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nkara katliamının ardından yaşadığımız derin kederi ve öfkeyi bu sayımızın kapağına
taşıdık. Yitirilen canların anısı, barbarlığa
karşı verilen mücadelede yaşayacak: Onları unutmayacağız!
Dosyamızda “Kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor”
dedik. Çilem Doğan’ı, Nevin Yıldırım’ı, Yasemin Çakal’ı
basına yansıyan hikâyelerinden tanıyorsunuz: Onlar hayatlarını başka biçimlerde savunma alternatifleri kalmamış,
erkek şiddeti karşısında meşru müdafa hakkını kullanan
kadınlar. Çilem ve Yasemin ile avukat arkadaşlarımız
cezaevinde görüştü; Nevin’in sesini, onun mektuplarından derlediğimiz bir yazıyla yansıtmaya çalıştık. Çeşitli
korunma - direnme stratejileri geliştiren, Hasret’in yaptığı
gibi boşanan, Deniz gibi trans kadın olmayı seçen, kadın
dayanışmasıyla güçlenen daha niceleri var. Dosyamızda
birçok tekil hikâyenin yanısıra, büyük resme bakmayı
deneyen feminist kadınların yazılarına da yer verdik.
7 Haziran sonrası yeni çatışmalı süreçte kadınlar barış
özlemlerini -sokakta, Feminist Politika’nın sayfalarında
ve her yerde- kararlılıkla dile getirmeyi sürdürüyor. Bu
konuda yazan bir yazarımızın sorduğu şu soru bize de
çok önemli gelmekte: “Savaş ortamında ulusal ve etnik
aidiyetin, baba, koca, erkek kardeş şiddetini mazur ya
da görünmez kılmasına karşı bir dili, kadın cinayetlerini
gören ve adını koyan bir barış mücadelesini nasıl örgütleyeceğiz?”
“Feministlere” hitaben bir metinle duyurduk: Sosyalist Feminist Kolektif kurumsal adıyla yaptığımız
tüm faaliyetleri durdurma ve bir örgütlenme olarak
SFK’yı dondurma kararını almış bulunuyoruz. 1 Kasım
seçimlerini takiben dört aylık bir zaman dilimi içinde,
tüm feminist yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğimiz,
feminist politika yapma biçimleri ve feminist örgütlenme modelleri üzerine yol gösterici olmasını umduğumuz
tartışmalar yürütmeyi planlamaktayız. SFK’nın koordinatörlüğünde çıkan ve elinizdeki bu sayıyla birlikte
yedi yaşını dolduran Feminist Politika’nın geleceği de
bu tartışmalara bağlı olarak belirlenecek. Buradan yayını
sonlandırma kararı da çıkabilir. Yazarak, çizerek, okuyarak, okutarak ve eleştirerek vermiş olduğunuz paha
biçilmez destek için teşekkürlerimizi şimdiden iletelim.
Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın feminist dergiler,
kitaplar, yayınlar!
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Ankara’da artık ilk soru: Orada mıydın?
O günü, arayan herkese “iyiyim” demekle, tanıdıkları arayıp bulmakla,
hastane önünde beklemekle bitiremedik, öylesine uzun bir gündü

H

Hatice Erbay

er yerden arkadaşlarımız geliyordu, Cizre’den sonra Barış için
Kadın Girişimi’nden kadınlarla
ilk buluşmamız olacaktı; saat 09.00’da
onları karşılamak istiyordum. Taksi beni
alana uzak bir yerde bıraktı, söylenerek
yürümeye başladım, alana giden yolda
tanıdık simalar olurdu hep, hiç tanıdık
görmeden alana girdim. Garın önüne varmama ve gelen kadınları görmeme çok az
kalmıştı, 60-70 metre sonra tam Gar’ın
önünde olacaktım ki korkunç bir sesle herkes olduğu yerde durdu. Binaların havaya
uçtuğunu düşündüm o an, ben binalara
bakarken bir patlama daha oldu, insanlar
bağırarak ve koşarak bana doğru geliyordu. Ben de onlarla geriye doğru koşmaya başladım. Ama ayaklarım gitmiyordu,
durup ne olduğunu anlamak istiyordum.
“Ses bombası korkmayın” sesini duydum
fakat bana doğru kaçanlar kan içindeydi,
yaralı insanlar canlı bomba diyerek bağrışıyorlardı, etrafta hâlâ bir tanıdık yoktu.
Bir kadın tam yanımda durdu, bacağına
beyaz bir bez sarmıştı, kan içindeydi; yanındaki kadın ise saçlarından itibaren kan
olmuştu ve arkadaşının bacağına hâlâ bir
şeyler sarmaya çalışıyordu. Telefonlar
çekmiyordu, İstanbul’dan gelen BİKG’li
kadınlara telefonla ulaşamayınca, bombanın hedefi olduklarını düşündüm. Suçluluk, sorumluluk, ev sahipliği gibi yarım,
eksik, tuhaf düşünceler, duygular kafama
üşüştü ve patlamanın olduğu yere gitmeye karar verdim. Korkuyla, endişeyle ama
hızlı adımlarla patlama noktasına doğru
yürümeye başladım. O arada küçük bir
polis otosu cılız bir sesle arkadan Tandoğan yönünden geliyordu. Çevremdekiler
otoya ne bulduysa atmaya, tekmelemeye
başladılar, polis ateş açtı, yere mi göğe
mi bilmiyorum fakat içimden ince bir sızı
gibi ölüm korkusu geçti. Nerden çıktığını
anlamadığım itfaiye yolun ortasında duruyordu, arkadan gelen ambulansa yol vermek için manevralar yapmaya çalışıyordu; bu ana kadar alana bir tane ambulans
giriş yapmıştı. Neden ambulanslar akın
akın gelmiyordu, polis neredeydi?
İlk baktığımda ne olduğunu anlayamadığım, alanda biyoloji kitaplarından
fırlamış gibi duran organları algılamakta
güçlük çektim; nasıl olabilirdi, “evet doğruymuş yaptılar işte, canlı bombaymış!”
Meydanda kalp masajı yapanlara, kanamayı durdurmak için var gücüyle basınç
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yapanlara şaşkınlıkla baktım; nasıl yapabiliyorlardı, iyi ki vardılar. Ben ise hiç
kimseye dokunamadım, ne yapacağımı
bilemedim. Gördüğüm her üstü kapatılan
ölü bedene, her taşınan yaralıya koşarak,
tanıdık mı, İstanbul’dan gelen kadınlar mı
diye baktım. Parçalanmamış bedenlere biraz daha yaklaşma gücü buldum, bedenler
bütündü fakat hiç görmediğim, anlatması
zor bir deformasyona uğramışlardı. Ağacın altında iki kişi vardı, “öldüklerinden
emin misiniz” diye bağırdım, “bilmiyoruz” dedi biri, diğeri “gitti onlar” dedi.
Nabızlarını tutamadım, bakamadım, sanırım TTB’den biriydi “ben bakayım” dedi,
o an ona duyduğum minneti anlatamam.
Bu arada “üçüncü bomba varmış” sözleri dolaşıp duruyordu. Ankara’dan Leyla
kolumdan tutarak, “çıkalım bu alandan
müdahale ediyorlar”, dedi; onunla Gar
binasına doğru giderken başına darbe almış ve gözlerini gaz nedeniyle açamayan
Serkar’a rastladım, biraz onunla ilgilendikten sonra tekrar alana döndüm. Ne kadar geçti bilmiyorum, telefonlarım çalmaya başladı. Sonrasında “hastanelere kan
vermeye gidelim”, diye bağırmalar geldi.
Artık alanda sadece üstü örtülmüş, insanlardan arda kalan parçaların toplandığı bir
yığın ve kan gölü kalmıştı. O günü, arayan
herkese “iyiyim” demekle, tanıdıkları arayıp bulmakla, hastane önünde beklemekle bitiremedik, öylesine uzun bir gündü.
Cizre’de kaldığımız, çay içtiğimiz, taziyeye gittiğimiz evlerden telefonlar geliyor-

du, “size bir şey olmasın”, “aklımız sizde”, “çok üzülüyoruz” diyorlardı. Adli tıp
önünde teker teker bedenlerini otopsiden
alarak uğurladığımız, toprağa verdiğimiz
arkadaşlarımızı tanıdıkça adlarını öğrendikçe, o gün meydanda kendi arkadaşlarımı aramış olmaktan çok utandım. Sonraki
günlerde hepimiz için Ankara’nın olağan
mesaisi, utanma, suçluluk duygularıyla
birlikte, hastane önlerinde yakınları dolaşmak, adli tıbba gitmek, arkadaşların iyi
olup olmadığını kontrol etmek haline geldi. Birden hayatımıza “vücüt bütünlüğü
bozulmuş” gibi hiç kullanmadığımız ağır
kavramlar girdi. Cenazelerde, hastane önlerinde, adli tıpta bekleyen ailelerin duruşuna, bize söylediklerine, acının getirdiği
bu güce inanamıyordu insan.
Ne yapacağımızı, nasıl yaşayacağımızı bizden geriye ne kaldığını bilmiyorum. Bu büyük olaya, korkuya, acıya
rağmen ikinci gün ilk buluşma olarak
Sıhhiye’de yapılan eylemin kalabalık olması, Ankara’dan cenazelerin kitlelerle
uğurlanması, diğer illerde kitlelerle karşılanması, yitirilen insanlar arasında hiç bir
siyasi ayrımın yapılmaması, hastanelere
insanların yığılması, hiçbir yakının yalnız bırakılmaması, refakatçilik için sıraya
girilmesi ve herkesin birbirine sarılması
yani “yekvücut “ olmamız, şimdi, şu an
bize kalanlar. Bir arada durmamız, alana
çıkmamız, örgütler üstü örgütlülüğümüz
gücümüz ve sevgimiz. Az şey mi? Değil.
Yeter mi? Bilmiyorum.

Yeni dönem... Yeni bir barış mücadelesi...

Yaşlı - genç hendek kazan, ya da o hendekte nöbet tutan kadınların bu deneyimle
birlikte kendi yaşamlarında nelere sahip çıktıklarını tartışmak politik
gündemlerimizden biri olmalı

S

Candan Yıldız

u yok... Ekmek yapan fırınlar kapalı... Elektrikler kesik... 9 gün boyunca içerde tutmanın neredeyse
imkansız olduğu çocukları ikna edebilmek için bin bir taklalar. Ve bunlara eşlik
eden, canavarlaşmış erkeklik olarak gölge
gibi dolaşan keskin nişancılar... Bir de bütün bunlarla baş etmek zorunda bırakılan
kadınlar...
Çözüm sürecinin iktidarın diliyle buzdolabına kaldırılması sonrasında
90’lardaki düzeyini de aşan devlet şiddeti gerçeği, uzun ablukalar, sokağa çıkma
yasakları, faili belli cinayetlerle kendisini gösterdi. Yeni çatışmalı süreçte devlet
şiddeti de nitelik değiştirdi. Devletlerin
de birbirinden öğrendiğini biliyoruz. Yaşamın askıya alınması politikası bizlere
Kolombiya'yı hatırlatıyor. Hapsetmek,
yaşamın tel örgüyle çevrilmesi, izinsiz giriş-çıkışın yapılamaması, ilaç ve gıda temininin sınırlanması gibi uygulamalar ve
çatışmaların 90’lardan farklı olarak sivil
alana yayılması, devletin yeni dönemdeki
güvenlik stratejisini ortaya koyuyor.1
Bir erkeğin bir kadına saldırısının ve
şiddetinin, gücünü patriyarkal sistemden
aldığını, erkek egemenliğini, tahakkümünü devam ettirmeye yönelik olduğunu,
dahası bu egemenlik ilişkisinde kurucu
rol oynadığını biliyoruz. Şiddeti tekelinde tutan erkeklikle, "meşru" şiddet aygıtı
olarak kabul edilen devletin yapısal şiddeti arasındaki bağın bedelidir bu... Yapısal
olana karşı duruş nasıl olacak peki? Yani
Cizreli kadınlarla feministlerin buluşmasının siyaseti ne olacak? Bir vakitler Siyahlı
Kadınlar’ın “Kişisel olan uluslararasıdır”
sloganında yapmayı başardıkları şeyi nasıl becerebileceğiz? Tek tek her birimizin
hayatını da vuran savaşa karşı duruşun kadınlar arası dilini nereden kuracağız?
Barış sözünü kurarken, mevcut güç
pozisyonlarının paylaşımından mı bahsedeceğiz sadece? Yani güncel siyasete
uyarlarsak, devlet - hükümet - KÖH (Kürt
Özgürlük Hareketi) arasındaki silahların
susması, siyaset yapma ikliminin yumuşaması ve karşılıklı tavizlerin cilaladığı
bir toplumsal - siyasal düzen mi barış mücadelesinin hedefi? Ya erkeklik ve onun
işbirlikçisi militarizm ve milliyetçilik?
Barış İçin Kadın Girişimi, son zamanlarda, uzun yıllardır insan hakları müca-

delesine sıkışmış bir barış mücadelesini
yeni çatışmalı dönemle birlikte tartışmaya
başladı. Tartışma daha çok yeni. Egemen
olanın imtiyazlarını aşındıracak “bir barış
mücadelesi nasıl olabilir”e kafa yoruyor
kadınlar. 90’larda annelik sokağa çıkarıyordu kadınları. Dün çocukları dolayımıyla anneliği politikleştiren kadınlar
hâlâ mücadelenin bir yerinde dursalar
da, bugün o kuşak yerini, Ankara katliamında da gördüğümüz gibi, politikleşmiş
çocuklarıyla yan yana gelen bir kuşağa
bıraktı. Artık o kadınlar barış mücadelesini sadece annelik üzerinden vermiyor.
Ayrıca anne olmayı hiç seçmemiş çok sayıda kadın da barış mücadelesinin öznesi.
Savaşın cinsiyetlendirilmesi yönünde kurulan politik söz ve savaşlarda kadınlara
yönelik özel suçların işlenmesi gerçeğinin
bu söze dahil edilmesi, feministlerin barış
mücadelesinin değişen yanları oldu.
Bütünlüklü bir barış mücadelesi,
Fırat'ın doğusundaki özyönetim inşa
süreçlerini de politik eleştiri süzgecinden geçirmek zorunda. Yaşlı-genç hendek kazan, ya da o hendekte nöbet tutan
kadınların bu deneyimle birlikte kendi
yaşamlarında nelere sahip çıktıklarını
tartışmak politik gündemlerimizden biri
olmalı.
Cockburn der ki, “Sevgilileri, kocaları,
babaları ve oğulları savaşa alınan, birçoğu
ölümcül bir tehlike içinde olan kadınlar
kavramsal olarak kendilerini erkeklerden
ayıramaz, hem kaybettikleri, sevdikleri
hem de korkulu düşmanları olarak hayatlarında bir yeri olan erkekler arasındaki
benzerlikleri düşünmek istemezler.” Yani
savaş ortamında ulusal ve etnik aidiyetin,

baba, koca, erkek kardeş şiddetini mazur
ya da görünmez kılmasına karşı bir dili,
kadın cinayetlerini gören ve adını koyan
bir barış mücadelesini nasıl örgütleyeceğiz? Erkek şiddetini savaşa indirgemek
değil tabii ki kastettiğim; iç ve dış gelişmelerin işaret ettiği uzun süreli bir çatışma ortamında feministlerin politik enerjilerini bölmeden nasıl çoklu bir mücadeleye evriltebileceği...
Avrupa'nın duvarlarını yükselttiği,
demokrasi - insan hakları - sosyal devlet
politikalarından vazgeçildiği, milyonlarca sığınmacının bir safra olarak görüldüğü yeni düzende, kadınların hayatlarını
cehenneme çeviren "sınır" - "sınırlama"
söylemlerine karşı "sınırsızlığı"; egemen
devletin vatandaşı olmaktan kaynaklı imtiyazları reddeden, kadınların ezilme biçimleri arasında "sınırsız" bağ kuran bir
politik mücadeleyi gündemimize almamız
gerekiyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun, makbul kadınlık politikalarının güçlendiği; kurumsal olarak kendini tahkim
eden cinsiyetçi, milliyetçi ve mezhepçi
bir iktidarın yarattığı toplumsal sonbahar
hemen yaza dönüşmeyecek. Aksine kışın
uzun süreceğini öngörenler çok. Katliam
ve ölümlerin sıradanlaştığı bu topraklarda
baskı mekanizmalarının daha da güçleneceğini kestiriyorsak, eşitsizliklerin de
artacağını kabul ediyoruz demektir. Yani
savaşın coğrafyası daha da genişlemiştir.
Bu baskı ve eşitsizlik bağlamında gündelik hayatlarımızı politikleştirmenin vakti
geldi de geçiyor bile...
(1)

Cynthia Cockburn, Buradan Baktığımızda,
Metis Yay., 2009.
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Yeni savaşlar ve özyönetim
Bugün İran’la, yarın Türkiye’yle, öbür gün Rojava'yla ile ve bir başka bir an Esad’la
ittifak kurulabilir. Hepsi yarın düşman olabilir. Yeter ki güçlü olanın ihtiva ettiği
normlar dünyaya yayılabilsin

Ö

Nazan Üstündağ

ncelikle Kürdistan’ın ve akabinde Türkiye’nin, Ortadoğu’da
kendini son birkaç yıldır hissettiren dünya savaşlarının arka cephesi
olmaktan çıkarak ana cephelerinden biri
olmasına tanıklık ettiğimiz bir dönemden
geçiyoruz. Dünya savaşı derken kastettiğim, jeopolitik analizlerin bize dayattığı bir Ortadoğu’nun farklı güç blokları
(Çin, Rusya, İran, Suriye - Esad, Hizbullah karşısında Amerika, Avrupa Birliği,
Suudi Arabistan) tarafından yeniden dizaynı değil. Ne de Türkiye’nin Müslüman kardeşlerle ittifakı ve Ortadoğu’da
bir emperyalist güç olarak var olma
çabasının iflası ve Rojava sorunundan
bahsediyorum. Bu tür analizler elbette
son derece faydalı ve yolumuzu kaybettiğimiz ölçüde bize bir anlam haritası
veriyor. Ancak ezilenler ve özellikle kadınlar açısından baktığımızda, bizi bir
piyona indirgemek, güçsüzleştirmek ve
hepsi birbirinden beter ölümler arasından
ölüm beğenmek dışına çıkartmıyor. Hangi bloğu hangi etkileyemediğimiz ittifakı
seçelim? Sorunu buradan çıkartmak gerekiyor. Nasıl çıkartılabileceğine dair bir
başlangıç yapmak amacım.
Bu yazıda öncelikle “yeni savaşlar”
adı verilen ve eğer soğuk savaşı bir çeşit üçüncü dünya savaşı olarak ele alırsak, dördüncü dünya savaşı adı verilen
bu yeni dönemden bahsedeceğim. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı topyekûn
içine almış bu savaşın biçimlerinden örnekler vereceğim. İkinci bölümde bu savaşın kesiştiği yer olarak Türkiye’yi ele
alacağım. Son bölümde ise kısa olarak
kadınların neden barış siyasetinin bugün,
şimdi öznesi olabileceğini ve bunun özsavunma ile ilişkisine değineceğim.
2000’lerden beri birçok yazar yeni
yüzyılda savaşın artık siyasete içkin bir
biçim aldığını ve yeni bir dönemde yaşadığımızı anlattı. Buna göre artık savaşlar
ülkeler arasında cereyan etmiyor. Konu
bir ülkenin bir başka ülkeye saldırması
ya da itilaflı bir meselenin siyaset tarafından çözülememesi ile birlikte silahlara sarılınması değil. Dolayısıyla verili
mekanların egemen güçleri (ulus-devletler) arasında sonu barışla bitebilecek bir
çatışmadan bahsetmiyoruz. Karşımızda
ya uzaktan kumanda ile yürütülen, tek6
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Genç kadınlar ve
erkekler Kürdistan’da,
gerillanın ilhamı,
HDP’nin kurulması, yerel
yönetimlerin güçlenmesi,
eş başkanlığın
geliştirilmesi , Rojava
ve Ezidi kadınlarının
yaşadığı şiddet sebebiyle
bambaşka bir öznelliğe
talip oldular
noloji yoğun, taşeronlaştırılmış özel birlikler tarafından uygulanan ve kendileri
hukuku hiçe sayan devletlerin, insanlık
namına sürdürdüklerini iddia ettikleri
savaşlar var. Ya da devlet dışı örgütlerin
kaynaklar çevresinde konuşlanarak kendilerini idame ettikleri; savaşın kendisinin, ölüme yakın olmanın, yıkmanın ve
harcamanın, belli grupları boyunduruk
altına almanın, kadınları köleleştirmek
ve tecavüz etmenin, geniş çaplı şiddet
şölenlerinin zevk aracı olduğu asimetrik
çatışma durumları bulunuyor. Birincisinin tipik örneği Amerika ve Amerika’nın
liberal savaşları. Bu savaşlar hibrid diyebileceğimiz biçinde, hem silahla hem de
silah içermeyen iktidar araçlarıyla sürdürülüyor. Tüm dünyanın liberal görüşe ve
gene Amerika’nın tanımladığı toplumsal
düzene uyum göstermesinin beklendiği,
aksi takdirde tam anlamıyla insan olarak görülmediği ve bu sebeple de sürekli

olarak “tedavi edilmesi”, “virüslerden”
temizlenmesi, “karantinaya” alınması
gerektiği, savaşın tüm felaketine rağmen
aslında yaşatmak için yapıldığı iddia edilen bir bağlamdan söz ediyoruz. Böyle
bir savaş algısında dünyanın tamamı her
an “saldırıya” açık, her an belli “bulaşıcı” hastalıklara eğilimli nüfuslardan oluşuyor ve çok çeşitli basitleştirilmiş parametreler (din, ırk, coğrafi konum) dünyanın genel nüfusunun biyolojisini tehdit
etme potansiyeline göre sınıflandırılıyor.
Gene bu görüşle birlikte dünyanın her
alanı sağlıklı ve sağlıksız organlar olarak
her an yeniden tanımlanarak, hastalıklara
karşı savaşın sathı haline geliyor. Böyle
bir görüşe göre zaten barış mümkün olamaz. Barış, çatışma, gelişim, hizmet her
an aynı anda işe koşulabilecek ve varoluşsal ve teolojik anlamlar verilen büyük
savaşın farklı veçheleridir. Nitekim dünyanın tamamı aynı anda cephe ve sınırdır
ve savaşın sağlıklı olanları en asgari düzeyde kurban etmesi, sağlıksız olanlarıysa en azami düzeyde izole edilerek, imha
etmesi gerekir. Azami kurban verdirmek
için esnek, çoğunlukla güçsüz halklardan
seçilen özel birlikler ciddi teknolojik donanımla sahaya salınırken, düşmanlar da
insansız hava uçaklarıyla azami biçimde
katledilir. Kan ve bedenler mümkün olduğu kadar medyaya sızdırılmaz ki savaşın bitmesi istenmesin. Üstelik hem
düşman hem ittifak sürekli farklılaşmaya
açıktır. Bugün İran’la, yarın Türkiye’yle,
öbür gün Rojava'yla ile ve bir başka bir

an Esad’la ittifak kurulabilir. Hepsi yarın
düşman olabilir. Yeter ki güçlü olanın ihtiva ettiği normlar dünyaya yayılabilsin.
Üstelik her ne kadar evrensel bir motivasyonla hareket ettiğini düşünse de
Amerika ve benzeri iktidar yapıları için
hukuk, savaşı belirleyen ve kısıtlayan
değil, savaş tarafından kurulandır. Devlet bu biçimiyle aynı zamanda bir “terör”
örgütüdür.
İŞİD veya BOKO Haram açısından
bakacak olursak da bu savaşa benzer
özellikleri görebiliriz. Dünyanın tüm
alanları bir cephedir, ittifaklar değişebilir. Ancak bu savaşları liberal dünya
görüşünden farklı kılan bu savaşın aktörlerini motive edenin, harcama, ölüme
yakın olma ve yıkma olmasıdır. Ulus
devletlerin kendilerine muhalefet edenler ve küresel ekonomi tarafından aşınmasıyla birlikte ortaya çıkan bu gruplar
doğal kaynaklar çevresine yerleşirler.
Ancak İŞİD ortaya çıkıncaya kadar,
kaynaklardan elde ettikleri gelirleri hizmete ve böylelikle popülizme dönüştürecek bir alanları yoktu ve bu tarihten
öğrenilmiş bazı iş yapma biçimleri var.
Bunların başında gene modernizmle çok
ilgili olan bir hedonizmle karşı karşıyayız. Öte yandan sürekli tarihi yeniden
başlatmak arzusu içinde olan bu gruplar için geçmişi yıkma öncelikli faaliyet
alanıdır. İnsanları savaşa, büyük şiddet
şölenleri, bireysel zevkler kadar cemaatsel büyülenmeler, şehadet mertebesi ile
tarihe çıkma vaadiyle bağlarlar. Bunlar
için de dünyanın tamamı bir savaş alanıdır ve kendilerini bir çeşit akıncı olarak
görürler. Onlar için de savaş siyasetin ta
kendisidir. Akıncılık ve daimi savaş eğer
Amerika’nın liberal düşüncesinde kendini tıbbi ve sağlıklı nüfus yaratmaya yemin etmiş bir (hücreler, virüsler, aşılar)
seküler-varoluşsal dil ile var ediyorsa,
İŞİD türü örgütlerse kendilerini dini-varoluşsal başka bir dille (günah, şehadet,
kurban) paralel bir biçimde var ediyorlar.
Türkiye işte bu iki savaş mantığının
kesiştiği bir alanda yer alıyor şu anda.
Bir yanda Kürtlere karşı yöneltilen liberal savaş, bir yanda ise İŞİD aracılığı
ve İŞİD’le işbirliği ile kendini gösteren
büyük ölçekli katliamlar. Türkiye Kürt
meselesi ile barış yoluyla baş etmeye
çalıştığında da durum çok farklı değildi
aslında. Amerikan liberal-emperyal düşüncesinin en iyi taşıyıcısı olarak tarihe
geçecek AKP, iktidarda olduğu tüm süre
boyunca, Kürtleri İslami kültürel sembollerle yeni bir kimliğe ve tarih paylaşımına davet etmeye, Kürdistan’ı sermayeye açmaya ve Kürdistan’ın mekanlarında devleti, barajlar ve kalekollarla,
seçici tutuklamalar ve seçici hizmetlerle

yeniden inşa etmeye çabaladı. Ancak ne
siyasi ne de ekonomik olarak umduğunu
bulamadı.
Gene küresele doğru bir adım atalım.
Neoliberal dönüşüm, kamusal harcamaları halkı yoksulluk seviyesi yakınında
tutan, iş değil yoksulluk vaat eden, kamusal alanları özelleştirerek kendini finanse
eden, tüketim vergileri aracılığıyla yoksula verdiğini geri alıp hizmetle kendine bağlayan bir sistem. Türkiye’de AKP
eliyle yürütülen bu siyasetin en sistematik
olarak hedef aldığı gruplardan biri Kürt
kadınlarıydı. Şartlı nakit transferi, yeşil
kart, bir yandan çocuklarının tutuklanmasına seyirci bırakan TMK, göç, erkeklerin
kadınlar üzerindeki gücünü azaltıp devletin gücünü çoğaltan aile koruma yasalarının özel uygulanış biçimleri, eğitim
kampanyaları, savaşın bir veçhesi olarak
kadınları değiştirmeyi, dönüştürmeyi,
devletleştirmeyi hedefledi. Ancak genç
kadınlar ve erkekler Kürdistan’da, gerillanın ilhamı, HDP’nin kurulması, yerel yönetimlerin güçlenmesi, eş başkanlığın geliştirilmesi, Rojava ve Ezidi kadınlarının
yaşadığı şiddet sebebiyle bambaşka bir
öznelliğe talip oldular. Şimdi devlet tam
da gene Amerika liberal savaşından bildiğimiz yöntemlerle, karantina (abluka),
seçici sivil ölümler, özel timlerle, aynı
savaş projesini başka silahlarla sürdürüyor. Üstelik dünya çapında da yoksulların
yoksulluk seviyesine yakın tutulmasının
ne kapitalizmi yeniden ürettiği ne krizleri aşmaya faydası olduğu, ne de direnişin
başka biçimlerde sürmesinin engellenebildiği görüldü. Devlet bugün yıllardır tanık olduğumuz, direnen ve esnek Kürt bedenlerinin karşısına, Ekin WAN ve Hacı
Birlik’in bedenlerini, Ankara bombalamalarında etrafa saçılan organları, emar
filmi, röntgen gibi yollarla piyasaya salarak başarısını belgelemeye kalkıyor. Buna
paralel olarak İŞİD’e yol verişiyle şiddeti
bir korku şölenine çeviriyor ve Kürt halkının özgürlük “virüsü” bulaşanlarının
topyekûn imha edilmesini onaylıyor.
Bu iki savaş biçiminin tam kesiştiği
yerde duran Kürtler, kadınlar ve demokratik güçler için ise özsavunma tek yol

olarak kalıyor. Özsavunmayı anlatmak
için bize dayatılan tıbbi metaforlara
başvuralım. Kadınlar arasında kemoterapi istemeyen erkeklerden çoktur. Kadınlar hem sıkça doktora gider hem de
asla doktoru dinlemezler. Kadınlar regl
ağrılarını kendileri giderir, en önemlisi
ise aynı yerde yaşayan kadınlar nedense hep aynı zamanda regl olurlar. Biyolojik bir şeyden söz etmiyorum. Şu
gerçeklikten söz ediyorum: Kadınların
ilişkileri henüz piyasalaşmamış ilişkilerdir ve genellikle kolektif ve pahasız
sürdürülen bakım emeğini üretirler.
İkincisi kadınlar hayatta kalmak için
sürekli olarak erkek şiddetine karşı özsavunma gelenekleri geliştirmişlerdir ve
birbirlerinden ayrılıp piyasayla ve özel
mülkiyetle uyumlu çekirdek aile forumuna geçtiklerinde özsavunmalarının
aşınmasına tanıklık etmişlerdir. Üçüncü
olarak ise kadınlar tüm engellemelere
ve değersizleştirmelere rağmen, savaşın
aldığı çok çeşitli biçimlere karşı huzuru
yeniden tesis eden bilgileri kuşaktan kuşağa geçirmişlerdir.
Bugünkü topyekün savaşın karşısında tek çarenin topyekün barış olduğuna
inanıyorum. Ancak barış silahsızlık, şiddetsizlik değildir. Aktif olarak direnmek,
kendi alanlarını korumak, kendi alanlarını liberal evrenselciliğe karşı, başka
alanlarla eklemleyerek alternatif bir evrensellik yaratmaktır. Barış kimi zaman
silahın anlamını değiştiren bir demokratik silahlanma dahi olabilir. Bunda da
en önemli rol kadınlarındır. Çünkü toplumsal bedenleri erkek-sermaye-savaş
dünyasında hep fazlalık, hep virüs, hep
tümör olan kadınlar; erkekler harcama
ekonomileri içinde kumarda, pavyonda,
kan davasında şiddeti şölene çevirirken
bu ekonominin yürümesi için kurban
edilmiş kadınlar, bu dünyaya hep müşterekleri, bakım emeğini, ev ekonomisini,
pazarlığı, diplomasiyi, haneler ve komşular arası ilişkiyi koruyarak karşı durup
başka bir tarih yarattılar.
Dördüncü dünya savaşında kadınlar
bu güne kadar tüm yenilenlerin sesi olacak mı? Kürt hareketi, Zapatista hareketi,
EZLN, Arap Baharı'na katılan kadınlar,
İranlı kadınlar birleşecek ve özsavunmalarını savaşa karşı barış olarak kurabilecekler mi? Şunu da söyleyeyim: Gelecekte dünyanın örgütleşmiş devletler ve
devletleşmiş örgütler tarafından belirleneceğini düşünüyorum ve kadınların da
tüm dünyayı cephe, akın, duygu, zevk,
ses, beden dünyası olarak ele alıp hepsiyle ilişkiye girip dönüştürecekleri dönemin 5. Dünya savaşına kalmamasını, sağ
kalanlarımızın o günleri görebilmesini
umuyorum.
feminist
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Rojava devriminden özyönetime kadınlar
Rojava’da yaşanan devrim ve kantonların ilanları, tüm Kürt bölgelerinde adeta
bir domino etkisi yarattı. Kadınlar özsavunmadan başlayarak tüm alanlara kendi
sözlerini taşıdılar

K
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ürdistan’daki özyönetim ilanları kadınların kamusal hayattaki yerini değiştirdi. Kadınlar
toplumsal hayatta aktifleşirken hak
mücadeleleri de daha görünür olmaya başladı. Ancak çok iyi ve güçlü bir
başlangıç yapmalarına rağmen, erkek
egemen zihniyetin izleri tam anlamıyla
silinmiş değil.

Rojava’dan yükselen “kadın
ayak sesleri”

Rojava’da yaşanan devrim ve kantonların ilanları, tüm Kürt bölgelerinde
adeta bir domino etkisi yarattı. Kadınlar özsavunmadan başlayarak (YPJ’nin
kurulmasıyla birlikte) tüm alanlara
kendi sözlerini taşıdılar. IŞİD ile savaşırken aynı zamanda erkek zihniyetine
(tecavüz, köleleştirme, taciz, işkence
ve öldürülme) karşı da bir savaş vermeye başladılar. Bu haklı mücadele dünyada çapında kadın mücadelesini daha
da görünür kıldı.
Rojava devriminin ardından kadınlar sosyal, ekonomik, hukuki alanlarda
haklarını almak için büyük adımlar attılar. Kobane’de görüştüğüm Yekitiya
Star temsilcisi Laleşin Abdullah bu
konuda oldukça detaylı bilgi vermişti.
Her mahallede açılan Mala Jın’lar her
türlü erkek şiddeti altındaki kadınlara
dayanışma sunuyor. Kadınların avukatları kadınlar olurken, davalara bakan
hakimlerin kadın olması da bir şart olarak konuluyor. Kadının hem ekonomik
özgürlüğünü sağlaması hem de kamusal alanda daha görünür olması için
istihdam yaratılıyor. Hatta kadınların
haklarını koruyan yeni hukuki düzenlemeler de yoldaydı. Kanton yönetiminde kadın temsiliyeti de hatırı sayılır
bir noktadaydı. IŞİD’in saldırıları bu
sevindirici gelişmelere büyük bir darbe
vurdu.

“Kadın mücadelesi daha çok
katılımla güçlenmeli”

Fakat tüm bu güçlü adımlara rağmen
Rojava henüz kadınların tam anlamıyla erkeklerle eşit koşullarda yaşadığı
bir yer haline gelememişti. Kobane’de
her şeye rağmen erkek egemenliği
toplumsal hayatta kendini göstermeye devam ediyordu. Bu durum Laleşin
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Abdullah’ın da gündemindeydi. O da,
kadın özgürlüğü ve eşit koşullarda yaşam için çalışmalar başlattıklarını ancak
istedikleri noktaya henüz gelemediklerini vurgulamış, IŞİD saldırılarının yanı
sıra binlerce yıldır toplumun hafızasına,
kültürüne, gündelik yaşamının her noktasına nüfuz etmiş cinsiyetçi zihniyetin izlerini silmenin kolay olamadığını
belirtmişti. Ayrıca kadınların daha çok
katılımla kadın mücadelesini güçlendirmesinin çok önemli olduğunu dile getirmişti. Kobaneli kadınlar yine ev işleri,
çocuk bakımı ve dört duvar arasında
baba, koca, ağabey sözleriyle bir yaşam
sürmeye, şiddeti azalmış bir şekilde de
olsa devam ediyordu.
Kadınların her alandaki varlığı erkek egemen sistem üzerinde bir baskı
kurmuştu. Erkekler artık çokeşli evliliklere son vermek zorunda kalmış, kadına karşı fiziksel şiddeti eskisine oranla büyük oranda bırakmıştı. Kadının
ekonomik alanda varlığını istemeyen
erkekler artık kadın önünde engel olma
yönündeki dirençlerini kaybetmişti.

Özyönetim kadın
temsiliyetini artırıyor

Türkiye’deki Kürt bölgelerine geldiğimizde ise, özyönetim ilanlarının
tıpkı Rojava’daki gibi kadını ön plana
çıkarmak isteyen yapısı dikkat çekici.
Son günlerde özyönetim ilanları çatışma ve hendek denklemiyle gündeme
gelse de, kadınlar özsavunma dışında
kalan alanlarda da yer alıyor. Özsavun-

Kadının ekonomik alanda
varlığını istemeyen
erkekler artık kadın
önünde engel olma
yönündeki dirençlerini
kaybetmişti.
manın yanında 7 temel ayağı (eğitim,
kültür, sağlık, toplumsal adalet, örgütlenme, maliye, kadın çalışmaları) daha
olan mekanizmalarda da kadınlar eş
yönetim sistemiyle varlık gösteriyor.

“Hendek mücadelesi
kadın mücadelesi”

Kadınlar kendi mahallerinden başlayarak halk meclisine kadar söz sahibi.
Diyarbakır’ın Sur mahallesinde görüştüğüm genç bir kadın, “hendekleri biz kazıyoruz ve erkeklerden daha da iradeliyiz,
onlar hendeklerinden uzaklaşıyor ama biz
hiç bırakmıyoruz” derken, aslında verdikleri mücadelenin sadece polise karşı
değil erkek zihniyetine karşı da olduğunu
vurguluyor. Hendek ısrarı aynı zamanda
kendi hayatları için kurdukları sözde de
ısrar anlamına geliyor. Bu ısrar şu cümlelerde hayat buluyor: “Bugüne kadar hep
erkekler bize ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi söylediler; ancak biz hendekleri kazarken onlara da ‘artık kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz’ diyoruz.”

IŞİD yerine devlet saldırıları

Cizre ziyaretimizde ise çokeşli evliliklerin önemli bir oranda bitmesi se-

mutfak cadıları

vindirici bir gelişme olarak karşımıza
çıktı. Kadının sokakta, evde, politikada görünürlüğü de artmış. Cizre, Silopi, Varto, Sur, Lice, Şırnak, Dersim
ve daha pek çok yerde kadınlar, tıpkı
Rojava’daki gibi, cinsiyetçi zihniyete
karşı kendi sözlerini kurmaya başladı.
Yine Rojava’daki gibi mücadelenin devamını getirmek üzereyken saldırılarla
karşılaştı. Devletin bu bölgelere askeri
saldırıları, buralarda da süreci, öz savunma üzerinden varlık sürdürmeye
itiyor.
Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı
Asya Yüksel de özyönetimi anlatırken
tüm komisyonların henüz yeteri kadar
aktifleşemediğini söylüyor: “Her mahalle ve köyde 8 temel komisyon yer
alıyor, bir de hepsinin temsilcilerinin
bulunduğu Cizre Halk Meclisi var. Ancak her mahallede ve köyde komünler
tam anlamıyla kurulamadı. Biz tüm
komisyonları kurmak ve etkinleştirmek için çalışmalara başladık. Devletin saldırıları, bu süreçte özsavunma
ve sağlık üzerine daha yoğunlaşmamızı gerektirdi.”
Her komisyondaki kadın temsiliyeti ile kadınların sorunları ve taleplerinin toplumsal alana taşınması
hedefleniyor. Yine kadınların uygun
gördükleri çözümlerle sonuçlanması
yönünde çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Ancak bu sistem henüz tam
anlamıyla gündelik hayatta karşılık
bulmuş değil. Aynı zamanda, öngörülen bu sistemin pratik uygulamalarının
nerelerde eksik kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak kadınlar bu eksiklikleri
de tespit edip gidermek konusunda oldukça hevesli görünüyor.
Laleşin Abdullah ile konuşurken
onun en çok üstünde durduğu konu
kadınların kadın olma bilincini içselleştirmeleriydi. Toplumun genelinde
kadınların, erkek egemenliğini bir kültür olarak özümseyip böyle bir yaşam
tarzını normalleştirerek devam etme
eğiliminde olduğunu söylemişti. Abdullah, kadınların, erkek egemen zihniyetin doğrularını dayak yemek ve dört
duvar arasında köle hayatı yaşamak
pahasına normalleştirmesini, aşılması
gereken en büyük engel olarak tanımlamıştı. Aksi takdirde prosedürde pek çok
komisyon ve mekanizmanın varlığının
çok da önemli olamadığını belirtmişti.
Aynı tehlikeler Türkiye’deki Kürt
kadınlarını bekliyor olabilir. Ancak
kadınlar özgürlüklerine giden yolun
kapısını çok güçlü bir şekilde aralamış görünüyor. Bundan sonraki günler
Rojava’dan Cizre’ye kadınların sesleriyle ilerleyecek gibi görünüyor.

Devletin anneliği inşası:
Britanya ve Fransa
örnekleri

Çocuk bakımı konusunda kamusal düzenlemelerin
ve sübvansiyonların yeterli olmadığı ya da
gerilediği noktada annelik ideolojisi daha güçlü
bir şekilde vurgulanıyor, böylece erkeklerin hiçbir
şekilde asli sorumluluk yüklenmemeleri sağlanıyor

D

Deniz Ulusoy

evletin çocuk bakımı konusunda yaptığı düzenlemeler,
hem annelerin çocuklarına
karşı olan sorumluluklarının kapsamını doğrudan etkilediği için pratik bir
anlama, hem de annelik görevlerine
ilişkin açık ve örtülü olarak gönderdiği mesajlardan dolayı ideolojik bir
anlama sahiptir. Jan Windebank’ın
1999 tarihli “Political Motherhood
and the Everyday Experience of Mothering: A Comparison of the Child
Care Strategies of French and British
working mothers” (Politik Annelik ve
Anneliğin Gündelik Deneyimi: Fransız ve Britanyalı Çalışan Annelerin
Çocuk Bakımı Stratejilerinin Karşılaştırılması) makalesinin1,
farklı
politik ortamların, çalışan kadınların
gündelik yaşamlarında anneliğin inşası üzerindeki değişen ve benzeşen
etkilerini konu alması açısından kafa
açıcı olduğunu düşünüyorum. Çalışma, birbirinden çok farklı annelik re-

jimlerine sahip Britanya ve Fransa’da
büro ve sekreterlik işlerinde çalışan
112 anneyle yapılan derinlemesine
mülakatlardan oluşuyor. Mülakat yapılan kadınlar genelde beyaz, büyük
devlet veya özel sektör işletmelerinde
çalışan, heteroseksüel bir aile içinde –baba ile– birlikte yaşayan ve on
iki yaş altında en az bir çocuk sahibi,
genel olarak orta sınıfa mensup kadınlar. Araştırmacılar, bu kategorideki
kadınların istihdam ve çocuk bakım
stratejilerinin seçiminde devlet düzenlemelerinden en çok etkilenen kategori olduğunu belirtiyorlar. Çalışmaya
göçmen kadın emeğinin çocuk bakımı
düzenlemeleri üzerindeki etkisi dahil
edilmemiş. Bu makaledeki bulguları,
son on yılda küresel düzeyde artan
bütçe kısıntıları, kadınların “aile ve iş
yaşamını uyumlulaştırma politikaları”
kapsamında giderek daha fazla atipik
çalışma modellerine doğru teşvik edilmesi ve gelir düşüşü olgularını dikkate alarak okumak gerekiyor.
Fransa ve Britanya annelik ve çocuk
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bakımı konusunda birbirinden çok farklı
yaklaşımlara ve uygulamalara sahip ülkeler. Her ne kadar öncelikle demografik
kaygılardan kaynaklansa da, Fransa’da
annelerin aynı zamanda tam zamanlı
çalışan olmalarını destekleyen bir ortam mevcutken, Britanya’da annelerin
çalışması daha çok bireysel bir seçim
olarak görülüp, maliyetlerinin de bireyler tarafından karşılanması öngörülüyor.
Özetlersek, Fransa’da çocuk bakımı için
dolaylı ya da dolaysız nakit yardımı,
devlet tarafından finanse edilen kreş ve
gündüz bakım evi olanakları mevcutken, Britanya’da bu olanaklar yalnızca
en muhtaç olanlarla sınırlı ve çocuk bakımı genel olarak piyasa koşullarına havale edilmiş ya da aile üyesi kadınların,
arkadaşlarını (makalede geçmiyor ama
muhtemelen göçmen kadınların) karşılıksız ya da kayıtdışı emeğiyle kotarılıyor.
Britanyalı annelerin yaklaşık üçte biri
doğumdan sonra çalışmaya ara verirken,
bu durum Fransız kadınlardan yalnızca
birkaç tanesi için geçerli. Ortak noktaları ise, kadınların erkek partnerlerinden
hiçbirinin böyle bir zorunluluk hissetmemesi. Doğum sonrası çalışmaya ara
veren Britanyalı anneler bu durumu bir
sürü seçenek arasından alınan bir “karar”
olarak ifade etmiyorlar. Britanyalı kadınlar için küçük bir çocuğun annesini “tam
zamanlı” olarak yanında istemesi o kadar
“doğal” ki çalışmama kararı başka hiçbir
açıklamayı gerektirmeyecek bir olgu olarak görülüyor. Aksine, çalışmaya devam
eden Britanyalı kadınlar bu kararlarını
ekonomik gereklilik ya da çalışma isteğine dayandırarak meşrulaştırma gereği
hissediyor. Öte yandan Fransız kadınları
ise genel olarak çalışmaya devam ediyor
ve bakım hizmetlerinden yararlanmanın

normal bir şey olarak görülmesi nedeniyle bu kararlarını açıklama zorunluluğu
hissetmiyorlar. Doğum sonrası çalışmaya ara vermeyen, ancak seçme şansları
olsaydı çocuklarına kendileri bakmak
istediklerini ifade eden az sayıda Fransız
kadın, bu isteklerini çocuklarının büyüdüğünü görmek istemeleriyle temellendiriyorlar. İki ülke arasındaki farklılıkların
mantıksal sonucu olarak da yarı zamanlı
çalışan kadınların sayısı Britanya’da daha
fazla ve çalışma süreleri Fransa’dakinden
daha kısa.
Çocuk bakımı düzenlemeleri konusunda iki ülke arasında önemli farklılıklar var. Britanya’da okul öncesi bakım,
devlet tarafından finanse edilen bakım
hizmetinin ya da bir sübvansiyonun
olmaması ve kadınların kısıtlı mali
imkânları nedeniyle genellikle karşılıksız bakım emeği veren kadın akrabalar
(anne vs.), arkadaşlar, ücretli bakıcılar
ve özel kreşlerden oluşan karmaşık bir
düzenlemeyle hallediliyor. Fransa’da
ise kadınlar bakım işlerini daha çok tamamen devlet tarafından finanse edilen
ya da kısmi olarak sübvanse edilen kreş
ve anaokullarıyla düzenliyorlar. Ücretli bakıcıya başvuran ya da Fransa’da
okulların yarım gün olduğu çarşamba

İki ülke, çocuk bakım
politikaları konusundaki
farklılıklara rağmen,
annelik ideolojileri
açısından benzerlikler
taşıyor: Bir anne kendini
işinden çok çocuğunun
mutluluğuna
adamalı!
günlerinde yarı zamanlı çalışma seçeneğinden faydalanabilen ya da çalışma saatlerini çocukların okul saatlerine göre
düzenleyebilen kadınlar, bu seçimlerini,
çocuklarının bütün gün düşük kaliteli
eğitim verilen ve kalabalık devlet okullarında kalmaması gerektiği şeklinde
açıklıyorlar. Çocuklar hasta oldukları
zaman genellikle annelik ideolojisi daha
güçlü bir şekilde devreye giriyor ve hastalık durumunda üçüncü kişiler ya da
babalar değil, anneler birincil sorumlu
olarak addediliyor.
İki ülke, çocuk bakım politikaları konusundaki farklılıklara rağmen, annelik
ideolojileri açısından benzerlikler taşıyor:
Bir anne kendini işinden çok çocuğunun
mutluluğuna adamalı! Fransız annelerin
bütün zamanlarını çocuklarıyla geçirmesi beklenmese de, çocuklarının maddi ve
psikolojik açıdan mutlu olmalarını sağla-
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mak ve eğitim olanaklarını olabildiğince
genişletmek annenin asli görevi haline
gelmiş. Artık kadınların başlıca sorumluluğu çocuklarının “sosyal sermayesini” oluşturmak. Ayrıca, çocuk bakımına
ilişkin görevlerin partnerler arasındaki
paylaşımına gelince, her iki ülkede de
benzer bir tutumla karşılaşıyoruz. Çocuk
bakımı konusunda kamusal düzenlemelerin ve sübvansiyonların yeterli olmadığı
ya da gerilediği noktada annelik ideolojisi (hastalık durumunda annenin daha iyi
bakım sağlayacağı, çocuğun duygusal ve
entelektüel gelişimine annenin eşlik etmesi gerektiği vs.) daha güçlü bir şekilde
vurgulanıyor, böylece erkeklerin hiçbir
şekilde asli sorumluluk yüklenmemeleri
sağlanıyor.
Türkiye’nin sosyal refah rejimi bu
iki ileri kapitalist ülkeden çok daha
farklı ve Türkiye hiçbir zaman orijinal
anlamıyla bir sosyal devlet olmadı. Kadınlar sosyal politikalarda her zaman
aile içinde “eş” ve “anne” sıfatıyla erkeğe bağımlı bir konumda tanımlandılar. Son zamanlarda çok tartışılan aile
ve nüfus yasası, pratik düzeyde sadece
kamuda çalışan kadınları, yani Türkiye’deki kadınların küçük bir yüzdesini
etkileyecek, ancak daha kapsamlı bir
etki elde etmek için annelik ideolojisi
kuvvetlendirilerek ücretli emek piyasasında çalışan kadınların özerkleşmeleri
dizginlenmeye çalışılacak. Türkiye’de
de bu çalışmaya benzer şekilde farklı
kategorilerden kadınların çocuk bakımı
konusundaki kamusal düzenlemelerden
ya da bunların yokluğundan nasıl etkilendiklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını, anneliğin pratik ve ideolojik
olarak nasıl inşa edildiğini deşifre eden
alan çalışmalarına ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde elde ettiğimiz bulgularla
sosyal politika konusunda daha doğru
ve kapsamlı talepler oluşturabiliriz.
http://eprints.whiterose.ac.uk/1585/1/windebank.j1.pdf
(1)
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Ataerkinin "kutsadığı", sermayenin
"fetişleştirdiği" kadınların becerikli
parmakları Türkiye’yi büyütebilir mi?

Kadın istihdamı ekonomik "gelişmeye", daha soyut bir ifadeyle sermaye birikimine
etki ettiği ölçüde kıymet taşımaktadır

T

Melda Yaman

OBB’a bağlı bir kurum olan
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı’nda (TEPAV)
yapılan bir çalışmada kadınların işgücüne artan katılımının ekonomik büyümeye etkisi araştırılmış, şu soruya
yanıt aranmıştır: “Kadınlar Türkiye’yi
büyütebilir mi?”
Türkiye’de kadın istihdamı rakamları pek çok ülkenin epey gerisinde
seyrediyor; on kadından sadece üçü
istihdam ediliyor. AB ülkelerinde ise
kadınların işgücüne katılım oranı ortalama yüzde 60’tır. OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra en düşük kadın işgücüne katılım oranına sahip ülke
yüzde 46 ile Meksika’dır. Türkiye’de
kadınların istihdama katılımının düşük olması son dönemde sivil toplum
kuruluşlarını, sermaye örgütlerini ve
devlet kurumlarını hummalı bir biçimde kadınların istihdama katılımını
artırmak gerektiğini savunan söylemlere yöneltmiştir. Örneğin hükümet
bu konuda ciddi tedbir almamışsa da,
2023 yılına kadar kadınların işgücüne
katılımını yüzde 38’e çıkarmayı hedeflemektedir. Hükümetin 2025 yılı
için kişi başı gelir hedefi 25.000 dolardır. TEPAV’da yapılan çalışmada
çeşitli senaryolar kurgulanmış, her birinde, 2023 yılında kadınların işgücüne katılımı yüzde 38’e çıkarılsa bile,
hükümetin gelir hedefine ulaşılamayacağı bulunmuştur. Bulgular yazarı
şu yoruma götürmüştür: Kadınların
işgücüne katılımının artırılması veya
doğurganlığın teşviki ile nüfusun artırılarak işgücünün genişletilmesi yeterli politikalar değildir. Yazar, pek
haklı olarak istihdamda gerçekleşecek
nicel büyümenin yeterli olmadığından
yakınmaktadır. Ne var ki, yazarın nitelikten kastı, iş güvencesinin olduğu,
sosyal güvencenin sağlandığı, yüksek
ücretli bir kadın istihdamı değildir. Ne
de yazar, istihdama katılmakla kadınların yaşamının nasıl değişeceğini dert
edinmiştir. Mesele, kadın işgücünün
sermayenin ihtiyaçlarına uyup uyma-

G(irls)-20 zirvesinde
kuruluşların kadın
istihdamına gösterdikleri
"duyarlılık" da kadın
emeğini sermaye
birikiminin ihtiyaçlarına
göre yönlendirilen
değer yaratıcı güç
olarak görmelerinden
kaynaklanmaktadır
dığıyla alakalıdır. Yazar düşüncesini
açıklıkla ifade etmiştir: “Yapılması
gereken, eldeki işgücü ile nasıl katma
değeri daha yüksek üretim yapabiliriz
sorusuna cevap aramaktır”.
Kadın istihdamının önemi, Onuncu Kalkınma Planı’nda “kadınların
iş hayatına ve sosyal yaşama katılım
seviyesinin yükselmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyecek önemli faktörlerden biri olacaktır”
sözlerinde ifade bulmuştur. Demek ki

kadın istihdamı kadınların erkeklere
tabiyetini zayıflatarak, güçlenmesini
sağlayan bir unsur olarak değil, ekonomik "gelişmeye", daha soyut bir
ifadeyle sermaye birikimine etki ettiği
ölçüde kıymet taşımaktadır.
Geçen hafta İstanbul’da toplanan
G(irls)-20 zirvesinde bir araya gelen
dünya devi kuruluşların kadın istihdamına gösterdikleri "duyarlılık" da
kadın emeğini sermaye birikiminin
ihtiyaçlarına göre yönlendirilen değer yaratıcı güç olarak görmelerinden
kaynaklanmaktadır. Kadın istihdamını
artırmayı bir tür sermaye yatırımı olarak değerlendirmektedirler; bu görüşe
göre “kadına yatırım yapmak ekonomiyi geliştirir”, “milli geliri yükseltir”, “şirketleri güçlendirir” - zira “kadına yatırım yapmak ‘akıllı ekonominin’ gereğidir”.
The Economist dergisinde bir makale de benzer bir vurguyla açılmaktadır: “Çini, Hindistanı ve interneti
unutun; ekonomik büyümeyi kadınlar
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sağlamaktadır”. Dergide dünyanın geleceğinin giderek daha fazla kadınların "ellerinde" olduğundan dem vurulmuştur. Bu sözlerde "azgelişmiş" coğrafyaların kadınların elleriyle şekillenen kırk yıllık sanayileşme serüveni
saklıdır; ancak mesele bununla sınırlı
değildir: Geleceği de biz kadınlar kuracağız, tıpkı Güney Asya mucizesini
yarattığımız gibi – gelecek, kadınların
emekleriyle, elleriyle ve pek tabii ki
"becerikli parmaklarıyla" inşa edilecektir.
Makalede kadınların ellerine vurgu
yapılması boşuna değildir. Kadınların becerikli parmakları, ki gerçekten
beceriklidir, farklı emek süreçlerinde
cinsiyetçi işbölümünü meşrulaştırmanın aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli işleri kadınlara yüklemek,
becerikli parmaklarla ifade olunduğunda, emeğin hiyerarşik örgütlenmesinin sebep olduğu eşitsizliği örtmekle kalmaz, tersine kadın emeğinin
sömürülmesini soyut bir güzellemeye
dönüştürüverir. İlkin, hane içindeki
işlerin "kadın işi" kabul edilmesinin
müsebbibi her şeyden çok becerikli
parmaklar gibidir. Buna göre, yemekler, çocuk ve hasta bakımı, köşe bucak
temizlik, her biri, kadınların hünerli
ellerinin "doğal" ürünleridir. Kadınların becerikli parmakları kutsandıkça, erkeğe her türlü konforu sunarak,
onu egemen kılan ataerkil eşitsizlik12
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Kadınlardan, ülke
"kalkınmasına" katkıda
bulunmaları; aynı
zamanda iyi birer anne,
eş, kız evlat, kız kardeş
olarak çocuklara,
kocalara, babalara, erkek
kardeşlere ve hastalara
bakmaları beklenmektedir
ler yeniden yeniden üretilir. Becerikli parmaklar tarımda da iş başındadır.
Fideleri toprağa dikip sulayan, ürünleri hasat eden kadınlardır. Bafra’nın
köylerinde "kızı olan iyi tütün yapar"
deyişinde örtük biçimde genç kadınların ince elleri anılmaktadır. Ne var ki,
kadınlar ne toprak mülkiyetine sahiptir, ne ürünler üzerinde söz sahibidir,
ne de elde edilen gelirin tasarruf hakkına sahiptir. Yoksul Güney Asya ülkelerini "Asya Kaplanları"na dönüştüren büyülü güç de kadınların becerikli
parmaklarındadır; öyle ki Malezyalı
kadınların küçük ve becerikli elleri,
Malezya hükümetinin uluslararası sermayeyi çekmek için hazırladığı broşürlerde ülkenin ucuz işgücünün simgesi olmuştur. Sermayenin ihtiyaçları
söz konusu olduğunda, burjuva ideolojisinin hünerleri tükenmez; nesnel
gerçekliğin Asya işliklerinde de ters
yüz edilmesi işten değildir. Becerikli

parmaklarına yapılan güzelleme, kadınları uzun saatler boyunca ucuza çalıştırmanın arkasında yatan sömürüyü
gizleyiverecektir. Yani, metanın içinde
taşıdığı gizem, becerikli parmakların
fetişleştirilmesinde yeniden karşımıza
çıkar. Sonuç olarak, ister erkeklerin
hane içindeki konforunu sağlayıp, ev
işi ile çocuk, hasta ve yaşlıların bakımını kadınlara yüklemek amacıyla
olsun, ister çay küfeleri gibi tarımsal
üretimi kadınların sırtına yüklemek
için olsun, isterse de kadın emeğini
sermayenin değerlenme sürecine kanalize etmek amacıyla olsun, kadınların becerikli parmakları kutsanıp,
fetişleştirilmektedir. Kadın emeğini
görünmez kılmanın başlıca mekanizmaları bu kutsayıp fetişleştirmeye
içkindir. Böylece görünmezlik kadın
emek gücünün ücretlendirilmiyor olmasından daha ileri bir boyuta taşınır;
emeği gibi bizatihi kadın da görünmez hale gelir. Saniye Dedeoğlu’nun
makalesine verdiği başlık, fetişleştirilenin gölgelediği gerçekliği gözler
önüne sermektedir: Eller görünürdür;
gizlenen bizatihi kadındır.
Economist’de kadınların Çin’le
kıyaslanması da manidardır; Çin dünyanın en büyük üretici gücüdür. Tüm
dünyadaki klimaların yüzde 80’i, cep
telefonlarının yüzde 70’i, ayakkabıların yüzde 60’ı Çin’de üretilmektedir.
Çin toplam dünya ihracatının yüzde
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11.7’sini sağlamaktadır. Çoğu teknoloji yoğun sektörde olduğu gibi emek
yoğun sektörlerde de Çin açık ara ile
liderdir; örneğin dünya tekstil ve hazır
giyim ihracatının üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirmektedir.
Economist’de bu devasa üretici güç
unutulup, kadın emeğine bakmamız
önerilmiştir; ne var ki Çin ekonomisini ayakta tutan üretici güç de bizzat
kadınlardır. Çin ekonomisi Rus matruşkalara benziyor zira; hangi sektöre
elinizi atsanız, içinden ucuza çalıştırılan dagongmei (işçi kızlar) çıkıyor.
Bu nedenle Çin’i dünya devi yapan da
büyük oranda Çinli kadınların ‘becerikli’ parmaklarıdır. ILO istatistiklerine göre Çin’de kadınların istihdama
katılımı dünya ortalamasının çok üzerindedir; on kadından yedisi (yüzde
72) istihdamdadır.
Malezya, Tayland, Güney Kore
gibi geç kapitalistleşmiş ülkeler,
1970-80’ler boyunca uluslararası
sermaye

yatırımlarıyla ihracat
sanayilerini geliştirmişlerdir. Tekstil, hazır giyim, elektronik ve oyuncak
imalatı gibi ihracat sanayileri kadın emeğine dayanmaktadır; 1980’lerde Güney Asya
ülkelerinde bu sektörlerde kadın
istihdamı yüzde 80’leri aşmıştır.
1990’larda Çin’de de kadınlar uluslararası sermayenin tekstil, hazır giyim, elektronik eşya ve oyuncak fabrikalarında ucuza, uzun saatler boyunca istihdam edilmişlerdi. Komünist
Çin’in küresel pazarlara açılmasıyla,
devlet ile kapitalizmin "melez evliliği" kadınların üzerinde yeni denetim
araçları yaratmıştı. Çin kırsalında hâlâ
süregiden güçlü ataerkil yapı da, kadınların kentlerde göçmen işçi olarak
ucuza çalıştırılmasının koşullarını

oluşturmaktaydı.
Türkiye’de ise ihracat artışı kadın
istihdamına benzer bir etkide bulunmamıştır. 1980 darbesinin sağladığı
‘elverişli’ koşullarda, 24 Ocak kararlarının peşi sıra hayata geçirilen yasal ve
kurumsal düzenlemelerle ithal ikameci
birikimden dışa yönelik birikim sürecine geçilmiştir. 1980 ve 90’larda ihracat
artışı gerçekleşmişse de, Asya ülkelerinde olduğu gibi kadın istihdamında
bir sıçrama kaydedilmemiştir. 2000’ler
boyunca sanayi üretiminde ve ihracatta
yaşanan gelişmeler de kadın istihdamında görünür bir atış yaratmamıştır.
Türkiye’de kapitalistler bugün
2000’lerin başında yakaladıkları ihracat ‘başarısını’ bir adım ileriye taşıyarak ihracat hamlesi yapmak ve
‘Avrupa’nın Çin’i olmak’ hedefindedir. Hükümetin bu hedef çerçevesinde oluşturduğu sanayi
stratejisi, imalat sanayinin küresel piyasalardaki
rekabet gücünü artırmayı
amaçlamaktadır. Sanayi
ve istihdam stratejileri doğrultusunda
oluşturulan
politikalarda
hazır giyim
ve tekstil gibi
ihracat potansiyeli yüksek emek
yoğun sanayilere özel önem
verildiği anlaşılmaktadır. Politika
kadın
metinlerinde
emeğini bu alanlara kanalize etmek üzere eylem
planları yapılmıştır. Bu
planların amacı aktif işgücü politikalarıyla esnek çalışmayı yaygınlaştırmak,
kadınları esnek işlerde
ucuza istihdam etmektir. Böylece kadınlar,
iş güvencesi ile sosyal güvence sağlanmadan, hane
içindeki iş yükünden arta kalan zamanda istihdam edilebilecektir. Ne ilginçtir ki,
kadın istihdamını artırmayı hedefliyor
görünen çevreler kadın istihdamının
düşük olmasını ve kadınları eve kapatarak ücretli iş edinmesinin engelleyen ataerkil normları olumlamaktadır;
öyle ki strateji dökümalarının esneklik çözümlemesine göre esnek çalışmayı talep edebilecek kadın işgücü

potansiyelinin yüksek olması bizatihi
‘fırsat’tır. Fırsattan kasıt, besbelli ki
klasik iktisadın bildik yasasına gönderme yapmaktadır: Metanın arzı arttıkça fiyatı düşer.
Demek ki, kapitalistlerin talebi
kadın istihdamının sermaye birikiminin ihtiyaçları doğrultusunda bir seyir
izlemesidir. Devlet sosyo-ekonomik
politikalarla bunun koşullarını hazırlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme,
eğitim sertifikaları, bir işten diğerine
sürekli hareketli bir iş gücü, iş ve işsizliğin iç içe geçtiği güvencesiz ve
‘eğreti’ bir hayat bugünün yaşam biçimi haline gelmiştir. Kadınlardan,
ülke ‘kalkınmasına’ katkıda bulunmaları; aynı zamanda iyi birer anne, eş,
kız evlat, kız kardeş olarak çocuklara,
kocalara, babalara, erkek kardeşlere
ve hastalara bakmaları beklenmektedir. Kadınlar çocuk bakımından işe,
işten okula, okuldan eve yemek yapmaya, işten işsizliğe, evden kursa, işten yaşlı bakımına… dur duraksız bir
devinim içinde yaşamını sürdürecektir.
Hedefin ‘ortak iyi’ referansıyla yüklü ‘kalkınma’ söylemine yerleştirilmesi ise sürecin artı-değer sömürüsü
üzerinde yükselen sermaye birikimi
süreci olduğunu gizlediği gibi, herkesin, kapitalistler kadar işçi kadınların,
erkekler kadar kadınların da yararına
olduğu yanılsamasını yaratır. Kadının
erkek egemen dünyada hane içinde ve
iş yerinde baskılandığını, emek sürecinin bizatihi sömürü süreci olduğunu
ve kapitalizmin ataerkiyle etkileşiminin, erkeklerin yanı sıra sermayenin
de kadının emeği ve bedeni üzerinde
çok katmanlı tahakküm mekanizmaları
kurmasına sebep olduğunu görmezden
gelen bu bakış açısı için sorun pek tabii ki basittir: Kadınların becerikli parmakları sermayeyi büyütebilir mi?
Yararlanılan Kaynaklar
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Göçmen olmak, kadın olmak
Kadınların bir sürü derdi olduğunu, ama utandıklarından, dil bilmediklerinden,
kocalarından korktuklarından, yokluktan anlatmadıklarını anlıyoruz

K

Aslı Davas

alın botlarımın içinde ayaklarım buz gibi. Üşüyorum. Ayaklarım sanki doğrudan vıcık vıcık çamurun içinde. Her yer çamur.
Plastik, kumaş, branda, ele ne geçerse bir araya getirilerek yapılmış çadırlar
her yerde. Gelişi güzel atılmış karton
kutular kadar eğreti çadırların zemini
toprak. Daha girişte bir bağırtı duyuyoruz. İki çocuk -birinin ayağında çorap
ötekinde lastik terlik- kavga ediyor, bir
kadın araya girmiş ayırmaya çalışıyor
mecalsizce.
Çocuklar var her yerde, çoklar, küçükler, bebekler, en az 40 çocuk var en
çok beş yaşında. Bazıları da henüz çocuk
annelerin kucağında. Her şeye rağmen
hüzünlü de olsa pırıl pırıl bir bakışları
var. Kocaman kara gözleriyle merakla
bizi izliyorlar. Epey kalabalıktık o gün.
Halkların Köprüsü Derneği’yle birlikte gittiğim mevsimlik tarım işçilerinin
sağlık taramasında. Halkların Köprüsü,
kendi ifadesiyle “Halklar arasında kamusal dostluk ve dayanışma duygusunu
geliştirmek/güçlendirmek ve toplumsalsiyasal felaketler ve toplumsal bir felakete dönüşen doğa olayları karşısında
halkların birbiriyle dayanışmasına aracılık etmek üzere kurulmuş, kâr amacı
gütmeyen bir yardım ve dayanışma derneğidir.” Tamamen gönüllülerle yürütülen, her pazartesi yapılan toplantılara
üye olsun olmasın herkesin katılabildiği
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Göçmen kadınların
işyerlerinde yaşadığı
tacizi, tecavüzü
düşünmemeye
çalışıyoruz. Sormaya
korkuyoruz...
ve kararlarda oy hakkının olduğu dayanışmacı bir dernek. Sermayesi insan yüreği ve o insanların becerileri. Derneğin
faaliyet alanlarından sadece biri sağlık,
hem kent merkezinde hem ilçelerde gönüllü tıp öğrencisi, hekim, ebe, hemşire
sağlıkçılarla, yine gönüllü tercüman eşliğinde taramalar yapıyor. Bu taramada
ekipte gönüllü tiyatrocular bile var. Çocuklarla oyun oynayacaklar.
Tercüman arkadaşlarla çadırlara da-

ğılıyoruz. Arkamızda sürekli birkaç erkek var, bizi izlemeyi hiç bırakmıyorlar,
ne sorsak ilk önce onlar yanıt vermeye
çalışıyorlar. Dayıbaşı olduklarını öğreniyoruz. Patrondan/işçinin yevmiyesinden getirdiği işçi başına pay alan aracı.
Dayıbaşı hesabı tutuyor, yer ayarlıyor,
ücret, kalma koşulları için patronla pazarlığı yapıyor. Patron ücretleri dayıbaşına veriyor, dayıbaşı işçilere dağıtıyor.
Çadır sakinleri uzaktan, Halep’ten,
Serakaniye’den, Kobani bölgelerinden
savaş nedeniyle ya da çalışmak için
Türkiye’ye gelmişler. Mevsimlik işçi
olarak çoğu önce Bursa’da çalışmış sonra İzmir’e gelmiş. Bir kısmı çocuk işçi,
annelerinin arkalarında utangaç utangaç
gülümsüyorlar bize. Çalıştıkları dayıbaşı Türkiyelilerden daha az veriyormuş
göçmenlere, Türkiyeliler 40 alıyorsa
Suriyeli göçmenler en fazla 30. Kadınlara soruyorum, konuştuklarımın çoğu
yevmiyemiz 15-20 diyor, bir buçuk aydır da ücretlerini alamıyorlarmış. Dayıbaşı, patron vermiyor demiş ama güvenmiyorlar. Çoğu kimliksiz, çalışmaları
yasak, nasıl arayacaklar haklarını, bir
umut bekliyorlar.
Çok endişeliler. Üzerine çadırları
kurdukları arazinin sahibi boşaltın demiş, dayıbaşı yeni işe de götürmüyormuş. Gidecek yerleri zaten yok, yer buldular diyelim, gitseler kaç aylık emekleri boşa gidecek. Çoğu Halep’ten, evimiz
yok artık yıktılar derken derin bir nefes
alıp, uzaklara çeviriyorlar gözlerini. Çaresizlikleri ürkütücü. Göçmen kadınların işyerlerinde yaşadığı tacizi, tecavüzü düşünmemeye çalışıyoruz. Sormaya
korkuyoruz.
Burada hem erkeklerle tarlada, bağ-

da, bahçede çalışmışlar hem yeni baştan
bir yaşam kurmuşlar. Kadınlar ilmek ilmek yaşam örmüşler orada, yeri düzlemişler, çadırların bir bölümünü mutfak
yapmışlar bir şekilde. Çadırların önünde
olmayan malzemeyle yemek, daha çok
da ekmek pişiriyorlar, suyu taşıyorlar,
ateşi yakıyorlar. Su kaynaklarını gösteriyor bir kadın, etrafı çok kirli, su çöpün
içinde akıyor sanki, belediye çöp toplamıyormuş.
Çadırlarda soba yok, yardım için getirilen battaniyeleri ve bulabildiklerini
üzerlerine giymişler. Biz üzerimizdekilerin kalınlığında titrerken onlar alışmışlar
sanki, soğuktan bizim kadar etkilenmiyorlar mı acaba diye düşünürken görüyorum soğuktan mosmor olmuş ellerini.
Her çadıra girdiğimizde önce erkekler söylüyor dertlerini. Ameliyat gereken, ilaca gereksinimi olan hep onlar ve
çocuklar. Yaşlıların ve çocukların sağlık
sorunları hep kadınların dertleri. Gerçekten de aşısız çocuklar, ishalli hastalıklar, beslenme yetersizlikleri, şeker,
tansiyon gibi kronik hastalıklar hepsi
literatürde söylendiği gibi göçmenlerde
daha fazla. Bazıları, yol parası bulan,
dil bilen yakını olanlar hastaneye de
gitmişler ama para olmayınca ilaç alamamışlar. Düzenli kontrol ise neredeyse
hiç yok. Kadınlar başta hiç kendilerinden bahsetmiyorlar. Onlar hep diğerlerini düşünüyor. Hep diğerleri için istiyor.
Zaten zamanları da yok, çadırda bütün
iş onların üzerinde. Yalnız başlarına git-

Kadınlar başta
hiç kendilerinden
bahsetmiyorlar. Onlar hep
diğerlerini düşünüyor.
Hep diğerleri için istiyor
meleri de mümkün değil sağlık kurumlarına. Erkeklerin gittiklerini duyuyoruz,
onlar kampın dışına rahat çıkıyorlar, çat
pat Türkçeyi de sökmeye başlamışlar.
Sonra fark ediyoruz, bir kadın peşimiz sıra bizle yürüyor, anlıyoruz bir şeyler söyleyecek, gözleri konuşmaya başlamış çoktan. Tercüman arkadaşımıza
sorduruyoruz, gülümsüyor ama konuşmuyor bizi yana çekiyor, uzaklaştırıyor
erkek tercümandan. Anlatmaya başlıyor
derdini kendi dilinde. Bizim ekipte kadın tercüman yok, beraber aramaya başlıyoruz bir tanesini. Bir yandan karnını
gösteriyor, anlatıyor sürekli. Sonunda
arkadaşımıza ulaşıp anlıyoruz derdini.
Adet görmüyormuş, karnı ağrıyormuş,
akıntısı varmış. Kimselere söyleyememiş. Korunup korunmadığını soruyoruz,
tüplerini bağlatmak istediğini söylüyor.
Sonra onunla dolaşmaya başlıyoruz.
Kadınların bir sürü derdi olduğunu, ama
utandıklarından, dil bilmediklerinden,
kocalarından korktuklarından, yokluktan anlatmadıklarını anlıyoruz. Üstelik Suriyelilerin bu koşullarda hiç de
çok çocuk istemediklerini öğreniyoruz.
Zannedildiğinin aksine birçok kadın korunmak istiyor. Ama yönteme nereden

erişeceklerini bilmiyorlar, aile sağlığı
merkezine gidenler de eli boş dönmüşler. Bir kadın bin bir güçlükle rahim içi
aracını çıkarmak için gitmiş aile sağlığı
merkezine burada yapılmıyor, hastaneye
git demişler. Gidememiş bir daha. Kötü
kokulu akıntısı vardı, korkuyordu. Sadece şikayetiniz var mı diye sormayıp,
tarayınca bir çoğunda idrar yolu enfeksiyonu, kokulu vajinal akıntı sorunları
olduğunu öğreniyoruz. Hiç sağlıkçı görmemiş gebeler görüyoruz, hem çalışıp
hem çocuklara bakan ve kendi yemeyen, yediren. Bir tanesi Bursa’da çalışırken meyve toplarken belini incitmiş,
iş kazası geçirmiş yani, bir aydır ağrısı
varmış bacağına vuran. Hareketleri de
epey kısıtlıydı. Ne ilaç kullanmış ne de
doktora gitmiş, yakınmamış bile. Oysa
evin erkeği ya da çocuğuna bir şey olsa
mutlaka bir yol bulunurdu. Elimizdeki
olanaklarla ilaç veriyoruz, egzersiz öğretiyoruz. Geçmezse dernek aracılığıyla bize nasıl ulaşabileceğini ve doktora
beraber gideceğimizi söylüyoruz. Hepsi
için çalışmak çok önemli, koşulları kötü
de olsa, iş kazası falan öncelikleri değil.
Bir iş bulmuşlar, beraber durabilecekleri
bir alan, başlarını sokabilecekleri bir çadır. Dayanamayacakları kötü koşul yok
gibi. Bazıları ilk kez çalışıyormuş hayatında, şikayet etmiyordu ama “biz memlekette hanımdık aslında” dedi. Ölmediğine şükreden, zulümden kaçabilmiş
insanların, geride bıraktıkları bambaşka
yaşamları, bambaşka özlemleri olduğunu hatırladık.
Birden kadınlar ve çocuklar girişe
doğru koşmaya başlıyorlar. Ne olduğunu
anlamıyorum. Yardım gelmiş, hepsinde
telaş, bomboş çadırlarına bir battaniye,
yere serecek bir kat daha çaput belki. Erkekler değil kadınlar gidiyor hep yardımları kapışmaya. Biraz önce konuştuğumuz kadın geri dönüyor, sinirli sinirli bir
şeyler anlatıyor elleri boş. Yardımların
herkese eşit ulaşmadığını anlatıyor. Çocukları için bir şey alamamanın sıkıntısı
sarıyor ortalığı. Kocası öylece oturuyor.
Yardımı istemek de kadınların işi.
Arkada erkeklerin ve çocukların bağırışlarını duyuyoruz. Balon dağıtmış
bir ekip, çocuklardan biri alamamış nasıl
ağlıyor. Yine koşuşuyor kadınlar, huzuru
sağlamak da onların işi, her şeyi düzene
sokmak. Tiyatrocu abiler ablalar meydana çıkıp çalınca kavallarını, fareler misali bütün çıplak ayaklı çocuklar takılıyor
peşlerine, başlıyor oynamaya, kıkırdamaya. Sanki hiç savaş görmemiş gibi.
Gülümsüyor avurtları çökmüş, kocaman kara gözlü kadınlar. Nerede olursa
olsun yaşamı kurmanın neredeyse tüm
yükü omuzlarında.
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Çilem, Nevin, Yasemin, Hasret, Öykü…
Kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor
Türkiye’de feministlerin 1980’lerden bu yana erkek şiddetiyle mücadelesi
2000’lerde başka bir boyut kazandı. Kadın cinayetlerine karşı artık ülkenin her
yerinde kadınlar bir araya geliyor; evlerden sokaklara, mahkemelerden televizyonlara mücadele sürüyor. 2000’lerden bu yana ise kadın cinayetleri ile mücadelede
öne çıkan, kadınların bu süreçte sadece mağdur olmadıklarıydı. Çünkü kadınlar
hayır dedikleri için, boşanmak istedikleri veya boşandıkları için, türlü biçimlerde
erkeklerin baskılarına ve şiddetine direndikleri için öldürülüyorlardı. Kadınlar devlet
mekanizmalarını işletmeye çalıştıkları için, polise, yargıya, sığınağa gittikleri için,
gittiklerinde eve geri gönderilmek değil şiddetsiz ve eşit bir hayat istedikleri için
öldürülüyorlardı. Ama daha az görünür olan kadınların hayatlarına sahip çıktığıydı
ve bu süreçler erkek şiddetinin gölgesi altında kalamazdı. Ocak 2015’ten itibaren
İstanbul Feminist Kolektif’in hazırlamaya başladığı aylık raporlarla da gördük ki bir
yandan kadın cinayetleri devam ederken bir yandan da kocalarını, eski kocalarını,
sevgililerini, akrabalarını yaralayan ya da öldüren kadınların haberleri de artmaya ve
görünür olmaya başlamıştı. Bu, kadın cinayetlerinin diğer yüzüydü: canına tak ettiği
için öldürmek zorunda kalan kadınlar. Yıllarca sürekli olarak şiddete maruz kalmış,
kurtulmak için her yolu denemiş ve başka çaresi kalmayınca kendini savunmuş
kadınlar. Bir o kadar da, hayır demiş, direnmiş, kendi hayatlarını kurmuş kadınlar.
Bu dosyada, Nevin, Yasemin, Çilem, Hasret, Öykü, Deniz ve daha birçok kadının
hikayesini okuyacaksınız...
16

feminist
politika

…Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA

Kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor*
Bizler "mağdur" değiliz; aksine bizi güçsüzleştiren tüm silahları üstümüze
doğrultan erkek egemen sistem var olmaya devam ettikçe, erkek şiddetiyle baş
etmenin yollarını bulmaya devam edeceğiz

F

eministler 1980'lerden beri örgütlü bir biçimde erkek şiddetiyle mücadele ederek bu şiddeti
görünür kılıyor. Erkeklerin kadınlara
karşı işlediği suçları ifşa etmek ve bununla mücadele etmek adına feminist
hareket, tarihine nice eylem, örgüt,
yayın sığdırdı; kadınların güçleneceği
mekanizmalar kurdu; Türkiye genelinde büyük bir dayanışma ağı oluşturdu.
Hâlâ günde en az 3 kadının erkekler
tarafından öldürüldüğü bir coğrafyada
yaşadığımızdan, mücadelemizin çok
önemli bir bölümünü kadın cinayetleri
konusunda yürütüyoruz. Kadın cinayetleriyle ilgili sözümüz yıllar içinde
evlerden sokaklara, mahkemelerden
gazetelere yayıldı. Töre ya da namus
cinayeti değil “kadın cinayeti”; kadına yönelik şiddet değil “erkek şiddeti”
demeyi öğrendik. Failler olarak erkekleri ve onları koruyan erkek egemen
sistemi ifşa ettik. Geldiğimiz noktada
görüyoruz ki bunu belli bir ölçüde de
olsa toplum da benimsedi. Özellikle
2000'lerden itibaren takip ettiğimiz kadın cinayeti davalarında, mahkemelerde yürüttüğümüz politik mücadeleyle
yargıda da bir nebze olsun dönüşüm
yaratmayı başardık, ciddi kazanımlar
elde ettik. Bu kazanımların bir boyutu
yasalara da yansıdı. Geldiğimiz noktada kadın cinayetleri görünür oldu, devletin kadınları korumadığı, erkekleri
cezalandırmadığı, yargının da erkekler
yerine kadınları sorgulayarak bu cinayetlere ortak olduğu bilinir, tartışılır
oldu. Kamuoyunda belli ölçüde bir farkındalık oluştu, peki hangi yönde ve
yeterli mi?
Devlet tarafından tutulan istatistikler doğru ve güvenilir olmasa da, çeşitli bağımsız kanallar tarafından kadın
cinayetlerine ilişkin rakamlar kaydedilmeye başlandı. Bu konu, muhalif
örgütlenmelerin gündemine girdi, kimi
erkekler de bu mücadelenin içinde yerini almaya başladı. Çeşitli karma eylemler düzenlendi; farkındalık oluşturmak için video, kamu spotu gibi araçlar
yayıldı. Hatta, Özgecan'ın katledilmesi
toplumda büyük bir infial yarattı, birçok ilde insanlar sokaklara döküldü.
Tüm bu tartışmalar içinde cinayetlerin
sorumlularına bir biçimde işaret ediliyor olsa da, öldürülen ya da öldürülme

Eğer “erkek adalet”ten
değil, “gerçek adalet”ten
söz ediyor olsaydık
bu kadınların hepsinin
meşru müdafaadan
beraat etmesi gerekirdi;
çünkü her gün ölümle,
tecavüz tehdidiyle, türlü
işkencelerle burun burun
yaşayan bir kadına
bundan başka seçenek
bırakılmıyor
ihtimali olan kadınlar birer "mağdur"
olarak çiziliyordu. Fark ettik ki bu tartışmanın içinde kadınlar rakamlardan
ibaret kalmaya başladı.
Gerçekten öyle miydi? Hayır! Biz
kadınların hikayelerinden biliyorduk
ki, öldürülsek de öldürülmesek de hayatımız erkek şiddetiyle mücadele etmekle geçiyor. Biz biliyoruz ki kadınlar erkek şiddetine isyan ediyor, tecavüzcüyü teşhir ediyor, ölümü göze alarak boşanıyor, karakola gidip şikayet
ediyor, aileden ya da devletten destek
bulamasa da şiddetten kaçarak kendi
hayatını kurtarmanın yollarını zorluyor. Bu noktada, kadınları hapsedilmeye çalışıldıkları "mağdur" kimliğinden
çıkarıp hepimizi güçlendirecek bir politik söz kurmak elzem görünüyordu.
Tüm bunları tartıştığımız dönemlerde
bir şeyin daha farkına vardık: Kocalarını, sevgililerini ya da bir erkeği öldüren

kadınların haberlerine daha sık rastlar
olmuştuk. Sayısı mı arttı, görünür mü
oldu, buna dair bir değerlendirme yapmak şu noktada zor olsa da, bu veri
bize başlı başına bir şey anlatıyordu.
Erkek egemen sistem içinde her çıkış
yolu kapatılmış olan kadınlar, "canlarına tak ettiği" noktada kendilerini savunmak için şiddete başvurmak zorunda kalıyorlardı.
İstanbul Feminist Kolektif 2015'in
başından beri işte bu kadınların hikayelerini toplamaya başladı. Her ay yayımlanan “Kadınlar Hayatlarına Sahip
Çıkıyor” raporlarında, kendi canını
kurtarmak için şiddetine maruz kaldığı erkeği öldüren, yaralayan ya da bu
şiddete bir biçimde meydan okuyan
kadınların hikayeleri yer alıyor. Raporlarda hikayeleri yer alan kadınlar, eğer
öldürmese ya da yaralamasa kendisi öldürülecek olan kadınlar. Yıllarca kocasının, sevgilisinin şiddetine, işkencesine maruz kalmış, her türlü yolu denese
de bir çıkış bulamamış ve kendini ya da
çocuğunu korumak için şiddete başvurmak zorunda kalmış kadınlar.
Devlet, cinayeti değil boşanmayı
engellediği için... Kadınlar erkeği şikayet etmek amacıyla gittikleri karakollarda erkeklerle barıştırıldığı ya da
"şiddet yuvası" evlerine geri gönderildiği için... Yargı erkek katilleri akladığı
ve kadında suç arayarak hayatını didik
didik ettiği için... Aileler, komşular tanık oldukları şiddete müdahil olmayıp
kadınları "kaderine" terk ettiği için...
feminist
politika
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Medya kadın cinayetlerini olağan haberler şeklinde görüp münferit birer
olaymış gibi ardındaki "magazinel"
ayrıntıları haberleştirmeyi tercih ettiği
için... Tüm bu sebeplerle, dört bir yandan sıkıştırıldıkları bu çerçeve içinde
kadınlar isyan ediyor, kendi hayatını
kurtarmak için erkekleri yaralıyor ya
da öldürüyor.
İstanbul Feminist Kolektif'in son 9
ayda internet üzerinden derleyebildiği haberlere göre, 21 kadın erkekleri
öldürdü, 26'sı da yaraladı. Bu erkeklerin büyük çoğunluğu kadınların en
yakınındaki erkekler, kocaları, sevgilileri, babaları. Bazı
kadınlar, başka bir kadını,
mesela kızını ya da arkadaşını şiddetten kurtarmak için
erkekleri yaraladı ya da öldürdü. Bazı kadınlar tacizciyi
ifşa etmek için çeşitli yollara
başvurdu. Ama pes etmedi,
direndi. Biz biliyoruz ki, kadınlar olarak hayatımızın her
alanında erkek şiddetine karşı
direniyoruz.
Bu rapordaki rakamlar ve olaylar
kuşkusuz hepimize bir şey anlatıyor.
Ancak, rakamları ön plana çıkarmaktan ziyade, buradaki politik sözün altını çizmek çok daha önemli. Bu söz
bize şunu anlatıyor: Kadınlar erkek
şiddetine direniyor ve tüm çareleri ellerinden alındığı için kendilerini savunmak amacıyla şiddet uyguluyor.
Devlet, kadınları korumak yerine erkekleri koruduğu, erkekleri engellemediği, yargı-medya-toplum erkekleri
cezalandırmadığı için kadınlar her gün
ölüm tehdidiyle burun buruna yaşıyor.
Bu noktada, bizler "mağdur" değiliz;
aksine bizi güçsüzleştiren tüm silahları

Kadınlara dört koldan
evlenme baskısı yapılırken
bazı kadınlar evlenmiyor...
Kızlı erkekli tartışmaları,
muhbir komşu faaliyetleri
süredursun, kadınlar
gönüllerinden geçen
erkek ve kadınlarla
beraber yaşıyor,
hemcinslerine âşık
oluyorlar

üstümüze doğrultan erkek egemen sistem var olmaya devam ettikçe, erkek
şiddetiyle baş etmenin yollarını bulmaya devam edeceğiz.
Burada tartışmaya açılması gereken bir diğer nokta, kadınların yukarıda bahsedilen durumlarda gerçekleştirdiği yaralama ya da cinayetlerin
meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi. Erkek yargı elbette, şiddet
geçmişi ile olay anı arasında bağ kurmaktan imtina ettiği için, bu kadınların durumunu meşru müdafaa hakkı
olarak görmüyor. Halbuki, erkek katillere gözünü kırpmadan indirim veren, kadın katillerinin cezalarını kırpa kırpa azıcık bırakan bir yargıdan

bahsediyoruz. Eğer “erkek adalet”ten
değil, “gerçek adalet”ten söz ediyor
olsaydık bu kadınların hepsinin meşru
müdafaadan beraat etmesi gerekirdi;
çünkü her gün ölümle, tecavüz tehdidiyle, türlü işkencelerle burun burun
yaşayan bir kadına bundan başka seçenek bırakılmıyor.
Hayatımızı savunmak sadece erkekleri öldürmek ya da yaralamakla sınırlı
değil elbette. Bu sene on üçüncüsünü
düzenlediğimiz 8 Mart Feminist Gece
Yürüyüşünde ana tema olarak belirlediğimiz “Hayatlarımıza Sahip Çıkıyoruz” sloganını pankartımıza
yazarken etrafına da şunları
yazmıştık: İnadına 3-5 çocuk
doğurmuyoruz, kahkaha atıyoruz, kürtaj oluyoruz, flört
ediyoruz, sevişiyoruz, kızlı
erkekli oturuyoruz, itaat etmiyoruz, aile kurmuyoruz, erkek
adalete direniyoruz...
Kadınlar için başka türlü
bir hayat mümkün, kadınlar
her gün bu olasılığı kendi hayatlarını savunarak gösteriyor.
Kadınlara dört koldan evlenme baskısı
yapılırken bazı kadınlar evlenmiyor. Kimileri istediğimde, kimileri istediğim
kadar çocuk doğururum derken, “Çocuk
mu? Neden ki?” diyen kadınların sayısı
da az değil. Kızlı erkekli tartışmaları,
muhbir komşu faaliyetleri süredursun,
kadınlar gönüllerinden geçen erkek ve
kadınlarla beraber yaşıyor, hemcinslerine âşık oluyorlar. Kimisi ise “Kocan
olmadan ne yaparsın?” ya da “Evlenmeden baba evinden ayrılınır mı?” diyenlere kulak asmadan kendi yaşamını
kurmaya çalışıyor. Erkekleri yaralamak,
öldürmek zorunda kalan kadınlar, hayatlarını başka biçimlerde savunma alternatifleri kalmamış kadınlar. Hayatta
kalmak için her gün üretmek durumunda kaldıkları stratejileri tükenmiş, tek
çaresi meşru müdafaa hakkını kullanmak olan kadınlar. Kadına yönelik erkek
şiddetini önleyici ve koruyucu tedbirler
almak ve kadınları güçlendirmekle yükümlü devletin çaresiz bıraktığı, şiddete
tanıklık edenlerin müdahil olmak yerine
görmezden geldiği kadınlar...
Bu sayıda, işte buradan hareketle
olayı çeşitli yönleriyle ele alan yazılara
yer verdik. Hayatımızın her alanında,
her yerde erkek egemen sisteme karşı
mücadele ederek, çeşitli stratejiler geliştirerek ve kadın dayanışmasını büyüterek hayatımıza sahip çıkmaya devam
ediyoruz!
(*) İstanbul Feminist Kolektif "Kadınlar
Hayatlarına Sahip Çıkıyor." rapor ekibi
tarafından hazırlandı.
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“Anlatmak kolay mı, zor mu hiç bilen yok”
Not alırken zorlandığımı fark eden bir arkadaş “Hakimin yazdırdığı esastır,”
demişti. Benim için Nevin’in kayda geçirilmeyen sözleri esastı

2

Hasbiye Günaçtı

012 yılı ağustos ayında kendisine
tecavüz eden erkeği öldürüp, “Namusumla oynayanın sonu budur,”
diyerek başını köy meydanına atan Nevin Yıldırım, Isparta’nın Yalvaç ilçesi,
Korukaya köyünde yaşıyordu. Cinayeti
işlediğinde tecavüzcüden 5 aylık hamileydi. İstemediği halde, devlet baskısıyla doğurmak zorunda bırakıldı. Halen
Isparta Cezaevi’nde çarptırıldığı müebbet hapis cezasını yatıyor. Dosyası temyiz aşamasında.
Nevin’e ilk zamanlar kart attım.
Sonra cevap gelmese de -hamileliğin
son aylarında, sıkıntılı bir dönemdeydimektup yazmaya devam ettim.
Mektuplarımı soyut birine gibi değil,
kadın arkadaşıma yazıyormuş gibi yazdım.
Ziyaretine giden avukat arkadaşlardan,
duruşmalara giden kadınlardan isimleriyle
bahsettim. “Biz” dedim. Bizler, İstanbul,
Adana, Kocaeli, Ankara, Antalya’dan onu
düşünen, anlayan, asla onu yargılamayan,
ne olursa olsun yanında olduğumuzu hissettiren feministlerdik. Kaldı ki mektup
yazmasalar da Türkiye’nin hemen her yerinde onu düşünen, bir şeyler yapmak isteyen kadınlar vardı…
2013 Ocak’tan bugüne Nevin’den
bana 24 mektup gelmiş. Duruşmalar
başlamadan, soruşturma sürerken yazışmışız. “Başka bir çıkış yolun, başka
türlü kurtuluşun olsaydı yapmazdın,”
dediğim mektubu okurken ağladığını
söylemiş Funda’ya.
Duruşmalar başlayınca Yalvaç’a gidip gelmeye başladık. İlk duruşmaya
23 kişi gitmemize rağmen salona sadece üç kadını aldılar. Her duruşmada

not aldım. Kırmızı kaplı defterim Nevin duruşmalarının notlarıyla doldu.
Not alırken zorlandığımı fark eden bir
arkadaş “Hakimin yazdırdığı esastır,”
demişti. Benim için Nevin’in kayda geçirilmeyen sözleri esastı... Fakat Nevin
az konuşuyordu, sesini yükselttiği tek
bir an oldu. Kezban’ın (Nevin’in halası - maktul Nurettin’in karısı) Nevin’in
nefes alışını bile gönül ilişkisine yoran
sözlerine “Yalan söylüyorsun... Sen
demedin mi... çağırmadın mı...” diye
karşı çıktı. Hakim “Sana söz verdiğim
zaman konuşursun,” demişti. Nevin bir
daha uzun cümle kuramadı. İçini kemiren her ne ise, ifade edemediğinden,
tanıklara karşı kendi kendine sadece
güldü... Sonradan bu gülümseme, iyi
hal indirimi verilmeyişine sebep gösterildi!
Nevin, köyündeki birçok kişi gibi
mevsimlik işçiydi. İşveren ise Dayı Nurettin idi. 3 kuruş yevmiye için Nurettin’in
önünde takla atanlar, davranışlarını “Ne
yapalım ekmek parası,” diye meşrulaştırırken, Nevin’in patron karşısındaki her
halini, sırf kadın olduğu için “gönül ilişkisine” yorarak tacizi, baskıyı görmezden
gelip müebbet hapis cezasına giden yola
dedikodularıyla taş döşemişler.
Mektuplarında halası Kezban’a öfkesi var. “O biliyordu kocasının ne kötü
olduğunu ama beni ondan korumadı,
kocasının isteğiyle beni evine çağırdı,
hayır dediğimde ‘Dayın değil mi gel, seninle iş meselesi konuşacak,’ diye ısrar
ederdi…” diyor.
Kezban’ın da bütün kadınlar gibi
mağdurlaştırıldığını, kocadan şiddet ve
baskı gördüğünü, çaresiz bırakıldığını
anlıyoruz. “Nevin’e yapılan kötülüğe

karşı durabilirdi,” diyerek kolaya kaçmadan, kadınlara dayatılan bu hayatı
tahlil ediyoruz. Erkek egemen sistemin
kadını kadına kırdırdığını, bu arada erkeğin sıyrıldığını bilerek Kezban’ın da
yanındayız.

Nevin’in Mektupları

Ocak 2013
“(…) Funda ve Deniz geldiğinde canım sıkkındı, yaşama umutsuzluğu çökmüştü üzerime. İçeri giremeyecekler diye
çok üzüldüm.(…) Yine dertlerimi aldılar,
beni rahatlattılar. İnşallah haklı olduğumu kanıtlayabilirim de bu yalan dünyada
yaşarım. Yoksa ben yaşayamam. Kendimi kaybederim.(…) Senin de söylediğin
gibi bize inanmıyorlar ve başka çare bırakmıyorlar. Bilmiyorum nasıl bu yaşadıklarımızı anlatacağız (...) Ankara’dan,
İstanbul’dan, Antalya’dan hepiniz de çok
sağ olun, teşekkürler. Nasıl olur nasıl yaşarım derken siz ve arkadaşlar elimden
tuttunuz, uçurum kenarından kurtardınız,
sizin hakkınızı ödeyemem.”
Kasım 2013
“(…) Bir tek ben değilim ama son
da değilim. Benim ailem çocuklarım olmadan ben yaşamışım, ölmüşüm ne fark
eder ki? Çocuklarımın da benim yüzümden ne bir gelecekleri var ne bir düzgün
yaşantıları var. Ben olmasaydım, baştan
kendimi yok etseydim, onlar da bu duruma düşmezlerdi.”
Kendini yok etme (intihar) denemesi
olmuş. Ne yazık ki bu sistem kadına ya
kendini yok et diyor, ya da erkek şiddetinden kurtulmak için erkeği öldürmekten başka çıkış göstermiyor.
Aralık 2013
“(…)Hep biz çekiyoruz çileyi. Erkekler hep haklı olurlar. Hiç düşünmüyorlar,
kadın hasta mı yorgun mu? Hep haklılar.
Ben haklı olsam da haklı olmasam da,
yine ben namusumu temizledim ya çektiklerimi unutamam. Başımı yerden kaldırabiliyorum. İçeride olsam da ayda bir
kez çocuklarımı görsem de. Sizler benim
yanımdasınız görmesem de.”
Takip ettiğimiz kadın cinayetleri davalarında, erkeklerin öldürdüğü kadınlar hakkında söyledikleri hep dikkate
alınırken, kadınların söylediklerinin
kaale alınmadığını gördük. Oysa Nevin hemen her mektupta “namusunu
temizlemek”ten bahsediyor. Her duruşmada: “Beni hep takip etti, silahla tecavüz etti, üstüme geldi, kimse onu engelfeminist
politika
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lemedi,” diyor. Namusu temizleyen erkek olunca, yargı anlayışlı, kadın olunca
suçlayıcı davranıyor.
Nisan 2015
“(…) Çocuklarım için yaşamaya
başladım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum bu hayattan. Avukatla iyi
geçmedi görüşmemiz. Bana indirim
yapılmaz. Sonuçta ben bir erkeği öldürdüm. Ama o beni öldürmüş olsaydı iyi
haliymiş, yok tahrikmiş, ne kadar indirim varsa uygulanırdı, bundan eminim.
Bir tek pislik eksildi diye gururlarına
dokundu. Her gün görüyorum TV’de,
gazetede, yapılan indirimi… Adam
karısını öldürdü, karım kışkırttı dedi
çıktı. Onları allahtan başka gören var
mı? Ama yine de indirim yapıldı. Bana
da öyle söylendi. İddia ettiğimi bir ben
biliyormuşum. Onun için olmuyormuş.
Ölmüş adama da ceza verilemeyeceğine göre benim cezam çok olacakmış.
(…) süreç devam etse ne olacak? Yine
yapacaklarını yaparlar. Ben adalete güveniyordum ama şimdi güvencim sarsıldı. Bilmiyorum neye inanacağımı,
güveneceğimi.
Savcı ilk ve son iddianamesinde
“Nevin (Yıldız) Yıldırım’ın gönül ilişkisi vardı ancak çevresine tecavüze
uğradığını kanıtlamak için Nurettin
Gider’i öldürdü,” dedi. Bu cümleler benim feminist kafamın içine bomba gibi
düşüyor. Nasıl yani savcı bey? “Yaşadığım hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım,”
diyen Nevin’in sesini duymazsınız. Tacizde tecavüzde kadının beyanını esas
almazsınız, kadın tecavüzcüyü öldürünce “gönül ilişkisini kapatmak içindi” dersiniz!
Hakim soruyor: “Tecavüze uğradığını ailene neden söylemedin?” Nevin susuyor. Ben ise içimden “Nurettin zaten
aileden biri değil mi? Bu nasıl bir soru?
Sahi neden söyleyemiyoruz bil(m)iyor
musunuz? Söyleyenlere neler yapılıyor,
görmüyor musunuz?” diyorum.
Mektubunun bir yerinde de “bana
hep anlat anlat anlat diyorlar, sormuyorlar yaşadıkların anlatılacak şey mi…”
diyerek tüm bu sorulara kendi diliyle
cevap vermiş oluyor.
Karar duruşmasına 12’si avukat olmak üzere 25 kadın gittik. Savcı “Dağıtın bunları” talimatı verdi ve bizi adliyeye sokmadı. Tecavüzcüye karşı Nevin’i
korumayanlar, adliyeye girmemizi dahi
engellediler.
Mayıs 2015
“(…) Duruşma saati gelene kadar
beni Yalvaç cezaevine koydular. Şimdi
anlıyorum, siz varsınız diye koymuşlar. Geldiğimde siz ön taraftaydınız,
görmüştüm. Sizi içeri almadılar. Sağ
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“Bana hep diyorlar
yaşadıklarını anlat- anlatanlat. Hiç sormuyorlar
yaşadıkların anlatılacak
şey mi? Anlatabilecek
misin? Anlatmak kolay mı
zor mu hiç bilen yok”
olsunlar. Ben sesinizi mahkemenin ortasında duymuştum. Kezban rahatsız
olmuştu. TV’den gördüm, sizi ne kadar itip kaktıklarını. Duruşmaya almadıkları yetmezmiş gibi bir de polisleri
de göndermişler. Neden yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Beni savunmanızı istemiyorlar. Polislerin sizleri içeri
almamalarını savcı bey söylemiş. (…)
Beni yalnız kalsın istiyorlar. Bana
kimse inanmasın, ömür boyu içerde
yatsın dışlansın, horlansın istiyorlar.
Beni ölsün diye gözümün içine bakıyor. Sanki ölen pislik, babasının oğlu,
dünyadan bir tanecik pislik eksilmiş
çok mu? Ölmüş bir pisliğe nasıl hesap
sorayım diye bana soruyor. O kadar
yaptıklarını görmüyorlar, görülmek
istenmiyor. Onca kadın ölürken 'neden öldü?' diye soran olmuyor, bir
pislik öldü, 'neden?' diye soruluyor.
Çoğunda kadına suç bulunuyor. Sonuçta öldüren erkek olunca erkektir
deniliyor. Kezban’ın bir isteği ile bir
saate yakın savcı beyle görüşme yaptık. Bana indirim yapılsaydı Kezban
rahat uyuyamaz, sanki bütün mahke-

me onun isteğine göre devam etti. Ona
hiç hesap sorulmuyordu. Sorulsa da
onun sözü geçiyor. Onun o kadar duruşmada tahrik etmesine rağmen sustum. Selma ablası mahkemeye bıçak
getirdi, sustum. Salonda 'biz de seni
kesicez' diye tehdit etti, sustum. Ama
daha öyleyken bana neden iyi hal indirimi olmamış? Duruşmada Kezban’a
gülmüş müyüm, ona cevap vermişim,
Kezban bana öyle yalan dolan tahrik
edici konuşurken ben cevap vermeyecekmişim. O kadar susmama rağmen
böyle söylenip yazılmış. Helal olsun
böyle adalete.
Önce Allah sonra sizler, bütün mahkemedekiler şahit bu kadar susmama
rağmen yine zararlı çıkan yine ben.
Pişman oldum, Kezban’a gereken cevabı vermedim. Keşke verseydim de,
nasıl olsa battı balık en azından. Ben
Kezban’ın gerçek yüzünü gösteremedim, Allah göstersin. Kezban da benim
kadar suçlu. Neden biliyor musun? Pislik kocasının her şeyini bile bile sustu.
Onu hiç engellemeyi düşünmedi, ona
yardım etti, isteseydi durdururdu. Belki
de ondan kurtulmak için engellememiştir. Kezban’a sormak lazım. Kocasının
söylediklerini yaptığına göre beni kurban seçmiş. Yazıklar olsun.(…) Bütün
köylü kendini beş kuruşa sattı. Aslında
hepsi akrabaları. Onlarınki niye sayıldı
bilmiyorum, benimkiler sayılmadı.
Bana hep diyorlar yaşadıklarını anlat
anlat - anlat. Hiç sormuyorlar yaşadıkların anlatılacak şey mi? Anlatabilecek
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misin? Anlatmak kolay mı zor mu hiç
bilen yok. Nevin nasıl anlatırsa anlatsın, nasıl yaşarsa yaşasın, nasıl unutursa unutsun, böyle yapamazsa da ölsün.
Kimse demiyor ki Nevin de bir insandı,
bir kadındı onun da bir gururu, onuru,
namusu, şerefi vardı. Ama bir şerefsiz
ayaklar altına aldı, yuvasını yıktı. Karısı
kocası birlikte.(…)
Çocuklarım için iyi kötü yaşamaya
çalışıcam, yoksa bu dünyada gerçekten
yaşanmaz (…)”
Anlatamadı. Bunca kötü şey, taciz, tecavüz, yani bu toplumda kadın olmak, bir
mahkeme salonunda nasıl anlatılırdı ki...
Nevin’in bir talihsizliği de bence
kadına biçilen hayatı göremeyen bir erkek avukatının olmasıydı. Birçok kadın
gibi, hiç bir anlayanı olmayan Nevin’i,
mahkemelerde sıkıştırıldığı köşeyi anlayacak bir feminist avukat savunsa idi,
kurtuluşu için hayatına sahip çıkmak
zorunda bırakılan kadınlara dair üç
cümle kurabilse idi, yargı Nevin’in üstüne bu kadar gelemezdi ve dedikodularla mahkum edilmezdi diye çok düşünmüşümdür. İfade verdiği yerlerde,
duruşmalardan önce Nevin’in yanında
olur, sustuklarını anlatabilmesi için onu
yüreklendirirdi. Çünkü biz, kadınların
sadece avukatı olmuyoruz. Ziyaretine
gidiyor, sorgulamadan, “ama sen de…”
demeden dinliyor, anlıyor ve kadın dayanışmasıyla birlikte güçleniyoruz.
“(…)Ben adil bir şekilde yargılanmak istedim. Bir insanı bu noktaya getirip ölümü hak etmesi elbette ki benim
de istediğim bir şey değildi. Ben kaçtıkça üzerime gelerek bu sonucu yaratan
da kendisi oldu. Dosya son duruşmada
yüzüme okunduğu gibi değil. Ben anlamadım. Dosyada neden indirim uygulanmadığı yerleri yazmış özellikle. İyi halini
Kezban’a cevap verdiğim için, duruşmada güldüğüm için vermemişler. Böyle bir
şey olur mu? İnanamıyorum. (…)”
“Baskı, zorbalık, tecavüz, dedikodu”
süresinin iddia edildiği gibi 2 yıl değil 6 ay
olduğunu, sonuçta çıldırarak bu cinayeti
işlediğini, ellerini yıkarken, kızının “anne
elinde kan var” demesiyle ancak kendine
geldiğini ziyarete giden avukat arkadaşımıza söylemiş. Cinayetten sonra Nevin’e
jandarma/polis tarafından canavar muamelesi yapılmış, psikologla görüştürülene
kadar kimseyle konuş(a)mamış.
Mayıs 2015 II
“(…) Avukatla vekalet için konuştum. Size dışarıda daha çok ihtiyacı varmış öyle söyledi. (…)
Adliyede beni koruyup kolladıklarından değil, sizden kaçırdılar, bana
zarar gelecek yerden değil, tersine bana
fayda gelecek insanlardan sakınıyorlar.

Karar duruşmasına 12'si
avukat olmak üzere 25
kadın gittik. Savcı “Dağıtın
bunları” talimatı verdi ve
bizi adliyeye sokmadı.
Tecavüzcüye karşı
Nevin’i korumayanlar,
adliyeye girmemizi dahi
engellediler
Bir de diyorlar ki 'bize gelseydin seni
korurduk.' İşte ben bunu anlamıyorum.
Sizi beni savunduğunuz için orada itip
kaktılar. (…) Beni ölsün diye gözümün
içine bakan çok. Ne polisi ne jandarması. Herkes kendi ekmeğinin peşinde.
Eğer ben orada mahkum olmayacağım,
bir zarar görür olayım, dönüp de bakan
bile olmaz. Adliyede emir demiri kestiriyor ki beni sizlerden sakladılar. Ama
kendi elleriyle Kezban’ı Selma’yı içeri
aldılar.(…) Ben size vekalet vermek istiyorum. Avukatım nuh diyor peygamber
demiyor. Yine aynı. Olumlu bakmıyor
içerden. Ama onlarla dışardan beraber
olacağız diyor.
Not: Baştan yeniden yargılanmak
gibi bir şey olabilir mi? TV-Gazeteden
gördüğüm kadarıyla benimki gibi olaylarda iyi hal-tahrik indirimi gibi indirimler uygulanıyor ama bana hiçbiri
uygulanmadı neden? Benim tecavüze
uğradığım, tehdit edildiğim, beni takip
ettiği neden hiç dikkate alınmadı? Benim adli tıp raporlarım da görülmedi.
Dosyada son İstanbul’a geldiğim rapor
konulmuş, öncekiler yok sayılmış.(...)

Beni yalnız bırakmayın.”
Nevin’i hükümlü iken de ziyaret
edebilelim, hem de hiç değilse temyiz
aşamasında savunabilelim diye vekaletini istedik. Savunmasını “Nevin’in akıl
sağlığı yerinde değil” üzerine kuran ilk
avukatı Halil Ü. MHP’den Yalvaç belediye başkanı seçilince ondan görevi
devralan erkek avukat H.A, Nevin’in
vekaletini almamızı istemediğini her
davranışıyla belli etti.
Avukatlarla Isparta cezaevine ziyarete gittiğimizde ben dışarda bekliyorum.
Henüz Nevin’le duruşma salonu girişinde anlık karşılaşmalar hariç yüz yüze
görüşemedim.
Şimdilik ayda bir mektuplaşıyoruz.
Yazarken, “mahkum mektubu okunmuştur” damgalı zarflar gibi benim yazdıklarımın da okunuyor olması yüzünden
“Acaba bu cümle uyar mı? Şu soruyu
sorsam olur mu? Erkek egemen sistemi
eleştirsem üstünü çizerler mi?” gibi, bir
sürü şey geçiyor aklımdan. Bazen haber
alamadığımda babasına telefon açıyorum. Onun da telefonları dinleniyormuş.
Müebbet ceza verilmiş, iyi hal indirimi verilmemiş, kurtuluşu için katil olmuş bir kadın mahkumla yazışmak bir
feministin, feminist mücadeleyi içeren
sorumluluklarından biridir.
Halen Türkiyeli birçok kadın
Nevin’e kart atıyor. Cezaevlerindeki
diğer şiddet gördükleri erkeği öldüren
kadınlar da onunla yazışmak istiyorlar.
Nevin, erkek şiddetine karşı meşru müdafaasıyla Türkiyeli kadınların simgesi
oldu dersem abartmış olmam.
Yalnız değilsin Nevin.
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"Sonunda bana kendini öldürttü!"

DOSYA

Daha önce kocasını öldürmek zorunda kalan bir kadın görmemiştim. Sadece
kadınlar için bir cümle kurmak istedim. O yüzden “Hep kadınlar mı ölecek,
biraz da erkekler ölsün!” dedim
Söyleşi: Fatoş Hacıvelikızı
Songül Yıldız

T

işörtündeki İngilizce “Sevgili
geçmişim, bana verdiğin tüm
dersler için teşekkürler. Sevgili geleceğim, ben hazırım,” yazısı da,
neredeyse bir slogan haline gelen “Hep
kadınlar mı ölecek, biraz da erkekler
ölsün,” sözü de çok konuşulmuştu. İlk
karşılaşmamızda hiçbir şey söylemeden sımsıkı sarılmıştık. Sonra yaşadığı
korkunç olayları; dayakları, tehditleri
anlatmıştı. Adana Kadın Platformu avukatları olarak, o gün bize vekaletname
vermişti Çilem Doğan. Yaşadıklarını
Feminist Politika için yeniden anlattı...
Seni bu noktaya getiren hikayeni
bize kısaca anlatabilir misin?
Hasan ile arkadaş ortamında tanıştık. “Âşık oldum sana,” dedi, 2013’te
evlendik. Dayak üçüncü gün başladı.
Kınada takılan altınlar annemde kaldı diye saçıma yapıştı, vurdu. Telefonundan annemi arattı, altınları hemen
istiyordu. Annem sesimden anladı bir
şeyler olduğunu, el öpmeye gittiğimizde vereceğini söyledi. Telefonu kapattıktan sonra beni çekpasla dövdü, pijamam yırtıldı; kapıyı üzerime kilitleyip
gitti. Düğün stresinden yaptığını, yeni
evlendiğimizi düşünüyordum ve zaten
annem altınları verecekti biliyordum.
Hasan’la “Beni neden altın için dövüyorsun?” diye, yumuşatmaya çalışarak
konuştum. Ertesi gün beni annemin
evine götürüp kapıda bıraktı. Annem
yüzümdeki morluklara bakarak “Ben
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seni görüyorum, o adamın nasıl biri olduğunu anlıyorum,” dedi. Üç gün içinde zayıflamıştım. Annem bilinçli bir kadındı. Ablamla üzerimi değiştirirlerken
vücudumdaki morlukları görünce çığlık
attılar, polisi aramak istediler. “Düğün
stresindendir, ele güne ne deriz? ‘Üç
günlük gelin ne yaptı da dayak yedi?’
derler!” deyip vazgeçirdim. Altınlarla
eve döndüm.
Evlendiğin ilk günlerde başlamış
şiddet. Sen ne düşünüyordun, ayrılmayı düşündün mü mesela?
Huzurum kaçmasın deyip kabullendiğim bir dönemdi. Sonra şiddetin arkası hiç kesilmedi. Hangisini anlatayım?
Düğün mevlidinde annemle teyzem
yürüyüşümden tekrar dayak yediğimi
anladılar, “Neden çekiyorsun bunu?”
diye sordular. Akşam Hasan’a beni hastaneye götürmesini söyledim, amacım
orada dayak yediğimi söyleyip şikayetçi olmaktı. Çünkü evde telefon yoktu,
üzerime kapıyı kilitlediği için çıkamıyordum da. Evin altındaki eczaneye götürdü; sürekli ağlıyordum. Eczacı kadın
da morlukları görüp “İyi misin, bir şey
olursa bana haber ver,” dedi. Korktu-

ğumdan hiçbir şey söyleyemedim.
Bu arada zaten kendisi fuhuş yapan
kadınlarla ilişkilerini anlatıyordu. Ama
önemsemiyordum, “Üçüncü bir kişi benim düzenimi bozamaz, yeter ki ikimizin arası iyi olsun,” diyordum. Annem
evimize hep eli dolu geliyor, neredeyse evin bütün ihtiyaçlarını getiriyordu.
Hasan bunu gördükçe eve hiçbir şey
almamaya başladı. Güçlü durmaya çalışıyordum; ayakkabılarına varana kadar
siliyor, saçlarını jöleliyor, her şeyiyle
ilgileniyordum. Herhangi bir bahaneyle beni dövmemesi için elimden geleni
yapıyordum. Kayınvalidem sık geliyor,
dayak yediğimi görüyor, “Kocandır,
döver,” diyordu. Bir gün aldığım darbeler sonrası başım çok ağrıdı. Hasan
da Facebook’ta bir kadınla konuşuyordu. Hastaneye götürmesini istedim, çok
kötü bakarak tamam dedi. Morluklarım
kısmen geçtiğinden, götüreceğini düşündüm. Arabayı çok hızlı ve sert kullanıyordu, hastaneyi geçtik, herhalde başka bir hastaneye götürecek dedim ama
korkudan da hiçbir şey soramıyordum.
Şehir dışında göl kenarında çok tenha
bir yerde durup yüzüme çok sert yumruk attı. “Sakın sesin çıkmasın!” deyip
tekme ve yumrukla dövdü. Bir aracın
ışığını görünce “Sesin çıkarsa kafana
sıkarım,” dedi. Zaten yanında hep silah taşırdı. Anneme, kardeşime sürekli
küfrediyordu. Geri dönerken saçımdan
yakalayıp başımı bacaklarının arasına aldı, nefessiz kaldım. O haldeyken
bile “Sakın kimseye söyleme, hepinizi
öldürürüm,” diyordu. “Karakola gitsen
seni kim dinleyecek, oradakilerin hepsi
benim arkadaşım,” diyordu. Arabadan
inerken belki sesimi duyan olur diye
yine de çığlık attım. Ağzım yüzüm kan
içindeydi. Çığlık attığım için asansörde tekrar dövdü. Kafama çok vurduğu
için evde bayılmışım, bana “Uyuma,
ölürsün,” diyordu. Ne yapabilirdim?
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Karakola gitsem arkadaşlarıydı, aileme
gitsem onları öldürmekle tehdit ediyordu. “Neden dövüyorsun, ben ne yaptım
sana? Beni annemlere götür,” dediğimde, “Mecbursun kalmaya, benim için
çalışacaksın,” dedi. “Sen ne diyorsun?”
dedim. “Çalışıp para getireceksin, benim himayemde fuhuş yapacaksın,”
dedi. “Asla böyle bir şey yapmam,
ölürüm de yapmam,” dedim. Kapıyı
kilitleyip gitti, ikinci gün geldi, evde
yiyecek içecek hiçbir şey yoktu. Elinde
silah vardı ve sarhoştu, tekrar dayak yedim. Hakaretler ederek “Çalışacaksın,
fuhuş yapacaksın,” diye dövüyordu. O
gittikten sonra öksürmeye başladım ve
elimde kan gördüm, çok korktum çünkü kafama vurmuştu. Kendi internet
görüşmeleri için eve bağlattığı ev telefonundan annemi aradım, “Anne yetiş
ölüyorum,” dedim. Telefon elimdeyken
bayılmışım. Annem, amcam ve annemlerin aradığı kayınvalidem kapıya geldiler. Geldiklerinde kapı kilitli olduğu
için annesi Hasan’ı aramış, o da "oraya
gelirsem Çilem’den beter ederim onları" demiş. Amcam “Bu kıza niye böyle
yapıyorsun, bir hatası varsa bize söyle,”
dedi. O da “Öyle bir şey yok, alın götürün,” dedi. Evdeki bütün para ve altınları alarak çıktı. Polise mi hastaneye mi
gidelim diye konuşurlarken “Önce eve
gidelim,” dedim.
Aynı gece karakola gittim, kapısında bayıldım. Oradan hastaneye gidince hamile olduğumu öğrendim. Sonra
Hasan’ın ifade verdikten sonra elini kolunu sallaya sallaya gittiğini öğrendim.

O silah o anda
patlamasaydı, oradan sağ
çıkamayacaktım. Kendi
özsavunmamı yaptım
yoksa ölecektim. Ailemin
ve benim hayatıma o
kadar kastetti ki sonunda
bana kendini öldürttü!
Ama uzaklaştırma kararı da alınmıştı.
Annemde 15 gün kadar kaldım, sürekli
arayıp pişman olduğunu söylüyor arkadaşlarını arabulucu olarak gönderiyordu. Sevgi var, korku var, hamilelik var.
Dövüyor sonra ayaklarıma kapanıyor,
çok karmaşık şeyler yaşıyordum. Hamile olduğum için “Yuvam yıkılmasın,”
diyerek döndüm. Ama Hasan hiç değişmedi. Hamileyken de defalarca dayak
yedim. Neredeyse her gebelik kontrolümde dayaktan yaralı vaziyetteydim.
Bir gün akşam yemeğe götüreceğini
söyledi, “Kuaföre git, mini etek giy, saçını orospu gibi yaptır,” dedi. Yemekte
birçok kişiyi aradı, “Yanımda çok güzel
bir manken var,” diyordu. Çok rahatsız
oldum ve eve dönmek istedim.
Sonrası hep dayak, küfür, tehdit. Sürekli karakollardaydım. Dayak o kadar
sistemliydi ki, duruşma tarihleri yaklaştığında şiddetin dozunu azaltıyordu.
Ailemle ve kardeşimle tehdit ettiği için
şikayetlerimden ve açtığım boşanma
davasından vazgeçtim. Çünkü ne uzaklaştırma kararları ne yaptığım başvurular beni korumuyordu, dayak devam

ediyordu. Hep silahı vardı, yasa dışı
işlerle uğraşıyordu. Tefecilik, uyuşturucu, çete; ne arasanız vardı. Olaydan 15
gün önce belki bu suçlarından dolayı tutuklarlar diye emniyete gittim. Polisler
“Sen biraz daha izle bize bilgi ver, seni
koruruz,” dediler ama yine koruyan olmadı.
Peki olay günü neler oldu?
Olaydan önce iki gündür eve gelmemişti. Polisle görüştüğümü bilmesinden
çok korkuyordum. Geldiğinde telaşla
bavulu önüme atıp “Hazırlan, gidiyoruz,” dedi. Nereye olduğunu sorduğumda “Antalya’ya, iki kadın daha gelecek.
Fuhuş yapacaksın, benim için çalışacaksın,” dedi. “Sen ne diyorsun, ölürüm
de böyle bir şey yapmam,” dedim. Yatak odasının kapısını kilitledi, dövmeye başladı, saçıma yapışıp sürükledi.
Boğuşmaya başladık, yatağın kenarına
düştük. Yatağa tutunmaya çalışırken
elim metal bir şeye değdi. O an silahı
nasıl aldım, nasıl vurdum hatırlamıyorum. Ne silah sesi duydum ne başka bir
şey. Sadece kulağıma kızımın ağlama
sesi geldi. O silah o anda patlamasaydı,
kesinlikle ben oradan sağ çıkamayacaktım. Onun yaralandığını, öldüğünü bile
anlamadım, halen arkamdan geldiğini
sanıyordum. Korkumdan kapıyı üzerine
kilitleyip, kızımı alıp kaçtım.
Bütün bu şiddet yaşanırken başka
kadınlarla iletişim kurabildin mi?
En büyük desteğim annemdi. Yüzümden, yürüyüşümden hatta sadece
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gözüme bakarak bile dayak yediğimi
anlıyordu. Teyzem ve ablam da hep yanımdalardı. Zaten onlar dışında hiçbir
kadınla görüşmüyordum. Yaşadıklarımı bir dayımın kızı biliyordu. Hatta
dayımın kızını da telefonla arayarak
tek başına yemeğe çağırmış, onu ve kız
kardeşini de Antalya’ya götürmek istemişti. Dosyadaki ifadesinde de var bu.
Yakınımdaki her kadına fuhuş yaptırabilir mi gözüyle bakıyor ya da tacizkâr
yaklaşıyordu. Utancımdan da görüşemiyordum diğer kadınlarla. Çevremdeki kadınları ondan uzak tutmaya çalıştım. Aileme de korkudan onunla yaşamaya devam ettiğimi söyleyemiyor,
“Seviyorum,” diyordum. Annem hiçbir
zaman “Kocandır, git,” demedi, hep
“Bırak gel!” diyordu. Ama o sürekli ailemle, kardeşimle tehdit ediyordu; terk
edersem kardeşimi öldürecekti. Daha
önce kardeşimi dövmüştü. Dayaktan
sonra anneme her gidişimde “Üç gün
içinde eve döneceksin, hem de kendi
ayağınla döneceksin, dediğimi yapmazsan neler olacağını biliyorsun” diyordu.
Annemin dayanışması olmasaydı çok
daha kötü durumda olurdum. Hep şöyle
düşünürdüm “Bana bir şey olursa, ölürsem benim yaşadıklarımı anlatacak biri
var; annem.”

Ne kadar çok kadın
ölüyor! Bir gün ben
de böyle olacaktım,
ölecektim. Hikayelerimiz
aynı sadece ölen farklı.
Ölmemek için kendini
savunan kadınların
hikayelerini okudukça
kendimi daha güçlü
hissediyorum

Sence seni diğer dayak yiyen, şiddet gören kadınlardan ayıran şey
neydi?
O gün ben o odadan sağ çıkamayacaktım. O silah o anda patlamasaydı,
kesinlikle ben oradan sağ çıkamayacaktım. Kendi özsavunmamı yaptım yoksa
ölecektim; ölmedim nefes alıyorum. Ailemin ve benim hayatıma o kadar kastetti
ki sonunda bana kendini öldürttü!

Olay günü evden çıkarken üzerimde başka bir tişört vardı. Mahkeme için
annemden uzun kollu kıyafet istedim.
Ev mühürlü olduğundan annem rastgele bir mağazadan almış. İkimiz de İngilizce bilmiyoruz. Hatta “Niye doğru
dürüst bir gömlek almadın, 5 liralık tişörtle mi çıkayım mahkemeye,” demiştim. Polisler tişörtüme bakıp aralarında
konuşuyorlardı fakat anlamamıştım.
Geldiğimde koğuştaki kadınlar sözlükten bakıp çıkarmaya çalıştılar fakat tam
çözemedik. Sizinle ilk görüşmemizde
anlamını söylediğinizde çok şaşırdım.
Ve hatırlarsınız, “Alın götürün, kurtulayım,” dedim. Çünkü basında tişörtü
bilinçli olarak giydiğim gibi haberler
çıkmış, çok üzüldüm.
O çok konuşulan el işaretini de anlatmak istiyorum, çünkü çok rahatsızlık
duydum. Kesinlikle planlı bir şey değildi. Babam olaydan sonra telefonda sesimi duyduğu halde hayatta olduğuma
bir türlü inanamadı. Çünkü her seferinde kafası gözü yarılan, ölüme yaklaşan
bendim. Tam kapıdan çıkarlarken babam
seslendi ben de merak etmeyin, yaşıyorum iyiyim anlamında o işareti yaptım.

Üzerindeki tişörtün, fotoğraflara
yansıyan el işaretinin hikayesini bize
biraz anlatabilir misin?

Cezaevine götürülürken nerede
ise slogan haline gelen “Hep kadınlar
mı ölecek, biraz da erkeler ölsün!”

Sen şiddet görürken çevrende şiddete maruz kalan kadınlarla hiç görüşebildin mi?
Bizde eşine şiddet uygulayan yoktur. Evlenene kadar böyle bir şey görmemiştim. Basında görüyordum kadınların şiddete maruz kaldığını. Televizyonda kadın cinayetleri ya da şiddet
olaylarını izlerken Hasan her seferinde
“Hak etmiştir!” diyordu. “Meğer benim
gibi çığlık çığlığa ağlayan ne çok kadın
varmış!” diye düşünüyordum. Özgecan
öldürüldüğünde çok içim yandı, hatta
bir resmini balkona astım. Hasan “Sen
bu kim biliyor musun? Orospu bu, mini
etekliymiş!” deyip resmi indirdi, bana
tokat attı.
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mesajın birçok kadına güç verdi. Bu
mesajı verirken ne hissettin, ne düşünüyordun?
Çok kötü bir durumdaydım, konuşmak istemiyordum. Polis arabasına binerken birden aklıma benim yaşadıklarımı yaşayan birçok kadın olduğu geldi.
Daha önce kocasını öldürmek zorunda
kalan bir kadın görmemiştim. Sadece
kadınlar için bir cümle kurmak istedim.
O yüzden “Hep kadınlar mı ölecek, biraz da erkekler ölsün!” dedim. Aslen
eşine şiddet uygulayan, hayatı zehir
eden erkekleri kastettim, yoksa “Bütün
erkeler ölsün,” demek istemedim...

feminist
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Cezaevine geldiğinden bu yana
neler yaptın, kendini nasıl hissediyorsun?
Kim ister ki böyle bir durumda olmayı, çocuğundan ayrı yaşamayı? Ama
zaten benim hayatım cezaevi gibiydi.
Keşke beni bu kadar dövmeseydi, keşke bana bu kadar can korkusu yaşatmasaydı ve keşke beni fuhşa zorlamasaydı.
Cezaevine ilk geldiğimde uyurken gözlerimin açık kaldığını söylüyordu koğuş
arkadaşlarım, çünkü halen onu arkamda hissediyordum. Artık ensemde ölüm
korkusu olmadan uyuyabiliyorum.
Dışarıdan liseyi okuyorum. Birçok
kadın mektup yazıyor, beni anladıklarını, benzer şekilde şiddet gördüklerini
yazan kadınlar da var. Hepsine cevap
yazıyorum, çünkü birbirimize güç verdiğimizi hissediyorum. Manisa’dan
eşinden şiddet gören bir kadınla sürekli
mektuplaşıyorum mesela. Buradaki kadınların hepsi erkek kurbanı.
Kadınlara bir mesajın var mı?
Özellikle senin gibi sürekli şiddet gören kadınlara ne söylemek istersin?
Kadınlar güçlüdür ve güçlü olmalıdır. Ben karakola şikayete gittiğimde,
sığınma evine gitmek istediğimi söylediğimde polisler bana “Seni bulur,” diyorlardı. Devlet bunları engelleyemiyor,
sistem bizi korumuyor. Benim bu halde
olmamın sebebi devlettir. Defalarca şikayet ettim; koruma kararı verildi ama
beni koruyamadılar. Dayak yemeye ve
ölüm korkusu yaşamaya devam ettim.
Bu erkek düzeni, bu erkek egemen sistem bizi koruyup kollamıyor. Sistem
bizi korumuyor fakat biz bunu yeneceğiz. Ne kadar çok kadın ölüyor! Son üç
ayda 76 kadın öldürüldü. Bir gün ben de
böyle olacaktım, ölecektim. Hikayelerimiz aynı, sadece ölen farklı. Ölmemek
için kendini savunan kadınların hikayelerini okudukça kendimi daha güçlü
hissediyorum. Bir yasa çıksın ve bu son
olsun istiyorum.
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Hayatını savunduğu için cezaevinde:
Yasemin Çakal

Cezaevine düştüm, oğlumun canını, kendi canımı kurtardım diye! Mahkemede
gene hesap veren ben, hapishaneye düşen ben… Bu adalet mi?
Söyleşi: Perihan Meşeli
- Diren Cevahir Şen
Yasemin, ilk duruşmana gelemedik. O duruşmada konuşmakta zorlandığını kızkardeşin bize anlatmıştı. Sonra da durum pek değişmedi…
Sana neden öldürdüğünü değil, bu
sessiz çığlığının nedenini sormak istiyoruz.
Anlatmak o kadar zor ki. Tekrar
tekrar cehennemi yaşamak gibi geliyordu, hele ilk zamanlar… Ne kadar
dayak yediğimi, duyduğum küfürleri
kanlar içinde yerlerde süründüğümü
ben biliyorum. Tehditleri, bende yarattığı korkuyu ben biliyorum. Beni kaç
kez odaya kilitledi, kollarımda sigara
söndürdü…“Benden boşanırsan kızkardeşini öldürürüm” diyordu mesela,
hayatta en çok güvendiğim kişiyle tehdit ediyordu. Benle yetinmedi el kadar
çocuğu hırpalıyordu, ona vurabiliyordu. O güne kadar ne çektiğimi ben biliyorum. O öldü kurtuldu, kimse ölüye
hesap sormuyor. Bense cezaevine düştüm, oğlumun canını, kendi canımı kurtardım diye! Mahkemede
gene hesap veren ben, hapishaneye düşen ben… Bu adalet mi,
ne diyeyim ki?
Tüm bu yaşadıklarını komşulardan, etraftan yaşadıklarını duyan gören olmadı mı?
Kimse müdahale etmedi mi?
Oturduğumuz site lüks sayılabilecek bir siteydi. Bana şiddet
uygulamadan önce mutlaka ya
müzik sesini ya da televizyon sesini sonuna kadar açardı. Bir gün
beni balkon camından aşağıya
sarkıtıp atmak üzereydi, dışarıda
güvenliği görünce vazgeçti sanırım. Kimse gelip ne oluyor diye
sormadı.
Nasıl kurtulmaya çalıştın
ondan?
Ailemden destek istedim, birkaç kez şikayet ettim, sığınakta
kaldım, fayda etmedi. Evliliğin
ikinci haftası beni hastanelik etti.
İlk zamanlar anneme anlattım,
“hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz,

benim çektiklerimin yanında seninki
ne ki” dedi. Bu konuyu babamla hiç
konuşmadım. Selim doğduktan sonra
da durulmadı. Bir gün Selim’i çocuğu olmayan ablasına evlatlık olarak
vermek istediğini söyledi. Ekonomik
durumumuz kötüydü, Selim’in sağlık
sorunları vardı, dişilik hormonunun
yüksek olduğunu öğrenmiştik. “Hayatta çocuğumu vermem” dedim. Bunun
üzerine beni deli gibi dövdü, boğazımı
feci şekilde sıkıp odaya kilitledi. Astım
krizim tuttu, ilaçlarımı vermedi. Şans
eseri kırdığı cep telefonum odadaymış,
çaldı, ekran görünmemesine rağmen
açtım, arkadaşımın sesini duydum,
“ölüyorum, yardım et” diyebildim. Arkadaşım ambulans ve polise haber vermiş. Polis bir süre sonra eve geldi, kapıyı kırarak açtı. Beni hemen hastaneye
götürdüler. Şikayetçi oldum, sonra da
ilk kez sığınağa yerleştim.
Sonra nasıl tekrar bir araya geldiniz? Boşanmak istedin mi?
İstemez miyim! Aileme gitmiş yal-

varmış. Nasıl olduysa sığınağın yerini
de bulmuşlar. Gizli diyorlar ama değil
yoksa nasıl bulurlar? Abimle ikisi geldiler. Ailem boşanmamı istemiyordu,
bu yaşananlara rağmen “gel kızım biz
senin arkandayız” demediler. Gidecek
yerim yoktu, cehenneme geri döndüm.
Sığınaktan çıkınca ilk başlarda verdiği
sözler nedeniyle eve gelmedi. Bense
o evde olmamasına rağmen iki gün o
evi görmek dahi istemediğim için eve
giremedim, parkta yattım. Tabii nereye
kadar… O süreçte kızkardeşim bana
çok destek oldu, üç kuruş maaşıyla çocuğuma mama, bez aldı; bana moral
vermeye çalıştı, boşanmam için beni
cesaretlendirdi, “beraber yaşarız abla“
dedi. Oğlum dört aylıkken boşanma
davası da açtım ama sonra o dava ne
oldu bilmiyorum.
Boşanma davası görülemeden Selim ve sen ölümle burun buruna geldiniz… Nasıl oldu?
O korkunç günden bir gün önce annesinin yazlığından gelmiştik. Annesi
ile de tartışmıştı, gergindi. Eve geldik, evde elektrik-su kesik, mühürlemişler sayaçları. Mühürü bozmak
zorunda kaldık. Dünya kupası maçı
varmış onu izleyecekti. Selim ağlıyordu, bez alamamıştık. Selim'e bez
almak gerektiğini söyledim, maç izlediği için almayacağını söyledi. Ben
bez alması konusunda ısrar edince
bağırıp çağırmaya başladı, bana ve
Selim’e küfür etti. Birden beni ve
oğlumu yatak odasına sokarak kapıyı üstümüzden kilitledi. İlk bir saat
kapıyı yumrukladım, “bizi çıkar“
diye yalvardım, “çocuğunu düşünmüyor musun hiç” diye bağırdım,
hiç cevap vermedi, televizyonun
sesini sonuna kadar açtı her zamanki gibi komşular sesimi duymasın
diye. Sabaha kadar oğlum kesintisiz
ağıt yakar gibi ağladı, onu sallamaya
çalıştım sabah ezanında ancak uyudu. Ben de Selim’den sonra uyuyakalmışım, bir uyandım ki yanımda
Selim yok. Çocuğu ablasına mı götürdü diye korktum. Pencereden baktım, onları gördüm, herhalde çocuğa
bez aldı dedim, vicdanı sızladı diye
düşündüm, kahvaltı hazırladım…
feminist
politika
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Geldiğinde “çocuğu niye götürdün”
dedim. Küfür etmeye başladı, çocuğu almaya çalıştım, vermek istemedi,
gözü dönmüş gibiydi. Bir anda kahvaltı masasını devirdi ve çocuğun kafasına vurdu, kanepenin üstüne attı, bana
yumruk attı, ben de kendimi korumak
için tekme attım, iyice delirdi, “öldüreceğim sizi kurtulacağım, Allah belanızı
versin” dedi ortalıkta ne varsa devirdi,
ben çocuğu korumak için kucağıma aldım ama bana tekrar saldırdı, çocukla
birlikte yere düştük, kemerini çıkartıp
boğazıma doladı, bir yandan dirseğiyle
çocuğun boğazına bastırıyordu, çocuk
morarmaya başladı, bana o an annelik içgüdüsü ile herhalde nasıl bir güç
geldiyse kurtuldum o kemerden, yerde
bulduğum bıçağı saplayıverdim… Allah yardım etti…
Sonra…
Ben onu bıçakladığımda hâlâ ayaktaydı.. Ben de şok olmuştum tabii. Dışarı çıktım, güvenliğe gittim, “eşimi
yaraladım, ambulans” dedim. 20 dk
geçti geçmedi güvenlik kulübesinde
beklerken “ex olmuş” diye bir laf duydum. Öleceği aklımın ucundan geçmezdi. Sonra Selim’le cezaevi günlerimiz başladı.
Selim’i de kendini de savaştan
sağ çıkardın. Başka çarem var mıydı
diye düşündüğün oluyor mu?
Her gece düşünüyorum. Kafamda
hakim oluyorum, savcı oluyorum, avukat oluyorum, “nerede yanlış yaptım?”
diyorum, “başka ne yapabilirdim?” diyorum. Yok, en ufak bir çıkış yolu, başka çare olmadığını bir kez daha, bir kez
daha görüyorum. Kim olsa can havliyle
yerde bulduğu bıçağı saplardı. Bu yüzden vicdan azabı çekmiyorum, vicdanım rahat. Gene olsa gene bıçaklardım,
gözümün önünde çocuğumu öldürmesine nasıl katlanabilirdim? Sadece o ve
ben olsak, Selim aramızda olmasa zaten direnemezdim, bugün mezarda ben
olurdum.
Cezaevinde günleriniz nasıl geçiyor?
Selim’in çok ciddi sağlık sorunları
var. Cezaevinde onun sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak çok zor
oluyor. Onun sağlığı ve iyiliği için içim
yana yana çocuğumu yakın zamanda
kardeşime ve aileme emanet etmek zorunda kaldım. Onu o kadar çok özlüyorum ki… Görüşe getirdiklerinde onu
cezaevine almamdan korkuyor, bana
yanaşmıyor önce… Sonra “seni sevip
bırakacağım” diyorum, öyle geliyor. O
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Sığınakta kaldığım
zaman, sığınakta çalışan
görevliler bana isim
değiştirebileceğimi
söylediler. Yurtdışına da
gidebilirsin dediler. Keşke
gitseymişim, öyle bir
imkanım vardı
kadar zor ki onsuz yaşamak! Ama onun
iyiliği için ben her şeye katlanırım. Koğuşum dağıldı daha yeni, ona üzülüyorum. Koğuş arkadaşlarına alışıyorsun
tam, sonra bir anda dağıtıyorlar koğuşu.

Bu tanışma sana iyi geldi mi? Ne
değişti hayatında?
Gelmez olur mu! Büyük şansım
varmış. Kadınlar davayı takip etmeye
başlayınca hem davanın seyri değişti,
hem cezaevindeki hayatım. Önce beni
anlayan, bana gerçekten inanan kardeşimden başka kadınlar olmasına hem
hayret ettim hem çok sevindim. Her
şeyden çok korkuyordum, artık korkmuyorum. Korkularım ve aşırı öfkem
azaldı. Beni hiç tanımayan kadınlar
bana mektup yazıyor. Binlerce mektup
aldım, saklıyorum hepsini. Feministler
olmasaydı bir tek Eda olacaktı hayatımda… Nasıl baş ederdik bilmiyorum.

Evlilik hakkında ne düşünüyordun? Şimdi ne düşünüyorsun?
Çocukken saf hayallerim vardı evlilik konusunda. Ama evliliğin iyi bir
şey olmadığını çabuk öğrenmiştim.
Ailemde yapılan evliliklerin hiçbiri
mutlu değildi, şiddet vardı. Annem zaman zaman bana kızınca “saçını kapatacağım”, “seni evlendiririm bak” gibi
sözler ederdi. Evlilik bir tehditti yani.
Eskiden beri evlenmek istemiyordum
aslında. Ortaokul mezunuyum ama
iyi yerlerde çalışıyorum, kendi ayaklarımın üstünde durayım istedim hep.
Gene de gittim evlendim işte çok düşünmeden…

Cevap yazıyor musun?
Genelde yazmıyorum. Cezaevine
ilk geldiğim zamanlarda günlüğüm
çalınmıştı, o olay beni çok etkiledi.
Yazamıyorum; sanki yazdıklarımı herkes görecek okuyacak gibi hissediyorum. Nevin’e üç tane mektup yazdım.
Nevin’in aldığı cezayı duyunca bir
hafta kendime gelemedim, böyle şey
mi olur? Son mektubuma uzun zamandır cevap alamadım. Adana’da kocasını öldüren Çilem’e mektup yazdım
bir tane. Feministlerden Pınar’ın gönderdiği mektup bana çok çok iyi geldi,
o kadar güzel yazmış ki... Ona cevap
yazdım. Pınar bana ayrıca Feminizm
Herkes İçindir ve resimli Persepolis
isimli kitapları yollamış. Onları hemen okudum ve çok beğendim. O kitapları koğuş arkadaşlarım bile okudu
(gülüyor), elden ele geziyor kitaplar.
Cezaevine Feminist Politika dergisi de
geliyor. Avukatlığımı da yapan, ismen
tanıdığım kadınların yazılarını defalarca üst üste okuyorum, ezberledim artık. Diren’in seçim yazısı, Begüm’ün
yazısı… Yalnız Perihan’ın göçle ilgili
yazısını okuyunca neden avukat olduğunu anlamadım (gülüşmeler) Sizin
sayenizde ailemin bile tavırları bana
karşı değişti.

Feministlerle tanışman nasıl
oldu?
Cezaevine geldiğimde zaten şoktaydım. Kısa bir süre sonra bir erkek avukat
gelip davayı üstlenebileceğini söyledi.
Tanımam etmem, güvenmedim. Bir süre
sonra Diren beni ziyarete geldi, davamı
feministlerin takip etmek istediklerini
söyledi. Birileri benimle dalga geçiyor
diye düşündüm. Hatta güvenmedim önceleri ve ağzını aradım. Sonra kızkardeşim gelip feministleri bana anlattı, sonra
ikna oldum ve güvendim.

Cezaevinden çıkarsam ne yaparım diye düşünüyor musun?
Pek düşünmedim. Burada izinle
dışarı çıkan arkadaşlar oluyor. Diyorlar ki her yer ışık, kalabalık, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben de en son
Adli Tıp’a giderken ayağımı toprağa
basamadım, korktum. Arabalar üstüme
gelecek sandım. En çok denizi ve martıları özledim. Büyükçekmece sahilde
gizli yerim vardı, canım sıkıldı mı oraya gider denize, martılara bakardım.
Çıkarsam ilk iş oraya gitmek isterim.

Geriye dönüp bakınca “keşke
şöyle olsaydı, bunlar yaşanmasaydı”
dediğin bir şey var mı?
Keşke hiç evlenmeseydim diyorum.
Sığınakta kaldığım zaman, sığınakta çalışan görevliler bana isim değiştirebileceğimi söylediler. Yurtdışına
da gidebilirsin dediler. Ben o zaman
babam kalpten gider diye düşündüm,
söylediklerini ciddiye almadım. Keşke
gitseymişim, öyle bir imkanım vardı.
Yurtdışında yaşayan akrabalarımız vardı. Annem-babam beni eve alsalardı,
bir dakika onunla aynı evde yaşamaya
devam etmezdim.
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“Biliyoruz. Direnmek her zaman
daha güvenlidir”*

Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz onlarca kadının şiddet yaşantısı; hayatta
kalmak ve diledikleri gibi şiddetsiz yaşamak için verdikleri mücadelenin ve
direnişlerinin de hikâyesi
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u satırları canlarımızın çok acıdığı o günlerden sonra yazıyorum.
Geriye dönüp baktığımızda hep
acıtacak olan o günün üzerinden az zaman geçmişken ve hayat utandıracak kadar çabuk devam ederken…
Yazıyı nasıl yazayım bunca dağılmışken diye düşündüm durdum. Mor Çatı’da
Pazartesi sabah, bir araya gelip güne
birlikte başlayalım, cenazelerden birine birlikte katılalım istedik. Dayanışma
merkezine gelip telefonları açtık, gidene
kadar acil bir telefon gelirse destek alabilecekleri başka yerlere yönlendirelim
diye. Çalan telefonu açtım, karşımdaki
kadın bir sığınağa gitmek istediğini söyledi. Cenazemiz olduğundan kısaca konuşabileceğimizi, vereceğim numaradan
destek alabileceğini söyledim. Ben işine
yarayabilecek birkaç bilgi daha vermek
için sorular sorarken anladım, bir yandan
dinliyor bir yandan yavaşça ağlıyordu.
Yıllardır yaşadıkları, canına tak ettiren
o son nokta, şiddetin olmadığı bir hayat
için göze aldığı her şey… Kadınla planladığımdan biraz daha uzun konuştuk ve
tekrar haberleşmek üzere sözleştik.
Mor Çatı’da dayanışma kurduğumuz
onlarca kadının şiddet yaşantısı; hayatta
kalmak ve diledikleri gibi şiddetsiz yaşamak için verdikleri mücadelenin ve direnişlerinin de hikâyesi. Hayatın boyunca
öğretilen onca şeye, senden beklenenlere
de direnişin… Herkes için doğru olanı terk
edip başka bir şey yapmanın yükü, istedikleri gibi yaşamadığın için seni desteklemeyen sevdiğin insanlar, onlarla bağlarının
teker teker kopması… Şiddetten uzaklaşmak sadece şiddet uygulayanla değil,
sevdiğin güvendiğin birçok insanla, seni
desteklemesi gereken kurumlar ve mekanizmalarla da mücadele aslında.
Evliliği boyunca maruz kaldığı şiddetten kaçan Ayşe’nin söyledikleri var kulaklarımda. Ayrılmaya çalışırken yaşadığı
şiddet katlanan, defalarca öldürülmekle
tehdit edilen, aldığı koruma kararlarına,
açılan onlarca ceza davasına rağmen şiddetten vazgeçmeyen eski kocasıyla mücadele etmeye devam eden Ayşe. Şimdilerde yeni bir hayat kurmaya çok daha yakın. “Ben ne olursa olsun bu hayatı böyle

yaşamayacağım, dedim ve direndim.
Vazgeçmedim”, dedi bir görüşmemizde.
Ayşe’nin vazgeçmemesi benim de tanıklık ettiğim birçok direniş hikâyesinden
biri. Yaşanılanı şiddet olarak tanımlamak,
hayatını zorlaştıran, bu kadar çaresiz
hissettiren şeyin kişisel bunalımdan, tatminsizlikten, sabırsızlıktan değil maruz
kalınan şiddetten kaynaklandığını idrak
etmek zor ve zaman alıyor. Ayşe de uzun
zaman sessiz kalmış, kimseyle paylaşmamış, suyuna gitmeye çalışmış. Buna rağmen şiddet durmamış. Erkekler kadınlar
üzerindeki iktidarlarının sarsıldığını fark
ettiklerinde şiddetin biçimi daha zarar
verici hale geliyor, dozu artıyor. Ayşe ayrılmaya karar verdikten sonra hem daha
fazla saldırıya maruz kalmış hem de ölüm
tehditleri artmış. Mor Çatı’ya başvurduktan sonra da defalarca şiddete uğrayıp
koruma kararları aldı, kararı her ihlal ettiğinde kocasını şikâyet etti, kocası hakkında ceza davaları açıldı. Bu süreçte yasa
uygulayıcılarla kocasının dayanışmasına
tanıklık etti, bıkmadan yaptığı suç duyurularının birçoğu hakkında takipsizlik kararı verildi. Medyada öldürülen kadınlarla ilgili haberler, birçok kez evde kocalar
tarafından iktidarlarını güçlendirme aracı
olarak kullanılıyor. “Bak senin de sonun
bunun gibi olur. Otur oturduğun yerde.”

diyorlar. Ayşe bunları biliyor. Yine de o
hayatı yaşamak istemiyor. Yakın çevresi
tehdit ve şiddete karşı yasal yollara başvurduğu için “adamın durmadığını” söylediği halde o vazgeçmedi. “Benim tek
istediğim eski kocamın uyguladığı şiddeti durdurmak. Bunun için bir şeyler deniyorum. Bazıları işe yarıyor, bazılarıysa
yaramıyor. Ama denemek zorundayım.”
Mor Çatı’ya başvuran birçok kadın gibi
Ayşe de öldürülme ihtimalinin olduğunu hep biliyor. Öldürülmemek için neler
yapabilir öğrenip alabileceği tedbirleri
alıyor, kendisini ve çocuğunu şiddetten
uzak tutmaya çabalıyor.
Ayşe; nasıl bir hayat yaşayacağıyla
ilgili her zaman başkaları karar vermişken, tek başına yeni bir başlangıç yapma kararı aldı. Üstelik yakın çevresinin
kendisini desteklemeyeceğini bilerek…
Herkesin meşru gördüğü yaşantısını geride bırakıp, çocuğuyla ikisine ait bir hayat
kurma mücadelesi veriyor. Şiddet dolaylı
yollardan da olsa ne yazık ki hâlâ sürüyor.
Ancak hayal ettiklerini yaşama geçirmeye çalışırken, koyduğu her taşı müthiş bir
coşkuyla anlatıyor Ayşe. Işıl ışıl gözlerle,
vazgeçmeyeceğini söyleyerek.
(*)

Finn Mackay’ın 2000 yılında Londra’daki
Geceleri İstiyoruz yürüyüşü sonrası yaptığı konuşmadan. (Baş Harfi F, Redfern ve Aune, 2012, 104.)
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“Translar iki kere doğar”

DOSYA

Ameliyatlarımı oldum ve resmi olarak da kadınım artık. Bu süreçte hiç aklımdan
çıkmayan şey, başka bir ülkede geçirdiğim ameliyattan sonra dönüp arkama
baktığımda geçen yıllarımdı

B

Deniz Şapka

u dünyada patriyarkaya rağmen kadın olmak başlı başına
bir mücadele iken, “erkekliği”
yerle bir ederek trans kadın olmak çok
daha ciddi bir mücadele biçimi. Biyolojik olarak erkek isen taşıdığın o cinsel organın hakkını vereceksin diye bir
gerçeklik var toplumun baskın bir kesiminde. Sert olacaksın, kaba ve kuvvetli
olacaksın, kadın gibi ağlamayacaksın,
eşine ve çocuğuna gerekirse şiddetle
laf geçireceksin, askerliğini paşalar gibi
yapacaksın, gerekirse vatan uğruna öleceksin, evleneceksin, bir de çocukların
olacak, tabii erkek adamın bir de erkek
evladı olacak… Erkeklik bunları gerektirir, aykırı bir durum terstir, yanlıştır ve
yalnızdır.
Biyolojik erkek olarak doğacaksın
ama ruhun kadın olacaksa vay haline, o
zaman mücadelen başlıyor senin…
Türkiye’nin farklı yerlerinde farklı
trans halleri var. Her yerde kendi hayatlarımıza sahip çıkma, kendimizi güçlendirme ve baskılar karşısında neler
yaptığımız ile ilgili farklı deneyimler
mevcut.
Ben kendi deneyimim üzerinden
ilerlemek isterim. Kendi kimliğimi,
farklı olduğumu, diğer aile bireylerinden farklı hissetiğimi keşfetmekle başladı benim mücadelem. Onlara göre
aykırı olduğumu düşününce, çocuk aklımla bile güçlü görünmeye başladım.
Üniversite öncesi zamanımdan bugüne kadar neler yaptığıma kısaca değinmek istiyorum. Hep güçlü kadınlara
özendim. “Güçlü kadın” diye bilinen,
mesela ekonomik anlamda değil sadece;
ailenin bütün erkeklerine ve topluma karşı güçlü duran kadınlara... Sert bir mizaca sahip olmamı da ona bağlıyorum.
Kadınlığımı gizlemeden ve korkusuzca yaşamak istedim hep. Bunun için
zamana ihtiyacım olduğunu ve ekonomik özgürlüğümü kazanmak zorunda
olduğumu düşündüm. Bunun dışında
aile bireylerini de düşündüm, hatta onlar tek tek öldükten sonra doğurmak istedim kendimi. Sonra ölümsüz olmadığımı ve bunun mümkün olamayacağını
idrak ettim!
Şaka bir yana, zaman aleyhime ilerliyordu ve ben hemen meslek sahibi
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Kendimi doğurmak için
girdiğim mücadelede
çoğu kadın kariyer ya da
mutlu olmak için bir şeyler
yaparken ben ancak
kendimi inşa edebildim
olabilmek ve bulunduğum yeri terk etmek için bir yüksek okul kazandım. Hayatımı inşa etmem göç ile başladı. Göç
diyorum çünkü doğduğum toprakların
iklimi bana göre değildi, orada kalsaydım çürüyerek hayatımın yok olduğunu
görecektim. Sırf bu yüzden gitmek zorunda kaldım. Gitiğim yerde arkadaşlarıma çok daha açık oldum. O andan
itibaren hayatım ikiye bölündü; gerçek
ben ve olmamı istedikleri ben. Memleketime gidince ailemin istediği gibi
oluyordum. Ama gittiğimde lubunya
arkadaşlarımı eve davet ediyordum. Bir
şekilde arkadaşlarım üzerinden onlara
mesaj vermeye çalışıyordum. Arkadaşlarım hakkında “kız gibi” dedikleri
zaman, evet demek ki görüyorlar diyordum kendi kendime. Benim için aile
hep “anne” demekti. Onun için odak
noktam annem oldu. Ona arkadaşlarımın hikayelerini ve yaşadıklarını anlatıyordum, zorla evlendirildiklerini, kaçmak zorunda olduklarını, şiddete maruz
kaldıklarını ve engelleyemeyecekleri

duygulara sahip olduklarını anlatıyordum. Ve en önemlisi dışlandıkları için
zor koşullarda yaşadıklarını söylüyordum. Sonra memlekete gidişlerim arasındaki zamanları uzatmaya başladım.
En kötü durumda annemin yokluğuma
alışmasını istedim.
Okulu
bitirdikten
sonra
da
İstanbul’un benim için daha iyi olacağını düşünerek buraya gelmek zorunda
kaldım. Bir sürece başlamıştım ama
küçük adımlarla her şeyin daha sağlam
olacağını düşündüm. Para biriktirmem
lazımdı, ondan önce güvenli bir semtte
barınmak zorundaydım. Güvenli olduğunu düşündüğüm semtte bu defa da
komşularıma kendimi kanıtlama ihtiyacı duydum, rahatsızlık veren biri olmadığımı, sessiz sakin kendi halinde biri
olduğumu ve aslında onlar gibi bizlerin
de bir hayatı ve mücadelesi olduğunu
hissettirmeye çalıştım. Onlara göre “aykırı” değildim çünkü sabah işine giden
ve akşam evine dönen bir halim oldu.
Kiramı hep gününden bir gün önce yatırdım. Sürekli en iyisi olma durumu…
Beş yıl tur rehberliği yaptım, biraz
para biriktirdikten sonra “cinsiyet geçiş
süreci”mi başlattım. Dış görünüşümdeki değişiklikleri komşularım ve çevremdeki insanlar da görüyordu. Mesleğimi seviyorum ama biraz ara vermem
gerektiğine karar verdim. Bir sivil toplum örgütünde (SPoD) işe başladım.
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Orada olmak benim için büyük şans
oldu çünkü hem kendimi geçindirebilecek bir maaşım vardı hem de sürecimi
hızla ilerletme şansım.
En önemlisi ise 2006 yılından beri
yaptığım gönüllü aktivistliğim profesyonelliğe dönüşmüştü. O kapıyı her açtığımda Allah’a şükrediyordum.
2003 yılından beri memlekete gidemiyorum, gerekçem ise bu son yıla
kadar çok çalışmam ve bundan dolayı zamanımın olmaması. Geçiş süreci
hassas bir dönem olduğu için hiçbir şekilde ailem tarafından engellenmek ve
etkilenmek istemedim. Bu zor süreçte
çok daha hassas biri oldum; sessiz çığlıklarım oldu, bazen de hıçkıra hıçkıra
ağlamalarım. Ama bütün bunlara rağmen, tekrar tekrar doğuyor olduğumu
görmek de mutlu ediyordu beni. Çevremdeki herkes, evet benim ailemdi,
ama bu mutluluğumu ailem ile paylaşamamak da kahrediyordu beni. Çok
uzaklarda, onlardan habersiz bir kadının tekrar doğuşunu paylaşmalarını ve
yanımda olmalarını çok istedim.
Kendime ulaştıkça onlardan ve en
önemlisi annemden uzaklaşıyordum,
herhangi bir ölümde bile onlara gidebilmenin önündeki engel kocaman oldu.
Keza üvey annemin ölümünde gidemedim, kendi yasımı içimde yaşadım ve
o an tekrar erkek egemen sisteme ağız
dolusu küfrettim; hayatın acımasızlığı
tokat gibi yüzüme vurdu. Bu öyle bir
nokta ki artık yoğun çalışıyor olmak,
zamanının olmaması engel değil ve kopuyor senden bir şeyler. Kız kardeşim
durumumu bilmediği için onu da kaybettim, görüşmüyoruz. Küçükken öpe
koklaya sınıfına götürdüğüm kardeşim,
şimdilerde kocaman bir kadın.
Ameliyatlarımı oldum ve devlete göre resmi olarak da kadınım artık.

Doğa Asi Çevik

Bu süreçte hiç aklımdan çıkmayan şey,
başka bir ülkede geçirdiğim ameliyattan sonra dönüp arkama baktığımda
geçen yıllarımdı. Koskocaman 30 yıl…
Bu acı gerçeklerle yüzleştikçe de abime, yengeme, anneme açılmaya başladım. Annem 19 Ekim’de İstanbul’da
olacak, güya beni değiştirmeye geliyormuş, kurban olduğum.
Ne kadar ömrüm olur bilmiyorum
ama kalan yıllarım için kendimi kendime adamaya karar verdim. Yaşayamadıklarımı yaşamak, gezmek, eğlenmek,
kadınlığı dibine kadar yaşamak, belki
evlenmek, boşanmak, çocuk sahibi olmak, onu büyütmek, annelik yapmak
gibi birçok şey istiyorum.
Öncelikle daha iyi şartlarda yaşayabilmek için iyi para kazanabileceğim
bir işte çalışmak, hatta kendi işimi kur-

mak istiyorum. Kadın olarak her anlamda güçlü olmanın, eşe dosta, konu
komşuya, abiye ablaya ve acımasız sisteme karşı iyi olacağını düşünüyorum.
Sırf kendi hayatımızı yaşamak, kendimiz olabilmek için bir anda büyük bir
yalnızlığa/boşluğa düşüyoruz. Zamanla
o boşluk dolabiliyor ama geçen süreç,
bir yandan yıpratırken aynı zamanda
daha iyi koşullarda yaşamak, kendine
bakmak, varlıklı olmak gibi koruma
mekanizmaları doğuruyor. En azından
bende böyle oldu. Hep en kötü ihtimali
düşünmek zorunda kalıyoruz.
Trans camiasında biyolojik ailelerini
yanlarında tutmak için onlara daireler,
arabalar, paralar veren arkadaşlarım
var. Bir arkadaşım vardı hiç unutmam,
kendisinin kalacak yeri yok, orda burda kalıyor, üstüne giyecek doğru düzgün bir kıyafeti yok ama kardeşlerine
ve anne – babasına hediyeler alıp gönderiyor, ki bu aile de kendisine çok işkenceler çektirmiş bir aile. “Abla neden
bunu yapıyorsun?” dediğimde ise, “olsun abla, onlar benim ailem, herkes gider onlar kalır, sonunda onlar bana bakacak” diyor. Tabii onların desteğinin
gelmeyeceğini de çok iyi biliyor bence.
Genellikle ölünce ulaşmaya çalışırlar,
ama kalan bir mirası varsa onu almak
için gelirler.
Herkesin bir mücadele biçimi vardır.
Kimimiz ailemizi hoş tutmaya çalışırız,
bu da kimilerine göre bir mücadele biçimi. Kimimiz malk mülk edinir, ölene
kadar kimseye muhtaç olmamak için.
Bazı heterolarda nasıl yaşlılıklarında
kendilerine bakmaları için çocuk doğurma gibi bir düşünce varsa, bizde de
mal mülk edinerek hayatımızı garantiye
almak düşüncesi var.
Bir sıfır geriden başlamak derler ya,
en azından kendi adıma iki sıfır geriden
başladım ben hayata. Kendimi doğurmak için girdiğim mücadelede çoğu kadın kariyer ya da mutlu olmak için bir
şeyler yaparken ben ancak kendimi inşa
edebildim. Genç kadınlığımı, tecrübesizliklerimi, aşklarımı henüz yaşamaya
başladım ve şimdilerde çok daha farklı
yerlerde olmam gerekirken, mesleğim
konusunda da, bıraktığım yerden ya da
daha altından başlayacağım.
Sonucu görünce de “olsun be, değer” diyorum, ama neden bunları yaşamak zorunda bırakılıyoruz, o da ayrı bir
konu.
Bu yazımı geçen sene “cinsiyet geçiş operasyonu” sonrası ölen arkadaşım
Doğa Asi Çevik anısına yazıyorum. Yazımı da onun bir cümlesiyle bitirmek
istiyorum: “Translar iki kere doğar; bir
annelerinden, bir de kendilerinden”
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Hasret hayatta kaldı ve boşandı!

DOSYA

Şiddete maruz kalan kadının, feminist bir perspektifle kendini ve kendi gücünü
hatırlaması sağlandığında şiddet sarmalından nasıl uzaklaştığını biz Hasret’le bir
kez daha görmüş olduk

H

Filiz Karakuş

asret’in başına gelenleri çoğumuz biliyoruz. Hasret evliliği
boyunca şiddet görmüş, onlarca
kez karakola şikayette bulunmuş bir kadın. Şikayetlerin bir kısmı kayıtlara bile
geçmemiş, bir kısmından kendi vazgeçmiş. Hasret’in kocası Yakup Kara bir defasında 120 gün hapis cezası almış.
Kadına karşı şiddet hikayeleri birbirine çok benziyor… Hasret 16 yaşındayken görücü usulü evlendiriliyor.
Evliliğinin başından itibaren kıskançlıklar, yasaklarla karşı karşıya kalıyor.
Koca Yakup Kara, ilk çocuğuna hamileyken kaburga kemiklerini kırıyor.
Hasret hep çocukları için bir şans daha,
bir şans daha veriyor… Çoğumuz
gibi… Son olarak Hasret’i 43 yerinden
tornavidayla yaralayan Yakup Kara,
Hasret’in aldığı ölümcül darbelere rağmen serbest bırakılıyor. Bundan sonra
Hasret’i korumak için mahalleli harekete geçiyor.
Ağustos 2014’te gazetelerde çıkan
“Tornavidayla 43 yerinden yaraladı,
mahkeme, serbest bıraktı”, “Koca hakkında tedbir kararı bile verilmediğini
öğrenen mahalleli, eğitimli köpekle kadının evinin önünde nöbete başladı” haberleri sonrasında biz de bir grup femi-
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nist Hasret’e ziyarete gittik. “Kadınlara
yönelik şiddetin yeni yüzü olmayacağım.
Ölürsem de mücadele ederek öleceğim”
diyordu sürekli. Hasret’le arkadaşlığımız, dayanışma ilişkimiz o günden beri
sürüyor. Aradan geçen 14 ay, Hasret’in
maruz kaldığı şiddeti unutmadan ama
ona çakılı kalmadan hayatına sahip çıktığını gösterdi.
Yakup Kara tornavidayla saldırıyı ise
Hasret’e “boşanmayı kabul edeceğini ama
son bir kez konuşmak istediğini” söyleyerek eve geldiği gecede yapıyor. En büyüğü
14 yaşında olan dört çocuğunun önünde ve
planlayarak yapıyor. Ayrıntılar feci: Darbelerin çoğunu kafa ve sağ göğüs bölgesine, yani ölümcül yaralar alınan bölgelere
vuruyor. Neyse ki Hasret bu saldırı sonrası
hayati tehlikeyi atlatıyor ve yine suç duyurusunda bulunuyor, ama Yakup Kara yine
tutuklanmıyor.
Hasret’le buluşmamız sonrası, Kadın
Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu
ve feminist avukatların çabasıyla Yakup
Kara bir hafta içinde tutuklandı. 14 aydır

“Kadınlara yönelik
şiddetin yeni yüzü
olmayacağım. Ölürsem
de mücadele ederek
öleceğim”

tutuklu olan Yakup Kara’nın Hasret’i öldürmeye teşebbüsten açılan davasının bir
sonraki duruşması ise 6 Kasım’da.
Hasret, dört çocuğuyla ayakta durmaya çalışırken gülmekten de, geleceğe
olan umudundan da vazgeçmiyor. Aşağı
yukarı günde 12 saat çalışmak durumunda evi geçindirebilmek için. Eve geldikten sonra dört çocuk dolayısıyla ertelenemez ikinci bir mesai başlıyor.
Yakup Kara’nın ona kestiği ölüm cezasının nedeni boşanmak istemesiydi.
Hasret ölümden kurtuldu. Açtığı boşanma davası 20 Ekim’de sona erdi. Boşandılar, çocukların velayeti Hasret’e verildi. Babayla görüşmelerinin çocukların
ihtiyaçları açısından gerekli olmadığına
hükmedildi. Duruşma hakimi Hasret’e
“Nafaka, tazminat talebin var mı?” diye
sorduğunda Hasret “Sadece Kara soyadından kurtulayım yeter” dedi. Artık
Hasret “Kara” soyadından hukuken de
kurtuldu.
Hasret’le neredeyse 1,5 seneyi bulan
yolculuğumuz bize de çok şey öğretti.
Şiddete maruz kalan kadının, feminist
bir perspektifle kendini ve kendi gücünü
hatırlaması sağlandığında şiddet sarmalından nasıl uzaklaştığını biz Hasret’le
bir kez daha görmüş olduk. Hasret’in
direnişinin kamuoyuna malolmasının
nasıl başka kadınlara güç verdiğini gör-
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dük. Hasret’in haberini okuyan, 17
yerinden kocası tarafından bıçaklanan
Sena da, kocasının tutuklanmayarak
elini kolunu sallayarak gezmesine
tepkisini bir gazete muhabirine anlattı. Sena’nın davasını da takip ettik.
Sena’nın kocası hemen tutuklandığı
gibi, dava sonunda da ceza aldı. Hasret başka kadınlara da güç verdi ve hayatlarını değiştirmelerine neden oldu.
Bundan eminiz.
Şiddete maruz kalan bir kadının
direniş öyküsünü medyayla paylaşmasının olumlu etkilerinin yanında,
kadın ve çocuklarının hayatlarına
olumsuz etkileri de olabileceğini
Hasret bir süre sonra farketti. Bunun
için beraber çabaladık. Bir kadının
birebir maruz kaldığı erkek şiddetine karşı mücadelede esas olan, medyada bu mücadelenin ne kadar, nasıl
yer alacağı değil. Asıl önemli olan,
bu mücadelenin ve bizim dayanışmamızın şiddete maruz kalan kadınların hayata tutunmalarına yaraması.
Kadınların ve çocuklarının güvenliklerine, ruh sağlıklarına zarar vermemesi.
Hasret’le bir kez daha şiddete maruz kalan-kalmayan arasında ince bir
çizgi olduğunu deneyimledik. Deneyim aktarmayla deneyimlemenin iç
içe olduğunu bir kez daha anladık.
Son olarak ASPB’nın Hasret’le
ilişkisine değineceğim. Bakanlık görevlileri aşağı yukarı her duruşma
öncesi Hasret’in kapısını çalıp, Yakup Kara`nın serbest kalma ihtimali
üzerinden Hasret’i ve çocuklarını
konukevine götürmeyi teklif ediyorlar. Hasret sapsız üzüm değil. Dört
çocuğu, onların gittiği okullar, komşular, arkadaşlar ve severek yaptığı
kuaförlük işi… Devletin Hasret’i
koruyabilmek için bulduğu tek çözüm kimlik değişikliğiyle Hasret ve
çocuklarına hayatı sıfırdan başlatmak. Bu da devletin kadını güçlendirmekte acizliğini gösteriyor. Yine
de bakanlık görevlilerinin çocuklara
psikolojik destek bağlamında olumlu
bir katkısı olduğunu da söylemeden
geçemeyeceğim.
Hasret Çamoğlu son duruşmaya
yüksek ökçeli kırmızı pabuçları ve
kırmızı çantasıyla geldi. Mahkeme
çıkışında zaten boyu uzun olan, topuklu pabuçlarıyla da iyice yükselen
Hasret’le beraber fotoğraflar çektirdik.
Beraber gülüştük. Hasret hayata tutunmayı, erkek egemen düzene direnmeyi
sürdürüyor. Feministler de Hasret’in
yanında yer alarak onunla dayanışıyor,
onun direnişinden güç alıyorlar.

Şiddete direnmek:
İtiraz, isyan, adalet
"The Perfect Victim", Missouri Eyalet
Hapishanesi'ndeki dört kadının uzun hükümlülük
süreçlerinin ardından özgürlüklerine kavuşmak için
yürüttükleri mücadeleyi gösteriyor
Nehir Kovar - Tuğçe Canbolat

"T

he Perfect Victim (Kusursuz
Kurban)", uzun yıllar boyunca maruz kaldıkları aile içi
şiddet, dayak, taciz, tecavüz, istismar ve
ölüm tehditlerinin ardından kendileri ölmemek için eşlerini öldüren ya da öldürten kadınların hikayelerine odaklanan bir
belgesel. Amerikalı yönetmen Elizabeth
Rohrbaugh'ın çektiği ilk uzun metraj belgesel çalışması olan "The Perfect Victim", Missouri Eyalet Hapishanesi'ndeki
dört kadının uzun hükümlülük süreçlerinin ardından özgürlüklerine kavuşmak
için yürüttükleri mücadeleyi gösteriyor.
Filmde hikayesini izlediğimiz dört kadının ortak yönü kocalarını öldürmekle
yargılandıkları davaların Amerika'da “örselenmiş kadın sendromunun”1, yasalarda
tanımlanmasından önce ya da tanınmasının hemen akabinde görülmüş olması. Bu
ortaklık bir başka benzerliği de beraberinde getiriyor: kadınların dava dosyalarında
kocalarının onlara uyguladığı sistematik
şiddet kayıt altına alınamıyor. Hatta bir
kısmının avukatları bu tecrübelerden bahsetmekten özellikle kaçınıyorlar. Sonuç

olarak mahkeme bu kadınlara alabilecekleri en yüksek cezalarla hüküm veriyor. Bir grup avukat ve hukuk öğrencisi
kadının oluşturduğu Missouri Örselenmiş
Kadın Kaolisyonu (Missouri Battered
Women’s Coalition) örselenmiş kadın
sendromunu gerekçe göstererek kimisi 20
yıldan uzun süredir hapishanede olan, belgeselde bahsi geçen dört kadının dosyaları da dahil, on bir davayı yeniden açtırıyor. Biz belgesel boyunca Shirley, Carlene, Ruby ve Tanya'nın hikayelerine tanık
oluyoruz. Avukatlar ve kadınlar 2002'den
2012'ye kadar aşama aşama hem hukuka
hem erkekliğe karşı mücadele ediyorlar.
70'lerde görülen davalarda istismarı delil
olarak kabul etmeyen mahkeme ve jüriye;
örselenmiş kadın sendromunu, sistematik
erkek şiddetine karşı işlenmiş cinayetteki
meşru müdafaa pozisyonunu, öğrenilmiş
çaresizlik olgusunu anlatmaya çalışıyorlar. Belgeselin tamamlandığı 2012 yılına
kadar sadece üç kadının -Shirley, Carlene ve Ruby- özgürlüklerine kavuşması
mümkün oluyor. Küçük bir araştırma ile
öğrendik ki Tanya'nın 2015 yılındaki şartlı tahliyesi, koalisyonun itirazları ve mücadelesi sonucunda 2013 yılı Ekim ayına
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The Perfect Victim

çekiliyor ve Tanya da özgürlüğüne kavuşuyor.
Bu mücadele yerel medyada da genişçe
yer buluyor. Davaların yeniden görülmesi
talebi medyada, erkek şiddetini anlamaktan uzak bir bakış açısıyla yalnızca hukukun ihlali çerçevesinde tartışılıyor. Sansasyonel-magazinsel bir dille haberleştiriliyor. Örneğin, radyo programı sunucusu
olan Charlie Brenman 30 yıl sonra yeniden
açılan bu davaların tarafsız olamayacağını, kadınların ömür boyu hapis cezasından
kurtulmak için yalan söyleyeceklerini ve
erkeklerin hayatta olmaması sebebiyle bu
hikayeleri tek taraflı dinlemenin doğru olmadığını açık açık söyleyebiliyor.
Kuru film tanıtımı kısmını çabucak
geçerek hikayelerimizin ortaklığına dair
içimizi buran ekşiten benzerlikleri, yakınlıkları daha öznel bir dille anlatma faslına gelelim. Belgeseldeki kadınların hepsi
onlarca yıl hapishanede kalmış. Bu anlamda, kadınların cinayet işledikleri için
hüküm giyen erkeklerden kat be kat fazla
ceza aldığı, hafifletici sebeplerden etkin
bir şekilde faydalanamadığı ve daha uzun
süreler hapishanede kaldığı bir gerçek.
Tıpkı bizim ülkemizde olduğu gibi. Kadınların maruz kaldıkları şiddetten kaçıp
'sığınabildikleri' yerin hapishane olması
yeterince ağır bir ceza değilmiş gibi patriyarkanın araçları davalar boyunca hemen erkek dayanışması cephesini örgütlemeye başlıyor. Gazeteler, televizyonlar,
radyolar konuyu tartışır-mış gibi yaparak
kadınların hükmünü yargıdan önce veriyorlar. "Koca katili serbest kalabilir", "Bu
size kocanızı öldürme ehliyeti verir mi?",
"Mafya Usülü Öldürmek için Adam Kiraladı!" Bunlar Amerika medyasının belgesele yansımaları...
Cinayetle sonuçlanan süreç failin erkek olması durumunda beğenilmeyen
yemek, kıskançlık, sevgi gibi bahanelerle
açıklanabilir ve cinayet sebepleri normalleştirilirken partneri tarafından yıllarca
sistematik şiddete uğramış bir kadın onu
öldürdüğünde durumu açıklamaktan öte
ilk elden kadını yargılayan, sorgulayan
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Amerika'da
hapishanelerdeki her 4
kadından 3'ünün aile içi
şiddet kaynaklı vakalar
sonucunda ceza aldığı
görülüyor
biçimde 'peki neden ayrılmadın?' gibi
bir soruyla karşılaşılabiliyor. Yargıyı tersinden kuralım; neden yemeğini, tavrını,
yaşam arkadaşlığını beğenmediği kadınlardan ayrılmıyor da dövüyor, sövüyor,
baskı uyguluyor bu adamlar? Onlara bu
hakkı, bu düşünce ve eylem zeminini kimler, nasıl sağlıyor? Günün sonunda şiddeti
uygulayandan değil şiddette maruz kalandan izahatın beklendiği bu yapı kimler tarafından nasıl inşa ediliyor, destekleniyor,
sürdürülüyor? Tanya gibi birçok kadının
ayrılma isteğinin kabul görmediğine, şiddetin devam ettiğine hatta sırf bu istekleri için dahi öldürüldüklerine şahit olduk.
Devletin koruma/güvence/sığınak sağlamadığını, ayrıldığımız takdirde de şiddetten kurtulamama ihtimalimizin olduğunu
biliyoruz. Bir sabah uyandığında kahvaltı
sonrası kocasının Tanya'ya söylediği gibi
"Bugün şanslı günündesin. Seni nasıl öldüreceğimi sonunda buldum" diyen bir
erkeğin karısını/sevgilisini/kız kardeşini/
annesini gerçekten öldüreceğini tahmin
etmek hiç zor değil. Devletin, medyanın
ve ailenin erkek şiddetini tamamen meşrulaştırdığı bir dünyada; evlilik zaten böyle
bir şey, bu benim kaderim diyen kadınlar
için terk etmek hiç de kolay değil.Türkiye boks şampiyonu kadın, “aile içi şiddeti
nasıl tecrübe ettiğini değişir sandım, umut
ettim, değişmeyeceğini anladığımda çok
geçti” diyerek anlatabiliyor mesela. Yine
de tüm bu baskılara ve şiddete rağmen ne
devlet ne medya ne de erkekler kadınların hayatlarına sahip çıkmasının önüne
geçemiyor. Türkiye'ye dair böyle istatiski
bilgiler yok ancak Amerika'da 1977 yılıy-

la kıyaslandığında hapishanede yaşayan
kadınların sayısında % 832'lik bir artış
olduğu ve hapishanelerdeki her 4 kadından 3'ünün aile içi şiddet kaynaklı vakalar
sonucunda ceza aldığı görülüyor.2
Direnmekten vazgeçmeyen, ölmemek için öldüren kadınlar yeni bir tarihi
kırılma anı yarattı. "Kusursuz Kurban"
belgeseli de bize yaşamına sahip çıkmış
dört kadının hikayesini anlatıyor. Yaşam
hikayelerine tanıklık etmediğimiz binlerce kadının hala hapishanede olduğunu ve
milyarlarca kadının kendi yöntemleriyle
aile içi şiddetle başa çıkmaya çalıştığını
unutamasak da Shirley, Carlene, Ruby ve
Tanya'nın özgürlüklerine kavuştuğunu ve
kurdukları yeni hayatları görmek umut
verici.
Belgeseldeki dört kadından biri olan
Shirley, evlendikten 6 ay sonra başlayan
ve yıllarca süren şiddete direnmiş. 1978'de
oğlunun kocasını öldürmesinin ardından
azmettirici olarak hüküm giymiş. Uzun
bir mücadelenin ardından 2002'de özgürlüğüne kavuştuğunda 70 yaşındaymış.
Yönetmen Shirley'i nişanlısıyla birlikte
yaşadığı evde görüntülüyor. Hapiste olduğu yirmi dört yıl boyunca kaçırdığı şeylerin telafisi niyetine belki de, yeni evinin
büyük bir kısmını hapse girmeden önce
hiç görmediği peluş hayvanlara, oyuncak
bebeklere ayırmış. Konuşurken garip bir
hüzünle neşeyi aynı anda yaşıyor, yaşatıyor. Shirley'nin henüz hapishaneden çıkmadan önce söylediği bir cümleyle bitirmek gerekli belki de: "İşkenceye maruz
kalan bendim. Birisi bana işkence ettiği
için neden hapse giren ben olmalıyım?
Hayatım elimden kayıp gitti."
(1)
Battered Women Syndrome, Örselenmiş
Kadın Sendromu bazı eyalet yasalarınca tanınan
ve ceza hafifletici sebeplerden biri olarak kabul
edilen bir sendromdur. Meşru müdafaa savunması
yapılarak jürinin ikna olması sağlanmadan cezanın
tümden kalkmasının istisnai olduğu bir gerekçedir.
TCK'da detaylandırılmış böyle bir tanım mevcut
değildir. Genel bir meşru müdafaa hükmü kadın ve
erkekler olarak ayrılmadan herkese uygulanır.
(2)
http://act.weareultraviolet.org/sign/women_
in_prison/?source=uv_social#
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Yaşam ve ölüm arasındaki kadınlar:
Hep mi kadınlar ölecek?

Üzgün olmak çoğu kez kabullenmeyi de içerir, öfkeli olmak ise her zaman bir karşı
koyma, direnme arzusunu ortaya koyar. Bir özsavunma arayışıdır

A

Nevin Yıldırım: Kafasını köy
meydanına attıktan sonra eve
gelip oturdum…

Şöhret Baltaş

nkara Katliamı’nın ardından,
hepiniz gibi ben de bir gaz bulutunun ardından bakar gibi
baktım dünyaya. Nasıl yaşayabiliyoruz
hâlâ, nasıl acıkma-uyuyup uyanma-nefes alma gibi biyolojik işlevlerimizi sürdürebiliyoruz, nasıl delirip de saç baş
dağınık haykırmıyoruz gecelere diye
çok düşündüm… Nasıl olup da hemen
bir haberleşme zinciri kurup öfkemizi
anlaşılır cümlelerle bağırmak için yığılabiliyoruz meydanlara? Hangi aklıselimle, dövizler ve bildiriler ve siyah
kurdeleler hazırlayıp, diziliyoruz sokaklara? Aklımızı kaybetmeden, üstelik
aklımızı derhal yeni duruma uyarlayıp
yapılacakları sıraya koyarak, bölüşerek,
nasıl?
Sanırım Ulrike söylemeden önce de,
hepimiz bilincimizde şu bilginin kayıtlı olduğu hayatlara doğduğumuz için:
“Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim.” Emel Kitapçı’nın öfke, nefret ve
dirençle dolu yüzünü gördüğümde bir
kez daha hatırladım bu cümleyi. Hayır,
yanlış; önce görme-sonra hatırlama gibi
bir süreç değildi o; Emel o cümlenin ta
kendisiydi.
Üzgün olmak çoğu kez kabullenmeyi de içerir, öfkeli olmak ise her zaman
bir karşı koyma, direnme arzusunu ortaya koyar. Bir özsavunma arayışıdır.
Kendilerine işkence eden erkekleri
öldüren kadınlardan söz edeceğim bu
yazıya başlarken, üzgün olmakla öfkeli olmak arasındaki farkın altını çizmek
isterim.

Çilem Doğan: “Biraz da
erkekler ölsün”

10 Temmuz 2015’te yıllardır uğradığı şiddete karşı kendini savunmak için
öldürmekten başka çaresi kalmayan Çilem, “Pişman mısın?” diye soran muhabire böyle cevap vermişti: “Hep kadınlar mı ölecek, biraz da erkekler ölsün.”
Üzerindeki tişörtte yazanlara odaklandı bazıları; İngilizce yazının anlamı
şuydu: “Sevgili geçmişim, tüm derslerin
için teşekkürler. Sevgili geleceğim, ben
hazırım.”
Çilem’in üzerinde ne yazdığından
haberi yoktu ama gerçekten kendisini

Ama Çilem, bu ülkede,
maktul ve mağdurun
değil, failin korunup
kollandığı bu
Sünni-Türk-erkek
ülkede yaşıyordu
bekleyen geleceğe hazır olduğunu başparmakları havada verdiği pozla ve gülümseyen yüzüyle anlatıyordu. Şiddeti
kabullenmek yerine hayatını değiştirmeye girişmişti. Bu değiştirme iradesi,
eğer Çilem kadınları erkeklerin şiddetinden koruyan devlet mekanizmalarına
sahip olan bir ülkede yaşıyor olsaydı,
öldürmeyle sonuçlanmayacaktı. Çilem,
ilgili makamlara bu adamı şikayet edecek, devlet adamı cezalandırıp göz hapsinde tutacak ve onu koruyarak hayatını
sürdürmesine destek olacaktı. Ama Çilem, bu ülkede, maktul ve mağdurun değil, failin korunup kollandığı bu SünniTürk-erkek ülkede yaşıyordu.
Öldürülen adam, yıllarca Çilem’e
şiddet uygulamış, doğum yapmak üzereyken hastane yatağında bile dövmüştü. Çilem kaderini zorlayıp boşanmış,
aile baskısıyla barışmaya zorlanmış, bu
kez de fahişeliğe zorlanmıştı. 10 Temmuz sabahı öldüresiye dövülürken adamın yastığının altına sakladığı silaha
dokundu eli, aldı vurdu.

Çilem’den önce Nevin Yıldırım’ı
tanımıştık. Sekiz ay boyunca kendisine tüfek ve şantajla tecavüz eden adamı kafasını keserek öldüren Nevin, bu
şiddete seyirci kalıp dedikodu etmekle yetinen köy erkeklerinin toplandığı
kahvenin önüne attı adamın kellesini.
“Alın”, dedi, “hani ‘sevgilin’ diyordunuz ya, alın işte, inandınız mı şimdi?”
Elbette inanmadılar. Ne o köy kahvesinde ağzından salyalar akıtıp laf köpürten
erkekler, ne medyada Nevin’i magazin
nesnesi olarak tepe tepe kullanan gazeteciler, ne de onu yargılayan kara cüppeli yargıç erkekler… Nevin’i “tasarlayarak, canavarca hisle kasten adam
öldürmek”ten yargılayıp ağırlaştırılmış
müebbet cezası verdiler.
Yetmedi; Nevin’in tecavüz sonucu
hamile kaldığı bebeği aldırmasına izin
vermediler, doğurduğu bebek çocuk
yurduna verildi.

Yasemin Çakal: "Oğlumu ve
beni boğacaktı"

Maruz kaldığı şiddete karşı kendini
korumak için eşini öldüren Yasemin’in
16 Eylül’deki duruşmasında tutukluluk
halinin devamına karar verildi ve dava 1
Aralık'a ertelendi.
Bir buçuk yıllık evliyken kocasından
gördüğü şiddet sonucu hastanelik olan,
sistematik şiddete maruz kalan Yasemin, kocasını şikayet etmiş, karakolda
kocasının kendisini öldürmeye teşebbüs
ettiğini söylemişti. Ama Yasemin sığınma hakkı elde edemedi! Kocası, oğluyla
onu odaya kilitlediği gecenin sabahında
ikisini birden boğmaya çalıştığı anda
hayatını savunmak için adamı öldürdü.
Erkek adalet, mahkemeye kravat takıp gelen adama iyi hal indirimi yapmasına, “bana erkek değilsin dedi” diyen
adamın lafını doğru kabul edip haksız
tahrik indirimi uygulamasına rağmen,
kadının beyanına inanmaz; bu yüzden
Yasemin o sabah kendinin ve oğlunun
canını kurtarmak için kendini savunduğunu bir türlü ispatlayamaz!
İstanbul Feminist Kolektif’in 2015
Ocak ayından bu yana yayınladığı
"Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor"
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raporlarında; hikayeleri Nevin, Çilem
ve Yasemin’e benzeyen çok sayıda kadın var. 2015’in ilk altı ayında 17 kadın canlarını korumak için kendilerine
şiddet uygulayan erkekleri öldürdüler.
Bu kadınlar meşru özsavunma haklarını, erkek adalete kanıtlayabilmek
için mahkemede süründürülürken; kadınları öldüren erkekler erkek adaletin
“şefkatli” kollarında iyi hal indirimleri
aldılar:
Diyarbakır’da felçli ve görme engelli
H.A.’ya tecavüz eden Abdullah Taşkıran,
“iyi hal indirimi” ile 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Zonguldak’ta 5 yaşındaki kız
çocuğuna cinsel istismarda bulunan Suat
K. “Oruçluyum, Allah şahidim olsun bu
suçu ben yapmadım” deyince hakkındaki 15 yıllık hapis istemi 8 aya düşürüldü.
Erzurum’da Turgay K. boşanma sürecinde olduğu eşi Diba K.’yi bir başkasının
arabasında görünce bıçakladı. Diba’nın
o gün tayt giymiş olması “haksız tahrik”
sayılarak adam hakkındaki 15 yıllık hapis istemi 6 yıl 3 aya düşürüldü. İzmir’de
eşi Alev Er’i kendisini aldattığından şüphelendiği için iple boğarak öldüren, sonrasında buzdolabına koyarak kaçan Şakir
Er için istenen müebbet hapis cezası 20
yıla düşürüldü; çünkü Alev Er’in çantasında doğum kontrol hapı olması ve piercing yaptırmış olması “tahrik unsuru”
sayıldı.
“İyi halli” katillerden oluşan bu tahammülfersa “adalet” manzarasında kadınların özsavunma davalarının nasıl bu
kadar az olduğuna şaşırmamız gerek aslında. Sırf bu “iyi haller” bile, kadınların
nasıl bir dikenli yoldan yürüyerek, gelinen son noktada özsavunmaya başvurduklarını kanıtlıyor. O dikenli yollarda
yaralanan kadınların hikayeleri o kadar
benzer ki…
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utana sıkıla anlatmış, son kavgada öldürmüş.
Bir başka kadın, ilk eşinden olan oğlunu ikinci eşinin taciz ettiğini ilkokul
öğretmeninden öğrendiği gece kocasını
42 yerinden bıçaklamış, ardından üzerine kolonya döküp hem onu hem de evi
yakmış ve dışarı çıkıp izlemiş.
Bir diğeri dayaktan kaçmak için kendisini balkona kilitlemiş, kendisini aşağıya atmaya niyetlenirken küçük oğlu
gelmiş aklına ve mutfağa girip ekmek
bıçağını almış eline.
Hikayelerin bir ortak yönü daha var:
İstisnasız hepsi, “Pişman mısın?” sorusuna “Hayır” diye cevap veriyor, “pişman değilim”. “Daha önce yapsaydım
keşke” diyenler de az değil.

Canına Tak Eden Kadınlar

Sibel Hürtaş, hayatı adliye koridorlarında haber yapmakla geçen bir adliye muhabiri. Yani bütün o beş satırlık üçüncü sayfa haberlerinin ardında
yatan hikayelerle iç içe bir kadın. Bir
gün, kocasını öldüren bir kadının yargıcın ısrarlı sorularına rağmen, kendini
savunmak için tek kelime etmediğini
görüyor ve içine dokunan bu sessizliğin ardında neler yattığını araştırmaya
karar veriyor.
Biri öğretim üyesi, diğeri psikolog
olan iki arkadaşıyla kurduğu ekiple
yollara düşüyor ve kocalarını öldüren
kadınları cezaevinde ziyaret ediyorlar.
Ankara Sincan, İstanbul Bakırköy, Eskişehir Çifteler, Adana Karataş ve Denizli Bozkurt cezaevlerinde kocasını
veya sevgilisini öldürmüş 30 kadınla bir
araya geliyorlar.
Hikayelerin içinde değişmeyen tek
öğe sistematik şiddet. Türü değişiyor,
akıl almaz yöntemlerle işkence ediyorlar kadınlara ama erkek cinayetlerinin ortak paydası şu: Kadın kendini
savunmak için öldürmek zorunda kalıyor. Yani bu ahlaken de, toplumsal
olarak da, hukuken de açık bir özsavunma.
Birinin kocası evin ortasına dışkısını yapıp zorla yedirmeye çalışırmış,
hem de 38 yıl defalarca. Bir keresine kaçmak için balkondan atlamış.
Eve girmemek için karanlığa kadar
tarlada saklanırmış. 38 yıl boyunca
her akşam hırkasına sakladığı bıçakla
açmış kapıyı adama. Sonunda bir akşam, öldüresiye dayak yerken bıçağı
çıkarıp vurmuş.
Biri, kocasının onu kendi yanında
başkalarıyla beraber olmaya zorladığını

Ve onlardan birinin
hikayesi: Antabus

Sibel Hürtaş’ın peşine düştüğü hikayelerden birinin içine giriyor Seray Şahiner. Neredeyse hepsi de ölüm-kalım
gibi keskin bir ikilemle şekillenen kadın hayatlarından birini anlatıyor bize.
Üçüncü sayfadaki silik fotoğrafların ve
üç satırlık haberlerin perdesini aralıyor
ve Leyla Taşçı’nın ya kırk katırla ya kırk
satırla bitecek olan hayat yolunda, her
iki sonu da gösteriyor.
Antabus, önce balkondan atlayıp
ölmesiyle morgda; daha sonra kocasını öldürmesiyle cezaevinde sonlanan
Leyla’nın iki farklı hikayesini anlatarak;
aslında başka bir seçeneği olmayan kadın-hayatlara işaret ediyor: Ya ölecektim, ya da öldürecektim…
Başka bir seçenek yok muydu derseniz, ne yazık ki yok, çünkü erkek düzenin aşındırılmasından başka çaremiz
yok, çareleri yok demek isterim.

Kirpiğiniz yere düşmesin

Bu yazıyı, kendi sözlerimle değil,
yaşamak için kendisine başka yol bırakılmayan Çilem Doğan’ın sözleriyle bitirmek istiyorum. 7 Ekim’de kendisine
mektup yazan kadınlara yazdığı cevapta
şöyle diyor Çilem Doğan:
“Canım arkadaşlarım,
Bir kadın isterse kendini doğurabilir.
Bir kadın isterse dağ başında bile kalsa
dimdik durabilir. Mücadele verebilir, sıfırdan başlayabilir. Burada karanlık çöktüğünde yalnız hissetmiyorum kendimi.
Siz iyi insanlar, iyi ki varsınız. Kadın
arkadaşlarım, hiçbir zaman kirpiğiniz
yere düşmesin. Alnınız hep dik; dimdik
onurlu kalsın. Bir kardeş olarak ellerimi
avucunuzda hissediyorum.”
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Nevin Yıldırım’la aramızdaki farklar
Öbür kadınların başına gelenlere “başkalarının hikâyesi” gözüyle baktığımız
sürece, hayatta doğru yerde konuşlanmamız, özneyi yükleme uydurup işe yarar
cümleler kurmamız mümkün mü?

N

Nermin Yıldırım

evin Yıldırım’la benim aramda sadece iki harf var. Hangi
sınıftan, aileden, sosyal statüden gelirlerse gelsinler, bütün kadınlar
ve Nevin Yıldırım arasındaki fark da
anca o kadar.
Malumunuz,
pırıl pırıl bir eğitim, fiyakalı bir iş,
dolgun bir maaş, havalı bir sosyal statü
bizi bazı erkeklerden korur belki, ama
erkeklikten korumaya yetmez. Ve hayatlarını bu galiz illetin tehdidi altında
geçiren bütün kadınlar potansiyel birer Çilem Doğan, Nevin Yıldırım sayılır. Zira bu iki kız kardeşimiz başlarına
gelenleri şanssız oldukları için değil,
kadın oldukları için yaşadılar. Yani bu
noktada bazen talih bile bizi birbirimizden farklı kılmayı beceremez.
Çilem ve Nevin,
içlerinde kana susamış birer canavar beslediklerinden değil, kendi hayatlarını koruyabilmek için...
dünyanın en masum insanlarını
değil, ruhlarına ve bedenlerine eziyet
eden potansiyel katillerini...
öldürdüler.
Hayatta kalabilmenin ellerinde kalan yegâne yolunu kullanmaya mecbur
edildiler.

Potansiyel kurbanlarının
potansiyel isyanından çekinen
potansiyel katiller

Onlarla birlikte özsavunma meselesi daha sık konuşulur oldu. Tabii
bu durum, potansiyel kurbanlarının
potansiyel isyanından çekinen potansiyel katilleri epey korkuttu. Erkekler
durmadan kadın öldürürken ve katiller
“tayt giymişti, gece dışarı çıkmıştı”
içerikli saç baş yolduran haksız tahrik
indirimleriyle ödüllendirilirken gıkını bile çıkarmayanlar, kadınların can
havliyle can almasıyla pek yakından
ve ürpererek ilgilendiler. Nisvanın isyana kalkışacağı fikrinden ödleri koptu. Galiba doyasıya yaşama haklarının
elden gitmesinden ziyade, kıyasıya öldürme hürriyetlerini yitirmekten yana
endişeliydiler. Velhasıl birbirlerini
şöyle bir süzdüler, asırlardır oturdukları koltuklarda gerim gerim gerindiler
ve kaşlarını yanlış yerde açılmış birer

İşte bu yüzden, yani
ölümüz dirimize tercih
edildiği için, mesela
Özgecan’ın cenazesinde
salya sümük yürüyenler,
Nevin’in dirisine laf
ediyor şimdi
parantez gibi kaldırarak, “Ne olursa
olsun, neticede cinayet,” diye hükmü
verdiler.
Tabii bunda şaşılacak bir yan yok.
Erkeklik marazından nasiplenmiş
cümle erkek böyledir; tehlike çanları
çalmaya başladı mı, gizli bir çetenin
mensupları gibi, açık bir suç ortaklığı etrafında çabucak toplanıverirler.
Biri hepsi için öldürür, hepsi birbiri
için sahiplenir. Felek işte, ellerinden
talihsiz kazalar çıkabilir bazen. Neyse
ki erkekler anlar birbirinin halinden.
Büyütmezler mevzuyu. Aman derler,
feleğin işi bu, bir gece çorbanın tuzu
az gelebilir, gündüz patron da canımı
sıkmıştır belki zaten, kafam atabilir,
elimden bir kaza çıkabilir. Piyango
gibi bir şey bu neticede, bana da çıkabilir!
Peki ya biz? Öbür kadınların başına gelenlere “başkalarının hikâyesi”
gözüyle baktığımız sürece, hayatta
doğru yerde konuşlanmamız, özneyi
yükleme uydurup işe yarar cümleler
kurmamız mümkün mü?
Hep hatırlamak zorundayız; bize

reva görülen bir toplu mezar ve oraya
dikilen tek mezar taşında yazan da ortak hikâyemiz.

Alem-i Nisvan

Ben o mezar taşının ağırlığını ilk
kez hakikaten fark ettiğimde, yani sahiden altında ezildiğimi hissedip, hisleri aklıma tefsir ettiğimde üniversitedeydim. O yıllarda feminist bir fanzin
hazırlıyordum, Osmanlı’daki kadın
mecmuasına atfen bir de isim koymuştum; Alem-i Nisvan. Bir A4 sayfasını
önlü arkalı dörde böler, karınca duası gibi minik minik yazarak hazırlardım bu haftalık fotokopi gazetesini.
Arka sayfada “biz konuşuyoruz” diye
bir bölüm olurdu. Her hafta bir soru
sorardım okulda tesadüfen seçtiğim
kadınlara. Gelen cevapları da oraya
koyardım. Bir gün bir soru sordum ve
-hani derler ya- hayatım değişti.
Soru şuydu: “Çocukken hiç tacize
uğradınız mı?”
Feminist fanzin hazırlamaya soyunacak ve bu soruyu sormayı akıl edecek kadar kafam basıyordu bu işlere
ama gelecek cevapları öngörecek kadar da çok basmıyormuş demek ki. Ne
duymayı beklediğimi şimdi anımsamıyorum. Fakat gelen cevaplarla sarsıldığımı, geri dönülmez biçimde yaralandığımı ve deva bulmak için feministlere sarıldığımı, -şöyle diyelim- daha sıkı
sarıldığımı gayet iyi hatırlıyorum.
Soruyu okulda tesadüfen seçtiğim on
kadına sormuştum. Hepsi öğrenciydi.
feminist
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dim. Neden öğrenmem gerektiğini ise
belki de o gün.

Derin deniz

Yani yaşları 17-22 arasında değişiyordu. Cevapları gerçek isimleriyle yayınlamayacağımı da peşinen söylemiştim.
Fanzinden haberdarlardı, aramızda bir
tür güven ilişkisi kurabilmiştik, velhasıl konuşmak istemeyen çıkmadı. Soruya cevap verenlerden sadece tek biri
çocukluğunda başından böyle bir olay
geçmediğini söyledi. Kalan dokuz kadın
çocuk yaşlarında yaşadıkları tacizleri
anlattılar. Kimi sokakta yürürken pipisini gösteren tanımadığı bir adamdan bahsetti, kimi arada bir güya sevmek bahanesiyle yatağına gelip uzun uzun kendisine dokunan akraba oğlundan. Kimi bir
kerelik tatsız bir anıdan, kimi uzayan ve
çocukluğun bir bölümünü karanlıkta bırakan yıkıcı zamanlardan. Kimi geçmiş
zamanın geçmesine sevinen ama aslında
asla geçmeyeceğini pekala bilen acı bir
tebessümle anlattı, kimi gözlerinin dolmasına aldırmadan...
İçlerinden biri, hikâyesini diğerlerine kıyasla biraz daha zorlanarak, bölük pörçük anlattıktan sonra,
tanıdığı ve hâlâ zaman zaman karşı karşıya gelmeye mecbur kaldığı
adamdan bahsederken “Evde kimseye söyleyemedim. Bundan sonra
da söyleyebileceğimi sanmıyorum.
Ama bir daha denerse onu öldürebilirim, artık çocuk değilim,” demişti.
Gözlerine bakınca, bu lafı öylesine
etmediğini, hakikaten de söylediğini yapabileceğini düşünmüştüm. O
zamanki aklımla yarın öbür gün tutar da çocukluğunu karartan adama
gerçekten saldırırsa delil sayılmasın, planlanmış bir cinayet gibi filan
durmasın diye sohbetin bu kısmını
fanzine yazmamıştım. Ne demeli
şimdi benimkine bilmiyorum; çocuk
36
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Erkeklik marazından
nasiplenmiş cümle erkek
böyledir; tehlike çanları
çalmaya başladı mı, gizli
bir çetenin mensupları
gibi, açık bir suç ortaklığı
etrafında çabucak
toplanıverirler
aklı mı, yoksa çocuk haklı mı?
Neticede kurbanlardan katil yaratan bir toplum bu. Ve tabii asıl soru şu:
Gecelerden birinde ruhuna tırnaklarını
geçiren o adamın kafasına, diyelim bir
kül tablası indiriverseydi o eski çocuk,
bir cinayet işleseydi mesela, ortada
kaç kurban olurdu?
Hayatta herkesi büyüten bir şey vardır. Bu bazen bir yakının ölümü olur,
bazen de başka bir yara. Belki tuhaf
gelecek ama, ben o soruya gelen cevaplarla büyüdüğüme inanıyorum.
Sustuklarımızın konuştuklarımızdan
fazla olduğunu ve birbirimize sandığımızdan daha çok benzediğimizi ilk kez
o zaman büyük bir netlikle görmüştüm.
Bildiğin bir şeyi anlamak diye bir şey
var hayatta. Anlamak bilmekten başka
ve daha sarsıcı bir şey. Bana olan buydu sanırım, anlamıştım. Sorumu cevaplayan kadınları dinlerken hem çok derin bir yerden yaralanmış, hem de nasıl
iyileşeceğimi kavramıştım.
Bazen en değerli bilgi, bilerek değil, hissederek, ta kalbinizden anlayarak ulaştığınızdır. Şimdi geriye bakıp
düşününce görüyorum ki, galiba ben
feminizmi kendimi feminist saymaya
başladıktan önce değil, sonra öğren-

Aradan yıllar geçti. Çok hikâyeler,
öfkeler, cenaze alayları...
Nice kız kardeşim hani o şiirdeki
gibi denizin ortasında ellerini havaya
kaldırdı. Biz el salladıklarını sandık,
yardım istediklerini anlamadık. Sonra
öldüler. Ancak öldükten sonra hayatlarımıza girebildiler.
Ölenlerin masumiyetine inanıldı.
Yaşayanlar, elbet mücrim yazıldı.
İşte bu yüzden, yani ölümüz dirimize tercih edildiği için, mesela
Özgecan’ın cenazesinde salya sümük
yürüyenler, Nevin’in dirisine laf ediyor şimdi. Canına kast edilene ancak
ölürse merhamet gösteriliyor. Kadınların ölüsü, sadece ölüsü seviliyor.
Mutfakta aşçı, sokakta, hanımefendi,
yatakta orospu, mezarda ölü... Hatta
mümkünse hayatın kalanında da azıcık ölü. Ölü gibi diri, başa dert olmayan ölü. Bizden istenen bu.
Ölürsek bizi çok sevecekler. Ölürsek masumiyetimizi teslim edecekler.
Sağ olsunlar da...
Mesele şu ki ne kıtıpiyos sevgilerini ne de kerameti kendinden menkul
merhametlerini dileniyoruz esasında.
Özgecan’ın ölümünden sonra “Son
bacımız da inene dek dolmuşları terk
etmeyeceğiz,” diyen her şeyi yanlış
anlıyorum model erkeklerden bu yüzden hazzetmedik. Güya omuz vermeye geldikleri eylemlerde aslında omuz
atan cengaverleri bu yüzden aramızda
istemedik. Eylemde çektirdiği “destek” fotosunu facebookuna koyuşundan kısa süre sonra sevgilisini öldüren
adamın haberine bu yüzden hayret etmedik. Ama artık ikrah ettik.

Bulantı
Ben mide bulantısına inanıyorum
kız kardeşlerim. Çünkü sonra kusarsınız. Ve kusmak her zaman iyi gelir.
Geleceğin geçmişten çok daha güzel olacağına da inanıyorum. Çünkü
buna ihtiyaç duyacak kadar üzgün,
bunu gerçekleştirecek kadar öfkeli
olduğumuzu biliyorum. Nevin, kesik başı bir yerlere saklamadı, bilakis
herkesin gözü önünde köy meydanına
fırlattı. Çilem sırtına geçmişe meydan
okuyan tişörtünü geçirip “Hep kadınlar mı ölecek?” derken yere değil, korkusuzca ta gözlerimizin içine baktı.
Bir bulantıyı açık seçik dillendirdiler. Şimdi geriye sadece topluca kusmak kaldı.
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Aynı bıçak: “Cepte taşınan” ve
“mutfaktan kapılan” arasındaki fark

Mahkeme salonuna kadın cinayeti veya tersine hayatlarındaki erkekleri öldürmek
zorunda kalmış kadınların davalarını izlemek için gittiğinizde, dikkatinizi
çekebilecek sembolik önemde şeylerden biridir bıçak

T

Cemre Baytok

ürkiye’nin 7 Haziran’dan itibaren içinde bulunduğu durum itibariyle gündemde ikinci
planda kalan hayati meselelerden biri
erkek şiddeti.
Erkek şiddeti, bu savaş sürecinden
kuvvetlenerek mi çıkacak bilmiyoruz
ama şu an durmadığı kesin. Kadınların
erkek şiddetiyle mücadelesinin devam
ettiği de kesin. Bianet’in raporuna
göre erkekler sadece Eylül ayında 29
kadın öldürdü.1 Haberlere dayanarak
söyleyebiliriz ki, kadınlar da sadece
Eylül'de birçok erkeği ya yaraladı ya
öldürdü.
İstanbul Feminist Kolektif, Ocak
2015’ten beri “Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor” ismiyle aylık rapor
düzenliyor. Derginin diğer sayfalarında detaylı görebileceğiniz üzere
bu rapor, kadınların erkek şiddetine
karşı mücadelelerini biraraya getirmeyi hedefleyen
önemli bir doküman. Kadınlar, erkekler tarafından
sistematik olarak maruz
bırakıldıkları kötü muamele, tehdit, baskı ve şiddete
karşı kendilerini çeşitli biçimlerde savunuyorlar; öldürmek ise bunlardan ancak bir tanesi. Türkiye’de
kadın cinayetleri nasıl artık göz ardı edilemez aşamaya geldiyse, kadınların
bu şiddet karşısında kendi
hayatlarını nasıl savundukları da medyaya, topluma yansıyor ve biliniyor,
duyuluyor, paylaşılıyor.
“Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor” raporu, veri
toplamaktan çok daha fazlasını yapıyor. Kadınların
kocalarını, eski kocalarını,
sevgililerini, akrabalarını
öldürmelerine giden yolun
tam tamına kadın cinayetlerinde tanık olduğumuz
süreç olduğunu açıklıyor.
Bu rapor, öldüren kadınla-

rın da bu şiddet sürecinden geçtikten
ve kurtulmak için (çoğu ya boşanıyor
ya da boşanmaya/kurtulmaya çalışıyor) her yolu denedikten sonra başka
çareleri kalmadığı için, kendilerini ve/
veya çocuklarını korumak üzere çoğu
kez “mutfaktan kaptıkları bıçak”la bu
erkekleri öldürdüklerini gösteriyor.
Kadın cinayetlerinin tek sebebi ve
açıklaması olan sürekli, desteklenen
ve artan erkek şiddeti, aynı zamanda
kadınların neden öldürdüğü sorusunda da tek geçerli açıklama (münferit
durumları dışarıda bırakarak). Kadın
cinayetleri artık, kadınları öldürmek
dışında başka çare bırakmayacak aşamaya götüren bu süreçten (“öldürmeseydi öldürülecekti”) bağımsız tartışılamaz, mahkemelerde yargılanamaz,
failler cezalandırılamaz. Aksinin, erkek egemen bir değerlendirme olacağı
aşikâr.
Şefika Etik 2011’de Habertürk ga-

zetesinin sürmanşetine sansürsüz haber oldu. Şefika yıllardır şiddet gördüğü kocasından kaçarak sığınağa
yerleşmiş, oradan nasıl oluyorsa gelip onu alabilen kocası İbrahim Etik,
evde önceden tedarik ettiği benzin vb.
malzeme ile onu öldürmüştü. Sırtına
sapladığı bıçak ise dehşetin “simgesi”
olmuştu. Mahkemede, şiddet ve ölüm
tehdidi ile geçen bir hayat yerine, İbrahim için ortada tahrik unsuru olup
olmadığı konuşuldu; sürekli şiddete
maruz kalan Şefika acaba aldatıyor
muydu, o yüzden “anlık öfke”ye mi
kapılmıştı İbrahim... o değerlendirildi;
yedi düvel Şefika hakkında ifade verdi, İbrahim hakkında değil.
Nejla Yıldız 2010’da Ankara’da
bir caddede otobüs beklerken kızının
eski sevgilisi tarafından öldürüldü.
Gazi Baltacı, herkesin gözü önünde
Nejla’ya önce silah çekmiş, silah ateş
almayınca cebinde taşıdığı bıçakla
Nejla’yı öldürmüştü. Nejla ve
kızı, Baltacı tarafından uzun
süredir tehdit ediliyordu. Demet Eygi 2009’da apartmanının merdiveninde kendisiyle
“son kez konuşmak isteyen”
Hüseyin Ayyıldız tarafından
17 kere bıçaklanarak öldürüldü. Ayyıldız, Demet’in sevgilisiydi ve o son konuşmaya
cebinde iki bıçakla gelmişti.
Tuğçe Anlaş yine 2009’da iki
erkek tarafından götürüldüğü
Adana’da şehir dışı bir yerde
eski sevgilisi Malik En tarafından 26 bıçak darbesiyle
öldürüldü. Adam cebinde iki
bıçak taşıyordu.
Bu davaların hiçbirinde,
ceplerde taşınan bıçaklar sürekli şiddete ve cinayetlerin
tasarlanıp
tasarlanmadığına
dair şüphe oluşturmadı. Dava
sürecini izleyen kadınlar ısrarla, erkeklerin “ani öfke” ile cinayet işledikleri hükmüne karşı çıktılar; davalarda cinayete
götüren süreç yerine hayatlarını kaybeden kadınların sorgulandığını, erkeklerin “hakaret
etti”, “beni terk etti”, “beni
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terk edeceğini söyledi” şeklindeki
ifadeleriyle sistematik erkek şiddetinin üstünün örtüldüğünü savundular.
Bu davalarda erkeklerin cebinde bir,
hatta bazen iki bıçak taşıması olağan
görüldü, tasarlama sebebi (yani erkek
şiddetinin sürekliliği) sayılmadı. Erkekler “ani öfke”lendiklerinde ceplerindeki bıçağı (ve bazen tabancayı)
çıkarıp öldürüveriyorlardı. Mahkeme
heyetleri, bunca tehdit, taciz, şiddet ve
cepte taşınan bıçaklar arasında bir erkek egemenliği bağı kurmadı.
2014’te Yasemin Çakal kocası Özkan Kaymaklı’yı öldürdü. Evliliği boyunca, hamileyken, çocuğu doğduğunda sürekli şiddet gören Yasemin, karakolda doldurduğu şiddet formunda
“Kocanız sizi öldürmeye teşebbüs etti
mi?” sorusuna “Evet” diye yanıt verdi.
O gün de, iki gün süren şiddetin sonunda Yasemin, Özkan Kaymaklı’nın
kendisini ve çocuğunu öldüreceğine emindi, mutfaktan kaptığı bıçakla
Kaymaklı’yı öldürdü.
2015’te Kütahya’da yaşayan Vildan şiddet gördüğü kocası Mustafa
Kandemir’i mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. 2015’te Trabzon’da Eda,
şiddet sebebiyle uzaklaştırma kararı
çıkarttığı kocası Hasan C.’nin karar
süresi dolunca eve dönmesi sonucu

Türkiye’de erkekler
cebinde bıçak taşır, çünkü
gerektiğinde onu saplar.
Peki ya kadınlar?
mutfaktan kaptığı bıçakla onu yaraladı. 2015’te 20 yaşındaki Esra kocası Özer Fidantek’i mutfaktan aldığı
bıçakla öldürdü. 2015’te Bodrum’da
Merve, ayrılma talebini reddeden,
kendisine şiddet uygulayan, hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldırttığı
Haluk P.’yi bıçakla öldürdü. Haluk P.
Merve’yi bıçakla tehdit etmişti, Merve onun elinden bıçağı aldı. 2015’te
Muğla’da Gülizar, kendisini 6 kere
kuru sıkı silahla yaralayan sevgilisi
Eyüp Ç.’yi bıçakla elinden yaraladı.
2015’te Siirt’te Kadriye, eşi Cumali
Özbay’ı ekmek bıçağı ile karnından
küçük sıyrıklarla yaraladı.
İstanbul Feminist Kolektif’in
Ocak-Haziran 2015 arasında medyaya yansıyan olaylara dayanarak derlediği raporuna göre, kadınlar ilk altı
ayda 14 erkeği öldürmüş, 17’sini de
yaralamış.2 Bu sürede devam eden
davalarda çoğunlukla kadınların payına düşen, kendisini sürekli tehdit
ve şiddete maruz bırakan ve tehdit ve
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Bu davalarda erkeklerin
cebinde bir, hatta bazen
iki bıçak taşıması olağan
görüldü, tasarlama sebebi
(yani erkek şiddetinin
sürekliliği) sayılmadı
tecavüz eden Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım davasında olduğu
gibi indirimsiz müebbet. Yıllar boyu
şiddete maruz kalmaktan ötürü meşru müdafaadan beraat ise çok nadir.
Kadınlar, ölümle yüzleşiyorlar, kendilerini savunmak için attıkları tokatlar
veya mutfaktan kaptıkları bıçaklar,
erkeklerin sistematik şiddetleriyle eşit
görülüyor; eşitlerin kavgası içinde adi
suçta eşit, hükümde ise eşitsiz suçlulara dönüşüyorlar.3 Kadınlara çok nadir haksız tahrik indirimi uygulanıyor,
(kadın cinayetlerinde rastlamadığımız
şekilde) “bıçak bulundurmak”tan ceza
artırılabiliyor,4 kocanın veya sevgilinin tacizi, şiddeti, ölüm tehdidi bir türlü ispatlanamıyor, “öldürmeseydi ölecekti” cümlesini bu ülkenin yargısı bir
türlü telaffuz edemiyor. 2005’te değişen TCK ile hayatımıza giren “haksız
tahrik indirimi”nin sadece erkeklerin
sudan sebeplerinin aklanmasına yaradığı, kadınlar meşru müdafa savunması verdiği ve gördüğü şiddeti ifade ettiğinde, hatta ispatladıklarında karşılık
alamamalarında görülüyor. Öldürülen
kadınların hayatlarının cımbızlanmasında gösterilen titizlik, erkekler “yaralandığında” yine kadınlara yöneltiliyor. Erkekler için bıçak taşınması
olağan ve “ani öfke” anında cinayet
işlenebilir, dolayısıyla indirim mümkün; kadınlar için ise bıçak bir “adi
suç” aleti, bir basit cinayet hadisesi,
dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet.5
Mahkeme salonuna kadın cinayeti
veya tersine hayatlarındaki erkekleri
öldürmek zorunda kalmış kadınların
davalarını izlemek için gittiğinizde, dikkatinizi çekebilecek sembolik önemde şeylerden biridir bıçak.
Türkiye’de kadın cinayetlerinde cezalar ne kadar en üst dereceden verilirse
kararın o kadar bozulma ihtimali olduğunu; tasarlama değil genellikle eş
veya akraba durumunun cezayı ağırlaştırma sebebi olduğunu; haksız tahrik indirimine tüm erkek faillerin ağız
birliğiyle başvurup kadınları suçladıklarını ve farklı olaylarda aynı ifadeleri
verdiklerini; kadınlar yıllarca ya boşanmaya çalışmış ya sığınaklara veya
devlete başvurmuş olsalar da, bunun
yargılama sürecinde mahkeme heyeti
için, başkalarına mesaj atmak, (Mede-

ni Hukukun konusu olan) boşanmak
istemek gibi konular kadar önem arz
etmediğini görmek ilginizi çeker.
Bıçak meselesi de öyle. Kadınların son çare olarak mutfaktaki bıçağı
kapıp ölmemek için kendilerini savundukları anlar nedense hiçbir şey
anlatmaz ama, erkeklerin ceplerinde
bir ya da iki bıçak taşıyıp istedikleri
olmadığında kadınlara defalarca bıçak
saplamaları olağan karşılanır. Mahkeme heyeti, bir şiddet hikayesinin içerisinde, bıçak taşınmasını insan hayatını
ortadan kaldırma sebebi veya teşebbüsü olarak görmez. O halde bu ülkede
erkeklerin ceplerinde bıçak taşımaları
normaldir. O halde bu ülkede erkeklerin “ani öfke”lerinde bıçak saplamaları da normaldir. Bir insan, tehdit ettiği, kimi zaman devletin kurumlarınca
da (polis, yargı, sığınak) belgelenmiş
şekilde şiddet uyguladığı bir kişiyle
görüşmeye bir veya iki bıçakla niye
gider? Türkiye’de erkekler cebinde
bıçak taşır çünkü gerektiğinde de onu
saplar.
Peki ya kadınlar? Eğer canına tak
ettiyse mutfaktan kaptığı bıçağa davranır. Ya da kendisine yönelen bıçağı
engeller. Ancak kadınlar için cinayetin “ani öfke” ile açıklanamayacağı
bir durum bu; bıçak ceplerde değil
mutfaktadır çünkü. Bu, mahkemeler
veya toplumsal algılar için cinayetin
erkek şiddetine karşı kendini savunmada (ölümcül) son nokta olduğunu
yeterince göstermez nedense. Halbuki
bıçak aslında aynı bıçak; aynı erkek
şiddetinin sonu ya ölüm, ya ölüm. Ya
kadınlar ölecek ya da kadınlar “bir
hamleyle” kendini savunacak. Kadın
cinayetlerinde erkeklere indirim, hayatlarını savunan kadınlara müebbet...
olmayana dek.
Erkek şiddeti Eylül 2015 http://bianet.
org/bianet/kadin/168106-erkekler-eylul-de-29kadin-oldurdu
(2)
Kadınlar hayatlarına sahip çıkıyorlar,
Ocak-Haziran 2015, İFK http://www.5harfliler.
com/kadinlar-hayatlarina-sahip-cikiyor-ocakhaziran-2015/
(3)
Aynı rapor.
(4)
Adana’da Çiğdem kendisine şiddet uygulayan sevgilisi Ahmet Cihan’dan ayrıldı ancak
şiddet son bulmadı. Ahmet Cihan, Çiğdem’i
takip etti ve bir gün sokakta ona saldırdı. Öldürülme tehditleriyle dayak yerken çantasındaki bıçağı saplayan Çiğdem dava sonucunda
yaralama ve bıçak bulundurmadan ceza aldı.
Kadınlar hayatlarına sahip çıkıyorlar raporu,
Temmuz 2015, İFK.
(5)
Yasemin Çakal, Özkan Kaymaklı’yı öldürdüğünde haberi bir kısım medyada “bebek
bezi için öldürdü!” diye verilmişti.
(1)
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Sahi ya, biz kimden müdahale
bekliyoruz?

Devlet, barış için bir araya gelen insanların, kocası/sevgilisi/babası tarafından
ölümle tehdit edilen kadınların güvenliğini sağlayamıyorsa, kimin güvenliğini
sağlıyor?

F

Ayşegül Taşıtman

eminist Politika’ya daha önce
yazmış, yayın sürecinin ucuna
kıyısına değmiş, hazırlıklara şahit
olmuş kadınlar bilir, dergiye yazı yollayanlar her zaman gecikir. Her şey son
dakikalara bırakılır, baskıya girmeye bir
iki gün kalaya kadar beklenir. İşte ben
de o kadınlardan biri olarak yazıyı 10
Ekim’de tamamlar, Hale’ye yollarım
diye düşünmüştüm. Hatta Cuma akşamı
(9 Ekim) İFK toplantısından sonra kızları Ankara’ya yolcu etmeden önce kendime de not almıştım: “Yazıyı yarın yolla!” Peki, ya sonra? Yollayabildim mi?
10 Ekim sabahına bir katliam haberiyle uyandım. Ankara’da barış için toplanan,
barış isteyen, kilometrelerce yol kat ederek barışta ısrar eden insanların katledilme haberiyle... Sonra tek tek görüntüleri
izledim, defalarca. Halay çeken gençlerin
nasıl da kaçıştıklarını izledim. Sonra cansız bedenler arasında dolaşırken “Yaşayan
biri var mı?” diye bağırarak ses arayan bir
insanın hıçkırıklarını dinledim. Kendisini
artık duymayan sevgilisine sıkıca sarılmış
bir barış sevdalısının gözlerine baktım,
genç kadınların gözlerindeki dehşeti okudum. Hepsini kalbime kaydettim, acılarını
omurgamda hissettim. Yaşanılanları hızla
unutturmak isterlerken, ben, tüm anıları
belleğime gömdüm. Ve sonra bir kez daha
lanet ettim bize bu katliamı yaşatanlara.
Her gün bu yazının başına tekrar geçtim,
önceden kurguladığım metni altüst ettim.
Her gün “kadınlar hayatlarına sahip çıkıyor” yazısının vicdanıyla kalktım yataktan. Ama her kalkışımda yazının olduğu
sayfaya boş gözlerle baktım. Vicdan ve
sorumluluğun ağırlığını hissettim üzerimde. Her geçen gün daha çok “güvenlik”
ve “müdahale” kavramları üzerine düşünmeye başladım. Her defasında kiminle ve
ne için kavga ettiğimi bilmeden, aslında
hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Öfkemi sürekli hatırlattım kendime. Her güne
unutmayarak başladım ve sordum: Bu
ülkede kimler güvende? Bu ülkede kim,
kime müdahale ediyor? Ankara’da yaralıları iyileştirmeye çalışan insanlara kim
müdahale ediyor? Polis mi, devlet mi, aile
mi? Peki, aynı devlet katillere müdahale
ediyor mu? Kadın katillerine, tecavüz-

Biz artık, şiddetine maruz
kaldığı erkekleri öldüren
kadınların öfkelerini daha
sık duymaya başlıyoruz
cülere, kadınlara şiddet uygulayanlara
müdahale ediyor mu? Devlet, barış için
bir araya gelen insanların, kocası/sevgilisi/babası tarafından ölümle tehdit edilen
kadınların güvenliğini sağlayamıyorsa,
kimin güvenliğini sağlıyor? Halk kendi
güvenliğini mi sağlıyor? Peki ya kadınlar,
onlar da hayatlarına sahip çıkarak kendi
güvenliklerini kendileri mi sağlıyorlar?
Ya da devletin izlemeyi tercih ettiği olaylara kimler müdahil oluyor? Cinayetlerin
sorumluları kimler?

İzleme müdahil ol!

İFK olarak Ocak 2015’ten itibaren
her ay hayatlarına sahip çıkan kadınların hikâyelerini rapor haline getiriyoruz.
Bu ülkede kimlerin devlet tarafından
korunmadığını bu raporlarla biraz da
olsa duyurmaya çalışıyoruz. Devletin
yerine getirmediği “koruma görevini”
kadınların kendi hayatları için devraldığını görüyoruz. Yani diyeceğim o ki; biz
artık, şiddetine maruz kaldığı erkekleri
öldüren kadınların öfkelerini daha sık
duymaya başlıyoruz. Kadınların erkek
şiddetine direnme hikâyelerini okuyor,

hayatta kalabilmek için kendi kendine
çözüm bulmaya çalışan kadınların hayatlarını savunma yöntemlerini dinliyor, teşhir edilen tecavüzcülerin adlarını daha çok duyuyoruz. Öte yandan,
kadın cinayetlerine ortak olmak istemedikleri için müdahil olan, hayatlarını
tehlikeye atan, suça katılmayı reddeden
insanların da göstermiş oldukları dayanışmaya daha çok tanıklık ediyoruz.
Mesela Antalya’da Kadriye’nin komşusu tarafından boğazı kesilerek öldürülmesini protesto eden 50 kişilik bir grup
olduğunu biliyoruz. Mesela Denizli’de
Ayşe’nin, sokak ortasında boşanmak
istediği kocasının bıçaklı saldırısına
maruz kaldığını, kadının yardım çığlığına karşı hiçbir şey yapmayıp sessiz
kalan mahalleliye rağmen yoldan geçen
bir adamın, bıçaklı kocaya müdahale
ederek Ayşe’yi oradan uzaklaştırdığını
biliyoruz. Biz Öykü’nün hikâyesini de
biliyoruz artık! Kocasının sürekli şiddetine maruz kalan, boşanmak isteyen
ve boşanma işlemlerini gerçekleştirmek
için adliyeye giden Öykü’nün, adliye
çıkışında kocasının şiddetine uğradığını
ve bunu gören adliye çevresindeki kadınların dayanışma göstererek kocayı
engellediklerini de biliyoruz. Devletin
korumadığı “bizleri”, “biz” dayanışma
göstererek koruyor, hayatlarımızı savunuyoruz. Biz artık bu haberlerin ikinci
sayfalarda kalmasına izin vermiyoruz!
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Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor
raporlarında görüyoruz
ki bu coğrafyanın iklimi
yavaştan değişmeye
başlıyor
#FerideNerede

Haziran ayında bir akşam, hepimiz
Feride’nin arkadaşına gönderdiği mesajla sosyal medyayı birbirine kattık.
Dayanışma ağları kurduk, Muğla’daki kadın avukatları aradık ve Feride’yi
bulmak için seferber olduk. Muğla’da
üniversite öğrencisi olan Feride, ailesi ve arkadaşlarına “A.A. beni kaçırdı.
Yanında silah var. Konya yoluna doğru gidiyoruz. Yardım edin” mesajını
göndermişti. Bunun üzerine polise haber verilmesinin ardından, Feride’nin
İzmir’den komşusu olan A.A.’nın yakalanması ve Feride’nin kurtarılması için
çalışma başlatılmıştı. Sosyal medyada
#FerideNerede hashtag’i oluşturulmuş,
kadınlar Feride’nin kurtarılması için
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tüm öfkesiyle devletten hesap sormuştu.
Sessiz kalmayan kadınların isyanı polisi
ürkütmüş olsa gerek, A.A.’nın telefon
sinyalinin takibi ile araca ulaşılmıştı.
Feride kurtarılmış, A.A. ile kendisine
yardım eden bir kişi ise yakalanmıştı.
Kaçırılan bir kadının daha tecavüze
uğrayıp katledilecek olmasına seyirci
kalmadık, örgütlendik! Sosyal medya
üzerinden de olsa örgütlendik ve öfkemizi, isyanımızı görmeyen bir yığına inat,
Feride’yi, Ayşe’yi, Öykü’yü koruduk.
Bunca polisin, güvenlik görevlisinin, yargının kimin güvenliğini korumakla yükümlü olduğunu yeniden deneyimledik
ve kadın dayanışmasının gücüne bir kez
daha inandık.

Evlerden sokaklara örgütlenen
isyan!

“Evi bir coğrafya olarak ele almak
gerekir” demiş Evrim Alataş. Bir coğrafya gibi... Ne de doğru söylemiş. Ev, biz
feministler için önemlidir. Ev sadece duvarlardan oluşan bir yapı değildir. Evin
ne anlama geldiği üzerine çok düşünü-

rüz. Örneğin eviçi emeği konuşuruz, ev
işlerini ve işbölümünü, bakım hizmetlerini ve anneliği durmadan tartışırız. Evlerdeki geleneksel yapıyı, evlerin içinde, o
evdeki erkekler tarafından şiddete maruz
kalan kadınların nasıl mücadele etmesi
gerektiğini konuşuruz ya da evlerinden
dışarıya, sokağa çıkamayan kadınların ev
içindeki mücalelerini… Sonra bir de sokağa çıktıklarında mahallenin ortasında
öldürülen kadınlarla, evlerinden uzaklaşan, belki de evlerinden kaçmaya çalışan
kadınlarla karşılaşırız. Katil erkekleri,
kadınları korumayan devleti, kadınları
itibarsızlaştıran muhafazakâr politikaları
her geçen gün yeniden görür ve duyarız.
Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor
raporlarında görüyoruz ki bu coğrafyanın iklimi yavaştan değişmeye başlıyor.
Erkek şiddetine sessiz kalan kadınlar,
şiddeti engellemek ve yaşamlarını savunmak için direnmeye başlıyorlar. Erkek şiddetine karşı mücadelemizi büyütmek için kadınların bu direnişini duyulur kılmak gerekiyor. Daha çok kadının
yalnız olmadığını görebilmesi için sokağa daha çok çıkıp coğrafyanın ördüğü mahalleyle daha çok temas etmemiz
gerekiyor. Kadın dayanışmasını mahallelerde yaygınlaştırmak, mahalle içinde
ve giderek yayılarak şiddete müdahil olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.
Son olarak; yaşamak için öldürmek
zorunda bırakılan tüm kadınların öfkesini duyuyorum. Hayatlarımızı savunma
noktasında devletin üstlenmediği görevi, kadınlarla örgütlenerek hayatlarımızı savunmaya ihtiyacımız olduğunu
tıpkı Öykü’de, Feride’de, Ayşe’de ve
Yasemin’de gördüğümüz gibi tekrardan
hatırlatmak istiyorum.
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Bu bir kahramanlık değil, direniş
hikâyesi*

Şiddet uygulayan erkekler engellenmediği için kadınlar, kendilerini korumak adına
şiddete başvurmak zorunda kalıyorlar
“Şiddet baskının karşısında
ortaya çıktığında, kurumsallaşmış
bir şiddetin reddidir. Böyle eylemler
kahramanlıktır…”
Ti-Grace Atkinson

"H

ayatım üzerinde çok fazla
denetimi vardı... Onu vurmak için birçok sebebim
var… Haklıydım! Pişman olacak bir şey
yapmadım…” (Solanas, 2011). Bu cümleler feminist hareketin önemli isimlerinden, Erkekleri Doğrama Cemiyeti’nin
yazarı Valerie Solanas’e ait. Yıl 1968,
kendi hayatını savunmak amacıyla
ABD’li yönetmen Andy Warhol’u öldürmeye teşebbüsten çıkarıldığı mahkemede ceza hakiminin sorularını yanıtlıyor Valerie. Kendinden emin, haklı
olduğunu ısrarla vurguluyor. “Makbul
kadın” dayatmalarına direnirken “makbul erkek” diye bir tanımlamanın neden
olmadığı üzerine hiç konuşmadığımızı
sorguluyor. Seneler geçiyor, erkek şiddetine direnen kadınların hikayesi giderek ortaklaşıyor, duyuluyor. Yıl 2012,
maruz kaldığı erkek şiddetine daha fazla dayanamayan Nevin 29 Ağustos’ta
Nurettin’i öldürerek başını bir çuvala
koyuyor ve köy meydanındaki kahvenin
önüne fırlatırken haykırıyor: “Alın işte,
namusuma uzananın kellesi!” Kendi hayatına sahip çıkmak, yaşamına devam
edebilmek için öldürmek zorunda bırakılan bir kadının, Nevin’in hikayesi de
işte böyle sonlanıyor. Önce köy mahkemesinin önüne çıkıyor, sonraysa devletin yüce mahkemesinin önüne…
Yıl 2015, yılın ilk altı ayında bilinen
rakamlara göre 144 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Pek çok kadın tacize,
tecavüze, şiddete maruz kaldı, sustu
ya da susmaya zorlandı. Ama pek çok
kadın da öfkelendi, öfkelenmeyi öğrendi, öfkesini kullanabilmeyi öğrendi.
2015’in Temmuz ayında Çilem’in öfkesini hepimiz duyduk: “Hep kadınlar mı
ölecek, biraz da erkekler ölsün.” Tıpkı
Nevin’in, Yasemin’in, Fatma’nın ve
daha pek çok direnen kadının öfkelerini
duyduğumuz gibi. Artık daha fazla kadın erkek şiddetine, baskıya ve toplumdaki patriyarkal denetime karşı mücadele ediyor. Daha fazla kadın öfkeleriyle

Yargı, kadınların
sistematik erkek şiddeti
karşısında kendini
savunma zorunluluğunu
meşru müdafaa olarak
görmediği gibi, onlara iyi
hal indirimi de vermiyor
erkek şiddetine direniyor ve kadın mücadelesini güçlendiriyor.
Başkaldıran, isyan eden kadınları
görüyor musunuz?
İstanbul Feminist Kolektif (İFK) olarak Ocak ayından bu yana erkek şiddetine direnen kadınların hikayelerini derlemeye çalışıyoruz. Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor aylık raporlarıyla cinsiyetçi haberlerin arasından kadınların
hayatlarını savunma hikayelerini çekip
almaya özen gösteriyoruz. Kadınların
yıllarca gördükleri şiddet sonucu, kendilerini korumak için cinayet işlediklerini söyledikleri savunmalarının, gazete
satırlarında tek cümleyle geçiştirilerek
birer “iddia” olarak kalmasını reddediyor ve kadınların hayatlarını savunma
hakkına sahip çıkıyoruz. Bu derlemeyle
ayrıca, meşru müdafaa şeklinde işlenen
cinayet ve yaralamaya ilişkin süren davalar ve yargı kararlarına ilişkin haberlere, kendini savunma amacıyla uygulanan şiddete ve konuya ilişkin yapılan
eylemlere de yer veriyoruz.
Hep söylediğimiz gibi şiddet uygulayan erkekler engellenmediği için

kadınlar, kendilerini korumak adına
şiddete başvurmak zorunda kalıyorlar.
Kadınların erkek şiddetine karşı çaresiz bırakıldığı erkek egemen sistemde,
kurumsallaşan şiddeti reddeden kadınların kendini kurtarmak adına yaptığı
her savunma bir meşru müdafaadır ve
bu tavrın hukuktaki karşılığı cezasızlık
olmalıdır! Bu bir kahramanlık hikayesi
değil, direniş hikayesidir! Erkek şiddetine karşı mücadelemizi büyütmek için
kadınların bu direnişini görünür kılmak
istiyoruz! Böylece erkek şiddetine karşı
direnen kadınların, başka kadınlara nasıl haklı bir güç ve cesaret verdiklerini
görüyor, duyuyoruz.
Kadınlar erkek şiddetine direniyor!
Gün geçtikçe çok daha fazla sayıda kadın hayatına sahip çıkıyor, erkek
egemenliğine direniyor. Kendine yeni
bir hayat kuruyor. Erkek şiddetine karşı kendini savunuyor... Kadınlar istemedikleri bir hayata artık ‘hayır’ diyor.
Bazen bu direnişlerinde katlediliyorlar.
Bazen de şiddet uygulayan erkeğe şiddetle karşılık veriyor, onu yaralıyor, öldürülmemek için öldürüyor.
2015 yılının ilk 6 ayında kadınlar 14
erkeği öldürmüş, 17 erkeği de yaralamış. Öldürülen erkeklerin tümü kadınların tanıdıkları erkekler, bazen kocaları,
bazen sevgilileri, bazen eski sevgili ya
da kocaları. Kadınların bir kısmı öldürdükten sonra kendisi teslim olmuş ve
basına yansıdığı kadarıyla “pişmanım”
diyen neredeyse yok. Kadınların hissetfeminist
politika
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Tablo: Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor raporunda derlenen davalara ilişkin rakamlar (Ocak-Haziran 2015).
Aylar
(2015)

Ocak

Karar verilen
dava sayısı

İndirim var

3

2
1

Şubat

3

Mart

4

Nisan

1

1
1

Mayıs

3

Haziran

1

Toplam

15

İndirim yok

Beraat var

Mahkemenin
indirim talebi

4
2
2

Mahkemenin meşru
müdafaa talebi

1

1
1
1
1

1
5

Devam eden
dava sayısı

3

2

5

2

9*

2

1

* Bazı aylarda aynı davanın farklı duruşmaları görüldüğünden toplam 13 haber içinde 9 dava bulunuyor.

tiği anlık bir cinnet değil. Kadınlar kendilerine başka bir yol bırakılmadığının
farkındalar. Bazen yıllar süren şiddeti
durdurmak için başka bir yol bulamamanın birikimi ve kararlılığı, bazen de
kendilerini öldürecek erkekten kendi
hayatlarını korumak için ani bir hamle
kadınları öldürmeye götüren.
Erkek adaletle mücadele ederken
“gerçek” adaletin peşinde
İFK raporundaki bölümlerden biri,
Devam Eden Meşru Müdafaa Davaları
ve Yargı Kararları başlığını taşıyor. Bu
bölümde bir erkeği yaralamak ya da
öldürmekten yargılanan kadınların devam eden duruşmalarını derliyor, takip
ettiğimiz davaların ayrıntılarına yer veriyoruz. Ayrıca, herhangi cinsel saldırı,
taciz ya da erkek şiddeti olayıyla ilgili
raporun içeriğine uygun haberler de bu
bölümde yer alıyor.
2015’in ilk 6 ayında bu bölümde yer
alan haberlere baktığımızda 2015’ten
önceki olaylara ilişkin görülen ve devam eden davaların çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. 2015’in ilk 6 ayında
derlediğimiz haberlere göre, bu davalara
ilişkin verilen toplam 15 karar bulunuyor. Bu kararların 8’i kendini savunmak
amacıyla öldürme, 1’i yaralamaya ilişkin
görülen davalarda verildi. Bu 9 kararın
5’inde haksız tahrik, yalnızca birinde tahrik indiriminin yanında iyi hal indirimi
uygulandı- ki bu şeklide 23 yıllık evliliği
boyunca şiddetine maruz kaldığı kocasını öldürmek zorunda kalan Fatma’nın
müebbet hapis cezası 18 yıl 4 aya düşürüldü. Bu davaların 3’ünde hiçbir indirim yok. Meşru müdafaadan beraat ise
yalnızca 2’sinde verildi. Beraat kararlarının biri Zonguldak diğeri Sakarya’dan
gelirken, Ayşegül ve Gülfidan’ın ikisi de
uzun yıllar boyunca kocaları tarafından
işkenceye, şiddete maruz kalmıştı. Hiçbir
indirim uygulanmayan davalardan birisi
Isparta’da sürekli tehdidine maruz kaldığı tecavüzcüyü öldüren Nevin’in, diğeri
de Kastamonu’da kocasını öldüren N.’in
davası. 15’ten geriye kalan diğer 6 davada verilen kararlar ise cinsel saldırı, taciz
42
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ve erkek şiddetine ilişkin.
2015’in ilk 6 ayında devam etmekte
olan dava sayısı ise 9’du. Bunlardan 7’si
öldürmeye ilişkin görülüyor. Yalnızca
2’sinde sanık için haksız tahrik indirimi,
birinde ise meşru müdafaa gerekçesiyle
beraat isteniyor. Görüldüğü gibi, yargı kadınların sistematik erkek şiddeti karşısında kendini savunma zorunluluğunu meşru
müdafaa olarak görmüyor, “öldürmeseydi
öldürülecekti” diyemiyor. Oysa, kadınlar
mahkemelerdeki ifadelerinde erkek katiller gibi indirim yarışına girmiyorlar, ‘iyi
hal’ indirimi kapmak için takım elbiseyle
duruşmaya gelip ‘pişmanım’ demiyorlar.
Zaten erkeklere tecavüz, cinayet ya da tacizden yargılandıkları hemen her davada
‘iyi hal’ indirimi verilirken, kadınlara verilen ‘iyi hal’ indirimi oranı rakamlardan
da açıkça anlaşılıyor. Kadınlar bu cinayetleri erkekler gibi keyfi olarak değil zorunluluktan işliyor, bunu da inkâr etmiyor.
Mesela yukarıda adını andığımız Fatma,
bakın duruşmada ne demiş: “Sürekli dayak yiyordum, aldatılıyordum. Oğluma
cinsel tacizde bulunuyordu. Ruh ve sinir
hastası oldum sayesinde. Sonunda bana
kafayı yedirtti” (Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor, Ocak 2015).
Son 6 ayda erkek yargının cinsiyetçi
kararlarını yakından incelemek gerekirse, 15 karar içinde 3’ünün bu tanımı karşılar nitelikte “yüz kızartıcı” olduğunu
görüyoruz. Bu olaylardan birini örnek
verirsek: İstanbul’da bir kadın, kocasının şiddetine karşı kendini savunmak
için yumruk atıp adamı bıçakla tehdit
ediyor. Adam ise kadını bıçakla yaralıyor. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi kadına ‘eşe karşı basit yaralama’
ve ‘silahla tehdit’ suçlarından, erkeğe
ise yalnızca ‘eşe karşı basit yaralama’
suçundan dava açıyor. Yani, mahkeme
kadının attığı yumrukla erkeğin bıçaklamasını bir tutuyor. Mart’ta sona eren
yargılama sonucunda adama 5 ay hapis
cezası verilirken, kadın 2 yıl 3 ay hapis
cezasına mahkum ediliyor.
Erkek yargının kadınların aleyhine
kararları çoğunlukla bizi yanıltmasa da
bazen sevindirici gelişmeler de karşımı-

za çıkıyor. Bu 15 karar içinde 3 tanesi
de “yüzümüzü güldürenler” kategorisindeki örnek kararlardan. Bu kararlara
nadiren rastladığımızdan hepsine yer
vermek iyi olacak.
Bursa’da yaşayan, 20 yıldır evli
olup 3 yıldır ayrı yaşayan kadının kocası evini basıp kadına tecavüz etmeye
kalkıyor. Kadının aldığı raporlardan suç
sabitlense de Yargıtay’ın “cinsel saldırı
suçunun eşe karşı işlenmesi suç olarak
düzenlenmemiştir” şeklindeki kararı sebebiyle tecavüzcü adam serbest bırakılıyor. Adamın hiçbir ceza almaması üzerine Hakim, adam hakkında ‘eşe karşı
yaralama’dan suç duyurusunda bulunulmasına karar veriyor.
Bir kadına kendisini sürekli taciz ve
tehdit eden adamın kardeşine, “Abine
sahip çık, bıraksın peşimi. Bir geceleri
evimi aramadığı kalmıştı, onu da yaptı.
Mahkemeye verdim, hapis cezası alacak” şeklindeki mesajından hakkında
tehdit davası açılıyor. Savcı takipsizlik
verirken 8 Mart günü verilen kararda
mahkeme bunu tehditten ziyade, “Bir
erkeğin bitmek tükenmek bilmeyen takip ve tacizlerine maruz kalan bir kadının isyanı” şeklinde yorumluyor.
Yüzümüzü güldüren diğer örnek
ise, geçmiş aylarda okuduğunuz haberlerden anımsayacağınız hakim bir
kadının sözleri: Hopa 1. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada okul
müdürü taciz ettiği öğretmen hakkında,
“Gece saatinde benimle aynı arabada
gezebilmiştir, o saatte dışarı çıkabilmiştir” deyince kadın hakim, “Erkek
gece dışarı çıkınca sorun olmuyor, kadın çıkınca sorun olabiliyor mu demek
istiyorsunuz?” diye çıkışıyor. Müdürün
öğretmeni taciz ettiğini inkar etmesi
üzerine ise, “Bir kadın hayır dedikten
sonra bitmiştir. Onun hayır demesi üzerine ısrar ettiysen bu tacizdir,” diyerek
yüreklerimize su serpiyor.
Kadınlar Hayatlarına Sahip Çıkıyor,
Ocak-Haziran 2015 Raporu’ndan derlendi.

(*)

a …Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana
denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA

Erkek şiddetine, kalemin ve hafızanın
gücüne inanarak meydan okumak

Bedenlerimizin fani, kırılgan ve zarar görebilir olması, bedenlerimizi etkileyen
ve şekillendiren, bireylerin otonomluğunu sınırlayan sosyal ortam ve çevrenin
varlığı, bana şiddetin politika içinde gerekçelendirilmesinin ve bir araç olarak
kullanılmasının yanlış ve işlevsiz olduğunu düşündürüyor

Gizem Aslan
"Şiddetle değişen bir dünya, ancak
daha çok şiddetin var olduğu bir dünya
olur." Hannah Arendt

H

ayatlarımızın değersizleştirildiği, yaşamımızın yaşanılır
görülmediği, ardımızdan yas
tutulacak bireyler olarak adledilmediğimiz bir toplumda ve ülkede hayatımızı
nasıl savunacağımız, çetrefilli, büyük
ve üstüne bayağı düşünmemiz gereken
bir soru. Öldürülüyoruz, şiddete maruz
bırakılıyoruz, üzerimizde tahakküm kuruluyor ama hayatlarımızı savunmamız,
varlığımızı duyurmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Peki nasıl? Bu sorunun
tek bir cevabı yok. Sadece şu doğru, şu
makul diyemiyoruz. Ama sadece kendi
hayatımızdan değil, birbirimizin hayatlarından da sorumlu olduğumuzdan hareketle alternatiflerin yer almadığı, çözüme ve alternatif yollara dayalı beyin
fırtınasının yapılmadığı bir ortamda,

Hikâye anlatmak ve tarih
yazmak, diğer insanlarla
ilişkilenmeye yol açacağı
için temasın getireceği
başka bir var olma
biçimiyle geçmişe, şu
ana ve geleceğe yönelik
bir hesaplaşma ve ayna
tutma serüveni baş
göstermiş olacak.
toplumsal normu kırıcı ve farklı perspektiften bakmaya alan açan yöntemler
ve mekanizmalar belirlemeye çalışmanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
Biz kadınlar ve feministler kadın cinayetlerine ve hayatlarımızı savunma
pratiklerine yönelik politik bir hat belirlemeye çalışırken günde 5 kadın öldürülmeye devam ediyor. Failler daha
çok erkek yakınları. Henüz geçtiğimiz
Ağustos ayında, erkekler 22 kadını öldürmüş; 20 kadın ve kız çocuğuna te-

cavüz etmiş/tecavüz girişiminde bulunmuş, 20 kadına zorla fuhuş yaptırmış;
37 kadını yaralamış; 6 kadın ve kız çocuğunu taciz etmiş.1 Üstelik kadınların,
kendi hayatlarını ve başka kadınların
hayatlarını savunurken öldürüldüğünü
görüyoruz!
Hayatlarımızı savunmak, hayatlarımıza sahip çıkmak bize bedel ödetiyor.
Toplumda ilişkileri belirleyen ve buna
yönelik inşaları meşru kılan toplumsal
cinsiyet normlarından ötürü kocalarımız, abilerimiz, başka erkek yakınlarımız yahut yabancı bir erkek tarafından
uğradığımız şiddet, erkeklere karşı bize
reva görülen ayrımcılık ve bunu destekleyen pratikler gerekçelendiriliyor.
Devlet ve hükümetin kadına yönelik
erkek şiddetine karşı paternalist tutumu
ve yasaları uygulamıyor, hatta erkek
şiddetini teşvik ediyor oluşu politik zeminde ve pratikte erkek şiddetinin hedefi olan tüm trans/natrans ve interseks
kadınları buna karşı koymaya yönelik
alternatifsizliğe ve tek bir çıkar yola sürüklüyor.
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politika

43

…Federici’nin ... sorusu ... yüz binlerce “cadı”nın idamı ve kadınlara karşı yürütülen bir savaş ile kapitalizmin yükselişinin aynı zamana
denk gelmesinin nasıl açıklanabileceği üzerinedir…

DOSYA
İstanbul Feminist Kolektif'in Ağustos ayındaki "Kadınlar Hayatlarına
Sahip Çıkıyor" raporu, 10 kadının
gördükleri şiddetten kurtulup o şiddet
alanına geri dönmemek ve hayatlarını
savunmak için şiddet uygulayıcılarını öldürdüklerini ya da yaraladıklarını
belirtiyor. Bu şiddete müdahale etmek
ve nefs-i müdafaa göstermek üzere ellerinde toplumda norm haline gelmiş
ve öğrenilmiş bir yöntem olan şiddetten
başka bir savunma pratiği olmayan kadınlarla dayanışmak üzere oluşturulan
politik hat(lar)a alternatif olarak şiddeti yeniden üretmeden, erkek şiddetinin
faillerini ve bunu meşru kılan zihniyeti
hedef alan başka pratikler ve çalışmalar
gerçekleştirilemez mi peki? Toplumsal
cinsiyete dayalı şiddeti masaya yatırırken "toplumsal dönüşüm" tahayyülünü
nereye koyuyoruz? Ben bu yazıda yaygınlaşmasını tahayyül ettiğim, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık
üzerine düşünmeye, üzerinden kampanya geliştirmeye yönelik bir mekanizmayı kendi deneyimim ve düşüncelerim
üzerinden konuşmak ve tartışmaya açmak istiyorum.
"Bedenlerimiz, fiziksel olarak dirençli organizmalardır. Direnme imkanını tehdit eden saldırı ve hastalıklara
maruz kalır. Bu, bedeni beden yapan bir
özelliktir. Bedenlerimiz aslında faniliğinden bağımsız olarak düşünülemez
ve kendi dışında sürdürülen olay ve
durumlara dayanır."2 Bu bilgiyi direniş
pratiklerinde esas almak bana şahsen
güç ve güven veriyor, ülkede ve evlerimizde şiddet sarmalına takılıp çıkamaz
hale gelmişken. Bedenlerimizin fani,
kırılgan ve zarar görebilir olması, bedenlerimizi etkileyen ve şekillendiren,
bireylerin otonomluğunu sınırlayan
sosyal ortam ve çevrenin varlığı,3 bana
şiddetin politika içinde gerekçelendirilmesinin ve bir araç olarak kullanılmasının yanlış ve işlevsiz olduğunu
düşündürüyor; üstelik erkek şiddeti ve
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık
biçimlerini tartışmak ve çeşitli eylemlilik geliştirmek üzere mekanizma belirlemek için alan açıyor. Belirlediğim
ve detay vereceğim bu mekanizma, kadınların seslerini, mücadelelerini daha
çok duyurmak üzerine aslında. Virginia
Woolf, Kendine Ait Bir Oda isimli kitabında kadınların, bekaret safsatasıyla
cinselliklerine müdahale edilmesini,
"sık sık büyük adamların arkalarında görülüp kaybolmaları"nı, ev içinde
köle ve mal olarak görülmelerini, onların kendilerine ait bir odaları olmadığı
için kendilerini ifade edememelerine,
bu zihniyetle mücadele edecek, sözleri44
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Toplumsal hafızayı ele
almak ve bunu harekete
geçirmek de şiddetsiz
direniş pratiğinin en
önemli kanallarından biri;
aktif, sürece dayalı ve
sürekliliğini koruyan bir
yöntem
nin ve eylemlerinin hüküm sürdüğü bir
dünya yaratamamalarına bağlar. Çünkü
toplumsal cinsiyetlerinden ötürü eğitim, ekonomik güvence gibi pek çok
haktan toplumda mahrum bırakılmış
kadınların sesi kesilmiş ve tarihten de
izleri silinmiştir.
Kadınların kendi hikâyelerini yazamamaları, kendi düş dünyalarını kağıda
dökememeleri, kendilerini ifade edememelerinin, erkek egemen zihniyet
ve failliklerindeki karşılığını, tarihte
ve hayatta görünmez kılınmış kadınların hikâyelerini anlatarak, erk*ek tarihinden bağımsız bir tarih yaratarak
yerinden oynatacak, toplumsal dönüşüme yol alacak, kamuoyunun dikkatini
çekecek bir yolculuğa çıkmak kulağa
nasıl geliyor sizce? Feminist siyaset ve
tarihte bir direniş pratiği ve ses çıkarma
yöntemi olarak yazmak ve hafıza çalışmaları yapmak önemli rol oynar. Bu
yolla, "var oluşumuzu düzenleyen kurum ve kavramların verili kabul edilen
yönlerini sorgular, kendilerini doğanın
veya ahlakın ya da insanın özünün nesnel tanımları olarak pazarlayan söylemsel hakikat rejimlerini açığa çıkarırız."4
Tarihi tekrar yazmak, hikâye anlatmak
önemlidir; çünkü böylece "şu an böyle olan şeyin her zaman böyle olmuş
olmadığını, bundan sonra da neden ve
nasıl böyle olmayabileceğini" ortaya
koymuş oluruz, erk*ek tarihin dehlizlerinde Pandora'nın Kutusu'nu keşfedip
onu açarken. Hikâye anlatmak ve tarih
yazmak, diğer insanlarla ilişkilenmeye
yol açacağı için temasın getireceği başka bir var olma biçimiyle geçmişe, şu
âna ve geleceğe yönelik bir hesaplaşma
ve ayna tutma serüveni baş göstermiş
olacak. O yüzden toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin bir strateji belirlerken
kamuoyunun dikkatini çekmek için belirlenecek mekanizmalardan biri olan
yeniden tarih yazımının ve hafızayı
canlandırmanın peşinden gitmek, kadınların tarihini ve hikâyesini yeniden
yazmak, anlatmak istedim. Beni bu
mekanizmaya sımsıkı bağlayan, hikâye
yazma ve anlatma arzumu depreştiren
Sabancı Üniversitesi'ne bağlı olarak

çalışan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın
Forumu'nun Toplumsal Cinsiyet ve
Hafıza Yürüyüşü isimli projesi oldu.
Proje,5 toplumsal ve kültürel kodları
sorgulamaya açarak geçmişi yeniden
yorumlamaya ve anlamlandırmaya alan
açmayı hedefliyor. Kişinin kendini var
etme süreci olan ve toplumsal kişiliği inşa eden hafızanın kapısını, farklı
dönemlerden, karakterlerden hareketle
toplumsal cinsiyet perspektifiyle ele
almak, aslında kişinin kendisine eleştirel bir süzgeçten bakmasını sağlayarak
toplumsal dönüşüme zemin hazırlayıcı
bir rol üstleniyor. Toplumsal hafızayı
ele almak ve bunu harekete geçirmek
de şiddetsiz direniş pratiğinin en önemli kanallarından biri; aktif, sürece dayalı ve sürekliliğini koruyan bir yöntem.
Fransız tarihçi Pierra Nora'nın belirttiği
gibi, "Hafıza hayattır... Daima yaşayan
bir grup insan tarafından taşınır ve bu
yüzden kalıcı bir evrim içindedir. Hatırlama ve unutma diyalektiklerine, birbiri
ardına meydana gelen deformasyonların farkına varılmama durumuna maruz
kalır. Tüm kullanım ve manipülasyonlara açıktır. Uzun bir süre görünmezken sonra aniden canlanır." Bu sebeple
hafızaya dokunacak, onu dönüştürecek
mekanizmaların, toplumsal cinsiyet
normlarının meşrulaştırıldığı, buna içkin kültürel kodların ve inşaların yaratıldığı geleneğe ve hafızaya meydan
okuması anlamında umut verici araçlar
olduğunu düşünüyorum; politik hattı da
bu yoldan kurmayı tercih ediyorum.
Tarih boyunca kalemin ve yazmanın
fallik (erilliğe ve erkeğe içkin) olarak
belirlendiği edebiyat ve tarih alanında,
Virginia Woolf, 1900'lerin sonlarında
Shakespeare gücünde kadın yazarların
ortaya çıkmamasını, kadınların kendilerine referans alabileceği bir geleneğin
olmamasına bağlamıştır. İşte kadınların kendi hayatlarını savunmalarında
ve hafızalarını canlandırarak başka bir
tarih, gelenek, pratik oluşturmasına ket
vuran durum da, Woolf'un parmak bastığı bu konu. Elimizde, norm olan bir
olgu dışında bir seçenek yok. İşte hafızamızı canlandırmanın, bunu üretmek
için tarihin akışını değiştirmenin tam
zamanı!
Bianet, Ağustos ayı, Erkek şiddeti çetelesi.
Butler, Judith. Frames of War., 2009, s. 30.
(3)
Butler, Judith. Frames of War., 2009, s. 31.
(4)
Scott, Joan W. Feminist Tarihin Peşinde.
2013 Bölüm 1: Eleştirel Tarihin Peşinde, s. 49.
(5)
Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşü
hakkında detaylı bilgi için bknz. http://genderforum.sabanciuniv.edu/tr/announcements-detail/57436
(1)
(2)
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Nasıl feminist oldum?
Babam eve sadece para getirir, tüm kararları verirdi. Annem ve bizler bu kararları
uygulamakla yükümlüydük. Sorgulamak ve karşı gelmek söz konusu olamıyordu

F

Ayfer

eminist olabilmem için aile dışına
çıkarak toplumsal cinsiyet rolleri
üzerinde düşünmem gerekiyor-

muş.
Annemle beraber yedi kadın ve toplumun tüm erkeklik rollerine soyunmuş
bir babanın bulunduğu bir ailenin ferdi
olarak 35 yıl yaşadım. Bir adaletsizlik
olduğunu görüyor ancak bunu kendime
bile söyleyemiyordum.
Babam ilkokul öğretmeni, okulda,
görev yaptığı köy veya ilçede saygın,
sözüne önem verilen bir adamdı. Ancak
evde çocuklarını öğrencileri zanneden,
annemi kendisine ve çocuklarına hizmet
verecek biri olarak gören biriydi.
Annem bir öğretmen eşi olarak
kendini yetersiz hisseden, bu yetersizliğini evde eşine ve çocuklarına en
iyi şekilde hizmet vererek eşitlemeye
çalışan bir kadındı.
İki büyük ablam anneme yardımcı, babama layık bir öğrenci, küçük
kardeşlerine destek oldular. Ta ki, ilkokul sonrası yatılı öğretmen okuluna gidinceye kadar. Büyük olan kardeşler bir an önce okulu bitirip sonraki kardeşlerinin masraflarına destek
olabilmek için ücretli işlere başladılar.
Ücretlerini babam alır ve onlara aylık bir
harçlık verir, kalanı evdeki giderler için
kullanırdı. Kendileri evlenerek evden ayrılıncaya kadar bu devam etti.
Babam eve sadece para getirir, tüm
kararları verirdi. Annem ve bizler bu kararları uygulamakla yükümlüydük. Sorgulamak ve karşı gelmek söz konusu olamıyordu. İki büyük ablam 1980’lerde sol
yayınları okuyarak, örgütlenerek kendilerini ifade etmeye başladılar. Adaletsizliğe, ev içindeki eşitsizliğe ses çıkarmaya
ve bunu ifade etmeye başladıklarında biz
küçük kardeşlerde de ufak ufak farkındalık oluşmaya başladı. Ancak babamın
otoritesi karşısında çok karşılık bulmadı.
Evde kendi içimizde -kadın dayanışması
denebilir- dayanışma içinde yaşamaya
devam ediyor ve akşam babam eve gelinceye kadar özgürce kendimizi ifade
edebiliyorduk.
İlk güçlü karşı duruşu büyük kardeşim göstermiş ve benim hayatımın akışını değiştirmişti. 16 yaşındaydım, çok
itaatkâr, ses çıkarmayan, her denileni
kabul eden bir yapım vardı. Ortaokulu
bitirmiştim. Babam beni ev sahibimizin

Almanya’da yaşayan benden bir yaş küçük oğlu ile evlendirmeye karar vermişti
ve bana bunu söylüyordu.
Ben çocuk denilecek yaştaydım, evlilik nedir ki, idrak edemiyordum. Sadece
“olmaz” diyordum ama içimden… Babama karşı bunu sesli söylemekte zorlanıyordum. Artık karar karşı tarafa söylenecekti, babam bana diyordu ki “Son kez
soruyorum, çok iyi olacak maddi durumları iyi, iyi de insanlar. Bu iş olur, tamam,
değil mi?” Çaresizlikten, “Olur ama evlendikten sonra başıma gelecek her türlü
kötü olayın sorumlusu siz olacaksınız”
dedim. Babam bundan etkilenmedi, “tamam öyleyse” dedi. Yemek masasındaydık, kardeşim ayağa kalktı “hayır olmaz”

diyerek masanın üzerinde ne varsa yere
döktü, duvardaki tabloları yere attı ve bir
taraftan da bağırarak babamın bunu nasıl
düşündüğünü, benim çok küçük olduğumu söyledi. Kardeşimin o isyanı babamı
düşündürdü sanırım, kararından vazgeçti. İsyanın babamı gerilettiğini görmek
hepimize iyi geldi.
İşte böyle yaşarken patriyarka öylesine sarmalamış ki beni, onun dışına
çıkmak veya sorgulamak aklıma hiç gelmedi. Okumayı hiç sevmiyordum, bu
yüzden okulda başarılı değildim, zorla
gönderiyorlardı. Diğer kardeşler okulda
başarılıydılar, babam onlarla gurur duyuyordu. Ben kendimdeki bu eksikliği
gidermek için anneme sığınıyor, ona ev
işlerinde yardım ediyordum. Evde takdir
görmek istiyor ve başarılı oluyordum.
Ablamlar ve kardeşlerim okuduklarını
anlatıyorlardı. Okudukça ve farklı çevrelere girdikçe farklı aile biçimlerini görüyordum. 17-18 yaşlarıma geldiğimde
arkadaşlarım ve kardeşlerim sayesinde
kadın erkek eşitsizliğini ve kadınların
nasıl ezildiğini aramızda tartışıyorduk.
Kurtuluşumuzun ne olacağı hakkında
çok bir fikrimiz yoktu.

1996 yılında ÖDP’de feminizmle tanışmış oldum. Yaptığımız tüm okumalar
ve tartışmalar, ataerkil sistemin bize neler yaptığını ve bundan kurtulmak için
nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatıyordu. Çok güzel şeylerdi bunlar, çok
etkileniyordum. Kadın erkek ilişkilerinin benim bu güne kadar gördüğüm gibi
değil çok daha adil ve eşit olabileceğini
düşünmeye ve bunun uzun erimli bir mücadele ile gerçekleşebileceğine inanmaya başladım, bu da beni heyecanlandırıyordu. 2000 yılında İstanbul’a geldim.
Kadıköy ÖDP’deki kadın toplantılarına
ve okumalarına katılıyor ve çok keyif
alıyordum. Farklı kadınlarla tanıştıkça,
deneyim aktarımlarını duydukça kendimi daha güçlü ve güvenli hissetmeye
başlamıştım. Birçok kadın kendine
feminist diyordu. Onlara hayranlıkla
bakıyor, “ben feministim” dedikleri için hayran oluyordum. Kendime
hiç "feministim" diyemeyecekmişim
gibi hissediyordum, 2009 yılına kadar da diyemedim. Feminizmi yaşamımda uygulayamadıkça feminist
olamayacaktım sanki; bu toplumda
bu kadar güçlüyken patriyarkayı aşmanın zor olacağını düşünüyordum.
ÖDP’den sonra 2002 yılında SDP’de
devam ettim, oradan sonra herhangi bir
partiye üye olmadım. 2008 yılında SFK
(Sosyalist Feminist Kolektif) ile tanıştım, bir yıl sonra "feministim" demeye
başladım.
Şimdi düşünüyorum, ben neden feminist olmuştum? Annemin ev içindeki
yeri, babamın otoriter konumu, evli arkadaşlarımın hayatlarındaki kadın-erkek
eşitsizlikleri, okulda, sokakta, iş yerinde
her yerde kadınların ezildiğini görmek,
feminist kadınlarla tanışmak, kadınlarla
birlikte oldukça kendimi daha güçlü ve
güvende hissetmek, deneyimlerini dinlemek ve sadece ben değilim demek etkili
oldu sanırım.
Geriye dönüp baktığımda görüyorum
ki; çocuklukta aile içinde, küçük kasabamda kadın arkadaşlarla ve örgütlü olduğum partiler ve sivil toplum örgütleri
içinde kadınlarla dayanışmak, kadın kurtuluş mücadelesi içinde olmak güçlendirmişti beni. Ve şimdi "feministim" diyebiliyorum. Kadınlarla birlikte feminist
mücadeleye devam diyorum. Bu süreç oldukça uzun erimli bir süreç ancak sabırla
yürüyeceğiz, başka bir seçeneğimiz yok.
Bize bizden başka kurtuluş yok.
feminist
politika
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Kamu kurumları ve kadına yönelik
şiddetle mücadele yöntemleri

MOR ÇATI‘dan

Şiddet yaşadığımızda “tek kapı sistemi” ile tüm destekleri tek bir merkezden
alabileceğimiz vaadiyle açılan ŞÖNİM’lerin, bir kadın danışma merkezindense
“organizasyon merkezi” olduğu aşikâr

Y

Seda Çavuşoğlu

aşadığımız şiddetten uzaklaşmak için yol almaya çalıştığımız süreçler kamu kurumlarının zorlu yollarından geçiyor. Mor
Çatı’dan destek alan birçok kadın da
kurumlara başvurduklarında neler yaşadıklarını Mor Çatı ile paylaşıyor ve
bizler de bu süreçte dayanışmayı örerken birçok kurum ile görüşmeler yapıyor, kurumların işleyişini öğreniyor ve
sıkça da sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Telefon görüşmeleri, sosyal çalışma raporları, bilgi edinme başvuruları,
dilekçeler derken deneyimler birikip
faaliyet ve izleme raporları oluyor. Bu
yıl yürüttüğümüz proje bizlere, bir taraftan yasa uygulamalarının izlemesini
sistemli bir şekilde yapma imkânı sunarken, diğer taraftan da yerelde kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmalarında sorumluluğu olan kurumlarla görüşmeler yapmayı gündemimize
almamızı sağladı. Kriz anında iletişim
kurmanın gerginliğinden çıkarak birçok kuruma kadına yönelik şiddet alanında ne gibi çalışmalar yaptıklarını
sorduk, sorumluluklarını hatırlattık ve
uygulama eksikliklerini aktardık.
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak
Tedbirler” konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında İstanbul
yerelinde Valiliğin çağrısı ile düzenlenen il koordinasyon toplantılarına Mor
Çatı olarak katılıyorduk. Bu toplantılar, sivil toplum da dâhil olmak üzere
yerelde kadına yönelik şiddet alanında
çalışan kurumların bir araya gelerek,
kadına yönelik şiddete karşı birlikte
mücadele etmesini hedefliyordu. Toplantılara katılanların aktarımından bildiğimiz üzere, her ne kadar toplantılar
sinir harbi olarak geçse de kurumların
işleyişini izleme ve sorunları yüz yüze
konuşma imkânı tanıyordu. Gel zaman
git zaman Mor Çatı davet almaz oldu
ve sonra da bu toplantılar tamamen
son buldu. Kurumlar ile birebir görüşmeler gerçekleştirsek de koordinasyon
toplantılarının yerine geçecek şekilde
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düzenli bilgi alışverişi gerçekleştiremedik. Bu nedenle, ilk toplantımızı
Valilik ile yaptık ve görüşmemizde il
koordinasyon toplantılarının yeniden
başlatılması ihtiyacını dile getirdik.
Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) il müdür
yardımcısından da zaten bu toplantıları yeniden başlatmanın gündemlerinde
olduğunu öğrendik. Eylül ayında başlanacağı söylenmişti fakat hâlâ bir ses
yok. 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında mülki
amirliklere çok görev düştüğü malum
ama hâlâ mülki amirlerin sorumluluklarını bilmediğini de görüyoruz. Hem
bu konuyu hem de kaymakamlıklarda,
şiddet yaşayan kadınların erişebileceği bir meslek elemanının olmadığını;
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına (SYDV) yönlendirme yapıldığını ve buralarda da gerekli desteğin sağlanmadığını aktardık. Kaymakamlıklarda gerekli altyapının kısa vadede oluşturulmayacağı açık ama şunu
da öğrendik ki İstanbul’da SYDV’nin

Yerelde kadına yönelik
şiddet alanında çalışan
kurumları bir araya getiren
ve bir süredir yapılmayan
il koordinasyon
toplantıları yeniden
başlatılmalı
finansal kaynağı oldukça yüksek. “Taleplerinizde ısrar edin” tavsiyesi alarak
Valilikten ayrıldık.
İkinci durağımız İstanbul Asayiş
Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Birimi oldu. Bu birimin
olay yeri incelemesiyle cinayet çözmeye çalışan bir amirliğin altında kurulması polislerin ikna olmadığı bir yapı.
Toplum Destekli Polis Birimi veya ayrı
bir birim olarak teşkilatlanması gerektiğini düşünüyorlar. Birimler Türkiye
genelinde dar bir kadro ile çalışırken
İstanbul’da nispeten geniş bir kadro

var. 39 ilçede ve iki havaalanında açılan bu birimlere diğer karakollara yapılan başvurular da yönlendiriliyor. Birimlerde kadın ve erkek olmasına özen
gösterilerek iki memur hizmet veriyor.
Projeler kapsamında bu birimlerde
görevli memurların hizmet içi eğitimleri tamamlanmış. “Emniyet görevde,
kadın güvende” sloganı ile kadinguvende.org sitesi üzerinden de uzaktan
eğitimlere başlanmış. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 2014 yılında yapılan Türkiye'de
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması bu yıl yayınlandı. Rapor fiziksel
ve/veya cinsel şiddete maruz kalan kadınların sadece yüzde 11’inin kurumsal başvuru yaptığını ortaya koyarken,
rapordan bu kurumun genellikle karakol olduğunu öğreniyoruz.1 6284 sayılı kanun da kadına yönelik şiddetle
mücadelede kolluk kuvvetlerine epey
yetki veriyor. Kadınların karakol uygulamalarına ilişkin rapordaki aktarımları Mor Çatı’yla yaşadıklarını paylaşan
birçok kadınınkiyle aynı ve çoğunlukla olumsuz. Haliyle uygulamaya iliş-

MOR ÇATI‘dan
kin aktaracağımız sorunlar çoktu
ama bir dokunduk bin ah işittik.
Görüşmemizde bir kere daha anladık ki yasanın sosyal hizmet
ayağındaki sıkıntıların kolluğun
çalışması üzerindeki etkisi büyük.
Polislerin sosyal çalışmacı rolünü
üstlenmek durumunda kaldığı bir
sistem ile karşı karşıyayız. Sosyal
hizmet sisteminin sağlıklı işlememesi kadınların kötü muamele
görmesi, eksik veya yanlış bilgi
almasına yol açarken, polis tarafından da gerekli tedbirler alınmıyor. İstanbul’daki her ilçede aile
içi şiddete ilişkin emniyet birimi
varken, her ilçede bir kadın dayanışma merkezi olmaması aslında
durumu ortaya koyuyor. Polisler
uygulamaya ilişkin sıkıntılarını
“Yalnız kaldık” diye ifade ederken karakola başvuran birçok
kadının da bu yalnızlığın bedelini ödemek durumunda kaldığını biliyoruz.
6284 sayılı kanunun şehrimizdeki
sosyal hizmet ayağını oluşturan İstanbul Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi
(ŞÖNİM) bir diğer ziyaret ettiğimiz
kurum oldu. ŞÖNİM’lere ilişkin kaygılarımızı ve uygulamaya ilişkin sorunları çeşitli toplantılarda dile getirmiştik.2 ŞÖNİM’lerin bitmek bilmeyen pilot uygulaması ve kısa sürede de
yaygınlaştırılamaması, SHÇEK’lerin
kapanması ardından bu kurumun danışma merkezlerinin verdiği destekten
kadınların yoksun kalacağına ilişkin

Kadınların karakol
uygulamalarına ilişkin
aktarımları Mor Çatı’yla
yaşadıklarını paylaşan
birçok kadınınkiyle aynı
ve çoğunlukla olumsuz
kaygımızı da haklı çıkardı. Şiddet yaşadığımızda “tek kapı sistemi” ile tüm
destekleri tek bir merkezden alabileceğimiz vaadiyle açılan bu merkezlerin,
bir kadın danışma merkezindense kurum müdürünün deyimiyle bir “organizasyon merkezi” olduğu aşikâr. Tek
kapının gerçekten Yeşilköy’de tek bir
kapı olması ise kurum tarafından bir
sorun olarak görülmüyor. İstanbul’daki
iki İlk Kabul Biriminin evrakları, meslek elemanlarının raporları, tüm tedbir
ve gizlilik kararlarının kaydı, sığınaklarda kalan kişilerin tüm yazışmaları,
çözülemeyen vakalar ile ilgili işlemler,
hastane yönlendirmeleri, harçlıkların
onayı, ALO 183 havuzuna düşen3 vakaların değerlendirilmesi bu merkezde
yapılıyor. Görüşmemizde bir organizasyon merkezi olarak ifade edilen bu
tek kapının İstanbul için yeterli görüldüğünü öğrendik. Kurum, yaşadıkları
en büyük sıkıntının çok fazla psikiyatrik vaka ile karşılaşmaları olduğunu
ifade ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni
bir çalışma başlattığını ve her ilçede ruh sağlığı merkezlerinin açılması
planlandığını da bu toplantıda öğrenmiş olduk. Erkek Konukevini sormak
hiç aklımıza gelmedi ama kurum müdürü bize genelde boş olduğu bilgisini
verdi. ŞÖNİM’ler aynı zamanda şiddet
uygulayan erkekler ile de çalışmayı
hedefliyor. İstanbul ŞÖNİM çalışanla-

rı bu deneyime sahip olmadığı için
böyle bir çalışma programı henüz
başlatılmamış. İlk kabul birimleri
ve sığınakların fiziki koşulları ve
verilen desteklere ilişkin tespit ettiğimiz sorunlar konusunda aldığımız
karşılık ise “Vaka bazında değerlendirme yapalım” oldu. Sığınakta kalan kadınlar ise kurumlardan destek
alırken böyle bir toplantıda “vaka”
olmak istemiyorlar. Şikâyetçi olmanın, aldıkları desteğin kesilmesine yol açmasından korkuyorlar.
Her gün 18 kadın ve çocuk, 80 yatak kapasiteli İlk Kabul Birimlerine
kabul ediliyor ve 15 gün içerisinde
bir sığınağa yerleştiriliyorlar. İstanbul’daki sığınak sayısını düşününce
kapasitenin yeterli olmasını anlamaya bizlerin matematiği yetmedi.
Mor Çatı’ya başvuran kadınların
deneyimleri de kapasitenin yetersiz
olduğunu gösteriyor.
Yerelde yaptığımız bu görüşmelerin
bir diğer ayağını ise belediyeler oluşturuyor. Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca sığınak açma
yükümlülüğünü birçok platformda kadın örgütlenmeleri olarak dile getirdik.
Belediyelerin mevcut sığınak uygulamalarındaki sıkıntılar gösteriyor ki sığınak çalışmasının dayanışma merkezi
çalışması ile birlikte ve koordineli yürütülmesi oldukça önemli. Bunun yanı
sıra, şiddet yaşadığımızda her zaman
sığınak ihtiyacı duymuyoruz ama her
zaman yargılanmadan dinlendiğimiz,
haklarımızı öğrendiğimiz, sosyal, psikolojik ve hukuki desteklere erişebildiğimiz kurumlara ihtiyaç duyuyoruz.
Kadın dayanışma merkezi ihtiyacını
öncelediğimiz belediye görüşmeleri
ise bir başka yazının konusu olsun.
Şimdiden haber verebiliriz ki görüşmelerin olumlu sonuçlarını hızlıca
gördük; iki belediyenin kadın dayanışma merkezi çalışmaları hızla ilerlerken
bir diğeri de yolda. Ortak bir dil kurabilmekte zaman zaman zorlansak da,
olumlu sonuçlar alabilmek bize bu iletişimi sürdürme gücü de veriyor.
(1)
Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü, 2014, s.162.
(2)
26-27 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Açısından ŞÖNİM’ler
Çalıştayı’nın Sonuç Bildirgesi bu kaygıları ve
tespitleri özetliyor http://www.morcati.org.tr/
tr/63-hukuk-sosyal-politika-ve-kadina-karsisiddetle-mucadele-acisindan-sonimler-kozalarcalistayi-sonuc-bildirgesi
(3)
ALO 183 çağrılarına ilişkin takip edilmesi, acil destek verilmesi gereken vakalar her ilin
bilgi havuzuna kaydediliyor. İstanbul ŞÖNİM de
İstanbul için olan başvuruları değerlendiriyor.
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Feministlere...

S

osyalist Feminist Kolektif olarak sekizinci
kampımızı 28-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Şile'de gerçekleştirdik. SFK deneyimini
feministlere açacağımız, budan böyle nasıl bir politik
hat ve nasıl bir feminist örgütlenme öreceğimizi tartışacağımız bir süreç yürütmeye de bu kampta karar
verdik. Bu süreçte Sosyalist Feminist Kolektif kurumsal adıyla yaptığımız tüm faaliyetleri durdurma ve bir
örgütlenme olarak SFK’yı dondurma kararı aldık.
SFK kendisini yedi yıl boyunca bütünlüklü bir politika yapmaya çalışan, devletten-sermayeden ve erkeklerden bağımsız bir örgüt olarak tarif etti. Bunun
yanı sıra kalabalık ve geniş bir örgütlenme modeline
dönüştü.
SFK’nın bu topraklarda feminist politikanın
odaklarından biri olmayı kotardığını söyleyebiliriz.
Pek çok kadını buluşturan, sokak mücadelesini canlı
tutmaya çabalayan bir deneyim oldu.
Ancak genel olarak son üç yıla yayıldığını tespit
ettiğimiz zaman dilimi, politik tıkanmalar yaşadığımız, örgütsel sorunlarla baş etmeye çalıştığımız,
duygusal kırılmaları da barından bir süreç oldu.
Her uzun soluklu mücadelede olduğu gibi biz de
tüm bu yedi yıllık deneyimde bazı ayrılıklar, uzaklaşmalar yaşadık. Her ayrılığın, uzaklaşmanın dayanışmamızı, feminist politikamızı eksilttiğini hissettik;
bu uzaklaşmaları anlamaya, sonraki süreçleri bu
durumları azaltacak şekilde örmeye çalıştık. Bazen
birbirimizi anladık, bazen farklı noktalara düştük...
Bu durumun bizi SFK’nın geleceğine ilişkin kolektif bir karar alma aşamasına getirdiğini gördük.
Aramızda farklı eğilimler ortaya çıktı. Bu eğilimleri
olabildiğince yansıtacak bir tartışma süreci de bu ihtiyaçtan doğdu.
Ayrılıklara, uzaklaşmalara rağmen feminist politika ve kadın kurtuluşu mücadelesinde birlikte olmaya devam edeceğimizi her zaman bildik, biliyoruz.
Peki ya bundan sonrası ?
Gelinen aşamanın SFK’ya özel olmadığına, ama
SFK’nın bir anlamda bütün feministlerin de deneyimi olduğuna ve tüm feministleri ilgilendirdiğine
inanıyoruz. SFK, özgünlüğü kadar, feminist örgütlenmelerde yaşanan sorunların çoğunu içinde barındırmasıyla da
önemli bir deneyimdi bizler için. Feminist hareket,
eleştirel tutumla kendini değerlendirme, deneyimleri
ışığında yeniden şekillenme ve birliktelik zeminlerini
yeniden güçlendirmeyi her zaman başardı.
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Örgütlenme tartışmalarını derinleştirerek, “nasıl
bir feminist politika ve ne tür araçlar?” sorularını feminizmin örgütlenmesinin çeşitliliği ile geçmiş
deneyimleri dikkate alarak değerlendirebilmenin
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tartışmaları iki
temel soru üzerinden yürütmenin anlamlı olabileceğine inanıyoruz “Bundan sonrasına ilişkin nasıl
bir feminist politika örmeliyiz?” ve “bunun için nasıl bir feminist örgütlenmeye ihtiyacımız var?” Tüm
feminist yol arkadaşlarımızla bir araya geleceğimiz,
feminist politika yapma biçimleri ve feminist örgütlenme modellerine dair yol gösterici tartışmaları
içeren ve feminist hareketi besleyen bir süreç olacağını umut ediyoruz.
Biliyoruz ki feminizm, örgütlü mücadele ile sınırlı
değil; aslolan kadın kurtuluş mücadelesinin sürekliliği.
Seçimler sonrası 4 aylık bir zaman diliminde
murat ettiğimiz biçim ve içerikte bir tartışma sürecini önümüze koyduk. Feminist yol arkadaşlarımızla birlikte 1 Kasım seçimleri sonrasında böylesi bir
tartışmayı kolektif olarak yürütmeyi planlıyoruz. Bu
sürecin kendi iç dinamikleri hepimizi nereye getirir?
Şimdiden yanıtını verebileceğimiz
bir şey değil. Politik farklılıkları netleştirmenin;
farklı da olsak, ayrı da olsak, birlikte güçlü bir kadın
kurtuluş mücadelesini yürütebilmemize önayak olacağına inanıyoruz.
Tartışma sürecini örgütlemek, tartışma konuları
ve sorularını belirlemek için bir komisyon oluşturduk. Komisyon, bu tartışma sürecini yapılandırmak,
örgütlemek, internet gibi farklı tartışma platformlarını oluşturmak, tartışmaları derlemek gibi sorumluluklar üstlendi.
Bu süreci şimdilik bahsettiğimiz iki başlık altında
planladık: Öncelikle tartışma takvimini ve başlıkları oluşturabilmek için önerilerinizi, tartışmaları
zenginleştirecek sorular, metinler ve yazılı görüşleri
bize iletmenizi diliyoruz. İkinci olarak; bu tartışmayı
yüz yüze örebilmeyi amaçladığımız kadar, fiziki olarak tartışmalara katılamayacak kadınları da sürece
dahil edebilecek mekanizmalar (blog, web sayfası...
vs gibi) örgütlemeyi hedefliyoruz.
Umuyoruz ki tartışma hedefimiz karşılık bulur ve
birlikte etkili, verimli bir süreç yaşayabiliriz.
Dayanışmayla...
Sosyalist Feminist Kolektif

Kamp Armen, Ermeni halkına iade
edilmedi hâlâ!

Dozerlerin önüne dikilenler yıkımı durdurmuş, kampta yeni bir yaşam
kurmaya başlamıştı

B

Beyhan Demir

u yazı planlandığında Mor Çatı
“Mor Muhabbet”ini Kamp
Armen’de yapmaya karar vermiş, Ayşe Gül Altınay ve bendenizi
"1915-2015: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Nasıl Düşünebiliriz?" ve
"Kamp Armen, tarih ve mücadeleleri,
bir kadın perspektifi" gibi konuları konuşmak üzere, kadınlarla birlikte Kamp
Armen’e davet etmişti. Yaklaşık 30 kadın
Kadıköy’de 130 numaralı otobüse doluşmuş, hep birlikte şoförün şaşkın bakışları
altında kampta inerek kızkardeşler arasında yapmıştık Mor Muhabbetimizi.
Çok da güzeldi, çünkü Kamp
Armen’di bu konuşmanın mekânı ve hafızayı tazelemek; kadın olmakla, şiddeti
konuşmakla, şiddetin türlerine dair fikir
yürütmek ve ardından deneyim aktarmakla çok yakından ilgiliydi.
Ayşe Gül Altınay “1915’te çöllere
doğru zulüm ve işkence altında yürüyenler çoğunlukla kadınlar ve çocuklardı aslında (çünkü erkeklerin çoğu çoktan öldürülmüştü)” derken hafıza ve şiddetin aktarımıyla ilgili yeni şeyler öğreniyorduk;
akademide soykırım çalışmalarında toplumsal cinsiyet bakış açısının ve aslında o
tarih içerisindeki kadınların görünürlüğünün ne kadar önemli ve ne kadar az olduğunun bahsi de bizi düşünmeye itiyordu.
Düşünme mekânımızın Kamp Armen
olmasının bir anlamı vardı. Ne de olsa
Rakel Dink, Silva Özyerli, Besse Kabak,
Hrant Dink’in de aralarında olduğu 1500
civarında Ermeninin çocukluğuydu bu
kamp.
Hrant’la Rakel’in tanıştığı, çocukların birlikte yaşamayı, üretmeyi, dillerini,
dayanışmayı öğrendikleri bu kamp; egemenlerin “terörist yetiştiriyor” diyerek
kurucusu Hrant Küçükgüzelyan’a işkence etmelerine de sebep teşkil ediyordu.
Kampta kalan çocuklar için burası,
ürettikleri yumurtaları satıp o parayla
bakliyat aldıkları, bahçedeki havuzda
nilüfer yetiştirdikleri, başlarındaki ustalarla harcını kendilerinin kararak inşa
ettikleri yerken; egemenler için 1936
Beyannamesi’ne dayanılarak Gedikpaşa
Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı tarafından parayla satın alınmış olan arazinin
önce kapatılması, sonra satılması anla-

mına geliyordu.
Yani aslında biz Mor Muhabbetimizi, zaten bizim olan bir yeri “bugün yine
bize verin” demek için işgal ettiğimiz,
yarısı yıkık bir kampta yapıyorduk.
Kampın yarısı yıkıktı evet. 6 Mayıs
2015 sabahı dozerler dayanmış, bir kısmını yıkmıştı. Sonra dozerlerin önüne dikilenler yıkımı durdurmuş, kampta yeni
bir yaşam kurmaya; kadın, erkek, genç,
yaşlı birarada yaşamanın çok kimlikli halini ete kemiğe büründürmeye başlamıştı. Kimilerinin deyimiyle “Ermenilerin
Gezisi”ydi başlayan.
Reflekslerimiz vardı; ihtiyaç listesi
oluşturmaktan tutun da, kampın temizliğinin kolektif yapılmasına, yeme-içmenin hep birlikte adil ve eşitçe düzenlenmesine, cinsiyetçi, homofobik tavır ve
davranışların hoşgörülmeyeceğine dair
önkabullerimiz vardı.
Tüm bu önkabullere rağmen sorunlarımız ve sıkıntılarımız elbette oldu ve
muhakkak ki olmaya devam edecek.
Ne de olsa toplumsal cinsiyet rollerini
kampa girerken kapıda bırakamıyorduk
hiçbirimiz. Hele ki rolün büyük kısmını
ellerinde tutan erkekler için bu daha da
zordu. Kim vazgeçer ki elindeki güçten?
Beraber direnirken tartışmak daha
zor, cinsiyetçilik daha da sinsi.
Kamptaki kadınlar, erkekler, lgbti
bireyler olarak birlikte direnirken zorlandığımız anları yaşam içerisinde gördükçe müdahale ettik. Önyargılarımızı
yeri geldikçe tartıştık. Kampta sıklıkla
etkinlikler olması, bu konuların teorisini
tartışmayı kolaylaştırdı. Ama kampın sürekli sakinleri için “ev içi emek” burada
da mevcuttu.
Gey arkadaşlarımızla konuşurken
yüzüne bakamayan heteroseksüel erkek
arkadaşlarımızı tartıştığımız kadar, buz-

dolabında içinde bir kaşık yemek kalmış
koca tencerenin dibindekinin hayvanlara
ayrılması, tencerenin yıkanması, buzdolabının periyodik olarak temizlenmesi
gibi konuların -tahmin edeceğiniz gibifark edenlerinin hep kadınlar olmasını da
tartıştık.
Yattığımız çarşaflar, kullandığımız
tuvaletler, kişisel bakımımız, çamaşır ve
bulaşık yıkayıp yemek yapmak, evinde
bunlarla belki de hiç yüzleşmemiş pek
çok kamp sakini için mühim birer konu
haline geldi.
Kamp bize, birarada yaşarken bu konuları nasıl tartışacağımızı bir kez daha
öğretti. Sofrayı beraber kurarken konuştuğumuz gibi, bahçeyi temizlerken kavga da ettik. Ama en nihayetinde hepimiz
“Bu daha başlangıç mücadeleye devam”
diye hâlâ aynı şeyi söyleyebiliyorsak ve
hâlâ eşitlik ve özgürlük mücadelesi veriyorsak, erkeklik ve kadınlık halleri sadece kamp bize verilene kadar değil verildikten sonra da o ceviz ağacının altında
daha çooook konuşulacak demektir…
Not: Yazının planlandığı zaman ile
yazılmaya çalışıldığı zaman diliminde
(165 gün) Kamp Armen hâlâ Ermeni halkına, gerçek sahiplerine, iade edilmedi.
Direniş sürmekte…
Kampa uğramış pek çok kadın ve
erkek arkadaşımız Ankara’ya barış mitingine gitti, kimisi yaralandı, kimisi dönemedi oradan. Cenazelerine yetişmeye
çalıştık buralarda. Taziye çadırlarında
ağladık. Kampın bahçesinde hüzünlenip
andık her birini tek tek…
Suruç’ta öldürülen kardeşlerimiz
adına kamp bahçesinde fidan dikmiştik
biz. Her bir fidan daha çok arkadaşımızı
hatırlatacak artık bize, dayanmak, unutmamak, unutturmamak için o fidanları
büyütmek boynumuzun borcu…
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Feminist sanatçılar vardır!
"Yüz yıl sonra kadınların sıradan hayatını, fasulye ayıklarken neler düşündüklerini,
köşeye sıkışmışlığını anlamak isteyenler oyunlarımı okuyacak."

8

Söyleşi: Tuğçe Eda

Mart 2011'di sanırım. Okulum
bitmiş ve Eskişehir’den yeni gelmiştim. Orada başladığım kadın
oyunları çalışmalarıma İstanbul'da devam etmek istemiştim, ama gel gör ki
feminist tiyatro yapan kadınlar kimlerdi ve neredeydiler?
Uzun uzun araştırdım, soruşturdum ama feminist tiyatro yapan kimseye ulaşamadım. Sonra nasıl olduysa
Zeynep'i buldum. Zaten önceden bildiğim bir oyuncuydu. Mail attım. Tanışmamızsa şahane bir günde oldu.
Kadıköy’deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi bitiminde tanıştık. Tanıdıkça ve oyunlarını izleyip okudukça
hayranlığım arttı. Oyunculuğu, kalemi,
sanatı ve elbette ki feminizmiyle siz de
Zeynep Kaçar’ı yakından tanıyın istedim.
Kendini ne zamandır feminist
olarak tanımlıyorsun, nasıl feminist
oldun?
Sanırım kendimi bildim bileli feministtim. Çocukken bile. Ama tiyatroyu
kurduğumuz yıl, yani 2000'de kendimi
tanımlarken “feministim” dediğimi hatırlıyorum.
Dizi sektöründe de çalışan bir
oyuncusun. Sektörün kadınlar açısından nasıl zorlukları var? Sektörün kadınlardan beklentisi nedir?
Dizi sektörü tüm çalışanları için
zorludur. Çok uzun çalışma saatleri,
işi yetiştirme stresi, üst-ast ilişkileri,
patron-çalışan ilişkileri, kanal-yapımcı ilişkileri derken beklemediğimiz
bir anda kendimizi gereksiz bir stresin
içinde bulabiliriz. Ama artık orta yaşlara gelmiş bir kadın oyuncu olarak,
göreceli olarak rahata erdiğimi düşünüyorum. Genç kadın oyuncular için
çok daha yıpratıcıdır set ortamı. Hep
güzel ve role hazır olmak, bağıran çağıran asabi bir yönetmenle baş etmenin
yöntemlerini geliştirmemiş olmak, orta
yaşlı erkek oyuncuların sevimsiz ve
gizli tacizlerine maruz kalmak...
Öte yandan kamera arkasında çalışan kadınlar açısından hayat daha da
zordur. Çünkü ezilme ve özellikle sözlü tacize uğrama ihtimaliniz her saniye
havada asılı sizi bekler.
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Oysa dünya garip
düşünen, tuhaf fikirleri
olan, aykırı sorular
soranların itildiği
köşelerde ürettikleriyle
ilerler. Bilim ve sanatın
motoru ortalama aklın
çok uzağında durmakla
harekete geçer
Oyunların yalnızca Türkiye'de
oynanmadı. Yurtdışında edindiğin
tecrübelere dayanarak kadına ve sanata diğer ülkelerin bakışı nasıl?
“Diğer ülkeler” tabii çok geniş bir
tanım. Avrupa'da kadınlar bizim hâlâ
kazanmaya çalıştığımız hakları çoktan elde etmişler. Özellikle İngiltere'de
kadınlar çok mücadele etmiş. Gerektiğinde çok yırtıcı olmuşlar. İsveç zaten
bambaşka bir dünya. Orada artık bizim
algımızın dışındaki sorunlarla uğraşıyor kadınlar. Almanya, Avusturya ve
bahsettiğim ülkelerde sanat yapmak
yine direnç gerektiren bir süreç. Ama
devlet desteği, sponsorluk sistemi bize
göre epey ileride. Ayrıca her tiyatro ça-

lışanı emeği karşılığında ücret alıyor.
Amerika'da durum biraz daha farklı.
Amerika'da fon veya sponsorluk bulmadan bir iş yapılamıyor. Tabii küçük prodüksiyonlardan bahsediyorum.
Broadway endüstrileşmiş durumda.
Avrupa ve Amerika'da sanat özellikle Türkiye ile kıyaslarsak neredeyse
hayati bir ihtiyaç. Bu elbette bu ihtiyacı
uyandıracak eğitimler sayesinde. Kadınlara gelince, bizden çok daha özgür
ve dayatmalardan uzak yaşıyorlar. Yine
de bu, hâlâ mücadele etmedikleri anlamına gelmiyor.
Türkiye'de sanatçıların, senin,
değerinizin bilindiğini düşünüyor
musun? Bu ülkede kendini ve yaptığın işi ne kadar kıymetli görüyorsun?
Türkiye, insanına hayatı zehir etmeyi sever. O yüzden sadece sanatçıların
değerinin bilinmediğini söyleyemem.
Bütünden ayrı düşünmek doğru olmaz.
Ama özel anlamda sanatçılar elbette
hak ettikleri karşılığı bulamıyorlar. Bu
hem maddi hem manevi doyumla sağlanır; emeğinin karşılığını alabilmek ve
yaptığın işin değerinin anlaşılması.

Ve temsil edilen her şey
ister istemez kabul görür.
Hep böyle olmuştur. O
yüzden temsil ediliyor
olmayı çok çok önemli
buluyorum
Ben yaptığım işi çok kıymetli buluyorum. Bugünün Türkiye’sinde kadın
olmayı anlatıyorum. Yüz yıl sonra bu
çirkin binalar, bu çirkin politikalar, hiçbirimiz kalmayacağız ama oyunlarım
burada olmaya devam edecek. Kadınların sıradan hayatını, fasulye ayıklarken neler düşündüklerini, acılarını, köşeye sıkışmışlıklarını anlamak isteyen
birileri oyunlarımı okuyacak. Kendinden yüz yıl önce yaşamış kadınların
düşüncelerine erişmek çok ilginç olsa
gerek. Biz ne yazık ki o kaynaklarla hiç
karşılaşmayacağız.
Öte yandan kadının gündelik hayatını, can sıkıntısını; klişeleri sanata dönüştürmeyi de önemli buluyorum. Yeterince erkek kahraman gördük, okuduk.
Onların buhranlarını ezbere biliyoruz.
Biraz da evin içinin ve kadın kalbinin
sesini duymaya ihtiyacımız var.
Kendimi kıymetli bulma meselesine
gelince, her insan kadar yer kaplıyorum. Her insan gibi bir şeylerle meşgulüm. Herkes gibi geçip gidiyorum.
Neden kadın oyunları yazıyorsun?
Çünkü ben bir oyun yazarıyım ve
kadınım. En iyi bildiğim şeyi yapmaya
çabalıyorum.
Kadına yönelik şiddetin ve ezilme
biçimlerinin sona ermesi, kadınların
daha görünür olması için sanatın nasıl bir işlevi vardır?
2000 yılında ilk profesyonel feminist tiyatroyu kurduğumuzda açık bir
biçimde küçümsendik. En iyi tabirle
umursanmadık. Ama aradan geçen 15
yılda İstanbul'da 200'den fazla alternatif tiyatro kuruldu. (O zamanlar alternatif tiyatro sayısı beşi geçmiyordu.)
Ve şimdi herkes kendi acısının sözünü
söylüyor. Eşcinseller, Kürtler, kadınlar,
Çingeneler. Tüm ötekileştirilenler. Bu
bir temsiliyettir. Ve temsil edilen her
şey ister istemez kabul görür. Hep böyle olmuştur. O yüzden temsil ediliyor
olmayı çok çok önemli buluyorum. Ve
sahnede kadını merkeze almak, kadın
sanatçıların üretken olmaları, işin içinde eşit yerlerde durmak dev adımlardır.
Muhafazakârların sanattan bu kadar
korkmalarının geçerli nedeni bu temsi-

ise Didem Madak. Onu özellikle kız
çocukluğunun dünyasını anlattığı için
çok seviyorum.

liyet meselesidir.
"Var Olmayan Ayşe'nin Muhteşem
Maceraları" adlı oyununda hem çok
gülmüş hem de oyunun sonunda, yaşadığımız şeyleri sahnede görünce çok
ağlamıştım. Çok tuhaf bir duygu yoğunluğu ve çok farklı bir andı benim
için. Bunu nasıl başarıyorsun? Oyunlarında kadına dair gerçekleri trajedi
yerine komedi ile anlatıyorsun. Neden?
Trajedi biçiminde yazdığım iki oyunum var. İkisi de gerçek olaylardan
yola çıkarak kurguladığım oyunlar.
Onları o biçimde yazmam şarttı. Çünkü gerçek bir acıyı hafife alamazsınız.

Yeterince erkek kahraman
gördük, okuduk.
Onların buhranlarını
ezbere biliyoruz. Biraz
da evin içinin ve kadın
kalbinin sesini duymaya
ihtiyacımız var
Ama diğer oyunlarımın ironik bir dili
ve kurgusu olduğu doğru. Kendimizle,
yani kadın olma haliyle, erkeklikle yani
erkek olma haliyle, klişelerle, sıkışmışlıklarla oynamak, her şeyi bir şakaya
dönüştürmek, dili hafifletmek anlamayı
kolaylaştırıyor. Seyirci için acıdan kaçınmak ve hafifletilmiş bir gerçeklikle
yüzleşmek daha cazip. Ağlanacak halimizin ya da demir leblebinin üzerini
şekerle kaplayıp öyle sunuyorum diyebilirim.
En sevdiğin, seni etkileyen, hayatını değiştiren bir yazar, roman, kahraman var mı?
Ben bir romanseverim. Hayatımın
çeşitli dönemlerinde çok etkilendiğim
pek çok roman ve yazar oldu. Ahmet
Hamdi Tanpınar, İhsan Oktay Anar,
Italo Calvino, Umberto Eco, Virginia
Woolf çok sevdiğim yazarlar. Şairim

Bir yazında şöyle diyorsun: "Sırf
kadın olduğum ve kadınları anlattığım için yok sayılmanın öfkesi benimki." Kimler tarafından, nasıl yok
sayıldın?
Açıkçası bir oyun yazarı olduğum
için kadınları yazıyorum. Feminist olduğum için oyun yazmıyorum. Feminizm tüm hayatımı kapsıyor. Onu işimin dışında tutamam. Erkek bir oyun
yazarı olsaydım erkekleri yazardım.
Bu maço dünya görüşümü yaymayı
amaçladığım anlamına gelmezdi. İçinde bulunduğum cinsiyetin kalbiyle,
ruhuyla yazmak doğal bir davranış.
Kadın doğam bana bunun böyle olması gerektiğini söylüyor. İşimi elimden
geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum.
Tüm malzemeyi doğru kullanmaya,
doğru bakmaya, her sanatçı gibi gerçekten sanat olan bir şey üretmeye
çalışıyorum. Oysa kadını anlatıyor
olmak diğer tüm sanatsal değerlerin
yok sayılmasına neden olabiliyor. Ve
çünkü kadını anlatmak hâlâ bu ülkede
'normal', 'olağan' olanın dışında tutuluyor. Ya da bilmiyorum, belki feminist oyun yazarı denince, her oyunumda erkekleri kesiyorum sanıyorlar.
Ana akım tiyatroda, aileyi kutsamak,
padişahları övmek, erkeğin buhranlarına tapınmak gibi konular hâlâ geçerliliğini koruyor. Eh, feminist bir yazar bu
konularla ancak dalga geçebilir. Kutsal
aileyi, erkekliği eleştirmek de bizim payidar muhafazakârlığımızı incitir.
AKP'nin politikaları her birimizin hayatını doğrudan etkiliyor. Sen
bir sanatçısın. Peki seni, hayatını
nasıl etkiledi? Yaşadığın zorluklara
rağmen yazmaya, oynamaya devam
edecek misin?
Pes edecek olsaydım, AKP'den önce
pes ederdim. Bu ülke ortalama olanın
dışında olan her şeyden nefret eder.
Hep etmiştir. Şimdi daha da şiddetle
ediyor. Ortalama zeka, standart aile, tanımlı meslekler, çoğunluk dini... Bunların dışına çıktığınız anda sizi acayip
sürprizler bekler bizim buralarda.
Oysa dünya garip düşünen, tuhaf
fikirleri olan, aykırı sorular soranların
itildiği köşelerde ürettikleriyle ilerler.
Bilim ve sanatın motoru ortalama aklın
çok uzağında durmakla harekete geçer.
Ben de kendi kapasitem içinde yazmaya, oynamaya, üretmeye devam etmeyi planlıyorum. Zaten yapacak daha
iyi bir işim yok bu dünyada.
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Kaybettiğimiz Zeliş’imizi bir yerlerde
bulmak
Kendi meşrebince devrimci duruşu, büyük laflar sarf etmesinden değil, kamusal
alanda lezbiyen görünürlüğünün bayrağını hep en önde taşımasındandı

B

Sezen Yalçın

aşlaması da bitirmesi de çok zor
bir yazı bu. Öyle bir kadına yazılıyor ki ne başı var ne de sonu.
Yolunun kesiştiği herkesi bir yerinden yakalayan, kendinden verebileceği ne varsa
uzak yakın demeden herkesin önüne teklifsizce serebilen bir kadına. Artık aramızda olmadığı için günlerce içimizin yandığı
ama bize bıraktıklarıyla hayatımızdan hiç
eksilmeyen Zeliş’imize… Bu yazı veda
yazısı da değil, Zeliş portresi de değil.
Belki biraz teşekkür, biraz da söylenmese
eksik kalacaklar…
Bir canı kaybetmek her zaman zor
elbet ama o giden can en toz duman zamanlarda bile nefrete, devlete, erkeklere
karşı mücadeleyi bir an olsun bırakmamış, inandıklarını bağırmaktan asla geri
durmayan gencecik bir kadınsa, onunla
birlikte kendinizden de bir şeylerin yitip gittiğini hissediyorsunuz. Birlikte
slogan atamayacağınız onlarca eylem
gelip geçiyor hayalinizden. Anlattığı her hikâyeyi hayatının en heyecanlı
hikâyesiymişçesine gözlerini kocaman
açıp ellerini kollarını sallayarak anlatışını
unutmamak için birlikte olduğunuz toplantıları yokluyorsunuz hafızanızda.
Etrafındakilere cesaret bulaştıran bir
hali vardı Zeliş’in. Gezi’de karşıma ge-
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çip, son derece sıradan bir isteği dillendirir
gibi rahat ses tonuyla; “Şu eldiveni alıp
polisin attığı gaz fişeklerini geri atabilir
misin?” diye sorarken herkesi kendi gibi
gözü kara zannettiğini fark etmiştim. “Delirdin herhalde, yapamam ben Zeliş” dediğimde kocaman gülümseyip “İyi o zaman
sen yanımda dur” cevabını verdiğinde pes
etmeyeceğini anlamıştım. Kendim yapamayacaksam da en azından işin ucundan
tutacaktım. 8 Mart gece yürüyüşünde yağmurun altında kendisinden bir kafa boyu
uzun polise sessizce ama dimdik bakarak
isyan eden kadın hiç pes eder miydi?
Kime sorsanız söyler; LGBTİ mücadelesinin bugüne kadar kat ettiği yolun hemen her adımında emeği vardır Zeliş’in.
Onur Haftası’nın yaklaştığını çoğumuz
Zeliş’in panik hallerinden anlardık; lolipop
yazılmasından programın basılmasına,
bayrakların siparişinden parti mekânının
ayarlanmasına kadar elini atmadığı işte
hatırı kalıyordu belli. Hareketin en kıdemli emekçilerinden olsa da kendini emekliye ayırmaya hiç niyeti yoktu.
Kendi meşrebince devrimci duruşu,
büyük laflar sarf etmesinden değil, kamusal alanda lezbiyen görünürlüğünün
bayrağını hep en önde taşımasındandı. Bu
meselenin hâlâ politik güncelliğini koruduğunu düşününce, Zeliş’in yıllar önce
yönetmenliğini yaptığı “Beyaz Atlı Prens

Boşuna Gelme” belgeseliyle eşcinsel ve
biseksüel kadınların görünürlüğüne dair
söylediği radikal söz kadar, girdiği bütün
çevrelerde açık lezbiyen kimliğine bastıra bastıra sahip çıkmasıyla da yüzünü hiç
görmediği yüzlerce kadına dokunduğuna
eminim. Aramızdan ayrılmasından kısa
bir süre önce onun da içinde olduğu bir
grup lezbiyen biseksüel feminist bir araya
gelerek başladığımız tartışmalarda tekrar
tekrar ortaya çıkan derdimizin hâlâ görünmezlik olması, Zeliş’in yıllardır aşındırdığı yollarda bizim de gidecek çok mesafemiz olduğunu gösterdi.
Zeliş’in tanıştıkları ilk lezbiyen olduğunu söyleyen bu kadar çok insanın olmasının bir sebebi onun Lambda’nın daimi
nöbetçilerinden olmasıysa, en az onun kadar önemli bir diğer sebebi de uzun yıllar
boyunca LGBTİ hareketi içerisinde eşcinsel kadınların görünürlüğünün çok sınırlı
olmasıdır. Bu yüzden, Zeliş’in kimliğine
ve bedenine sahip çıkma biçimi, son yıllarda LGBTİ camiasının içinde giderek
görünürlük kazanmaya başlayan eşcinsel
ve biseksüel kadınlar için hiç azımsanamayacak bir direniş.
Kadınlara, cinselliğe ve aşka dair her
daim söyleyecek sözü, lafını sakınmadan
edeceği bir sürü kavgası varken, yanlış
saniyede yanlış yerden geçen bir arabanın içerisinde olduğu için hayatının yarıda
kalmasına aklımız ermedi bir süre. Çanakkale-İstanbul yolu bize çok uzun geldi.
Ölüm belki de o kadar korkunç değildir,
Zeliş gittiyse vardır bir bildiği dedik sonra.
Zeliş’imizi uğurladıktan sonra sık sık
karşılaştım onunla, neredeyse dile gelecek bir enerjiyle baktığı birbirinden deli
fotoğraflarında, hayattayken dokunup
güç verdiği insanlarda, derdi de dermanı
da kendisinde aradığı şarkılarında… Zeliş olmak denen hale yakınlaşmaya çalıştım. Hepimizin içinde biraz Zeliş vardı
galiba. Mücadeleye devam etmenin bir
anlamı olduğunu hatırladım. Birilerinin
gidişiyle kedere gömülmek hiç Zeliş’e
göre olmazdı, onun istediği biçimde onu
anmak; umudumuzu, heyecanımızı, isyanımızı aşkla çoğaltarak olurdu ancak.
İşte bu yüzden Zeliş’in bıraktığı yerden,
hep birlikte, her zamanki gür ve neşeli
sesiyle; “bu daha patlangaç, mücadeleye
devam!”

Adı üstünde; lezbiyen biseksüel
feministler*
Niyetimiz cinsel yönelimimizi saklamak yerine, gururla söylediğimiz
bir dünya yaratmak

L

ezbiyen biseksüel feministlerin
örgütlenme hikâyesi, ‘artık yeter’
dediğimiz bir boğulma anı ile başladı. Memlekette 20 yıldır mücadele veren
LGBTİ hareketinin görünürlüğü son 10
yılda epey artmış olsa da, feminist hareketin tarihi çok daha eskiye uzansa da,
yıllardır bu iki hareket içinde, daha birçok
muhalif alanda ve her yerde var olan bizler, görünürlük sorununu bir türlü aşamıyorduk ve özgül deneyimlerimizi/meselelerimizi konuşabileceğimiz bir zeminin
eksikliğini hissediyorduk.
Her sene Onur Yürüyüşü’ne kendi
varoluşumuzu kutlamak için binlercemiz
katılsa da çoğunlukla gayleri desteklemek
için gelen heteroseksüel kadınlar olarak algılanıyorduk. Bu yılki Onur Yürüyüşü’ne
yapılan polis saldırısını protesto etmek
amacıyla 14 Temmuz’da Kadıköy’de
‘Lezbiyeniz Biseksüeliz Feministiz Hizaya Gelmiyoruz’ pankartıyla bir yürüyüş
örgütledik. Heteroseksüel varsayıldığımız herhangi bir LGBTİ ya da feminist
eylemde bulunmaktan çok farklıydı bu
bizim için. Bu yürüyüşte ilk kez “Biz de
varız, buradayız,” demiş olduk. Yıllardır
Kadıköy’de yaşayan bir arkadaşımız, “20
senedir bu sokaklarda ‘ben lezbiyenim!’
diye bağırarak yürümek istiyordum, en
sonunda bunu yaşadım, çok mutluyum,”
diyerek yürüyüşe dair hislerini anlattı.
Grubumuzun ismini Lezbiyen Biseksüel Feministler koyduk; aramızda bu ismi
fazla doğrudan bulanlar da oldu, grubun
ismini koymayı unutmuşuz gibi olmuş diyenler de… Ama bir yandan da lezbiyen,
biseksüel olduğumuzu lafı dolandırmadan
bas bas bağırmak istiyorduk.
Bu ismin, kimliklere sığmayan, kendisini herhangi bir kimlikle tanımlamayanlar için sınırlandırıcı olma ihtimali
üzerine de tartıştık. Ama bu ismin içerdiği
sözcüklerin ötesinde, cinselliği kimliklere
kapatmayan, tek tip ve natrans bir feminizmi dayatmayan, cinsellik konuşmak ve
örgütlenmek için deneyimi şart koşmayan,
burada örgütlenme ihtiyacı ve hevesi olan
herkesin kendisini rahat hissederek istediği kadar konuşabileceği bir ortamı birlikte oluşturmanın yollarını arayan bir grup
olma arzumuzun gücüne inanarak ismimizin böyle kalmasına karar verdik.
Kadıköy’deki eylemimizden bu yana

düzenli olarak bir araya gelerek, büyük
teorik lafların altında ezilmeden, bilinç
yükseltme benzeri toplantılarla deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Buralarda, örneğin,
uzun süredir LGBTİ ya da feminist politika yapanlarımız da dahil olmak üzere,
lezbiyen kelimesinin çoğumuz için nasıl yüklü bir kelime olduğunu fark ettik.
Küçük yaşta sapıklıkla bir arada duyduğumuz bu kelimeyi yıllarca reddetmiştik
belki, kadınlardan hoşlandığımızı bilsek
de. Kimimiz için bu kelimeyle barışmak
uzun zaman aldı. Üstelik küçükken Zeki
Müren gibi bir rol modelimiz de olmamıştı. Zeyna’ya duyduğumuz hayranlığın lezbiyen arzuyla ilgisini kavrama sürecimiz
zorlu geçti. Ama biz, tüm bu acılardan ve
öfkemizden bir özgürlük hikayesi çıkarmak istiyoruz. Niyetimiz cinsel yönelimimizi saklamak yerine, gururla söylediğimiz bir dünya yaratmak.
Heteroseksizmle mücadeleyi erkek
egemenliği ile mücadeleden ayrı tutamayacağımız için de feministiz. Kimlik politikasını önemli görmekle birlikte, bize
özgü ezilme biçimlerinin erkek egemen
sistemle nasıl iç içe geçtiğini anlatmadan
özgürleşemeyeceğimizi
düşünüyoruz.
Heteroseksizmin ailede, devlette, okulda,
patriyarka ile ittifak kurarak hayatlarımızı nasıl sınırlandırdığını deşifre etmek
istiyoruz. Heteroseksüelliğin yalnızca
cinsel arzu ve pratiklerle ilgili bir mesele değil, kadın emeğinin ve bedeninin
sömürülmesi, iktidarın ve kaynakların
paylaşımı ile derinden bağlantılı bir kurum olduğunu düşünüyoruz. Erkeklerin
bedenimize, emeğimize, kimliğimize,
cinsel yönelimimize el koymasına izin

vermeyeceğiz.
Hem LGBTİ hareketin hem feminist
hareketin parçasıyız; hem LGBTİ hareketten hem feminist hareketten çok şey öğreniyoruz; ve her iki harekete hem eleştirilerimiz var, hem de katkılarımız olacağını
düşünüyoruz.
Cinselliği erkek tatmininden ibaret
gören yaklaşım ile heteroseksizm arasındaki ilişkiyi düşünmeden cinselliğin
politikasının yapılamayacağını düşünüyoruz. Lezbiyen pornolarda son anda ortaya çıkan büyük penisli erkekler olmadan da orgazm olabileceğimizi söylemek
için de örgütleniyoruz. Kadın kadına aşk
çok güzel, gelin, kadınlar arası aşkı ve
dayanışmayı birlikte örgütleyelim, diyoruz. Kendi alt kültürümüz üzerine daha
fazla söz üretmek istiyoruz; lezbiyen ve
biseksüel şairler, oyuncular, pop starlar,
politikacılar hakkında artık yalnızca gettolarımızda değil, yayınlarımızda, sosyal
medyada konuşmak istiyoruz. Sokakta
eylemlilik üretmekle beraber, kültürel
ve sosyal hayatın her alanında daha çok
görünür olmayı hedefliyoruz.
Not: Bu yolculuğa başlarken, yani çok
kısa bir zaman öncesine kadar, Zeliş de
aramızdaydı. Zeliş, lezbiyen ve feminist
bir kadın olarak yıllardır hem feminist
hem LGBTİ mücadelenin önünde yer aldı.
Çoğumuzun harekete girince ilk tanıştığı
insanlardan oldu; kimimiz ona aşık olduk,
kimimiz hayran, kimimiz en yakın dostlarından… Çoğumuzda emeği olan, her
şeye gücü yeten bir kadın olarak bize ilham vermeye devam edecek.
(*)

Lezbiyen Biseksüel Feministler
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BELLEK

Savaşa, milliyetçiliğe, ırkçılığa ilk karşı çıkanlar kadınlardı:

Arkadaşıma Dokunma!*
Arkadaşıma Dokunma, memlekette ırkçılığa karşı
ilk sivil girişimdi ve bir kadın hareketiydi

E

Ayşe Günaysu

n sonda söylenecek şeyi ilk başta söyleyeyim mi? Arkadaşıma
Dokunma, Türkiye’nin ırkçılığa
karşı ilk bağımsız kadın girişimiydi.
Ama durun, o kadar da değil. Arkadaşıma Dokunma, kadın ya da erkek,
Türkiye’nin ilk ırkçılık karşıtı bağımsız
inisiyatifiydi.
Yani, toparlarsak, Türkiye’de ırkçılığa karşı ilk kolektif karşı çıkışı Arkadaşıma Dokunma kampanyasıyla kadınlar
örgütledi.
Yıl 1994. Feminist hareketten ve
insan hakları mücadelesinden birbirini
tanıyan bir grup kadındık. Neredeyse
hepimiz sosyalist gelenekten geliyorduk
ve çoğumuz üyesi olduğu eski sosyalist/
komünist partileri, devrimci örgütleri
benzer nedenlerle terk etmiştik.
Kürt illerinde gözaltında kayıplar,
faili meçhuller, köy boşaltıp yakmaların yıllarıydı. Siyasi arenada Demokrasi
Partisi’nin (DEP) yalnız kaldığı ve ağır
saldırı altında olduğu yıllardı.
İlk bir araya gelmemiz unutulacak
gibi değil: 4 Eylül 1993’te Mardin DEP
milletvekili Mehmet Sincar faili meçhul cinayetleri araştırmak üzere gittiği
Batman’da vurularak öldürülmüştü.
Sincar’ın cenazesi için Ankara’ya gelen
otobüslerin aranması sırasında, nüfus
cüzdanlarına bakılıp Kürt olanların polis
tarafından otobüslerden indirilmesi üzerine, bırakın interneti, cep telefonlarının
bile olmadığı günlerde, bir gece, sadece birkaç saat içinde ev telefonlarımız
üzerinden örgütlendik ve 104 kadından
imza toplayarak 9 Mart 1994’te Cumhuriyet gazetesine bir ilan verdik. “Biz
Kürt olmayan kadınlar, nüfus kağıtlarımızın bize verdiği ayrıcalıktan utanç
duyuyoruz.” İlk kez bu memlekette “çoğunluktan olmanın ayrıcalığı”ndan ve
“utanç”tan bahsediliyordu.
Peki neden yalnızca kadınlardık?
Çünkü girişimin başını feministler çekiyordu ve feministler dışında ırkçılıkla,
ayrımcılıkla ilgilenen başka bir muhalif
çevre yoktu. Daha mikro düzeyde devam
edeyim: içinde erkeklerin de olduğu bir
grup, böyle bir konuda, hem de birkaç
saat içinde bu ilanı çıkaramazdı. Uzun
toplantılar ve tartışmalar gerekirdi. Hem
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bizim çevremizin erkekleri bile ırkçılık
meselesine kafa yormuyordu o zaman.
Sosyalist politika yapmakla, sosyalistlerin birliği için toplantılar düzenlemekle,
yani “yüksek siyaset”le meşguldüler.
İkincisi, erkekler bizler gibi alçakgönüllü, minimum egoyla iş yapamazlardı. 40
yıllık muhaliflik hayatımda gördüklerimden biliyorum, öyledirler.
Cumhuriyet’te yayınlanan ilan vesilesiyle kurulan ağ gelişti ve Arkadaşıma Dokunma bir kadın girişimi olarak
kaldı. Yukarıda sıraladığım nedenlere,
belki söylemeye bile gerek olmayan bir
şeyi daha katayım: Kadın kadına daha
rahat çalışıyorduk. Dedim ya, cep telefonları yoktu, ev ve işyerlerimizin
telefonlarından haberleşerek o hafta
neresi uygunsa, nereyi bulursak orada
toplanmaya başladık. Hiyerarşi yoktu,
yönetici-yönetilen yoktu, akıl hocalığı yoktu. Hatta hatırladığım kadarıyla
toplantıları yöneten bir “kolaylaştırıcı”
falan da yoktu. Birbirimizin sözünü
kese kese konuşuyorduk. Hoş bir anarşi vardı. Deyim yerindeyse örgütsüz bir
örgütlülüktü. Kimler miydik? Aklımda
kalanları yazıyor, adını anamadıklarımdan affımı diliyor, isimleri alfabetik sıraya koyuyorum. Çok azını hâlâ seyrek
de olsa gördüğüm, bir bölümünü hiç
göremediğim, aralarında kaybettiğimiz
sevgili Neşe Ozan’ın da bulunduğu Arkadaşıma Dokunma’cıları alfabetik sırayla yazıyorum: Beril Eyüboğlu, Esra
Koç, Fethiye Çetin, Filiz Karakuş, Filiz
Koçali, Gönül Morgül, Gülgün Efendioğlu, Gülnur Savran, Minu İnkaya, Nadire Mater, Nazmiye Güçlü, Neşe Ozan,
Nuran Ağan, Nurten Tuç, Oya Coşkun,
Semra Somersan, Sonat Zelyut, Yelda.
Bu toplantılardan birinde artık bir
ismimiz olsun dedik. Önerilen isimler
dönmeye başladı. Semra Somersan’ın
önerisi ise hemen, istisnasız hepimiz
tarafından kabul gördü: “Arkadaşıma
Dokunma”. Adımızı Fransa’da 198485 yıllarında aktif olan ırkçılık karşıtı
“SOS Racisme” hareketine ait “Touche
pas a mon pote!” sloganından almıştık.
İlk işimiz, beyaz zemin üzerine, siyah,
“dur” diyen ve içinde Arkadaşıma Dokunma yazan bir elin bulunduğu rozetlerimizi bastırmak oldu. Her fırsatta sepet
içinde insanlara dağıtmak dışında, hepi-

miz çantalarımıza, yakalarımıza taktık.
Kampanya bizim bile beklemediğimiz bir yaygınlığa ulaştı. Bunda önce
Express, ardından Leman dergilerinin
sağladığı desteğin ve sayfalarını kampanyaya açmalarının büyük rolü oldu.
Dergilerin sayfalarına hiç tanımadığımız kişilerden, temasımız olmayan
çevrelerden mesajlar yağmaya başladı.
İnsanlar “Arkadaşıma Dokunma” sözünün kendilerine ne düşündürdüğünü,
bu sözün onlarda uyandırdığı duyguları
yazmaya başladı.
İlk mesajlardan dosyalarım arasında
bulduğum birkaçını paylaşayım:
“Ermeni iş arkadaşım sevgili
Aramis’e, şu anda yaşayıp yaşamadıklarını bilemediğim, taze fasulye yemeyerek, gündüzleri uyumayarak çileden çıkardığım Rum bakıcım Madam
Eleni’ye, beş yaşımın Tarlabaşı’sında
bana hep badem şekeri veren, kocası
itfaiye olan Madam Proso’ya, sarışınım
diye beni her teneffüs döven sınıf arkadaşım Kürt Mahmut’a dokunulmasını
istemiyorum.” Yelda
“Ceren beş yaşında. Kuaförde annesini beklerken bir yandan da kadınların
konuşmalarını dinliyordu. Kadınlar,
ölen askerlerin annelerinin nasıl ağladıklarını anlatıyordu. Ceren annesine

BELLEK
dönüp ‘Anneciğim, peki ölen
teröristlerin anneleri ağlamıyor
mu’ diye sordu. Kuafördeki bütün kadınlar ağladı.” Nazmiye
Güçlü
“Şırnak
bombalandığında
Kumçatı’da çadırda ‘görüyorsunuz bize yaptıklarını, artık
okula gitmek istemiyorum’ diyen Gurbet’i merak ediyorum.
Onun da tüm çocuklar gibi, öteki
Kürt çocuklarıyla birlikte kendi dilinde okumasını istiyorum.
Gurbet’e dokunma! Maral, kızım Çiğdem’in arkadaşı. Lisede,
Ermeni. Maral’ın üzülmesini istemiyorum. Maral’a dokunma! Batman
uçağında tanıştığım asker Fahrettin’i
merak ediyorum. Onun yüzünü gazetelerde görmek istemiyorum. Fahrettin’e
dokunma! Arkadaşım Rum Frango’ya
dokunuldu. O şimdi Yunanistan’da. En
son Diyarbakır’da ayrılırken Rosan’a
‘görüşürüz’ dediğimde ‘o güne kadar
ölmezsem’ dedi. Rosan’ı görmek istiyorum. Rosan’a dokunma!” Nadire Mater
Yaygınlaşıp, sokaktaki insana ulaştığında, Arkadaşıma Dokunma kampanyası da sokağa çıkmaya karar verdi. Bir
broşür hazırlandı. Broşürde kampanyanın, “Irkçılık ne Güney Afrika kadar
uzak, ne de oradaki gibi ak ve kara.
‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ sözünden
rahatsız olmuyorsak ırkçılık içimizde”
dediği, “temelinde ırkçılık ve milliyetçiliğin yattığı uygulama ve önyargılara
karşı çıkan herkesi tepkisini dile getirmeye” çağırdığı yazılıydı.
Broşürümüzü sokakta ve her yerde

dağıtabilmek için yayınevi ve basımevi
adının bulunması gerekiyordu. Biz bir
yayın değildik. Broşürlerden biri Pencere Yayınları imzalıydı. Diğer broşür için
feminist Eksik Etek dergisinden izin istedik ve derginin özel sayısı olarak dağıtımını yaptık. Ortaköy’de broşür dağıtımı sırasında arkadaşlarımız gözaltına
alındı. Gözaltıyla yetinmediler ve Eksik
Etek dergisi hakkında dava açtılar. Derginin yazı işleri müdürü davayla ilgili
olarak gözaltına alındı ve birkaç gün Terörle Mücadele’de tutuldu. Arkadaşıma
Dokunma demek, “Terörle Mücadele”
konusuydu. Duruşmalar sırasında imza
kampanyası açıp Eksik Etek dergisine
destek olduk. Son duruşmaya eksiksiz
katıldık ve Hürriyet’in Kelebek ekinde
manşet olduk.
Arkadaşıma Dokunma, 1995’te,
bizim Cumartesi İnsanları dediğimiz,
Türkiye’nin insan hakları mücadelesi tarihine Cumartesi Anneleri olarak geçen
ve bugün de devam eden, belki memle-

ketin ilk sivil itaatsizlik girişimini başlattı. Cumartesi oturmaları,
evet çok kısa sürede, daha ikinci
oturmamızda İnsan Hakları Derneği, kayıp yakınları ve diğer insan hakları savunucularının katılımıyla genişledi. Buna rağmen girişimi Arkadaşıma Dokunma’nın
başlattığını
söyleyebiliyorum,
çünkü Ocak ailesinin haftalarca
sürdürdüğü direnişin ardından
Hasan Ocak’ın işkence edilmiş
bedeninin bulunması üzerine ailenin düzenlediği basın toplantısından çıkan Nadire Mater’in bizim
toplantımıza gözyaşları içinde
“derhal bir şeyler yapmalıyız” diyerek
geldiği ve “gidip Galatasaray meydanında yere oturalım” kararının çıktığı
günü bugünmüş gibi hatırlıyorum.
Bitirirken tekrar edeyim: Arkadaşıma Dokunma, memlekette ırkçılığa
karşı ilk sivil girişimdi ve bir kadın hareketiydi. Feminist hareketin öncülüğünü yaptığı, muhalefetin ve Türkiye’nin
gündemine ancak sonraki on-on beş yıl
içinde girebilecek olan ırkçılıkla mücadele, yine Arkadaşıma Dokunma kampanyası içinden kadınlar tarafından,
İnsan Hakları Derneği’nin “Irkçılık ve
Ayrımcılığa Karşı Komisyonu”na devroldu.
Ve bu komisyonun çalışmaları da az erkek, çok kadın tarafından yürütülüyor.
(*)

Arkadaşıma Dokunma inisiyatifinin faaliyetleri feminist mücadelenin öz tarihi olarak değerlendirilmese de, bu inisiyatifi oluşturanların
çoğunluğunun feminist olması dolayısıyla bellek
bölümümüzde yer vermeyi uygun bulduk.

Lezbiyen olma rehberi

KADINLIK HALLERİ

Patriyarkanın bizi sömürme biçimlerine karşı savaşırken madalyonun diğer yüzünü
oluşturan heteroseksizme bakmayı unutuyoruz çoğu zaman
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adınlık hallerinde bu sayıda lezbiyen bir feministin zihninden geçenleri okuyacaksınız. Yerim dar,
yazım bir çırpıda bitecek, o nedenle en
son söylemeyi planladığım şeyi ilk önce
söyleyeyim: Heteroseksizm patriyarkanın
kadınlara en berbat oyunlarından biridir
ve lezbiyenlik patriyarkayı kökünden sarsar. Ben de patriyarkayı kökünden sarsmak istiyorum diyorsanız ve fakat nasıl
lezbiyen olacağınızı bilemiyorsanız buyrun size bir ipucu: Lezbiyen doğulmaz,
lezbiyen olunur. Eşcinselliğin doğuştan
geldiğini savunan özcü argüman benzer
şekilde heteroseksüelliğin de doğuştan
geldiğine işaret eder ve bu doğru değildir.
Cinsel yönelimin doğuştan belirlendiğini
nereden çıkarıyoruz? Cinsel yönelim kaç
yaşında olursak olalım değiştirebileceğimiz, hatta istersek iradi olarak üzerinde
çalışabileceğimiz bir şeydir, cinsel yönelimimizi belirleyen bir gen yoktur, peki
ne vardır? Hetero-patriyarka! Biliyoruz ki
hayatına “heteroseksüel” olarak başlayan
ve bir süre, bazen de çok uzun süre böyle
yaşadıktan sonra kadınlara âşık olan, kadınlarla ilişki yaşayan ve kimi zaman hayatının geri kalanını sadece kadınlara âşık
olarak geçiren kadınlar var ve sayıları hiç
de az değil. Siz de bu kadınlara imreniyor,
keşke ben de lezbiyen olsaydım ama heyhat erkeklerden hoşlanıyorum diyorsanız
eğer, baştan söyleyeyim, erkekler kaderiniz değil. Kaderim değil, seçimim ya da
yönelimim böyle diyorsanız heteroseksüelliğin doğal bir yönelim ya da iradi bir
seçim değil, patriyarkanın bize dayattığı
tek makbul ilişki biçimi olduğunu hatırlamak ondan kurtulmanın ilk adımıdır.
Feministler olarak biliyoruz ki patriyarkayı yıkmak önce kendi yaşamlarımızı dönüştürmekle mümkün. Kutsal
aile ve evlilik kurumunun ipliğini pazara
çıkardık, makbul anneliği sorguluyoruz,
toplumsal cinsiyetimizin üzerimize zorla dikilmiş bir giysi olduğunu biliyor ve
bu giysiyi orasından burasından çekiştiriyor, yırtıyoruz, sömürülen ücretsiz ev
içi emeğimizi ve erkek şiddetinin türlü
biçimlerini görünür kılmak için politikalar üretiyoruz. Fakat patriyarkanın bizi
sömürme biçimlerine karşı savaşırken
madalyonun diğer yüzünü oluşturan heteroseksizme bakmayı unutuyoruz çoğu
zaman. Makbul aileyi sorguluyoruz ama
kurduğumuz (devletin tanıdığı ya da ta56
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nımadığı) ailenin içinde bir erkek sevgili
ya da koca muhakkak oluyor, makbul anneliği sorguluyoruz ama çocuğumuzu bir
babayla büyütüyoruz, özgür cinsellik diyoruz ama cinselliğimizi erkeklerle sınırlıyoruz. Neden kadınlara sadece iyi vakit
geçirdiğimiz, sırdaş olduğumuz ya da beraber politika yaptığımız kız kardeşlerimiz olarak bakmak yerine, aynı zamanda
âşık da olabileceğimiz, arzulayabileceğimiz, sevişebileceğimiz, sevgili olabileceğimiz kişiler olarak bakamıyoruz?
Çünkü âşık olmak, cinsellik yaşamak,
aile kurmak, beraber yaşlanmak, hayatı
paylaşmak gibi durumları erkeklerle olan
ilişkilerimiz içerisinde kurguluyoruz. Bu
esasen bizim değil hetero-patriyarkanın
içimize en derinden ince ince işlediği ve
bu yüzden sorgulamayı, kurtulmayı en
son düşünebildiğimiz bir kurgu. Ama heteroseksüellikten kurtulmak için asla geç
kalmış sayılmazsınız.
İşte ben, lezbiyen bir feminist olarak
gün içinde bunları düşünüyorum ve kadın kurtuluşunun, lezbiyenliğin görünür
olmasından ve yayılmasından geçtiğine
giderek daha derinden inanıyorum. Erkek sevgilisiyle ilişkisi kötü giden bir
arkadaşıma verdiğim tek tavsiye hafta

sonu bir lezbiyen bara gitmesi yönünde
oluyor. Erkeklerle sevgili olarak doğru
düzgün ilişkilenemiyorum diye dert yanan arkadaşlarıma o zaman kadınlarla
ilişkilenmeyi deneyin diyorum. Bir kadını arzulamaya giden yola sapmak, bir
erkekle sürdürülen berbat bir ilişkiyi düzeltmeye ya da sevilecek bir erkek bulmaya çalışmaktan daha güçlendirici ve
kesinlikle daha zevklidir. Bu yol nerede
mi diyorsunuz? Yeterince dikkatli bakarsanız hemen önünüzde, yanınızda, sağınızda, solunuzdadır.
Esasen bir erkeği sevmek pek kolay
değildir. Hatta sevilecek bir erkek bulmak deveye hendek atlatmaktan zordur.
Yine de bu zorlu, dikenli yoldan gideriz,
gitmek zorunda bırakılırız. Çünkü bir
kadına âşık olmaya giden yollar bizden
gizlenir. Onur yürüyüşünde ya da feminist yürüyüşlerde attığımız “Lezbiyenler
vardır!” sloganı orada bir yerlerde yaşayan, görünür olmak ve varlıklarının, cinsel yönelimlerinin, aşklarının tanınmasını isteyen bazı lezbiyenlerin haykırışına
işaret etmiyor sadece. Çünkü lezbiyenleri kendi dışımızda sanmak bir yanılgıdır,
esasen lezbiyen içimizdedir, arayıp bulup
çıkarması bize kalmıştır. Deneyin!

Feminizmi savunurken, feminizmi
savuşturmak: Küçük Feministin Kitabı

Ebba, yavaş yavaş -cinsiyetçilik, güzellik miti ve dışlama yöntemlerinin neler
olduğu öğrense de- genel olarak kapitalizme eklemlenmiş bir liberal feminizmi
öğrenmeye başlamıştır
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evremdeki neredeyse tüm kadınların dolaylı/dolaysız şiddete
maruz kaldığını, aldatıldığını,
erkekler tarafından ezildiğini, cinselliği
ve bedeni etrafında bir yığın yasak ve
tabu üretildiğini fark ederek öfke duyduğum çocukluk yıllarımda, feminist
oluşumun ilk tohumları atıldı. Sosyoekonomik, kültürel, dini, etnik farklılıklarına rağmen tüm kadınları ve gelecekte kadın olacak (çünkü zaten “kadın”
doğan) kız çocuklarını, cinsiyetlerinden
dolayı ezen neydi?
Araştırma, soruşturma, gözlem ve
okumalar sonucu bunun ne olduğunu
öğrendim ve etrafımdaki tüm kız çocuklarına da bunu anlatmaya devam ettim:
Tanrı, ata, kral, papa, baba, koca: Patriyarka!
Tüm kız çocuklarına ulaşmam
imkânsızdı. Bu yüzden Küçük Feministin Kitabı Türkçe’de yayımlandığında
çok heyecanlandım. “Feminist çocuk
ve gençlik edebiyatının kült eserlerinden biri” olarak “uzun yıllar dünyanın
farklı yerlerindeki küçük kızlara ulaşan”
kitap, benim ulaşamadığım kız çocuklarına, patriyarkanın ve feminizmin ne olduğunu, kadının ötekileştirilmesinin ne
zaman ve nasıl başladığını, nasıl devam
etmekte olduğunu anlatabilirdi.
İsveçli yazar ve sanatçı Sassa
Buregren’in hem yazdığı hem desenlediği kitap, feminizmden, 8 Mart’tan,
Mary Wollstonecraft, Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir’dan söz ediyor; özsavunmadan, oy hakkı mücadelesinden, haksızlıktan, güzellik takıntısının anlamsızlığından, herkesin olduğu
gibi olmasının doğruluğundan, demokrasi, iktidar ve eşitlik kavramlarından
bahsediyor, basit örneklerle anlatıyordu.
Ama nasıl ve hangi feminizmin içinden?
Kız çocuklarına anlatılacak, aktarılacak genel bir feminist bilgi olduğuna
dair şüphe yok, ancak kendi tarihsel sürekliliği içindeki farklılıklarıyla birlikte
kadın hareketinin biçimlenmesinde toplumsal-yapısal koşullar, ülke tarihinden
gelen özellikler, kültürel değerler gibi
birçok etkenin söz konusu olduğuna da

kuşku yok. Dolayısıyla Buregren’in nasıl bir feminist gelenekten beslendiği,
feminizmi nasıl tanımladığı ve aktardığı, nasıl bir gelecek perspektifi çizdiği
gibi veçheler, kitaba hakikaten “küçük
feministin kitabı” diyebilmem için büyük önem taşıyordu.
Büyük keyif ve heyecanla okumaya koyuldum. Kadınlar arası aktarımın
önemine inanan, harekete geçerek örgütlenebilen ve kadına karşı ayrımcılığa
küçük yaşta öfke duyan Ebba, sistemi
sorgulamaya, gazetede gördüğü G8 zirvesi fotoğrafıyla başlar:
“Dünya liderleri ha! Dünyayı bunlar
mı yönetiyor? Hepsi üniforma gibi takım elbise giymiş, birbirine benzeyen,
sekiz yaşlı adam. Kadınların lider olması yasak mı?”
“Dünyada gençler, yaşlılar, kadınlar,
beyazlar, siyahlar yaşarken neden hep
erkekler karar veriyor?”
“Dünya egemenlerinin olduğu fotoğrafta neden tek bir kadın yer almıyor?”
O âna dek, günün birinde Avrupa
Birliği başkanı olmayı hayal eden Ebba,
bu haksızlık karşısında karar aşamasındadır: Ya bundan vazgeçip başka bir yol
çizecektir ya da bazı tabuları yıkmayı
öğrenecektir.
“Haksızlığı görmek iyi bir başlangıçtır, sonraki adım bunu nasıl değiştireceğini düşünmektir.”
Peki acaba, içlerinde hiçbir kadının
olmamasından bizzat mutlu olduğum,

emperyalist ve patriyarkal ülkelerin liderlerinin biraraya geldiği G8’i de sorgulamaya başlayacak mıdır? Dünyayı
köleleştiren bu erkekler dergâhına dahil
olma arzusu yerine kadına yönelik baskı, şiddet, ötekileştirme, sömürü, nesneleştirmenin neden ve kim tarafından
gerçekleştirildiğini görüp bununla savaşmaya başlayacak mıdır Ebba?
Öncelikle gözlemlediği haksızlığa
karşı neler yapabileceğini anneannesiyle, yeğeni Jorinda ve arkadaşlarıyla konuşmaya başlayan Ebba, derken
üç kız ve iki oğlan çocuğundan oluşan
“Beşler” grubunu kurarak eyleme geçer
ve feminist literatüre dair bilgi sahibi olmaya başlar.
Karşısına çıkan ilk kitap, feminizmin temel eserlerinden Mary
Wollstonecraft’ın Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi olur. Mary’nin ve anneannenin kesişen hayatları üzerinden
eşitlik, eğitim ve oy hakkı mücadelesi,
kitabın bağlamına yerleşmeye başlar:
Liberalizmin temel koşulu özgürlükse
kadınlar neden bundan faydalanamıyordu?
Tanıdığı ikinci feminist, yine süfrajet
ve kadın hakları savunucusu Emmeline
Pankhurst’tur. Sırayla Hedwig Charlotta, Nordenflycht, Anna Maria Lenngren
gibi kadınların sosyal konumu ve eğitim
üzerine görüş ileri süren liberal feministlerle, ilk kadın rahip Margit Sahlin
ve ilk kadın doktor Karoline Widerström ile, ilk kadın yöneticilerle, Nobel
(!) ödülünü alan ilk kadınlarla tanışır.
“Güçlü ve Etkili Kadınlar” başlığı altında, sanki başka hiçbir alanda, hele ki
kadın hareketinde “güçlü ve etkili” kadın yokmuş gibi, sadece erkeklerin yaptığı işleri yapabilenleri, devlet başkanı
ve başbakan olan kadınları tanımaktadır
Ebba ve kitabı okuyan kız çocukları…
Hindistan tarihindeki tek kadın başbakan Indira Gandhi, Pakistan başbakanlığı yapan Benazir Butto, Sri Lanka'nın
5. cumhurbaşkanı Chandrika Bandaranaike Kumaratunga, Endonezya'nın
5. devlet başkanı Megawati Setiawati
Sukarnoputri, İrlanda devlet başkanlığı
yapan Mary Robinson, Norveç başbakanlığı yapan Gro Harlem Brundtland,
Finlandiya devlet başkanı Tarja Halofeminist
politika
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nen ve Demir Leydi Margaret Thatcher!
80 sonrasında neo-liberal politikaların ilk uygulayıcısı olarak tarihe geçen
Demir Leydi’nin, işçi sınıfına düşman
bu koyu muhafazakâr, erkekleşmiş kadının demokrasiyle, eşitlikle, insancıllıkla ne ilgisi vardır? Küçük Feministin
Kitabı’nda -hem de iftihar listesinde- ne
işi vardır? Adı anılan tüm bu kadınlar ve
daha pek çokları, başbakanlık da dahil
üst düzey görevler üstlenmiş olabilirler,
ancak bu kadınlar, emekçi kadınların
sorunlarının çözümü konusunda, patriyarkayı analiz etme yönünde ne tür
adımlar atmışlardır? Hangi demokratik
ve eşitlikçi yasalarda imzaları vardır?
Zaten bir siyasi lider olmak isteyen
ve ayrımcılığa dair ilk rahatsızlığı, G8
zirvesi fotoğrafı üzerinden yaşayan
Ebba, yavaş yavaş -arada Simone de
Beauvoir’ı kısaca tanısa da, cinsiyetçilik, güzellik miti ve dışlama yöntemlerinin neler olduğu öğrense de- genel olarak kapitalizme eklemlenmiş bir liberal
feminizmi öğrenmeye başlamıştır. Birinci dalganın ilk basamağını oluşturan
liberal feministler oy, eğitim hakkı gibi
kazanımlarıyla kadın hareketine çok
şey katmış, kadınlar seslerini güçlü biçimde duyurmuşlardır. Ancak zamanla
orta-sınıf ve beyaz kadın hareketi olma
özelliği taşıyan liberal feminizm, kadını
“ortak kimlik” olarak değerlendirerek,
farklılıkları göz ardı etmiş ve en önemlisi, özel alanı, dokunmadan bırakmıştır.
Kadınların cinsiyetlerinden ötürü ayrıma uğradığını kabul eden, ama cinsler,
ırklar ve sınıflar arası ilişkileri bir güç
ilişkisi olarak görmeyen liberal feminizm, çelişkili ve sorunlu bir kuramdır.
En temel çelişkisi, kendini liberalizm
gibi eril bir sistem üzerinden tanımlamasıdır. Liberal eşit haklar hareketi, son
kertede, burjuva erkeği ile eşitlik talebidir.
Demokrasi ve aile tarihçesi gibi konularda çocuk kitapları yazan Buregren
de ayrımcılıktan söz ederken, farklılığa
ve farklılığın pozitif yönüne vurgu yapmaktan kaçınarak kadınlar ile erkekler
arasında tam bir eşitlik olduğunu savunmaktadır. Ona göre feminizm “erkeklerle kadınların eşitliğidir.”
Oysa feminizm bana göre sadece
bu ve belki de bu, hiç değildir; kadınların dünyaya erkeklerin gözlerinden,
onların çıkarları açısından değil, kendi
gözleriyle bakmasını savunan, kendi
seslerini bulmalarını isteyen bir düşünce akımıdır. Kadının kadın olmasından
dolayı sömürülmesini, aşağılanmasını,
ikincilleştirilmesini, cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürü ve baskıyı, kadınları ev
işlerinde ücretsiz çalışmaya mahkûm
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eden erkek-egemen toplumsal işbölümünü sona erdirmeyi amaçlayan, patriyarkal kapitalist sisteme yönelik politik
bir mücadeledir. Ve feminizm, kadının
farklılığına vurgu yapan bir eşitlik savaşımı, aynı zamanda eleştirel bir bilinçlilik biçimidir.
Ancak bu her “feminist” için böyle
değildir. Örneğin, Joyce Gelb’in tespitine göre Kuzey Avrupa ülkelerinde feminist hareketten çok, devletin eşitlik politikalarından ve “feministleri olmayan
feminizm”den söz etmek mümkündür.1
Nitekim Buregren’in ülkesi İsveç’te
anaakım feminizm, radikal ve devrimci
bir hareket olarak değil, aşırı fikirleriyle
devlet ve hukuka nüfuz etmiş olan bir
iktidar odağı olarak kodlandı. Kadınların erkeklerle eşit haklar ve erkeklerin
de kadınla eşit sorumluluk almasını sağlamak -örneğin çocuk bakımında- gibi
konularda başarılı olan kadın hareketi,
80’lerden sonra özgün bir devlet feminizmine dönüştü. 2005’te kurulan Feminist Parti de yine aktif ve geniş bir kadın
hareketinden doğmadı; çeşitli dağınık
gruplardan kadınların girişimiyle, parlamentoya girme hedefiyle kuruldu. Kadınların partisi olmanın yanı sıra; erkeklerin de partisi olarak toplumsal cinsiyet
eşitliğini savundu.
Buregren’in de ısrarla savunduğu
-BM’nin anaakımlaştırdığı, günümüzde
küreselleşen-, toplumsal cinsiyet eşitliği
politikalarının feminist istemleri değiştirerek içini boşalttığı ve hatta cinsiyet
eşitliğinin ulus-devletin hedeflerinden
biri haline geldiği biliniyor. Toplumsal
cinsiyete dayalı eşitlik politikaları hevesle kabul ediliyor; ancak ücretsiz ev
emeği, kadına yönelik erkek şiddeti ve
patriyarkal kurumlar sorgulanmıyor.
Radikal değil, oldukça ılımlı ve hatta
pragmatik bir feminizmi temsil eden bu

anaakım kadın hareketinin, feminizme
evcilleşmiş bir karakter kazandırdığı
yadsınamadığı gibi, kadınların eşit kamusal oy hakkına sahip olmaları nasıl
kadın sorununu çözmeye yetmemişse,
parlamentolarda daha yüksek oranlarda
temsil edilmeleri de bu tarihsel sorunu
çözemeyecektir.
Nitekim Ebba’nın ülkesi, dünyada
sosyal refah düzeyinin en yüksek olduğu İsveç’te de cinsiyet eşitliği politikaları, işgücü piyasasındaki eşitsizlikleri
önleyemediği gibi hâlâ cinsiyet eşitliği
sağlanabilmiş ve kadına yönelik şiddet,
cinsel istismar, aile içi taciz, tecavüz önlenebilmiş değildir.2
İsveç’te bilinenin aksine, kadınlarla
erkeklerin hiç de eşit olmadığını ve acilen feminizme ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Feminist Parti temsilcisi Johanna Grantaxem, kadınların hâlâ şiddete
ve tacize uğradığını belirtirken şu çelişkiye de dikkat çekiyor: “İsveç’te kime
sorsanız feminist. Kime sorsanız burada
kadına şiddet ve taciz yok. Ancak bu
kocaman bir pazarlama stratejisinin görünen kısmından başka bir şey değil.”3
Kamusal alana çıkmak, ücretli bir
işte çalışmak, politik olarak kendini ifade etmek, eğitim ve kültür haklarından
yararlanmak tabii ki kadın için özgürleşmenin bir boyutudur. Fakat her anlamda cinsiyet eşitliği, kadına yönelik
sömürü, baskı ve şiddetin önlenmesi ve
kadın devrimi yönünde bir şeyler bekleniyorsa, patriyarkanın toplumsal-siyasal-kültürel-ideolojik yapılanmasını
ve kurumsallaşmasını iyi çözümlemek,
yıkmak ve alternatifler getirmek gerekmektedir.
Ne var ki erkeklerin söz sahibi olduğu bir dünya eleştirisiyle başlayan Küçük Feministin Kitabı, özellikle de finaliyle eleştirdiği bakış açısını ve gerçeği

yeniden üretirken, kadın hareketinin en
önemli ivmelerinden biri olan 8 Mart’ı
da kendi isterleri doğrultusunda dönüştürerek -“Uluslararası İnsanlar Günü”apolitize ediyor, anaakımlaştırıyor!
Ebba’nın Dörtler grubu nihayetinde,
8 Mart kutlamalarına katılma kararı alarak aralarında konuşurlar. Simon itiraz
eder; “Dünya İnsanlar Günü denilseydi
erkekler olarak katılırdık.”
Ve bu eril reddediş, talep ve niyet hiç
tartışılmadan kızlar arasında kabul edilir: “Tamam.”
Hikâyede, Simon’un bir erkek olarak
8 Mart’ı reddetme rolü, cinsiyetçiliği
refere ederken, erkeğin yine karar veren ve kanaat önderi olması, toplumsal
cinsiyet eşitliğinden anlaşılanın, erkeğin
egemenliği olduğunu gösteriyor.
Ebba, aldığı feminist eğitimden sonra, 8 Mart söz konusu olduğunda bile
karar veren olamaz, Simon’a feminizmin sadece kadınlar değil, tüm insanlar
için gerekli olduğunu anlatamaz ve özne
olarak failliğini ortaya koyamazken,
“Uluslararası İnsanlar Günü”ndeki talepler de doğal olarak erkeğin lehinedir:
“Babalar da evde çocuklarıyla kalabilsinler!”, “Babaları kurtarın!”
Erkeklerin süreçteki rolünü görmezden gelerek, hatta onları kucaklayarak
liberal bir eşitlik talebini öne çıkaran
ama özel alana, patriyarkal ilişkilere ve
kadına yönelik şiddete dokunmayan kitap, feminizmin taleplerine uyuyormuş
gibi yaparak feminizmi savuştururken;
İsveç’in bu konuda dünyadaki en ayrıcalıklı ülkelerden biri olmasına rağmen
Buregren’in kadınların kökten sorunları, temel talepleri yokmuş gibi “baba”
olarak erkekleri kayıran, şefkat duyan
söylemi, patriyarka gerçeğini de maskelemeye ve sürdürmeye yarıyor. Ayrılıkçı
bir erkek düşmanlığı önermiyorum elbette, ancak bugün tüm dünyada kadınları ezen, baskı, şiddet, uygulayan, sömüren, tecavüz eden, aşkıyla da öldüren
erkekler; patriyarkal kapitalizm içinde
farklı alanlarda ve birimlerde konumlanmış, tümü de iktidar sahibi erkekler ve erkekleşmiş kadınlardır. G 8’dir,
Thatcher ve diğerleridir!
Küçük Feministin Kitabı, Sassa Buregren,
Çev: Ünzile Tekin, Güldünya Yayınları, 2015.
Gelb, Joyce, (1990), Feminism and Politics; A Comparative Perspective, University of
California Press, Berkeley; s. 137.
(2)
İsveç, tüm Avrupa’da resmi makamlara rapor edilen tecavüz iddiasının en yüksek olduğu
ülke ve bu rakamın son yirmi yılda üçe katlandığı
biliniyor.
(3)
http://www.ucansupurge.org/TR,1305/feministlere- verilen-oy-bos-oydur.html
(1)

Bir kadın bir motosiklet
on ülke

Motosiklet, özgürce ve hızlı bir şekilde yer
değiştirme, bir erkeğe bağlı olmadan tek başına
seyahat edebilme olanağı tanır. Bu yüzden önemi
ve değeri büyük benim için
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emmuz ayında “Kadınlara özgürlük yakışır” mottosu ile
yola çıktığım “1Kadın 1Motosiklet 10Ülke” adlı projemi, 10 farklı
ülkeyi 17 günde geçerek tamamladım.
Amacım kadınların tek başlarına sınırları aşabileceklerini gösterebilmekti. Bu yüzden ülkeler arasındaki sınır
kapılarını geçmek önemliydi benim
için. Çünkü Türkiye’de sınırları aşma
çabası dahi çok değerli.
Biz kadınlar bu kültürde yetiştirilirken neleri yapabileceğimizden çok,
neleri yapmamamız gerektiğini öğreniyoruz. Bir nevi sınırlarımızı öğrenerek büyüyoruz. Bunlar aslında tamamen toplumsal ve kültürel olarak inşa
edilmiş sınırlar; benimse bu yolculuk
ile yapmaya çalıştığım şey, kemikleşmeye çalışan bu yapıdan geç olmadan
birkaç tuğla indirebilmekti.
Karayolunu kullanarak, kısa zamanda farklı ülkelerde bulunabileceğim bir rota gerekiyordu. Rotamı
bunu öncelik alarak oluşturdum. Proje, sınırları aşabilmek üzerine kurulu
olduğu için sınır geçişleri önemliydi
çünkü. Hem farklı kültürleri gözlemleyerek o ülkelerdeki kadınlara yönelik
algıların nasıl olduğuna şahit olmak,
proje sonrası aktaracaklarım açısından
da değerli olacaktı. (Bir amacı ve hedefi olduğu için bu yolculuğumu “proje” olarak tanımlıyorum.) Yunanistan,
Makedonya, Arnavutluk, Karadağ,
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya,
Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan
rotasını takip ettim: 10 ülke, 40’tan
fazla şehir, yaklaşık 8 bin kilometre.1
Erkeklerin hakim olduğu bir araç
ile bu kadar uzun yol kat etmenin,
güçlü ve cesur bir kadın profili yaratmak açısından da önemli olacağını düşündüm. Bir kadının tek başına neler
başarabileceğini göstermekti öncelikli
amacım. Motosikletin öncülleri olan
bisiklete ve velosipete kadar gidersek,
iki tekerin kadınların hayatlarında ne
denli önemli olduğunu görebiliriz. Bisiklet ilk çıktığı yıllarda kadınlar için
bir bağımsızlık aracı olmuştur, hatta

8 bin kilometre süren
yolculuğum, sınırları
aşmak üzerine
kuruluydu
kıyafetlerinde bile radikal değişiklikler başlatmıştır. Özgürce ve hızlı
bir şekilde yer değiştirme, bir erkeğe
bağlı olmadan tek başına seyahat edebilme olanağı tanımıştır. Bu yüzden
motosikletin önemi ve değeri büyük
benim için.
Motosikletim ile çıktığım bu yolculukta, kadın özgürlüğü konusunda farkındalığın artırılması adına bireysel bir
adım atmaya çalıştım. Kadınlara yönelik daha pek çok projenin, çalışmanın,
organizasyonun yapılması gerekiyor.
Hepsinden önemlisi, her yıl yüzlerce
kadın cinayetinin işlendiği, kadınların
özgürlüklerinin bir şekilde sınırlandığı
ülkemizde, bu olaylar normalmiş gibi
görülüp tepkisiz ve kayıtsız kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Aldous
Huxley’in çok sevdiğim bir sözü var:
“Aşinalık kayıtsızlığı doğurur”, maalesef durum bu. Bu kayıtsızlığa karşı, farklı bir çaba göstermek gerekiyor, özellikle de medyada. Belki şu an için ütopik
gelebilir ama ülkemizde tek bir kadın
cinayeti ya da kadına yönelik tek bir taciz (sözlü/fiziksel) kalmadığında, işte o
zaman amacıma ulaştım diyebilirim.
(1)
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erktolia
Sitemizde birçok farklı eylem yer alıyor. Tek yapmanız gereken eylemlerden
herhangi birine tıklamak ve eylem metninin sonunda yer alan “harekete geç”
planına dâhil olmak
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edir bu erktolia? Çoğuna göre
farklı bir anlamı var ama sanırım benim için ilk anlamı
bebeğim olması. Ekim 2014’ten beri
üzerinde titizlikle çalışarak büyüttüğüm bebeğim. Ne güzel bir tesadüf ki,
üzerinde çalışmaya başlamamdan tam
bir yıl sonra, Feminist Politika’da onu
anlatma fırsatını buluyorum.
Geçen gün sosyal medya komisyonu başkanımız erktolia grubumuza bir
görsel attı. Google’a erktolia yazınca
yanında direkt “nedir, ne demek” kelimeleri beliriyormuş. Bu bize tatlı bir
ders oldu; bir daha feminist örgüt
kuracaksak, daha anlaşılır
bir isimle ilerleyeceğiz.
erktolia, Türkiye’de
cinsiyetçilikle mücadele eden bir internet platformu.
İsmini ise erkek
egemenliğindeki
topraklardan aldı.
Yunancada Anatolia doğu demek fakat Türkçe’ye Anadolu
olarak çevrilmiş. Biz de
ana kelimesi yerine erk yani
“güç” kelimesini koyduk. erktolia
adı da buradan doğdu. Anadolu coğrafyasındaki kadınlar olarak cinsiyetçilikten mustarip, erkek egemen topraklarda
yaşadığımızı belirtmek istedik.
Açıldığı 8 Mart 2015 tarihinden bu
yana erktolia’da, cinsiyetçilikle mücadele etmek için eylemler başlatıyoruz.
Bu eylemleri başlatan biz olsak da,
başarıya ulaştıran kişiler bu mücadeleye destek veren internet kullanıcıları.
erktolia giderek büyüyen kitlesi sayesinde, herkese bir tık ile mücadeleye
katılma olanağı sağlıyor.
Amacımız oldukça net; Türkiye’deki cinsiyetçi söylemleri, hareketleri,
eylemleri, kampanyaları, reklamları,
şirketleri, kısacası cinsiyetçi olan her
şeyi ifşa etmek ve bize destek olan herkesin cinsiyetçiliğe karşı eyleme geçmesini sağlamak.
erktolia’nın işleyişi çok kolay. Sitemizde birçok farklı eylem yer alıyor.
Tek yapmanız gereken eylemlerden
herhangi birine tıklamak ve eylem
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metninin sonunda yer alan “harekete
geç” planına dâhil olmak. Eylemlerimiz Twitter, Facebook, e-posta ve imza
eylemleri olarak ayrılıyor. Kullanıcıların eylemlere tıklayarak, metnin sonunda yer alan “harekete geç” kısmında yazanları yapması yetiyor. Örneğin
Twitter eylemlerinde kullanıcılar için
Tweet’i biz hazırlıyoruz ve kullanıcıların tek yapması gereken Tweet’i Gönder butonuna tıklamak oluyor.
İnternet aktivizmi bazı kişiler tarafından yeterince etkili görülmese de,
biz erktolia olarak, erişemediğimiz
kitlelere ulaşmak için sosyal medyanın çok verimli bir mecra olduğunu
düşünüyoruz. Mart ayından
bu yana platformumuzda 36 tane eyleme yer
verdik ve bunlardan
8 tanesini başarıya
ulaştırdık.
Bunların hepsi
bizim başlattığımız eylemler
de değil. Bazen
change.org’da
bir imza kampanyasına denk geliyoruz, başlatan kişi ile
irtibata geçip eyleme yön
vermesine destek oluyoruz. Ya
da Twitter’da bir konuya tepki veren
bir hashtag’e (etikete) denk geliyoruz,
hemen bunu platformumuza taşıyarak
eylemi büyütüyoruz.
Aslında erktolia olarak diğer feminist ve LGBTİ örgütlerle çalışmayı çok
istiyoruz. Bir konuda eylem mi başlatmak istiyorlar, bize yazsınlar ve hemen
o eylemi ortak çalışarak büyütelim. Biz
kadınlar ve LGBTİ’ler olarak Türkiye’deki cinsiyetçiliği ifşa eden ve herkesin eyleme geçmesini sağlayan ilk
internet sitesini doğurduk. erktolia, tüm
feminist ve LGBTİ örgütlerle ortak eylem yapmaya ilk günden beri hazır.
Bizim amacımız ifade özgürlüğünü
sansürlemek ya da eylem başlattığımız
kişi ya da kurumlara had bildirmek değil. Her eylemimizde “feministler yine
birilerini linç ediyorlar” tepkisi alıyoruz. Oysa ki cinsiyetçiliği ifşa etmek,
buna tepki göstermek ve dikkat çekmek
linç etmek değildir. “Linç sever feministler” diye bir kavram yoktur. Ama-

Her eylemimizde
“feministler yine
birilerini linç ediyorlar”
tepkisi alıyoruz. Oysa ki
cinsiyetçiliği ifşa etmek,
buna tepki göstermek ve
dikkat çekmek linç
etmek değildir
cımız, Türkiye’deki feminist direnişe
katkıda bulunabilmek için, cinsiyetçiliğin ne demek olduğunu konusunda
insanları eğitsel olarak bilgilendirmek
ve kolektif toplum algısının değişimine
katkıda bulunabilmek.
Ekibimiz ise şu an aktif çalışmakta olan 12 kişiden oluşuyor. Kurucular
olarak ben ve Sibel Schick, gönüllüler
olarak Gizem Gülmez, Aybala, Melis Uluğ, Nur Kıpçak, Burçin Tetik,
Gizem Pehlevan, Cansu Yılmaz ve
Arjen Kunt, grafik tasarımı desteğinde de Nermin Akel ve Dilşad Aladağ
olarak çekirdek bir ekibiz. Bazılarımız
yurtdışında yaşıyor ya da Türkiye’nin
farklı şehirlerinden olanlar var. Hepimiz çalışan ya da okuyan insanlarız ve
erktolia’ya ancak boş zamanlarımızda
emek harcayabiliyoruz. Hem aramızda
çok sesliliği artırmak, hem de iş gücüne
destek olmak adına çok daha fazla gönüllüye ihtiyacımız var. Gönüllü olmak
isteyen, kendini feminist olarak tanımlayan herkesi aramıza bekliyoruz.
Kısacası erktolia, Türkiye’deki cinsiyetçiliği tespit eden, ifşa eden, rahatsızlık duyan herkesi buna karşı eyleme
geçmeye davet eden ve bu eylemler
sayesinde değişimi hedefleyen bir platform. Cinsiyetçiliğin “zararsız” gibi
görünen bir söylemden, fiziksel şiddete
kadar ilerleyen bir düzlemde büyüdüğünü çok iyi bildiğimiz için, cinsiyetçiliği şiddetine göre ayırmadan bir bütün
olarak ele alıyor ve harekete geçiyoruz.
Bizi mücadelemizde yalnız bırakmayın! Gönüllümüz olarak, kendi örgütünüzün eylemlerini erktolia’ya taşıyarak ya da tek bir tık ile eylemlerimize katılım göstererek mücadelemizin
büyümesine destek olabilirsiniz. Ataerki ile mücadele, hep birlikte harekete
geçtiğimizde daha güzel.

Sorun küresel ve çok büyük olabilir,
çözüm tek; dayanışma ve mücadele
Çünkü onlar kadın, yabancı ve yalnız’lar. Bu üç konum, erkek şiddetine, Yeşilçam
filmlerinden bildiğimiz “dul” fenomeninden çok daha büyük bir cesaret ve sosyal
meşruluk zemini sağlıyor
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on birkaç yıldır, özellikle de son
aylarda, Türkiye’de göç gerçeği
sanki ilk kez yaşanıyormuş hissiyatı yaratan konuşmalar yapılıyor, yazılar yazılıyor, rakamlar sıralanıyor. Halbuki Türkiye, 90’lı yıllar itibariyle, özellikle 2004 Irak Savaşı ile birlikte pek çok
AB ülkesine kıyasla yoğun göç alıyor.
Şu an ülkede 62 farklı ülke ve/veya milliyetten, 3 milyonu Suriyeli olmak üzere, 5 milyona yakın göçmen bulunuyor.
Ancak rakam konuşurken mutlaka, kesin
olanın dışında, kayıtsız göçmenler de olduğunu belirtmek gerekiyor. Rakamlar,
ülkeye girişte belgeli olup, sonra oturma
ve çalışma izni alamadığı için kayıtsız
konuma geçen ve insan ticareti, seks ticareti döngüsü içindeki göçmenleri kapsamıyor. Suriye krizindeki gibi büyük göç
dalgaları olduğunda kesin rakam vermek
imkânsız hale geliyor. Kayıtsız göçmenler, medya ve devletlerin dilinde “kaçak”
ya da “yasa dışı” gibi sözcüklerle anılıyor. Oysa ki bu sıfatlar, göçmenlerin tercihine göre değil, devletlerin uyguladığı
göç politikalarına göre belirleniyor. Kimi
ülkesindeki savaş ve şiddetten, kimi
yoksulluktan “kaçan” insanların kaçma
nedenleri, kayıtlı olanlarınkinden farklı
değil. Kimi yaşamını yeniden kurmak,
çalışarak ülkesinde bıraktığı ailesinin geçimini sağlamak, kimi başka bir ülkeye
geçebilmek için göçüyor.
Öte yandan, tam olarak kaç kişi olduklarını bilmesek de, kayıtsız göçmenlerin büyük çoğunluğunun kadınlardan
oluştuğunu biliyoruz. Yoğunlukla, çok
derin bir emek sömürüsünün hâkim olduğu, evde bakım hizmetleri ve tekstil sektöründe kayıt dışı çalışıyorlar. Ugandalı
göçmen Jesca Nankabirwa da, ailesinin
geçimini sağlamak üzere Türkiye’ye gelmiş Afrikalı kadın göçmenlerden biri idi.
Bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Eylül
2014’te, bulundukları evin balkonundan
Enver Dursun tarafından atıldığı için hayatını kaybetti. Bu olay kadın göçmenlerin Türkiye’de karşılaştıkları taciz, tecavüz ve ölümle sonlanan erkek şiddetinin
küçücük bir örneği sadece. Jesca’nın katli, onu arayan arkadaşları olduğu ve Sınır

Tanımayan Kadınlar Grubu bu arkadaşlarıyla dayanıştığı için gündem olabildi
ve katili yargılanabiliyor.
Kayıtlı-kayıtsız bütün kadın göçmenlerin cinsiyet temelli şiddete maruz
kalma olasılığına dair tabii ki yüzdeler verilemez, biliyoruz ki çok yüksek.
Çünkü onlar KADIN, YABANCI ve
YALNIZ’lar. Bu üç konum, erkek şiddetine, Yeşilçam filmlerinden bildiğimiz
“dul” fenomeninden çok daha büyük bir
cesaret ve sosyal meşruluk zemini sağlıyor. Tabii ki yasalar önünde bir meşruluk
zemini değil bu. Uluslararası Sözleşmeler (Cenevre Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi) ve yerel yasalar göçmen kadınlara yönelik her türlü cinsiyet temelli şiddete karşı ceza öngörüyor. Ancak mesele
bu yasaların uygulanıp uygulanmaması
ve caydırıcılığı.
İçinde bulunduğumuz son 15 yıl belki
de Türkiye insan hakları tarihine “en ileri
yasaların yapıldığı ama uygulanamadığı” dönem olarak geçecek. Hatta Türkiye, dünya tarihinde özel örnek olarak
yer alacak. ANAYASA’sı bile en yetkili
devlet kurumları tarafından çiğnenen bu
ülkede, kadın göçmenlere karşı cinsiyet
temelli suçlarla mücadele, dayanışma deneyiminden habersiz kişilere hayal gibi
görünebilir. Ama kadınlar cinsiyet eşitliği mücadelesinin uzun yıllar sürdüğünü
kendi tarihlerinden bilirler. Türkiye’de
kadına yönelik şiddete karşı ilk feminist
eylem yapıldığında da durum çok farklı görünmüyordu. O eylem 17 Mayıs
1987’de, Çankırı’da, Hâkim Mustafa
Durmuş’un “Kadının sırtından sopayı,

karnından sıpayı eksik etmemek gerekir”
cümlesini mahkeme tutanağına yazdırması üzerine, İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda yapılmıştı.
Kadın örgütleri ve feminist aktivistler
olarak Jesca’nın davasına işte bu nedenlerle sahip çıkıyoruz. Katilin ailesinden
kadınlar bile mahkeme koridorunda bize
anlamaz gözlerle bakıp “Neden savunuyorsunuz?” diye soruyorlar. Öyle ya, Jesca
“yabancı, yalnız ve üstelik de siyah” bir
kadın. Jesca davasında müdahiliz; çünkü
küresel yoksulluk en çok kadınları göçe
zorluyor, çünkü kadınlık konumuna eklenen göçmenlik konumu onları savunmasız
hale getiriyor, çünkü yasaların caydırıcı olmasını istiyoruz, çünkü göçmen kadınların
yalnız olmadıklarını, onlara karşı suçların
cezasız kalmayabileceğini göstermek istiyoruz, çünkü bütün kadınların “kadın dayanışmasının” yaşamsal değerde olduğunu
hissetmelerini istiyoruz.
4 Eylül’de Jesca’nın duruşmasındaydık. En büyük gelişme mahkemenin,
abisinden aldığımız vekalet ile müdahilliğimizi kabul etmesi oldu. Bundan sonra doğrudan davaya müdahil olacağız.
Davaya yeni katılan taraf olarak dosyayı
incelememiz ve beyanımızı hazırlamamız
için duruşma 10 Kasım’a ertelendi. Ayrıca
mahkeme olay günü tutanak tutan polislerin zorla getirilmesine karar verirken,
sanığın da tutukluluk halinin devamına
karar verdi.
10 Kasım’da, saat 11:45’te yine Çağlayan Adliye Sarayı 13. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda olacak, Jesca
için, adalet için ses çıkaracağız.
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KEİG'den kadın kooperatifleri raporu
Kadın Emeği İstihdam Girişimi
(KEİG) Platformu “Türkiye'de Kadın
Kooperatifleşmesi: Eğilimler ve İdeal
Tipler” araştırma raporunu yayımladı.
Aslı Çoban ve Ayşe Gönüllü’nün hazırladığı raporda, kadınların kooperatiflerde yoğun, uzun saatler, düşük ücretlerle
çalıştığı, kurumsallaşmamış iş ilişkilerinin içinde mobbing tehlikesi altında bulunduğu belirtildi ve bu konuda feminist

eleştirinin önemi vurgulandı.
Kooperatiflerde kadın profili, daha
çok çocuk/hasta/yaşlı bakım yükümlülü-

4+4+4 kadınların aleyhine
Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle kız öğrencilerin okula gitme
oranı düştü.
Zorunlu eğitimin olduğu 8. sınıflarda kız ve erkek öğrenciler arasındaki fark 45 bin 540 seviyesindeyken,

yeni sistemle birlikte açık liseye yönelen 9. sınıflarda kız ve erkek öğrenci arasındaki fark 180 bin 360’a çıktı.
2010-2011 öğretim yılında, okullarda kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 98.22 iken, 2014-2015 yılında yüzde 95.45’e geriledi.

Erkekler 2015'in 9 ayında
211 kadını katletti
2015'in dokuz ayında erkekler
211 kadını katletti. Bianet’in çıkan haberlerden tuttuğu çeteleye
göre Eylül ayında 29 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 24
kadın gördüğü şiddet sonucu ya-

ralandı. 4 kadının şüpheli ölümü
de kayıtlara “intihar” diye geçti.
Kadınların öldürülme gerekçeleri arasında ilk sırayı yüzde 14,5
ile boşanma isteği ve evlilik teklifini kabul etmeme aldı.

Tecavüze "saygın" indirimi!
Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza
Mahkemesi skandal bir karara
imza attı. Kendini subay olarak tanıtıp, ücretsiz İngilizce
ders verme bahanesiyle evine
götürdüğü 14 yaşındaki üç kız
çocuğuna cinsel istismardan
yargılanan Ubeydullah Ç. önce
12 yıl hapis cezasına çarptırıldı; ardından duruşmadaki “saygın” tutumu dikkate alınarak
cezası 10 yıla indirildi. Üye
hâkimlerden birinin muhalefeti
nedeniyle karar oy çokluğuyla
alındı. Hakkında savcının 150
yıl hapis cezası istediği sanık
tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme, cezadan sonra yakalama
kararı bile çıkartmadığı için tecavüzcü şu anda elini kolunu
sallayarak dolaşıyor.
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ğü fazla kalmamış, orta yaşlı ve emekli
kadınlardan oluşmakta. Aylık gelir bazen
çok düşük, kadınların sigorta beklentisi
bile yok. Buna rağmen kadınlar, kooperatifte yapılan işlerin bir gün düzeleceğine ve o zaman daha iyi gelir elde edeceklerine olan inancı sürekli taşımaktalar.
Raporda bu sebeple kooperatifler, "bekleme odası"na benzetiliyor. KEİG alanla
ilgili çalışmaya devam edecek.

Kadınlar soyadı
mücadelesini
kazandı
Kadınlar artık kocalarının soyadını taşımak zorunda değil. Yargıtay’ın son kararıyla, evli kadınlar Aile Mahkemesi’ne
dava açarak sadece bekârlık soyadını
kullanabilecek. Medeni Kanun, kadının
yazılı başvurusu halinde kocasının soyadının önünde kendi soyadını kullanabileceğini hükme bağlıyordu. Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu’nun verdiği bu son
karara göre, kadınlar kocalarının soyadını eklemeden de kendi imzalarını sürdürebilme olanağına kavuşuyor. Böylece
Medeni Kanun’un ilgili maddesi fiilen
ortadan kalkmış oldu. Türkiye’nin imza
attığı uluslararası sözleşmelerin iç hukuk
üzerindeki bağlayıcılığı bu kararla bir kez
daha gündeme gelmiş oldu.
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Binlerce kadın IŞİD’in esiri

Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin
Mücadele Platformu, IŞİD tarafından
zorla alıkonulan kadın ve kız çocuklarıyla ilgili çalışmalarını kadın örgütleri ve aktivistlerle paylaşmak ve
ortak bir yol haritası çizebilmek için
4 Ekim’de Diyarbakır’da bir atölye
çalışması gerçekleştirdi. Sonuç bildirgesinde, şu an ezici çoğunluğu Ezidi
olan 4-7 bin arasında kadın ve çocuğun IŞİD tarafından “savaş ganimeti” olarak zorla alıkonulduğu, köle ve
cariye pazarlarında defalarca satıldığı

belirtildi ve sorunun çözümüne ilişkin
hedefler açıklandı.
Platform, IŞİD’in kadınları ve çocukları köle olarak sattığı iddia edilen
Katar, Suudi Arabistan, Irak, BAE gibi
ülkelerle Türkiye gibi geçiş güzergâhı
olarak kullanılan ülkelerde faaliyet
gösteren kadın kurumlarıyla ortak mücadele geliştirmeyi hedefliyor. IŞİD
şiddetine maruz kalan tüm kadınlar
için Diyarbakır’da Rehabilitasyon ve
Güçlendirme Merkezi kurma çalışmalarına da hız verilecek.

Kadın istihdamı neden artmıyor?
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre
Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliğinde
142 ülke arasında 125. sırada.
Türkiye'de çalışan nüfusun sadece
yüzde 27’si kadın. Özel bir firmanın
araştırmasına göre, kadınların yüzde
40’ı evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra iş yaşamına son vermek
zorunda kalıyor; işini bırakmak zorunda kalan kadınların yüzde 56’sı da
bu durum nedeniyle kendini mutsuz

hissediyor. Yöneticiler yüzde 91 oranında işyerlerini “anne-baba dostu”
olarak değerlendirir ama sadece yüzde 2’si kreş için maddi yardım verirken, işyerlerinin sadece yüzde 5’inde
kreş ve sadece yüzde 9’unda emzirme
odası var. Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 23’ü işe alımda kadın
adaylarla çocuk planlarını konuştuklarını belirtmiş. Çalışanların kreş desteği talepleri ise maliyet açısından kabul
edilir bulunmuyor.

Buse
Kılıçkaya’ya 5
yıl sonra beraat
Pembe Hayat Derneği başkanı ve
trans insan hakları aktivisti Buse Kılıçkaya beş yıl süren yargılama sürecinin sonunda “polise mukavemet”
suçundan beraat etti. Kılıçkaya 2010
yılında, Ankara’da iki polis memuru
tarafından saçlarından sürüklenerek zorla arabasından çıkarılmış ve
darp edilmişti. Kılıçkaya'nın polisler hakkında savcılığa yaptığı suç
duyurusu takipsizlikle sonuçlanırken kendisi hakkında kamu davası
açıldı ve “görevli memura direnme”
suçundan beş ay hapis cezası aldı.
Oysa Kılıçkaya’nın olay sırasında
koluna telsizle vurulduğunu destekleyen adli tıp raporu da bulunuyordu. Sonunda yerel mahkeme
Yargıtay’ın bozma kararına uyarak
Buse Kılıçkaya’nın beraatine karar
verdi.

Aile Bakanlığı bizi gözetliyor!
Geçici hükümetin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı)
hakkında bilgi vererek projenin adım
adım ilerlediğini söyledi. Proje kapsamında her aileye bir sosyal danışman atanması, danışmanların ailenin
karşı karşıya olduğu “riskler”i tek tek
tespit etmesi hedefleniyor. Bu risklere
“boşanma”nın dahil olup olmadığı merak konusu, zira Bakanlık yıllardır aile
içi şiddeti engellemek yerine “aileyi
güçlendirme” saikiyle boşanmayı engelleyecek mekanizmalar geliştirmeye
ve bunun için araya uzmanlar sokmaya
çalışıyor. Bakan Gürcan, iki pilot bölgede ASDEP uygulamasının tamam-

landığını, projenin 14 ile yayılacağını;
1500 kişilik kadronun hazır olduğunu,
7000 personele ihtiyaç duyulduğunu
belirtti: “Sosyal sorunların aile için-

de çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.
Yaşlıya da, engelliye de, çocuğa da her
türlü bakım hizmetinin aile içinde verilmesi; temel politikamız bu” dedi.
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Uluslararası Af Örgütü seks işçiliğinin yasallaşması
için çalışmalar yapacak
7-11 Ağustos 2015 tarihlerinde
Dublin'de yapılan Uluslararası Af Örgütü 32. Uluslararası Konsey toplantısında
Örgüt’ün kurumsal olarak seks işçiliğinin yasallaşmasını desteklemesi önerge
olarak sunuldu. Örgüt bu önerge ile birlikte seks işçiliğinin yasallaşmasını da
içeren birtakım önlemler çerçevesinde,
seks işçilerinin insan haklarının tümüyle
koruma altına alınması için çalışmalar
yapacak. Af Örgütü yasallaşmayı desteklemeye gerekçe olarak, seks işçilerinin
insan haklarının ancak seks işçiliğinin
yasal olduğu hallerde mümkün olmasını
gösteriyor. Seks işçiliğinin yasallaşması
ile insan ticareti olgularını birbirinden
ayıran Af Örgütü'nün, insan ticareti hakkında pozisyonlarının değişmediğini ve
çocukların seks işçisi olarak çalıştırılmasının insan hakları ihlali olduğunu vurguluyor. Amnesty’nin yanı sıra Birleşmiş
Milletler Gelişim Programı, Dünya Ban-

kası ve Human Rights Watch kuruluşları
da seks işçiliğinin yasallaşması yönünde
politikaları destekliyor.
Af Örgütü'nün bu önergesi iki yıllık
araştırma ve görüşmeler üzerine oluşturuldu. Araştırma raporunda öne çıkan
unsur seks işçilerinin taleplerine öncelik
tanınması oldu. Araştırma raporu kapsamında görüşülen seks işçileri yasal düzlemde çalışmadıkları zaman güvenlik
sorunlarıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.
HIV/AIDS hakkında çalışmalar yapan
UNAIDS programının Asya ve Pasifik
ülkeleri üzerine yayınladığı başka bir
raporda güvenli seksin ancak seks işçiliğinin yasallaştığı ülkelerde mümkün olduğu belirtildi. Raporda, yasallaşmanın
seks işçiliğinin yaygınlaşmasına olumsuz
bir etki yapmadığının altı çizildi. Dünya
Bankası raporunda ise ancak yasallaşma
ile birlikte seks işçilerinin örgütlenme
olanağı bulabildiği ve örgütlü seks iş-

çilerinin sağlık hizmetlerine ulaşımının
kolaylaştığı belirtildi. Seks işçiliğinin yasal olmadığı ülkelerde ise tutuklanma ve
şiddet görme olasılığı yüzünden sağlık
kontrollerine ulaşım kısıtlı kalıyor.
Uluslararası Af Örgütü kendi kurumuna verdiği bu önerge dünya basınında
büyük yankı uyandırdı. Destekleyenlerin yanı sıra, bu politikanın seksin satın
alınabilir bir şey olduğu olgusunu güçlendirdiğini savunanlar mevcut. Aralarında Meryl Streep ve Anne Hathaway
gibi ünlülerin bulunduğu bir grup, Af
Örgütü'nün politikasının kadınların erkekler tarafından pazarlanmasını meşrulaştırdığı gerekçesiyle karşı imza kampanyası başlattı. Tepkiler üzerine New
York Times gazetesine mektup yazan bir
Af Örgütü yetkilisi, bu politika ile amaçlarının seks ticareti yapanları korumak
değil, seks işçilerinin haklarını güçlendirmek olduğunu belirtti.

2015 yılında altı Nobel ödülünden ikisi kadınlara verildi
Nobel Ödülü 1901’den bu yana 49
defa kadınlara verildi. 2015 yılında
ise toplam 6 ödülden 2 tanesi kadınların oldu. Belaruslu Svetlana Alexievich Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi
olurken, Çinli Youyou Tu fizyoloji/tıp
alanında ödülü iki erkek meslektaşı ile
paylaştı.
1930’da Ningbo kentinde doğan
Tu, Pekin’de tıp eğitimi aldı. Farmakoloji bölümünden mezun olduktan sonra geleneksel Çin tıbbı akademisinde
çalışmaya başladı. 1969 yılında Mao
tarafından 532 ismi ile anılan sıtmaya
karşı ilaç geliştirmeyi amaçlayan gizli bir projede görevlendirildi. Tu ilk
önce Çin’de sıtma parazitinin yaygın
olduğu güney kıyılarındaki yağmur
ormanlarına gönderildi. Çok fazla
hasta insanla karşılaştığını ama sıtmaya ilaçla çare bulamadığını anlatan Tu
daha sonra antik Çin tıbbı elyazmalarını inceleyerek sıtma tedavisinde kullanılmış bitkileri araştırdı. Geleneksel
tıp kitaplarından topladığı 2000’den
fazla reçeteyi fareler üzerinde denedi. 340 yılında Ge Hong tarafından
yazılmış bir kitapta bahsi geçen pelin
otu (qinghao) bitkisi sıtma parazitine
karşı etkili oldu. Bu bitkideki artemisia adlı aktif maddenin özütlemesi için
kitaptaki reçeteyi uyguladı. Maddenin
hayvan deneylerinde başarılı olma64
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sından sonra insan sağlığına etkisini
test etmek için kendi üzerinde denedi.
Keşfi ile Asya ve Afrika’da milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Ünden
hoşlanmadığını belirten Tu’nun Nobel
ödülüne layık görülmesiyle birlikte bir
doğa bilimleri Nobel’i ilk defa Çin’e
verildi.
Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç ise Rus tarihinin trajedileri ile yakından ilgilendi. İkinci Dünya Savaşı,
Sovyet-Afgan Savaşı, Çernobil faciası ve Sovyetler Birliği’nin dağılması
gibi olayları yakından yaşayan insanlarla yüzlerce röportaj yaptı ve bu hayatları kitaplarına taşıdı. Kitaplarında

Sovyet dönemi ve dağılma sonrası
bireyi inceledi, bu olayların yarattığı
travmayı ve insanların duygu dünyasını anlamaya çalıştı. Nobel komitesinin tanımına göre, Aleksiyeviç olayların tarihini değil, duyguların tarihini
aktarır. Kendisi ise yazarlığı hakkında
“Gerçek her zaman beni bir mıknatıs
gibi çekti, bana işkence etti ve hipnotize etti. Bunu kâğıt üzerinde yakalamak istedim. Bu yüzden gerçek insan
anlatısı, itirafları, görgü tanıklıklarını kullandım. Benim dünyayı görme
şeklim bu. Bireylerin seslerinden oluşan bir koro. Bu şekilde hem bir yazar,
hem muhabir, hem sosyolog, psikolog

DÜNYADAN
üzerine ülkesini terk eden Aleksiyeviç
2000-2011 yılları arasında Avrupa’da
sürgünde yaşadı. “Rus dünyasını seviyorum, ama sadece insancıl Rus
dünyasını” diyen Aleksiyeviç, Beria,
Stalin ve Putin’den hoşlanmadığını,
bu insanların Rusya’yı alçalttıklarını
belirtiyor. Nobel Edebiyat Ödülü’yle
ilgili olarak da, ödülü bildiren telefon
çaldığında ütü yapmakta olduğunu
söyleyen Aleksiyeviç, alacağı para ile
ne yapacağı sorulduğunda şöyle cevap
verdi: “Bu para daha fazla yazmama
yardımcı olacak. Böylece kendi özgürlüğümü satın almış olacağım.”
Aleksiyeviç’in Türkçeye çevrilen
eserleri arasında Nazi İşgalinde Sovyet Kadınları ve Çernobil’den Sesler:
Nükleer Bir Felaketin Sözlü Tarihi bulunuyor.

ve vaiz olabiliyorum” diyor.
İlk kitabı Savaşın Kadınsı Olmayan Yüzü (1985) için İkinci Dünya
Savaşı’na asker, doktor, hemşire gibi
görevlerle katılmış yüzlerce kadınla
röportaj yaptı. 1993 yılında yayınladığı Ölümle Efsunlananlar adlı hikâye
kitabında Soyvetler’in dağılmasıyla
birlikte intihara teşebbüs eden insanların hikâyelerini anlattı. Sovyet-Afgan Savaşı’nı konu alan Çinko Çocukları ve Çernobil faciasıyla ilgili olan
Çernobil’den Sesler kitapları yayınlandı.
Kitap yayıncılığında tekel olan
Belarus devleti, 1993 yılından sonra Aleksiyeviç’in kitaplarını basmadı. 2000 yılında devlet başkanı
Lukaşenko’ya karşıtlığı yüzünden hakkında kovuşturma başlatıldı. Bunun

Sisters Uncut, Suffragette filminin galasında kadın
cinayetlerini protesto etti
İngiliz feminist grup Sisters Uncut
İngiltere’de kadınların oy verme hakkını savunan aktivist kadınları konu
alan Suffragette filminin gala gecesinde
kırmızı halıyı işgal eylemi düzenledi.
2014 yılında İngiltere’de kemer sıkma
politikalarını ve erkek şiddetini protesto
etmek amacıyla kurulmuş olan Sisters
Uncut’ın şimdiye kadar yaptığı birçok
eylem büyük ses getirdi. Grubun ses getiren eylemleri arasında Daily Mail isimli
sağ görüşlü gazetenin binasının önündeki yolu trafiğe kapatmak, aynı gazetenin
kopyalarını yakmak, Londra Belediye
binasının çatısını işgal etmek ve Londra
merkezdeki en işlek alanlardan biri olan
Oxford Circus’ı trafiğe kapayarak kadın
cinayetlerini protesto etmek var.

Suffragette filminin galası eyleminde ise Sisters Uncut üyeleri süfrajetlerin
renkleri olan mor ve yeşil dumanlı meşalelerle birlikte bariyerleri aşıp kırmızı
halıya yattılar. “David Cameron, bunu
not et! Ölü kadınlar oy kullanamaz!”
sloganını kullanan kadınlara, kırmızı halının dışında konumlanmış diğer
üyeler sloganlar ve pankartlarla destek verdi. Suffragette filminin başrol
oyuncularından Helena Bonham Carter
protestoyu destekleyerek, “Filmimizin
karakterleri de aynen bu şekilde davranırdı” yorumunu yaptı. Sisters Uncut
“Neden feminist bir filmin galasını işgal
ettiniz?” sorusuna, bunu filmi protesto
etmek için yapmadıklarını, ancak İngiltere’deki feminist mücadelenin devam

etmesi gerektiğine dikkat çekmek istedikleri cevabını verdi. Grup üyesi Sarah,
İngiltere’de süfrajetlerle ilgili birçok
nostaljik film yapıldığını, bu filmlerin
insanlara çok şeyi başardıkları hissini
verdiğini fakat günümüzde İngiltere’de
halen haftada iki kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, bu kadınların sığınacak yerleri olmadığını ve bunu başarıdan saymadıklarını dile getirdi. Grup
üyelerinden Latifa ise 2010’dan beri 32
kadın sığınağının kapandığını belirtti.
İngiltere’de merkezi hükümetin bütçe
kesintileri sebebiyle kadınlar için çalışan kurumların finansmanı sağlanamıyor. 167 kadına yönelik şiddet servisinin
yüzde 48’i devlet yardımı olmaksızın
faaliyetini sürdürüyor.
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Feminist Politika dergisi nasıl çıkıyor?
Dergi çıkar çıkmaz, yeni yayın grubunu erkenden toplama derdine düşülür. İyi pişirelim,
dumanı üstünde nefis kurabiyeler gibi tam zamanında okuruna ulaşsın telaşı başlar

F

Suzan Saner

eminist Politika dergisi nasıl çıkıyor, merak ettiniz mi? Mart ayında
KaosGL’nin düzenlediği 4. Uluslararası Feminist Forum’a, kadın yayıncılık
deneyimlerinin patriyarka ve heteroseksizmin dönüşümünde nasıl rol oynadığı
tartışmasına, FP adına Öykü ve İrem katıldıklarında çok güzel anlattılar aslında.1
Derginin sabit bir yayın kurulu ve
editörünün olmadığı, dağıtım şirketi üzerinden değil kadınlar tarafından dağıtıldığı bilgisini vererek söze başlayayım. Üç
ayda bir 10-15 gönüllü kadın (farklı illerden) yayın grubuna girer, en fazla üç sayı
üst üste çalışır, sonra hava değişimine
çıkar, sonra gene girer, gene çıkar. Mevsimler birbirini kovalar, bir bakmışım
zaman halkalanarak su gibi akmış, 28.
sayının yayın grubu benden bu derginin
kolektif emekle çıkma sürecine dair bir
öznel deneyim yazısı istemiş.
FP dergisi, SFK’nın politik sözünü
yaygınlaştırmanın ve örgütlü politika
üretmenin önemli araçlarından biri. Kadınlık hallerinin yazıya dökülerek paylaşıldığı, kadın gündemini oluşturmaya
katkıda bulunmayı amaçlayan feminist
bir ortam. Sadece kadınların kaleminden
çıkan yazılar, kadın kimliğinin önünde başka sıfatlara ihtiyaç olmadan yer
alıyor. Zamanla oturan “nasıl feminist
oldum”, “bellek”, “beden”, “mutfak cadıları”, “Mor Çatı’dan” gibi sayfaları tanıyorsunuz zaten. “Merhaba” editoryal
yazısı ise her sayının sonunda başka bir
kadın tarafından yazılıyor.
Katıldığım ilk yayın grubu toplantısını (2. sayı) hatırlıyorum. Halka olmuş
kadınlar arasında bir parlayıp bir sönen
statü, deneyim, bilgi, heves ve kaygı düzeyi farklılıkları ve eşitsizlikleri, verimli
bir toprak haline gelene kadar birbirine
karışıyordu. Dergi adeta yemyeşil çimenlerde mor bir menekşe gibi çıkmaya
devam ediyor. “En prestijli akademik
dergiyi elime aldığımda bile bu kadar
heyecanlanmıyorum” dersem, güzelleme
yapmış mı olurum? Ancak böyle bir kastımın olmadığını söylemeliyim.
Dergi çıkar çıkmaz, yeni yayın grubunu erkenden toplama derdine düşülür.
İyi pişirelim, dumanı üstünde nefis kurabiyeler gibi tam zamanında okuruna
ulaşsın telaşı başlar. Her yayın grubunda, bir önceki sayıda da çalışmış birkaç
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kadın vardır. Yeni giren, ortadaki işlerin
bir ucundan tutar. Eskilerin deneyimleri
sözlü olarak aktarılır, yenilerin soru ve
önerileri kapsanır. Yenilerin hayatını kolaylaştırsın diye, zamanla oluşan yazılı
bir yayın rehberi de vardır.
Bir önceki sayıdan artakalan yazı, elde
var bir demektir. Yazısını erken gönderene
minnet duyulur, siftah yazısına ayrı sevinilir. “Bunu en iyi o yazar,” dediğiniz kadın
mırın kırın ettiğinde diz çöküp yalvarmak,
bazen yine de reddedilmek, arada bir dürtmek, gecikenin hafiye gibi peşine düşmek,
çok güzel bir yazı geldiğinde sevinçten
havalara uçmak, bir başka yazıdan plastik
patlayıcı gibi korkmak, güzelim yazının
kırpılmasına, dergi taştıysa ilk önce kendi
yazının düşmesine razı olmak… dergi sevdasına dahildir. Yayın toplantısını ekenlere
genelde gücenilir, hatta gıcık olunur. Gün
gelir mutlaka kendi mazeretiniz çıkar, bir
ya da daha fazla toplantıya gidemezsiniz.
Gidemeyişinizin huzursuzluğu ve suçluluk duygusu, gidenlerden en az biri tarafından anlayışlı bir gülümsemeyle, itinayla giderilir. Geriye şükran duygusu kalır.
Bu arada şahsen ben görsel arama bağımlısı olup çıktım. Kadınlar beğendikçe
coştum, marifet iltifata tabiymiş gerçekten. Her fırsatta feminist gözlüklerle seçtiğimiz görselleri bir havuzda biriktirdik.
Herhalde seçeneksiz, dar hayatlardan
sonra bol seçenekli olalım, hayatlarımızı
genişletip zenginleştirmeye dergimizden
başlayalım diye.
Matbaadan geldiğinde, gündüz çalışmayanlar mekânda buluşup dergileri kar-

şılar. Alt kattaki sucudan ("Ehliyetiniz var
mı" şakasıyla) ödünç aldığımız tekerlekli
el arabasıyla İstiklal Caddesi’ndeki kitabevlerine, “Ya işyerimden biri beni bu vaziyette görürse? Amaan görürse görsün!”
ruh haliyle dağıtılır. Aboneler ve cezaevindekilerin dergileri tek tek zarflanıp,
etiketlenip postaneye taşınır. Postanede
dergileri kabul etmekte zorluk çıkaran gıcık badem bıyıklıyla cadılar gibi çatışılır,
feminist mücadele bir zafer daha kazanır.
Beşiktaş Mephisto’ya iki tane 25’lik
(içinde benim yazımın da olduğu) dergi
paketi taşırken bir gün yolda karnı burnunda hamile bir feministe rastladım. O
haliyle bana yardım teklif ettiğinde, ağrıyan kollarım yüzünden ettiğim küfürleri
geri aldım. Üstelik dünya ne küçükmüş
ve yalnız değilmişim diye mutlu hissettim. Kafa-kol emeği ayrımını birleştirmek ve kadın dayanışması, kadın ruh
sağlığına çok faydalı yani.
“Kadın cinayetleri politiktir!” dosya
konulu sayı çıktığında, Beyoğlu ve Kadıköy sokaklarında kalabalık iki grup
kadın aktif dergi satışı yapmıştık. İki
yakanın neşeli rekabetinden mi, sokakta
seslerimizin paslaşması, birbirini güçlendirmesinden mi bilmiyorum ama satış
rekoru kırmıştık, diyerek bitireyim.
Daha yazılacak o kadar çok şey var
ki, dünyadaki her 10-15 kadın bir araya gelip bir dergi çıkarsa bitmez sanki.
Yüzyılların suskunluğu ve görünmezliği
başka nasıl altüst edilir, siz ne dersiniz?
(1)

http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=18955

