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Merhaba,
20. sayımızla karşınızdayız. Yola çıkarken beş yılı geride bırakabileceğimizden çok
emin değildik doğrusu; çünkü bağımsız bir muhalif yayının kendi gücüyle varlığını
sürdürmesinin ne kadar zor olduğunu sayısız tecrübeden biliyorduk. Fakat bu
kez bu zorlukların üstesinden gelmeyi başarabildik galiba… Hayat bu kadar
hızlı akarken ve yapacak hep çok fazla şey varken, başarılarımız için kendimizi
kutlamaya pek vakit bulamıyoruz… Bu kez hiç olmazsa şimdiye kadar geçtiğimiz
yolu işaretleyelim ve neler yaptığımızı görelim istedik, geçmiş on dokuz sayımızın
içindekiler ve yazar indekslerini hazırladık. Bu, beş yılın sonunda kendimize ve
okurlarımıza verdiğimiz bir armağan.
Derginin fiyatını artırmak zorunda kaldık, tahmin edebileceğiniz nedenlerden:
Matbaa fiyatı ve bütün giderler sürekli artarken aynı fiyatta daha fazla kalmamız
mümkün olamayacaktı. Umuyoruz ki böylelikle uzun süredir bizi çok bunaltan
finansal sıkıntıyı okurlarımızla paylaşarak bir derece de olsa azaltabileceğiz…
Adaletsizlik kadınların iyi bildikleri, tanıdıkları bir şeydir. Bu sayımızda Adaletin
Bu mu Dünya! diyoruz… Bu günlerde adaletsizlik her zamankinden daha fazla
yakıyor canımızı; editörümüz Pınar Selek’in karşı karşıya bırakıldığı bitmez
tükenmez adaletsizlik nedeniyle. “Pınar’ın davası” artık Pınar’ın davası olmaktan
çıkıp bir adaletsizlik sembolüne dönüştü, dosyamıza onunla başlamak istedik.
Feminist tartışmalar bu kez çok dolu: Geçtiğimiz aylarda sadece feminist
kamuoyunun değil ulusal basın kanalıyla genel kamuoyunun da gündemine
giren KESK’te cinsel taciz konusunu iki yazıyla ele alıyoruz. Anneliğin nasıl bir
sınıfsal ve etnik ayrımcılık aracı olabildiğini gösteren ve vicdansızlığın fütursuzca
sergilenmesiyle bizi dehşete düşüren “anneyizbiz.com vakası”nı Ayşe Akalın
yazdı. Hazal Halavut, “Bilgi Üniversitesi’nde Porno Skandalı” diye çiğnenen ve
sonra hızla unutuluşa terk edilen tartışmayı bir “feminist tartışma” haline getirdiği
yazısında, “kadına değen” klişesinin feminizmi nasıl sınırladığını gösteriyor.
Nükhet Sirman da, aile içi şiddetin feminist kavramsallaştırmasına ilişkin
eleştirisinde sınırlara işaret ediyor, bu kez tersinden: evin içi ile dışı arasındaki
sınırların belki de o kadar kesin olmadığını söylüyor ve “nerede yaşadığımızı
unutarak feminizm yapamayız” diyor.
Altıncı yaşımıza giriyoruz… Heyecanla, hevesle, inançla…
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Eğitimciler 1980 sonrasında örgütlenmeye yine ilk cesaret
edenler oldular. 12 Eylül Anayasası’nda bırakılan bir
boşluktan faydalanarak memurlar örgütlenmeye başladı.
Önce 25 Mayıs 1990 da Eğitim-İş, ardından 13 Kasım 1990
da Eğit-Sen kuruldu. Bu iki sendikanın birleşerek EğitimSen’in kuruluşu ise 1995 de gerçekleşti. Bu arada diğer iş
kollarında gittikçe yaygınlaşan sendikalar 8 Aralık 1995 de
KESK’İ kurdular.
Bu süreçleri Adana’da Eğit-Sen üyesi bir kadın olarak
yakından yaşadım. Biz kadınların bu süreçte büyük bir özveri
ve çabası olduğunu biliyorum. Toplumda öğretmenliğin
kadın için en uygun meslek olarak görülmesi ve tercih
edilmesi, örgütlülüklere de yansımıştı. Yönetim kadrolarında
çok sayıda olunamasa da bu mücadelenin hep içinde olduk.
Sendikal hakların alınmasına kadar çok zorlu bir mücadele
hattı izlendi. Günlerce süren eylemler, dayaklar, gözaltılar
ve sürgünler. Sol siyasetlerin bilinen tartışmaları hep
oldu. Bugün artık yan yana gelemeyen pek çok siyasetin
kadınları, kadın komisyonlarında birlikte mücadele ettik.
Sendikalarımız içindeki erkek egemen algıyla mücadele de
hiç kolay değildi. Üstelik pek çok kadın da buna direniyordu.
Yoldaş erkeklere toz kondurmak istemeyenler çok
oluyordu. Örneğin kota meselesi siyasi partilerden çok
daha zor kabul gördü.
Sendika yönetimleri uzun ama çok uzun tartışma ve
pazarlıklarla belirleniyordu. İttifaklar kolay kurulmuyordu.
Bugün de bu zorluklar sürüyor. Başka farklılıklarla üstelik.
Çünkü sendikalar artık sistem tarafından da meşru kabul
ediliyor. Yeterli olmasa da yasal birçok hak, verilen
mücadeleler sonucu elde edildi. Sendika üyesi, yöneticisi
olmak şimdi geçmişe oranla daha bir kolay. Artık işyerleri
dolaşılıp aidat toplanmıyor. Çünkü aidatlar üyelerin
maaşlarından kesiliyor. Yöneticiler hem memurluklarını
hem de sendika görevlerini birlikte yürütmüyorlar. En
azından eskisi gibi ekonomik sıkıntı yaşanmıyor.

Emek mücadelesi ve feminist hareket açısından son
derece önemli bir sınavdan geçtik. Ve bu sınav, feministler
dışında KESK içindeki siyasetlerin birçoğu için başarısızlıkla
sonuçlandı.
Yaşananları konuşmaya başlamadan önce biraz daha eskilere
gitmekte fayda var. 12 Eylül, Türkiye’deki demokrasi
mücadelesini sonlandırırken tüm sendikaları da kapatmıştı.
Öğretmenlerin 2. Meşrutiyet Encümen-i Muallimin ile
başlayan, TÖS’le en geniş tabana ulaşan ve 12 Eylül öncesi
TÖB-DER ile yine büyük bir mücadele veren sendikaları bu
karanlık dönemde kapatıldı. Sürgünler, görevden almalar,
işkence ve cezaevi süreçleriyle birlikte.
Türkiye’de kamu çalışanları arasında en eski örgütlenme
deneyimine sahip olan eğitimciler, ama özellikle ilk ve orta
dereceli okullarda görev yapan öğretmenler şu anda da
KESK içinde en büyük örgütlülüğe sahipler.

KESK Türkiye sol harekete mensup grupların ittifaklarıyla
yönetiliyor. İçinde en büyük delege sayısına sahip olan
grup ise Kürt hareketi. Ve tabii ki Kürt kadın hareketinin
uzun yıllardır sürdürdüğü kadın hakları mücadelesinin bu
alana yansıması var. Çok eşlilikle mücadele, kota ve kadına
yönelik şiddetin her türlüsü ile yapılan mücadeleden elde
edilen çok fazla deneyim ve kazanım var. Kürt siyasetinin
kadın özgürlük mücadelesinin en somut uygulamaları Yerel
yönetimlerde hayat buldu. Kadınlar belediye başkanı,
meclis üyesi oldular. Belediye işkolundaki sendikalarla
yapılan sözleşmelerde eşine şiddet uygulayan erkeklere
yaptırımlar resmi olarak yer aldı. Bugün parlamentoda en
fazla kadın vekil seçtirmeyi başarmış siyasi parti, onlar.
İşyerinde taciz, KESK bünyesinde bunca yıldır mücadele
veren Kürt hareketi ve diğer sol siyasetler ve bu
siyasetlerde yer alan kadınların hep gündeminde oldu.
Şüphesiz taciz meselesi kadına yönelik şiddet türleri içinde
en sıkıntılı olanı. Şahidi olmuyor. Kadının ispatlaması çoğu
zaman imkânsız.

feminist tartısmalar
.

Feministlerin bu konuda temel bir ilkesi var. O da ‘kadın
beyanı esastır’ ilkesi. Bunu da problemli gören insanların
olması tabii ki çok doğal. Bu ilkeyi istismar etmek isteyen
kadınlar da olabilir. Bu nedenle bazı erkeklerin mağdur
olma ihtimali düşünülebilir. Ancak biz feministler, bu ilkenin
hayata geçirilmesini ısrarla savunuyoruz. Kadının beyanını
esas kabul edip, olayı tarafsızca araştıracak mekanizmalar
oluşturulduğunda bu sorun daha kolay çözülecektir diyoruz.
Üstelik kadınlar sürekli etraflarındaki erkekleri tacizle
suçlamıyorlar. Biliyoruz ki çok sayıda kadın tacize uğruyor
ama ardından koparılacak fırtınalarla daha fazla zarar
göreceğini hissederek ve bilerek susmayı tercih ediyor.
‘Koskoca’ devlet başkanları da taciz ediyorlar. Erkekliğin
mayasında bu var. Erkekler özellikle işyerinde kendi
statülerinin aşağısında yer alan kadınlara karşı böylesi bir
üstünlükleri olduğunu sanıyorlar. Çevremizde sevdiğimiz
ve değer verdiğimiz bütün erkekler bunu yapıyor ya da
yapabilirler. Bu bizi şaşırtmamalı.
Geçtiğimiz aylarda KESK Genel Sekreteri, KESK’te çalışan
bir kadının taciz iddiası ile karşılaştı. Ve bu süreç KESK
yönetiminin istifası ve de olağanüstü Genel Kurul yapılması
ile sonuçlandı. Ama taciz meselesi çözülmedi. Emek
örgütü, kendi bünyesinde çalışan bir kadının tacizle yaşadığı
travmaya ilaveten, basının saldırısına uğramasına, işinden
olmasına ses çıkarmadı. Tazminatını bile vermedi.
Ne olmuştu? KESK’te çalışan kadın arkadaşımız, Genel
Sekreter’in birkaç kez tacizine uğramıştı. Sessiz kalmadı.
Eşine anlattı. Eşiyle birlikte KESK Genel Başkanı ile görüştü.
KESK Genel Başkanı sorunu çözeceğini söyledi. Aylar geçti
çözülmedi. Eğitim-Sen’in Genel Başkanı ile görüştü. Çünkü
o da bir kadındı. Bekledi, yine bir şey olmadı. KESK Kadın
Sekreteri ile görüştü. Yine bir şey olmadı. KESK MYK’sına
hitaben dilekçe yazdı. Tüm bu çabaları sonuçsuz kaldı. Hiç
ama hiçbir şey olmadı. O da avukat kanalıyla savcılığa suç
duyurusunda bulundu. Genel Sekreter’in mensubu olduğu
siyasetten insanlar kadın arkadaşımızı tehdit ederek suç
duyurusunu geri almasını istediler. Tehditler yerini buldu.
Kadın arkadaşımız savcılıktan suç duyurusunu geri aldı. Ve
hemen ardından sendikadan istifa etti.
Suç duyurusunda bulunmadan kısa bir süre önce Ankara’da
Feministbiz oluşumunun mensubu kadınlar haberdar oldu
ve konunun muhatabı olan ‘yetkililerle’ görüştü. Olay
basına aksetmeden, çözümü için çaba harcadı. Tacizcinin
görevinden hemen alınıp bağımsız bir komisyon kurulması
ve olayın araştırılmasını istedi. Kadın arkadaşımızın daha
fazla mağdur edilmemesi için çabaladı. Verilen yanıt,
bunun bir komplo olduğu idi. Sendika içindeki siyasi
kapışmalara yönelik bir komplo. Bu yetkililer ve de
özellikle kadın sekreteri, arkadaşlarını bir komploya kurban
etmeyeceklerini, tacizin olmadığını, hatta ‘isteğe bağlı’
olduğu yönünde ısrar ettiler.
Karşılıksız kalan tüm çabaların sonunda feministler olarak
çok sayıda kadın kurumu KESK’i kınayan bir açıklamayı
imzalayıp sendikalara faksladı. Çağımızın iletişim imkânları
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basının bundan haberdar olmasını kolaylaştırdı ve maalesef
basına yansıdı. Bu aşama mağdur kadını çok daha mağdur
etti. Suç duyurusu metni tamamen yasadışı yollarla basına
aksetti. Ardından KESK Merkez yönetiminden istifalar ve
olağanüstü Genel Kurul...
Bunca yıldır demokrasi, emek, özgürlük için mücadele eden
bir kurum ve Kürt hareketi gibi kadınların en fazla kazanım
elde ettiği siyasetlerin geldiği nokta bu mu olmalıydı?
Üstelik olay, KESK içinde ve Kürt kadın hareketinde yer
almış ve almakta olan kadınların çoğunluğunun basına
yansıdığı zaman, haberdar olabildiği kadar içte tutulmuştu.
Geçmişte emek veren ve şu anda mücadelelerini sürdüren
tüm üyelerine ama özellikle kadın üyelerine hiçbir açıklama
yapılmamıştı.

KESK’te yaşanan taciz ve ardından gelen
büyük sessizlik, hepimizin aklına şu
soruları getirdi: İktidar olmak bu mu?
Türkiye’nin en önemli emek kurumunda
iktidar olan güçler ataerkilliğin
silahlarıyla bu kadar kuşanmış
olabilirler mi? Bunca yıl sistem içindeki
ataerkilliğe karşı cesur bir mücadele
verilmişken, kendi bünyesindeki
ataerkilliğe neden boyun eğildi?
Olayı sağır sultan duydu ama Kürt kadın hareketi duymadı.
Tek bir satır açıklama yapılmadı. Kadın kurumlarının
imzaladığı metin sonrası KESK Kadın Sekreterliğinin
yaptığı açıklama ise kabul edilebilir değildi. Bu yaşananlar
hepimizin aklına şu soruları getirdi: İktidar olmak bu mu?
Türkiye’nin en önemli emek kurumunda iktidar olan güçler
ataerkilliğin silahlarıyla bu kadar kuşanmış olabilirler mi?
Neden bunca yıldır sistem içindeki ataerkillikle cesur bir
mücadele vermeyi başarmışken kendi içinde verilemedi?
Erkek yoldaşlarının arkasında duruldu?
Daha sonrasında Olağanüstü Genel Kurul bir umut oldu.
KESK içindeki feministlere bağımsız feministler de destek
vererek genel kurulda yer aldılar. Ama maalesef genel
kurulda taciz olayı konuşulmadı. Bunca yıldır kadınların
büyük emek verdiği KESK’te bir kadın başkan olması
hepimizin arzusu iken tam da bu tartışmalar arasında
Olağanüstü Kurulun en önemli çıktısı bir kadının genel
başkan olması oldu.
Hadi bakalım bu da iyi bir gelişme olabilir derken yapılan
ilk açıklamalar yeni bir hayal kırıklığı yarattı. Meğerse olay
çözülmüş. Bir daha böyle şeylerle uğraşılmayacakmış. Hâlâ
umutlu olmak istiyoruz. Bir komisyon kurulmalı. Taciz
iddiası tüm boyutları ile araştırmalı ve sonuçlandırılmalıdır.
Mağdur kadından özür dilenmeli ve diğer hukuki hakları
verilmelidir. Kürt Kadın hareketi de bunca yıllık emeğine
sahip çıkmalı ve suskunluğunu bozmalıdır.
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yükselten Kürt kadınlarıyla barışın rengi, gün olmuş
Bursa’da fabrikada yanarak ölen kadınların sesi, Urfa
Ceylanpınar’da boğularak ölen kadın ve kız çocuklarının
çığlığı olmuştuk. İşyerinde, evde, sokakta, yaşamın her
alanında tacize ve tecavüze, kadına yönelik şiddete karşı
mücadeleye söz vermiştik. Biz KESK’li kadınlar örgütün
kadın politikalarını hep birlikte ilmek ilmek örmüştük.

KESK
KONGRESİNİN
ARDINDAN
İLKNUR BAŞER
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SES İşyeri Temsilcisi

‘Gerçek için uygun zaman yoktur’ demiş kadın
matematikçi Emilie Du Chatelet.
8 Ocak sabahı KESK kongre salonuna doğru giderken
aklımda bu söz vardı. Bu kez gerçek için uygun zaman
olacak mıydı, gerçekle yüzleşilip, çözüm üretilecek
miydi? Ne de olsa kongre öncesi KESK’teki taciz
iddiası ile ilgili birçok çevre grup tarafından bir sürü şey
yazılmış, söylenmişti. Yazılanlar kâğıt üzerinde tarihe
not düşmek adına yazılmamış, söylenenler ise bir şey
söylemiş olmak için ortaya atılmamışsa, gerçek için
uygun zaman vardı. Bütün bunlara bakarak sanırım
artık taciz beyanının üstü örtülmez, konuşulur diye
düşünüyor insan.
Çünkü KESK’li kadınlar olarak yıllardır kadın kurultayları
düzenlemiş, ortak politika ve dili oluşturma ve örgüte
yayma-yerleştirme konusunda elbirliği ile yoğun emek
harcamıştık. Kadın sekreterlikleri oluşturulmuş, kadın komisyonları kurulmuş, kadın platformlarının
bazı yerlerde taşıyıcısı -bazılarında parçası olunmuş,
kadın mücadelesinin birikimlerine, değerlerine sahip
çıkma, bunları geliştirme yönünde ciddi çabalar
harcamıştık. Gün olmuş dünya kadınlarıyla Dünya
Kadın Yürüyüşünün adımları, günü gelmiş barış çığlığı

Aklımdan hızla geçen bu düşüncelerle birlikte taciz
iddiasını ilk kez duyduğum günü hatırladım. 25 Kasım
öncesi yapılan Ankara Kadın Platformu toplantısında
Feministbiz adına konuşan arkadaştan öğrenmiştim.
Başımdan kaynar sular dökülmüştü. Aynı zamanda
çok ağırıma gitmişti. Bu örgütün birimlerinde çalışma
yürüten, emek harcayan, bu örgütü varetmek için
uğraşan binlerce kişiden biriydim. Ama örgütüm benden
/ bizden taciz olayını saklamıştı ki duymamıştık. Bu
ne yaman çelişkiydi. Ardından Amargi’nin de içinde
bulunduğu feminist çevre ve grupların yayımladığı
deklarasyon, ÖDP’li kadınların açıklama bekleyen
sorularının sirkülâsyonu derken, KESK Genel Başkanı ve
bir MYK üyesinin kamuoyu önünde sorumsuzca istifası,
KESK kadın sekreterliğinin Kadın Sekreterliği misyonu
dokusuyla uyuşmayan açıklamaları, bu açıklamaların
KESK web sitesine yerleştirilmesi... Taşrada, metropolde
gece gündüz demeden her şeye karşın mücadele ederek,
bedel ödeyerek bu örgütü omuzlarında yükselten KESK
emekçileri kendi örgütüyle ilgili haberleri maalesef bir
film izler gibi, medyadan izleyerek öğrendi. Yıllarca
alanlarda ‘söz-yetki-karar çalışanlara’ sloganları atan ve
bunu benimseyen bir örgütte maalesef söz-yetki-karar
üyelerde olmamıştı.
Kongre salonuna girerken öfkeliydim. KESK’li bir
kadın olarak yaşananların örgütle paylaşılmamasına,
örgütün kurullarının işletilmemesine, olayın siyasal
boyuta sıçratılmasına, taciz mağduru kadının nesneleştirilmesine, yaşadıklarının yok sayılmasına, yapılmayanlara ve yanlış yapılanlara karşıydı öfkem. Ve
de üzgündüm, hem de çok üzgün. Umuyordum. Bu
kongre öfkemi, üzüntümü dindirecek, örgütün aylardır
içine sürüklendiği kaosu aşmasına yardımcı olacaktı.
Kongre belirlenmiş saatten geç başladı. Açılış
konuşmasının ardından basın dışarıya çıkarıldı. Kongre katılımı neredeyse delegasyonla sınırlıydı. KESK
tarihinde ilk kez olağaüstü kongre yapılıyordu. Olağanüstü kongrenin düzenlenmiş olması durumun
olağanüstülüğünün de göstergesiydi.
Faaliyet raporu sunumunu da içeren konuşmalar başladı. Oturduğun yerde bekliyorsun, bekliyorsun. Ama
yok. Bir tek kişi bile ağzına taciz kelimesini almıyor.
Bir konuşmacı, bir konuşmacı daha, bekle sonraki ko-

feminist tartısmalar
.

nuşmacı hayır bu da değil, sonraki belki, hayır, hayır bu
da değil… Konuşmalar beynimde eko yapıyor. “Yaşanan son sorun?”, “bu mesele?”, “son sorun?”, “bu mesele?”… Hangi sorundu bu! Biz neyi konuşuyorduk? Biz
burada niye toplanmıştık? Bu kongre niçin yapılıyordu?
Derken arkadan kadın sesleri geldi. Bir pankart açıldı.
Dayanamamıştı kadınlar. “Tacizde kadın beyanı esastır”! İmza: KESK’li kadınlar. Kongrelerde karar haline
getirdiğimiz, kurultay belgelerinde yazdığımız gibi yazıyordu pankartta. TACİZDE KADIN BEYANI ESASTIR.
Ben de kadınların arkasından seğirteyim diye ayağa kalktım, derken divandan ismim okundu. Kürsüye davet edildim. Geri döndüm. Konuştum ne düşünüyorsam. Sabahtan beri kafamdan geçenleri söyledim bir bir... Sonra mı?
Kürsüden taciz kelimeleri çıktı ara ara. Hatta tacizin belgesi olmaz diyen bir erkek sesi de çıktı. Ama “kadın beyanı burjuva sisteminin dayatmasıdır. Siyasal beyan esastır!” sözleri de hâlâ kulaklarımda yankılanıyor. Kongrenin niçin yapıldığı konuşulmuyor, birer cümleyle geçiştiriliyor, emek hareketine, saldırı yasalarına karşı mücadeleye vurgu yapılıyordu. Evet, bunlar yanlış değildi elbette. Ancak ataerkil kapitalist sistemin dayatmalarına,
hak gasplarına karşı mücadeleyi yürüttüğün örgütünü nasıl bir dünya özlüyorsan (cinsel, sınıfsal, ulusal sömürünün son bulduğu, eşit, özgür, demokratik bir ülke, böyle bir dünya) ona göre dizayn ederek mücadele de esastı. Eleştiri, özeleştiri mekanizmasını işleterek.
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Kongrenin ilk günü biterken aday listeleri divana
veriliyordu. Salondan ayrılırken beynimin sokaklarında
şu sorular dolanıyordu: “KESK’te çalışırken tacize
uğradığı beyanında bulunan kadın arkadaşımızın mağduriyeti giderilecek mi?”, “Tazminatı ödenecek mi?”,
“Örgütün kurulları işletilecek mi?”, “Tacizde kadın
beyanı esastır ilkesi sadece yazılarda mı kalacak?”, “Bu
kongrede ne çözüldü?”, “Bu kongre niçin yapıldı?”,
“Tacizin üstü örtülüyor muydu?”, “Doğru kendi etrafımızda dönen bir sarkaçtan mı ibaret?”, “Kongre
salonuna toplanan delegeler sadece yönetim seçmek
için mi toplandık?”, “Yeni yönetim taciz beyanı ile ilgili
ne yapacak?”
Evet. KESK kongresinde gerçek için uygun zaman
yoktu, bulunamamıştı. Aynaya bakılıp yüzleşilmediği
sürece de olmayacaktı. Kadın mücadelesinin birikimleri
maalesef görmezden gelinmişti. Ancak gerçeği
gösterecek tek güç yine, yıllardır kadın alanına dair
feminist bakış açısıyla üretmiş, mücadele etmiş, kadınlardır. Emeğin, emekçinin, ezilenlerin, güvencesiz
çalışanların, kadınların, gençlerin sesi olma iddiasını
taşıyan bir örgüte, ortada duran taciz beyanı ile ilgili ne
yapıldığını, ne yapılacağını sormak ve sürecin takipçisi
olmak KESK’li kadınlar başta olmak üzere kadınların
boynunun borcudur.
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GÖÇMEN
KADINLAR
ve TÜRKİYE
FEMİNİZMİ
ÜZERİNE
NOTLAR
AYŞE AKALIN
23 Aralık 2010 günü, Göçmen Dayanışma Ağı’nın
daveti ve Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Girişimi ile
İMECE Kayıtsız, Güvencesiz ve Esnek Çalışan Kadınların
Dayanışma Derneği’nin öncülüğünde, yirmi dört muhalif
örgütlenmenin kendisi ya da bazı üyeleri, anneyiz.biz adlı
web sitesinin yöneticileri hakkında bir suç duyurusunda
bulundu1. Suç duyurusuna konu olan mesele, sitenin
sayfalarının birinde Türkiye’de çocuk bakımında çalıştırılan
göçmen ev işçileri hakkında kullanılan ayrımcı ve aşağılayıcı
ifadelerdi2. Bu yazı, bu olaydan yola çıkarak göçmen ev
işçilerinin yaşadığı sorunlar ile feminist gündem arasında
ne tür ilişkilendirmeler yapılabileceğine akıl yoracak. Bunu
yaparken kafamda taşıdığım birkaç şapka var; Türkiye’de
ev işlerinde çalışan göçmen kadınlar üzerine tez yazmış bir
sosyolog, göçmen hakları konusunda çaba sarf eden bir
aktivist ve her daim bir feminist. Ancak belirtmem elzem
ki bu şapkaların bana düşündürdüğü fikirler her zaman
aynı şeyi söylemiyor. Bunun nedeni de benim kafamdan
öte, meselenin kendine has karışıklığı.
Önce bu olayla elde kalan net kazanımlardan başlayalım.
Benim için bu suç duyurusunun en önemli özelliği
Türkiye’de ev işçilerinin3 örgütlenmesi konusunda çalışma
yapan iki yapının (Sendika Girişimi ve İmece) bu meseleyi
ivedilikle sahiplenmeleri ve süreci başından sonuna ortak
bir çalışma ile taşımalarıdır. Göçmenlerin sorunları bahis
konusu olduğunda genelde görülen durum, yerli işçi
örgütlenmelerinin de göçmenler aleyhtarı söylem ve
politikalara kolayca kapılmaları olur. Sınıfsal ve deneyimsel
onca ortaklığa rağmen, sınırlar ve ekonomik sistemlerin
yaptığı ayrımların daha görünür olagelmesi sebebiyle yerli

işçiler göçmenleri kendilerine karşı bir tehdit unsuru sayıp
kolayca milliyetçi zihniyetlerin peşine takılırlar. Neyse
ki ev işçileri konusunda Türkiyeli iki örgütlenme de bu
tuzağa düşmeden meseleye ortak bir duruş üzerinden
yaklaşmayı ama tabii ki bu vesile ile ev işçiliği ile ilgili kendi
yaşadıkları sorunları da ifade etmeyi, bildiler4.
Buraya kadar dayanışma, ortak eylem, buraya kadar benim
aktivist şapkam havada ve bu kadınları selamlamakta.
Ama sosyolog kimliğim suç duyurusuna ilişkin “evet,
ama yetmez” minvalinde özetlenebilecek bir şeyler daha
eklemek istiyor. O yüzden isterseniz önce biraz arka plan.
anneyiz.biz, hakkında suç duyurusunda bulunulan yöneticisi
Pınar Reyhan’ın 2002 yılında kurduğu, 2006 yılında ise
Hürriyet grubu tarafından satın alınıp kendi portallarına
bağlanan bir web sitesi . Aynı dergi grubunun bünyesinde
anneyiz.biz’den doğma Yeni Anne ve Yeni Hamile adlı iki
de dergi yayımlanmakta. anneyiz.biz kuruluş amacı ve de
ilk bakıştaki hali ile yolu annelikten geçen ve bu durumun
girdaplarında kaybolan her kadının yaşadığı sorunları
gerek uzmanların gerekse de diğer annelerin tavsiyeleri
ile cevaplamayı amaçlayan bir tür sanal paylaşım alanı. Öte
yandan anneyiz.biz’in gerçekten nasıl bir yer olduğunun
cevabı aslında çok bariz bir yerde, isminde saklı: anneyiz.
BİZ! Burnumuzun dibindeki bu kimlik ifşasını ikiletmeden
sormak lazım, acaba kim oluyor bu siz?
Sitenin uzantısı .biz, aslında .com’a alternatif olarak
İngilizce “business” kelimesinden üretilen, genel-üstseviye-alan kodlarından6 (.com, .net, .org gibi) biri. Ama
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işte kaderin bir cilvesi, Türkçe’de kendine yer bulma hali,
nefis bir söylem analizine de olanak sağlıyor. Site üzerine
söylenecek çok şey var, ama benim yerim dar, o yüzden
doğrudan kendi yorumuma geçiyorum: anneyiz.biz
Türkiye’de son 10-15 yılda ince ince inşa edilen, ve benim
bu yazıda adına biz-annelik diyeceğim, çocuk bakımının
neoliberalleşmesi gibi özetlenebilecek bir sürecin sanal
alemde en çok bilinen kamusal alanı. Aslında yaptıkları
üç başlık altında özetlenebilir: 1) Annelerin yaşadıkları
sorunlar üzerinden karşılıklı paylaşımlarını sağlamak , 2)
Bu sorunlara çare bulunurken piyasa ile olan mesafeyi
oldukça kısa tutmak (business anlamında biz) ve 3) bu iki
koşulu yerine getirmek üzerinden sınıfsal karşılığı olan bir
annelik kimliği (Bourdieu-vari bir ayrıcalık / distinction
anlamında biz) inşa etmek.
Benim kafamda “neoliberalizm nedir, nasıl işler?”
sorusunun en net cevaplarından biri Mastercard’ın şu ünlü
reklam kampanyasıdır. Hani bir sürü şeyin fiyatı sayıldıktan
sonra hayattan asla-yeniden-yakalanamayacak bir anın
alınıp, peşi sıra “Bazı şeylere paha biçilemez. Diğer her şey
için ise Mastercard var”7 sloganının sarf edildiği reklamlar
serisi. Neoliberal sistemin en temel mekanizmalarından
biri piyasa içi ve dışı ayrımını tamamen ortadan kaldırıp
“her şeyin bir fiyatı vardır” minvalinde hayatta olabilecek
her türlü durum ve arzuyu meta olmak (commodity) ile
meta adaylığı (commodity candidacy) arasında yer alan
bir uzantıya yerleştirmesi. Bu modelde ‘paha biçilmez’
kavramının işlevi, söz konusu durum ya da şeyin piyasa
içi ilişkilerden muaf olmasını değil, tam tersine sonsuz bir
biçimde ‘meta adaylığı’ ile ‘meta olmak’ arasında gidip
gelmesini sağlamak.

Göçmen kadınların yaşadığı sorunların
bazıları salt onlara has bir durum;
doğru dürüst göç politikası olmayan
bir ülkede üzerinde pasaport yazan
küçük bir defterin kıymetiyle eş sayılan
hayatlarını sürdürme çabası onlarınki
bir yandan. Ama bir diğer yandan da
her gün hizmet verdikleri işverenlerinin
sömürü, hor görme ya da kabalığına
maruz kalma hali, tıpkı Türkiye’li
meslekdaşlarının başına geldiği gibi.
Ve ama daha başka bir yandan da
basitçe kadın olmanın en genel
hikâyesi onlarınki…
anneyiz.biz’in piyasa ve çocuk arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltmanın bir aracı olmasından kastım bu.
20. yüzyılın algısında çocuk8 -ya da örneğin aşk9, sağlık
vs.- 20. yüzyılın algısında ‘paha biçilmez olma’nın en
net hali. Onun bu değer-öteliğinin asla herhangi bir şey
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ile ikame edilemeyeceğinin genel kabulü, bahis konusu
varlığı bir yandan da sonsuz biçimde işleyebilen bir metaadaylığı konumuna büründürüyor. Asla gerçek bir karşılığı
olmayacağını bilsek de bu sonsuz değer kaynağı varlığa,
bize verili dünyevi hayatlarımızda olabildiğince somut /
maddi değerler akıtarak, onu hem değer-ötesi, hem de
sonsuz değerli10 olarak devamlı inşa ediyoruz. En iyi eğitimi
veren okula yazdırmak, gelişimine en çok katkıda bulunan
oyuncakları almak, en sevdiği çizgi film kahramanının
maceralarını temin etmek vs. malumunuz listenin sonu yok.
Şimdi biraz da provakatif bir biçimde konumuza geri
döneyim. Eğer anneyiz.biz’in işlevi bu ifade ettiğim
şekilde o dünya üstü değerli varlığın (çocuk) dünyevi
bir konumlamasını yapmak (onu maddi-manevi hep hoş
tutmak) ise, sitede suç duyurusuna konu olan ifadeler
aslında sadece göçmenlere karşı olmaktan öte aslında
sitenin genel tavrının bir uzantısı olarak da okunabilir.
Çünkü sitedeki bakış açısına göre zaten bu sonsuz değerli
çocuğun mutluluğu dışında kalan her şey ve kişi kendi
değerlerini ancak bu sonsuz değer kaynağının varlığını
sürdürmesine verdikleri katkı üzerinden edinebilirler.
Başka bir ifade ile sitenin zihniyetinden bakıldığında aslında
çocuğun mutluluğuna gölge getirebilecek herkes, göçmen
ya da başkası, bu tür bir yaklaşımı hak edebilir.
Öte yandan tabii suç duyurusuna konu olan uyarılarda
“pasaportuna el koyun” gibi özel olarak sadece göçmenlerin
başına gelebilecek durumlara davet var. Provokasyona
devam: Sizce göçmen bir kadının pasaportuna el konulabilir
olmasa, onu çalıştırmak aynı ölçüde cazip olur muydu? Bu
ulus(-devlet)lararası sistemde göçmenlerden kırılgan emek
(precarity) dediğimiz şeyi yaratan en önemli şey zaten
pasaportun el konulabilirliği değil mi? Ya da o pasaporta
el koymanın meşru görüldüğü tek adresin anneyiz.biz
olduğunu mu sanmıştınız? Sitenin takipçisi profilindeki
kişiler ile yüz yüze görüşmeler yapmış biri olarak ifade
edeyim, anneyiz.biz’deki ayrımcı ifadeler ne salt oraya
has, ne de aslen onların ürettiği bir şey. Suç duyurusuna
bahis konusu olan ifadeler göçmen ev hizmetlisi çalıştıran
her ailenin -aracı şirketlerden ya da başka ailelerdenduyup öğrendiği ilk şeyler. Yani anlayacağınız anneyiz.
biz’deki fikirler bu biz-anneler’in kendi aralarında zaten iyi
kötü konuşa geldikleri bir dilin yazıya geçirilmiş halinden
başka bir şey değil. anneyiz.biz’in bu olaydaki rolü aslen
zaten kurulu olarak (already constructed) buldukları bir
dilin uygulayıcısı olmayı seçmeleri.
Ama tabii ki her ne olursa olsun böyle bir dilin uygulayıcısı
olmayı seçmişlerse, ki bence bunun asıl sebebi tıpkı Sibel
Arna’da gördüğümüz gibi kendi ayrıcalık / distinction’larının
şehvet ve cüretine kapılıp onlar için normalleşen bu
dilin hudutlarını hesap edememiş olmalarıdır, bununla
hesaplaşılması gerekir. Benim burada yapmaya çalıştığım
anneyiz.biz’deki dili meşrulaştırmak değil, sadece onu
bildiğim sosyolojik bağlama oturtmak. O yüzden eylemi
beraber yaptığımız bütün aktivist dostlara hatırlatmaya
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çalışıyorum ki anneyiz.biz’deki ifadeler aslında göçmenler
hakkında kurulan algı dünyasının sadece su üstüne çıkan
yüzü. Şimdi suç duyurusu ile o kısımları ortadan kaldırdık
diyelim. Peki ya göçmenlerin günlük hayatta yaşadıkları ve
adı bile konmayan diğer pek çok sorun? Gene provokatör
şapkamı giyip sorayım. Göçmen kadınlar anneyiz.biz’deki
o sayfanın kalması ya da gitmesini çok da umursarlar
mı sanıyorsunuz? Gündelik hayatlarında zaten her an
karşılarına çıkan ve ona göre konumlanmayı çok önce
öğrendikleri bir yaklaşımın bir eksik ya da bir fazla olması
onlar için gerçekte ne kadar fark yaratabilir ki?
Şimdi bir saniyeliğine işin biz-annelik tarafına geçip,
yaptıklarını asla meşrulaştırmadan, site yöneticilerinin
bu tür göçmen aleyhtarı ifadelere neden başvurduklarını
sosyolojik olarak açıklayayım. Türkiye’de hâlihazırdaki
durumda göçmenlerin emek ve varlıklarının resmi bir
statü kazanması mümkün değil11. Böyle olunca, belgesiz
de olsa burada yıllarca ekmeklerini kazanmaya çalışan
bu insanların bu kırılgan (precarious) hallerinde yalan,
ellerinde kendilerini koruyabildikleri (James Scott-vari
anlamda) tek silah olabiliyor. anneyiz.biz’deki ifadeler, bu
piyasada çok iyi bilinen göçmen çalışanın işverenini ortada
bırakması ya da verdiği sözü tutmaması gibi durumlara
karşı işveren kadınların kendilerini korumak için almayı
benimsedikleri bir önlem aslında. Buradaki sorun işveren
kadınların çalışanlarına karşı hissettikleri güvensizliğin
kaynağında aslen göçmenlerin maddi koşullarının olduğunu
görmeyip, göçmenlerin bu değişken davranışlarını polisiye
önlemler ile engelleyebileceklerini sanmaları. Tekrar
hatırlatıyorum, bu varsayım biz-annelerin genelinde olan
bir şey. anneyiz.biz’in yaptığı ise bunu yazıya geçirmek.

çatışma olarak gördüğümüzde aslında bir anlamda ev işinin
kadınlık ile özdeşleştirilmesine onay vermiş ve erkekleri
bir kez daha bu işlerden azat etmiş oluyoruz. İşveren
kadınların, göçmen ya da değil, çalışanlarını hor ve aşağı
görmelerinin bir sebebi de ev işinin salt kadın olmak ile ilgili
bir şey olduğunu sanmaya devam etmeleri. Araştırmamdan
da biliyorum ki bir yandan hem evde hem dışarıda çalışan
bu kadınların nerdeyse hiçbiri “yahu peki bu evin babası
ne işe yarar?” türü bir sorgulamaya girmiyor bile. Velhasıl,
sıkıştığı köşeden çıkmanın tek yolunu başka bir kadının
kadınlık / annelik halini sömürmek olarak gören üst / orta
sınıf kadınlar, gerçekten yaptıkları ayrımcılık üzerinden
sadece suçlular mı? Yoksa onların bu “it ite, it kuyruğuna”
halleri (teşbihte kusur olmasın elbette) aslında şu patriyarkal
sistem / zihniyet ile epey bir bağlantılı değil mi?
Erkeklerin kendilerini evdeki işlerden muaf görmeleri
yeni bir hikâye değil elbette. Benim sosyolog şapkam ile
ifade etmeye çalıştığım, göçmen ev işçilerinin varlığının
Türkiye’de bu meseleye yeni bir katman eklediği. Göçmen
işçiler, yerli işçilere nazaran daha esnek çalışabilmeleri
sebebi ile ev işini gündelikçilikten yatılılığa, ağır temizlikten
her-işi-yapar tarzı yepyeni bir biçime büründürdüler. Bu
duruma bir de hizmetlerinin piyasa üzerinden çok daha
kolay temini eklenince, üst / orta sınıflar için her türlü
ev / bakım işi kendilerinin yapmasına değmeyecek kadar
başkasına yaptırması mümkün ve normal bir şey olarak
kodlanıp kabullenildi. Bu tespiti çarpıcı bulduğum bir örnek
ile somutlamak istiyorum. Evrim Sümer, yeni Radikal’in
annelik üzerine yazan köşe yazarı12. Bu yazılarının
arka planını paylaştığı Aralık 2010 sayılı Vogue Türkiye
dergisinde yayımlanan yazısında Sümer evlerindeki annebaba-bebek ilişkisini şöyle betimliyor:

Sonuçta işveren ve ev işçilerinin bu birbirlerine karşılıklı
olarak hissettikleri güvensizlik, tarafların aralarındaki
sınıfsal çatışmayı daha da besleyen bir faktör haline
geliyor. 23 Aralık’taki anneyiz.biz suç duyurusu da aslen
biraz bu dinamikler üzerinden gelişen bir eylem oldu.
Eylemi başından sonuna taşıyanların aslen Türkiyeli iki
ev işi örgütlenmesi olduğu hatırlanacak olursa bu suç
duyurusunun daha çok sınıfsal saiklerle kotarılmış olması
son derece normaldi. Ama şimdi o safhanın geçilmesi ile
Amargi bünyesinden feminist dostlara sormak istiyorum.
Böyle bir konuda yapılabilecek tek siyaset biçimi
sınıfsal düzlemde verilecek bir mücadele midir? İşveren
kadınlar ve ev işçileri maddi koşullar üzerinden bitmez
bir çatışmanın iki tarafı olsalar da başka bir seviyede de
kadınlık, annelik gibi durumları sırtlama zorunlulukları
üzerinden aslında birbirine çok benzer sorunları yaşamak
durumunda kalıyorlar. Orta sınıf / beyaz yakalı da olsalar
işverenlerin profesyonel olarak ev işçileri çalıştırmalarında
aslında kadınlık / annelik halinin tanımı ile alakalı da bir sürü
unsur var. Dahası günlük ilişkilerinde aslında iki taraf da bu
benzerliklerin farkındalar. Eksik olan ise bu benzerliklerin
siyasi bir dile dönüşmemesi.

Geçen cumartesi sabahı: Üçümüz birlikte dışarıda
kahvaltıdayız, ben daha sabahtan yorgunum. Sofrada
zeytin,peynir... Mirgün (Cabas) afiyetle hepsini silip
süpürüyor, bir yandan gazete okuyor. Ben, önümde
tabak dahi yok, mama sandalyesindeki Leyloş’a beyaz
peynir ve pekmez yedirmeye çalışıyorum. Elim
peynir, kolum pekmez, yüzüm ağzından püskürttüğü
karışımla sıvanmışken, “Bir gün rolleri değişelim”
dedim. “Ben kahvaltı edip gazete okuyayım, sen de
Leyloş’a kahvaltısını yedirip, birkaç saat onunla takıl”
“Öyle bir şey yok biliyorsun di mi? Hayal kurma” diye
cevap verdi.
Sert yüzleşme. Bu benim kaderim, onun değil. O işin
sefasını sürer, ben cefasını çekerim. Babalar gazete
okur, kahvaltı eder, spora, yemeğe, eğlenmeye gider,
sabaha kadar gezer. Ben, işe gider, eve gelirim. Benim
spora masaja sinemaya, alışverişe, yemeğe, kahveye
gitmem göze batar. Leyla’ya bir süre onun bakması
konusunda ısrarlı olduğumda ses tonu bir saniyede
değişir. “En kısa sürede yatılı bir bakıcı13 bulalım” der
(syf. 176).

Ve bence bu da aslında feminizmin kendisini etkileyen bir
eksiklik. Zira işveren ve ev işçisi kadının ilişkisini sadece bir

Söz konusu yazı daha sonra aldığı yorumlar sebebi ile
evde epey konu olmuş olacak ki Sümer birkaç hafta
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sonra köşesinden kendisini tekzip edip, Cabas’ın aslında
gerçekten iyi ve yardımcı(!) bir baba olduğunu yazdı14.
Açıkçası bunu tahmin etmek çok zor değil. Cabas benim
düzenli olarak seyredebildiğim tek televizyon kanalının,
düzenli takip ettiğim birkaç programcısından biri.
Haberciliğini dahi saygı ve diyalog sınırlarını aşmadan
yapabildiğine göre (!), eminim iyi bir babadır da. Ama
buradaki asıl sorun Sümer’in önüne sürülen iki şeyi
“doğallarmışçasına” kabullenişi: 1) İyi bir baba en fazla
anneye yardımcıdır. 2) Bu tanımın sınırları zorlanırsa
karşılığı eve profesyonel bir yardımcının alınmasıdır. Yakın
dönemde ev işçileri hakkında yazılan iki yazı (S. Arna ve
H. B. Kahraman) içerdikleri hakaretamiz ifadeler sebebi
ile oldukça gündemde kaldı. Oysa bende Sümer’in yazısı
başka bir anlamda çok daha güçlü bir infial uyandırıyor.
Beraber çocuk sahibi olmalarına rağmen evlenmemeyi
seçmiş bir çift var karşımızda. Herhalde Türkiye gibi
bir ülkede bu seçimi yaparken feminizmin ev ve aile
ile ilgili ürettiği eleştirilerinin en azından bir kısmına
katılmaktadırlar. Ve öte yandan aralarındaki fikir ayrılığının
sonucunda ulaştıkları uzlaşmadaki formül, erkeğin ev işleri
ile yolunun asla kesişmeyeceğinin herkes nezdinde kabulü,
buna karşılık da kadının talebi olursa ama ancak başka bir
kadının devreye sokulması ile verili konumundan feragat
ettirilebileceği şeklinde. Sümer aslında kendi deneyimi
üzerinden yeni bir üst / orta sınıf kodunun genel kabulünü
hepimize beyan ediyor; baba zaten bu işlerde devre dışıdır,
o değişmez, ve ama anne rolünü değiştirmek isterse gidip
dükkandan münasip bir yedeği alınabilinir! Karşınızda bir
başka biçimi ile yaşasın biz-annelik.
Benim kafam, bu mesele derken bu yazı da karışık oldu.
Toparlamak adına şunu hatırlatmış olayım. Göçmen
kadınların yaşadığı sorunların bazıları salt onlara has bir
durum; doğru dürüst göç politikası olmayan bir ülkede
üzerinde pasaport yazan küçük bir defterin kıymetiyle eş
sayılan hayatlarını sürdürme çabası onlarınki bir yandan.
Ama bir diğer yandan da her gün hizmet verdikleri
işverenlerinin sömürü, hor görme ya da kabalığına maruz
kalma hali, tıpkı Türkiye’li meslekdaşlarının başına geldiği
gibi. Ve ama daha başka bir yandan da basitçe kadın
olmanın en genel hikâyesi onlarınki; kadın oldukları için
birilerinin şımarık çocuklarına bakmak, kadın oldukları için
yatalak hastaların temizliğini yapmak, kadın oldukları için
dört katlı evlerin yerlerini her gün silip süpürmek. Benim
bu meseleden çıkardığım sonuç göçmenlerin bu farklı
hallerini hem beraber hem ayrı düşünmemiz gerektiği.
Notlar
http://www.bianet.org/bianet/kadin/126781-gocmenkadin-iscilerin-haklarini-korumayan-hurriyete-tepki
1

Bahis konusu sayfa suç duyurusundan birkaç gün
önce siteden kaldırıldı. Merak edenler sayfaya http://
gocmendayanisma.org/blog/?s=anneyiz.biz adresinden
ulaşabilirler.
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Yazı boyunca kullanılan “ev işçisi” teriminden kastım,
evden çalışıp parça başı iş yapanlar değil, sadece profesyonel
olarak ev işi (temizlik, bakım işi, gibi) yapanlar olacak.
İfadenin kendisi iki farklı çalışma halini çağrıştırsa da
Sendika Girişimi’nin “ev işçisi” kavramını kullanması sebebi
ile ben de aynı sözü kullanmayı tercih ettim.
3

Suç duyurusu ile ilgili 18 Aralık’ta yapılan basın
açıklamasının tam metni için bkz: http://gocmendayanisma.
org/blog/?s=anneyiz+biz
4

5

http://www.pinarreyhan.com/hakkinda/

6

Teknik ifadesi gTLD: generic top-level domain

Sloganın orjinali: There are some things money can’t
buy. For everything else, there’s Mastercard. Reklam aynı
sıklıkla olmasa da Türkiye’de de yayınlandı. İlgilenenler
youtube’a mastercard ve priceless diye girip serinin muhtelif
örneklerine bakabilirler.
7

Bugünkü algımız içinde en kolay unuttuğumuz şeylerden
biri insan hayatının bir dönemi olarak çocukluğun aslen
modern ve Batılı bir kavram olduğu. Bunun için bkz.
Philippe Aries, Centuries of Childhood: A social History
of Family Life Vintage 1965. Çocuğun modern dönemde
üretim ilişkilerinin bir aracından tüketimin nesnesine
dönüşmesi ile ilgili olarak da bkz. Cook, Daniel Thomas.
2004. The Commodification of Childhood. 2004. Durham:
Duke University Press.
8

Türk dizi piyasasının gene son 10 yıldaki yükselişi (ki
“diziler” diye seyrettiğimiz aslında tek bir aşk anlatısının
sonsuz kereler tekrarı) ile bu prodüksiyonlara özelikle
kuyumculuk firmalarının sponsor olması arasındaki
bağlantıya ve bu sayede tek taş elmas yüzük almanın nasıl
kısa sürede bir “orta sınıf geleneği olarak inşa edildiğine”
dikkatinizi çekerim.
9

Buradaki fikirleri aslen Antonio Negri’nin Marxism’in
artı değer kavramına getirdiği eleştirilerden (Negri,
Antonio.1999. “Value and Affect” boundary 2 26: 77-88) ve
de Viviana Zelizer’ın çocuğun değeri üzerine yazdıklarından
(Zelizer, Viviana A. 1994. Pricing the Priceless Child. New
Jersey: Princeton University Press) ödünç alıyorum.
10

Ayrıntısı uzun, kısaca ifade edeyim; Türkiye’de, özelikle
niteliksiz emek sayılan göçmenlerin, çalışma ya da oturma
izni alması imkânsıza yakın bir durum.
11

Artık neredeyse her gazetenin bu tür bir yazarın olması
zaten başlı başına düşünülmesi gereken sosyolojik bir vaka.
12

13

2

Vurgular bana ait.

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radikal
Yazar&ArticleID=1035470&Yazar=EVR%DDM%20S%D
CMER&Date=06.02.2011&CategoryID=41
14
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“PORNO SKANDALI” VESİLESİYLE “TEMBEL FEMİNİSTLER”
HAZAL HALAVUT
Bu yazının konusu ne pornografi kavramı ne de porno
endüstrisi. Çünkü “Bilgi Üniversitesinde Porno Skandalı”
şeklinde medyaya taşınan ve bu yazının yazılmasına vesile
olan olaylar zincirinde, Hande Öğüt’ün çok yerinde
tespitiyle “pornografik olan tek sahne, rektörlüğün
gece yarısı akademiye operasyon düzenlemesi, kilitleri
kırarak odaları basması, kişisel bilgisayarlara, akademik
araştırmalara, makale taslaklarına el koyarak iletişimi
engellemesiydi”.1 Rektörlüğün Görsel Tasarım bölümüne
gece yarısı düzenlediği ve hemen ertesi sabah kamuoyuna
iftiharla duyurduğu “darbe”, her darbe gibi pornografikti
ve rektörlüğün “duruma el koyma” sebebi olan bitirme
ödevi “Porn Project”i izlemediğimize göre, evet, bütün
bu porno curcunasının tek pornografik sahnesiydi.

olay vesilesiyle bir iki haftada porno üzerine onlarca
köşe yazısı, makale yazıldı, “ehil kişilerin” beyanları
televizyondan dinlendi. Pornonun ateşlediği bu milli
seferberlikte feministlere “alan açıldı”, sık sık başvuruldu,
tartışma programlarında, röportajlarda görüşleri soruldu.
Feministler ne dedi, olaya nasıl yaklaştı, nasıl yorumladı
soruları kadar elzem bir başka soru: “porno skandalı”
vesilesiyle görünürleşen feminizm, bu tarz bir görünürlük
üzerinden nasıl bir temsil üretebilir?

Bu nedenle feministler açısından bu olaylar zincirinin
açtığı tartışma pornografiden ziyade, feminizmin söz ve
politika alanı gibi geliyor bana. Porno “skandal” olduğunda
görünürleşen feministler ve görülenin ne olduğuna dair bir
tartışma yürütmek için sormak zorundayız: Kim, nerede,
ne zaman, nasıl görünüyor? Ve kim, nerede, ne zaman,
nasıl görüyor?

“Kimi akademisyenlerin, katıksız bir ahlakçılıkla,
feminizmin arkasına saklanarak muhafazakâr dünyadan
özür dilemeye durmuş olmaları kanımca bu hikâyenin
en yüz kızartıcı yanı. Bu arada tembel feministlerin de
pornonun her türlüsüne, ‘kadın vücudunun sömürüsü’
olduğu için karşı olmaları fikir dünyamızın yalınkatlığını
göstermiş oluyor. Bu fikirsel atalet, bu ‘feminist statüko’,
“Fatmagül’ün Suçu Ne”ye tecavüze özendiriyor
diye karşı çıkanlarca, ne taraftan olursa olsun kadın
milletvekillerinin desteklenmesini en hayati duruş
belleyenlerce de besleniyor. Şimdi birkaç dakikalığına
açık saçık konuşalım.”2

“Skandal” çok konuşuldu, tartışıldı, üç öğretim görevlisi
işten atıldı, haklarında suç duyurusunda bulunuldu,

Hadi gerçekten öyle yapalım, birkaç dakikalığına açık
saçık konuşalım. Yıldırım Türker’in yukarıdaki cümleleri
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feministler tarafından tepkiyle karşılandı; çünkü Türker
feministlere tembel demiş, yekpare bir feminizm varmış ve
bütün feministler bu yekparelikten düşünür, konuşurmuş
gibi yazmış, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin yayından
kaldırılması ya da sansürlenmesini isteyen bir gruba –
benim takip edebildiğim kadarıyla- üçüncü kez yazısıyla
yanıt vermiş ama yine dizinin reklamını yayınlanmasından
haftalar önce tecavüz sahnesiyle başlatan yapım
şirketinin, tecavüzü Fatmagül şişme bebekleri, külotları
üreterek, Fatmagül skeçleri yaparak, Fatmagül sloganları
uydurarak kampanyalaştıran memleketimizin zeki, çevik
ve atik girişimcilerine açtığı yolu hiç anmamış.3 Yine de
Radikal’deki köşesi yıllardır gündeliğin şiddetinde bir soluk
alma durağı olan Yıldırım Türker’in “tembel feministler”
eleştirisi önemli geliyor bana. Çünkü –feministler yekpare
bir kategori olarak fikir dünyamızın yalınkatlığını nasıl
ispat eder anlamasam da- bu “porno skandalı” vesilesiyle
kurulan feminist temsilin gerçekten “yalınkat” olduğunu
görmek durumundayız.
Bu temsilde sorun porno karşıtı olmak değil, pornonun
“her türlüsüne” karşı olmak, hatta pornonun her
türlüsüne “kadın vücudunun sömürüsü” olduğu için karşı
olmak da değil. Bu temsilde sorun, üç öğretim görevlisinin
işten atılmasıyla sonuçlanan hukuki ve akademik bir
skandalda, feministlere düşen sözün “porno ve kadın”
ekseninde tutulmasıyla, feminizmin de ideolojik alanının
belirleniyor olması. Kim, nerede, ne zaman, nasıl? Medya
sırtını kaypak bir muhafazakârlığa yaslamış, pornografinin
karşı konulamaz çekiciliğine güveni tam, “akademik
özgürlüğün sınırlarını tartışmaya açarken” feministleri
yarattıkları skandalın neden skandal olduğunu açıklasınlar
diye görüyor. Feministler ise bu “porno skandalında”
konumlandırıldıkları yerden konuşurken, meselenin
“kendilerini ilgilendiren kısmını”, pornografiyi ve olumsuz
etkilerini yorumlarken görünüyor.4
İşte bu görme ve görünme ilişkisinin kendisi ortaya yalınkat
bir feminizm temsili çıkarıyor. İki hafta tozu dumana katan,
sonra alevlendiği gibi hızla sönen “skandalda” pornografi
konusu feministleri neden üç akademisyeni bir gecede
harcayan hukuksuzluktan, hakların böyle hunharca gasp
edilebilir olmasından daha çok ilgilendirsin? Feminizm
dünyaya cinsiyet ve toplumsal cinsiyet perspektifinden
bakmaktır derken tam olarak ne diyoruz? Böylesi pespaye
bir seferberlik durumunda, meseleyi “kadınlara değen”
kısmıyla ele alınca cinsiyet ve toplumsal cinsiyeti görünür
kodlarıyla var edip hem kavramları hem de feminizmi
daraltmış olmuyor muyuz?
Erkeklik, düşünme, akıl yürütme, tepki gösterme,
sözümüzü söyleme biçimlerimize kadar kavramsal ve
pratik her alanı kuran düzenin adı değil mi? Mesela bir
öğrencinin bitirme ödevini “Bilgi Ünivesitesi’nde porno
skandalı” diye gündeme taşıyan medya işleyişi, porno
kelimesini duyar duymaz alarm veren, öğrenciye, öğretim
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görevlisine, üniversiteye saldıran zihniyet, akademik
özgürlüğü sorgulamayı burnuna sansasyon kokusu gelince
iş edinen Cüneyt Özdemir işbilirliği, akademik özgürlüğü
sorgulamak öğrenciye düşmez diye feveran eden
akademisyen, akademisyenlerin ne de kolay ve tasasızca
kapı önüne konabilir olduğunu cümle aleme gösteren
özel üniversite, bu topyekun refleks kaç türlü iktidar
biçimine değiyor, kaç türlü iktidar söylemini pekiştiriyor,
meşrulaştırıyor? Farklı iktidar biçimleri, farklı sömürü,
ezme-ezilme biçimleri arasındaki bütün bu bağları
görmeden ya da göstermeden kurduğumuz feminist
söz yalnızca “yalınkat” olmakla kalmıyor, feminizmi de
daraltıyor. Bir diğerine değmeden, ondan beslenmeden
var olan bir iktidar biçimi olmadığına gibi, bir diğerine
değmeden, kendi başına var olan bir iktidar söylemi de yok.
Bu nedenle “akademik özgürlüğün sınırlarını tartışıyoruz”
seferberliği içinde aslında akademik özgürlüğün sınırlarını
kalın çizgilerle yeniden çizen söylemler üretilir ve
meşrulaştırılırken çağrılan feminizmle, feminizmin alanının
ve sınırlarının da belirlendiğini de görmemiz gerekiyor.

İki hafta tozu dumana katan, sonra
alevlendiği gibi hızla sönen “skandalda”
pornografi konusu feministleri neden
üç akademisyeni bir gecede harcayan
hukuksuzluktan, hakların böyle
hunharca gasp edilebilir olmasından
daha çok ilgilendirsin? Feminizm
dünyaya cinsiyet ve toplumsal cinsiyet
perspektifinden bakmaktır derken tam
olarak ne diyoruz?
Bir de “kim, nerde, ne zaman, nasıl görünüyor ve görüyor?”
sorularına “kim, kime konuşuyor?”u ekleyebiliriz bu
mesele kapsamında. Çünkü Yıldırım Türker’in söylediği
gibi “pornonun her türlüsüne kadın bedeninin sömürüsü
olduğu için karşı çıkmak” feministlerin tembelliğine
değilse de feminist sözle ilgili bir bariyere işaret ediyor;
kendi kendimize yarattığımız ve sözümüzün bizden çıkıp
karşı kıyıya ulaşmasını engelleyen bir bariyere.
Elbette feministlerin pornografiye çok çeşitli yaklaşımları,
pornografiyle çeşitli ilişkilenme biçimleri var. Pornografinin her türlüsüne karşı olanlar olduğu gibi, pornografinin
özgürleştirici bir şey olduğunu savunanlar da; herkesin her
konuda hemen net bir tavır belirleyip bir köşe başını tutmasının beklendiği “fikir dünyamızda” benim gibi aklı karışık olanlar da var. Fakat şu son bir ayda yapılan tartışmalara hızlıca bir göz attığımızda ortaya çıkan, pornografiye
yaklaşımımız her ne olursa olsun, kendimizi daha iyi ifade
etmeye ihtiyaç duyduğumuz. Bütün soruların cevaplarının
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belli ve tek cümleyle açıklanabilir olduğu bir kestirmecilikte “porno kadın bedenin sömürüsüdür”, “porno kadın bedenini metalaştırır” ya da “alternatif porno özgürleştirir”
demek, hiçbir şey dememek çünkü. Bu kendimizin söyleyip, kendimizin anladığı ahval ise sözümüzü duyulmaz kılarken, feminizmi de marjinalleştiriyor.
Kadın bedeninin metalaşması ne demek, bu “metalaşmanın” pornografi dışındaki müsebbipleri, sonuçları neler?
Namusla, ahlakla, kapitalizmle, ırkçılıkla ilişkileri neler?
Alternatif pornonun nesi alternatif? Sektör için yapılmayan, ticari olmayan porno alternatif mi olur? Queer pornoyu queer yapan nedir, ya da feminist pornoyu feminist
yapan? Kimin yaptığı mı? Kim için yaptığı mı? Ne amaçla
yaptığı mı? Bedensel bütünlüğü bozmamak, vücudun çeşitli bölgelerini fetişleştirmemek ya da cinselliği duygudan
arındırıp bir işlev haline getirmemek iddiasındaki alternatif
pornonun özgürleştiriciliği hegemonik cinsellik normlarını yapı-sökümüne uğratmakta mı yatıyor? Peki bu yapısökümü bir yandan da belirli bir “alternatif”i kurmuyor
mu? Ya da bir noktada uzlaşsak ve ana akım pornonun kapitalizm, erkek egemenlik, heteronormativite üzerine kurulu olduğu ve çok çeşitli sömürü biçimlerini aynı anda tesis ettiğini kabul etsek, bu tür pornografiye karşı nasıl mücadele edilir? Ya da adı “alternatif” de olsa, queer de olsa,
feminist de olsa pornografinin aslında cinsellik-dışı bir alanı da kurduğu ya da pornografik olanın zaten ilk elde bu
cinsellik-dışı alanda belirlendiği söylenemez mi?
Böyle böyle onlarca soru sorulabilir pornografiye dair;
mesele, cevap vermenin ya da cevapları bilmenin konforuna kapılıp soru sormaktan vazgeçmemekte.

Notlar
Hande Öğüt, “‘Porn Project’: Yüce ve Canavarca”. Mesele,
Sayı 50, Şubat 2011.
1

Yıldırım Türker, “Hepimiz Pornocuyuz”. Radikal, 10 Ocak
2011.
2

Yıldırım Türker, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi etrafında
dönen tartışmalara yazılarında birkaç kez yer verdi.
Türker’in, iyi aile çocuklarının nasıl bir anda tecavüzcülere
dönüşebildiğini öykülediği için, erkeklik ve kadınlara
yönelik cinsel şiddetle ilgili topluma ayna tuttuğunu
düşündüğü dizinin, öyküleme biçimini göz ardı ettiğini
düşünüyorum. Çünkü günlerce Fatmagül’ün değil Beren
Saat’in tecavüze uğrayacağı anı fragmanlarında döndüren,
dizinin reklamını böylesi bir “sansasyonla” yapan yapım
şirketinin tavrı ve diziyle Vedat Türkali’nin senaryosu
arasındaki bazı hayati farklar, dizinin söylemini kurabileceği
bu tür iyimser ihtimalleri elimizden aldı. Bu farklardan
belki de en belirgini, Türkali’nin senaryosunda gündüz vakti
çamaşır yıkarken tecavüze uğrayan Fatmagül’ün, dizide
geceyarısı, sevgilisiyle buluşmak için evden kaçmışken
tecavüze uğraması.
3

Elbette burada bütün feministlerin aynı şeyi söylediği
ya da pornografiye aynı şekilde yaklaştığı gibi bir söylem
kurmaya çalışmıyorum. Ancak bahsi geçen olay vesilesiyle
medyada ve dolayısıyla kamuoyunda görünürlük kazanan
feminist temsilin bu yönde olduğunu gözlemlemek pek de
zor değil.
4

Türkiye’de feministler özellikle de 1990’lı yıllardan başlayarak, aile içi şiddet konusunda
inanılmaz yol aldılar. Şiddetin güç ilişkisiyle bağlantısını tanımlayan teorik yaklaşımlardan
başlayarak şiddet gören kadınlar için neler yapılması gerektiği konusundaki pratiklere
kadar geniş bir yelpazede deneyim ve bilgi biriktirdiler. Bir yandan danışma merkezleri
kurdular, feminist bir sığınma evinin nasıl çalışması gerektiği konusunda uzman
oldular. Diğer yandan, kadına yönelik şiddeti hem tüm toplumsallığıyla ele aldılar,
hem de gündelik hayatın detaylarında gizli sorunları açığa çıkardılar. Aile içi şiddetin
toplumun tüm kurumlarında nasıl sürdürüldüğünü, özellikle de kanunlarda (haksız
tahrik indirimden sosyal güvenlik yasalarına kadar), işyerlerinde, medyada ve kolluk
güçlerinde kadına yönelik şiddeti sorun olarak görmeyen, görse bile bunu kadına
yönelik değil de aileye yönelik bir tehdit olarak algılayan kurum ve zihniyetlerin bir
arada işlediğini gösterdiler. Diğer yandan ise sığınaklara gelen kadınlardan ikametgâh
ya da çocukların kimliği gibi bilgilerin istenmesinin kadının bulunduğu yerin gizliliğini
nasıl ihlal ettiğini gösterip, bu sorunu aşacak prosedürler geliştirdiler. Kadın cinayetleri
sorununu çeşitli eylemleriyle gündeme gelmesini sağladılar.
Feminist kadınların eylem ve sözlerinden, kadına yönelik şiddeti kadının tüm yaşamını
kapsayan bir sistematik içinde gördükleri, bu sistemin her noktasına müdahale
gerektiğini ifade ettikleri anlaşılmaktadır. Ancak Türkiye’deki kadınların yaşamını
kapsayan sistematiğin yapısının ne olduğunu feministlerin tam olarak çözümledikleri
söylenemez. Bu yapı, bir yandan sosyal devlet olamayan, diğer yandan geleneksel
yaşam tarzlarının devletin ve sosyal kurumların dışında sürmeye devam ettiği, eskiyle
yeninin ilginç bir eklenmesidir. Bu yapının varlığı Türkiye’nin siyasi ve toplumsal
modernleşme tarihiyle açıklanabilir. Bir yandan kentsel yapıyı oluşturacak alt yapının
oluşturulmaması (ancak 2000li yıllardan sonra hem tarımdan elde edilen gelir hem de
kırda yaşayan nüfus sanayinin ve kentin altına düştü), 1950’lerden bu yana yaşanan
hızlı ve plansız göçler, şehirlere yerleşmede geleneksel aile yapısının devamını
sağlamıştır. Ama aynı zamanda bugün hala Anayasa aileyi toplumun temel yönetim
birimi olarak kabul etmektedir. Bu da 2002’de kabul edilen yeni Medeni Kanun’la
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Feministler son birkaç yıl içinde çeşitli konferanslarda ve Amargi gibi dergilerde
kendi feminizmlerini tartışmaya başladılar. Özellikle de Türkiye’de feminist hareketi
1980’li yıllardan beri tanımlamış olan kadına yönelik şiddet konusunda birçok tartışma
yaşandı. Bu tartışmaların temelinde kadına yönelik şiddet konusunda feministlerin aile
içi şiddete odaklanması meselesi bulunuyor.

NÜKHET SİRMAN

AİLE İÇİ Şİ DDE T
TANIMLAMA SI NIN ZAYIFLIĞI

feminist tartısmalar
.

16 feminist tartısmalar
.

çelişmektedir. Çünkü 1926 Kanunu’nda “ailenin reisi
erkektir” denerek bu yönetim biriminin nasıl bir hiyerarşik
yapılanması olacağı da belirtilmekteydi. Şimdi ise eşler
eşitmiş gibi yapılıyor, ancak düzeni sağlamak hâlâ kocaya
düşmektedir. Hatırlatayım: 1926 Medeni Kanunu, aile
içinde düzeni sağlama görev ve yetkisini en yaşlı erkekten
alıp her evli erkeğe vermişti. Bu şekilde aile içinde koca/
baba, ulus düzleminde de hükümet (ve ordu) el ele, var
olan erkek erkine dayalı düzenin sürmesini sağlamıştır.
Bu düzen sürdüğü müddetçe namus kavramı hem ezen
hem de ezilen tarafından meşru olarak kabul edilmiş
bir biçimde cinslerarası hiyerarşinin sürmesini mümkün
kılmıştır. 2002’deki değişiklik, bu ilişkileri hiçbir şekilde
etkilememiştir. Dolayısıyla Türkiye’de hem geleneksel
hem de modern yapılarda namus kavramı, devletin aileye
müdahele etme ya da aileye ilişkin sosyal devlet politikaları
geliştirme gereğini ortadan kaldırmıştır.
Nitekim daha da ileri giderek, devletle aile arasındaki
ittifakın çok derin yerlerde yattığını da söyleyebiliriz. Aile
oldukça sosyal devlete para ayırmaya gerek duyulmadı;
çünkü aile bireyleri birbirlerine destek oluyor kimsenin
açlık ya da yoksulluk karşı karşıya gelmemesini sağlıyordu.
Yaşam değiştikçe aile içi dayanışmanın boyutları da değişti.
Örneğin kadınlar çalışmaya başlayınca kreş yokluğu
anneannelerin babaannelerin devreye sokulmasıyla aşıldı. Borçlar bankalardan değil, aileden alındı. Babaların
çocuklara verdiği insan haklarını ihlal eden cezalar
görmezden gelindi, çocukların amca, dayı ya da komşu
yanında çalışmaları gözardı edildi. Bütün bunlar, ailenin
çekirdek mi geniş mi olmasına bakılmaksızın devam etti…
Bugün ise devlet hayatın birçok alanını yeniden yapılandırıyor. Hem de modern ama muhafazakâr bir
biçimde. Antalya’daki aile konferansı bu modern muhafazakârlığın bir örneğidir. “Aileyi koruma” kisvesi altında
LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel)
bireylerin de bedenleri ve hayatları üzerinde tercih yapma
hakkının gözardı edilmesi onaylanmaktadır. Bu toplantıda
bakan, modern muhafazakâr bir tutum sergilemiştir. Bu
tutumun bir benzerini Margaret Thatcher İngitere’sinde
de görmekteyiz. 1987’de aileyi koruma adına eşcinselliğin
propagandasını yapmayı suç sayan bir kanun çıkartılmış,
propaganda kelimesi muğlak tutularak, geniş bir biçimde
uygulanmasına olanak sağlanmıştır. Bu kanun ancak
1997’de hükümet değişince yürürlükten kaldırılmıştır.i
Feministler iş yaparken bu karmaşık yapıyı göz önünde
bulundurarak iş yapmıyorlar. Nerede yaşadığımızı unutarak feminizm yapamayız. Medya zaten kadın konusunda
her olayı sansasyon dilinden başka bir biçimde ele almayı
bilmiyor. Yüz seksen altı bin küsur kuma varmış Türkiye’de,
şu kadar kadının evlilik kararını ailesi veriyormuş, şu kadar
kadın başlık parasıyla evlendirilmiş vb vb... Feministler
olarak biz buna şaşırmamalıyız. Bağımsız olmayı hayatının
şiarı haline sokmuş bireylerden oluşan bir toplumda
yaşamıyoruz. Belgin Tekçe’nin evlilik üzerine yaptığı bir
araştırmada örneğin kadınlar “ben görücü usulüyle evlenmeye karar verdim, çünkü araya ailemi de sokarsam
evlilikte olabileceklere karşı kendimi güvenceye almış

olurum” diyor. Tekçe, bu tip karar vermiş olan kadınların
sayısının az olmadığını, araştırmasında, bireyin kendini
karmaşık bir aile cemaatinin parçası olarak gördüğünü
ama yine de bireysel kararlar aldığını, dolayısıyla Batı’daki
gibi bir bireysellikten söz edilemeyeceğini ama aynı
zamanda da tamamen geleneğin ya da aile kararlarının
etkisinde yaşayan ve hiç bireyselleği olmayan kişilerden
de bahsedilemeyeceğini ileri sürüyor.ii
Eğer ailenin yapısı toplumun düzenlemelerine bu
kadar açıksa, aile içindeki şiddeti de sadece aile içine
bakarak ve genel teorilerden esinlenmiş bir bakışla
dümdüz bir biçimde erkek egemenliğine bağlayamayız.
Erkek egemenliğini düzenleniş biçimi tarihsel olarak
değişmektedir, bu da şiddetin yerini, büyüklüğünü ve
sıklığını ciddi bir biçimde etkilemektedir. Şiddetin bir
tarihselliği olduğu gibi, toplumsal konuma göre de değişir.
Feministlerin dediği gibi kadın olduğumuz için eziliyorsak,
bu ezilme biçimlerinin sınıfa ve etnik kimliğe göre de
değiştiğini unutmamak gerekir. Hızlı bir yapısal değişim
dönüşüm yaşayan toplumlarda bu dönüşümün erkeklik
ve kadınlık tanımlarını ve erkeklerle kadınların yaşamlarını
kökten değiştirmemesi imkânsızdır. Bazı toplum bilimciler, neoliberal politikalar üğreten bu dönüşümün genelde
toplum içindeki şiddeti kat kat artırdığını, ama öncelikle
de erkeklik krizi yarattığını iddia etmişlerdir.iii
Aile içi şiddet orta sınıf kadınların tanımladığı başlıca
sorun olmuşsa da başka deneyimlerden geçmiş olan
kadınların kendi sorunlarını başka biçimde tanımlamaları
mümkündür. Feministler olarak zaman ve zemine göre
değişen bu şiddeti anlamak için bir yandan başka kadınların
sözlerine kulak vermeli, diğer yandan da ailenin dışına
da şöyle bir bakabilmeliyiz. Hem ailenin ne olduğunu ve
nasıl değiştiğini anlamak için, hem de bu ailenin ürettiği
şiddetin kaynaklarını iyice tanımlayabilmek için. Ama bir
neden daha var ki belki de o hepsinden daha can yakıcı:
Ailenin içine hapsolmuş tarihsellikten, farklı yapılara
eklemlemenin getirdiği yeni düşünme biçimlerinden
kopmuş bir feminizmin içten çürümesini engellemek.
Türkiye’deki feministler daha 1980’li yılların başında “özel
olan politiktir” dediler. Bu yüzden şimdi kadına yönelik
şiddete karşı çıkan feminist platformlar “erkeğin sevgisi
her gün 3 kadın öldürüyor” diye slogan atıyorlar. Özeli
politikleştirdiler. Ama aynı zamanda adeta politikayı da
özelleştirdiler. Yeni bakış açıları geliştirmek, yaşananları
siyasetimizin bir parçası yapabilmek için politikanın ailenin
içine girmesine artık izin vermeliyiz.
Notlar
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“ONLARA ACIRIM AZİZEM”
HATİCE MERYEM
Yeşilçam filmlerinin kötü kadın kahramanlarını çoğumuz
biliriz. Kaderleriyle güreşe tutuşan kadınlardır onlar.
İstedikleri her şeyi, en başta erkekleri elde etmek için
entrikacı zihinleri tıkır tıkır işleyen, kahkahaları taşkın,
giysileri açık saçık, gözleri kapkara, tutku ve şehvetle
kanırtarak sevişen kadınlar.
Edebiyatımızın kötü kadın karakterlerine gelince; onları
yalnız bilenler bilir. Bu yazıda, kötü olmalarının altı yazarlarınca da çizilmiş iki karakterden bahsedeceğim size.
İlki Hançerli Hanım, ikincisi Nebahat.
Birkaç ay önce Hançerli hanımın adını duydum. Derhal
büyüsüne kapıldım. ‘Hançerli Hanım Garibe-i Hikâyesi’
adındaki kitabı epeyce arayıp bulamadıysam da internete
bakıp hakkında bilgi edinmek istemedim. Orada burada
dolaşırken onu düşünmekten, binbir kılığa sokmaktan haz
duyduğum için biraz da. Sonra bir gün, Simurg Sahaf’ın yeni
yerinde, alt katlardaki fırından yükselen mis gibi ekmek
kokusuyla kitap kokusunun birbirine harmanlandığı yeni
yerinde, geliverdi elime. Baskı yılı 1999. Yayına hazırlayan:
Dr.Yakup Çelik. Akçağ Yayınları. Hemen alıp koştum eve.
Tahminlerimin ötesine geçerek, âşık olduğu erkeğe göz
koyan cariyesini bir gece Beykoz sırtlarındaki yılanlı ormanlara atacak kadar taş yürekli çıktı Hançerli hanım.
67 sayfalık hikâye boyunca tüyler ürpertici pek çok suça
imza attı, günaha girdi, sonunda cezasını buldu, ancak
yılmayıp tekrar canavarlaştı, tekrar cezalandırıldı, en nihayet tövbe edip ıslah oldu ve iyilerin mutlu olmasına
-mecburen- göz yumdu. Özetle kadim kural işleyip kötü
cezasını buldu, iyi mükâfatını.

Gözlerimi tavana diktim. Hikâyenin bana söylemeye çalıştığı şeye kulak verdim. Eğer yaşlı ve çirkinsem, sevgili
ya da kocamı, genç ve güzel bir hemcinsime kaptırmamın
elzem olduğunu, şayet böyle bir durumla karşılaşırsam
katiyen kötülük yapmamamı, yaparsam da cezamı bulacağımı duydum. Durumdan hiç memnun kalmadım çünkü
Hançerli hanımın kötü oluşunun gerekçeleri ortada ve gayet
dokunaklıydı. Kof bir kötülük yoktu ortada. Sonra neden
bilmem, kesip doğradığı kadının ardından “Seviyordum,
öldürdüm” savunusu yapan beyefendiler düştü hatırıma.
Bir zamanlar hukuk önünde bile hafifletici unsurdu sanırsam
‘sevmek’. Ben bu mantığı hanımefendilere asla önermem.
Ama hiç değilse Hançerli hanımın, toplumu dönüştürme
maksadıyla yazıldığını bildiğimiz pek çok Tanzimat romanına
öncülük etmiş olmasından da huylanalım değil mi! Neyse.
Bu bahis şimdilik kalsın.
Sonraki günlerde Nebahat’e rastladım; ilk kadın romancılarımızdan Fatma Aliye Hanım’ın “Enin” (İnleyiş) romanında. Önce romanın kabaca bir tasviri: Osmanlı’nın son
demleri… Yalılar, köşkler, konaklarda yaşayan üst sınıftan
varlıklı aileler. Onların canfesler, atlaslar, kadifeler içinde
gezinen, zümrütler, yakutlar, pırlantalarla süslenen, on
iki yaşlarına vardıklarında örtüye sokulan ve birçoğu da
iyi tahsil şansına sahip kızları. Zekâlarınca okuyanı var,
okumayanı var. Musiki ve yabancı dile düşkün olanı var,
olmayanı var. Ancak hemen hepsinin kafasında birer evlilik
saati tıkır tıkır işler vaziyette. Evlenme vakti yaklaştıkça bu
saatin akreple yelkovanı birbiriyle delice yarışıyor. Kızlar
arası rekabet kızışıyor. Bir münasip koca arzusu çılgınlık
mertebesine varıyor.
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Nebahat’e geçmeden önce üvey ablası Sabahat’ten de
bahsedeyim azıcık. Romanın ağırlıklı karakteri de olan
bu kızcağız tevazu, iyilik, merhamet gibi dünya kadar
fazileti bünyesinde barındıran -gıcık- bir tip. Doğuştan
büyük bir servetin sahibi. İyi eğitimli, akıl fikir küpü.
Kızların evlenmeden önce koca adaylarını tanımalarının
savunucusu. Evleneceği erkekte karakter uyuşması ve
ortak özellikler arayan, evlilik hayatında sadakati şart
koşan, pek bilmiş, pek dört başı mamur, dört dörtlük bir
şey. Bir nevi entelektüel.
Artık Nebahat’e gelelim. İçi üvey ablasına duyduğu
düşmanlıkla yanıp kavrulan, kötülük planları yapan bir kız o.
Fitne, fesat, ayartma, dedikodu, ne ararsan onda. Allahtan
Fatma Aliye Hanım onun da böyle oluşunun altında yatanı
bize derhal açıklıyor ve diyor ki, eh Sabahat doğuştan
zengin ve güzel, Nebahat ise ablasına göre servetsiz, ve
çirkin olmasa da daha az güzel. Ablasının iyiliği, merhameti
ve serveti altında ezildiğinden böyle Nebahat.
Fatma Aliye Hanım böylelikle bizlere, insanın özüne dair
anlaşılmaz, katıksız, uhrevi bir kötülüktense, sebepleri
anlaşılır dünyevi bir kötülük tarif ediyor. İyiliğin altında
ezilmek ne, hatırlatıyor. Bu mevzuya dair Ece Ayhan’dan
birçok hikâye dinledim. İyiliğin taş gibi ağırlığının altında
kalmanın sıkıntısı ve bu sıkıntının üstesinden gelebilmek için
yapılan bilinçli ya da bilinçsiz kötülükler. Devam edelim.
Yetmezmiş gibi bir de Sabahat’e zengin, yakışıklı, Avrupalarda okumuş bir koca adayı olan Suat; Nebahat’e
ise kendisi gibi servetsiz, cüzi bir maaş ve ancak baba
yardımıyla geçinen Nihat düşmez mi. Yazarın da yönlendirmesiyle şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz: Eh taş
olsa çatlar insan ve içinde kötülük yoksa da peyda oluverir.
Devam edelim.
Tüm zamanlarda ve tüm coğrafyalarda ‘her duruma uygun
davranışlar sergilemekte her biri ayrı birer maestro olan
anneler ve dadılar’ birden romanda da sahne alıyor ve
başlıyorlar Nebahat’i teselliye. Ancak zerre umursamıyor
Nebahat. Boynundaki damarlar şiştikçe şişiyor. Gerdanında hased çiçekleri pırıl pırıl açıyor. Fenalık düşündükçe
teni parlıyor, güzelleşiyor. Nihayet Sabahat’in nazla niyazla
fazlasıyla yorduğu nişanlısı Suat’ı bahçelerde bostanlarda
ayartıp, onunla evleniveriyor. Onu size daha iyi tarif edebilmek için kitaptan kimi satırlara müraacat etmeliyim.
Nebahat - Kadınlar için mutluluğu ve rahatı kocalarını
sevmemekte bulurum!
Sabahat - Ne diyorsun Nebahat! Bu hoppaca sözlerin
ne olacak?
Nebahat - Sözüme şaşırmayınız da beni dinleyiniz!
Dünyada sevilmeyecek bir şey varsa o da erkeklerdir.
Kocasını seven kadın kıskanır. Kadının en fazla dikkat
edeceği şey kocasını sevmemeye çalışmaktır. Kadının
çok sevmesi erkeği sıkar ve karısından uzak kalmak ister.
Sevgiyle kocaya yaranılmaz.
Sabahat - Ancak karılarını seven ne kadar çok erkek
var. Sen neden böyle bir hükümde bulunuyorsun?
Nebahat - Anlatayım güzel hemşireceğim! Evlilik
aleminin gerçeklerine vakıf olmak için pek çok kadın

ve erkeğin yaşayışını dikkatle izledim. Evlilik hayatının
sırlarını anlamaya çalıştım. Öyle kocalar işittim ki karısına
“Ne kadar güzelsin!” dediği gün diğer odadaki annesi
veya akrabasından birine “Bu sakil karıyı nereden bulup
da bana aldınız!” demekten sıkılmamıştır. Karısına “Seni
seviyorum. Senden başkasını sevme ihtimalim yok!” dediği
zamanlarda bir yandan da aynı sözleri diğer kadınlara
söyleyen erkekler olduğunu öğrendim. Demek ki erkek o
türlü sözleri söylemekten haz duyduğu için söylüyor. ...
Mod - Öyleyse evlilik seni mutlu edemez kızım!
Nebahat - Evlilik asıl benim gibileri mutlu eder! Ben o
sözlere aldanmış gibi görünmekle onu aldatarak karşılık
veririm. Kocamı sevmediğim için bana hıyanet ettiği
zaman üzülmem! Erkeklerin karakterlerini önceden
bildiğim için hayretten hayrete, üzüntüden üzüntüye
düşmem! Benim bu nasihatlerimi takdir eden hanımlar da
mutlu olurlar!
Fehame - Ya hayat arkadaşı olacak erkeği dediğiniz
şekilde tasavvur edemeyenler, onları nezih, pak, sadık
tahayyül edenler, sevmek ve sevilmek arzusundan
vazgeçemeyenler de varsa!...
Nebahat – Onlara acırım azizem!
Bir de züğürt Nihat’la evlendirilmek istendiğinde ettiği şu
veciz sözlere bakın: “Kendisinin cüz’i maaşı ve babasının
yardımı sayesinde geçindirilecek evde ne rahat olabilir?
Şimdi yalnız kendimi düşünüyorum. O zaman evin idaresi,
doğacak çocukların geçimi, onlara sefalet çektirmemek
isteği, eve gelecek eşe dosta küçük düşmemek gayreti
düşünülecek!”
İlk bakışta öyle görünse de, yalnızca zengin koca arzusu
yok bu sözlerde. Kendine ait bir servet olmayışından
kaynaklanan sıkı bir gerçekçilik var. Sanki serveti oluverse
canının çektiğiyle evleniverecek. Yüz yıl önce. Hoş bugün
de durum farksız değil ya.
Diyor ki Nebahat, “Sadakayla evlilik değil mi efendim! Varacağım adamın beni boşamaması, evinden kovmaması
için bir kusur etmemek, onu gücendirmemek konusunda
her dakika titremek!... Sevemezsem sahtekârlık yaparak
onu sever gibi görünmeye mecbur olmak... ”
Vallahi kıyak kız. Durumu ne kadar net bir şekilde ortaya
koymuş. Kabul, isyânkar sesinde bir canı yanmışlık da
mevcut. Ancak onu, yaşadığı toplumu iyi gözleyerek
hakikate uygun pratik teoriler geliştirmiş, hayatta kalma
güdüsüyle telaşlı ve sevecen olmaktansa soğukkanlı ve
hesapçı olmayı tercih etmiş aklıçokbaşında biri olarak da
değerlendiremez miyiz?
Hülasa ben Nebahat’i tanımaktan mutluluk duydum. Siz
de ince hastalığa yakalanmayan, kan kusarak kederinden
ölmeyen, aşka meşke kafa yormadan hesap kitap evliliği
yapan ama yine de saadet dolu bir hayata kavuşarak
Boğaz’ın sularında kayıkla sefa süren bu genç kadını
tanımak isterseniz Tülay Gençtürk Demircioğlu tarafından
çok titiz bir çalışmayla hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi tarafından yayınlanan Fatma Aliye Hanım’ın
“Enin” (İnleyiş) romanını alıp okuyunuz lütfen.

“Adaletin Bu mu Dünya” feryadı hem haklı hem değil… Ne de olsa adil olması gereken, insanlar;
dünya değil! Dünyanın adil bir yer olduğuna inanma ihtiyacı ne kadar güçlü olursa olsun, biliriz ki,
adalet, kolayına elde edilecek bir şey değildir. Tıpkı özgürlük gibi, adalet de onun için uğraşmamız
gereken, üstelik de hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremeyeceğimiz bir idealdir. Öyle olduğu
için uğruna çaba göstermeye değer zaten…
Bu sayımızın dosya konusunu belirlerken, hepimizin aklında ve kalbinde Pınar Selek vardı. “Dava”
vardı. Kafka’nın Dava’sı gibi… Bu Dava artık Pınar’ın davası olmaktan çıkıp bir adalet davasına dönüştü
ve üzerine söyleyeceğimiz her şey, sadece hukukla ya da siyasetle değil, vicdanla ve haysiyetle de
ilişkili olacaktır.
Aslında adalet de böyledir zaten, değil mi? Hukukun tek adalet sistemi olduğunu kim söyleyebilir
ki? Kimin neye hakkı olduğunu saptayan her türlü sistem, aile sisteminden başlayarak, birer adalet
sistemidir de. O yüzden dosyada şiirden de bahsettik, göçmenlikten de…
Pınar’la başladık; adalet arayanların o duruşmanın kapısına gelmeyi nasıl anlamlandırdıklarını
görmeye çalıştık. Düşündük ki bu anlamlardır bize adalet mefhumunun çerçevesini gösterecek olan:
“Haksızlık” dediler, “özgürlük” dediler, “saçmalık” dediler, “vicdan” dediler, “sorumluluk” dediler…
Amargi Dergi adalet ile ilgili bir dosya yapacak da orada Dicle olmayacak… Ondan öğrendiğimiz her
şey için minnet duyarak, küçük bir yazısına yer verdik: Toplumsal eşitsizliklerin bir adliyenin günlük
rutininde nerelerde, nasıl tezahür ettiğini gösteren bir yazısına…
Nuran Kalpakçı, adaletin sadece hukuk sistemiyle ilgili bir şey olmadığını, insanlar arası ilişkilerde
yaşadığımız her haksızlığın birbirine bağlanabileceğini anlatıyor. Belki de Nilüfer Erdem’in yazısını
bunun devamı olarak düşünmek gerekir: “İyi” ile “adil” arasında nasıl bir bağlantı var?
Berna Ekal, kadınların adalet arayışlarında hukuku bir dizi araçtan biri olarak gördüklerini tartışıyor.
Hukuk sistemi, hukukçuların sıklıkla zannettikleri gibi aile sisteminden büsbütün başka bir şey değil…
Begüm Özden Fırat, “içerde” ve “dışarıda” olmanın, hukuk sistemi tarafından tanınmanın ya da
tanınmamanın anlamını bir kez daha düşünmemizi sağlayan yazısında, önemli bir tartışma alanı açıyor:
Türkiye’de feminist hareket göçmen kadınları görüyor mu?
Adil olması gereken insanlar, dünya değil; ama işte, bazı insanlar, duruşmanın kapısında konuştuğumuz
Ayda gibi, “adaletin yok sayılması”ndan söz ediyorlar… Onları bu yok sayma harekete geçirebiliyor…
Belki de düşünmeye buradan başlamalıyız…
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13 yılın sonunda
Hazırlayanlar: Esen Özdemir, İlknur Üstün / Deşifre: Emine Tarhan
9 Şubat günü Pınar Selek davasını takip etmek için gelen ama mahkeme salonuna giremeyip davanın sonucunu
dışarıda bekleyenlere “Neden bu davayı takip ettiklerini ve neden burada olduklarını” sorduk. Ortak cevap
Pınar Selek’in suçsuzluğuna tanık oldukları ve “adalet” talepleriydi.
Meryem Koray: O kadar çok neden var ki; bir kere çok ciddi bir adaletsizlik
olduğunu düşünüyorum, o beni rahatsız ediyor ve bu nedenle bir itirazımı
ortaya koymak istiyorum, burada olarak. İkincisi tabii kadın olarak
Pınar’ın hem yaptıklarını biliyorum, hem kişiliğini biliyorum. Ne kadar
çok olumlu, kazanılması gereken bir insanken, bu toplumun böylesine
olumsuz şeylerle ve acılarla karşılaşmasına üzüldüğüm için buradayım.
Dolayısıyla işin hem psikolojik boyutu var, hem hukuki boyutu var, hem
insani boyutu var, yani nedenleri çok burada olmamın.

Ela Özer: Pınar Selek seni çok seviyorum. Eğer kazanamazsak yine tam
gaz savaşacağız, hiç moralini bozma, seni çok seviyorum.

Hasbiye Günaçtı: Ben buradayım çünkü Pınar’ın suçsuz olduğunu
biliyorum. Buradayım çünkü bu hukuk garabetinin son bulmasını
istiyorum. Buradayım biraz sonra mahkemeden Pınar’ın “beraat ettiği”
haberini bekliyorum ve bunu hepimiz bekliyoruz. Doğrusu Pınar’ın
beraat etmesi hem Türkiye’nin yüz akı olacak hem de ona 13 yıldır bir
şekilde işkence edilmesinden kurtulmuş olacak. Burada hepimiz daha çok
daha çok burada olmak isteriz ve beraat haberini umutla bekliyorum.

Ayça Damgacı: Ben buradayım çünkü Pınar bugüne kadar hep bizler
için söz aldı, bizler için çalıştı. Ona yöneltilen bu suçlama, aslında bize
yöneltilen bir suçlama ve hepimizin beraat etmesi için buradayım.

Adını alamadığımız bir destekçi: Burada yüzeysel bir takiple bile, bir
adaletsizliğin olduğu ortada. Dolayısıyla öncelikle; bir insan ve vatandaş
olarak, bu toplumda yaşayan biri olarak bunu bir sorumluluk olarak
gördüğüm için buradayım. Adaletsizlik bu toplumun altındaki en büyük
dinamittir. Bunu devletin gerçekleştiriyor olması çok büyük ayıptır. Yıllarca
giderilmeyecek bir pisliğe yol açıyor. Dolayısıyla birazcık buna işaret olsun
diye, işte yıllardır vermekte geciktiğimiz desteği vermek adına buradayım.

Gökçe Yiğiter: Benim için çok önemli burada olmam, çünkü bence Pınar
Selek gibi insanlar zaten parmak sayısı kadar az olduğu için onun
böylesine saçma sapan bir şekilde gömülmesine ortadan yok edilmesine
izin vermek istemiyorum ben.

Reyhan Yıldız: Niye buradayım? Adalet aradığım için buradayım, sadece
Pınar için değil, kendi geleceğim için buradayım. Pınar’ın başına gelenler
başkasının da başına gelmesin, bizim de başımıza gelmesin diye ve
Pınar’ın masumiyetine tanık olduğum için buradayım.
Nuran Kızılkan: Ben ondan yani çok etkilendiğimi düşünüyorum. Kendisi
yaşantısıyla, düşüncesiyle, varlığıyla bütün kadınlara, yani benim dahil
olduğum grup olan kadınlara değmiş bir kadın ama görüyorum ki herkesin
yaşamına değmiş ve burada çok büyük bir kalabalık var. Hepimiz aynı şey
için buradayız, beraat talep ediyoruz ve hatta özür talep ediyoruz.
Ömer Ceylan: Ben Ömer Ceylan, LİSTAG gönüllüsü olarak buradayım.
Pınar’ın suçsuzluğuna inanıyorum ve ona destek olmak için burada
bulunuyorum.

Pınar Özer: Adalet istiyoruz, Pınar Selek’in dönmesini istiyoruz, özgür bir
yaşam istiyoruz hepimiz için.
Metehan Özkan: Bu ülkede hukukun hepimiz için adil bir şekilde işlediğini
görmek için buradayım.

Ülfet Sevdi: Buradayım çünkü hem Pınar’a karşı, hem gerçeklere ve
adalete karşı kendimi sorumlu hissettiğim için. Buradayım çünkü
Pınar’ın bizim oyunu seyretmesi için, çünkü aramızda görmek için.

Serkan: Katıldığım, yani geldiğim en saçma dava. Zaten çok inandığımız
bir sistem yürümüyor hukuk sistemi olarak. Hani adalet istiyoruz diyoruz
ama adaletin de tam sınırlarını algılayamadığımız bir durumdayız. O
yüzden hem örnek teşkil etmesi için bundan sonraki davalara, hem de
gerçekten suçsuz, özgür bir kadının, aramızda rahatça dolaşabilmesi için
buradayız.
Gizem: Ben de bu dava için buradayım. Aslında hepimizin amacı bu
hukuksuzluğa bir şekilde ses çıkarabilmek ve bundan sonra bunun
devamının gelmesini sağlayabilmek.
Maya Arakon: Neden buradayım, çünkü masum bir insanın sırf ideolojik
sebeplerle, hayatının karartılmasını önlemek istiyorum. Çok değerli bir
sosyolog, bir aydın insan, olmasa bile masum bir insanın haksız yere 2,5
sene hapis cezasına çarptırılması, sonra işkence görmesi, sonra bu şekilde
bütün deliller beraatını gösterdiği halde ideolojik sebeplerle, birtakım
karanlık güçler tarafından hedef seçilmesinin önüne geçmemiz gerekiyor.
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Adalet bunu yerine getirmiyorsa biz hiç olmazsa onun yalnız olmadığını,
az da olsak bizim burada olduğumuzu göstermemiz lazım. Birbirimize
sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden buradayım. Pınar’ı
çok uzun zamandır tanıyorum, çocukluk arkadaşıyız biz onunla, onun
ne kadar sevgi dolu bir insan olduğunu biliyorum, hayatını barışa
adamış bir insana katil muamelesi yapmak, gerçekten de bir rahibeye
fahişe demek gibi olsa gerek. Ki fahişeyi burada hani toplumun ahlak
anlayışının konsepti içinde kullanıyorum yoksa seks işçisi anlamında
değil. Dolayısıyla Pınar demek biz demek, adaletli bir Türkiye, adil,
özgür, eşit bir Türkiye için buradayım.
Adını alamadığımız bir destekçi: Ben ilk bir gazete haberinde görmüştüm,
ilgimi çekmişti. Sokak çocukları mahkeme kapısında toplanmışlar,
o zaman tuhafıma gitmişti, niye orada toplanmışlar diye. Sonra takip
etmeye başladım ve bunun çok haksız bir şey olduğunu zaten gördük.
Devlet hedef seçmiş, biz de onun arkasındayız.
Filiz Uğuz: Tabii Pınar şahsında, yani bu sisteme karşı mücadelenin
veriliyor olmasıdır burada oluş sebebim. Sadece bu Pınar değil, Pınar
şahsında kadınlar, ezilenler, bütün ötekilerin, sisteme yaklaşımı ve sisteme
karşı mücadelenin ilanıdır bu dava. Sistemin bu yaklaşımlarına karşı
kadınlar olarak, bir kadın olarak ciddi anlamda protesto yaklaşımımız var,
bir mücadele yaklaşımımız var. Bugün Pınar, yarın bir başkası hepimizin
şahsında da bu mücadele bir şekilde devam edecek. Bu nedenle bir kadın
olarak, sistemin bu muhalif sesleri bastırmaya dönük yaklaşımını kınamak
üzere ona karşı bir duruşu sergilemek üzere buradayım.
Zeynep Erdost: Amargi’den “Mavi Güvercin Parkı” diye bir şiir kitabım
çıkmıştı. Şimdi bugün burada Pınar Selek’e destek, daha çok da adaletin,
hakkın yerini bulması için buradayız. Yani bu ülkede artık adaletin tecelli
etmesi gerekiyor; Pınar için, Hrant için, bu Silivri’deki yazarlar aydınlar
için. Çok acılar çekildi, ben belli yaşa gelmiş bir insanım, 60 yaşında
bir insanım. Bu ülkenin 40 senelik bir mazisini çok yakından, içinde
olarak yaşamış bir insanım. Onlar da zaten belli şeyler; haksızlıklar,
hukuksuzluklar, işkenceler, katliamlar. Onun için artık bu ülkede
Haluk Kırcı’ların yakalanması, Hizbullahçıların yakalanması ve gerekli
cezalarının verilmesi ve daha bunun gibi nicelerinin, Kenan Evren’in
yargılanması, gencecik çocukların kanına girmiş Kenan Evren’in hâlâ
bir köşede yaşıyor olması çok büyük bir adaletsizliktir, çok büyük bir
vicdansızlıktır. Bütün bunlar için, Pınar için, Hrant için, Silivri’deki
aydınlar, yazarlar için adaletin tecelli etmesi için ben bugün buradayım.
Senem Erdoğan: Pınar çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Pınar’la
arkadaş olmadan önce de kendisini hayranlıkla takip ediyordum. Sonra
Amargi’de beraber çalışmaya başladık. Tanık olduğumuz için buradayız.
Onun mücadelesini, barış mücadelesini destekliyoruz. Sonuna kadar
arkasında olacağız.
Meriç Eyüboğlu: Biz aslında kadınlar, feminist kadınlar olarak, Pınar’ın
arkadaşı olduğumuz için buradayız. Ama sadece bunun için değil tabii ki.
Aslında bu yargılama süreci o kadar politik bir süreç ki, hukuki değil politik
bir süreç ve 13 yıldır süren bu mücadele aslında politik bir mücadele. Yani
hukuken bakınca skandallarla dolu bir süreç ve Pınar bir sürü adaletsizliğe
karşı mücadele ederken ona yol arkadaşlığı yaptık ve şimdi artık gelinen
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durumda bu dava Pınar’ın davası değil, aslında yaşadığımız toprakları
değiştirme davası. Böyle anladığımız için de buradayız.
Filiz Karakuş: Pınar’ın davalarını başından beri takip ediyorum ben.
Yani önce aslında bir insan hakları savunucusu olarak davalara müdahil
oldum. Sonra hani insan hakları mücadelesiyle feminist mücadele birleşti.
Üzerine arkadaşlık, dostluk, yol arkadaşlığı geldi ve hâlâ devam ediyorum,
ediyoruz hep beraber. Aslında bu davanın sonucu hepimizi etkileyecek,
birçok yönden etkileyecek. Çünkü ben Pınar’a verilen gözdağının aynı
zamanda feminist mücadeleye de bir gözdağı olduğunu düşünüyorum.
Aslında Türkiye’de adaletin olmadığının birçok yönden farkındayız, Hrant
davasından farkındayız. Son zamanlarda başka davalar var, göz önünde
olmayan küçücük haberlere sığan, bir sürü dava böyle gidiyor ve insanlar,
müebbetler, on yıllarca cezalar alıp, cezaevinde yatıyorlar. Pınar aslında
bize bunu da gösterdi yani Türkiye’deki adalet sisteminin ne kadar bir
kağıttan kaplan olduğunu gösterdi. Umut etmeye devam ediyoruz.
Oral Çalışlar: Şimdi Pınar Selek’in tutuklandığı andan itibaren yaşanan
sürecin yakın tanıklarından biriyim. Yani Pınar cezaevindeyken, onunla
dayanışması, bu haksızlığın tasviye edilmesi için o zaman da yazılar
yazmıştım ve daha sonra hatta rahmetli Duygu Asena bana telefon etmişti,
“Sen ne diyorsun Pınar davasına?” diye, ben dedim “Duygu mutlaka git
ve görüş Pınar’la” ve Pınar’ın tahliye edilmesinde o Duygu’nun yaptığı
röportajın da önemli bir etkisi olmuştu. O günlerden gelen bir şekilde
bu davanın takipçisiyim. Pınar’ı yani hem kişisel olarak tanıyorum, hem
yaşadığı haksızlığın tanığı olduğum için bu davanın umuyorum ki beraat
ile sonuçlansın ama yani şu anda Yargıtay’ın verdiği karar son derece can
sıkıcı, bekliyoruz.
Lale Mansur: Beraat talep ediyoruz, tabii onu ümit ederek buradayız,
onun peşindeyiz yani. Devletin iki şekli var; bir tanesinde direk öldürüyor,
ötekinde de bu şekilde süründürme yoluna gidiyorlar. Antimilitarist bir
sosyologdan bombacı yapmaya uğraşıyorlar, hâlâ uğraşıyorlar. Bu yenilir
yutulur bir şey değil. Gitgide de büyüyeceğini düşünüyorum onun için.
Şimdi konuşuyorduk, o gün doğan çocuk, Pınar’ı aldıklarında, bugün 13
yaşında. Yani hayatının çok ciddi bir bölümü Pınar’ın, bir insanın. Ümit
ediyoruz, ümit ediyoruz olmadı işte ittirip kaktırıp, bağırıp çağıracağız
bakalım. Ama ben ümitliyim yine. Şeyi çok merak ediyorum gerçekten
onu nasıl öğrenebiliriz, bu Yargıtay 9. Dairesinde kim, kimdir? Ben
bunların yüzüyle, gözüyle görmek istiyorum.
Mehmet Atak: Pınar hakkındaki beraat kararını bozan Yargıtay üyelerinin
deşifre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 12 yaşında bir çocuğu sırtından
sekiz kurşunla vuran dört özel timciyi, meşru müdafaadan beraat ettiren
daire bu. Hrant Dink’teki daire. Mesela Hakim Kemal Şahin çok güzel
bir demeç verdi Pınar’ın sitesinden okuyabilirsiniz. Meslektaşlarına
sesleniyor. Direnebilirsiniz diyor kararınızda, yasalara aykırı değildir ve
hukuka aykırı değildir. Pınar’a yapılan bir cins Lale’nin de dediği gibi
devlet sadece canını alarak öldürmüyor insanları. Ve Pınar Selek vakası,
çok önemli bir vaka.
Öykü Tümer: Adalet için, Pınar Selek için buradayız, özellikle Pınar için
buradayız ve aslında hepimiz için buradayız, tüm kadınlar için, tüm
feministler için ve Türkiye’deki bütün halklar için, adalet için buradayız.
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Ayda: Buradayım çünkü bu kadar adaletsizlik, bu kadar haksızlık, insan
hayatının bu kadar umursanmaması, adaletin bu kadar yok sayılması…
Ben de buradayım, buna karşıyım demek için buradayım.
Selda Tuncel: Kaç yıl oldu sayamıyorum. Mesela sen söylüyorsun daha
yeni yazdım ama sayamıyorum. Herhalde bu şey bir yıldırma hali var
ya, bıktırma hali. Hani ona inat büyüttük, mesele oldu yani inada bindi.
Bizim burada sayımız azalacak, beklemeyeceğiz hali var. Bu keyfiyetten
de yaka silkmiş durumdayım, adaletin artık hak ihlali değil de böyle
artık adaletsizlik, hukuksuzluk denilen şeyin bu kadar keyfi halde bu
kadar rahat yapılabilmesi, gözümüzün içine baka baka herhalde benim
için en büyük sebep. Bir yandan da onlar direniyorsa biz de direniyoruz,
hikâye o. Bir yandan da çok ilginç bu kadar, bu kalabalığı başka nerede
görebiliriz, bu kadar değişik bir kalabalığı, resmen eş dost görme hali de
var, gelirken çok buruğum ama heyecan da var, güzel aslında.
Fatma Benli: Burada aslında adalet sadece Pınar için değil, tüm toplum
için adalet beklediğimizi göstermek üzere buradayım işin doğrusu. Çünkü
bu bir kişiye yapılan haksızlık, aslında topluma karşı gerçekleştirilmiş
bir haksızlık ve Pınar’ın davası hepimiz biliyoruz ki aslında ortada
suç yok, sadece birileri cezalandırılmak isteniyor. Bu noktada yapılan
haksızlıkta, Yargıtay’ın gerçekleştirdiği bu haksız uygulamanın sona
ermesi, mahkemenin direnme kararı vermesini bütün toplum tarafından
istendiğini göstermek üzere buradayız biz.
Nesibe Dölek: Burada bulunmamın nedeni bu haksızlık, bu hukuksuzluğun
ortadan kalkmasını istiyoruz. İki defa yerel mahkeme tarafından bozulan
kararı tekrar gündeme getirip, hukukun yerle bir edilmesi yani hukuk
adına hiçbir şey olmaması, bozulan bir kararı cezayla sonuçlandırmak
için bir araya gelinmesine karşıyız. Yani Pınar burada farklı insanların,
farklılıkların bir sembolüdür bence. Farklılıkların bir araya getirilmesinde
bunu pratikleştiren bir insan olduğu için burada cezalandırıldığını
düşünüyorum. Bunu yapanlar, Mısır Çarşısı olayını Pınar’ın üzerine
atıp cezalandırmaya çalışanlar, Ankara’daki Optimum’da (Ostim), kimi
cezalandıracaklar. Onun bir cezası olacak mı, işyerini bunlara hukuksuzca
izin verenler, bu yasaları çıkaranlar da bir ceza alacak mı, bu insanların
ölümünden. Bunu sormak gerektiğini düşünüyorum. Ben Başak Kültür
Sanat Vakfı adına, ayrıca ben BDP Ataşehir ilçe yöneticisiyim.
Ercan Aktaş: Barış İçin Vicdani Ret Platformundanım. Niye buradayım,
Pınar’ın seçilmiş bir insan olduğunu düşünüyorum. Mesela bak gelirken
de onu düşündüm. Pınar soru soran, sistemin istediği yerde durmayan,
sistemi kurcalayan, merakları olan bir kadın. Bu bağlamda kendi
sınırlarını kendisi çizmek istedi, durduğu yeri kendisi belirlemek istedi.
Devlet de buna itiraz ediyor, senin durduğun yere sen karar veremezsin
tarzında bir şey. Ben bunun aslında Pınar şahsında Türk kadınlarına
yönelik bir linç girişimi olduğunu düşünüyorum. Sadece Pınar’ın
kişiliğine dönük değil, Pınar o anlamda seçilmiş bir insan, Türkiye’deki
genç kadınlar, sosyal bilimciler, aktivistler vs. soru soran kadınlar size
sesleniyoruz, sizin sonunuz da Pınar gibi olabilir, gibi bir algı yaratmak
istiyorlar. Ben biraz böyle olduğunu düşünüyorum ve adalet beklentisi
nasıl bir şey, iki gün önce Hrant Dink için buradaydık, bugün Pınar
için buradayız. Bu konu zor geliyor, bu konuda kendimi de sıkışmış
hissediyorum. Ama en azından şunu istiyorum bugün buradan ayrılırken,

Pınar’ın bu ülkeye rahatça dönebilmesini istiyorum. Çünkü Pınar’ın
burayı sevdiğini biliyorum, burada çalışmayı sevdiğini biliyorum.
Gürşat Özdamar: Buradaki yargılama aslında devletin bir insanı
cezalandırma yoluyla kendi gücünü ispatlamak gibi bir şey. Yani burada
adalet beklemiyoruz, burada çıkacak herhangi bir yargı kararı aslında
istediğimiz bir şey değil. Çünkü sonuçta bu yargılamanın başlangıçtan
itibaren adaletsiz olduğunu biliyoruz. Bunca geçen zaman, Pınar
hakkındaki bunca şaibeler, hiç kimse buradan bir adalet çıkmasını
beklemiyor. Ama şöyle bir talebimiz olabilir. Bütün bu ezilenden yana,
emekten yana, sömürülenden yana insanların yürüttüğü mücadelelerin
yanında olabiliriz. Bu mücadeleler bu tür baskıcı aygıtların oluşmasına
da engel olacak bir şeydir. Bugün ezilenlerle ilgili çalışma yürüten Pınar,
bir başka durum gerekçe gösterilerek, hedef de gösteriliyor, bu Hrant’ta
olduğu gibi gösteriliyor. Devlet bir şekliyle birilerini cezalandırarak
aslında bütün bir toplumu kendine bağlıyor, itaat etmeye zorunlu
kılmaya çalışıyor. Onun için buradan çıkacak karar, aslında bizim
beklediğimiz bir karar değil. Açıkçası ben buradaki kararı beklemiyorum,
çünkü benim kararım net yani.
Sevinç Altan: Pınar’ın dediği gibi bu kâbusun, bu bilimkurgu hikâyenin
içinden bugün kurtulması dileğiyle burada bekliyoruz. Umarım öyle
sonsuz sevinç duyacağımız bir karar çıkar.
Sema Semih: Tabii ki adalet talep ediyoruz. Artık bu dava zaten yıllardır
gündemimizde ve Pınar’ın yaşadığı mağduriyet çok büyük ve bir şekilde bir
an önce sonuçlanmasını ve artık Pınar da bir rahat etsin gibi düşünüyorum.
Benim burada varoluş sebebim, zaten çok büyük bir haksızlık ve Pınar’ın
bir sürü kitabını okudum, kendini de tanımıyorum bir şekilde takip
ediyorum ve yanında bulunmak istedim, desteklemek istedim.
Bade Okçuoğlu: Ben de birebir Pınar’la aynı şeylere inanıp, onlar için bir
şekilde uğraşan biriyim ve Pınar’ın başına gelenler hepimizi tehdit eden
şeyler. Bugün içinde bulunduğumuz yerde çok çok büyük bir haksızlık
var. Bu kadar büyük bir haksızlığın olduğu bir yerde benim eve gidip
oturmam mümkün değil.
Melike Koçak: Pek çok davada olduğu gibi burada da adalet talep ediyoruz.
Büyük bir vicdan yarası hepimiz için, bu aklanmalar olmadıkça, kocaman
bir karanlığın içerisinde yuvarlanıp gideceğiz. Bu ve benzeri davalarda
hep olmamız gerektiğini düşünüyorum ve Pınar’ın suçsuzluğuna
başından beri inanıyorum. İronik bir şey; bu kadar antimilitarist bir
söylem kurup da bombacılıkla suçlanmak kadar komik bir şey burada
olabilirdi herhalde. Bütün bu trajedi, komedi, ironi burada olmamızı
gerektirdiği için buradayım ben de.
Melis Hüröz: Pınar’ın söylediği bir söz vardır, suçluyu… şifreyi
öğrendiğini söyler ve suçluya, onun olmadığı bir suçun ona atfedilmesinin
ne kadar ironik olduğunu yorumlar. Mesela bir “rahibeyseniz fahişelikle
suçlanırsınız” der, “antimilitaristseniz bombacılıkla suçlanırsınız” der.
Bu davada çamur at izi kalsın mantığı yürüyor. Yani o antimilitarist
olduğunuzu söylediğinizde ve bunun vurgusunu yaptığınızda, o
bombacıydı diyecek kesimlerin yaratılmaya çalışılması süreci var. Adalet
için buradayız ve bu dava sonucunda artık beraatini bekliyoruz.
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Yıldırım Şentürk: Mimar Sinan sosyolojideyim. Pınar’ı tanımadım
açıkçası, ama Pınar’ın okuduğu üniversiteye daha sonradan geldim ve
orada Pınar’ın etkisini gördüm, bir sonraki kuşak Pınar’ı anlatıyordu. Ve
daha sonra tabii süreci de takip ediyordum. Pınar’a yapılanın gerçekten
sembolik bir baskı olduğunu düşünüyorum, onun üzerinden başkalarına
da mesaj veriliyor. Ona karşı çıktığım için buradayım.
Hakan Koçak: Mimar Sinan sosyoloji mezunuyum. Pınar benim sınıf
arkadaşım yani gerçekten tanığız. Kanlı canlı, çok birlikte bir şeyler
yaptık sosyoloji alanında. Saçma sapan bir durum, daha önce de
Türkiye’de solcuların, ilericilerin, muhaliflerin başına gelmiş bir şey. 6-7
Eylül’ü de komünistler yapmıştır diye bir zamanlar inanıyordu insanlar,
şimdi gülünüyor ama. Pınar’ınki de öyle bir şey saçma ama saçma olması
zulüm olmasına engel değil ve benim dileğim arkadaşımın, dostumun bir
an önce bu zulümden kurtulması derim. O gerçekten sosyolog kumaşı
olan bir kız ve enerjisi de olan bir kız muazzam bir şekilde, ona devam
etsin, çalışsın. Bize de sonuçlarını anlatsın. İlla da uğraşacaklarsa o
çalışmalarıyla uğraşsınlar, onu konuşsunlar. Böyle saçma sapan bir şey
üzerinden konuşulması hepimizin ciğerini yakıyor gerçekten.
Gülay Kayacan: Mimar Sinan sosyoloji mezunuyum. Ben de Pınar’ın okul
arkadaşıyım. O bir dönem üsttür benden. Asosyoloji dergisinde de birlikte
çalıştık yani evet onun öğrencilik yıllarına tanığım, öğrencilik yıllarımız
birlikte geçti. Ben de arkadaşlarım gibi düşünüyorum, sembolik bir savaş
yürütülüyor ve çamur at izi kalsın politikası, başka bir şey yok. Çok iyi
bir araştırmacı, çok iyi bir insan, ben de onun yaptığı araştırmalarıyla
anılması ve yaptıkları, söyledikleri, anlattıkları üzerinden konuşulması
ve tartışılmasını diliyorum ve bu yapılan haksızlığa son verilmesini
diliyorum. Yani adalet istiyoruz aslında.
Bawer Çakır: Ben kendini muhalif olarak tanımlamaya başladıktan çok
kısa bir süre sonra Pınar’ın davası başlamıştı ve genç bir insan idim şimdiye
nazaran. Dava ben 30 yaşlara geldiğim ve otuzlu yaşları geçtiğim şu
günlerde de hâlâ devam ediyor. Zaten buradan baktığımızda da herhangi
bir akılla, mantıkla açıklayabileceğimiz bir şeyden bahsedemeyiz. Daha
geçtiğimiz günlerde işte Cumartesi Anneleri ile görüşen Başbakanın “ben
işkenceyi biliyorum” diye yaptığı açıklamayı, “Başbakan Cumartesi
Annelerinin önünde böyle söyler mi?” diye can hıraş bir şekilde kendini
paralayarak açıklayan insanların söz konusu işte kadınlar olduğunda,
tıpkı LGBT’ler olduğundaki gibi sessiz kalmaları, namus bahanesiyle
işlenen cinayetlere, Kürt meselesine, homofobiye, transfobiye dair üç
maymunu oynamalarının köşe taşlarından biri Pınar’ın davası. Ben
40. yaş günümü Pınar Selek davası olmadan kutlamak ve Pınar Selek’le
birlikte kutlamak istiyorum. Ben bu süreç içinde onunla arkadaş oldum,
bütün yaşadığı o süreçlerin bir kısmını onunla paylaştım. O burada
onu desteklemeye çalışan insanlardan daha büyük bir dirayetle bizi
destekliyor aslında. Bunu bir kahraman yaratmak için söylemiyorum,
gerçekten o sabrıyla hepimizi hayretler içinde bırakarak geçiriyor bütün
süreyi. Ben tabii ki Pınar’a tanığım, her şeyinden ziyade yaptığı, ettiği
şeyleri biliyorum. Yaptığı işler üzerinden, söylediği sözler üzerinden
ona tanığım. Adalete inanmak istiyorum. Adalet sağlanana kadar,
yargıçlar, savcılar bıkana kadar biz Pınar’ın yanında olacağız, burada
olacağız ve adalet istemeyi sürdüreceğiz. Sosyoloji biat etmez, Pınar
Selek biat etmez, Pınar’ın arkadaşları da biat etmez. O yüzden Pınar’ın
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özgür olacağı güne kadar burada birlikte olup desteğimizi sürdürmeyi
umuyorum. Sessiz kalanların da önümüzdeki süreçte tarihle ve vicdanla
zaten yargılanacaklarını, on yıl sonra dönüp bu davaya nasıl sessiz
kaldıklarını, açıklayacaklarını kendi adıma çok merak ediyorum.
Sumru Atuk: Aslında her şeyi bir kenara bıraksak bile, çok büyük bir
haksızlığa kendi çapımda, kendi elimden geldiğince karşı çıkmak için
buradayım. Mümkünse insanların bunu görebilmesi, daha kalabalık
olmak için buradayım.
Yeşim Başaran: Pınar hayatını iyiliğe, güzelliğe, insanların birbirlerini
anlayabilmelerine, toplumsal sorunların, adaletsizliklerin çözülmesine
adamış biri. Bu yolda ilerlerken hepimizin gönlünde taht kurmuş
biri. Durdurmak, yok etmek için yoğun çaba sarf ettikleri günlük
hayatlarımızı fütursuzca mahkemenin önüne taşıyoruz. O aşılmaz gibi
görünen duvarların ardına doğru bakıp, gözlerimizle “Pınar’ımızı bizden
alamazsınız” diye sesleniyoruz, Pınar’a yapılan haksızlıkların günahını
her kimler taşıyorlarsa, işte onlara sesleniyoruz. Bu davada mahkeme
avlusu boş kalmamalı, dolup taşmalı, onlara rağmen her şeyin devam
ettiğini görmeliler. Bu yaşam gücünün karşısında kendi çirkinlikleriyle
baş başa kalmalı, kendilerine baka baka, küçülüp ufalmalılar. Pınar
varlığıyla yaşamımda bana o kadar çok şey kattı ki, davaya gitmezsem
vicdanım yaşamı bana zehir ederdi. Güzel bir şey oldu bu sefer. Adalet
yolunda bir adım, bir ışık gördük tekrar. Eski günler geri gelmemeli artık
ve bu kabusun sorumluları tarih önünde hesap vermeli.
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adaleti
Kendisi yıllardır adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı
mücadele vermek zorunda bırakılan Pınar, Amargi’de
yaptığımız toplantılardan birinde “Feminizm, bir özgürlük
ve adalet talebi ve arayışıdır” demişti. Feminizm, sadece
özgürlük ve adalet arayışıyla sınırlanamaz tabii ki. Ancak
bu tanım Amargi’lilerin feminizm anlayışını çok net ve
çarpıcı bir biçimde özetliyor. Amargi sürekli değişen,
dönüşen ve tazelenen bir yapı. Farklılıklarımızla bir arada
durmaya, birbirimizle çatışarak kendimizi dönüştürmeye
çabalarken, yöntemlerimizi, mekânlarımızı, yaşam pratiklerimizi, kavrayışımızı sürekli değiştiriyoruz. Amargi’de
değişmeyen bir şey varsa, o da özgürlük ve adalet arayışımızdır; iki soyut kavram olan özgürlük ve adaletin
yaşam pratiklerimizde gözle görünür, somut birer olguya
dönüşmesi için verdiğimiz mücadeledir. Bu mücadelede
bize yön gösteren ideoloji ise feminizmdir. Feminizmin
rehberliğinde, birbiriyle iç içe geçmiş bütün iktidar mekanizmalarını; ataerkilliği, cinsiyetçiliği, militarizmi, kapitalizmi, heteroseksizmi, insanın doğa üzerindeki egemenliğini
ve diğer tüm toplumsal iktidar ilişkilerini sorgulayarak yaşamaya, üretmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz. İktidar
ilişkilerindeki geçişken ve karmaşık yapı, hayatın kaotik
akışıyla birlikte kavranmaya ve sorgulanmaya başlanınca
adalet tahayyülü doğru-yanlış, haklı-haksız, suçlu-suçsuz
gibi kavramsal ikiliklerle sınırlandırılamıyor. Daha derinlikli
analizlere ihtiyaç duyuyoruz.
Hukuk, kuşkusuz aynı zamanda siyasidir. Hukukun, hukuku
yaratma erkine sahip siyasi otoriteden bağımsız kalması
düşünülemez. Hukuk, kendisini yaratan siyasi otoritenin
yaşamı nasıl düzenlemek istediğinden ibarettir. Örneğin
hiçbir hukuk düzeni, kendisini ortadan kaldırma yetkisini
kimseye tanımaz. Yani hukukun sınırı bizatihi kendi varlığıdır.

Varlığını da kendisini yaratan siyasi otoriteye borçludur.
Bu anlamda hukuk her zaman adalete tekabül etmez.
Hukukun adalet sınırı kendisini yaratan siyasi otoritenin
ufku kadardır. Zaten hukuk her zaman adalete tekabül
etseydi, denetleme mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaz veya
toplumsal dinamiklere göre hukuk sürekli değişmezdi.

Mevcut hukuk yapılanmaları ise çoğunluğu temsil ettiği
varsayılan siyasi otoriteye göre şekillenmektedir. Oysaki
siyasi otoriteler de gerçekte çoğunluğu değil çıkar ve
güç ilişkilerini yansıtırlar. Dünyanın büyük çoğunluğunun
ekonomik ve sosyal olarak güçlü olanların siyasi temsilinden
ibaret bir yaşam deneyimlemesi tesadüf değildir.
Amargi’de yürüttüğümüz adalet mücadelesi bu anlamda
hukuk mücadelesinden ibaret değil. Hukukun siyasiliğinin
ve siyasi olarak kapitalizmi, ataerkilliği, milliyetçiliği, militarizmi, heteroseksizmi temsil ettiğinin bilinciyle adalet
arayışındayız. Biz yalnızca hukukun tesis ettiği adalet için
değil, gerçek adalet için mücadele yürütüyoruz. Bu adalet
talebi bazen hukukun tesis ettiği adalet ile çakışsa da,
adalet arayışımız genellikle hukukun tesis ettiğinin ötesini
talep ediyor.
Ancak öyle bazı durumlarla karşılaşıyoruz ki, akıl almaz
bir biçimde, hukukun tesis etmesi gereken adalete dahi
erişemiyoruz. İşte Pınar’ın davası bunun tipik bir örneği.
Özgürlük ve adalet arayışında bir araya geldiğimiz
Amargi’de, hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, arkadaşımız, yoldaşımız Pınar’ın karşılaştığı adaletsizliğe
ve özgürlüğünün tehdit edilmesine karşı da beraber
mücadele yürütüyoruz. Şaşırmıyoruz çünkü adaletsizlikle

ararken
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karşılaşmak, yaşadığımız topraklarda normalleştirilmiş bir
durum. Pınar’ın davası da bu anlamda bir sembol. Öyle
bir sembol ki, yalnızca adaletsiz değil, adaleti kuşkulu
olan hukuka dahi sığmayan, hukuk dışı, “hukuksuz” bir
dava. İnandıkları, düşündükleri, duruşları, karşı koyuşları
nedeniyle aynı süreci bu ülkede ve dünya üzerinde ne çok
insanın yaşadığını çok iyi biliyoruz. Hele de önce suçlunun
bulunup sonra suçun icat edilmesinin sürpriz olmadığı bir
anlayışla yaşamak normalleştirilmiş ve kanıksanmışken,
hiç yabancısı olmadığımız ama bir o kadar kabul edilemez
bu adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı mücadele deneyimimiz, bizi bir araya getiren inancımızı da pratik
etmemize yol açıyor. İnandıklarımız için her birimizin
üzerimize yapıştırılmaya çalışılan yaftaları iyi biliyoruz.
Sesimiz ne kadar gür çıkarsa, sorularımız ne kadar keskin olursa o denli tehlikeli algılanacağımızı da. Pınar’ın
yaşadıklarının da bunun bir uzantısı olduğunu ancak bu
defa emsali görülmemiş bir hoyratlık ve zalimlikle karşı
karşıya olduğumuzu biliyoruz.
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neler kazanarak çıktığımızı, yaşadığımız dayanışma
duygusunu ve kolektif ruhu anlatmaya yetmeyecektir.
Adalete kavuşmak normal ve beklenen bir şey olması
gerekirken, bunun tersine çevrildiği, adalete kavuşmak
için uzun soluklu mücadeleler yürütmek gerektiği bir
konuma itilmenin bu dünyadan neler alıp götürdüğünü de
unutmuyoruz. Adalet mücadelesinde yol aldıkça karşımıza
yeni engeller konulmak istendiğini hala deneyimliyoruz
Pınar’ın davasında. Bizim için bu mücadele kuşkusuz politik
bir mücadele ama Pınar için politik olduğu kadar hayati
bir mücadele. Feminizmden öğrendiğimiz “Kişisel olan
politiktir” analizinin Pınar’ın davası ile birlikte büründüğü
anlamlar, bize gündelik hayatın içinden yeni ufuklar açıyor.

Belki de bu emsali görülmemiş hoyratlık ve zalimlik
nedeniyle adalet arayışımızda bu kez çok kalabalığız.
Yollarımız belki de başka çok az noktada buluşabileceğimiz
insanlarla dahi kesişti ve adalet talebinde birleştik.
Farklılıklarla barışçıl bir şekilde bir arada yaşama ilkemiz,
hem Pınar’ın hem de bizlerin bu konudaki samimi
inancımız ve inandıklarımızı teoride bırakmayıp yaşama
dökme çabamız sayesinde, dünyanın pek çok köşesinden
bazen seslerini ve yüzlerini dahi bilmediğimiz insanlarla
buluşmamızla vücut buldu. Politik olarak asla yan yana
gelemeyeceğimizi düşündüğümüz insanlarla dahi aynı
adalet talebini birlikte haykırdık.
Bu süreç bizlere çok şey öğretti elbette. Birbirimize dair
eleştiri ve sorgulamalarımızı bir yana bırakmadan yan yana
gelebilmeyi öğrendik. Yatay örgütlenme, sorumluluk alma
ve kolektif çalışma konusunda çok şey kattı bize mücadele
sürecimiz. Kimseyi kahraman ya da kurban yapmadan
söz söylemeyi deneyimledik. Yürüttüğümüz mücadelede
onlarca insan sessizce pek çok işi kotardı, kimse bir adım
öne çıkmayı talep etmedi. Kendimizi geriye çekerek
adalet mücadelemizi öne çıkarmayı sanırız başardık bu
mücadelede. Herkes kendi yapabildiği işleri üstlendi.
Sürekli çoğaldık, çoğaldıkça öğrendik ve zenginleştik.
Karşılaşabileceğimiz her olumsuzlukla mücadele etme
gücü kazandık bu zenginlikten, kararlılığımız bir an olsun
dahi sarsılmadı.
Bu mücadele deneyimi kuşkusuz derin analize ihtiyaç
duymaktadır. Bu konudaki deneyimimizin daha derinlikli
analizini başka bir yazıya bırakalım. Yine de hiçbir
sözcük beraat kararı açıklandığında birbirimize sarılıp
ağlarken ve dans ederken hissettiklerimizi, bu süreçten

Kuşkusuz bu süreçte en zorlu mücadeleyi Pınar veriyor.
Onun mücadelesinden, sabrından, iyimserliğinden, inancından büyük güç alıyoruz.
Bizler, yol arkadaşımız Pınar’la birlikte çıktığımız adalet
ve özgürlük arayışında, “hukuk” adı altında yapılan siyasi
sıkıştırma hamlelerine isyanımızı sürdürüyoruz. Bir hukuk
skandalına dönüşen bu kâbus ve işkence sona erene,
hukuk ve adalet tesis edilene dek, kolektif çalışmadan aldığımız güçle bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Amargi Kadın Kooperatifi
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Kazan Adliyesinden Yargıç Kemal Şahin, Pınar Selek’in 9 Şubat’ta görülecek
mahkemesi öncesinde meslektaşlarına adalet çağrısı yaptı.

“Kıymetli meslektaşlarım;
sistematik yargısal bir işkenceye dönüşen bu sürece bir yurttaş, bir insan,
özellikle de bir yargıç olarak tanıklık etmenin derin ıstırabı ve utancı
içerisindeyim. İnsanlığımı, ruhumu kirleten bu sürece artık tanıklık etmek
istemiyorum, ki sizlerin de istemediğine inancım tamdır. Bu nedenle sadece
duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Devletin ideolojik aygıtlarının soğuk otopsisinden geçerek önünüze konulan
davada, sistematik yargısal işkenceye tavan yaptıran Yargıtay Ceza Genel
Kurulu kararı’nın Ceza Muhakemesi Yasası açısından, biz yargıçlar için ne
anlam taşıdığını bilmekle birlikte, Mısır Çarşısı’ndaki insanlık katliamının,
ikinci bir insanlık katliamıyla değil, ancak ve ancak adaletle tamir
edilebileceği inancındayım.
“Ortada bir Ceza Genel Kurulu kararı var, bizler ne yapabiliriz ki?”
düşüncesinde iseniz; sizlere Henry David Thoreau’nun söylemiyle; “haksız
bir takım yasalar vardır. Onlara boyun eğmekle yetinelim mi, yoksa onları
değiştirmeye çalışalım, değişinceye kadar da boyun eğelim mi; yoksa hiç
beklemeden çiğneyelim mi onları? İnsanlar böylesi bir yönetim altında genel
olarak şöyle düşünüyor ve şöyle diyorlar: ‘Çoğunluk yasaların değişmesine
ikna oluncaya kadar bekleyelim’. Yasaya karşı gelirsek, deva derdin
kendisinden daha beter olur diye düşünüyorlar.
Eğer haksızlık hükümet makinesinin zorunlu sürtünmesinden ayrılmaz bir
şeyse, varsın olsun. Zamanla pürüzü mürüzü kalmaz belki; ama makine
muhakkak aşınır gider. Eğer haksızlığın, (salt kendisi için) makarası, yayı,
ipi ya da vinci varsa, o zaman, devanın dertten daha iyi olup olmayacağını
düşünebilirsiniz belki; ama eğer bu, sizin başkasına yapılan haksızlığa alet
olmanızı isteyecek yapıdaysa, o zaman da, yasayı çiğneyin, derim size.
Hayatınız makineyi durduracak bir karşı sürtünme olsun. Benim dikkat
etmem gereken şey, hiç değilse, kötülediğim bir haksızlığa alet olmamaya
bakmaktır” derim.
Bu itibarla Şubat’ın ayazında vereceğiniz kararın, bedenimizi, ruhumuzu,
insanlığımızı dondurmamasını, bu ülkenin çocukları için “kartopu
oynayabilecekleri ve kardan adam yapabilecekleri karın” habercisi olmasını
umut ediyorum.
Üzerinde yaşamaya çalıştığımız bu coğrafyada, hukuktan, adaletten,
haktan, hakkaniyetten, özgürlükten, eşitlikten ve demokrasiden istisna
edilenleri savunanların da insanlığın bu ortak değerlerinden istisna
edilmesine yol açan “kararlar mezarlığı”na yeni bir karar atma
lüksümüzün olmadığına inanıyorum.
Saygılarımla…
Kemal Şahin, Yargıç, Kazan Adliyesi”
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Mahkemenin 3. kez verdiği beraat kararına karşı Savcı, mahkemeye temyiz
talebinde bulundu. Savcının 15 gün süresi varken, ikinci gün temyize gitti.
Hala Tanığız Platformu açıklama yaptı.

“Değerli arkadaşlar,
Bildiğiniz üzere, dünkü duruşmada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi,
Yargıtay’ın müebbet hapis istemine rağmen, önceki beraat kararında direndi
ve Pınar Selek üçüncü kez beraat etti. Karara karşı mahkemenin savcısı
mahkemeye temyiz talebinde bulundu. Savcının 15 gün içinde temyiz hakkı
vardı ve ikinci gününde bunu kullandı. Savcı gerekçeli temyiz dilekçesini,
mahkemenin gerekçeli beraat kararından sonra hazırlayacak. Mahkeme
beraat kararında direnmiş olduğu için temyiz incelemesi Yargıtay Ceza
Genel Kurulu’nda gerçekleştirilecek. Yargıtay Ceza Genel Kurulu daha
önce 17’ye karşı 6 muhalif oyla, Yargıtay Başsavcısı’nın Pınar Selek’in beraat
kararının onanması gerektiği yönündeki itirazını reddederek ağırlaştırılmış
müebbet hapis istemişti. Usul hukuku açısından çok istisnai bir yargılama
süreci ile karşılaştığımızdan bundan sonraki yargı süreci işleyişinin ne şekilde
gerçekleşeceği konusunda çalışmaya devam ediyoruz.
Pınar Selek hakkında süren yargılamada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi
tüm delilleri inceleyen ve delillere göre kanaat oluşturan tek mahkemedir.
Mahkeme Pınar Selek’in masum olduğuna üç kere karar vermiştir. Pınar
aleyhine hukuken geçerli tek kanıt yoktur. İşkence altında alınmış ve
mahkemede reddedilmiş ifadeler, sahte olduğu kanıtlanan tutanaklar ve
bilimsel geçerliliği olmayan raporlar dışında Pınar Selek aleyhine tek bir
kanıt gösterilememektedir. Pınar Selek aleyhine tek bir kanıt olmadığı gibi,
suçsuzluğunu ispatlayan onlarca kanıt vardır. Tüm bu kanıtlar mahkeme
tarafından değerlendirilerek beraat kararı verilmiştir. Mahkeme savcısı tüm
bu kanıtları mahkeme heyeti ile birlikte gözlemlediği, tüm izleyiciler ve
mahkeme heyeti önünde Pınar’ın masumiyeti savunmalarla ortaya konduğu
halde, mahkeme savcısının tüm bunları bir kenara koyup beraate karşı temyiz
yoluna başvurma tutumunu sürdürmeye devam etmesi, bu davanın hukuki
değil politik bir dava olduğunu bir kez daha göstermiştir. Pınar Selek’in
masumiyeti ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından bilinmektedir.
Hukuki bir davada hiç kimse masum olduğunu ispat etmek zorunda değildir.
Savcılık ve mahkemelerin suçlu olduğunu ispatlaması gerekmektedir.
Masumiyeti ispat edilmesine rağmen cezalandırılması için ısrar etmek,
davanın hukuki olmaktan çıktığının bir başka göstergesidir.
Hala Tanığız Platformu olarak davada şimdiye kadar gösterdiğiniz değerli
dayanışma için şükran dolu olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.
Gelinen aşamada hep birlikte adalet mücadelesini sürdürmeye devam
edeceğimize inanıyoruz. Bu davada adil yargıçlar olduğunu görmek adalete
dair umudumuzu yükseltmiştir.
Son olarak, adalet umudumuzun sizlerle güçlendiğini belirtmek isteriz. Sürece
dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Dayanışma içinde kalmayı diliyoruz.
En derin sevgi ve saygılarımla,
Hala Tanığız Platformu adına
Av. Yasemin Öz”
Gelişmeleri ve tartışmaları izlemek için: www.pinarselek.com
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SİYASET,
AD A L E T İ N
TE S İ S İ D İ R
...
NİLGÜN TOKER
Sadece zulme ve adaletsizliğe uğrayanların
adaleti düşündükleri ve talep ettikleri bir
dünyada, adalet, ancak mazlumun ve mağdurun gramerinde yer bulabilir. Bu durumda
da güçsüzler ve güçlüler arasındaki denklem
bozulmadan, adalet, güçsüzlerin güçten talebine
dönüşür ve adaletsizlik sistemi bir kez daha
meşrulaşır. En iyi ihtimalle “adil bir güç”ün,
adil olmayan bir “güç”ü kontrol etmesi ve
adaleti sağlamasıdır talep edilen. Adaletsizliğe
uğrayanların kendi adaletlerini sağlama yetkilerini
çoktan devrettikleri bir devlet sisteminde,
adaletin tesisi egemenliğin ellerine bırakılmış ve
dolayısıyla tümüyle “hukuksal” bir edim olarak
tanımlanmıştır; artık adalet “mahkeme”nin ve
yasa uygu-layıcılarının yetkisindedir. Yargıçların
ve yasa uygulayıcılarının adaleti tümüyle yasallık
olarak tanımladıkları, dolayısıyla da kural
koyucu gücün icracısı oldukları bir yapı içinde,
adaletsizliğin bizzat yasadan kaynaklandığı
açıktır. O halde adaleti sağlayacak olan yasanın
adaletsizliği söz konusudur ve şimdi yapılması
gereken yeni bir adalet ölçütü aramak ve
adaletin ne olduğunu sorgulamaktır.

Adalet, insansal biraradalığın kurucu ilkesidir; başka deyişle
zorunlu olarak çoğulluk/çokluk halinin ilkesidir. Bu nedenle tikel
bir nitelikten hareketle bir adalet ölçütü tesis edilemez; tersine
birarada olma tarzı, biraradalığın niteliği, adaletin temelidir.
Tam bu nokta, biraradalığı kurma tarzının, adalet ilkesinin
kendisi olması, adaletin siyasetin temeli olduğunu gösterir.
Siyaset, adaletin tesisidir. İnsanların nasıl birarada yaşayacaklarını
belirleyen ilkenin, bu yaşamı kurucu edimin, siyasetin temel
referansı olması gerektiği anlayışından, zorunlu olarak her türlü
siyasetin bir adalet ilkesi taşıması gerektiği çıkar. Ancak biliyoruz
ki adaletsizliğin kaynağı da siyasettir. O halde hangi türden
siyasetin adalet ilkesinden yoksun olduğunu açığa kavuşturmak
gerekir ve bunun için de adaletin ne olduğuna ilişkin bir kavrayış
ortaya koyulmalıdır.
Adalet bir yandan toplumsallık bağına ve siyasal etkinliğe işaret
eden, bu nedenle de yasada açığa vurulan bir ilkedir, öte yandan
da ahlaki bir niteliğe gönderir. Adalet bir yandan eşitlik ilkesinin
kendisidir ama öte yandan da haklı ile haksızın, iyi ile kötünün
ayırt edici ilkesidir. Adalet bir yandan “hak”la ilgilidir, öte yandan
da “değer”le. Bu nedenle adalet hem siyasal bir kavram hem
de siyasetin ahlakına ilişkin bir kavramdır. O halde hem eşitlik
olarak adaletin hem de değer olarak adaletin ne olduğunu açık
kılmaya çalışmalı…
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Eşitlik, insanların insan olması bakımından eşitlik
olarak tanımlandığında, bu, tüm insanların taşıdıkları
“ortak” ya da “aynı” nitelik nedeniyle eşit oldukları
anlamına gelir. Bu liberal eşitlik ilkesi, gerçekte eşitlik
sağlamayacak olan bir eşitlik ilkesidir. Çünkü insanları
yapabilecekleri bakımından, dolayısıyla özgürlükleri
bakımından eşitlemeyen, taşınan türsel nitelikten ya
da herhangi bir “birlik”in bir olmasını sağlayan aynılık
ilkesinden dolayı eşit varsayan bir ilkedir. Bu türden
bir eşitlik ilkesi esasen hukuk tarafından içerilir ve
siyaset, eşitliği bir siyasal sorun olarak tanımlamaz.
Kişilerin yasa önündeki “mutlak” eşitliği ilkesi olarak
adlandırıla gelen bu anlayış, adaleti hukuksal bir ilkeye
ve dolayısıyla yasaya uygunluğa indirger. Bu, eşitliğin
somut insansal hallerinin görmezden gelerek, hatta yok
sayarak tanımlanmasıdır ve tekrar söyleyelim, eşitsizliğin
meşrulaştırılmasıdır. İnsanların somut halleri, bir ortaklık
ya da aynılıkla tanımlanamayacak farklılıkların olduğu
hallerdir. Herkesin yasa yapma hakkı bakımından eşit
olduğunu söylemek, herkesin yasa yapabilecek güce sahip
olduğunu söylemek değildir. Bu nedenle insanları özgür
oldukları varsayımından hareketle eşit ilan etmekle,
insanları özgürlüğe sahip olma ve onu nesnelleşme
gücü bakımından eşit kılmak aynı şey değildir. İlki
yasanın “statik” ilkesi, diğeri siyasetin dinamik ilkesidir.
İlki farkları ve farklılıkları görmezden gelir, ikincisi fark
bilinciyle oluşur. En önemlisi, ilki değeri görmezden gelir,
ikincisi eşitliği değer eşitliği olarak tanımlar.

Adalet bir yandan toplumsallık
bağına ve siyasal etkinliğe işaret
eden, bu nedenle de yasada açığa
vurulan bir ilkedir, öte yandan da
ahlaki bir niteliğe gönderir. Adalet
bir yandan eşitlik ilkesinin kendisidir
ama öte yandan da haklı ile haksızın,
iyi ile kötünün ayırt edici ilkesidir.
Adalet bir yandan “hak”la ilgilidir,
öte yandan da “değer”le. Bu nedenle
adalet hem siyasal bir kavram
hem de siyasetin ahlakına ilişkin
bir kavramdır.
Farkı/farklılıkları görmezden gelen bir adalet ilkesinin,
aslında adaletsizliğe yol açacağı açıktır. Çünkü bir aynılık
ilkesini eşitliğin koşulu yapmak, eşitliği söz konusu aynılığa
sahip olma oranına göre tanıma anlamına gelir ve ortak
yaşamın ortaklığını yıkar; tersine toplumsal bağıntıyı
ortaklaşamayacak ayrımlar hiyerarşisi olarak kurar.
Toplumsal biraradalığı bir birlik ilkesinden hareketle
ortadan kaldıran, toplumun üyeleri arasında hem özgürlük
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hem de değer bakımından hiyerarşi kuran siyaset tarzı,
kutsamak ve değersizleştirmek, varlığı için her şeyi feda
etmek ve yok saymak/yok etmek denkleminde hareket
eder. Bu, zulmün meşrulaşması demektir ki, adalet artık
bir adaletsizlik olarak söz konusudur.
Özgürlük, yapabilme gücü ise, eşitlik bu güç bakımından
herkese ait bir nitelik olmalıdır. Herkesin eşit olması
herkesin özgür olmasıysa, özgürlük neyin ifadesidir?
Özgürlüğü, yasanın sınırları içinde yine yasanın belirlediği
hakları kullanma serbestliği olarak okursak, biraz önce
her yasanın adil olamayabileceğini ve yasanın belirlediği
hakları bile kullanma bakımından herkesin aynı güçte
olmadığını belirledik. Özgürlük ve dolayısıyla eşitliği
yasanın içinde değil de yasanın dışındaki bir meşruluk
ilkesi olarak arayacaksak, meşruiyetin doğrudan doğruya
bir değer kavramına göndereceğini de hatırlamalıyız. Bu,
iyinin ve haklının ne olduğuna ilişkin bir değerdir. İnsan
için iyi olanın ve dolayısıyla hak olanın, insanın ahlaksal
bir varlık, değer üreten bir varlık olarak olduğu göz
önüne alınarak tespiti meselesi, tümüyle kişinin, bireyin
iyisini sorunsallaştırmak olursa, insansal biraradalığı
muhatap almayan bir zeminde kalırız. Oysa adalet,
birlikte yaşamanın ilkesidir. Bu, iyinin adil bir ortak
yaşamı kuracak şekilde tespit edilmesini gerektirir. Başka
deyişle, herkes için iyi olanı tespit etmek için önce herkesi
nasıl tanımladığımızı ortaya koymalıyız. Herkes, nitelik,
tarz ve taşıdıkları değer bakımından farklı olan herkesse,
herkes için iyi olan, ancak tüm bu farklarca kabul edilen,
herkesin kendi ortak yaşam ilkesi olarak benimseyeceği
bir ilke olmalıdır. Bu herkesin paylaşacağı ilke, herkesin
biraradalığından çıkar. Farklar arasında eşit kabul etme/
kabul edilme bağıntısının kendisidir iyi ve kötüyü, haklı ve
haksızı ayıran. Biraradalığı yıkan şey kötülüğün kendisidir,
biraradalığı güçlendiren şey iyidir. O halde, iyi ve kötüyü
belirleyen şey, farklı olanı görme, kabul etme ve onun
eşit özgürlüğe sahip olduğu bilincidir.
O halde özgürlük, herkesin kendi değerini açığa vurma
gücüdür ve eşitlik bu güç bakımından eşitliktir. Şimdi
bu türden bir özgürlük ve eşitlikten yoksun bir dünyada
adalet ilkesi nedir? Çünkü farkı tanımak, farklılıkları
eşitlemek, aynı zamanda kimsenin gerçekte eşit
olmadığını da fark etmektir. Kimse eşit değilse, özgürlük
herkesin sahip olduğu bir güç de değildir. Dahası, bu
durumda haklara sahip olanlar ve olmayanların varlığı
da açığa çıkacağından, özgür insan tanımına bile sahip
olamayanların bu tanımı elde etmeleri de bir adalet
sorunudur. Özgür olmadığının ve özgür olamayanların
olduğunun bilincidir yeni adalet ilkesi; eşitlik bağıntısında
değil eşitsizlik üreten bir sistemin içinde olunduğunun
ayırt edilmesidir adalet ilkesi. Adalet, o halde, eşit
kabul etmek değil, eşitlemektir; özgür ilan etmek değil
özgürlüğü gerçek kılacak bir siyasettir. Bu nedenle adalet,
özgürleşme ve dolayısıyla eşit olama mücadelesinin adıdır
ve siyasetin kendisidir.
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NURAN KALPAKÇI

Çünkü hepimiz ölüme mahkûmuz
J. Derrida
Hani yargı kararlarında önce olgular ortaya konur ya, ne
olmuş, nasıl olmuş, deliller tanıklar ifadeler… Kimi zaman
doğru kimi zaman yanlış, çoğu zaman eksikliğinden dolayı
yanlıştır hikâye, hakkını hikâyenin tamamıyla savunan için.
O siz iseniz tekrarlar da tekrarlarsınız, ister zeytin tarlası
karşılıksız kamulaştırılan olun ister apartman yöneticisiyle
takışan, ister yakını faili meçhullere karışan, ister
tecavüzden yargılanan. “Öyle olmadı, tamı tamına şöyle
oldu”. Bir daha, bir daha, bir daha anlatırsınız, her seferinde
ilk kez anlatır gibi, bu dünyaya bunu anlatmaya gelmiş gibi,
eşinize dostunuza avukatınıza televizyona yargıca uykuya
dalmadan kendinize anlatırken nihayet bir aydınlanma
olsun, adalet tecelli etsin diye. Sonra ne diye olduğunu
bile unutur hâlâ anlatırsınız. Yüzünüz sayfa sayfa hikâyeniz
olmuştur, aynaya baksanız başka şey göremezsiniz.
Şansınız varsa karara kadar. Ki karar her şeyden önce bir
tanımadır. İnce ince yazılmışsa, mutlak adaletin olmadığını
bilenlerce, adil olmanın en yakınına varmaya çabalayanlarca.
Sorumluluklar belirlenir kararla, haksızlıklar, mağduriyetler, belki masumiyet tanınır. Artık böylece bilinsin
diye. Cezadan, cezasızlıktan hepsinden önce. Bir kez kesin
karar çıkınca. Bazen yüksek yüksek yerlerden verilen
kesin kararlar yeni adaletsizlikler, mağduriyetler yaratır.
Çünkü tanınmamıştır sizin tanıdığınız. Ya da eksiktir.
Denir ki adalet tecelli etmemiştir.
Adalet tecelli eden bir şey değil ki, insanların adaleti.
29 Ocak 2011 tarihinde, bu bulutlu şehrin yerel gazetesinde
yedi satırlık bir haber çıktı: Ekim ayının başlarında, insan
hakları sarayının kanala bakan yakasında çalışan bahçıvanlar
bir femur ve bir kalça kemiği buldular. Önceki haftalardaki
yoğun yağış ile sular yükselmiş, kanal taşmıştı. Kemikler
üzerinde yapılan DNA analizi sonucu, polis yetkilileri
kemiklerin kime ait olduğunu tespit ettiler: Artak
Mkhitarian, otuz bir yaşında, 2010 baharından bu yana
kayıp. Fransa’ya sığınma talebiyle gelen Ermeni Mkhitarian,
ciddi sağlık sorunlarına rağmen sokakta yaşıyordu. Geçici
oturma izni ve birkaç sosyal yardım kurumuyla ilişiği vardı.
Ortadan birdenbire kaybolmuştu.

Adalet kelimesinin kökeni “adl” imiş, denk, denge, ince
terazi, hakkaniyet.
“Ad” duyuyorum adalet deyince, dilbilimi, etimoloji
bana hak vermese de, adını koymayla da bir ilgisi olmalı
diyorum adaletin.
Adını koyunca var olmayla, tanıma, tanınmayla.
Festus Okey’in gömleği karakoldan hastaneye yaralı
götürülürken üzerindeydi, öldükten sonra kayboldu.
Gömlekli Festus güvenlik kameralarının gözünden
kaçmadı. Gömlekteki kurşun izi delildi, delâlet edecekti.
Kaybedildi. Etmedi.
Festus’un kimliği de tespit edilemedi, davası görülemedi.
Festus’a avukat tutulamadı: Ölenin hukuken kendisini
temsil etme yetkisini haiz kimsesi yoktu ki. Adaletin imkân
kapılarının hiçbiri, öldükten sonra dahi ona açılmadığına
göre Festus Okey diye bir var mıydı sahi. Davası derdest
olduğu sürece varla yok arası gidip geliyor, bir de adını
andıkça adil olanın en yakınına varmaya çabalayan birileri,
kâğıtlara yazdıkça.
Artak’ın önce kemikleri su yüzüne çıktı, sonra adı. Davası
yok ne insan hakları sarayında ne başka yerde. Sığınma
başvurusu düştü.
Ah şu ölü mültecilerin birbirini hatırlatması, tıpkı kayıplar
gibi. Hepsi nasıl da birbirine benziyor değil mi, kemikleri,
gömlekleri, isimleri. Hele yoksa bir bekleyenleri.
Kim yazmış yan yana adaletle tecelliyi.
Adalet tecelli etmez, kemikler tecelli eder toprakta,
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sularda. Hakikat aklığında vurur bazen bir yüksek
mahkemenin kıyılarına.
Adalet mi demiştik, neden hep ölüm hep ölüm, biraz da
hayattan bahsedelim.
Küçük kızsınızdır sınıfta, dişlerin döküldüğü yaşta.
Öğretmen bağırır: “Çıkar o ağzındaki sakızı!”. Sakız
yoktur ağzınızda, yok dersiniz. “Yalan söyleme!” diye gelir
bu sefer emir. Yanına gider ağzınızı açarak göstermek
istersiniz “Kapat iğrenç ağzını!” olur emir, “sana ağzının
içini görmek istiyorum diyen oldu mu ! Çıkar at o sakızı
çöpe, yoksa ceza!”. Çaresiz çöpe gider olmayan sakızı atar
gibi yapar oturursunuz yerinize. Bir şey öğrenmişsinizdir.
Sezersiniz ki bunun adaletle, adaletsizlikle hiç ilgisi yoktur.
Bu sezgi biraz özgürleştirir mi sizi, büyütür mü biraz.
Umutsuzluğa mı sürükler, teneffüste güldürür mü öbür
kızlarla oğlanları da.
Gençsinizdir, bir değer verdiğiniz sizi yaralamıştır, bir
cümle, bir kelimeyle. Bir daha görüşmemek, konuşmamak
en iyisi sanırsınız yarayı kapatmaya. Yıllar sonra bakarsınız
kapanmıyor; bu sefer konuşarak kapatmak için arar
bulusunuz onu uzaklardan. Hikâyeyi birlikte yazmaya.
Yanlış anlamalar, ne nasıl olmuştular, neyi niye dedimdiler,
kelimeler, bir yere bağlansın, artık öyle bilinsin diye. Her
şeyi hatırlar da hatırlamaz karşınızdaki illa ki o kelimeyi, o
cümleyi. Ama naziktir, sizi onca yıldan sonra görmekten
memnun, “Öyle demişsem özür dilerim” der nisyanla
malûl hafızasıyla. Dilek-şart kipinde bir tanımadır, sizi
arafta bırakır. Söyleyeceğinizi söylemiş olmaktan ibarettir
rahatlamanız, ya da belki büyümüş olmaktan. Bir küçük
unutmayla iki kişilik hikâye yazılamamış, adalet tecelli
etmemiştir. Yüzer durur kelimeniz suyun yüzünde.
Küçük oğlansınızdır evin birinde, siz daha dünyaya
gelmeden yetişkinler bir oyun oynamış, sizi kişi diye
hesaba katmamıştır oyunda. Tanınmamışsınızdır. Babanıza
baba diyemezsiniz, ve söylemezler size kim, neden,
nasıl. Soramazsınız. Ömrünüz boyunca dört döner, arar
durursunuz bir tanınmayı her yerde. Tecelli etsin diye bir
isim, bir baba.
Dokuz yaşındasınızdır bütün tanıdıklarınız öldürüldüğünde
topluca. Anne, baba, komşu, dayı, abla. Ne kadar büyük
varsa. Adınız Melek. Hayatınızdan çıkanların hepsini
unutursunuz, yeni hayat tecelli etsin diye. Kimseye
anlatmaz, anlatmazken unuttuklarınızı anne, büyükanne
olursunuz, yeniden tanıdıklarınız olur hayatta, sevdikleriniz,
yeniden sizinkiler. Memleketinizi, dilinizi değiştirir, biraz
da dilsiz olursunuz. Seksen yaşını geçince çözülür bir şey,
az tanıdığınız biriyle az bildiğiniz dilde sohbet ederken
bir resim tecelli eder: “Oluk oluk kan akıyordu, saman
çöpleri yüzüyordu kanda”. Öldürülemeyen hayattan bu
tek resmi bırakır öyle ölürsünüz. Bu bir tek resim dayanır
adaletin kapısına. Yetmez, yeter mi yoksa.
Hayattan bahsedecektik, yine ölüme çevirdi adalet
yolumuzu. Oysa bir resim, bir isim, bir kemik, bir kelime.

“Anne Eğitimleri dersleri bir orta sınıf çekirdek aile arzusu yaratmakta. Uzman/öğretmenler aracılığıyla programın sunduğu bu fanteziyi katılımcı anneler gönüllü olarak paylaşıyorlar ve mahallede ilişki kurdukları diğer annelere
aktarıyorlar. Böylece yerel bağlamda yayılan bir
arzu zincirinden bahsetmek mümkün. Bu fantezi içinde, sağlıklı çocuklara ve güler yüzlü kocalara sahip bir kadınlık deneyimi arzulanırken,
kadınlar aynı zamanda buradaki çekirdek ailenin
idareciliğine aday oluyorlar. Ancak, bu fanteziyi gerçekleştirme arzusu, kadınlar için ataerkiden
ve gündelik deneyimlerindeki ataerkinin iktidarından konuşmayı mümkün kılmıyor. Orta sınıf
çekirdek aile ideali kadınları kocalarının ataerkil
iktidarı karşısında sessiz ve kelimesiz bırakıyor.”
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BİR İSTANBUL ADLİYESİNDE
Davranış Kalıpları,
Anlamlandırma Biçimleri
ve Eşitsizlik *
DİCLE KOĞACIOĞLU
Türkiye’de Batılı ve modern olarak addedilen kurumların
gündelik hayatta nasıl iş gördüğü hakkında fazla bir bilgimiz
yok. Bu bilgisizlik kurumların tarihten ve toplumdaki
iktidar ilişkilerinden bağımsız olarak her bağlamda aynı
şekilde çalıştıkları önkabulünü doğuruyor.
(…)
Hukuk etrafında son dönemde meydana gelen yeniden
yapılanmaları ve bunların gündelik iktidar ilişkilerine
etkilerini anlayabilmek, bu bağlamlarda kurulmuş olan
söylem ve yapıların ne olduğunu, nasıl çalıştığını anlamaktan
geçiyor. Bu yazının temelini oluşturan tez araştırmama
başlarken merak ettiklerim tam da böyle sorular idi:
Cumhuriyet hukuku gündelik hayatta ne gibi söylemler
üzerinden iş görüyor? Adliyede, içinde bulunduğu durumu
ifade edebilmek ve hukuk aygıtları tarafından görünür ve
tanınır olabilmek için vatandaş olarak neleri, nasıl yapmak
gerekiyor? Vatandaşlar adliyede başlarına gelenleri nasıl
anlamlandırıyorlar? Ne gibi durumlarda devlet kurumlarına
başvuruyorlar? Ne zaman onlardan uzak durmayı tercih
ediyorlar? Vatandaşlar arası eşitsizlikler hukuki süreçlere
etki ediyor mu?
(…)
Hukuki işlemler rutin olarak diğer devlet kurumlarından
alınan çeşitli onay ya da kanıt belgelerine ihtiyaç duymakta.
Örneğin boşanma davalarında adli tıp kurumundan alınan
belgeler şiddet kanıtı olarak kullanılmaktadır. Nafaka
anlaşmazlıklarında ise polis tarafından hazırlanan belgeler
eşin maddi durumunu ortaya koyar. Özetle davaların
birçoğunda bir veya birçok kurumdan alınan belgelere
gereksinim vardır. Usûl hukuku ve düzenlemeleri mahkeme
ve diğer devlet kurumlarının arasındaki koordinasyonun,
işbirliği içinde, resmi yöntemlerle yürüyeceğini varsayar.
Sürecin resmi olması sebebiyle kişisel ilişkilerin veya
herhangi bir şekilde dava taraflarının müdahalesinin
olmaması öngörülür. Bu varsayıma rağmen incelediğim
adliyede dava tarafları bu karmaşık sürecin birçok kısmı ile
uğraşmaktaydı. Böyle bir çaba gösterilmediği durumlarda
da çoğu kez dava ilerlememekte ya da çok yavaş
ilerlemekteydi. Bu şekilde dava tarafı vatandaşın kendisini
temsil ve ifade etme imkânları zarar görmekteydi.
Gözlemlediğim bir boşanma davası celsesi bu durumun
etkilerini açıklamak açısından faydalı. Kanunun lafzına
göre saldırı ve dövme, boşanmak için yeterli bir nedendir,
bu eylemler ayrıca aynı sebeple ceza kovuşturmasına
da yol açabilir. Burada davacı, Yenipazar’ın düşük

sosyal kesiminden gelen ve okuma yazması olmayan
bir kadındı. Daha önceki celselerde aşırı geçimsizlik ve
şiddet gerekçesiyle boşanmak için başvuru yaptığı kayda
geçmişti. Duruşmanın başında hâkim, kadından kocasının
kendisini dövdüğü bir zamanı anlatmasını istedi:
Davacı: Bunu sürekli yapıyor efendim. Örneğin,
gecenin onbirinde dışarı çıkmamı ve ona bir paket
sigara almamı istiyor. Ben bunu nasıl yapayım? Dışarısı
karanlık. Ve yapmadığımda da…
Hâkim (kadının sözünü keserek ve dosyaya bakarak):
Kızım burada beş çocuğun olduğu yazıyor. Bir tanesine
kalkıp babalarına sigara almalarını söyleyemiyor
musun? Ha?
D: Efendim, çocuklarımın dördü evli ve kendi evlerinde
oturuyorlar. Sadece bir tanesi bizimle yaşıyor
(mahkeme salonunda oturan beş yaşlarında bir çocuğa
işaret ediyor).
H: Pekâlâ…
D: Eve gelirken neden kendin bir paket almıyorsun
diyorum. Ben şimdi dükkânlar kapalıyken nasıl dışarı
çıkarım? Ve bütün bu yıllar boyunca beni gündüz saati
bile dışarı bırakmadı.
H: Ve ne diyor?
D: Hiçbir şey demiyor, boğazımı sıkıyor. Bakın, iki kere
doktor raporu aldım.
H: Ama polis ya da savcıya gitmemişsin. Önce oraya
gitmen lazımdı. Kayda geçerlerdi. Daha sonra seni
resmi olarak kendi doktorlarına gönderirlerdi.
D: Evet, ama bunu bilmiyordum, hem okumam
yazmam da yok. Kimse de bana söylemedi. Ayrıca
beni, çocuklarımı ve komşularımı tehdit ediyor.
H: Ah evet, şahidin de yok.
D: Nasıl olabilir efendim? Herkesi tehdit ediyor ve her
şey dört duvar arasında oluyor. Kim nereden bilsin?
Çocuklarımı ve komşuları tehdit ediyor. Şahit onlar
H: (tekrar sözünün bölerek): Tamam.
Hâkim duruşmayı bu noktada bitirdi ve konuşmayı şu
şekilde kayda geçirdi: “Davacı boşanma talebini tekrarladı.
Boğazının sıkıldığını ifade etti ve şahit getirmek için zaman
istedi.” Bir sonraki duruşma için 2 ay sonraya tarih verildi.
Davacı kadın bir sonraki duruşmaya gelmedi...
Burada hâkim davacıya doğrudan hastaneye gitmek
yerine polis ya da savcıya gitmesi gerektiğini söylediğinde,
mahkemenin aile içi şiddet durumunda polis, savcı ve adli tıp
ile resmi olarak gerekli görülen işbirliği mekanizmasına atıfta
bulunuyordu. Kurumlar arasında resmi koordinasyonun
olmadığı bu durumda, davacı ilgili kurumları harekete
geçirmek için gayri resmi yolları kullanmaya ihtiyaç
duyuyordu. Örnekte görüldüğü gibi böyle yapılmadığında
davası olan vatandaşların kendi durumunu temsil ve ifade
imkânı oldukça ciddi şekilde kısıtlanabiliyor.
Resmi ve gayri resmi yöntemlerin bir karışımını gerektiren
günlük davranış biçiminin tam tersine, mahkeme kayıtları
tamamen resmi bir şekilde yazılıyor. Yukarıda sözü
geçen boşanma davasındaki hâkimin yaptığı özetin de
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gösterdiği gibi mahkemenin ürettiği metinler, atıfta
bulundukları normatif çerçeve bakımından içsel olarak
tutarlı olmaya meyilliler. Bu kendi içinde tutarlı metinler
adliyede gerçekleşen ilgili bütün olayları tasvir etmiyorlar.
Bir celsede kayda geçirilmemiş anlar, olaylar ve tavırlar,
resmi kayıtların dışında kalıyor. Bunların bazıları, şahit
getirememe ya da bir sonraki duruşmanın tarihini
öğrenememe gibi davanın önemli unsurlarını oluşturuyor.
Ancak böyle etmenler resmi kayıtlara geçmediklerinden,
hukuksal şekillerin, dolayısıyla da resmi hukuki incelemenin
dışında kalıyorlar.
Günlük hayatta Adliye ortamını tecrübe eden kişilerin
çoğunluğunun, bilgilerin ve sosyal ilişkilerin hangi
kısımlarının muhtemelen resmi kayıtlarda yer alacağına dair
bir kavrayış geliştirildikleri gözlemleniyor. Dava tarafları ve
hukukçular sıklıkla “hâkimin elbette ki, bahsedemeyeceği”
konuları kendi aralarında konuşuyorlar. İlginç olan, kayıt
edilen ve gerçekte yaşanan davranış biçimleri arasındaki
bu ayrıksılığın kurumsal bir bozukluk ya da düzeltilmesi
gereken bir hata olarak algılanmaması. Dava tarafları ve
hukukçular resmi hukuki kayıtların tüm adli süreçleri
kapsamasını zaten beklemiyorlar. Bunlar daha çok, hukuksal
alanın normal ve ayrılmaz parçaları olarak algılanan, kişisel
ve gayri resmi mekanizmalarla ‘doğal olarak’ tamamlanan
alanlar olarak görülüyor ve ona göre davranılıyor.
Benim Türkiye’de yaptığım görüşmelerden çıkan önemli
bir bulgu ise görüşülen kişilerin, mahkemeden bu çeşit bir
adaleti zaten neredeyse hiç beklemiyor olmalarıydı.
(…)
Aslında dava taraflarının kendi hukuki beklentilerinden
bahsetme şekillerinde bir çeşit neredeyse aşırı
diyebileceğimiz hukuki gerçekçilik var. Hukuk ile
eşitsizliklerin neredeyse bir olduğu, eşitsiz bir toplumda
hukuktan da fazla bir şey beklenemeyeceği ifade ediliyor.
Bu konuşmalarda sıklıkla hukukun kültürel temsillerinin
popüler televizyon dizileri ya da haberlerde göründüğü
şekli örnek olarak kullanılıyor. Bu temsiller, özcü
adalet temaları etrafında kuruluyor ve kazananları ve
kaybedenleri betimlerken esas ile usul arasındaki sınırlar
kayboluyor.
(…)
Yenipazar’da oturanlar anlaşmazlıklarını birçok alanda
meydana gelen ve uzun zamana yayılan süreçler olarak
algılıyorlar. Mahkemeye gitmeden arabuluculukla varılan
uzlaşmalara çok rastlanıyor. Anlaşmazlığın mahkemenin
kurumsal sınırları içinde yer alan hukuki kısmı bu sürecin
sadece bir kısmı olarak algılanıyor. Anlaşmazlığın çeşidine
göre her zaman devreye girebilecek başka alanların
olduğu düşünülüyor. Sıklıkla bir davanın mahkemeye
gelişinin kendisi, stratejiler ağında yapılan bir hareket
haline geliyor. K mahallesinde oturan orta yaşlı bir kadın
olan Emel’e bir anlaşmazlığı mahkemeye götürdüklerinde
ne olduğunu sorduğumda, “Hukukumuz kaplumbağa
gibi, bunu sana kimse söylemedi mi? Görmüyor musun?
Bir dava açıyorsun, yıllar sürüyor. Davanın daha uzun
sürmesine uğraşıyorlar. Birbirlerini dövüyorlar, bir sürü
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şey yapıyorlar, ama hâkim bunların hiçbirini duymuyor
tabii” şeklinde yanıt verdi. Görüşme yapılan diğer kişiler,
dava taraflarının mahkemeye gitme gerekçelerinin aslında
karşılarındakinin gücünü azaltmak olduğunu belirttiler.
İsmail “Bir hafta içinde ödeyeceğimi söyledim. Bunu
yapabilirdim. Ben sözünün eri adamım. Ama o mahkemeye
gitti. Sıkışık durumda olduğumu biliyor. Bir liraya ihtiyacım
olduğu günler oluyor(...) Her zaman böyle değildim (...)
Avukat ücretlerinin bile benim için pahalı olduğunu biliyor.
Bunu bile bile dava açıyor.” Bu örnekte İsmail alacaklısı ile
anlaşmaya çalışıyor. Ancak, onun nazarında, alacaklısı o
sırada kendisinden daha güçlü olduğu ve daha da fazla güç
kazanmak istediği için mahkemeye başvuruyor.
(…)
Mahkemenin anlaşmazlıklarda başka bir rol oynama
şekli de son çare olarak devreye girmek. Anlaşmazlıkları
başka türlü çözme becerisinden ya da bunun için gerekli
bağlantılardan yoksun kişiler –yani, sembolik, ekonomik
ya da sosyal sermayesi olmayanlar ya da bir anlaşmazlıkta
tüm bu güç şekillerini etkin olarak kullanamayanlarmahkemeye gidiyorlar. Meryem’in hikâyesi bunun tipik
bir örneği. Meryem kocasının alkol sorunu ve yaptığı
fiziksel tacize karşı destek almak için ailesine döndüğünü
ifade ediyor. Ailesi, bu kişiyle kaçarak evlenmiş olduğu
gerekçesiyle kendisine destek olmayı reddetmiş. Daha
sonra arkadaşlarının ve ailesinin kendisine kocasının
şiddetine karşı durabilmesi için yardım etmelerini
sağlamayı denemiş. Boşanma davasını o zaman bu sosyal
ilişkilerden fazla destek bulamadığı için açtığını söylüyor.
Meryem, görüşmede, aslında boşanmayı istemediğini ve
bunun durumla başa çıkmak için uygun bir yol olmadığını
vurguladı. Görüşme sırasında dul bir kadın arkadaşı ile
birlikte kalıyordu ve bu durumda kocasının şiddetine
karşı eskisinden daha savunmasız bir durumda kaldığından
bahsediyordu.
(…)
Genel olarak değerlendirildiğinde, mahkemeye gitmek
sıklıkla anlaşmazlıklarla başa çıkmanın diğer yolları ile
birlikte ortaya çıkıyor. Örneğin, tanıdık bir kişiyi araya
koymak ilgili belgeleri edinmek için bir olanak yaratıyor,
ancak bu şans, bunu yapmak için işten izin alınamaması
nedeniyle kullanılamayabiliyor. Başarısızlıklar genelde
durumsal ve kısa vadeli olarak algılanıyor. Bu hikâyelerde
kişisel kayıplar cemaatlere taşınıyor. Görüşülen kişiler,
yaşadıkları adaletsizlik hakkında ilgili cemaatin bilgi
sahibi olmasının öneminden bahsediyorlar. Bu cemaatler
komşuluk, akrabalık, hemşehrilik ilişkileri ve bunların
karışımıyla kurularak farklılık gösterse de anlaşmazlıklarda
topluluğun yaşananlar hakkında bilgi sahibi olmasının
önemi benzerlik gösteriyor. Dava tarafları söz konusu
topluluğu kendi talepleri ve devlet hukukunu kullanma
becerileri arasındaki ilişkiden haberdar ediyorlar. Bu
şekilde davanın hukuki sonucu sıklıkla anlaşmazlığın bitiş
noktası olarak görülmüyor.
Bu makale Türkiye’de İktidarı Yeniden Düşünmek isimli
derlemede yayınlanmıştır. Derleyen: Murat Güney, Varlık
Yayınları. İstanbul: 2009.
*
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HUKUK
Sihirsiz Bir Değnek
Ama Yine de Değnek
BERNA EKAL
Hukuk hem hazırlanma hem de uygulanma aşamalarında
toplumdaki eşitsizliklerden bağımsız hareket ediyormuş gibi
görünür. Oysa özellikle de kadınlar ve diğer dezavantajlı
gruplar söz konusu olduğunda, hukukun bazı alanlarda açıkça
(örneğin 2002’de Medeni Kanun’da yapılan değişikliklerden
önce yasada evin reisi kavramının bulunması ve reisin erkek
olması gibi), bazı alanlarda da pratikte eşitsizlik yarattığı
muhakkaktır. Kadınlar açısından pratikteki eşitsizlikler,
öncelikle, var olan yasaların uygulanmamasından kaynaklanır.
Bunda uygulayıcıların cinsiyetçi yaklaşımları dolayısıyla yasayı
uygulamakta isteksiz davranmalarının yanı sıra, kadınların bu
mekanizmaları gerektiğinde kullanabilmelerinin önündeki
engellerin aşılması için çaba gösterilmemesinin payı da
büyüktür. Evden çıkamamak, kamu görevlileriyle konuşmaya
çekinmek gibi engeller ise sorundan bile sayılmaz. Ulaşılması
güçleştikçe hukuk, her türlü sorunu bir çırpıda hallediverecek
bir mekanizma, bir sihirli değnek görüntüsü alır; bu da aslında
toplumdaki diğer çözüm mekanizmalarına üstün olduğu
fikrinin gelişmesine ve kadınların ellerindeki gücün yetersiz
olduğu fikrine kapılmalarına yol açar.

Bir de Avukatla Görüşmek
Kadın Yurttaş Ağı’nın (KAYA) Gazi Mahallesi Toplum
Merkezi’nde yürüttüğü “Kadınlar İçin Hukuki Danışmanlık
Projesi” de, kadınların hukuku ellerindeki çözüm
önerilerine bir ek olarak kullanmaları fikrinden hareketle
ve ilk bakışta basit gibi görünen bir öneriyle yola çıkmıştı:
Kadınların problem yaşadığı konuları bir de avukatla
görüşmeleri. Bunun için kadınların proje koordinatörü,
avukat, sosyoloji ve hukuk öğrencilerinden (stajyerler)
oluşan bir ekiple görüşmeleri sağlanarak, yasalarda var

olan haklara istedikleri durumlarda ulaşabilmeleri ve
kullanabilmelerini kolaylaştırılacaktı. Bir başka deyişle,
“kağıt üzerindeki” hakların gerektiğinde ve kendileri
istedikleri takdirde kadınlar açısından işlerlik kazanabilmesi
için bir yol arayışıydı. Ben bu projeye 2004 yılında henüz
sosyoloji yüksek lisans öğrencisi iken dahil oldum. İlk iki yıl
projenin stajyeriydim, sonraki iki yıl ise koordinatörlüğünü
üstlendim; proje ise 2009 başına kadar devam etti. Haftada
bir, semt pazarının olduğu ve kadınların evden en azından
bunu bahane ederek çıkabilecekleri bir gün olan perşembe
günleri, her hafta başka bir gönüllü avukat ile hukuk ve
sosyoloji öğrencilerinden oluşan bir grup kadın toplum
merkezine gidiyorduk. Burası aynı zamanda kadınların
çocuklarını farklı farklı kurslar için getirdiği bir yer de
olduğu için, kadınların haklarını arama konusunda daha ilk
adımda karşılaştıkları evden çıkma sorununu bir ölçüde
aşmış oluyorduk.
Bu çalışmayı toplum merkezinde yapmanın bir başka
avantajı da, ilkiyle ilişkili olarak, kadınların şehrin
merkezine gitmekte yaşadıkları zorluklara bir alternatif
oluşturmasıydı. Ücretsiz avukatlık hizmetine ulaşmaları için
kadınların Taksim’de bulunan İstanbul Barosu’na gitmeleri
gerekliydi ve İstanbul’un merkezinin dışında oturan pek
çok kadın için olduğu gibi Gazi Mahallesi’nde de bu durum,
hem evden neden bu kadar uzun süreli uzak kaldıklarını
açıklamalarını zorlaştırıyordu hem de çoğu zaman ulaşım
için ayırabilecekleri paraları olmuyordu. Mekânsal uzaklığı
ve maddi sorunları bir tarafa bıraksak bile, hukuk alanıyla
birebir ilişkisi olmayan pek çoğumuz gibi Gazi Mahallesi’nde
oturan kadınların da çoğu zaman böyle bir hizmetten
haberleri dahi bulunmuyordu. Biz de, projede kadınların
var olan yapıları (belediye, baro, vb.) kullanmalarını
hedeflememiz ve gönüllü olarak bizimle çalışan avukatların
yalnızca danışmanlık yapmasını kararlaştırmamız nedeniyle
dava sürecindeki pek çok kadını baroya yönlendiriyorduk.
Ancak baroya gitmeden evvel kadınların fakirlik belgesi,
ikametgâh gibi pek çok belgeyi de toplaması gerekiyordu.
Bu noktada hukuk ve daha çok da sosyoloji öğrencileri
devreye giriyor, yalnızca baroya gidenlere değil, sigorta
işlerini yapması, sağlık raporu, tapu kaydı ya da nüfus
bilgilerini alması gereken pek çok kadına da gerekirse eşlik
ediyorlardı. Böylece bürokrasinin dışlayıcı diline karşı bir
kadın değil, birkaç kadın mücadele etmiş oluyorduk (ki
dışlayıcılık yalnızca hakaret ya da kötü muamele içermek
zorunda değildir, mekânsal anlamda uzakta olmak bile bir
dışlayıcılık sayılabilir); çünkü aslında öğrenci/koordinatör
olarak bizler de bu işlerin nasıl yapıldığını yeni yeni
öğreniyorduk ve dolayısıyla yaptığımız iş bir “tercümeden”
ibaret değildi.
Çözüm Yollarından “Biri” Olarak Hukuk
Ancak elbette hukukun diliyle gündelik hayattaki dilimiz
arasındaki uçurumun farkındaydık ve bunun yalnızca lisana
dair bir farklılık olmadığını, yapısal bir sorun olduğunu
düşünüyorduk. Projede çalışan gönüllü avukatlarla
görüşmeye gelen kadınlar arasında bazen gergin anlar
yaşanması da bunun göstergesiydi. Dayılar, yengeler, amcalar,
yeğenler ve komşuların etrafta konuştuklarının hukukta
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yeri yoktu. Kadınların üzerinde hukuken bir tasarrufa sahip
değillerdi. Öte yandan, “konuşulanlar”, yani dedikodular ya
da talimatlar kadınların hayatını gerçekten sınırlandırabilirdi;
ama ispatlanamazdı ve açıkça hakaret boyutuna varmadıkça
cezalandırılamazdı. Ya da bir konuda kadına hak verenler
gelip de mahkemede tanıklık yapmazlarsa, söyledikleri
hukuken bir işe yaramazdı. Öyleyse kadınların avukatla
görüşmeye gelmelerinin ne gibi bir olumlu sonucu olacaktı?
Ben projenin en önemli fikirlerinden birinin tam da bu
noktada görülebildiğini düşünüyorum: Aslında hukukun
kadınların sahip olduğu çözüm bulma yöntemlerinden
yalnızca biri olduğu fikri. Sosyoloji öğrencilerinin ve proje
koordinatörünün bir hukuki danışmanlık projesi içinde
yer almaları da bu fikirden kaynaklanıyordu. Kadınlarla
sorunlarını çözmek için başka hangi yolları olduğunu
onlarla beraber gözden geçiriyor, bu aşamada hukuka
başvurmanın ya da başvurmamanın getirecekleri üzerine
düşündüklerini dinliyorduk. Böylece kadınlar kendi ellerinde
de çeşitli imkânların bulunduğunu, ama bunları kullanmak
istemezlerse hukuka da başvurabileceklerini görüyorlardı.
Ancak karar tamamen kendilerine aitti: Danıştıkları konuyla
ilgili aileleriyle ve arkadaşlarıyla konuşarak ya da hukuka
başvurarak bir şey yapmak istediklerinde ya da beklemeyi
tercih ettiklerinde, bizim tek söylediğimiz şey kararları
ne olursa olsun kendilerine destek konusunda elimizden
geleni yapacağımızdı. Çünkü hukuka başvurmayı sorgusuz
sualsiz tek seçenek gibi göstermeden ve hukukun gücünü
abartmadan1 kadınlara kendi sorunlarına ilişkin gerektiğinde
birebir kullanabilecekleri hukuki bilgiyi aktarmayı
amaçlıyorduk. “Seni şu ya da şu yüzden mahkemeye
verebilirim” demeleri için bile olsa - ki bu “tehdidin” ben
kendi adıma çok değerli olduğunu düşünüyorum...
Bu sebeple, kadınlar avukatla görüşmelerinin neticesinde
hukuken yapılabileceklerini yapsalar da yapmasalar
da, sordukları soru bir davaya dönüşse de dönüşmese
de, hukuken ele alınabilir bir soruyla bize gelseler de
gelmeseler de ya da bazı haftalar hiç başvuru olmasa da
hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi ve sürmesi bize
göre gerekliydi. Aslında var olan yapılar içinde, kadınların
yaşadıkları güçlükleri hesaba katan birkaç düzenlemeyle de
bunun sağlanması mümkün olabilirdi. Var olan yerel yapıların,
oluşturduğumuz hukuki danışmanlık sistemini sürdürmeleri
konusunda aklımızda oluşan fikir, ilçe belediyesince
ulaşımın, toplum merkezince mekânın, ilçedeki gönüllü ya
da barodan her hafta atanacak avukatlar eliyle de kadınlara
hukuki desteğin sağlanacağı bir sistemin kalıcı olması idi.
İlk iki sene ulaşımı proje bütçesinden karşılarken, belediye
ile görüşmelerimiz neticesinde üçüncü senenin sonu ve
dördüncü sene ulaşımımızın belediye araçlarıyla olmasını
sağlamıştık. Ancak baronun merkeziyetçi yapısı dolayısıyla
gönüllü avukatlar yerine barodan her hafta bir avukatın
bu iş için tayin edilmesini sağlayamadık. Daha doğrusu, bu
konuda baro ile yaptığımız görüşmelerde, zaten baroda bu
tür bir danışmanlığın verildiği ve kadınların dilediklerinde
baroya gelebilecekleri şeklinde bir yanıt aldık. Projenin
temel bileşeni olan avukatlık hizmeti bir sistematiğe
bağlanamadığında da, projeyi koordinatörün çabalarından
bağımsız işleyecek bir yapı haline getirmek ve yerel
kurumlara devretmek talebimizi gerçekleştirememiş olduk.

35

Bunu sağlayamadığımız aşamada, feminist bir örgüt olarak
yalnızca hizmet verme noktasında kalmak istemediğimiz
için projeyi sonlandırma kararı aldık.
Hukuku Kadınların Lehine Çevirebilmek
Bugünden bakarak bir değerlendirme yapmak gerekirse,
projenin öncelikle genel anlamda kadınlara haklarının
anlatılması değil, özel olarak ve birebir sorunlarının
çözümünde hukuku nasıl kullanabilecekleri üzerine
şekillenmesinin, feminist mücadelenin geldiği noktada
artık bir sonraki adımı temsil ettiğini düşünüyorum. Bugün
gelinen nokta derken feministlerin, hukukun kendisine ve
işleyişine itiraz etmenin ötesinde yasayı kadınlar lehine
çevirmek için de harcadıkları çabalardan ve ulaştıkları
noktadan bahsediyorum. Özellikle kadına yönelik
şiddetle mücadele alanında bazı adımlar atılmasında2,
yine 2000’lere gelindiğinde, kadın haklarına dair pek
çok hukuki düzenlemenin yapılmasında feministlerin ve
Medeni Kanun Kadın Platformu ya da Türk Ceza Kanunu
Kadın Platformu gibi kadın örgütlerinin bir araya gelerek
oluşturduğu geniş katılımlı çalışma gruplarının etkisi büyük
oldu. Ancak, yasal düzenlemelerin yanı sıra artık kadınların
haklarını orada yukarıda bir yerde duran ama kendilerinin
uzanıp da kullanamayacağı değeri kendinden menkul soyut
kavramlar gibi değil, gerektiğinde her an kullanabilecekleri
aletler gibi görmeleri için var olan mekanizmaların kadınlar
lehine işler hale getirilmesini sağlamamız gerekiyor.
Bu da en önemsiz görünen ayrıntıların (evden çıkmak
gibi) aslında ne kadar hayati değere sahip olduğunun
kurumlarca tanınmasıyla belki de mümkün olacak. Öte
yandan, hukukun her sorunu çözen sihirli bir değnek gibi
sunulmasının, kadınların kendi hayatlarına ilişkin ürettikleri
taktikleri değersiz zannetmelerine neden olabileceğini
de gözden kaçırmamamız gerekiyor; çünkü aslında bizim
erkek egemen diye eleştirdiğimiz hukuk, tam da kadınların
bilgisinin değersizliği iddiası üzerine kurulu.
Notlar
En azından kadınlar söz konusu olduğunda, hala kadın
cinayetlerinde haksız tahrik indirimi uygulanması ya da 4320
sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun”un resmi nikahlı/
nikahsız gibi bir takım ayrımlara dayalı olması gibi yasalarda
var olan namusun ve ailenin kutsiyetine dayalı erkek egemen
zihniyetin adalet getirmediği muhakkak olduğu için.
1

Her ne kadar yasanın adında da uygulamasında da
feministlerin talepleri tamamen karşılanmamışsa da 4320
sayılı “Ailenin Korunmasına Dair Kanun” buna örnek
gösterilebilir.
2
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YARGININ
VARLIK NEDENİ

A D A LE T
TENNUR KOYUNCUOĞLU
Ülkemizde yargı üzerine yapılan tartışmaları izlediğimde,
bir hukukçu olarak doğru çözüm nedir, kararsızım.
Çünkü çok değişkenli bir denklem bu. Hangi yargıç,
hangi düzenden başlar hesap. Burada, kendi açımdan
yargı dolayısıyla adalete bakmak istiyorum. Üstelik Pınar
Selek davasının nasıl sonuçlanacağını bilmediğimden (yazı
tarihinde), adalet adına yapılan bunca eziyeti kınamak
düşüncesindeyim.
Öncelikle sormak istiyorum: Herkes birbirini kendi bakış
açısı ile yenmeye çalışırken barış ortamında yeşerecek bir
adalet nasıl gerçekleşebilir? Tüm kesimlerin taleplerini
büyük ölçüde karşılayan bir anayasa gereksinimi, aynı
zamanda adaleti aramanın da ilk koşuludur. Hukuksal
metin olan anayasanın bir çoğunluğun eseri olacağı bellidir.
Bu çoğunluk içindeki transların, Alevilerin, Kürtlerin,
Romanların, azınlıkların, yoksulların, tinerci çocukların
taleplerinin soyut bir sözcükle “Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşlığı” ile anılmasının yeterli olmayacağı açıktır.
Feminist bir bakışla Anayasayı eleştirmeyi sürdüreceğiz.
• Anayasada yukarıda anılan ezilen kesimler adına
ekonomiyi de kapsayan pozitif ayrımcılık, ilkesel bir
“buyruk” olarak yer almalı ki, çıkarılan alt yasaların bu
amaçla uygunluk denetimi yapılabilsin.

• Ayrıca devlet–vatandaş ilişkisinde var olan sözüm ona
koruyucu, kollayıcı dikey doğrultudan, devletin de bir kişi
olduğu yatay çizgiye geçmek zorunludur. Bu durumda
kişi hakları, ödev karşılığına bağlanmaz. Haklar, onur
kavramından doğar ve ödevlerden ayrılır. Kişi hak ve
özgürlüklerinin üstünlüğü vurgulanmalı ki, kişi haksızlığa
uğradığında kendileyin hak arama güvencesine dayanarak
devletten hesap sorabilmeli, gereğinde dava harcamaları
için devletten destek alabilmeli.
• Özellikle kadına karşı şiddetten, eyleyenin yanında
devlet de, neden olduğu düzenden dolayı, “toplumsal
nimeti değil, külfeti paylaşan” kadınlara doğrudan
sorumlu olabilmeli, mağdurun zararını giderebilmeli.
• Aynı düşünce çerçevesinde, kişinin cinsel yönelimi,
anayasal kişilik hakkı nedeniyle1 hak ve özgürlüklerin
özüne dokunulamayacağı için güvence altında
olduğundan, toplumda yaşanan ayrımcılık son bulmalı.
Demek istediğim, yaşadığımız toplum insan odaklı
kurulmamışsa, sistem bozuk işlediğinden adaleti aramak
boşuna bir çabadır. Hrant’ın ölümü, Pınar’ın geciken
adaleti ve niceleri bu sistemin sonuçlarıdır.
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Hukuk yasalardan ibaret ise, toplumun aynasında ancak
yasa yapıcılar ve bu yasaları uygulayanlar görünecektir.
Toplum adına yargı verenler, sistemin aydınlattığı
biçimde toplumun “görünür gerçeği” ile yetineceklerdir2.
Bu noktada tartışmaların başladığı, devlet yasaları ile
insanlık yasalarının farklılaştığı bir “ilk dönem”e gitmek
bize aradığımız ipucunu verecektir. Sofokles’in yorumu
ile Antigone’in başkaldırısına, bu günlere gelen bir sivil
itaatsizlik örneğine işaret etmeliyim. Direk’in çok yerinde
vurgusu ile bir kadının yarattığı “rahatsızlık kaynağının”3
öneminin altını çizmek istiyorum.
O dönemde, kendi koyduğu kurallarla devlet sistemini
yöneten Kreon, vatan haini olarak gördüğü kardeşinin
gömülmemesini buyurur. Antigone ise tanrısal yasalar dediği
doğal hukuku savunarak kardeşinin gömülmesini ister. Halk
Antigone’nin yanındadır. Adalet kimin yanındadır?
Antigone’nin başkaldırısı bu gün farklı biçimde yorumlanmaktadır. Butler’e göre4 Antigone normlara kafa tutar,
kültürel kabul edilebilirliği zorlar, meşru olanı arar. Bu
feminist yazarın söylediği başka sözlere gönderme yapan
Arıcı ise5, bir oyun eleştirisinde tersine bir görüş öne
sürer. Ona göre Kreon ile Antigone arasında yaşanan olay
bir “temsil krizi”dir. Kahramanlar kendilerine atfedilen
değerleri taşıyamayarak birbirlerine benzemişlerdir.
Kreon çelişkilidir; devlet lehine aileyi ihmal etmektedir,
çünkü ölüleri gömme devletin değil ailenin işidir ve
aşiret(aile) geleneğini yerle bir etmektedir. Antigone’nin
çelişkisini Arıcı Butler’ın şu sözleriyle açıklamaktadır:

ve Pınar Selek olaylarında yargıyı halk sorgulamaktadır.
Sonucu görmek için daha erken midir? Yargı yeniden,
yeniden sistemi kurmak için mi vardır, yoksa adalete
ulaşmak yargının varlık nedeni midir? Yazıyı Arendt’in7 bir
saptamasıyla sonlandıralım:
“Tamamen hükmetmeye giden yoldaki ilk temel adım,
insandaki hukuk kişisini öldürmektir”.

Notlar
Tennur Koyuncuoğlu, Anayasa’da Kadın hakları,
Radikal İki ,16.Eylül 2007
1

2

Etyen Mahçupyan,Taraf ,25 Eylül 2006

Zeynep Direk, Zamanın Ebedi İronisi, Amargi,Kış,
2010, Sayı 19
3

4

Judith Butler, Antigone’nin İddiası, Kabala Yayınları

http://www.oguzarici.blogspot.com./2010/12/yedi.
kapili-thebai-okm-sahnesi.html
5

Michael J. Sandel, Justice, bk.Yasemin Çongar, Taraf, 17
Ekim 2009
6

7

Orhan Oğuz Gürbüz, Taraf, 5Ağustos 2009.

“Antigone’nin burada akrabalığı temsil ettiği pek
söylenemez,O her akrabası için değil, (tek) ağabeyi için,
….tek bir uygulama, anlık bir yasa önermektedir. Bu da
genelliği olan bildik bir yasa değildir.”
İlginç olan bu sözler, yaşanan “temsil krizi” bile olsa,
sistemi bozmaya yol açan feminist bir yoruma elverişlidir.
Direk’in sözcükleriyle kadının yarattığı “rahatsızlık”,
yürürlükteki yasalara ilahi hukuk adına bir karşı geliştir.
Sistemin içine girmeyen, girmesine izin verilmeyen
kadının, hakiki hukukun uygulanmasına yol açan bu
başlangıcın altını çizmek çok önemlidir.
Bu soru günümüzde hala sorulmaktadır. Sandel6, kitabında
adaleti soyut kavramından sıyırıp her olguda “yapılması
doğru olan şey nedir” diyerek, her somut olayda adaletin
değişken biçimde yapılacak analizini gerekli görmekte, yani kesin bir sanının önünü kapamaktadır. Bu düşünce bize
yine Antigone’yi hatırlatmaktadır. Sofistlerin inançlarına
göre “mutlak doğru” yoktur. İnsandan insana değişen
görecelik vardır. Bu durumda insanların sanısı, yanlış olarak değerlendirilemez. Herkesin doğru olabileceğini benimsediği bir yargıya ulaşmak bu yüzden olanaksızdır. Çünkü
algılamalar farklıdır. Ancak daha iyi bir doğru aranabilir.
Ülkemizde yargıçların daha iyi bir yargıdan yana oldukları
söylenebilir mi? Sembol olarak kullandığımız Hrant Dink
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Jean Cocteau, Antigone ve Creon

Patti Smith, Jim Morrison’un mezarını ziyarette, Paris, 1976.
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ŞİİR ve ADALET DUYGUSU
NİLÜFER ERDEM
Sanatla uğraşanlar arasında en çok şairler, neden bu uğraşı
seçtikleri sorulduğunda daha iyi bir dünya özlemiyle
yazdıklarını söylerler. Daha iyi bir dünya kuşkusuz kişinin
kendini içinde bulduğu / hissettiği dünyaya göre daha adil
bir dünyadır.
Önce şair olan Patti Smith 1969’da, yirmili yaşlarının
başında, bir sanatçı olarak kendini aramak üzere New
York’a doğru yola çıkarken onu bu maceraya sürükleyen
karşı konulmaz duyguları, Piss Factory (Sidik Fabrikası)
şiirinde anlatmıştır. Gelecek hayalleri dönüp dolaşıp fabrika
kapısına toslayan genç bir insanın isyan çığlıklarıdır bu şiir:
(...)
Burdan çıkıcamAlevli iksir geldi geliyor hani
Şeker tadı burnumda
Ve arzu hariç burda saklamak istediğim hiçbir şey yok
Ve gidicem, çıkıcam burdan
Çıkıcam burdan, o trene binicem,
O trenle gidicem, New York’a gidicem
Önemli biri olucam, o trene binicem, New York ‘a
gidicem,

Öyle büyük olucam ki, büyük bir yıldız olucam ve bir daha
asla dönmiycem,
Asla dönmiycem, hayır, asla dönmiycem, o Sidik
Fabrikasında kavrulmaya
Ve azıcık eşyayla seyahat edicem.
Ah, sen beni şimdi seyret.1

Hayali büyük bir sanatçı olmaktır, ama ne olacağını henüz
bilmez. Küçükken dans etmiş, arkasını getirememiştir.
Resim çizer, ama yeteneği var mı kestiremez. Çılgınca kitap
okur. Şairlere ilah gibi tapar, Rimbaud ise onun gözünde
ilahların ilahıdır. Yazar, ama yazdıklarına şiir demeye
cesaret edemez. New York’a geldiğinde ve New York’taki
ilk yıllarında bütün hazinesi işte bu hayaller, özlemler ve
ürkek çabalardır. Bir de sanata olan sarsılmaz inancı vardır.
Patti Smith, ilerde punk kraliçesi olarak anılmasına neden
olan ‘yeni’ sanatsal ifade biçimine şiirle giriş yapar.
Şiirin ve şairin bizlere ‘yeni’ ne verebileceğine, şiirin
hâlâ bir işlevi olup olmadığına dair görüşlerini açıklarken
Turgut Uyar (2009), “Hiçbir çağın kargaşası bir öncekine
benzemez, bu kargaşanın algılanması önemli” der (s.512).
Kelimeleri biraz değiştirerek şunu da ekleyebiliriz:
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Hiçbir insanın karmaşası bir ötekininkine benzemez, bu
karmaşanın algılanması önemli. Başka deyişle Patti Smith
kendisini bekleyen renksiz, tatsız, acımasız, umutsuz
geleceğe başkaldıran ne ilk, ne de son insandır. Onun gibi
milyonlarca genç kişi nice fabrikalarda, ya da adı fabrika
olmayan ama onların posasını çıkartmak üzere bekleyen
nice işyerinde tüketilmeye karşı koymuş ya da koymaya
çalışmıştır. Kiminin isyanı tutmuş, kimi sonunda tıpış tıpış
o işyerlerinin yolunu tutmuş, kimi de yağmurdan kaçarken
doluya tutulmuş, ve başka ve daha acımasız çarklarda ezilip
yok olmuştur. Ve bu böyle devam edip gider. Buradan
geriye kalan, her bireyin bu süreci nasıl yaşadığı ve bu kişisel
deneyimlerin nasıl bir toplumsal deneyimde toplandığıdır.
Bir de kişinin bu deneyimden ortaya ne koyduğu.

bir anne-bebek ikilisinden bahsedilebileceğini vurgular.
Bebeğin başlangıçta onun ihtiyaçlarını kayıtsız şartsız
karşılamayı amaç edinen bir anneye ihtiyacı vardır.
Anne ise özellikle doğumu izleyen ilk haftalarda kendini
tamamen bebeğe adama eğilimindedir. Bir nevi delilik
düzeyinde bir eğilimdir bu. Bu ilişki kısa sürede yerini
gerçekliğe ve başkalarına da yer açan bir ilişkiye bırakır ve
paradoksal bir biçimde anne ancak bebeğine mükemmel
bir anne olamadığı ölçüde faydalı olabilir. Anneden
beklenen yeterince iyi bir anne olmasıdır. Ne bebeğini ona
zarar verecek kadar mahrum bırakmalı ne de her ihtiyacını
eksiksiz karşılamalıdır. Olağan şartlarda annelerin doğal
davranışı da budur.

Patti Smith gençlik yıllarını içtenlikle anlattığı Çoluk Çocuk’ta
bir sanatçıyı sanatçı yapan yoğun ruhsal çalışmanın onun
durumunda nasıl gerçekleştiğini ayrıntısıyla ortaya koyar.
Onun ‘daha iyi’ dünya tasarımı daha ‘sanatlı’, daha ‘şiirli’
bir dünyadır. Kendisi adaletten hiç bahsetmese de, bu
dünyanın daha adil bir dünya olduğu çok barizdir.

Annenin bu işlevi bebeğin ruhsallığının inşa edilmesi, kendi
ile öteki arasındaki ayrımın yapılabilmesi ve yaratıcığın
ortaya çıkıp gelişebilmesi için gereklidir. Bebeğin ihtiyaçları
onda bir talep oluşmasına fırsat bırakmadan fazla ve
durmaksızın karşılanacak olursa, mahrumiyet hissetmesine
imkân verilmeyen bebek, ihtiyaçlarının kendisi dışında bir
kaynak ve irade tarafından karşılandığının farkına varamaz.
Dolayısıyla ‘öteki’ kavramına ulaşması mümkün değildir.

Patti Smith’i okurken, çok küçük çocuklukta oluşmaya
başlayan ve gençlik çağında şahlanarak, toplum üzerinde
gücü, etkisi olan bir tutuma dönüşen ‘adalet duygusunun’
izlediği gelişme çizgisinin, onun aktardığı hayat kesitinde
alttan alta kendini hissettirdiğini düşündüm. Buna bir tür
hatırlama da denebilir. Tahminimce herkes kendi hayatında
az ya da çok bilinçli olarak takip etmiştir bu süreci.

Patti Smith gençlik yıllarını
içtenlikle anlattığı Çoluk Çocuk’ta
bir sanatçıyı sanatçı yapan yoğun
ruhsal çalışmanın onun durumunda
nasıl gerçekleştiğini ayrıntısıyla
ortaya koyar. Onun ‘daha iyi’ dünya
tasarımı daha ‘sanatlı’, daha ‘şiirli’
bir dünyadır. Kendisi adaletten hiç
bahsetmese de, bu dünyanın daha
adil bir dünya olduğu çok barizdir.
Adalet duygusunun ortaya çıkışıyla, yaratıcılığın ortaya
çıkışı arasında bir paralellik vardır. Bu paralellik bazı
psikanaliz kavramları ışığında ele alınabilir. Özellikle de
sanatsal yaratıcılığı ve sanatın işlevini en kapsamlı biçimde
ele almış psikanaliz kuramcılarından biri olan D. W.
Winnicott’un kuramı bize bu konuda çok şey söyleyebilir.
İngiliz psikanalist D. W. Winnicott (1953, 1958, 1971)
psikanalize, geçiş alanı, geçiş nesnesi, setting (yani
psikanaliz çerçevesi ve ortamı), yeterince iyi anne, ben
ve ben olmayan, yalnız olabilme yetisi, sahte benlik gibi
önemli pek çok kavram getirmiştir.
Winnicott bireyi (bebeği) ötekiyle ilişkisi içinde düşünür.
Tek başına bebekten bahsedilemeyeceğini, olsa olsa

Buna karşılık yeterli ölçüde mahrum kalabilen bebek,
ihtiyaçla doyum arasındaki boşluğu, yani yokluk deneyimini
tekrar tekrar yaşama fırsatını bulur. Yokluk deneyimi
bebeğin zihinsel yetilerinin, her şeyden önce de
simgeleştirme yetisinin işleyebilmesi için gerekli olan
mesafeyi sağlar. Bedensel olanla ruhsal ve zihinsel olan
arasındaki mesafedir bu. Yokluk deneyimi mahrumiyet ve
acı deneyimidir. Yeterince iyi anne bebeğin bu acı verici
deneyim içinde kaybolmadan, tahammül edebileceği
kadarına maruz kalarak mahrumiyeti tekrar tekrar
tadabilmesini sağlar. Böylece, yokluk bebek tarafından
ruhsal ve zihinsel olarak anlam taşıyan temsillere dönüştürülür. Bebek ihtiyacını giderenin kendisinden farklı
biri, ‘öteki’ olduğunu zihninde simgeleştirebildiği ölçüde
kendiliğini, kendi ‘özne’liğini de simgeleştirir.
Tersine yoğun biçimde mahrum bırakılan bebek ise sürekli
acı ve çaresizlik deneyimine maruz kalır. Ötekiyle ilgili
sağlıklı bir temsil geliştiremez, patolojik durumlarda ortaya
çıktığı gibi, dış gerçekliğe ve ötekine dair algısı bozulur.
Buna bağlı olarak kendilik algısı da çarpık ve acılı olur.
Winnicott iç dünyanın yapılanmasını uzun bir süreç olarak
düşünür; hatta ömür boyu devam eden bir süreç. Bu
süreç bebek (birey) için dış dünyanın oluşmasına paralel
gider. Bunun gerçekleştiği alan ‘geçiş alanıdır’. Geçiş alanı
ne içerisidir ne de dışarısı. Bebeğin kendisi ile öteki (anneçevre) arasında, iç gerçelikle dış gerçeklik arasında yarattığı
farklı bir deneyim alanıdır. Onun kendi yaratısıdır. Buraya
iç dünyasının öğelerini yansıtır. Aynı zamanda dış dünyanın
öğelerini de alır ve bunları kendine özgü bir bileşim içinde
kullanır. Kendilik ile öteki bu alanda birbiriyle temas eder;
ilişki bu alanda kurulur. Burası sadece bir deneyim alanı
değil bir tür deney alanıdır da aynı zamanda. Bebek burada
dış gerçekliği tecrübe eder ve şekillendirir. İlerde ‘kendi
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dünyası’ olacak dış dünyayı yaratmaya koyulur. Eş zamanlı
olarak iç dünyasını, yani ruhsallığını da inşa eder. Burada
da anne (ve başkaları) yerinde, yeterli ve uygun katılımıyla
bebeğin deneyimini düzenlemesine katkıda bulunur.
Winnicott’un çok zengin ayrıntılara sahip olan ve burada
ancak bir parçasını kısaca özetlediğim kuramından iki
noktayı vurgulamak isterim.
İlki: İç dünya gibi dış dünya, yani yaşadığımız gerçeklik de,
her bireyle birlikte yeniden kurulur; ve bu iki dünya -iki
gerçeklik- sürekli birbirlerine uyumlanarak değişime
uğrar. Başka deyişle, nesnel gerçeklik sanıldığı kadar
nesnel değildir, hatta büyük ölçüde kurgusaldır.
İkincisi: Bu dinamik sürecin gerçekleştiği geçiş alanı
yaratıcılığın alanıdır, burada olanlar yaratıcılığın özünü
oluşturur. Winnicott’un tarif ettiği biçimiyle yaratıcılık
yaşamsal bir işlevdir. İnsanın hisseden, düşünen ve
deneyimlerine anlam veren bir varlık olabilmesi bir süreç
sonunda gerçekleşir ve bu da yaratıcılığın ta kendisidir.
Dahası içinde yaşadığımız dünya bu süreç sonunda
yaratılır. Buna o dünyanın bütün değerleri de dâhildir.
Dolayısıyla adalet duygusunun doğuşu da iç ve dış
gerçeklikler arasında süregiden karşılıklı etkileşimle bu

anlamda ilişkilendirilebilir. Adalet duygusunun temelleri
daha yaşamın başlangıcında bebeğin yeterince iyi bir
dünyada yaşadığına dair edindiği izlenimle atılır. Bu yöndeki
deneyim tekrarlanıp izlenim bir inanca dönüştüğünde
adalet duygusu da pekişir.
Yeterince iyi dünya, en temel haliyle bebeğin ihtiyaçlarını
gözeten, açlık yerine tokluğu, acı yerine hoşnutluğu ve
güvende olduğu, ‘tutulduğu’ duygusunu besleyen, ruhsal
ihtiyaçlarının anlaşıldığını, anlama, bilme ve dönüştürme
arzusunun kabul edildiğini hissettiren bir dünyadır. Burada
kendiliğe (iç dünya, öznellik, öznelik) ve ötekinin bağımsız
varlığına yer vardır. Adalet duygusu böylesi bir dünya
temsilinin sahiplenilmesi ve içselleştirilmesidir.
Oysa bebek tersine bedensel ve/veya ruhsal ihtiyaçlarını
gözetmeyen, ihmal eden, hatta kınayan, haklarını ihlal
eden, eziyet eden bir ötekine/çevreye de maruz kalabilir. Kuşkusuz bu da adalet duygusunun daha baştan
zedelendiği anlamına gelir.
Adalet duygusu toplumsal düzeyde de aktarılır. Psikanaliz
kuramında özellikle vicdan, üstbenliğin gelişimi ve Oidipus
karmaşasının bir çözüme ulaşmasına dair kavramlaştırmalar
üzerinden bu konuda pek çok şey söylenmiştir. Fakat
yaratıcılığı esas alan bir bakış açısıyla düşünüldüğünde, bu
daha sonra gelir. Yaşamın ilk evrelerinde dünyayla güvenli
ve yaratıcı bir ilişki kurulup sürdürülmesini sağlayan geçiş
alanının oluşabilmiş olmasıdır burada önemli olan.
Winnicott geçiş alanının başlangıçta bebeğin anne (bakım
veren çevre) ile arasındaki bir deneyim alanı iken, çocuğun
gelişimi içinde oyun alanına dönüştüğünü vurgular.
Yetişkinlikte ise yerini sanatın, bilimin, kültürün, inançların
oluşturduğu alanlara bırakır. Bunlarla haşır neşir olmak
sağlıklı bir ruhsal işleyiş için gereklidir.
Geçiş alanının (oyun alanının) en büyük mirasçısı sanat
ve edebiyat alanıdır. Bunlar içinde şiire ayrıcalıklı bir yer
verilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bedenselden
ruhsal ve zihinsel olana, simgeleştirmeler düzeyinde
yapılan sıçramada dilin ayrıcalıklı bir yeri vardır. Şiir bu
yaratıcı sıçramanın sürekli gerçekleşmekte olduğu anları
çoğaltır. Kendisini şiir yazmaya iten nedenlerin neler
olduğu sorusunu aşağıdaki şekilde yanıtlayan Turgut Uyar
her şeyin bir oyun alanında başladığını çok güzel anlatır.
Hiçbir sebep hatırlamıyorum. Hem ne önemi var.
(...) Zaten öyle sanıyorum ki ilk nedenler hiç önemli
değildir. Bir hevestir, bir oyundur çoğu zaman. Asıl
nedenler, kişi şiire başladıktan çok sonra gelişir, çok
sonra çıkar ortaya. Bunları da şiirden daha iyi anlatacak
hiçbir şey yoktur başka. (s. 443)

Patti Smith ve Robert Mapplethorpe New York’ta, 1971.

Şiirin açtığı alan, yazma süreci ve şiirin kendisi, yaşamın
ilk evrelerinde ruhsallığı kurucu nitelikte olan, ihtiyaç ile
ihtiyacın karşılanması arasındaki o boşluğu durmaksızın
işleyerek kelimelerle dönüştürür ve ruhsallığa katılan yeni
anlamlar üretir.
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Şairlerin yeni ve daha iyi bir dünya özlemiyle yazması
sanırım bu yüzdendir. Şiirin yazılma ve okunma süreci
dünyaya dair temel başka pek çok şey gibi adalet
duygusunun da durmaksızın onarılıp, gözden geçirilip,
yeniden, yeniden kurulması anlamına gelir. Bunun şiirin
konusuyla bir ilgisi yoktur. Sadece şiirin oluşturduğu geçiş
alanında bulunmaktan kaynaklanır; kendi ile ötekinin
varlığını, ben olanla ben olmayanın ilişkisini tekrar tekrar
tecrübe edip gözden geçirmekle ve hep daha iyi bir
biçimde yeniden kurmakla bir ilişkisi vardır.
İnsan dünyayla karşı karşıya geldiğinde (bu karşı
karşıyalık düşmanca değil, tam karşı karşıyalık) eğer
onda, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi gereken bir
takım durumların, ilişkilerin, farkına, bilincine varırsa,
eylem olarak bir yol seçer. Kimi politikayı, kimi sanatı,
kimi bilimi.
Şiir de bu eylem biçimlerinden biridir, roman gibi,
tiyatro gibi, sinema gibi vb. Yeterli oluyor mu olmuyor
mu bilmem. Şiiri bu yüzden yazıyorum. Değişmesini
istediğim bir takım ilişkilerin, değişim sürecini insani
doğrultuda hızlandırmak.
(Turgut Uyar, 2009, s. 516)
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Psikanaliz kuramcıları yeni simgeleştirmeler yoluyla ruhsal
deneyimin zenginleştiğini, ruhsallığın dönüştüğünü, içsel
nesnelerle ve dış dünyayla ilişkinin bu yolla değiştiğini
vurgular. Psikanaliz kelimelerle, böyle tedavi eder.
Yaratıcılığın onarıcı ve iyileştirici olması bundandır. Şairler
önsezileriyle bunu bilirler.
Çimlerdeki –o uzun Gölge- ÖnsezidirGüneşin batmakta olduğunu gösterirKaranlığın - geçmek üzere olduğunu
Ürkmüş Otlara bildiren DuyuruEmily Dickinson (1994, s. 47)2

Notlar
(...) And I will get out of here--/ You know the fiery
potion is just about to come / In my nose is the taste of
sugar/ And I got nothin to hide here save desire / And I’m
gonna go, I’m gonna get out of here/ I’m gonna get out of
here, I’m gonna get on that train, / I’m gonna go on that
train and go to New York City / I’m gonna be somebody,
I’m gonna get on that train, go to New York City, / I’m
gonna be so big, I’m gonna be a big star and I will never
return, / Never return, no, never return, to burn at this
Piss Factory / And I will travel light. / Oh, watch me now.
Piss Factory, ilk basımı 1974, Electric Lady Studios; Patti
Smith, Hey Joe 35’liği B Yüzü.
1

2

Presentiment – is that long Shadow – on the Lawn –
Indicative that Suns go downThe Notice to the startled Grass
That Darkness is – about to pass –
Emily Dickinson (1994, s. 46)

Emily Dickinson, 1830-1886
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ATAERKİL ADALET,
ANNE CİNAYETİYLE KURULUR...
Bazı ekleme ve çıkarmalar dışında,
hayalgücümüz hala Yunan mitoloji ve trajedileri
tarafından yerleştirilen kalıplara göre işler.
Luce İrigaray

ÜLKÜ ÖZAKIN

Feministler için mitolojideki en dikkat çekici hikayelerinden
biri, bir anne-kızın, Klaytemnestra ve Elektra’nın hikayesidir. Anne Klaytemnestra, kral kocası Agamemnon uzun
seferlerdeyken hem ülkenin yönetimini üstlenir, hem
de uzun süredir peşinde olan bir adamla ilişki kurar.
Agamemnon döndüğünde ilk iş olarak halkın gözünde artık
başarılı bir hükümdar olan eşinin politik gücünü elinden
alır. Daha önce de kızları İfijenya(iphigenia)’yı annesinden
evlilik için getirmesini isteyerek kurban eden Agamemnon,
ona bu yüzden de kızgın olan Klaytemnestra’nın sevgilisi
tarafından öldürülür. “Babasının kızı” Elektra, erkek kardeşi
Orestes’i, babasının ölümünden sorumlu gördüğü annesini
öldürmeye teşvik eder ve Orestes annesini öldürür.

Elektra’nın annesiyle empati kurmaması ve babasına
olan sadakati ilgi çekicidir. İrigaray ataerkilliğin, anne-kız
arasındaki ilişkiyi kopararak kendini yeniden üretebildiğini,
bitmeyen gücünü bundaki başarısından aldığını iddia eder.
Bu yüzden İrigaray’a göre annelerimizi beğenmememiz,
onunla empati kurmamamız aslında hem annemizi, hem
de bizi toplum, yani erkek egemenlik karşısında yalnız
bırakıyor. Yıllar sonra, kendi kızımız da bizi beğenmeyerek
bu zinciri sürdürdükçe, o da kendi kaderini tek tek bireyler
olarak gördüğü erkeklerin insafına bırakıyor. Elektra’dan
bu yana babasının kızları ataerkilliğin sürdürülmesine
ortak hatta asıl kolaylaştırıcı etken halinde. Bunu fark
ettiğimizde iş işten, atı alan erkekler Üsküdar’ı geçmiş
olmasın artık. Anne-kız bağını koparmayarak onunla
aramızda bir dayanışmayı örmek, böyle bakılınca, erkek
egemenlikle ve adaletin eski Yunan’dan beri kadına karşı
işlemesiyle mücadelede anahtar rolde görünüyor...

Frederic Leighton, Elektra Agamemnon’un Mezarında, 1868-69

Kadının ezilmesinin asıl kaynağını dilde gören feminist
felsefeci Luce İrigaray, bu anne cinayetinin, ataerkilliğin
artık iyice yerleşmeye başladığı dönemin işareti olarak
anlaşılması gerektiğini öne sürer. Freud’un babanın öldürülmesini tarihin başlangıcı olarak görmesine itiraz
eden İrigaray için bu mitik anne-kadın cinayeti, uygarlığın
ataerkil yasayla kurulduğu andır. Çünkü anneyi öldüren
oğul Orestes cezasız kalır. Yani, sadık olmayan kadını
öldürmek artık meşrudur. Adalet ataerkilliğin güdümüne
girer. Yani artık gelsin namus cinayetleri, haksız tahrik
indirimleri… İrigaray’a göre bu anne cinayeti, annenin -ya
da kadının- kültürden ve sembolik düzenden dışlanmasının
mitik temsilidir. Öldürülmeliydi çünkü o kültürel ideal
haline gelen bir bakire değil, tutkulu ve cinselliği olan,
kocasını öldürtmüş olan ve en kötüsü politik olarak güçlü
ve bilinçli bir kadındır.
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ADALETİN KAĞITSIZ HALLERİ:
Sorular, sorunlar ve feminist siyaset
BEGÜM ÖZDEN FIRAT
2010 Haziran’ında feminist haberleşme ağı Feminist
e-mail grubuna bir e-mail düştü. E-maili atan kadın,
evinde yatılı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu bebek
bakıcısının Mecidiyeköy’de devriye gezen üç polis
tarafından durdurulduğunu, pasaportsuz olduğunun
ortaya çıktığını, bunun üzerine kadının sınır dışı edilmek
üzere Yabancılar Şubesi’ne götürülmeyi kabul etmesine
rağmen Şirinevler’de bir eve götürülüp burada tecavüze
uğradığını belirtiyordu. Parası ve cep telefonu da gasp
edilen kadın kendisine tecavüz eden polisin adını biliyordu
ve onu teşhis etmeye hazırdı. Ertesi gün şikayetçi olmak
için Mecidiyeköy karakoluna gidildi. Kadın kimseyi
teşhis edemediği gibi ifadesini de geri aldı ve kimseden
şikayetçi olmadığına dair yeni bir ifade verdi. Emniyette
bulunan avukatın aktardığına göre karakoldaki komiser,
kadının aslında özel sebepler yüzünden ülkesine dönmek
istediğini, bu sebeple göçmenlerin Türkiye sınırları
dışına çıkarken ödemeleri gereken maddi cezadan
kurtulmak için kendisini sınır dışı ettirebilmek amacı ile
yalan söylediğini iddia ederek olayı kapatmıştı. Komiserin
komplo teorisine kimse inanmadı. Kadın, Kumkapı’da
bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne kapatıldı. Ardından
da sınır dışı edildi. Türmenistan uyruklu çocuk bakıcısının
hikâyesi kamusal anlamda bu noktada sona erdi.
Tıpkı kısacık hikâyesini okuduğunuz bu kadın gibi İran,
Irak, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan’dan gelen binlerce
kadın yaşıyor Türkiye’de. Sovyetler Birliği’nin dağılması
ve neoliberal politikaların yaygınlaşmasının bu ülkelerin
ekonomilerinde yarattığı tahrifat ve artan işsizlik
nedeniyle, pek çok insan çalışmak için Türkiye’ye göç
ediyor. Komşu ülkelerle imzalanan esnek vize anlaşmaları
nedeniyle Türkiye’ye yasal giriş yapmış olsalar da, aslında
yasal olarak ne göçmen ne de işçi olarak kabul ediliyor bu
kadınlar. Onlar küresel kapitalist sistemin yarattığı yapısal
şiddet, eşitsizlik ve adaletsizlik nedeniyle yaşadıkları
yerleri terk etmek zorunda kalan kâğıtsız göçmen
kadınlar. Çoğunlukla ev içi hizmet, inşaat, turizm, eğlence
ve tarım gibi sektörlerde kayıtsız, güvencesiz ve sigortasız
çalışıyorlar. Üstüne üstlük, yasadışı kabul edildikleri için
tüm temel haklardan yoksun yaşıyorlar aramızda.
Sistemin hukuk dışına ittiği bu kadınlar, yasadışı kabul edilen
yaşamlarını, özellikle sınır dışı edilme tehdidine karşı, tam
bir görünmezlik içerisinde idame ettirmeye çalışıyorlar.
Bu anlamda görünmezlik göçmen kadınlar için bu sınırlar
içerisinde yaşamayı sağlayan yegâne strateji. Devletin idari

ve kolluk birimlerinin denetleme ve kontrolünden kaçmayı
başaran göçmen kadınlar aslında ‘bizlerin’ hayatına pek çok
noktada temas ediyor. Bakım ve ev işini kadınlara dayatan
erkek egemen ideolojinin, sayıları gittikçe artan, kentli
üst orta sınıf çalışan kadınları -devletin sağlaması gereken
sosyal hizmetlerin yokluğunda ve erkekler tarafından
üstlenilmedikleri müddetçe- bu işleri profesyonel bakıcı
ve yardımcılara devretmeye teşvik ettiğini biliyoruz.
Kâğıtsız göçmen kadınlar, kendi ailelerinden zorunlu
olarak özgürleşmiş oldukları ve bu nedenle yatılı hizmet
verebildikleri için, ev ve bakım işlerinde ortaya çıkan
ataerkil boşluğu doldurmak için yakın zamana kadar aranıp
da bulunmayan işgücünü temsil ediyorlar.
Aslında göçmen kadınlar aramızda, onları tanıyoruz, hatta
bazılarımızın sıcak yuvalarında, kendilerinin olmayan bir
ailenin yabancı bir parçası olarak bizlerle birlikte yaşıyorlar.
Bazılarımız da uzaktan biliyor onları: Bir yakınımızın
kocamış ana-babasına, işyerinden arkadaşın çocuğuna
bakan Maya var mesela. Maya aracı şirketler vasıtasıyla
bulunur, çocuklarını memleketteki annesine bırakmıştır,
gözü hep biraz yaşlıdır, ailesine para yollar. Ha bir de çok
iyi yemek yapar. Kısacası geçinip gider Mayalar aramızda.
Kendilerini bizzat tanımasak da hikâyelerini biliriz kâğıtsız
göçmen kadınların. Demem odur ki, görünmez addedilen
bu kadınlar özellikle kadınlara görünürler ama genellikle
garip bir suskunlukla kabul edilir varlıkları.
Feminist e-mail grubuna düşen e-mail bu suskunluğun
bozulması anlamında bir ilkti. Benzer vakalar için örnek
oluşturabilecek bu olayın üstü kolayca örtülmüş olsa da
arkasında aynı kolaylıkla cevaplanamayacak pek çok soru
bıraktı. Gelen ilk mailin ardından, benzer vakalar teker
teker dile dökülmüştü mesela: Birinin annesine bakan
Türkmenistanlı bir kadın ve diğerinin çocuğuna bakıcılık
yapan Azerbaycanlı bir başkası polis tarafından defalarca
yolda durdurulmuştu. Kimi zaman paraları alınmıştı kimi
zaman da telefonları. Anlaşılan bu tip durumlar yaygındı;
lakin kanıksandığı için paylaşılmamıştı. Ta ki biri ses
çıkarana dek. Varan 1: Yoksa hepimiz suç ortağı mıydık?
Peki, olayı çözmek için ne yapmalıydık? Sınır dışı edilmesi
pahasına, kadının da rızası doğrultusunda, suç duyurusunda
bulunulması önerildi. İlk başta umutluydu herkes. Polislere
hem gasp hem tecavüzden ceza kesilecekti, bizler de
polislerin meslekten ihraç edilip edilmediğini takip
edecektik. Zaten Mecidiyeköy’de MOBESE kameraları
vardı. Ayrıca arabalardaki GPS sistemi sayesinde Şirinevler’e
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giden araç hemen bulunacaktı. Olmadı. Nasıl olsundu ki?
Bu coğrafyada adalet aramayı adalete kavuşmaktan daha
çok deneyimliyoruz, malum.1 Öyleyse, varan 2: Vatandaş
adalet hasretiyle yanarken hem kâğıtsız hem kadın hem de
göçmen olan biri için adalet hiç tecelli eder miydi ki?
Adalet talep etmenin imkânsız olduğunun anlaşılmasının
ardından olayın görünür kılınması ve kadının
mağduriyetinin giderilmesi için neler yapılabileceği
tartışıldı. Meselenin medyada yer bulmasını sağlamak için
gazetecilerle görüşülmesi önerildi. Böylece tüm kadın
göçmenlerin durumu teşhir edilebilirdi. Ayrıca kadının
mağduriyeti para toplanarak giderilmeliydi. İçerisinde
farklı oluşumların yer alacağı ve kâğıtsız göçmen kadınlara
yönelik çalışma yapacak bir platform örgütlenebilirdi.
Göçmen Dayanışma Ağı’nın çağrısıyla bir toplantı yapıldı.
Araya yaz girdi. Toplantıların devamı gelmedi. Varan 3:
Biz feministler ne yapabilirdik?
Bu sorulara verilecek tek, kesin ve doğru bir cevap yok
elbette. Zaten bu yazının amacı da herkesi her daim
iyi edecek bir reçete sunmak değil. Önemli olan bu
soruları hep beraber, sürekli sorabilmek. Haydi yine
Zapatistalardan alalım sözü: Soru sorarak yürümek
gerekli. Ama her şeyden önce feminist hareketin bu yola
çıkmak zorunda olduğunu kabul etmek durumundayız.
Derginin bu sayısında yayımlanan başka bir makalede
bahsi geçen “anneyiz.biz” web sitesindeki önerileri
(“pasaportuna el koyun”, “ilk 3 ay maaşını yüzde 30 eksik
ödeyin”) eminim pek çoğumuz insafsız bulmuşuzdur. Fakat
görünen o ki asıl insafsız olan “kâğıtsız göçmen kadın”
kategorisini yaratan toplumsal ekonomik sistemin bizzat

kendisi. İşveren kadın ise niyetinden bağımsız olarak,
güvencesiz, kayıtsız istihdam etmek zorunda göçmen
kadınları. Kuşkusuz, bu zorunluluk hali göçmen kadınların
her türlü hak ve hukuktan yoksun kılınarak sistemin tam
da içerisinde yer almasını sağlayan hukuksuzluk durumunu
sürdürmeye yarayan temel çarklardan bir tanesi. Kadın
her an sınır dışı edilebilir ya da kendi isteğiyle ülkesine
geri dönebilir; çocuğunuz birden bire bakıcısız kalır.
İşveren göçmen kadını ihbar edebilir veya işten kovabilir;
karşılığında aranacak hak yoktur, zira hukuk yoktur. Bu
nedenle, ‘harcanabilir’ insanlarla kurulan her türlü ilişki
aslında karşılıklı güvensizliğe dayanır. Yani istihdamın
biçimi, benzer güvensiz, kayıtsız ilişkiler üretir. Sonuç
itibariyle göçmen kadınların bilinen ama görünmeyen
varoluşu etrafında süregiden sessizlik, sistemin devamının
garantisidir. Bu minvalde bu kadınları istihdam edelim ya da
etmeyelim, sessiz bir suç ortaklığı içindeyiz, kabul edelim.
Bu bağlamda, feminist literatür içerisinde de sıkça tartışılan
‘suç ortaklığı’ (complicity) kavramını gündemimize taşımakta
fayda var. Kavram, en geniş anlamıyla, her birimizin egemen
söylemlerin yeniden üretimindeki rolümüze, baskı ve
tahakküm mekanizmalarının toplumsal işleyişindeki istemli
ya da istemsiz katkımıza işaret eder. Örneğin, Ajaz Ahmad’a
göre postkolonyal eleştirmenler küresel kapitalizmle,
Elisabeth Grosz’a göre feministler patriarkayla, Nancy
Fraser’a göre ikinci dalga feminist hareket noeliberal sistem
ile, beyaz feministler is beyaz tahakkümü ile suç ortaklığı
içerisindedirler.2 Dahası, sıradan eylemlerimizle, mesela
vergi vererek devletin her türlü tahakkümüne ve şiddetine
sponsor oluruz, et yiyerek hayvan katliamına dayanan
et endüstriyle işbirliği yaparız, giydiğimiz ayakkabı ya da
kullandığımız İPod Çin’de bir terhanede üretilmiştir, emek
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sömürüsüne suç ortağı oluruz. Yani eylemlerimizle ya da
eylemsizliğimizle mevcut toplumsal sistemin ya olduğu
gibi kalmasına yardım ederiz, ya da onunla doğrudan
işbirliği yaparız. Göçmen kadınları çalıştırarak ya da onların
görünmez varlıklarına dair sessizliğimizi koruyarak ataerkil,
milliyetçi ve militarist ideolojileri besler, emek sömürüsüne
yardım ve yataklık ederiz.
Aslına bakarsanız böylesi yapısal suç ortaklığının hatlarını
belirlemek işin en kolay tarafı. Eğer suç ortaklığı tespitini bu
noktada bırakırsak bizleri paralize eden, edilgen ve sinik bir
tavır almak, vicdan azabı ve suçluluk duygusuyla eylemeye
devam etmek işten bile değil. Buna karşılık, Gayatri
Chakravorty Spivak suç ortaklığının kabulü üzerinden
yükselerek alınan eleştirel bir konumun, direngen ve
sorumlu bir eylem ve söylem alanı açmakta önemli ve
vazgeçilmez bir aşama olduğunu belirtir.3 Spivak bize
etik ve politik pozisyonumuzu belirlemek için tahakküm
mekanizmalarına olan yakınlığımızı nirengi olarak almamızı
önerir. Bizi “suç ortaklığının yapıcı kabulüne” davet eder:
Eleştirilen fakat derinlemesine içimize işleyen yapılara
yöneltilen imkânsız bir ‘hayır’. Yani öncelikle ırk, etnisite,
toplumsal cinsiyet, sınıf, din, milliyet ve vatandaşlık gibi
‘bizi biz yapan’, içimize işleyen yapılara olan yakınlığımızı
ve suç ortaklığımızı beyan ederek yola çıkmamız gerekli.
Bu noktada örneğin vatandaşlık statüsünün yarattığı
ayrımcılığın ve vatandaş olmayanın sistem dışı kalmasını
sağlayan mekanizmaların nasıl işlediğini görmemiz
gerekiyor. Ulusal sınırların içerisinde kimin hangi statüyle
yaşayabileceğini belirleyen, kimin yasal kimin yasadışı
olduğunu ilan eden, göçmenleri kâğıt-sız, güvencesiz, yani hep eksik, hep ‘-sız’ kılan, bizi cüzdanımızın
içersindeki hüviyetlerimizi vererek vatandaş kılan ulus
devlet fikriyatının ta kendisi. Bu minvalde, vatandaş olarak
bizlerin sessiz suç ortaklığı, bizlerin ayrıcalıklı hayatlarının
(yatılı profesyonel bakıcıya sahip olmak gibi) da taahhüdü
haline geliyor. Dahası, bu ayrım neo-liberal ekonomik
çevirim için hayati olan “atılabilir / harcanabilir” işgücünü
üretmek için de bulunmaz bir fırsat.
Vatandaşlık statüsü, sürdürülebilir kâğıtsızlar üretirken,
kadınlar da bizzat kağıtsız göçmen kadınların kırılgan
varlıkları üzerinden emek gücü sağlayarak sadece ulusdevlet ve neoliberal iktisadi ideoloji ile suç ortağı olmakla
kalmıyor, aynı zamanda ataerkil sistemin de işbirlikçisi
haline getiriliyor. Kadınlara genel olarak yüklenen ev içi
emeğini bazı kadınların ucuz ve güvencesiz çalışabilecek
başka kadınlara yüklemesi ile erkekleri tamamen
devreden çıkartan stratejik bir seçim yapıyoruz. Kendi
‘özgürleşmemizi’ ‘-sız’ hayatları onayarak perçinliyoruz.
Feminist hareket açısından bakıldığında ise, bu koşullar
üzerine eylem ve söylem üretmeyerek toplumsal dışlama,
sömürü ve ayrımcılık ile kolektif bir işbirliği yapar hale
geliyoruz. Dahası, yukarıda bahsedilen vaka üzerinden
konuşacak olursak, göçmen kadınların hasbel kader
feminist hareketin gündemine kısaca da olsa girmesini
sağlayan durumun bir tecavüz vakası olması, hareketin
önceliklerini göstermesi açısından önem taşıyor. Biliyoruz
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ki Türkiye’de beyaz feminist hareket uzun süre Kürt ve
Müslüman kadınların özgürlük mücadelesine mesafe
ile yaklaştı. Bugün de benzer şekilde işleyen farklılık
paradigması göçmen kadınları görünmez kılan bir
mekanizma olarak harıl harıl işlemekte. Bu mekanizma
göçmenleri ‘tecavüze / şiddete maruz kalmasa’ hakkı
aranmayacak özneler olarak konumlandırıyor. Bu durum
sadece feminist hareketin -belki de haklı sebeplerle- ağırlıklı
olarak tek gündemli siyaset yürüttüğünü göstermekle
kalmıyor, aynı zamanda ırkçı, ayrımcı devlet siyasası ve
egemen söylemlerle gizli işbirliğini de açık ediyor.

Kadın her an sınır dışı edilebilir
ya da kendi isteğiyle ülkesine geri
dönebilir; çocuğunuz birden bire
bakıcısız kalır. İşveren göçmen
kadını ihbar edebilir veya işten
kovabilir; karşılığında aranacak
hak yoktur, zira hukuk yoktur. Bu
nedenle, ‘harcanabilir’ insanlarla
kurulan her türlü ilişki aslında
karşılıklı güvensizliğe dayanır.
Yani istihdamın biçimi, benzer
güvensiz, kayıtsız ilişkiler üretir.
Sonuç itibariyle göçmen kadınların
bilinen ama görünmeyen varoluşu
etrafında süregiden sessizlik, sistemin
devamının garantisidir.
Peki, mevcut ya da potansiyel suç ortaklığının tanınması
üzerinde yükselen, Spivak’ın tanımıyla yapıcı bir suç
ortaklığı anlayışını temel alan feminist politik bir hattı
nasıl kurgulayabiliriz? Tekil olaylar üzerinden, yukarıdaki
vakada olduğu gibi göçmen kadının sınır dışı edilmesi
pahasına, hukuka dayalı bir hak mücadelesi sürdürmek
mümkün. Fakat, mevcut kağıtsızlık hali, göçmenleri
hukuken tanınmaz kıldığı için hukuk sistemini ekseninde
yürütülecek bir girişimin kadük kalması çok muhtemel.
Beyoğlu karakolunda polis kurşunuyla öldürülen Festus
Okey davasının kimlik tespiti yapılamadığı gerekçesiyle
üç yıldır esasa geçilerek görülmeye başlanmaması bu
durumun en bilinen örneği. Adalet, hukuk sistemi
içerisinde (çoğu zaman vatandaş / kâğıtsız ayrımı
yapmadan) tecelli edemiyorsa, öyleyse adaletin yerini
değiştirmek gerekli. Adalet eğer mülkün (devletin)
temeli ise; yani adaletin yeri devletin kurumlarıysa,
devletle vatandaşlık bağı olmayanlar için adalet istemek
için adaletin yerini değiştirmek ve adalet kavramını
yeniden tanımlamak gerekiyor. Adaleti hukuk sistemi
tarafından tanınan hakların ifası ya da tanınmayanların
tanınması halinde tecelli edecek biçimsel bir olgu
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olarak görmekten vazgeçmeli öncelikle. Diğer taraftan,
adaleti toplumsal, ekonomik ve kültürel kaynakların
dağıtılmasına, hak ve sorumlulukların paylaşılmasına dair
bir sorunsala da indirgememe taraftarıyım. Iris Marion
Young’ı takip ederek adaletin, insanların kapasitelerini
gerçekleştirmesini engelleyen, kamusal hayata eşit
ve özgür katılmaktan men eden kurumsallaşmış ve
sistematik tahakküm ve baskı mekanizmalarından ayrı
düşünülemeyeceğini savunuyorum.4 Young’a göre günümüzde toplumsal adaletsizliğin temelinde yatan
yapısal baskı mekanizmaları sömürü, marjinalize edilme,
güçsüzleştirme, kültürel emperyalizm ve şiddet gibi
birbirini dışlamayan farklı biçimlerde tezahür edebilir.
Farklı toplumsal gruplar üzerinde yaşam ve varoluş
alanlarını denetleyerek ve kısıtlayarak işleyen bu baskı
mekanizmaları yasal düzenlemelerle, yeni hükümetlerin
seçilmesiyle düzeltilemezler; zira ekonomik, kültürel
siyasi ve toplumsal kurumlar tarafından sistematik olarak
yeniden üretilirler. Tam da bu nedenle aranan adalet ancak
bu kurumlara yönelik toplumsal muhalefet ve mücadele
içerisinde geliştirilebilir.

ve karşı çıkılması gereken insanların değil, sınırlar ve o
sınırları kuran ve koruyan kurumların meşruiyetidir. Bu
ifadeleri ütopik sloganlar olarak görmek yerine, çıktığımız
yolda somut taleplerimizi oluşturabileceğimiz temel
ilkeler olarak sahiplenmek gerekiyor.

Buna mukabil, hukuk sistemi tarafından tanınmayan kâğıtsız
göçmenleri pasif mağdurlar olarak değil ama aktif failler
olarak konumlandıracak feminist bir siyaset, göçmenleri
(ve dolayısıyla bizleri) sistematik baskı ve tahakküm altına
alan vatandaşlık kavramını sorgulayarak yola çıkabilir.
Eril, milliyetçi, militarist vatandaşlık paradigmasının da
eleştirisi üzerinden yükselecek bu yaklaşım, kimin yasal
kimin yasadışı olduğunu belirleyen devlet mantığının
ötesinde kâğıtlı / kâğıtsız ayrımını yıkarak, radikal eşitlik
ve özgürlük talebini yükseltebilir. Bu çerçevede göç ve
göçmenlik ekseninde yürütülecek feminist mücadele
şüphesiz görünür olmayan ve sesleri duyulmayan
göçmenlerin adına ve onlar için yürütüldüğü anda, yine
Spivak’a göndermeyle, madunun sesini çalacağını ve bu
anlamda var olan baskı ve tahakküm mekanizmalarıyla suç
ortağı olacağını biliyoruz. Bu nedenle, kadın göçmenlerin
öz-örgütlenmesini mümkün kılacak alanlar ve ortaklıklar
yaratmaya çalışmakla başlayabiliriz. Örneğin anneyiz.biz
suç duyurusu sürecinde Ev İşçileri Dayanışma Sendikası
Girişimi ve İmece Kadın Dayanışma Derneği tarafından
kurulmaya çalışılan politik yakınlıklar bu tür bir örgütlenme
potansiyeli taşımakta. Fakat en başta belirttiğim gibi,
elimizde altın bir reçete yok. Göçmenlerin kırılganlıklarını
da göz önünde bulundurarak kurulmaya çalışılacak bir
kadın dayanışmasını birlikte örmeye ihtiyacımız var. Bu
dayanışma göçmenlerin türlü mağduriyetlerini giderme
amacı gütmekten ziyade ‘göçmen sorununun’ patriyarka,
kapitalizm, militarizm ve milliyetçilik mekanizmalarıyla iç
içe geçtiğini, onlardan beslendiğini ve onları güçlendirdiğini
ifşa eden feminist bir siyaset sayesinde mümkün olacak.
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Son olarak, yılmadan tekrar etmeliyiz: herkes koşulsuz
serbest dolaşım hakkına ve istediği yerde yaşama
özgürlüğüne sahiptir ve kimse bu hakları kullandığı için
öldürülemez, hapsedilemez ve dışlanamaz. Sorgulanması
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TORUNLAR NE ÇOK BİLİYOR ASLINDA!

Evin İçinden Çıkan Hikâyelerle Geleceği İyi Etmek Üzerine
MERAL AKBAŞ
“Yaşamı boyunca akla hayale gelmeyecek zorluklara
göğüs germiş, çocuklarının ve yakınlarının karşısına çıkan
engellerle baş etmiş bu kadın, gerçek kimliği söz konusu
olduğunda neden kendini bu kadar çaresiz hissediyordu?
Neden ailesini ve kimliğini savunamıyor, isteklerinin
arkasında duramıyordu?”1 Uzun zaman düşündüm bu
cümleleri… Bir de bu ‘suskun çaresizlik’in dile gelişini,
‘gitmeye yakın’ bir kadının dillenmesini… Hep zihnime
düşen bir soruydu ‘esas hikâye’nin niye torun Fethiye’ye
yüksek sesle anlatıldığı… Torunu anneanneye sırdaş
kılan sebebi düşündüm uzun süre… Sahi niye anlatırlar
anneanneler / babaanneler?
Evimizin için(d)e anlatılan hikâyeler düştü aklıma sonra…
İstanbul’a geliş öyküsü babaannemin, ilk evliliği, ilk oğlu…
Sonra dedemin öyküsü… Yakışıklılığı, ‘bir baltaya sap
olamayan’ gençliğinin türlü halleri, eve uğramazlığı,
kızgın halleri… Yoksullukla nasıl baş edildiği… Bir kaşık,
bir tencere, bir tencere kapağından tabak hikâyesi…
Çocuklar sonra, babaannemin çocukları… Ama en çok
da babamın öyküsü… Belki en hatırlanası hikâyeleri
hayatımın… Yaşamadan öğrenilen yanı… Devredilen bir
ailenin hayatı, devreden ailenin yaşlı kadını… “Önceleri

öyküsünü paylaşmaktan korktu; sonra da bir gün,
telefonda konuştuğu torununa, ‘gel yavrum, bir gün
oturalım, sana her şeyi bir bir anlatayım’ dedi. Torunuyla,
uzun, upuzun sohbetler yaptı. Ona şarkılar söyledi, ağıtlar
yaktı, masallar anlattı. Zaman zaman da çok sıkıldı, ‘Def
ol kahpe babalı’ deyip, torununu yanından kovdu. Fakat
hemen ertesi gün, ceviz ağacından bastonuyla, torunun
çalıştığı odanın kapısına vurup, ‘Gel bakalım, sana güzel bir
masal anlatayım’ deyip, gönlünü aldı”.2 Sahi niye anlatırlar
yaşlı kadınlar ve niye torunlarına söylerler en çok?
Nazê’nin içinde hep hissettiği yalnızlık, yabancılık, ‘evsizlik’
ancak konuştuğunda hafifler; İrfan’a konuşur Nazê uzun,
upuzun; Heranuş / Seher, “O günler gitsin, geri gelmesin”
diyerek anlatır hikâyesini torununa, Fethiye’ye; ben ve
kardeşim, uzun yıllar dinledik babaannemin hikâyelerini…
Sonra diğer ‘torunlar’ın, anneannesinin, babaannesinin
ve / ya dedesinin Ermeni olduğunu öğrendikten
sonra, belleklerini bir ipucu bulmak niyetine gezen
torunların anlatıları… Yine aynı tanışıklık hissi… Nazê’yi
Heranuş’a, Heranuş’u babaannem Fatma’ya katan;
deneyimler farklı, mekânlar uzakken çocukluğumuzu
yakına getiren hikâyeler, masallar, ağıtlar, sanki ilk defa
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anlatılıyormuşcasına heyecanla, ellerle, dille, gözyaşı ve
kahkahayla anlatılan anılar… Hrant Dink’in Berke Baş’a
hatırlattığı “evin bir köşesine oturan yalnız bir kadın”3,
Berke Baş’ın hatırladığı hep aynı koltuğa oturan, hep
torununun elini alıp dizine koyan bir kadın, torununun
ellerini iki eli arasına alıp ona esas hikâyesini anlatan bir
kadın, güzel yemekler yapan, “çalışkan, tez canlı, temizpak, yerinde duramayan [bir] kadın”4… Böyle bir kadını
ben de tanıyorum: “Evin hikâye anlatıcısı”… Kendi
deneyimini en yakın hissettiğinin kulağına fısıldayan, sırrı
hikâye yapan, masala gerçek katan…
“Anneannem”den içime düşen birden fazla an var.
İlki, anneannesinin cenaze töreninde Fethiye Çetin’in,
Heranuş’un annesi ve babasının gerçek isimlerini,
Ermenice isimlerini kendiliğinden söyleyivermesi: “Ama
bu doğru değil!.. Onun annesinin adı Esma değil, İsguhi.
Babası da Hüseyin değil, Hovannes!..” Bu cevabın
ardından, ağlayarak Fethiye’yi susmaya davet eden
teyzeler… “İtirazımı tekrarlamak ve sözlerimin ardında
durmak ağlamaları artıracak diye sustum…” Anneanne
Heranuş’un hikâyesini okurken bana en fazla dokunan,
içimi acıtan satırlardı bunlar. Belli ki; “işin yoksa hele
yanıma gel, sana bir şey söyleyeceğim” demek için hep
sabretmişti o. Hatırlayalım: Nazê de torunu İrfan’a
günlerden bir gün “gel yavrum, bir gün oturalım, sana
her şeyi bir bir anlatayım” demişti. İki kadın da sadece
anlatmaya değil, kime anlatacağına da karar vermişti. Böyle
bir göze kestirmenin nedenleri yine bu bilge kadınların
sırlarına dâhil olsun; ama belki Heranuş’un Fethiye’ye
şu dediği küçük bir ipucudur: “Onları [Heranuş’un
Amerika’da olan annesi, babası ve kardeşi] bulursan sen
bulursun. Onları bana bul”. Gerçekten de, Fethiye Çetin
bulur uzaktakileri… İçimde hâlâ tüm sıcaklığıyla duran bir
cümledir: “Demek beni unutmamışlar…” Acaba yıllardır
saklanan bu ‘ev içi’ sırrın bir sebebi de böylesine bir korku
mudur; Heranuş, hatırlanamamaktan mı korkmuştur uzun,
upuzun zamanlar boyunca; sürekli hatırında yaşattığı, olur
da onu unutmuşsa diye mi korkup susmuştur?
Ve… Diğer susanlar… Yakındakiler… Anne, teyzeler,
dayı… Fethiye Çetin, anneannesinin Ermeni olduğunu
öğrendikten sonra, başka bir gerçeği de öğrenir: “Daha
sonra, annemin ve teyzelerimin bu acı öyküyü, bazı
ayrıntılar dışında bildiklerini fark ettim”. Annenin ve teyzenin
bilmedikleri, yaşanan acının ‘insanlıkdışı vahim ayrıntılar’ına
dairdir. Fakat bilinenlerin de anlatıcısı Heranuş değildir.
Ailenin ikinci kuşağı, yani kızlar ve oğullar, mahallenin
çocuklarının ağzında dolaşan ‘dönmenin dölü’ lafıyla
anlarlar kendilerindeki farklılığı… Ama bu belli ki; ‘kötü’
bir sahipliktir; yoksa niye gider Heranuş komşu kapılarına
kavga etmeye, dert anlatmaya? Başkalarından dolayımla
ve kötü sözlerle fark edilen, üzerine konuşulmaması lazım
gelendir: “…bu konu aile içinde bile her açıldığında üstü
kapatıldığından konuşulmaması gerektiğini de anladık ve
konuşmadık”. Böyle bir suskunluk, zorunda kalınandır ve bu
zorunluluğun beraberinde getirdiği ‘unut(tur)ma’, Türkiye

topraklarında bir ‘sağ kalma’ mücadelesinin diğer adıdır.
Yine de düşünmeden edemiyorum; aradakiler, susmaya,
saklamaya meyilliliklerini başarıyla kanıtladıklarından
belki de, nineler torunlarına anlatıyor esas hikâyelerini…
Kendi oğullarını, kızlarını affedip torunlarına anlatıyorlar
sırlarını… Onlar anlatırlar diye, hikâyelerin peşine merakla
düşer de diğer kahramanları bulurlar diye… Belki kendi
çocuklarının hikâyelere inanma yaşı çoktan geçti diye… Bir
sır, sır da kalsa yine, bilinsin diye… Sırrı söyleyen, kendi
sesinde sırrını yeniden duy(ur)sun diye… İçine sır düşen,
susmaz diye; ne de olsa, iki kişinin bildiği sır kalmaz diye…
Belki hikâye “kendini tüketmez, gücünü toplar ve korur,

Her ailenin görünen bir hikâyesi
var… Nereden gelindiğine, nerede ve
ne zamandır yaşandığına, kimlerle
akraba olunduğuna dair; bir de,
başka hikâyeler… Nazê’yi Heranuş’a,
Heranuş’u babaannem Fatma’ya
katan; farklı kadın deneyimlerini
birbirine az da olsa yakınlaştıran
ailelerin hep saçak altında kalan
başka hikâyeleri… Ama en çok da
kadınların hikâyeleri…
yıllarca sonra bile harekete geçirebilir”5 diye…
Torunların anlatıları, sırrın sır kalmadığını; Heranuş’un
sırrının, Fethiye Çetin’in dilinde, kaleminde yaptığı
yolculuğun başka başka iç yolculuklara dönüştüğünü
göstermiyor mu? Ne çok başka başka öykü dolanıyor ardında
Heranuş’un sesinin! “Anneannem [Ermeni olan] annesini
on yaşına kadar görmüş. Çok ağlarmış kadın, sessiz sessiz.
“Hiç gülmedi, hiç kahkahasını hatırlamıyorum” diyor. O
sırada gözleri doluyor. “Bir kahkaha hatırlamıyorum”6
diyor” ; “O sırada herkes bir şeyler anlattı, ninem bir
şey anlatmadı. Suskun kaldı. Olumsuz, olumlu hiçbir
şey demedi”; “Kibar bir kadın ama naif bir kadın değil.
Çok güçlü bir kadın olarak anlatılıyor. Ben de mesela
ağladığını çok hatırlamam”; “…babaannem Ermeni ismini
koruyor, dinini de değiştirmiyor”; “Babaannem ölünceye
kadar kendi kimliğiyle hiçbir zaman özdeşleşmedi, hiç
kabullenmedi”; “Yalnız ismini zorla öğrendik… ‘ben
hatırlamıyorum’ diyordu… Anlatmıyordu”; “… sedirde
oturup dışarıyı seyrederken Ermenice şarkılar, ilahiler
söylediğini, biri girince hemen sustuğunu”; “…özel günler
olduğu zaman hep bir odaya çekilip kendi isimlerini, kendi
akrabalarının ismini ağlayarak anlatırmış… Büyükannem
böyle bazen oturup bana fısıldardı, ‘Bizim ismimiz aslında
budur’ diye”… Ağladılar; sustular; güçlü durdular, inat
ettiler; unuttular, unutturdular; sakladılar, saklandılar;
yalnızca kendilerine konuştular, mırıldandılar, fısıldadılar…
Onların ağladıkları, sustukları, unuttukları, sakladıkları,
iç(lerine) sesleri, mırıltıları, fısıldadıkları, torunların da
gösterdiği üzere, şimdi heyecanlı bir meraka dönüşüyor.
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Artık zamanı! “Anlatıcı hikâyesini… kendisini dinleyenlerin
deneyimi haline getiri[yor]”.7 Torunlar öğrendikleriyle
huzursuzlanıp, küçücük ipuçlarının peşinde aile tarihlerinin
peşine düşüyorlar. Öyle ki; aile fertlerinin sustuğu ara(lık)
larda yazılıyor yeni ve sesli hikâyeler: “Bizler, onların
torunları, ninelerimizin ve dedelerimizin travmatik
anılarını ve acılarını devralanlar, duyurulacak bir sesimiz
olduğunu fark ettik”.8 İç ses, mırıltı, odada yalnızken
söylenen bir Ermeni türküsü, eskilerden bir masal ailenin
geleceğine devrediliyor… Sen de mırıldan; içinden konuş,
bağır demeden… Bir acı hikâye, geçmişten bir sızı ama
kapanmayan bir yara olarak… “O günler gitsin, bir daha
geri gelmesin” diyerek… “…insan bunu söylemeden
nasıl gizler”9 hayretini uyandırarak… Sahi niye anlattılar,
anlatıyorlar, anlatacaklar hikâyelerini?
Ancak ölmeye yakınken unutulmuş olanın unutmuş
olanın zihnine geçmişten çıkıp geldiğini, çıkıp gelenlerin
içinde insanın kendisiyle de karşılaştığını ve tüm yaşam
deneyiminin tam da böylece “aktarılabilir bir biçim”
kazandığını yazar Walter Benjamin.10 Fethiye Çetin de,
anneannesinin son günlerinde böyle bir durumu gözler:
“…eskilerden anlatıyor, anlatıyordu… Yıllar önce
yaşanmış olayların en küçük ayrıntılarını bile hatırlıyordu.
Yeni olayları hatırlamakta hafızası ona hep oyun
ediyordu”.11 Geçmiş, içine sığınılandır; ama bu sığınma,
sığınılan yerde ‘avunulacak bir masal’ olmadığından belki
de, dar gelir sığınana… O vakit, hem geçmişten güzel bir
an hem de bir sırdaş bulmak lazım gelir. Boşuna değildir
Heranuş’un kendisini evlatlık edinen Hüseyin Onbaşı’yı
iyi(likle) hatırlaması ve onu kötü hatırlatacak bir soruyu
“Ne bileyim?” diyerek savuşturması… Yaşananlar, susarak
duraklayarak, “Ne bileyim?”, “Unuttum” diyerek, aileden
birisine anlatılacaktır: “En üzücü, en acı ve kendisini en
çok etkileyen anılarını benimle paylaşmıştı. Sanırım bunları
biriyle paylaşmak ihtiyacına karşı koyamıyordu artık”. 12
“Anneannemi” okuduktan sonra da… Torunların
anlatılarını okurken de… Kendimi en yakınımdakilere
babaannemi ve onunla geçen çocukluğumu anlatırken
buldum. İki kitabın bize, biz okuyucuya devrettiği ilk
sorusuna, “Burada hikâyelerini paylaşanlarla benim aramda
nasıl bir ilişki var” sorusuna bu halimle bir cevap vermek
isterim. Her ailenin görünen bir hikâyesi var… Nereden
gelindiğine, nerede ve ne zamandır yaşandığına, kimlerle
akraba olunduğuna dair; bir de, başka hikâyeler… Nazê’yi
Heranuş’a, Heranuş’u babaannem Fatma’ya katan; farklı
kadın deneyimlerini birbirine az da olsa yakınlaştıran
ailelerin hep saçak altında kalan başka hikâyeleri… Ama
en çok da kadınların hikâyeleri: “Bir de hep kadınlar…
Hep kadınlar çekmiş…”13 Türkiye’nin resmi tarihi, gö(ste)
rmek istediğini yazmış hep; gördüğünü de arzuladığı gibi…
Böyle bir ‘arzu yazını’na bazı kadınların hayat hikâyeleri
hiç ama hiç dâhil edilmemiş zaten! Diğer taraftan,
Türkiye’de hayatta ve ayakta kalan Ermeni kadınları,
Ermeni milli tarih anlatılarının bazen dışında bazen de
kenarında tutulmuşlar; ya Müslümanlaş(tırıl)dıkları için
resmi tarih anlatısının dışına düşmüşler ya da yeni baştan
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yazılan ulusal tarihin kurbanları olarak anılmışlardır.
Dedemin ve dolayısıyla otoritenin evin kapısından
çıktığı anda babaannem Fatma’nın başka konuşan diliyle,
Heranuş’un ve Agavni’nin, Sogomin’in, Munişe’nin
ve Kişo’nun, Satinik’in ve Vartanuş’un, Siranuş’un,
Veronise’nin ve Eleni’nin, Ukku’nun, Seyranuş’un ve
Keğanuş’un ve Nazê’nin masallarını, ağıtlarını, hikâyelerini
birbirine değdiren bu belki de: Onları kimse dinlemedi!
Ama onlar rahat durmayarak gözyaşlarını, kahkahalarını,
sessizliklerini, mırıltılarını, fısıltılarını bıraktılar bizlere,
torunlarına…
Başka bir sorusu daha var “Torunlar”ın, soruların en zoru:
Bu kadar suskunluğun ardından, biz suskunlar ve henüz
gerçeklerden haberi olmayanlar, dolaşımdaki yalanlara
gönülden inananlar ve gönülden inançlılar yüzünden mağdur
olanlar, birbirimizi nasıl iyi ederiz; iyi eder miyiz birbirimizi?
Geçmişi sürekli yeniden düzenlemeyi kendine ‘gündelik’
kılan iktidar pratiğinin herkesi sürekli unutmaya ve / ya
susmaya çağırdığı bu ülkede böyle bir soruya verilecek
ilk yanıt, inadına hatırlamak ve hatırladıklarını anlatmak
olabilir belki… Fethiye Çetin de öyle yapmadı mı? Önce
yanındakilere, sonra sayfalara anlatmadı mı anneannesi
Heranuş’un hikâyesini? Sesine ses verenler, onun sözlerine
söz katmadı mı? Anneanne Heranuş’un hikâyesi, tam da
şaşkınlıktan, meraktan, inattan, çoğalmadı mı? Ve… çoğalan
bu hikâyeler, “yeter ki yara işlesin, günlerin tekdüzeliğinde
kabuk bağlamasın”14 diye diye dolanmayacak mı başka
başka hayatları; “…geçmiş zaman, şimdiki zamanın içinde
tiktaklamayı sürdür[meyecek mi?]”15
Notlar
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Polis Şiddetinin Karesi

Hazırlayanlar:
.

Ilknur Üstün
Ceren Zeynep Eren
Aksu Bora

Hangi Birine “Dur” Diyeceksin!
Metis Yayınları, her yıl birbirinden güzel tematik ajandalar
yayınlar. 2011’inkinin teması da “Irkçılık, Ayrımcılık ve
Nefret Suçları” idi. Ajandanın satışı ilkin “tüm faaliyetlerini
ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği ile
ve düşünceler doğrultusunda yürütmekte” olduğunu
açıklayan bir bildiriyle, Nezih Kitabevi tarafından
yasaklandı. Arkasından HEPAR isimli partinin üyeleri,
gruplar halinde kitabevlerini basmaya başladılar. DurDe
Girişimi, bu kampanya karşısında bir açıklama yaptı
ve “Biz bu zihniyeti tanıyoruz. Düşüncelerini açıklayan
Orhan Pamuk’un kitaplarını toplattırıp yakan kaymakamın
zihniyetidir bu. İktidara geldiklerinde ilk işleri, Almanya’nın
meydanlarında kitap yakmak olanların zihniyetidir. 12
Eylül’de milyonlarca kitabı toplatan, yazar ve yayıncıyı
hapse atanların zihniyetidir.
Karalama kampanyasının kaynağı da zaten bu zihniyet
sahiplerinin kimler olduğunu gayet açık özetliyor: Yahoo
gruplarında kampanyayı başlatanlar “1966 yılında Kara
Harp Okulu ve Muadili Okullardan Mezun Subaylar” grubu.
Saldırıların merkezinde başında eski bir askerin bulunduğu
ve üyeleri için tek tip giysiler tasarlayan HEPAR adlı Nazi
örgütü var. Bu örgütün bayrağı ve amblemini Nazilerinkiyle
karşılaştıran herkes benzerliği hemen görecektir.
Propaganda yazıları da jurnal ve karalama merkezi ODA
TV’den yayılıyor.” dedi. Açıklama, “Onlar kitapları yırtar,
biz okuruz. Onlar kitapları yakar, biz yazarız. Onlar
kitaplara saldırır, biz savunuruz. Kitaplar ve kitapçılar
bizimdir. Bir avuç ırkçının değil” diye bitiyordu.

Biber gazı benzer yakıyor hepimizi, püskürtülen tazyikli
su da aynı ıslatıyor belki… Ama iş birebir temasa
gelince polis şiddeti kadına gösterdiği başka bir yüzüne
bürünüyor, 4 Aralık günü İstanbul’da bir öğrenci
eyleminde polisle karşılaşan kadının yaşadığı gibi. Yüzünü,
acısını, bacaklarının arasındaki polis tekmesini ertesi
gün gazetelerde gördük. Ve bebeğini düşürdü. Ama bu
onu daha da haklı, şiddet gösteren polisi daha da haksız
kılmadı. Hatta öğrenci eylemlerinden -ve herhangi
aykırı seslerden- hazzetmeyenler için sevindirici bile
oldu. Başbakana ve rektörlere ses çıkaran öğrencilerin
kadir kıymet bilmezliği, ‘derslerinden’ başka şeylerle
uğraşmaları zaten onaylanmazken, bir ‘kız’ öğrencinin, bir
eylemde yer alması ve üstüne bir de ‘hamile’ olması insanı
dehşete düşüren yorumlara yol açtı.
‘Ne işi vardı eylemde?’ sorusu bile sadecik ve masum
kaldı, elbette önce ‘namusu’ sorgulandı, nasıl, hangi
koşullarda hamile kaldığı üzerine konuşuldu, ‘zaten kötü
ve düşüncesiz’ anneliği (bebeğini sevseydi, düşünseydi, hiç
eyleme gider miydi?) tartışmaya açıldı. Bütün bunlar bir
yana, kadının muhalif kimliği, o eylemdeki bilinçli varoluşu,
politik hayatta bir özne olması bir kenara bırakıldı, kare
kafaların karelerinin içine ne kadar uygunsuz olduğu
ölçülüp biçildi. Bir ‘kızdan’, vakti zamanı gelince bir
‘kadına’ dönüşmesi beklenen –ki bu dönüşüm de olanca
ayrıntısıyla belirlenmiştir- bu öğrenci, yanlış yerde, yanlış
işler yapıyordu, ama daha kötüsü kadınlığın da onaylanan
hallerinden çıkıyor, karelerin içine sığmayan bir şekil
çiziyordu. O yüzden belki daha da tehlikeliydi.
Belki de bu kareleştirme süreci zaten böyle işliyor, kare
kafalar bir kere önce ve sadece kendi kareliklerinden
konuşuyorlar, sivri köşeleri, kendine kapanan karelikleri
dışında başka şey kabul görmüyor. Bu yetmiyor kare
kafalar kare olmayan herkesi, kendi karesine uygun hale
getirinceye kadar ölçüp biçiyor, kesip şekil veriyorlar.
Kadınlar da karelerle ve onların polisleriyle bu bağlamda
karşılaşıyorlar, polis tacizine, şiddetine maruz kaldıktan
sonra bile bitmiyor. Onlar için farklı şiddetler başlıyor.
*Kare kafaların masalını öğrenmek isteyenler için
Subcomandante Marcos, Zapatista Hikayeleri, Agora Kitaplığı
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Dayanışma, tacizin tecavüzün
suç ortaklığını bozuyor…
Bir yanda kadınların tacizi, tecavüzü hak etme kriterleri
sayılıp dökülüyor, diğer yanda tecavüz vakalarına takipsizlik
kararları, iyi hal indirimleri veriliyor. Adalet kadınlar için
kolay erişilebilir bir şey olmuyor. Yaşamlarına bedenlerine
yönelik saldırılarda çalmadık kapı bırakmayan kadınlar,
sokağı, üniversitesi, yargısı ile çeşitli yerlerdeki erkeklerin
suç ortaklığını dayanışmanın gücüyle bozuyor. Fethiye’de
yaşanan tecavüzün davası da bu bozgunun örneklerinden.
Fethiye’de 2007’de bir kadın toplu tecavüze uğradı.
Davasını gönüllü olarak üstlenen iki kadın avukatla
görüştü. Onların da önerisi ile Mor Çatı’ya başvuru yaptı.
Adli tıp kurumuyla başlayan hukuk mücadelesi daha çok
bir savaşa dönüştü. Avukatların tüm uğraşlarına rağmen,
şikayet takipsizlikle sonuçlandı. Dosya Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine taşındı. Hukuk mücadelesi sürerken
kadın örgütleri ile temas, birlikte mücadeleye döndü.
İç hukuk yollarını yeniden işletebilmek için harekete
geçildi. Ankara’dan feminist örgütlerin gönüllü avukatlığını
yapan Evren’in de sürece dahil olmasıyla Mart 2009’da
Adalet Bakanlığına “yazılı emir yoluyla bozma” talebinde
bulunuldu. Feministler, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
önünde eylem yaparken, Bakanlık tecavüzcüleri yargılama
kararı verdiğini bildirdi. Sonrasında Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığı davanın açılması gerektiği yönünde görüş
bildirdi ve bu amaçla dosya Fethiye’ye gönderildi.
Süreç bu kadarla sınırlı değildi. Toplu tecavüze takipsizlik,
Hakim ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet edildi,
‘işleme konulmasına gerek görülemedi.’ TBMM Kadın
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna 2 kez başvuruda
bulunuldu, ikisinde de olumsuz yanıt verildi. TBMM
İnsan Hakları Komisyonuna başvuruldu, sonuç yine
olumsuzdu. Tecavüzcüler içinde öğretmen olanlar vardı.
MEB personel genel müdürlüğüne başvuruldu, “delil
yetersizliğinden dolayı işlem yapılmayacağı” kararı verildi.
Tecavüzcülerden biri sendika üyesiydi. Eğitim Sen’e
başvuruldu. Başvurudan 6 ay sonra mağdurla yüz yüze
görüşmek istediler. Bu görüşmeden 3 ay, başvurudan
toplam 9 ay sonra saldırganın emekli olup istifa ettiği
telefonla öğrenildi. Yani Eğitim Sen’de bir resmi işlem
yapıl(a)madan. Başvuru yapılan yerlerden Muğla İl İnsan
Hakları Komisyonu “yazılı emir yoluyla bozma” kararından
sonra Nisan 2010’da ‘hukuksal bir hata’ tespit ettiklerine
dair kararlarını ilettiler. Bütün bu süreç Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden kadın örgütlerinin açıklamaları, eylemleri ile
ilerledi. Kadın örgütleri, medyayı kullanarak tecavüze
sessizliği bozmaya çalıştılar, Fethiye’de görülecek davaya
müdahillik başvuruları yaptılar.
3 yıllık mücadelenin sonunda davanın açılması sağlandı.
Ocak 2011’de Muğla adliyesinin önü Türkiye’nin çeşitli
yerlerinden gelmiş kadınlarla, duruşma salonu bu kadınların
“erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” sesleriyle
doldu. Mahkeme heyeti dahil, dayanışma için orada
bulunan, dayanışan kadınların dışında herkes şaşkındı.
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Dayanışma etkisini gösterdi, suç ortaklığı bozuldu; 18
yaşından küçük iki sanığın yargılandığı aynı davanın ilk
duruşması görülürken toplu tecavüzden suçlanan 6
kişi hakkındaki iddianame tamamlandı. Tecavüzcülerin
yargılanacağı duruşma 16 Mart’a ertelendi. Kendiliğinden
gelmeyen adalet için dayanışmaya devam şart oldu!

Ayrımcılık Fena Bir Şey.. Ama O Kadar da Değil!
AKP’nin “demokratik açılım” kapsamında 2009 sonunda
bir “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun
Tasarısı” taslağı hazırlamış ve bu taslağı görüşlerini almak
üzere ilgili kuruluşlara, bu arada lgbtt örgütlerine de
göndermişti.
Taslağın “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak kapsamındaki
ayrımcılık türleri” başlıklı 3. Maddesi’nde, “cinsiyet, ırk,
renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve
siyasi görüş, sosyal statü, ... ve benzeri temellere dayalı
ayrımcılık yasaktır” hükmü yer alıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın
resmi sitesinde duyurulan Taslak’ın son halinden ise “cinsel
kimlik” ibaresinin çıkartıldığı görüldü.
LGBT örgütleri 2 Şubat Çarşamba günü bir açıklama
yaparak, “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun
Tasarısı Taslağı”ndan “cinsel kimlik” (cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği) ibaresinin çıkarılmasına tepki gösterdi. 10
örgütün imzasını taşıyan ortak açıklama şöyle:
“AK Parti Hükümetinin, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Kurulu Kanun Taslağından “cinsel kimlik” ibaresini
çıkarttığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans (LGBT)
bireylerin insan hakları alanında çalışan LGBT örgütleri
olarak, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun
Taslağına “Cinsel Kimlik” ibaresinin yeniden eklenmesini
talep ediyoruz.
Ayrımcılığa karşı vatandaşları korumaya yönelik hazırlanan
bu yasa tasarısından Cinsel Kimlik ibaresinin çıkartılması,
LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) bireylere karşı
ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerini meşrulaştırmaktadır.
Tasarıdan cinsel kimlik ifadesinin çıkartılması, Devlet
Bakanı Aliye Kavaf’ın eşcinselliği hastalık olarak gören
homofobik yaklaşımının AK Parti hükümetinin politikalarını
yansıttığını bir kez daha bize göstermiştir.
(...)
LGBT Bireylere yönelik ayrımcılığa ve insan hakları
ihlallerine karşı duyarlı olan kişi ve kurumları bu konuda
harekete geçmeye ve AK Parti Hükümetinin Ayrımcılıkla
Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısına yeniden
Cinsel Kimlik ibaresini alması için tepki göstermeye davet
ediyoruz.
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Barolarda Güzel Şeyler Oluyor
Van Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi Açıldı
Bedia Özgökçe
Bir yıllık alt yapı çalışması sonrasında kurulan merkezimizde
çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bunlar, İnsan Hakları Ortak
Platformu ve Roul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl
Hukuk Enstitüsünün ortaklaşa gerçekleştirdiği, barolarda
kadın çalışma gruplarını güçlendirmeye yönelik bir çalışma
ile Van Barosu gönüllü avukatlarına yönelik bir takım
faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerde, öncelikle alan çalışmaları
yapılarak toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılık
konusunda şikâyetleri bulunan ve hak talep eden kadınların
aldıkları adli yardım hizmetlerinin genel özellikleri ve temel
ihtiyaçlar saptandı. Aynı çerçevede adli destek konusunda
avukatlara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yapıldı.
Tartışma toplantıları ve atölyelerde ulusal ve uluslararası
hukuk ve uygulamadaki durum ele alındı.
Sonraki çalışmalarda Van ilinde kadına yönelik şiddet ve
toplumsal cinsiyet durumunun fotoğraflanması için adli
süreçlere yansımış vakalar tarandı, veriler toplandı. Ayrıca
kadına yönelik şiddet konusunda çalışmaları bulunan sivil
toplum örgütleri ile görüşmeler yapıldı. Valilik, SHÇEK,
Sağlık Müdürlüğü’nden yine kadınların başvurduğu ve
mağduriyet yaşadığı konular tespit edilmeye çalışıldı, son
3 yılın basın taraması yapıldı.

İzmir Barosuna Kadın Başkan
Sevgi Alpsen Binbir
İzmir Barosu’nun 24.10.2010 tarihinde yapılan kongresi
ile kuruluşundan tam 102 yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve
Avukat Sema Pektaş İzmir Barosu’nun ilk kadın baro
başkanı oldu. Yirmi birinci yüzyılda kadınlar açısından
yaşamın birçok alanında hala “ilk”lere seviniyor olmanın
ironik yanı tartışılmaz olsa da kazanılan her bir mevzi
mutluluk verici. Çünkü kadınlar için, bu kazanımların
ardında uzun yıllara yayılan bilgi, deneyim biriktirme
süreçleri ve hak mücadelesi var.
Biliyoruz ki tarih boyunca hukuk, kadınları hakları ve bu
hakların kullanımları açısından görmezden gelmiş ancak görev ve yükümlülükleri, sorumlulukları yüklerken oldukça
cömert davranmıştır. Özetle hukuk, geleneksel olarak erkek yorumuna ve bakış açısına dayanırken hukukla ilgili çeşitli kurumsal yapılarda bu dayanaktan beslenerek kendini
örgütlemiş durumda. Ne yazık ki, mesleki sorunların tespiti, çözümü ve meslektaşlar arası dayanışmanın yanı sıra hak
mücadelesinin vazgeçilmez örgütlerinden birisi olan baroların da bu bakış açısına dayalı olarak varlıklarını sürdürdüğünü söylemek mümkün. Kısaca olağan duruşuyla barolar da
toplumsal cinsiyet kalıplarının hukuk yoluyla yeniden kurulması ve erkek egemen baskı ve gücün meşrulaştırılarak kurumsallaştırılmasına hizmet eden yapılar.

Bütün bu çalışmalar, gönüllü meslektaşlarımızı bir araya
getirdi ve eskiden beri mevcut olan yapıların daha verimli
ve etkin olabilmesi için bir merkezin oluşturulmasına karar
verildi. Karardan itibaren de baronun desteği ile altyapı
eksiklikleri giderildi. Merkezimizin hiyerarşik bir yapısı
olmadı bugüne kadar, tüm çalışmalar kolektif çalışmanın
ve fikir birliği sağlamanın ürünüdür.

Ancak bu duruma karşı feminist hukukçular, gerek kendi
örgütlerindeki erkek egemen anlayışın sorgulanması ve
kadın hukukçulara yer açılması mücadelesini gerekse
kadın hakları hukukunun geliştirilerek tüm kadınların
hak mücadelesinin önünün açılması mücadelesini kararlı
biçimde sürdürüyor.

Bir hayalimiz var: Kadının toplum içinde kendini
gerçekleştirebildiği, birey olarak ayakta durabildiği ve
kendini var ettiği bir dünya. İlimizde kadın odaklı çalışan
gönüllüler, kurumlar var elbette ama hukuka erişim,
hukukçuya erişim konusu hem sıkıntılı hem de oldukça
yetersizdi. Bizler bir araya gelirken “biz de varız, biz de
buradayız” demek istedik.

Bu nedenle hak arama ve adalete erişimde vazgeçilmez
olan baroların, kadınlar aleyhine kurulan hukuk sisteminin
aşındırılarak feminist hukuk çerçevesinde kadınlara eşit
haklar ve fırsatlar tanınması, kadınlara karşı ayrımcılığın
ortadan kaldırılması ve kadınların kamusal alana taşınması
amacıyla yürütülen mücadelenin bir parçası olma
yükümlülüğü bulunmaktadır.

Yazıyı hazırladığımız gün itibariyle 6. nöbet günümüzdeyiz.
Merkezimize yönlendirilen kadınlara merkez hakkında
kısa bilgi verildikten sonra, başvurucu dinlenmekte ve bilgi
verilmektedir. 33 sorudan oluşan bir başvuru formumuz
var, başvuru detaylıca alınmakta ve derhal en pratik ve
sonuç alıcı yoldan hukuki destek sunulmaktadır. Tüm bu
işlemler ücretsizdir. Ayrıca nöbetçi meslektaşımızda 24
saat açık kalan bir cep telefonu vardır: 05304055790

İşte, İzmir Barosu’nun bir ilki gerçekleştirerek kadın
hareketinden gelen bir kadını başkan seçmesinin ardında
gerek bu baroda çalışan feminist hukukçularda gerekse
kadın hareketinde oluşan beklenti erkek egemen hukukun
aşındırılması ve kadınların adalete erişiminin kolaylaştırılması
beklentisi vardı. Bu sonucun sevindirici yanı, henüz seçimin
yapılmasının ardından Kadın Komisyonu’nun aktif çalışmaya
başlayarak hem baro üyelerine hem İzmir kamuoyuna

KAOSGL’den yeni bir kitap: Anti-Homofobi
KAOSGL, 2006’dan bu yana her yıl Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşmayı düzenliyor ve iki yıldır da buluşmaları
kitaplaştırıyor. Geçen yılki buluşmanın kitabı, Şubat ayında yayınlandı. Ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir,
Eskişehir, Adana ve Diyarbakır’daki LGBT örgütlerinden edinmek mümkün. Ayrıca, geçen yıl yayınlanan ve baskısı hemen
tükenen ilk kitabın elektronik versiyonu için:
http://www.antihomofobi.org/arsiv/2009_anithomofobi_kitabi_cikti.htm
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dönük ilk çalışmaların yapılmasıydı. Elbette çalışmaların
sorun yaşanmaksızın ve hızla sürdürülüyor oluşunda baro
yönetiminin kadın hakları hukukuna saygılı bakışlarının
yanında baro başkanımızın kadın hareketinden geliyor
oluşunun payı tartışılmaz.
Bu kısacık süre içinde;
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte birçok ülke
ile aynı anda 9 Kasım 2010 günü “Müslüman Toplumlarda
Cinsel ve Bedensel Hakların Hayata Geçirilmesi ve
Geliştirilmesi” konulu bir basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamalarının yanı sıra ilk kez İzmir Adliyesi’nde
adliye çalışanlarına ve avukatlara yönelik 25 Kasım etkinliği
gerçekleştirildi.
Kadın Komisyonu’nda çalışan avukat arkadaşlarımıza
çalışmalarını yürütürken işbirliği çerçevesinde birlikte
çalışabilecekleri İzmir’de çalışma yürüten kadın
platformları, kadın kurulları, Büyükşehir Belediyesi Kadın
Danışma Merkezi ve Sığınma evi çalışmalarının tanıtımını
sağlayan toplantılar yapıldı.

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Güzide Kahraman
Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu genç
avukatlardan oluşmuş bir ekip. Komisyonun kendisi
de Ekim ayı sonrasında oluştuğu için çok yeni sayılır.
Kadromuz ve komisyonumuz genç, hevesli, çalışkan ve
ilimizdeki kadın sorununun geneldekilerden farklı yönleri
olduğunun, bu nedenle özelde farklı çalışma ve özveriler
gerektirdiğinin de bilincinde. Yaşadığımız bölgenin kadına
yönelik şiddetin önlenmesi, kadının istihdamı ve eğitimi
gibi birçok alanda yapılan projeler bakımından pilot bölge
olması bu farkındalığı zorunlu da kılıyor.
Komisyonca ilk olarak ilimizde şiddetin adli görünümünü
ortaya çıkarmak bakımından bir tarama çalışması yaptık.
Bu çalışmada gördük ki başta şiddetin önlenmesi olmak
üzere pek çok sorunda adalet mekanizmasının önemi
büyük. 4320 sayılı yasanın korunmasından yararlanmış
kadınların taramasının yapıldığı bu araştırmada, şiddet
mağduru kadınlardan bizzat başvuruda bulunanların %5
oranında kalması, halen pek çok kadının haklarından
habersiz olduğunu gösterdi. Bu nedenle komisyon olarak
gerek muhtarlarla işbirliği halinde mahallelerde gerekse
il milli eğitim müdürlüğü ile birlikte okullarda kadın
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hakları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz.
Adli yardım hizmetine başvuran kadın sayısındaki artış,
bilinçlendirme çalışmalarımızın olumlu geri dönüşünün bir
kanıtı aynı zamanda.
Adalete erişim konusunda toplumsal ve kültürel baskının
yoğun olmasından dolayı hak arama cesareti göstermiş
kadının yanında olmak, mağdur kadın için çok büyük
anlam ifade ediyor. Bu sebeple her ne kadar müdahillik
taleplerimiz reddedilse de gözlemci ya da vekil sıfatıyla
yargılama sırasında kadının yanında olmaya çalışıyoruz.
Hali hazırda takip ettiğimiz bir taciz dosyası var örneğin.
Sorunların çözümünde sorumluluğu bulunan belediye,
valilik ve emniyet müdürlüğü ile iletişim ve işbirliği halinde
olmak da oldukça önemli. Yakın zamanda belediye ile
birlikte seçilmiş mahallelerden birinde bir eğitim çalışması
daha yapacağız. Belki bu yazının yayımlandığı tarihte
valilik ve belediye ile kadın merkezi kurmak için yer
tahsisi talebimizi iletmiş dahi olacağız. Yine alanda çalışan
derneklerle ortak proje çalışmalarımız bulunuyor.
Şiddet, eğitim hakkından mahrum bırakılma, sağlık
hizmetlerinden faydalanamama, ekonomik bağımlılık,
toplumsal baskı gibi tüm bu sorunlar toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin hukukçular olarak daha çok kullandığımız
tabiri ile ‘adaletsizliğin’ birer yansıması aynı zamanda.
Bu nedenle adalet mekanizmasının ve kadın sorununun
çözümünde bunu temsil etmesi gereken baroların
güçlü duruşları çok büyük önem arz ediyor. İHOP ve
Roaul Wallenberg Enstitüsü ile bir süredir ortaklaşa
yürüttüğümüz Baronun Kadın Hakları Komisyonunun
Güçlendirilmesi Projesi ile komisyon olarak eğitim
seminerlerine katıldık. Mağdurla görüşme teknikleri, dava
pratikleri, ayrımcılık, mobbing gibi geniş bir yelpazede
aldığımız eğitimlerle, kuracağımız kadın merkezinde en
iyi hukuki hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Adli yardıma
başvuran kadının beyanına bağlı olarak ücret alınmaması
için Baro’dan çıkarttığımız karar attığımız önemli somut
adımlardan biri. Komisyon olarak Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü’nde yaptığımız basın açıklamasında
belirttiğimiz gibi, kadına yönelik şiddetin yaşanmadığı
ender toplumların varlığı bu alanda yapılan çalışmaların bir
hayale hizmet etmediğini gösteriyor. Ve biz bu konudaki
katkımızı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Medya Sektöründe Emekçi Kıyımı
Turkuvaz Medya Grubuna bağlı ATV ve Sabah yayın
kuruluşlarında “yeniden yapılanma” gerekçe gösterilerek
çok sayıda çalışanın işten atılması protesto edildi. Bir ay
içinde 360 kişinin işten atıldığı belirtilerek, sendikalıların
atılmalarda öncelikli oldukları vurgulandı. 2 Şubat günü
bir basın açıklaması yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası
Ankara Şube Başkanı Göksel Yıldırım, “Güvencesiz
çalıştırmanın her türlüsüne maruz kalan, yıllarca ‘stajyer’
adı altında emeği sömürülen, aylarca maaşını alamadan
görev yapan basın emekçileri, bir kez daha işten çıkarma
saldırısıyla karşı karşıya” dedi.

54 bunları yasadık
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Nü Kolektif, Pınar Selek’in, Sürüne Sürüne Erkek
Olmak Araştırmasını Oyunlaştırdı
Yasemin Öz
Pınar Selek’in “Sürüne Sürüne Erkek Olmak” adlı
araştırması, Ülfet Sevdi tarafından aynı isimle oyunlaştırıldı
ve Nü Kolektif tarafından sahneleniyor. Militarizmin ve
ataerkilliğin sorgulandığı ve eleştirildiği oyunda, Pınar
Selek’in yaptığı araştırma sonuçları da aktarılıyor. Askerlik
deneyiminin, sonrasında aile içi yaşamdan başlayarak
yaşamın her alanına nasıl yansıdığı çarpıcı bir biçimde
ifade ediliyor. Askerlikle perçinlenen militarist, ataerkil,
milliyetçi değerlerin erkeğin kendisiyle kurduğu ilişkiden
başlayarak yaşamının her alanına nasıl trajikomik bir
şekilde yayıldığı vurgulanıyor. Ülfet Sevdi araştırmayı kara
mizah diliyle çok başarılı bir biçimde ve araştırmaya sadık
kalarak oyuna dönüştürmüş. Genç Osman şarkısından
askerlik türkülerine, askerliğin geleneksel algılanışını çok
iyi yansıtmış. Militarizm, ırkçılık ve şiddet konuları eleştirel
bir gözle aktarılmış. Oyunun içine girerek sorgulamaya
dahil olduğunuz çok başarılı bir politik oyun. Oyunu
izlerken, Pınar Selek’in değerli araştırmasının sonuçlarını
da görme imkânı buluyoruz.
Genç Feministler
Avrupa Yaz Kampı
Bütün Avrupa’da artan özelleştirmeler ve askerileştirmeye
yönelik neoliberal saldırılarla ve kamu hizmetlerinde
sistematik kesintilerden ilk etkilenen ve hakları saldırıya
uğrayan kadınlar olarak örgütlenmek istiyoruz.
Avrupa’da feminist hareketin örgütlenmesi ve eylem
biçimleri ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de bu
ülkelerin hepsinde genç kadınlar sokaktadır ve toplumsal
feminist hareketi devralmaktadır.
Avrupa’daki genç feministler ağını güçlendirmenin yanı
sıra gelecek mücadelelere birlikte hazırlanabileceğimiz bir
buluşma ve politik gelişme mekânı yaratmayı hedefliyoruz.
Genç feministler kampını gelecek yaz Fransa’da başlatma
öneriliyor. Kamp sırasında birbirimizi tanımanın yanı sıra
çeşitli politik konularda karşılıklı görüş alışverişi yapılacaktır.
Bir sonraki kampı Antalya’da yapma önerilmektedir. Genç
feministler kampıyla ilgilenenler ve katkı sunmak isteyenler
Gülser Kayır ile iletişime geçebilirler:
E-posta: gulserkayir@akdeniz.edu.tr
Tel: 0555 266 81 65
Son Yarım Saat
Tiyatro Karakutu’da Yeni Oyun
Halide Eşber’in yazıp oynadığı ilk oyunu, Tiyatro
Karakutu’da sergilenmeye başlandı.
Uzun yıllardır görüşemediği anne babasının beklenmedik
ölümleriyle sadece yarım saatliğine doğup büyüdüğü eve
dönen bir kadının geçmişle hesaplaşması…
Adres: Tünel Asmalımescit, Ensiz Sokak No 4 Kat 4
Beyoğlu-İstanbul

Ekmek ve Gül Dergisi Çıktı
Evrensel Gazetesi, her ayın ilk cumartesi günleri,
gazeteyle birlikte Ekmek ve Gül isimli bir ek vermeye
başladı. Ekmek ve Gül, kendisini şu sözlerle anlatıyor:
“Evde, işyerinde, sokakta sözleri dikkate alınmayan, yerleri
önceden belirlenmiş, yaşam sınırları çizilmiş tüm kadınların
sesi... Ekmek ve Gül… Cinsiyet ayrımcılığını körükleyen,
kadını metalaştıran, şiddeti meşrulaştıran ilkel ve aşağılayıcı
anlayışlara, yasa ve uygulamalara karşı her kesimden kadının
kürsüsü olacak. Eğitim, sağlık, çocuk eğitimi, ev halinin püf
noktaları, ekonomik sorunlar, sadece ülkemizde değil tüm
dünyada kadının yeri, neler yaptıkları, ne istedikleri… Ünlü
ünsüz her kesimden kadın hikayeleri, müzik, sinema, tiyatro,
edebiyat…Dili yasaklanmış, emeği hor görülmüş, kimliği
yok sayılmış tüm kadınlar… Ev kadınları, çalışan kadınlar,
tarım işçisi kadınlar, köylü kadınlar, aydın kadınlar… Namus
baskısıyla kadınlığından utandırılanlar, yaşam savaşında
kadınlığını unutanlar… Kısacası kadına dair her şey Ekmek
ve Gül’de…”
ekmekvegul@evrensel.net
ekmekvegull.blogspot.com
Defne Joy Foster’ın Çiğnenen Onuru
“Evli barklı”, “çoluk çocuk sahibi” olmasına rağmen
hala eğlenmekten, arkadaşlarıyla gezip tozmaktan
hoşlanan, hatta flört bile eden Defne Joy Foster’ın ölümü,
memleketin cenaze suratlı adamlarını kendinden geçirdi...
Ölmüş bir kadının da linç edilebildiğini bir kez daha gördük.
Cezalandırılmak istenen şey, basitçe, neşeydi. Neşe.
Kız kısmı fazla gülmez, sesini yükseltmez, balkona çıkmaz,
camdan bakmaz... Bunlar bizi içimizdeki hayat iştahını,
neşeyi öldürerek yok etmek istiyorlar galiba...
9. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri
Festivali Başladı!
12-20 Martta İstanbul’da, 26–27 Mart’ta Van’da, 2–3
Nisan’da Antalya’da, 9–10 Nisan’da Trabzonda...
25 ülkeden konuklar, tema bölümleri, toplu gösterimler,
panel, konferans ve atölyeler...
Kadınların Sineması, Kadınlardan Ortadoğu, Kendine Ait
Bir Cüzdan, Annelik Meselesi, Cins-iyet-ler bölümlerinde
25 ülkeden, 88 kadın yönetmenden, 60’ı aşkın film...
Sinemada cinselliğe dair O iş Anlattığınız Gibi Değil,
sinemada sansüre dair Yasaklar ve Yalanlar, Film Okuma,
Queer? gibi atölyeler...
Galatasaray Üniversitesi, Medya ve Toplumsal Cinsiyet
Araştırmaları Merkezi ortaklığıyla Kadınlar ve Sinema:
Ortadoğu başlıklı konferans...
İstanbul Modern- Sinema ortaklığıyla Mor Nokta, Altın
Bamya Akademisi ile 3. Altın Bamya Ödülleri...
Ayrıntılı bilgi için: www.filmmor.org

55
Bahreyn’de 200 eşcinsel erkek tutuklandı
Körfez ülkesi Bahreyn’de bir partiye katılan 200 kadar
eşcinsel erkeğin tutuklandığı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, polisin, muhafazakâr
Muharrek kentinde düzenlenen bir partide kadın
kıyafetleri giyen, şarap ve nargile içen 200 civarında
eşcinsel erkeği tutukladığı belirtildi.

Hazırlayan:

Ülkü Özakın

Kuzey Kıbrıslılar neden sokakta?

Tutuklanan erkeklerin 18 ila 30 yaşlarında oldukları, çoğu
Körfez ülkelerinden olan bu kişilerin, özellikle söz konusu
parti için Bahreyn’e geldiklerinin sanıldığı kaydedildi.
Bahreynli bir yetkili, konunun savcılığa intikal ettiğini
belirtirken, gazeteler tutuklananlar arasında bir Suriyeli ve
bir Lübnanlı erkeğin bulunduğunu yazdı. Bahreyn İçişleri
Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili
de, grubun “ahlaksızca faaliyetleri nedeniyle” geçen hafta
perşembe günü tutuklandığını söyledi. Uluslararası Af
Örgütü’nde görevli araştırmacı Said Bumeduha Bahreyn
hükümetine, cinsel tercihleri nedeniyle tutuklanan kişileri
serbest bırakması çağrısında bulundu. (Kaynak:AA)

Sendikaların eyleminde açılan pankartlarla Başbakanı
kızdıran Kıbrıslı muhalif gruplar ve yeniden birleşik bir
Kıbrıs’ı amaçlayan Yeni Kıbrıs Partisi, 17 Şubat’ta ne
istediklerini anlatmak için bir eylem yaptı. Eylemin davet
çağrısı barış arayışını dile getiriyordu:
askersiz Lefkoşa için bir kez daha sokaktayız...
içinden teller, sınırlar geçmeyen bir Lefkoşa için
içinden tanklar
içinden silah
içinden düşmanlık geçmeyen bir Lefkoşa için…
bu ikiye bölünmüş şehirde
güven için, güvenebilmek için
şovenizme dur demek için!
askersiz Lefkoşa için sokaktayız...
çıkmaz sokaklar olmasın, orda artık çocuklar oynasın
pencereleri kum torbasıyla kapatılmış evlerin arkasından
gençler nöbet tutmasın
bazen sadece bir yolun ayırdığı mevzilerden
birbirlerine bakıp
düşmanlığı öğrenmesinler diye...
savaş hatırası kurşun yaralı evler, işyerleri tekrar hayat
bulsun
Kıbrıs’ı ayıran ara bölge, Kıbrıs’ı birleştiren mekânlara
dönüşebilsin diye…
askersiz Lefkoşa için, 19 Şubat 15:00’te Çağlayan
Parkı’nda buluşup Kıbrıs’ı ikiye bölen yıkılası tel örgülere
doğru yürüyoruz.
talebimiz, Lefkoşa’nın tüm askeri birlikleri kapsayarak
askersizleştirilmesi.
sen de katıl ki askersiz bir Lefkoşa’yı, birleşik bir Kıbrıs’ı
mümkün kılalım...

Ugandalı LGBT aktivisti Kato, medya tarafından
hedef gösterildikten aylar sonra öldürüldü.
Uzun zamandan beri Ugandalı lezbiyen, gey, biseksüel,
trans bireylerin karşılaştıkları yoğun hak ihlallerine
karşı insan hakları savunuculuğu yapan David Kato, 26
Ocak 2011’de Kampala’daki evinde vahşice dövülerek
öldürüldü. Uganda’da basılan Rolling Stones adlı ulusal
gazete, aylardır, David Kato´nun da yer aldığı onlarca
LGBT bireyin fotoğraflarını yayınlayarak, “Asın Bunları!”
başlığı ile Ugandalıları LGBT bireylere karşı harekete
geçmeye çağırıyordu.
David Kato’nun, bu haberler üzerine mahkemeye yaptığı
suç duyurusu sonrası başlayan davada mahkeme heyeti
Kasım 2010’da Rolling Stones gazetesini suçlu bularak
yayınlarını durdurmasını talep etti. En son Ugandalı bir
parlamenter, “Eşcinsellik Karşıtı Yasa” taslağını meclise
sunmuş ve hali hazırda eşcinselliği tespit edilen kişilerin
aldığı 14 yıllık hapis cezasının artırılmasını, eşcinselliğin
idamla cezalandırılmasını talep etmişti. Bu tasarı üzerine
harekete geçen David Kato ve grubu Cinsel Azınlıklar
Uganda (SMUG), ABD ve Avrupa Birliği’nin yetkili
organları nezdinde lobicilik ve kampanya faaliyetlerine
başlamıştı. (Kaynak: Internationala.org)
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Arap Kadınları Gibi Olmak İstiyoruz!
Şermin Oran
Mısır’da olanlar, sadece yıllanmış diktatör Mübarek
devrildiği için değil, daha önemlisi, halk işlere el koyduğu
için, insanlar ortaklaşa hareket edip birkaç günlüğüne bile
olsa hayatlarını değiştirdikleri için devrimdi. O insanlar
arasında kadınlar da vardı. Özellikle çatışmalı safhalar
geçtikten sonra, sokağa çıkan kadınların sayısı çok arttı.
Alman ZDF televizyonunun mülakat yaptığı eylemci
kadın avukat Abeer Faruk ve Samah Fevzi, Mübarek’in
adamları kitleyi molotof kokteyli ve taş yağmuruna
tuttuğunda erkeklerin önlerine geçip onları korumaya
aldığını gülümseyerek anlatmışlar. Ama “ortalık karışınca
kaçıp gittiğimizi de sanmayın!” diye eklemişler.
Mısır’da haberleşmenin ana mecrasını oluşturan
facebook, Mısır’da büyük ölçüde “kız işi” olarak biliniyor.
25 Ocak’ta sokağa dökülen protestonun aylar boyunca
facebook’ta mayalanmasında doğrudan kadınların etkisi
var. Facebook üzerinden eylem haberleşmesi ve bilhassa
yardım örgütlenmesinde de kadınların katkısı öne çıkmış.
Örneğin 2008’den beri faaliyet gösteren “6 Nisan gençlik
hareketi” facebook grubunun kurucusu Esma Mahfuz
(şimdi 26 yaşında), ayaklanmanın simge şahsiyetleri
arasında gösteriliyor.
Tahrir meydanındaki sürekli protestoya katılan genç
kızların bazılarına aileleri akşam evlerine dönme
mecburiyeti koymuş ama bazıları da orada gecelemiş.
Medyada taciz haberleri çıktı ama eylemci kadınlar,
genelde tacizin tabu olduğu bir ortam oluştuğunu
aktarıyorlar. Genç mühendis kadın Abeer Korbeel bunu

şöyle açıklamış: “Kahire’de erkekler boşluktan, can
sıkıntısından, anlamsızlık duygusundan tacizde bulunurlar.
Şimdi hayatı anlamlı kılan bir hedef var, kimse böyle bir
şeye kalkışmaz, bu kadar basit.”
Mısırlı gazeteci Kerim el Cevheri, Tahrir meydanının,
kadın-erkek ilişkilerinde de bir devrimci değişime
sahne olduğunu yazıyor. El Cevheri bir sahne tasvir
ediyor: Meydanda kurulan serbest kürsülerden birinde
kara çarşaflı yaşlı bir köylü kadın, mikrofonda oğlunun
güvenlik güçlerince nasıl kaybedildiğini anlatıyor. Kendini
zar zor ifade ediyor, kelime hazinesi dar, ama yüzlerce
kişi susmuş onu dinliyor. Az şey mi?
Tahrir meydanına üşüşen kadınlar tek bir kolektif
özne değil elbette. Politikayla yeni yeni ilgilenen
facebookçu şehirli kızlar da var, üst ve orta sınıf teyzeler
de, Müslüman Kardeşlerin ‘hanım kolları’ da, Nazra
(nazardan geliyor) gibi feminist gruplar da. “Metin
olun, kuvvetli olun devrimin kızları” sloganını kullanan
Nazracılar, “Bu günlerin kazanımlarını kadınlardan geri
alamayacaklar” diyorlar.
Müslüman Kardeşler’in aktif militanlarından biri de
şu yorumu yapmış: “Şimdiye kadar kadınların sadece
öğretmenlik ve hekimlik gibi belirli mesleklere uygun
olduğunu düşünürdüm. Şu yaşadığımız günlerde nasıl
erkeklerle omuz omuza saldırılara karşı koyduklarını,
soğukkanlılıkla yaralılarla ilgilendiklerini gördüm. Şimdi
artık kadınların her şeyi yapabileceklerine inanıyorum.”
Devrim anları geçici olabilir ama hatırası kalır. Mısırlı
kadınlar için de öyle olacak!

dünya alem

Transseksüeller gökyüzünde kendilerine yer açtı…
Tayland’da özel bir havayolu şirketi, iş ilanına başvuranlar
arasından transseksüel hostesleri de işe aldı. İşe başvuran
yüz kadar transseksüelin dördü işe alındı. Meslek seçiminde
dünya çapında çok az seçenek tanınan transseksüeller
için, kültüründe transseksüellerin yeri büyük olan ve aralık
ayında bir transseksüel filmini yasaklayan ülkede yeni
bir iş alanının ortaya çıkmış olması olumlu. Darısı başka
havayollarının başına! (Kaynak: Habertürk)
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“Kadın Bakan”, Her Yerde Aynı Dert			
Şermin Oran
Spiegel Dergisi, Ocak başında Alman feminist hareketinin
1968’e dayanan öncülerinden Silvia Bovenschen’le
uzun bir söyleşi yayımladı. Koyu muhafazakâr Hıristiyan
Sosyal Birlik’in bile kadın kotası koyduğunu, beş yıldır
ülkeyi bir kadın şansölyeyi yönettiğini hatırlatarak,
“bunları feminizmin zaferi mi saymalı?” diye soruyorlar
Bovenschen’e. O, Hindistan gibi kast sisteminin olduğu bir
ülkede bile ekonomik alanda Almanya’dakinden daha fazla
kadın olduğuna dikkat çekerek yanıtlıyor bunu. Üzerinde
durduğu bir başka nokta: Aileden sorumlu (tabii Hıristiyan
Demokrat) kadın bakan Kristina Schröder’in feminizmi
“kafayı sıyırmış lezbiyen kadınların birtakım talepleri” gibi
gördüğünü söylüyor. Asıl önemlisi, bu kadın bakanın da,
aile, çocuk bakım, kreş vs. işlerini tamamen “kadınların
sorumluluğu” olarak gördüğüne dikkat çekiyor. Bu
söyleşiden bize kalan: Her memleketin Aliye Kavaf’ı varmış!
Spor izleyiciliği ve Feminizm

İtalyan kadınları Berlusconi’ye yeter dedi!
“Şimdi değilse, ne zaman?” mottosuyla ülke çapında
230 kentte düzenlenen gösterilerde “İtalya bir genelev
değil” pankartları açıldı. Meydanlarda toplamı bir milyonu
bulan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalıklar
Roma, Milano, Torino, Napoli başta olmak üzere İtalya
şehirlerinin önemli meydanlarında gün boyunca “Utan
Berlusconi” dedi. “Daha fazla haysiyet ve saygı”, “İtalya
kadınlara uygun bir ülke değil. Sabrımız taştı”, “Veronica
(Berlusconi’nin ayrı yaşadığı eşi) şimdi özgür, sıra
bizde” gibi dövizler taşıdı. Bir eylemci, “Kadının İtalyan
medyasında yansıtılma şeklinden sıkıldık artık. Kızımın
sadece güzelliğiyle başarılı olabileceğine inanmasını
istemiyorum” dedi. Eylemde, “Kadınlara saygı duyan bir
ülke”, “Kadınları metalaştırmaktan vazgeçin” gibi sloganlar
da atıldı. Öfke, yurtdışında yaşayan İtalyanlara da sıçradı.
Londra, Brüksel, Paris, Prag, Frankfurt, Atina, Barselona,
Lüksemburg, Tokyo ve Cenevre gibi dünya şehirlerindeki
binlerce İtalyan da meydanlara döküldü. Berlusconi’nin, 17
yaşındaki Faslı bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği
ve bunu örtbas etmeye çalıştığı iddiasıyla yargılanmasına
karar verildi. Davanın ilk duruşması 6 nisanda yapılacak ve
mahkeme heyeti üç kadın hakimden oluşacak. İtalya’da 18
yaşından küçüklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girmek, üç
yıla kadar hapisle cezalandırılıyor. Berlusconi’nin kendini
savunmak için sarf ettiği “Güzel kadınları sevmek gey
olmaktan iyidir” ya da “Kadınlarla para karşılığı ilişkiye
girmem çünkü fethetmenin zevki olmadan tatmin olmam”
gibi sözleri kadınları ve eşcinselleri daha fazla kızdırmıştı.
(Kaynak: Bianet)

ABD’den bir feminist soruyor: İki kez tecavüzle suçlanmış
bir oyuncusu olan Ragbi takımını tutmaya ve tezahürat
yapmaya devam edebilir miyim? Biz de THY’nin reklam
yıldızı olarak seçtiği ve 2003 yılında tecavüzle suçlanan
basketbol oyuncusu Kobe Bryant için burada benzer
şeyleri düşünüyoruz. (Kaynak:Bust)

Meksikalı kadın hakları aktivisti
Susana Chavez öldürüldü
Juarez kentinde on yıldan uzun süredir faili meçhul kadın
cinayetlerine karşı mücadele veren ve öldürülen ya da
kaybolan kadınlar için kurulan “Kızlarımız eve dönsün”
grubunun aktif üyesi Susana Chavez de benzer bir
cinayete kurban gitti. Yılbaşına doğru bir gece sokakta
uyuşturucu etkisindeki üç genç erkeğin saldırısına uğrayan
Chavez, boğulduktan sonra olaya narkotik cinayeti süsü
vermek üzere elini kesen katiller bu kez yakalanmaktan
kurtulamadılar.
Chavez aynı zamanda başarılı bir şairdi. Meksika’nın bu
sınır kentinde özellikle 1993’ten sonra geçen on yılda
üçyüzden fazla çoğu yoksul kadın öldürüldü ama bu cinayet
ve kayıpların birçoğu yerel polis tarafından araştırılmadı
bile... (Kaynaklar: AWID, BBC)
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muamele gibi: Yok bunlar adam olmaz, bunlar ilkel çünkü,
öyle yaratılmışlar… Onun için bunları iteleyelim varoşlara,
orada kendilerine ilkel bir dünya kursunlar ve birbirlerini
yok etsinler mümkünse, bize dokunmadan.
Bir tarihte Avrupalı birileri Enis Batur’a sormuşlardı,
siz Avrupalı mısınız diye… O da “hangi Avrupalı’dan
bahsediyoruz” diye sormuştu cevaben; savaş sırasında
çocuklar üzerinde tıbbî deneyler yapan doktor
da Avrupalıydı, Adorno da (Nazi doktorun adını
hatırlayamıyorum, isimleri bir türlü hatırlayamamak da
bu deneyimin parçası, iki dil arasında kalmaktan sanırım,
okulda hemen herkes benim gibi)… O zaman şık gelmişti
bu cevap. Ama şimdi daha iyi anlıyorum içeriğini.
Dünya alemde neler olduğunu öğrenmek için eskiden
bütün bu iletişim zımbırtıları yoktu, seyyahlar gelir
anlatır ya da yazarlardı. Eskinin kadın seyyahlarını pek
bilmiyoruz, bildiklerimiz de pek soylu, pek zengin…
Dedik ki dünyanın dört köşesine giden kadınlar, onların
biriktirdiği pek çok izlenim, fotoğraf, anekdot… var. Ayfer
Tunç’la başlıyoruz, belki başkalarından da gelir mektuplar,
onları da yayınlarız…

Sevgili Arkadaşım,
Kendinden de bilirsin obsesiflerin mekânla daima bir zoru
olur. Benim de burada mekânla zorum var. Sandalye
rahatsız, masa çok yüksek, çaylar alıştığım lezzetten
uzak, allahtan arada bir sigara içebiliyorum. Yazacak
olanın mazereti olmaz gerekçesine de inanmam pek,
alıştığım masum konforu arıyorum. Sana eli yüzü düzgün,
yayımlanmayı hak edecek bir yazı yazmak isterdim,
ama sadece başlıklar sıralayabileceğim bu konforsuzluk
yüzünden (gene de uzun olacak sanırım, sen istedin ama!
Okumaktan sıkılırsan kabahat benim değil, yarıda bırak)…
Çok tuhaf deneyimler içindeyim.
Ciddi sağcı bir aileyle birlikte yaşıyorum burada, sanırım
deneyimlerimin bu kadar tuhaf olması bundan. Hemen
her gün hayata dair bir konudan, vergilerden tut, okul
harçlarına kadar konuşuyoruz ve her defasında hayretler
içinde kalıyorum. Bunlar mı Avrupalı diye. Sosyal
adaletsizliğe ilişkin her konuşma, adamın “ama hayat
adil değil ki…” cümlesi ile bitiyor, gayet klişe ve ilkel
bir şekilde. “Çok çalışanın çok kazanmak hakkı, benim
vergilerim çalışmaktan hoşlanmayanlara gidiyor” cümlesi
herifin mottosu sanki. İşin ilginç yanı karısı Hintli olduğu
için uzak durmaya çalıştığını hissettiğim tek konu ırkçılık.
Karısı beyaz olaydı var ya, off...
Irkçılık şiddetle yükseliyor. Bir zamanların aklı başında
Avrupalıları şimdi, konuyu ırkçılığa gelmişse ve de
ortamdakilerin ırkçılığa yatkın olduklarını anlarlarsa hemen
maskelerini indiriyorlar ve kendileri gibi beyaz ve zengin
olmayanları neredeyse insan olmamakla suçlayacaklar...
Sanki 19. Yüzyılda akıl hastalarına yapılan umutsuz

Hampstead’a gittim, güzelliğinden ve zenginliğinden
nefesim kesildi. Tamamiyle beyaz bir mahalleydi (çoğunluğu
Yahudi; Freud’un evi de orada). Sokaklar benim evimden
bile temizdi, zenginliği havada tutabiliyordun neredeyse.
En ucuz kahve 2.5 pound. Ne Hintli, ne siyah, sadece
beyaz, beyaz ve zengin, en azından orta üst sınıf beyaz
İngilizler. Aynı gün Woodgreen’e gittim. Araları trenle
yarım saat bile değil. Yoksulluğundan ve çirkinliğinden
başım döndü. Tümüyle siyahlar, Müslümanlar, Türkler,
Hintliler bile değil Bangladeşliler, Pakistanlılar, Çinliler,
Tayvanlılar,
bir de bembeyaz İngilizlerin itelediği evsiz veya işsiz,
sefil halde, sarhoş veya topal veya kambur veya yaşlı,
kısacası işe yaramaz İngilizler… Yoksullukta birleşiyordu
bu insanlar. Öte yandan vahşi bir yaşama iştahı gördüm
Woodgreen’de… Müslüman kadınlar inadına peçeli,
gözlerinden öfke fışkırıyor, sefil İngilizler sarhoş, siyahlar
saldırganca süslü, renkli. Siyah kadınlarda akıl almaz bir
makyaj vardı, her taraflarından ucuz süsler, parlak taşlar
fışkırıyordu ve hiçbirinin yüzü gülmüyordu, her an kavgaya
hazırlar sanki.
British Museum’a gidecektim. Kaldığım evin sahibi
kadın da kızıyla birlikte müzenin yakınına gidecekmiş,
“seni bırakalım” dedi. Kızı on dört yaşında, özel okulda
okuyor ve ailesi çok gururlanıyor, okulda başarılı bir kız
çünkü. Kız yolda “British Museum’da ne var?” diye sordu
annesine, çok tuhaf buldu benim müzeye gitmemi... On
dört yaşında ve British Museum’a hiç gitmemiş. Annesi
“Iıııııı.... history...” dedi bana bakarak, anladım ki kadın da
hiç gitmemiş. Bu arada ailenin üç arabası var ve kadın spor
bir BMW kullanıyor.
Mahalledeki kitapçı kapandı, hepsi pek bi üzüldü kapandı
diye. Ama öyle göstermelik ki... Çünkü evin sahibi adamla
birkaç kez kapanan kitapçıda karşılaşmıştık ve kitapları
orada inceleyip sonra (sadece fotoğraf kitaplarıyla
ilgileniyor, bu evde kimse okumuyor) amazona sipariş
ediyordu. Kitapçı kapandı diye üzüldü.
Burada da dükkanlar bir bir kapanıyor ve hepsi bir
zincirin parçası haline geliyor. Bu mahallede eskiden
onun üzerinde kasap varmış, şimdi iki kasap kalmış
ve christmaslar da olmasa topu atacaklar. Eskiden bir
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market bile yokmuş, şimdi yan yana üç dev market var ve
dördüncüsü açılacak diye seviniyorlar. Starbucks kafeleri
alıyor, Water stone’s kitapçıları, tesco (market) bakkalları,
kasapları, her şeyi… Yakın bir gelecekte bütün dünya işçi
sınıfı olacak ama bunun insanlığa faydası olmayacak diye
düşünmeden edemiyorum. Adına artık işçi sınıfı değil,
köle sınıfı dememiz gereken bu insan topluluğu başka
bir gezende yaşayan, yüzlerini asla göremeyeceğimiz
milliyeti olmayan sanal patronlar için çalışıyor olacaklar
ve en küçük bir hak talebi için bile ulaşabilecekleri kimse
olmayacak. Garip bir sanallaşma ve çok korkutucu. Ruth
Rendell hikayeleri gibi…
Eskiden benim gittiğim türden okullarda ders icabı
okutulan metinler gayet ilerici metinler olurdu bilirsin...
Şimdi akıl almaz bir ilkellik hüküm sürüyor. Konular para,
aşk, ilişkiler, kadın-erkek, moda ve seyahat üzerine.
İnsanlık sadece bunlarla ilgileniyor. Tatil hayatın en önemli
kavramı haline gelmiş. Tatil programı yapmayanlara
hayretle bakıyorlar: “Nasıl yani?”
İnsanlar arasındaki muhabbetler de bu konu başlıklarını
aşamıyor. Ucuz turist psikolojisi hızla yaygınlaşıyor.
Burada da insanlar okumaktan hoşlanmadıklarını açıkça
söylemekten hiç rahatsızlık duymaz olmuşlar.
Feminizm çoktan ölmüş, haberimiz yok. En son
dağıttıkları metin ciddi ciddi sinirimi bozdu. İnanılmaz
ilkel ve gericiydi. Aşağı yukarı şunu söylüyordu: Bundan
otuz yıl öncesinde bilimadamları kadınlarla erkeklerin
arasında bir fark olmadığına inanıyorlardı. Ama son
yapılan bilimsel araştırmalar kadınla erkeğin beyinlerinin
tümüyle farklı olduğunu ispatladı. İlk çağlarda erkekler
ava giderler ve evlerinin yolunu bulurlardı, bu yüzden
yön duyguları gelişkindir. Kadınlar da evde sosyal ilişkiler
kurarlardı bu yüzden daha çok kelimeyle konuşurlar.
Özetle erkeklerden ev işlerinde başarılı olmalarını veya
kadınların iyi araba kullanmalarını beklemek haksızlık...
Sorular da vardı, evde babanın çocuk bakması hakkında
ne düşünüyorsunuz diye ve ingilizlerin yapılan ankete
verdikleri cevap: Yüzde altmışı uygun bulmuyor. Kadının
yeri evidir (ama bu ev konforlu, hizmetçili, gayetle lüks
olmalıdır) görüşü kadınlar arasında hızla yaygınlaşıyor ve
genç kızların derdi de sadece para. Sefil sorulardan biri
“aşk mı para mı” idi ve sınıftaki Kolombiyalı’dan Rus’a,
Koreli’den Türk’e bütün kızların ve erkeklerin cevabı
“para” oldu. Başka bir değer zaten söz konusu değil.
Öte yandan geyler arası evlilikler yaygın, ama benim ev sahibim kendisi gibi dindar İngilizlerin içten içe onaylamadıklarını açıkça söyledi. Yarın onaylamayanlar seslerini yükseltecekler ve dünya farklı olan herkese dar edilecek.
Bu örnekler fazla basit ve klişe görünüyor olabilir. Ama bütün fazla basit klişe şeyler gibi derin anlamlar içeriyor bence.
Çünkü “kadınla erkeğin beyni farklıymış zaten”den sonra
gelen cümle, “evrim de kuşkulu bir teoriymiş zaten, yaradılışa niye inanmayalım ki?” oluyor, ki oldu bile pek çok yerde.
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İki sağlam İngiliz hocam var, hala bir parça solcu kadınlar,
çok dertliler ve hızla azaldıklarından yakınıyorlar. Biri
Virginia Üniversitesinde Amerikan edebiyatı okumuş,
yedi sekiz sene önce ve “çok iyi bir üniversiteydi, süperdi
ama en aklı başında, akademik olarak en nitelikli hocalar
bile her pazar kiliseye gitmem için beni zorluyorlardı
ve ‘cehenneme gideceksin, senin yüzünden ailen de
cehenneme gidecek’ diyorlardı” dedi... Tahayyül
edebiliyor musun?
Bir başka üzüntüm: Bütün dünya artık İngilizce konuşuyor
ve yakında herkesin İngilizce okuyabildiği varsayılarak
kitap çevrilmeyecek Türkiye’de de… Oysa kimse aslında
İngilizce bilmiyor. Yarım, kırık, derinlemesine anlamaktan,
kavramaktan uzak, üstünkörü bir İngilizce ile okunuyor bu
kitaplar, bu da aslında okunmadığı, okunamayacağı, bir
süre sonra da ihtiyaç duyulmayacağı anlamına geliyor.
Türkiye’de eskiden niye çevriliyordu diye düşündüm,
eh pek de kültüre düşkün bir millet sayılmayız, sanırım
ulaşamıyorduk. İnternet yoktu ve gerçekten birileri
için, az sayıdaki birileri için çeviri bir ihtiyaçtı. Oysa
şimdi İngilizce konuşuyorum diyen herkes dünyanın her
yerindeki İngilizce kitabı kolayca satın alabilir (kaldı ki bir
kitabı İngilizcesinden okumak büyük sükse biliyorsun).
Teknolojik olarak dünyanın her yerine ulaşabilmek büyük
kolaylık ve büyük yüzeysellik aynı zamanda. Teknoloji
sığlaşma konusunda müthiş bir eşitlik sağladı dünya
çapında.
Ev sahibim kadının tek ilgilendiği konu moda ve genç
kalmakla kafayı bozmuş, her ay elli pound verip yüzüne
elektrik şoku bilmemnesi yaptırıyor, öte yandan başarıyor
da geç kalmayı. Elli üç yaşında ama benden çok daha genç
görünüyor.
Dünya ilerleme çağını kapatmış, defterini dürmüş, geriye
gitmeye başlamış kısacası. Hissim budur.
Eğlenceli şeyler de olmuyor değil, daha hikaye tadında
şeyler, onları da yazarım eğer hala sıkılmadıysan...
Bütün dünyevi karamsarlığıma rağmen iyiyim, keyfim
yerinde, sana buradan selamlarımı yolluyorum…
Sağlıcakla kal,
çok çok sevgiler…
Ayfer
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Ekososyalist Ekofeminizm İçin Bir Zafer*
WAHU KAARA
Çeviri: Ceren Zeynep Eren
Hayatımın bu aşamasında, ekofeminizmin çifte zaferini
kutluyorum. Ekofeminizm hem benim eylem çerçevem
hem de küresel jübilesine doğru ilerleyen kapitalizme bir
alternatif.
Benim anlayışıma göre ekofeminizmin merkezinde
kapitalizmle savaşma zorunluluğu vardır. Ve bu kapitalizm
soyut bir kapitalizm değildir, tersine ‘patriarkal piyasa
ekonomisi’ içinde yapılanmış bir kapitalizmdir.
Patriarkal piyasa ekonomisi el koyarak, işgal ederek ve
hayata dair herhangi bir tezahürü kâr için metalaştırarak
hayatı öldürmeye devam ediyor. Bu süreçte ilk olarak el
konacak ve işgal edilecek olanlar, hayatın koruyucuları
kadınlardır. Ve sömürülecek olanlar da onlardır. Kadınlar,
dayanıklı ve dirençli durmaya devam ediyorlar; özellikle
de biz Afrikalı kadınlar. Bu yüzden söylemekten hiçbir
zaman çekinmedim: “Biz, Afrikalı kadınlar, Afrika için
ölmeyi reddediyoruz. Biz Afrika için yaşıyoruz.”
Biz Afrikalı kadınlar, hayatı savunmak zorundayız, çünkü
erkeklerimizin çoğu patriarkal piyasa ekonomisinin iyi
araçları haline geldiler. Piyasa ve kârın sunağında finans
kapitalin çıkarlarına hizmet etmek için ‘erkek anlaşmaları’
dediğim anlaşmaları yapmaktalar. Bu anlaşmalar biz
kadınlara büyük bir yük. Biz, yaratıcı ve yenilikçi bir şekilde
ekososyalist ekofeminizm dediğim şeyi ortaya koymalıyız.
Bu, ölmeyi reddetmek anlamına geliyor; kaderimizi ve
geçimimizi güvence altına almak için alternatifler arıyoruz.
Bunun için kadınlar arasında bir dayanışma yaratıyoruz.
Dışlanmaya, üretimde ve yeniden üretimde kanımızdan
emeğimize kadar kapitalistlerin hayatımızın bütün yönlerini
sömürmeyi hedeflediği aşikâr olan stratejilerine rağmen,

hayatlarımızın dizginlerini elimize almaya muktedir
olduğumuza inanmak için ruhlarımızı motive ediyoruz.
Burada, halk meclisinde, Kopenhag’da, ekososyalist
ekofeminizmin zaferle doğduğunu görüyorum. Dünyanın
her yanında, hayatlarımızın dizginlerini bizim kendimizin
–sömürenlerin değil- ele almak zorunda olduğumuzu ve
bunu yapabileceğimizi söyleyen yeni bir farkındalık ortaya
çıkıyor. Kapitalistler kriz içerisinde. Mutlak ve kontrolsüz
küresel sömürü sürecine meydan okunuyor. Çökmekte
olan patriarkal piyasa ekonomisinin insanlığa ekonomik
borcunun ve gezegene ekoloji ve iklim borcunun evrensel
olarak tanınması, burada, Kopenhag’da kazanılan ikinci
zafer. Doğa kendi adına konuşamadığından, ayağa kalkan
ve “kâr değil, hayat” diyenler biz, dünyanın kadınları
olmalıyız. Gezegen ve halklar; gezegen ve para değil.
Kopenhag’da kazanılan üçüncü bir zafer, Bella Center’da
hükümetin iklim konuşmalarındaki ‘gezegen ve para’nın
krizi. COP 15’in1 müzakereleri sonuçsuz bazı erkek
numaraları, arkadan dolanıp kol bükme çabaları… Fakat
burada, halk meclisinde, Klimaforum ekososyalizm için,
ekofeminizm için, alternatifler için, halkların gücünün
geri kazanılması için, dünyanın birleşmiş halklarının sesini
duyurmak için, iklim adaleti için harekete geçmenin
zamanı geldiğini açıkça göstermek için doğrudan, apaçık
bir yürüyüş. Ekososyalizm iklim adaletini güvence altına
alıyor. Kopenhag hayatla ilişkide olanlar için, düşüncesi ve
hareketine hayatın prensiplerinin rehberlik ettikleri için,
yani kadınlar için bir zafer.
İşte bu yüzden bir ‘Dünya Ana’dan bahsediyoruz. Kelimelerime dikkat edin, ‘Başka Bir Dünya’ değil, ‘Dünya

61
Ana’2, çünkü ‘Dünya Baba’ başarısız oldu.3 Dünya Babaya
açgözlülük, nefret ve savaşlar rehberlik eder. Dünya Baba
kâr için fetih, işgal ve şiddet suçu işlemek üzere karmaşık
bir küresel askeri donanım ağını kullanır. Kapitalistlerin bu
ağında, askeri donanım tarım ticaretini yürütür ki tarım
ticareti sigorta endüstrisine, sigorta endüstrisi eczacılığa,
eczacılık da hâlihazırda gözlerimizin önünde çökmüş
olan banka sistemine bağlıdır. Ve onu canlandırmak için,
yeniden bizim enerjilerimizi kullanmaya çalışıyorlar.
Bankaları hayata döndürmek için yoksullardan para
alıyorlar. Daha da fazlasını almayı deniyorlar. İklim krizi
bankaların krizi olsaydı, muhakkak bir çözüm bulurlardı.
Sanayi kralları iflas etti. Hükümetlerse yoksulların paralarını, sağlıklarını ve hayatlarını çalıyor. Yoksulun bu
iflasının, bu ölümcül anlaşmanın karşısında, biz ekososyalist
ekofeministler, dünya halklarının fikirlerinin, politik
düşüncelerinin, analizlerinin ve kaderini ellerinde tutmak
için kendi gücünü geri alma kararlılığının iflas etmediğini
göstermek için buradayız. Ve bu güç ve kader kadınların
ellerindedir. İşte ekososyalizm ve ekofeminizm de budur.
Kopenhag’da, biz halk hareketleri bu küresel bağlılığı yeni
bir düzleme taşıdık. 18 Aralık 2009’da ben, Wahu Kaara’ya,
Kenya’dan küçük bir kadına, imparatorluğun sonunu,
patriarkal piyasa ekonomisinin ölümünü, kadınların
gücünün ortaya çıkışını, daha fazla talan, daha fazla yağma,
daha fazla işgal, kendi aramızda ve doğa ile nasıl ilişki
kuracağımızla ilgili daha fazla sorumsuzluk görmemek
için, prensip, etik, ahlak üzerinde kararlılıkla bir araya
gelmiş dünya halklarının gücünü duyurmak için kapanış
toplantısında konuşma şansı verildi. Kendi aramızda ve
doğa ile nasıl ilişki kuracağımıza eşitlik prensibi, aşağıdan
yukarıya, katılımcı ve yatay bir demokrasi fikri rehberlik
eder. Bunlar da bölüşümcü ve katılımcı bir geçimlik4
ekonominin ilişkileridir. Şu çok açık: Yatay, katılımcı
bir demokrasinin ve bölüşümcü geçimlik ekonominin
otoriteleri kadınlar değil de kimdir? Ve bu, ekososyalizm,
ekofemininizm değil de nedir?
Yani, ‘Dünya Ana’ ya da ekofeminist çerçeveye göre,
buna zaten sahibiz. Bunun nasıl örgütleneceğini ve
gerçekleştirileceğini burada, halk meclisinde ilan ettik.
Klimaforum’da iki haftadır son derece derin bağlar
kurulmakta; hareketler hareketlere –burada toplanmış
olanlar toplumsal dönüşümün, ekonomik yeniden inşanın,
politik analizin ve pratik gerçekleşmenin aktörleridirbağlanıyor. Bu derin bağ inşasının dışında, hiçbir şey elde
edememiş hükümetlerden farklı şekilde bizim uzlaştığımız
bir beyanımız var: İklim değil sistem değişikliği!
İklim değişikliğini durdurmak için sistemin değişmesinin
gerektiğinde hem fikiriz. Çünkü kabul edilemez olan, ölü
olan, hatalı olan patriarkal piyasa ekonomisinin ta kendisidir.
Buna karşılık halkların küresel yeniden inşa hareketlerindeki
deviniminde var olan enerjide konumlanmış ve buna
dayanmış ekososyalist ekofeminizme sahibiz.
Ölü kapitalizm ve coşkulu feminizm arasındaki şiddetli
zıtlık Kopenhag’da her yerde gözüküyor. Halk Meclisi

fikirde, ruhta ve aşkta insani bağlantının dinamik,
heyecan verici bir hareketinden ve sistem değişikliği
için bu yeni çerçevenin tanıklığından başka bir şey değil.
Size söylüyorum, burada, Kopenhag’da bir paradigma
değişimine şahit oluyoruz. Bu yüzden bunun benim için
bir zafer olduğunu söylüyorum. Bu yüzden eve tatmin
olmuş bir insan olarak dönüyorum. Çünkü ortak bir
sesi ve bir manifestosu olan halk forumundaydım: hem
hareketlerin bulunduğu dışarıda hem de kararların alındığı
içerde stratejik olarak gücü yeniden ele geçirmeye dönük
bir ses ve manifesto.
16 Aralık 2009, burada Kopenhag’da tarihi, kayda değer bir gün. Biz halklar, resmi konuşmaların dışında kendi eylemimizi gerçekleştirdik. Sembolik bir eylem içerisinde, halk meclisinde halk iktidarını hükümetin hareketsizliği ve uyuşmazlığı karşısında talep ettik. Göstericiler dışarıda resmi delegeleri dışarı çıkarak halk delegeleriyle beraber durmaya ve sistem değişimini öngören iklim değişimi çözümünü onaylamaya çağırdılar. Birçoğumuz Bella Center’ın içindeydik, seçilmeyi ve entegre olmayı reddederek, sahtekârlığı reddederek, kurnazlığa, dalavereye onay vermeyi reddederek. Bella Center’dan dışarı doğru yürüdük.
Halk Meclisi ile karşılaştık ve onlara katıldık. Halk iktidarını talep ettiğimizi duyurduk. Bunu polis gözetimine ve vahşetine rağmen yaptık. Böylesi bir polis şiddetinin burası gibi bir Batı başkentinde olacağını
asla hayal edemezdim.

Patriarkal piyasa ekonomisi el
koyarak, işgal ederek ve hayata
dair herhangi bir tezahürü kâr için
metalaştırarak hayatı öldürmeye
devam ediyor. Bu süreçte ilk olarak
el konacak ve işgal edilecek olanlar,
hayatın koruyucuları kadınlardır. Ve
sömürülecek olanlar da onlardır.
Kopenhag’dan önce demokrasi ve insan hakları gibi
meselelerin sadece dünyanın benim geldiğim yerlerinde
söz konusu olduğunu düşünüyordum. Sonra Kopenhag’da
polisin dünya halklarına gaddarca davrandığını gördüm.
Başkan Moi’nin5 iktidarı zamanından bildiğim Kenya’ya geri
dönüp dönmediğimi merak ettim. Danimarka hükümetine
sıkıntı veren çelişkiyi merak ettim. Neden 1990’larda,
Danimarka hükümeti biz Kenyalılara kendi haklarımız için
ayağa kalkmamız ve demokrasi için savaşmamız için destek
vereceğini ileri sürdü? Danimarka halkı Nairobi’deki (Royal
Danish) elçilikleri vasıtasıyla, benim beraber çalıştığım
Danimarka yardım kuruluşu, Danida ile biz Kenya’daki
demokratik alanımızı talep ederek ilerlediğimizde bi-
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zi desteklediler. Sonra, Kopenhag’a, Danimarka’nın
başkentine gelmek ve burada da Kenya’da karşılaştığımız
polis vahşetinin aynısını görmek çok ironikti. Bu yüzden
benim için bu deneyimin bir zafer olduğunu söylüyorum.
Çünkü çifte standarda şahit oldum. Bu da benim sistemin
kusurlu olduğuna dair olan inancımı doğruladı. Ölü olan
neyse sistem o. Öldüren neyse sistem o. Sistem, kalıtsal
soykırım mekanizmaları ile yapısal olarak birleşmiş olandır.
Ve sistem, değişmek zorundadır.
Danimarka polisinin uç şiddeti bizim hedeflememiz
gerekenin iklim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğu
gerçeğini ispat etti. Sahte ‘çözümler’ ya da ‘teknik tamirlerle’
bizi kurtaracak olan “bilim” değil. Reformlar da değil.
‘Koşullu’ borç iptalleri de değil. Karbon ticareti için ağaç
dikimi de değil. İçi kof telafiler için salınımları azaltmak da
değil. Susmamız için tüccarların bizi etkilemeye çalıştıkları
bütün bu yanlış çözümler de değil. Pazarın çıkarlarının
danışmanlığını yapan ve onlar tarafından finanse edilen bilim

de değil. Bu ‘yanlış’ bilim ne yapar? Sözüm ona ‘bilimsel’ olan
araştırmaları inşa eder. Dünya halklarını ‘bilimsel’ jargonu
ve matematik hesapları –eğer şunu ve bunu yaparsak, iklim
sorununu çözmüş olacağız- ile kandırmaya çalışır. Fakat
berbat bir kandırmaca olan, bu sahte bilime içkin olan
matematiksel hesapların bütün dünyayı vurguncuların havayı
metalaştırarak iklim problemini çözmelerini kabul etmeye
zorlamak üzere kullanıldıklarıdır. Sonra da bunu bize
satarlar. Çünkü karbon ticareti havanın metalaşmasından
başka hiçbir şey değildir.
Enerjik ve yaratıcı olan halk forumu bir doğrudan emin
olmamı sağladı. Biz kazanıyoruz. İlerleyeceğimiz yol olan
ekososyalist ekofeminist çerçeveye sahip olduğumuz için
güven duymalıyız. En iyi düşünürlerimizden daha ayrıntılı
bir birikim için ekososyalizmin ve ekofeminizmin ne
olduğuna dair yardım almalıyız. Gerçek ekososyalizmi ve
ekofeminizmi gerçekleştirmek için eylem içerisinde bir
araya gelmeliyiz. Ekofeminist ve ekososyalist düzeyde
temellenen karar alma merkezlerinde ilişkiler kurmalı ve
de talep etmeliyiz. Burası, kadınların topluluk düzeyinde
temel alındığı yerler, hayatın belirleyicilerinin önem taşıdığı
düzeyde ve hepimizin katıldığı ve katkı yaptığı yerler. Çünkü
ekososyalist ekofeminizm her insanın değerli olmasının,
katkı sunmasının ve insanlığın iyiliğine katılmasının fırsatını
güvence altına alır. Bu da bizim aradığımız farktır. Bu bizim
kadın olarak sahip olduğumuzdur. Bu, sözüm ona Üçüncü

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Kanunu Tasarısı
Devletimiz bir şeyi “koruma” altına aldığında, o
şeyin geleceğinden endişe duymaya başlayabiliriz.
Uzun süredir gündemde olan Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu tasarısı da geçtiğimiz
Ekim ayında Meclis gündemine girdi. Tasarının
amacı, “ülkemizin kara, kıyı, sucul ve deniz
alanlarındaki ulusal ve uluslararası öneme sahip
tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması
ve korunan alanların statülerinin net ve anlaşılabilir
bir şekilde yeniden belirlenmesi” olarak belirtiliyor
ve bu amaca ulaşmak için de bir Tabiatı Koruma
Bilim Heyeti oluşturulması öngörülüyor.
“Bir takım sütunlar”ın şunca zaman toprak altında
kalmışken bir süre daha kalmasının ne mahsuru
olabileceğini aklı almayan bir çevre bakanıyla bu
hükümetin tabiatı koruma işini nasıl bir çerçevede
ele alabileceğini tahmin etmek zor değil. Nitekim,
çeşitli ekolojist gruplar, Çevre Mühendisleri
Odası, TMMOB gibi çeşitli kuruluşların tasarıya
ilişkin görüşleri, tahminlerimizi doğrular nitelikte.
TMMOB, kanun tasarısına ilişkin şunları söylemiş
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Dünya’da bol olan şeydir. Ve bu ileriye doğru giden yoldur.
21. yüzyıl ekososyalizme ve ekofeminizme aittir. Kafamda
hiçbir şüphe yok. Ekofeminizm ve ekososyalizm burada,
Kopenhag’da. Her zaman bizim içimizde bir yerlerdeydi.
Burada bunu duyurduk, bayrağı yükselttik. Dünyanın
yeniden kurulmasında sınır sadece gökyüzüdür.
Notlar

* Wahu Kaara’nın bu konuşması Terisa E. Turner
tarafından 19 Aralık 2009’da Kopenhag’da kaydedilmiştir.
Terisa E. Turner ve Leigh Brownhill tarafından yazılmış
ve düzenlenmiştir.
COP 15, İklim Değişikliği üzerine Birleşmiş Milletler
Çerçeve Toplantıları kapsamında hükümet partilerinin
on beşinci konferansıdır. Kopenhag’daki Aralık 2009
konferansında Kyoto Protokolü’nü başarıya ulaştırmak
için 2010 sonrası dönemde sera gazı salınımları üzerine
anlaşma sağlanacağı bekleniyordu.
1

Dünya Sosyal Forumu sloganını uyarlarsak, “Başka Bir
Dünya Mümkün”, Armağan Ekonomisi alanında ve
Matriarkal Çalışmalar alanında çalışanlar, Aralık 2009’da,
“Başka Bir Dünya Mümkün” başlıklı birleşik konferansta
bir araya geldiler. 23-25 Ekim, 2009’da Kanada,
2

örneğin: “Kanun tasarısı, amaç maddesinden
başlayarak, “yatırım” adı altında bu alanlara göz
dikmiş olan talan örgütleyicilerine karşı teslim
bayrağını çekmektedir. Gerekçesinde mevcut
mevzuatı ve uygulamaları “kuralcı ve yasakçı
mantık” olarak nitelendirerek, katılım ve danışma
organları dışlanmakta, Çevre ve Orman Bakanlığı
her durumda tek başına son sözü söyleyebilecek
konuma getirilmektedir. Koruma-kullanma dengesi
ifadesi kisvesi altında kullanmayı amaç içine
sokan düzenlemeler, ülkemizin en önemli doğal
değerlerinin gözden çıkarıldığının kanıtıdır.”
Ekoloji Kolektifi Derneği’nin şu değerlendirmesi de
bu tasarıyla yapılanı daha iyi kavramamızı sağlıyor:
“Gelirler Başlıklı 28. maddede de “Kamu kurum ve
kuruluşları hariç olmak üzere korunan alanlardaki
izin haklarına dayanılarak yapılacak her türlü
tesislerden proje bedeli tutarının %3’ü oranında
tahsil olunacak bedeller.” Sadece bu düzenlemenin
kendisi bile yaşanacak olumsuzlukların habercisidir.
Tüm genetik varlıklar, ekolojik açıdan hassas
bölgeler bu madde doğrultusunda ticari işletme
baskısı altında kalacaktır. Merkezi yerde büfe
açmaktansa, merkezi yerde milli park kapatmak
daha iyi bir yatırım olacaktır.

Toronto, York Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta,
Wahu Kaara ana konuşmacıydı. Bakınız: http://www.
motherworldconference.org/index.html.
Maria,Mies,“Bütün Şeylerin Babası Savaştır.”(Heraclitus)
‘Ama Doğa Yaşamın Anasıdır’ (Claudia von Werlhof ),”
Capitalism, Nature, Socialism, Sayı 17. No. 1, Mart 2006,
sayfa 18-31Mies’in bildirisi “Ekoloji, Emperyalizm ve
Kapitalizmin Çelişkileri” başlıklı konferanstaki açılış
konuşmasından uyarlanmıştır. Bu Capitalism Nature
Socialism Yıllık Konferansı 22-24 Temmuz, 2005’te, York
Üniversitesi, Toronto’da düzenlenmiştir.
3

Kaara, sermayenin metalaşmış ilişkilerine karşı duran
‘geçimlik’ ya da yaşam-temelli ekonomi politiğe (fikrine)
katılıyor. Maria Mies ve Veronice Bennholt-Thompsen’in
Geçimlik Perspektif yazısına bakınız. (Londra: Zed, 1999)
4

Daniel arap Moi, 1978 ve 2002 yılları arasında Kenya’da
başkanlık yapmıştır. Vahşi bir diktatörlükle hüküm
sürmüştür. Anayasayı değiştirerek muhalefet partilerini
yasadışı ilan etmiş ve Kenya’yı tek parti demokrasisi ilan
etmiştir. Güçlü bir demokrasi hareketi 1992’de muhalefet
partilerini meşru kılmakta başarılı olmuş, Fakat Moi’nin
görevden uzaklaştırılması, on yıllık bir süreye ve üç genel
seçime mal olmuştur.
5

İşletme yetkisinin devrini düzenleyen 34.
maddede ise “Tür ve habitatların korunması için
gerektiğinde işletme yetkisi, talepte bulunmaları
halinde il özel idarelerine, belediyelere, bu
Kanunun amacına uygun faaliyetleri yürütmek
üzere kurulan vakıf veya derneklere Bakan onayı
ile devredilebilir.” Denilmektedir. Burada ilk
dikkat etmemiz gereken husus, devir yetkisinin
Bakan eliyle yapılmasıdır. Bu kamu yönetiminde
tek adam anlayışının yaygınlaşmasına yol
açacaktır. Bakana yakın olmak, bu işletme
devirlerini almak için bir avantaj sağlayacaktır.
Bu şekilde bir düzenleme, yıllardır doğa koruma
alanında çalışan pek çok dernek ve vakfın daha
fazla iktidar dolayımlı siyaset üretmesine yol
açacaktır. Hele ki koruma kullanma dengesinin
bürokratlardan oluşan kurullar eliyle yapıldığı göz
önüne alındığında, koruma sürecinden toplumun
zayıf kesimlerinin ve doğanın kovulduğu
anlaşılmaktadır.”
Yaşadığımız dünya, bu “koruma” kanunlarına, heyetlere bırakılamayacak kadar değerli. Bütün değerleri fiyata indirgeyebileceğini zanneden bu “pratik” adamlarla daha çok uğraşacağız anlaşılan…

64 kitaplık

Bir Dönem İki Kadın
Oya Baydar & Melek Ulagay
Can Yayınları
Fiyatı: 26,00 TL
SÖYLEŞİ

Taş Uykusu
Aslı Tohumcu
Kırmızı Kedi Kitap
Fiyatı: 9, 00 TL
ROMAN

Kirli Hanımlar
Semra Topal
Agora Kitaplığı
Fiyatı: 17,00TL
EDEBİYAT

Neden Psikanaliz?
/ Üç Müdahale
Alenka Zupancic
Çeviri: Barış Engin Aksoy
Metis Yayınları
Fiyatı: 8,50 TL
PSİKOLOJİ – İNCELEME

Yakın tarih, o tarihin içinden
gelmiş, onu yaşamış iki kadın
tarafından anlatılıyor. Oya
Baydar ve Melek Ulagay, 1940’lı
yıllarda doğmuş, 60’lı yıllarda
öğrenci olmuş, 12 Mart ve 12
Eylül’de üniversiteden, ülkeden
ve kim bilir daha nerelerden
ve nelerden uzaklaştırılmış,
sürgün edilmiş… Çeşitli
mücadeleler ve savruluşlarla
geçen bu yıllar, tanıklıklar ve
‘içeriden’ bakışlarla kitaplaşmış.
Günümüz Türkiyesi’nde ve
dünyada adları bilinen, bugün
hâlâ önemli konumlarda, siyaset
sahnesinde ya da yaşamın türlü
alanlarında karar noktalarında
olan pek çok insanı yakından
tanımışlar. Dostluğu, yoldaşlığı,
sevgiyi, aşkı, örgüt ve parti
içi sorunları yoğun duygularla
yaşamışlar. Ve şimdi kendileriyle,
geçmişle, tarihle hesaplaşarak
o günleri anlatırken, geleceğe
sesleniyorlar.
“Tarihi sadece erkekler
yazmamalı, tarih erkeklerin
insandan çok siyasete odaklı
resm tarihi olmamalı. Bizimki bir
başlangıç, geçmişi yansıttığımız
ayna da bizim kendi aynamız.
Umarız devamı gelir, başkaları
da kendi aynalarını tutarlar
tarihimize,” diyor Melek Ulagay
ve Oya Baydar.

Bize genellikle karanlık ve
şiddet dolu hikâyeler anlatan bir
yazar Aslı Tohumcu. İnsanların
içindeki kötüyü gösteren, sert
yüzleşmelerden çekinmeyen
Tohumcu, kadın hikâyelerini
bir araya getiren kitabı “Şeytan
Geçti”den kısa bir süre sonra,
bu kez de bir romanla okurun
karşısında: “Taş Uykusu”.
Kalabalık bir otobüsün hangi
duygularla, düşüncelerle
hareket ettiğine tanık olmak
isteyenler için birebir!
Bir söyleşisinde, yazarın
“mutfağı”ndan güzel bir
ayrıntıyla karşılaşıyoruz:
Romanı yazarken, İETT
otobüsü meraklılarının yaptığı
bir siteden aldığı İkarus Solo
model otobüsün iç planını
karşısındaki duvara astığını
ve karakterlerinin oturduğu
koltukları işaretlediğini
anlatıyor…
Tohumcu, daha ilk durağa
bile varmadan, şoförün
koltuğuna oturmasıyla
başlatıyor hikâyesini. Ardından
her durakta dikkat kesiliyor
otobüse binenlere. Ve
kitabını, yolcuların akıllarından
geçirdikleri üzerine kuruyor.
Her yolcu, bir yerinden yaralı.
Hepsinin öyküsü, ‘şiddet’li.
Cam kenarı olsun, olmasın…

“Çok geçmeden herkes
“Mutluluktan Uçarsın” resmi
kılığına kavuştu, kızlara kir
göstermeyecek koyu lacivert
eteklerle spagetti makarna gibi
lacivert çizgileri olan beyaz
gömlekler münasip görülmüştü,
bir de ayakkabıları tam olsa
uçak şirketlerine hostes diye
dalabilirlerdi. Kızlar bakımlarını
kendi imkânlarıyla sağlamaya
çalışıyorlardı; kuaföre gidecek
ne paraları ne de zamanları
vardı. Kirlihanım’ın uzayan
saçlarını Mine kesiyordu,
kendini Mine’nin makasına
teslim eden civardaki ikinci kişi
de Fakir’di. Oyuncak Tabak’ın
orasına çekilen bir iskemleye
yerleşen Fakir’in saçlarını Mine
önce papatya suyuyla ıslatıyor,
sonra bir maestro havasıyla
kendini makasın melodisine
kaptırarak değme berberlerden
daha iyi iş çıkarıyordu. Ama
bu önemli değildi, asıl Fakir’in
saçını kesen kişi olarak Kiki’ye
karşı bir üstünlük sağlamış
oluyordu. Şöyle ki, bir adamın
saçını ve sakalını emanet ettiği
kadınla arasında bir maneviyat
vardır; yattığı kadın da bunu
anlıyordu tabii.”

Kurucusu Freud’dan bu
yana psikanaliz kimi zaman
‘biyolojizm’ ve ‘bilimcilik’le, kimi
zaman da ‘kültürel görecilik’le
suçlanmıştır. Bu eleştirilerin
çoğu, “psikanaliz kendi işine
baksa ya, neden her şeyi izah
etmeye kalkıyor,” şeklinde
örtülü bir kanaat taşır, psikanalizi
bir klinik tedavi pratiği olarak
sınırlamak isterler. Oysa Alenka
Zupancic’e göre psikanalizin
konusu tam da biyolojik
(bedensel) olan ile zihinsel
ve kültürel olanın örtüştüğü
yerdedir. Bu nedenle psikanaliz
asıl gücünü ve verimini başka
disiplinler veya alanlarla kurduğu
diyaloga borçludur.
“Neden Psikanaliz?”in ontoloji,
pratik felsefe ve estetik
alanlarına yaptığı ‘üç müdahale’
işte bu damarı berraklaştırmayı
amaçlıyor ve psikanalizin
cinsellik teorisinin gerçekten
ne olduğunu, psikanalizin
varoluşumuz için ne anlam
taşıdığını, Lacancı ‘neden’
kavramının özgürlükle nasıl bir
ilişkisi olduğunu, birbirinden çok
ayrı, hatta karşıt gibi görünen iki
estetik fenomenin, ‘komedi’ ile
‘tekinsiz’in ne gibi bir ortaklığı
olduğunu aydınlatıyor.

kitaplık
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Yetişkinler Beni İncitiyor
/ İstismara Uğramış
Çocuklara Yardım
Marge Eaton Heegaard
Çeviri: Ceren Kınık
İletişim Yayınları
Fiyatı: 7, 50 TL
ÇOCUK

Mükemmel Yemek Kitabı
Vağinag Pürad
Çeviri: Takuhi Tovmasyan
Aras Yayıncılık
Fiyatı: 25,00 TL
YEMEK – KÜLTÜR

Kadın Bedeni
ve Özgürleşme
Derya Şaşman Kaylı
İlya Yayınları
Fiyatı: 15,00 TL
KADIN

Sivil Kadın / Türkiye’de
Kadın ve Sivil Toplum
Ömer Çaha
Savaş Yayınevi
Fiyatı: 20,00TL
KADIN

İletişim Yayınları “Duygularımı
Çiziyorum” üst başlığıyla
yayımladığı eğitsel kitaplarda,
çocukların hastalık, ölüm,
taciz gibi travmatik durumlar
karşısında neler hissettiklerini
ve bu travmalarla nasıl baş
edeceklerini ele alıyor.
Seri kapsamında üç kitap
yayımlandı: “Yetişkinler
Beni İncitiyor”, “Evcil
Hayvanımla Vedalaşıyorum”
ve “Hastalığımla Yaşamayı
Öğreniyorum”. Kitapların her
biri interaktif çizimler yoluyla
çocukların bir takım sorular
sormalarını ve ‘mesele’lerine
yaklaşmalarını hedefliyor.
“Yetişkinler Beni İncitiyor /
İstismara Uğramış Çocuklara
Yardım” kitabında bu çalışmanın
sonunda çocuklar şu bilgileri
öğreniyor: Çocukların sevgiye
ve ilgiye ihtiyaçları vardır; bazı
sorunlar hakkında konuşulması
gerekir; çocuk istismarı yasalara
aykırıdır; istismar, hiçbir
durumda çocuğun suçu değildir;
bazen sevdiğimiz insanlar bile
bize zarar verebilir; mutsuzluğu
saklamak sağlıksız olabilir
ve çocukların hakları vardır.
Kitaplar, sadece çocuklara
değil, yetişkinlere de çok şey
öğretecek nitelikte…

Yayınevi, Vağinag Pürad’ın
1909’da kurduğu Ermenice
“Jamanagagits Madenaşar”ın
(Çağdaş Yayın Dizisi)
elli ikinci yayını olarak
1926’da İstanbul’da, Takvor
Mardirosyan Matbaası’nda
basılan Ermeni harfli Türkçe
“Mükemmel Yemek Kitabı”nın
çeviriyazısını okuyucularıyla
buluşturdu. Ermeni harfleriyle
Türkçe basılmış olması
açısından tarihi bir öneme
sahip olan bu eser, 600’ü aşkın
yemek tarifi içeriyor.
“İnsanın hayatının yemek
ve içmekle kaim olduğu için
yemek pişirmeyi öğrenmek
herkes için büyük saadettir”
cümlesiyle başlayan ve
çorbalardan pilavlara, sebze
yemeklerinden tatlılara birçok
yemeğin tarifini paylaşan bu
eser, mevsimlerin giderek
değiştiği, yerli tohumların
kaybolduğu, pirincin dışarıdan
ithal edildiği günümüz
dünyasında elimizin altından
kayıp gidenlerin ne olduğunu
vurgulaması açısından da
büyük önem arz ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü başkanı Doç. Dr.
Zafer Yenal’ın önsözünün yer
aldığı kitap, Vağinag Pürad’ın
anılarından kesitlerin yer aldığı
bir ek de içeriyor.

Derya Kaylı, kitabında,
“Kadın, erkekle aynı dünyayı
paylaşmasına rağmen,
aynı toplumsal koşulları
paylaşamamakta, aynı akla
sahipken, aynı özgürlüğü
yaşayamamaktadır. Çünkü
öncelikle annedir, bir erkeğin
eşidir. Yaşamı, kendinden
başka herkesindir. Yaşamındaki
bu çoklu sahiplenme ve
yapmak zorunda kaldığı
beklentiler, kadının kendisi
üzerine düşünmesini ve kendi
istemlerini hayata geçirmesini
engellemektedir. Ayrıca, erkin,
gücün dışında tutulduğu için, bu
günü ve geleceği şekillendiren
süreçlerin denetiminden de
mahrum kalmıştır” diyerek
var olan ama görülmeyen,
konuşan ama duyulmayan,
bedeni kendisinden ziyade,
birilerinin namusu ve arzu
nesnesi olarak erkek gözüyle,
erkek beklentilerine göre
biçimlendirilmeye çalışılan
kadının verdiği özgürlük
mücadelesinin izlerini sürüyor.

Modern siyaset düşüncesinin
fikir babaları sivil toplum/devlet,
özel alan/kamusal alan, devlet/
toplum gibi ayrışmaları kadınla
erkek arasındaki ayrışmaya
dayandırarak kadını kamusal
alanın dışında bırakan eril bir
anlayış geliştirdiler. Sivil toplum,
devlet, tarih, kısaca kamusal
alana ait tüm etkinlikleri erkeğe
mal ederek kadınları aile
dünyasıyla sınırlı tutan düşünce
bu anlayıştan süzülerek geldi.
İki yüz yıllık tarihi geçmişi olan
kadın hareketi, bir yandan bu eril
tarih ve siyaset tezini çürütmeye
çalışırken, bir yandan da kadın
kimliği ve değerleri üzerinden bir
varoluş mücadelesi verdi. Bugün
onlarca farklı yaklaşım ve bakış
açısıyla zenginleşerek gelişen
kadın hareketinin ortak paydası,
patriarkal kültüre ve eril siyaset
anlayışına karşı verdiği mücadele.
Ömer Çaha’nın yirmi yılı aşkın
bir çalışma sonucunda ortaya
çıkardığı Sivil Kadın, Batı’daki
kadın hareketinin yanı sıra,
Osmanlı son döneminden
başlayarak Türkiye’de
2000’li yıllara kadar geçen
süreçte gelişen değişik kadın
hareketlerini analiz ediyor.
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Kadınların
Öyküleri,
Masalları,
Şiirleri

üstte konumlanırlar. Ayrıca genellemeler, homojen, tutarlı
ve zamansız kültür/ler yaratımına katkıda bulunurlar.
Antropolog, genel bir resim çıkarma kaygısıyla var olan
çatışmaları, çelişkileri, anlaşmazlıkları, farklılaşmaları ve çatlakları törpüler, es geçer, önemsizleştirir. Böyle bir resim,
sabitlerle doludur. Buradan yola çıkarak, (kurgu) kültürlere
karşı yazmak olarak adlandırdığı tutumu geliştirir.

CEREN ZEYNEP EREN

Bize anlatılan öyküler sistematik değil ve kuramsal
terimlerle yorumlanmamış, ama yine de 1980’lerin Bedevi
toplumunun dinamiklerini bütün canlılığı ve karmaşasıyla
anlatabiliyor. Öyküler kişisel tartışmalardan, anlatılardan
ve öykülerden oluşuyor. Evlad Ali’nin kadınlarının gündelik hayatlarının sayısız dinamiği, evlilikten, yerleşik
hayata geçmenin getirdiği yeniliklere, Bedevi kadınlarının
kendilerini nasıl gördüklerinden, kendi “ötekilerini”, Mısırlıları, Batılıları nasıl algıladıklarına, evlilik, erkek/kız
çocuğu sahibi olmanın ne demek olduğundan, yeni yeni
eğitim almalarına izin verilen kız çocuklarının toplum
içerisinde yarattığı çatlaklara kadar sayısız ayrıntıyı içeriyor.

1970’lerin sonunda, Evlad Ali Bedevileriyle geçirdiği iki
yıldan sonra, Lila Abu-Lughod, Mısır’dan parçalanmış
on sekiz defterle döner. Bu defterlerde tuttuğu notlarla
yazdığı kitabının ardından, başka tür bir anlatının eksikliğini
hissettiğini fark eder. Tanık olduğu yaşam kitapta aktarılandan çok daha zengin ve karmaşıktır, antropolojik monografinin bunu yansıtmaktaki yeterliliği yazara kuşkulu
görünmektedir. Bu yetersizliği aşma isteği kadın yazıları ve
feminist yöntem tartışmaları ile çoğalır. Kitabını, bir “kadın
etnograf” olarak kadınların ağzından yazmayı planlar, fakat
aynı zamanda böyle bir ağzın özcülük ve kültür körlüğü
yaratabilme ihtimali Lughod’u rahatsız eder. Feminizmlerin
çeşitlendiği ve farklılaştığı tarihsel döneme de denk düşerek, evrensel bir kadın deneyiminden/kadın tarzından
söz edilemeyeceğini söyler.
Böylelikle çalışmasını feminist etnografya olarak yeniden
formüle eder: Toplumsal cinsiyet sisteminin kadınlar için
anlamını çeşitli yönleriyle keşfetmeye çalışırken, bunu
o kadınlar için bir kurtuluş tasarısına dönüştürmemeye
dikkat eder. Bu yüzden bu tür bir etnografyanın, egemen
bilim dünyasına karşı feminist olması gerektiğinin altını
çizer. Bu bağlamda feminist çalışmanın yaptığı katkılar
nelerdir? Etnografik çalışmaya içkin iktidar ilişkilerini –
yazar ile hakkında yazdığı insanlar arasındaki ilişki- göz ardı
etmemek ve başka toplumlarda yaşayan insanların sözlerini
biçimlendirmede antropologun rolü üzerine düşünmeye
sevk eder.
Bunlar ışığında Mısır’ın Batı Çölü’nde yapacağı ikinci çalışmasının ayrıntılarını belirler. Lila Abu-Lughod’un Bedevi
kadınların dünyasını nasıl anlattığına geçmeden önce,
antropolojiye dair getirdiği eleştirileri de kısaca hatırlamak
gerekiyor. Abu-Lughod’a göre, etnografyanın sorunlu
yönü, “genellemelerle, tipleştirmelerle” yol almasıdır.
Genelleştirmeler ben ve öteki arasındaki ayrımı “kültür”
adına kristalleştirir ve böyle yaparak bir erk dili oluşturur.
Bu dilin yarattığı hiyerarşide, hakkında yazılan ötekiler
hem farklı hem de en altta kalırken, yazar (ve okuyucuları)

Bu noktada öykülere dönebiliriz. Neden öykü anlatmak?
Kültür kavramını ve bu kavramın doğurduğu ötekileştirmeyi
öykülerle sarsmaya çalışarak yukarıda eleştirilen monografik çalışmaların dışına çıkabilmek, onların kısmen
sahte mekanikliğini kırabilmek ve bireysel hareketlilikleri
görmeye çalışmak.

Kadınlar tarafından ve kadınlara dair anlatılan öykülerin
(genel olarak öykülerin) Bedevilerin dünyasında tekabül
ettiği yerin de altını çizmek lazım; bu öyküler toplumun
her üyesinin neredeyse birbirini tanıdığı, bildiği bir
toplumsallığın içerisinden anlatılıyorlar. Öykülerin, belirli
bir ailenin ve kadınlarının etrafında dönmesi, yazarın da
kabul ettiği gibi “kısmi bir gerçekliği” temsil etmesi, arka
planda etkili olan büyük güçleri, makro etkileri, genel
olanı gözden çıkarması anlamına gelmiyor, bilakis bunların
öyküler üzerinden de okunabilmesinin yolunu açıyor.
Lila Abu-Lughod’a göre öykülerden çıkarılacak bir ders
varsa, o da olayların hem göründükleri gibi oldukları, hem de
olmadıklarıdır. Böylelikle, Evlad Ali kadınlarının öykülerini
dinlemek, hem kültür genellemelerini kırarak antropolojiyi
özgürleştirirken, Mısır’ın Batı Çöl’ündeki kadınlık hallerine
de daha doğrudan ve yakından tanık olmamızı sağlayarak,
etnografyaya feminist bir katkı yapıyor.

Kadınların Dünyası Bedevi Öyküleri
Lila Abu-Lughod
Epsilon Yayınları
Toplumlar ve İnsanlar Dizisi
2004
Çev: Suat Ertüzün

67

İZ
SÜRMEK
AKSU BORA
Vivet Kanetti, hiçbir zaman “kadın yazar” kategorisine
girmemiş bir kadın yazar ve gazetecidir. Aslında hangi
kategoriye girdiğini sorsanız, söyleyemem; o kadar
kendisidir, öyle özgün ve “farklı”dır. Bu kitabın ilk
yazısında, biz sadık okurlarının yapamadığını devletin
vazifeli personelinin pekalâ yaptığını güzel güzel
anlatır: Emekli bir emniyet görevlisinin yıllar sonra bir
meslektaşına kendisini sorması üzerine genç meslektaş
Kanetti’yi nereden tanıdığını merak ettiğinde, “Bir ara
onun takibinden sorumluydum” yanıtını alır. Çünkü, “Bazı
sektörlere girmiş azınlık üyelerini izlemek âdettir”!..
Bunu okuduğumda, “evet, dedim, Vivet Kanetti azınlığın
bir mensubu; bir tek cümlesini bile gördüğümde onun
olduğunu anlayabiliyorsam, öyle olmalı”.
Kız Ayakları, yıllar boyunca çeşitli yerlerde yayınlanmış
yazılarının bir derlemesi. Daha önce okumayanlar için Kanetti okumalarına nefis bir giriş olabilir. Çünkü hem aktüel ve taptaze hem hiç eskimeyecek sözler söyleyebilen
bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu en iyi bu küçük yazılarla anlarız. Edebiyattan resme, oradan diplomasi kulislerine zarafetle geçerken, bildiğimiz şeyleri yeni bir ışıkta görmenin zevkini tadarız. Bu ışık, insanları içinde yaşadıkları koşullar içinde ama aynı zamanda insanlık ailesinin üyeleri olarak kavramayı başarabilen bir yazarın düşürdüğü ışıktır. Bu ikiliği konu da eder “Yerlilik Diye Bir
Şey Yoksa, Öteki Yerlerin Öteki İnsanlarını Merak Etmek
Niye” başlıklı yazısında: “Şu iki inanç (belki saplantı) beni
bırakmaz: 1. Bir Eskimo ile bir Bedevi arasında tahminleri
çok aşan sayıda ortak yan, özellik, duygu, tik olmalı. 2. Bir
Eskimo ile bir Bedevi arasındaki farklar ve benzersizlikler
muhtemelen tahminlerimizin ötesinde…” Ne kadar birbirimize benzediğimiz ve nasıl da bambaşka olduğumuzu öyle güzel, öyle anlayışla anlatır ki… Pessoa’ya gösterdiği şefkat mesela, tam böyle bir anlayıştan gelir gibidir: “Bugün AB üyesi olan Portekiz, Pessoa’nın yetiştiği ve
eser verdiği dönemde, Avrupa’nın periferisinde bir ülkeydi. Bakışlarını büyük merkezlere dikmiş tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi; imrenmeyle, kıskançlıkla, eziklikle…
Bu gerçeği Pessoa, hayatında ve ruhunda sonuna dek bir
sabit acı olarak taşır.(…) Ah Pessoa! Bin bir bölünüşünle,
kaç farklı kılığa, sese girerek bir ülkeyi tek başına kurmak,
kurtarmak isteyişinle (hem ekonomik, hem felsefi, hem
şiirsel, hem mistik, hem astrolojik, hem geleneksel, hem
modernist açıdan; hem bir köylü hem bir okumuş kentli

olarak, hem koltuğuna çakılarak, hem korsanlar gibi engin
denizlere açılarak), bu sayısız ve kavurucu emellerine rağmen ve belki onlardan ötürü alkole olan tutkunla, hastanede sirozdan ölüşünle, bugünün diğer periferik ve dertli
ülkelerinin dertli sanatçılarına, aydınlarına, minibüs şoförlerine, kahve filozoflarına, köşe yazarlarına, cümle insanına ne yakınsın sen”.
Dilin olanaklarını kurcalamayı, onu esnetip çekiştirmeden,
buna ihtiyaç duymayacak kadar o olanakların farkında
olarak kullanmayı sever. Dil sadece bir anlatım aracı değil,
içinde hareket edebildiği bir dünyadır onun için. Türkçe’yi
sever: “Türkçeyi kolay ve basit dillerden sananlar halt
etmiş. Bir kadın için “gün görmüş” demekle “görmüş
geçirmiş” demek arasındaki mana uçurumunu düşünün,
meramımızı anlayın”.
Türkçeyi lezzetle ve zevkle kullanırken, hayatla, yazıyla,
yazarlarla, bakkalla, küçük bir kızla, çay fincanları ve
sokak lambalarıyla… da böyle bir ilişki kurulabileceğini
anlatır bize; haksızlığa uğramanın, azınlık olmanın acısını
bilir ve anlarken yine de zevke uzak olmayabileceğimizi
hatırlatır: “Colette: Bizlerin göremediği yazar. Bizler ki
kadın veya erkeğiz, feministiz veya değiliz, eşcinsel ya
da heteroyuz, moderniz ya da postmodern. Ama bir
noktada birleşiriz: Hayatın lezzetini günah duygusuna
kapılmadan, azap duymaksızın edebiyata taşımayı biraz
“haram” sayarız. Bizler ki, en “dinsiz”ken bile hep o “tek
Tanrı”yla muhatap, hep ahlakçı; çok şey olabildik ama
pagan olamadık”.
Kız Ayakları’nı gözden kaçırmayın derim. Vivet Kanetti’yi
de. Bazen çok daralan, boğuculaşan ve bunaltan şu
hayatta vasistaslar lazım hepimize…

Vivet Kanetti
Kız Ayakları
Everest Yayınları
Eylül 2010
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KAN NEYLE
YIKANIR?
EYLEM ÜMİT
Keşke bu başlığı atınca, hangi leke hangi kumaştan
nasıl çıkarılır konulu bir yazı yazsam; size geniş kuşluk
vakitlerinde içilen kahveleri, çamaşır ipinde salınan sakız
gibi beyazları, gardropda gününü bekleyen döpiyesleri
hatırlatan. Heyhat memleket gönlümüzden geçen
gündeme müsaade etmiyor, bizi halimize koymuyor. İşte
yine “kadı’nın fendi” fenomeninin zuhuru niteliğinde bir
Yargıtay kararı var önümüzde.
Nedir bu “kadı’nın fendi” fenomenini izah edeyim. Her ne
kadar kadıların uyguladığı hukukun şekli kaynağı olarak Şeriat kuralları ve Padişah kararnameleri gösterilse de, Kadı
yargılamasının sık sık şeriata aykırı olan gelenek göreneklere göz yuman hükümler verdiklerini şer’i sicil incelemeleri yapan hukuk tarihi araştırmalarından biliyoruz.1 Yani
kadılar Truva atının içine hukuka uygun olmayan bir gelenek kuralını saklayıp hukukun denetiminden kaçırıyorlar.
Oysa hukukla çatışan geleneğin hukukta yeri yok, bu yüzden kadı’nın da hukuka aykırı gelenekle işi olmaması gerekiyor. Gel görelim Ortaylı’nın ifadesiyle kadı “mahallin
nizam ve örfü ile ihtilafa düşmemek için müesseseyi kabul
eden hükümler veriyor”.2 Genelde ihtilafa düşmemek için
kabul ettikleri bu müesseseler eril tahakkümün biçimleriyle örülmüş gelenek yapıları, cinsiyetçi değer yargılarına
yaslanan düşünme, görme, yapma biçimleri. Biz kadı’nın
fendi köşesinde günümüzde verilmiş bu tür yargı kararlarını inceleyerek eril tahakkümü hukuk kültürü içinde saklandığı yerden çıkarıp sobeleyeceğiz.
Aslında ne kadar yıkasak da kanunları eril tahakküm
formlarından arındırmak için, algı ve zihniyet kalıpları eril
iktidarın ürünü olduğu sürece (ve mahkemeler doğru
değerlendirme etkinliği için gereken etik bilgisinden
mahrum olduğu sürece) değer yerine, değer yargısını
koyarak yargılama yapılmaya devam ediliyor. Böyle olunca
çıkan kararların çoğu kanuna karşı hile ve desise ile hukuka
aykırı oluyor. Mesela kan davasına ağırlaştırılmış ceza
öngörürsünüz kanunda ama hukuku uygulayanlar kanlısını
vurmamış adamın kahveye nasıl gideceğini düşünerek
hayıflanır ve kanlısını vuran sanığa haksız tahrik altında
adam öldürmüştür deyip bırakın kan davasının ağırlaştırılmış
cezasını vermeyi, en hafifinden ceza ile adeta öperler sanığın
alnından. Zinayı suç olmaktan çıkarırsınız kanundan ama
eril tahakkümcü algının içine sinmez bu. Evlilik dışı ilişkiye
giren kadını tazminatla cezalandırmanın bir yolunu bulur
kadı ve o paranın da “ahlâksız kadın”dan alıp “aile kadını”na
ödenmesini mümkün kılar. Bunlar gibi binlerce karar her
gün içtimai bünyemize zerk ediliyor. Bu zehrin kararttığı
binlerce hayat var. Bunun hukuk olduğunu söylediklerinde

neden ‘hukuk’ olmadığını söylememiz gerek. Bu nedenle
ilk derece mahkemesi, yüksek yargı veya Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi (Türkiye hakkında) hâkimlerinin eril
tahakkümü onaylayan, yeniden üreten güncel kararlarından
biri her sayı bu köşenin odağında olacak.
2010’un başında Yargıtay devrim niteliğindeki kararlarıyla
töre ile hukukun arasındaki makası açtı. Bunlardan biri
töre cinayeti diye bilinen suçlarda aile meclisi kararının
varlığını şart koşmaktan vazgeçerek namus cinayetlerinin
de bu kapsama alınmasının yolunu açan kararıydı. Diğer
kararında ise bir cinayete kan davası diyebilmek için
aradığı “sanığın yakınını kaybetmesinden kaynaklı duyduğu
acı, kızgınlık ve öfkeden arındıktan sonra cinayetin
işlenmesi gerektiği” yönündeki yerleşik koşulunu ortadan
kaldırdı. Tam sevinmiştik ki birkaç ay sonra sevincimiz
kursağımızda kaldı ve Yargıtay Mayıs 2010’da verdiği
bir kararda kan davasını haksız tahrik altında işlenmiş
suç gibi görmenin yolunu açarak bir kez daha Truva atı
içinde ataerkil değer yargılarını hukuka soktu. Hikâye gibi
anlatıldığında tüm dertler katlanabilir olurmuş ya, hikâye
gibi anlatayım da katlanalım: Ağabeyini öldüren adamı
beş yıl sonra cezaevinde bulup şişleyen bir sanığı, yaralı
kurtulan mağduru ve tanıkları gözlerinin içine bakarak
dinleyen ilk derece hâkimi, kan davasından hüküm kurar.
Ama dava tutanaklarını ve dosyalarını inceleyen Yargıtay,
ilk derece hâkimini bozar: Sanık ağabeyini öldüren adamı
kan gütme saikiyle öldürmedi, haksız tahrik altında kalarak
öldürdü der ve gerekçesini şöyle ifade eder:
“Sanıkların mağduru öldürmeye önceden karar
verdiklerine, bu kararlarında sebat ve ısrar
gösterdiklerine, aradan geçen ve tasarlamanın varlığı
için yeterli olan zamana rağmen soğukkanlılıkla
eylemlerini gerçekleştirdiklerine dair yeterli kanıt
bulunmadığından, (...) öldüreninin öldürülmesinin
kan gütme saikini oluşturmayacağı ve eylemin, sanığın
abisini öldüreni tahrik altında öldürmeye teşebbüs
suçunu oluşturduğu anlaşılmakla”

Buna kan davası demiyorsa Yargıtay neye kan davası diyor
sormak gerek. Yargıtay’a göre ilk ölüm olayı ile ikinci olay
arasında çok kısa olmayan bir süre geçmeli ki bu süre
içerisinde fail ilk öldürme olayından duyduğu her türlü
acı, kızgınlık ve öfkeden arınarak, ananelerin etkisiyle bir
görevi yerine getirme bilinci ile hareket etmiş olsun. Çünkü
Yargıtay kan gütmeyi; “failin daha önce öldürülen bir
kimsenin intikamını almak için, ilk olayın doğurduğu elem
ve infial geçtikten sonra suçlunun mensup olduğu gruptan
birisini veya suçluyu öldürmesi” şeklinde tanımlıyor.

kadı’nın fendi

Bu tanım, kan davası olgusunu filtre etmeye yetmiyor.
Kararların büyük çoğunluğu kan davası değil tahrik altında
işlenmiştir diyerek çıkıyor.3 Çünkü Yargıtay’ın kan gütme
saikiyle adam öldürmenin unsurları dediği koşullar çok az
olayda bir arada bulunuyor. Bu unsurlar listesi kan davası
olgusunun sosyolojik ve antropolojik bilgisinden yoksun
ve uzun zaman önce nüfuzu tükenmiş bir paradigmadan
yararlanılarak oluşturulmuş.4 Kan davasının asli unsurları
olan şeref ve intikam olguları gözden kaçarken failin elem
ve infial duygularının geçip geçmediğine odaklanıyor
yargılama. Ne kadar sürede geçer elem ve infial, nasıl
anlaşılır kan gütme saiki?
Bu kararı belirleyen zihinsel süreçte iki önemli hata var.
Birinci hata, gelenek söyleminde kendini gösteriyor ve
geleneği yeniden kurma sonucunu doğuruyor. Diğeri
hukuki akıl yürütmede yanlış değerlendirme yaparak
yargılamayı değer yerine, değer yargısına dayandırma
hatası. Her iki hatada da eril tahakkümün biçimlendirdiği
ve eril tahakkümü yeniden üreten algı ve zihniyet kalıplarını
işaretlemek mümkün.
İşaretlemeye “gelenek söylemleriyle geleneği yeniden
üretmek” dediğimiz yerden başlayalım. Dicle Koğacıoğlu5,
cinsiyet temelli iktidarın doğallaşması süreçlerinde
gelenek söylemlerinin rolünü incelediği çalışmasında
gelenek söylemlerini “‘orada’ yaşayan insanların duruşlarından, yaptıklarından, gündelik hayatlarından ayrı
yekpare ve iç tutarlılığı olan bir gelenek olduğu varsayımı
etrafında dönüyor” diyerek betimliyor. Yazara göre bu
söylem, toplumsal ilişkilerin dışında neredeyse maddi
olarak ayrı duran töre kurgusunu kanıksatıyor. Uzmanlaşmış aktörlerin söylemleriyle ve medya araçlarının
yaygınlaştırdığı bilgilerle üretilen bu gelenek kurgusu
insanların hayatlarını şekillendirirken her nasılsa insanların
yaptıklarından etkilenmiyor. Dünyadaki bütün modern
hukuk sistemlerinden daha dirençli ve ebedi bir dizgeye
sahip olan bu gelenek kurgusuna göre; toplumsal aktörler
birer otomat gibi kendileri hiçbir şey almadan ya da
katmadan geleneği tekrar ediyorlar. Öyle ki yüzyıllar
geçiyor, devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor ve gelenek
etkilenmiyor. İnsanlar göç ediyor, ettiriliyor, dağılıyor,
değişik etnik gruplarla dinsel cemaatler, ordu ve paramiliter
güçler birbirleriyle çatışıyorlar. Üretim biçimleri, ticaret
şekilleri, üretilen ve değişilen mallar, üretim ve ticareti
yapan gruplar değişiyor ama bu gelenekler değişmiyor.6
Hukuk kültüründe geleneğin olgusal analizden yoksun
tanımlandığı söylem yaygındır. Bu söylemde gelenek,
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toplumsal ilişkiler ve hegemonik yapılarla ilişkiselliğinden
ve bu yapıların dönüşümünden koparılarak Koğacıoğlu’nun
deyimiyle “neredeyse maddi olarak ayrı duran” bir şey
olarak tanımlanır. Bir cinayete töre cinayeti diyebilmek
için aile meclisinin kararının bulunması ve hukukça tespit
edilebilmesi şartının aranması bu ‘maddi şey’ algısına en
güzel örnektir. En az bunun kadar kristalleşmiş bir diğer
örnek kan gütme saiki vardır diyebilmek için aile şerefini
korumak ve temizlemek için intikam alınması yetmez
diyen içtihattır. İçtihada göre intikamın töre denen kitapta
yazdığı şekli unsurlara riayet ederek alındığı durumları
ancak kan davası tanımına sokabiliriz. Aşağıdaki karardan
alıntıda merhum Aliye Rona’nın kanlı gömleği sandıktan
çıkarıp oğlunun yüzüne dürttüğü hayalin arandığı,
olayın koşulları incelendiğinde bu hayalin izleyende
yarattığı oryantalist ve hegemonik hissiyat oluşursa kan
davası gerçekleşmiştir diyebilmenin mümkün olduğunu
okuyorum ben:
“Sakim ve çağdışı bir ananenin dürtüsüyle, geçmişte
öldürülen bir yakınının canına bedel sayarak, hiçbir
kışkırtıcı davranışı bulunmayan masum bir kişiyi, salt
yakınının katiline akraba oluşu nedeniyle kana-kan
almak bilinciyle öldürmeyi görev sayan kan gütme
saikinin; öldürenin öldürülmesi hallerinde geçerliliğini
yitireceğine” ilişkin süreklilik kazanan uygulama
gözetilmeyerek, tasarlama için aranan; “öldürme
kararını koşulsuz biçimde verme, makul süre geçmesine
rağmen caymama ve belli bir hazırlıkla soğukkanlı
biçimde eylemi icra etme” öğelerinin, konu olayda
gerçekleşmesi nedeniyle…7

Bu biçimiyle töre nasıl da ‘biz’den uzak ‘onlar’a yakın,
‘burada’ değil ‘orada’. Cahil olan, ilkel olan, yoksul
olan, aşiret malı olan, doğulu olan ‘onlar’ın töresi bu.
Oysa gelenek tam da burada, mahkeme salonunda,
şu an yeniden yeniden inşa ediliyor Hâkim Bey! Saha
araştırmasında hâkimlerle yaptığım mülakatlarda sık sık
şu kahveye gidememe hadisesine lafı getirdiklerinde,
bu cümleyi söylemek isterdim. Öyle mühimdir ki bu
kahveye gidememek hadisesi, laf dönüp dolaşır buna
gelir. Duyarlılık o kadar yoğunlaşır ki sanırsınız kahveye
gidemeyenlerdir törenin yegâne kurbanları. Birinci derece
hâkimi ve mesleğinde emekliliğe yaklaşan erkek hâkimin
sözlerini örnek olarak aktarayım:
Görüşmeci 53 “(...) kişi çok az tutuklu kalmış
çıkmış. Her gün kapılarının önünden geçmeye
başlamış, utanmadan gidip adamın gittiği kahveye,
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onun gözünün önüne oturmaya başlamış, çok ağrına
gitmiş. Zaten böyle bir mesele, özellikle babaları,
erkek kardeşleri de, zaten tüm aileyi yaralar da onları
daha farklı yaralar, çok zor bir hadise. O da orada
onu öldürmüş, bak bu hadisede tarihten gelen şeyler
çok önemli işte, çok! Öldürmek, tamam, çok vahim
bir hadise, ben Ceza Hukukunda o çok geniş takdir
hakkını kullanıyorum. Her hadiseyi derinlemesine
incelemeli, tartışmalı, delilleri dikkatli toplamalı, bir
taraf mağdursa bu mağduriyeti giderecek bir karar
vermeli. Denge bozulmuşsa, denge kurulmalı! Çevreye,
başkalarına saygılı insanlar korunmalı.”8

Hukuk kültüründeki eril tahakkümün görünümleri, “eril
tahakkümün doğallaştırılması, bu tahakkümün yanlış
tanınması (misrecognition) ve bu tahakkümün toplumsal
yeniden üretimini sağlayan mekanizmalar” hakkında bilgi
veren gerçekten münbit bir toprak.9
Kan davası hukuki incelemeye konu olduğunda sosyolojik
bir olgu olduğu unutulmamalı. Bu haliyle her şeyden çok
kısasa kısas ve şeref gibi toplumsal ahlâk normlarıyla ilgisini
tespit eden antropolojik yaklaşımların, saha çalışmalarının
verilerinden beslenmeli, yargılamanın aktörleri. İkinci
hata diye işaretlediğim nokta burası işte. Buradaki şeref
kavramının İnsan Haklarının nüvesi olan ‘insan onuru
kavramı’ ile karıştırılmaması şart. Neden kan güdüyorsunuz
sorusuna cezaevi mülakatlarında şu yanıtlar alınmış:
“Bizim orada adettir, öç mutlaka alınır”, “Vurmazsam
kimsenin yüzüne bakamazdım”, “Öç almayanı bizim
oralarda erkekten saymazlar”.10 Bu yanıtlar ve nicesinde
yüzümüze çarpan şeref duygusu, kolektif şereftir ve maddi
manevi kaynakların dağıtımı, dayanışma, işbölümü ve
toplumsal cinsiyet ile yakından ilgilidir.11 Hâkimin hukuki
akıl yürütmede bilgi ile temellendiremediği noktaları
‘hayat bilgisi’, ‘insan sarrafı olma’ gibi kişisel ahlâkla,
değer yargılarıyla doldurması değerlendirme etkinliğinden
uzaklaşmasına neden olur. Kuçuradi’nin ifadesiyle bir bilme
etkinliği olarak değerlendirme, değer biçme ve değer
atfetmeden farklıdır. Oysa değer yargılarını esas alan bir
yargılama değer biçmeden başka bir şey değildir.12 Hâkimin
etik ilişkisi dediğimiz ilişkinin kurulabilmesi için insanın
değeri bilgisinden yola çıkılmalı ve hüküm insanın değerini
harcamamalı. Çünkü toplumsal ahlâk, toplumdan topluma
ve zaman içinde de aynı toplumda değişen değer yargıları
bütünü. Hukukun koruduğu değerin yerine değer yargılarını
koymak geleneğin işlevini hukuka gördürmek olacaktır.
Hukukçu hukuki akıl yürütmeyi ve değerlendirme
etkinliğini doğru yaptığında “Kan neyle yıkanır” sorusuna
“Kan ile” yanıtı veremez. Eril tahakkümün oyununu
bozan hüküm, insanın değerine dayanan hükümdür ve bu
da ‘hukuk’tur.
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Mülkiyenin 150. Kuruluş Yılı Etkinliği (Elif Ekin Akşit)
87 … Süper Değil, Hiper Olsan Ne Yazar!.. (Aksu Bora)
90 … Dünya Alem (Ülkü Özakın)
92 … İstanbul Next Wave (Asuman Kırlangıç)
93 … Rosa… Yıllar Sonra… (Pınar Selek)
95 … Guatemala’da Cinsel Şiddet ve Hakikat Komisyonları
(Ayşegül Taşıtman)
98 … Cenneti Dans Etmek - Yerkürenin Ruhu (Maria Formolo)
101 … Mutfak Kapısı Sokağa Açılır mı? (Funda Şenol Cantek)
104 … Kitaplık (Sema Aslan)
106 … Mor Çiçek (Necmiye Alpay)
109 … Christine Delphy (Nükhet Sirman)
110 … Suya Anlatılanı Taşa Yazan (Neslihan Cangöz)
112 … Mektubunuz Var: Kıskançlık: ‘Yeşil Gözlü Canavar’ (Emma Goldman)

• Sayı 15
4 … Dicle… (Dicle Koğacıoğlu)
7 … Adana’da Kadın Olmak (Özlem Kara)
9 … Feminist Politika Tartışmaları: Ayrımcılık (Nil Mutluer)
12 … Vajinal Orgazm Miti (Anne Koedt)
Armudun Sapı, Üzümün Çöpü
15 … Acı Miras (Hatice Meryem)
Dosya: Son Kurtarıcı: Anne!
17 … Editörden
19 … Cuma, Cumartesi, Pazar Anneleri (Nükhet Sirman)
21 … Çok Tuhaf Bir İktidar: Annelik (Zeynep Direk)
23 … Siz Annenizi En Son Ne Zaman Çırılçıplak Gördünüz? (Eser Köker)
25 … Annelerin Acısı Üzerinden Barış (Handan Çağlayan)
28 … Savaşın Geride Bıraktıkları: Anneler (Esra Gedik)
31 … Bizim Çocuklarımız Polise Neden Taş Atmıyor? (Burcu Şentürk)
32 … Teknoloji Ürünü Anneler mi? (Elif Ekin Akşit)
34 … Benim Annem Çalışan Bir Melek(mi)dir! (Nilgün Öztunalı)
35 … Öncel Naldemirci ile Söyleşi: Profesyonel Bir Bakım Hizmeti
Olarak Hemşirelik (Semra Aslan)
37 … Kariyer de Yaparım, (Tüp) Bebek de! (Burcu Mutlu)
40 … İyi Anneliğin Bilgisi: Gazi Mahallesi’nde Annelik Eğitimleri ve
Annelik Deneyimleri (Sevi Bayraktar)
42 … Her Zaman, Her Yerde O En Önce Bir Anne! (Özlem Kaya)
43 … Bir Kadınlık Kategorisi Olarak Annelik (Selda Ustabaş)
45 … Ben O Çikolatayı Neden Yiyemedim Anne? (Dilek Şentürk)
47 … Benim Annem…
Fikir Takibi
49 … B.Ü’de Cinsel Tacize Karşı Kurumsal Politikanın
İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar (Şebnem Keniş)
51 … Kadınlar Zaten Doğduklarından Beri Krizde (Şemsa Özar)
Bunları Yaşadık (Ahu Parlar)
59 … Bir Duruşma Salonundan Notlar: Bu Mücadele Bizim!!! (Selda Tuncer)
60 … Tanıdığım ve Sevdiğim Jale Hanım’a Veda (Şirin Tekeli)
Dünya Alem
66 … Portre: Dünyayı Değiştirmek İsteyen Feminist: Ellen Dietrich
(Pınar Selek)
71 … Ressam Deniz Bilgin’e Mektup: Resimlerini Öyle Mükemmel
Dokudun ki Nefes Alamadın (İnci Eviner)
74 … Söyleşi: Feminist Gazete AVIVA: Bir hayal, bir dayanışma, bir
başarı (Pınar Selek)
77 … Feminist Bir Eylem Alanı: Örgü (Tennur Baş)
79 … Ben ve Nuri Bala Filmi Üzerine Melisa Önel, Esmeray ve Nil
Mutluer ile Söyleşi (Suzan Karaibrahimgil)
81 … Dijital Hikâye Anlatımı “Hareketi”: Yaşamlardan Paylaşıma
Açılan Kesitler (Burcu Şimşek)
83 … Sema Kaygusuz ile Yeni Kitabı Üzerine Söyleşi (Sema Aslan)
85 … Eflatun Koza: Herkesin Yalnızca Bir Kendisi mi Vardır? (Nilüfer Zengin)
86 … Kitaplık (Sema Aslan)
88 … Mektup: Kadına Mektup: O’na (Işıl Bayraktar)

• Sayı 14
Editör
Feminist Tartışmalar
4 … Kürt Kadın Hareketi ve Sosyal Politikalar (Fatma Nevin Vargün)
5 … “Yerel” Olmayan Feminizm, Nasıl Bir Feminizmdir? (Aksu Bora)
6 … Dört Yanım Duvar Olsa, Şahin Olur Uçarım: Trabzon’da
Kadın Olmak (Sinem Mısırlıoğlu)
8 … Feminizm Nedir Aslında? (KAMER)
12 … Kadınlar Barışı Neden Savunur? (Gülsen Ülker)
Armudun Sapı, Üzümün Çöpü
13 … Kendini Karnında Unutan Kadınlar (Hatice Meryem)
Dosya: Cinsel Şiddet
16 … Bil(me)diğiniz Tecavüz (Özgül Akıncı, Özlem Çolak)
17 … Cinsel Şiddete Karşı Acil Olarak Neler Yapılmalı? (Zehra Tosun)
21 … Foucault ve Feminizm (Zeynep Direk)
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23 … Cezaevinde Tecavüz Fantezisi: Kuzey İrlanda’dan Bir Bakış
(Nükhet Sirman)
25 … Kadriye Bakırcı ile Görüşme: Çalışma Hayatında Cinsel Taciz
(Nilgün Yurdalan)
27 … Cinsel Saldırı ve Sonuçları (Şebnem Korur Fincancı)
29 … Taciz ve Tecavüzün Meşrulaştırması (Melek Göregenli)
30 … Nazik Işık ile Görüşme: Şiddetle Mücadelede Nereden
Nereye Geldik? (Aksu Bora)
34 … Kadın Edebiyatında ve Sinemasında Tecavüzün Temsili (Hande Öğüt)
37 … 12 Eylül ile Yüzleş(me)me: Gözaltında Cinsel Taciz ve
Tecavüz (Hazal Halavut)
39 … Medyada Cinsel Şiddet Hikâyeleri (Senem Donatan)
41 … Kurtulmuş Kadın Hâlâ Yok (Dicle Koğacıoğlu)
44 … Eren Keskin ile Görüşme: Bizler de Egemenimize
Benziyoruz! (Esen Özdemir)
Fikri Takip:
50 … Daha Çok Mücadele (Elvan Demircioğlu)
Bunları Yaşadık
58 … Soruyoruz Neden? (Nurşen Yıldırım)
60 … Hrant Dink Anısına Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (İnci
Kerestecioğlu)
61 … Facebook’tan Çevrim Dışına: Ankara’da Her İlçeye Kadın
Sığınma Evi İstiyoruz Kampanyası (Kolektif Üretim)
63 … Dünya Alem
67 … İran’da Her şey Bir Gecede Başlamadı (Tuğba Tekerek)
70 … Yaratan Kadınlar (Begüm Özden Fırat)
73 … Fateneh Farahani ile Görüşme: Cinsellik, Diasporada Kadın
Olmak ve İran’daki Son Durum (Begüm Acar – F. Oya Aktaş)
77 … Yaşasın Donna Kişotlar (Aslı Güneş)
81 … Çizgelkedi Kadınlar Projesi-II (Arzu F. Güngör)
82 … Haruki Murakami, Denizanaları ve İmkânsız Aşk (Gönül Kıvılcım)
84 … Kitaplık (Sema Aslan)
86 … Şizofrenler Dışımızda Değil! (Melissa Önel)
87 … Temiz Asla Yeterince Temiz Değildir (Neslihan Cangöz)

• Sayı 13
Editör
Feminist Politika Tartışmaları:
4 … Pınar Selek’e Hâlâ Tanığız
9 … Söyleşi: Yeni Sözler Hâlâ Yeni… (Hatice Telci-Zeynep Demirsu)
11 … Başbakanlık Genelgesiyle Hayatımızda Değişen Bir Şey Oldu mu?
(Didem Gelegen)
13 … Neden Cumartesi, Neden Anneler (Leman Yurtsever)
16 … “O Kadınlar” ve “Bakire Kadınlar”: Cinselliğe Dair Türkçe
Paylaşımlar (Latife S. Nisyan)
Armudun Sapı, Üzümün Çöpü
18 … Bir Gün Annem Çocukken (Hatice Meryem)
Dosya
21 … Bu Kriz Neyin Krizi (Nükhet Sirman)
23 … Birbirimize Sahip Çıkmak (Aksu Bora)
25 … Yoksullar Neyi “Muhafaza” Eder? (Melek Göregenli)
26 … Krizin Haleti Ruhiyesi (Zeynep Direk)
28 … Nasıl Etkileniyoruz? (Sema Aslan – Nilgün Yurdalan)
31 … Bir Kadın Banka Çalışanının Kriz Günlüğü (Deniz Tuna)
33 … Otomotiv, Kriz ve Erkeklik Üzerine Bir Metin: Mezarıma
‘Sıkıntıdan Öldü’ Yazsınlar (Hayriye Saklı)
35 … Ekonomik Kriz, AKP ve Nasıl Bir Feminizm (Nil Mutluer)
38 … Susan Faludi: Erkekliğin Yaşadığı Krizin Asıl Nedeni Feminist
Hareket Değilse, Başka Ne Olabilir? (Ülkü Özakın)
40 … Krizin Cinsiyeti de Var Tekeli de! (Semra Aslan)
41 … Türkiye’de Kadın Emeği ve İstihdamı Sorun Alanları ve
Politika Önerileri (KEİG)
Fikir Takibi
43… Kadınların Yaşam Alanlarında Olmak: Bir Muhtar Seçimi
Deneyimi (Fatma Nevin Vargün)
45 … Muhtar Adaylığım (Belgin Çelik)
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47 … Seks İşçiliğinin Hukuksallığını Tartışırken… (Esen Ezgi Taşçıoğlu)
Bunları Yaşadık
56 … Düğüne mi, Ölüme mi?: Mardin Katliamı (Nil Mutluer)
58 … Feministiz Biz, Feminist (B)iz… (Selda Tuncer - Yasemin Akis)
59 … Nefret Suçları (Yasemin Öz)
Dünya Alem
65 … FİLM MOR Kadın Filmleri Festivali ve Bana Anımsattıkları
(Nagihan Çağırgan Fersoy)
66 … Güncel Sanatın İçinden ve Dışından Bir Sergi: Haksız Tahrik
(Ayşegül Sönmez)
68 … Pes Etmek mi? Asla! (Safiye Dördel)
70 … Kitaplık
72 … Mektubunuz Var: Ölüm İçime Doğdu (Perihan Tunçbilek)

• Sayı 12
3 … Editör
Feminist Politika Tartışmaları
4 … Feminist Kuramın Soruları (Zeynep Direk)
6 … Feminist Diye Biri (Gülnur Elçik)
9 … Küresel Kriz, Sonrası ve Toplumsal Hareketler Üzerine (Yelda Yücel)
12 … Oyunun Adı: Patates Gazisi (Pınar Selek)
14 … Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Sendikalaşıyor
16 … “İTÜ’de Taciz Var!” (Senem Donatan)
Armudun Sapı, Üzümün Çöpü
18 … Sembolik ya da Gerçek ama Fiyakalı Birkaç Öneri (Hatice Meryem)
Dosya: Hayatın Kadınları…
20 … Söyleşi: Köleliği Kim İster? (Belgin Çelik)
25 … Seks İşçiliğine Yönelik Feminist Yaklaşımlar (Aslıcan Kalfa)
28 … Seks İşçiliğinden Önce Seks İşçilerinin Haklarını Konuşmalıyız
(Eylem Çağdaş)
29 … Kadın Ticareti Suçuna Bir Yaklaşım (Figen Demir Çıra)
32 … Şiddetin Şirretle Ortaklığı (Aslı Zengin)
34 … Kadın Ticaretiyle Mücadele (Zehra Tosun)
36 … Bir Adım Attık, Adımları Peşimize Taktık (Buse Kılıçkaya)
38 … Av. Senem Doğanoğlu ile Söyleşi: Var Olmak İçin (Merve
Çağrışlı, Kemal Ördek)
40 … ‘Irksallaştırıcı’ Talebe Cevap Olarak Seks İşçiliği Sektörüne
Göç (Franziska Zeitler)
42 … Seks İşçiliği ve Kadın Ticareti – Türkiye’de Bir Etkinlik Dizisi
(Selma Schele)
44 … Orospu Hareketi: Orospular Birlikte Direniyor (Franziska Zeitler)
47 … İsveç Fuhuş Politikasına Yönelik Eleştiriler (Petra Östergren)
49 … Avrupa Seks İşçileri Hakları Bildirgesi
Fikir Takibi
52 … “Bilinç Yükseltme” ya da Kadınların “Sahte Bilinci” (Melek Göregenli)
53 … KAMER’in Farkındalık Grupları (Kamer)
55 … Kamunun Yeniden Keşfine İhtiyacımız Var (Ece Göztepe)
56 … Esas Siyaset, Bir Kez Daha Erkeklere Teslim (Fatma Nevin Vargün)
Bunları Yaşadık (Ahu Parlar)
64 … Mülteciler de Var… (Emine Baz)
Dünya Alem (Ülkü Özakın)
69 … Gazze’den Mektup… (Barbara Lubin)
71 … Kıbrıslı Türk Kadın Hareketine Dair… (Doğuş Derya)
78 … Masumiyet Müzesi ya da Burjuvazinin Kanı (Nazlı Ökten)
80 … Amargi’nin Odalarında, Kadınlar Arasında Uzun Bir Sohbet
(Sema Aslan)
82 … Emek Ergun ile Söyleşi: Bekâretin “El Değmemiş” Tarihi (Aksu Bora)
85 … Feminist Okumayla Vatan Yahut Silistre (Hilal Alkan)
Kitaplık (Devrim Çakır)
88 … Mektubunuz Var: Hayal Ettiğim Hayatı Yaşıyorum (Hatice Abalı)

• Sayı 11
3 … Editör
5 … Politika Hayatta! (Pınar Selek)
8 … Ebruli / Trans / Aşkın Feminist Siyaset (Ayşe Gül Altınay)

74 indeks
10 … Üreme ve Kadın Sağlığı Hizmetlerinde Karar Kimin? (Yeşim İşleğen)
12 … Çapa’da da Kadınlar Direniyor (Ceren Öztürk, Zeynep
Varol, Leyla Nacak)
14 … Kumdan Gaz Odalar, Kot Taşlama İşçilerinde Bir Meslek
Hastalığı Olarak Silikozis (Yeşim Yasin)
Dosya: Yerel Politika… Esas Politika…
17 … Yerlerin Yerelleşmesi (Nükhet Sirman)
18 … Kadınların Yerel Deneyimleri: Yer’in Dili Olsa da Konuşsa
(İlknur Üstün)
22 … Kim, Kiminle, Nerede? (Ayten Alkan)
24 … Siyasetsiz Yerel, Yerelsiz Siyaset (Nazan Üstündağ)
26 … Kadına yenilik Hizmetlerde Kadının Yeri Neresi? İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Örneği (Feyza Akınerdem)
28 … Songül Erol Abdil ve Nurgül Uçar ile Söyleşi (Simten Coşar)
32 … Kente Sahip Çıkarak Yerel Siyaseti Dönüştürmek (L. Yıldız Tokman)
36 … Engeli Olan Kadınlar ve Sokaklar (Şule Akdağ)
Fikir Takibi
38 … Kadınlar, Karşılaşmalar, Dokunmalar Üzerine
39 … Kıskançlığın Politikasını Yapmak… (Stella Ovadia)
41 … Bilinç Yükseltme (Şule Aytaç)
44 … İçinizden Geçiyorum, Bedenim Yok Benim (Yasemin Öz)
46 … Son Demek İçin (Aylin)
47 … Bunları Yaşadık (Ahu Parlar, Nil Mutluer)
53 … Seks İşçileri Sendikalarını Kuruyor: Kırmızı Şemsiye Sendikası
(Nilgün Yurdalan)
55 … Devletin Cinsel Kıyısı: Kayıtlı / Kayıtsız Fuhuş Mekânları
Üzerine Bir Yazı (Aslı Zengin)
59 … Erkeklerle Söyleştik (Nil Mutluer)
62 … Paula Rego: Karanlıkla Yüzleşmek İçin Resim Yapıyorum
(Çev. Ülkü Özakın)
64 … Dünya Alem (Ülkü Özakın)
68 … Kıbrıs’ta Barış İçin Feminizme İhtiyaç Var (Rana Zincir Celal)
70 … Hayfa’dan Cenin’e Giden Yol İşgal Altındaki Kadınlık ve Özgürlük
73 … İsrailli Kadın Vicdani Retçi ile Söyleşi: Savaşa Verecek
Çocuğumuz Yok (Senem Kaptan)
77 … Heinrich Böll, Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru (Gönül Kıvılcım)
79 … Kitaplık

• Sayı 10
3 … Editör
4 … Duvar (Müge İplikçi)
5 … Vurun Kahpeye (Karin Karakaşlı)
6 … Tarih, Suçlu Kadınlar ve İnci Avcısı (Ebru Aykut)
9 … Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin (İzlem Aybastı)
10 … Söyleşi: Mayın Tarlasında Yol Açıyoruz (Pınar Selek)
18 … Transerkek Olmak Deneyimi (Aligül Arıkan)
Feminist Politika Üzerine Düşünceler
20 … “Çirkin Bir Nefret İdeolojisi” Olarak Feminizm (Aksu Bora)
22 … Kadın Hareketinin Ortaklaştırılmasıyla İlgili Sorular… (Melek
Göregenli)
23 … Feminist Hareketin Önüne Koyması Gereken Temel
Gündem Nedir? Niçin? (Hazırlayan: Yasemin Öz)
29 … Feminist Politikanın Sorunları (Aslı Çoban)
Dosya: Kadınlar, Karşılaşmalar, Dokunmalar
32 … Aile İçi Şiddet ve Kadınlar Arası İçtenlik (Zeynep Direk)
34 … Yuvanın Dişi Kuşu Karavel Saçlı Kadın (Aksu Bora)
35 … Akıllı Olma Mecburiyeti (Nükhet Sirman)
37 … Komşum (Nilgün Yurdalan)
Armudun Sapı, Üzümün Çöpü
38 … Benim Pembe Kardeşim (Hatice Meryem)
40 … Hülya Koçyiğit ve Başkaları (Nazik Işık)
42 … Cinsiyetlenme Sürecimin Karşılaşmaları: Rastlamalar (İpek Gürkaynak)
44 … Sevdim… Bir Genç Kadını… (Fatma Nevin Vargün)
45 … Benim Kahramanım (Arzu Cur)
47 … Kahramanım Annemdir (Zozan Özgökçe)
48 … ALİSSA’nın Yere İnişi (Yıldız Ramazanoğlu)
50 … Kadın Arkadaşlarıma Teşekkür (Çiğdem Mater)

52 … Hayatım Fotoroman (Canan)
53 … Desa Direnişçisi Emine Arslan: “Gece 10’da Evde Olalım…”
(Nilgün Yurdalan)
54 … Bunları Yaşadık (Nil Mutluer)
60 … Mona ve Pippa (Özlem Eser)
61 … Dünya Alem (Ülkü Özakın)
65 … Jana Sanskriti-Hindistan’da Ezilenlerin Tiyatrosu (Jale Karabekir)
68 … “Paylaştığın Şey ‘Ev’. Az Buz Bir Şey Değil…”: Ece
Temelkuran’la Söyleşi (Nilgün Yurdalan)
70 … Çatışan Feminizmler (Aksu Bora)
72 … İSMEK Sergileri (Ayşegül Sönmez)
74 … Beraberliği Sınıyoruz: Ayşegül Devecioğlu’yla Söyleşi (Nilgün Yurdalan)
77 … Cinsiyetin Ezber Bozan Halleri: Nil Mutluer’le Söyleşi (Ahu Parlar)
79 … Kitaplık

• Sayı 9
3 … Amargi’den
4 … Duygu Asena ve Feminizmini Anlamaya Doğru Bir Yolculuk
(Şirin Tekeli)
7 … Hayalleri Bir Başka Newroz’a Kaldı (Alev Şahar)
8 … Kadınların Özgün Renklerine Kan Bulaştı (Gülseren Demir Aladağ)
9 … Bu Yıl Mor Maviye Çaldı (İlkay Kara)
11 … Ortak Gündem Politikasının Başarıları ve Sorunları (Serpil Sancar)
Dosya: Sevsinler Ahlâkınızı…
14 … Ahlâk ve Etik (Zeynep Direk)
16 … Birlikte Yaşamak İçin Ahlâk veya Politika (Simten Coşar)
19 … Cumhuriyet Döneminde Ahlâk Kurgulamaları (Pınar İlkkaracan)
22 … Muhafazakâr Toplumda Kadının Değişen “Görünmezlik”
Biçimleri (Sema Erder)
24 … Egemenlik Tahtları Sallandıkça, Ahlâk Sopaları Kalkıyor!
(Selen Lermioğlu Yılmaz-Aysun Sayın)
27 … Ahlâk Sınırları (Hasbiye Günaçtı)
28 … LBGTT: Türkiye’de Yok, Varsa da Genel Ahlâka Aykırı
(Yeşim Başaran)
31 … Onların “Ahlâk”ı, Bizim Bedenimiz (Evre Kaynak)
32 … Milli Beden-Milli Ahlâk, Medeni Beden-Medeni Ahlâk (Aslı Güneş)
34 … Hayatım Fotoroman (Canan)
Fikir Takibi
35 … Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na İtirazımız
Var!!! (Serap Güre)
37 … Yasa Çıktı Ama Bizim İtirazımız Devam Ediyor (Nurşen Yıldırım)
Bunları Yaşadık (Nil Mutluer)
46 … Empati (Çağla Cömert)
47 …Pippa Bacca ve Erkek Egemenliğinin Müttefikliği (Nil Mutluer)
48 … Sirk mi? Ne Sirki? (Hilal Esmer)
50 … Dozer Dikkat… Sulukule’de İnsan Yaşıyor! (Hacer Foggo)
53 … Akna’nın Serüveni ve Feminist Evlatlar (Gülnur Elçik)
Dünya Alem (Irazca Geray-Pınar İlkkaracan)
58 … Gitmek Yetmiyor (Pınar Selek)
60 … Hatırla Sevgili (Fatma Nevin Vargün)
61 … Beni Tele-Eversene (Nazlı Ökten)
63 … “Onlar Her Şeylerini Kaybettiler”, “Biz de Her Şeyimizi
Kaybettik” (Feride Eralp)
64 … Kadınlarla Ezilenlerin Tiyatrosunu Çalışmak (Jale Karabekir)
66 … Çok Karmaşık İş: Acıyı Fotoğraflamak (Gamze Toksoy)
68 … Silik İzleri Konuşturmak… (Pınar Selek)
70 … Tek Bir Fotoğraf Karesinde Sömürgecilik ve Kadın Mümkün
Değildir (Ayşegül Sönmez)
71 … Fadime Kimdir? (Ayşenur Kolivar)
72 … Süheyla Acar ile Söyleşi: Aile Hikâyeleri Kadınlar Üzerinden
Akar (Sema Aslan)
74 … Edebiyattan Hayata: Yazarak Dönüşmek (Sezer Ateş Ayvaz)
75 … Awênem Şikand – Şiir (Kejal Ahmed)
76 … Pedofiliyi mi Tartışıyorsunuz? Siz Sıyırmışsınız! (Selvin Yaltır)
78 … Kitaplık (Devrim Çakır)
80 … Şehir Düştü: Zavallı Sözcükler, Yeterli Değilsiniz! (Reyhan Yıldız)
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• Sayı 8
3 … Amargi’den
4 … ”Êdî Bes e!” diye Haykırıyor Vicdan (Oya Baydar)
6 … Hepimiz “Azınlık”ız (Melek Göregenli)
8 … Bir Yıl ya da Yüz Yıl Sonra Aynı Yerdeyiz (Talin Sucuyan)
9 … Başörtüsü / Türban Meselesi: Bit(irile)meyecek Bir Resim mi?
(Simten Coşar)
12 … Vita Yağı Kutusundaki Amargi (Karin Karakaşlı)
Dosya: Sosyal Güvensizlik
15 … Dosya Giriş Yazısı
16 … SSGSS, Görünmeyen Emek ve Feminist Politika (Gülnur Savran)
20 … Sosyal Güvenliğin Öznesi (Nükhet Sirman)
22 … Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı Kadınlara Nasıl Bir “Güvenlik”
Vaat ediyor? (Şemsa Özar)
24 … Novamed’de Kadınlar İşbaşı Yaptı, Peki Ya Diğerleri? (Necla Akgökçe)
28 … Kadınların Sosyal Güvenlikten Dışlanması Nasıl Gerçekleşir?
(Aslı Çoban)
30 … Yeni Yasa En Çok Kadınları Vuracak: Sevgi Göğçe Söyleşisi
(Nilgün Yurdalan)
33 … Toplumsal Cinsiyet, Yapabilirlik Yaklaşımı ve Sosyal Politika (Azer Kılıç)
36 … Sağlıkta Dönüşüm: İki Aspirin Al, Geçer! (Asena Günal)
39 … Hayatım Fotoroman (Canan)
Fikir Takibi
40 … Tacizi Konuşabilmek (Nil Mutluer)
43 … Yoksulluk Bulaşıcıdır (Tennur Koyuncuoğlu)
45 … Bunları Yaşadık (Nil Mutluer)
51 … Ölene Kadar Sürse de Devam… Ayşe Tükrükçü ile Söyleşi (Amargi)
52 … İnsan Hakları: Ruhsuz Bir Dünyanın Ruhu? (Özlem Denli)
54 … Kimse Yok ki! (Feride Eralp)
56 … Esmeray Bize Ne Öğretiyor? (Yeşim Başaran)
58 … Yok Sayılan Kimlikler (Selda Ustabaş)
59 … Dünya Alem (Irazca Geray-Pınar İlkkaracan)
64 … Kutsal Aile: “Aşktan da Üstün” (Aslı Güneş)
68 … Şiir: Annemle İlgili Şeyler (Didem Madak)
69 … Feminist Eleştiri Eksikliği ve Bir Kitap Üzerine (Sema Ülger)
70 … Dünya Ateşe Dönerse… Savaşı Sarıkamış Üzerinden
Okumak… (Reyhan Yıldız)
72 … “Saçmalığı Deşifre Etmek İstedik”: Melek Özman’la Söyleşi
(Pınar Selek)
75 … Handan İpekçi: Kadın Yönetmen Olmanın Farkı (Gül Yaşartürk)
76 … Deryaaa… (Yasemin Öz)
78 … Kitaplık (Devrim Çakır)
80 … Yemekkolik Olan Politiktir (Selen Vargün)

• Sayı 7
3 … Amargi’den
4 … Novamed Grevi’nin Birinci Yılında… (Necla Akgökçe)
7 … SDP’de Cinsel Taciz (Gülseren Pusatlıoğlu-Ebru Yıldırım)
10 … Pespaye mi Pespaye ya da Televizyonda Kadın Olmak (Nazlı Ökten)
12 … Bu Filmi Çok Gördük, Artık Görmek İstemiyoruz! (Melek Özman)
13 … Biz Kadınlar Neşe’nin Yanındayız (Nilgün Yurdalan)
14 … Şiir: Gövdelerin Efendisi (Neşe Yaşin)
Dosya: Vatandaş Kime Derler?
15 … Dosya Giriş Yazısı
16 … Vatandaşlık Halleri: Sözel ve Sayısal (Büşra Ersanlı)
18 … Türkiye’de Kadın Vatandaş (Nükhet Sirman)
20 … Türkiye’de Kadınların Anayasada Eşitlik Talebi ve
Kampanyalar (Pınar İlkkaracan-Selma Acuner)
22 … Ezilenlerle Kadınlardan Yana Özgürlükçü Bir Anayasa İçin…
(Feministler)
24 … Anayasaları Kim Yapar? Ya Savaşları? (Melek Göregenli)
25 … Ölümüne Vatandaş (Melisa Bilal)
26 … Fethiye Çetin ile Söyleşi: “Azınlıklar Has Vatandaş Değil”
(Müjgan Arpat)
30 … Vatandaşlığın Tüketimi (Dilşa Deniz)
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32 … Kadınların Vatandaşlığı (Luce Irigaray; Çev: Zeynep Direk)
Fikir Takibi
34 … Amargi’ye Mektup
36 … Arendt’ten Feminist Adalete (Tennur Koyuncuoğlu)
38 … Nilgün Toker ile Arendt Söyleşisi (Aksu Bora)
44 … Çocuk, Yaşlı, Özürlü, Hasta, Yetişkinler İçin Bakım
Hizmetlerinin Parasını Kim Ödüyor? (İpek İlkkaracan)
48 … Siyasetin Öznesi Olarak Kadın (Hülya Durudoğan)
51 … Zorunlu Göçün Kadınları (Dilek Kurban)
53 … Bunları Yaşadık (Nil Mutluer)
57 … Sulukule Yok Olmanın Eşiğinde (Neşe Ozan)
59 … Dünya Alem (Irazca Geray-Pınar İlkkaracan)
63 … Aostearoa / Yeni Zelanda’da Kadınların Özgürlük
Mücadelesi: Dünü, Bugünü (Emet Değirmenci)
67 … Lübnan’ın Ateşten Gömleği: Mülteci Kampları (Yıldız Ramazanoğlu)
69 … Şili’de 2. Dalga Feminist Hareket ve Neoliberal Modernitenin
Meydan Okuması (Veronica Schild)
72 … Doris Lessing Üzerine (Karin Karakaşlı)
74 … Kayıp Söz… (Pınar Selek)
76 … Sibel Türker ile Söyleşi: Bozulma, Erkek Dilinin Kadın Bedeni
Üzerinden Konuşmasıdır (Hande Öğüt)
78 … Kitaplık (Devrim Çakır)
80 … Oyunu Bozuyorum (Pınar Selek)

• Sayı 6
3 … Amargi’den
4 … Siyasette Kavga Dili (Nilgün Toker)
6 … Mutluluğun Resmi (Yeşim Başaran)
11 … Feminizmin Sınıfı, Kadınların Kimliği (Gülnur Elçik)
Dosya: Yoksulluk Kader Değildir
13 … Giriş
14 … Yoksulluğa Karşı Feminist Strateji İçin (Yıldız Ecevit)
18 … Küreselleşme, Yeni Emek Biçimleri, Yoksulluk ve Kadınlar
(Dilek Hattatoğlu)
22 … Yoksullukla Mücadelede Amaç Ne Olmalı? (Pınar Uyan Semerci)
25 … Söyleşi: Bugünü Yaşamak İçin Geleceğimizden Fedakârlık
Ediyoruz (Özlem Kasa-Oya Öznur)
29 … Bir Kadın Yoksulluğu Çalışmasının Ardından İzlenimler (Filiz
Kardam-İlknur Yüksel)
33 … Yoksul Değildik, Yoksullaştırıldık (Handan Coşkun)
35 … Yoksunlaştırılma: “Gariban” Öznenin Hüznü (Nil Mutluer)
36 … Dünyada Yoksulluktan Başkası Yalan… (Melek Göregenli)
38 … Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Korunma Hakkı
(Şebnem Gökçeoğlu Balcı)
40 … Neoliberalizm ve Yoksulluk (Şemsa Özar)
43 … Sosyal Politikayı Feminist ve Muhalif Bir Siyasete Açmak
(Nazan Üstündağ)
45 … Kadın Yoksulluğu ve Yeni Sömürü Biçimlerine Karşı (Serap Güre)
47 … Yoksulluğun Temsilinde Farklı Bir Ses (Senem Erdoğan)
Fikir Takibi
49 … Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı (Ülfet Taylı-Zelal Yalçın)
51 … Biz Bir Aileyiz! (Aksu Bora)
53 … 50 Kadın Milletvekili İçin Sevinmek ve Düşünmek (Çiğdem Mater)
54 … Gündeliğin Zaferi (Nükhet Sirman)
56 … 2007 Seçimleri ve Kadınlar (İlknur Üstün)
59 … Söyleşi: Saliha Ermez ile Çalınmış Hayatlar
61 … Bunları Yaşadık (Hazırlayan: Nil Mutluer)
65 … Ne? Ben mi? Milliyetçilik mi? (Ayşe Günaysu)
67 … Az Bile Demişiz… (Sevilay Uğur-Gülgün Balcı-Aynur Hacıoğlu)
69 … Ücretin Tamamı, İktidarın Yarısı (Gamze Göker)
72 … Hırvatistan’da “Kadın ve Politika Toplantısı” (Halide Velioğlu)
74 … Dünya Alem (Hazırlayan: Pınar İlkkaracan)
76 … Bütün Mesele İnsanlara Dokunmakta… (Müjgan Arpat)
77 … Kadınlar Dekameronu (H. Tezer Asan)
78 … Kitaplık (Devrim Çakır)
80 … Kaçıklık Diploması: Ayşe Nil (Çağla Cömert)
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• Sayı 5
2 … Fotoğraf: Bana Değen Kadınlar (Müjgan Arpat)
3 … Amargi’den
4 … Kadın Kadına mı, Feminist Feministe mi? (Yasemin Akis)
6 … Toplumsal Farklılık Kavramı ve Türkiye’deki İzdüşümleri (A.
Bişeng Özdinç)
9 … Şiir: Evdeki Kadının Şiiri (Gülten Akın)
Dosya: Siyaset Kimin Meydanı?
11 … Feminist Politika, Kota ve Bir Siyasal Kategori Olarak
Kadınlar (Gülnur Savran)
13 … Korku ve Politika (Zeynep Direk)
16 … Akılla Duygu Arasında Bir Yerlerde Kadın ve Politika (Simten Coşar)
19 … Ya Yuvayı Yapan, Ya Vatanı Bekleyen… Peki Ya Kararları
Veren? (İlknur Üstün)
22 … Yer’im Dar (Aksu Bora)
24 … Kotalar Nasıl İşlevsel Hale Getirilebilir? Deneyimlerden
Öğrenmek (Lenita Freindenvall)
28 … Neden Fi? (Devrim Mavi)
30 … Söyleşi: Halı’nın Altından Politikaya (Nil Mutluer)
33 … Uzun Yürüyüş (Sibel Eraslan)
36 … Söyleşi: AKP Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin (Ceren İşat)
Fikir Takibi
38 … Hizaya Gelmeye Direnmek: Sevgi Soysal’ın Gözünden
Militarizm ve Erkek Egemenlik (Ayşe Gül Altınay)
40 … Bunları Yaşadık
Dünya Alem
46 … Bilezik (Theresa Langue de Paz)
50 … Kız Çocuklarının Hakları Birleşmiş Milletlerde (Pınar İlkkaracan)
52 … Terör Hesaplamaları (Elif Babül)
54 … Yine de Umut Var: Dayanışma Ağı Güçleniyor (Liz Amado)
56 … Hep O Şarkı’da Farklı Bir Ses (Aslı Güneş)
60 … Sizin Homofobiniz Var mı? Homofobi Karşıtları Niye
Buluşur? (Oya Burcu)
63 … Söyleşi: Akıllara Zarar Dergisi Üzerine (Ülkü Özakın)
65 … Törenin Adı Yok (Ayşe Durukan)
66 … Cinsiyetçilik Her Yerde, Ders Kitaplarında da (Tezer Asan)
68 … Karikatür: Kapitalizmin Kadınlığa Hitabesi (Gülay Batur)
69 … Zamanın Ruhu (Züleyha Topçu)
70 … Aşiretin Kafasını Karıştıralım (Evrim Alataş)
72 … Kitaplık
74 … Ne Kadınlar Sevdim (Selen Vargün)
75 … Tante Rosa (Ezgi Doğru)
76 … Söyleşi: Biket İlhan ‘Kendi Nâzım Hikmet’i’ni Anlattı (Ayşe Durukan)
78 … Ortaçağ mı Bugün mü? Hangisi Daha Karanlık? (Müge İplikçi)
80 … Gücünüzü Bilin (Pınar Selek)

• Sayı 4
3 … Amargi’den
4 … 8 Mart ve Kadın Hareketinin Enternasyonalizmi (Şirin Tekeli)
6 … 8 Mart, Nereden Nereye? (Zülal Kılıç)
8 … Mor İğnenin İzi Silinmez (Filiz Karakuş)
10 … Feminizm Kimin İçin? (Nil Mutluer)
12 … Ermeni Ninnisi
Dosya: Şiddetle Sevenler ve Biz
13 … Giriş
15 … Türkiye’de Feministlerin Şiddetle İlişkisi (Nükhet Sirman)
18 … Toplumsallık, Şiddet ve Kadınlık İlişkisi Üzerine Bir Deneme
(Nazan Üstündağ)
20 … Mağduriyet Politikası ya da Özgürlük (Pınar Selek)
24 … Muktedir Olmak, İktidar Olmak: Devlet-Sivil Toplum İlişkisi
(İlknur Üstün)
26 … Savaş ve Barış Geriliminde Kadınlar (Fatma Nevin Vargün)
28 … … Ve Şiddet (Nedred Güzel)
29 … KAMER’in Feminizmi (Nebahat Akkoç)
31 … Şiddeti Göster, Eşitsizliği Gizle (Leyla Şimşek)
33 … Psikanalitik Bakış Açısıyla Aile İçi Şiddet (Işıl Vahip)

Fikir Takibi
37 … Cinsiyetçilik Her Zaman Militarist mi? (Nilgün Toker)
39 … Militarizmi Yeniden Düşünmek (Zeynep Direk)
45 … Bunları Konuştuk
Bunları Yaşadık
48 … İşte Böyle Karakaşlı… (Karin Karakaşlı)
50 … Sevgiliye Mektup
52 … Barış Konferansı (Melek Göregenli)
Dünya Alem
55 … Amerika’da Terör Hezeyanları ve Yeni Hedefler (Elif Babül)
57 … İçsel Tanıklık (Nadine Gordimer)
60 … Emma 30 Yaşında. Christiana F. Yaşıyor… (Müjgan Arpat)
61 … Yeniden Çabalamak İstiyorum (Leyla Uyar)
63 … Zamanın Ruhu (Züleyha Topçu)
64 … İçeriden Bir Bakış (Sema Aslan)
66 … Kitaplık
68 … Kitap Tanıtımı: Balık ve Tango: Sibel Eraslan’ın Sesi (Zeynep Direk)

• Sayı 3
3 … Amargi’den
4 … Batı’da Akademik Feminizmin Müdahale Arayışları (Gülru Çakmak)
6 … “Neredeydik, Nereye Geldik?” (Zelal Ayman)
11 … Bugünün Feminist Politikası (Hülya Osmanağaoğlu)
14 … Şiir: Sarhoş Akşam (Ingeborg Bachmann)
Dosya: Projen Var mı?
16 … Dosya Giriş: Projeler ve Projecilik
17 … ”Görevimiz Gönüllülük” (Yasemin İpek)
22 … Proje Toplumunda Sanal Kadınlar (Nükhet Sirman)
23 … Türkiye’de Projecilik Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
(Nazan Üstündağ)
25 … Projeler: Yeni Bir Bağlam, Eski S orunlar… (Aksu Bora)
30 … Feminist Proje Girişimleri: Genel Sorunlar ve Türkiye İçin
Değerlendirmeler (Zehra F. Kabasakal Arat)
32 … Hayat Artık Bir Proje mi? (Zelal Yalçın)
33 … Karikatür (Ramize Erer)
Fikir Takibi
34 … Cinsiyetçilik Her Zaman Militarist mi? (Gülnur Acar-Savran)
36 … Yine Kadınlar, Yine Vicdani Red (Ferda Ülker)
37 … Başörtüsü Türban, İkisi de Bir Hesap, Kadınları Kes-At!
(Tennur Koyuncuoğlu)
38 … Şiir: Ölgün Doğa (Birhan Keskin)
Dünya Alem
40 … Söyleşi: Ahlem Belhadj (Tunuslu Demokrat Kadınlar
Derneği) (Pınar Selek)
43 … Siyah Saçlı Zamanlar (Müge İplikçi)
45 … İran Kadınlarının Gündemi (Ülkü Özakın)
47 … Bunları Konuştuk
51 … Buluşmada Neler Yaşadım, Yaşadık? (Melek Göregenli)
Bunları Yaşadık
52 … Kadın Katliamına Milliyetçi Prizmadan Bakmak (Handan Çağlayan)
55 … Kadın Sana Söylüyorum Kürt Sen Anla (Gülnur Elçik)
57 … Ağar Buraya Yumruk Havaya! (Evrim Alataş)
58 … İfade Özgürlüğünün Sınırları (Müjgan Arpat)
60 … Şiir: Yürek: Kutupta Tan (Nilgün Marmara)
61 … Zamanın Ruhu (Züleyha Topçu)
62 … Söyleşi: İnternette Feminist Yaklaşımlar (Aslı Zengin)
64 … Heey Nigger Sen Ne Zaman Kadın Düşmanı Oldun? (Selen Vargün)
66 … Gerilla Kızlar İstanbul’da (Ülkü Özakın)
67 … Nezaket’in “3 Hali” (Sema Aslan)
69 … Şiir: Binyediyüzseksendokuz Şiir (Emily Dickinson)
70 … Kitaplık
72 … Görünür Olma Feryadı (Karin Karakaşlı)

• Sayı 2
3… Amargi’den
Bunları Konuştuk

indeks

4… Çubukçu’ya Yalnız Değilsin Mesajı
5… Toplantıdan Sonra Kadın Örgütlerinin Çubukçu’ya İlettikleri Mektup
6… Başbakanın Samimiyeti Sınavdan Geçecek
Ana, Baba, Bacı, Kardaş, “Hakkımızı Helal Etmiyoruz”
Tarihe Not Düşmek: Kadın Maden Mühendisi Huriye Güney
7… DDK: İş Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığı Var
Kadınlar Everest’i Aştı
Özkök ve Coşkun’un Kadınlık Durumuyla Köşe Kapmacası
İslam Dünyasının Feministleri İstanbul’daydı
8… Mahkeme de “Soyadı Ayrımcılıktır” dedi
Dilde ve Dinde Ayrımcılık Zihniyette Çözülür
AB’nin Kadına Vaadi: Bir Yoksulluk, Bir İşsizlik
9… Medyada Kadın: Haberleri Kim Yapıyor?
Kadın Muhtara Kadın Polisten Şiddet
10… Feministler Adına da Teşekkürler (Filiz Koçali)
12… “Mekruh Kadınlar Mezarlığı”nda Yer Kalmadı (Gamze Göker)
15… Ülker Sokak’tan Eryaman’a (Yasemin Öz)
Dosya: Militarizm Deyince
18… Masri: Lübnan Suriye ve İran’ı Sıkıştırmak İçin Yok Edilmeye
Çalışılıyor (Talin Suciyan)
20… Kayıp Annelerinin Şiddete Tanıklığı (Meltem Ahıska)
23… İmkânsızdan da İmkânsız (Zeynep Direk)
25… Asker Türkleri ve Onların Asker Kardeşlerini Kim
Doğuruyor? (Ayşe Gül Altınay)
27… Feminizme ve Anti-Militarizme İhtiyacımız Var (Pınar Selek)
30… Güvenliğin Yönetimi Sivil, Ancak Demokratik Olmalı (Ümit Cizre)
34… İktidar Kardeşliği: Militarizm ve Cinsiyetçilik (İnci Ağlagül)
Söyleşi
36… “Evet, Askerlik Yapmıyoruz, Ama Vicdani Redciyiz” (Nilgün Yurdalan)
38… Kadınlık ve Vicdani Red Üzerine Notlar (Esra Gedik)
42… Güçlü Ailenin Hayali (Nükhet Sirman)
44… Kadınlar ve Militarizm (Colleen Burke)
47… Ordunun “Vatansever” Kadınları (Mahinur Taş)
50… Sanat Tarihinde Kahraman Erkek Estetiği (Gülru Çakmak)
53… Önüm, Arkam, Sağım, Solum Milliyetçilik (Karin Karakaşlı)
55… Özgürlükçü Güvenlik ya da Güvenlik Özgürlüğü Üzerine
(Evren Balta Paker)
58… Penis İdeolojisi: Militarizm (Dilşa Deniz)
60… Rakibi Rapt Eyle, Yaylalar Yaylalar (Gayal Tekin)
62… “Herkes Köpeğini Vursun!” (Sevilay Çelenk)
65… 1920’lerden Bugüne Türkiye’de İlkokul Ders Kitapları (Tuba Kancı)
68… Farklılıklarımızı Görmeye İhtiyacımız Var (Melek Göregenli)
Zamanın Ruhu
70… 90-60-90 Vücudum Var (Züleyha Topçu)
72… Buralardan Sadece Rodin mi Geçti? (Pınar Selek)
75… Avrupa Birliği ve Eşitlik Politikaları: Çetrefil Bir Yol (Selma Acuner)
80… Feminist Bir Adalet Anlayışı Olabilir mi? (Filiz Kerestecioğlu)
Bunları Yaşadık
82… Cinsel ve Bedensel Haklar Açısından BM HIV/AİDS Özel
Toplantısı (Pınar İlkkaracan, Evre Kaynak)
84… Resmi İdeolojiyle Hesaplaşan Bir Feminizm İçin… (Filiz Karakuş)
86… Platformlar, Ama Nasıl? (Berivan Kum)
88… Eyleme Güvenmek (Aksu Bora)
91… Pınar’ın Davası (Perihan Mağden)
92… Kadın Kurultayına Güzelleme… Ne Kadınlar Sevdim, Vardılar
(Ayşe Durukan)
93… Ve Fuhuş Konferansı Yapıldı (Aslı Zengin)
94… Eşcinsel, Biseksüel Kadınların Örgütlülük Sorunları (KaosGL’li
ve LAMBDA’lı Kadınlar)
96… Kadın-Erkek İlişkilerinin ve Cinselliğin Sunumu (Gül Yaşartürk)
Kitaplık
100… Nesnelliğin Ağırlığını Tanımaya Bir Çağrı (Aksu Bora)
101… Manevralar: Militarizmi Gören Var mı? (Meltem Sanlav)
Film
102… Karanlıkta Diyaloglar (Nesrin Cavadzade)
103… Kadınlar Gerçek Latife’yi Sevdi (İpek Çalışlar)
104… Sonralar (Füruğ Ferruhzad)
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• Sayı 1
3 … Amargi’den
4 … Neden Feminist Dergi?
8 … Bunları Konuştuk (Haz. Ayşe Durukan)
Dosya: Başörtüsü mü, Açıklık mı, Özgürlük mü?
16 … Başörtüsü Yasağı Üzerine (Zeynep Direk)
19 … Türkiye’nin Kamusunda Endişe (Nükhet Sirman)
22 … Zenciler Birbirine Benzemez (Aksu Bora)
24 … Siyasal Simge Kalmadı, Rol Modeli Verelim mi? (Hidayet Tuksal)
29 … Bir Ayrımcılık Meselesi Olarak “Başörtüsü” (Melek Göregenli)
32 … Söyleşi: Yıldız Ramazanoğlu (Pınar Selek)
36 … Söyleşi: Seyran Ateş (Müjgan Arpat)
38 … Orada Bir Fark Var Uzakta (Mı)? (Dicle Koğacıoğlu)
41 … Basında “Türban” Panoraması (Ülkü Özakın)
42 … Hangi Kadın, Kaçıncı Dünya? (Nazlı Ökten)
46 … Kemalist Babanın Çağdaş Kızı: Kafasının İçinde ve Dışında
(Gülru Çakmak)
51 … Televizyona Yansıyan Kadınlık İdeali: Ataerkil Bir Tahakküm
Aracı Olarak Namus (Leyla Şimşek)
54 … Siyasette Kadının Sembolleşmesi (Fatma Nevin Vargün)
56 … Kadın ve İslam: Türban Medine’ye İniyor (Fatima Mernissi)
59 … Karikatür (Ramize Erer)
60 … Filmmor: Sinemanın Kadınlarından Kadınların Sinemasına
(Melek Özman)
62 … Farklılıklarımızı Yok Etmeden Ortak Mücadele Mümkün Mü?
(Nilgün Yurdalan)
64 … Hannah Arendt Neden Feminist Olmadı? (Nilgün Toker)
68 … Zamanın Ruhu (Züleyha Topçu)
70 … Yerel Siyasette Kadınlar Üzerine (İlknur Üstün)
72 … Güneyde Kadın Politikası (Leyla Uyar)
74 … Kitaplık
76 … Germane Tillion “Kuzenler Cumhuriyeti”ni Anlatıyor (Aksu Bora)
78 … Toplumsal Cinsiyeti Gözeten İstatistik ve Bütçeleme (Ayşe Durukan)

78 indeks

Amargi Dergi Yazar İndeksi
Mart 2006-Aralık 2010
Hazırlayanlar: Selda Tuncer, Meral Akbaş
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... Sayı 5, s. 19
• Muktedir Olmak, İktidar Olmak: Devlet-Sivil Toplum İlişkisi ...
Sayı 4, s. 24
• Yerel Siyasette Kadınlar Üzerine ... Sayı 1, s. 70

N. Gamze TOKSOY
• Biz Kadınlar Barış Noktasından Sesleniyoruz (B. Acar ile birlikte)
... Sayı 16, s. 81
• Çok Karmaşık İş: Acıyı Fotoğraflamak ... Sayı 9, s. 66
Züleyha TOPÇU
• Anne Milleti ... Sayı 5, s. 69
• Alçaklıkla Empati ... Sayı 4, s. 61
• Sermayem Derdimdir Servetim Ahım ... Sayı 3, s. 61
• 90-60-90 Vücudum Var...Sayı 2, s. 70
• Zamanın Ruhu ... Sayı 1, s. 68
Zehra TOSUN
• Cinsel Şiddete Karşı Acil Olarak Neler Yapılmalı? ... Sayı 14, s. 17
• Kadın Ticaretiyle Mücadele ... Sayı 12, s. 34
Ayşegül TÖZÖREN
• Haptan Hazza 50 Yıl (Y. Yasin ile birlikte) ... Sayı 17, s. 8
Saime TUĞRUL
• Hafıza Mekânı Olarak Beden ... Sayı 19, s. 23
Hidayet TUKSAL
• Siyasal Simge Kalmadı, Rol Modeli Verelim Mi? ... Sayı 1, s. 24
Deniz TUNA
• Bir Kadın Banka Çalışanının Kriz Günlüğü ... Sayı 13, s. 31
Selda TUNCER
• Zamanı Tarih Haline Getirmek İçin… ... Sayı 19, s. 6
• Aramızdaki En Kısa Mesafe ... Sayı 17, s. 38
• Bir Duruşma Salonundan Notlar: Bu Mücadele Bizim!!! ... Sayı 15, s. 59
• Bir Duruşma Salonundan Notlar ... Sayı 14, s. 49
• Feministiz Biz, Feminist (B)iz… (Y. Akis ile birlikte) ... Sayı 13, s. 58
Perihan TUNÇBİLEK
• Mektubunuz Var: Ölüm İçime Doğdu ... Sayı 13, s. 72
Sevilay UĞUR
• Az Bile Demişiz… (G. Balcı ve A. Hacıoğlu ile birlikte) ... Sayı 6, s. 67
Filiz UĞUZ
• Farklılıklarımızla Birlikte Feminist Politika ... Sayı 16, s. 15
Selda USTABAŞ
• Kutu Kutu Pense, Selin, Nuray’ı Öperse ... Sayı 17, s. 52
• Bir Kadınlık Kategorisi Olarak Annelik ... Sayı 15, s. 43
• Yok Sayılan Kimlikler ... Sayı 8, s. 58
Leyla UYAR
• Söyleşi: Yeniden Çabalamak İstiyorum ... Sayı 4, s. 61
• Güneyde Kadın Politikası ... Sayı 1, s. 72
Sema ÜLGER
• Feminist Eleştiri Eksikliği ve Bir Kitap Üzerine ... Sayı 8, s. 69
Ferda ÜLKER
• Yine Kadınlar, Yine Vicdani Red ... Sayı 3, s. 36
Gülsen ÜLKER
• Kadınlar Barışı Neden Savunur? ... Sayı 14, s. 12

Ayfer T. ÜNSAL
• Ekmek ... Sayı 18, s. 56

Nazan ÜSTÜNDAĞ
• Siyasetsiz Yerel, Yerelsiz Siyaset ... Sayı 11, s. 24
• Sosyal Politikayı Feminist ve Muhalif Bir Siyasete Açmak ... Sayı 6, s. 43
• Toplumsallık, Şiddet ve Kadınlık İlişkisi Üzerine Bir Deneme ... Sayı 4, s. 18
• Türkiye’de Projecilik Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme ... Sayı 3, s. 23
Işıl VAHİP
• Psikanalitik Bakış Açısıyla Aile İçi Şiddet ... Sayı 4, s. 33
Banu VARDAR
• Bireyler, Sistemler ve Bilim ... Sayı 18, s. 72
Fatma Nevin VARGÜN
• Mutsuz Kadınlar ... Sayı 18, s. 71
• Eşyalar Dile Gelse ... Sayı 17, s. 88
• Kadın Kadının Kurdu mudur? ... Sayı 16, s. 35
• Kürt Kadın Hareketi ve Politikalar ... Sayı 14, s. 04
• Kadınların Yaşam Alanlarında Olmak: Bir Muhtar Seçimi
Deneyimi ... Sayı 13, s. 43
• Esas Siyaset, Bir Kez Daha Erkeklere Teslim ... Sayı 12, s. 56
• Sevdim… Bir Genç Kadını… ... Sayı 10, s. 44
• Hatırla Sevgili ... Sayı 9, s. 60
• Savaş ve Barış Geriliminde Kadınlar ... Sayı 4, s. 26
• Siyasette Kadının Sembolleşmesi ... Sayı 1, s. 54
Selen VARGÜN
• Transdünya ... Sayı 17, s. 59
• Yemekkolik Olan Politiktir ... Sayı 8, s. 80
• Ne Kadınlar Sevdim ... Sayı 5, s. 74
• Heey Nigger Sen Ne Zaman Kadın Düşmanı Oldun? ... Sayı 3, s. 64
Zeynep VAROL
• Çapa’da Kadınlar Direniyor (C. Öztürk ve L. Nacak ile birlikte)
... Sayı 11, s. 12
Halide VELİOĞLU
•Hırvatistan’da “Kadın ve Politika Toplantısı” ... Sayı 6, s. 72
Nazan YALÇIN
• Şırnak’ta Kadın Olmak ... Sayı 19, s. 80
Zelal YALÇIN
• Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı (Ü. Taylı ile birlikte) ...
Sayı 6, s. 49
• Hayat Artık Bir Proje mi? ... Sayı 3, s. 32
Selvin YALTIR
• Pedofiliyi mi Tartışıyorsunuz? Siz Sıyırmışsınız ... Sayı 9, s. 76
Yeşim YASİN
• Haptan Hazza 50 Yıl (A. Tözören ile birlikte) ... Sayı 17, s. 8
• Kumdan Gaz Odalar, Kot Taşlama İşçilerinde Bir Meslek
Hastalığı Olarak Silikozis ... Sayı 11, s. 14
Gül YAŞARTÜRK
• Handan İpekçi: Kadın Yönetmen Olmanın Farkı ... Sayı 8, s. 75
• Kadın-Erkek İlişkilerinin ve Cinselliğin Sunumu...Sayı 2, s. 96

indeks

Ebru YILDIRIM
• SDP’de Cinsel Taciz (G. Pusatlıoğlu ile birlikte) ... Sayı 7, s. 7
Nurşen YILDIRIM
• Soruyoruz Neden? ... Sayı 14, s. 58
• Yasa Çıktı Ama Bizim İtirazımız Devam Ediyor ... Sayı 9, s. 37
Emek Ayşe YILDIZ
• Genç Feministler Ne Diyor? (B. Acar, E. A. Yıldız, F. Eralp ile
birlikte) ... Sayı 16, s. 10
Reyhan YILDIZ
• Şehir Düştü: Zavallı Sözcükler, Yeterli Değilsiniz! ... Sayı 9, s. 80
• Dünya Ateşe Dönerse… Savaşı Sarıkamış Üzerinden Okumak…
... Sayı 8, s. 70
Selen Lermioğlu YILMAZ
• Egemenlik Tahtları Sallandıkça, Ahlak Sopaları Kalkıyor (A. Sayın
ile birlikte) ... Sayı 9, s. 24
Nilgün YURDALAN
• Kadriye Bakırcı ile Görüşme: Çalışma Hayatında Cinsel Taciz ...
Sayı 14, s. 25
• Nasıl Etkileniyoruz? (S. Aslan ile birlikte) ... Sayı 13, s. 28
• Seks İşçileri Sendikalarını Kuruyor: Kırmızı Şemsiye Sendikası ... Sayı 11, s. 53
• Beraberliği Sınıyoruz: Ayşegül Devecioğlu’yla Söyleşi ... Sayı 10, s. 74
• Desa Direnişçisi Emine Arslan: “Gece 10’da Evde Olalım…” ... Sayı 10, s. 53
• Komşum ... Sayı 10, s. 37
• Yeni Yasa En Çok Kadınları Vuracak: Sevgi Göğçe Söyleşisi ... Sayı 8, s. 30
• Biz Kadınlar Neşe’nin Yanındayız ... Sayı 7, s. 13
• Söyleşi: Saliha Ermez ile Çalınmış Hayatlar ... Sayı 6, s. 59
• Farklılıklarımızı Yok Etmeden Ortak Mücadele Mümkün mü? ... Sayı 1, s. 62
• “Evet, Askerlik Yapmıyoruz Ama Vicdani Redciyiz”, Ferda
Ülker’le Söyleşi ... Sayı 2, s. 36
Leman YURTSEVER
• Neden Cumartesi, Neden Anneler? ... Sayı 13, s. 13
Hatice YURTTAŞ
• Kristeva Konferansı Ardından Dişi Özne Üzerine ... Sayı 18, s. 94
Yelda YÜCEL
• Küresel Kriz, Sonrası ve Toplumsal Hareketler Üzerine ... Sayı 12, s. 9
İlknur YÜKSEL
• Bir Kadın Yoksulluğu Çalışmasının Ardından İzlenimler (F.
Kardam ile birlikte) ... Sayı 6, s. 29

AMARGİ
3 Aylık Feminist Dergi
ESKİ SAYILARDAN EDİNMEK İÇİN
İlk 14 sayı için dergi başına 3.5 lira,
sonraki sayılar için dergi başına 7 lira
yatırmanız yeterli. Tabii adres bilgilerinizi
de yollamalısınız
amargidergi@yahoo.com

ASLINDA EN İYİSİ ABONE OLMAK
Yıllık yurt içi abonelik ücreti: 35 TL
Yurt İçi Abonelik İçin:
İŞ BANKASI AKAY ŞB.
HESAP NO: 4201 1077672
HESAP SAHİBİ: FATMA NEVİN VARGÜN AMARGİ
IBAN NO: TR 92 0006 4000 0014 2011 0776 72

Seda YÜKSEL
• Anneler ve Kızlar: Bürokratlar ve İsyancılar ... Sayı 15, s. 44
Takuhi Tovmasyan ZAMAN
•Tatlı Yayamın Tatlısı ... Sayı 18, s. 57
Franziska ZEITLER
• ‘Irksallaştırıcı’ Talebe Cevap Olarak Seks Sektörüne Göç .. Sayı 12, s. 40
• Orospu Hareketi: Orospular Birlikte Direniyor ... Sayı 12, s. 44
Aslı ZENGİN
• HIV-Aids’ten ve Önyargılardan Korunmak… ... Sayı 18, s. 94
• Şiddetin Şirretle Ortaklığı ... Sayı 12, s. 32
• Devletin Cinsel Kıyısı: Kayıtlı / Kayıtsız Fuhuş Mekânları Üzerine
Bir Yazı ... Sayı 11, s. 55
• Söyleşi: İnternette Feminist Yaklaşımlar ... Sayı 3, s. 62
• Ve Fuhuş Konferansı Yapıldı ... Sayı 2, s. 93
Nilüfer ZENGİN
• Eflatun Koza: Herkesin Yalnızca Bir Kendisi mi Vardır? ... Sayı 15, s. 85
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Yıllık yurt dışı abonelik ücreti 30 Euro
Yurt Dışı Abonelik için:
İŞ BANKASI AKAY ŞB.
HESAP NO: 4201 0581706
HESAP SAHİBİ: FATMA NEVİN VARGÜN
IBAN NO: TR 92 0006 4000 0024 2010 5817 06
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