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Merhaba

Nasılsınız? Feminist Politika’yı özlediğinizi
umarak yine karşınızdayız… Sekizinci sayıda dosya konumuz “kürtaj hakkı”: Son yıllarda ‘sağlıkta
dönüşüm’ kisvesi altında giderek muhafazakarlaşan
neoliberal politikalarla elimizden alınmaya çalışılan kazanımlarımızdan biri. Kürtaj hakkı kadınların
kendi bedenleri ve yaşamları üzerindeki denetimlerinin asgari koşullarından birisi ve tam da bu yüzden
patriyarkal baskıların konusu olmaya devam ediyor.
“Emek” sayfalarımızda kadın sendikacılığını,
kadın ve sınıf dayanışmasını ele alıyoruz. Eylemde
taşınan mankene konulan ‘Nisa’ adına atıfla ‘Nisa
eylemi’ dediğimiz 6 Haziran eylemiyle başlayan ve
önümüzdeki yıl çeşitli biçimler altında sürdürmeyi
umduğumuz ‘Erkeklerden Alacaklıyız!’ kampanyasını özetle de olsa tanıtalım istedik. ‘Mobbing’ (işyerinde yıldırma) ile ilgili de bir röportajımız var.
Saçlarımız konusunda bize dayatılanlar, döllenmeye ilişkin fantezileri “Beden” bölümünde bulabilirsiniz. Bu sayfalarda ayrıca cinsel taciz hakkında
hazırlanmış bir blog, yazarları tarafından tanıtılıyor. Siyasi skandallarda kadınlar, pozitif ayrımcılık,
LGBTT gündemini takip eden yazıların yanında, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Günü ve Kadın Cinayetlerine Karşı Kampanya yazılarımızı da
bulacaksınız. C. Delphy ile 1988 yılında yapılmış
bir söyleşiden bir bölümü, hâlâ çok geçerli ve yakıcı, feminizm içi tartışmaları ele almada ve çözüm
üretmede bugün de bize yardımcı olduğu için sayfalarımıza aldık.
Fransa’da 1961’deki ilk kürtaj eylemi, feminist
mücadelenin mihenk taşlarından biri olarak “Bellek”
sayfalarımızda yer alıyor. “Kadınlık halleri”nde ‘bebekli tatil’ deyince gözümüzün önünde canlananlar
var. Artık klasikleşen “Nasıl feminist oldum?” sayfaları, her birimize hikayemizi anlattırmaya devam
ediyor; yazanı da okuyanı da etkilenmeden bırakmıyor. Feminist ütopyalarla ufkumuzu genişletmeye, hayal gücümüzü zenginleştirmeye çalıştık.
“Öykü”müz, kitap tanıtımlarımız, “hiç şaşırmadık”
köşemiz yerli yerinde. Son olarak, bu yıl ağustos
ayında Akçakoca’da gerçekleştirdiğimiz kampa dair
bir değerlendirme yazısı bulacaksınız.
Bu sayının kapağını oluştururken, Hilal Esmer’in
Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız kampanyası
için hazırladığı bir çalışmadan esinlendik. İstanbul
Feminist Kolektif’in yürüttüğü kampanyayı dergimizin kapağından duyurmak istedik. Bu sayıda da
süren görsel desteği ve dayanışması için Serpil Odabaşı, Laleper Aytek ve Sibel Senyücel’e de ayrıca
çok teşekkürler…
Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın…
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Erkeklerden ‘alacaklı’ olduğumuzu
birlikte seslendirmeye doğru...

EMEK

Özellikle karşılıksız ev emeğinin tazminine ve kadınların üzerindeki bakım emeği yükünü
hafifletmeye yönelik düzenlemelerin gerçek anlamı, aslında erkeklerin harcamaları gereken emeğin ya da kadınlara olan zaman borçlarının devlet tarafından üstlenilmesidir
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adınların evlilik ve yakın
ilişkiler içinde erkekler için
harcadıkları karşılıksız emeğin onları bir ücretli emek/
ücretsiz emek kıskacına hapsettiğini
daha önceki sayılarımızda çeşitli vesilelerle dile getirdik. Feministler bu
kıskacı gevşetmenin yolunu genellikle
sosyal politikada ararlar. Bir yandan çeşitli sosyal hak talepleriyle, hem ücretli
çalışan hem tam zamanlı ev kadınlığı
yapan kadınların, istediklerinde evlilik
dışına çıkabilecek güce kavuşmalarının
yolunu açmaya yönelik bir politika ileri sürerler. Ev kadınları için örneğin 50
yaşında emeklilik hakkı; bütün kadınlara
babadan ve kocadan bağımsız sağlık gü-

ücretsiz ve yaygın çocuk ve yaşlı bakım
merkezleri; “erkek işleri”nde ve teknik
beceri kurslarında kota gibi… Bu taleplerin bir bölümü kadınların harcamış
olduğu karşılıksız emeğin tazminine yönelik düzenlemeleri gündeme getirir; bir
bölümü ise, kadınların karşılıksız emek
harcamaya mahkûm olmaktan bir ölçüde
kurtulmalarının önünü açar.
Ne var ki, özellikle karşılıksız ev
emeğinin tazminine ve kadınların üzerindeki bakım emeği yükünü hafifletmeye yönelik düzenlemelerin gerçek anlamı, aslında erkeklerin harcamaları gereken emeğin ya da kadınlara olan zaman
borçlarının devlet tarafından üstlenilmesidir: Kadınlar ücretli işlere girdiklerin-

vencesi ve barınma hakkı; ücretli çalışan
kadınlar için erken emeklilik hakkı; koşulsuz nafaka hakkı; iş arayıp bulamayan kadınlara süresiz işsizlik ödeneği;
hasta ve yaşlı yakınlarına bakan kadınlar
ya da anneler için özel ödenek vb. böyle
bir politik perspektiften beslenen taleplerdir. Diğer yandan ise, kadınların üzerindeki bakım emeği yükünü hafifletip,
onların ücretli işgücüne katılımlarını kolaylaştıracak düzenlemeler talep ederler:
Erkekler için devredilemez babalık izni;

de ve/ya da fiziksel sınırlarına dayandıklarında, erkekler kendi çocuklarına,
hasta/yaşlı anne-babalarına bakmak için
emek harcamak zorunda kalmasınlar
diye üstlenir devlet (ya da sermaye) bu
harcamaları. Ya da erkeklerin harcamış
olmaları gereken ama harcamadıkları
emek/zamanın karşılığı olarak kadınlara
tazminatta bulunur.
Sosyal hak talepleri, erkeklerin kadınlara borçlu oldukları gerçeğinin üstünü örtmemeli, erkeklerden alacaklı
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olduğumuzu bize unutturmamalı. Bunu
söylememizin ardında bir öç alma, bedel
ödetme güdüsü yatmıyor. Ancak, devletin erkeklerle kadınlar arasına girmesinin
ardında yatan; cinsiyetçi işbölümünü,
kadınların emeklerine ve bedenlerine erkekler tarafından el konduğu patriyarkal
düzeni yeniden üreten mekanizmalardır.
Bu işbirliğini ifşa etmedikçe, erkeklerden alacaklı olduğumuzu hatırlayıp hatırlatmadıkça, olsa olsa cinsiyetçi işbölümüne rağmen kadınların hayatları biraz
kolaylaşır, ama işbölümünün kendisi
ortadan kalkmaz.
Onun için “Erkeklerden alacaklıyız!”
diyoruz ve şimdilik aklımıza gelen kimi
isteklerimizi bütün kadınlarla paylaşıyoruz:
“Erkeklerden alacaklarımızı tahsil
edene kadar ev işi yapmayalım! Ev işleri
erkek işi olsun. Yemek, çamaşır, ütü bulaşık… Erkekler her gün saatlerce ev işi
yapsın.
Çocuklara babaları baksın. Sabahları onları okula hazırlasın, akşam yemeklerini hazır etsin, derslerinde yardımcı
olsunlar. Hastalandıklarında işi bırakıp
eve babaları koştursun.
Hafta sonlarında babalar çocukları
kursa bırakıp, o arada ucuz pazar alışverişi için saatlerce dolanıp, elleri kolları
dolu çocukların kurs çıkışına gitsinler.
Yaşlı anne ve babaların bakımını erkek evlatları üstlensin. Hastalandıklarında baksınlar; ilaç saatlerini hatırlamayı,
banyolarını yaptırmayı unutmasınlar.
Biz akşamları gazete okurken erkekler çayı demlesin, çocuğu uyutsun ve sabah için gerekli hazırlıkları yapsınlar.
Erkekler dert ortaklığı etmeyi, kendi
çocuklarıyla, babalarıyla ilişkilerini düzenlemeyi öğrensinler.” (SFK “Erkeklerden Alacaklıyız!” broşüründen)
Hepimiz erkeklerden alacaklı olsak
da, farklı farklı alacaklarımız var. Dahası alacaklarımızı fark edebilmek için birbirimizin gözüne, dillendirebilmek için
birbirimizin sesine, nasıl tahsil edeceğimizi anlamak için birbirimizin aklına
ihtiyacımız var. İşte bu yüzden, erkeklerden ne alacağınız olduğunu, nasıl almak
istediğinizi bize yazın istiyoruz.
SFK Kadın Emeği Grubu
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Kadın sendikaları

Bu stratejideki ısrar, kadın işçilerin, işyerlerinde uğradıkları ayrımcılık ve şiddetin erkek
sendikacıların farkına varacağı ‘o mutlu günü’ artık bekleyemediklerinin en güçlü kanıtıdır
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Betül Urhan

endikal hareket içerisinde erkek egemen sendikalar tarafından dışlanan kadın işçiler buna
karşı farklı örgütlenme stratejileri yaratmışlardır. Bu stratejilerden
daha yaygın olanı karma bir sendikanın
içinde ayrı kadın örgütlenmesidir. Sendika içinde ayrı örgütlenme stratejisinin
en önemli aracı, kadınlar için oluşturulmuş kolektif alanlar olarak tanımlanan
kadın gruplarıdır. Bu strateji sendikalar
içinde erkeklerin hâkimiyetine, patriyarkal kültürlerine ve kadınların taleplerini marjinalleştiren hiyerarşik örgütsel
yapılanma ve uygulamalarına bir cevap
niteliğinde ortaya çıkmıştır. Diğer bir
strateji ise, karma sendikaların dışında
kalan, kadınlar için kadınlar tarafından
oluşturulmuş olan bağımsız kadın sendikalarında örgütlenmektir. Kadınların
bağımsız sendikalarda örgütlenme deneyimleri yeni bir olgu değildir. Nitekim
daha 19. yüzyılda, aktif olarak ana akım
erkek sendikacılığından dışlanan ve işverenlerin karşısında savunmasız bırakılan kadın işçiler, dışlayıcı ve ayrımcı
uygulamalara bir cevap olarak kendi
sendikalarını yaratmışlardır. 1880’lerde
kadın işçiler, göçmenler ve vasıfsız diğer işçiler, büyük ölçüde erkek egemen
sendikaların ayrılıkçı uygulamalarının
üstesinden gelebilmek için Danimarka,
İngiltere, ABD ve Avustralya’da bağımsız kadın sendikalarında örgütlendiler. Kısa süre içinde, bu bağımsız
kadın sendikalarına karşı tepkiler
ortaya çıktı. Genel işçi hareketi içerisinde sosyalist kadın hareketinin
liderleri dahil olmak üzere bir çok
grup ve kişiden gelen bu karşı çıkışın temel gerekçesi, söz konusu
örgütlenmelerin gelişmeye başlayan sosyalist harekete negatif bir
etkisinin olacağı ve işçi sınıfını böleceği yönündeydi. Aslında bu sendikaları destekleyen görüşlere de
rastlanmaktaydı. Örneğin 1920’lerde Japonya’da sosyalist feministler,
kadın komitelerinin sendikal hareketin içinde yer alması gerektiğini,
burjuva prensiplerine dayalı olarak
örgütlenen Japon toplumunda ayrımcılığın üstesinden gelebilmek
için “kadınların özgül taleplerinin”
desteklenmesinin, işçi hareketi için
gerekli olduğunu ileri sürmüşler-

di. Geçmiş dönemdeki bağımsız kadın
sendikaları, zamanla ya mevcut erkek
sendikalarının içinde eridi ya da dağıldı.
Yalnızca bir kaçı günümüze kadar varlığını koruyabildi. Bu sendikalardan birisi
1885 yılında kurulmuş olan Danimarka
Kadın Sendikasıdır (KAD).
Son dönemde erkek egemen sendikal yapılar içinde kadınların temsilinin,
aktif katılımının ve üyeliklerinin zayıf
kalması, bağımsız kadın örgütlenme
stratejisini yeniden gündeme getirmiştir. Bu örgütlenmeler, emek piyasasında
görünmeyen ve geleneksel sendikalar
tarafından dışlanan kadın işçileri görünür kılma, sorunlarını gündeme taşıma,
politik ve sosyal yapıları dönüştürme
mücadelesinde stratejik bir araç olarak
görülmektedir.
20. yüzyılın sonlarında bağımsız kadın sendikaları sadece Japonya ve Güney
Kore’de ortaya çıkmıştır. Japonya’da 12
kadın sendikası kurulmuştur. Ancak bu
sendikalar üye sayısı bakımından son
derece dar kapsamlıdır. Bu sendikalardan Onna Kumiai 70 üyeyle ve Josei
Union 250 üyeyle görece daha büyük
sendikalardır. Her iki sendikanın amacı;
kadınların uluslararası mücadelesi için
bir ağ oluşturmak, kadınların sosyal statüsünü geliştirmek, sendika üyelerinin
çalışma koşullarını geliştirmek ve onları
desteklemek, cinsiyet ayrımcılığını sona
erdirmek, kadınların endüstriyel haklarını kazanmak, eşit değerde işe eşit ücret

ilkesini hayata geçirmektir.
Güney Kore’de 1999 yılında iki kadın sendikası kurulmuştur. Bunlardan
ilki sadece 15 üyesi olan Seul Kadın
İşçileri Sendikası’dır (SWTU). Kurucu üyeleri, geçmişte kadın sorunlarıyla
ilgilenen sivil toplum örgütlerinde çalışan kadın işçilerdir. Sivil toplum örgütlerinin çalışan kadınların sorunlarını
çözmede yetersiz oldukları tespitinden
yola çıkarak bu sendikayı kurmuşlar-

Kadınların bağımsız
sendikalarda örgütlenme
deneyimleri yeni bir
olgu değildir. Nitekim
daha 19. yüzyılda aktif
olarak ana akım erkek
sendikacılığından dışlanan
ve işverenlerin karşısında
savunmasız bırakılan kadın
işçiler, dışlayıcı ve ayrımcı
uygulamalara bir cevap
olarak kendi sendikalarını
yaratmışlardır
dır. SWTU, diğer kadın sendikalarından
farklı olarak işsiz kadınları örgütlemeye
çalışmaktadır. Bu nedenle yasal olarak
tanınması ancak 2004 yılında mümkün olabilmiştir. Bunun temel nedeni,
Kore’de yasal olarak üyeliğin çalışma şartına bağlı tutulmuş olmasıdır.
Ancak SWTU, üyelik için “çalışan”
ve “işsiz” ayrımını reddetmekte ve
böyle bir ayrımı anlamsız bulmaktadır. Ve bu sebeple, işsiz kadınları
örgütlemeye duyarsız kalmaktansa
uzun bir süre yasadışı bir sendika
olarak kalmayı yeğlemiştir.
Kore’de 1960-70’lerde emek
hareketi içinde kadın hareketinin
mevcudiyetine karşın, emek hareketinin kadınlara dair bir düşüncesi/
politikası yoktu. Emek hareketinin
içinde yer alan işçi kadınlar, zamanla “özgül sorunlarının” çözümlenmesini talep ettiler. Bu talep geleneksel emek hareketi tarafından
karşılanmayınca, kadın işçileri örgütlemek için 1987’de Kore Kadın
İşçileri Birliği (KWWA) kuruldu.
Süreç içerisinde bölgesel örgütlenmenin artışı, birleşik emek hareketi
feminist
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tartışmaları, bölgesel ve sivil aktivizmin
yükselmesi 1992’de Kore Kadın İşçileri Birleşik Örgütü’nün (KWWAU) kurulmasını getirdi. Tüm bu gelişmeler,
1998’de ana proje olarak kadın sendikası oluşturma tartışmasını gündeme
getirdi ve 1999 yılında Kore Kadın İşçi
Sendikası (KWTU) kuruldu. Bugün,
KWTU, dokuz bölgesel şubeden oluşmakta ve yaklaşık olarak 5 bin üyesi
bulunmaktadır. Sendika kendini sadece
ücret görüşmelerine dayanan işyeri sendikacılığı ile kısıtlamamaktadır. Çocuk
bakımı için aile kampları oluşturma,
kolektif destek sağlama, işe yerleştirme,
mesleki eğitim gibi işçi kadınların ihtiyaç duyduğu farklı türde programları ve
faaliyetleri örgütlemektedir.
Genel olarak bakıldığında kadın sendikalarının öncüleri, genellikle erkek
egemen hiyerarşik yapılara kuşkuyla
yaklaşan, sendikal harekete yön veren
fikirlerin sefaleti dolayısıyla ümidi kırılan, karma sendikalarda çalıştıkları dönemde “kadın sorunlarını” öncelemeleri
nedeniyle erkek sendikacılar tarafından
tepki gören, işyerinde cinsel şiddet, taciz, ayrımcı istihdam politikaları gibi
geleneksel sendikaların görmezden geldiği sorunları çözmek için alternatif bağımsız örgütler kurmaya inanan kadınlardan oluşmaktadır.
Hiyerarşik ve bürokratik yapılardan
sakındıkları için yatay ve esnek örgütlenmeye önem vermektedirler. KWTU
dışındaki sözü edilen diğer bütün kadın
sendikaları, herhangi bir tepe örgütüne
6

feminist
politika

ya da bir gruba bağlı değildir. Ancak ortak sorunlar ve konular konusunda karma işçi örgütlerinin kadın departmanlarıyla ilişki kurmakta ve ortak kampanyalar düzenlemektedirler.
Her iki ülkedeki kadın sendikaları
küçük işyerlerinde istihdam edilen, erkek egemen sendikaların görmezden
geldiği ve giderek sayıları artan standart
dışı çalışan kadın işçileri örgütleyen
sendikalardır.
Yasal ve fiili engeller kadın sendikalarının örgütlenme etkinliğini sınırlamaktadır. Kadın sendikalarının bireysel
temelde örgütlenmeleri, işyerinde yönetim ve karma sendikalar tarafından
değersizleştirilerek “ikinci sendika” olarak görülmeleri; üye sayılarının sınırlı
ve kaynaklarının zayıf olması toplu pazarlık yapma yeteneklerini sınırlamakta,
üyelerinin şikayetlerini bireysel temelde
çözmelerine neden olmaktadır. Ancak
bu sendikalar, herhangi bir sendikal deneyime sahip olmayan kadın işçilerin
genel işçi hareketiyle bir bağ oluşturmasını sağlamada, hareket içinde işçi
kadınların hakları ve istihdam koşulları
konusundaki farkındalığın yükseltilmesinde, bireysel ve kolektif kazanımlar
elde edilmesinde, geleneksel sendikal
hareketin kültürünün dönüştürülmesinde önemli rollere sahip olmuşlardır.
Japonya’ya göre Kore’deki kadın sendikaları, sendikal hareket içerisinde cinsiyetçiliğin üstesinden gelmeye yönelik
çabaları ve kadın işçileri harekete geçirebilmeleri bakımından daha etkili ve

başarılıdırlar. Karma sendikal hareketle
ortak amaçlı kampanyalar düzenlemeleri, ilerici sendikal federasyonların, geniş
bir örgütsel yardım ve uzmanlığın var
olması bu başarının arkasında yatan nedenlerdir.
Pek çok baskı ve muhalefetle karşı
karşıya kalan kadın sendikalarının, üye
sayılarının ya değişmemiş ya da düşmüş
olmasına (KWTU dışında) bakarak,
amaçlarının sendikal faaliyetten daha
çok, kısa vadede ülkedeki kadın politikalarını etkilemek/dönüştürmek/değiştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Buna
rağmen bu stratejideki ısrar, kadın işçilerin, işyerlerinde uğradıkları ayrımcılık
ve şiddetin erkek sendikacıların farkına
varacağı ‘o mutlu günü’ artık bekleyemediklerinin en güçlü kanıtıdır.
_________________________

Yararlanılan Kaynaklar
Linda Briksin (1999), ‘Autonomy, Diversity,
and Integration: Union Women’s Separate
Organizing in North America and Western
Europe in the Context of Restructuring and
Golbalization’, Women’s Studies İnternational Forum, C: 22, sayı 5, s.543-554
Kay Broadbent (2007), “Sisters Organising
in Japan and Korea: The Development of
Women –only Unions’ Industrial Realations Journal, C: 38, sayı 3, s.229-251.
Kaye Broadbent (2005), “For Women, by
Women: Women-Only Unions”, Japan Forum, C:17, sayı 2, s.213-230.
Namhee Park (2006), ‘Korean Women
Workers’Activism”, (Çeviren: Sarah Eunkyung Chee), Peace Review, C:18, s. 491498.

EMEK

Fiili eşitlikte önemli bir adım:

“Eşit Ücret Günü”

Kadınların ev içi emeği hem karşılıksız bir emek kategorisi
olarak mutlaklığını yeniden üretiyor, hem de ev dışı/piyasa
içi kadın emeğinin düşük ücretlendirilmesinde meşrulaştırıcı
mekanizma işlevi görüyor
Sevgi Uçan - Çubukçu

K

adınlar erkeklerden daha mı
az çalışıyor? Bu sorunun
yanıtı neredeyse herkes için
aynı olacaktır herhalde: En
az erkekler kadar ve çoğunlukla onlardan daha çok çalışıyorlar. Ev içinde/ev
dışında, köyde/kasabada, kentte/metropolde, batıda/doğuda, kuzeyde /güneyde
ya da geçmiş yüzyıllarda/bu yüzyılda,
bu gerçek pek de değişmiyor. Şu soruyla devam edelim: Bu durumda, kadınlar,
erkeklerden daha mı çok kazanıyor? Ya
da daha mı çok ücret alıyorlar? Bu sorunun cevabı da hangi zaman ya da hangi
mekandan bakarsanız bakın, pek farklı
değil: Hayır, kadınlar erkeklerden daha
az kazanıyor ya da daha az ücret alıyorlar. Üstelik bu ücret farklılığı bölgelere,
toplumlara ve sektörlere göre daha da
derinleşiyor.
Bu döngüsel gerçek karşısında, pek
çok feminist aktivist ve meslek sahibi
kadının mücadelelerinin de etkisiyle,
Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) son
yıllarda Avrupa’da kadınların ve erkeklerin aldıkları ücretleri karşılaştıran raporlar yayınlıyor: Almanya’da kadınlar,
bu yıl, erkek meslektaşlarının aldıkları
ücret oranlarına erişebilmek için 85 gün
daha fazla çalışmak zorunda kaldılar;
buna göre, Almanya’da eşit ücret ödeme
günü 20 Mart olarak belirlendi. Örneğin, Aileden Sorumlu Bakan Ursula Von

Der Leyen’in yaptığı açıklamaya göre
“aynı kalitede ve içerikte” iş yapmalarına rağmen, kadın hemşireler erkek hemşirelerden ayda 100 Euro daha az kazanıyor. Bir diğer örnek olarak, Fransalı
kadınlar işgücünün yüzde 45’ini oluştururken, erkek meslektaşlarından ortalama yüzde 30 daha az kazanıyorlar. Ücret farklılığı özel sektörde yüzde 16-17
oranındayken, kamu sektöründe bu oran
yüzde 12 olarak gösteriliyor. Bu veriler
karşısında Avrupa Birliği kolları sıvadı
ve Almanya’da aynı işi yapan kadın ve
erkeğin aynı ücreti alması için, farklı
kentlerde tanıtım kampanyası başlattı.
Kampanya Berlin’in ünlü Brandenburg
Kapısı önünde “kırmızı çantalar” gösterisi ile başladı. 1

Türkiye’de bir erkeğin 365
günde kazandığı ücret için
bir kadının 87 gün daha
fazla çalışması gerekiyor.
Bu fark, İsviçre’de
69, Almanya’da 79,
Avusturya’da 106 gün
Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan
raporlar, kalifiye kadınların, aynı niteliklere sahip erkeklere göre daha az ücret
aldığını açıkça ortaya koyuyor. Kadınların alacakları paradan çok, yapılan işin
kalitesine ve çalışma atmosferine önem
verdiklerini ortaya koyuyor. Bir başka

neden olarak da, maaşların yapılan işe
göre belirlenmesi gösteriliyor; zira kadınlar ev içinde düşük ücretli değil, hiç
ücretin olmadığı bir istihdamın da tarihsel öznesi olduklarından dolayı fazla
mesai yapamadıkları ( ! ), bazı özel projelerde çalışamadıkları için, erkeklere
göre daha az kazanıyorlar; çünkü Alman
çekirdek aile sisteminde de kadın ve erkek arasında patriyarkal rol dağılımı ve
işbölümü geçerliliğini sürdürüyor. Bir
başka neden, kapitalist patriyarkanın
en büyük mitlerinden olan, kadınların
ailelerine ek kazanç sağlama kodunun
yıkılamamış olması. Bu araştırmaların
ve verilerin gösterdiği gerçek şu ki, kadınların ev içi emeği hem karşılıksız bir
emek kategorisi olarak mutlaklığını yeniden üretiyor, hem de ev dışı/piyasa içi
kadın emeğinin düşük ücretlendirilmesinde meşrulaştırıcı mekanizma işlevi
görüyor. Piyasa içi verimlilik yaklaşımıyla bakıldığında, iş yerine harcanacak enerji, ev işleri yaparken tüketiliyor,
evde ütü yapan, yemek yapan kadının
işyerinde çalışacak enerjisi kalmıyor.
Yani, ‘ev işi kadını yoksullaştırıyor’.

‘Eşit Ücret Günü’
Eşit ödeme, ücret sisteminde toplumsal cinsiyet ve ırk ayrımcığını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Birçok
kadın düşük ücretli satış, servis, hemşirelik, öğretmenlik ve temizlik işlerinde
çalışmaktadır. Toplumsal cinsiyet temelli ücret eşitsizliğinin son 23 yılda
azalma eğiliminde olduğu görülüyor.
1982’de kadınların aldığı ücret erkeklerin ücretinin yüzde 62’si iken, bu oran
2008’de yüzde 77 olarak gerçekleşmiş.
Ancak bunun önemli bir nedeni erkeklerin ücretlerinin düşmesi; bu farklılığın
sadece yüzde 40’ı kadınların ücretlerinin artmasından kaynaklanıyor. Kadın
örgütlerinin bizzat kendilerinin yaptıkları araştırmalara göre, aradaki farkın en
iyi ihtimalle 2057 yılında kapanabileceği belirtiliyor.2

Türkiye: ‘Kırmızı Cüzdan
Kampanyası’
Türkiye’de de kadınlar, toplumsal
cinsiyet temelli nedenlerle maruz kaldıkları eşitsiz ücretlendirme sistemini
görünür kılmak için 15 Nisan gününü
belirlediler.3 Söz konusu tarih, kadın ve
erkek arasındaki ücret eşitsizliğini ortaya koyan bir hesaplamayla ortaya çıkıyor. Türkiye’ye dair yapılan hesaplamalar, bir erkeğin 365 günde kazandığı ücret için bir kadının 87 gün daha fazla çalışması gerektiğini gösteriyor.4 Bu hesap
sonucu, Türkiyeli kadınlar, 28 Mart’ta
‘Kırmızı Cüzdan Kampanyası’nı başlafeminist
politika
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tıyorlar.5 Elbette bu rakam her ülke için
farklı: İsviçre’de 69 gün, Almanya 79
gün, Avusturya’da 106 gün daha fazla
çalışmak zorunda kadınlar. 6

Ev içi emek
kadını yoksullaştırıyor!
Kapitalist patriyarkanın en ezici mekanizmalarından olan ücret farklılıklarının kadını daha da yoksullaştırdığı
ve bunun en önemli nedenlerinden biri
olarak da kadının ev içi sorumluklarının gösterildiği, sınırlı da olsa toplumsal cinsiyet duyarlılığı taşıyan araştırma
ve raporlarda ortaya çıkıyor. Örneğin,
ABD’de, 1963 yılında Eşit Ücret Kanunu (Equal Pay Act) kabul edildiğinde
kadınlar, erkeklerin kazandığı her bir
dolara karşılık 53 sent kazanıyorlardı.
2009 yılına geldiğimizde ise, kadınlar
her bir dolara karşılık 77 sent kazanıyorlar. Bütün bir çalışma ömrü göz önüne
alındığında, bu ücret eşitsizliği ortalama
Amerikalı bir kadına ve ailesine 700 bin
dolar ile 2 milyar dolar arası maliyet
getirmekte.7 NCPE, 1979 yılında kadın
sivil toplum kuruluşları, insan hakları
organizasyonları, işçi sendikaları, öğrenci derneklerinin oluşturduğu bir koalisyonla kuruldu. Önlerine koydukları
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mücadele, cinsiyet ve ırk temelli ücret
ayrımcılığını ortadan kaldırmaktı.
Ücret farlılıklarının bir kısmı eğitim, deneyim ve kıdem gibi nedenlerle açıklanmaktadır. Bu nedenlerin de
kapitalist patriyarkal işbölümü sonucu
olduğu aşikar. Ancak bunun da ötesinde kadınlarla erkeklerin kazandıkları
ücret farklılıklarında yüzde 20 gibi bir
fark, bunların hiçbiriyle açıklanamıyor.8
Bu farkın açıklaması da bildik olandan

Geleneksel patriyarka ile
kapitalist patriyarka kol
kola girmiş, kadının ev içi
emeğini ücretsiz istihdam
ederken, piyasa içi emeğini
düşük ücretlendirerek
kadının sömürüsünü
katmerleştiriyor
ibaret: Zaten bu işler kadınlar, göçmen
gruplar, siyahlar tarafından yapıldığı
için daha baştan az ücretlerin belirlendiği iş kategorileri olarak tanımlanıyor.
Sonuç olarak, geleneksel patriyarka ile
kapitalist patriyarka kol kola girmiş, kadının ev içi emeğini ücretsiz istihdam

ederken, piyasa içi emeğini düşük ücretlendirerek kadının sömürüsünü katmerleştiriyor.
____________________________

Idenriette Wrege, “Kâğıt üstünde değil,
uygulamada eşitlik”, Deutsche Welle,
20.03.2009
2
www.pay-equity.org/.html
3
Türkiye’de ilk kez 2009’da kutlanan/
protesto edilen Eşit Ücret Günü, ilk olarak
ABD’de 1988’de kutlanıyor.
4
Bu hesaplamada esas alınan veriler ise,
TÜSİAD’ın 2000 yılında hazırlamış olduğu ve görece toplumsal cinsiyet duyarlılığı
taşıyan “Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset”
raporuna dayandırıldığı belirtiliyor.
5
Kırmızı çanta ya da cüzdan ise, kadınların
cüzdan ya da maaş bordrolarındaki eksi
sayıları sembolize ediyor.
6
Elif Türkyılmaz, ‘Eşit İşe Eşit Ücret İstiyoruz’, Radikal, 29.03.2009.
7
Kadınlar ve erkekler arasındaki söz konusu ücret farklılığına dikkat çekmek için,
ABD’de 1996 yılında Ödeme-Özkaynak
Ulusal Komitesi (National Committee on
Pay Equity-NCPE) tarafından Nisan ayının
ilk Salı günü, Eşit Ücret Günü (Equal Pay
Day) olarak belirleniyor.
8
2003 Yılı Araştırması, General Accounting Office.
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Sınıf ve kadın dayanışması üzerine

1960’larla birlikte yükselen feminist mücadele, hangi sınıftan ve gelir seviyesinden
olursa olsun kadınların kurtulmadığını ve bu anlamıyla tüm kadınların erkekler
karşısında ortak bir ezilmişlik yaşadığını ifade ediyordu
Hülya Osmanağaoğlu

K

adınların kurtuluşunu, yüksek öğrenim görme, erkeklerden izin almaksızın çalışma, mülk edinme ve seçme
seçilme hakkına bağlayan birinci dalga
feminist hareket, kadınların bağımsız
özneler olarak kapitalist sistemin döngüsü içine girmesini (kadınların vatandaş olarak kabul görmesini) mümkün kıldı. Uzun
yıllar boyunca kadınların
“ekonomik bağımsızlığının” erkek egemenliğinden kurtuluşu getireceği
varsayıldı. Ancak ikinci
dalga feminist hareket, kadınların kurtuluşunun tek
başına erkeklerden bağımsız bir gelir elde etmekle
mümkün olamayacağını
ortaya koydu. 1960’larla
birlikte yükselen feminist
mücadele hangi sınıftan
ve gelir seviyesinden olursa olsun kadınların kurtulmadığını ve bu anlamıyla
tüm kadınların erkekler
karşısında ortak bir ezilmişlik yaşadığını ifade
ediyordu. Reel sosyalizm
pratikleri özel mülkiyetin ortadan kalkmasının
kadınların ev içindeki varoluşlarında niteliksel bir
dönüşüm yaratamadığını
ortaya koymuştu. Sonuçta
ikinci dalga feminist hareket, kadınların ezilmesinin, esas olarak kendi iç
dinamikleri olan ve tüm
erkeklerin somut çıkarlarını temsil eden bir sistem
sorunu olduğunu ifade etti.
Kadınların
ezilmesinin
nedeni ne kapitalizmdi, ne
de kimi erkeklerin ve toplumların yeterince aydınlanamamış olması. Erkek
egemen sistem (patriyarka), aynen kapitalizm gibi toplumsal koşulları belirleyen kurucu bir egemenlik ilişkisiydi.
Böylece kadınların erkekler karşısındaki konumunu ideolojik ve/ya da kültürel
bir ayrımcılıkla ifade eden tüm toplumsal mücadelelerden bir kopuşu temsil

eden bu analiz, feminist mücadelenin
erkeklerden bağımsızlığının temelini
oluşturdu. Patriyarka ancak, önceliği
kadınların ezilmişliğine karşı politikalar
üretmek olan bir kolektif mücadeleyle
yıkılabilir/aşılabilirdi. Bağımsız feminist örgütlenmeler aracılığıyla…
1960’lardan itibaren yükselen feminist mücadele bir yandan kadınların
ezilmesinin öncelikli alanını oluşturan

ev içindeki erkek egemenliğini tahlil
ederken, diğer yandan da kamusal alandaki erkek-kadın eşitsizliğini sorgulamaktaydı. Toplumsal mücadele içinde
kadınların ikincilleştirilmesi, kadınlara ilişkin taleplerin geri plana itilmesi,
bağımsız bir mücadelenin gereklerini
yeniden ve yeniden ortaya koyarken,
feminist hareket kendi içinde de erkek

egemenliğinin kapitalizmle ilişkilenmesinin nasıl tahlil edilmesi gerektiği üzerine bir tartışma yürütüyordu.
Kapitalizm-patriyarka ilişkisine dair teorik analizlerdeki farklılıklara rağmen,
kapitalizmin erkek egemenliğini kendi
çıkarlarına uygun olarak kullandığı ve
kapitalist üretim ilişkileri içinde kadınları daha fazla sömürdüğü tespitindeki
ortaklık, farklı feminizmlerin sermaye
karşısında ortak mücadele
etmelerinin zeminini oluşturdu. Eş değer işe eşit
ücret, daha önce kadınlara
kapalı olan iş kollarında
kadınların istihdam edilmelerini mümkün kılan
pozitif ayrımcılık, kadınların çocuk bakımı nedeniyle ücretli emek gücüne
katılımlarının sınırlandırılmasına karşı yükseltilen
kreş talepleri, feminist hareketin kapitalizmin erkek
egemen değerlerine/uygulamalarına karşı verdiği
mücadelenin en önemli
ayakları oldu.
Kapitalizm-patriyarka
ilişkisini, ister birbirinden
bağımsız iki üretim tarzı,
ister birbiriyle çelişmeyen,
pek çok kere iç içe geçen,
birbirini yeniden üreten ve
birbirinden soyutlanarak
ele alınamayacak iki sistem olarak tanımlayalım,
tarihsel olarak kapitalizmin patriyarkanın sunduğu
olanakları her daim kendi
çıkarına kullandığını görürüz. 19. yüzyılda kadın
ve çocuk emeği yığınsal
olarak kapitalist üretim
sürecine dahil edildiğinde
amaç hiç kuşku yok ki kadınları kamusal alanda erkeklerden bağımsız özerk bireyler olarak
konumlandırmak değildi. Zamanın üretim koşulları, daha az nitelik gerektiren
işleri daha ucuza mal etmek için kadın
emeğini kullanmaya başladı. Sermaye
açısından yegane amaç kârlarını artırmaktı. Ücretlerin düşmesine erkeklerin
tepkisi de çoğu zaman patriyarkal çıkarlarının ve değerlerin içinden geliyordu.
feminist
politika
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En bilinen örnekleriyle Paris Komünü
sırasında Proudhon ve/veya İngiliz sendikal hareketinin önderleri sermayeye
karşı (erkek) işçilerin çıkarlarını korumak adına, kadınların sanayi üretiminde
çalışmasına itiraz ediyorlardı.
İşçi sınıfı kavramı bugün hâlâ erkek
işçileri çağrıştırıyor. Sermaye ise kadınları çıkarlarına, içinde yer aldığı tarihsel ve toplumsal koşullara, toplumsal
mücadelenin gücüne göre anne-eş ya
da çalışıp üreten vatandaş kimliğiyle tanımlamaya devam ediyor. Son 30 yıldır
kapitalizmin kurallarını belirleyen neoliberalizm ise kadınların ücretli emek
gücü içinde bulunma koşullarını en ince
ayrıntılarına kadar tariflerken, eş-anne
konumuyla (ev dışında) üreten kadın
olma halini sermaye lehine yeniden tanımlıyor. İkinci dalga feminist hareketin yükseldiği, refah devleti anlayışının kabul gördüğü yıllarda, kadınların
ev içindeki yükümlülüklerini azaltarak
ücretli emek gücüne katılmalarını sağlamak söz konusuydu. Hiç kuşku yok ki
bu durum esas olarak dönemin yükselen
sınıf mücadelesinin ve feminist mücadelenin kazanımlarıyla mümkün olmuştu. Bugün neoliberal hegemonyanın
hüküm sürdüğü dünyada ise; bir yandan
kadınların ev içindeki yükümlülüklerinin ancak kısmen devredilebileceğinin,
diğer yandan da kadınların ancak daha
uzun saatler ve daha düşük ücretlerle çalışarak ücretli emek gücüne katılmaları
gerektiğinin politikası yapılıyor. Yani üç
çocuk doğurmamız, bu çocukları yıllar
boyunca emzirmemiz, sağlanması saatler süren hijyen koşullarında büyütmemiz, kocalarımıza en iyi hizmeti sunarak manevi tatmine ulaşmamız isteniyor.
Aynı zamanda iş yerindeki erkeklerle
rekabet edebilmek için fazla mesailere
katlanmamız, olmadı evde bir yandan
çocuğu uyutmaya çalışırken bir yandan
parça başı iş yaparak evin gelirine kat10
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kıda bulunmamız gerekiyor. (Zaten hem
evde hem işte çalışmaya gücümüz yetmediğinde de saçma reklamlardaki gibi
“evimde mutluyum ben” diye bağırmamız bekleniyor)
Novamed grevi esnasında, bir yandan sermayenin serbest bölgelerde ucuz
kadın emeğini en ağır koşullarda sömürdüğünü teşhir ederken, bir yandan
da neoliberalizmin, kuralsız üretim koşullarını kural haline getirmesini teşhir
ediyorduk. Aynı kuralsızlaştırmayı ve
kâr hırsını Tekel’de çalışanların onlar-

Hem evde hem işte
çalıştığımızda çocukları
iş yerinin kreşine
gönderebilmemiz,
taşıdığımız çifte yük
nedeniyle yıpranma payına
ve erken emekliliğe hak
kazanmamız ve ev dışında
ücretli çalışmıyorsak
babadan ve kocadan
bağımsız sağlık ve emeklilik
güvencesine sahip
olabilmemiz için
sermayenin kârlılığının
sınırlandırılması gerekir
ca yıl boyunca verdikleri emeklerinin
yok sayılarak ücretlerinin düşürülüp, iş
güvencelerinin ellerinden alınarak 4C
kapsamında çalışmaya zorlanmalarında
gördük. Hiç kuşku yok ki Novamed’de
doğumların sıraya konması, patriyarka
sermaye iş birliğinin sonucuydu. Ancak
sermaye açısından bu işbirliğinin esas
hedefi kârlılığını artırmak.
Ev dışında ücretli çalışmaya başladığımız anda ev içindeki yükümlülüklerimiz sermaye karşısındaki konumumuzu

belirliyor: Düşük ücret, sigortasız, sendikasız, güvencesiz çalışma, zorunlu fazla
mesailerle ev içindeki yükün daha katlanılmaz hale gelmesi, ücretli işi erken
terk etme halinde de sosyal güvenlik,
emeklilik hakkı gibi olanaklardan yoksun kalarak evdeki erkeğe olan bağımlılığın güçlenmesi. Kuşkusuz sermaye,
kadınları soyut ideolojik çıkarları için
değil, somut kâr hırsı nedeniyle böyle
konumlandırıyor. Kapitalizmin varlığını
daimi kılması ancak sermaye birikiminin sürekliliğini korumasına ve kârlarını
artırmasına bağlı. Yani biz kadınlar, ücretli emek gücüne katıldığımızda, işçi
sınıfının bir parçası haline gelerek evde
bizi döven, karşılıksız olarak hizmetini
gördüren, çocukların tüm sorumluluklarını üstümüze yıkan erkeklerle birlikte, sermaye karşısında yaşadığımız
sömürüye karşı mücadelenin bir parçası
oluruz. Ev içindeki yükümlülüklerimizi
azaltmak, tek tek kadınlar olarak evdeki erkekler karşısında güçlenmek ya
da erkek egemenliğinin ücretli emek
gücüne katıldığımızda belirleyici olma
durumunu aşındırmak için, sermayeye
karşı sınıf mücadelesi içinde yer almamız gerekiyor. Ancak sınıf mücadelesi
içinde yer alma biçimimiz ve taleplerimiz homojen bir sınıfı varsayamayacağımızı gösteriyor. Eş değer işe eşit ücret
talep etmek ya da kadın işsizliğini azaltmak için kadınlar olarak örgütlenirken,
zorunlu fazla mesailere itirazımızı ve
ücretlerde kesinti yapılmaksızın çalışma saatlerinin azaltılması gerektiği yolundaki taleplerimizi (kadın-erkek) işçi
sınıfıyla birlikte dile getirmeliyiz. Zira
hedeflere ulaşmak için sınırlandırmaya
çalıştığımız güç, daha az ücret ödeyerek
daha fazla kâr etme hırsıyla sermaye.
Hem evde hem işte çalıştığımızda çocukları iş yerinin kreşine gönderebilmemiz, taşıdığımız çifte yük nedeniyle
yıpranma payına ve erken emekliliğe
hak kazanmamız ve ev dışında ücretli
çalışmıyorsak babadan ve kocadan bağımsız sağlık ve emeklilik güvencesine sahip olabilmemiz için sermayenin
kârlılığının sınırlandırılması gerekir.
Bu mücadele ancak sınıf mücadelesinin
dinamikleriyle paralelleştirilebildiği ölçüde güçlenebilir. Bu anlamıyla kadınların ev içindeki koşullarında olumlu
değişimler yaratabilmek için verdikleri
mücadelenin sınıf hareketiyle kesişen
yolları, kadın ve sınıf mücadelesinin dayanışmasını anlamlı ve gerekli kılıyor.
Bu sınıfın erkek unsurlarının evde, işte,
sokaktaki egemenliğine karşı verdiğimiz/vereceğimiz mücadele ise sürüyor/
sürecek. Erkeklerden tüm alacaklarımızı tahsil edene kadar…
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‘Mobbing’le taciz arasındaki ince çizgi

Benim olayımda, adam bana çalışan olduğumdan değil, beni güçsüz ve küçük
gördüğünden baskı yapıyordu. O yüzden bu kadar üzerime geliyordu. Biz bunu ağlatır,
yıldırırız; çeker gider, dediler

S
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on zamanlarda sıkça kulağımıza gelen ‘mobbing’ vakalarında, ‘mobbing’e maruz kalanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Hizmet sektöründe istihdam
edilen ‘eğitimli’ ve ‘vasıflı’ kadınların
payına bolca baskı ve taciz düşüyor.
‘Mobbing’in çok fazla tanımı var, en
bilineni “iş yerinde psikolojik taciz ve
yıldırma”. Bunu tanımlamaya girişen
farklı disiplinler farklı tanımlar ortaya
koyuyor. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Tınaz, vakanın
‘mobbing’ olabilmesi için yaşananın 6
ay sürmesi gerektiği görüşünde. Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği’nden
(ÇMÇ-DER) Z.S. buna itiraz ediyor:
“Bu tamamen öznel bir şey. Ben 6 ay
dayanamazdım” diyor. Dikey ve yatay olarak farklı konumlarda çalışanlar
birbirine, hizmet alan (müşteri) hizmet
verene (çalışan) ‘mobbing’ uygulayabiliyor. Öte yandan ‘mobbing’in süreklilik arz eden söz ve davranışları içermesi
gerektiği ileri sürülüyor. ‘Mobbing’de,
kişilerin yapılanı anlatamaması, tavır
alamaması, bunu sessizce kendi içinde
yaşaması durumlarına sıklıkla rastlanıyor.
İstanbul’da bir lisede öğretmenlik
yapan Özlem Tolu ve çağrı merkezinde
‘mobbing’e maruz kalan Z.S.’den, deneyimlerini bizimle paylaşmalarını rica
ettik. Bu iki örneği yan yana koyunca,
‘mobbing’in cinsiyetçi mekanizmaların
bir parçası olduğunu görüyoruz.

Özlem Tolu: “Bizle konuşmaya
bile çekindiler”
Aynı zamanda KESK üyesi de olan
Tolu, çalıştığı okulda önce iki erkek öğretmen, daha sonra onların yönetimi de
yanına almasıyla okuldaki diğer çalışma arkadaşları tarafından ‘mobbing’e
maruz bırakılmış.
Bize hikayenizden bahseder misiniz? Neler yaşadınız?
Yaklaşık 10 yıldır çalıştığım okulda
önce farklı siyasal ve sendikal anlayışa
mensup erkek öğretmenler tarafından
okuldaki yaşam alanım daraltılmaya
başladı. ‘Yıldırma’nın her şeklini üzerimde denediler. Bölücü öğretmen, kötü
öğretmen olduğuma dair; daha sonra

toplumsal kadınlık rolüne uymuyor olduğuma dair; etek boyuma, yırtmacıma,
eşimle ilişkime kadar gelen aşağılanmalara maruz kaldım. Bunlar beni göndermeye yetmeyince iş kavga çıkarmaya
kadar gitti ve bir soruşturma başlatıldı.
Bakanlık müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmanın okuldaki kısmı bitince can
güvenliği tehdidi doğdu ve önce başka
bir okula, daha sonra da il içi atama ve
yer değiştirmeyle başka bir okula geçtim. Halen yeni okulumda görev yapmaktayım.

mız olmuştu. Onlarla zaten irtibat halindeydim.
Çalışma arkadaşlarınız durumun
farkında mıydı? Nasıl dayanışma geliştirdiniz?
Daha önce yılıp, çekip gidenlerle konuştuğumda, aslında kendilerine yapılanın da ‘mobbing’ olduğunu, ama farkında olmadıklarını, mücadele etmeye gerek duymadıklarını ve kurtulmayı tercih
ettiklerini söylediler. Benimle birlikte
buna maruz kalan arkadaşımla birlikte
mücadele ettik, her aşamada birbirimize

Bu konuda işverenlere de eğitim veriliyor. Ama bunu yanlış
buluyorum çünkü kavram doğru şekilde anlatılmıyor;
“Şöyle yaparsanız ‘mobbing’ olur, ama böyle yaparsanız
olmaz” deniyor. Bunun böyle bir sınırı yok. İşverene
kanundan sıyrılmanın yolunu gösteriyorlar

Yaşadığınız şeyin ‘mobbing’ olduğunu ne zaman, nasıl fark ettiniz?
Bana yönelik bu davranışların daha
fazla kişi tarafından uygulanmaya başlaması ve sistematik biçimde devam
etmesi bana bunu düşündürdü. Şebnem
Korur Fincancı’nın 25 Kasım dolayısıyla Eğitim-Sen şubesinde verdiği panel
de emin olmamı sağladı ve nasıl mücadele edeceğim konusunda yol gösterdi.
Sizden başka ‘mobbing’ vakaları
var mıydı?
Benim yakın arkadaşlarım da buna
maruz kaldı. Bizden önce de buna maruz kalıp daha huzurlu bir okul arayışı
ile tayin isteyip giden birkaç arkadaşı-

destek olduk. Okuldaki diğer arkadaşlarımız mesele derinleştikçe ve büyüdükçe
bizden uzaklaştılar, korktular. Bakanlık
müfettişleriyle karşı karşıya gelmekten
çekindiler, üç maymunu oynadılar.
Çalışma yaşamında ‘mobbing’e
uğrayanların büyük oranını kadınlar
oluşturuyor. Kadın olmanın yaşadığınız şeyde etkisi olduğu düşünüyor
musunuz?
Aslında benim yaşadıklarımda erkekler tetikleyici rol üstlenmişti ama
uygulayıcıları arasında kadınlar da vardı. Erkekler bir kadının kendisine rakip
olmasını kaldıramıyor ve daha kolay
yıldırabileceğini düşünüyor. Dozunun
feminist
politika
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giderek artıp, meselenin namus ve namusu korumaya kadar getirilmesi, olayın cinsiyetçi bir tarafı olduğunu gösteriyordu.
Kadın olmanın yarattığı bir sıkıntı
bağlamında bir bilinç oluşturdu mu
sizde bu olay?
Bana daha çok bu sıkıntılarla nasıl
başa çıkılır, neler yapılabilir, hangi sıra
ile yapılmalıdır sorularına ilişkin bilinç
ve tecrübe kazandırdı.
Sendikalı olmak o süreçte size ne
kattı? Sendikaları kadınların karşılaştığı ayrımcılıklarla mücadele konusunda yeterli buluyor musunuz?
Yaşadığım süreçte örgütlü olmanın
güç demek olduğunu gördüm. Soruşturma sırasında herkes yalnızken, biz
her aşamada sendikamızın hukuki ve
siyasi desteğine sahiptik. Ama sendikaları yeterli ve donanımlı bulmuyorum.
Sendikaların önümüzdeki süreçte, kadın
çalışanların işyerlerindeki sorunlarına
çözüm bulmak için daha fazla zaman,
emek ve bütçe ayırması gerek.

sırada yönetmen değiştirildi. İnanılmaz
bir baskı başladı bütün çağrı merkezinde. Bana da eğitim verdirilmemeye
başlandı. Eğitim yetkilimle samimi arkadaştım. Ona, haksızlık yapıyorsun dedikçe aramızdaki gerginlik arttı. Sonra
bir gün işe geldim ve bütün şifrelerim
kilitliydi. Çağrı almıyordum, eğitim
vermiyordum. Yetkilim bana, bütün gün
otur, dedi. Haftanın beş günü, sekiz saat
iş yerinde sadece oturdum. Bunu herkes
gördü. Destek vermeye çalışanlar oldu.
Sonra onları da, benimle konuşmamaları için uyarmaya başladılar. Sonrasında
yeni bir yönetmen daha geldi. Tacizci
olduğu bilinen biriydi.
Bu yönetimce de bilinen bir şey
miydi?
Evet. Ama kimse bir şey yapmıyordu. Sonra bu kişi sürekli etrafımızda
gezmeye başladı. Daha önce çok rahat
olan çalışma ortamı tamamen değişti.
Çay odasında, sigara arasında sürekli
etrafımızdaydı.

“‘Mobbing’ suç kapsamına alınmalı”
Sendikalardan, devletten
ya da işverenlerden neler talep edebiliriz?
Sendikalar kadınları örgütlü
olmak konusunda bilinçlendirmeli. Üyelerini ve tüm kadın
çalışanları çözüm yolları ve yapılabilecekler konusunda eğitmeli. Bilinçlendirme konusuna
özel önem vermeli, bütçe ayırmalı. Devlet, yokmuş gibi davranmak yerine, konuya gerçekçi yaklaşıp yasalar hazırlamalı.
‘Mobbing’ uygulamak suç kapsamına alınmalı. İşverenlerin iş
güvencesi konusunda yapabilecekleri sınırlandırılmalı. Örneğin, işten atmak yasaklanabilir.
Doktorlar, Adli Tıp Kurumları konuya
daha bilimsel yaklaşmalı ve cesur kararlar almalı.

“Uzun süreli çalışma fikri zor
geliyor”
Z.S.’nin deneyimi bize mobbinge
karşı nasıl direnç geliştirilebileceğini
gösteriyor. Bir bankanın çağrı merkezinde çalışan Z.S., baştan beri avukatıyla organize şekilde hareket etmiş.
Z.S.’nin davası hâlâ sürüyor. İsmini de
bundan ötürü açıklamıyoruz.
Bize yaşadıklarından bahseder
misin?
Gece vardiyasında çalışıyordum.
Bir süre sonra eğitim grubuna geçmek
istedim. Yönetmenim kabul etti. Ama o
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Bunu iş denetimi adına mı yapıyordu sence, yoksa kadınları taciz
etmek için bir bahane olarak mı kullanıyordu?
Orada çalışan kadınlarla birlikte olmak hedefi vardı bu adamın. Bire bir yapılan toplantılar vardır çağrı merkezlerinde; kadın çalışanlarla bu toplantıları
yapmaya çalışırdı.
Sonra?
Bu baskılar üst üste gelince bir özel
görüşmem esnasında yetkilime küfretmişim. Bu görüşmeden sonra beni bir
odaya çağırdılar ve önüme bir istifa formu uzatıp imzalamamı istediler. Ben de
hemen avukatımla bağlantıya geçtim.
Organize olduk ve direnmeye başladım.
İstifa etmedim.

Ne kadar sürdü?
Üç ay. Hiç telefona bakmadan, çalışmadan… Sonra artık dayanamayacak
duruma geldim ve noterden sözleşmemi
haklı nedene dayanarak feshettim. Üç
senedir çalışıyordum. İşten çıktıktan
yaklaşık 10 ay sonra da davayı açtık.
Kadınlar daha fazla ‘mobbing’e
maruz kalıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Benim olayımda, adam bana çalışan olduğumdan değil, beni güçsüz ve
küçük gördüğünden baskı yapıyordu.
O yüzden bu kadar üzerime geliyordu.
Biz bunu ağlatır, yıldırırız; çeker gider,
dediler.
Sen Çağrı Merkezi Çalışanları Derneği’nde (ÇMÇ-DER) ‘mobbing’le ilgili çalışmalar da yapıyorsun.
Türkiye’de ne düzeyde bu konu?
TCK’da ‘mobbing’ suç kapsamında
değil. Davalar daha çok işverenin işçiyi
gözetme borcu kapsamında değerlendiriliyor. Akıl sağlığı yerinde insanlar
‘mobbing’ uyguluyor. Bu
konuda işverenlere de eğitim
veriliyor. Ama bunu yanlış
buluyorum çünkü kavram
doğru şekilde anlatılmıyor;
“Şöyle yaparsanız ‘mobbing’
olur, ama böyle yaparsanız
olmaz” deniyor. Bunun böyle
bir sınırı yok. İşverene kanundan sıyrılmanın yolunu
gösteriyorlar.
Şimdi nasılsın? Daha
sonra hiç çalıştın mı?
Yaşananlar beni çok zorladı. Davayı bir sene açamadık. Yaşadıklarıma dair bir
şey duymak istemiyordum.
Şu anda üniversiteye devam
ediyorum. Ama uzun süreli
bir işte çalışma fikri çok zor
geliyor. Özellikle bankacılık
sektörü korkutuyor.
Neler önerirsin yaşayanlara?
Bana herkes “Niye dayanıyorsun?
İstifa et, git” diyordu. Ama bunu kesinlikle yapmamak lazım. Örgütlü olmak,
işi bilen insanlarla temas halinde olmak;
diğer çalışanların yaşadığın şeye tanık
olması önemli. ‘Mobbing’e uğradığına
dair psikolojik rapor almak önemli. Benim birçok raporum vardı strese bağlı
rahatsızlıklardan. Direniş göstermen,
onları daha da zorbalaştırıyor ama direnmek lazım. Yazışmalar mümkünse
saklanmalı, delil toplamak bu davalarda
çok önemli. Kalabalık ortamlarda konuşmak, bire bir konuşmalara razı olmamak lazım. Yaşadıklarını çalışanlarla
paylaşman lazım.

BEDEN

Döllenme fantezileri

Klasik olarak sperm ‘etkin’, ‘güçlü’, ‘kendi kendine hareket eden’ ve dolayısıyla
yumurtanın zarını delip ona ‘duhul etme’ yeteneğine sahip olan, yumurtaya genlerini
‘aktaran’ diye betimlenir
erimesi’ olarak tanımlandığında, bu
yeni imge yumurtaöllenme’ deyince gözününın ‘faal’ bir öğesizün önüne ne gelir? Ben bir
nin olduğunun altıtıp doktoruyum, bu yüzden
nı çizer. İlk mecaz
aklıma bir yumurta ve sperm geliyor…
spermin, ikincisiyse
Yumurta hücresi 0,1 mm, sperm hücreyumurtanın faalisiyse onun yüzde biri çapındadır. Kadın
yetlerinin moleküler
her ay, yumurtalıklarındaki yaklaşık 400
mekanizmaları üzebin yumurtadan birini olgunlaştırır. Yurinde yoğun araştırmurtalıktan ayrılan bu yumurta, rahme
malar yapılmasının
giden bir tüpün içinde yolculuğuna başyolunu açar. (1)
lar. Merakla sağına soluna bakarak yolGeçmişte, tıp inda giderken, o da ne? Milyonlarca hasanları -ki çoğu da
reketli, birbiriyle yarışan minik canlı…
erkekti- regl, gebelik, doğum, emzirme
Bu hareket, koşuşturma, yarış ne için?
ve menopozu kontrolleri altına almaAa, benim içinmiş! Ama niye, neden,
ya çalıştı. Yeniden-üreme teknolojileri,
niçin, nasıl yani? Anlamsız gelebilir bu
aynı tıp insanlarına, kadınların yenidensorular bazılarına, ama yok sayamayız,
üre(t)me güçleri üzerindeki kontrollerideğil mi? Bu anlamlı soruyu şimdilik
ni yoğunlaştırmanın araçlarını sağladı.
burada bırakıp, tıp dilinde döllenmenin
Kadınlar kendilerine sormalı: Niye yuhikayesine bir bakalım.
murtalarımızı topluyorlar? Niye donBilimsel dilde kullanılan imge ve
durmaya çalışıyorlar? Erkekler neden
mecazlar, genellikle bilincinde olmadan
insan türünün üremesini kontrol etmek
bilim insanlarının düşünce ve eylemleistiyor? Neden ‘mükemmel’ bebekler
rine biçim verir. Bütün cinsiyetlendiüretmekten söz ediyorlar? Neden anrilmiş imge ve mecazları dilden ayıklanelik faaliyetlerini
mak gerçekleşmesi
imkansız bir düş Neden annelik faaliyetlerini gittikçe daha küçük
parçalara bölüyorolsa da, yapılması
gittikçe daha küçük
lar? Bu, annenin
gereken
bunların
parçalara
bölüyorlar?
Bu,
gücünü azaltıyor
çok çeşitli, bazen
verimli de olabilen
annenin gücünü azaltıyor mu; “Sadece yumurta verdim / rahetkileri olabilecemu; “Sadece yumurta
mimi ödünç verdim
ğini kavramak. Kaverdim / rahmimi ödünç
/ çocuğu büyüttüm,
dınlar konusundaki
egemen bakış açıla- verdim / çocuğu büyüttüm, gerçek anne değilim” mi dedirtiyor
rı (edilgin, zayıf ve
gerçek
anne
değilim”
mi
kadınlara? (2)
genel olarak aşağı),
Acaba erkeklekadınların üremedededirtiyor kadınlara?
rin fantezisi, kadınki rolünü, doğurma
ların yeniden-üreme deneyimlerini aynı
üzerine güncel tartışmaları, yeni üreme
kendilerininki gibi ‘yabancılaştırmak’
teknolojilerini etkiliyor. Klasik olarak
mı? Mikroenjeksiyon iğnesiyle delinen
sperm ‘etkin’, ‘güçlü’, ‘kendi kendine
bir yumurtanın fotoğrafı, üstelik kadın
hareket eden’ ve dolayısıyla yumurtanın
bu işe onay verdiği, bazen çok istediği
zarını delip ona ‘duhul etme’ yeteneğine
halde, neden tecavüze benziyor? Ağır
sahip olan, yumurtaya genlerini ‘aktadepresyonu iyileştirebilen, atmayan kalran’ diye betimlenir. Buna karşılık yubi yeniden canlandırabilen elektroşok
murta, spermin saldırısına maruz kalıp
gibi, “dirençli yumurtaya elektroşok”
‘duhul edilinceye’ kadar tüpler boyunca
da tüp bebekte döllenme başarısını yüz‘taşınır’, ‘götürülür’ ya da basitçe ‘kade yirmiye yakın arttırıyormuş. Peki,
yar’… Bu imge, yumurtanın döllenme‘elektroşok’un işkence, deney faresi
nin moleküler dinamiğinde herhangi bir
çağrışımları ne olacak?
faaliyetinin olmadığını varsayar. SonraBir kadının yumurtaları bedeninden
ları döllenme, yumurta ve spermin ‘biruzaklaştırıldığında, ya da başka bir kabirleriyle karşılaşıp birbirlerinin içinde
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dının yumurtasını kullanmaya karar
verdiğinde, yeniden-üreme süreci onun
için ‘kesintili’ olacak demektir. Araştırmacılar yapay plasenta geliştirdiklerinde, kadınlar biricik gebe kalma ve
doğurma güçlerine artık sahip olamayacak. Bu konuda endişe dolu feminist
fanteziler var: Sadece az sayıda, fazla
yumurtlayan, damızlık kadınların var
olduğu, ya da yumurtaların kadınlardan
alındığı, dondurulduğu, yapay plasentaya transfer edilmek üzere laboratuarda
döllendiği dünyalar düşünün… Kadınların çocuk yetiştirme kapasitelerinin,
erkek-kontrollü teknolojiye devredilmesi, bazı kadınların biyolojik sorunlarını
gidermeye yarayabilir. Ancak kadınlar,
‘pazarlık edecek bir üründen yoksun’ da
kalabilir. ‘İnsanlık’ tarihi boyunca kadınlar, çocuk yetiştirenler olarak yine de
bir biçimde değerli görüldüler. Bu son
güç kırıntısı da alınıp erkeklerce kontrol
edilirse, yeni dünyada kadınlara hangi
rol biçilmekte?
Gelelim
yumurtanın
seçimine.
En profeminist, en kaslı, en zeki, en
entelektüel olanı mı, yoksa en kıyıda kalmış, utangaç, yarışmayı kendine yediremeyecek kadar naif olanı
mı, e şıkkı hiçbiri mi? O piti piti…
__________________________
Kaynaklar
1. Evelyn Fox Keller, “Bilimsel dil(in cinsiyetlendirilmesi)”, Eleştirel Feminizm Sözlüğü içinde, yay. haz. H. Hirata, F. Laborie, H.
Le Doaré, D. Senotier, çeviren: Gülnur Acar
Savran, Kanat Kitap, 2009, s.52-57.
2. Rosemarie Tong, “Perspectives on Artificial Insemination and In-Vitro Fertilization”, Feminist Approaches to Bioethics içinde, Westview Press, 1997, s. 184-186.
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Hiiiihh eyvah! Dibim gelmiş, dibin gelmiş, dibi gelmiş…

Saç boyama faşizmi…

Kadınların birbirlerine yaptığı olağan duyarlılık timsali uyarılara teşekkür mü edeyim, yoksa bu içimize işlemiş saç
boyama mikro faşizmine isyan mı edeyim bilemedim…

B

Özgün Akduran

undan yıllar önce idi. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyle ilgili bir atölye
için İstanbul’a gelen İskoçyalı feminist Sheila Quinn, uzun süren
toplantı yorgunluğu ertesi yemek yerken bir soru sordu: “Neden burada hiç
beyaz saçlı kadın yok? Sanırım saçları
beyazlamış kadınlar çoğunlukla boyuyor? Benim yaşımda olup da saçı beyaz olan hiçbir kadın göremedim” dedi.
Kendisi ellilerinde, beyaz tenli, pembe
yanaklı, bembeyaz saçlarını kısacık
kestirmiş tatlı mı tatlı bir İskoçtu… O
zaman bunun kültürel bir durum mu,
yoksa toplumsal olarak belirlenmiş bir
önkabul mü olduğu sorularına birlikte
yanıt aramış ve Türkiye topraklarında
beyaz saçlı kadın algısı üzerine kısacık
bir sohbet yapmıştık. Masada saçını boyayan kadınlar olarak, eminim her birimiz kafamızda çizgi film karakterlerinin
kafalarının üzerinde uçuşan hayali soru
işaretleri ile kalkmıştık masadan… “Neden boyuyorum yaaa? Hem param gidiyor, hem sağlıksız vs…”
Ben doğuştan şanssızım… Irsi olarak bizim ailedeki kadınların saçları erken ağarıyor… Yaş 35 olunca karbeyaz
pamuk oluyoruz… Ve ben otuz üçüme
geldim bile!!! Ya da kafama tokadan
14
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başka çok şey takıyorum, kendime dert
edindiğim her minik ayrıntının kanıtı
olarak da çaresiz beyazlıyorum…
Neyse efendim, en son geçtiğimiz
günlerde arkadaşlarla laflarken, çok
sevgili bir erkek arkadaşım laf arasında hiç vurgu ve tonlama değiştirmeden,
“Özgün, dibin gelmiş” deyip lafına devam edince, gayri ihtiyari “Boyamaycaaaammm lan! Bundan sonra böyle”
deyivermişim… Bizim aramızda dura
dura hemen hemen tüm kadınlık durumlarına aşina olmuş erkek arkadaşımın,
kadınların birbirlerine yaptığı olağan
duyarlılık timsali uyarılarından birini
gerçekleştirmiş olmasına teşekkür mü
edeyim, yoksa bu içimize işlemiş saç
boyama mikro faşizmine isyan mı edeyim bilemedim…
İlk kez yirmili yaşlarımda, doğal saç
rengim olan koyu kestaneye biraz moda
kızıl hareketler katmak için başlamıştım
saçlarımı boyamaya… Ne salakmışım!
Sonra üçer beşer ağarmaya başladılar…
Bir süre, içerdiği kimyasallar nedeni ile
rahim kanserine davetiye çıkardığı için
uzak durmak istediğim kozmetik boyalar yerine kına denedim ama o zaman da
beyazlar kızıl kızıl sırıtmaya başladı…
Amaaaann deyip boyamaktan vazgeçtim. Bu kez de her merhaba dediğim
insan, otomobillerin park sensörleri gibi
“Saçların beyazlamış, beyazlamış, be-

yaz- la-mış!” diye, hızla çarpmakta olduğum ‘yaşlanma’ duvarını bana istisnasız hatırlatmaya başladı. Oysa saçlarımı
boyamaya devam etsem on yedilik delikanlıların bile ilgisine mazhar olan, flört
edilebilitesi yüksek bir genç kadındım.
Yaşımı bir şekilde söyleyinceye dek, olduğumdan on yaş küçük gösterdiğim net
bir durumdu. Boyamadığımda ise, kendi
yaşıtım insanlar için bile çabucak saygı sevgi nesnesi, cinsiyetsiz, aseksüel
‘abla’ oluveriyordum. Sonra benim gibi
saçı erken beyazlamış ve boyamamış
kadın arkadaşlarım tarafından “Daha
yaşın kaç başın kaç! Kırklarına kadar
boya sonra kendi haline bırakırsın, biz
çok pişmanız boyamadığımıza…” uyarıları da eklenince, çaresiz en sağlıklı
ama bir o kadar pahalı organik boya piyasasına daldım.1 Hatta Türkiye’nin en
büyük holdinglerinden birinde yönetim
kurulu üyesi olan bir tanıdığım, “Saçlarım beyazsa şirkette anneanne gibi görülüyorum, sert çıkışlarım bile ‘aman
yaşlı kadın, idare edelim’ şeklinde karşılanıyor. Beyaz saç, ‘aman yormayalım’
hissi uyandırıyor, hatta sen daha çok hak
etsen de terfilerde beyaz saçlı erkekler
veya genç ve ‘bakımlı, boyalı’(!) kadınlar tercih ediliyor. Saçını boyamıyorsan,
pespaye, salmış, kendine bile faydası olmayan bir hilkat garibesisin” demişti…
Ben yaşanmışlığın izlerini taşıyan
beyazlarımı seviyorum… Kendimi öyle
merak ediyorum… Hatta bazen şu boyama ıstırabından bir celsede kurtulmak
için saçlarımı kısacık kestireyim isteği
cinnet gibi sağdan sağdan geligeliveriyor. Korkum beğenilmemek mi? Her
yeni gün daha fazla genç kadının eklendiği “kadın kadının kurdu” arena /
meydan muharebesinde sıklet dışı kalmak mı? Erkeklerin saçı beyazladığında
birbirlerine “Abi on numara! Sen bu şakağına düşmüş kırlarla daha çok ekmek
yersin” denirken ve saçı beyazlamış erkek, bilgi, tecrübe, yaşam kompetanı sayılıp, şu canına yandığımın hetero dünyasında kapsama alanı genişleyen bir
beğeni öznesi olurken, bizim alanımızın
daralması faşizm değil de nedir?
Sevgili kadınlar, özellikle benim gibi
beyazlarıyla meşgul kardeşlerim! Ben
bu işin içinden çıkamadım; referandum
öneriyorum. Seçenekler: 1-kes, 2-hangi renk yakışmaz ki kız banaaa deyip:
boya, 3-bırak dağınık kalsın…
_________________________
Bilmeyen şanslılar için, şu an organik
boya sadece kuaförlerde uygulanabilen
ve ayda en az 80 TL’yi gözden çıkarmanız gereken pahalı bir konfor sağlıyor…
1
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Bedenimiz, biz ve taciz…

İş kendi deneyimlerimize gelince bazılarımız duraksıyordu. Sözgelimi ben, başıma gelen
taciz vakalarını nedense sürekli kendimi aklamaya çalışarak ya da “aslında ben de öyle
yapmasaydım” diye yargılayarak değerlendiriyordum
şulabilir kılmak istedik. Çünkü iş kendi
deneyimlerimize gelince bazılarımız
edenlerimizin bu kadar açıkduraksıyordu. Sözgelimi ben, başıma
ta ve bu kadar savunmasız
gelen taciz vakalarını nedense sürekli
oluşunu fark ettiğim günden
kendimi aklamaya çalışarak ya da “asberi işler değişti. Bedenlelında ben de öyle yapmasaydım” diye
rimiz bir yandan dünyanın bu kadar
yargılayarak değerlendiriyordum. Bir
merkezindeyken bir yandan da tüm haarada toplanıp konuştukça bu anlamda
yatımızı kısıtlıyordu. Ne giyeceğimi,
açıldığımı hissettim. Bizim niyetimiz
kaç kilo olacağımı, nasıl oturup, nasıl
ilk elde bir araya gelip içimizi dökmek,
yürüyeceğimi denetleyen bir mekanizbirbirimizden destek almaktı. Sonrası
ma, bir gizli göz vardı sanki. Hem büiçin elbette kurduğumuz hayaller vardı,
tün evlerin, okulların, kurumların içinde
yaptığımız sohbetlerde bazılarımız, özel
hem de kendi içimizde. O göz bir anda
kadın birliklerinin tacizcileri cezalandırbizim gözümüz oluveriyordu. Kimi zadığı bir dünya hayalinden bahsettik. Bu
man, aslında çok özgürmüşüm de kendi
hayallerin gerçekleşmesine daha vakit
bedenimi kendimden başka denetleyen
var belki de -kim bilir belki de çok yayokmuş gibi bir yanılsamayla kapılıvekında gerçekleşir!- ancak bu buluşmalariyordum. Aslında tamamen bir yanılrı daha düzenli hale getirmek ve bunları
sama da denemez bu
takip eden çalışmalar
hissiyata. Bir yanıyla
yapmak için bir de blog
da gerçek; çünkü bu bikurduk. “Dikkat! Taciz
raz da kendi kendimize
var” adını verdiğimiz
yaptığımız baskı. O kablog şimdilik çok işler
dar çok kanıksamışız ki
halde değil. Bu bloga
kendimizi suçlamayı;
da isteyenlerin taciz dehatayı, eksiği kendineyimlerini yazabilecemizde aramayı ve eksik
ği bir bölüm koyduk.
etek olarak anılmayı…
Ayrıca taciz karşısında
İşte bunları düşünhukuksal anlamda neler
düğüm günlerde değişti
yapılabileceğini görher şey. Taciz ilk önce
mek için de bazı hukuki
laf atma olarak çıkmıştı
malumatlara, içimizdekarşıma. Daha doğrusu
ki hukukçu arkadaşlaben öyle olduğunu dürımızın desteğiyle, yer
şündüm. Ergenlikten
verdik. Bunun dışında
çıkış dönemimizin korrastladığımız haber ve
kulu rüyasıydı bizlere
bilgileri bu blogda paylaf atılması. Oysa onun
laşıyoruz. Blogu daha
öncesinde ve ötesinde Bizim niyetimiz ilk elde bir araya gelip içimizi dökmek, işlevsel hale getirmeyi
kim bilir ne şekilde taamaçlıyoruz. Okullarbirbirimizden destek almaktı. Sonrası için elbette
cize uğramıştık? Kimdaki çalışmaları çok
kurduğumuz hayaller vardı, yaptığımız sohbetlerde önemsiyoruz, çünkü
ler taciz etmişti de biz
farkına varamamış ya
bazılarımız, özel kadın birliklerinin tacizcileri
okul hem yakın çevreda varmamış gibi yapmizdekilerin hem de
cezalandırdığı bir dünya hayalinden bahsettik
mıştık. İşte bu düşünhocaların vs. kadınları
celerle değişti her şey.
kolayca ve fütursuzca
Saklanacak, gizlenecek bir yanı yoktu
ci vardı ve tacizin okullarda her an iştaciz edebildikleri bir alan.
bunun. Taciz benim utancım değil mağleyen bir şiddet mekanizması olduğunu
Biraz ağır adımlarla ilerliyoruz çünduriyetimdi ve güçsüzce, sessizce olup
konuşuyorduk. Sadece okullarda değil,
kü kendi aramızdaki paylaşımımızın
geçmesini beklemek yerine başka taciz
her yerde durum böyleydi.
kuvvetlenmesi ve başka kadınlarla bumağdurlarıyla, başka kadınlarla bir araKafamıza takılan, bizi öfkelendiren
luşma şansı bu şekilde daha mümkün
ya gelmeliydim. Öyle ya bütün kadınlar
her türlü taciz vakasından bahsederken
olabiliyor. Bir arada olmanın güvenini
bir şekilde taciz mağduruydu ya da pobütün bunları konuşmak için bir araya
hissetmenin önemini asla unutmuyoruz.
tansiyel taciz mağduruydu.
gelmeye karar verdik. Kendi taciz deBedenimizin bize ait olduğunu, kenBu mesele, yakın çevremdeki kaneyimlerimizi anlatarak konuyu konudimize en iyi “biz” anlatabiliriz.

B

dınlarla da sıklıkla konuştuğum konulardan biri haline geldi. Öyle ki bazen
ne “kadın bilinci” ne de “feminizm” tacizle mücadele etmeye yetiyordu. Taciz
karşısında bilerek ya da bilmeyerek kör
kalan kadınlar vardı. Dahası tacizi “hoş
görebilen” kadınlar vardı. Biz çoğunlukla ortak arkadaşlar aracılığıyla ve 8
Mart’lar vesilesiyle, -özellikle de okullarda- bir araya gelmiş bir grup kadın,
2009 yılının 8 Mart’ına, “Kol Kırılır,
Yen İçinde Kalmaz / Tacize Kazan Kaldırıyoruz” yazılı pankartla çıkmaya karar verdik. O yılın 8 Mart gündemine de
uygun düşüyordu bu konu. Duyduklarımızı, gördüklerimizi hazmedemeyen;
tacize öfkeli bir grup kadındık. Tacizle
ilgili pankartı yazdığımızda bunu açıklıkla gördük. Aramızda çok fazla öğren-

Tasarım: Özge Akdik

Müge Karahan
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Katiller hanemizde…

Tesadüf değil erkek şiddeti! Devletin önlem almayan tüm kurumları bu cinayetlerin faili
ve azmettiricisi. Görevini yerine getirmeyen her birim katillerin suç ortağı!

E

Funda Ekin-Selin Nakıpoğlu

mniyet
Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı’nın açıkladığı
verilere göre 2010 yılının ilk 7
ayında 226 kadın öldürülmüş, 478 kadına tecavüz edilmiş, 722 kadın tacize uğramış, 6423 kadın da aile içi şiddet nedeniyle hastaneye başvurmuş. Bu rakam
2009’da 953 olarak açıklanmıştı. 2010
yılının da henüz bitmediğini düşünecek
olursak yıl sonunda rakamları yeniden
değerlendirmek gerekeceği muhakkak.
Ölüm rakamlarında her yıl neredeyse iki katı oranında bir artış var. Öldürülen kadın sayısı
2005 yılında 317 iken, 2006’da
663’e yükselmiş. 2007 yılında
1011 kadın öldürülürken, 2009
yılının sadece ilk 7 ayında 953
kadın cinayeti işlenmiş. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göreyse cinsel saldırı
suçlarında son beş yılda yüzde
30 oranda artış olmuş. 2006’da
528, 2007’de 473, 2008’de 577,
2009’da 652 ve 2010’da da şu
ana kadar 478 kadının tecavüze
uğradığı rakamlarla sabit. 20052010 yılları arasında cinsel saldırı mağduru kadınların sayısı
ise toplamda 100 bini aşıyor.
Ayrıca mağdur kadınların yüzde
40’ının korktukları için şikayetçi olmadıkları da tespit edilerek
kayıtlara geçirilmiş. Bu veriler
elbette sadece tespit edilebilenleri yansıtıyor; bir de bizzat
aile içinde, evlilikte yaşanan ve
şikayet konusu olmayan, tespit
edilemeyen saldırılar olduğunu
da göz önüne alacak olursak, rakamların ne kadar ciddi boyutlara ulaşacağını siz düşünün. Örneğin
haberlere intihar olarak yansıyan/yansıtılan, Mor Çatı’ya şiddet gerekçesiyle
başvurmuş Canan Akbulut dosyası bu
veriler açısından değerlendirildiğinde,
görgü tanığı bulunmayan bir cinayet
dosyası olarak, belki emniyet kayıtlarına istatistiksel bir veri olarak yansımaz.

Kadın cinayetlerine
karşı isyandayız!
Gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine bakmak, durumu kavramak için
yeterli; her gün en az üç ya da dört ka16
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dının ölüm, yaralanma, tecavüz haberi
var bu sayfalarda. Haberlerdeki ve dava
dosyalarındaki katillerin gerekçelerine baktığımızda kıskançlık, aldatılma
iddiası/şüphesi ve boşanmak/ayrılmak
istememeyi ilk sıradaki üç sebep olarak görüyoruz. Genel bir sınıflandırma
yaptığımızda ise söyleyebileceğimiz şu:
Erkekler ‘itaat’ istiyor; kadınlar onların
istediği, belirlediği, karar verdiği gibi
davransın, yaşasın istiyor. Mazeretleri
‘erkekçe’. ‘Erk’leri sarsılmasın, rahatları bozulmasın yeter ki! ‘Kadınlarının’
nerede çalışacağına, çalışıp çalışmaya-

cağına, ne giyeceğine, ne yiyeceğine, ne
isteyeceğine, ne pişireceğine, ne zaman
sevişeceğine, ne iş yapacağına, parasını
nasıl harcayacağına karar verme yetkisine; kısaca kadının emeği, bedeni, kimliği, tüm yaşamı üzerindeki haklara sahip
olduklarını düşünüyorlar. Bunu bozan
her durumda da yaşam hakkını elinden
almayı kendi hakları olarak görüyorlar.
Yargı bu erkekçe mazeretleri “haksız
tahrik” indirimiyle haklı bulup, cezaları
indirdikçe de, katillerimiz elini kolunu
sallayarak en yakınımızda dolaşmaya
devam ediyor.

Memleketin siyasi iklimi de buna
oldukça uygun. Kadınla erkeğin eşit olmadığını ve olamayacağını ileri süren,
kadının evde oturup, üç çocuk doğurmasını salık veren muhafazakar bir erkek zihniyet, iktidarını sürdürüyor. Bir
başbakan kendine yakın kadın örgütlerini topladığı bir toplantıda “Erkek üstün,
kadın farklıdır, eşit değiller” diyebiliyor.
Başbakan üç çocuk doğurun derken, her
gün üç kadın ölmeye devam ediyor;
ölen kadınların haberleri de gazetelerin
üçüncü sayfalarında yer alıyor.
Deyim yerindeyse bir cins diğerine
zulmediyor, kadınlar katlediliyor. Farkında olunmayan bir
iç savaş gibi; bu savaşta “erkeklerin sevgisi her gün üç kadın öldürüyor!”
Feminist hareket bir yılı
aşkın bir süredir “kadın cinayetleri politiktir” diyerek başladığı bir kampanyayı sürdürmeye çalışıyor. Bu kampanya
ile cinayetlere dikkat çekmeye
çalışılırken, pek çok dava takibi, şiddet mağduru kadınlarla,
cinayet mağduru kadınların
aileleriyle dayanışma ve pek
çok da eylem gerçekleştirildi. İzmir’de Feminist-iz,
Ankara’da Ankara Kadın Platformu, Eskişehir’de Eskişehir
Demokratik Kadın Platformu,
Adana’da Adana Kadın Platformu ve İstanbul’da çoğunluğu siyasi grup ve partilerden
kadınların oluşturduğu Kadın
Cinayetlerini Durduracağız
Platformu ve İstanbul Feminist
Kolektif aylardır bu gündemle
toplanıp, eylemler örgütlüyor.
Eylemler ve etkinlikler bu
aydan itibaren artarak sürdürülecek. Katiller ve katliam açığa çıkarılmaya devam edilecek. Biliyoruz ki,
tesadüf değil erkek şiddeti! Devletin
önlem almayan tüm kurumları bu cinayetlerin faili ve azmettiricisi! Görevini
yerine getirmeyen her birim katillerin
suç ortağı! Cinayetleri azmettiren, görmeyen, yok sayan erkek egemen sisteme, cinsiyetçi haber kaynağı medyaya,
kadınları katleden kocalar, nişanlılar,
sevgililer, ağabeyler, babalara… kısaca
hanemizdeki düşmanlara karşı direnmeyi, bu saldırı karşısında kadın dayanışmasını güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Kurtuluş ellerimizde, haydi
kadınlar örgütlü mücadeleye...

zarar vermek, vb.
Psikolojik şiddet: Bağırmak, hakaret etmek, tehdit etmek, küfretmek,
korkutmak, aşağılamak, alay etmek,
her an nerede olduğunu kontrol etmek,
karar vermesine izin vermemek, başka kadınlarla-erkeklerle kıyaslamak,
kendini geliştirmesine izin vermemek,
inançlarını-kökenini işini-maaşını küçümsemek, başkalarının önünde sürekli
sözünü kesmek vb.
Ekonomik şiddet: Çalışmaya ya da
çalışmamaya zorlamak, hiç para vermemek, parasını veya banka kartını alıp

vakalarının sayısını tam olarak bilmiyoruz. Oysa rakamlara ulaşmak bu kadar
zor olmamalı. Örneğin, aile içi şiddet
Biz kadınlar, her sene 25 Kasım’da
hususunda kayıt tutulması gerekliliği
kadına yönelik şiddetin ortadan kaldıBirleşmiş Milletler Komitesi’nin 1992
rılması için sokaklarda oluyoruz, kadına
yılında önerdiği bir tavsiye kararında
yönelik erkek şiddetini protesto ediyomevcut ama Türkiye bu yükümlülüğünü
ruz. “Erkek vuruyor, devlet koruyor”,
yerine getirmiyor. Ama biliyoruz ki, ra“Bağır herkes duysun, erkek şiddeti
kamlar oldukça büyük boyutlarda.
son bulsun”, “Dayağın çıktığı cenneti
Erkek devlet kadını korumuyor. Kaistemiyoruz”, “Emeğimiz, bedenimiz,
dın, şiddetten zar zor kurtulup, karakola
kimliğimiz bizimdir” diyoruz. Bilinbaşvuruyor, “Aile meselesi, karışamadiği gibi, 25 Kasım 1960’da Dominik
yız” deniyor. Dayak yerken kendini koCumhuriyeti’nde diktatörlüğe karşı müruyan kadına polis, “Ama sen de adamın
cadele eden üç kız kardeş
elini ısırmışsın” diyebiolan Mirabel kardeşlerin
liyor. Kolluk kuvvetleri
tecavüz edilerek öldüya yasayı bilmiyor, ya da
rülmesi üzerine, 1981’de
aileyi o kadar savunuyorLatin Amerika ve Kalar ki uygulamak istemirayipler Kadın Gruplayorlar. Kadını şiddetten
rı 25 Kasım’ı “Kadına
koruyacak yasal düzenYönelik Şiddete Hayır
lemeler kadın örgütleriGünü” ilan etti . Mirabel
nin yoğun uğraşlarıyla
kardeşlerin anısı, özgüryasalarda yerini buluyor,
lük ve insan hakları için
ancak iş uygulamaya geverdikleri
mücadele,
lince görüyoruz ki, yasal
dünyada ve Türkiye’de
mekanizmalara başvuru
feminist hareket için
hakkı kağıt üzerinde kabir sembol haline geldi.
lıyor. İşte tüm bu süreç1999 yılında Birleşmiş
lerin zorluğu, şiddet görMilletler, 25 Kasım’ın
müş kadını tekrar bir şid“Kadına Yönelik Şiddet sarmalına sokuyor.
detin Ortadan KaldırılAçılan davalardan çıkan
ması için Uluslararası
kararlardaki cinsiyetçi
Mücadele Günü” olarak
yaklaşımlar ise maalesef
benimsenmesini karar
artık hiç birimizi şaşırtaltına aldı.
mıyor. Sanıkların küçük
Kadınlar
yaşamın
bir oranı ceza alıyor,
her alanında, evlerinde,
cezalandırılan faillerin
işyerlerinde,
kamusal
neredeyse tamamı “hakalanlarda,
mücadelesız tahrik” indiriminden
lerinde şiddetin çeşitli
yararlanarak hafif ceza
biçimlerine sistematik
alıyorlar, tecavüz davaolarak maruz kalmaya
larında sanıklar tutuksuz
devam ediyorlar.
yargılanıyor,
davalar
çok uzun sürede bitiyor,
Peki neler
kadın yaşadığı şiddeti
şiddettir?
tekrar tekrar yaşıyor. 12
Fiziksel şiddet: İtyaşındaki bir çocuk toplu
mek, tokat atmak, kol
tecavüze uğruyor ve erkıvırmak, dövmek, tekme- Biz bu 25 Kasım’da ve her sene 25 Kasımlarda yine kek yargı, çocuk rızasıyla
lemek, odaya/eve kilitle- sözümüzü söyleyeceğiz. Biliyoruz ki, mücadelemizi beraber olmuştur, diyebimek, kimyasal bir madde
liyor. Ve bize bu olayların
daha ileriye götürecek güç içimizde
kullanmak suretiyle yabir grup dengesiz, sapık,
ralamak, tedavi olmasına
geri vermemek, işe gitmesine izin vercani ya da suça meyilli adam tarafından
engel olmak, vb.
memek, ailenin parası ve tasarrufları için
uygulandığı yalanı yutturulmaya çalışıCinsel şiddet: Tecavüz yani kadını ishiç fikrini sormamak, işten atılmasına
lıyor. Oysa biz biliyoruz ki, kadına yatemediği yer ve zamanda cinsel ilişkiye
yol açacak olaylar yaratmak vb.
pılan şiddet kesinlikle tesadüfi ve münzorlamak, istemediği şekilde cinsel ilişki
Türkiye’de her gün kadınlar tecavüferit değildir. Biz bu 25 Kasım’da ve
kurmak, başka insanlarla cinsel ilişkiye
ze uğruyor ve öldürülüyor. Gazetelerin
her sene 25 Kasımlarda yine sözümüzü
zorlamak, ensest, zorla evlendirmek,
üçüncü sayfalarından okuyoruz. Ancak
söyleyeceğiz. Biliyoruz ki, mücadelemiçocuk doğurmaya ya da doğurmamabu haberler kadına yönelik şiddette buzzi daha ileriye götürecek güç içimizde.
ya zorlamak, kürtaja zorlamak, istenen
dağının yalnızca görünen kısmını oluştuKurtuluş ellerimizde! Haydi kadınlar örkürtaja engel olmak, cinsel organlarına
ruyor. Ne yazık ki kadına yönelik şiddet
gütlü mücadeleye!
feminist
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‘Utanç davası’nda utandıran karar

Yani Mardin Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeki hakim amcalar diyor ki; 12 yaşındaki
çocuğa tecavüz edebilir, bedenini para ile satın alabilirsiniz. Sonra takım elbise-kravat
sessizce durursanız cezanızda indirim uygulanır. Bu durum takdir edilir

B

Yeşim Çürük

ir Kürt kızı; adı N.Ç.
Mardin’de dar gelirli bir
ailenin küçük kızı. Okula
gitmesi, yaşıtlarıyla oynaması, korunup kollanması gereken
bir yaşta, daha 12 yaşında; aralarında jandarma yüzbaşısı, kaymakamlık yazı işleri müdürü, korucu, muhtar, ilköğretim müdür yardımcısı gibi
birçok devlet görevlisinin bulunduğu
33 kişinin tecavüzüne uğradı. Küçücük bedeni koca bir kentin, koca bir
devlet mekanizmasının gözü önünde
yedi ay boyunca ve defalarca kere işkenceye maruz bırakıldı. Çığlığı duyulduğu zaman artık çok geçti. Yaşadığı travmayı atlatmak için yardıma
ihtiyacı vardı. Kadını piyasada bir
meta haline getiren ve bu tür davaları yem olarak kullanan medya timsah gözyaşlarıyla olaya atladı. Oluşan kamuoyunun heyecanıyla çocuk
N.Ç. devlet babanın şefkatli kollarının onu sarabileceğini düşündü.
Oturdu çocuk kelimeleriyle yaşadıklarını yazdı adaletin teminatı bakanına (Cemil Çiçek). “Ben sizin kızınız
olsaydım ne yapardınız?” diye sordu.
Sordu çünkü daha sınıfsal ayrımların
ağırlığını anlayamayacak kadar küçüktü. Sordu çünkü bir bakan kızının
bir Kürt kızıyla aynı muameleye tabi
tutulacağını zannediyordu. Mektubu günlerce gazetelerin sayfalarında yayınlandı, afişe edildi. ‘Utanç
Davası’ olarak tüm kamuoyuna mal
edildi. En iğrenç detaylar ona rağmen her gün yayınlandı dört bir yanda. Nasıl hırpalanacağı, sonrasında
neler yaşayacağı hiç umursanmadı.
Bir tiraj malzemesi olarak insafsızca
kullanıldı.
Aslında 2003 yılında başlayan davanın daha ilk duruşmasında verilecek karar baştan belli idi. Suçlular,
küçük yaştaki çocuğu zorla alıkoymak ve tecavüz etmek suçlamasıyla
haklarında onar yıl hapis istemiyle
dava açılmasına rağmen daha ilk
celsede serbest bırakıldılar. Devlet
18
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memuru olan onlarca sanığa yedi yıl
boyunca adresleri bulunamadığı için
tebligat yapılamaması, mağdurun
kemik yaşı istemiyle yaşının 15’e
büyütülmesi tecavüzcülerin cezalarının indirilmesine hizmet etmekten
başka bir işe yaramadı. Yedi sene
sonra “devlet baba” hükmetti: N.Ç.
tecavüz olayına kendi isteğiyle iştirak ettiğinden cezalarda indirime gidilmesi... Tecavüzcü sanıkların eski
TCK’ya göre zaman aşımına giren
tecavüz suçundan aklanmalarına,
cinsel istismar suçundan sekiz ay ve
beş yıl arası değişen hapisle cezalandırılmalarına… Bu cezada, tecavüzcü bayların yedi sene boyunca bir
kere bile katılmadıkları celselerdeki
iyi hallerinden dolayı takdir indirimi
uygulanarak cezanın dört yıl iki ay
olarak belirlenmesine... N.Ç.’yi para
karşılığı pazarlayan sanık kadınların, yargılanan diğer erkek sanıkların
aksine duruşmadaki olumsuz
tavırları, yaşadıkları iffetsiz hayatı 12 yaşındaki bir
çocuğa yaşatmaları, tecavüzcü bayları suça tahrik
etmelerinden ötürü takdir
indirimi uygulanmamasına temyiz yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar
verilmiştir!!!
Yani Mardin Ağır Ceza
Mahkemesi heyetindeki
hakim amcalar diyor ki;
12 yaşındaki çocuğa tecavüz edebilir, bedenini
para ile satın alabilirsiniz. Sonra takım elbisekravat sessizce durursanız cezanızda indirim
uygulanır. Bu durum
takdir edilir. Ama bir
kadın olarak bu süreçte
yer alırsanız gözünüzün yaşına bakılmaz;
zaten iffetsiz olduğunuz için de devlet
baba affetmez. İffet
sadece kadınlara has
bir şeydir; öte yan-

dan “iffetsiz kadın tecavüzcü adamı
yoldan çıkartır” mantığı bir kez daha
“yüce Türk yargısınca” kayıt altına
alınmıştır. Deveye sormuşlar neren
eğri diye, nerem doğru ki demiş: Kadına yönelik suçlara haklı zemin hazırlayan, tecavüz ve cinsel istismar
suçlarına suçlu erkekler lehinde kılıf
hazırlayan, aynı suça iştirak eden kadınlara ayrımcılık uygulayarak suça
tahrik yaftası koyan, dolayısıyla suçlu dahi olsa kadına bir kez daha ayrımcılık uygulayan bu karar; erkek
T.C.’nin utanç duvarına bir çentik
daha atmıştır.
Tüm bunları yedi sene boyunca
tekrar tekrar yaşayan N.Ç.; atıldığı,
yalnızlaştırılmaya çalışıldığı bu süreçte kadına yönelik suçlarda yılmaz
bir mücadele veren bir avuç örgütlü
kadının çabalarıyla büyüdü. Mahkemenin verdiği kararın ardından
avukatları aracılığıyla bir açıklama
yaptı. Ve sordu erkek devlet meka-

nizmasının erkek erklerine: Ben bu larak kamuoyu yanıltılıyor. Aynen
ülkenin vatandaşı olsaydım -avukat- N.Ç. davasından önce patlak veren,
ların açıklamasına göre Kürt olma- 405 askerin tecavüzüne uğrayan ve
saydı- yine aynı karar verilir miydi?
sesini kendini daha güvende hisset12 yaşının çocuk yüreğiyle ba- tiği için yurt dışından duyuran Ş.E.
kana mektup yazarken kirli savaşla olayında olduğu gibi. Bu yedi sene
cendereye alınmış
zarfında bunla…Kürt
illerindeki
sindirme,
toprakların
bir
ra benzer onlarca
ferdi olduğunun
olay yaşandı Kürt
kimliksizleştirme
daha ayrımında
illerinde. Van’da,
politikalarının en büyük
değildi. Ama artık
Diyarbakır ’da,
ayağını
tecavüz
ve
cinsel
büyüdü ve bölge
Siirt’te
onlarca
istismar
oluşturuyor.
gerçeğini yaşayan
çocuk, onlarca kaherkes gibi biliyor
dın korucuların,
Askeriyle, korucusuyla,
ki Kürt illerindeki
askerlerin, polispolisiyle bu topraklarda
sindirme, kimliklerin tecavüzüne
kadına
ve
çocuğa
yönelik
sizleştirme politiuğradı; toplumher
türlü
şiddet
hoş
kalarının en büyük
sal normların katı
ayağını tecavüz karşılanıyor; tecavüz, cinsel hükümlerine tabi
ve cinsel istismar
aileleri tarafından
istismar bir savaş aracı
oluşturuyor. Asöldürüldü, darp
olarak
bol
bol
kullanılıyor…
keriyle, korucuedildi,
intihara
suyla, polisiyle bu
zorlandı…
topraklarda kadına ve çocuğa yöneN.Ç.’nin sorusunun yanıtı aslınlik her türlü şiddet hoş karşılanıyor; da patriyarkal kapitalist sistemde
tecavüz, cinsel istismar bir savaş ara- kadının yeriyle ilgili. Erkek egemen
cı olarak bol bol kullanılıyor; med- sistemde kadın olmak doğusuyla,
ya patronları ve her dönem adamı batısıyla çok zor. Bedeniniz, emeköşe yazarlarınca bir kılıf uyduru- ğiniz, erkek egemen sistem lehinde

sömürülür ve erkek devletin erkek
kurumları buna daima göz yumar.
Bir de üstüne ezilen ulusun bir ferdi
olarak bu sömürüye maruz kalıyorsanız ezilmişliğiniz fazlalaşır. Sindirme, kimliksizleştirme, yok sayma politikalarının bir sonucu olarak
açlığa, yoksulluğa ve göçe zorlanan
kirli savaş mağduru bir kadın olarak
yasalar karşısındaki yalnızlığınız
katmerlenir.
Benzer bir dava bu ülkenin batısında görülseydi de sonuç üç aşağı
beş yukarı aynı olacaktı. Kadın olmak tecavüz ve cinsel tacize uğramak, şiddet görmek için yeterli. Ne
kadar “kadın erkek eşittir, bunu bozan kalleştir” nutukları atılırsa atılsın, ne kadar göstermelik düzenleme
yapılırsa yapılsın, uygulama ezilen
kadın aleyhine işliyor. Erkek devletin yasa koyucuları ve uygulayıcıları
takdir hakkını hep erkek egemen anlayıştan yana kullanıyor. Karşı tarafı
tahrik edecek kıyafetler giymek, geç
saatlerde sokakta gezmek, toplumun
ananelerine göre yaşamamak vs. gibi
birçok etken tecavüz ve tacizi haklı
göstermeye yetiyor.

Mutfak Cadıları
Sosyalist Feminist Kolektif

Ayda bir elektronik bülten olarak yayınlanır

Ekim

“Bakıma Muhtaç Özürlüler”in Bakımı
Bu Yarışmanın Galibi Mağlup
İşsizlik Kimin Sorunu, Kimin Çözümü?
Yüzyıldır Söylüyoruz: Yasa Önünde Eşitlik!

Kadın İşsizliği Artıyor
Fırsat Eşitliği Genelgesi Kadınları mı, Erkek Egemenliğinin
Meşruiyetini mi Güçlendiriyor?
Güvenle Al, Esnekçe At
“Ev İşleri Hiç Bitmez” (Petrol-İş Kadın dergisinden)

Eylül

os Burçak Yası Tutanlar
t
s
u
Uyumlulaştırmanın bir Başka Vehçesi
Ağ
Takas Pazarı!

Paranın sözünün geçmediği panayır...
18 Aralık 2010,
Sosyalist Feminist Kolektif,
Tel sk. 20/3, Beyoğlu.

Doğum Borçlanması: Alacaklıyken Yine Borçlu Çıktık!
Yüzyıldır Söylüyoruz: Kamusal Alanda Eşitlik Hakkımız

Kasım sayısı hazırlanıyor!
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İLeLeBeT İLleT!

Bir de değişmeyen gündemler var elbette: Lgbtt bireylerin varlığının ne anayasa ne de
kamusal alanda görünür olması, yasal ve temel hak ve özgürlüklerini (...) talep etmeleri gibi

T

Hilal Esmer

ürkiye’de son günlerde lgbtt
gündemi; kadın cinayetlerindekiyle birebir örtüşen bir
ahlak ve namus anlayışıyla
katledilen lgbtt bireyler, basılı medya ve
dizilerde eşcinsellikle ilgili uluorta saçılan nefret söylemleri, çeşitli doktor, politikacı ve dindar sitelerin “eşcinselleri
kurtarma” girişimleri, trans kimliklerin
hâlâ hastalık ilan edilmesine karşı oluşan Trans-Blok, bazı cinsiyet kimliklerinin ötekileştirilmesi ve görünmezliği,
cinsiyet kimliği ve yönelim üzerine tartışılan onlarca tanım ve kavramın yarattığı kafa karışıklığı, Diyarbakır’da çıkan
Kürtçe lgbtt dergisi Hevjin ve benzeri
diğer başlıklardan oluşuyor. Bir de değişmeyen gündemler var elbette: Lgbtt
bireylerin varlığının ne anayasa ne de
kamusal alanda görünür olması, yasal
ve temel hak ve özgürlüklerini hem insan hem vatandaş olarak talep etmeleri
gibi. Bu talepler henüz karşılanmasa da
ardından gelecek talepleri tahmin etmek
güç değil: edinilen yasal hakların hayat
pratiklerine, gündelik yaşama entegrasyonu. Çünkü mevcut yasa üzerinde kadınlara tanınan haklar, hayat pratiğinde
nasıl onların aşağılanmalarını, baskı ve
şiddet altında yaşamalarını ve katledilmelerini engellemiyorsa, lgbtt bireyler
görünürleştikçe de, tehdit altında hissedilen ‘erkeklik’, kendini var etmek için
‘kendi altında’ gördüğü bütün varolma
biçimlerinin üstünde daha çok tepinmeye devam ediyor. Bu yüzden tıpkı feministlerin olduğu gibi, lgbtt bireylerin de
gündemleri taciz ve tecavüz, fiziksel ve
psikolojik saldırılar, ‘genel ahlak’ üzerinden üretilen dayatma, tahakküm ve
yargılamalar, intihar ve cinayetler ve
tüm bunların ataerkillikten muaf münferit hadiselermiş gibi gösterilmesiyle
dolu. Bu yüzden tıpkı feministler gibi
lgbtt bireyler de muhafazakarlığın ezilen kimlikler üzerindeki ölümcül etkilerine1, ataerkillikten beslenen şiddetin
‘cinskırıma’ varmasına dikkat çekiyorlar. Feministler söylemde bu cinskırımın
kadınlar üzerindeki etkisine daha çok
hitap ederken, lgbtt bireyler hegemonik
beyaz heteroseksüel erkekliğin dışında
kalan tüm cinsiyet kimliği ve yönelimleri vurgulayan bir direniş alanı derdindeler. Nihayetinde, Galata Köprüsü’nde
bir kadının ‘genel ahlaka aykırı’ kıyafe20
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tiyle balık tuttuğu için tutuklanmasıyla,
travesti-transeksüellere sokağa her çıktıklarında ahlaka aykırılıktan kesilen
haraçlar, aynı erkten besleniyor.
Böylesi bir ortamda feminist hareketin yüzünü lgbtt gündemine doğru iyice
çevirmesi, lgbtt çevresinde de, kadınlık
pratiğinden geçmiş ve geçmekte olan
bireylerin feminist metodolojiyi referans alarak örgütlenmeye başlaması şaşırtıcı değil. Bu yeni oluşumlardan biri
olan İLleT’den biraz bahsetmek isterim.
2010 Onur Haftası’nda ilk defa, kadınlar arası etkinliklerin organize edilmesi
amacıyla bir kadın komisyonu oluştu ve
Onur Haftası organizasyon sürecinde,
kendi iç dinamiklerinin etkisiyle de yeni
bir kadın-trans inisyatifine doğru evrildi. Onur Haftası bitiminde bu komisyon
kendini lağvetmek yerine, örgütlenmeyi
sürdürmeyi tercih etti. Onur Haftası sürecinde (maaelesef sadece ‘kadın etkinlikleri’ çerçevesinde) yapılan tartışmalar, kadın eşcinsellerin ve trans bireylerin görünmezlik, beden, cinsellik, şiddet
sorunları, cinsiyet kimlikleri ve bu kimliklerin birbirine uyguladığı hiyerarşi
üzerinde ilerlerken, bu enerjiden beslenerek oluşan bir otonom oldu İLleT.
Ben İLleT’i ayrıca kadın/trans bireylerin
kendi politik gündemlerini oluşturmak
ve görünür olmak adına iradeleşmesi olarak da nitelendiriyorum. Toplantı
usulünden, toplanılan mekanlara, grup
içi yapılanma, eylem üretme biçimine
kadar, bu grubun dinamiği bana çok iyi
geliyor. Kendi adıma, feminist hareketi
besleyecek ve feminist hareketten beslenecek perspektifler oluşturma konu-

sunda bu queer/trans feminist gruba çok
güveniyorum. İLleT hem dışa dönük örgütlenme, hem de içe dönük sorgulama
iddiasıyla ortaya çıktı. Bu durum, kadın/
trans bireylerin bir taraftan sorunlarını
tartışabilecek, deneyimlerini birbirine
özen göstererek ve samimiyetle paylaşabilecekleri bir güven ortamına ne
denli ihtiyaç duyduklarını; bir taraftan
da görünür olma, çoğalarak diğerlerine
ulaşma ve örgütlenmeye olan açlıklarını
da açığa vurdu. İLleT diyor ki:
“Biz; bize dayatılan rollerle, cinsiyetler ve yönelimlerle, kimlikler, kalıplar ve baskılayıcı fikirlerle derdi olanlardanız. Öznesi olacağımız kadın/trans
deneyimi odaklı bir direniş arzusuyla
bir araya geldik ve farklı düşünceleri
çatıştıracağımız otonom bir örgütlenmenin hayali içindeyiz.
İLleT geceleri baykuş görüntüsüne
bürünen bir canavar, ortaçağda yakılan
bir cadı, ataerkiye musallat bir feminist, kadın günlerine de kahvehaneye de
alınmayan trans-erkektir. Gazetelerde
“katil lezbiyen”, “eli satırlı travesti”dir.
Yok saydığımız arzularımız, kimliklerin
üzerimizde yarattığı baskı, dans etmek
isteyen devrimcidir. Erkeğe göre ve erkekten biçimlenmediği için onunla eşitlenmeyle ilgilenmeyen bir erke sahip
olan, lanetlenmiş Lilith’in de ta kendisidir.”
__________________________
1

Bakınız Hülya Gülbahar, “Muhafazakarlık Kadınları Öldürüyor”, 10 Eylül
2010, http://bianet.org/bianet/toplumsalcinsiyet/124707-hulya-gulbaharmuhafazakarlik-kadinlari-olduruyor

İlüstrasyon: Serpil Odabaşı

DOSYA

Kürtaj hakkı: Rahim bizim, hayat bizim, karar bizim!
Herkes için erişilebilir kürtaj hakkı mücadelesi, ikinci dalga feminizmin yükselişinde ilk ve en önemli aşamalardan birini oluşturdu. Kadınların bedenleri üzerindeki erkek denetiminin ve tahakkümünün ne denli belirleyici
olduğu düşünüldüğünde çok da doğaldı bu. Biz de bu dosyamızı kadınların kendi bedenleri üzerinde mutlak
söz ve tasarruf sahibi olmaları gerektiği bilinciyle hazırladık. Kürtaj hakkına getirilen kısıtlamaların, kadınların
bedensel özerkliği ilkesi karşısında nasıl her tür gerekçeden yoksun olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Kürtaj
konusunda devletin düzenleyici herhangi bir rolünün, erkeklerin hiçbir karar hakkının olmaması gerektiğini
savunduk.
Kürtajla ilgili hurafeler, kürtajın patriyarkal kapitalizm ve militarizmle bağlantısı, psikolojik ve hukuksal boyutları, dünyada yayılan kürtaj karşıtlığı, kürtaj hakkı mücadeleleri, televizyon dizilerinde yer alış biçimi, tanıklıklarımız, dosyada bulabileceğiniz yazılar. Eşin söz hakkı / kadının mutlak söz hakkı ve bir dizi başka soruyu
da “Yuvarlak Masa”mıza yatırdık.
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İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar çocuk!*

‘Tohum saçan’ erkek ve ‘ekilen tarla’ kadın temsilleri, erkeklerin doğum kontrolüne ilişkin
konulardaki sorumsuzluğuna izin vermekle kalmıyor, bunu alenen körüklüyor da

‘K

adınlık’ın ‘annelik’le eşitlenmeye çalışıldığı bir kültürel ortamda, feministler
olarak kürtaj1 konusu üzerine düşünmek
bize önemli geliyor. Nitekim, doğum
kontrol yöntemleri cinsellikle üremeyi
bir ölçüde birbirinden ayırırken, kürtaj
bunu daha kökten bir biçimde
gerçekleştirir. Buna karşın, tarihsel olarak, kürtaj pratiğinin
kendisinin kadınlara cinsel özgürlük getirmediği de aşikar;
fakat, kürtaj hakkını tartışmak,
bize erkek egemenliğini ve heteroseksizmi ifşa etmek için bir
pencere açıyor.
Bugün kürtaj meselesi, farklı siyasi söylemler tarafından
çeşitli biçimlerde kullanılıyor.
Dini/muhafazakar çevrelerin
kadın düşmanlığına varan biçimde benimsedikleri kürtaj
karşıtlığının, erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu iktidarı
tahkim edişini göstermek ve
eleştirmek, görece daha kolay.
Fakat daha ‘özgürlükçü’ yaklaşımları da mercek altına almanın, bunların da mevcut sistemi
üstü kapalı biçimde nasıl yeniden ürettiğini görmenin önemli
olduğunu düşünüyoruz.
Bu yaklaşımların biri, kürtajı ve doğum kontrolünü nüfus
planlamasının bir aracı olarak
kullanma ve düzenleme mantığı. Türkiye’de 1960’lardan itibaren dolaşıma giren model bu.
Buna göre, nüfusun hızlı artışı
(çok çocuk doğurmak diyelim) geri kalmışlığın, cehaletin, modernleşememenin bir sonucudur. Hızlı ve çarpık kentleşme, işsizlik, yoksulluk, iç göç gibi
sorunlar; -kadınların ezilmesi bir yanaeşitlik ve sosyal adalet gibi kavramlara
itibar edilmeksizin, yine bu çerçevenin
içine sıkıştırılarak açıklanır. Böylece
kürtaj hakkı, yalnızca nüfus planlaması (üreme hızının düşürülmesi diyelim)
amaçlanarak tanınır; Türkiye’de 1983’te
darbe anayasasıyla kadınlara kürtaj hakkının ‘bahşedilivermesi’ gibi.
Feminist bir perspektiften bu yaklaşımın sakıncaları açık. Bir yandan, bu
araçsal mantıkla ‘verilen’ kürtaj hakkı,
her zaman geri alınabilir bir hak olarak
kalır; bugün Türkiye’de yaşadığımız
durum da biraz bunu örnekler nitelikte2.
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Ayrıca ‘verilmiş’ kürtaj hakkı, çeşitli
keyfi kısıtlamalara tabidir3. Öte yandan,
bu yaklaşım kürtajı olduğu kadar kadınları da araçsallaştırdığı ölçüde, onların
tercih ve kendi bedenleri üzerinde tasarruf haklarını yok sayar. Bunun pratikteki sonucu, -şimdiye kadar Türkiye’de

kürtaj hakkının feminist savunması için
bu akıl yürütme bize yeterli gelmiyor.
Kürtaj hakkının feminist savunusu,
ancak kadınların kendi bedenleri, yaşamları ve kimlikleri üzerindeki tasarruf
hakkı üzerine kurulabilir. Kadınların doğurganlığı temelinde kurulan erkek vesayetine; birey olarak erkeklerin, devletin, sermayenin, tıbbın
kadın bedenini tahakküm altına
almaya çalışmasına toptan karşı çıkmak için, kürtajı bireysel
bir tercih olarak değil, kadınları
özgürleştirecek bir toplumsal
hak olarak kabul etmeli ve bu
temelde savunmalıyız.

Kadının kürtaj hakkı?
Babanın hakkı? Ceninin
hakkı?

“Erkekler hamile kalabilseydi
kürtaj kutsal bir işlem sayılırdı”
sık sık şahit olduğumuz- doğum kontrol
ilaç ve aygıtlarının gelişigüzel ve bilgi
verilmeksizin dağıtılması ve kadın sağlığı önemsenmeden yapılan kürtajlar
olabildiği gibi, ırkçılığın ve şovenizmin
etkisiyle kürtajın dayatılmasına ve zorla kısırlaştırmalara kadar giden bir yolu
açabilir.
Daha ‘kadın dostu’ görünen başka
bir yaklaşımsa, kürtaja getirilen hukuki
kısıtlamaların, tıbbi olmayan yöntemlerle çocuk düşür(t)menin ya da hijyenik
olmayan ortamlarda (yasa dışı klinikler
gibi) yapılan kürtajların kadın ölümlerinin artmasına yol açtığını; bu nedenle
kürtaja getirilen kısıtlamaların esnetilmesi ve güvenli kürtajın yaygınlaştırılması gerektiğini savunur. Bugün etrafımızdaki en olumlu tavır bu olsa dahi,

Kürtaj konusundaki tartışmaların bir odağı da, (hamile)
kadının (karar) hakkına karşı,
(baba) erkeğin (söz) ve ceninin de (yaşama) hakları olduğu şeklindeki akıl yürütme. Bu
akıl yürütme, kadın, erkek ve
cenin arasında soyut bir eşitlik
varsaydığı, yani mevcut sistemin barındırdığı eşitsizliği göremediği gibi, bizatihi bu eşitsizlikten türüyor ve onu besliyor aslında.
Erkek egemen, heteroseksist ve duhul merkezli cinsellik algısı tarafından yaratılan
‘tohum saçan’ erkek ve ‘ekilen
tarla’ kadın temsilleri, erkeklerin doğum kontrolüne ilişkin
konulardaki sorumsuzluğuna izin vermekle kalmıyor, bunu alenen körüklüyor da. İstenmeyen hamileliklerse büyük oranda bu sorumsuzluğun sonucu.
Öte yandan doğurganlık, heteroseksüel
ilişkinin zorunlu bir parçası olduğu halde, biyolojik nedenlerden kadınların bu
süreçte yüklendiği yük ve istenmeyen
gebelik durumunda ödediği bedel, erkeklere oranla çok daha ağır. Bu somut
koşullar altında, döllenmede kadın ve
erkeğin eşit pay sahibi olduğu, dolayısıyla doğum konusundaki kararda eşit
söz hakkına sahip olması gerektiği savı
mantıken tamamen geçersiz olduğu halde, pratikte çok temel bir işleve sahip:
kadının bedeni üzerindeki erkek vesayetinin sürmesi4.
Ceninin yaşama hakkı bahsiyse, duy-

DOSYA
gusal ve dini arka planının etkililiği sayesinde çok temel bir noktayı görünmez
kılıyor: Tek bir bedende iki canlının aynı
anda mutlak hak sahibi olamayacağı
gerçeği. Etkililiklerini kısmen içerdikleri inanılmaz boyuttaki şiddete (“Kürtaj
cinayettir” hatta “Kürtaj soykırımdır”
sloganları ve bunların etrafını süsleyen
bol kanlı fotoğraflarla yapılan propagandayı düşünelim) borçlu olan bu tip
yaklaşımlar, bu şiddeti sanki (cinselliği
aşırı aktif, sorumsuz, ‘kötü’) kadının cenine yönelttiği şiddetmiş gibi sunmayı
hedefler. Halbuki yukarıda özetlediğimiz, erkeğin doğurganlıktaki ayrıcalıklı
konumuyla beraber düşünüldüğünde,
burada gizlenenin aslında erkeklerin
kadınlara yönelttiği (sistematik) şiddet
olduğu açıkça ortaya çıkar.
Bu şiddetin sıklıkla yol açtığı sonuç, kürtaj yaptıran kadınların hissettiği suçluluk duygusu ve yaşadığı her
türden psikolojik sorun. Ne ‘anneliğin
kutsallığı’yla, ne ‘kadın doğası’yla
açıklanabilecek bu sorunlar, aslında tamamen erkek egemen baskının sonuçları. Bunun yanı sıra, istemediği halde
hamile kalan pek çok kadın tarafından
göze alamayacakları bir bedel olarak
algılandıkları için, sık sık istenmeyen
anneliklere de yol açıyor.
Oysa tıbbi zorunluluk halleri (hamileliğin kadının hayatını tehlikeye
soktuğu durumlar gibi) kürtaj karşıtları
tarafından ‘anlayışla karşılanabilir’ bulunduğu gibi, kadınlar açısından da daha
az travmatik oluyor. Yalnızca bu bile
ceninin yaşama hakkının ve kadının an-

neliğe yatkın doğasının ideolojik özelliğini açığa vuruyor. Medikal kürtajın5 ve
tecavüz sonucu kalınan hamileliklerde
gerçekleştirilen kürtajın6 yasal süresinin
isteğe bağlı kürtajınkinden daha uzun
olmasıysa, yasaların da aynı ideolojik
süzgeçten geçtiğini kanıtlıyor.

Kullanılabilir kürtaj hakkı

Kürtajın kadınlar açısından cinsel
özgürleşme anlamına gelmediğine yukarıda değinmiştik. Bir doğum kontrol
yöntemi olarak kullanıldığında, üst üste
yapılan kürtajların kadınların bedenlerine verdiği zarar göz ardı edilemez7.
Öte yandan kürtajın erkeklerin cinsel
sorumsuzluğunu değil, kadınların cinsel
ve bedensel özgürlüklerini destekleyecek biçimde uygulanır hale gelmesi için
göz önüne alınması gereken kimi noktalar var.
Öncelikle, bu konudaki tek kabul
edilebilir yasal müdahale, kadınların
bedenleri üzerindeki mutlak tasarruf
hakkını korumaya yönelik olan düzenlemelerdir. Evlilik şartı ve koca izni bir
tarafa, (görece uzun olanlar dahil) yasal
süre kısıtlamaları bile bu hakka bir saldırıdır. Kürtajın süresine yasaların değil,
her kadının bireysel durumunu göz önüne alan tıp insanlarının karar vermesi
gerekir. (Burada kastımız, devletin yasalarının yerini ‘tıp otoritelerinin’ buyruklarının alması değil; kadınlarla birebir ilişkiye giren doktorların ve ebelerin,
kadının sağlığını ve sosyal koşullarını
ön planda tutarak hareket etmesi.)
Hem doğum kontrol ilaç ve aygıtlarının, hem
İlüstrasyon: Cemre Baytok - Tülin Semayiş kürtajın ücretsiz, güvenli ve
yaygın olarak
ulaşılabilir hale getirilmesi
gerekir. Bu,
söz
konusu
yöntemlerden
herhangi birine başvurmaya
karar vermiş
olan kadınların
güçlük
çekmemesinin
yanı sıra, kadınların kendi
doğurganlıklarını denetleme
hakkına kesin
biçimde sahip
oldukları fikrinin yerleşmesi, üreme
üzerindeki erkek tekelinin

kırılması için de gereklidir.
Kadınları çok çocuk doğurmaya
iten, sosyal devletin yıkılması, milliyetçi/muhafazakar baskılar gibi sistematik
eşitsizlik ve baskı biçimlerinin de konuyla ilişkisini kurarak; kürtaj hakkının,
erkek egemen sistemin bütününe karşı
verdiğimiz mücadelede bir adım olduğunu akılda tutarak; doğurganlığımıza
ilişkin feminist ufkumuzu net biçimde
çizmeliyiz:
“İstediğimiz zaman, istediğimiz kadar çocuk!”
__________________________
Tıp dilinde kullanılan “isteyerek düşük”, hukuk dilinde kullanılan “çocuk düşür(t)me”, ya
da gündelik hayatta zaman zaman kullanılan
“çocuk aldırma” terimlerinin yerine hem ceninden “çocuk” diye bahsetmekten kaçınmak,
hem de gündelik kullanımdan çok uzağa düşmeden politik arka plana gönderme yapabilmek için, “kürtaj” terimini kullanmayı uygun
bulduk.
2
Son yıllarda gerek devlet hastanelerinde, gerek özel hastane ve kliniklerde kürtaj uygulamasının (yasal bir gerekçeye dayanmaksızın)
giderek güçleştirildiğini sık sık okuyor/duyuyoruz. Bunun nedeninin AKP hükümeti mi,
toplumun genel olarak muhafazakarlaşması
mı, neoliberal iktisadi süreçler mi olduğu sorusununsa tek bir cevabı yok.
3
Türkiye’de isteğe bağlı kürtajın yasal limiti
10 hafta. Bu süre, kürtajın yasal olduğu pek
çok ülkeden daha kısa olması bir yana, neye
göre karar verildiği belli olmayan bir sınır çiziyor.
4
Türkiye’de 1983’te yürürlüğe konan “Nüfus ve Aile Planlamasına İlişkin Yasa”, evli
kadınların kürtaj olabilmesi için koca iznini
şart koşarken, bekar kadınlara ilişkin herhangi
bir yaptırım getirmiyor. Bu nokta olumlu gibi
gözükse de, pratikte bekar kadınların kürtaj olmasını büsbütün imkansızlaştırabiliyor: Kimi
kurum ve doktorlar, bekar kadınlara kürtaj
yapmayı doğrudan reddedebiliyor. Öte yandan, 2004’te yürürlüğe giren yeni TCK, babanın izni olmaksızın kürtaj yap(tır)ılmasını suç
olarak tanımlamıyor. Fakat uygulamada hâlâ
genelde 1983 tarihli yasa temel alınıyor.
5
Tıbbi zorunluluk hallerinde uygulanan kürtaj
“medikal kürtaj” olarak adlandırılıyor ve isteğe bağlı kürtaja getirilen kimi yaptırımlardan
muaf tutuluyor.
6
Her ne kadar Türkiye’de tecavüz sonucu hamilelik yasal olarak 20’inci haftaya kadar sonlandırılabiliyor olsa da, 2010 yılı içinde, İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Recep
Baş’ın “Cinayete alet olmak istemediği için”
17 yaşında bir kadının kürtaj talebini reddettiğini de hatırlayalım.
7
Örneğin, yıllar süren doğum kontrolü ve
kürtaj yasağı nedeniyle yasadışı kürtajın bir
doğum kontrol yöntemi olarak benimsendiği
Romanya’da, kürtajın 1991 yılında yasallaşması, kadınların kürtaj olma sıklığının iyice
artmasıyla sonuçlanmış; bir kadının bir yıl
içinde geçirebildiği kürtaj sayısı üçe kadar
yükselmiş.
1

Bu yazı, SFK atölye ve mail gruplarında yürütülen tartışmaların derlenmesiyle hazırlandı.
*
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İsteğe bağlı kürtajın önündeki
görünmeyen engeller

DOSYA

Kürtajla ilgili kanunlar ülkemizde, kadın erkek eşitliğine inanmadığını açıkça beyan
eden siyasetçilerin atadığı erkek sağlık yöneticilerinin yorumlarıyla uygulanmaktadır

T

Aslı Davas

ürkiye’de gebeliği önleyici
araçların satış ve dağıtımının
serbest bırakılmasını ve tıbbi
zorunluluk halinde kürtaj hakkı tanınmasını düzenleyen Nüfus Planlaması Hakkında Kanun, 1965 yılında
çıkarılmıştır. 1983 yılında bu kanunda
yapılan değişiklikle 10 haftaya kadar
olan gebeliklerin istek üzerine kürtajla
sona erdirilmesi ve gönüllü cerrahi sterilizasyon yöntemlerine izin verilmiştir.
Kürtaj için evli kadınlara kocadan izin
alma koşulu getirilmekle birlikte bekarlar için herhangi bir vurgu yoktur. 2827
sayılı nüfus planlaması hakkındaki kanuna göre, Aile Planlaması Merkezi olan
devlet hastanelerinde gebeliğin 10. haftasına kadar rahim tahliyesinin ücretsiz
olması gerekmektedir.
Aile planlaması hizmetlerinin yaygınlaşması için özellikle sağlık ocakları
ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde (AÇSAP) bu konuda
eğitim almış birçok ebe ve hekim istihdam edilmiş; rahim içi araç, kondom,
doğum kontrol hapı gibi araçların ücretsiz olarak gereksinimi olana ulaştırılması sağlanmıştır. Böylelikle Türkiye’de 45
yıl gibi bir zaman diliminde, toplam doğurganlık hızı (TDH), yüksek doğurganlık dönemi hızından (TDH=5+ çocuktan)
nüfusun kendini yenileyecek düzey olan
(TDH=2,15 çocuğa) hıza düşmüştür.
‘Sağlıkta dönüşüm’ programı kapsamında hem birinci basamakta hem de
ikinci basamakta yapılan ‘reformlar’,
kadınların gebeliği önleme hizmetlerine
ulaşmasını ve kürtaj hakkından yararlanmasını güçleştirmektedir.
Birinci basamakta çalışmaya başlayan aile hekimlerinin yerleştirmeleri
yapılırken, aile planlaması konusunda
eğitim almış, (özellikle ülkede en yaygın kullanılan yöntem olan) rahim içi
araç uygulama sertifikası olan ebe ve
hekimlerin coğrafi olarak dağıtımı uygun şekilde yapılmamıştır. Ayrıca TSM
ve daha önce bu hizmetlerin en yoğun
verildiği yerler olan AÇSAP’larda da
çalışacak yeterli sayıda hekim ve ebe
kalmamıştır. AÇSAP ve TSM sayıları
2010 yılında bu gerekçeyle azaltılmıştır.
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Bunun yanında sağlık evleri kapatılmış,
hekimlerin çoğu merkezlere çekilmiş ve
kırsalda sağlık hizmeti, aile hekimleri
tarafından sunulan gezici hizmet aracılığıyla verilmeye başlanmıştır. Yani kırsalda aile planlaması hizmetine ihtiyaç
duyan bir kadın, bunu haftada bir (belki
daha seyrek) köyüne gelen, eski sağlık
evinde, yoksa köy kahvesi ya da kütüphanesinde toplu sağlık hizmeti veren bir
aile hekiminden istemek zorundadır; ya
da yol parası vererek ve kocasından izin
alarak bir AÇSAP’a ulaşmalıdır. Bunlara
erişemeyen kadının gebe kalma ihtimali
artacak, ya doğum yapacak ya da kürtaja
başvuracaktır.
Kürtajla ilgili kanunlar ülkemizde, kadın erkek eşitliğine inanmadığını
açıkça beyan eden siyasetçilerin atadığı
erkek sağlık yöneticilerinin yorumlarıyla uygulanmaktadır. Kırıkkale
Valisi’nin üç çocuk yapma şartıyla yoksullara
ücretsiz gelinlik
dağıtacağını açıkladığı bir atmosferde, yasal olarak önünde hiçbir engel
olmayan kürtaj da bu bakış açısından
nasibini almıştır. Hükümet tarafından
hazırlanan Engelliler Kanunu Tasarısı,
kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında tıbbi nedenlerle kürtaj yapılmasını
önleyecek şekilde yazılmıştır. Tasarının
özürlülerle ilgili genel esasları düzenleyen 4. maddesinin (g) bendinde “Yaşama
hakkının kutsallığı ve dokunulmazlığı
temelinde özürlü doğma ihtimali gerek-

‘Sağlıkta dönüşüm’
programı kapsamında
hem birinci basamakta
hem de ikinci basamakta
yapılan ‘reformlar’,
kadınların gebeliği
önleme hizmetlerine
ulaşmasını ve kürtaj
hakkından yararlanmasını
güçleştirmektedir

çesiyle kürtaja cevaz verilemez” ifadesi
yer almıştır.
Altı çocuk annesi, geçimini marjinal
işlerle karşılayan ve artık çocuk doğurmak istemeyen bir kadın, aile planlaması
merkezi olan bir devlet hastanesine başvurduğunda 60 TL ücret istenmektedir.
Eğer kadın bu hizmetten ücretsiz yararlanma hakkı olduğunu biliyorsa, ancak
parasının olmadığına görevlileri ikna ettikten sonra bu hizmetten ücretsiz yararlanabilmektedir. Çünkü sağlıkta dönüşüm programı kapsamında hastanelere
artık kendi yağlarıyla kavrulmaları salık

verilmiş, çalışanların da ücretleri, büyük oranda performansa bağlı
döner sermaye gelirlerine dayandırılmıştır. Temel Sağlık Hizmetleri
bu hizmetlerin yürütülmesi için
yeterli ödenek göndermemekte, hastane
yöneticileri de döner sermaye gelirlerini
bu alana akıtmak istememektedir. Ayrıca
bu hizmetler için aile planlaması merkezlerinde performans ödemesi de yapılmamaktadır. Yıllardır bu merkezlerde
büyük bir özveriyle çalışan personel, bu
merkezlerin gelir getirmediği gerekçesiyle kapanmasını önlemek için böyle
bir yöntem bulunmasına ve bu hizmetlerin ücretli hale getirilmesine göz yummuştur.
Kürtaj hizmetini ikinci basamaktan
ücretini ödeyerek almak isteyen bekar
kadınların erişimi de, yasal olmayan biçimde engellenmektedir. İstanbul’daki
15 devlet hastanesinden yalnızca ikisi
“isteğe bağlı kürtaj yaptıklarını” ve bunun için “evli olma şartı aramadıklarını”
belirtmiştir (www.sendika.org, 2 Nisan
2009). Yasal olarak zorunlu olmamasına
rağmen özel ya da kamu bir çok hastanede bekar kadınlardan da eş imzası
istenmektedir. Sonuç olarak, dönüşüm
kisvesi altına gizlenmiş bir muhafazakarlaşmayla karşı karşıyayız.
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Kürtaj hakkının yasal zincirleri

Anne karnındaki cenin bedenin bir uzantısıdır, tıbbi ve hukuki anlamda birey değildir.
Bu nedenledir ki, uluslararası sözleşmeler kadına kürtaj hakkını tanımıştır ve birçok
devlet de kürtajı yasal hale getirmiştir

B

Gülümser Uğurlu

üyük bir aşkın, sıradan bir
evliliğin ya da onu tek başına
büyütmeye gönüllü özgür bir
kadının düşüdür çoğu zaman,
pirinç dişleriyle yeryüzüne gülen bebek.
Ancak her öykü, bir peri masalı tadında
değil ne yazık ki. Kadının övgüyle süslenen bu biyolojik özelliği; tecavüz, şiddet, yoksulluk, yok sayılma, yok edilme
ve daha bir sürü tehditle boğuşan kadın
için mucize değil, yıkım da olabiliyor
kimi zaman.
Kadınların da kendi yaşamlarını özgürce sürdürebilmeleri evrensel insan
haklarından biridir. Ama bütün bu tehditler varolduğu sürece kadın, sadece
dillerde ve düşlerde eşit ve özgür bir
birey olarak yaşar. Kadınların varlığına
yönelik tehditler ve en çok da beden bütünlüğüne yönelik ihlaller, bilhassa devletlerin özel alan olarak tayin edip korudukları aile içinde devam etmektedir.
Kadın hareketi; aile içi şiddeti, tecavüzü, kadının beden bütünlüğüne yönelik saldırıları sorgulamış, cinsel hakları
ve doğurganlık haklarını kadının insan
hakkı olarak uluslararası sözleşmelere
taşımıştır. Günümüzde kadının insan
hakları, BM sözleşmesinde ayrımcılık
karşıtı önlemleri de içeren hükümlerle
birlikte yer almaktadır. Kadının insan
hakları arasında, çocuk doğurma hedefi
olmaksızın istediği kişi ve istediği şekilde cinselliğini yaşama hakkı vardır.
Cinselliğini yaşaması açısından evli ya
da bekar olması arasında bir fark yoktur.
Yine çocuk yapmak ya da yapmamak
konusunda özgürce karar vermek de bu
haklar arasındadır.
Bu durumda kadının istenmeyen
gebelik halinde bebeğin tahliye edilmesini istemesi de hukuken korunmuş
bir haktır. Ancak patriyarkal refleksler
bu hakkı delik deşik etmek için hemen
harekete geçmiştir. Kürtaj karşıtları kadının kendi bedeni üzerindeki haklarını
hiçe sayarak kürtajın sakıncaları ile ilgili tıbbi ya da geleneksel bir takım mazeretler üretmektedirler. Kürtajın kadının
psikolojik ve biyolojik sağlığını tehdit
ettiği söylenmektedir. Oysa uzmanlar,
çoğunlukla kürtajdan sonra kadında bunalımdan çok rahatlama olduğunu ve
bunalımın daha çok istenmeyen doğum

halinde söz konusu olduğunu belirtmektedirler. Ceninin acı hissettiği gerekçesi
ise uzmanlar tarafından reddedilmiştir.
Birmingham Üniversitesi uzmanlarından Prof. Dr. Stuart Derbyshire, acı
hissinin ancak bebek dünyaya geldikten
sonra oluşabileceğini, acı deneyimi için
psikolojik gelişimin gerekli olduğunu
psikolojik deneyimin de bebeğin korunaklı döl yatağı ortamından çıkması ve
dış dünyadaki uyarıcılarla etkileşmesi
sonucunda oluştuğunu söylemektedir.1
Kürtajı olumsuzlayan verilerin tıbben
doğrulanmadığı aslında her kesimin
kabulüdür. Asıl önemsenmesi gereken,  ceninin yaşam hakkının bulunduğu
ve ihlal edilemeyeceği görüşüdür. Ceninin bir canlı olduğu, etik olarak korun-

Kadının kendi varlığını
koruma ve özgürce
sürdürme hakkı potansiyel
(henüz oluşmamış) haklara
karşı elbette daha
üstündür.
ması gerektiği doğrudur. Ancak evrensel insan haklarının en üstünü sayılan
yaşama hakkı, bilimsel olarak gerçekten
embriyo için de  aynı nitelikte midir? O
nedenle yaşama hakkının nerede, ne zaman başladığının tartışılması gerekmektedir. Anne karnındaki cenin bedenin
bir uzantısıdır, tıbbi ve hukuki anlamda
birey değildir. Bu nedenledir ki, ulusla-

rarası sözleşmeler kadına kürtaj hakkını
tanımıştır ve birçok devlet de kürtajı yasal hale getirmiştir.
Kişinin hakları anne karnındayken
başlamakta ancak hakların uygulanması
tam ve sağ olarak doğmasına bağlanmaktadır. Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun kişilere tanıdığı bütün
haklar, cenin için potansiyel haklardır.
Kişiliğin hangi aşamada oluştuğu tıbben
farklı yorumlarla açıklanmakta; kimileri, zigotun oluşumu ile başladığını, kimileri acıyı hissetme ve bağımsız olarak
hareket edebilme durumunda başladığını; kimileri ise doğumla başladığını ileri
sürmektedirler. Ancak hukuk, kişiyi tam
ve sağ olarak doğmuş olması şartıyla tanımaktadır.
Devletler bazında ya da uluslararası
hukukta tanınan bütün haklar, kişinin
tam ve sağ olarak dünyaya gelmesi ile
başlar. Ancak kişilik kazanma, ceninin varlığının devamına bağlı olduğu
için potansiyel insan olan ceninin de
korunması gerekmektedir.
Sorun, annenin beden bütünlüğü ve
onun kendi bedeni üzerindeki hakları
ile “ceninin varlığının devam ettirilmesi
yönündeki etik kuralın” çatıştığı gerekçesi ileri sürüldüğü için doğmaktadır.
Bu sorun, aslında hukuktaki “hakların
telahuku” kavramı ile çözüme kavuşturulabilir. Bu durumda hangi hakkın
korunması gerektiği, bu hakların yarattığı sonuçlar açısından değerlendirilmelidir. Kadının kendi varlığını koruma
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ve özgürce sürdürme hakkı, potansiyel
(henüz oluşmamış) haklara karşı elbette daha üstündür. Sonuçta, istenmeyen
gebelik sonucunda sağlıksız koşullarda
yapılan kürtaj, bazen kadının ölümüne
yol açabilirken; istenmeden doğurulan
çocuk bir kadının tüm hayatını çeşitli
şekillerde olumsuz etkileyecektir.
Dünyanın birçok ülkesinde kürtaj
hakkı, belirli sınırlamalarla da olsa hukuken korunmuştur. Ülkemizde gebeliğin 10. haftasına kadar hiçbir koşula
bağlı olmaksızın, hijyenik ortamlarda
ve uzman kişiler kontrolünde kürtaj yasaldır. Uluslararası sözleşmelerde kürtajın yasal sınırı ortalama 12 hafta olarak belirlenmiştir. İşte tam da bu yasal
sınırın varlığı yukarıda belirtilen bütün
gerekçeleri yeniden tartışmaya sokmaktadır. Zira yasal sınır kadını tehdit eden
unsurları var etmeye sürdürmektedir.
Öncelikle ve tartışmasız olarak, yasal
sınırın ülkemizde de en azından 12 haftaya çıkarılması şarttır. Ama asıl olarak, kürtaj hakkına getirilen yasal süre
kısıtlaması, kadının istenmeyen gebelikle ilgili yaşadığı bütün psikolojik ve
sosyal sorunlar, annenin kendi bedeni
üzerindeki hakları, çocuk doğurmaya
bağlı olmaksızın cinselliği yaşama hakkı ve kadından kadına değişecek ama
asıl olarak kadın olmaktan kaynaklı her
nevi güçlük göz önüne alınarak yeniden
değerlendirilmelidir.
Ceninin biyolojik gelişimi yukarıda
belirtilen sorun ve haklar açısından hangi oranda korunmaktadır? Belirleyici
olan nedir? Yasal sınırın 12 hafta olarak
belirlenmesi kadının maruz kaldığı so-

runları ve hak ihlallerini engeller mi?
Bütün bu sorular, kadının insan hakları
çerçevesinde, cinsiyetçilikle gölgelendirilmeden en geniş anlamda yorumlanarak ve tıbbi gerekçelerle cevaplandırılmalıdır.
Şüphesiz erken kürtaj, gün geçtikçe
şekillenen cenin açısından da, kadının
kendi hakları ve sağlığı açısından da
tercih ve teşvik edilmelidir. Ancak elinde olmayan nedenlerle gebeliğin 10.
haftasını geçiren kadınların durumu ne
olacaktır? Özellikle evlilik dışı cinsel
ilişkiye giren kadınların hayatının tehdit
edildiği ülkemizde, öldürüleceklerini

…evrensel insan haklarının
en üstünü sayılan yaşama
hakkı, bilimsel olarak
gerçekten embriyo için de
aynı nitelikte midir?
bile bile onları doğuma zorlamanın gerekçesi yasalar olabilir mi? İstenmeyen
gebeliğin çarpıcı örneklerinden biri de
tecavüz sonucu döllenmedir. Her ne
kadar Türk Ceza Kanunu’nun 99. maddesinde “Kadının mağduru olduğu bir
suç sonucu gebe kalması halinde, süresi
20 haftadan fazla olmamak ve kadının
rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona
erdirene ceza verilmez. Ancak, bunun
için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi
gerekir” hükmü getirilmişse de, var olan
sorunlar ve ayrıca tecavüzün yasal olarak ispatlanması zorunluluğu, bu hük-

mün de uygulanmasını zorlaştırmakta
ve sorgulanmasını gerektirmektedir.
Neoliberal politikalarla bütün sosyal
hakların sınırlandığı dünyada ve bu hakların zaten olmadığı ülkemizde; kadınların barınacak yeri, iş güvencesi, sağlık
hakkı bulunmaması gibi sorunları görmezden gelinerek, belirlenen yasal süre
kısıtlamaları, kadınların hak ve özgürlüklerinin yeniden ihlal edilmesi sonucunu doğuruyor.
Yasal sürelerin yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacının yanı sıra, hukuk sistemimizdeki, kadının insan haklarının
açıkça ihlali olan bir düzenlemeye bir
kez daha dikkat çekmek gerekir. Her ne
kadar TCK yasal süresi içindeki kürtajın
kadının isteği ile gerçekleşebileceğini
yeterli görmüşse de Nüfus Planlaması
Hakkındaki Kanun’un 6. maddesi evli
kadınlarda eşin rızasının alınmasını da
zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk yukarıda sıralanan yasal ve uluslararası sözleşmelerle korunan kadının insan haklarının
açık ihlalidir. Kocanın veya söz konusu
olabilecek babanın özel hayatının ve
aile hayatının korunması hakkı/prensibi
ona, kadının çocuğu aldırma hakkına ve
kararına karışma hakkı vermez.2
Neticede hem kadının hem de bebeğin sağlığı ve mutluluğu, ataerkil sistemin çıkarlarına feda edilmemelidir.
___________________________________________________

http://www.izafet.com/kadin-hastaliklarikadina-yonelik-sorunlar-ve-yasambicimi/505445-bebek-anne-karninda-acihissetmiyor.html
2
Fall Paton,Europäische GrundrechteZeitschrift 1981, Sayfa 20 v.d.
1

Nüfus Planlaması Hakkında Kanun

Kanun No.: 2827
Gebeliğin sona erdirilmesi
Madde 5- Gebeliğin onuncu haftası
doluncaya kadar annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı takdirde
istek üzerine rahim tahliye edilir.
Gebelik süresi, on haftadan fazla ise
rahim ancak gebelik, annenin hayatını
tehdit ettiği veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olacağı
hallerde doğum ve kadın hastalıkları
uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın
objektif bulgulara dayanan gerekçeli
raporları ile tahliye edilir.
Derhal müdahale edilmediği takdirde
hayatı veya hayati organlardan birisini
tehdit eden acil hallerde durumu tespit
eden yetkili hekim tarafından gerekli
müdahale yapılarak rahim tahliye edilir. Ancak, hekim bu müdahaleyi yap26
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madan önce veya mümkün olmadığı
hallerde müdahaleden itibaren en geç
yirmi dört saat içinde müdahale yapılan kadının kimliği, yapılan müdahale
ile müdahaleyi icabettiren gerekçeleri
illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde hükümet tabipliklerine bildirmeye zorunludur.
Acil müdahale hallerinin nelerden
ibaret olduğu ve yapılacak ihbarın
şekil ve mahiyeti ile sterilizasyon ve
rahim tahliyesini kabul edenlerden istenilecek izin belgesinin şekli ve doldurulma esasları, bunların yapılacağı
yerler, bu yerlerde bulunması gereken
sağlık ve diğer koşullar ve bu yerlerin
denetimi ve gözetimi ile ilgili hususlar
çıkarılacak tüzükte belirtilir.*
Gebeliğin sona erdirilmesinde izin
Madde 6- 5 inci maddede belirtilen

müdahale, gebe kadının iznine, küçüklerde küçüğün rızası ile velinin
iznine, vesayet altında bulunup da
reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde reşit olmayan kişinin ve vasinin
rızası ile birlikte sulh hakiminin izin
vermesine bağlıdır. Ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip
olmayan gebe kadın hakkında rahim
tahliyesi için kendi rızası aranmaz.
4’üncü maddenin ikinci ve 5’inci
maddenin birinci fıkralarında belirtilen ve rızaları aranılacak kişiler evli
iseler, sterilizasyon veya rahim tahliyesi için eşin de rızası gerekir.
Veli veya sulh mahkemesinden izin
alma zamana ihtiyaç gösterdiği ve
derhal müdahale edilmediği takdirde
hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil hallerde izin şart
değildir.
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Dışı da beni yakar, içi de…

Annelik efsaneleri yalnızca patriyarkal söylemle değil, kadınlar arasında ve kadınların
iç dünyalarında da yeniden üretilir. Bu yeniden üretim, istemediği bir gebelik karşısında
her kadını az ya da çok karışık duygulara maruz bırakır
adınların hayatları korkuyla
kuşatılmıştır. Ayıplanmak,
aşağılanmak,
dövülmek,
kapı dışarı edilmek, tecavüze uğramak, ‘kızlığını’ kaybetmek,
evde kalmak, gebe kalmak, gebe kalamamak… Çoğu kez kadınların korkularının nedeni, patriyarkanın bedenlerine
yönelik tehdit, müdahale ve saldırılarıdır. Kadının ev içi emeğinin gaspı, onun
bedenini ve cinselliğini denetleme süreci olmaksızın başarılamaz. Bu süreçte
gebe kalmak da, kalamamak da, yaygın
korkular haline gelmiştir.
Evlilik dışı gebelik, yasaklanmış
olan eylemde suçüstü yakalanma muamelesi görür. Bu durumda kadına bir kıskaç dayatılır. ‘Çıkar yol’ evlilik ve anne
olmaktır. Ancak bu yolla yasak
olan yasal olana dönüştürülebilir. Evli kadınlar için de gebe
kalmak kabusa dönüşebilir. Bazen istemedikleri halde gebe kalır ancak bedenleri ve hayatları
üzerinde kendilerine söz hakkı
tanınmadığı için doğurmak zorunda kalırlar. Bazen de kadınlar
istemediklerini kendilerine itiraf edemeseler de anne olurlar.
Anne olmayı istememek hayretle bakılması gereken ve normal
dışı bir durum olarak ilan edilir.
Kürtaj çok boyutlu bir süreçtir. Tıbbi bir yöntem oluşu; dinsel, ahlaksal kavranışı; kültürel
algılanışı ve ruhsal olarak deneyimlenme süreci kürtajın bireysel olarak nasıl yorumlandığını
etkiler. Kürtaj karşıtlarının argümanları “Canı sen vermedin
ki sen alasın” ile başlayıp, “Bir
daha çocuğun olmaz” ve “yaşama hakkına saygı” ile uzar gider. Evlilikte ya da evlilik dışı
ilişkide kürtaj pek çok karmaşık
duyguyu beraberinde getirir. Hiçbir kadın kürtaja sevinerek ve hoşnutlukla gitmez. Birbiriyle zıt ve çatışmalı duygularla boğuşmak durumunda kalabilir. Bu
çatışma bir yanda annelik rolünün kadın
açısından toplumsal yaşam için geçerli
görünen tek ‘vesika’ olması ile bağlantılıdır. Kamusal yaşamdan dışlanan ve

ev içine tıkılan pek çok kadın için anne
olmak bir tür varoluş kaynağıdır.
Kendi yaşamı ve bedeni üzerinde
tasarruf hakkından yoksun bırakılmasının yanı sıra duygusal olarak tutsak olan
pek çok kadın için annelik bir çıkış gibi
görünür. Sevmediği ya da sevildiğini
hissetmediği bir adamla evlilikte görmezden gelinme, yok sayılma, aşağılanma, ezilme, hükmedilme, sömürülme,
dövülme hatta yok edilme çeşitlemeleriyle gün geçirmek zorunda olan kadın
için duygusal yoksunluk hat safhadadır.
Ev dışı ilişkiler hep denetim ve kısıtlama altındadır. Bu duygusal yoksunluk
ve açlığın doyumu için izin verilen tek
rol anneliktir. Sonuçta çocuk doğurmak,

da çok karışık duygulara maruz bırakır.
Karışık duyguların önemli bir kısmı
kendinden vazgeçiş üzerinde biçimlenir.
Salt annelik değil tüm kadınlık efsaneleri feda üzerine yazılmıştır. Kadınlar ana
babaları, kardeşleri, kocaları, çocukları
için hayatlarını verme talepleri ile yetiştirilirler. Bu verici oluş yaygın söylem
tarafından kutsanır ve kadının kendi arzularını dikkate alması bencillikle itham
edilerek yerilir. Anne olmanın bu feda
ediş ve duygusal doyum sağlayış üzerinden kutsanışı kadınları kendi yaşamları
için uygun, zenginleştirici ve özgürleştirici seçenekleri görememe ya da reddetme noktasına götürür. Bu durumu bir
tür saldırganla özdeşleşme durumuna
benzetebiliriz. Kadın artık
kendisine dışarıdan baskı
yapılmasına gerek kalmadan
kendini yargılayabilmektedir.
İstenmeyen bir gebeliğe
ilişkin süreçler ister kürtajla
sonuçlansın isterse doğumla,
pek çok kadın için az ya da
çok bir kendini suçlama süreci yaratır. Kadın yasak arzuya yenilmiştir; tek sorumludur; doğal ve kutsal olanı
reddetmektedir;
kendini
düşünmektedir; bir yaşamı
sonlandırmaya karar veren
canidir… Kürtaj seçeneği
konusunda kadınları suçlayanlar, nedense hep feda edilen yaşamın kadınınki olması gerektiğinde ısrarcıdırlar.
Bu ısrar, kadınların kürtaj
deneyimine olumsuz atıflar
yapmalarında ve dolayısıyla
ruhsal olarak etkilenmelerinde kilit rolü oynar. Kürtaj
ancak, kimsenin kadına ne
yapması ve nasıl hissetmesi
gerektiğini söylemediği koşullarda yaşandığında gerçekten öznel bir deneyim
olabilecektir. Öznel deneyimler ne tür
duygulara yol açarlarsa açsınlar, mutluluk ya da keder de hissettirseler özgürleştirici nitelik taşırlar. Kadının bedeni,
geleceği ve yaşamı üzerinde özgürce karar verebilmesi, kendilik değerini artıran
ve onu ruhsal olarak güçlendiren bir etki
yaratacaktır.
İlüstrasyon: Sibel Senyücel
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Özge Yenier Duman

sosyal kabul için gerekli şart olmanın
yanı sıra, duygusal gereksinimler için de
makbul ve mecbur hale gelebilir. Bu nedenle annelik efsaneleri yalnızca patriyarkal söylemle değil, kadınlar arasında
ve kadınların iç dünyalarında da yeniden
üretilir. Bu yeniden üretim, istemediği
bir gebelik karşısında her kadını az ya
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Kürtaj hurafeleri
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Rahimdeki ceninin kadında hemen annelik duygusunu inşa ettiği; bunun sonucu olarak
da kadının, erken ya da geç, gebeliğini sonlandırmak istediğinde, tartışmasız duygusal
bir travma yaşaması zorunluymuş gibi bir kabul de, üretilen hurafeler arasında

E

Candan Yıldız

y kadınlar kürtaj caiz değildir!
Kulaktan kulağa, dilden
dile, dinden dine, toplumdan
topluma, aileden aileye, hukuktan hukuka, devletten devlete kadınları kuşatan bu hurafe/mit; bedenimizi, aklımızı,
duygularımızı kimi zaman rehin, kimi
zaman da esir aldı.
Bazen kadınlar da kendi aralarında
yeniden üretti bu hurafeleri, korkuları…
İmdada feminizm yetişti.
Şimdi annemizden, kızkardeşlerimizden, patriyarka ile iş birliği içindeki
üst yapı kurumlarından öğrendiğimiz
bilinç çarpıtan bilgilerle “dalga geçme”
zamanı.
Neymiş; “ilk hamilelikte uygulanan kürtaj sonrasında bir daha hamile
kalınamaz”mış...
Bal gibi de kalınıyor. Tecrübeyle sabittir.
Kadın bir arkadaşım anlattı, “Aldırılan çocuğun ruhu seni rahatsız eder”
hurafesiyle doldurulmuş bir yaşa kadar. “Kürtaj cinayettir” çarpıtmasının
bir tezahürü aslında bu söylence. Yıllar
önce seyrettiğim İslami kodların alttan
alta verildiği “Yaşama Hakkı” isimli bir
filmde de, benzer bir kodlama yapılmıştı. Mezarlıklardan korkutulan, cin çarpar, omuzlarımızda iyilik/kötülük meleği var hikayeleriyle büyütülen kuşaklar
için süper malzeme... Alt yapı sağlam,
koy üzerine ne koyabilirsen...
Keza yine gazetelere yansıyan bir
araştırmaya göre; “Kürtaj yaptıran cinsel yeteneğini kaybeder”, “Kürtaj yaptıran uğursuz olur” , “Doğum kontrol
hapı kullananın çocukları kısır olur” gibi
yanlış inanışlar hâlâ yaygın.
Başka yanlış bir inanışsa kürtajın
yalnızca ‘kadın ve bebeğin sağlığı söz
konusu olduğunda’ bir hak olduğu. İnternette gezinirken sosyal paylaşım sitelerinde de kürtaj hakkı “fiziksel ya da
zihinsel engel olasılığı olan çocuklar”
ekseninde tartışılıyor. Yani aslında zorunluluğun hakkı ve özgürlüğü. Kadının
ne istediğinin hiçbir önemi yok.
‘Bir anlık zevkin kurbanı çocuklar’
hurafesi ise annelik, ahlak, vicdan gibi
tartışmalı kavramların kıskacında tutulmaya çalışılan kadınların cinselliğini öz28
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gürce, rahat yaşabilmelerinin engebesi. Kürtaj
söz konusu olduğu için
heteroseksüel bir cinsellikten bahsediyoruz
sadece. Bu arada maşallah erkekleri hedef
alan hiçbir hurafe yok.
“Ceninin kalp atışları duyulduktan sonra
kürtaj yaptırmak cinayettir” miti de kadınları
özgür iradelerine göre
karar vermeleri konusunda arafta bırakan
bir söylem. İngiliz kadın hastalıkları ve
doğum uzmanları kuruluşu RCOG’nin,
yayınladığı rapor, kürtaj karşıtlarının
bu yönlü iddialarına yanıt niteliğinde.
Zira RCOG, 24 hafta yani 6 aydan önce
ceninin hiçbir acıyı hissedemeyeceğini
açıkladı.
Döllenme sonrası rahimdeki ceninin
kadında hemen annelik duygusunu inşa
ettiğine dair söylenti de pek bir revaçta.
Bunun sonucu olarak da kadının, erken
ya da geç, gebeliğini sonlandırmak istediğinde, tartışmasız duygusal bir travma
yaşaması zorunluymuş gibi bir kabul de,
üretilen hurafeler arasında.
Bir diğer söylenti de doğum kontrol
haplarının ve kürtajın meme kanserine
yol açtığı. Erkek egemenliğine hizmet
eden bilim kendisini cinsiyetçilikten
arındırırsa, o vakit bu bilgiyi daha dik-

Amargi
kış sayısı
çıktı!
En zorlu
hasım:
EVİN MELEĞİ

Kürtaj söz konusu
olduğu için heteroseksüel
bir cinsellikten
bahsediyoruz sadece. Bu
arada maşallah
erkekleri hedef
alan hiçbir hurafe yok
kate alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi
ön yargılıyım. Doğum kontrolüne kadınlar üzerinden bir tasarruf diye bakan
tıp insanlarından, erkekler için de kullanılabilir doğum kontrol yöntemleri geliştirilmesini talep ediyorum.
“Kürtaj olduğum anlaşılır mı?” sorusunun gerisindeki korku da yine üretilen
bu hurafelerin bir sonucu. Biz kadınlar
bu sistemde hep hesap vermek zorundayız ya. Rahat olalım kimse anlamaz.
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Erkek egemenliği, kapitalizm
ve doğurganlığın kontrolü
Kadınlar, Orta Çağ boyunca ‘kadın bilgisi’ olagelmiş ve onlara kendi bedenleri üzerinde
neredeyse mutlak tasarruf yeteneği sağlamış olan doğurganlığa ilişkin bilgi alanından
tamamen dışlanmış; doğurmaya mahkum kılındıkları çocuklarla beraber eve kapatılmıştır
Ayşe Toksöz
Sosyal bir olgu olarak doğum
Kürtaja ilişkin tartışmaları, ‘yaşamyanlısı/seçim-yanlısı’ ikiliğinin bir adım
ötesine çekmek, kadınların bedenlerine
doğurganlıkları üzerinden nasıl el konulduğunu ortaya koymak; erkek egemenliğine ve kapitalizme ilişkin daha
bütünlüklü bir eleştiri yapabilmek için
elzem. Ben de bu yazıda, feminist teorisyenlerin çalışmaları doğrultusunda,
erkek
egemenliği-kapitalizm-nüfusdoğurganlık konuları arasındaki
bağlantıları kurmaya çalışacağım.
Belki öncelikle belirtmem
gereken nokta, yapmaya çalışacağım tahlilin, genel olarak
doğum’dan bahsetmediği. Bu
yazı, doğum olgusunun, belirli
bir tarihsellik içerisinde, nasıl
sosyal olarak kurulduğunu ve bunun da iktidarın belirli bir biçimde tesis edilişiyle olan ilişkisini
ortaya koymayı hedefliyor. Nitekim kürtaj, doğum olgusunun
nasıl algılandığı ve anlamlandırıldığıyla doğrudan bağlantılı.
Marx’a yöneltilen ‘cinsiyet
körü’ olduğu yönündeki feminist eleştiri; cinsiyetin, üretim
ve yeniden-üretim süreçlerindeki
başat rolünü görmemiş olmasına
dayanır. Doğumsa, elbette, bu
yeniden-üretim süreçleri içerisinde merkezi bir yere sahiptir.
Marx’ın nüfus konusunu ele alışı, doğumu nasıl “tamamen doğal” bir olgu olarak kabul ettiğini, dahası, kadınlarla erkeklerin
bu olgudan nasıl farklı biçimde
etkilendiklerini görmediğini ortaya koyar: Kullandığı ‘artık nüfus’, ‘doğal artış’ gibi kavramlar, nüfusu
ekonomik süreçlere mekanik biçimde
cevap veren, emek-sermaye çelişkisi dışında bir çelişki barındırmayan bir konu
olarak resmeder.
Oysa patriyarka ve kapitalizm ilişkisini inceleyen kimi feminist çalışmalar,
kapitalizmin nasıl her zaman erkek ege-

menliğinden beslenerek kurulduğunu
ortaya koyar. Erkek egemenliği, kapitalizmin tanımına dahil olmasa da, yani
artık değer üretiminin mantığına içkin
olmasa da, tarihsel olarak kapitalizm
her zaman erkek egemen olmuştur; çünkü kadınların (doğallaştırılmış) ev içi
karşılıksız/görünmeyen emeği, sermaye
birikimi açısından gerekli bir koşuldur:
“…Karşılıksız emek üzerinde yükselen
yeniden üretim alanı, ‘özgür’ emekçilerin yeniden üretildiği alan olarak kapitalist üretim ilişkilerinin gizli zeminini
oluşturur.”1

Kadın bedeninin bilgisi
İtalyan feminist Sylvia Federici,
Avrupa’da feodalizmden kapitalizme
geçiş sürecini incelediği çalışmasında2,
bu bağlantıya vurgu yapar. Federici’ye
göre, kadınların sömürülmesinin ve bedenlerine el konulmasının bu süreçte
aldığı biçim, kapitalizmin daha sonraki

evreleri açısından da belirleyici olmuştur. ‘Ev içi’ alanın oluşumu, bilhassa doğum ve doğurganlığa ilişkin meseleler,
bu yeni sömürü ve el koyma biçiminin
merkezini oluşturur.
16. yüzyıl sonu-17. yüzyıl başında,
Amerika Kıtası’ndaki İspanya ve Portekiz sömürgelerinde yerlilerin adeta soykırıma uğratılması, Avrupa’daysa çiçek
ve benzeri salgın hastalıklar sonucu bir
“yoksul kırımı”nın yaşanmasıyla, nüfusta daha önce görülmemiş bir düşüş
yaşanır ve yeni oluşmakta olan kapitalizm, ilk küresel nüfus krizini doğurur.
Bu kriz, devletlerin duruma el
koyması ve “nüfus çokluğunun,
bir ulusun zenginliğinin temelini
oluşturduğu” fikrinin nüfusu artırmaya yönelik politikalara tercüme edilmesiyle aşılır. Bu politikaların yürürlüğe konmasıysa,
kadınlar açısından çok başka bir
çağın başlaması anlamına gelir.
Bu “başka”lık, özellikle
“aile”nin kazandığı yeni konumda kendini ortaya koyar:
Aile, kapitalist üretim tarzı içinde mülkiyetin aktarılmasını ve
emek gücünün yeniden üretilmesini düzenleyen birincil kurum
olmanın yanı sıra, cinselliğin ve
doğurganlığın devlet kontrolüne
alınmasını sağlaması açısından
da kilit bir öneme sahiptir. Öte
yandan, devletin bu kontrolü,
kadınların emek ve bedenleri üzerinde baba/koca sıfatıyla
denetim kuran erkeklerin işbirliğine dayanır ve bu iki denetim
biçimi birbirini yeniden üretir.
Fakat Federici’ye göre ; bu yeni
çağın karakterini asıl ortaya koyan, içerdiği inanılmaz boyuttaki
şiddetle, ‘cadı avları’dır.
Gerçekten de, bahsi geçen nüfusu artırmaya yönelik politikaların en önemli
ayaklarından biri de gebelik önleyicilere, çocuk düşür(t)meye ve bebek ölümlerine getirilen sert cezalardır. Doğum
kontrolü sağlayan bu tekniklere ilişkin
bilgiye sahip olan ve bunu uygulayan
kadınlarsa, ‘cadı’ olarak suçlanır ve
feminist
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öldürülür. Böylece kadınlar, Orta Çağ
boyunca ‘kadın bilgisi’ olagelmiş ve onlara kendi bedenleri üzerinde neredeyse
mutlak tasarruf yeteneği sağlamış olan
bu alandan tamamen dışlanmış; doğurmaya mahkum kılındıkları çocuklarla
(ki bunlar geleceğin ücretli emek ve ev
içi emek havuzunu oluşturacaklardır)
beraber eve kapatılmıştır.
Kadınların artık kendilerine ait olmayan rahimleri, sömürgeleştirilebilecek bir ‘doğal kaynak’ haline gelmiştir:
Bu sürecin içerdiği şiddeti göz önünde
bulundurarak, Federici bunun “ilkel
sermaye birikimi”nin başat bir parçası
olduğunu iddia eder. Öte yandan, tam
da aynı dönemde, yeni oluşmakta olan
ücretli emek piyasasından dışlanan kadınların emeği, ‘ev işleri’ olarak kodlanarak değersizleştirilmiştir. Bu cinsiyete dayalı iş bölümü, kapitalizmin bir
dünya-sistemi olarak yerleşmesinde en
azından uluslararası iş bölümü kadar
etkili olmuştur.
Federici’nin bu argümanına belki
şunu ekleyebiliriz: Kadınların bedene
ilişkin bilgilerin (sağaltıcılık, ebelik,
gebelik önleme, çocuk düşürtme gibi)
alanından dışlanmasına koşut bir diğer
gelişme, biyoloji ve tıp bilimlerinin
-tamamen erkeklere ait bilme biçimleri olarak- bu alanı tümden içine almasıyla yaşandı: 18. yüzyıldan itibaren
hegemonyasını ilan eden modern biyoloji ve tıp, kadınlığı ve erkekliği yeniden tanımlamakla kalmıyor; bedene
ilişkin tek yetkin bilgiyi üretiyor olma
iddiasını taşıyor, böylece kadın bedeninin, cinselliğinin ve doğurganlığının
kontrolü kadınların elinden tamamen
erkeklerin eline geçmiş oluyordu.

karmaşık resmin içindeki değişmeyen
şey, her halükarda, kadın cinselliğini,
bedenini ve doğurganlığını kontrol etmenin bu sürecin çok önemli bir parçası
olduğu.
Kürtajın bir ‘mesele’ haline geldiği
durumlarda, kontrole yönelik bu iradenin billurlaştığını görebiliriz; ister kürtaj
karşıtlığının yükselişinde, ister kürtajın
ve zorunlu kısırlaştırmanın dayatılmasında. Her iki durumda da, erkeklerin
doğum konusundaki sorumluluğu yok
sayılarak, iktidar doğrudan kadın bedeni
üzerinde uygulanır.
Sermayenin çıkarlarının, siyasete
yansımasının mekanik bir şekilde gerçekleşmediğini söylemiştik. Fakat genele baktığımızda, kapitalizmin belirli
eğilimleri desteklediğini, ayrıca bunu
yaparken esas olarak erkek egemenliğinden beslendiğini görebiliriz: Örne-

Nüfusun kontrolü
ve kadınlar
Foucault, 18. yüzyıldan itibaren nüfusun, siyasetin nesnesi haline geldiğini
söyler. Nüfusu kontrol etmeye yönelik bu ihtiyacı kapitalizm çerçevesinde
düşündüğümüzde diyebiliriz ki, elbette
sermaye, kendinden menkul, kör bir güç
olarak üzerimizde hüküm sürmüyor. Fakat devletlerin -ve 20. yüzyıldan itibaren, giderek (Dünya Bankası, IMF gibi)
ulus-üstü kuruluşların- müdahalesi, nüfus hareketlerinin, ve aslında insanların
hayatlarının, sermayenin çıkarlarına uygun biçimde düzenlenmesinin yolunu
açıyor. Bu süreç, tek belirleyenli olmaktan da hayli uzak: Yukarıdan dayatmanın yanı sıra aşağıdan da destekleyici
mekanizmaların, başta erkek egemenliğinin ve yanı sıra çeşitli söylemlerin; öte
yandan direnişlerin de oyuna dahil olduğu, oldukça karmaşık bir resim bu. Bu
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ğin, ‘nüfus/aile planlaması’ adı altında
gebelik önleyicilerin, kürtajın ve zorunlu
kısırlaştırmanın dayatılması, genellikle
‘sürdürülebilir yoksulluk’ sınırının aşıldığı, yani yoksul nüfusun ‘korkutucu’
biçimde arttığı hallerde yaşanır. Nüfusun bir bölümü (duruma göre bu yalnızca ‘yoksullar’ da olabilir, ‘köylüler’ de;
‘Kürtler’ ya da ‘zenciler’ de…) tehlikeli
bir biçimde ‘fazla üremek’le suçlanır;
bu da bu toplulukların ‘cahilliğine’ verilir.3 Böylece devletlere ve çeşitli sivil
toplum kuruluşlarına müdahale alanı
açılır; kadınlar, doğum kontrol haplarının kontrolsüzce dağıtılmasından, onay
almaksızın kısırlaştırmaya uzanan bir
yelpaze içinde, çeşitli şiddet biçimlerine
maruz bırakılır.4
Kürtaj karşıtlığının (ve genel olarak

Devletlerin -ve 20. yüzyıldan
itibaren, giderek (Dünya
Bankası, IMF gibi) ulus-üstü
kuruluşların- müdahalesi;
nüfus hareketlerinin,
ve aslında insanların
hayatlarının, sermayenin
çıkarlarına uygun biçimde
düzenlenmesinin
yolunu açıyor

doğum yanlılığının) artmasıysa, emek
gücüne ihtiyacın artmasına paraleldir.
Fakat burada da hedeflenenin, nüfusu
kontrolsüzce artırmak olmadığını söyleyebiliriz: Öncelikle, nüfusun hangi
bölümünün çoğalmasının istendiği bellidir, ki bu, egemen ulusun orta ya da
alt-orta sınıflarıdır. İkincisi, uzun vadeli
bu ‘kazanım’ uğruna, kısa vadede iş
gücünün bir kısmının pazardan çekilip
evlere geri yollanması uygun bulunur:
kadınların! Böylece istihdamın daha
yüksek olduğu algısı yaratıldığı gibi
(Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in
Mart 2009’da yaptığı “İşsizlik rakamlarının yüksek olmasının nedeni, kriz
döneminde kadınların iş aramasıdır”
minvalindeki açıklamayı hatırlayın)
kadınlara daha fazla ev içi emek harcamaları da dayatılır.
Kadınların (kendi) bedenleri ve
doğurganlıkları üzerinde kurulmaya
çalışılan bu tahakküm, fiziksel zor
kullanımı, hukuki yaptırım (kürtaja
ilişkin yasaklar ya da aile planlamasına ilişkin katı kısıtlamalar), söylem
(milliyetçilik, militarizm, din…) ve
temsil (‘fazla üreyen cahil kadın’ ya
da ‘çocuk bakamayacak kadar keyfine
düşkün, cinsel olarak aşırı aktif, bencil
kötü kadın’) üzerinden işliyor.
Erkeklerle, sermayeyle ve devletin
baskısıyla ‘kendimize ait bir rahim’ için
mücadele ederken, bu mevzilerin her birini göz önünde bulundurmamız şart!
____________________________
Acar Savran, Gülnur, “İkinci Basıma Önsöz”,
sf. 15. Kadının Görünmeyen Emeği içinde, (İstanbul: Yordam Kitap, 2008).
2
Federici, Sylvia, Caliban and the Witch (Brooklyn: Aotonomedia, 2004).
3
Oysa çok sayıda çocuk doğurmak, yoksullar
açısından bir hayatta kalma stratejisidir: Yoksulluk, dünyanın her yerinde ve her zaman
yüksek bebek ve çocuk ölümü oranı anlamına
geldiğinden, birkaçının hayatta kalması için
çok çocuk doğurmak bir ihtiyaçtır. Öte yandan, hayatta kalan çocuklar erken yaşlardan
itibaren hane ekonomisine katkıda bulunmaya
başlar.
4
Hartmann, Betsy, Reproductive Rights and
Wrongs (New York: South End Press, 1995).
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Militarizm, tecavüz ve kürtaj…

Tecavüz ensest ilişki bağlamında gerçekleşmişse ne yazık ki çoğunlukla suçlanan kadın
olmakta veya ailedeki erkekleri korumak adına kadın sessiz sedasız kürtaj yaptırılmaktadır. Tecavüz sonrası kadın hamile kalmışsa yaşanılan psikolojik travma katlanmaktadır

M

Tülay Özdemir

ilitarizm ve kadına yönelik şiddet arasında
çoğunlukla bir bağlantı
vardır. Çünkü militarizm
erkek egemen iktidarcı zihniyetin yansımalarından oluşur. Tecavüz ve kadına
yönelik cinsel saldırılar bu şiddetin bir
parçasıdır. Kadınları bir erkeğin malı
olarak gören zihniyetin yansımasıyla,
kadınlar belli bir kültürün, etnik grubun
ya da ülkenin erkeklerinin onuruna saldırmak adına savaşta hedeftir. Kadınlar
saldırılabilecek, çalınabilecek ve leke
sürülebilecek mülk olarak varsayıldıklarından, düşmanı kadınlaştırmanın ve
küçük düşürmenin aracı haline gelir.
Savaşlarda kadınlara tecavüz edilerek o
ülkenin erkeklerinin en büyük mülklerikadınları “kirletilmekte”dir.
Kürt coğrafyasında yıllardan beri süren kirli savaşta Kürt kadınlarına yönelik tecavüzler yaygın olarak yaşanmıştır. Özel tim, kontr-gerilla ve korucular
tarafından gerçekleştirilen tecavüzlerin
kamuoyuna yansıması, gerek devletin
tehdit ve baskıları, gerekse feodal, dinsel önyargılar tarafından engellenmiştir.
Ulusal kurtuluş mücadelesine katıldığı
için veya her hangi bir yakınının bu mücadelede yer alması nedeniyle gözaltına
alınan birçok Kürt kadını tecavüze uğramıştır. Yine Kürt coğrafyasında görev
yapan asker ve polislerin oluşturdukları
özel bir ağ ile Kürt kadınları fuhşa çekilmektedir. Önce tecavüze uğrayan Kürt

kızları bu tehdit altında ajanlığa zorlanmakta ve fuhşa itilmektedir. Tüm bunlar
basına, suç duyurularına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ulaşmasına
rağmen çok ciddi bir tedbir alınmamıştır. Kirli savaş politikalarına kurban olan
ve cinsel tacizden tecavüze her türlü çirkinliği yaşamak zorunda kalan kadınlar
tüm bunların sonucunda travma sonrası
stres bozukluğu yaşamaktadırlar. Panik,
uyku bozuklukları, depresyon, psikosomatik hastalıklar karşılaşılan birkaç durumdur. Ayrıca yıllarca sürecek kendine
güvensizlik, topluma güvensizlik başka
belirtilerdir.
Tecavüz birçok bağlamda onur, namus, ırz gibi soyut kavramlarla tanımlanmaktadır, dolayısıyla tecavüze uğrayan kadın da “kirletilmiş, düşmüş”
kadın olarak nitelendirilmekte ve böyle
bir “leke” sayesinde toplumdan dışlanmayla yüz yüze kalmaktadır. Tecavüze
uğrayan kadınların birçoğu saydığımız
bu nedenlerden ötürü tecavüzü gizlemektedirler. Yaşadığı bu kadar büyük
bir travmayı gizlemek zorunda olmak
kadında daha ağır bir travmaya yol açmaktadır.
Tecavüz ensest ilişki bağlamında
gerçekleşmişse ne yazık ki çoğunlukla
suçlanan kadın olmakta veya ailedeki
erkekleri korumak adına kadın sessiz
sedasız kürtaj yaptırılmaktadır. Tecavüz
sonrası kadın hamile kalmışsa yaşanılan psikolojik travma katlanmaktadır.
Ensest ilişkide erkeğin suçunu gizleyen
veya görmezden gelenin bazen bir kadın

Savaş tecavüzleri
münferit değildir!
Savaş tecavüzlerinin ‘sapıklık’tan kaynaklanmadığını, savaş
stratejisi olarak benimsendikleri
ölçüde bireysel sorunlar olarak ele
alınamayacağını ana akım odaklar
bile kabul ediyor. BM Güvenlik
Konseyi’nin “savaş sırasında
kadın ve kızlara yönelik cinsel
şiddete son verilmesini amaçlayan” kararının kabul edilişinin
10. yıldönümünü geride bıraktık.
BM’nin bu vesileyle hazırladığı
raporsa, dünya genelinde bu suçun
giderek arttığını ortaya koyuyor.
Savaş tecavüzüne uğrayan
kadınların,
süregiden
savaş
ortamında tıbbi tedavi ve destek
görmeleri de sözkonusu olmuyor.
Zaten tıbbi olanaklara erişimin
engellenmesi, savaş stratejisi
olarak tecavüzün bir parçası. Bu
şiddete maruz bırakılan kadınlardan kaçının hamile kaldığını,
kaçının bu hamileliklerden doğan
çocuklarla yaşamak zorunda
bırakıldığını bilmiyoruz. Fakat
savaş sonrası Bosna’da kadınlar
tarafından kurulan ve işletilen,
savaşta mağdur edilmiş kadınlara
hizmet veren Medica adlı tıp
kurumu, 1995 yılında kendisine
başvuran kadınların yüzde 48’inin
tecavüze uğradığını, bu tecavüzlerin yüzde 30’unun hamilelikle,
hamileliklerinse hemen hepsinin
canlı doğumla sonuçlandığını ve
bu kadınların hepsinin çocuklarla
yaşamaya devam ettiğini tespit
etmiş.
Kısacası Jasmila Zbanic’in filmi “Grbavica / Esma’nın Sırrı”nda
anlatılan, savaş sırasında uğradığı
tecavüz sonucu doğurduğu kızını
babasının bir şehit olduğuna inandırmaya çalışan Esma’nın hikayesi, dramatik bir istisna olmaktan
ziyade, savaş bölgelerinde yaşayan
kadınların gündelik hayatlarına
işlemiş şiddetin olağanlaşmış bir
parçası...
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olması da çok karşılaşılan bir durumdur.
Ensest vakalarında oğlunun suçunu örtmek adına kızını sokağa terk eden anneler olduğu gibi, kocasına karşı çıkamadığı için kızına yapılan tecavüze göz
yuman anneler de vardır. Bu nedenle
ensestte kürtaj çoğunlukla sessiz çözüm
olmaktadır.
Kürtaj çoğunlukla kadınlar için ikilem taşıyan bir karardır. Kadın çocuğunu doğurmak veya doğurmamak kararını verirken çoğunlukla sanki doğmamış
bebeğini öldürme kararını aldığını düşünebilmektedir. Böylesi zor bir kararın
tecavüz sonrası verilmesi kolay olsa da,
sonuçta kadın yine de bir parçasını kaybettiği için etkilenmektedir. Kürtaj sonrasında kadınların psikolojik durumları
bozulmakta, depresyon belirtileri görülmektedir.
Ataerkil zihniyetle beslenen toplum-

Tecavüz birçok bağlamda
onur, namus, ırz gibi
soyut kavramlarla
tanımlanmaktadır,
dolayısıyla tecavüze
uğrayan kadın da
“kirletilmiş, düşmüş” kadın
olarak nitelendirilmekte ve
böyle bir “leke” sayesinde
toplumdan dışlanmayla yüz
yüze kalmaktadır
larda istenmeyen bir hamilelikte kürtaja
karar vermek bir kadının tek başına alabileceği karar olmamaktadır. Kadınlar
erkek egemen zihniyet nedeniyle kendi yaşamları üzerinde tasarruf hakkını

kullanamamaktadırlar. Bazen de dini
nedenlerle kürtaj olmanın günah sayılabileceği korkusuyla bu karardan kaçınılmaktadır. Erkeğin kadın üzerindeki
tahakkümü bu konuda da devam etmektedir.
İster militarizm, ister erkek egemen
zihniyet, ister patolojik ruh durumlarını
beslemek adına olsun tecavüz erkeklerin kadını bir mal ve özellikle mülk olarak görmelerinden kaynaklıdır. Savaşta
kadınlar tecavüze uğrar çünkü bu yolla
düşmanın namusu kirletilir, düşmanın
namusuna sahip olunur. Rızası olmazsa
tecavüz edilir, böylece önemli olanın erkeğin düşüncesi olduğu ve erkek isterse
alabileceği ispatlanır. Evlenmek istemez
yine de kurtulamaz kaçırılır ve tecavüz
edilerek ona “sahip olunur”. Sahip olmak terimi bile tamamen erkeğin kadına
bakışını anlatır.

Ayşegül Devecioğlu’nun Feminist Politika’nın 7. sayısında (Yaz 2010) çıkan yazısına DÖKH’lü kadınlardan yanıt:

Demokratik özgür toplumu yaratmak için…
“Demokratik Özgür Toplumu Yaratalım Tecavüz Kültürünü Aşalım”
kampanyası Demokratik Özgür Kadın
Hareketi (DÖKH) tarafından başlatıldı. Amacımız tecavüz kültürünün çıkış
noktasını, nedenlerini, toplum üzerinde yarattığı etki ve sonuçlarını eylem,
etkinlik, tartışma ve eğitimlerle dile
getirerek deşifre etmektir. Kampanya
kapsamında, sistemin tüm imha, inkar,
gasp, yasaklama, asimile etme politikaları; kadın, çocuk ve erkeğin bedenine
yönelik saldırıları “tecavüz kültürü”
kavramıyla ele alınarak tartışıldı ve tartışılmaya devam ediyor.
8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde Diyarbakır’da
görkemli bir mitingle deklare edilen “Demokratîk
Özgür Toplumu Yaratalım, Tecavüz Kültürünü
Aşalım” kampanyası 15
Mayıs’ta Hakkâri’de bir
yürüyüşle çalışmalarının
startını verdi. Diyarbakır, Siirt, Batman, Van,
Muş, Ağrı, Urfa, Tunceli,
Mardin, Şırnak, Ankara,
İstanbul, Mersin, Adana ve İzmir dahil
olmak üzere, ilçelerle birlikte birçok
yerde kampanya çerçevesinde eylem ve
etkinlikler yapıldı. Salt eylem ve etkinliğin bu kampanyanın içeriğini doldurmayacağı açıktı ve kampanyayı toplum
içinde daha bilinir kılmak için il ve ilçelerde bir dizi eğitim çalışmaları başlatıldı. Siyasi parti, Sivil Toplum Örgütleri,
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kadın örgütleri vb. kurum, kuruluş ve
örgütlerle, kadınların ve erkeklerin birlikte katıldığı geniş eğitim programları
hazırlandı. Artık her alanda “tecavüz
kültürü” tartışılmaya başlandı. Bununla
birlikte, kampanyamızın amacına ilişkin
Kürtçe ve Türkçe broşür ve kitapçıklar
hazırlanarak dağıtıldı. Kadınların öncülüğünde başlatılan kampanyanın salt
kadınlarla birlikte yürütülmesi ve sadece kadınlara hitap etmesi kampanyanın
başarısı açısından yetersiz kalacaktı, bu
bilinçle tüm çalışma ve programlara erkeklerin katılımı sağlandı.

Biz DÖKH’li kadınlar olarak şunu
belirtiyoruz: Tecavüz kültürü esasında
cinsiyetçi ideolojiye dayalı olarak yapılanmış, zora dayalı, el koyma, gasp
etme, mülkleştirme ve militarizm temelinde içerik bulmuş bir kültürel dokudur.
Yani kaynağında cinsiyetçi ideoloji, dolayısıyla hiyerarşik, iktidarcı, devletçi
zihniyet vardır. Bu kültürün, iktidarcı

zihniyetin militarist dokusu olarak değerlendirilmesi yerinde olmakla birlikte, bu dokunun aşılması kadın özgürlük
mücadelemizin temelini belirlemektedir
Tecavüz kültürü salt kadınla başlayan, kadınla biten bir durum değildir.
Kadın üzerinden başlayarak tüm toplum
tecavüze uğramaktadır. İrade kazanmamış, toplumsal politikanın yapılmadığı
her sistemde toplum tecavüzü günlük
olarak yaşamaktadır. Nitekim bu bazen
hukukun gücüyle, bazen de polis, asker
gücüyle bazen de siyasi güçle yapılmaktadır. Topluma üst toplum tarafından el
koyma vardır. Devlet topluma el koymuştur. İstediği
gibi kullanmaktadır. Kadın
hareketi, gençlik hareketi,
inanç oluşumlarını, çevre
hareketlerini, siyasi parti
veya grupları kısacası sistem karşıtı muhalefet yapan tüm toplumsal kesimlerin örgütlenmelerine ve
mücadelelerine karşı bir
mücadele içindedir.
Elbette bir kampanyayla her şeyin değişeceğini
söylemiyoruz; bu pek mümkün de değildir. Ancak yıl boyu sürecek kampanyayla toplumsal duyarlılık sağlamak,
soruna odaklanmak ve değişim için bir
basamak oluşturmak da önemlidir.
		
DEMOKRATIK ÖZGÜR
KADIN HAREKETİ
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Kürtajı konuştuk:

Ceninler, kadınlar, erkekler…

Kürtaj konusunda politik söz üretmek için tıp ya da hukuk alanında uzman olmaya
gerek yok. Yuvarlak Masa’mızda; haklar, etik, annelik gibi başlıklar altında feminist
sözümüzü nasıl oluşturabileceğimizi tartıştık
Kiraz: Kadınlar, hem hamilelikle
hem doğum nedeniyle bir takım bedensel ve ruhsal sağlık risklerini üstleniyorlar. Her ne kadar gebelik ve doğum doğal
bir süreç olsa da bir sürü risk içeriyor.
Göz problemlerinden, damar tıkanıklığına, tansiyondan şeker hastalığına…
Hatta ölüm bile olabiliyor. Bunun dışında doğum gerçekten de kadınların hayatını sonsuza kadar değiştiren, etkileyen
bir şey. Hamileliğin kadın bedeninde
sürmesinin yanında, doğan çocuğun bakımı da tümüyle kadınların üstlendiği
bir görev. Kadınlar doğumla birlikte eve
kapanıp, kendi doğal gereksinimlerini

böyle bir konuda söz söylemeli. Hem
bedenine müdahale anlamında, hem de
sonuçları kadını ilgilendirdiği için, kürtaj kadına ait bir karardır.
Ayten: Ben bir defa kürtaj oldum,
çok küçüktüm, okulum vardı ve bir çocuk istemiyordum hayatımda. Beraber
olduğum insanla ortak verdiğimiz bir
karardı ama o, süreçle çok fazla ilgilenmedi. Genellikle ben ilgilendim, randevu aldım, kendim gittim tek başıma.
İlk başlarda bana iyi gelmişti adamın
bu davranışları ama sonradan çok öfkelendim, benimle hiç ilgilenmediği için.
Kürtaj ne olursa olsun, güzel ve istene-

bile zor karşılar hale geliyorlar. Daha
sonraki süreçte de çocuk bakımı kadına
ait bir görev kabul ediliyor. Baba, en iyi
ihtimalle eve para getirme dışında bir
görev üstlenmiyor. Bu sorgulanmıyor
bile. Böyle bir durumda çocuğu doğurup doğurmama kararını kadından başka kim verebilir ki? Ne baba, ne hukuk,
ne de devlet, kadın bedenine ve hayatına
doğrudan müdahale kabul edilebilecek

bilir bir operasyon değil. Bir de erkekler
bu kürtajı sanki bir korunma yöntemiymiş gibi düşünüyorlar bazen, “Oldu işte
aldırırız olur biter!”; ama kadın için bu
kadar kolay olmuyor, her şey bir yana,
bedenine tıbbi müdahale söz konusu.
Nazlı: Benim çevremde gözlemlediğim bir şey var. Kürtaja karşı olan
insanlar, yani çocuğun biyolojik bütünlüğünü önemseyen insanlar, çocuk doğ-

duktan sonra onun ruhsal sağlığı ile çok
ilgilenmiyorlar.
Dilan: Bu söylediğin annelikle ilgili
değil mi? Yani çocuğun fiziksel olarak
iyi olması senin anne olarak daha iyi
hissetmene yol açan bir durum.
Nazlı: Evet, bu annenin kendi suçluluğu ile ilgili. Sonuç olarak nasıl bir
dünyaya çocuk getirdiğine bakman,
bunu düşünmen lazım. Çocuk hiyerarşinin en alt katında, baba anneyi dövüyor,
anne ve baba ikisi bir çocuğu dövüyor.
O kadın o çocuğu doğurmak istemiyorsa, ekonomik, ruhsal ya da toplumsal
nedenlerle o çocuğun dünyaya gelmesi
hem çocuk hem de anne için kötülük üretebilir.
Kiraz: Kadınlar kürtaj kararını kendileri verseler bile bu
kararın sonucunu iki uçta yaşıyorlar. Ya hiç bir şey yokmuş
gibi ya da çok ağır suçluluk duygusuyla. Bu suçluluk duygusu,
bedenine aşırı yabancılaşma ile
sonuçlanabiliyor. Cenin hakları
için çok derin felsefi tartışmalar
yürütülebilir. Ama çocuk kadın
bedeninde büyüyor. Kadının
kendi bedeninden bağımsız bir
çocuk büyümesinden söz edilemez. Kadın da kendi bedeni
hakkında söz sahibidir. Kendi
bedenini ilgilendiren, büyütme
ve bakım verme bağlamında
kadının kendi hayatını ilgilendiren bir süreçtir; kadın bedeni ve
hayatı hakkında kendi kararını
kendi vermelidir.
Nazlı: Kürtaja kısıtlama ya
da yasak getirmek, devletin iki
yüzlülüğü. Bu kısıtlamayı getiriyorsun ama çocuğun bakımına
maddi manevi destek verecek
mekanizmaları işletmiyorsun. Sosyal
devlet olmaktan çıkan bir devlet var,
çocuğun bütün yükü kadının sırtına biniyor. Kadının ödeyeceği bedeller artıyor. Mesela ben jinekoloğa gitmek bile
istemiyorum, kürtaj ya da kadın cinselliği ile ilgili herhangi bir sorunla doktora gitmek toplumsal dışlanmışlığımı
ve korunmasızlığımı yüzüme vuruyor;
norm kabul edilenin ötesindeki durumfeminist
politika
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Eğer erkek kondom
kullanmadıysa ve çocuk
olduysa süreçle ilgili
sorumluluğu üstlenmeli,
ancak kadının kürtaj
kararına karışmamalı.
Çocuğun babasının kürtaj
konusundaki eğilimi kadını
bağlamaz. Eğer çocuğu
istemiyorsan korunmalıydın;
erkek olarak istiyorsan
ve kadın istemiyorsa,
demek ki ortak bir irade
geliştirememişsiniz bu
konuda ve karar yine
kadınındır
larımı o sırada tıbbi yardıma muhtaçken
hâlâ militanca savunabiliyor olmak durumunda kalıyorum ve bunun derdine
düşüyorum. Tıbbın bu konuda kadına
yönelişi oldukça ataerkil. Evli olsan da
olmasan da, kürtaj kararı verdiysen seni
azarlayan, bağıran, en azından norma
aykırı olduğunu (aslında böyle olmadığını bilmekle birlikte) ima eden doktorlar var. Bir de kürtajın yasak olması ya
da 10 hafta kısıtlamasının getirilmesi,
hiçbir kadının kürtaj olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani kürtaj yasağıyla
kürtajın engellendiğini düşünmüyorum.
Tam aksine kürtajın daha sağlıksız ve
güvensiz koşullarda gerçekleşmesini
ve kadın ölümleriyle sonuçlanmasını
getiriyor.
12 haftalık, 14 haftalık
kürtaj olan kadınlar var
ancak bunlar donanımlı
tıbbi müdahaleler yerine,
sağlıksız koşullarda kürtaj
olmak zorunda kalıyorlar.
beş yıl içinde binden fazla kadının sağlıksız kürtaj
koşullarından öldüğünü
okumuştum.
Ayten: Benim doktorum kürtajdan önce bebeğin ultrason görüntülerini
elime sıkıştırmıştı. Ben
kesin karar vermiş olduğum halde çok kötü hissetmiştim o görüntüleri
görünce ve doktora çok
sinirlenmiştim. Bizde kürtaj 10 haftalık gebelik için
yapılıyor. Bu sınır, ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Eğer kadının gebeliği sürdürmede yaşamını
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ilgilendiren riskleri varsa daha geç aylarda da kürtaja izin var. Ancak nedense yoksulluk, işsizlik ve sağlık güvencesinin olmaması durumlarında devlet
pozitif yükümlülük yüklenmiyor. Sanki
bu durumlar zaruret teşkil etmiyormuş
gibi. Bu zorluklar kürtaja engel veya
neden olmuyormuş gibi. Elbette kürtaj
bir doğum kontrol yöntemi değildir ve
öyle kullanılmamalıdır ancak çocuklar
ve kadınlar için hayatı yaşanılır kılmadan çok çocuğu teşvik etmek, doğacak
çocuklara boğaz tokluğuna çalışacak
işçiler veya savaşacak askerler gözüyle
bakmak demek oluyor.
Dilan: Evliliğimin ilk yıllarında, çok
gençtim ve kürtaj için gittiğim doktor
bana önce uzun bir söylev çekti. Kürtaj olursam bir daha çocuğumun olmayabileceğini, neden çocuğum yokken
böyle bir şeyi denediğimi filan sorgulayıp durdu. Hayatımda çok şey yolunda
gitmiyordu ve birçok konuda kendimi suçlu hissederken bir de bu konuda
beni zorlamış olması çok ağır gelmişti.
Zaten başıma gelen bu hamilelik için
kocama büyük bir öfke duyuyordum.
Kendimi berbat hissetmiştim, işlemden
sonra ağlayarak çıktığımı hatırlıyorum.
Kürtaj için her zaman kadınlar suçlanıyor, zaten toplumsal olarak büyük bir
baskı hissediyorsun, bir de doktorun
bunu yapması iyi değil. Evet, hekimler
sanırım yaşatmaya odaklı bir eğitim nedeniyle bunu çok yapıyorlar. Oysa görevleri bilgilendirmek; sorgulamak ve
baskı oluşturmak değil!
Kiraz: Tıbbın önerdiği doğum kontrol yöntemleri bile genellikle kadın be-

deni üzerinden tasarlanıyor. Hormon
içeren haplar, spiral… Bunların beden
üzerinde bir sürü yan etkileri, zararları
var. Üstelik doğum kontrol yöntemleri
hep uzun vadeli ilişkiler için tasarlanmış. Bunlar da genellikle uzun süreli ve
kalıcılık gerektiren uygulamalar. Mesela hapların koruyucu olması için en az
20 gün - bir ay önceden kullanılması gerekiyor. Sevişme anında kadının kendini
koruyabileceği yöntemler sınırlı. Yani
önceden belirlenmeyen bir cinsellikte
koruyucu değiller. Bu durumda ya erkeğin ya da kadının kondom kullanması
gerekiyor. Kadınların kullandığı cinsten
olanlarının uygulanması kolay değil.
Kondomu ise erkek isterse takıyor istemezse takmıyor. Erkek kendi spermlerini saçıp, atıp gidiyor, ama kadın kendi
yumurtalarını çıkarıp bedeninden atamaz. Bir heteroseksüel ilişkide erkek
eğer çocuk istemiyorsa kondom kullanabilir. Oysa kadın istemiyorsa erkeği
de kondom için razı etmek durumunda.
Her iki taraf da korunma konusunda
sorumlu olmakla birlikte, eğer erkeğin
istemediği bir hamilelik söz konusuysa,
elbette babalık zorla yapılacak bir şey
değil ama erkek korunma yükümlülüğüne sahip olduğu için kadını kürtaja
zorlayamaz.
Eğer erkek kondom kullanmadıysa
ve çocuk olduysa süreçle ilgili sorumluluğu üstlenmeli, ancak kadının kürtaj
kararına karışmamalı. Çocuğun babasının kürtaj konusundaki eğilimi kadını
bağlamaz. Eğer çocuğu istemiyorsan
korunmalıydın; erkek olarak istiyorsan
ve kadın istemiyorsa, demek ki ortak bir
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irade geliştirememişsiniz bu konuda ve
karar yine kadınındır.
Nazlı: Ben, baba çocuk istemediğini
belirtip korunuyorsa ve alınan önleme
rağmen çocuk olduysa ve kadın doğurma kararı verdiyse babanın duygusal
babalık kurmamasını anlayabilirim.
Maddi yükümlülüklerini karşılaması
gerekir ancak duygusal olarak babalık
yapmak istemeyebilir ve bu durumda
babalık yapmaması en iyisidir diye düşünüyorum.
Ayten: Aslında bir yanıyla kürtajın
kadın bedenine uygulanan bir şiddet
olduğunu da düşünüyorum. Hem bedensel, hem ruhsal etkileri olabilen bir
tür şiddet… Öte yandan kadın buna çoğunlukla eşit ve gönüllü olmayabilen
bir cinsel ilişkinin sonucu olarak maruz
kalıyor. Kadın ve erkek arası tüm dengeler erkek lehineyken, cinsellikle ilgili
koşullanmışlıkları, ön yargıları, kadının
çocukluktan itibaren maruz kaldığı toplumsal baskıları düşündüğümüzde kadının özgür ve gönüllü bir cinselliğinden
söz etmek son derece zor. Kaç kadın cinsel ilişkiyi reddedebilmek hakkına sahip
ki? Bu bir erkek için kadını öldürmek ve
“erkekliğim zedelendi’’ diyerek haksız
tahrikten yararlanmak bahanesi bile olabiliyor. Yani kadınlar reddedemedikleri
cinsel ilişkilerin bedelini, kürtaj olsalar
da olmasalar da kendi bedenlerine bir
tür müdahale ile ödüyorlar. Ama erkekler için kürtaj, gebelik korkusunu azaltıp
sınırsız cinsel ilişki şansı sağlıyor.
Kiraz: Kadınlar diyaframı cinsel ilişkiyi kesip takmak zorundalar. Bunun bir
doğum kontrol yöntemi olarak ne kadar
kullanışsız olduğunu söylemeye gerek
var mı? Gerçekten de doğum kontrol
yöntemleri kadının irade kullanmasını,
cinselliğini denetleyebilmesini ve özgür bir cinselliği olabilmesini sağlayan
yöntemler değil. Ya denetimi erkeğe bırakan ya da uzun dönemli ve planlanmış

… erkekler kürtajı sanki
bir korunma yöntemiymiş
gibi düşünüyorlar bazen,
“Oldu işte aldırırız olur
biter!”; ama kadın için bu
kadar kolay olmuyor, her
şey bir yana, bedenine tıbbi
müdahale söz konusu
bir kontrole izin veren yöntemler… Evli
olmayan kadınları düşünürsek, kadınlar
ne olur ne olmaz diyerek doğum kontrol
yöntemlerini hazır bulundurmak zorunda mı kalmalılar? Üstelik bir sürü yan

etkileri varken…
Nazlı: Ben evliyken spiral taktırmıştım, ayrıldıktan sonra zor geldiği,
ihmal ettiğim için filan spirali çıkarttırmayı ertelemiştim. Sonra bir sevgilim
olduğunda, adam bir süre neden spirali
çıkarttırmamış olduğumu sorgulamıştı. Düşündüğümde bu hal, ”cinselliğe
hazır kadın’’ algısına da neden oluyor
galiba… Şimdi benim durumumda bir
kadının tecavüze uğradığını düşünelim.
Kendi rızasıyla ilişkiye girmediğini kanıtlamasını zorlaştıran bir durum teşkil
eder bu. Kadının bunu kanıtlamak durumunda kalması başka bir gariplik. Tecavüz sırasında dayak yememenin, hatta
öldürülmemiş olmanın bile kadının arzusu lehine kanıt görüldüğü bir toplumda bir de spiralli isen vay haline…
Kiraz: Tecavüz sonrası kürtaj ise
başka bir sorun... Bazen gebelik ilerlemiş olabiliyor ve bu kadınlar için ruhsal
açıdan çok kaldırılamaz bir yük olabiliyor. Bu durumda kadından çocuğu
doğurmasını beklemek insafsızlık gibi
geliyor bana…
Ayten: Hayvanlar üzerindeki iktidarımızı reddediyoruz ve etyememezliği
tercih ediyoruz, en küçük, en aciz canlının bile haklarını önemseyebiliyoruz.
İktidar ilişkileri, özellikle doğa ve doğadaki canlılar üzerinde kurduğumuz iktidar ilişkilerini düşününce benim kürtaj
konusunda kafam biraz karışıyor. Sonuç
olarak orada canlı bir organizmanın oluşumu söz konusu ve bu canlının yok olması kararı, onun varoluş koşullarından
bağımsız faktörlerle ilgili veriliyor. Sorumluluk orada kendiliğinden oluşuyor,
canlının varlığıyla ve acizliğiyle beraber; ancak sorumluluğun kadın üzerine
yığılması cinsiyete dayalı toplumsal yapılar ile ilgili. Bu nedenle kürtaj kararını
veren gerçekten kadın mı yoksa ataerkil
sistemin kadına yüklediği roller mi, bilmiyorum.
Dilan: Geçen gün bir internet sitesinde rastladım. Kürtaj yaptıran kadınları cinayetle suçlayan bir yazı vardı...
Elbette kimse ceninin yaşam hakkı olmadığını ya da değersiz olduğunu düşünmüyor. Ama olaya böyle bakanlar,
ceninin yaşam hakkını kadınınkinden
öncelikli görüyorlar. Erkekler sanırım
çocuğu biraz da kendi varlıklarının bir
uzantısı olarak görüyorlar. Bu adaletsiz
bir şey bence… Ceninin yaşamının engellenmiş bir potansiyeli söz konusuysa,
kadının da hayatının bir potansiyel taşıdığı ve kadının bu potansiyelini gerçekleştirme hakkı olduğu düşünülmüyor...
Kürtaj ile kaybedilen yaşam ihtimalinin
her zaman büyük bir bilim insanı, büyük
bir sanatçı, büyük bir vb. vb. olabilece-

ği söylenirken; çocuklu bir kadın statüsüyle farklı bir yaşama mahkum olacak
kadının büyük hiçbir şey olamayacağı
kabul edilmiş oluyor aslında.
Dilan: Devlet ve kürtaj bağlamında
düşündüğümde benim de aklıma cinsel
eğitim eksikliği geliyor. Kız ve erkek
çocuklarına cinsel eğitim vermeyen bir
devlette yaşıyoruz. Üreme ile ilgili olsun, cinsel yolla bulaşan hastalıklar olsun, doğum kontrol yöntemleri olsun o
kadar geç öğreniyoruz ki. Bir de üstüne
kürtaj yasağı getiriyorsun, 10 hafta mesela çok erken bir süre, yurt dışında bu
süre 16 haftaya kadar çıkıyor ve karar
verme sürecinde psikolog ile görüşüyorsun, düşünüyorsun, tartıyorsun. Doğum
yapınca çocuğun bütün sorumluluğunu
kadına yüklüyorsun, evlenme koşulu
getiriyorsun, evli olmadan hamile kalan
kadına ahlaki ve sosyal yaptırımlar uyguluyorsun. Evli olmadan hamile kalan
kadınları öldüren erkekleri doğru düzgün yargılamıyorsun bile. Bazı kadınlar
için kürtaj kendi hayatlarını kurtarıcı
bir eylem olabiliyor. Bazen düşünüyorum da daha farklı bir toplumsal düzen
içerisinde yaşasaydık, örneğin çocuk
bakımının kolektif bir şekilde yerine
getirildiği, çocuk ile beraber bir koca
sunulmayan bir sosyal düzen, anneliği
daha farklı, hayatımızı sekteye uğratan
bir süreç olmayan annelik olarak yaşasaydık, ekonomik sıkıntılarımız olmasaydı çocuk büyütürken, kürtaj bu kadar
yaygın olur muydu diye?
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Tanıklıklar

Nur
Hafızam iyi değildir. Yok, unutmak
istediğim için değil. “İlk”ler önemlidir
kabulüne ters bir deneyim anlatacağım
sizlere. Geriye ne kaldı derseniz; hayatımın sıradan günlerinden biri gibiydi
derim.
Hamile olduğumu öğrendiğim an
ilk refleksim “istemediğim bu şeyden
kurtulmalıyım” oldu. Araf’ta kaldığımı hatırlamıyorum. Çok kararlıydım.
Kürtaj sonrası duygusallıklarını anlatan kadınların anlatılarından etkilenmiş
olmalıyım ki, acaba operasyon sonrası
ne hissederim diye düşünmedim değil.
Bir nevi kendimi denek gibi konumlandırıyor, dışardan gözlemliyordum. Peki
ya sperm sahibi kişiye ne demeliydim?
Uzak coğrafyalarda olmamızın da rahatlığıyla hamileliğimi tartışma konusu
yapmadan kürtaj kararımı bildirdim.
Ama öfke hissettiğimi hatırlıyorum.
Zira iyi, seni yargılamayacak bir doktor
bulmak, yeterli parayı denkleştirmek
yine bizlerin sorunu olmuştu. Oldum
olası jinekoloji koltuğunu hiç sevmem.
“Kurbanlık” duygusu veriyor. Ancak
doktorumun kadın olması, nelerin olabileceği konusunda beni bilgilendirmesi, tam anestezi ile uykuya dalıştan
sonraki hiçbir şeyi hatırlamamam, operasyon sonrası kendimi daha iyi hissetmem de etkili oldu sanıyorum. Gereksiz sorulara muhatap olmamak da işimi
kolaylaştırmıştı. Kürtaj olmak için evli
olmak gerekmediğini bilen ve bunu kabul eden bir doktordu. Kadınlar nedense kürtaja yalnız gitmeyi tercih ediyor.
Bunun bilinçaltı sorgulamasını yapmak
istemiyorum ama doktor için aracı olan
arkadaşım olmasa ben de yalnız gidecektim. “Anlaşılır mı” ürküntüsünden
olsa gerek ailemin evine gitmeyi tercih
etmemiştim sonrasında. Yokladım, dinledim kendimi duygusal hiçbir şey hissetmiyordum. İçimde bir yaratık, canlı
olduğu fikri bana çok uzaktı. Tıbbi bir
operasyonun olası komplikasyonlarını
düşünüyordum. Hiç kafamda büyütmediğimi fark ettim. Aksine çözmem gereken bir sorun karşısında çözüm üretmek, hayata geçirmek beni daha güçlü
hissettirmişti. İlişki denilen “beklenti”
havuzunda yüzmeyi tercih etmemiştim.
Bugün bir kürtaj daha yaşasam aynı
“tek başınalık” ile davranır mıyım?
Evet, ama sürecin yüklerini yalnız taşımak ister miyim, emin değilim.
Neris
Reglim üç aydır birkaç gün gecike-
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rek oluyordu. İlk ay geciktiğinde hamilelik testi yapmıştım ve negatif çıktığı
için çok rahattım, ancak her ay birkaç
gün gecikmesi ve son reglimde az kanamam olması nedeniyle kist gibi bir şeylerimin olduğunu düşünüp üniversitenin
doktoruna gitmiştim. Nasıl bir kistim
olduğunun cevabını beklerken doktor
bana mutluluk içinde “bir bebeğiniz
olacak” dedi. Bir bebeğim olacak???
Kürtaj olmak istediğimi söylediğimde yasal olarak bebeği aldıramayacağımı, 3,5 ayı geçkin hamile olduğumu,
onun artık bir canlı olduğunu söyledi.
Bunun bende büyük şok yaratması,
ama kürtajın yasal olmayışının beni
doğurmaya ikna edememesi üzerine
doktor için önemli bir vaka haline geldim; salonda bekleyen öğrencileri diğer
doktora yönlendirdi, sonra kendisi tüm
gücüyle ama sakin sakin bana yöneldi.
Beni ultrasona götürüp tatlı tatlı anlatmaya ve göstermeye başladı: “İşte bak
bu senin bebeğin, tamamen olmuş, bak
kolları ve bacakları, aman da kafası,
kalbi nasıl atıyor bak”. Ben ölüyordum

oysa, ben yok olmak istiyordum o esnada; doktor bana bakarak bebeğin bana
rağmen olması gerektiğini söylüyordu;
beni henüz olmayan bir canlıdan daha
değersiz yapanın ne olduğunu anlayamıyordum. 19 yaşındaydım, çok yoksuldum, bir çocuğa bakacak halde değildim ve asla bir çocuk istemiyordum.
Doktora “öldürmekse ya o ölecek ya da
ben” diyordum, doktor bana “onun suçu
yok” diyordu…
Doktorun kah sinirlenip onu aldıramayacağımı, yasal olmadığını söylemesi, kah şefkatle onunla baş edebilecek
gücü bulacağımı söyleyerek bana ‘moral’ vermesiyle neredeyse bir saat geçti.
Oradan nasıl çıktığımı hâlâ hatırlamam.
Sonrasında üç gün içinde 11 doktorla
görüştük, hiçbiri kürtajı kabul etmedi,
hamileliğim 10 ayı geçmişti… Sevgilim, arkadaşlarım, dört bir yandan hem
para hem doktor bulmaya çalışıyorduk.
12. doktor bizi kabul ettiğinde bizim
için servet değerinde bir para istemiş
olmasını bile önemseyemeyecek haldeydik. Sonraki bir yıl, hem kürtaj için
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aldığımız borçları ödemekten, hem de kulaklarımda
doktorun “suçlu olan sensin,
sen öl” demeleri çınladığından pek yemek yiyemeyip 15
kilo verdim, eridim eridim
ama kendimi öldüremedim...
Şimdi hayatta olduğum için,
doktor beni ne doğurtmayı
ne öldürmeyi beceremediği
için, feminist olduğum için,
tüm aklımla ve kalbimle kürtaj olmaya hakkımız olduğunu haykırabildiğim için çok
mutluyum.
Pınar
İlk kürtajımı 1974 yılında, iki yıllık evliyken oldum.
Gebelik beni Paris’te bulmuştu. Fransa’da kürtajın
henüz yasak olduğu yıllardı.
Gebe olduğumu anladığımda
öğrendim bunu. Ama benim
için çocuk doğurmak söz konusu bile
değildi. En ufak bir bocalama geçirmedim. Birkaç kişiyle konuştuktan sonra,
gemiye atlayıp doğru Londra’ya gittim.
Gittiğim klinik, 20. yüzyılın ilk yarısında kürtajın yasallaşması için mücadele
vermiş bir feminist kadının adını taşıyordu. Hemen ertesi gün kürtaja aldılar
beni. Kürtaja hazırlarlarken, özellikle de
Hintli kadın doktorun bana yaptığı muameleyi, gösterdiği şefkat ve sıcaklığı
unutmam mümkün değil. Zaten çocuk
aldırmakla ilgili bir kaygı ya da çekince
duymuyordum. Her şey o kadar yumuşak geçiyordu ki, şımartılıyormuşum
duygusu içindeydim. Uyandığımda ilk
düşüncem “İçimdeki o şey gitti…” oldu.
Üzerimden büyük bir yük kalkmıştı,
adeta uçuyordum. Kürtaj ücretsizdi; bir
gece klinikte tuttular ve oda için oldukça düşük bir ücret aldılar. İngiltere’de
1967 yılında serbest bırakılmıştı kürtaj
ve gün feminizmin günüydü.
Ondan 13 yıl sonra ikinci kürtajımı
oldum. Bu kez evli bir adamla, sözde
yaşamakta olduğum kötü bir ilişki içinde yakalandım gebeliğe. Kürtaja gitmeden bir gece önce haber verdim ona. Zaten hastanede görülmek istemediği için
gelmedi de. Ama olsun. Yanımda bir
kadın arkadaşım ve eski kocam vardı.
Ve ben yine mutluluk içinde uyudum…
Uyandığımda kadın arkadaşımın evine gittim, bana kestaneli pasta aldılar.
Uçuyordum…
Aynı arınma, hafifleme, kurtulma
duygusunu, ikinci kürtajımdan 12 yıl
sonra rahmim alındığında da yaşayacaktım…

İlüstrasyon: Tülin Semayiş

Şirin
Ne zaman aklıma kürtaj gelse ilk
hatırladığım şey kürtajı yapan doktorun
kürtaj yapılan odadan dinlenme odasına
beni kucağında taşıması oluyor. Aradan
20 seneden fazla geçmiş. O zamanlar
üniversite öğrencisiyim. Feminizmle
tanışıyorum; “Nasıl Yapmalı?”yı okuyup tartışıyoruz; ‘sevgili’ sevgililerimizle nasıl birlikte yaşayabileceğimizi
çözmeye çalışıyoruz. ‘İlk aşkım’la bakirelikten kurtulmuşum. Kadın arkadaşlarımla, cinselliği rahat yaşıyoruz ama
rahat konuşmuyoruz, aslında cinsellik
hakkında neredeyse hiç konuşmuyoruz.
Arkadaşlarımın arasında kürtaj olanlar
var ama bu konu sanki teknik bir mesele gibi geçiştiriliyor. Güvenli seks,
doğum kontrol yöntemleri kulaktan
kulağa edinilen bilgi neredeyse. Benden yedi - sekiz yaş büyük, cinsellikte
benden daha deneyimli olan yeni sevgilimle takvim yöntemini uyguluyoruz.
Sevgilim de bunun güvenilir bir yöntem
olduğunu söylüyor, ben de ona tapıyorum zaten, ne derse doğrudur diyorum.
Sonra bir bakıyorum takvim şaşmış ve
ben hamileyim.
Ailemle birlikte yaşıyorum ve ailemin benim geçirdiğim değişimlerin
neredeyse hiçbirinden haberi yok. Hâla
öğrenciyim ve geleceğe dair ideallerim
var. Sanki direksiyon başında uzun bir
yolculuktayım ve birden arabada teknik bir sorun çıkıyor. Hemen bir tamirci
bulmam ve yola devam etmem lazım.
Benim için kürtajın en acı veren tarafı
bu olmuştu. Hemen her şeyi yalnız yaşamamdı. Sevgilim sorumlu bir erkek
olarak işin mali tarafını halletmiş, benimle doktora gelmişti. Bu teknik sorun

o kadar çabuk halledilmişti ki hemen
ertesi gün arkadaşlarıyla tatile gitmeyi
düşünebilmişti. Kadın arkadaşlarım da
duruma olağan bir şey gibi yaklaşmışlardı.
Seçeneklerim çok fazla olmadığı
için kürtaj kararını almam çok uzun
sürmemişti ve ahlaki bir mesele gibi de
uzun uzun sorgulamamıştım. Böylesi
bir sorgulamayı bugün de yapmıyorum.
Arada bir sadece seçeneğim olsaydı bir
çocuk sahibi olmak ister miydim diye
soruyorum kendime, onun da cevabı hayır oluyor. Bugünden baktığımda kürtaj
için hâlâ bir yanıyla teknik bir mesele
diyebiliyorum. Ama bu hiçbir zaman
çok basit bir şey yaşadım anlamına da
gelmiyor. Sonuçta fiziksel açıdan bakıldığında genel anestezi ve bir operasyon geçiriyorsun. Bende fiziksel hiçbir
komplikasyon olmamıştı ama sonrasında bir ay kadar sürekli kusmuştum, bir
süre sonra o da geçti.
Kürtaj yaptıramasaydım ne olurdu
diye sorduğumda, kafamda tamamen belirsiz bir resim canlanıyor. Bunu bilmek
zor, ama bugün hayatımda benim için
anlamlı olan bir sürü şey olmayacaktı
diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle
okulu bitiremeyecek ve şimdi gerçekten sevdiğim işi yapamıyor olacaktım.
Bana en korkunç geleni de, istemediğim halde anne olacaktım. Bütün bunları düşündüğümde, kürtaj yaptırdığım
için içimde en ufacık bir pişmanlık yok
diyebilirim. Var olan tek pişmanlığım,
o dönemde cinsellik ve doğum kontrol
yöntemleri konusundaki cehaletimden
kaynaklanıyor. Bir de içimdekileri, kızgınlığımı, sevgilim dediğim o adama
kusmadığım için pişmanım, o kadar.
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Kürtaj mı, o da nesi?

Dizilerde hamile kadınların önündeki alternatifler ortadan kaldırılıyor. Kadınların elde
ettikleri kürtaj hakkı, erkeklik çıkarları doğrultusunda yeniden özelleştirilip, üzerinde
konuşulmayan, mahrem ve ‘anormal hak’ kapsamına sokuluyor

Y

Filiz Karakuş

‘Aşkın şiddeti’ tecavüz

İllüstrasyon: Sibel Senyücel

Bir dönem reyting rekorları kıran
apılan birçok araştırma,
Asmalı Konak dizisinde Seymen’in
Türkiye’de televizyon izleBahar’a tecavüzü, aşkının şiddetine yome oranının günde ortalama
rularak üzerinde durulmamıştı. Bahar da
beş saati bulduğunu ortaya
tecavüz saldırısını adamın kıskançlığına
koyuyor. İzlenen televizyon programvermiş ve hiç aldırmamıştı. Başka birları içinde ise diziler açık ara önde yer
çok dizide de, âşıkları tarafından tecaalıyor. Evlerin içinde, her yaştan, her
vüz edilen kadınlar, dizilerin ilerleyen
sınıftan, her cinsten insanı ekran başına
bölümlerinde saldırganı affediyor, yakilitleyen diziler, “Sanal dünya. Unut
şadıklarını unutuyorlar. Dizinin tecavüz
gitsin!” diyemeyeceğimiz kadar hayatıediminin olduğu bölümünün üzerinden
mızı etkiliyor. Dizilerdeki kurmaca dünbirkaç bölüm geçtiğinde, diziyi izleyenyalar toplumdan ve toplumsal ilişkilerler de bu saldırıyı unutup aşkın gücünün
den bağımsız değil. Dizi hikayeleri hakazanmasına ve dizinin mutlu sona ulaşyatlarımızı yansıtıyor ve kimi durumları
masına kilitleniyorlar2. “Bizden ve tüm
normalleştirerek hayatlarımızı etkiliyor.
kadınlardan uzak olsun” diyebileceğiYeşilçam filmlerinde yer yer gözyaşı,
miz aşklar, istisnalar dışında maalesef
yer yer kahkaha ile izlediğimiz birbirine
hep kazanıyor.
benzer hikayeler aracılığıyla kadınlık ve
Feminizm yıllarca tecavüze biçilen
erkeklik halleri doğallaştırılıyordu. Bu
cezanın ağırlaştırılması için mücadele
doğallaştırma, ailenin temeline dokunetti. Sadece tanımadığımız erkeklerin
madan, ‘çağın gereği’ kimi özgürlüklere
değil, koca, sevgili, yakınımızdaki erde yer açarak yerli dizilerde de devam
keklerin de tecavüediyor.
Araştırmalara göre her zünün suç olduğunun
Erkek egemenliğiyasalara girmesini
ni normalleştiren ve yüz kadından ancak sekizi
sağladı. Oysa aile
yeniden üreten değiştek bir cinsel ilişki sonucu içi tecavüz, diziler
mez kalıplar ve benzer
aracılığıyla meşruiklişeler, söz konusu hamile kalabiliyor. Oysa
yetini güçlendiriyor.
olan hamilelik, kürtaj
bu oran bizim dizilerde Tecavüzün
böyle
ve doğum kontrolü
resmedilmesi cinsel
hemen
hemen
yüzde
olduğunda dizilerde
saldırının bir suç,
100’e ulaşıyor
nasıl
şekilleniyor?
bir erkeklik suçu olTürkiye ortalamasını
duğunu zihnimizden
tutturan bir TV izleyicisi olarak, bu yazıuzaklaştırıyor ve zaten şikayete bağlı
da bu soruyu, meseleye ışık tutabilecek
olarak suç sayılan aile içi cinsel saldırı
örneklerle1 yanıtlamaya çalışacağım.
normalleştirilerek aşkın büyüklüğünün
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sonucu olarak mazur gösteriliyor.
TV dizilerinde çok sayıda kadın tecavüze uğramakla kalmıyor; aynı zamanda
tecavüz sonrasında hamile kalıyor. Sıla
dizisinde Sıla, Beyaz Gelincik’te Ceren, Bir Bulut Olsam’da Narin, Küçük
Kadınlar’da Elif, dizi baş erkek oyuncuları tarafından tecavüze maruz bırakılıp
hamile kalan baş kadın oyunculardan
bazıları. Kadınlara sahip olma, bedenini
zapt etme tutkusu, kadın bedenine tohumunu bırakma ile taçlandırılıyor.

Bereketli tohumlar
topraklarda…

bereketli

Araştırmalara göre her yüz kadından
ancak sekizi tek bir cinsel ilişki sonucu
hamile kalabiliyor. Oysa bu oran bizim
dizilerde hemen hemen yüzde 100’e
ulaşıyor. ‘Tutkulu’ ve kıskanç erkeklerin tecavüzüne uğrayan kadınlar gibi,
isteyerek bir defa cinsel ilişki yaşayan
kadınlar da hamile kalıyorlar. Aşk ve
Ceza’da Yasemin, Ezel dizisinde Eyşan, Unutulmaz’da Eda, Ömre Bedel’de
Ömür de tek sevişmeden sonra hamile
kalanlardan. Erkekler kadınları tek gecede ‘fethederken’ adeta tohum saçıyorlar.

Ya doğurursun ya düşürürsün
Kürtaj kadınların istenmeyen hamileliklerini sona erdirme tercihi olarak,
istisnalar dışında ortaya konmuyor.
Küçük Kadınlar’daki Elif gibi tecavüz
sonucu, Aşk ve Ceza’daki Yasemin
gibi bir daha göremeyeceğin adamdan,
Unutulmaz’daki Eda gibi kız kardeşinin
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nişanlısından, Kavak Yelleri’ndeki Cagereksiz tonlamalarıyla izleyiciyi daha
nan gibi evli erkekten, Samanyolu dizien baştan gizemli bir havaya sokmaya
sindeki Nükhet gibi
çalışıyor. Anlatıcıkendisini sevmeyen
nın ‘fetvalarıyla’
Tutkunun tavan yaptığı
ve başkasıyla evlekıssalardan hisseler
bir
anda
“Bir
necek olan birinden
çıkarmamız istenidakika prezervatifini
hamile kaldıklarında
yor. Ne kadar köda, kürtaj yaptırmak takmadan olmaz” dedirten tülük yaparsanız o
kadınların önünde
kadar musibet! Ne
sahneleri dizilere sokmak kadar iyilik o kadar
bir seçenek olarak
hiç fena olmaz
yok dizilerde.
mükafat! Hırsızlık
Çocuğun doğyapanın eli yanar;
ması dizi senaryosunu zora sokacaksa
ya da hırsız çaldıklarıyla çok uzaklaşave daha çok da ‘ihanetin’ ve ‘onaylanmadan arabanın altında kalır. Elindeki
mayan ilişkinin’ sonucu hamileliklerde,
üç kuruşu paylaşan biri mesela işsizse iş
çözüm aşağı yukarı hep aynı. Üzüntü
bulur…
şoku, ani haber, merdivenden düşme ya
Dizinin kürtajı konu alan hikayeda trafik kazası sonucu çocuk düşürülerini izlerken ise kendinizi bir korku
lüyor. Samanyolu dizisinde senaryoyu
tünelinde hissedersiniz. Bu bölümleri
‘bulandıran’ iki hamilelik böyle son bulizleyip ‘fetva’lara güvenmişseniz kürtaj
muştu.
fikri ömrü billah sizden uzak kalacaktır.
Ya da hasbel kader kürtaj yaptırırsanız
Kürtaj olasılığına karşı ‘anneömrü billah kabuslardan kurtulamazsılik’ baskısı
nız.
Sırlar Dünyası’nın kürtajı konu alan
Eğer dizi senaryosunda kadının o çobir bölümünde iki çocuklu bir kadın,
cuğu doğurup-doğurmama konusunda
kocasıyla birlikte üçüncü hamileliğini
soru işaretleri varsa, ellerini karnına gökürtajla sonlandırmaya karar veriyor.
türüp his dolu yüzle çocuğa olan bağlıBabaanne bu karara karşı çıkıyor. Haslığını gösterir. Bu bağlılık aynı zamanda
taneye gittikleri gün babaanneye garip
kendisinden hamile kalınan adama da
bir baş ağrısı geliyor ve uykuya dalıyor.
yöneliktir... Genellikle çocuk aldırma
Evin dört yaşındaki çocuğu dokuz aylık
olasılığı olan kadınlar, parkta oynayıp
kardeşini kesiyor ve sonra korkudan çaannesine ‘anne’ diye koşan çocuklara
maşır makinesine giriyor. Anne eve geduygu dolu bakışlar fırlatır ve hayallere
lince makineyi çalıştırıyor. O çocuk da
dalarlar. Kürtaj yapacak doktorun bekgidiyor.
leme salonunda kadın çok bitkin ve üzBaşka bir bölümde işsiz bir adamla
gündür. Yüzünde acı ve pişmanlık vardır.
evli olan üç çocuklu bir kadın hamile
Çok ama çok kötü bir şey yapmak üzekalınca çocuğunu aldırmak istiyor. Kore oraya geldiği her halinden belli olur.
cası “Allah rızkını verir, çocuğumuzu
İstisnalar dışında kürtaj yaptırmadan
öldürmeyelim” diyor. Kadın buna rağmasadan kalkılır ya da doktor/hastane
men kürtaj oluyor. Kanlı bebek cesetlekapısından geri dönülür. Aşk-ı Memnu
3
ri, kopuk kol ve bacaklarla dolu rüyalar
dizisinde Bihter’in , Kavak Yelleri’nde
görüyor. Meğerse kürtaj operasyonu
Mine’nin kürtaj yaptırma kararlarından
başarısız olmuş. Kadının karnında cenin
vazgeçene kadar yaşadıkları acının, vickolu ve bacağı kopmuş bir şekilde yaşıdan muhasebesinin görüntüleri izleyenyor. Kadın Allah’a şükredip, çocuğunu
lerin zihninde hâlâ canlı olarak duruyordoğurmaya karar veriyor.
dur...

Samanyolu TV’de korku tüneli
Son olarak şimdiye kadar verdiğim
örneklerden başka bir düzlemde yer alan
bir başka diziden daha söz edeceğim.
Samanyolu TV’de yayınlanan Sırlar
Dünyası’dan. Fethullah Gülen çizgisinde yayın yapan bu televizyonun izleyicileri azımsanmayacak sayıda. Üstelik
buradaki programlar izleyenlere dolaylı
ve örtük değil, açıktan fetva veriyor.
Sırlar Dünyası’nın bölümleri küçük
hikayeler üzerine kuruluyor. Dizinin
her bölümünde bir anlatıcı uzun cümlelerine hikmetli sözlerin serpiştirildiği konuşmalarıyla, abartılı jestleri ve

Erkeklik dünyası sanal alemde
hepimizi oyalıyor
Türkiye’de her 100 gebelikten ortalama 10’u iradi olarak kürtajla sonlandırılırken4 dizilere doğum kontrolü uğramadığı gibi kürtaj da uğramıyor.
Kürtajın sadece yasal değil meşru
bir hak olarak kurulabilmesi için diziler
kanalıyla güçlendirilen kürtaj tabusunun da kırılması gerekiyor. Kürtaj hakkının kadınları özgürleştiren bir şekilde
kurulabilmesi için öncelikle cinselliği
reddetme hakkımızın, tecavüze boyun
eğmemenin, doğum kontrolü yapılmasını talep etmemizin görünür olması gere-

kiyor. Tutkunun tavan yaptığı bir anda
“Bir dakika prezervatifini takmadan
olmaz” dedirten sahneleri dizilere sokmak hiç fena olmaz.5 Kürtaj yaptırmayı
düşünen kadınların acı ve vicdan azabı
duymasını değil, kürtaj seçimini normalleştirmeyi sağlamak için kadın bakış
açısıyla yazılan dizilere de ihtiyacımız
var. Kürtaj sonrası yaşanılan sıkıntıyı
‘annelik’le ilişkilendirmeden, basit bir
operasyon sonrası fiziksel sıkıntı olarak
gösterecek dizilere… Kadınların direnme hallerinin de kurgulanması gerekmiyor mu?
Dizilerde hamile kadınların önündeki alternatifler ortadan kaldırılıp, kalan tek şey olan kürtaj yaptırmamak,
kadınların seçimi olarak gösteriliyor.
Kadınların özel alanlarını siyasallaştırarak elde ettikleri kürtaj hakkı, erkeklik
çıkarları doğrultusunda yeniden özelleştirilip, üzerinde konuşulmayan, mahrem
ve ‘anormal hak’ kapsamına sokuluyor.
Oysa bizim üzerinde konuşamayacağımız, kaybedecek ve korunacak bir özel
hayatımız yok. Korunan erkeklik dünyası!
____________________________

Yazıda ismi geçen dizilerin yayınlandıkları kanallar ve yayınlanma tarihleri şöyle:
Asmalı Konak (atv/2002), Sıla (atv/20082009), Beyaz Gelincik (atv/2005-2006), Bir
Bulut Olsam (kanal d/2010) , Küçük Kadınlar
(kanal d/2010) , Fatmagül’ün Suçu Ne? (kanal d/2010) , Aşk ve Ceza (atv/2010), Ezel
(atv/2010), Unutulmaz (atv/2010), Samanyolu (atv/2010), Aşk-ı Memnu (kanal d/2010),
Kavak Yelleri (kanal d/2010) Sırlar Dünyası
(Samanyolu tv/sürekli tekrar ediliyor).
2
Eylül ayında başlayan Fatmagül’ün Suçu
Ne? dizisinin ilk bölümü de tecavüz sahneleriyle başladı. Tecavüz sahneleri dolayısıyla
internette yüz binlerce kez tıklanan dizinin ilk
bölümü, sonraki bölümlerin habercisi. Sessiz
kalarak tecavüz suçuna ortak olanlardan biriyle Fatmagül arasında bir aşk yaşanacağının
sinyali veriliyor. Bir yandan tecavüz edenlerin
sapık, cahil, akıl hastası denilemeyecek halleri ve ‘iyi aile çocuğu’ kimlikleri dolayısıyla
tecavüzün bir erkeklik suçu olduğu izlenimi
verilirken; diğer yandan Fatmagül’ün gece
yalnız sokağa çıkması, ıslak elbisesiyle erkeklerin kafasında cinsel çağrışımlara yol açması (!), erkeklerin içkili olmaları hafifletici
neden olarak gözümüze gözümüze sokuluyor
3
Bihter dizinin ilerleyen bölümlerinde kürtaj yaptırmak zorunda kalır. Ancak Bihter’in
kürtaj yaptırması; kendisinin evli, sevgilisinin kocasının yeğeni ve aynı zamanda kocasının kızıyla evlenmek üzere olması dolayısıyla
olağanüstü hal uygulaması olarak nitelendirilebilir.
4
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008),
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara.
5
Ezel dizisinde Eyşan’ın, Cengiz’le sevişmeden önce (Eşyan Cengiz’e aşık ve Cengiz asıl
adam değildi gerçi) doğum kontrol hapı içmesi takdire şayandı.
1
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La lutte continue! (Kavga sürüyor!)

Avrupa’da kürtaj hakları mücadelesi

O yılların radikal politik atmosferi içinde verilen mücadele, feministler için sadece bir yasallık
mücadelesi değildi elbette; daha genel bir özgürleşme perspektifinin içinden mücadele edildi

K

Özlem Barın

ürtaj hakları mücadelesi, kadınların kendi bedenlerini
ve yeniden üretim işlevlerini kendilerinin belirlemesinin bir gereği olarak feminist hareketin
ayrılmaz bir parçası olageldi. Ayrılmaz
bir parçası, çünkü ne yazık ki bu alanda
kazanılmış haklar dünya çapında yakın
bir tarihe denk düşüyor ve sınırlı da olsa
kazanılmış bu haklar sürekli tehdit altın-

Kadınların yaşamları için yürüyün
da. Bugün kürtajın birçok ülkede hâlâ
yasal olmadığını; bir suç olarak kabul
edilmediği birçok ülkedeyse hak tanıyan
yasaların tam uygulanmadığını görüyoruz. Buna bir de neoliberal politikalarla
birlikte sağlık hizmetlerindeki özelleştirmeyi ve ekonomik krize bir çare olarak
sosyal harcamaların daha da kesilmeye
çalışılmasını eklersek, kürtaj, kadının seçimine bağlı olmak bir yana dursun özel
işletmelere, sağlıksız koşullara ve de
doktorların ‘vicdanlarına’ terk ediliyor.
Neoliberal muhafazakar ideoloji altında
artan kürtaj karşıtlığı ile birlikte kürtaj
haklarının geriye çekilmesi, bir adım
ileri, iki adım geri düşülmesi, feminist
hareketi bu alandaki mücadelesinde ne
yazık ki savunmacı bir pozisyona mahkum ediyor.
Bugün dünyada yılda yaklaşık 46
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milyon kürtaj yapılıyor ve bunun yarısını illegal kürtajlar oluşturuyor; üçte ikisi
ise kadının sağlığını tehdit eden koşullarda gerçekleşiyor. Kürtajların illegal
olması, birçok ülkede güvenli olmayan
kürtajlar sonrası kadınların sağlık hizmetlerine erişimini de engelliyor. Bugün
gebeliğe bağlı ölüm oranlarında güvensiz koşullarda yapılan kürtajın etkisi ilk
sırada yer alıyor. Sağlıksız koşullarda
yapılan kürtajların ve ölüm oranlarının
gelişmiş ülkelerde daha düşük olduğu

ana gündemlerinden birisi haline geldiği
söylenegelir1. 1930’lu yıllar ve sonrası
doğum kontrol yöntemlerinin ve kürtajın
daha sert şekillerde yasaklanması, cezai
yaptırım kapsamına alınmasının yıllarıydı. 60’lı ve 70’li yıllarda verilen feminist
mücadele bu ağır yasakların, bazı ülkelerde 8 yıla kadar çıkan hapis cezalarının
kaldırılması mücadelesi oldu aslolarak.
Çok genel bir şekilde Avrupa’da
1960’lardan günümüze kürtaj hakları
mücadelesini dört ana hat altında özetleyebiliriz. Bu dört farklı mücadele hattı
kıta genelinde ve hatta tek tek ülkeler
özelinde bile bir dönemselleştirmeye tekabül etmiyor, çünkü bu mücadele hatları çoğu zaman bir arada örülmek zorunda kalındı.
İlk mücadele hattı, yukarıda bahsedildiği üzere kürtajın suç olmaktan çıkarılarak yasal kılınması mücadelesiydi.
Bu mücadele içinde feministler kadının
bedeni ve sağlığını, giderek seçim özgürlüğünü, ceninin korunması kaygısının
önüne geçirmeyi başardılar. Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve Hollanda’da o
yılların radikal politik atmosferi içinde
verilen mücadele, feministler için sadece
bir yasallık mücadelesi değildi elbette;
daha genel bir özgürleşme perspektifinin
içinden mücadele edildi. Ama yasal kazanım hayati bir meseleydi.
Kadın sağlığını temel alan, kürtaj
hakkına tıbbi bir hak olarak yaklaşan ve
daha çok parlamenterler düzeyinde bir
lobi çalışması yürüten ALRA (Abortion
istatistiksel olarak söylenebilse de, Batı
Law Reform Association) gibi örgütlerülkelerinde de durumun parlak olduğunu
le, bedensel ve cinsel özgürlük perspekiddia etmek mümkün değil. Avrupa’da
tifine sahip olan ve
yüz yıldan fazla
Kürtaj hakkı tıbbi
toplumsal bir dönüsüren kürtaj savaştartışmalara boğulmuş
şümü hedefleyen felarına kısa bir baministlerin yürüttüğü
kış, dünyanın hiç
durumda, fakat bu sefer
ortak mücadele sayebir yerinde kürtaj
kadın sağlığı ve ölümleri
sinde İngiltere, 1967
mücadelesinin patDüzenlemesi olarak
riyarkal kapitalizm
kaygısıyla değil, ceninin
altında tam olarak ölümü, hayatı üzerinden… bilenen yasal düzenlemeyle kürtajı Batı
kazanılmış bir müAvrupa’da suç olcadele olamayacamaktan çıkaran ilk ülkelerden birisi oldu.
ğını gösteriyor.
Bugün hâlâ İngiltere’de temel düzenKürtajın suç olmaktan çıkarılması
leme bu. Fakat bu sınırlı kazanım dahi,
mücadelesi
hemen arkasından 1974’te parlamentoda
Avrupa’da kürtajın yasallaşması mütehdit altına girecekti. Feministlerin etcadelesinin 60’lı, 70’li yıllardaki yeniden
kin olduğu daha geniş bir mobilizasyon
canlanmayla birlikte feminist hareketin
ve 1975’deki Ulusal Kürtaj Kampanyası

DOSYA
Bugün kürtajın yasal bir
hak ve bir seçim özgürlüğü
olarak savunulması kadar,
seçim yapabileceğimiz
koşulların var olabilmesi
için bir sosyal hak olarak da
savunulması belki de her
zamankinden daha elzem

67 Düzenlemesi’ni korumak üzere gerçekleşti. Dolayısıyla ikinci bir mücadele
hattı, kazanılmış sınırlı hakların korunması ve kısıtlamaların kaldırılması mücadelesi oldu.
İtalya’da ise Potere Operaio’dan
(İşçi İktidarı) ayrılan kadınlar Lotta
Femminista’yı (Feminist Mücadele)
inşa ediyorlardı. Ev içi emeği kampanyaları kadar kürtajın yasallaşması için ve
Katolik Kilisesi’ne karşı da dinamik bir
mücadele yürüttüler. 1973’de kürtaj olan
bir kadına karşı açılan dava etrafında düzenlenen kampanyaları kürtajın yasallaşması için geniş bir politik mobilizasyona
dönüştürdüler. Kadınların bu mücadelesi
sayesinde İtalya’da kürtaj 1978 yılında
tıbbi, sosyal, ekonomik, psikolojik ve
ailevi sebepler altında 12 haftaya kadar
suç olmaktan çıkarıldı. 1981’de yasanın
geri çekilmesi için yapılan referandumdan kadınlar hayır oyuyla galip çıktılar.
Bu ilk, ısrarlı, radikal ve geniş bir mobilizasyonla örgütlenen kampanyalar ve
mücadeleler Batı Avrupa’da birçok ülkede kürtajın suç olmaktan çıkarılmasını
sağladı2.
Kadınların kürtaj olduğu için yargılandıkları davaları kürtajın yasallaşması için geniş kampanyalara dönüştürme
çabaları, 70’lerin sonunda İspanya’da,
2000’lerde Portekiz’de devam ettirildi ve
başarıya ulaştı. İspanya ve Portekiz’de
diktatörlüğün yıkılışından sonraki sancılı yıllarda anti-faşist mücadele vermiş
olan kadınlar, kürtajın suç olmaktan çıkarılması talebi etrafında bir araya geldiler ve feminist hareket bu mücadeleden
doğdu. 70’lerin sonu ve 80’lerin başında
bir dizi etkili eylem üzerinden kapsayıcı
bir ideolojik hareket örgütlemeyi başaran İspanyol feministlerin mücadelesi
sayesinde, 1983 yılında Sosyalist Parti
iktidarı altında fiziksel, zihinsel, sosyal
ve ekonomik nedenlerle yapılan kürtaj
suç olmaktan çıkarıldı. Ancak 1985’te bu
kazanımların çoğu, mahkemenin söz konusu kararı anayasaya aykırı bulmasıyla
geri alındı. Bugün İspanya’da kamu kliniklerinde kürtaj oranı yüzde 2,9, çünkü
doktorlar ağır kısıtlamalar nedeniyle ya
da vicdanen kürtaj yapmayı reddediyor
ve kürtaj gittikçe sınıfsal bir mesele ha-

line geliyor.
Yükselen muhafazakarlık ve artan
neoliberal politikalar
Kaba bir dönemselleştirmeyi yine
de göze alacak olursak 1990’lar sonrası
ve özellikle 2000’lerde kürtaj hakkı için
verilen mücadelenin renginin değiştiğini söylemeliyiz. Elbette bunda feminist
hareketlerin radikalliğini yitirmesi, akademikleşmesi, kadın örgütlerinin kurumsallaşmasının etkisi büyük. Bir diğer
yandan yenimuhafazakar, köktenci, yabancı düşmanı ve ırkçı ideolojilerin güç
kazanmasının da büyük bir etkisi var.
Ayrıca yeni geliştirilen üreme teknolojileri, muhafazakar cenahın eline de koz
veriyor: Kürtaj hakkı tıbbi tartışmalara
boğulmuş durumda, fakat bu sefer kadın
sağlığı ve ölümleri kaygısıyla değil, ceninin ölümü, hayatı üzerinden…
Kıtanın her ülkesinde artan cenin fetişisti saldırılar karşısında kadınların seçim özgürlüğünü savunan birçok ağ ve
sivil toplum kuruluşu var ve giderek etkinlikleri artıyor. Fakat seçim yanlısı olarak adlandırılabilecek bu yeni mücadele
hattında liberal feminist bir pozisyonun
egemen olduğunu teslim etmek gerekiyor. Liberaller kadının seçim özgürlüğünü savunmakla birlikte aynı zamanda
tartışmanın ahlak düzlemine sıkıştırılmasına ve kişisel bir sorun olarak kavramlaştırılmasına katkıda bulunuyorlar.
Yine de kendilerini seçim yanlısı olarak
adlandıranları bu kategoriye mahkum etmemek gerekiyor. Kavram hâlâ feminist
bir kavram.
Bu liberal hattın dışında bir dördüncü

mücadele hattından bahsetmek gerek. Bu
mücadele hattı; yasalarda bir değişiklik
olmasa dahi, hatta yasal düzeyde liberalleşme sağlansa da, neoliberal politikaların, özelleştirmelerin, sosyal harcamaların kesilmesinin kadınların kürtaj hakkını elinden alan uygulamalar olduğuna
vurgu yapan, kürtajı kişisel bir seçim
hakkı olmasının ötesinde sosyal bir hak
olarak savunan anti-kapitalist feministler
tarafından kuruluyor. Önümüzdeki manzaraya bu açıdan baktığımızda, gittikçe
daha az kadının ücretsiz, düşük ücretli,
sağlıklı ve zamanında kürtaj imkanına
sahip olabildiğini görüyoruz. Kadınların
kürtaj imkanına ulaşabilmelerinin kısıtlanması cenin fetişisti hareketleri güçlendiriyor ve yasal düzeyde saldırılarının önünü açıyor. Kamu hizmetlerindeki
bu kısıtlamalar vicdani retçi doktorların
hareket alanını gittikçe genişletiyor.
Bugün kürtajın yasal bir hak ve bir
seçim özgürlüğü olarak savunulması
kadar, seçim yapabileceğimiz koşulların
var olabilmesi için bir sosyal hak olarak
da savunulması belki de her zamankinden daha elzem. Bunu yapan aktivist
gruplardan birisi European Pro-Choice
Network (Avrupa Seçim Yanlısı Ağı);
bir diğeri Avrupa Birliği’nin kürtaj hakkını bir insan hakkı olarak tanıması için
mücadele etmiş olan, şimdi de bunu üye
ülkeler genelinde bağlayıcı kılma mücadelesi veren ve bunun için 1 milyon imzaya ulaşmaya çalışan, sosyal forumlar
sürecinden doğmuş European Feminist
Initiative (Avrupa Feminist Girişimi) .
Avrupa Birliği üzerinde baskı oluşturmak için düzenlenen bu kampanyaların
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önemi, geçtiğimiz günlerde vicdani redçi doktorların kürtaj yapmayı reddetmelerini bir ‘dengeye’ bağlamaya çalışan ve
bu açıdan vicdani red koşullarına sınırlar
getiren önerinin Avrupa Komisyonu’nda
reddedilmesiyle bir kez daha açığa çıktı.
Uluslararası aktif kampanyalar düzenleyen feminist grupların dışında,
kadınlara kürtaja ulaşım imkanı tanıyan
aktivist grupların sayısı da artıyor. Bunlardan en bilineni, uğradıkları ülkelerde
ve Avrupa Birliği düzeyinde kamuoyu
tartışmalarını şiddetlendiren Hollanda
kökenli Women on Waves (Dalgaların
Üzerindeki Kadınlar). 1980’de kurulan Irish Women’s Abortion Group (İrlandalı Kadınların Kürtaj Gurubu) (bir
benzeri İspanya’daki kadınlarla dayanışmak için kurulmuştu) 2000 yılına kadar
birçok kadına yardım etti. İngiltere ve
İrlanda’da da benzer birçok örgüt var
bugün. Ulusal Kürtaj Kampanyası, Kürtaj Hakları gibi örgütlerin yanında Kürtaj Desteği adlı grup IWAG deneyimini

ve aktivistlerini yeniden canlandırarak
kuruldu. İngiltere’de 2007’de oluşturulan Feminist Fightback’i (Feminist Karşı
Saldırı), gittikçe daha fazla ülkede feminist örgütlerin, sendikaların, sol örgütlerin desteği ile düzenledikleri kampanya
ve eylemleri de yine bu hatta sayabiliriz. Fransa’da 6 Kasım’da feministlerin
arkalarında böyle bir destekle kürtajın
sosyal bir hak olarak savunulması için
gerçekleştirecekleri merkezi eylem böylesi bir mücadele hattının genişlemesinin
umutlarını artırıyor.
_________________________
Bu doğru da olsa yasallaştırma mücadelesi daha
eskiye, kürtajın dünya genelinde yasaklandığı
19. yüzyıl sonu, 20.yüzyıl başına gidiyor. Örneğin, Birinci Dünya Savaşı öncesi Büyük Britanya
Komünist Partisi kadınlarının işçi hareketi içinde
doğum kontrolü ve kürtaj mücadelesi verdiklerini; Stella Browne öncülüğünde Kolontay’dan
etkilenen bu kadınların büyük toplantılar düzenlediklerini; 1920’de Sovyetler Birliği’nde kürtajın yasal kılınmasından sonra İngiltere’deki 1926
genel grevinde doğum kontrolü ve kürtaj hakkı
1

için yoğun propanganda yaptıklarını, bildiriler
dağıttıklarını biliyoruz. Yine 1934’te Kadınlar
Kooperatifi Konferansı’nın kürtajın yasallaşmasını kabul ettiğini de. Kürtaj Yasası Reform
Birliği (ALRA) ise 1936’da kuruluyor. Benzer
şekilde Alman sosyal demokrasisi içindeki kadınlar da bu konuda etkili olamasalar da sessiz
kalmadılar. İspanya İç Savaşı’nda yine kadınların mücadelesi sayesinde kürtaj 1936-39 arası
yasal kılındı.
2
Hollanda’da 1981’de 16 haftaya kadar kadının
isteği altında yasal kılındı, 1984’te sosyal güvenlik kapsamına alındı. Belçika’da öncesinde
kürtajı suç sayan yasalar uygulanmasa da ancak 1990’da 12 haftaya kadar hamilelik kadını
rahatsız ettiği taktirde (bu rahatsızlık tanımlanmıyor) yasal kılındı. Luxemburg’da 1978’de
fiziki, tıbbi, sosyal ve ekonomik gerekçeler altında suç olmaktan çıkarıldı. Norveç’te 1975’te
sosyo-ekonomik sebepler altında yasal kılındı,
1978’de 12 haftaya kadar kadının isteğine bıraktı. Finlandiya’da sosyo-ekonomik ve zihinsel
gerekçeler altında 1970’ten beri, Danimarka’da
ise 12 haftaya kadar kadın isteğine bağlı olarak
1973’ten beri yasal. Bu açıdan en liberal yasaya
sahip olduğu söylenen İsveç 1974’te 18 haftaya
kadar kadının isteğine bağlı kıldı.

Latin Amerika maçoluğu kürtaj hakkına geçit vermiyor!
Katolik Kilisesi’nin büyük etkiye sahip olduğu “sol” kıtada, solun Katoliklerle yaptığı
ittifakın bir bedeli var; bu bedeli kadınlar ödüyor
Kıta genelinde -son seçimlere kadar- rüzgarın soldan esmesine, sol hükümetlerin iktidara gelmesine rağmen
kadınların hayatında pek bir değişiklik
gerçekleşmiyor. Solcu beyler kürtajın
bırakın suç olmaktan çıkarılmasını sağlamayı, kürtaja karşı olduklarını deklare edip yeni kısıtlamalar getiriyorlar.
Bugün Latin Amerika’da sadece
Küba ve Porto Riko’da kadının isteğine bağlı kürtaj yasal kabul ediliyor.
Nikaragua, El Salvador ve Şili’de kürtaj her koşul altında bir suç sayılıyor.
Meksika’daysa kadınlar sadece başkentte kürtaj olabiliyorlar. Diğer ülkelerdeyse uygulama sadece tecavüz
sonucu hamilelik durumunda ve hayati tehlike altında serbest. Halbuki kıta
genelinde yılda 4 milyon kürtaj yapılıyor. Bu kürtajların büyük çoğunluğu
hijyenik olmayan, sağlıksız koşullarda
gerçekleşiyor. Kadın ölümlerinin baş
müsebbibi bu sağlıksız kürtajlar. Yılda
6 bin kadın bu sebepten ölüyor.
Kendisini solcu Katolik olarak tanımlayan Ekvador başkanı Rafael
Correa, 2007 yılındaki yeni anayasa
kampanyası sırasında kürtaja karşı olduğunu açıkladı ve yeni anayasanın hiç
bir şekilde kürtajı yasal kılmayacağını
belirtti. Bolivya’da Morales yine yeni
anayasa kampanyası sırasında kürtajı
savunmakla suçlandığında kürtaja karşı
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olduğunu ve “yaşam kültürünü” savunduğunu söyledi. Venezuela’dan Chavez, kişisel olarak kürtaj karşıtı olduğunu deklare etmekle kalmayarak, kendi
partisinden iki kadın milletvekilinin
kürtajın suç olmaktan çıkarılması için
verdikleri yasa tasarısını reddetti, hem
de üç kez. Nikaragua’da Sandinist Daniel Ortega 2006 Ekim’inde, 1893’ten
beri yasal olan terapötik kürtajı yasakladı ve tüm kürtajları ceza kapsamına

aldı. Geçtiğimiz ay tecavüz sonucu hamile kalan ve hayati tehlike altında olan
bir kadına dahi kürtaj hakkı tanınmadı.
Uruguay’da ise Veraquez 1984 yılında
meclisten geçmiş olan ve 12 haftaya
kadar kürtajı suç olmaktan çıkaran yasayı Kasım 2008’de veto etti. Maalesef
kıtada iktidara gelen kadın başkanlar da
kürtajı yasal kılmaktan imtina ettiler.
Arjantin’de Cristina Fernandez kürtaja
karşı olduğunu açıklamıştı; Şili’deyse
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Michelle Bachelet 2006’daki seçim
kampanyasında hükümetinin asla kürtajı yasallaştırmayacağı sözünü vermişti. Sonrasında kendi koalisyon hükümetinden iki kadın milletvekili tarafından
kürtajın suç olmaktan çıkarılması için
verilen yasa tasarısını reddetti. Kıtadaki tek olumlu örneği Brezilya başkanı
Lula ve hükümeti oluşturuyordu. Lula,
kendisinin kişisel olarak kürtaja karşı
olduğunu açıklamasına rağmen, devlet
başkanı olarak kadın sağlığından sorumlu olduğunu, bu yüzden kadınların
seçim hakkının yasallaşmasını desteklediğini söyledi hep. Fakat 17 yıldır
mecliste kürtajın yasallaşması tasarısı
reddedildi. Lula’nın giderayak tekrar
kürtajın yasallaşmasına verdiği destek

Brezilya’da
seçimlerin kirli
yüzü
Brezilya’da ikinci tura kalan
seçimlerde, iki aday arasındaki
tartışma, kimin kürtaja daha fazla karşı olduğu tartışmasına döndü. Sosyalist solun boykot ettiği
ikinci tur seçimlerinde Jose Serra ve Dilma Rouseff, kürtaj karşıtlığı üzerinden dini çevrelerin
oylarını alma yarışına girdiler.
Lula hükümeti altında kürtajın
yasalaşmasını yıllarca savunmuş
olan Dilma Rouseff, Evanjelistlerin saldırısı karşısında geri
adım atarak geçtiğimiz hafta
seçildiği taktirde kürtajın yasallaşması için herhangi bir yasa tasarısını onaylamayacağını yazılı
bir basın açıklamasıyla duyurdu.
Buna karşılık Jose Sera, Şilili
karısı Monica Allende’nin daha
önce kürtaj olduğu iddialarını
tüm tanıklıklara rağmen reddetmeye devam ediyor. Allende’nin
kürtaj olduğu dedikodusunun
basına sızdırılmasıyla başlayan
tartışma, seçim mücadelesini
adayların kürtaj karşıtlığı yarışmasına döndürmeye yetti.
Brezilya’da kürtaj, önceki
İşçi Partisi hükümetinin ve feminist örgütlerin oluşturduğu “Feminist Alarm”ın mücadelesine
rağmen hâlâ sadece tecavüz ve
hayati tehlike koşullarında serbest. Oysa hamileliklerin üçte
biri kürtajla sonlandırılıyor ve
her yıl güvensiz, kötü koşullarda
yapılan kürtajdan dolayı 300 kadın ölüyor.

de işe yaramadı. Dünyanın en büyük
Katolik nüfusuna sahip bu ülkede, solun Katoliklerle yaptığı ittifakın bir
bedeli var; bu bedeli kadınlar ödüyor.
Brezilya seçimlere kürtaj karşıtlarının
elini güçlendirdiği bir havada girdi.
Kıta genelinde, her ülkede aktif birçok feminist örgüt, kadın kuruluşları,
aile planlaması dernekleri kürtajın yasallaşması için yıllardır mücadele ediyor. 1990 yılında Arjantin’de toplanan
5. Latin Amerika Feminist Buluşması,
28 Eylül’ü kıta genelinde Kürtajın Yasallaşması için Mücadele Günü olarak
ilan etti. Halen yüzlerce feminist ve kadın örgütü bu günü kürtaj hakları için
farkındalık yaratma, taleplerini yükseltme günü olarak kullanıyor. Öte yandan,

Latin Amerika’da kadınlar toplmsal hareketler içinde geniş bir şekilde yer alsalar, hatta bizzat kendi ekolojik yaşam
alanlarını savunmak üzere kendi hareketliliklerini sağlasalar da, bu mücadelelerin ve varlıklarının bağımsız bir
kadın hareketine akıtılması aynı oranda
geçerli olmuyor. Kilisenin gücü ve sol
hareketlerin maçoluğu, toplumsal hareketlerin içinde kadınların kendi taleplerini yükseltmelerine geçit vermiyor.
Sosyalist feministlerse destekledikleri
sol hareketler ve hükümetler tarafından
ihanete uğramaktan kurtulamıyorlar.
Bu hareketler ve hükümetler en temel
insan haklarından biri olması gereken
kadınların kendi bedenlerini kontrol
hakkını tanımamayı sürdürüyorlar.

Meksika’da kürtaj savaşları
Kadın cinayetlerinin en fazla olduğu
ülkelerden biri olan Meksika’da kürtaj
ancak 2000 yılında, sadece tecavüz sonucu hamilelik durumunda ve bebeğin
veya annenin hayatı tehlike altındaysa bir
suç olmaktan çıkarıldı. yüzde 90 Katolik
nüfusuyla, Brezilya’dan sonra dünyada
ikinci en büyük Katolik nüfusa sahip olan
Meksika’da kürtajın bir suç olarak kabul
edilmesinde Kilise’nin rolü hep çok büyük oldu. 70 yıllık PRI diktası, Kilise’yle
kadınların seçim hakkını tanımamak, kürtaj olan kadınları hapse göndermek konusunda mükemmel bir işbirliği içinde oldu.
Arkadan gelen sağcı Ulusal Hareket Partisi (PAN) iktidarında da durum değişmedi. Meksika’da yılda 200 bin illegal kürtaj vakası yaşanıyordu ve bunların çoğu
hijyenik olmayan kliniklerde, kadınların
sağlığını tehdit eden koşullarda gerçekleşiyordu. Yılda en az bin 500 kadın bu
yüzden ölüyordu.
2007 Nisan’ında başkent Mexico
City’de merkez sol parti (PRD) iktidarı, kürtajı 12 haftaya kadar kadının
isteğine bağlı olarak yasallaştırdı. Bu
Meksika’daki tüm kadınlar için bir zafer
anlamı taşıyordu; diğer eyaletlerde hâlâ
suç olsa da kadınlar kürtaj için başkente
gidebileceklerdi.
Ne yazık ki sonraki gelişmeler durumun bu kadar kolay olmadığını kanıtladı.
Kürtajın yasallaşmasının hemen ardından,
kamu hastanelerinde çalışan doktorların
yüzde 85’i vicdani retçi olduğunu ilan
etti. Sağcı partilerse, öncelikle Mexico
City’de, arkasından diğer tüm eyaletlerde
ceninin yaşam hakkının anayasal güvence altına alınması için öneriler sundular.
Başkent, 2008’de kürtajı anayasal kılarken, 31 eyaletten 18’i ceninin yaşam hakkını anayasal güvence altına aldı. Ayrıca

sağlık harcamalarında yapılan ciddi kesintiler, kadınların kürtaja erişimini ciddi
biçimde sınırladı.
Feministler bu duruma karşı yerel tepkiler verseler de, eyaletler arası bir koordinasyonu sağlayamamışlardı. Mexico
City’deyse ancak sivil toplum kuruluşları
faaliyet gösteriyordu.
Kürtajın yasal kılınmasının tek başına
kürtaja erişim anlamına gelmediğinin ve
sağ saldırılar karşısında lobi faaliyetinin
sınırlarının farkına varan altı kadın örgütü, 2009 Eylül’ünde bu saldırılara karşı
kamusal bir kampanya başlattı. Hemen arkasından Aralık ayında Mexico City’den
sosyalist feminist bir grubun çağrsıyla
ulusal bir forum düzenlendi. Bu forumda
19 eyaletten 39 feminist grup ve kadın örgütü; temel taleplerini “kürtaj olduğu için
cezalandırılan kadınların serbest bırakılması, devletin laik niteliğinin korunması,
ulusal düzeyde kürtajın yasallaştırılması ve sağlık hakkı” şeklinde belirleyerek
“Kadınların Yaşamı, Özgürlüğü ve Hakları için Ulusal Antlaşma”ı oluşturdu.. Arjantinli Plaza de Mayo annelerinden esinlenerek, her ayın ilk Perşembe günü tüm
ülke çapında oturma eylemi yapma kararı
aldılar. Yerel düzeydeki çalışmaların bu
şekilde ulusal düzeyde desteklenmesinin
olumlu sonuçlarını ise geçtiğimiz baharda
almaya başladılar. Mayıs ayında ertesi gün
hapının kullanımı yasalaştı; Veracruz’da
PRI kendi yasa tasarısına karşı oy kullanmak zorunda kaldı; yine PRI başkanı
Beatriz Paredes kendi partisinin kürtaj politikasını desteklemediğini açıkladı. Nisan
ayında ise PRD milletvekilleri, sağlık sisteminde alınan kürtaj karşıtı önlemlerin
kaldırılması için ulusal bir ağ oluşturdu.
Savaş kazanılmış değil ama rüzgar örgütlü feminist mücadeleden yana...
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Kürtaj karşıtlığı:

Yaşam yanlısı mı? Yaşam düşmanı mı?

İstatistikler, kendilerini ‘yaşam yanlısı’ olarak tarif eden kürtaj karşıtı grupların
eylemlerinin, aslında savundukları hayatı yok etmeye yönelik olduğunu görüyor
Yasemin Köken

K

olayları (1998’de 655 vaka) yaşanmıştır. Bunların yanı sıra, Kanada ve ABD
içinde NAF’ a göre 1977’den beri 41
bombalama, 173 kundaklama, 91 bombalama ve kundaklamaya teşebbüs, 619
bomba tehdidi, 1630 izinsiz mülke giriş,
1264 vandalizm olayı ve 100 gaz bombası saldırısı tespit edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde
‘Tanrı’nın Ordusu’ ve ACLA (Amerikan Yaşam Eylemcileri Koalisyonu) belli başlı kürtaj karşıtı örgütler.
Tanrı’nın Ordusu, 1994 yılı öncesindeki
bombalamadan ve yüzden fazla kliniğin
ateşe verilmesinden sorumludur. ACLA
ise bariz bir şekilde şiddeti savunuyor
ve bunun için protesto eylemleri düzenliyor. Kürtaj yapan doktorlar, insanlığa
karşı suç işleyen ‘savaş suçlusu’ olarak
lanse ediliyor ve bu doktorların fotoğ-

ürtaj karşıtlığı, tarihsel olarak devlet politikaları biçiminde ortaya çıkmış olsa
da, geçtiğimiz yüzyıl içinde
dünyanın çeşitli yerlerinde halk hareketi
haline dönüşmüş; bu yerlerin bazılarında politik gündemi belirleyecek kadar
güçlenmiştir.
Bu hareketin seçim sonuçlarını etkileyecek kadar güçlü olduğu Amerika’da,
taraflar ‘pro-choice’ ve ‘pro-life’ (seçim
yanlısı/yaşam yanlısı) şeklinde bir kutuplaşmayla temsil ediliyor. Kendilerine
‘yaşam yanlısı’ adını yakıştıran pro-life
hareketinin gürültücü ve militan kesimini sağ, tutucu ve dinsel çevreler oluşturmaktadır. İroniktir ki, bunlar gerçekte yaşama en ufak bir saygı duymayan, idam
cezasını ve bu cezanın ergenleri
de kapsayacak biçimde genişletilmesini savunan, Amerika’nın
militarist siyasetlerini destekleyen, gerici, ırkçı, yabancı karşıtı
ve yoksul düşmanı çevrelerdir.
‘Ahlaki Çoğunluk’ (Moral Majority) gibi adlara sahip sağ kanat örgütler (George W. Bush’un
içinde bulunduğu kesim de dahil), ‘hayatın kutsallığı’nı, ‘evliliğin kutsallığı’nı öven bir söyleme başvuruyor. Hukuku kullanarak bir takım muhafazakar ahlaki
değerleri nüfusun geri kalanına Kürtaj karşıtı bir yürüyüşten
kabul ettirmek için uğraşıyorlar.
Bu militan kürtaj karşıtlığı, yalnızca
rafları yayınlanarak, tutuklanmaları ve
siyasi manipülasyon değil, şiddet eylisanslarının iptal edilmesi için gerekli
lemleri olarak da tezahür ediyor. Kısa
bilgileri sağlayanlara para ödülü verileadı NAF olan ve ABD, Kanada, Avustceği vaat ediliyor.
ralya ve birçok Avrupa ülkesinden kürKürtaj karşıtlığı Avrupa’da da yaytaj hizmeti veren kuruluşları bünyesingın bir hareket; kimi ülkelerde, kürtaj
de toplayan Ulusal Kürtaj Federasyonu
üzerinde hâlâ süren hukuki yasakların
tarafından toplanan istatistikler, kendikalkması önünde engel oluşturarak,
lerini ‘yaşam yanlısı’ olarak tarif eden
kadınların sağlıksız koşullarda gizlice
kürtaj karşıtı grupların eylemlerinin,
kürtaj yapmalarına neden oluyor. Holaslında savundukları hayatı yok etmelandalı uzman kadınlardan oluşan Seyye yönelik olduğunu gösteriyor. Bu isyar Deniz Kliniği 2001 yılında kuruldu
tatistiklere göre, kürtaj karşıtı gruplar,
uğradığı birçok ülkede farklı tepkilerle
kürtaj hizmeti veren kişi ve kuruluşlara
karşılanıyor. Portekiz izinsiz kürtaj yapkarşı 1977 yılından bu yana 17 cinayet
tığı gerekçesiyle, yüzen kliniğin kendi
girişimi (ABD ve Kanada), 383 ölüm
karasularına girmesine izin vermeyen
tehdidi, 153 saldırı ve 3 adam kaçırma
tek ülke oldu. İrlanda ve Polonya’ysa
eylemi gerçekleştirmişlerdir. ABD’de
kliniği karasularına ancak birkaç saat
1998’den itibaren yaygın olarak bioterör
için kabul etti.
44

feminist
politika

İrlanda’da, 1967 yılında, Kürtaj
Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin oylama zamanı 5 bin kişi sokağa döküldü ve
o güne kadarki en büyük pro-life miting
yapıldı. Oylama sonucu yasa değişmeden kalırken, bugün İrlanda’da kürtaj
hâlâ yasak.
Danimarka’da 2007’de kurulan Özgürlük Partisi’nin (Frihedspartiet) politikalarının temelini kürtaja karşı olmak
oluşturuyor.
Almanya’da anti-İslam bir söylem
kullanan Özgürlük (Die Freiheit) Partisi
de kürtaja karşı çalışmalar yürütüyor.
2007 yılında İspanya’nın Katalonya bölgesinin başkenti Barselona’da,
Ginemedex-TCB grubuna ait kliniklere
polis tarafından baskınlar düzenlenerek,
adı geçen kliniklerin sahibi jinekolog
Carlos Morin, burada çalışan bazı doktor ve hemşireler yasadışı kürtaj
yapma suçlamasıyla tutuklandı.
Bunu özel klinik baskınları izledi. Doktorlar tutuklandı, yasadışı
kürtaj yaptırdığı tespit edilen kadınlar mahkemeye ifade vermeye
çağrıldı. 2008’in ilk aylarında gelişen bu olaylar büyük sansasyon
yarattı. Barcelona Metrosu kürtaj
karşıtı el ilanları ve posterlerle
aylar boyu dolup taştı. Cansız cenin fotoğrafları ile sevimli bebek
fotoğrafları yan yana şehrin dört
yanını dolaştı. Bir yandan kilise
önlerinde ‘yaşam hakkı’ eylemleri yapılırken, diğer yandan birçok
kadın örgütü sokağa dökülüp ‘kendi bedeni üzerinde karar hakkı’nı dile getiren
yürüyüşler yaptılar.
Rusya’da ‘Sessiz Çığlık’ adlı örgüt,
2010 yılında Dünya Kadınlar Günü’nde
kürtaj karşıtı eylem düzenledi. Her 6
saniyede bir çan çalarak, ‘dünyaya gelemeden yaşamları sonlanan bebekler’in
isimlerini kırmızı ve siyah balonlar üzerine yazarak gökyüzüne bıraktılar.
‘Yaşam yanlısı’ olduğunu iddia ederken, ürkütücü şiddet eylemlerine başvuran bu hareketler, kadınların kendi
yaşamları ve bedenleri üzerinde sahip
oldukları haklara fütursuzca saldırıda
bulunuyor. Aslında savundukları, heteroseksüel aile yapısı ve aile içinde kadınların ezilmesi ve sömürülmesi. Onlar
buna ‘yaşam’ diyor.
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Fransa’da “343 kahpe”nin imzasıyla
başlayan kürtaj mücadelesi

Ancak herkes tıbbi nedenlerle gebeliği sonlandırmaktan söz ederken feministler
“bedenimiz bizimdir” diyorlar. Daha iyi bir yasa talep etmiyor, yasanın tamamen
kaldırılmasını, özgürleşmeyi istiyorlar
Stella Ovadia
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yaşımda Yahudilerden uzaklaşıp sıradan bir Türkiyeli
olarak yaşamaya başladığımda, politik bilincim cemaat önyargılarının bazılarına karşı çıkmaktan ibaretti. Fransa’da geçirdiğim öğrencilik
yıllarımda farklı ülkelerden solcularla
tanışıp kendimi çeşitli legal, illegal çevrelerin içinde buldum. 12 Mart geldiğinde Türkiye’den gelen seslere o denli
dönüktüm ki eğitimimden çok, basılan
Site Öğrenci Yurdu’yla, Deniz’lerin
asılmasını önlemek için Paris’in göbeğinde yapılan açlık greviyle meşgul
oldum. Zaten iç savaş günlerinde psikanalistten çok hemşireye gerek olacağı
da belliydi!
Fransa o sıralarda 68’den arda kalan
tek toplumsal hareket olan kadınların
kurtuluşu hareketi ile tanışıyordu. Pek
çok feminist arkadaşımın sandığının
aksine, ben o günleri bu hareketin epey
uzağında geçirdim. Hem de evini paylaştığım kadın arkadaşım “343 kahpe”
bildirgesini imzalayanlardan biri olduğu halde. Üstelik Fransa’da istenmeyen
bir gebelikten kurtulmanın zorluklarını
kendim yaşamışken, bu bildirgeye kürtaj olmadan imza vermenin ne kadar
politik bir eylem olduğunu, ancak ben
de kadın politikası yapınca anladım.
O sıralarda varsa yoksa sınıf politikası, emperyalizm, darbeciler, faşistler…
Kadın olduğumu nerdeyse unuttuğum
yıllar. Hatırlatıldığında benden kürtaj
olmam isteniyordu. Türkiye’de kürtaj
yasal değil ama kolaydı, çünkü gebelikten korunma yollarından biriydi.
Erkeklerin tercih ettiği neredeyse tek
yoldu. Yazko Somut’ta anlattığım “Kürtaj Hikayesi”yle adımımı feminist politikaya attım.
Fransa’da kürtaj olmak, 6 aydan 3
yıla hapis ile ağır para cezasını göze
almak demekti. Doğum kontrol hapı da
yasaktı. Ünlü “1920 Yasası” gebelikten
korunma yöntemlerini öğretmeyi de
‘propaganda’dan sayıyor ve cezalandırıyordu. Gebeliği sonlandırma konusunda mesleki gizlilik işlemiyor, teşvik
edilen ihbarlar yüzünden, doktorlar

Kürtaj manifestosuna imza atan 343 kahpeyi kim gebe bıraktı?
- Fransa içindi!

çeşitli cezalar yanında meslekten men
edilmeyi de göze alıyordu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’da nüfusu
yeniden artırmak isteyen hükümet çareyi kürtaja büyük cezalar koymakta bulunca, kürtaj yüzünden binlerce mahkumiyet kararı verilmiş, onlarca yıl tutan
pranga cezaları kesilmişti. Hatta Mareşal Pétain zamanında kürtaj devlete karşı suç ilan edilmiş ve 1943’te çamaşırcı
bir kadın bu yüzden idam edilmişti!
Ancak zamanla yasa, temel özgürlükler ile kamu vicdanına o denli aykırı
hale gelmişti ki Ağır Ceza Mahkemesi,

beraattan başka karar veremez olmuş, liberaller ile demokratlar bu yasanın miadının dolduğunu kabul etmişti. 1967’de
Neuwirth Yasası gebelikten korunmayı
yasallaştırdıysa da uygulanması için
gerekli yönetmelikler kadın hareketinin
bastırmasını bekledi. Hükümet 1971’de
yönetmelikleri kabul ettiğinde doğurganlığa karşı propaganda hâlâ yasaktı.
Nitekim yasayı, “bazı özel sağlık
koşullarında” gebeliği sonlandırmayı
mümkün kılacak şekilde değiştirmek
isteyenlere, Katolik Kilisesi “yaşama
saygı” bahanesiyle; Milli Savunma
feminist
politika
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BELLEK
Bakanı 100 milyonluk bir Fransa için;
ma ve kürtaj yasağı, kadınlık durumunun
doktorlar da Hipokrat yemini yüzünden
en kabul edilmez tarafı gibi geliyordu
şiddetle karşı çıkıyorlardı. Hatta bir hepek çok feministe: Bütün kadınlar gizkim “Laisse-les vivre!/Bırakın Yaşali kürtajın yarattığı dramı yaşıyordu ya
sınlar” Derneği’ni kurmuş, ne pahasına
da yaşayabilirdi. Yılda bir milyon kadın
olursa olsun doğaya müdahale etmemesöz konusuydu. Gece afişlemeye çıkıp
nin siyasetini yapıyordu. Konferanslar,
duvarları bu bilgiyle donattılar: “Yılda
mitingler düzenliyor, aşırı sağcılara
bir milyon kadın tehlikeyi göze alıyor.
salonun kapısında nöbet tutturuyordu.
Özgür ve yasal kürtaj ne zamana?” Ve
Feministler bu konferanslara müdahale
uzun bir bildiri dağıttılar:
etmiş, “kürtaj oldum!” çığlıkları ara“Yılda bir milyon kadın tek başına
sında kürsüye dana ciğeri fırlatmaktan
çocuk düşürüyor. Bir milyon suçlu mu
çekinmemişlerdi.
var? Fransa’da yılda
1971’in Mart ayınTürkiye’de kürtaj yasal bir milyon kadın kürtaj
da 100 yargıç, dokoluyor, 5 bini ölüyor,
değil
ama
kolaydı,
çünkü
tor, general, amiral,
10-15 bini kısır kalıgebelikten korunma
profesör bir araya
yor. 200 bini sakatlık,
gelip
‘kurumlaşdengesizlik,
hastalık
yollarından
tırılmış
katliam
gibi izler taşıyor. ‘Ahbiriydi.
projesi’ne
karşı
lak’ ile din bize çocuk
bir bildirge yayınErkeklerin tercih ettiği aldırmanın suç oldulayınca
hükümet
ğunu söyleyerek bedeneredeyse tek yoldu
gerilemiş, yasaya
nimize el konduğunu
ilişmekten vazgeçgizlemeye
çalışıyor.
mişti. Oysa İngiltere’de ve Protestan ülSuç olan, kadınları böyle tehlikeleri
kelerde gebelikten korunma özgürleşigöze almaya zorlamaktır. Suç olan, halyordu. 50’li yıllarda icat edilen gebeliği
kın yaşam şartlarıdır. Bedenimiz bizimönleyici hap hakkında Fransız hekimdir. Bugün biz kadınlar, diğer ameliyatleri hâlâ hiçbir eğitim almıyor, Tabip
lar gibi sağlıklı koşullarda uygulanacak
Odası bu alanda doktorlara hiçbir görev
ücretsiz, yasal, özgür kürtaj hakkı istidüşmediğini iddia ediyordu. Ve yalnızyoruz.”
ca parası olan kadınlar yurt dışına gidip
Kürtaj grubu, Güzel Sanatlar genel
istemedikleri gebelikleri sonlandırabilikurulunda Anne Zelensky ile Christine
yor, para bulamayanlar gizliliğin ilkel
Delphy tarafından önerilmiş ve “Yine
şartlarında düşük yapmanın yollarına
mi kürtaj?” itirazlarına rağmen toplanbaşvuruyorlardı. Sakat kalan, hayatını
maya başlamıştı ki Nouvel Observakaybeden çoktu.
teur dergisi kürtaj üstüne bir kadınlar
İşte bu ortamda 5 Nisan 1971 tarihli
bildirgesi fikri ile çıkagelmişti. “Ünlü
Nouvel Observateur dergisi “Kürtaj olisimler toplarsanız basarız” demiş derdum” diyen 343 kadının adını yayınlagi, feminist kadınlar ısrar etmiş “Ünlü,
dı.
ünsüz tüm imzalar yer almalı!”. Öyle
Bunun öncesinde feministler, kadınde oldu. Ünlülerle ilişki için Simone de
lar için yayın yapan ELLE dergisinin örBeauvoir’a gidilmiş ve edebiyat, sahne,
gütlediği kurultayı basmışlar ve mikrosinema dünyasından ünlü kadınların
fonu ele geçirerek insanlara şu soruları
imzaları toplanınca açıklama genel kusormuşlardı: “Hamile kalıp doğurmak
rulda herkesin imzasına açılmış:
istemediğinizde hangisini tercih edersi“Her yıl Fransa’da bir milyon kadın
niz: Şiş mi? Asma dalı mı? Demir, bakürtaj oluyor. Bu kadınlar yasa dışılık
kır, pirinç ya da dikenli tel mi? Yoksa
yüzünden tehlikeli şartlara mahkumlar,
bedeniniz için 2 bin Frank ödeyecek
oysa kürtaj tıbbi şartlarda uygulandımüşteri bulmak mı?”
ğında son derece basit bir ameliyat.
68’den sonra bir araya gelen femiBu bir milyon kadından bahseden yok.
nistler Güzel Sanatlar Akademisi’nde
Onlardan biri olduğumu beyan edetoplantılarını sürdürüyordu; eylemler
rim. Kürtaj olduğumu açıklıyorum.
orada öneriliyor, tartışılıyor, her kafaGebelikten korunma yollarının ve kürtaj
dan bir ses çıkıyor, küçük çalışma grupolmanın özgürleştirilmesini istiyorum.”
larında yazılar yazılıyor, arada sırada
Ve Nouvel Observateur’e kapak olan
bu türden basının ilgisini çeken işler de
343 imza...
kotarılıyordu. Hareketi başlatan farklı
Açıklama bomba tesiri yapıyor. Le
küçük gruplar bir araya gelmiş, bu yıl
Monde olayı ilk sayfadan veriyor, Euro40. yılı kutlanan ünlü “meçhul askerin
pe 1 Radyosu ana haber bülteninde dumeçhul karısı” eylemi yapılmış, Partiyuruyor; resimli mizah dergisi Charlie
sans dergisi “Kadınların Kurtuluşu: Yıl
Hebdo ise merak ediyor: “343 kahpeyi
Sıfir”ı yayınlamıştı. Gebelikten korunkim gebe bıraktı?”
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Tabu konuların başında gelen kürtaj
birden herkesin konuştuğu konu oluveriyor. Ancak herkes tıbbi nedenlerle gebeliği sonlandırmaktan söz ederken feministler “bedenimiz bizimdir” diyorlar.
Daha iyi bir yasa talep etmiyor, yasanın
tamamen kaldırılmasını, özgürleşmeyi
istiyorlar. Kürtaj koşulsuz özgür olmalı
çünkü bedenimiz bizim. Karar ne Papanın, ne devlet Başkanının, ne hekimin,
ne de yargıcın. Karar bedeninde çocuğu
taşıyan kadının. Kürtaj ücretsiz olmalı
çünkü bedenine sahip olma hakkı yalnız parası olan kadınların olamaz.
“Hayatlarını ve kurtuluşlarını” ele
almış kadınlar olarak özgür ve ücretsiz
kürtaj hakkı için sonuna kadar mücadele etmeye kararlılar. Devlete, aileye,
çocuğa değil kendine ait olmak için
mücadele edecekler.
Ve ettiler de…

…39 yıl sonra !
6 Kasım 2010 da Fransa çapında yapılacak “Kürtaj bir haktır!” gösterisi için yayınlanan bildiride şöyle deniyor:
“Bedenine sahip çıkma özgürlüğü 1975
ile 2001 arasında kadınların mücadeleleri
sayesinde gün be gün genişledi.
-1975, Veil Yasasi: Kadınlar kürtaj olma
iznini kazanırlar.
-1982, Kadınlar kürtaj masrafının sosyal sigorta tarafından yüklenilmesini elde
ederler.
-2001, Aubry Yasası: Kadınlar, kürtaj
olabilme süresinin 10 haftadan 12 haftaya
çıkmasını, 18 yaşından küçük kadınlar için
ebeveyn izninin gerekli olmamasını, kürtaj
öncesi ön görüşme zorunluluğunun kaldırılmasını sağlarlar ve gebeliği sonlandırma
tekniğini seçme özgürlüğünü kazanırlar.
Sanılabilirdi ki kürtaj olma hakkı 2001’de gerçekten elde edildi.
Ama hiç de öyle değil! Gerçek
bir kazanım olan 2001 Yasası hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı.
Kimi sağlık kurumları 12 haftalık gebeliği sonlandırmayı kabul etmiyor.
Başkaları reşit olmayanların olmaması için engeller yaratıyor. Kürtaj için
bekleme süresi 3 haftayı bulabiliyor.
1979’dan beri yürürlükte olan, kamu kuruluşlarının gebeliği isteğe bağlı olarak sonlandırma zorunluluğu uygulanmıyor; bu
konuda, hiçbir yaptırım ya da teşvik yok.
Kürtaj uygulamayı kabul eden hekimler emekli olduklarında yerlerine yenileri alınmıyor, böylece kurumlar kürtaj yapmayı sınırlayabiliyorlar.
Sağlık reformu, kürtaj uygulayan merkezleri kapatmayı öngörüyor. Hastanelerin özelleştirilmesinin sonucu olarak kurumlar isteğe bağlı gebelik sonlandırmayı sınırlamaya ya da tamamen durdurmaya itiliyorlar.
Bu siyaset kadınların bedenine sahip çıkma özgürlüğünü geriletiyor.
Bunu kabul edemeyiz.
6 Kasım Cumartesi Paris’e!”

“Özel olan politiktir!”*

Hareketin hızını yitirmesinin sorumlusu “ahlakçılık” değildir; sorun iki farklı düzeyin birbirine
indirgenmesidir. İnsanın hemen şimdi, kendisinin gerçekleştirebileceği ve sorumlusu olduğu
değişiklikler olduğu gibi, bir de kendisinin gerçekleştiremeyeceği değişimler vardır

C

Christine Delphy

hristine Delphy’nin, 1988 yılında kendisiyle yapılan bir
söyleşide, feminist hareketin
günümüzde hızını yitirmiş
olmasının nedenlerine ilişkin bir soruya verdiği yanıttan bir bölüm… “Le
patriarcat: une oppression spécifique”
başlıklı söyleşiden, L’ennemi principal
2: Penser le genre, (Éditions Syllepse,
2001) içinde.

dışına çıkma ütopyası, örnek topluluklar
kurma politikasıydı. Bütün bu görüngüler şunu dile getiriyordu: “Yaşamı; değişim daha sonranın, devrim sonrasının işi
diyen komünist partilerden farklı bir biçimde değiştirmek istiyoruz.” Şöyle deniyordu: “Devrimi hemen şimdi yapmak
istiyoruz ve şimdiden başlayarak ne yapabilirsek yapmak istiyoruz.” Feministlerin sloganı olan “özel olan politiktir”in
böyle bir veçhesi de vardı.
Burada bir çelişki var; çünkü feminist
ütopya son derece iddialı olduğu halde,
hemen şimdi yapılabileceklerin bir sınırı
vardır. Radikal feminizmin hedefi, cinsiyet sınıflarının olmadığı bir dünyadır.
Cinsiyet sınıflarını ortadan kaldırmaktan
söz ettiğimizde bireylerin fiziksel olarak
yok edilmesini kast etmiyoruz tabii ki.

Tümüyle öznel bir tahlil olmakla birlikte, zaman zaman bana öyle geliyor
ki feminist hareketin kendisinde, varsayımlarında bir çelişki vardı. “Özel olan
politiktir” demek iyiydi, hoştu, ama bu
aynı zamanda her kadın için yaşamını
hemen şimdi dönüştürme
yükümlülüğü anlamına
Fotoğraf: Laleper Aytek
da geliyordu. Ne var ki,
çoğu kez böyle bir imkan
yoktu, ya da gerçekleştirilmesi güç bir yükümlülük söz konusuydu.
“Özel olan politiktir”in
iki temel veçhesi vardır.
Bunlardan birisi tümüyle
teoriktir ve kabaca, kamusal/özel, toplumsal/
toplumsal olmayan bölünmesinin baştan aşağı
yapay olduğunu ortaya
koyar. Yaşamı “kamusal” ve “özel” arasında
bölüştürmenin kendisi
zaten toplumsal bir bölSınıfsız bir toplumdan söz ettiğimizde
medir. Bu slogan, örneğin aile içindeki
nasıl kapitalistlerin fiziksel olarak yok
ilişkilerin politik ilişkiler olduğu, ailenin
edilmesini değil de proleterlerin kapitapolitik bir topluluk olduğu anlamına gelistler tarafından sömürülmemesini kast
liyordu. Cinsiyetler arasındaki aşk ilişkiediyorsak, aynı şekilde cinsiyetsiz bir
leri denen ilişkiler toplumsal olarak inşa
toplum da insanların ne hadım edilmesi,
edilmiş ilişkilerdi. Doğal düzenin bir
ne de yok edilmesi anlamına gelir; kast
parçası olarak görülen bir yığın ilişkiyi
edilen cinsiyetler arasındaki ayırımın
politik tahlile dahil etmenin bir yoluydu
toplumsal bir anlamnını kalmamasıdır.
bu slogan. Sloganın bu veçhesi, teoriÖyleyse, uzun vadeli olduğu çok açık
de gerçek anlamıyla bir devrimdir ama
olan
bu ütopyayı; hem geleneksel solun,
politik strateji açısından çok önemli bir
devrimi
beklerken herkes gibi yaşanuzantısı yoktur.
dığı ve bu ütopyadaki yarınların bizim
“Özel olan politiktir” sloganının diğer
için değil küçük çocuklar için olduğunu
veçhesi 1960ların bağlamına göndermeima eden politikasını reddeden, hem de
de bulunur. O dönemde politik taleplekendi içinde yaşamı hemen şimdi değişrin pek çoğu, 68’in sloganı olan “Hayatı
tirme kaygısını dile getiren “özel olan
şimdi değiştirin” ya da “Hemen değişin”
politiktir” sloganıyla bağlantılı olarak
şeklinde ifade ediliyordu ve bunların sodüşündüğümüzde bir çelişkiye toslarız.
nuçları, kırsal yaşama dönme, toplumun

Bir yandan gerçekten radikal bir ütopyamız, birçok toplumsal dönüşümü gerektiren bir hedefimiz var demektir, öte
yandan da hemen şimdi değişme gerekliliğini önümüze koyuyoruzdur. İşte bu
noktada şöyle bir çelişkiye çarptık diye
düşünüyorum: Pek çok kadın, örneğin
ailenin patriyarkal bir toplumun ürünü
olduğunu zihinsel olarak kavrayabiliyordu; bir yandan bugünkü yaşamında,
hemen şimdi, duygusal ilişkiler kurmayı arzularken, bir aile içinde yaşamakla
patriyarkal bir toplumun mevcut biçimiyle ayakta kalmasına yardım ettiğini
görebiliyordu. Ancak kadınların önlerinde çok büyük seçim imkanları yoktur: O
duygusal yaşama sahip olmak için çift
yaşamına, aile bağlamına, girmek zorunda kaldılar.
Bana öyle geliyor ki,
bazı şeyleri kendi yaşamımız boyunca gerçekleştiremeyeceğimizi,
bu değişimlerin sadece
kişisel irade ve cesaret
değil, doğrudan etkileyemeyeceğimiz toplumsal
dönüşümler gerektirdiğini daha kolay kabul etseydik; bir yandan uzun
vadede toplumu radikal
olarak değiştirme hedefini korumaya devam ederken bir yandan da belli
bir yaşam biçimi sürdürüyor olmayı daha kolay
kabullenebilirdik. Bana
kalırsa, (feminist) hareketin sorunu, her bir kadının yaşamında mümkün olabilecek değişimle uzun
vadeli değişim arasındaki mesafeyi yeterince değerlendirememiş olmak. Dolayısıyla da, bence, şöyle oldu: Pek çok
kadın, kendi yaşamında değişemediğini
görünce, “En iyisi genel olarak feminist
ütopyadan vazgeçeyim; aksi takdirde
kendimle çelişeceğim, çünkü feminizm
söylediğim gibi davranmamı gerektiriyor” diye düşündü.
Bu tür bir feminizm anlayışını, şahsen ben hiçbir zaman benimsemedim
ve çok da tehlikeli bulurum. Hiç kuşku
yok ki, bir hareket sadece bir ütopyadan
ibaret değildir; bir hareket belli bir adanmışlığı ve nihayetinde kimi kişisel özverileri gerektirir.
Ne var ki, feminizme bir ahlaka döfeminist
politika
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nüştüğü suçlaması da yöneltilmiştir.
“Feminizm ahlakçı oldu” denmiştir. Ancak asıl, politik bir hareketin bir ahlakı
olmaması talihsizlik olurdu. Kaçınılmaz
olarak bir ahlakı olacaktır. Başka şeylerin yanı sıra, bir ahlaka sahip olmak için
vardır bir hareket. Topluma ilişkin belli
bir tahlil yapıldığında, bu tahlilden belli
sömürü ve ezilme anlayışları; neyin iyi
neyin kötü olduğuna, nasıl davranmak
gerektiğine ilişkin düşünceler, kısacası
bir ahlak türer. Daha feministçe ya da
daha az feministçe davranma biçimleri
vardır; bundan kaçamayız. “Feminizm
yeni normlar oluşturuyor” denmiştir.
Tabii ki oluşturacak! Normlar olmadan
olmaz. Eski normları reddettiğiniz anda
yeni normlar oluşturmaya başlarsınız.
Mutlak bir özgürlüğe sahip olunabileceği düşüncesi tümüyle saçmadır. Bunun
da çok açık bir nedeni vardır; davranışlarımızın bir içeriği olması gerekir: Şuraya gitmiyorsam, oraya gidiyorumdur;
hiçbir yerde olamam. Nasıl olursa olsun,
davranılamaz, çünkü “nasıl olursa olsun”
diye bir şey yoktur. Ya bu biçimde, ya şu
biçimde, ya da bir üçüncü biçimde davranılır, ama “hiçlik” içinde olunamaz.
Bu yüzden de hareketin hızını yitirmesinin sorumlusu “ahlakçılık” değildir;
sorun iki farklı düzeyin birbirine indirgenmesidir. İnsanın hemen şimdi, kendisinin gerçekleştirebileceği ve sorumlusu
olduğu değişiklikler olduğu gibi, bir de
kendisinin gerçekleştiremeyeceği değişimler vardır. Hatta daha da ileri gidip
şunu diyebilirim: Bu ikinci türden deği-

şimleri gerçekleştirebileceğinizi hayal
ettiğinizde sonu yenilgi olacak bir perspektifi benimsemişsiniz demektir.
Çünkü bu durumda yapının önemini
hesaba katmıyorsunuzdur. Pek çok feministin, hareketteki pek çok kadının durumunda şöyle olduğunu düşünüyorum:
Bu kadınlar, bir yandan “bu, toplumun
hatası” diye düşünürken ve kadınların şu
ya da bu durumda olmalarına yol açan
toplumsal yapıları tahlil etmeye çalışırken, bir yandan da kırsal komünlerde
yaşamaya giden gençlerin ütopyalarını
biraz andıran, son derece volontarist düşüncelere sahiptiler. Toplumun “dışına
çıkmanın” mümkün olduğuna, bireysel
olarak her şeyin değiştirilebileceğine
inanıyorlardı.
Feminizm içinde, aynı bireyin eşzamanlı olarak savunabileceği iki çelişik
akım mevcuttu: Hem son derece kısıtlayıcı toplumsal yapıların olduğu düşüncesi, hem de “yapılması gereken tek
şey”in belli bir şeyi yapmaya son vermek olduğu düşüncesi. Bu düşünce, insanların istedikleri için evlendiklerini ya
da istedikleri için şu ya da bu mesleği ifa
ettiklerini ileri süren egemen ideolojinin
eline oynamaktadır.
Determinizmin rolünü doğru değerlendirmek her zaman bir sorundur:
Fazla determinist bir sistem benimsendiğimizde artık bir ahlakımız kalmaz;
bireysel düzlemde değişiklik yapmanın
mümkün olmadığına inanan geleneksel
militanlara benzeriz. Ancak fazla az determinist bir tahlile sahipsek, o zaman

da, tek başımıza değiştirebileceklerimizle değiştiremeyeceklerimiz arasında
bir ayırım yapamayız. Örneğin aklıma
“kadınlar bir evlenmekten vazgeçseler”
diyen kadınlar geliyor. Bu kadınlar, tıpkı egemen ideolojinin ileri sürdüğü gibi,
kadınların istedikleri için evlendiklerini
düşünüyorlardı. Kuşkusuz bu bir anlamda doğrudur. Günümüzde bizim toplumumuzda herhangi bir kadının zorla evlendirildiğine pek rastlanmaz.
Gerçekten beceremediğimiz şey -ki
sosyolojinin yüz yıldır başaramadığı
şeyi neden feminist hareketin yapabilmesi gerektiğini de hiç anlamış değilim- bir bireyin sahip olduğu manevra
alanını kesin bir biçimde belirlemekti.
Bireylere göre değişen bir manevra payı
vardır; bunu reddetmek, ahlaki farklılıklar da dahil olmak üzere bireysel farklılıkları reddetmek anlamına gelir; bazı
insanlar diğerlerinden daha cesurdurlar;
bunu reddetmek saçma olur. Ancak; ahlaki vasıfların uygulanabileceği alanın
sınırları da vardır. İşte bu alan bireysel
manevra alanını, bireyin eyleminin değiştirebileceği alanı oluşturur. Diğer
hareketler gibi, feminist hareket de iki
kutup arasında gidip gelmiştir: determinizm kutbuyla bireysel özgürlük kutbu
arasında. Bana kalırsa, pek çok kadının
kendi yaşamlarında bazı şeyleri değiştiremediklerini gördükleri için bunların
uzun vadede de değişmeyeceği ve ütopyalarında yanılmış oldukları sonucuna
varmış olması çok hüzün vericidir.
*
Çeviren: Gülnur Acar Savran

Sosyalist Feminist Kolektif iki yaşında!
Beş ay süren yoğun bir tartışma sürecinin sonunda gerçekleşen 1. Sosyalist Feminist Kamp sonrası, 2 Kasım 2008
tarihinde Beyoğlu Tel Sokak’taki mekanımızın açılışıyla
birlikte kuruluşunu ilan ettiğimiz Sosyalist Feminist Kolektif, ikinci yaşını kutluyor. Hatırlayacağınız gibi Sosyalist
Feminist Kolektif, “... kadınların kurtuluşu ancak, devrimci bir dönüşümle, yani emek/üretim, cinsellik/beden ve
aile alanlarındaki bütünsel altüst oluşlarla mümkündür...
Feminizm kadınlar adına politika yapmak değil, kadınlar
olarak birlikte politika yapmanın, kendimizi politik bir kolektif özne olarak kurmanın ideolojisi ve politikasıdır. Bu
yüzden de, birlikte çoğalmamıza olanak tanıyan örgütlenmelere ihtiyacımız var” şiarı ile yola çıkmıştı.
Sosyalist Feminist Kolektif olarak iki yüz civarında kadınla birlikte İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Eskişehir illerinde örgütlenerek yolumuza devam ediyoruz. Hâlâ
emekleme dönemindeyiz. Feminist dostlarımızdan güç almaya ve esas faaliyetimizi birlikte oluşturmaya çaba gösteriyoruz. Tıpkı bizleri SFK olarak örgütlemeye götüren
süreçte olduğu gibi; yani Novamed, SSGSS, Vesikalılar
kampanyalarında olduğu gibi, SFK kurulduktan sonra da,
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farklı eğilimlerdeki feministlerle birlikte yürümeye, birlikte
kampanyalar örmeye gayret ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu
yana, feministlerin 2009 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediyesi başkanlığı için “bağımsız feminist başkan ve kadın
dostu kent istiyoruz” kampanyasına aktif olarak katıldık.
‘Haksız tahrik indirimi’ uygulamasına karşı pek çok davayı takip ettik. ‘Barış için Kadın Girişimi’ platformunun
aktif bir bileşeni olarak yükselen milliyetçiliğe karşı barışın sesini yükseltmeye çalıştık. Halen devam eden “Kadın
cinayetlerine karşı isyandayız” kampanyası çerçevesinde
kadına yönelik erkek şiddetine, tacize ve tecavüze karşı
mücadele eden platformun içerisinde yer alıyor, kadınların
ücretli ve ücretsiz emeği üzerindeki erkek egemen kapitalist tahakküme karşı da “Erkeklerden alacaklıyız” başlığı
altında faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Düzenli aralıklarla çıkarttığımız Feminist Politika dergisine son sekiz aydır Mutfak Cadıları bültenini de ekledik.
Sosyalist Feminist Kolektif olarak faaliyetlerimizi sürdürebilmek için, kendi içimizde dayanışma ağları oluşturup, organizasyonlar yapıyor ve iki yıldır devletten, sermayeden
ve erkeklerden “tam bağımsız” olmaya devam ediyoruz.

Fırsat eşitliği değil, durum eşitliği için

Pozitif ayrımcılık!

Pozitif ayrımcılık, adeta tek başına siyasette cinsiyet kotasına, daha da özgül olarak
parlamento seçimlerine sıkıştırılıyor. Siyasal partilerde, parlamentolarda, bakanlıklarda
artan kadın varlığı, diğer alanlarda pozitif ayrımcılığın geri çekilmesiyle el ele gidiyor
Fatoş Hacıvelioğlu
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Kuzey
Amerika’da (ABD’de) siyahların dışlanmışlık ve
ayrımcılığa karşı talepleri ile temelleri
atılmış olan ve hemen ardından kadınların talebine dönüşen “pozitif ayrımcılık”, Türkiye’de kadınlar için 80’li
yıllarda konuşulmaya başlandı.
Ancak bunun bir talep olarak sunulması için daha zamana ihtiyaç
olacaktı. 90’lı yıllara gelindiğindeyse, pozitif ayrımcılık talebinin
içeriği bütün dünyada tarihsel
bağlamından ve bütünselliğinden
koparılarak, sadece siyasette kota
ve anayasal anlamda eşitlik çerçevesine sıkıştırılmaya başlandı.
Türkiye’de de aynı dönemde,
parlamentoda kadın milletvekillerinin azlığı üzerinden bir dizi
kampanya başlatıldı. Ve artık
öyle bir noktaya gelindi ki, bugün
TÜSİAD gibi sermaye kuruluşları dahi kadınlara siyasette kotayı
savunur oldu. Bugün birçok Avrupa ülkesinde ve güney yarım
kürede yer alan ülkelerde de bu
çerçevede kadın erkek eşitliğini
sağlamaya yönelik ve çoğunlukla
soyut düzlemde kalan düzenlemeler mevcut.

de kimi zaman anayasal düzeyde, kimi
zaman seçim kanunu düzeyinde, parlamento seçimlerinde cinsiyet kotası uygulanıyor. 90’lı yıllardan bu yana yükseltilen siyasette kota talepleri sonucunda parlamentolara yansıyan oran yüzde
50’lere ulaştı. Buna karşılık en üstten en
alt kademeye kadar Türkiye’ye baktığı-

Parlamentoya sıkıştırılmış
pozitif ayrımcılık
Kadınların siyasetten dışlanmasına karşı pozitif ayrımcılık
temelinde özel ve somut önlemler geliştirilmesinin gerekli
olduğu kuşku götürmez. Soyut
bir eşitlik anlayışı ile kadınların
nüfustaki sayısı oranında temsiline indirgenmeyen; kadınların
bir toplumsal grup oluşturduğu
ve politik olarak kurulabilecek ortak
çıkarları olduğu bilincinden hareketle,
kendi belirledikleri temsilciler tarafından somut bir program dahilinde temsil
edilmeleri feministler açısından büyük
önem taşıyor.
Dünya genelinde siyasette kota talebi hızla yayılıyor ve 40’tan fazla ülke-

mızda durum son derece vahim. Örneğin parlamentodaki kadın oranı yüzde
10 bile değil. Bakanlıklardaki 96 genel
müdürden sadece 8’i kadın. Başbakanlık ve bakanlıklarda bulunan müsteşarlardan hiçbirisi, hiçbir bölge müdürü,
hiçbir KİT genel müdürü kadın değil. 81
ilde bir tane bile kadın vali yok. Maliye

Teftiş Kurulu’na 131 yıldır bir tek kadın
dahi alınmamış. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, devletteki 8 bin
284 üst düzey yöneticinin 7 bin 713’ü
erkek, 571’i ise kadın. Yerel yönetim organlarında (belediyeler, il genel meclisleri) ise kadınların oranı sadece yüzde 1.
Devlet dışında, özellikle sisteme muhalif
görünen kesimlerde de durum pek
iç açıcı değil. Tüm işçi ve kamu
emekçisi sendikalarında, demokratik kitle örgütlerinde, meslek
odalarında da yönetim kurullarında ve diğer organlarda kadınlar
yok denecek kadar az. Kısacası
toplumsal cinsiyete dayalı erkek
egemen iş bölümü her kademede
varlığını sürdürüyor. Bu nedenle kadınların siyasetten dışlanma
mekanizmalarını ifşa eder ve bu
dışlanmaya karşı itirazımızı dillendirirken bir yandan da kadınlar
için siyasi sürecin her aşamasında
kota ve bu kotayı kullanılabilir
hale getirecek tamamlayıcı pozitif ayırımcı önlemler talep etmeyi
sürdürmek, Türkiye’de yakıcılığını korumakta.
Ne var ki siyasette kota uygulamalarının yaygınlaştığı ülkelerde, özellikle de AB ülkelerinde
ilgi çekici bir nokta var: Siyasette
kota uygulamalarının çarpıcı bir
oranda artmasına karşılık, çalışma
yaşamında ve istihdamda kota, giderek geriye itilmekte. Pozitif ayrımcılık adeta tek başına siyasette
cinsiyet kotasına, daha da özgül
olarak parlamento seçimlerine
sıkıştırılıyor. Siyasal partilerde,
parlamentolarda, bakanlıklarda
artan kadın varlığı, diğer alanlarda pozitif ayrımcılığın geri çekilmesiyle el ele gidiyor. Bu konuda
Türkiye Batı ülkelerini yakalamış
durumda: SSGSS ile birlikte kadınlar
için erken emeklilik hakkı geri alınırken, çeşitli istihdam paketleri ve genelgeleriyle, yine başka ülkelerde de olduğu gibi kadınlar için ağır işler ve gece
vardiyasıyla ilgili yürürlükte olan kimi
koruyucu yasalar geri çekiliyor. Kadın
istihdamı, bir fırsat eşitliği meselesi
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olarak görülüyor ve sorun bu çerçevede
‘çözülmeye’ çalışılıyor.
AB, çalışma yaşamında ve istihdamda bağlayıcı kararlar alırken de elbette
kadınları değil, Avrupa’nın yaşlanan ve
atıl duruma düşen iş gücüne taze kan getirmek ve ucuz iş gücü takviyesi düşüncesiyle hareket ediyor. İstihdamın genişlemesi politikasında özellikle kadınların
yoğun olduğu alanlardan başlayarak
esnekleştirme politikaları hayata geçiriliyor. Bu durum da, iş gücüne katılımda
kadın ve erkek arasındaki rekabeti artırıyor, kadınlara yönelik erken emeklilik
gibi özel koruyucu önlemlerden tek tek
vazgeçilmesi ve bireysel kurtuluşun öne
çıkarılması sonucunu getiriyor.

Sermayenin yeni politikası:
uyumlulaştırma
Kadınları evdeki bakım yükünden
özgürleştirecek ve güvenceli, tam ücretlerle çalışmalarına imkan verecek bir
istihdam politikası, kaçınılmaz olarak
kadınlara örneğin teknik beceri kurslarında, yüksek ücretli ‘erkek işleri’nde
kotalar getirmek zorundadır. Oysa günümüzde yaygın olan ve AB ülkelerinde tipik örneğini gördüğümüz anlayış,
kadınların esnek çalışma biçimleriyle
istihdama katılımının sağlanması ve bakım yüklerinin ancak bu esnek çalışma
biçimi için gerektiği kadar azaltılması: Aile ve iş yaşamını uyumlulaştırma
politikalarında ev içindeki cinsiyetçi
iş bölümü büyük ölçüde aynı kalıyor.
Soyut eşitlik anlayışı ile, erkek kriter
olarak alınıyor ve aslında kadının durumunu erkek yaşamına ‘uyumlu’ hale
getirme politikaları uygulanıyor. Avrupa Komisyonu’nca fırsat eşitliği konusunda yapılan bir açıklamada, “Fırsat
eşitliği kavramı, kadınların katkılarına
da erkeklerinki kadar değer veren ve
de mesleki ve ailevi görevler arasındaki
dengeyi gözeten bir toplumsal yeniden
yapılanmanın anahtarıdır” deniliyor.
Erkelerin emeği ‘gerçek emek’ olarak
ele alınıp, ‘ailevi görevler’ adı altında
kadınların bakım görevleri ile mesleki

Kadınları evdeki bakım
yükünden özgürleştirecek
ve güvenceli, tam ücretlerle
çalışmalarına imkan verecek
bir istihdam politikası,
kaçınılmaz olarak kadınlara
örneğin teknik beceri
kurslarında, yüksek ücretli
‘erkek işleri’nde kotalar
getirmek zorundadır
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Kadınlar için ekonomik adalet
Eşit iş, iyi çocuk bakımı
görevleri arasında denge kurulmaya çalışılıyor.
Bırakalım karşılıksız emek konusunda özel önlemler alınmasını, hem evde
hem işte çalışmamızın uyumlulaştırılması politikasıyla ev içi emeğimiz her
fırsatta görevimiz olarak hatırlatılıyor.
Örneğin 1992 yılında Avrupa Bakanlar
Konseyi tarafından çıkartılan “Hamile,
Yeni Doğum Yapmış ve Emzikli Kadınların Korunması” direktifi ile kadının iş
yaşamındaki yerinin korunması, kadının
iş ve aile yaşamının uyumlulaştırılması,
çalışan anne ve anne adaylarının statülerinin belirlenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.
Başka bir örnekte, evlat edinilen bir
çocuğun yeni ailesine alışma koşullarının yeni doğan bir çocuğun koşulları
ile özdeşleştirilebileceğinden hareketle,
Adalet Divanı çocuk evlat edinen ailelerde yalnızca anneye özgü olmak üzere 3 aylık izni eşit uygulama ilkesine
aykırı bulmamıştır. Sadece anneye ait
izin ile bakım emeğini kadınların sırtına yükleyen anlayış sağlamlaştırılıyor.
Adalet Divanı’na yansıyan davalardan
en çok başvurunun çalışma yaşamında
kadın-erkek eşitliği konusunda, özellikle de işe alınma ve çalışma koşullarındaki eşitsizlikle ilgili olduğu yapılan
istatistiklerde ortaya çıkıyor. Daha ücret
eşitliğinin ve işe alımda eşitliğin bile
sağlanamadığı bir AB’den, bunların da
ötesinde sosyal haklar ve kadın istihdamı, şiddet, cinsiyetçi iş bölümü gibi
alanlarda pozitif ayrımcılık beklemek
hayal gibi görünüyor.

Cinsiyetçi iş bölümünü zayıflatmak için pozitif ayrımcılık
Kadın istihdamı meselesinin ev içi
emekten soyutlanmış bir biçimde çö-

zülemeyeceği açık. Kadınlar ezildikleri, bakım emeği yükünü taşıdıkları ve
emeklerine erkekler tarafından el konulduğu için istihdama katılamazken, bunları göz ardı eden bir kadın istihdamı
programı çıkarıldığında, soyut bir fırsat
eşitliği anlayışından öteye gidilemiyor.
Tıpkı, 25 Mayıs 2010 tarihli “Kadın
İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” başlıklı başbakanlık genelgesinde olduğu gibi. Oysa bizim soyut eşitliği aşan pozitif ayrımcı,
somut durum eşitliğini sağlayabilecek
sahici taleplerimiz var. Örneğin kadınların ücretli/ücretsiz emek kıskancından
kurtulması için tam zamanlı ev kadınlarına 50 yaşında emeklilik hakkı; bütün
kadınlara babadan ve kocadan bağımsız
sağlık güvencesi ve barınma hakkı; kadınları ücretli iş gücüne dahil edebilecek, kreş ve her türden kamusal bakım
hizmeti; beceri kurslarında özellikle de
teknik işler için kadınlar için kota; iş
gücü piyasasında eşdeğer işe eşit ücret
ve işsiz kaldığımız dönemlere ilişkin

Bırakalım karşılıksız emek
konusunda özel önlemler
alınmasını, hem evde
hem işte çalışmamızın
uyumlulaştırılması
politikasıyla ev içi emeğimiz
her fırsatta görevimiz
olarak hatırlatılıyor
süresiz işsizlik ödeneği gibi…
Kadınlar ücretli çalışmak istiyor,
ama ne pahasına olursa olsun, hangi biçimde olursa olsun değil. Hem iş gücü
piyasasındaki yatay ve dikey ayrımcılığı, hem de kadının aileye ve erkeklere
bağımlılığını zayıflatan politikalara ihtiyacımız var. Meclislerde ne kadar çok
kadın olursa olsun, istihdam politikaları
pozitif ayırımcılığı tümden yadsıyarak,
geçmiş yüzyılların liberalizminden mülhem bir fırsat eşitliğine hapsolduğu sürece bu isteğimizin gerçekleşmesi pek
mümkün görünmüyor.
__________________________
Kaynaklar:
Acar-Savran, Gülnur, “AB’nin toplumsal cinsiyet
politikaları”, Birikim 204 (Nisan 2006).
Acar-Savran, Gülnur, “Kadın istihdamı fırsat
eşitliği meselesi mi?”, Amargi 18 (Güz 2010).
Mutfak Cadıları, “Nasıl Bir İstihdam İstiyoruz?”,
Sosyalist Feminist Kolektif bülteni, Mayıs 2010.
Kaynak: http://www.bpw-turkey.org/eklentiler/
avrupabirligivekadin.doc.
Kaynak: http://www.t24.com.tr/content/authors.
aspx?article=2079&author=24
“Kadına 131 yıldır geçit vermeyen devlet kurumu var”.

Türkiye’de kadın üzerinden
koparılan siyasi skandallar

Kadınların siyasi arenada var olabilmek için ‘erkek gibi olmak’, birinci derece yakını
erkeklerden ve/veya aynı safta olduğu erkek siyasetçilerden destek almak zorunda
bırakıldığını söylemek hiç de yanlış olmaz

R

Tuğba Özay Baki

eferandum sonrası, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun
oy kullanamaması üzerine
yazılıp çizilirken, gazetelerde -belki de- en dikkat çeken haberse,
Nesrin Baytok’un “Baykal’ın kütüğünü
bile ben kontrol ederdim!” beyanıydı.
Nesrin Hanım’ın muhtemelen Baykal’ın
Özel Kalem Müdürlüğü’nü yaptığı döneme atıfla, mensubu olduğu partinin
üyelerine yönelttiği bu eleştiri, haberin
yayımlandığı yerlerde okurların ‘belden
aşağı vuran’ cinsiyetçi yorumlarına hedef oldu.1
Siyasi iktidar mücadelesinin erkek
tahakkümü altındaki bir alanda yürüdüğü gerçeğinden yola çıkıldığında, bu
tahakkümü içselleştirmek zorunda bırakılan kadınların siyasi arenada var olabilmek için ‘erkek gibi olmak’,
birinci derece yakını erkeklerden
(koca, baba, oğul, erkek kardeş
vb) ve/veya aynı safta olduğu erkek siyasetçilerden destek almak
zorunda bırakıldığını söylemek
hiç de yanlış olmaz.
Referandumdan sadece beş ay
önce CHP’nin -neredeyse- ölümüne kadar genel başkanlığını garantilemiş hissi veren lideri, kamuoyunda “video seks skandalı” olarak adlandırılan görüntüler nedeniyle istifa
etmişti.
Benzerlerinde olduğu gibi, bu ‘skandal yaratan görüntülerin’ kamuoyuna
servis edilmesinde amaç siyasi hesaplar
olsa da, nesnesi ‘kadın’dı. Bir yandan
mahremiyetin önemi kutsanırken, öte
yandan kadın cinselliği hedef alınarak
‘günahsız Adem’lerden birine yasak elmayı yediren ‘fettan Havva’nın yüzünden çizilen karizma, kaybedilen koltuk
sonucu doğan mağduriyet tartışıldı.
Türkiye’de kadın üzerinden yürüyen
siyasi skandallardan birkaçına göz atacak olursak2:
• Adnan Menderes’in Ayhan Aydan ve Suzan Sözen ile yaşadığı aşklar ki, Ayhan Aydan’ın Yassıada’da
“Bebek Davası” olarak görülen du-

ruşmada hakime söylediği “Ben bu
beyefendiyi sevdim hakim bey, siz
sevginin ne olduğunu bilir misiniz?”
sözleri tarihe geçmiştir. Kamuoyu
için, Menderes’in eşi Berin Hanım
aldatılan ancak sessiz kalarak asaletini koruyan namuslu eş, Ayhan
Aydan duygularının esiri olan kadın,
Suzan Sözen de Bitlis’e tayin edilen
kocasının İstanbul’da kalabilmesi
için Menderes’le ilişki kurduğunu
söyleyen kadındır.
• İçişleri Bakanı Hasan Fehmi
Güneş’in Aynur Aydan ile aşkının taraflarıysa, “Türk halkından özür diliyorum” diyerek istifa eden ‘mağdur
bakan’ ve ‘Bakan düşüren kadın’ olarak sıfatlandırılan Aynur Aydan’dır.
Güneş’in eşi ise Berin Menderes
gibi sessizlik içinde tema-

yüllere sadık kalmış kadındır. (1979)
• Devlet Bakanı Metin Musaoğlu gönlünü bir öğretmene kaptırır.
Basına yansıyan aşk söylentilerinin
artması üzerine, Bakan Musaoğlu öğretmen sevgilisi Sevil Vural’ı
evine kuma olarak getirir. Eşi Nurşin Hanım ve Sevil Vural’le birlikte
yaşamaya başlar. O dönemde her nedense olay basında fazla yer almaz,
unutulup gider. (1980)
• Samsun Milletvekili İlyas Aktaş aşk yaşadığı sekreteri tarafından
bacağından vurulunca ortaya çıkan
skandal yüzünden siyasi hayatı sona
ererek ‘mağdur’ olmuş, sekreter Fatma A. ‘vekil vuran kadın’ olarak kayıtlara geçmiştir.

Kadın üzerinden kopan siyasi skandallarda aşk yaşanılan ‘olay kadınlar’
birer cinsel objeye indirgenirken, aldatılan eşler ise namuslu/hanımefendi sıfatlandırmasıyla cinselliği örtülüp yok
sayılarak, ‘kutsal aile’nin cefakar bekçileri olmaya zorlanmaktadır.
“Kişisel hayat’ın bekçileri kadınlar,
toplumun sırtından atmak istediği ama
birileri tarafından bağrına basılması
gereken bütün değerler için bir tür boşaltma yeri haline gelir. (…) Kadınlar
bu değerleri bireysel olarak, toplum için
taşıdıkları sürece toplumsal olarak işleme sokulmaları gerekmez….
Cinsel obje olarak her zaman ön sıralarda kullanılan kadın, medyanın da
en önemli malzemesidir. Gerçekte daha
adil bir toplumun oluşması için ayrımcılık, ikiyüzlülük ve dar kafalılıkla
mücadele etmede, siyasi yozlaşma ve
ortak düzenbazlıklarla savaşmada
olumlu yönünün öne çıkması gereken basın da, mali kaynak olarak
cinselliğini kullandığı kadını hedef
seçmiştir.
Medyada kadının sunuluş biçimi, yeni yüzyılda kadına bakış,
toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadının konumu, kadının siyasal
yaşamdaki konumu, siyasal yaşama katılım şekli incelendiğinde, nasıl bir simgesel varlık, medya ve
siyasal yapı için ‘meta’ haline geldiğini
yakından görmek mümkündür.”3
Patriyarkal kapitalizmin her alanda metalaştırdığı kadın bedeni, politik
alanda da araçsallaştırılıyor.
Özel olanı politikleştirme mücadelesinin bir parçası olan siyasi alandaki
eril baskı ve tahakkümü görebilmek için
daha kaç skandala tanıklık etmemiz gerekiyor?
__________________________

http://www.turktime.com/haber/Baykal-inKutugunu-Ben-Kontrol-Ederdim/107838
2
http://www.gaste24.com/Haber/Guncel/
13052010/Siyasi-tarihimizin-olay-yaratanasklari-OZEL.php.
3
Doç Dr.Neriman Saygılı, Girne Amerikan
Üniversitesi İletişim Fakültesi (http://cws.
emu.edu.tr/en/conferences/2nd_int/pdf/Neriman%20Saygili.pdf )
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Bebekli tatil

KADINLIK HALLERİ

Bu kadınlar böyle tek başlarına çıktıkları uzak tatilleri ballandıra ballandıra anlattıkça içimi bir
‘haset’ kaplıyor. ‘Kıskançlıktan’ kuduruyorum. Ben de tek başıma tatile çıkmak istiyorum…
Hatice Ödemiş

M

evsimler birbirini kovaladı ve yaz geldi. Herkes
tatile çıkıyor. Hatta bir
kısmımız çoktan gidip
geldi. Onların güzel tatil anıları, benim
bu sıcaklarda diş çıkarmaya çalışan sekiz aylık bir bebeğim var. Nurtopu gibi.
Bu kadınlar böyle tek başlarına çıktıkları uzak tatilleri ballandıra ballandıra anlattıkça içimi bir ‘haset’ kaplıyor. ‘Kıskançlıktan’ kuduruyorum. Ben de tek
başıma tatile çıkmak istiyorum… Tek
başına tatil? Bebek küçük, diş çıkarıyor,
üstelik hâlâ emziriyorum… Mümkün
değil. Hep beraber tatil? Evet ama nasıl
olacak bebekle? Endişeliyim.
Gözümün önüne gelen güzel uçsuz
bucaksız deniz, buz gibi bir kokteyl hayali, dişleri kaşındığı için oturduğumuz
koltuğun ahşap kollarını kemirmeye
çalışan oğlum Rüzgâr’ın gerçekliğinde kayboluyor. Arkadaşım “Dişleri kaşındığı için değil, karnı acıktığı için
kemiriyor çocuk” diye espri yapıyor.
Gülüyoruz. “Sen de yap da görelim”
diyorum. “Gör hanyayı konyayı” diye
ekliyorum içimden. Evet ne diyordum?
Tatil mi?
Sonunda yemekle filan uğraşamayacağımızı düşünerek otel tatiline karar
veriyoruz, bir kaç arkadaşla birlikte,
hem de hiç sevmediğimiz şu ‘her şey
dahil’ otellerden birine… Olsun. Denize
gireceğim. Denizde sırt üstü yatacağım.
Karadan uzaklaşacağım. Bir an için her
şeyi unutacağım... Heyecanlanıyorum.
Birden doğum kilolarımın hâlâ beni
terketmediği geliyor aklıma. Ah evet
ne giyeceğim bu arada? Eski bikinilerim olmuyor. Alışverişe gidiyoruz. Ben
deneme kabininde seçtiğim bikinileri
deneyip deneyip “Of bu da olmadı ya”
diye ağlama kıvamına gelmişken, kocamın beni teselli etmek adına 1960’ların
modasını andıran şortlu bikinileri seçip
“Bunları da dene istersen” diye getirmesine kıl oluyorum.
Sıra valizleri hazırlamaya geldi. Ertesi sabah saat beşte evden çıkacağız.
Kendi eşyalarını hazırlayan kocam, işe
giderken internetten indirdiği “bebekli anneler için öneriler listesi” diye bir
liste tutuşturuyor elime. Ateş düşürücü
şurup ile başlayıp kavanoz mamaları,
bebek mayosu vs diye devam eden listeye “Bu ne yaa?” diye bakarken kocam
52

feminist
politika

mayacak bu gidişle. Meme ağzında
sakinleşiyor Rüzgâr. Biz de rahatlıyoruz o susunca.
Nihayet denizdeyiz. O zaman
anlıyorum o eski tatil eğlencesi bize
çoktan veda etmiş. Bebekle denize
gir, çık, duşunu aldır, altını değiştir,
bu arada emzir (herkes yine memelerimi görüyor), sabah öğlen akşam
bir şeyler yedirmeye çalış, o yemesin, sen sinir ol… Ne ben ne kocam
doğru dürüst denize girebiliyoruz.
Girdiğimizde de üçümüz beraber.
O da sadece on dakikalığına. Birinci gün böyle, ikinci gün aynı...
Üçüncü gün yine aynı… Üstelik ne
zaman plaja insek sıcaktan hiçbir ek
gıdayı ağzına koymayan Rüzgâr’ın
beni uzun uzun emesi tutuyor. Çıldıracağım.
Etrafta gündüzleri denize girip
akşamları biralarını yudumlayanla“Arka sayfada da ‘anne’ için gerekli eşrı gördükçe içim gidiyor. “Bu nasıl tatil
yalar var” diye ekliyor. “Hadi yine iyiyaa” diye o kadar söyleniyorum ki kosin, yardımcı oldum” der gibi bakıyor.
cam, bebekle kalıp benim plaja inmemi
Çıkıyor evden. Elimde liste kalakalıyoöneriyor. Karşılığında o da akşam çırum. O an işe giden olmayı ve bu listeyi
kacak. Hemen kabul ediyorum. Yarım
onun eline tutuşturmayı ne kadar çok
günlüğüne her şeyi unutup günümü gün
isterdim diye düşünüyorum. “Feminizm
ediyorum. Yüzüyorum. Hafif alkollü
gelince” bu türden metinlerin hepsinde,
buz gibi bir kokteyl. Keyfime diyecek
anne geçen her yere baba yazdıracağız.
yok. Normal tatil zamanlarının bu rutin
Gün gelecek… Neyse daha fazla gaza
aktivitelerini yaparken, çizgi filmlerde
gelmeyeyim. Yapılacak iş çok.
yunus balıklarıyla
Yola çıkıyoruz.
yüzen çocuklar gibi
Uçaktayız. Daha
Kocamın internetten
‘şen’im. Kocam da
kabin görevlisi el
indirip, işe giderken elime akşam çıkıyor. Erkol
işaretleriyle
tesi gün heyecanla
önümüzdeki koltutuşturduğu ‘bebekli
aynı teklifte bulutuk cebinde buluannelere tatil için öneriler
nuyorum. Ancak
nan uçuş emniyet
listesi’ne bakıyorum.
önceki gün saatlerkartlarındaki bilce klima karşısında
gileri
anlatmaya
“Feminizm gelince” bu
odada kalan kocam
başlamadan kocam
türden metinlerin hepsinde, ve Rüzgâr hastalauykuya
dalıyor.
anne geçen her yere baba nıyor.
Kabin
görevlisiTatilin son günü.
nin getirdigi bebek
yazdıracağız…
Mücadele etmekkemerini nasıl taten ve eğlenmeye
kacağımı bilmediçalışmaktan vazgeçiyorum, kabulleniğimi bahane ederek uyandırıp, kemeri
yorum. Üstelik hasta olduğu için ayakta
onun takmasını istiyorum. Takıyor. Ama
bile zor duran kocam, ne Rüzgâr’ı alabitekrar uyukluyor. İki gecedir çok yoğun
liyor ne de valizlerimizi. Dönüş yolunda
çalışan kocama anlayış göstermeliyim.
ben valizleri taşırken, arkadaşlarımız
Ama işte sinir oluyorum ve dürtüyorum
Rüzgâr’ı taşımaya yardımcı oluyor. Beuyanması için: “Uyumasana!”. O sırada
bekle ilk tatilimiz böyle bitiyor.
ağlamaya başlayan Rüzgâr’ı kucağıma
Bebekli tatil mi, bir daha asla! En
alıp emziriyorum. Allahım bu nasıl bir
azından Rüzgâr büyüyünceye kadar.
iş? Alışveriş merkezleri, taksiler, otoBebekler kaç yaşında büyüyor bu arabüsler derken şimdi de THY. Yolcular.
da?
Personel… Memelerimi görmeyen kal-

Nasıl feminist oldum?

Beş yaşında piyano çalmaya başlayabiliyorsunuz ama feminist olmak neredeyse
imkansız! Diğer yandan feminizme giden yol gerçekten “engebeli ve sarp”mış! Yükleri
hafifletmek için çok uğraşıyorsunuz çok!

E

Banu Paker

n korktuğum şeylerden biri
başıma geldi: “Nasıl ‘…’
oldum?”u aktarmak. Kaygım;
size ilginç gelebilecek, sürükleyecek, yer yer heyecan, yer yer öykünme duyguları yaratabilmenin üstesinden
gelecek, bir açık mektup yazmakla sınırlı değil.
Okumak kadar, okuduklarımızı hatırlamanın da makbul olduğunu düşünürsek, yaşadıklarımızı hatırlamak da
önemli oluyor. İşte ikinci kaygım, geçmişimi ezip bükmeden, dağıtıp kaybetmeden, mazeretlerden medet ummadan,
bıktırmadan hatırladıklarımı paylaşabilmek.
Geç feminist oldum, genç değil. Aslında Türkiye’deki feminizmin erken
yolcuları arasında sayılsam da, feminizmle ilişkim o kadar da geriye gitmiyor. Feminist politikaya soyunmak
(her ne demekse!) hemen ve kolayca
feminizmle barışmayı, onunla bir arada
olmayı getirmiyor.
Herhalde kadınlar için çok geçerlidir: kendi özgürlüklerinin, kurtuluşlarının doğrudan özneleri olmaları. İşçiler
için de benzer bir durum olduğunu düşünüyorum.
Aslında feminizm açısından bu fikre
varmam kolay olmadı. Feminizmin temel tespitlerinden biri olan bu ifadeyi
zor anladığımı, sindirdiğimi söyleyebilirim: “Kendi kurtuluşunun öznesi olmak!”.
İkinci bir nokta, beraberce yol aldığın arkadaşları sevmek; hem yürümeye
hem de sevmeye devam etmek! Tahmin
ediyorum ki bu noktada bazı (belki haklı) “itirazlar” çoktan yükselmeye başladı! Kuşkusuz katıksız bir sevgi değildi
bu…
İşte böyle oluyor: yaş geçince, eveleme geveleme, odaklanma sorunu…
Peki, konumuza dönelim, erken bir
yaşta politikayla (söz ettiğim daha çok
örgütlü bir sol politika) tanıştım. Özellikle bugünlerde erken sayılan bir yaşta
evlendim, bir çocuğum oldu. Çok geçmeden boşandım; dul, çocuklu bir kadın
oldum.
Benim kuşağımda, öyle evlenmeden
ayrı ev kurmak kolay değildi. Aile baskısı, o da yoksa çevre baskısı… Çoğumuz

için “özgürlük” mücadeleden değil, evlilikten geçiyordu. Devrim için ölmeye
hazırdık, hatta güneşe gömülmeye de,
ama gelin görün ki, ana babaya isyan
etmek pahalı bir pabuçtu.
Yıllar sonra bizi boşayan hakime
minnettar kalsam da, üzülerek boşandım. Ama kısa süre sonra bu özgürlük
yanılsaması yerini başka bir şeye bıraktı
benim için: Yaslanıverdim anama, babama.
O günlerin biraz sonrasıydı, evdeki
ilk feminist buluşmalar. Somut dergisinin kadın sayfası, Kadın Çevresi’yle
pek ilişkim olmadığı halde hararetli tartışmaların içinde buldum kendimi, yarı
şuurlu bir halde dememe gerek var mı?
86 yılıydı sanırım. Ev toplantılarını Bilsak buluşmaları izledi.
Yalnız mıydım? Hayır. O sıralarda
beş altı yaşlarındaki kızımı ya anneme
bırakarak ya da bin bir pazarlıkla yanıma
alarak, hiçbir şeyden geride durmamaya
çalışıyordum. “İyi bir eş” olamamışken,
“iyi bir anne” olmaya çalışmanın yükünü taşıdım uzunca.
Beş yaşında piyano çalmaya başlayabiliyorsunuz ama feminist olmak neredeyse imkansız! Diğer yandan feminizme giden yol gerçekten “engebeli ve
sarp”mış! Yükleri hafifletmek için çok
uğraşıyorsunuz çok!
Bir ara evim “karargah” gibiydi.
Dinmeyen telefonlardan tuvalete bile
zorlukla gidebildiğimi hatırlıyorum.
Çocuklu olunca, evinizi politik işlerinize feda ediyorsunuz! Çocuğunuzu da…
Genellikle pek “düzeyli” ilişkiler olmuyorlar!

Her türlü eylem hazırlığı; dövizlerin yazılması, evin arka balkonundaki
küçük seramik fırında, gece yarılarına
kadar sabırla pişmesini beklediğimiz
ilk femina amblemli iğnelerimiz, bol
kahveli, çaylı ve dumanlı bitmeyen sohbetler. Çocukluktan cinselliğe her türlü
kadınlık hallerini paylaşabilmek, benzer
yakınmalar… Benzer coşku, benzer heyecanlar… Avizeyi andıran küpeler takmak, sanki hiç hazırlanılmamış gibi, giyinip süslenerek eyleme gitmeler falan.
İnancım, çevremi saran kadınlarla
büyüyor, sıkışık kalbim de ürkek de olsa
gevşiyordu. İşte böyle feminist olmaya,
kendime “feminist” demeye başladım.
Sevdim kadınları, politik inanca sevginin eşlik edebileceğini keşfettim. Rahat
hissettim yanlarında, ama çok da içimi dökemedim hesapsızca. Neden mi?
Daha sonra belki!
Dayağa Karşı Kampanya, feministlerin tarihinde, bir harekete doğru yol
alışın önemli bir noktasıydı. İçten içe
kaynayan isyan, sokaklara taşınmakla
kalmadı, feminist mücadele biçimlerini
deneme, öğrenme fırsatı da sundu. Daha
sonraki “kadınlık durumları”nı ele alan
alternatif eylemler, örgütlenmelere dayanak sağladı. 1990’da şiddet mağduru
kadınlar için kurulan Mor Çatı Sığınağı
Vakfı, feminist mücadelenin büyük bir
başarısıydı. Bense, 1980 askeri darbesinin şiddet ve sindirme sağanağının
ardından, sokaklara daha güvenli, daha
neşeli ve daha kalabalık basabilmenin
keyfini çıkartıyordum.
Babamı aniden kaybedince, kullanmaya pek fırsat bulamadığı yepyeni arafeminist
politika
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bası, ailede ehliyet sahibi tek kişi olarak
bana kaldı. Tabii ki annemin “dikkat et,
arabayı çarpma “ uyarıları ensemde, küçük küçük denemeler yapıyordum.
Sağanaktan göz gözü görmeyen bir
günde, Stella’dan gelen bir telefonla,
kızlarımızı (Zeynep 6, Elif Su da 11
yaşlarında) evde öylesine bırakarak, Selimiye semtinde, ilerde kampanyamızın
simgesi olacak Gül’ü, kocasının şiddetinden korumak için yola çıktık. Abartmıyorum ama herhalde on bir kez falan
arabayı stop ettirdim. Gerçi daha büyük
bir bela bizi bekliyormuş! Sürekli kocasının şiddetine maruz kalan Gül, yine o
gün kocasının saldırısına uğramış. Koca
evdeydi vardığımızda, iki öfkeli kadını
görünce, siniverdi. “Yürü karakola!”,
dedik. Koca önde, Stella ve Gül arabanın arka koltuğunda, stop ede ede,
karakola vardık. Şikayet, zabıt derken,
bütün günümüz karakolda geçti. Sonra,
bir polisle birlikte Gül’ün evine döndük.
Gül’ü kocasından “kurtarmıştık”. Günlerce feminist kadınlar, Gül’ün evinde
gece nöbetleri tuttular.
Döndüğümüzde, hava kararmıştı.
Çocuklarımız bizi nefretle karşıladılar. “Siz kötü feministsiniz!” dediler.
Annemse çocukları bir başlarına aç ve
yalnız bıraktığım için beni uzun zaman
affetmedi.
Bağır Herkes Duysun! Türlü türlü
şiddete uğramış kadınların tanıklıklarının toplandığı bu küçük kitapçığı
hazırlarken, (genellikle hazırlık toplantıları benim evde olurdu) kış soğuğuna
rağmen arada camları açarak, üstümüze
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çöken kasveti dağıtmaya çalışırdık. Kadınların hikayeleri ve maruz kaldıkları acılar,
gerçek olamayacak kadar ürkünçtü. Bu acı dolu deneyim,
bana beni hatırlattı.
Şiddete uğradım, dayak
yedim. Bir yaz günü mavi
bir kot etek, bir bluz, bir hasır terlikle kaldım ortalarda.
Bütün elbiselerim doğranmış,
evim adeta misket bombasına
maruz kalmıştı. Her durumun
“mantıklı” bir açıklaması vardı. Hatta sanırdım ki, benim
başıma gelenler “çirkinleşmemiş”. Gül için çabalarken
bile, kendi şiddetime dokunamamıştım. Sonra, daha sonra
utanmadan, saklanmadan söyleyiverdim.
Günler ve geceler boyunca, feminist yazarların fotokopi halinde çoğaltılmış, sayfa kenarlarına küçücük notlar
tıkıştırılmış kitaplarıyla didişe
didişe, 1 Mayıs 1988’e Sosyalist Feminist Kaktüs’ü hazırladık. Küçüktük ama fikirlerimiz büyüktü.
Kaktüs’ün ilk sayısında “Neden dergi çıkarıyoruz?” sorusuna, “(…) kadın
mücadelesinin, politikayı günlük yaşamımızın bir parçası olarak yaşamakla
daha mümkün olabileceğine inanıyoruz.” demişiz. Sonuçta ne kadar mümkün oldu, bilemiyorum, ama bu fikir
hâlâ değerini koruyor benim için.
İlki kızımın, ikincisi de Kaktüs’ün
isim annesi olmakla içten içe övündüm
hep! Peki, övüldüm mü? Kızım için seyrek de olsa, evet! Feministliğim ise pek
takdir görmedi!
Kimi kadınlara tanıdık gelecek, “ne
sosyalistlere yaranabildim, ne feministlere”. İspatlama hali sürdü
de sürdü… İki cephe de hoşnut
değildi. Ben de, bazen politik ge-

rekçelendirmelerle, bazen haykırmalar
halinde, ardından çaresizliğe varan suskunlukla savunmaya çalıştım kendimi.
Çekiştirildim bir o yana bir bu yana. Bazen de gönüllü gittim, kolayca, teklifsiz.
Bazen de ağlayarak, ayak sürüyerek…
Bazen onlar galip geldi, bazen galip geldiğimi sandım.
Belki de en acıtan, en yakın yol arkadaşlarımla yaşadıklarımdı. Kaktüs özel
bir sayı çıkardı benim için. Bir 8 Mart
mitinginde yaptığım konuşma yeterince feminist bulunmamıştı. Haklıydılar!
Hayal kırıklığı yaşattım onlara. Ben de
hayal kırıklığı yaşadım, onaylamasalar
da, sabır göstermelerini bekledim. Vaktim gelmemişti henüz. Kırıldım, küstüm
feminist mücadeleye uzunca bir süre.
Dayağa Karşı Kampanya’nın 20.yılı,
yeniden Mor İğne Kampanyası ile
başlayan ısınma, Sosyalist Feminist
Kolektif’e kadar uzandı. Hasret bitmişti!
Kadınlarla birlikte olmayı, politika
yapmayı ne kadar da özlemişim!
Eğer “özel olan politik”se, özel alanın mağdurları olarak her şeyden önce
birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizin
sesini, sözünü duymaya, yalnız kalmış
isyanlarımızı, birlikte büyütmeye, kurtuluşumuz için özel olanın politikasını
birlikte oluşturmaya ihtiyacımız var.
Derdim, politik hedefler uğruna ne
sınır tanımaz bir politik dostluk kurmak
ne de aramıza kalın duvarlar çekerek
uzaktan bakmak. Çok mu şey istiyorum?
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BDP’nin kadın mücadelesine
bir saldırı daha!
BDP Kadın Meclisi, Urfa’daki tutuklamaları “KCK operasyonu değil, kadınlara yönelik saldırı” olarak nitelendirerek,
operasyonların esas gerekçesinin, “BDP’li
kadınların Urfa’da 18 yaşından küçük bir
genç kadının para karşılığında erkeklere
pazarlanmasına karşı mücadelesi” olduğunu açıkladı. “Partili kadın arkadaşlarımız
fuhuş yapmak zorunda bırakılan; madde
bağımlısı, şiddet mağduru olan bu genç
kadına yardımcı olup Diyarbakır’daki Kadın Sığınma Evi’ne yerleştirmişlerdir. Çete
üyeleri genç kadını, arkadaşlarımız hak-

kında ‘Beni dağa göndereceklerdi’ şeklinde ifade vermeye zorlamışlardır” denildi.
Bu konuda bir açıklama da Şanlıurfa
Kadın Platformu’ndan geldi. Platform, kadınların mağduriyeti üzerinden yürütülen
bu operasyonun bir an önce sona erdirilerek, tutuklu bulunan kişilerin salıverilmesini, uyuşturucu bağımlısı olan mağdure
G.E. kullanılarak yürütülen bu komplonun
son bulmasını ve kamuoyunun bir an önce
aydınlatılmasını talep etti. Urfa’da 24 kişi
4 Ekim’de gözaltına alınmış, altısı kadın
sekiz kişi tutuklanmıştı.

Filmmor’dan
sokağa davet
20 Eylül - 6 Kasım tarihleri arasında
Bakırköy, Beyoğlu, Taksim, Cihangir, Kağıthane ve Tuzla meydanlarını, otuzu aşkın
kadının fotoğrafları, tasarımları, filmleri
doldurdu. Filmmor Kadın Kooperatifi sergilere kadınları çağırırken şunları söylüyor: “Bu sergide, geç saatlerde korkuyla
dolaştığımız ya da çıkamadığımız sokakları, bazen yürümekte zorlandığımız kaldırımları, yakamızda iğnelerle bindiğimiz
otobüsleriyle, bazen içinde olmadığımız,
olamadığımız İstanbul var. Ama aynı zamanda düşlediğimiz İstanbul var… Sokakların tek bir cinse ait olmadığını ya da erkeklerin de bebek bezi değiştirebileceğini
gösteren tabelalar… Arzu Okay Açık Hava
Sineması’na giden yollar… Meydanlara firar etmiş ev eşyaları… Otuzu aşkın kadın,
Aralık 2009’da fotoğraf, sinema, tasarım
atölyelerinde, Filmmor’da buluştuk. Evin
işi, şehrin hengamesi, hayat gailesi içinde
fotoğraflarımız, filmlerimiz, tasarımlarımızla bu şehirde nasıl yaşadığımızı, yaşamak istediğimizi sizlerle paylaşmak is-

tedik… Evin işi, şehrin hengamesi, hayat
gailesi demeden, eşiğin, komşunun, pazarın ötesindeki sokaklar, sahiller, sinemalar,
köprüler, meydanlarda kadınlarla buluşalım, İstanbul’a çıkalım istedik… Günün
her saati, dilediğimizce İstanbul’a çıkabileceğimiz bir gelecek düşüyle…”

Hülya işe iade davasını kazandı!
British International School’un kütüphanesinde çalışan sosyalist feminist
arkadaşımız Hülya Osmanağaoğlu’nun
işyerine ait olmayan mail adresinden özel
yazışmalarına girilmiş ve Hülya bu yazışmaların içeriği nedeniyle 8 Mayıs tarihinde
işten atılmıştı. Biz feministler, Hülya’nın
feminist eylemlerde bulunmak ve Kürt
sorununa, sosyalist politikaya ilişkin mesajlar yazmak nedeniyle işten çıkarılmasını protesto etmiş ve British International
School yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunarak, arkadaşımızın özel yazışma-

larını okuyarak işledikleri suçun yargıya
taşınmasını istemiştik. “Özel yazışmaları
okumak, kaydetmek ahlaksızlık ve hukuksuzluktur” ve “İşyerinde, evde ve sokakta
siyaset yasaklanamaz” demiştik.
Hülya’nın işe iade davası sonuçlandı.
Dava sonucuna göre, Hülya’nın ya işe geri
alınması ya da okul yönetiminin Hülya’ya
tazminat ödemesi gerekiyor. Hülya, işe geri
çağrılırsa gidip çalışacağını belirtiyor.
“İşverenin, hem çalışma hem de özel
hayatın gizliliği haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle açılan ceza davası ise sürüyor.

Osman Sınav
eşcinsellerden
acilen özür
dilemelidir!
20 Eylül 2010 Pazartesi
günü, Kılıç Günü adlı televizyon dizisinin yapımcısı Osman
Sınav, dizideki iki erkeğin yarı
çıplak aynı yatakta bulunduğu
sahne ile ilgili verdiği demeçte,
“Bu sahneleri provoke amaçlı
kullanmadık. Böyle bir amacımız olsaydı daha önceden görselleri basına verirdik. Hikayemizde Firavun’un sarayından
bahsediyoruz. Firavun’un sarayında böyle şeyler vardır. Bunlar gerçektir. Karakter tanımlaması yapıyoruz. İyiliği, bütün
güzelliğiyle gösterebilmek için
karanlığı da bütün çıplaklığıyla göstermek lazım. Yoksa ‘iyi’
hissedilemez. Sığ kalır. Biz
kimsenin cesaret edemediği
şeyleri göstermeye çalışıyoruz.
Ahlaksızlık propagandası yapmıyor, aksine o tip insanların
profilini sergiliyoruz. Bu kişiler
ve ahlaksızlıklarını gösterebilmek için ahlak sınırları dışına
çıkmadan bir şeyler yapmak zorundayız” demişti.
Türkiye’deki Lezbiyen, Gey,
Biseksüel, Travesti ve Transseksüel Dernekleri ve Oluşumları bu demeç karşısında ortak
bir açıklama yaptılar. “Sokak
ortasında cinsel yönelimleri
sebebiyle nefret suçlarına maruz kalan eşcinsellere yönelik
bu sözler, basit bir fikir beyanı
olarak kabul edilemez. Osman
Sınav, nefret söylemi üretmiştir
ve homofobisini açıkça sergilemiştir. Halihazırda homofobik
ayrımcılık ve şiddet pratiklerinin yaygın şekilde eşcinselleri
hedef aldığı bir toplumsal düzen
içerisinde Osman Sınav’ın bu
sözlerinin, bundan sonra eşcinsellere yönelik gerçekleşecek
nefreti körükleyeceği açıktır”
diyen LGBTT örgütleri, Osman
Sınav’ı eşcinsellere yönelik ayrımcı ve nefret içeren sözleri
sebebiyle acilen özür dilemeye
çağırdılar.
feminist
politika
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“Operasyonları durdurmak, barışa
ve hayata yol vermek zorundasınız”
BDP İstanbul Kadın Meclisi, 18
Eylül’de Taksim tramvay durağında üç saatlik bir oturma eyleminden sonra bir basın
açıklaması yaptı. Basın açıklamasında şöyle dendi: “Hükümet şunu bilmek, bilmiyorsa da kadınlardan dinleyip
öğrenmek zorunda: Biz
hayatın izini süreriz… Yaşanmışlıklara önem veririz, bağlantıları unutmayız.
Hakkâri Geçitli Köyü katliamı ilk değil, yabancımız
değil… Özel harp marifeti
olan bu katliamları, BDP
İstanbul Kadın Meclisi
olarak bütün varlığımızla,
öfkeyle, isyanla lanetliyoruz. Sorumlular
derhal açığa çıkarılmak, cezalandırılmak
zorundadır… Bizler bu savaş halinin sona
ermesini istiyoruz… Yaşam sahnesini işgal

eden savaş araçlarının, savaş dilinin, meydanı barış araçlarına, barış diline, diyaloga,
demokratik çözüm arayışına terk etmesini
istiyoruz… Ölme ve öldürme politikaları
dışında üçüncü bir yol olduğunu söylüyoruz. Bu yol aklın, barışın,
diyalogun, kardeşliğin yoludur… Devletin ve hükümetin askeri ve siyasi operasyonları durdurarak çatışmasızlık sürecini çift taraflı
hale getirmek için hemen
adım atmasını istiyoruz…
Çağrımız bu ülkenin bütün
kadınlarına; ilerici, demokrat, özgürlük tutkunu tüm
kadınların aklına, yüreğine, vicdanınadır.
Kanın durması için harekete geçelim. Eylemsizliğe yanıt verilmesini operasyonların durmasını sağlayalım.”

Sine-Sen Davası
Ağır Ceza’da
Eski Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel Sekreteri
Sayit Ahmet Keskin’in, sendika
çalışanı Alev Arslan’ı tacizinin
yargılandığı dava dosyası, “görevsizlik” kararıyla Beyoğlu Ağır
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Sine-Sen’de Tacize Hayır Platformu davayı takip ediyor. Takip
etmekle kalmıyor, sık sık basın
açıklaması yaparak tacizciyi koruyanları uyarıyor. Davanın Ağır
Ceza’da yeniden görülmesi kararı
üzerine bir açıklama yapan Platform, davanın bitirilememesinin
nedeninin örgütlü mücadeleleri
olduğunu ve bundan sonra da davayı daha güçlü bir şekilde takip
edeceklerini duyurdu.

Demet’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ yok!
Öğretmen Demet Eygi de erkek
şiddeti nedeniyle canından olanlardan.
Demet, 6 Kasım 2009 tarihinde, ayrıldığı, ancak kendisine dönmesi için onu
tehdit eden sevgilisi Hüseyin Ayyıldız
tarafından öldürüldü. Hüseyin Ayyıldız, yargılanma sürecinde haksız tahrik
indiriminden faydalanmak için elinden
geleni yaptı. Ancak umduğu gibi olma-

Haklarımıza
sahip çıkalım!
Kocasından şiddet gören
ve boşanma davası açan iki
çocuk annesi bir kadın 4320
sayılı yasanın uygulanması
için başvurarak, kocasının, eve
ve işyerine üç ay boyunca 50
metreden fazla yaklaşmaması
yönünde karar aldırdı. Koca
bu karar üzerine evin elektrik,
su ve doğal gaz aboneliklerini iptal ettirdi. Bunun üzerine kadın mahkemeye verdiği
şikayet dilekçesinde, eşinin
maddi baskı uygulayarak ekonomik ve psikolojik şiddete
devam ettiğini bildirdi. Şikayeti yerinde bulan mahkeme,
evden uzaklaştırılan eşin üzerine kayıtlı su, doğal gaz ve
elektrik gibi abonelikleri iptal
ettiremeyeceğine, tedbir süresince oluşan faturaları ödemesi gerektiğine hükmetti.
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dı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen davada, öncelikle savcı verdiği
mütalaada haksız tahrik indiriminden
hiç söz etmedi. 4 Ekim 2010 tarihinde
dava sonuçlandı.
Adana Kadın Platformu üyesi kadın avukatlardan oluşan taraf vekilleri;
tasarlayarak, canavarca hisle, beden ve
ruh bakımından kendini savunamaya-

cak durumda olan kadına karşı cinayet
işlendiğinden katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanması gerektiğini savundular. Buna karşı mahkeme Hüseyin Ayyıldız’a kasten öldürme
suçundan müebbet hapis cezası verdi ve
iyi hal indirimi uyguladı. Mahkemenin
haksız tahrik indirimi uygulamamış olması olumlu bir gelişme.

Siyasi rant alanı: ‘başörtüsü meselesi’
Genel seçimlere aylar kalmışken üniversitelere girişte uygulanan başörtü yasağı fiilen kaldırıldı. Artık başörtüsüyle derse giren
kadınların hakkında
tutanak
tutulacak
ama öğrenci dersine
devam edecek.
YÖK’ün, İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde
okuyan başörtülü bir
öğrencinin dersten
çıkarılması üzerine
Üniversite’ye gönderdiği yazı, üniversitelerdeki “türban
yasağı”nda gidilecek
değişimin sinyallerini verdi. Türbanlı
olduğu için dersten
çıkarılan bir öğrencinin şikayeti üzerine
gönderilen bu yazıda
“türban”la derse giren öğrencilerin dersten
çıkarılamayacağı; sadece haklarında tuta-

nak tutulabileceği belirtiliyordu. Dolayısıyla
hukuken pek bir değişiklik olmasa da, fiili anlamda en azından kimi üniversitelerde
başörtülü öğrenciler
derslere serbestçe girip eğitim hakkından
yararlanıyor. Hukuki
değişimlerin de önü
fiili yolla açılmış oluyor. Yıllardır tartışılan
ve çözümsüz bırakılan, kadınların konusu olmaktan çıkarılıp
erkek siyasetçilerin
ve siyasi partilerin
rant alanı olarak tartışılan başörtü meselesi
yine kadınlar dışında
çözülmeye çalışılıyor.
Erkek siyasetçiler ve
kadınların sorunlarını
araçsallaştıran siyasi
partiler, bu konuyu seçim öncesi oylarını arttıracak bir rant alanı
olarak gündeme getiriyorlar.
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Deniz Gülünay’ı kaçırmaya çalıştılar
14 Ekim Perşembe günü Deniz Gülünay, Alibeyköy’deki evine giderken
bir araç tarafından takip edildiğini fark
ediyor ve arkasını döndüğünde araçtan
sarkan bir kişi Deniz’i tutmaya çalışıyor. Akabinde arabadaki üç kişiden
biri, araçtan inerek polis olduklarını
ve Deniz’i gideceği yere bırakmak istediklerini söylüyor. Deniz, arabaya
binmeyi reddediyor; ancak kolundan
tutan şahıs, onu zorla araca bindirmeye
ve kaçırmaya çalışıyor.
17 yıl önce gözaltında kaybedilen
Hasan Gülünay’ın kızı olan Deniz’in
bağırarak çevreden yardım istemesi
üzerine bir kadın, “Ne yapıyorsunuz,

siz hep böylesiniz zaten!” diye
bağırınca, kadına da imalı bir
şekilde “Gel seni de götürelim
istersen” diyerek tacizde bulunuluyor. Tepkiler üzerine kaçırma gerçekleşemiyor.
Yeni Demokrat Kadın adına
bu kaçırılma olayıyla ilgili bir
açıklama yapılarak, “Özellikle
örgütlü kadınların ‘elinin hamuru’ ile erkek egemen düzene
karşı örgütlenmesine tahammül
edemeyen devletin kolluk kuvvetleri, düzenli olarak taciz saldırısıyla kadını ‘evine geri göndermeye’ çalışmaktadır… Arkadaşlarımıza

Sur Belediyesi’nde şiddet uygulayan
erkek personelin maaşı eşe veriliyor
Diyarbakır’ın BDP’li
Sur Belediyesi’nde aile
içi şiddet uygulayan altı
personelin maaşlarının
yarısı, şiddeti azaltmaya
yönelik olarak, çalışanların eşlerine ödeniyor. Kız
çocuklarını üniversiteye
gönderen çalışanlara da
aylık 100 TL prim ödeniyor.
Diyarbakır
Merkez
Sur İlçe Belediyesi ile
Türkiye Belediyeler ve
Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediyeİş) Sendikası arasında
geçtiğimiz Nisan ayında
imzalanan ve 2010 yılını

kapsayan toplu iş sözleşmesine göre; çocuklarına
ve eşine şiddet uygulayan
personelin maaşının yüzde 50’si ve doğum yardımı eşe ödeniyor; istifa
edeceğini bildiren personelin eşinin onayı soruluyor; personele tazminatı
ya da maaşı eşinin yanında ödeniyor; birden çok
evlilik yapan personelin
sosyal alacakları, maaşları ve kıdem tazminatları
resmi nikahlı eşe ödeniyor. Resmi nikahlı eşin
parayı eşinin evli olduğu
diğer kadınlarla paylaşması bekleniyor.

yönelik bu kaçırma girişimlerine, taciz
olaylarına asla sessiz kalmayacağız”
denildi.

‘Tecavüzü meşrulaştıran
kanalları izleme’
Kadın Cinayetleri Kampanyası’nın hız kazandığı, bu anlamda kadına yönelik erkek
şiddeti konusuna dikkat çekmek
için feministler olarak her zamankinden çok çalıştığımız günlerde, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”
adlı dizinin cinsel şiddet içeren
bölümünün Habertürk televizyonu tarafından komedileştirilerek,
gülme malzemesi haline getirilmesine tepkisiz kalmadık. İstanbul Feminist Kolektif olarak
Habertürk binası önünde, 100’ü
aşkın kadının katıldığı eylemde okunan basın açıklamasında,
“Siz tecavüz sahnelerine gülerken, siz tacize alkış tutarken, kaç
kadın daha erkek şiddetine ma-

kısa... kısa... kısa... kısa... kısa...
Çocuk Gelinler projesi
Her üç evlilikten birinin erken yaşta yapıldığı ve evli
kadınların yüzde 33’ünün ‘çocuk gelin’ olduğu Türkiye’de,
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, “Çocuk
Gelinler: Yıkıcı Gelenekler ve Ataerkil Sosyal Mirasın Mağdurları” projesini başlattı.
Serpil Odabaşı’dan bir sergi daha
Serpil Odabaşı 23 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında “Yokluğum Varlığına” adlı kişisel resim sergisini açtı. Serginin geliri, Amargi Kadın Akademisi’ne aktarıldı.
Adana Kadın Platformu yargılanıyor
8 Mart’ın kabul edilişinin 100. yılında kadınlara yönelik
baskılar sürüyor. Adana’da düzenlenen 8 Mart mitingi nedeniyle tertip komitesi üyeleri hakkında Adana 1. Sulh Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması ekim
ayında görüldü.

ruz bırakılıyor farkında mısınız?
Tecavüz sahnelerinden reyting
uman medya, tecavüz olayını
karikatürize eden Ali Poyrazoğlu, kadına yönelik bunca şiddete gülen herkes bu suça ortaktır.
Sözünüzün kimleri mağdurlaştırdığını düşünerek konuşun.
Öfkemizi sınamayın” diyerek,
kadın düşmanlığının meşrulaştırılışını ifşa ettik.

...asık ...asık ...asık ...asık ...asık
Pembe Hayat’tan ‘Acil yasa’ talebi
Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biseksüel Travesti Transeksüel Dayanışma Derneği, 15 Ekim 2010 tarihinde TBMM
önünde trans bireylerin maruz kaldığı nefret cinayetlerini
protesto eden ve demokratik taleplerini dile getiren bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada cinayet soruşturmalarındaki
isteksizlik ve hukuksuzluklara da değinilerek, katillere ağır
tahrik indirimi uygulanmaması, ayrımcı mevzuatın değiştirilmesi ve Nefret Suçları Yasası ve Ayrımcılık Karşıtı Yasa gibi
çalışmalara başlanması talep edildi.
Tecavüzcü polislere yargı desteği
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Kamile Çiğci’ye gözaltında tutulduğu 33 gün boyunca işkence ve tecavüz ettikleri gerekçesiyle yargılanan yedi polis hakkındaki beraat kararının
onanması yönünde görüş bildirdi.
Çiğci’nin avukatı Keskin, “Karar onanırsa AİHM’ye gideceğiz” dedi.
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İsrailli kızkardeş olmak…
çocuğu kontrol noktalarından gizlice
geçirerek bir günlüğüne Tel Aviv’e
götürdü. Birlikte yemek yediklerini,
daha önce denizi hiç görmemiş Filistinli hemcinsleriyle sahilde vakit geçirdiklerini anlatan İsrailli kadınlar
eylemin 3. turu için hazırlık içinde
olduklarını belirtti. Tel Aviv’de kitlesel kadın eğlenceleri düzenleyeceklerini belirten grup, 600’e yakın İsrailli
kadının gönüllü olduğuna, bu haksızlığa direnmenin hapis cezasını göze
alarak yasayı çiğnemekten geçtiğine
vurgu yaptı. Eylemcilerden Ofra Lyth,
kendileri için bir sivil itaatsizlik eylemi
olan bu eğlencelerin Filistinli kadınlar
için yaşamsal bir ihtiyacı karşıladığını
söyledi. Yüzlerce Filistinli kadının sınırı geçmek için başvurduğunu, yıllardır

Her koşulda
babaya da süt izni…
Avrupa Adalet Divanı, bir çalışanın itirazı üzerine açılan dava ile ilgili olarak aldığı kararda,
İspanya’da yalnızca eşleri çalışan erkeklerin “emzirme izni”nden (süt izni diye de biliniyor) faydalanabilmesine imkan veren yasanın eski cinsiyet rollerini sürdürdüğünü ve cinsiyet temelinde ayrımcı
olduğunu açıkladı.
30 Eylül tarihli kararda, “Babalara annelerle eşit
hakları vermemek, ebeveynlik görevlerinde erkeği
kadına göre yardımcı bir rolde tutarak, geleneksel
kadın ve erkek rol dağılımını sürdürmektedir” denildi.
Divanın kararına göre, anneler ve babalar yasadan, bir diğerinin çalışma durumu dikkate alınmadan eşit biçimde yararlanabilecekler. Yasaya itiraz
eden Roca Álvarez, Galiçya’daki işyerinden emzirme izni alma talebinin, eşinin maaşlı bir çalışan olmaması nedeniyle kabul edilmediğini söyledi.Yüksek mahkeme böyle bir reddin, babayla sorumluluğu
paylaşamayacak annelere, serbest/ev içi çalışmada
engel çıkartabileceğini belirtti. Mahkeme, yasanın
1900 yılında annenin emzirmesini kolaylaştırmak
için çıkarıldığını ve zaman içerisinde biberonla beslemeyi de içine alacak şekilde genişlediğini belirterek, artık emzirme izninin, doğum izni sonrası aile
ve iş hayatını bağdaştırma amacıyla “tamamen çocuk için ayrılmış zaman” olarak değerlendirilmesi
gerektiğini kaydetti.İspanya Eşitlik Bakanlığı, alınan kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ile birlikte değerlendirdiklerini açıkladı.
İspanya’da çalışan anneler bu haktan çocuklarının doğumundan itibaren dokuz ay boyunca yararlanabiliyor ve her gün iş yerinden toplam bir saat
ayrılabiliyor ya da mesailerini yarım saat erken bitirebiliyorlar. Babalar ise bu haktan yalnızca anne
maaşlı bir çalışansa yararlanabiliyor.
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süren kuşatılmışlıktan bir gün için bile
olsa kaçıp nefes almak istediğini belirten Lyth, “bazıları denizi görmek istediğini, bazıları ise sadece nefes almak
istediğini söylüyor” dedi. Filistinli yerleşimcilerin İsrail kontrol noktalarından
izinsiz geçmesi yasak; izin alabilmeleri
ise neredeyse imkansız.

Feminizm karşıtlarına
İsviçre bankasından red!

Rene Kuhn

Filistin sorunu egemenlerin diline
pelesenk olmaya devam ededursun, barışı hedefleyen sivil itaatsizlik eylemi,
sınırın iki yanında da sürüyor. Geçtiğimiz mayıs ayında İsrailli kadın yazar
Ilana Hammerman’ın, Batı Şeria’da
yaşayan Filistinli üç kadını sınırdan
gizlice geçirip, Tel Aviv’e götürmesinin yankıları sürüyor. İsrailliler’e tanınan hakların işgal altındaki topraklarda
yaşayan Filistinliler’e tanınmamasını
protesto etmeyi amaçlayan eylem nedeniyle Hammerman iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. “İtaatsiz” bir grup
İsrailli kadın da Hammerman’ı yalnız
bırakmamak ve Filistinli kadınlarla dayanışmak için ağustos ayında benzer
bir eylem gerçekleştirdi. 11 İsrailli kadın Batı Şeria’da yaşayan12 kadın ve 4

2000’lerde dünya genelinde feminizm karşıtı ya da maşist
(erkekliği yücelten) hareketlerin güçlenerek daha iddialı hale
geldiğine tanık olduk. Örneğin,
uluslararası maşist bir organizasyon olan Parole d’Homme farklı
ülkelerde düzenlediği uluslararası
kongrelerle erkekliğin feminizme
karşı yeniden diriltilmesi çağrısı
yapıyordu. Bu maşist hareketlerin
çıkış noktaları, feminizmin başarıya ulaştığı, kadınlık ve erkeklik
rollerini altüst ettiği ve erkekleşmiş kadınlar yaratırken erkeklerin
elinden erkekliklerini aldığı iddiasıydı. Bu hareketler feminizme
karşı erkekliğin yeniden erkeklere
teslim edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Elbette ki bu tip hareketler genelde ayrımcı hareketler
olarak görülmüyorlar.
Ancak geçtiğimiz günlerde istisnai bir gelişme yaşandı. Maşist
hareketlerden biri olan Die In-

teressengemeinschaft
Antifeminismus’un
(Anti-Feminist
Çıkar Topluluğu) Zürih
Kanton Bankası’nda
hesap açmak isteği,
Banka’nın “fırsat eşitliği” politikasına aykırı olduğu gerekçesiyle
reddedildi. Hemen öncesinde de aynı grubun
Waid adlı bir restoranda toplantı talebi reddedilmişti.
ZKB (Zürcher Kantonalbank)
red gerekçesi olarak şu açıklamayı yaptı: “Anti-Feminist Çıkar
Topluluğu’nun amaçları bizim
bankamızın temel değerleri ile
bağdaşmamaktadır. Bankamız fırsat eşitliği ve karşılıklı saygı konularında sorumluluk üstlenmeyi
zorunluluk olarak görmektedir.”
Böylesi bir cevap karşısında Anti-Feminist Çıkar Topluluğu’nun kurucularından René
Kuhn, bankanın feminist ideoloji
tarafından ele geçirilmiş olduğunu
iddia etti! “ZKB feminist kontrol
altında. Çalışanlar feminist kurslar
takip etmeye zorlanıyorlar ve devlet bankasını kendi politik amaçları için kullanıyorlar.” Kuhn, 800
kişilik topluluğunun “feminizmin
totaliter ideolojisine” karşı şimdi
daha da bilendiğini ve daha güçlü
mücadele edeceklerini savunmuş!
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Kanada’da seks işçileri artık
yasal güvenceye sahip!
Kanada’da Ontario Yüksek Mahkemesi sokakta müşteri aramayı, genelevlerde çalışmayı ve geçimini fuhuştan
temin etmeyi yasaklayan kanunu, seks
işçilerini şiddete maruz bıraktığı gerekçesiyle iptal etti. Karar, üç seks işçisinin,
var olan yasanın sağlıklarını
tehlikeye attığı ve kendilerini
güvensiz çalışma koşullarına
mahkum ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmaları
sonucunda alındı. Bu karar,
sağlık ve güvenlik için yasallık talep eden tüm kadınlar
ve seks işçileri için büyük bir
kazanım. Kanada fuhuş yasaları İngiliz yasaları örnek
alınarak yapılmıştı. 2006’da

meclis alt komisyonu tüm partilerden
milletvekillerinin ortak başvurusu üzerine yetişkinler arası cinsel faaliyeti suç
saymaktan çıkarmıştı. Şimdi de Yüksek
Mahkeme parlemantodan fuhuş yasasını kaldırmasını istedi.

Erkeklerin aklı işşiz kalınca çalışıyor

İngiltere’de Demos tarafından Endsleigh sigorta şirketiyle birlikte yapılan
bir araştırma 2010 yılında üniversiteden
mezun olan erkeklerin üçte birinin kariyerlerinden çocuk bakmak için vazgeçmeye hazır olduklarını ortaya koydu.
Elbette ki bu araştırma erkeklerin ev ve
bakım işlerini üstlenme konusunda kendiliğinden bir bilinç yükselmesi yaşadıklarına işaret etmiyor. Bir önceki yılın
mezunları genellikle sosyal ya da çevre
ile ilgili sorumluluk gerektiren işlerde
çalışmak istediklerini söylerken bu yılki

araştırma kariyer kaygısının mezunlar
içinde giderek arttığını gösteriyor. Global ekonomik krizden en fazla etkilenen
ülkelerden biri olan İngiltere’de kamuda
çalışma talebi artarken hiç iş bulamama
korkusu erkekleri çocuk bakmaya razı
ediyor. Halbuki bakım işlerini üstlenmeye razı erkekler yine aynı araştırmaya göre yaşlıların bakımını üstlenmeyi
tercih etmeyeceklerini söylüyorlar. Kriz
zamanında da olsa ev ve bakım işlerini
üstlenmenin bir sınırı var demek ki erkeklere göre!

Tanrı artık erkek değil!

Hayır, açıklama ne yazık ki
Vatikan’dan değil, Anglikan Kilisesi’ne
bağlı bir İskoç Kilisesi’nden geldi. İskoç Piskoposlar Kilisesi , artık vaazlardan Tanrı’yı erkek varsayan ifadelerin
çıkarılacağını, Tanrı’nın bundan böyle
cinsiyetsiz zarf ve sıfatlarla imleneceğini duyurdu. Muhafazakar şimşekleri
üzerine çeken bu açıklamanın sebebi
ise hiç de Kilise’nin İncil’in Tanrı’dan

gerçekten erkek
olarak bahsedip
bahsetmediği tartışmasına
girmek istemesi değildi. Yeni
Ahit’in Tanrı’ya
bir erkek olarak hitap eden
ifadelerle dolu
olduğunu zaten
biliyoruz.
Bu
değişiklik talebi
rahibelerden geldi. Zira Tanrı’nın erkek
olarak adlandırılmasından rahatsızlık
duyduklarını, bunun kapsayıcı bir dil
olmadığını, bu yüzden dini dilin cinsiyetten arındırılmasını talep ettiklerini
söylüyorlar. Artık “Baba, Oğul, Kutsal
Ruh” üçlemesi, İskoç Piskoposlar Kilisesi tarafından “Yaratan, Kurtaran, Kutsayan” şeklinde kullanılacak.

İran’da
ölümlerden
ölüm beğenmek

Sakine Aştiyani, Meryem Gurbanzade… Onlar recm cezasına çarptırıldığı bilinen 19 kadından sadece ikisi.
Uluslararası baskılar onları sadece
taşlanarak ölmekten kurtardı, idamdan değil. . Sakine Aştiyani sorguda
ve mahkemede kendi dilinde savunma yapamadığı için katmerli mağdur. Çünkü baskıcı İran rejimi altında mahkemelerde Farsça dışında bir
dilde savunma yapmak yasak. Azeri
Meryem Gurbanzade’nin öyküsüne
gelince. Gurbanzade de recm edilerek
değil idamla cezalandırılacak. Cezalandırılmasının yolunu açmak için
İran yasalarına göre hamileliği zorla
sona erdirilmiş. Zira hamile bir kadını
recm ya da idam etmek mümkün değil.
İran Devleti tarafından kadınlara
karşı işlenen bir diğer cinayet ise 26
yaşındaki Elnaz Babazade’ye yönelikti. Doğu Azerbaycan eyaletinin
başkenti Tebriz şehrinde Basij (gönüllü devrim muhafızları ve ahlak
polisleri) milisleri tarafından “islami
örtünme kurallarına uymaması” gerekçe gösterilerek arabası durdurulan
Elnaz’a tecavüz edildi ve kendisi öldürüldü. Olayın üstü örtülmek istense
de, Elnaz’ın ailesinin çabalarıyla bu
haber İran’ın muhalif internet medyası vasıtasıyla dünyaya duyuruldu. İran
rejiminin ırkçı-cinsiyetçi saldırıları
Azerilerin yanında Kürt kadınlarını da
hedef alıyor. İran genelinde anayasadaki cinsiyetçi yasaların kaldırılması
için yürütülen “Eşitlik İçin 1 Milyon
İmza Kampanyası”nın ve Kürdistan
Azermehr Kadın Topluluğu’nun aktif
üyesi 27 yaşındaki Zeynep Bayezidi
iki yıldır Zenjan Hapishanesinde tutuklu. Bayezidi gibi Kürdistan Azermehr Kadın Topluluğu ve Eşitlik İçin
1 Milyon İmza Kampanyasında çalışan 23 yaşındaki Ronak Safazade de
2007’de söz konusu kampanya için
imza topladıktan sonra gözaltına alınmış ve yoğun baskı ve işkencelerle
geçen gözaltı sürecinin ardından 2009
yılında altı yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kürt siyasi tutuklu Zeynep
Celaliyan hakkındaki idam cezasının
ise 10 yıl hapis cezasına çevrildiği bildirildi.
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Başka türlü bir şey benim istediğim…

Feminist ütopyalar, başka türlüsünün olabileceğine olan inancın tahayyülleridir. Değiştirmek
için kuram kadar, tahayyüllere de ihtiyacımız var!
kadının gelerek dert ve sıkıntılarına çözüm bulduğu, iyileştiği, eğitildiği Tarini
rkekler ütopya yazmaBhavan, tüm yoksul ve yoksun kadınlara
ya oturduklarında Devlet
kapılarını açan bir yeryüzü cennetidir.
(Platon) gibi bir şey çıkıyor,
Ütopya deyince akla gelen belki de
kadınlar oturduğunda Mülksüzler! (Uren ünlü eser ve yazar ise Mülksüzler ve
sula K.Le Guin)” Aksu Bora
Ursula K. Le Guin’dir herhalde. UrsuÜtopyanın sözcük anlamı ‘olmayan
la K. Le Guin, kendi tanımıyla “taocu,
yer / ülke’. Ütopya deyince aklımıza geanarşist, çevreci ve de feminist”, üç çolen ilk yazar Thomas More’dur. More’un
cuklu ve bugün 82 yaşında bir kadın. Le
Ütopya’sı, güney yarım kürede bir adaGuin’in ütopik yokülkelerinin, bulduğu
da yaşamış bir gemicinin ağzından anlagezegenlerin yanı sıra eril dili açıktan
tılır ve kurulan ‘mükemmel’ düzenin ve
altüst etmeye dönük farklı kelimeler ve
ilişkilerin hikayesi olarak yazılmıştır.
başka bir dil yaratma çabası itibarıyla
Ütopya yazımı, tıpkı tarih ve günda feminist ütopyalar arasında ayrı bir
delik hayat gibi erkeklerin tekelindeydi
önemi olduğunu söyleyebiliriz. Kadınuzun yıllar; ne zaman ki kadın
lar, Rüyalar ve Ejderhalar’daki
hareketi güçlenmeye ve kadın“Uzaylı Kocakarı” adlı denemeların hak mücadeleleri gündeme
de, menopoz ve bir kadının yaşgelmeye başladı, kadınlar ütopya
lılığını ‘hayat değişikliği’ndense,
yazımına da el attı. 1970’lerden
sözcüğün İngilizce köküne gideitibaren kadınlar tarafından yarek anlatır: ‘menopause’u; ‘pazılmış ütopyalar, kadın araştıruse: kısa ara’dan yola çıkarak
malarını ve toplumsal cinsiyeti
“sonrasında her şeyin eskisi gibi
konu alan metinler çoğalmaya
devam edeceği basit bir ara”,
başladı.
yaşlı bir kadın olmayı güzel ve
Kadınların
ütopyalarında
olumlu bir şey olarak yazarken,
seçtikleri ağırlıklı konular doğal
kelimeleri başka şekilde kullaolarak toplumsal cinsiyet, cinnır.
sellik ve eril dildi. Feminizmin
Dünyanın Doğum Günü’ndeki
açık olarak işlendiği ilk eserbütün hikayelerde konu cinsiyet,
lerden biri Charlotte Perkins
farklılık, aşk öyküleridir. Bütün
Gilman’ın, erkeklerin olmadığı,
dünya bize ‘normal’ bir ilişkinin,
sınıfsız ve barış içinde yaşayan
‘olağan’ ve ‘erkek egemen’ bibir kadınlar toplumunu anlattığı
çimlerini anlatadursun, Le Guin
Herland (Kadınlar Ülkesi) adlı
her öyküde başka bir algıyı ters
denemesidir. Kadınlar Ülkesi;
çevirir. Bu öykülerde çift cinsieşitsizlik, cinsiyet ayrımcılığı,
yet, çocukların belli bir yaştan
cinsiyete dayalı işbölümü, resonra cinsiyetlerini kendilerinin
kabet, yoksulluk, savaş ve düşseçebildiği, yetişkinliğin çocukLe Guin’in ütopik yokülkelerinin,
manlık gibi kavramların olmadıluk üzerinde baskı kuramadığı,
bulduğu gezegenlerin yanı sıra eril
ğı, bilinmediği, yaşanmadığı bir
kadın ve erkek cinselliğinin başka
‘yokülkedir’. Amazon’un dağlık dili açıktan altüst etmeye dönük farklı şekillerde yaşandığı dünyalar anbölgelerinde gizli, yalnızca kadınlatılır. Seggri’de erkekler sokakkelimeler ve başka bir dil yaratma
lardan oluşmuş bir toplumdur bu
larda tek başlarına gezemezler,
ülke. Kadınlar Ülkesi, erkek ütop- çabası itibarıyla da feminist ütopyalar sadece “sikişhaneler”de yaşayayalarından toplumsal cinsiyeti ele
bilirler, şiddet uygulayamazlar,
arasında ayrı bir önemi olduğunu
alışı bakımından ayrılan ve farklı,
eğitim göremezler. Sadece sevişsöyleyebiliriz
önemli bir eser olarak kabul edilmek ve kadınlara iyi vakit geçirtse de feministler tarafından hetemek, neslin devamı için döllenme
roseksizmden kopamadığı gerekçesiyle
Sultana’nın Rüyası; barışın, güzelliğin,
kaynağı olarak kullanılmak üzere eğitieleştirilir.
doğruluk ve sevginin hüküm sürecelirler. Kadınlar olarak hayat pratiğimiBir başka ‘kadınlar ülkesi’ romanı,
ği, ataerki ve baskının yok olduğu bir
zin tersten anlatımıyla cinsiyetçiliğin
Bangladeş’te müslüman kadının uyaütopyadır. Padmarag ise geçmişte ya da
olağanlığını gözümüze sokar bu hikanışının ve kurtuluşunun öncülerinden
gelecekte değil, şimdi varolduğu düşüye. Kelimeler ‘dişil’dir, öyküler kadın
Begum Rokeya Sakhawat Hossain’in
nülen, Tarini Bhavan adlı bir kadınlar
kahramanların dilinden anlatılırlar. ÇoSultana’nın Rüyası ve Padmarag’ıdır.
okulunda geçer. Her yaştan ve sınıftan
cuklar ailelerde büyümezler. Erkekler

Erkeklerin eve kapatıldığı; kadınlarınsa siyasette, bilimde, sanatta, yani
‘dışarıda’ yer aldığı bir kadınlar ülkesi
betimlenir. Erkekler, selamlıkta hapistir; kadınlar ise sokaklarda, ülke yönetiminde, sanatta ve bilimde aktif rol
oynar. İlk kez 1905’te, The Indian Ladies Magazine’de İngilizce olarak yayımlanan eser; klasik ütopya modeline
uygun olarak bir rüya yolculuğuyla aniden başka bir dünyaya giden, bir rehber
eşliğinde bu dünyayı gezerek oranın siyasal, toplumsal, ekonomik özellikleri
hakkında bilgi edinen ve yine geldiği
gibi aniden kendi zamanına/ dünyasına
dönen bir kahramanın ağzından anlatılır.

Çizim: Demet Yeşilbaş

“E

Funda Ekin
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Anarres; çocuklara
nesnelere sahip
olunamayacağının
öğretildiği, “yasak”ın doğal
olmayan bir sözcük, insanın
sevmediği işi yapmasının
ahlak dışı kabul edildiği
bir yerdir. Burada sahip
olmak yanlıştır, paylaşmak
doğrudur
de doğurmasalar bile bir çocuk sahibi
olup çocukların ‘annesi’ olabilirler; bir
‘babakızı’, ‘annekızı’, ‘babaoğlu’ ya da
‘anneoğlu’ olunabilir. Sadece çocukların öğrenebildiği, yetişkinlerin yeni bir
şey öğrenemediği başka bir gezegende,
bir ‘teyzehalkası’nda büyünür ve okul
yerine ‘şarkıhalkası’nda öğrenilir. ‘O’
gezegenindeyse ‘sedoretu’ adında dört
kişiyle kurulan, eşcinselliğin de mümkün olabildiği evlilikler anlatılır.
Mülksüzler’de ise birbirinin uydusu
olan Urras ve Anarres adlı iki gezegenden söz eder. Urras dünyamıza benzeyen
kapitalist bir gezegendir (!) Anarres ise
kolektif çalışmanın ön planda olduğu;
paranın, mülkiyetin ve dinin olmadığı
anarşist bir gezegendir. Anarres; çocuklara nesnelere sahip olunamayacağının
öğretildiği, ‘yasak’ın doğal olmayan bir

sözcük, insanın sevmediği işi yapmasının ahlak dışı kabul edildiği bir yerdir.
Burada sahip olmak yanlıştır, paylaşmak
doğrudur. Tek eşliliğin Odo tarafından
yasaklandığı da söylenir hatta. Çocuklar
hem erkek hem de kız çocuklarla özgürce sevişir ama tercihleri kendilerine aittir… Pravca’da (Anarres’te kullanılan
dil) bir erkeğin bir kadına sahip olduğunu söylemesi bir anlam ifade etmez,
anlamca en yaklaşan ve küfür olarak
benzeri ikinci bir anlamı olan kelime
“sikmek”tir. Irza geçmek anlamına gelir. Genelde kullanılan ve yalnızca çoğul
bir özne alan fiil ancak çiftleşmek gibi
yansız bir deyim olarak çevrilebilir; tek
bir kişinin yaptığı ya da sahip olduğu bir
şeyi değil, iki kişinin yaptığı bir şeyi belirtir. Bebek sahibi olmak kadınları biraz
mülkiyetçi yapıyor derler Anarres’te (!)
Çocukların memeden kesildikten sonra aile yanında kalması
çok hoş karşılanmaz, eşlik ise
genellikle daimi olmaz. Özgürce seçilen ve yürekten ilerlenen
yol desteklenir bu gezegende.
Kısacası romanda tüm karakterlerde ve yaşam alanlarında mülkiyet, cinsiyet, aidiyet,
siyasal sistemler, doğanın tahribatı, baskı, özgürlük, ideoloji, verili gerçek ve değerleri
sorgular Le
Guin. İşin tuhafı Mülksüzler’in bir ütopya olup olmadığı da çok tartışma yaratır.
Çünkü cinsiyet ilişkilerinde,
mülkiyette, doğal yaşamı desteklemede farklı olan Anarres
gezegeni; kötü iklim koşulları,
kıtlık, yokluk sebebiyle de var
olan klasik ütopya tasvirine
uygun bir ‘güzelülke’ değildir. Ancak buna karşın romanı

okurken bolluk içindeki ve her bakımdan gelişmiş olarak tasvir edilen, ‘medeni’ Urras’ta değil, Anarres’e dönüşte
umut bulursunuz. Le Guin, burada her
şeyi mükemmel tarif etmez; Anarres’i
de eleştirir, sadece verili olanla, yerleşik, baskıcı olanla, eziyet edenle hesaplaşır ve “hayır” der; “hiçbir şey bildiğiniz gibi olmayabilir, başka türlüsü her
zaman mümkün”.
Feminist ütopyalar, başka türlüsünün
olabileceğine olan inancın tahayyülleridir. Değiştirmek için kuram kadar, tahayyüllere de ihtiyacımız var!

Türkçede
yayınlanmış
feminist ütopya ve
kara-ütopyalar
Begum Rokeya Sakhawat
Hossain, Sultana’nın Rüyası Padmarag
Charlotte Perkins Gilman,
Kadınlar Ülkesi
Joanna Russ, Dişi Adam
Liz Jensen, Yumurtanın Dansı Tufandan Sonra
Margaret Atwood, Antilop ve
Flurya - Damızlık Kızın Öyküsü
Marge Piercy, Zamanın
Kıyısındaki Kadın
Marlen Haushofer, Duvar
Ursula LeGuin, Mülksüzler
- Hep Yuvaya Dönmek Karanlığın Sol Eli - Lavinia
Zoe Fairbains, Kadınlar Kulesi
Yasemin Temizarabacı
Yıldırmaz, Ütopyanın
Kadınları Kadınların Ütopyası
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Cinsiyetin ‘başka’ tasvirleri…

Feminist hareket içinde patriyarkaya karşı mücadele araçlarından biri de ütopya metinleridir:
“Ütopya ve kuram, aynı arayışın iki yüzüdür: Kuram, olan şeyin olumsuz yüzü ya da evresi,
ütopya da olumlu yüzü ya da evresidir.”

K

Tuğba Özcan

aranlığın Sol Eli, her şeyden
önce, türlü yaşam deneyimimize heteroseksizm böylesine
sinmişken, başka dünya hayali kurmanın olanaklı olduğunu hatırlatıyor.
Le Guin’in romanlarında ve öykülerinde yarattığı farklı dünya tahayyülleri,
gittikçe daha fazla (iyimser yaklaşarak
belki) yabancılaştığımız patriyarkal kapitalizm duvarına yeni bir gedik açıyor.
Antropoloji, ekonomi, dilbilim, tarih
ve psikolojiden beslenen kitaplarında
karakter yaratma arzusundan ziyade
bir toplum yaratıyor ve biz bu kurguya inanıyoruz. Gerçekliğinin uzaklığını
bilerek, ama bir yandan da ütopyanın
gerçekleşme olasılığını koruyan bir
kavram olduğunu hatırlamak işimize
geldiği için belki. Çünkü bu toplum
kurgusu, yaratılmışlığının geçirgenliğinde içinde nefes almaya çalıştığımız
dünyamıza bakmamızı/onu görmemizi
olanaklı kılıyor. Bu yüzden, feminist
hareket içinde patriyarkaya karşı mücadele araçlarından biri de ütopya metinleridir. Hande Öğüt’ün işaret ettiği gibi,
Delphy’nin vurgusuyla, “Ütopya ve kuram aynı arayışın iki yüzüdür: Kuram,
olan şeyin olumsuz yüzü ya da evresi,
ütopya da olumlu yüzü ya da evresidir.”1
Bu noktada, bilim kurgunun, bugünden ve geçmişten beslendiğini göz ardı
etmemek gerek. Genelde bilim kurgunun, uzay çağı, üstün teknoloji imkanları ve gelecek kehanetini konu edindiği düşünülür. Bununla birlikte Ursula
K. Le Guin, Charlotte P. Gilman, Begum Rokeya Sakhawat Hossain, Joanna
Russ gibi yazarlar psikoloji, ekonomi,
politik bilimler, sosyoloji, antropolojiyi
esas alan çalışmaları tanımlayan sosyal
bilim kurgu yaratıcılarıdır. Karanlığın
Sol Eli de toplumsal cinsiyet, politika
ve din üzerine çok şey söylüyor.
Le Guin, Karanlığın Sol Eli’nde yarı
kutup ikliminin zor hava koşullarını
oluşturduğu ve çiftcinselliğin yani androjeninin yaşandığı bir Gethen gezegeni
tasviri çiziyor. Gethenlilerin döngüsel
düzeni olan bir cinsel yaşamları vardır:
sommer ve kemmer çevrimi. Cinsel
açıdan aktif olunmayan sommer dönemi 21-22 gün sürüyor. Sonrasında ise,
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hormonal değişimler ile cinsel kimliklerinin belirdiği ve cinsel isteğin duyulduğu kemmer dönemi geliyor. Üç-dört
gün süren kemmer dönemi haricinde bu
gezegende yaşayanlar ne kadınlar ne
de erkek. Kış - yaz, kadınlık - erkeklik,
savaş - barış ikiliğinin olmadığı bir gezegen!
Androjen bireylerin gezegeninde
aşk ve kıskançlık varlığını korurken;
arzu, utanç, cinsellik bilindik anlamlarından uzaklaşıyor, tam kavrayamadığımız, kavrasak da sahiplenemediğimiz
bir hal alıyor. Kemmering sözü* vererek ömür boyu beraber olmaya yönelik
bağlılığını açıklayan çiftler olsa da; bu
gezegende aidiyet, sahiplik, sevgililik
gibi kavramlar günümüz toplumundaki anlamından farklılaşmış; cinsiyet ise
bir otorite/ hiyerarşi aracı olmaktan çıkmıştır. Gethen toplumunda cinselliğin
yaşanışıyla vurgulanmak istenen -günümüz toplumunun tersine- toplumsal
cinsiyet rollerinin hayata dair her alana
sinmemiş oluşudur. Bu sinmemişliğe,
yabancı gözler alışmakta zorlanır. Genli Ai, bize benzer bir toplumda doğmuş
bir erkektir ve elçi olarak gittiği Gethen gezegeninde, erkeklik - kadınlık
ikiliğini kendi tarihsel perspektifi ile
sürdürür. Kemmering döneminde olmayan bir erkeğin, erkekliğinden (‘erkek’
olamayışından) rahatsız olur; zira Genli
Ai’ye göre -ki bu bugünün toplumunun
dili ve düşüncesidir- bu tuhaf androjen

bedenler bir ‘erkek’ gibi davranmamaktadır. Bir Gethenli’ye dair olumsuz düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “Yoksa
benim hoşuma gitmeyen, güvensizliğimi besleyen bu yumuşak, kıvrak dişiliği
miydi?”2 Burada bahsedilen Gethenli,
yaşadığı gezegendeki tüm diğerleri gibi
çift cinsiyetlidir ve o anki döngünün
hormonal durumuna göre erkektir. Erkeklik - kadınlık rolleri ile donatılmış
zihin içinden, ne yeteri kadar ‘erkek’ ne
de yeteri kadar güvenilirdir!
Le Guin bize, toplumsal cinsiyet
rolleri ile dolu beynimizi ve bedenimizi
arındırmanın yollarını aramak için başka bir gezegene yolculuğun zorunlu olmadığını fark ettiriyor. Burada ve şimdi
heteroseksist toplum dinamikleri içinde
yaşanmışlıklarımızı gözden geçirerek
yapabileceklerimiz üzerine düşünmeye
itiyor. Çünkü “bilim kurgunun yaptığı
şey şimdiyi ve burayı genişletmektir.”3
______________________________
h t t p : / / w o m e n s h i s t o r y. a b o u t . c o m / o d /
feministtexts/a/feminist_utopia_dystopia.htm
*
Kemmering sözü: İki kişi arasında bir ömür
birlikte olmaya yönelik bağlılık yemini
1
Christine Delphy, Feminist Ütopyalar, gönderme yapan: Hande Öğüt. http://ecotopianetwork.wordpress.com/2009/10/13/feministutopyalar-hande-ogut/
2
Ursula K. Le Guin, Karanlığn Sol Eli. Ayrıntı, 1993, sf:24.
3
Ursula K. Le Guin, “Bilimkurgu Okumamak
Üzerine”, İçdeniz Balıkçısı, Metis, 2007.

KİTAP

Kapitalizm, ataerkillik
ve kadın emeği: Türkiye Örneği
Der. Saniye Dedeoğlu – Melda Öztürk,
SAV Yayınları, 2010.
Fedakar, güvenilir, sabırlı, itaatkar, uysal, ucuz (hatta yok
pahasına)… Bu kavramlar, pek çok yönüyle –zamansal,
mekansal vb.– kadınların yeryüzünde harcadığı emeği
şekillendiren, kavrayıp kuşatan nitelemelerin en güçlüleri
olarak, resmi ve gayrı resmi tüm kanallarda kadınlar aleyhine
işletilmekte. Biz, bu ‘işletim sistemi’nde kadınların durumunu
ücretli/ücretsiz emek kıskacıyla tanımlıyoruz. Tespitimizi
gündemde tutmak içinse, aile ve iş yaşamında derinliğini
yitirmeyen, hükümet ve patronlarca da sımsıkı sahiplenilen
cinsiyetçi işbölümü, fırsat yaratmamıza gerek bırakmıyor.
Öngöremediğimiz bir tarihe kadar daimi gündemimiz
olacak olan ücretli/ücretsiz kadın emeği konusunda, kadın
akademisyenlerin ortak çalışmasıyla SAV’dan çıkan bu kitap,
kadınların ücretsiz ev içi emeği kadar kadın istihdamının
esnek ve enformel yapısı, kadınları hedef alan mikro krediler,
göçmen kadın emeği konularında da, kapitalizm ve ataerkinin
(patriyarka) birbirine sağladığı maddi temel üzerinden kapsamlı
incelemeler sunuyor. Bu açıdan, esnek çalışma ile ilgili verilen
bilgiler
biz
kadınların nasıl
bir
istihdam
istediğimiz hakkında da soru/n
ve taleplerimizi
ortaya koyuyor.
Kitap bütün
olarak,
kadın
emeğinin çok
yönlü işlevi, ev
dışında kısmi
süreli çalışma,
evden çalışma
gibi kadınlara
uygun bulunan
emek biçimleri,
kadınları
bağımsız ücretli
çalışanlar olarak
varsayan
sosyal güvenlik
sistemi gibi çeşitli
konuları
yerli yerine oturtuyor. Bilhassa, evde yapılan işlerin, evin
mekansal kapalılığı ve kadınlıkla ilişkisi bağlamında ele
alınması oldukça anlamlı.
Türkiye’nin özgül koşulları içerisinde ele alınan tüm
makaleler; özellikle son dönemdeki en büyük gurur kaynağı,
bir diğer deyişle pazarlama/reklam aracı olarak büyük bir
coşkuyla dillendirilen, ihracat başarısı ve ekonomik büyüme
oranının ardında yatan sırrı ifşa ediyor: Fiziksel ve ilişkisel
olarak görünmez ve değeri düşük kadın emeğinin sömürüsünü,
kadın istihdamının neden ve nasıl enformel sektöre kaydığını
zengin bir biçimde ortaya koyuyor. Kitap, kimileri için giriş,
kimileri için gelişme olabilecek nitelikte.

Kısa... kısa... kısa... kısa... kısa
Homofobi Kimin Meselesi?
KAOS GL, 2010.

Her sene daha fazla şehre yayılan Homofobi Karşıtı
Buluşma’nın 5.’si bu sefer on üç şehirde gerçekleşti.
LGBT bireylere yönelik ayrımcılığın gündemde
tutulması ve görünürlüklerinin sağlanmasını amaçlayan bu tartışmaların ardından, Anti-Homofobi
Kitabı’nın ikincisi Homofobi Kimin Meselesi? adıyla
çıktı. Ücretsiz edinebildiğimiz bu kitapta, tartışmalar ve
bildirilerin yanı sıra çeşitli konulara ilişkin makaleler
de yer alıyor. Judith Butler’ın damgasını vurduğu
Queer Forum’dan milliyetçiliğe, sol’dan medyaya,
anayasadan eğitim forumuna her bir konunun etraflıca
gündemleştirildiği Homofobi Kimin Meselesi?’ni
elimizin altında tutarken, 6. buluşmayı heyecanla
bekliyoruz.

İktisat ve Toplumsal Cinsiyet

Der. Ufuk Serdaroğlu, Efil Yayınları, 2010.
Toplumsal cinsiyet kavramının ana akım / ortodoks
iktisat disiplinine ‘sızması’ oldukça yenidir. Çünkü
iktisat, kendisini sosyal bilimlerin ‘baba’sı olarak
kurgular; sosyoloji ve antropoloji gibi disiplinlere
göre daha dirençlidir cinsiyetli analizlere. İktisat;
rasyonellik, rekabet (piyasa) ve kıtlık kavramlarıyla
evrensel olarak geçerli ve ‘objektif’ analizler
yaptığını savunur; oysa ekonomik ve sosyal hayatın
en önemli kategorisini yani ücretsiz (bakım) emeğini
/ toplumsal yeniden üretimi ekonomi dışına iterek
kadınları görünmez kılar. Feminist iktisat, kadınların
bakım emeğini görünür kılarak iktisadın sınırlarını
genişletmek ister. Bu amaçla, ana akım iktisadı, konusu,
kapsamı, metodolojisi ve pedagojisi açısından eleştirir.
İktisat ve Toplumsal Cinsiyet isimli derleme kitap, bir
grup akademisyenin çoğunlukla kolektif çalışmalarına
dayanan makalelerden oluşuyor. Kitaptaki makalelerin
bir bölümü feminist iktisadın felsefi ve metodolojik
analizlerine yer verirken; bir kısmı ise iş gücü
piyasasındaki cinsiyetçi ayrımcılıktan kadın-teknoloji
ilişkisine uzanan saha araştırmalarına dayanarak, kadın
deneyimlerini ortaya koyuyor. Bu yönüyle, konuyla
yeni tanışan öğrenci, genç akademisyen ve meraklı
okuyucuya geniş bir yelpaze sunuyor.

Aklımdaki Yılan

Hatice Meryem, İletişim Yayınları, 2010.
Hatice Meryem son kitabı Aklımdaki Yılan’da,
annelerin hayatını dert ediniyor. Sekiz öyküsünde sekiz
anne-kadını anlatıyor, yanlarında başka bir sürü kadınla
beraber. Bazen günü çalan annelik işlerinden dem
vurarak, bazen çocuğundan asla vazgeçemeyen anneleri
okuyucuyla yeniden tanıştırarak, her şeyi doğuran ama
bir türlü ‘kendini doğuramayan’ kadınların hayatına
sokuyor bizi. Bu, çocuk sahibi bir porno yıldızı veya
annesinin ‘mirasıyla’ baş etmeye çalışan bir kadın
olabiliyor. Renklerini hiçbir zaman eksik etmeyen
Hatice Meryem’in öyküleri, feministlerin anneliği
tartışırken gözden kaçırmaması gereken bir kitap.
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ÖYKÜ

Simit çay

Asla açmayacak kalbini bana. Asla dürüst olmayacak. Samimi olmaya cesaret edemeyecek.
Yapamayacak. Biliyorum. Onun bana bakmayan gözlerinde görüyorum bunu
Handan Üstündağ

O

önemli işlerini dinlemek
istemiyorum. Çok sıkılıyorum. Bana büyük hedeflerini, müthiş önemli uğraşlarını anlatıyor. Benim kulaklarımda rüzgar
uğultusu gibi bir şey var, duyamıyorum.
Bana bakmayan gözlerini, kıpırdayan
dudaklarını izliyorum. Yüzünü inceliyorum. Bu yüzdeki hangi ipucunu sürerek ruhuna giden yolu bulabilirim diye
düşünüyorum. O bana ne kadar önemli
bir adam olduğunu ve ne kadar önemli
adamların, onu ne kadar önemsediğini
anlatmak için canhıraş uğraşıyor. Büyük
adamlar dünyasındaki üst düzey konumunu anlarsam ona hayran mı olacağım? Ne diye yapıyor ki bunu,
anlamıyorum.
O büyük adamlardan bana
ne! Ben onu merak ediyorum.
Sadece onu. Onun insan yanını. Onun zayıf yanını. Onun
hassas yanını. Onun çocuk
yanını. Onun eğlenceli yanını.
Kendi halini.
Mesela korkularını merak
ediyorum. Kaybetme korkusunu, yalnız kalma korkusunu,
ciddiye alınmama korkusunu.
Geceleri uykusundan uyandırıp karnına bir kramp gibi saplanan yaşama korkusunu.
Hiç geçmeyen tedirginliğini. Sabah olunca başlayacak gündelik hayatın ağırlığının
yarattığı tedirginliği. Çevresindeki insanlar nedeniyle duyduğu tedirginliği.
Onlar arasında yaşamak, yer edinmek,
kabul görmek ve sevilmek zorunluluğunun verdiği tedirginliği. Ne yaparsa
yapsın bir gün alaylara maruz kalmasını
engelleyemeyecek olmanın tedirginliği.
Utançlarını merak ediyorum. Mesela o günü, evet o günü. Kendisinden
en çok nefret ettiği günü. Bana o günü
anlatabilmesini istiyorum, tüm açık yürekliliğiyle.
En ağır pişmanlığını merak ediyorum. Bunu önce kendisine, sonra da
bana itiraf edebilmesini. Gerçekten
sevdiği tek kadına sahip çıkamamasını.
Başkalarının ne düşündüğünü önemsediği için onu kaybettiğini. Bir daha hiç
o kadar mutlu olamayacağını bilmenin
nasıl bir eziklik olduğunu.
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Askere gideceği zaman dağıtımda
Şırnak çıktığında başlayan el titremesini merak ediyorum. O titremenin, sonra
günlerce yemek yiyememenin hatırasını.
En büyük yenilgilerini merak ediyorum. Yıllar boyunca samimi bir heyecanla deli gibi çalıştıktan, bütün o
uykusuz geceler ve zor günlerden sonra
işi elinden alınıp hiç hak etmeyen birine
verildiğinde hissettiği yere çakılma duygusunu. Uğradığı haksızlığa isyan edemeyişini. Sadece sessizce kabullenişini.
En zor zamanlarını merak ediyorum.
Annesi öldüğünde neden ağlayamadığını. Ölümü anlamanın imkânsızlığını
nasıl yaşadığını. Bir çaresizlik duygusuyla nasıl donup kaldığını. O korkunç
kimsesizliği.

En saf çocuk hayallerini merak ediyorum sonra. En tatlı çocukluk anılarını.
Bir yaz günü yüzü alev alev yanarken
arkadaşlarıyla nasıl koşuşturup durduğunu, yaramazlık yaparken nasıl gülmekten kırıldığını, havadaki parlak ışığı
ve kiraz tadını nasıl anlatacağını merak
ediyorum.
En neşeli yüzünü merak ediyorum.
En güzel gülüşünü. O gülüşün benim
kalbimi nasıl acıtacağını. Sakarlıklarını,
saçmalıklarını merak ediyorum. Beceriksiz hallerini. Onlara nasıl beraber güleceğimizi.
En güçlü yanını merak ediyorum.
En ağır çöküşlerin ardından nasıl ayağa
kalktığını. Nasıl inatla direndiğini. Vicdanını. İyiliğini. İyiliğinden duyduğu
mahcubiyeti. Kimsenin bilmediği güzelliklerini.

Sonra en sevdiği yemeği merak ediyorum. En sevdiği şarkıyı. Yaptığı en
komik taklidi.
Bütün bunların bende yaratacağı derin şefkati merak ediyorum ben. O da
beni merak etsin istiyorum. Benim onu
merak ettiğim gibi. Ben de ona açayım
kapılarımı birer birer. O da bana şefkat
duysun. Varlığımız teselli olsun ötekine.
Hayat daha katlanılabilir olsun. “O da
benim gibi işte” diyebilelim.
Ama gözü kara bir cesaret benimki.
Anlıyorum birden. Gözü kör bir kadın
cesareti. Delilik. Asla açmayacak kalbini bana. Asla dürüst olmayacak. Samimi
olmaya cesaret edemeyecek. Yapamayacak. Biliyorum. Onun bana bakmayan
gözlerinde görüyorum bunu.
Bana ‘kendini’ anlatıyor.
Bense sokağın seslerini dinliyorum. Birbirine karışan
korna sesleri, bir otomobil
alarmı, son Serdar Ortaç şarkısının nakaratları, bitmek
bilmeyen insan konuşmalarından oluşan bir uğultu…
İnsanlar konuşuyor, konuşuyor... Kaç kişi anlatmak istediğini anlatıyor ve kaç kişi
duymak istediğini duyuyor?
Merak ediyorum. Kolundaki
tüylere bakıyorum, dinliyormuş gibi başımı sallarken.
Son olarak terinin tadını merak ediyorum, sarılışını. Sevişirken neler söyleyeceğini.
İçim burkuluyor. O tutup lafı
kadınların ilgisine getiriyor, ‘özgürlüğüne’ vurgu yaparak. “Büyük işlerinin
hayatının çoğunu doldurduğu” bir alt
yazı olarak geçiyor. Sana zamanım yok
demek bu. Öyleyse ne bu uğraş diyorum
içimden, yüzümde bir gülümseme dalgalanıyor. Projelerini anlatıyor, hayatını
dolduran ciddi şeyleri, ödüllerini, unvanlarını, sırtını sıvazlayanları, apoletlerini, pullarını… Cazibesini gözüme
gözüme sokuyor. Yüzüyse sır vermiyor.
Yolu bulamıyorum. Her cümlesinde onu
dinlemek daha da zorlaşıyor. O deli cesaretim yavaş yavaş kırılıyor. Umudum
küçülüp, büzülüp, ufacık oluyor. Gözüm
pencereden sızan güneş ışığında oynaşan toz zerreciklerine takılıyor. Serdar
Ortaç’ın oynak aşk şarkısını dinliyorum
bir süre. Canım gitmek istiyor artık. Bir
simit alsam diyorum, bir de çay olsa.

Kadınlar kampta, dayanışmadaydı!

Her birimiz, içinde yaşadığımız bu iktidar ilişkilerini ve erkek egemen hayatın tüm
açmazlarını sorgularken birlikte olmaktan nasıl da güç aldığını anlattı
Füsun Özgören
Evrim Ünaldı

“3.

Geleneksel Sosyalist Feminist Kolektif Kampı”,
29-30-31 Ağustos 2010
tarihleri arasında Akçakoca’da, Huzur
Tatil Köyü’nde gerçekleştirildi. Geçen
senelerde de olduğu gibi kamp komisyonu çok çalışmış ve her ayrıntıyı düşünmüştü. Bir gün öncesinden düzenlemeleri yapmak üzere Akçakoca’ya giden kamp komisyonundaki arkadaşlar,
cumartesi günü öğle saatlerinde kamp
yerine ulaşan bizleri yollarda karşıladı.
Otobüsü karşılayan arkadaşlarla kucaklaştıktan sonra doğayla bütünleştik ve
Karadeniz’in muhteşem sularına kendimizi bıraktık. Bungalov evlerimize yerleşip biraz sohbetleştikten sonra tanışma
toplantısı ile gündemimize başladık.
Karadeniz’in güzel manzarası eşliğinde üç gün boyunca düzenlediğimiz
atölye ve toplantılarda yayınlarımızı,
örgütlenme biçimimizi, kampanyamızı
ve politik gündemlerimizi tartıştık.
İlk gün açık havada düzenlediğimiz
toplantıyı güneş ışınlarının sabote etmesinden sonra diğer toplantıları kampın
salonunda gerçekleştirdik. Zira ilk gün
kimimiz güneşe karşı sürekli mevzi kaybederek gölgelere kaçtı, kimimiz de savaşmayı bırakıp sere serpe güneşlenerek
toplantıyı takip etti. Herkesin daha önce
hazırlanmış sorulardan birini torbadan
çekip kendini tanıttığı tanışma toplantısıyla başlayan kaynaşma, kampın son
gününe kadar sürdü. Bu arada torbadan
çıkan sorular arasındaki derinlik farkına dikkat çeken Funda’nın kahkahası
hala kulaklarımızda. “Feminizm geldiğinde…” sorusu ise en favori sorumuz
oldu.

Devam eden toplantılarda bin bir
emek ve özveriyle hazırladığımız dergimiz ‘Feminist Politika’, ‘Mutfak Cadıları’ ve web sitesi yayınlarımızı konuştuk. Bu yılki kamp diğer yıllardan farklı
olarak İstanbul dışındaki illerin de yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tüm illerden gelen SFK üyeleri bir yıl boyunca
yaptıklarını, biriktirdiklerini anlatarak
deneyim aktarımı yaptılar. Örgütlenme
biçimimiz ve birbirimizle ilişkilerimizi
tartıştık. Aktif tartışmalarda farklı düşünceleri dinledik; kimi zaman katıldık
kimi zaman karşı çıktık; değiştik, dönüştük... Hasbiye, düzenlediği heteroseksizm konulu atölyede bize ironik sorular sorarak, eşcinsellerin heteroseksist
bir toplumda yaşamasının ne kadar zor
olduğunu anlamamızı sağladı. ‘Bizim
feminizmimizi’ tartışırken ‘özel alan
politik midir?’i sorguladık. Özel hayatın
politikasını gündelik hayatımıza yansıtırken kapitalizme, militarizme, heteroseksizme, ırkçılığa karşı nasıl yol almamız gerektiğini konuştuk. Her birimiz
içinde yaşadığımız bu iktidar ilişkilerini
ve erkek egemen hayatın tüm açmazlarını sorgularken birlikte olmaktan nasıl
da güç aldığını anlattı.

Kamp süresi boyunca birbirinden
renkli yaklaşık 100 kadını ağırlayan
Karadeniz hiç de denildiği gibi hırçın
değildi. Banu’nun, ‘asimile olmuş bir
Karadeniz’ (zira çarşaf gibiydi) dediği
sularda ilk iki gün keyifle yüzdük. Toplantılar arası deniz sefası çok keyifliydi.
Tabii burada da kötü kalpli patriyarka peşimizi bırakmamıştı. Kampın
işletmecisi Hasan’ın, gerek yanında çalıştırdığı kadınların emeğini sömürmesi
olsun, gerek uyguladığı şiddet ve gerekse kamp komisyonuyla uğraşması olsun
bize orada bulunma nedenimizi sürekli
hatırlattı maalesef. Bu yıl kampımızın
gündemi çok yoğundu. Fakat eğlenmeyi de ihmal etmedik. Sabahlara kadar
şarkılar söyledik. Mevcut güzel sesliler kadrosuna yeni sesler eklendi. Bilgi
yarışması bile düzenledik. Yarışma sonunda ‘Akşamcılar’, ‘Mor Donlar’ ve
‘Aşüfteleri’ yenerek kupayı aldı.
Kampımızın son gününde aldığımız
kararlar değerlendirildi ve politik perspektife dair öneriler sunuldu. Kampanya komisyonları oluşturularak kollar
sıvandı. Politik var oluşumuza dair belirlediğimiz yol haritasında birlik ve dayanışma içinde kamptan ayrıldık.
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Hiç şaşırmadık!
Maksat ironiymiş!
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Yönetim Kurulu, 21 Temmuz’da bir
açıklama yaptı: “Pislikler halının altına süpürülemez”. Buyrun!
Pislik nedir? Halı kimin? Süpüren kim?
Odadan ard arda gelen açıklamalarla, Ankara genelevinin yıkılmasına karşı, bu “veciz” benzetmenin
yapıldığını görüyoruz.
Gelen karşı tepkiler üzerine Oda,
yeni bir basın açıklaması yaptı: Aslında toplumsal cinsiyete duyarlıymışlar. “Pislik” dedikleri, fahişelerin çalıştığı genelevlermiş. Ama onları “kirlilik” olarak görmezlermiş!
Kentleri “kirlilikten arındırmak”
istemezlermiş. Aslında “ironi yapmak” istemişler. Ama anlaşılmamışlar!
Daha sonra, konuya “sosyal bir
içerik” kazandırılarak, düzeltme çabalarına giriliyor.

Oda Genel Sekreteri Dr. Ümit
Özcan, gelen eleştirileri şöyle yanıtlıyor: “Sistemin sorunları giderilmeden yalnızca kentin ‘temizliği’ adına bu kadınlarımızı sokağa
terk edemeyiz. Biz genelevlerin
yıkılması/yıkılmaması tartışmasında değiliz aslında. Buradaki
asıl konu bu alanın TOKİ tarafından yüksek rant gelirli bir
yer haline getirilmeye çalışılması.”
Asıl amaç başkaymış! Üstelik, Oda o kadar duyarlı davranmış ki, toplumsal sorumluluğu yerine getirmeyenleri
yani odanın deyişiyle “başını
kuma gömenler”i, sollayarak meseleyi ortaya koyuvermişler!
Tartışma sürerken, bir diğer
yorum da feminist Ülkü Özakın’dan
geldi. Özakın, 14 Ağustos 2010 tarihinde Bianet.org’de yayınlanan
yazısında, genelevlerin kadınların
erkekler ve devlet tarafından kapa-

tıldığı sömürü ve tecavüz
yerleri olduğunu, kentlerin güvenli
mekanlar olması için kadınların buralarda kapatılmasını savunmanın
cinsiyetçi erkek egemen zihniyetin
açığa çıkışı olduğunu belirtti. Katılıyoruz.
Genelevlerin yıkılması, aynı zamanda devletin ve genelevi çalıştıran erkeklerin korumasını, dışarıdaki hayatın zorluklarına tercih etmek
zorunda kalan kadınların işsiz kalmaları, can güvenliğinden yoksun
çalışmaya zorlanmaları da demek.
Sağlık güvencesinden yoksun çalışmak demek.
Şehir Plancıları Odası, istediği
kadar açıklama yapsın, patriyarkal
kapitalist sistemin ikiyüzlü ahlak
anlayışına katkı yaptığı gerçeğinin
üzerini örtemez. Sorun, “anlaşılamayan ironi” değil!

“Zevkim olur”
Baskın Oran’ın, 5 Eylül 2010 tarihli, Radikal 2 gazetesinde “Demek
ben silahlı örgütüm ha” başlıklı bir
yazısı yayımlandı. Oran’ın yazısı
şöyle başlıyor: “Yasadışı dinleme
yapmak hukuk’u guguk yapıyor,
bu hastalık askerden sivile geçiyor,
Ergenekon şaibe altına sokuluyor,
olayın darbe olan özü değil, dinlemenin nasıl yapıldığı konuşuluyor”.
Yazı “Son sözüm” ara başlığı
altında şöyle bitiyor: “(…) Ha, eğer
bu dinlemeleri benim özel hayatımı
öğrenerek şantaj amacıyla yaptılarsa,
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nah yaparlar; özel hayatım fevkalade mazbuttur. Yine de merak ediyorlarsa, kendilerine açıp gösteririm.
Zevkim olur.”
Baskın Oran’ı tanıtmamıza gerek
var mı? En azından bir kere ismini
duymuş, belki bir yazısını okumuş
ve belki bir oy vermişsinizdir.
Eğer bir fikriniz yoksa da
üzülmeyin! Baskın Oran da, diğer
birçok cinsiyetçi, maço, hetero
erkek yazar gibi, (ikinci alıntımıza
lütfen bakınız!) bir paragraf içinde,
“özel hayat, nah, mazbut, merak,

açmak, göstermek ve zevk” kelimelerini ‘ustaca’ bir araya getirebilmiş!
“Yasadışı dinleme yapmak hukuk’u
guguk yapıyor”. Doğru! Peki, “açıp
göstermek, bundan da zevk almak”
siz Baskın Oran’ı ne yapıyor?
Siz herkesin, açıp göstermekten kaçınmadığınız, mazbut ‘şey’i
merak ettiği varsayımına nereden
varıyorsunuz? Bu türden vehimlere
kapılmanıza, böylesine ‘kıymetli’ bir
şeye sahip olduğunuzu düşünmenize
hiç şaşırmadık! Erkeklerin büyük
çoğunluğu böyle düşünüyor zaten.

20 Ekim, Adana
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