedensel özgürlük,
kadın emeğinin analizinde düşünülmesi
gereken başlıca noktalar olarak ortaya
çıkar (Ferguson ve Folbre 1999: 319).
Marx’ın yeniden üretim tanımının biyolojik süreçlerle sınırlandırıldığı için yetersiz olduğunu, sosyal yeniden üretim
emeğinin de yeniden üretime dâhil edilmesi gerektiğini öne sürerler. Yeniden
üretimin sadece yemek ve elbise hazırlamak ile açıklanamayacağını, çocuk taşıma ve bakımının da yeniden üretimin
parçası olduğunu, bu işlerin, emek tür40
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leri arasında hiyerarşik bir sıralama yapılarak yok sayılması ya da diğer emek
türlerinden daha önemsiz sayılması durumunda kadın sömürüsünün tam olarak anlaşılamayacağı sonucuna varırlar.

Tıpkı beden denetim
araçlarının emeğin
görünmezleşmesini
kolaylaştırdığı gibi,
anneliğin de hem denetim
gücü olan bir rol, hem
de belli emek türlerinin
kadınlara atfedilmesini
kolaylaştıran ve bu emek
türlerinin gizlenmesine
neden olan toplumsal bir
işlevi var
Bu yüzden ataerkil ilişkilerin derinlikli
bir analizi için tüm psikolojik, kültürel,
siyasal süreçlerin dikkate alınması gerekmektedir (Ferguson ve Folbre 1999:
313-339).
Ferguson ve Folbre’nin annelik konumu ve ataerkil sistemin devamı üzerine iddia ettikleri ilişkisellik, mevsimlik
kadın işçilerin yaşamlarına dair ipuçları
taşımaktadır. Örneğin, anne olan mevsimlik işçiler, bekâr kadınlara göre daha
güçlü bir konumdalar. Hem grup içinden,
hem de grup dışından daha fazla insanla sosyalleşebilmekte ve çadır alanının
içinde ve dışında daha rahat hareket edebilmekteler. Çünkü anneler, babalar ve
eşler aracılığıyla diğer kadınlar üzerinde
(genellikle kızları üzerinde) ataerkil sistemin taşıyıcısı konumundadırlar. Kız
çocuklarının birebir denetimi çoğunlukla
erkekler değil, erkekler aracılığıyla anneler tarafından yapılır. Özellikle genç
kızlar zaman zaman bu tür beden denetim
mekanizmalarına karşı direniş göstermek-

teler. Gizlice yürüyüşe çıkan kızlar, çadır
alanından ya da dışarıdan edindikleri arkadaşlarıyla sosyalleşebilmekte ya da çarşıdan kendileri için alışveriş yapabilmekteler. Herhangi bir sosyal norma uymayan
genç kızlar ilk önce anneleri tarafından
cezalandırılmaktalar. Bu cezalar küçük
uyarılar olabildiği gibi kadınlar üzerindeki tecrit mekanizmalarının güçlendirilmesine de dönüşebiliyor. Uygun görülmeyen
birine aşık olmak gibi daha “ciddi bir suç”
işleyen kadınların bir sonraki yıl çalışmaya gelmesi engelleniyor. Diğer yandan
annelerin kadınlar içindeki bu ayrıcalıklı
konumu onların erke karşı sorumlu olmadıklarını ya da kendi bedenlerinin de denetim altında olmadığını göstermiyor. Ya
da yukarıda belirtildiği gibi tıpkı beden
denetim araçlarının emeğin görünmezleşmesini kolaylaştırdığı gibi, anneliğin
de hem denetim gücü olan bir rol, hem de
belli emek türlerinin kadınlara atfedilmesini kolaylaştıran ve bu emek türlerinin
gizlenmesine neden olan toplumsal bir
işlevi var. Anneler bir yandan kendilerinin
ve kızlarının iffetli birer kadın olarak yaşamalarını sağlarken, diğer yandan, çocuk
bakımı, taşıma ve ev işlerini yapan insanlar olmak zorunda kalıyorlar.
Mevsimlik tarım göçünün cinsiyet
çelişkileriyle iç içe geçmiş bir de etnik
boyutu, tartışması var ancak bu yazıda
yer ve zaman kısıtları yüzünden değinme imkanı kalmadı.
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"Ben de o balık gibi Diyarbakır'dan
İstanbul'a düştüm"
"Yeter o gitmiş, çocuklara bu şeyi yaşatma, evinde otur onu geri getiremezsin"
diyorlardı. Ben bir karar almıştım kimse bana karışmasın diye
Söyleşi: Nacide Berber

H

anım Tosun’un göç ve mücadele hikayesi uzun ve zorlu bir yol
hikayesi. Feminist Politika’nın
dosya konusu için Hanım’la bir araya geldik; paylaştığı hikayesi ve deneyimiyle
biz de içimizde başka türlü yollar aldık.
Bu memlekette alamadığımız yollar için
de bir kere daha başımızı önümüze eğdik.
Ama Hanım’ın hikayesi herkese olduğu
gibi bize de güç verdi. Kendi deyimiyle
ayakta kalmak, mücadeleye devam etmek
ve anlattıkları üzerine ek hiçbir söze gerek
olmadığı için hemen sözü kendisine veriyoruz.
Belki girizgahı kolaylaştırsın diye
ilk olarak hayat hikayenden başlayabiliriz; ne zaman, nerde doğdun, çocukluğun nasıl geçti?
Hanım Tosun: Diyarbakır’ın Lice
(Licok) ilçesi, Çağındır köyünde dünyaya
geldim. Dört kardeştik, sakin, normal bir
hayatımız vardı 12 Eylül’e kadar. 16 yaşlarında evlendim. 12 Eylül’de kayınbabam aranıyordu. Köylere baskın, gözaltı
filan 80 döneminde başladı. Amcam, sonra abim gözaltına alındı, yoğun işkenceye
uğradı. Bu süreç 90’lı yıllara kadar sürdü.
Benim hikayem de aslında 90’lı yıllarda
başladı, bir seneye yakın eşim arandı ama
köyden o yıllarda kimse gözaltına alınamıyordu. Köye ne kadar asker gelirse gelsin biz kimseyi onlara teslim etmiyorduk.
O zamana kadar sen hep köyde miydin?
Diyarbakır’a gidip geliyordum fakat
köyde yaşıyorduk. Kayınbabam merkezde oturuyordu. Diyarbakır’a taşınmak istemiyordum. Köye 91’de iki gün üst üste
baskın oldu; ilk gün kimseyi almadılar,
ikinci gün 100 hanelik köye 5 bin asker
geldi. Eşim gözaltına alındı, tutuklandı,
ben en küçük 5 aylık, en büyük 13 yaşında
5 çocukla kaldım. Köy işi yapmak, çocuklara bakmak, arada bir cezaevlerine gidip
gelmek… Bir buçuk sene kadar eşim Diyarbakır cezaevinde kaldı, sonra Antep’e
gönderildi. Bir kadın olarak ve 5 çocukla cezaevi yollarına düşmek benim için
gerçekten çok zordu. Biri benimle gelsin
diye kayınbabama veya aileme gidiyorum.

Kimseyi tanımıyorum; hatta Diyarbakır’ın
içinden minibüslerle gittiğin zaman ajanlık, koruculuk şeyinden kimseye güvenemiyorduk. Korkunç bir süreçti.
Tek başına mı gidiyordun cezaevine,
çocuklar oluyor muydu yanında?
Tek başıma. Yazın tütün filan ekiyorduk, daha geç gidiyorduk ama kışta iki
haftaya bir gidiyordum genelde tek başıma. Çocukları götürüyordum arada.
Ailede ya da çevrende sorun oluyor
muydu tek başına gidip gelmen?
Diyarbakır’a kadar sorun olmuyordu.
Fakat Antep’e bir kere kaynımla gittim.
“Gidip n’apıcaksın?” veya da “Sonra gidelim.” diyorlardı. Bir gün biletimi aldım,
Antep yollarına düştüm. Türkçe bilmiyordum. Gece 12’de Diyarbakır’dan çıkıyor,
ertesi gece 12’de Diyarbakır’a dönüyorsun. Eşimle görüştüm, demedi “Niye yalnız geldin?”. Eşim beni biliyor, bana güç
veriyordu, ben de ondan dolayı rahattım.
“Niye kimse gelmedi?” deyince “Epeydir
bekliyorum, kimse gelmedi, ben de mecbur çıktım geldim.” dedim. Maddi sıkıntılarımız vardı “Sen mümkün olduğu kadar
gel ama borç yapma.” dedi.
O göç nasıl oldu? Onu da galiba tek
başına yapıyorsun?
Tabii tek başıma yaptım. Biz o zaman
daha yeni Diyarbakır’a gelmiştik, çevremiz yoktu, küçük bir ev tutmuştuk. Evde

yalnız kalmasınlar diye bir akrabamız
götürmüş çocukları. Geldim evde kimse
yok, dedim herhalde çocuklar ordadır.
Gittim kayınbabam, kayınlarım hepsi
orda oturuyorlar. Büyük kaynım dedi ki
“Abim demedi mi niye tek başına geldin?” “Ben onun yanına gittim, niye desin
ki?” diye sinirli bir şekilde cevap verdim,
kimseden ses çıkmadı. Birkaç sefer daha
kayınbabama söyledim; yine “Tek başına
gitme, biz sonra birlikte gideriz.” filan.
Dil bilmesem de mantık şeyim vardı, artık
tek başıma gidip gelmeye başladım.
Köyden Diyarbakır’a nasıl oldu göç
ettin peki Lice katliamı sonrası?
Biz yazda iş yapıyoruz, 6-7 ay sadece
onu yiyoruz. Ben de tütünle uğraştığım
için, tarlada işimi bitirdim, o zaman korucularla baskınlar çoktu, dedim her şeyimi Diyarbakır’da toptan alayım. Ama
korucular köye araba bırakmıyordu. Cezaevine sarma sigara için 10 kilo, kendime de harçlık için tütün hazırladım, onu
satıyoruz. O akşam başka bir köyden bir
minibüsçüye rica ettim, “Götürürüm ama
yarın sabah 6’da bizim köyde olman lazım.” dedi. Kızlar, tek başına kalabiliyor
diye bıraktım. Akşam babama da dedim
“Ben yarın Fehmi’nin yanında gidiyorum. Çocuklar gelir sizde kalır.” Sabah
5’te üç tane erkek çocuğunu aldım, köyden çıkıyoruz. Bizimki dağlık alan, tepeler, ağaçlar; arkanda ne oluyor karanlıkta
görmüyorsun. Korkuyoruz ama çaremiz
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yok o köye gitmek zorundayız. Film gibi
bir şeydi; tepeyi çıktık. Tam o arada operasyonlar var; iki köyün arasına varınca
gittiğimiz köyün arkasında bir ateş gördük, “Operasyon var, herhalde askerlerdir,
korkmayın.” dedim. Bizim üç köy ötede
gezen bir deli var, baktık o. Onu geçtik,
gittik arabaya oturduk. Lice’nin asfalt kısmına girdik, panzerler asfaltta bekliyorlar.
Diyarbakır’a vardık, herkes hücum etti
arabanın önünde “Ne oluyor?” diye. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Dediler
Lice ateşe verildi. Haberler geliyor, şu kadar köyü ateşe verdiler diye ama sanki değişik bir şeyler var, bana karşı saklanıyor
gibi fark ettim. Ben gene de yola çıktım.
Diyarbakır’dan Antep’e yola çıktın…
Evet, Lice yolu biz çıktıktan sonra
kapandı, giriş çıkış üç gün yasaklandı.
Eşim, onlar radyoda dinliyorlar ya, dedi
“Ne oluyor?”, o arada babamın köyde
şehit düştüğü haberini almış. Hazro’lu
korucular Lice köylerine askerin emriyle
baskın yapıyor. Bizim köyde çocukları
dağda olanların evleri ateşe veriliyor. 10
ay önce abim bir çatışmada hayatını kaybetmişti. Babam “Evimi ateşe vermeyin,
yetim çocuklarım var.” diyor. O çatışmada gebermiş bir korucunun oğlu babamı
ahırda kurşuna diziyor. Ama benim haberim yok. Akşam Antep’ten döndüm sabah
erken kaynım geldi “Köye gidelim.” diye
ısrar etti.
Kızlardan haber almış mıydın? İyiler mi, nasıllar diye?
Hiç haber almadım ama “İyilerdir,
köyde ne olacak.” diyorum… Sonra Lice
yolunu tuttuk. Diyarbakır Kocaköy’de
panzerler yol kapatmış, geçiş yok. Kimlik
kontrolü yaptılar; asker şoföre saydı sövdü, “Sen Hazro’lusun ne işin var orda. Şu
traktörlerin olduğu yönden gidebilirsiniz,
diğer taraf yasak.” dedi. Orda da korucular yolu kesiyor. “Dönelim senin başına
da iş açmayalım.” deyince şoför: “Yenge,
onurlu, gururlu bir ölüm başım gözüm
üstüne. Kaçmıyoruz ölümden. Kim ne
yapıyorsa yapsın gideceğiz. Benim canım
sizden daha mı kıymetli?” dedi. Öyle deyince jetonum düştü. Köye gittik dumanlar yükseliyor hala, evler ateşe verilmiş,
eltimin annesi geldi. Onun da bir oğlu cezaevindeydi. “Teyze, eviniz için çocuklarınızın başı sağ olsun.” dedim. Bana baktı
“Senin de başın sağ olsun, Allah babana
rahmet eylesin.” dedi. Şok geçirdim; daha
iki gün önce babamla konuşmuştum. Hiç
yüksek sesle ağlamadım o anda. Yengem
çocukları alıp koruculardan kaçmış, kardeşim bir tarafta. Geri döndüm evime,
kapısı açık ama kimse yok. Düşünebili42
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yor musun, bir insan ölüyor ve korkudan,
devletin korucularının baskısından taziye
maziye yok. Çocuklarım yok ortada, köyden hala dumanlar yükseliyor, kokular
var. “Birisi bana bir şey anlatsın.” diye
bağırıp çağırdım. Ordakiler anlattı, sonra
mezarlığın yolunu tuttum…
Hemen katliamın olduğu gün toprağa verilmiş mi?
Tabii. Bizde öyle bir şey vardır, ölünü
yerde bırakma diye. Ama cenazeyi kaldıracak adam köyde bulunamıyor. Ne itfaiye var ne bir şey; herkes kendi akrabasının evini söndürmeye çalışıyor. Benim
iki kızım ve eşimin amcasının çocukları
dağlık alandan, diğer köye en az altı kilometre yol yürümüşler.
Senin evini de ateşe vermişler mi?
Yok benimkini ikinci dönem yaktılar.
Bizim köy de aynı Filistin gibiydi, çocukların gözleri önünde adamlar vuruluyor,
evler ateşe veriliyor. Korkunç yıllardı.
Sonra insanlar birden göç etmeye başladılar çünkü ölümü göze alacaklar kalırlarsa… Yaşlıları evlerine bırakıyor, gençler
kaçıyor Diyarbakır’a. Babamın tam kırkı
çıktı, bir köy minibüsü tuttuk; yataklarımızı, tütünlerimizi aldık. Diyarbakır’a
göç ettim; bir ev tuttum.
Fehmi’nin kırk gün cezası kala
Antep’ten Ermenek cezaevine gönderildi.
Dört kişi gittik çıkacağı gün karşılamaya.
Sabah erkenden cezaevi kapısına gittik.
Ortanca oğlumu götürmüştüm. Eşim üç
yıldan fazla cezaevinde kaldı ve hiçbir
kere açık görüşte görüşemedik. Çıkınca
Fehmi dedi ki “Bu hangisidir?” Dedik
“Bu Bahoz’dur”. Dedi “Niye Mazlum’u
da getirmediniz?” Ben o zaman çok kötü
oldum. Amcası dedi ki “Bir şey olmaz kardeşim şimdi gidersek görürsün.” Dedi ki
“Eve gelmiyorum ki… Evde oturmak için
dışarı çıkmıyorum. Bir siyasi kimliğim

var, benim yolum ayrı, sizin ayrı, keşke
onu da görebilseydim.” Benim o zaman
dünyam yıkıldı; bu dedim siyasete tekrar
başlayacak. Oradan geldik Mersin’de arkadaşımızda kaldık. O dedi “Ben gelmiyorum Diyarbakır’a.” O gelmeyince “Ben
de gitmiyorum. Sen nereye ben de oraya.
Bizi düşünmüyorsun artık… Ne abim, ne
babam var, kimsem yok.” dedim. Biraz
tartıştık. Diğerleri döndüler, ben bir hafta
onunla kaldım. Baktım eve geleceği yok
ben de aynı şeyi çocuklarıma yapmayayım
dedim, geri döndüm. Eşim de bir yerden
görev alıp İstanbul’a gitti. O arada kayınbabama sürekli polisler gidiyor “Oğlun
çıktı, nerededir?” diye. “Eşi nerde, çocukları nerde?”, adres sormalar başladı… Kayınbabam birkaç sefer geldi; “Ben diyorum onlar fındık toplamaya gitti ama birisi
evini gösterir, bu sefer seni alıp sana kötü
bir şeyler yaparlar, ben ne yapacağım?”
En son baktım orada da bana huzur yok.
Eşimin akrabaları vardı İstanbul’da, eşim
de orda görev yapıyor. Ben de bir ev tuttum İstanbul’da.
Peki İstanbul’a geldiğin ilk anı hatırlıyor musun? Nasıl bir duyguydu
İstanbul’a göç etmek senin için?
İstanbul’a taşınmadan bir-iki ay önce
eşimin yanına gelmiştim ilk defa. Ben dedim burada bu insanlar nasıl yaşıyorlar?
Bu kadar büyük bir şehirde nasıl becerebiliyorlar?
İlk gelişinde tek başına mıydın yine?
Diyarbakır’dan otobüsle tek başıma
geldim. Oradan gelip burada yaşayacağımı hiç düşünmemiştim ama insan mecbur
kalınca… İkinci gelişimde; Kartal arabanın arkasını doldurduğum eşya ile geldim. O yaz bizim köydeki evleri de ateşe
verdiler, artık köye geri dönüş de kalmamıştı; ev olmayınca nereye gideceksin?
Diyarbakır’da hava güzeldi; İstanbul’a
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indik hava yağmurlu, soğuk, kış gibi.
Avcılar’da eşimin akrabalarının ayarladığı bir bodrum katına yerleştik. O zaman
Avcılar’da kiralar çok pahalıydı, bizim
bütçemizden fazlaydı. Eşimin akrabaları
evden iki çekyat, bir küçük tüp götürmüş.
Kaç yıllarıydı? Gündelik hayatınız
nasıl geçiyordu?
‘94 başında geldim. Yedi ay o bodrumda kaldık, her gün başım ağrıyordu. Yaz
gelince ev bulduk. Sözde çocuklar köyde
okula gitmişti ama onların da Türkçesi
yoktu. Bakkala gittiklerinde sıkıntı yaşıyorduk. Bir gün hamur açacağım, komşudan oklava isteyeceğiz ama ismini bilmiyoruz. Bir komşum vardı Çankırılı: “Valla
Hanım biliyorum senin için doludur ama
konuşamıyoruz.” derdi.
İstanbul içinde nerelere gidip geliyordun?
İlk başta birkaç sefer Şirinevler’e
gittik, bizim tanıdıklar vardı orda. Taksim, Aksaray gibi yerleri görmemiştim,
Avcılar’da akrabalar vardı, mahallede gidip geliyorduk. Zaten bir senemiz doldu,
sonra eşim kayboldu. Bir iki kere eşimle
Beyazıt’a kadar gittim. Birkaç sefer Ataköy tarafına gitmiştik, cezaevinden çıkan
bir arkadaşı görmeye. Bir gün Beyazıt’a
birlikte gittik, onun işi vardı geri dönmeyecekti, sen git dedi. Ben “Niye beni
getirdin, nerden bileceğim?” dedim. O
zaman Avcılar-Topkapı direkt minibüsler
vardı. Dedi ki “Şuradan Beyazıt’tan tramvayla Topkapı’ya git, oradan minibüse
bin.” Bilmediğimi söyleyince “Bugün bilmiyorsan yarın öğrenirsin.” dedi. İki kere
beni Beyazıt’ta bıraktı, tek başıma geri
döndüm. Yani bana bazı yerleri bilmem
gerektiğini gösteriyordu ama benim jetonum düşmüyordu. Benim en çok aklıma
gelen tekrar cezaevine gireceğiydi ama
maalesef böyle olmadığını gördüm.
Peki Diyarbakır’a göçle İstanbul’a
göç arasında nasıl bir fark hissetmiştin?
Tabii büyük bir fark vardı. Evinden
taşınıyorsun, biraz sıkıntı oluyor ama
evin içindesin. Benim için Diyarbakır da
öyleydi. İlk taşındığımda, çok zoruma gidiyordu ama İstanbul’a, yabancı bir yere
taşınmak ve dilini bilmemek, herkesin dönüp sana bakması, benim için korkunç bir
şeydi. Sadece şunu düşünüyordum, acaba
Diyarbakır’da ne zaman ortalık normale
dönecek? Köyü hayal ediyordum, ne zaman oraya gidip rahat dolaşacağız? Dönecektim ama bugün mü yarın mı bilmiyordum. İstanbul’a taşınmak cesaret, güç ister,
çevre ister. Maalesef ben üçünden de yoksundum. Ama eşim kaybolduktan sonra

Diyarbakır’a geri dönmeme kararı aldım.
Benim için İstanbul, hani bir balığı sudan
dışarı atıyorsun ya, ben de o balık gibi
Diyarbakır’dan İstanbul’a düştüm. Eşimden sonra Taksim’e gidecek yol parası
bulamıyordum. Çocuklara moral vermek
istiyorsun, onları bir yere götürecek paran
olmuyor. Sadece İHD’den görüştüğüm birkaç arkadaşım vardı. Onlar canı gönülden
bana manevi olarak destek oldular hep.
Kaybolma sonrasında hukuksal
süreçlerle de uğraşıyorsun. Devlet kurumlarına nasıl gidip geliyordun?
İlk başta hep tek başıma yaptım; sonra
da İHD’ye geldim. Cesaret mi delilik mi;
birçok karakola gittim. Gayrettepe’ye yalnız gittim, avukat mavukat tanımıyorum
İstanbul’da. Bir şeyler yapmak istiyorum
da nasıl yapacağımı bilmiyorum. İHD’ye
bir kere gittim, dilekçe verdim, bir daha
uğramadım. Telefonum yok beni arasınlar.
DGM’nin kapısına gidip günlerce bekliyorum, belki arkadaşlarından, tanıdıklarından birini görürüm diye. Gayrettepe’ye
gidiyorum Yedikule’ye gönderiyorlar.
Bilmediğim yerlere mümkün olduğu kadar hala kızını çağırıyordum.
Bu süreçler söylediğin gibi gerçekten çok zor süreçler ama bir taraftan
seni güçlendirdiğini hissediyor muydun? Nasıl bir hissiyat içindeydin bütün bunları yaparken?
Kendime güvendiğim için ve eşimin
verdiği mücadeleden... Ben siyasete inandım. Eşimin de gittiği yol doğru bir yoldu,
onurlu bir mücadeleydi. Bütün Kürtler
ve insanlık için verdiği mücadele ayakta
tutuyordu beni. Yaşadığım o sıkıntılı, zor
süreci başka bir kadın olsa pes ederdi,
sağa sola da kayardı. Komşularım gelip
“Şurada bir yardım var, Belediye’ye, Kaymakamlığa seni yazdıralım.” diyorlardı.
O sene çok sıkıntı yaşadım ama hiçbir zaman bir yerden yardım almadım. Korkuyorsun bir yandan, polis evimi gözlüyor
fark ediyorum, telsiz sesiyle uyanıyorum.
Cumartesi Anneleri/İnsanları eylemlerine katılma sürecin nasıl oldu?
Hâlâ her Cumartesi Avcılar’dan
Taksim’e geliyorsun. İlk Taksim’e geldiğinde neler hissetmiştin, nasıl gelmiştin? Nasıl bir yolculuk yapıyordun ilk
zamanlar ve şimdi?
Taksim’e geldim; eşimin kaybolduğu
akşamın ertesi gün. Kaynım, bir akraba üç
kişi İHD’ye dilekçe verdik. Geri dönerken
Mis Sokak'tan aşağı indik, etrafıma baktım, bir dahaki sefere nasıl geleceğim. O
kötü anda düşündüm bunu. Hâlâ gözlerimin önünde, aşağısında MKM’nin yeri
vardı. Sonra da eltimle birlikte geldik.

Cumartesi Anneleri/İnsanları’na ilk
geldiğin günü hatırlıyor musun?
İlk günü hatırlayamıyorum ama
İHD’ye geldiğimde “Cumartesi niye gelmiyorsun, bir açıklama yapalım.” filan
demişlerdi. Bir ayı dolmuştu, hiçbir haber
yoktu Fehmi’den. İHD’de basın toplantısı
yaptık, sonra cumartesiye geldik, çocukları da getirmiştim. Sonra her Cumartesi
geldim. Ama Taksim’e gelip gitmek beni
mahvediyordu.
Taksim’e nasıl geliyorsun?
Avcılar’dan diret Taksim’e eski Belediye arabaları vardı, ona binip geliyordum, ayakta hep… Şimdi daha kolay. Kayıplar yeni gündemde olduğunda haftanın
üç günü Taksim’deydim. Her gün farklı
ülkelerden heyetler geliyordu, İHD’de
toplantılar, basın açıklaması, İstanbul dışına Ankara’ya filan programlar oluyordu. Kayıplar mücadelesinin içine düştüm.
Bir yandan evim var, çocuklarım var…
Gerçekten o yıllarda çok zor süreçler geçirdim.
Çocuklar geliyorlar mıydı yoksa
yine daha çok tek başına mı gelip gidiyordun?
Çocuklar arada geliyordu. Sonra ‘96
Habitat döneminde gözaltılar başladı. O
sırada benim yakınlarım, ailem “Yeter, o
gitmiş, çocuklara bu şeyi yaşatma, evinde
otur, onu geri getiremezsin.” diyorlardı.
Ben bir karar almıştım, kimse bana karışmasın diye. Ben ne yapıyorsam –biliyorum; eşimi geri getiremiyorum amakayıpları durdurabilirim veya bu acıyı
bir daha kimse yaşamasın, benimki son
olsun diye… O niyetimle Galatasaray’ı
bırakmak istemedim. Günlerce gözaltına
alındım, çok kötü muamele gördük, aldığım raporlar, açılan davalar vardı. 98’de
de yine baskılar oldu. Her şeye rağmen
İstanbul’da olduğum müddetçe hiçbir
zaman Galatasaray’dan vazgeçmedim.
‘99’da ara vermek zorunda kaldık; son
açıklamamızı İHD içinde yaptık. Hiçbir
zaman kayıplar mücadelesinden vazgeçmedim ama bunun bedelini de ağır ödedim; şu anda hastayım, o kötü günlerden… Ama ayaktayım…
Geriye dönüp bütün bu yaşadıklarına, göç hikayene bakınca sana nasıl
geliyor? Sende nasıl etkileri oldu yaşadıklarının?
Evde otursaydım kafayı yerdim. Verdiğim mücadeleye inandığım için o beni
ayakta tuttu. Beni ayakta tutan ikinci şey de
şudur; benden çok daha kötü hikayesi olan
insanlar vardı. Eşini, ailesini, çocuklarını
kaybeden... Onlarca hikayemiz var böyle.
İşte onlara rağmen biz ayaktayız…
feminist
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Kadınların Meclis yolculuğu
Bir tarafta mevcut yasaları, kendi avantajlı konumunu korumak isteyen bir iktidar
var ve sen buna itiraz ettikçe seni topluma karşı, daha sert gösteriyor. “Kadın gibi
değil” diyor mesela. Erkeğin izin verdiği ölçüde kürsüyü kullanmanı bekliyor
Candan Yıldız - Öznur Subaşı

A

sıl hikâyelerini meclis sandalyelerinden değil, yan yana durduğumuz eylemlerden, birlikte
katıldığımız toplantılardan bildiğimiz
Sebahat Tuncel ve Melda Onur’la meclis
yolcuklarına, meclisin siyaset yolculuklarında nerede durduğuna dair konuştuk.
İkinizin meclis yolculuğu öncesi
birbirinden oldukça farklı. İsterseniz
önce nasıl başladı ve nasıl bir yolculuk
oldu sizin için meclis bundan bahsedelim…
Sebahat Tuncel: 18 yıllık siyasi
hayatımın 8 yılını parlamentoda geçirdim, elbette Kürt kadınları açısından
çok daha zorlu bir yolculuk bu; önce
kendini anlatman gerekiyor çünkü.
Hem kimlik özgürlüğü hem cins özgürlüğü için mücadele veriyorsun. Hem
Alevi hem sosyalist hem feminist hem
Kürt olunca da mücadelelerle dolu bir
dönem oldu. Cezaevindeyken aday olarak önerildim. Bir yandan cezaevindeki kadınlarla yürüttüğümüz çalışmalar
oldu bir yandan da kadın meclisimizin
dışarıda yürüttüğü mücadele. Ve aslında kadınlara yönelik artan baskıya
karşılık olarak, kadın hareketimizin bir
yaklaşımı olarak başladı benim yolculuğum. Siyaset yolculuğum devam
ediyor hala, parlamento ile bitmedi
ama meclis benim için çok farklı bir
deneyim oldu. Hayatlarımıza bu kadar
etki eden kararlara müdahale edebileceğimizi ve kadın bakış açısına sahip
kadınların orada yer almasının ne kadar önemli olduğunu, değiştirtebileceğimiz şeyler olduğunu gördük; kürsüyü
kadınların erkeklerden daha iyi kullanabileceğini gösterdik, meclis komisyonlarında kadın hareketinden gelen
kadınların ne kadar etkin olabileceğini
gösterdik. Tabii bunların yanında sadece partilerin sözünün dışına çıkmayan,
iktidarın çizgisinin dışına ilerlemeyen
kadın vekiller olduğunu da gördük. Aslında önemli olan kadın bakış açısına
sahip olan, kadın hareketiyle bağı olan
kadınların orada olması. Bizi Melda ile
ortaklaştıran şey de bu oldu.
Melda Onur: Çok siyasi bir geçmişim yok benim. İyi bir Türkiye milletvekili oldun, dediler bana hep meclis yol44
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culuğumda. Aslında bunun sebebi; yaşadığım çocukluk, içinde bulunduğum
kültür ve yol hikâyeleriyle dolu olmam.
Türkiye’nin çok yerlerinde çok farklı
kişilerle yaşadık ailemle. Çok kültürlü
ortamlarda, çok çeşitli insanlarla birlikte yaşamayı öğrendik ve bundan dolayı
her türlü alana hassasiyetimiz oldu ve

Yeni dönem de aslında
kadın vekillerin elinde
aynı ajanda var: Kadın
cinayetleri
bunlar büyük bir birikim oldu. Bu yol
hikâyelerini çok sayıda sivil toplum
kuruluşlarında çalışarak siyaset yapma
izledi. Gazeteci olarak da Türkiye’nin
her yerinde çalışma imkânım oldu. Aslında heybemi siyasetin dışından siyasete bakarak doldurdum. Aktif siyasete
İstanbul il yöneticisi olarak 2010 yılında girdim. Girerken de aslında basın ve
STK hayatımdaki gücüm biliniyordu.
Daha sonra parti meclisi, kısa bir dönem MYK üyeliği ve daha sonrasında
milletvekilliği…
CHP’deki vekiller arasında radikal
bir yerde duruyorsunuz aslında. Gezi,

kadın mücadelesi, HES’lere karşı mücadeleye dair bir sürü aslında gündem
olmayan konuları gündem yaptınız
mecliste. Bunların zorlukları neler
oldu?
M: Aslında çok zorluk yaşadığım
söylenemez çünkü bu zaten benim alanımdı. Partide marjinal olduğu düşünülen alanları ana akımın içine taşımaya
çalıştım ve belki de partinin de işine
geldi bu alanlarla ilgilenecek birini bulduk diye düşündüler. Çoğunlukla kendim seçtim ilgileneceğim alanları, parti
görevlendirmesi olmadı ama şu oldu tabii ki: Bizim vekillerimiz bu alanlarda
da var!
Partim dışında, mecliste bu tür konuların gündeme getirilmesiyle ilgili,
o erkek ve ana akım siyaset bunları
biraz fantezi olarak gördü ve bu yüzden de size biraz söz vermeyip önemsemeyebiliyorlar. Ama şunu biliyorum
ki Gezi bütün savunduklarımı ana
akımın içine soktu ve Gezi öncesi kıyıda köşede kalmış olduğu düşünülen
konular birden odak oldu. Gezi ile birlikte, çevrenin aslında bir yaşam hakkı
mücadelesi olduğu, bunların aslında
insanların temel hakları olduğu açığa
çıktı. Artık çevre denince taş ocakları,
kentsel dönüşüm hatta belki Güneydoğu’daki katırlar bile akla geliyor.

DOSYA
Peki, cezaevinden çıkıp meclise gelmek, meclisin bütün hâkim, bildik hali
arasında, hem sokakta olup hem de
mecliste farklı ses olmanın zorlukları
var mıydı?
S: İki dönem ayrıydı aslında bizim
için. İlk dönem bütün olarak durmadan
mobbinge uğradığımız bir dönemdi. Bütün partiler bir şekilde nefret söylemiyle
yaklaşıyordu bizim grubumuza ama tabii bizim başka bir yaklaşımımız vardı:
Kürt sorununun bir şekilde Türkiye’nin
sorunu olduğunu anlatmak ve çözüme
kavuşturmak. İlk dönemimizde mecliste
kendimizi anlatmakla, eylemliliklerle,
zorlu bir süreç geçirdik. Kadın olarak
bütün bunları daha farklı yaşıyorsunuz
tabii. Cezaevinden çıkan bir vekil olmak,
sürekli gündemde olmak, yaptığınız her
hareketin özellikle toplumda sert olarak
algılanacak hareketlerinizin kamuoyuna
yansıması… Sokakta bazen insanlar “A
hiç de o kadar sert değilmişsiniz.” diyor.
Aslında baş edemedikleri, daha güçlü,
net gözüken bütün kadınları milliyetçilikle yedirilmiş cinsiyetçi söylemlerle alt
etmeye çalışıyorlar. İkinci dönem daha
fazla sayıda vekille girdik ve daha fazla
kadın vekildik. O dönemde aslında savaş
iklimine girdik, hatırlarsınız. Biz buna
karşı aslında hep barış dilini savunduk;
hep sokakta hep eylemlilikte olduk. Bunun başka başka yansımaları oluyor, iktidar seni “bunlar olay çıkarıyor, sorumlu.” noktasına sürüklüyor.
Bir tarafta mevcut yasaları, kendi
avantajlı konumunu korumak isteyen bir
iktidar var ve sen buna itiraz ettikçe seni
topluma karşı, daha sert gösteriyor. “Kadın gibi değil” diyor mesela. Erkeğin izin
verdiği ölçüde kürsüyü kullanmanı bekliyor. Bizim çizgimiz daha özgürlükçü
elbette. Giderek artan bir kadın mücadelemiz var ve bunun sonucunda şu an 32
kadın vekilimiz var.
Meclisteki ise; genel kadın politikaları
ile ilgili diğer kadın vekillerle yan yana
çok gelemedik. Herkes kendi partisinin
sözünü söylemeye çalıştı ama kadın hareketinin de mücadelesiyle kadınlarla ilgili
yasaları düzenlerken yan yana gelindi.
Daha çok birlikte iş yapmak gerekiyor tabii ki, daha fazla yol arkadaşlığı yapmak.
Melda ile birlikte çok fazla yol arkadaşlığımız oldu. En son Ezidi kadınlarla ilgili
Rojava Newroz kampına gittik.
M: Birçok kişi bizim ilgilendiğimiz
konuları, ötelenecek sorunlar olarak
gördü. Biz aslında “Bu konuyla da kim
ilgilenecek” demedik, en küçük bir soruna kadar gittik. Mecliste yaptığım ilk
iş bir vegan mahkûmla ilgilenmekti ve
biliyorum ki insanlar arkamdan gülüyorlardı. Ben bunu zorluk olarak görmedim

lar, kendi parti politikalarına karşı bir harekette bulunabiliyorlar. Keza 3 kadındır
ama MHP’deki üç kadın da çok güçlü
kadınlardır.
S: AKP’de erkek egemenliğinin ne
kadar hâkim olduğunu söylemeye gerek
yok. Bütün kadınlara dair yasaları AKP
kendi kadın bakış açısından geçirerek
çıkarıyor ve dolayısıyla bir karşılığı olmayabiliyor. Özgün bir kadın bakış açısı
olmadığı için, çıkan yasalar da toplumsal
muhalefet nedeniyle çıkıyor; sokakta kadınlar mücadelede edince, muhalefetten
kadınlar kanun teklifi, soru önergesi verince. Bütün bunlara bağlı olarak bir araya gelişler daha şekilsel oldu.

hiç ama bu yaklaşım insanları yıldırıyor.
Sonradan bunun bir yaşam hakkını savunmak olduğunu anladılar. Sorunların
elbette daha kapsayıcı olanları vardı ama
bir kişiyi bile ilgilendiriyorsa o konuya
bakmak gerekir.
Kadın vekiller arasında hem cinsiyete hem de politik tutuma bağlı olarak bir dayanışma var mıydı?
M: Mecliste daha çok kadın olsun
evet ama bütün o kadınlar sizinle uyum
içerisinde çalışacak veya kadın haklarını
savunacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mecliste daha çok kadın haklarını savunacak, kadın bakış açısına sahip

Keşke mümkün olsa
da meclisteki 98 kadın
milletvekilinin içerisinde
yer alacağı meclisin kadın
politikalarını belirleyecek
bir grup kurulsa
arkadaşlar lazım. Bunun dışında uyum
içerisinde çalıştık mı derseniz, iktidar
partisinden kadınlarla uyum içerisinde
çalıştığımız söylenemez. Çünkü iktidar
partisinden kadınlar yüzde yüz kendi
partilerinin sözleri dışına çıkmıyorlar.
Çıkmayabilirler elbette ama kendi partilerinden, kadınların yaşam tarzlarına bu
denli saldırı varken, birkaç kadının da
bunu açık etmesini bekliyorsun. Sadece partilerine üye kadınları ikna etmek
için bir tampon bölge olarak kullanmamalarını bekliyorsun kadınların gündemlerini. Birlikte yasa yaptık, İstanbul
Sözleşmesi’ni imzaladık ama erkek bakanlarının, vekillerinin de kullandığı kadın haklarına yönelik dili değiştiremedik.
Bu tarafta, muhalefet partisinden kadın-

Peki, yeni döneme dair ne düşünüyorsunuz? Kadın grubu kurma önerisiyle ilgili?
M: Yeni dönem de aslında kadın vekillerin elinde aynı ajanda var: Kadın
cinayetleri. Bu dönemin önemi, bir koalisyon kurulacak olması. Tek parti “kadın
politikası budur” diyemeyeceği için belki
daha farklı bir dönem olabilir. Kadın sayısı da bu kadar artmış olduğu için de farklı
bir dönem olabilir. Kadın grubu ile ilgili
ise, CHP buna evet der ama tabii MHP ne
der bilemiyorum. AKP’li kadınlar içinse,
AKP’nin eski gücünü kaybetmiş olması
belki katılmalarında etkili olabilir.
S: Biz kadın grubuyla ilgili kadın vekillerimizle iki toplantı gerçekleştirdik.
Mecliste 20 kişi olunca bir grup kurabiliyorsunuz, partinizden ayrılıp başka bir
parti kurarak tabii… Biz aslında fiilen bir
kadın grubu kurmak ve mecliste kadın
perspektifi, kadın bakış açısını yansıtmak
istiyoruz. Keşke mümkün olsa da meclisteki 98 kadın milletvekilinin içerisinde
yer alacağı meclisin kadın politikalarını
belirleyecek bir grup kurulsa. Bu çok
mümkün gözükmüyor. Yeni dönem daha
farklı olacak Melda’nın dediği gibi, bir
koalisyon olacak ama önemli şeylerden
biri de bu koalisyonda ne kadar kadın yer
alacak. Kadın bakanlığı kurulacak mı?
Kadın yoksa hala ailenin içerisinde mi
kalacak? Bütün ihtisas komisyonlarında
kadın perspektifi olacak mı? Bunların
mücadelesini yürüteceğiz elbette.
Sonuç olarak parlamentoda bizim
hayatımızı etkileyecek yasalar çıkarılıyor; emekten, yaşam alanlarımıza, kadın
haklarından, yurttaşların geleceğine dair.
Burada önemli olan şey kendi eşitlikçi
perspektifimizi ortaya çıkarmak, yansıtmak gerekir.
Bütün bunlarla birlikte bizim Melda
ile mücadelemiz, politik hayatımız devam edecek elbette.
M: Dışarıda da mücadelemize devam
edeceğiz elbette…
feminist
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Uluslararası sularda kürtaj
Portekiz hükümeti uzun bir süre gemiyi kabul etmedi ve Savunma Bakanı bizi
“milli güvenliği” tehdit ettiğimiz gerekçesiyle iki savaş gemisiyle karşıladı
Söyleşi: Öznur Subaşı

F

eminist hareketin belki de üzerine
en çok tartıştığı, yasal kazanımlarını kaybetmemek için mücadele ettiği konulardan biri kürtaj hakkı.
Kürtaja erişim hakkının kısıtlandığı, yer
yer fiili olarak engellendiği Türkiye’de,
medikal kürtaj/tıbbi düşük ve buna bağlı
olarak Women on Waves/Web, aslında
ne olduğunu yeni yeni öğrendiğimiz,
anlamaya çalıştığımız bir alan. WOW
ekibinden Hazal Atay ile hem geminin
yolculuğunun nasıl başladığını ve şu an
neler yaptıklarını hem de medikal kürtajın nasıl bir yöntem olduğunu konuştuk.
Öncelikle Women on Waves ile nasıl tanıştığından bize biraz bahsedebilir misin?
Hazal: WOW ekibiyle Türkiye’de
kürtaj tartışmalarının yaşandığı 2011 yılında, İstanbul’da onların da katıldığı bir
eylemde tanıştım. Oldukça tesadüfi bir
tanışmaydı. 2012 yılında Fas’a bir gemi
kampanyası düzenliyorlardı ve ben de bu
kampanyayla ekibe dâhil oldum.
Geminin macerasından da bahsedebilir misin biraz? Hangi ülkede
başladı bu yolculuk? Kürtajın yasak
olması üzerine ortaya çıktığını biraz
da olsa biliyoruz; yasal sorunlar yaşandı mı? Nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz?
Kürtaj gemisi, kürtajın kısıtlı olduğu
ülkelere seyahat edip istenmeyen gebeliği olan kadınlara uluslararası sularda medikal kürtaj hizmeti sağlayan bir
kampanya. Devletler kürtaj hizmetlerini
kısıtlasa da kadınlar için kürtajın erişebilir olabileceği yerler var: Uluslararası
sular! Uluslararası sularda seyahat eden
her gemi, kendi kayıtlı olduğu ülkenin
yasalarına bağlı olduğundan, gebeliklerini sonlandırmak isteyen kadınlara
Hollanda’ya kayıtlı bir gemiyle bu hizmeti yasal çerçevede vermek mümkün.
Dublin Kürtaj Hakkı ve Cork Kadının Seçme Hakkı Grubu’nun davetiyle, 2001’de ilk kürtaj gemisi yolculuğu
İrlanda’ya yapıldı. İrlanda’ya gidilmesinin başlıca nedenleri; İrlanda’nın Avrupa Birliği içinde olup kürtaj hakkının tanınmadığı nadir ülkelerden biri olmasının yanı sıra, buradaki kadın hareketinin
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(...) kürtajın yasal olduğu
ülkelerde bile kürtaja
erişim sorunu çoğunlukla
devam etmekte
bu konuda uzun süre mücadele vermiş
olmasıydı.
Gemi Rotterdam’dan yola çıkacaktı
ve İrlanda’ya varmanın yalnızca iki gün
sürüyor olması da bir avantajdı. Medikal
kürtaj uygulamasında bir kliniğe gerek
olmasa da yasal gerekçeleri yerine getirmek amacıyla bir mobil klinik de inşa
ettik ve İrlanda yolculuğumuz başladı.
Bir Hollanda gemisi olarak, Hollanda
yasaları gereğince, yalnızca 45 günü
geçkin gebeliklerin sonlandırılması için
tıbbi lisans almak gerekiyordu ve biz
daha erken gebeliklere müdahale edeceğimizden lisans almamıştık. İrlanda basını lisansımızın olmadığı ve kürtaj yapma
yetkimizin bulunmadığına dair söylentiler yaymaya başladı. Bunun üzerine, bize
başvuran kadınları riske atmamak adına,
kürtaj yapmayacağımızı açıklamak zorunda kaldık. Vardığımızda yaklaşık 80
başvuru almıştık ve beş gün içinde başvuruların sayısı 300’ü buldu. Bu sayıyı beklemiyorduk ve yanımızda yeterince ilaç
yoktu. Hem yasal sebeplerden hem de
teknik yetersizlikten, başvuran kadınları
İngiltere’deki kliniklere yönlendirmek
zorunda kaldık. Kampanya yola çıkış
amacına ulaşamasa da büyük ses getirdi.
Belki de en önemlisi, yalnızca kadınlara
ait bir sorun olarak görülen ve hatta çoğu
zaman görünmeyen kürtaj, oldukça görünür bir hal aldı. Gemi İrlanda’da 10 gün
kaldı ve hizmet veremeden döndü. Ancak

kürtaj yapılmasa dahi bu iddiayla bir geminin ülkede olması önemli tartışmalar
yarattı. Hollanda’ya döndüğümüzde ise,
Sağlık Bakanlığı tıbbi lisans konusunda
yetkimiz olduğu sonucuna vardı ve diğer
gemi kampanyalarıyla devam ettik.
2003’te Polonya, 2004’te Portekiz ve
2008’de İspanya’ya gittik. İrlanda kampanyasından aldığımız derslerle, diğer
kampanyalarımız daha başarılı oldu ve
kadınlara yardım ulaştırabildik. Portekiz
hükümeti uzun bir süre gemiyi ulusal sularına kabul etmedi ve Savunma Bakanı
bizi “milli güvenliği” tehdit ettiğimiz gerekçesiyle iki adet savaş gemisiyle karşıladı. Ancak; Dünya Sağlık Örgütü’nün
Zorunlu İlaçlar Listesi’nde yer alan
medikal kürtaj haplarının olduğu geminin güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu
ispatlayamadılar ve kampanya amacına ulaştı. Uzun tartışmalar ve mücadele
sonucunda, 2007’de Portekiz’de kürtaj
10. haftaya kadar yasallaştırıldı. 2009’da
AİHM’de Portekiz hükümetinin ifade ve
seyahat özgürlüğümüzü ihlal ettiği gerekçesiyle bir dava açtık ve kazandık.
Yine 2008’deki İspanya kampanyası
sonrası, 2010’da İspanya’da kürtaj yasası
meclisten geçti. Bu yasaların arkasında,
yerelde oldukça örgütlü ve enternasyonalist dayanışma içinde olan önemli bir kadın hareketi ve dayanışması vardı. Sanıyorum ki yasaların yanında ve arkasında,
kadın dayanışması da oldukça önemli bir
yer tutuyor. Gemi kampanyaları sırasında,
karşıt grupların gösterileri ve saldırılarıyla karşılaştık. Ancak her seferinde kürtajın
bir pazarlık konusu olmadığını; bir realite
olduğunu dile getirdik. Önemli olan karşıt
gruplara ve devletlere rağmen, alternatif
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politikalar üreteceğimiz yasal zeminleri
sağlamak ve kadınların hayatına dokunan
eylemler içerisinde olmak.
Peki haplardan biraz bahsedebilir misin? Çoğunlukla yasak ilaçlar
mı veya bu hapın medikal kürtaj için
kullanılıyor olması hapların yasaklanmasına sebep oluyor mu? Türkiye’de
ilaçların kullanımına ilişkin durum
nasıl?
Medikal kürtaj, Mifepriston ve Misoprostol isimli iki ilacın kullanımıyla
gerçekleşen, cerrahi olmayan bir kürtaj
yöntemidir. Mifepriston gebeliğin devamı için gerekli olan hormonun salgılanmasını önler. Misoprostol ise uterusun
kasılmasına sebebiyet vererek gebeliğin
sonlanmasını sağlar. Misoprostol bu özelliği sebebiyle, doğum sonrası uterusun temizlenmesinde ve mide ülseri tedavisinde
de kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, 2005’ten
beri Dünya Sağlık Örgütü’nün zorunlu
ilaçlar listesindeler. Yine Dünya Sağlık
Örgütü’nün yayınladığı bir “medikal kürtaj protokolü” mevcut. Gebeliğin 12. haftasına kadar kullanıldığında risk düşük olduğundan, Avrupa’da erken gebeliklerin
çoğu bu yöntemle sonlandırılmakta.
Türkiye’de Misoprostol 2012’ye kadar mevcuttu, bu tarihten sonra eczane
stoklarından toplatıldı. Doğum sonrası tedavide de kullanıldığından yasaklanmadı ama sınırlı sayıda ve yalnızca
hastanelere ruhsatlandırıldı. Bununla
birlikte, Türkiye’de medikal kürtajın uygulanmasına yönelik klinik araştırmalar
da yapıldı.
Türkiye’de de kürtajın fiili olarak
yasaklanmasından sonra daha çok
araştırmaya başladık farklı, güvenli
kürtaj yollarını. Bize biraz medikal
kürtajın ne olduğundan, yaygın bir
yöntem olup olmadığından bahsedebilir misin?
Medikal kürtaj ya da tıbbi düşük, düşüğün ilaçlarla tetiklenmesidir. Kuzey
Avrupa ülkelerinde, kürtajların %70’inden fazlası artık bu yöntemle gerçekleştiriliyor. İlaçların ucuz olması ve bir
komplikasyon olmadığı sürece cerrahi
müdahalenin gerekmemesi, kürtaja erişimin kolaylaşması açısından da önemli
bir alternatif sunuyor. Çünkü, kürtajın
yasal olduğu ülkelerde bile kürtaja erişim
sorunu çoğunlukla devam etmekte. Kürtaj yasal olsa da birçok kadının bu talebi
reddediliyor. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz neoliberal özelleştirme dalgasıyla, cerrahi kürtaj özel hastanelerde
oldukça yüksek fiyatlara yapılıyor. Şehir
merkezlerinde bu fiyatı karşılayabilenlere sağlanan kürtaj hakkı, kırsalda hak
olmaktan çıkıyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında, WOW ekibi olarak Suriyeli mülteci kadınlarla bir
dayanışma kampanyası düzenledik. Burada da kadınların kürtaja erişiminin engellendiğini ve doğurganlıklarını düzenleme haklarının gasp edildiğini gördük.
Bu anlamda kısıtlamalar en çok alt gelir
gruplarından gelen, güvencesiz kadınları
etkilemekte. Medikal kürtaj, kadınların
kendi kendilerine de yapabilecekleri güvenli bir prosedür olduğundan, kadınların bedensel özerkliklerini kazanmaları
için de önemli bir talep ve uygulama.
Son olarak haplara nasıl erişebileceğimizle ilgili de bilgi verebilir misin?
Drone ile hap gönderimi mesela, son
zamanlarda bir hayli gündem oldu…
Türkiye’de eczane stoklarından toplatıldığı için bu ilaçlara erişmek zor; ancak
istenmeyen gebeliği olan kadınlar WOW
servisine yardım talebinde bulunabilirler.
WOW gemi kampanyalarından sonra

Medikal kürtaj, kadınların
kendi kendilerine de
yapabilecekleri güvenli
bir prosedür olduğundan,
kadınların bedensel
özerkliklerini kazanmaları
için önemli bir talep
ve uygulama
aldığımız yardım taleplerine cevap verebilmek adına, Women on Web yardım
servisi kuruldu. Gemi kampanyaları kısıtlı sayıda kadına ulaşmamızı sağlıyorken, bir teletıp servisi daha fazla kadının
bize ulaşmasını sağladı. Teletıp - yani
internet veya telefon üzerinden uzaktan
tedavi- zaten Dünya Sağlık Örgütü tarafından özellikle de salgın hastalıkla-

rın tedavisinde kullanılan bir yöntemdi.
Bilimsel araştırmaların medikal kürtajın
güvenliği konusunda verdiği sonuçlara
dayanarak bu yöntemi medikal kürtaj uygulaması için kullanmaya başladık. Bu
servis, kadınların taleplerini tıbbi bir ekibe yönlendirip doktor onayıyla, kadınların medikal kürtaj haplarına ulaşmasını
sağlamakta. WOW servisi yalnızca dokuz haftaya kadar gebelikler konusunda
yardım taleplerine cevap verebilmekte.
Medikal kürtajla ilgili her türlü bilgiye
www.womenonweb.org web sitesinden
erişmek mümkün. Başvurularını tamamlayanlar bir doktora yönlendiriliyor ve
doktorun reçeteli onayıyla ilaçların gönderimi gerçekleşiyor. Bu süreçte ve sonrasında WOW yardım masası; ilaçların
kullanımı, beklenenler ve diğer konularda destek vermeye devam ediyor.
Pek çok ülkenin Gümrük nizamnamesi kişisel kullanım amaçlı ilaç gönderimini mümkün kılıyor. Dağıtım amacı
gütmediğiniz sürece, kendi kullanımınız
için ilaç tedarik edebilmektesiniz. Haziran ayında yeni bir kampanya olarak
ilaçların gönderiminde insansız hava
araçları, drone’lar kullanmaya başladık.
Bu elbette sembolik bir kampanya; ancak
mevcut kürtaj yasalarının absürdlüğünü
ve kadınların kendi bedenlerini kontrol
etmekteki kararlılığını göstermesi açısından önemli oldu. Almanya’dan gönderilen drone’lar, Polonya’dan yardım
servisimize başvuran iki kadına ilaçları
götürdü ve kadınlar böylece güvenli kürtaj hizmetine erişmiş oldular. Tıpkı uluslararası sular gibi, gökyüzü de bize yeni
özgür alanlar sunabiliyor. Kadınların genellikle bilim ve teknoloji gibi erkek egemen alanlardan dışlandığını göz önünde
bulundurursak, internetin ve yüksek teknolojinin kullanıldığı bu tarz eylemler
genel algıları da sarsıyor aslında.
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Yaban (Wild): Bir kendine dönüş hikayesi
Neden ekonomik bağımsızlık ve kendine “ait olan” hayat sayesinde değil de,
çıktığı bu yolculukla iyileşiyor Cheryl?
Gülhan Davarcı
Yuvaya kavuşmak nedir? Geri
dönmek, anımsadığımız yere gitmek
içgüdüsüdür. Kişinin ister karanlıkta,
isterse gün ışığında olsun, evinin yolunu
bulma yeteneğidir. Hepimiz eve nasıl
döneceğimizi biliriz. Ne kadar uzun
sürmüş olursa olsun, yolumuzu buluruz.
Gecenin içinden, acayip topraklardan,
yabancı kabileler arasından haritasız
geçer ve yol boyunca karşılaştığımız
tuhaf kişilere sorarız: Yol hangisidir?1

Y

aban (Wild), Cheryl Strayed'in
2012'de yayınlanan anı kitabının temel alındığı, Jean-Marc
Vallee'nın yönetmenliğini yaptığı, başrolde ise Reese Witherspoon'u gördüğümüz bir uyarlama. Filmin baş kahramanı
Cheryl Strayed, çok sevdiği annesinin
ölümüyle derin bir sarsıntı geçirmiş;
akabinde uyuşturucu bağımlısı olmuş ve
sonunda evliliğini de bitirmiştir. Cheryl,
annesi Bobbi'nin hatıraları başta olmak
üzere, geçmişin kabuslarıyla boğuşurken; sırt çantasını alıp, Amerika'nın en
uzun, zorlu ve tehlikeli bölgelerinden
biri olan Pasifik Crest Yolu'nda tek başına yürüme kararı alır. Hikayenin gerçek kahramanının aktardığı gibi, Pasifik
Crest Yolu’nu 94 günde yürümek
büyük fiziksel bir girişim olduğu
kadar ruhani bir seyahattir.
1995 yılının Haziran ayında, yeni boşanmış olarak, Pasifik Crest Yolu'nu yürümek için
Minneapolis'ten ayrılan Cheryl;
doğa yürüyüşü konusunda hiçbir
deneyimi olmamasına rağmen, Güney Kaliforniya'daki Mojava çölünde başlar yürüyüşüne. Yürüyüş
boyunca çocukluğuna, annesine,
evliliğine, uyuşturucu bağımlısı olduğu günlere, kısaca annesinin ölümünden öncesi ve sonrası diye ikiye
ayırabileceğimiz hayatına dair görüntüler geçer aklından. Yol boyunca, bir çiftçiyle, kendisi gibi doğa
yürüyüşüne çıkmış diğer insanlarla
karşılaşır. Böylesine zorlu bir yolculukta kadın yürüyüşçü olarak kolayca tahmin edebileceğimiz zorluklarla karşılaşır. 15 Eylül’de, Bridge of
Gods (Tanrılar Köprüsü)’a ulaşır.
Yolculuk burada bitmiştir.
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Acının doğada sağaltılması kültür tarihimiz için hiç de yeni bir konu ve pratik
olmasa da, filmin sonunda Cheryl’in yaşadığı hayattan, yaptığı “hatalardan” pişman olmaması içimizi rahatlatır. Neyse
ki film, bize doğada arınmış/temizlenmiş
bir kadın figürü sunmaz.
Virginia Woolf, 1929 yılında yayınlanan Kendine Ait Bir Oda adlı kitabıyla,
erkeklere neden büyük kadın yazarlar
çıkmadığının cevabını vermekten öte,
kadınların kendilerine ait bir kültür yaratmak için kendine ait bir odaları olmaları
gerektiğini, kendine ait bir hayatın yolunun da kendine ait bir cüzdandan geçtiğini anlatarak kadınlara yol gösteriyordu.
O yolu gösteren Woolf'a ve o yola
girmemiz için yazan ve eyleyen onca kadına çok şey borçlu olmamıza rağmen,
kaç kere "keşke her şey kendine ait bir
ekonomi yaratıp kendine ait bir ev ve
hayat edinmekten ibaret olsaydı" demişizdir. Elbette bunun azımsanacak bir
kazanım olmadığının hepimiz farkındayızdır. Fakat işler o kadar kolaysa, filmin
ana karakteri Cheryl Strayed, zaten sahip
olduğu o odaya dönmek için neden çölde
1100 mil yol kat etmek zorunda kalsın?
Yaralarını onarmak ve acılarını unutmak
için Cheryl'in çıktığı yolculuk bize neyi
anlatıyor? Neden ekonomik bağımsızlık
ve “kendine ait olan” hayat sayesinde

Feminizm, içinden
sıyrılmaya çalıştığımız
geleneksel rollerin yerine
konulacak bir şey değil, o
rollerin olmaması haline
ulaşabilmemiz için bir
yoldur
değil de, çıktığı bu yolculukla iyileşiyor
Cheryl?
Cheryl kendini feminist olarak tanımlar. Yolculuğu boyunca Emily Dickinson,
Adrianne Rich gibi şairleri okuması ona
dair önemli ipuçları verir. Annesi, bu kimliği edinmesinde etkili olmuştur. Alkolik
ve kendisine şiddet uygulayan kocasından ayrıldıktan sonra, anne, iki çocuğu
ile tek başına yaşar. Çocuklarını büyüttükten sonra, okula kaydolur. Yaşam dolu
bir kadındır; bütün olumsuz koşullarına
rağmen mağduriyeti bir kimlik olarak sahiplenmez. Peki onca hayat deneyimine
ve farkındalığa rağmen, Cheryl’in sıkıntısını çektiği şey nedir? Cheryl, annesi ile
birlikte neyi kaybetmiştir?
Kendine ait bir oda ve cüzdanın haricinde, kadınların kendilerine ait içsel bir
odaya sahip olmaları gerekir. Kendine ait
içsel bir odadan kastım, kendi kendine
yeterlilik, tam bir benlik halidir. Feminizm, kadınlar için sadece bir araç
görevindedir. Feminizm, içinden
sıyrılmaya çalıştığımız geleneksel
rollerin yerine konulacak bir şey
değil, o rollerin olmaması haline ulaşabilmemiz için bir yoldur.
Cheryl, annesi ile birlikte hayatının temel dayanağını kaybetmiş
ve yerine onu uzun vadede mutlu
etmeyecek deneyimler koymuştur,
o deneyimlerin kendisi tek başına
anlamsız olmasa da. Cheryl’nin ihtiyaç duyduğu ve onu uzun bir yürüyüşe çıkaran motivasyon, evini
bulma isteğidir.
Cheryl’in 1100 millik yürüyüşünü metaforik olarak da düşünebiliriz. Her kadın hayatında en az
bir kez kalbinde tek başına uzun bir
yürüyüşe çıkmalı ve sadece kendisine ait olan evi kurmalıdır.
Clarissa Pinkola Estes, Kurtlarla Koşan Kadınlar, Ayrıntı Yayınları,
2010, s. 318
1
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Kadınların masalsı hareketi
Masalların kurgusu, kadınları edilgen ve hareketsiz kılmaya yönelik dersler
vermeye dönüktür; kıssadan hisse çıkarmamız beklenir
Suzan Saner - Yeşim Dinçer

M

asallarda kadınların gönüllü
olarak evden uzaklaştıkları
seyrek görülür. Erkek kahraman kısmetini bulmak, iktidara kavuşmak ya da sırf merakını tatmin için hareket halindeyken, kadın kahraman ya sabittir ya da kendi rızası ve isteği dışında
zorunlu bir yolculuğa çıkmıştır. Kulede
kilitli kalan Rapunzel’i, yüzyıl uyuyan
Gül Goncası’nı, müzevir ayna yüzünden yerinden yurdundan olan Pamuk
Prenses’i hatırlayalım. Yine de kendi
iradesiyle -geçici bir süreliğine de olsaevinden uzaklaşan, tutkuları olan, özbenliğinin isteklerine “evet” diyebilen masal
kadınları da yok değil.
Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi, Küçük Denizkızı, Dans Eden On İki Prensesin verili sınırları ihlal ettiklerini, bunu
yaparken de genellikle büyünün gücüne
başvurduklarını biliyoruz. Bu davranışlarının cezasız kalmadığını da... Masalların
kurgusu, kadınları edilgen ve hareketsiz
kılmaya yönelik dersler vermeye dönüktür; kıssadan hisse çıkarmamız beklenir.
Yola çıkmaya hazırlanan kadının ya da
ergenin, başına gelebilecek olumsuzluklar hakkında baştan bir uyarı aldığını
görürüz: Hasta nenesine yiyecek götürmekte olan kırmızı başlıklı kız, annesinin
tembihine rağmen patikadan sapıp ormanda hoplaya zıplaya yürümeye başlar
ve tabii kurtla karşılaşır; bununla da yetinmeyip onunla hoşbeş eder ve kurdun
tuzağına düşer. Külkedisi (Sindrella) ise
baloya gitmeden önce iyilik perisi tarafından uyarılır: “Saat tam on ikide saraydan ayrılmalısın, çünkü gece yarısı büyü
bozulacak, altın araban eski haline, yani
balkabağına dönüşecek”. (Aynı telaş bugün de gece yarısından sonra yapılmayan
metro seferleri yüzünden yaşanıyor.)
Masallarda genç kadınlara yapılan
uyarılar çoğu zaman, yine bir kadından
(daha yaşlı bir akrabadan veya peri, cadı
gibi doğaüstü dişilerden) gelir. Karada
yaşamaya heves eden küçük denizkızının kulağını önce nenesi büker: “Denizin
içinde en büyük güzellik diye gördüğümüz pullu balık kuyruğundan yeryüzündeki insanlar tiksinir”. Ne var ki denizkızı, yüzeye yaptığı ilk yolculuktan sonra
derin sulardaki sarayını terk etmeyi aklına koymuştur. Kuyruğunu bir çift bacakla
takas etmek için kapısını çaldığı büyücü,

bu dileğinin ona felaket getireceğini söyler:
“Kuyruğundan sıyrılıp
bacaklarına
kavuştuğunda keskin bir kılıçla
kesiyorlarmış gibi azap
duyacaksın; attığın her
adım sivri iğnelere basa
basa
yürüyormuşsun
gibi sana eziyet verecek.
Ne var ki bunu kimse
fark etmeyecek; hafif ve
zarif yürüyüşüne herkes
hayran olacak.”
Moda uğruna sivri
burunlu, yüksek topuklu ayakkabı giymeyi ve
çektiği acıya hiç değilse
birkaç saat katlanmayı
denemiş olan her kadın
büyücünün ne demek istediğini anlayacaktır. Clarissa P. Estés diyor ki “[Bedenin] amacı, içindeki tini ve ruhu korumak, taşımak, desteklemek ve ateşlemek,
bellek için bir depo olmak, bizi -en üstün
psişik besin olan- duygularla doldurmaktır; bize zemin, ağırlık vermektir.”1
Oysa modern hayatta bedenimize, kendi
kendine işini yapan, ona iyi davranırsak
bize kendimizi iyi hissettirecek bir “araç”
ya da “öteki” gibi davranabiliyoruz. İyi
davransak bile, bir köle gibi heveslerimizi yerine getirmesini talep edebiliyoruz.
Onu mermer bir heykel gibi yontarak
mükemmelleştirmeye uğraşabiliyoruz.
Küçük denizkızının kendi bedeniyle kurduğu ilişki de açıkçası pek farklı değil.
Yine Estés’e göre Sihirli Halı, masallarda bir bedeni mükemmel biçimde
simgelemektedir. İlkin çok sıradan, bazen yeni bazen de eski püsküdür, çok
da değerli olmadığı düşünülür. Ancak
üzerine oturan kişi tüylerini okşayıp
“yüksel” dediğinde, hatta bazen bir yeri
sadece düşünmekle bile, birden titrer,
yükselip havada süzülür, binen kişiyi
farklı bir yere, farklı bir bakış açısına
ve bilgiye taşır. Bedenin de bir müzik,
sevilen birinin sesini duyma ya da bir
kokuyla bizi bambaşka yerlere taşıma
yeteneğinin olması, masallar gibi büyüleyici aslında.
Çirkin Ördek Yavrusu’nun büyüyüp
güzel bir kuğuya dönüştüğü masalda,
dışlanmış olanın yolculuğuna dair ipuçları buluruz. Masalın bir yerinde buz tutmuş gölün üzerinde donan ördek yavrusu
gibi, bazen kadınlar da donup kalırlar.

Zayıf, çirkin, kabul edilemez, marjinal
olduklarına ve ne yapsalar bu gerçeğin
değişmeyeceğine inanmaya başlarlar.
Duygulardan yoksun kalırlar. Bu sırada
hiçbir şey hareket edemez, hiçbir şey
olamaz, hiçbir şey doğamaz. Devam etmek ve dayanmak ise çirkin ördek yavrusunun en büyük gücüdür, doğanın yalın
ilaçlarından biridir. Genelde bir şey hareket ediyorsa donmaz.; her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı vardır… Nihayet
buzlar erir; kendi gerçek ruhsal ailesini
arayıp bulmak, daha önce hiç olmayan
bir canlılık ve aidiyet duygusu getirir.
Kırmızı Pabuçlar masalı ise, özgün
vahşi akla sahip doğasını kaybeden, sezgileri tahrif olan kadınların, her fırsatta
türlü tuzağa ve zehre kolaylıkla atlamalarını anlatır. Nerede ya da hangi zamanda
yaşarlarsa yaşasınlar, kadınları bekleyen
kafesler vardır; kandırılarak ya da itilerek içine atılacakları çok küçük hayatlar.
Ayaklar hareketliliği ve özgürlüğü temsil
eder. (Örneğin Pamuk Prenses masalının
sonunda, üvey anneye kızgın demirden
ayakkabılar giydirilir ki hiçbir yere gidemesin.) Belki bir “ulunene”den duymuşsunuzdur: “Ayakkabısı fazla kırmızı
olanın çok dikkatli yaşaması gerekir” ya
da “Çok gezen pabuç eve bok getirir”.
Masaldaki kız, durmaksızın dans eden
şeytanın kırmızı pabuçlarından, saplantı
ve bağımlılık gibi tuzaklarda acı kayıplar
vererek, bacaklarının kesilmesi pahasına
“kurtulur”.
Masallar gizli arzuların geçici doyumunu sağlar: Boğucu işleri bir çırpıda yapıp bitiren periler bizi rahatlatır.
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Patriyarkal bağımlılık ve modern hayatın sözde bağımsızlık dayatmalarına
aynı anda maruz kalıp bocaladığımızda masalın kurtuluş mitlerine yaslanma ihtiyacı duyarız. “Beyaz atlı prens
/ Sindrella kompleksi”ne kapılıp, gelmeyeceğini bile bile beyaz atlı prensi
beklememiz bundandır. Bazen de Kurbağa Prens masalındaki prenses gibi
uzun uzun düşünürken buluruz kendimizi: Öpmesek sonsuza kadar kurbağa kalacak, öpsek eninde sonunda ne
oldum delisi olacak… Bazı kadınlarsa
kurbağa bacağı çorbasını ya da konuşan bir kurbağayı prensten daha çekici
bulabilir.

Melek Özlem Sezer’e göre, kaynağını ne kadar bireysel arzulardan almış
olursa olsun, masalların binlerce yıldır
yaşamaya devam etmesi toplumsal kabule bağlıdır: “İktidarı sorgulayan değil,
ona destek olan, fon ne kadar fantastik
olursa olsun aşk ve aile ilişkilerinde bir
kalıbı sağlamlaştırmanın ötesine geçmeyen, cinsiyetçi masallar daha fazla
yayılmış ve kemikleşmiştir.”2 Öte yandan sayıları az da olsa aykırı, toplumsal
cinsiyet rollerinin tersyüz edildiği, kadın padişahın hüküm sürdüğü Anadolu
masalları gibi “kocakarı masalları”na
da rastlanıyor. Bunların daha çok kadınların aktardığı sözlü kültür içerisinde

hayat bulduğunu tahmin etmek zor değil. Günümüzde artık klasik masalların
mağdur kadınını özgürleştiren, cinsiyetçi kalıpları kıran Malefiz gibi filmler yapılıyor, Vişnenin Cinsiyeti gibi romanlar
yazılıyor. Masal kadınlarının bize tuttuğu ayna şaşırtıcıdır, daha önce yapamadığımız şeyleri yaptırabilir; diğer
kadınlarla sokağa çıkıp “Sindrella gitme
baloya, 8 Mart’ta haydi alana!” diye bağırmak gibi.
Kaynaklar:
1
Estés, Clarissa P; Kurtlarla Koşan Kadınlar, Ayrıntı Yay., 1992, s.232
2
Sezer, Melek Özlem; Masallar ve Toplumsal Cinsiyet, Evrensel Basım, 2014, s.15

Çocukla ve kocayla “tatil”?
Pek çoğumuzun koşulları o kadar ağır ki; o koşulları barındıran yaşam kurgusunun
bütününden dışarı çıkmadıkça tatil, seyahat dediğimiz şey boştur
Dişeps

B

ir aralar TV’de bir reklam dönüyordu; tatile giden bir grup insan
otobüsün içinde eğleniyor, tatile
gittikleri için coşku had safhada fakat içlerinden orta sıradaki koltuklarda oturan
bir çift ağızları açık vaziyette uyuyor. Bir
sonraki kare otelin havuz başında; yine
acayip eğlenen tatilcileri gösteriyor
ve kamera görüntüyü geniş açıyla
aldığı havuz başından bir odanın
penceresine zumluyor; o da ne?!
Çiftimiz yatakta yine uyuyor. Üçüncü kare de aynı şekilde; deniz kenarında yüzen, top oynayan enerjik,
hevesli tatilcilerin içinde bizim çift
şezlongları şemsiyelerin, kafaları da
havluların altına çekmiş baygın bir
şekilde uyuyor. Son karede ise olay
anlaşılıyor artık; tatil bitmiş bizim
çift eve dönüyor, evin kapısı açılıyor
ve evde dedeyle nineye bırakılmış
üç çocuk!!!
Eminim kadınlar olarak pek çoğumuzun hayallerini süsleyen tatillerden biri bu!
Sadece uyumakla geçecek olsa bile
böylesi bir tatili planlamak hiç kolay değil. Bir kere koca dediğin insanla birlikte bir planlama yapmanın ne menem bir
sinir harbi olduğunu en iyi biz kadınlar
biliriz. Biz kadınlar bir kadın ve erkeğin
oluşturduğu toplamın faaliyet alanında
"birlikte" kavramının kullanılmayacağını
biliriz. O birlikte yapılan plan dediğimiz
şey erkeğin dayatması ve bizlerin yılarak
kabul etmemizdir esasen.
Siz heyecanla saatlerce iş yerinde pat-
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rondan gizli internette tüm tatil sitelerini
hatmedersiniz ve içinde pek çok inceliğin düşünüldüğü, hayallerinizi doldurduğunuz bir tatil programı oluşturmaya
çalışırsınız. Akşam evde planlarınızdan
bahsetmeye başladığınız an lafınız daha
bitmeden itiraz edilir: "Yahu ne işimiz
var bilmem nerde?" ya da "ya ne oteli,
annenlerin yazlığına gidelim işte". Oldu

canım, gidelim! Anneme iş kalmasın diye
ben kendimi paralarım, annem de beni
biraz olsun dinlendirebilmek için kendini
paralar, aradan da siz erkekler ve çocuklar tatilinizi yaparsınız. Ne anladım ben
bu tatilden?!!
Hadi diyelim anlaştınız, bir tatil planladınız; bu tatille sisteme tüm yılın yorgunluklarından arınmış, çalışmaya- sömürülmeye hazır bir karınca olarak yeniden entegre olmanız, bu tatilin öncesinde,
tatil sırasında ve sonrasında yapacağınız

işlerle mümkün mü? Ayol bavul hazırlamak ayrı bir dert, yolculuğu ayrı bir dert.
Tek başına değilsin ki, habire diğer aile
üyelerinin angaryalarıyla uğraşıyorsun!
Hadi tatil sırasında çocukların eğlencesi,
yemeği, ishali, uykusu, havuzunu vs. geçiyorum dönüşte çamaşır ve tatil sonrası
hazırlıklar kolay mı? İsteyen gitsin ama
ben almayayım!
Tüm yıl boyunca popomuza motor takılmış karınca misali (ev kadını
veya mesai kölesi olarak); evdi, işti,
çocuktu, çocuğun okuluydu, yemekti, ödemelerdi, temizlikti, gelen
giden, koş eve, koş işe, alınacaklar,
ayrılacaklar, getirilecekler, götürülecekler, toplanacaklar, dertler, hastalıklar derken 15 gün de olsa kendimizi şarj etmek için kısacık anlarda
kurduğumuz tatil hayalleri bizlere
iyi geliyor. Pek çoğumuzun koşulları o kadar ağır ki; o koşulları barındıran yaşam kurgusunun bütününden dışarı çıkmadıkça tatil, seyahat
dediğimiz şey boştur. Geçici, kandırmaca çözümler yorgunluğumuzu
arttıracak ve yaşam sevincimizi söndürmekten başka işe yaramayacaktır. Yani
demeye çalıştığım; dinlenmeye ihtiyacımız var ve o dinlenme ancak bizi yoran ne
varsa bir süreliğine de olsa hayatımızdan
çıkarmakla mümkün. Ücretli veya ücretsiz olarak emeğimizi sömüren kim ve ne
varsa onlar olmadan bir tatil için geniş bir
hayal gücüne gerek yok. Çantamızı hazırlayıp “Ben bir hafta yokum” notuyla her
şeyi evdekilere bırakmak bile bizim için
başka bir dünya olacaktır.
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Amargi dijital alemde…
2006’da Amargi’yi çıkarmaya başladığımızda, feminist hareketin kendi üzerine
düşüneceği, feminist teoriyle bağlarını pekiştireceği bir araç yaratmayı hedefliyorduk
Aksu Bora

2

006 yılından bu yana üç ayda bir
yayınladığımız Amargi Feminist
Dergi’nin 37. sayısını Haziran’da
çıkardık. Bu basılı son sayımızdı. Bir yıl
önce duyurduğumuz gibi, mali sıkıntıların
ve dağıtım işlerinin üstesinden gelemedik.
Belki webde işler daha kolay olur diye
düşündük. Aynı zamanda, uzun zamandır
derginin belkemiğini oluşturan ama pek
de görünmeyen genç ekibin öne çıkmasını, derginin sorumluluğunu devralmasını istedik. Son sayının kapağındaki “Du
bakalım”, bunun işaretiydi: Du bakalım,
dergi webde nasıl olacak. Du bakalım,
yeni ekip nasıl bir Amargi yaratacak…
2006’da Amargi’yi çıkarmaya başladığımızda, feminist hareketin kendi üzerine
düşüneceği, feminist teoriyle bağlarını
pekiştireceği bir araç yaratmayı hedefliyorduk. Bu tür hedefler, başarıldıklarında
hiç beklemediğiniz sonuçlar doğuruyorlar. Amargi için de böyle oldu. Bizim tam
olarak öngörmediğimiz bir yere evrildi,
çünkü yaşayan bir varlık yaratmıştık, bizim irademize pek de boyun eğmedi. Son
sayıda yayınladığımız veda mektuplarını
ve amargibenimiçin etiketi altında yazılanları arka arkaya okuyunca, “Amargi
canlısı”nın neye benzediğine ilişkin bir fikir edinebiliyor insan: Kadınları yazmaya
cesaretlendirmiş, kendi dillerini bulmaları
için ellerinden tutmuş, kişiselin politikasını birlikte yaratmanın yollarını aramış.
Biraz kız kardeş gibi, biraz arkadaş, sır-

daş… “Amargi benim bir şeyim. Neyim
bilmiyorum ama benim bir şeyim olduğunu iyice biliyorum” diyen kadın, muhtemelen buna işaret ediyor. Ve tabii ki o da
Amargi’nin “bir şeyi”. Galiba Amargi’yi
Amargi yapan, bu karşılıklı “bir şeyi
olma” hali. Onu canlı bir varlık kılan.
Bunu nasıl yaptık, bir formülü var
mıydı, bilmiyorum. Pek kontrol edilebilir
süreçler değildir bunlar. Ama neyi yapmadığımızı biliyorum: “Asgari müşterek” denen şeye pek yüz vermedik, bunun vasatlığın garantisi olduğunu tahmin ettik. Bu
yüzden de çok beğenmediğimiz, tartışmalı
yazıları (ve çevirileri) yayınlamaktan korkmadık. Bunu “farklılıklara kucak açmak”
olarak görmedik, yayınladığımız her ya-

zının, her fotoğrafın, her çizginin üzerine
düşündük, tartıştık, onları kendi dilimize,
kendi rengimize kattık. Bir dostumuzun
söylediği gibi “dünyayı açarak anlamaya
çalıştık, kapatarak değil”.
Dünyayı açmanın bir yolu da, onun
türlü çeşitli yüzünü bildik siyasetin düz diline tercüme etmeden, kendi varlığı içinde
anlamaya çalışmaktır. Bu epeyce zor bir
işti ama Kıskançlık, Affetmek, Alınganlık,
Masallar… gibi dosyalarda bunu yapmaya
çalıştık. Hakikate ancak dünyanın kendi
diliyle konuşmasına izin vererek yaklaşabileceğimiz sezgisiyle... Dünyanın diline
kulak vermenin kadim bir kadınlık becerisi olduğunu hatırlayarak… Bu sebeple,
kelimelerin yetmediği anlamlar olduğunu
aklımızda tuttuk; fotoğraflara, çizimlere,
sayfa düzenine giderek daha fazla önem
verdik. Dergiyi yayınlamaya devam edebilseydik, belki de sadece imajlardan oluşan bir Amargi’ye varacaktık!
Dergiyi sadece bir sonuç olarak görmedik. Sürece de derginin kendisi kadar önem
verdik. Her sayının içeriğiyle ilgili yaptığımız tartışma toplantıları, yazışmalarımız,
bazen bir bölümü yeni gelen arkadaşlara
devredip ne yapabildiklerini birlikte görmemiz, bazen hiç aklımızda olmayan meseleleri bir okurumuzun dürtüklemesiyle
konu etmemiz, bununla ilgiliydi.
Çok şeye heves ettik, bir kısmını yapabildik. Yapamadıklarımız heves olarak
kaldı içimizde. Kim bilir, belki birileri alır
bu hevesi, yeni dergiler, yeni hikayeler
yazar. Du bakalım.

Ağlayan gelin - ters lale
Çünkü Hripsime de kendi kaderini kabul etmiyordu, ters lalenin doğaya karşı çıkışı
ve yer çekimine ters duruşu gibi o da itiraz ediyor, mücadele ediyordu
Söyleşi: Özlem Kaya
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anatçı, sanat terapisti ve okutman
Anita Toutikian 24 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında DEPO’da anneannesi Hripsime Sarkisyan’ın nakışlarını ve o nakışlardaki ifadelere dair kendi
sanatsal yorumlarını “N’Akışlar” başlığı
altında sergiledi. Hripsime hem 1915
soykırımını hem 1938 Dersim katliamını yaşamış bir Ermeni. 1908 civarında
Dersim yöresindeki Ergan (Yergayn Inguzik) köyünde doğuyor. Köyün bugünkü adı Geçimli. 1915 Ermeni soykırımı
sırasında babasının erkek kardeşleriyle
birlikte saklandığı mağarayı tek bilen kişi
olarak onlara her gün yemek götürmek
için uzun bir yol yürüyor. Hripsime’yi
izleyen İbrahim Ağa, babası Sarkis’i ve
oğullarını Hripsime’yi takip ederek buluyor ve öldürüyor. Hripsime bunu hiç
atlatamıyor, Anita’nın deyişiyle “O gün
bir adama dönüşüyor”. Yine Anita’nın
anlatımıyla “öldürülme sırası kadın ve
çocuklara geldiğinde” Hripsime de kardeşleriyle birlikte kendini dağlara vuruyor. O “yolculuk”tan sadece dört kişi
hayatta kalıyor: Hripsime, annesi Kohar,
kız kardeşi Aghavni ve erkek kardeşi Toros. 1915 soykırımında kaybettiği babasının, erkek ve kız kardeşlerinin, dede,
nine ve amcalarının acısını atlatamayan
Hripsime, 1938 Dersim katliamına giden
süreçte 1930’ların başında annesinin ve
erkek kardeşinin Halep’e taşınmasından
da çok etkileniyor ve 1938 sonrasında
kocasıyla uzak köylere sürgün olarak gitmek zorunda kalıyor. Tüm bu yaşananların etkisini tarif etmek epey zor.
Anita Toutikian sergide anneannesi
Hripsime’nin nakışlarına yer veriyor ve
bir videoda da onları nasıl okuduğunu
anlatıyor. Böylelikle bizleri, anneannesinin yıpranmış kumaş parçalarına işlenmiş hikâyesinin ayrıntılarına yakından
bakmaya ve dokuduğu rengarenk ipliklerden yükselen feryadına kulak vermeye
davet ediyor. Anita’yla sergi ve Hripsime
üzerine konuştuk.
Kadınlar, savaş, çatışma dönemlerinin geride kalanları olarak neler
yaşandığını anlatma görevini de üstleniyorlar. Hripsime de bunu yapıyor
muydu?
Anita: Ben Hripsime’yle yaşamadım.
Ancak onun muhteşem bir hikâye anla52
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tıcısı olduğunu biliyorum. Tabii sadece
kendi çocuklarına anlatıyor, başka kimseye anlatmıyordu. Onun anneme anlattıklarını ben de annemden dinledim. Küçükken bunların herkesin başından geçen
şeyler olduğunu düşünüyordum. Çevremizdeki herkes aynı şeyi yaşamıştı çünkü
hep Ermenilerin olduğu yerlerde yaşadık.
Nakışlar Hripsime’nin neler yaşadığını anlattığı ayrı bir kanal mıydı
yoksa kelimelerle anlatamadıklarını
işlediği araçlar mıydı sence?
Aslında o bir hikâye anlattığının farkında değildi. Ancak elleri bilinçaltının
yönlendirmesiyle hikâyeleri işliyorlardı.

Ben insanları soykırım
felaketini yaşamış bu
kadının, iç dünyasına
yolculuk yapmaları için
yönlendirmek istedim
Başlarda ben de o nakışlarda birtakım
hikâyeler olduğunun farkında değildim. Zaman içinde onlara daha dikkatli
bakmaya başladım. Uluslararası alanda
nakışlar ve el işlemeleriyle ilgili yazılanları okudum. Ama anneanneminki
okuduğum herhangi bir teoriyle eşleşmiyordu. Sonra internette Hripsime’nin
yaşadığı toprakları araştırmaya başladım.
Dersim’i, Ergan’ı okumaya ve araştırmaya başladım. Nakışlarda gördüklerim,
internette bulduğum bu bölgelerin gö-

rüntülerine çok benziyordu. Çok çarpıcıydı. Sonra da annemin bana anlattığı
hikâyeler bir bir aklıma gelmeye başladı.
Bir nevi bildiğim hikâyelerle, nakışlarda
bulunan sembolleri ilişkilendiriyordum.
Sergideki videonun sonunda anneannenden özür diliyorsun, çünkü
Hripsime anlattığı tüm hikâyeleri
“kimseye anlatmayın” diyerek anlatıyor çocuklarına. Sen de onu dinlemediğin için özür diliyorsun ve “yapmam
gerekiyordu” diyorsun. Yaşananları
anlatma sorumluluğu kimin sence?
Onun başkalarına anlatmamasının
ve bize de anlatmayın demesinin nedeni
korkuydu. Hiçbir Ermeni yaşananı açıkça anlatamaz, hele İstanbul’da oturanların
çoğunluğu ailelerinin yaşadıklarını anlatamaz, Ermeni olduklarını bile saklayanlar
var. Ben İstanbul’da büyümedim, Beyrut’taydım ve hâlâ oradayım. Orası anlatmanın mekânı, büyük bir Ermeni topluluğu yaşıyor Beyrut’ta ayrıca Ortadoğu’daki
tek yarı Hristiyan ülke. Bizim konuşabilme, anlatabilme özgürlüğümüz vardı, herkes zaten biliyordu ve konuşuyordu.
Hripsime sadece çocuklarıyla konuşuyormuş, aslında bazen kadınlar
onlara bile anlatmamayı seçebiliyor.
Sence Hripsime neden çocuklarına anlatmayı seçmiş?
Hripsime çok cesur bir kadındı. Hayat
hikâyesinde de bunu görebiliyoruz, anne
ve baba tarafından köklü ailelerden geliyordu, bu köklü gelenek ve kendi kim-

liğine duyduğu güven ona anlatmak için
bir güç verdi diye düşünüyorum.
1915 de, 1938 de tüm aileyi dünyanın dört bir yanına dağıtmış. Bunlar
kendi kararınızla yaptığınız yolculuklar değil elbette. Bu yolculukların
ailenizdeki çoğu kadın olan, hayatta
kalanlar üzerindeki etkisi ne oldu?
Ermeniler bu kaderi paylaştılar. Herkes dünyanın bir ucuna dağıldı, sürüldü. Öldürülenler de kayıp, ne bir mezar
var, ne de bir hatıra. Evler yıkıldı, kalanlara da el konuldu. Memleketlerinde
yaşamak mümkün olmamaya başladı.
Dünyanın başka bir yerinde olmak bu
durumun doğal bir sonucuydu. Nasıl
etkilediğini söylemek zor ama burada
kalabilmiş olsak çok daha iyi olurdu.
Burası bizim memleketimiz, atalarımızın toprağı, geleneklerimiz buralara
dayanıyor. Soykırım hayatta kalanları
da öldürdü aslında, hepimiz psikolojik
olarak öldük, kendimizden, dilimizden
utanır olduk, bunları savunamadığımız
için utanır olduk. Bu acı, suçluluk ve
utançla yüzleşmek 100 yıl sürdü. Ve sonunda konuşmaya başladık.
Anneannene geri dönersek, onu
demir kadın olarak tanımlıyorsun.
Ancak bir gün geliyor ve durduramayacağınız şekilde ağlamaya başlıyor
Hripsime, neden?
Anneannem dirençli bir kadındı ancak

bunun da sonsuza kadar sürmesi beklenemezdi. Hele hele benzer bir acıyı ikinci kez yaşamanın etkisi daha ağır oluyor.
20 yıl bir şekilde hayatta kalmışsın, sonra
bir kere daha aynı şeyle karşılaşıyorsun.
Soykırımdan kurtulan annesi ve kardeşi
1938 döneminde Halep’e kaçtıklarında
Hripsime bundan çok kötü etkileniyor.
Sana aktarılan Hripsime’nin dayanma ve hayatta kalma hikâyeleri
miydi yaşadığı acılar mıydı?
Anlatılan
hikâyeler
genellikle
Hripsime’nin ne kadar güçlü olduğu ve
yaşadıklarının ne kadar haksız olduğu
üzerineydi. Yani iki ana tema vardı: O
çok güçlüydü, onlar çok kötüydü.
Senin Hripsime’nin otoportresi olarak gördüğün ve ağlayan gelin olarak
bilinen ters lalenin işlendiği nakış, tam
da konuştuğumuz acı ve ayakta kalma
hikâyesini birleştiriyor...
Dersim’e özgü bu ters lalenin
ismi, ağlayan gelin. Bu nakışı görünce
Hripsime’nin de hem ağlayan bir gelin
hem de ters lale olduğunu düşündüm.
Çünkü Hripsime de kendi kaderini kabul
etmiyordu, ters lalenin doğaya karşı çıkışı ve yer çekimine ters duruşu gibi o da
itiraz ediyor, mücadele ediyordu.
Son olarak, bu nakışları okuyuşunda senin kendi deneyiminin etkisi nedir?

Hripsime bunları işlerken ne yaptığını
bilmiyordu, ben de şu an bunları okurken
ne yaptığımı, ne kadar kendimi kattığımı
bilmiyorum. Sanat terapisti olarak deneyimim bu eşleşmeleri yapmama yardımcı oluyor. Bu hikâyeleri uydurmuyorum. Bu nakışlarla ilişkilendirdiğim her
hikâye Hripsime’nin hayatına dair bana
anlatılan hikâyelerdi.
Eklemek istediğin...
Soykırıma dair konuşurken, hep birtakım sayılardan bahsediyoruz. Ne kadar
insan öldü, ne kadar insan nerede yaşıyordu, kaç kişi sürüldü vs. Ben insanları,
soykırım felaketini yaşamış bu kadının iç
dünyasına yolculuk yapmaları için yönlendirmek istedim. Soykırımın 100. yılında İstanbul’da bir sergide olmak ayrıca önemli. Burada soykırımı ve etkilerini
duymaya alışkın olmayan pek çok insan
var. Eğer insanlar bu bireysel acıyı anlayabilirlerse gerçekte ne olduğunu anlayabilirler. Kadınlarla erkeklerin kendi iç
dünyalarını farklı şekillerde yansıtıp yansıtmadıklarını bilmiyorum. Anneannem
bu nakışları işliyordu, sonra da evin farklı yerlerinde kullanılması için birilerine
veriyordu. Bu bir nevi duygularını ortaya
çıkardığı nakışlar için özür dilemek gibi,
onları kullanılabilmesi için birilerine veriyor. Kadınlar kendi duygularını ortaya
koyarken de bunu kullanılabilir bir hale
getiriyorlar.

Bir seçim deneyimi: Vesikalılarla
feministlerin buluşması
İstiklal’den Zürafa sokağa
yürüme mesafesi yarım
saat. “En diptekiler”le
“üsttekiler”in kader
ortaklığı ise bir ömür
Lale Bakırezer

2

Fotoğraf: Nilgün Yurdalan

2 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, İstanbul 1. ve 2. Bölgeden Ayşe
Tükrükçü ve Saliha Ermez adaylıklarını açıkladıklarında bir grup feminist kadın kendileriyle görüşmeye gitti.
Görüşmenin olumlu geçmesinin ardından kampanyaya destek veren bazı feminist grup ve kadınlarla bir kampanya başlatılmış oldu. "Vesikalı kadınlar" olarak,
Ayşe Tükrükçü ve Saliha Ermez'in, toplumdaki “iffetsiz” kadın algısını sarsmaları, genel geçer iki yüzlü ahlak anlayışıfeminist
politika
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nı ters yüz eden vurucu söylemleri ve hak
mücadeleleri bizzat bu seçimin gerçek
özneleri olmaları dolayısıyla çok sahiciydi. Patriyarkal toplumu nasıl tanımlarsak
tanımlayalım, kadınların bedenlerine ve
emeklerine farklı biçimlerde el konulması egemenlik ilişkisi açısından farklılık
göstermez. Aile içinde harcadığımız karşılıksız emek ve bir tür cinsel sözleşme
olan evlilik aracılığıyla bedenlerimize el
koyanlarla, genelevde çalışan kadınların
emeğine ve vesika aracılığıyla bedenlerine el koyanlar, erkekler, aynı erkek egemen sistemin ortak fayda sağlayıcılardır.
Fahişelik mesleği "iffetsiz" kadınlarla
anılan "en uç"taki örnek olmasına karşın;
erkek egemen bir rejimde vesikası olmayan, genel geçer yaşam biçimlerine uymayan /uydurulmaya çalışılan kadınlar
da her zaman “iffetsiz olma” tehdidiyle
yüz yüze yaşıyor. Kadınlar üzerinden
“iyi eş”, “anne”, “iffetli-iffetsiz kadın"
vb. çeşitli kimliklerle kategorize edilerek
oluşturulan söylemlerin ve ideolojik algının, bir seçim kampanyasıyla yıkılması
mümkün değildi elbet ama ezberleri bozduğu da bir gerçekti.
Şöyle soruyordu feministler bildirilerinde: "Biz vesikasızların hayatı taciz,
tecavüz ve şiddetle, "namussuz" diye yaftalanmak ya da "geneleve düşmek" tehdidiyle örülmüyor mu?" Evet örülüyor.
Aynı zamanda beden ve emeğimize el
koyan adamlar tarafından ciddi bir ölüm
tehdidi altında yaşıyoruz. Genelevden
ayrılmak isteyen kadınlar gibi, kocalarından ve sevgililerinden ayrılmak isteyen
kadınların hayatları da erkekler tarafından tehdit ediliyor, baş kaldıranlar ise
öldürülüyor. Erkeklerin kadınlara karşı
topyekûn açtığı bu sivil savaşta kadınlar
özgürlüklerinin bedelini canlarıyla ödemeye devam ediyor.
Ölmeyen, öldürülmeyen kadınlar olarak ise, erkek egemen sistem tarafından
kuşatılan varlığımızı korumaya çalışırken
hep bir baş etme deneyimi aktarıyoruz
birbirimize. Tehlike ve saldırılara karşı
uyanık olmayı, arzu ve özgürlüklerimize
yönelen tehditler karşısında kadın dayanışmasının bazen yetersizliğini bilerek
önlemler geliştiriyoruz; sağa-sola rahatça
bakmadan hızlı adımlarla yürüyüşümüzden, otobüste oturuşumuzdan, eteğimizin
boyundan, dekoltemizin derinliğinden
başlayıp geceleri geç saatte eve dönmemeye, yüksek sesle kahkaha atmamaya
kadar öznel ve ortak pratikler geliştiriyoruz. Bu tehditler aynı zamanda mevcut iktidarlar aracılığıyla da yapılıyor. Bazen bir
fikir/yorummuş gibi ama çoğu zaman da
açıktan tehdit olarak dile getiriliyor. Bakan Cemil Çiçek’in 1990 yılında, “flört
fuhuştur, feminizm sapıklıktır” sözleri o
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dönemi anlatmakta sembolik önemdeydi.
Tıpkı bugün Tayyip Erdoğan’ın "kadın
mıdır kız mıdır?" diye sataşmasından,
yurtlarda kızlı erkekli kalınmasına, vapurdan inenlerin kıyafetlerine kadar varan cinsiyetçi müdahalelerinin bu dönem
için olduğu gibi. Tüm bu yıllar içinde,
“namuslu” kadınların nasıl olması veya
yetişmesi konusunda da siyasi erk/devletin sözlü şiddetine maruz kaldık. Dövizlerimize taşıdığımız “hepimiz yolluyuz”
sözü, kadınların maruz kaldığı muameleye karşı yürütülen kampanya ve tepkiler
arasında böylece yerini aldı.
Patriyarkal devlet, bir taraftan namus
ve iffet normlarını başta aile aracılığıyla
tüm topluma yerleştirmeye çalışırken, iki
yüzlü ahlak anlayışını da yine kadınların
bedenleri üzerinden açık ediyor. Aynı bildiride kadınlar soruyordu: "Fuhuşun müşterisi evli-bekâr, yaşlı-genç, zengin-fakir
her sınıftan, her konumdan erkekler değil
mi? Bugün Meclis'in neredeyse tamamını oluşturan erkeklerin kaçı geneleve hiç
gitmedi? Seçmen erkekler "vesikalı" diye
damgalanan kadınların hizmetinden hiç
mi yararlanmadı?" Bu kampanya, daha
önce yasal zorunluluk olmamasına karşın bir çeşit keyfi uygulama sonucu nüfus
kâğıtlarına işlenen “vesikalı” tanımının
daha fazla bilinmesine ve kimliklerden
kaldırılmasına vesile oldu. Bu kampanya

Fuhuşun müşterisi
evli-bekâr, yaşlı-genç,
zengin-fakir her sınıftan,
her konumdan erkekler
değil mi?
başka illerdeki kadın örgütleri tarafından
da desteklenmesine rağmen İstanbul’da
dar bir bölgede; sokak eylemlerinden,
stand kurmaya ve bildiri dağıtmaya kadar sınırlı sayıda kadına ulaşılacağının
bilinciyle yapıldı. Her kampanya biraz
da kampanyayı yapanların öğrenme pratiğidir. Mor önlükleri giyerek Ayşe ve
Saliha ile birlikte İstiklal Caddesi'ndeki Bekar Sokak’ta yaklaşık 200 kadın
-ki bu kadınların bir çoğu oy verdikleri bölge itibariyle Ayşe ve Saliha’ya oy
veremediler- buluştuğumuzda çok heyecanlıydık. Ayşe'yi mor önlüğüyle ve
elinde oyuncak bebeğiyle bir binanın
önünde gördüğümüzde gözyaşlarıyla
bebeğine sımsıkı sarılmıştı. Bazılarımız
"Ayşe artık bu bebeği bırak" desek de
kendisi “Bu bebek bana uygulanan erkek şiddeti ve tecavüz sonucu defalarca
kürtaj olmamdan kaynaklı bir daha çocuk sahibi olamayacağımın simgesidir,
herkes görsün istiyorum dedi”. Yola koyulduğumuzda yolumuz belliydi, erkek-

lerin serbestçe elini kolunu sallayarak
dolaştığı, “erkekliklerine” adım atma
olarak nitelendirdikleri, tüyü bitenlerle,
saçı sakalı birbirine karışan adam trafiğinin yaşandığı sokaklardan biri, Zürafa sokak. Erkeklere işlek, “namuslu”
kadınlara için tenha hatta yasaklı olan
sokak. İstiklal’de çoğunlukla erkeklerin
şaşkın bakışları arasında Ayşe ve Saliha
ile birlikte bildiri dağıtarak ilerlemeye
çalışıyorduk. İkisinin de genelev kadını
olduğunu öğrenenler şaşkınlıkla ne diyeceğini bilemediler. "Hepiniz mi orospusunuz" diye sorana feminist olduğumuzu
söylediğimizde, "Hııı orospu mu yani"
diyenler olduğu gibi durup alkışlayanlar
da oldu. Zürafa Sokak’ta genelevin demir kapısının önüne vardığımızda, içeri
girmek istediğimizi söyledik. "Vesikanız
olmadan giremezsiniz" diyen polislere
Ayşe ve Saliha, "Vesikamız var, bırakın
içeri girelim, biz içerideki kadınlarla konuşmak istiyoruz" dediler. Ancak tahmin
edileceği gibi kapıda, kadın kalabalığını
gören polisler buna izin vermediler. Tartışma sürerken yüzünü göremediğimiz
bir kadın elini uzattı ve Ayşe elindeki
bildiriyi verirken kendini tanıştırdı. Bir
zamanlar ortak kaderi paylaşan iki kadından biri artık o bina içinde polisin
gözetiminde sadece erkeklere görünebilirdi. Saliha megafondan "Yıllar yılı bedenimizi satmak için girdik bu kapılardan kimsenin ruhu duymadı. Şimdi ise
nereye gitsek oradalar" derken, gözyaşı
ve sloganlar eşlik etti isyanına. Oradan
ayrılırken ölüm ve geneleve düşme riskiyle, kadınların istemediği adamlarla
evlendirilmesinin ve boşanamamasının
veya başka “tekin” hayatlar arasındaki mesafenin uzak olmadığını bir kez
daha tecrübe ettik. İstiklal’den Zürafa
sokağa yürüme mesafesi yarım saat. “En
diptekiler”le “üsttekiler”in kader ortaklığı ise bir ömür.
Ayşe ve Saliha çok az oy aldı. Milletvekili seçilemeyeceklerini bizim gibi
çok iyi biliyorlardı. Ancak seçim süreci
boyunca birlikte yapılan propagandanın
ortak/aynı düşmana karşı yapıldığını da
çok iyi biliyorlardı. Farklı biçimlerde
tarif etsek de, ezilme ve sömürülmeyi
farklı biçimlerde yaşasak da, müsebbibi
olan erkekler ve kurdukları sistemden
kurtulmanın farklı kadınlık halleriyle buluşarak, dayanışarak ve ortak bir mücadele hattı örerek mümkün olabileceğini
tecrübe ettik. Tecrübelerimizden biri de
özneleri açısından farklılıklar içerse de
erkekler olmadan sadece kadınların yürüteceği bir seçim kampanyasına dairdi.
Bir sonraki seçimlere (2009 yerel seçimler) hazırlanırken bu deneyimimiz kolektif çalışmamıza çok ışık tuttu.

MOR ÇATI'dan

25 yıldır Mor Çatı
Adı sığınaklarla özdeşleşmiş ve erkek şiddetiyle mücadelede en çok bildiğim
Mor Çatı’da ilk karşılaştığım; mütevazı bir mekân ve ışıl ışıl gözlerle gülümseyen
Mor Çatılı kadınlar
Açelya Uçan

M

or Çatı, akranım birçok kadın
gibi benim de ismini ve neden
var olduğunu çocukluğumdan beri bir şekilde bildiğim bir yer. Mor
Çatı’yı yakından tanıma fırsatını ise yüksek lisans tezim için sığınaklarla ve kadına yönelik şiddetle ilgili okuma yaparken
buldum. 25 yaşında İstanbul’da yaşamaya
karar verdiğimde, bu örgütle daha yakından tanışmak en büyük motivasyonlarımdan biriydi. Bir yaz günü Beyoğlu’nun
hiç bilmediğim ara sokaklarından birindeki dayanışma merkezine ilk girdiğimde sıcacık bir duyguyla karışık aklımdan
geçen ağzımdan dökülüverdi: “Mor Çatı
burası mı yani?” Adı sığınaklarla özdeşleşmiş ve erkek şiddetiyle mücadelede en
çok bildiğim Mor Çatı’da ilk karşılaştığım; mütevazı bir mekân ve ışıl ışıl gözlerle gülümseyen Mor Çatılı kadınlar.
Mor Çatı’da geçirdiğim dört yıl boyunca o mütevazılık ve ışıltıyı hep gördüm. Kadın dayanışması ve karşılıklı
güçlenme ne demek, şiddetten uzaklaşmak için bunlara neden ihtiyaç duyarız
ve ne işe yararlar, hep başka biçimlerde,
tekrar tekrar anladım. Şiddet yaşantısı
içinde bir sürü mücadele alanı yaratan,
öldürülmeyi dahi göze alıp kendi istediği hayatı yaşamak için her şeyi ardında
bırakıp gelebilen cesur kadınların hikayelerini dinledim. Erkek şiddetiyle mücadelede feminist sözümüzü kadınların
deneyimlerinden biriken ortak bilginin
verdiği güçle daha da yüksek sesle söyleyebilmenin verdiği gücü hissettim.
Hem şiddetten uzaklaşmak için destek

alan hem de Mor Çatı’da
beraber mücadele ettiğim,
dayanıştığım harika kadınlar hayatımda yeni bir sürü
sayfa açtı.
Bu sene, Mor Çatı’nın
25. yılı vesilesiyle, 1987
yılında Dayağa Karşı
Kampanya ile başlayan
Türkiye’de erkek şiddeti ile
mücadelede alınan yola dönüp bakma fırsatımız oldu.
Feminist kadınlar, bugüne
dek sınırlı imkânlarla da
olsa dayanışma merkezi faaliyetinin kesintisiz olarak
sürmesini sağladı ve Mor
Çatı’dan, 25 yıl içinde 35
binden fazla kadın ve çocuk destek aldı. Sığınak ve
dayanışma merkezinde kadınlarla, çocuklarla kurulan
dayanışmanın yanı sıra, erkek şiddetiyle mücadelede
gerekli olan mekanizmaların oluşması ve var olanların iyileşmesi için baskı
oluşturmak da Mor Çatı’nın faaliyetleri
arasında. Mor Çatı, kadınlar ve çocukların paylaştığı deneyimler sayesinde,
erkek şiddetinin ne olduğunu, onların hayatına ne yaptığını ve şiddetten uzaklaşmak için nasıl bir mekanizmanın olması
gerektiğini yüksek sesle söyleyebiliyor.
25. yılda da, dayanışma merkezinde
ve sığınakta erkek şiddetine karşı kadın
dayanışması sürdü. Yılın ilk altı ayına
ilişkin faaliyet raporu yayınlandı. Buna
göre, yılın ilk altı ayında dayanışma mer-

Feminist kadınlar, bugüne
dek dayanışma merkezi
faaliyetinin kesintisiz
olarak sürmesini sağladı
ve Mor Çatı’dan, 25 yıl
içinde 35 binden fazla
kadın ve çocuk destek aldı
kezinde 370 kadın ve çocuk ile 724 görüşme yapıldı. 49 kadın ve çocuk ise Mor
Çatı’nın sığınağında destek aldı. Kadınlarla çocukların maruz kaldıkları şiddete
ilişkin deneyimleri, kadından yana bir
bakış açısıyla, şiddete sıfır toleransla
dinlendi. Kadınlara şiddet yaşantısından
çıkmaları için ihtiyaç duydukları sosyal
destek ağları ile ilgili bilgi verildi, sosyal
inceleme raporları yazıldı, haklarına erişebilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldı ve iş bulmak isteyen bazı
kadınların işverenlerle buluşması sağlandı. Mor Çatı gönüllüleri, bu sene de
kadınlarla çocukların şiddetsiz yaşamlar
kurması için onlarla dayanışma kurdular.
Mor Çatı’nın 25. yılı için yapılan
kutlamada, kurulduğu ilk günlerde yeni
mezun genç bir kadın olarak geldiği Mor
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Çatı’da 25 yıldır şiddetten uzaklaşmak
isteyen kadın ve çocuklara psikolojik
destek veren Feride’nin yaptığı konuşma
Mor Çatı’nın 25 yılını, Mor Çatı ile kurduğumuz dayanışma ilişkisini en duru
haliyle anlattı aslında bizlere. Ondan
psikolojik destek alan kadın ve çocuklar
kadar, ben de dâhil olmak üzere birçok
Mor Çatı gönüllüsü kadını dayanışmasıyla güçlendiren, Mor Çatı’yı özenle,
coşkuyla var eden onlarca kadından biri
olan Feride’nin konuşması sırasında gürültülü kalabalığın sessizleşip saygıyla
dinleyişine tanık olurken bir yandan da
içimden dedim: İyi ki var Mor Çatı.
Feride Güneri
25 yıldır ilmek ilmek örülmüş bu
dayanışma ağının parçası olmak benim
mutluluğum.
25 yıldır Mor Çatı gönüllüsü bir psikolog olarak sizlere bazı sorular sormak
istiyorum.
Önce kendim de dâhil olmak üzere kadınlara sormak isterim: Aranızda bugüne
kadar sokakta sözlü veya fiziksel tacize
uğramayan var mı? Şimdi aynı soruyu
erkeklere sormak istiyorum: Aranızda
bugüne kadar sokakta sözlü veya fiziksel
tacize uğramayan var mı? Biliyoruz ki
kadın ve erkekler olarak aynı sokaklarda
yaşamıyoruz. Benzer bir şekilde aslında
aynı ilişkileri de yaşamıyoruz.
Şimdiki sorularımı da kendinizi ve
yakın çevrenizi düşünerek, içinizden
ama dürüstlük ve cesaretle cevaplamaya çalışmanızı rica ediyorum. Sokakta,
evde, işyerinde kendinizi daha güvenli
hissetmek için geliştirdiğiniz savunma
taktikleri var mı? Yere bakarak, kararlı
ve sert adımlarla yürümek, kıyafetinizi güzergâhınıza, kullanacağınız ulaşım
aracına, gideceğiniz semte ve günün saatine göre ayarlamak, daha uzun ve zorlu olduğunu bilmenize rağmen tecavüze
uğramaktan korktuğunuz için yolunuzu
değiştirmek gibi… Asansörde, takside,
minibüste, durakta, yolda bir erkekle yalnız kaldığınızda onu otomatik bir güve56
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nirlilik taramasından geçirir misiniz? Bu
tedbirleri almadığınız bir dönemi hatırlıyor musunuz?
İnsan sevgisi ile yetiştirdiğiniz kızınızın ergenlikle beraber, hatta bazen daha
önce masum güvenini yavaş yavaş yitirmeye başladığına tanık oldunuz mu?
Biricik ve sizi çok seven oğlunuzun büyüdükçe kadınlar hakkında daha küçümseyici bir tonla konuşmaya başladığını
fark ettiniz mi?
Korktuğunuz bir ilişkide oldunuz
mu? Sevdiğiniz kadını onun iyiliği için
olduğunu düşündüğünüz bir şekilde uyarıp, eleştirip, denetleyip söylediklerinizi
yapmasını beklediniz mi?
Uzun süre küser surat asar mısınız?
Beraber olduğunuz kadını korkutacak şekilde ona baktığınız veya yumruğunuzu
kaldırdığınız, kıpırdamasına izin vermediğiniz oldu mu? Yoğun kıskançlığınız var
mıdır? Sizinle sürekli olarak alaylı bir dilde konuşulan bir ilişkide oldunuz mu? İlişkinizde şiddet yaşıyor olmasanız da bunun
bazı kırmızı çizgileri aşmamaya çalıştığınız için olduğunu ve aşmanız halinde kötü
şeylerin olacağını hissettiniz mi?
Sorular uzar gider… Ama size tanıdık
geldilerse ve en azından birkaç tanesine
evet dediyseniz Mor Çatı ile dayanışmak
doğru bir adım. Biz aslında şiddete maruz
kalan kadınları ve şiddet uygulayan erkekleri konuşurken, başka kadınları veya
başka erkekleri konuşmuyoruz. Bizi konuşuyoruz. Öyleyse değişim ve dönüşümden hepimiz sorumluyuz. Çünkü yaşadığımız şiddet bireysel olarak yaptığımız
yanlış seçimlerin bir sonucu değil, içinde
yaşadığımız ve çoğu kez farkında bile olmadığımız bir şekilde şiddeti doğuran ve
besleyen değerler, düşünceler, eşitsizlikler ve rol modelleri ile dolu bir toplumun
sonucu. Bireyleri değil ancak toplumu
değiştirerek şiddeti durdurabiliriz. Bu çok
büyük bir ekip çalışmasını gerektiriyor ve
bu yüzden hepiniz tek tek önemlisiniz.
25 yılda dayanıştığımız 35 bin kadın
ve çocuğun ortak sesi olarak buradayız.
Ben bir psikolog olarak bazıları aramızda olmasa da bu muhteşem kadınları anmak istiyorum. Mor Çatı’yı destekleyen,

Mor Çatı’ya destek almak için başvuran,
gönül veren binlerce kadın ile gurur duyuyorum. Hepsine minnettarım. Çünkü
onlar olmasaydı ben de bugünkü ben
olamazdım. Hayattaki zor anlarımda o
binlerce kadının sesi hep benimle beraber oldu, bana dayanabilme ve başa çıkabilme gücü verdi.
Şiddet öyküleri sadece kan ve gözyaşının değil, aynı zamanda müthiş bir direncin de öyküleri…
Mor Çatı’da daha hayatları başlamadan anne karnında şiddete uğrayan ve
bunun sonucunda hayata engelli olarak
dünyaya gelen çocuk ve kadınlarla tanıştım. Doğdukları gün anneleri öldürüldüğü için hayatları başlamadan darmadağın
olmuş kadınlara şahit oldum. Öldürüleceklerini bilen ama ölümlerini durduramadığımız kadınlarla tanıştım. Beş dakika aynı odada olmaktan korkacağımız erkeklerle bütün hayatını yaşamak zorunda
kalan kadınlarla görüştüm.
On lirayı yüz lira gibi verimli bir şekilde kullanabilmeyi başaran kadınlarla
tanıştım. Daha önce gölgesini bile görmediği erkeklerle zorla evlenen kadınları dinledim. Hor kullanılmış, sakat bırakılmış,
eziyet edilmiş bedenlerini her şeye rağmen
sevmeye devam edebildiklerini gördüm.
Bazen saçına bir toka takabilmenin, huzurla bir bardak çay içebilmenin on binlerce
kadın için kolay kazanılmayan büyük bir
özgürlük olabildiğini öğrendim. Hayatındaki erkek rol modelleri tarafından anne ve
kardeşlerine şiddet uygulamaya zorlanan
genç erkeklerin “Ben bunu yapmak istemiyorum” diye direnen çığlıklarını duydum.
Her gece bütün pijama ve eşofmanlarını üst
üste giyip babası odasına giremesin, taciz
etmesin diye kapısının arkasına eşyalar koyan ama ertesi gün depremzedeler için bağış
kampanyası yürütecek kadar insanlığa inancını kaybetmemiş genç kadınlarla tanıştım.
Zekâ ve kararlılığın önünde eğitimsizlik de
dâhil olmak üzere hiçbir engelin duramadığını görerek güçlendim. En çok da insan
ruhunun başına gelebilecek her şeyden daha
güçlü olduğuna binlerce kere tanıklık ettim.
Ne yazık ki sesleri bize ulaşamayan gücümüzün onları duymaya yetmediği daha
nice 35 bin kadın olduğunu ve olmaya devam edeceğini de biliyoruz.
Sözlerimi bitirirken sizleri kadınların
içlerinde kalan yaşam türkülerini bizlere
fısıldayan rüzgâra ortak olmaya ve hep
beraber o rüzgârı güçlendirmeye davet
etmek istiyorum.
http://www.morcati.org.tr/tr/anasayfa/324-2015-yilinin-ilk-alti-ayindamor-cati-dayanisma-merkezi-ve-siginakcalismalarina-iliskin-faaliyet-raporuyayinlandi
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Annelik yolum
Kendi uzun ve zahmetli bakım deneyimimle kazanabildiğim “aydınlanmalarım”
toplumu dönüştürmeye dair mücadele azmimi çok arttırdı
Zoraki Dikenligül

E

koloji ya da çevre kirliliğinin
-bizim memlekette henüz- anılmadığı 80’lerdeydik. İlkokuldaydım. “İki çocuğum mu olsa, bir tane
mi? Her yerde çok fazla insan var... Bir
tane ben yapsam... Ama yalnız kalmasın, ikincisini mutlaka evlat edinmeliyim” diye “içten pazarlıklar” yaptığımı
hatırlıyorum.
Çekirdek ailemdeki şiddetli geçimsizlikten dolayı ebeveynlerim ayrıldıktan sonra, asla evlenmeyip çocuk da
yapmamak daha mantıklı görünmeye
başladı.
Bekaret kavramını, bunun benim “kız/kadın” olmamı belirlediğini,
“erkek”ler hep “erkek”ken, “kız”ların
evlenme ile “kadınlık ehliyeti”ne kavuştuklarını öğrendiğimde evlilik işinden toptan soğudum. “Evlenmeyi yine
de çok isteyeceğim biri çıkarsa, baştan
bakire olmadığımı söylerim, kabul etmiyorsa da onunla işim olmaz!!!” diye
tepkimi formüle ettiğimde ortaokula
yeni geçmiştim. Yanlış anlaşılmayayım,
cinsel duygularla ilgili uyanışım yıllar
sonra oldu; bana bu isyanı yaşatan şey
temel adalet duygumdu.
Yirmilerimin son kısmını biyolojik
saatimin tik taklarına kulak vererek çin
işkencesi tadında bitirmiştim, dolayısıyla
(ailemi mutlu edip kendim de serbestçe
sevgilimle yaşamak üzere kabullendiğim)
evliliğe adım attığımda, çocuk yapmaya
“hazır”dım. Elimi kolumu bağlayacak
olsa da, uzun süre bağımlı da kılacak olsa,
hayatım geri dönüşsüz olarak hiç olmadığı bir şekle bürünecek olsa da...
Sonunda hamile kaldığımda, inanmak için biraz zaman gerekti. Fiziksel
olarak ilk hissedişim içimde çırpınan
bir kelebek kanadı gibiydi... Karnımdan
çıkacak şeyi hiç hayal edememek çok
ilginçti; nasıl biri olur, huyu suyu, kaşı
gözü, cinsiyeti, en sevdikleri, kötü özellikleri... Aşırı heyecan, merak, aşırı kaygı, keyif ve beklentiyle geçen 32 haftadan sonra, erken doğum olursa kuvöz
gibi teknik imkanlar olan bir yere gitmeme karar verdik (iki tane ebeveyniz
ya). En yakın kuvöz üç saat yoldaydı,
hem kış vaktinde bu 20 saate de çıkabiliyordu. Ablam varken başka yere gerek
yoktu, onun evine, onun şehrine gittim.
Ablam da eşi de çalışıyorlardı. Ço-

Dağ başındaki evimizden bulutların altındaki meçhule doğru yolculuğumuzdan bir
kare. Bu yolun aylar sonraki dönüşünde kızım yanımdaydı
cukların da biri okula biri bakıcıya gidiyordu. Ablam müdahale etmeseydi,
benden evi mükemmel şartlarda tutmamın beklendiğini sanıp –kim kimden
böyle bir şey bekler ki???!- ağrılara,
kramplara “bana mısın” demeden temizlik-yemek-bulaşık didinirdim. Neyse ki
ablamın kuvvetli vicdan duygusundan
gelişen bir kadın dayanışmasıyla 10-15

“Normal” doğurabilmek
istemiştim. Ama
doktorumun gözetiminde
olamadı; çünkü iş gününe
ve saatlerine denk
gelmedi
günde pratik yollara sapmamı sağladık.
Son iki ayımda gündüzlerimi oldukça
sakin geçirdim.
Babam ve üvey annem doğuma gelirlerdi, emindim. Dolayısıyla biyolojik
annemi bu süreçten uzak tutmak için
çok çaba sarf ettim. Karşılaşmaları facia
olurdu. Annemi kalbini kırma pahasına
da olsa uzak tutmayı başardım.
Doğuma iki hafta kala, ablam, önceden ülke dışına yaptığı iş başvurusuyla
ilgili sürpriz bir çağrı ile bir kaç günde
toplanıp gitti. Artık standartlara göre
doğurmak üzere olduğumdan sevgilim
de yıllık iznine ayrılıp gelmişti. Artık
ağır vasıta olmuştum ve doğum sonrası kaderim beni ürkütmeye başlamıştı.
“Üzülme, ben sana bakabilirim” diye
beni sakinleştirmesinin akşamında önüme yemek olarak ısıtılmış hazır döner

koymasını tatlı bir sızıyla hatırlıyorum.
“Normal” doğurabilmek istemiştim.
Ama doktorumun gözetiminde olamadı; çünkü iş gününe ve saatlerine denk
gelmedi. Tıbbi takip adına bebeğin kalp
seslerini dinledikleri cihazın kordonları
ile sabitlendiğim yatakta, güçlü doğum
kasılmalarına tek cevabım çığlık atmak
olabiliyordu. Çok rica ettimse de ayağa
kalkıp yürümeme izin vermediler. Uzmanlıkları için acımasız şartlarda nöbet
tutan asistan doktorlar, bu gürültücülüğümü bol bol kınadılar. Doktorum önceden
söz vermiş olmasına rağmen sevgilimin
yanıma gelmesine de izin vermediler,
“epidural uyuşturun bari!” diye rica ettiğimde anestezisti de çağırmadılar (gerçi
bu kısmı iyi olmuş). Doğum sonrası bebeğin kilosunu ve kan grubunu da yanlış
belirlemeleri olaya hakimiyetlerini iyice
açığa vurdu. Bir tıp fakültesi hastanesinde bu kadar terslik beklememiştim doğrusu. Hele de üç aile kadınının tavsiye
ettiği bir doktorun takibindeyken. Ama
onlar mesai saatleri içinde ve sezaryenle
doğum yapmışlardı... Doktorum son üç
hafta boyunca suni sancı ile doğuma ikna
etmeye çalışmıştı da, bu kadarının olacağından şüphelenmemiştim. Neyse ki o
gece doğan tek bebek kızımdı, en azından bebeğimin karıştığı paranoyasından
azade olarak hastaneden çıkabildim.
Evin kadını ablam, uzak bir ülkedeydi. Sevgili yeğenlerim ve babalarının en
büyük yardımları bize karışmayıp çok
ses çıkarmamaya çalışmak oldu. Babaanne olan kayınvalidem hastaneden beri
bizimleydi ama evin yabancısı olarak
pek bir şeye yardımcı olamayıp ertesi
feminist
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Avrupa Parlamentosu’nda annelik dayatmasını kendi tarzında politikleştiren,
40. gününden itibaren bebeğini parlamentoya getirip, “Hamilelikte, işte, aile
yaşamında hor görülen tüm kadınlar adına kızımla buradayım.” şeklinde konuşan
İtalyan milletvekili Licia Ronzulli
gün komşu şehirdeki evine döndü.
Dünyadaki ikinci gününde bebeğimizi
alıp az ötedeki hala kızımın evine geçtik.
Bu kadın, hayatımı kurtardı. Üç gün evinde yoğun bakıma aldı beni; yaklaşık iki
gün aç-susuz ve serumsuz kalmış ve bol
sıvı kaybetmiş vücudumun bebeği besleyebilecek hale dönüşmesi onun bu bakımı sayesindedir. Halime sebep olan şey
hastanedeki serum dozajımı ayarlayan
makinemsi şeyin bozukluğuydu. “Serum
gitmiyor” diye sinyal veriyordu; benimle
ilgilenmesi gereken çömez asistan ise bir
gece eve gidip ikinci gece nöbet tuttuğu
rutininden dolayı bitap halde uyukluyordu. On defa kadar uyandırıp serum akışını
düzeltmesini istedikten sonra, kadını boşuna uyandırmamaya karar verip kaderime razı olmuştum.
Kardeş isteyen ve yıllardır kuzenimin başının etini yiyen beş yaşındaki
kızı ise annesini benim yerimde düşününce hemen vazgeçti bu isteğinden.
Üç gün sonunda bir saatlik yolu kat
edip komşu şehre, babaannenin evine
gittik. Arabadan indiğimizde bebeğin
bağımsız davranıp zıt yönlere daireler
çizen gözlerini görünce, “Bozduk işte
bebeği, mikrop kaptı yolda!” diye ağladım! Meğer gözlerini kullanmayı öğrenmeden önce serbest stil alıştırmalar
yapıyormuş yavrucak...
Bebeğin halası ve babaannesi, beni
besiye çekme işlemini devralmışlardı.
Bu arada sütümün bebeği doyurmadığı,
bebeği yeterince korumadığımız gibi konularda sık sık uyarılar aldım. Evin bize
ayrılan odasında ruh sağlığımın kalan
kısmını kaybetmemem adına birkaç –
çok- kısa gezintiyle 20 gün daha geçti.
Sütümün fazlalaşması için yapılan bol
şekerli tatlılar, hareketsizlik, tek odada
kapalı kalmanın verdiği can sıkıntısı ile
kendini yemeğe vurmak derken, doğum
öncesi kiloma ulaşmıştım.
58
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Bazı uzak ülkelerde, “bebeğin kırkı çıkmadan dışarı çıkmama” geleneği
yokmuş. Oradaki anneler daha rahat
ediyor olabilirler mi, merak ediyorum.
Amerikan menşeili bir doğuma hazırlık
kitabında “İlk 40 gün bazı kültürlerde
çok özeldir, bu dönemde kendinizi ne
kadar iyi hissetseniz de işinize geri dönmek için acele etmeyin” diyordu. Abartı ne yönde olsa kötü tabii.

Bazı uzak ülkelerde,
“bebeğin kırkı çıkmadan
dışarı çıkmama” geleneği
yokmuş. Oradaki anneler
daha rahat ediyor
olabilirler mi, merak
ediyorum
Ücra dağ şehrindeki evimize dönmeden önce büyük şehrin imkanlarından
son bir kez yararlanıp, alanında çok iyi
bir yenidoğan uzmanını ziyaretimizle biraz özgüvene kavuştum. Mesleki
birikimine rağmen (!) çok saygılı VE
güven vericiydi. Bebeğim babaannesinin sandığı gibi aç kalmayıp çok güzel
gelişmişti; kafasını fazla örtmüştük cilt
problemleri havasızlıktandı. Gayet sağlıklıydı, öyle hemen kırılacak bir porselen değildi vb. Gerçekten rahatlayarak
ayrıldım, uzun dönüş yolumuza çıktık.
Yıllar önce ilk 23 günümüzü geçirdiğimiz o iki kentte şimdi Suriye’deki savaştan kaçabilmiş “şanslı” insanlar mülteci kamplarında ve bulabildikleri açık/
kapalı her yerde kalıyorlar; parklarda
uyuyanları, süs havuzlarında “duş alanları” görmek mümkün. Kadınların kimi
hamile, kimi yeni doğurmuş ya da bir
sürü çocuklu. Erkekler... Niyeyse onlara
pek “çocuklu” demiyoruz. Ve niyeyse
bu savaşları çıkaranlar hep erkekler.

Bizde ilk on-on beş günde her alt
değiştirmede baba kalktı, ılık su getirdi,
ben alt değiştirirken bacaklarını tuttu, dahil olmak için çaba sarf etti. Gündüzleri
uyumadığından olsa gerek, sonra geceleri
pek kalkmadı. Ama gündüzleri ve işte olmadığında ilgilenmeye devam etti. Ek besinlere geçince taze ve besleyici mamaları hazırlayan mutfaktaki kişi bendim. Ev
dışında gizlice paketli keklerden yedirip
yasak zevkleri tattıran da sevgilim...
Kızımın ilklerinde ben de bir şeyler
öğrendim:
Her basit hareketi edinmemizin nasıl da derin bir arka planı olduğunu; bir
lokmayı çiğneyip yutmanın, hakkıyla
sindirip dışkılamanın dahi nasıl değerli
olduğunu... Erkekler de çocuk baksalar
dünyada çok daha az savaş ve zorbalık
olacağına hükmetmem, hayatın bu mucize kabilinden dönüşümüne tanıklık
ve hizmet etme deneyimimden sonraya
denk düşüyor.
İhtiyaçların giderilmesi ve sevgi bağının iç içeliğini... Aslında sabır, güven
ve sevgiyle bağlantılı olan itaatin zorunluluk ve zorlamayla bağının ancak sonradan ve kültürle kurulduğunu... Empatik ve esnek olduğumu zannederken
nasıl da katılaşmış ve tek yanlı bir sürü
kanıya sahip olduğumu... Anlamak, sezmek için yavaşlığın ve sakinliğin şart
olduğunu... Katılaşmak/ yaşlanmak da
dediğimiz o sertleşme olmadan ayakta kalmayı becermek için, hiyerarşi ve
rekabetin olmaması gerektiğini... Dayanışmanın –nerede olursa olsun- hayatı
nasıl duygu seli ve arı- duru yaptığını...
Ve ben ne kadar ergenlik ve ilk gençliğimde safça güzellemeler yapmış olsam da, kızımı evden herhangi bir yere
gönderirken -o zamanlar paranoyak bulduğum- kendi ebeveynlerime taş çıkartmaya başlamam gerektiğini... Fazla da
paranoyak olmamam gerektiğini... Ne
kadar uğraşırsam uğraşayım, çocuğun
–hem mecburen, hem de biraz “neyse
ki”- topluma göre şekilleneceğini... Tüm
varlıklar gibi insan çocukları da benim
için değerliydiler. Ama kendi uzun ve
zahmetli bakım deneyimimle kazanabildiğim “aydınlanmalarım” toplumu
dönüştürmeye dair mücadele azmimi
çok arttırdı. Bakış açımı zenginleştirdi.
Yaşayabileceğim ve yavrumu bırakabileceğim tek yuva bu dünya. Benim de insanların buraya neler yaptıkları ile ilgili
söz hakkımı kullanmam şart. “Kimsenin
kölesi, hizmetçisi ya da sopası değilim”
diyordum. Şimdi, olmayı reddettiğim
şeyleri olacak bir çocuk yetiştirmemi
bekleyenlerle mücadele etmek için çok
iyi, çok sevgi dolu ve eskisinden kat be
kat fazla sebebim var...
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Mavi Kumru Moteli’nin kadınları
Kaygusuz, neden kadın karakterleri ve onlar arasındaki ilişkileri
önemsememiş, sahiplenmemiştir?
Hande Öğüt

M

etnin kadın karakterlerine olduğu kadar metinsel anlamın
üreticisine yani yazara da
odaklanan feminist edebiyat eleştirmeninin ilk eylemi, onaylayan bir okur olmak
yerine, karşı koyan bir okur olmaksa, genellikle karşı koyan bir okur/yazar oldum.
Metin her ne kadar feminist hassasiyetler
taşısa da satır aralarında, kullanılan dilde, kadın temsiliyetlerinde, söylemlerde,
doğallaşarak görünmezleşmiş olan ve
kendini metin aracılığıyla yeniden üreten
patriyarkal yapıtaşlarının izini sürdüm.
Metnin hangi türden bir feminizme alan
açtığını, kadının özgürleşmesi yolunda
araladığı perspektifi veya da normatif
ideolojiyi yeniden üretme konusunda ne
tür riskler taşıdığını didikledim. Her eleştirinin politik olduğu kadar öznel olduğunun, her kadının feminist olarak okuyup
yazmadığının ve odağına patriyarkayı
yerleştirmeyen her eleştirinin yetersiz
kalacağının bilinciyle daha çok “feminist
yazar”, daha çok “feminist okur”a ulaşabilme sorunuyla ilgilendim.
Her feminist karakteri, her özgür
kadını, her anneyi, her lezbiyeni, her
“güçlü” kadın temsiliyetini onaylamak
mümkün değildir; nasıl, hangi türden bir
feminist değer/bilinç yarattığı, ana akım
ve eril edebiyattaki kadın temsiliyetlerini, eril dili nasıl aştığı ya da karşı durduğu, kadına gerçekten özgür bir evren
vaat edip etmediği, politik bir kızkardeşlik bağı kurup kuramadığı, sorunun adını
koyup koyamadığı ve alternatifini üretip
üretmediği gibi veçheler önemlidir. Bu
bağlamda Sema Kaygusuz’un son romanı Barbarın Kahkahası’na, karşı koyan
bir okur olarak yaklaşmadım. Çünkü
eserlerini severek okuduğum Kaygusuz,
yazınsal dili, kurgusu ve zengin imge
dünyasıyla edebiyat estetiğinin bilincinde olan, kurmacalarını efsane ve mitlerin
yanı sıra ekofeminist bir bakış içinden
biçimlendiren bir yazar ki kayda değer
pozitif kadın karakterleriyle sevdiğim
anlatılarında kadınlığın farklı hikâyeleri,
dişil katmanlar vardır. Dolayısıyla romanı heyecanla okudum ancak sonrasında
–bu kez–, karşı koyan bir feminist okur
olduğumu fark ettim.
Roman, Türkiye’nin bir prototipi
olarak kurgulanan Mavi Kumru isimli
bir tatil köyünde birkaç günde geçiyor.

İlk gece bir adamın denize işemesinden
sonra motel ahalisi çişle ıslatılmış/kirletilmiş bir otele, tehdit edilmiş, tekinsiz ve
şüphe dolu günlere uyanıyorlar. Müdür
Ferhan Hanım durumun “örgütlü bir iş”
olduğuna kanaat getirse de herkes diğerinden, birbirinden şüphelenirken öfkeli,
şikâyetçi, meraklı ve aslında korku dolular. Bu sıkıntılı birkaç günde bastırdıkları
tüm duygular, acı, nefret, şüphe, cinsiyet-

Kadının bedenini,
cinselliğini, arzularını
yansıtan sözcükler
edebiyata girmiş midir?
Bu duygular temsil edilir
mi, nasıl edilir?
çilik, homofobi ve kişisel hesaplaşmalar
günışığına çıkarken bu “çişli” zeminde
neler bir araya gelir neler?
Tatil köyü ve turizm zihniyeti hicvi, ergenlik ayini, av, avcılık ritüelleri,
erkek hemcins aşkı, orta sınıf ev kadını
eleştirisi, kadınlar arası rekabet, Freud ve
ataerkil cinsel kültür eleştirisi, tıp, milliyetçilik ve resmi tarih eleştirisi, temizlik
ve hijyen takıntısı, homofobi, hegemonyal erkeklik, popüler halk eğlenceleri,
göç ve katliamlar, klitorise ve çişe övgü,

Aztekler’den Hindular’a idrarın
tıbbi kullanımı, otacılık, inanç ve
Allah kavramları, şifalı formüller,
bitkisel çareler, bireyselden toplumsala uzanan trajediler…
Kültürel ve sınıfsal açıdan farklı bir grup insanın hayatlarına, diyaloglarına, duygu ve düşüncelerine, bir işeme vakası ekseninde tanık oluruz. Tek bir kahraman, hatta
kahramanlar, tek bir tema, tek bir
hikâye yoktur. Romanda farklı kültürel, sınıfsal ve cinsel yönelimlere
sahip pek çok erkek karakterin yanı
sıra, üç kuşak kadın temsiliyeti ve
onların ilişkilendiği farklı ideolojiler var. Ancak orta sınıf ev kadınlığı üzerinden liberal feminizmin,
mistik feminizmin ve tanrıça feminizminin, psikanalitik ve postfeministlerin söylemlerinin izlerini taşıyan romanda, –patriyarkayı analizinin odağına almış– bir feminist
eleştiri için pozitif bir kadın karakterin varlığından, kadınlararası
dostluk, dayanışma, birleşme ediminden,
kadını özgürleştirici bir perspektiften söz
etmek çok da mümkün değil. Hatta patriyarka nasıl kadınları birbirleri karşısında
hiyerarşik kadınlık durumlarına yerleştiriyorsa, Mavi Kumru’nun kadınları arasındaki farklılıklar da eşitsizlik ve iktidar
ilişkilerini barındırmaktadır; kadınlararası değer yaratabilen bir iletişimden, yoldaşlıktan çok bir rekabet ve kıskançlık
ilişkisi söz konusudur. Serpil, Eda, Simin
başta olmak üzere kadın karakterler –arkadaş olsalar bile– birbirlerine sempati
ile bakmazlar, aralarında hiçbir ittifak,
iletişim kurulmaz.
“Okeyci kadınlar”dan Dilek’in, gece
denize bir adamın alenen işediğini kocasına anlatması ve adamın kavga çıkarmasına yakın kadın arkadaşları çok bozulur.
Oysa işeyen adamın bir suçu, kötü niyeti
yoktur! Serpil, Aysu hatta Eda, bu fallosantrik eril merasim üzerine, erkeklerin
canları istediklerinde ulu orta dilediklerini yapabilmesi üzerine konuşmak yerine
birbirlerini çekiştirir, birbirlerine çıkışırlar.
Serpil: “İyi de olayın Dilek’le ilgisi
ne, Dilek’e organını teşhir eden olmadı
ki. Ettiyse biz niye görmedik herifin şeyini...”
Serpil: “Düşün bakalım o kavgalar
neden çıkıyor? Geçen sene Dilek’in ehlifeminist
politika
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yetine el koyan polisi ne diye dövmüştü.
Ondan önce apartman yöneticisiyle kapıştı. İki yıl önceki tekne turunda kaptanı
denize atmaya kalktı. Peki neden çıkıyor
bu kavgalar? Hep Dilek’in fişteklemesi
yüzünden.”
Aysu: “Bence Dilek konusunda haklısın. İçine kapanık bir kız ya, ilgiyi üstüne
çekmek için olayları saptırıyor olabilir.”
Gülenay: “Belki de sadece kocasından ilgi bekliyordur.”
Serpil: “O ezik büzük haline bakmadan herkeste şehvet uyandırdığını
zannediyor. Bence saldırgan bir yönü
var Dilek’in. Erkeklere karşı sinsi bir
hıncı var.”
On iki yaşındaki oğlu Ozan’a söz dinletemeyen, bütün gün okey oynayıp dedikodu peşinde koşan, milliyetçi/homofobik kocası Okan’ı, milli meselelerde destekleyen Serpil; oyun arkadaşları Gülenay
ile Aysu, müdür Ferhan, romanın negatif
kadın temsiliyetlerini oluştururken; deontoloji ve tıp tarihi hocası “ihtiyar kadın
Simin” ve “belirgin meme uçları dikkat
çeken” Eda, feminist söylemleriyle pozitif temsiliyete adaylar! Adaylar; çünkü
birbirlerine hep yandan, gizlice, kıskançlıkla bakan bu iki kadın karakter, kadınların kurtuluşunun, kültürel ve psikanalitik
çözümlemelerde değil, patriyarkanın ve
hatta kapitalist patriyarkanın analizinde
yattığını görmekten yoksunlar. Feminist
bir uyanışa sahip gibi görünseler de bu hal
onlarda aydınlanmaya, bir bilinç sıçramasına, aralarında bir ortaklık hatta bir diyalog kurulmasına vasıta olmuyor. Hatta
Eda, etrafa işeyenin, Simin olduğunu bile
düşünüyor. “Tavırlarına bakılırsa yeterince terbiye edilememiş, ölçüsüz kadınsılığıyla tehditkâr bir kucaklama vaat” eden;
“küçücük bikinisinden taşmış bir halde”
oturan, “bir yandan davetkâr, öte yandan
huzursuz edecek kadar küstah” olan Eda,
Serpil’in konuşmasını, sözcük seçimini
ve görgüsüzlüğünü eleştirirken, restoranda gayet yüksek sesle, sevgilisi Ufuk’la
sevişirken nasıl orgazm olduğunu anlatmakta dişil bir baskınlık dahi buluyor.
“Bütün bedenim titriyor seninle sevişirken. Bızırım zonkluyor. Memelerim
hassaslaşıyor. Nefesimi kontrol edemediğim zaman ayaklarıma kramp giriyor
bazen. Kıçım da gıdıklanıyor ayrıca!”
“Ağzım, amım, bel çukurum, popomun
arası sulanıyor. Bızırım koyverip kahkaha atıyor!”
Sevgilisiyle yaptığı uzunca, hararetli konuşmada, kadınların ezilişini,
kültürel ve psikanalitik nedenlere bağlar Eda; kadınlardaki penis kıskançlığı
algısına “Yok deve!” diye karşı çıkarken sorunu yine ana akım psikanalitik
teorilerle açıklar:
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“Kadına itham ettikleri kıskançlığı
kaldır, altından hadım edilme korkusu
çıkar. Gerisin geri içeri tıkılma gibi acı
dolu fanteziler yatar. Çünkü o penisi olmayan kadın her ne hikmetse bir de çocuk çıkarır oradan.”

Sakinleşmeleri için
şifalı formüller önerdiği
kadınlar neden öfkelidir,
kızgındır? Serpil,
Gülenay, Aysu neden
Dilek’in arkasından
kötü konuşuyordur? En
feminist görünen Eda niye
oteldeki diğer kadınlara
gıcıktır?
Erkeklerin kadın düşmanlığını ve tüm
dünyaya “fahişe muamelesi” yapmasının
nedenini de yine erkekteki kadın korkusu olarak teşhis eder. Çünkü, “Vajina gizemlidir. Sıvılar değişkendir.”
“Anladın mı şimdi, neden kadından
ödü kopar erkeğin. Çünkü onun cinselliği kadın tarafından yargılanır. Erkeklere
göre şeytan, iblis, cadıdır kadın.”
Kadının tâbiyetinin kökenini psişik/
kültürel yapılarda görmek yetersiz bir
yaklaşımdır ve sorun yalnızca kadının
cinsel olarak ezilmişliği değildir. Kadına
yönelik şiddet ve cinsel şiddetin, erkeğin
hadım edilme korkusu, iğdiş endişesi,
kadının doğurganlığından korkması vb.
teorilerle açıklanmaya çalışılması, cinsel
şiddetin patriyarkal yapıyla ilişkisini, cinsiyetçiliği ve kadın karşıtlığını gizlemeye
yarar ve yardımcı olur. Kadına karşı cinsel şiddet, erkek cinselliğinin bir yansıması değil, kadına karşı erkeklik temelindeki cinsel saldırganlığın ve düşmanlığın
pratiğidir. Eda’nın sandığı gibi bu sistem
“eşek kafalı kapitalist modernist mantık”
değil, patriyarkadır. Kapitalizm, mevcut

patriyarkayı tarihsel olarak devralmış ve
kendi bünyesine uyarlamıştır.
Freudyen penis kıskançlığı kuramını eleştirerek, klitorise övgüler yağdıran
Eda’nın cinsel özgürlük söylevi, benim
savunduğum feminizmin arzu ettiği türden bir cinsel özgürleşme değildir. Nitekim Eda kadın erotizmini, özerk bir durum olarak değil, erkek arzusu aracılığıyla yansıtır ve hatta tüm kadınların heteroseksüel olduğu ön kabulüyle konuşur.
Zevkle anlattığı cinsel hazzı Eda, mesela
mastürbasyon yapar ya da kendi bedeninin sırlarını tek başına (ya da başka bir
kadınla) keşfederken değil de sevgilisi
Ufuk ile sevişirken almaktadır. Onun bedenine karşı yaşadığı bir zaferdir adeta
cinsellik Eda için, yoksa kendine ait bir
cinsel alan ya da özgür bir cinsellik tasavvuru oluşturması değil.
Bu sistemde kadının cinsel anlamda
özgürleşmesi, cinselliği erkek bakışından ve onayından kurtarmak için yeterli
değildir ki, Eda’nın Freud’u ve fallik kuramı eleştirdiği konuşması, sanki yalnızca Ufuk tarafından onaylanmak içindir,
bitirirken sorar:
“Neymiş efendim kuram üreten kadın
fallik duruma geçermiş de kadınlık adına
fikir yürütmesi çelişkiliymiş. Gözünü seveyim hiç fallik bir halim var mı benim?”
Aldığı yanıta -“Yok canım gayet yellozsun. Hatta pek şırfıntısın”- öfkeleneceğine mutlu olur: “Bu kinayeli iltifattan
memnun, nihayet kıkırdadı Eda.”
Eda’nın cinsel devrim söylevi, Freudyen bir çelişkiye karşı çıkarken altyapının, yani patriyarkanın üstyapıyla
organik biçimde bağlı bulunduğunu görmezden gelir ve böylelikle yıkmak istediği yapıları kendisi için bir hapishaneye
dönüştürmeyi başarır.
Şırfıntı ve yelloz gibi eril tanımları iltifat olarak algılayıp kıkırdayan Eda’ya
bir “teessüf reçetesi” hazırlayarak, sık sık
akasya çiçeği ve enginar yiyip, bol su içmesini, ipek, keten, pamuklu giysiler giy-
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mesini; “Serpil hanımcağızın ağzına derhal
bir karanfil tanesi koymak lazım” geldiğini
serdeden Simin de yine çözümü tinsel ve
mistik bir feminizmin içinden arar.
Bir katliamdan kaçırılarak evlat edinilen Simin, bütün gün “geniş siperli
şapkasının altına gizlenerek, bir elinde
çanta, bir elinde termosuyla” denize
gidip gelmekten ve defterine reçeteler
yazmaktan başka bir şey yapmaz. “Yürüyen bir şapka” olan bu kibar, şefkatli,
“otoriter ama yumuşak” kadın, anlatıldığı haliyle yaşına rağmen genç kalabilmiştir, çeviktir. Freud’u eleştirir, kadın
şifacı ve hekimleri överken, tavırlarından, hatta “fesatlık”larından hazzetmediği kadınlara önerileri –bitkisel reçeteler– elbette değerlidir ama onları kurtarmak, bilinçlendirmek, ortaklık kurmak
için yeterli midir? Sakinleşmeleri için
şifalı formüller önerdiği kadınlar neden
öfkelidir, kızgındır? Serpil, Gülenay,

Aysu neden Dilek’in arkasından kötü
konuşuyordur? En feminist görünen
Eda niye oteldeki diğer kadınlara gıcıktır? Haklarında bu kadar çok yazılan Simin ile Eda niye bu daracık alanda birbirlerine iki kelime laf etmezler? Niye
hepsi de kocalarının gölgesi gibidirler?
Neden aralarında patriyarka ve erkekler
tarafından ezilmiş olmaktan kaynaklanan bir ortaklık dahi kurulmaz?
Sevgilisine “amına koyarım” diye
saldıran İsmail ile Melih’in trajik aşkını; Melih ile Turgay’ın bilgece sohbetlerini; Alikâr’la, “nefret ediyorum lan
kadınlardan” itirafıyla Eda’yı “manyak
karı” diye adlandıran Selçuk’un esrar
muhabbetlerini; “Onu saflaştıran bir
perişanlığı vardı” gibi bir cümleyle tanımlanan ve “adamcağız” olarak anılan
bahçıvanın, Eda ile Ufuk’un sevişmesini gizlice izleyerek mastürbasyon yapmasını ve ergen Ozan’ın erkek olma

sürecini avcılık, aşk, din, güç, inanç,
iktidar kavramları bağlamında son derece etkileyici, yoğun ve şiirsel biçimde tahkiye eden Kaygusuz, neden kadın
karakterleri ve onlar arasındaki ilişkileri
önemsememiş, sahiplenmemiştir?
Elbette her kurmaca, benim zihnimdeki ve kalbimdeki feminist tasavvur
içinden kurgulanmak durumunda değil.
Ancak farklı feminizmlerin alanından
bu kadar cümle kurup, gey aşkına hassasiyetle yaklaşan bir romanın, ana akım
edebiyata olduğu kadar şiddete karşı
duran bir kadın yazarın, kadın özgürlüğü için hiç değilse bir alan aralamasını,
cesaretlendirici, teşvik edici yeni bir
hikâye anlatmasını ister, dilerdim. Bu
yüzden bu kez onaylayan değil, karşı
koyan bir okur oldum!
Barbarın Kahkahası/ Sema Kaygusuz/
Metis Yayınları, 2015

Ne salt arşiv ne de bir dizi metin:
Feminizm Kitabı
Ayşe Panuş

H

ülya Osmanağaoğlu’nun yayına hazırladığı Feminizm Kitabı Osmanlı’dan 21. yüzyıla
feminist hareketin teorik ve pratik birikimini okurla buluşturuyor. Dipnot
Yayınları’ndan çıkan kitap, birinci ve
ikinci dalga feminizme ilişkin arşivlerde yer alan çok sayıda metni gün ışığına çıkarıyor. Feminizm Kitabı; “Müslüman Kadınlar”, “Ermeni Kadınlar”,
“Cumhuriyet Dönemi”, “1980’ler ve
Yeni Başlangıç”, “Kuramsal Açılımlar”,
“Feminist Dergiler”, “Eylemler… Kampanyalar…”, “Feministler Tartışıyor”,
“Kadın Kurultayı (1989)”, “90’lar ve Pazartesi”, “Kürt Kadın/Feminist Hareketi”
ve “LGBTİ Hareket, Heteroseksizm ve
Erkek Egemenliği” başlıklı 12 bölümden
oluşuyor. Roza, Jujîn, Pazartesi, Kaos GL
ve Toplumsal Tarih gibi çok sayıda farklı
dergide yayınlanan yazılar, coğrafyamızdaki feminist hareketin tarihini aktarıyor.
Hülya Osmanağaoğlu, kitabı ana
hatlarıyla Birinci ve İkinci Dalga olarak
iki döneme ayırıyor ancak bu adlandırmanın Batı’daki dönemlerin muadili olmadığını ısrarla vurguluyor.
Büyük feminist eylemlerden metinler
de kitapta yer alıyor. Bir döneme damgasını vuran “Mor İğne Satış Metni” ve
“Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi” tarihin

tozlu raflarında kalmaya meydan okuyor.
Hâlâ güncelliğini koruyan taciz, kadına
yönelik erkek şiddeti, ev içi görünmeyen
emek, kadın cinselliği gibi alanlarda farklı metinler hem birbiriyle hem de günümüzdeki çeşitli yaklaşımlarla tartışıyor.
Seçkide Kürt kadın/feminist hareketi de
yer alıyor. Farklı dönem ve yaklaşımlardan
metinlerle Kürt kadın hareketinin kapsamlı
bir tarihi ortaya seriliyor. Cumhuriyet, modernite, Türk kimliğinin inşası gibi konular
da bütünsel bir yaklaşımla ele alınıyor.

Kitabın son bölümünde ise LGBTİ
hareketi ve heteroseksizme ilişkin
Kaos GL’de yayınlanan metinler ve
eşcinsel, biseksüel kadın örgütlenmesi
Sappho’nun Kızları’nın çeşitli tartışmaları yer alıyor. Lezbiyen kadınların
kimlik ve cinsellik üzerine yazıldıkları
döneme ilişkin deneyimleri bir kez daha
okurlarla buluşuyor.
Birbiriyle her daim ilişki ve temas içerisinde olan farklı dönemlerden kadınların
metinleri Hülya'nın kapsamlı önsözü ile
bir araya geliyor. Salt bir arşiv taramasından ibaret olmayan seçkinin bel kemiğini
Hülya'nın önsözü oluşturuyor. Önsözde
hem metinlerin hangi tartışmalar üzerine,
hangi toplumsal koşullar içinde yazıldığı
aktarılıyor hem de aralarındaki ilişki incelikli ve özenli bir dille açığa çıkartılıyor.
Feminizm Kitabı; metinlerden taşan
hakikati, kadınların ilmek ilmek ördüğü mücadeleyi o dönemleri yaşamamış
okurlar için ilk kez, o dönemlerde yazan, çizen, eyleyen, mücadele eden kadınlar için ise tekrardan gözler önüne
seriyor. Feminizmin bu coğrafyadaki
macerasını merak eden herkes için kıymetli bir başucu kitabı olan seçki, yeni
maceralara yelken açmak isteyenler için
de vazgeçilmeyecek bir eser olabilir.
Feminizm Kitabı/ Hülya Osmanağaoğlu/
Dipnot Yayınları, 2015
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Kobani'de katliam, Suriye'ye işgal planı...

Kadınlar "Böyle barış olmaz" dedi

4 Temmuz'da Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar, "Kobani'de katliamla
Suriye'yi işgal planlarıyla barış olmaz, biz
kadınlar barışta ısrarcıyız" dedi. Türkçe,
Kürtçe, İngilizce dövizler taşıyan kadınlar, Kürtçe ve Türkçe "Kadınlar savaş is-
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temiyor", "Kadın dayanışması sınırları
aşıyor", "Savaş değil barış meclisi kurulsun", "IŞİD'e karşı kadın dayanışması", "Türkiye'de çözüm, Rojava'da savaş
olmaz" sloganları attı. Barış için Kadın
Girişimi'nin çağrısıyla bir araya gelen fark-

lı guruplardan kadınlar Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürüdü ve oturma eylemi
yaptı. Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapan kadınlar şunları dile getirdi;
"Kadınlar olarak Türkiye topraklarına barış
ve huzurun gelmesi için yıllarca farklı farklı oluşumlar içinde çabaladık ve mücadele
verdik. Emeklerimizin boşa gitmeyeceğine
dair umudumuzun yükselmeye başladığı
günleri ne yazık ki hızla geride bırakıyoruz.
25 Haziran'da Kobani'ye yöneltilen saldırıda ölenlerin sayısı 230'u aştı ve hepimizi
bir kez daha acı ve öfkeye boğdu. Aynı zamanda barışa olan inancımızı sarsmak bir
yana barış için mücadele azmimizi daha da
güçlendirdi." Kadınlar 7 Haziran seçim sonuçlarının barış meclisi kurulmasının ifadesi olduğunu dile getirdiler. Medyaya "Barış
gazeteciliğini ve barış dilini hakim kılın.
Halkın barış isteğine kulak verin. Doğru
haber yapın, savaş çığırtkanlığından vazgeçin" çağrısı yaptılar.

Günlük 9 TL için yola
çıktılar ve dönemediler...

Okulda feminizm
yasak!

Geçici tarım işçiliği yapan
13'ü kadın, ikisi çocuk 15 kişi 6
Temmuz sabahı 9 TL kazanmak
için çıktıkları yolculukta yaşamlarını yitirdiler.
Manisa'nın Çökelek köyünde yaşayan 13 kadın kilosunu 1,5 TL’ye sattıkları asma
yapraklarını toplamak için her
zaman yaptıkları gibi bir kamyonetin açık kasasına bindiler.
Tarım işçisi kadınların içinde
olduğu kamyonet sabah 05:30
sıralarında Gölmarmara ilçesine
bağlı Hacıveliler Köyü yakınlarında, bir süt tankeriyle çarpıştı.
124 kilometrelik mesafeyi 64
kilometreye indiren, kestirme
olduğu için tercih edilen bu yol
hakkında meclise daha önce
yedi kez soru önergesi verildi.
Son bir yılda bu yolda 35 kişi
hayatını kaybetti.
Kazanın ardından açıklama
yapan CHP milletvekili Özgür
Özel çarpışmanın meydana geldiği yolu "ölüm yolu" olarak nitelendirdi. Özel, bu yolun 1998
yılından beri bitirilmediğini de
söyledi. Kazada yaşamını yiti-

“Tasavvur tek bir parmakla / Birkaç damla / Birkaç dakika inleme / Birkaç nefes / Sistemi / Düzenli nefesleri / Tabuları / Kızlığı / Bozuyoruz namus
odasında...”
“Kadınlığın yasaklandığı bir ülkede, kocaman
penisleriyle, kocaman penis şekilli binalarda çalışan, kocaman evlerin, perdesiz pencerelerinde kalın
sigaralar içen erkekler vardı. Kadın akılları, kadın
başları yasaktı. Ayıp yataktaydı, kadına benzetilen
canlılar yataklarda çarşaf olmaya mahkumdu.”
Bu satırlar Notre Dame De Sion’da okuyan bir
grup öğrencinin, okuldan bağımsız ve okulun adını
anmadan, maddi-manevi kendi çabalarıyla hazırlayıp çıkardıkları Tavuskuşu isimli fanzinde yer aldı.
Özgecan Aslan'ın katledilmesinin ardından, katledilen kadınların ağzından yazdıkları mektupları okul
basmama eğilimi gösterince, öğrencilerin kimi kendi ismiyle kimi rumuz kullanarak çizim ve yazılarını bu fanzinde yayımlamaya karar verdiler. Ancak
öğrencilerin bu çalışması beş yıldır okullarında edebiyat öğretmenliği yapan Melike Koçak'a kovulmasına gerekçe gösterildi. Öğretmenin kabahati kendisine okul yönetimi tarafından şöyle anlatıldı: “Öğrencilerinin toplumsal cinsiyet, beden politikaları
ve feminizmle ilgilenmelerinin düzeyini ayarlayamaması, kontrol etmemesi, bu konuda öğrencilerini
uyarmak yerine gelişmelerine, eleştirel bakmalarına
vesile olması.” Sosyal medya üzerinden #direnögretmenim hashtagiyle kampanya başlatıldı.
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ren kadınların, kilosu 1,5 TL’ye
asma yaprağı toplamak için yola
çıktığını hatırlatan Özel, bir kadının günde en fazla altı kilo
yaprak toplayabileceğini, bunun
da günlük 9 TL anlamına geldiğini söyledi. Kadın cinayetleri
ve iş cinayetleri Türkiye'nin en
fazla tanık olduğu cinayetler.
Mevsimlik tarım işçiliği yapan
kadınlar sigortasız ve güvencesiz bir hayatı yaşarken evde
cinsiyetçi iş bölümünün yükünü de taşıyor. Tarlalarda ürün
toplayan kadınlar aynı zamanda
çocuk bakımı, ev işleri, yemek
yapmak gibi işleri tek başlarına
omuzluyorlar. Kazada hayatını
kaybeden Nurdane Kaya asma
yaprağı toplamaya oğlu Burak
Kaya ile birlikte gidiyor. Farklı
yerlerden göç yoluyla tarım işçiliği yapmaya gelen kadınlar
(özellikle Kürdistan'dan gelen
kadınlar) tarlada çalışırken çocuklarına da bakıyor. Geçici
yerleştikleri yerlerde kadınlar
bütün gün tarlada çalıştıktan
sonra tuvalet, banyo, yemek
gibi sorunlara çare arıyor.
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Onur yürüyüşüne polis saldırısı
Bu yıl 13.'sü düzenlenen Onur
Yürüyüşü'ne polis saldırarak engel olmak istedi. Taksim İstiklal
Caddesi'nde yürüyüş için bir araya
gelen gruplara polis biber gazı ve
plastik mermiyle saldırarak yürüyüşü engelledi. Polisin saldırısının
ardından ara sokaklara kaçan eylemciler işyerlerine sığındı. Saldırı
sırasında polisin yaka ve kasklarında numara olmaması dikkat çekti.
Polis müdahalesi ardından İstanbul
Onur Haftası Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada yürüyüşün İstanbul
Valiliği tarafından, önceden haber
verilmeksizin ve aniden, Ramazan

ayı gerekçe gösterilerek yasaklandığını belirtti. Taksim'de ve ara
sokaklarda polisin yoğun gaz ve
plastik mermi saldırısına karşın
kitle dağılmadı ve HDP ve CHP'li
milletvekillerinin de desteğiyle
Tünel'e kadar yürümeyi başardı.
Komite, yazılı açıklamasında şöyle dedi: “Baskılara ve bizi yok sayan devlete karşı sesimizi her zamankinden güçlü çıkaracağımızı
bildiriyor ve bir kez daha diyoruz
ki; Alışın Gitmiyoruz!”. Sonraki
günlerde şiddetin sorumlusu olarak valilik ve emniyet hakkında
suç duyurusunda bulunuldu.

BİZ kazanacağız, AŞK kazanacak!
Kadınlar, 13. LGBTİ İstanbul Onur
Yürüyüşü'ne polis saldırısını, sonrasında
da nefret söylemleri üzerinden eşcinsel
ve trans bireylerin hedef gösterilmesini
protesto etmek için Kadıköy'de yürüdü.
Erkek egemen cinsellikten güç alan
‘genel ahlak’ söyleminin aynı zamanda
kadınlara yönelik saldırı olduğunun vurgulandığı yürüyüşte kadınlar; “Gelsin baba,
gelsin toma, gelsin devlet, gelsin cop.
İnadına isyan, inadına onur, inadına özgürlük”, “Genel ahlakınızla barışmıyoruz,
gettolara, evlere hapsolmuyoruz”, “Nefret
cinayetleri politiktir, azmettiren hükümet
failidir”, “Susma haykır lezbiyenler vardır,
susma haykır biseksüeller vardır, susma
haykır translar vardır” sloganları attılar.
Yürüyüş sonrasında yapılan basın
açıklamasında; “Kadınlara aşık olmak
istersek buna ne AKP, ne devlet, ne de
erkekler karışabilir. Cinselliğimizi nasıl
yaşayacağımıza geçmişte olduğu gibi
şimdi de biz karar vereceğiz. Ancak ar-

tık saklanmıyor ve utanmıyoruz. Sokağa
çıkmamızı, görünür olmamızı engelleyemezsiniz” denildi.
Açıklamada trans Kemal Ördek'e yö-

nelik saldırının sorumlusunun, kışkırtıcı
söylemleriyle LGBTİ'leri hedef gösteren
AKP iktidarı ve erkek devlet olduğu da
vurgulandı.

Erkek cinayetlerine karşı hayatlarımızı
savunuyoruz
Kadıköy’de, Kadın Cinayetlerine Karşı
Acil Önlem Grubu tarafından bir protesto
yürüyüşü düzenlendi. Eyleme katılan yaklaşık 100 kişi Kadıköy Boğa Meydanı’nda
toplandı. Sloganlar ve pankartlar eşliğinde
Bahariye Caddesi’nden geçen grup, İskele
meydanına yürüdü. Burada yapılan basın
açıklamasında; “Susmuyoruz, yılmıyoruz,
dayanışmayla hayatlarımızı savunuyoruz.
2015’in ilk altı ayında, erkekler tarafından

öldürülen kadınların 141’inin haberi medyaya yansıdı. Her gün öldürülen, tacize,
tecavüze maruz kalan kadınların haberlerini alıyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde,
bir genç kadın kaçırıldı, bir kadın tecavüz
edilerek öldürüldü, bir kadın boşanmak istediği için dövülerek hastanelik edildi. Bir
kadın, bir kadın, bir kadın daha. Cansu’nun
katili, Özgecan’ın öldürülmesini protesto
eylemine gidiyor. Karısı Remziye’yi öldü-

ren Celal Eripek, mahkemedeki savunmasında “Ben her zamanki gibi dövmüştüm”
diyor. Mahkeme heyeti de bunu anlayışla karşılıyor, katile indirim verip, tahliye
ediyor” denildi. Bianet'in yerel ve ulusal
gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler
Haziran'da 21 kadın öldürdü, 9 kadın ve kız
çocuğuna tecavüz etti, 18 kadını seks işçiliği yapmaya zorladı, 25 kadını yaraladı.
feminist
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Şirret
gazetecilik!

Arjantin’de "Bir kadın daha
eksilmesin" eylemi

Star gazetesi, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hedef gösteren haberini birinci sayfasından ‘Susturun şu şirreti’ başlığıyla duyurdu.
Yüksekdağ’ın, IŞİD militanlarının
hedefi olan Kobani’nin Türkiye sınırındaki noktaya düzenlediği ziyareti
aktaran Star, Yüksekdağ’ın “Şirretlik
yaparak insanlık suçunun sorumluluğunun üzerini örtemezsiniz” sözlerine yer veren haberde, ‘Susturun şu
şirreti’ başlığını kullandı. HDP Genel
Merkezi'nin açıklamasında; “Eş Genel
Başkanımıza yönelik ‘Susturun’ ifadesiyle kendisini açıkça hedef gösteren
Star gazetesi, Figen Yüksekdağ’a yönelik olası saldırıların da sorumlusudur” denildi. Star gazetesinin Türkiye
Basın Konseyi’ne şikayet edilerek söz
konusu yayınla ilgili suç duyurusunda
bulunulacağı duyuruldu.

Arjantin'in Buenos Aires
kentinde kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla bir eylem
gerçekleştirildi. "Bir kadın daha
eksilmesin" sloganıyla meclis
binası önünde yapılan eyleme
katılım sayısı 200 bini aştı. Kadın cinayetlerine karşı eylemler
Şili ve Uruguay'a da sıçradı.
Arjantin’de kadın cinayetlerine
müebbet hapis cezası verilmesi 2012 yılında yasalaşmış olmasına
rağmen cinayetler durdurulamıyor.
Sadece 2014 yılında ülkede 277 kadın öldürüldü. Geçtiğimiz günlerde
işlenen iki cinayet, "Bir kadın daha
eksilmesin" eyleminin örgütlenmesini tetikledi. 14 yaşındaki Chiara Páez
hamile kalmış olması gerekçesiyle
erkek arkadaşı tarafından dövülerek
öldürüldü. İkinci olarak, bir kreş öğ-

Sümeyye
Erdoğan'ın
şikayeti
reddedildi
Hükümete yakın Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) yönetim kurulu üyesi Sümeyye Erdoğan’ın feminist
aktivist ve akademisyen Pınar İlkkaracan hakkında bir makalesi nedeniyle
yaptığı suç duyurusu reddedildi. Kadın
örgütleri ortak bir açıklamayla, kararın
“dünya ve Türkiye kadın hareketinin
hayatın her alanındaki eşitlik mücadelesi yolundaki önemli yargı kararlarından biri olduğunu ve bu mücadeleye
Türkiye kadın hareketinin bir katkısı
olduğunu” söyledi. İlkkaracan, şikayete konu olan yazısında hükümet eliyle
kurulan kadın örgütlerinin "toplumsal
cinsiyet eşitliği"ne karşı "toplumsal
cinsiyet adaleti" kavramını bilimsel
olarak temellendirme çabalarını yazmış, 1995'te Pekin'de düzenlenen IV.
Dünya Kadın Konferansı'nda Papa II.
John Paul öncülüğünde aynı tavrın benimsenmeye çalışıldığını ancak başarısız olduğunu anlatmıştı.
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retmeni kocası tarafından kreşte çocukların gözü önünde vuruldu. Kadın
örgütlerinin çağrıda bulunduğu eylemin destekçileri arasında siyasi partiler ve Katolik Kilisesi de bulunuyor.
Sosyal medyada da ilgi gören eylem
hakkında Arjantin başbakanı Christina Fernandez de Kirchner, "Kadınları
harap eden kültür" ifadesini kullandı.
#NiUnaMenos

İsveç'te babalara ayrılan
ebeveyn izni süresi artıyor
İsveç 16 ay boyunca maaşlı ebeveyn izni sunan nadir ülkelerden
bir tanesi. Anne ile baba arasında
paylaşılması mümkün olan bu 16
ayın ancak iki ayı sadece babaların
kullanımına ayrılıyor. Ülkede halihazırda babalara tahsis edilmiş bu
iki aylık sürenin üç aya çıkarılması için bir yasa tasarısı hazırlandı.
Sonbaharda yapılması beklenen üç
ay oylamasının sol ve liberal partilerin desteğiyle meclisten geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Babalara ayrılmış aylar 'kullan veya
at' prensibiyle düzenleniyor. Buna
göre babaların bu izni kullanması
bir yükümlülük değil. Ancak babalar bu ayları kullanmadığı takdirde
16 ay olan ebeveyn izni otomatik
olarak 14 aya düşüyor. Bu şekilde
tasarlanan yasanın bir zorunluluk
getirmeksizin erkeklerin çocuklarına bakmaları için önemli bir teşvik
yarattığı düşünülüyor. Sosyal Güvenlik Bakanı Annika Strandhall,
parlamentoda gelecek aylarda oylanacak olan üç ay yasasının cinsiyet
eşitliğinin sağlanması yolunda çok
önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Yeni yasa tasarısı hem anneye

hem de babaya üç aylık 'kullan veya
at’ hakkı tanıyor. Diğer 10 ay ebeveynler arasında paylaşılabiliyor.
İsveç'te 'kullan veya at' ilk olarak 1995'te bir ay süre ile yürürlüğe sokulmuş, 2002 yılında iki aya
çıkartılmıştı. Bu önlemler çerçevesinde 1974 yılında ebeveyn izninin %99.5'i kadınlar tarafından
kullanılırken, bu oran 2015 yılında
%75'e geriledi. İstatistikler olumlu
bir gelişmeye işaret etse de, İsveçliler halen kat edilecek yol olduğu
düşünüyor. Ebeveyn izninin büyük
bir kısmının anneler tarafından kullanılmasında, kadın ve erkek arasında çalışma saat ve ücretlerindeki
eşitsizliğin rol oynadığı düşünülüyor. Ebeveyn izni süresince devlet,
izin kullanan bireyin son maaşının
%80'ini karşılıyor. Ebeveyn izni ise
yoğun olarak daha az para kazanan
ebeveyn tarafından kullanılıyor.
İsveç’te erkekler aynı iş için kadınlardan daha yüksek ücret alıyor.
Yanı sıra ülkede erkeklerin %75'ine
nazaran kadınların sadece %40'i
tam zamanlı işlerde çalışıyor.
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Pakistan kadın hakları aktivisti
Sabeen Mahmud öldürüldü
Peace Niche adlı sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve Karaçi'deki The
Second Floor (T2F) adlı kafe ve politik-kültürel merkezin direktörü olan
insan hakları aktivisti Sabeen Mahmud
24 Nisan 2015 günü T2F'den ayrıldıktan az sonra kurşunlanarak öldürüldü.
Sabeen Mahmud öldürülmeden hemen
önce T2F'de Belucistanlı aktivist Mama
Abdul Qadeer ile birlikte düzenlediği,
Belucistan’da güvenlik birimleri tarafından kaybedilmiş kişileri konu alan
bir etkinliğe katılmıştı. Pakistan ordu
sözcüsü Asım Bajwa, cinayetin trajik
ve talihsiz olduğunu, katilin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için bütün
önlemlerin alınacağını ifade etti. Ancak
Mahmud’un arkadaşları cinayeti derin
devletin işlediğini düşünüyor. Pakistan
ordusunun, içinde milliyetçi ve ayrılıkçı bir hareketi barındıran Belucistan ile
ilgili konularda son derece "hassas" olduğu biliniyor. Belucistanlı ayrılıkçılar,
Pakistan'ın bölgede baskıcı bir politika
uyguladığını ve bölgenin sadece enerji
ve mineral kaynaklarını önemsediğini
ileri sürerek Pakistan'dan ayrılmak istiyorlar. Mahmud’un işbirliği yaptığı
Mama Abdul Qadeer devletin hedefinde
olan bir aktivist. 73 yaşındaki Qadeer,
2013 ve 2014 yıllarında Belucistan'ın

başkenti Quetta'dan İslamabad'a yürüyerek güvenlik güçleri tarafından
kaybedilmiş insanlara dikkat çekmek
istedi. 2009 yılında kendi oğlu bu bölgede kaybolmuş ve 2011 yılında cesedi
tahrip edilmiş halde bulunmuştu. Lahor
Üniversite’sinde konuşması iptal edilen
Qadeer’in etkinliği Mahmud’un direktörü olduğu T2F’de düzenlendi. Hemen

ardından öldürülen Mahmud’un gazeteci arkadaşı Taha Sıddıqui, birçok kişinin
bu etkinliğin kötü bir sonuç doğurabileceğini düşündüğünü fakat cinayete
varabileceğini akıllarına getirmemiş
olduklarını söyledi. Daha önce haber
programcısı Hamid Mir, Qadeer hakkında yaptığı haber sonrasında askerlerle
çıkan bir tartışmada ağır yaralanmıştı.

İngiltere'de 2015 seçimleriyle birlikte kadınların
parlementoda temsil oranı yükseldi
İngiltere'de yapılan son seçimler kadın temsiliyeti açısından ülkede şu ana kadarki en iyi sonucu
verdi. Bir önceki dönemde parlamentonun %22.6'sı kadınken, bu
seçimlerde oran %29.4'e yükseldi. 2015 yılında, 2010 seçimlerine
göre 44 kadın daha meclise girdi.
Parlementer sayısı bakımından
içinde en çok kadın barındıran
parti İşçi Partisi olurken (%42.7),
Muhafazakar Parti’deki temsiliyet oranı %20.5'te kaldı. İşçi
Partisi seçim listelerinde kadın
kotası uygulayarak kazanması muhtemel
olan koltukların %53'ünü kadın adaylara
ayırmıştı. İskoçya partisi SNP’nin kadın
temsiliyet oranı %36. Seçimde büyük
bir yenilgi alan Liberal Demokratlar ise
seçim listelerinde kadın kotasını reddet-

mişti. Parlamentoya hiç kadın milletvekili
sokamayan parti, kadın temsiliyeti açısından en kötü parti konumuna geldi. İngiltere parlementosunda kadın-erkek sayı
eşitliğinin sağlanabilmesi için 130 kadın
milletvekiline daha ihtiyaç var. Seçimin
galibi Muhafazakar Parti’nin lideri David

Cameron, 2008 yılında kabinenin üçte birinin kadınlardan oluşacağını vaad etmişti. Bu sözünü
tutmayı başaran Cameron, kabinenin %31'ini kadınlara ayırdı. Fakat seçim süreci boyunca
refah bütçesinden 12 milyar
pound kısıntı yapacağını duyuran muhafazakarların bu kemer
sıkma politikasından en çok etkilenecek kesimin yine kadınlar
olacağı vurgulanıyor. Guardian
gazetesinin aktardığı sızıntı bilgilere göre bu kesintilerin içinde çocuk
yardımını iki çocuktan sonra kesmek, annelik izninde işverenin katkı payını arttırmak ve çocuğunu tek başına büyüten ebeveynlerin çocukları üç yaşına bastığında
iş bulmalarını zorunlu kılmak var.
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TECRÜBEDEN TERCÜMELER

Önce Barselona'yı alalım... *
Şehri geri almak (…) yalnızca yurttaşlara yukarıda karar verilen öneri ve vaatleri oylama
izni vermek değil, yeni inisiyatifler başlatma gücünü de vermek anlamına geliyor.
Ada Colau - Çeviren: Ayşe Yılmaz

B

ir yıl kadar önce, Barselona’daki
bir grup aktivist, çeşitli toplumsal
hareketlerin üyeleri ve ilerici siyasi güçler olarak 24 Mayıs’taki yerel seçimlerde şehir konseyimizi geri almak için bir
plan sunduk. Biz müşterek Barselona’yız
ve bu Pazar Belediye Başkanı Xavier
Trias’ı yenilgiye uğratma ve şehri halk
için geri alma şansımız oldukça yüksek.
Ancak, en başından beri hareketimizin
sadece Barselona ile sınırlı olmadığının
farkındayız. Üstesinden gelmek istediğimiz sorunların bir kısmı, aşırı yüksek
evden atılma oranları ve kontrolsüz kitle
turizminin habis etkileri gibi, şehrimize
özgü sorunlar. Ancak sorunlarımızın büyük bir kısmı, artan eşitsizlik ve yolsuzluğa batmış profesyonel siyasetçi sınıf
gibi, Avrupa’nın ve dünyanın pek çok
farklı şehrinde yaşayan insanlarla ortak.
Bize demokratik bir ülkede yaşadığımız söyleniyor, ancak hayatlarımızı etkileyen kararların neredeyse hiçbiri üzerinde bir etkimiz yok. Bize bu kararları
uzmanlara bırakmamız telkin ediliyor,
kendimiz için neyin iyi olduğunu bilmediğimiz söyleniyor. İspanya hükümeti,
Katalonya vatandaşlarının kendi kararlarını tayin haklarını ellerinden alıyor;
Avrupa Birliği TTIP ile gizli görüşmeler
yürüyor ve uluslararası finans kuruluşları
ekonomilerimizle Rus ruleti oynuyor.

Bu kadere razı olamayız.
Halk egemenliğini yeniden kurmanın
ve adına yaraşır bir demokrasi inşa etmenin vakti geldi. Müşterek Barselona
olarak, bu demokratik yurttaş devriminin
en iyi aşağıdan yukarıya doğru, kasaba ve
şehirlerden yola çıkarak başlatılabileceğine inanıyoruz. Bu düşüncemizde yalnız
olmadığımızı bilmek bize büyük bir güç
veriyor. Ocak ayında Yunanistan’ı genel
seçimlerin arifesinde ziyaret ettiğimde,
Syriza’nın Attica gibi bölgelerde insanların yaşamlarını iyileştirmek için başlattıkları çalışmalardan çok etkilenmiştim. Bu hafta, adaylığımızı destekleyen
100’ün üzerinde uluslararası deklarasyon
geldi. Noam Chomsky ve Slavoj Zizek
gibi entelektüeller, aktivistler, Nawal El
Saadawi ve Owen Jones gibi yazarlar, Attica valisi Rena Dourou ve Londra meclis üyesi Jenny Jones gibi politik liderler
Müşterek Barselona’nın kazanacağı bir
zaferin dünyanın farklı şehirlerindeki
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benzer hareketlere örnek teşkil etme potansiyeli olduğu konusunda hemfikirler.
Peki yurttaşlar için şehri geri almak ne
anlama geliyor? Bu sorunun yanıtı bölgeden bölgeye farklılık gösterse de kesin
olan bir şey var: seçimleri kazanmak yeterli değil, oyunun kurallarını değiştirmemiz gerekiyor. Müşterek Barselona olarak
yaptığımız ilk işlerden biri de en yüksek
standardı tutturmamız ve bunu yapmadığımız durumda sorumluluk almamız için,

Sorunlarımızın büyük
bir kısmı, artan eşitsizlik
ve yolsuzluğa batmış
profesyonel siyasetçi
sınıf gibi, Avrupa’nın
ve dünyanın pek çok
farklı şehrinde yaşayan
insanlarla ortak
kitle kaynaklı açık bir süreçle adaylarımıza yönelik bir siyasal etik kitapçığı hazırlamak oldu. Bu kitapçık maaşları ve seçilen adayların hizmet edecekleri dönemin
süresini, finansal şeffaflık gerekliliklerini
ve kamu kuruluşlarıyla özel şirketlerin
yönetim kurulları arasındaki döner kapının kapatılmasını içeriyor. Ancak bu tür
önlemlerle iktidardan indirmek istediğimiz kişilere benzememizi önleyebiliriz.
Şehri geri almak aynı zamanda karar
verme mekanizmalarını sıradan insanların
ellerine teslim etmek anlamına geliyor.
Bu yalnızca yurttaşlara yukarıda karar verilen öneri ve vaatleri oylama izni vermek

değil, yeni inisiyatifler başlatma gücünü
de vermek anlamına geliyor. Bizim için
“akıllı bir şehir”, o şehirde yaşayan insanların kolektif aklından yola çıkan bir şehirdir. Seçim manifestomuzu açık, katılımcı
bir şekilde oluşturduk. 5000’i aşkın kişi
geliştirilmesinde rol aldı ve temel hakları
garanti altında alan, şehri daha yaşanabilir
kılan ve kurumları demokratikleştiren bir
program ortaya çıktı. Bu yaşayan bir belge, yurttaşlarla kurulan ve seçimleri kazandığımız takdirde önümüzdeki dört yıl
boyunca sürecek bir diyaloğun başlangıcı.
Son olarak, bir şehir geri almak, onun
kadınları tarafından ve kadınlar için geri
alınması anlamına gelir. Yoksulluğun kadınlaşması ve Barselona’daki güvencesiz
iş koşulları, kadınların siyasal ve ekonomik iktidar alanlarından dışlanması sona
ermeli. Sadece seçim listemizdeki adaylarımızın yarısından fazlasının kadın olmasından değil, aynı zamanda programımızın, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
aşmayı faaliyetlerimizin merkezine yerleştiren feminist prensiplere dayanmasından son derece gurur duyuyorum.
Hem isyancı yurttaş hareketleri için
bir laboratuvar hem de dünyaya açık bir
şehir olan Barselona’nın tarihi ile gurur
duyuyoruz. Şimdi de onu, adil ve demokratik şehirlerin uluslararası ağının merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz.
Barselona’yı geri almak daha ilk adım.
*Ada Colau'nun bu yazısı 20 Mayıs'ta yayımlandı. Orijinali için: https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/ada-colau/
first-we-take-barcelona

