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Merhaba,
Üç aylık dergi olmanın en zor tarafı, Türkiye gibi gündemin inanılmaz bir
hızla değiştiği bir yerde, hep eksik, hep yarım hissetmek herhalde… Bu sayıyı
hazırlarken yine aynı telaşa düştük: Çok şey oldu, çok şey söylemek lazım ama
hepsine yetişmek ne mümkün!.. Bu telaşı üç ayın bir dökümünü yaptığımız ve
çeşitli gelişmelere küçücük değindiğimiz “Bunları Yaşadık” köşesinde gidermeye
çalıştık… Bu köşeyi ekibe yeni katılan iki arkadaşımız hazırladılar… Okurlarımızın
katkılarıyla çok gelişebilecek bir köşe bu, geçerken belirtmeden olmaz!
Feminist tartışmaların konusu, beklenebileceği gibi, seçimler… Dört yazının
dördü de kadınların siyasal katılımı ile ilgili.
Üç çeviri var bu sayıda: “Beyaz Kadınlar ve Dayanışmanın Ayrıcalığı”, geçtiğimiz
yıl Madrid’de yapılan Dördüncü Uluslararası İslami Feminizm Kongresinden
seçtiğimiz bir konuşma. Türkiye’de gelebildiğimiz en ileri nokta “başörtülü
kadınlar” ile “feminist kadınlar” arasında bir anlayış zemini yaratmaya çalışmakken
ve gündeme düşen en saçma sapan tartışma bu zemini tuzla buz etmeye
yeterken, başka yerlerde başka kadınlara kulak vermenin iyi olabileceğini
düşündük. Falma Fshazi’nin seks işçiliği ve göçmenliği Arnavutluk bağlamında
ele aldığı yazısını önemli bulduk. Avrupa’nın bize en yakın ama en az bildiğimiz
yüzünü feminist bir kadının kaleminden, onun kaygılarının süzgecinden okumak
istedik. Carol Adams, bir süredir düzenli bir biçimde takip etmeye çalıştığımız
ekolojik feminizm gündeminin özgül bir boyutunu, veganlığı etkili bir biçimde
tartışıyor; ilginizi çekeceğinizi umuyoruz.
Bu sayının Seyahatnamesi, yine güçlü bir kalemden, Nuran Çetao’dan. Tadını
çıkarmak için. Ayşegül Sönmez, Nilbar Güreş’in işlerinde mekânın ele alınışı
hakkında yazdı. Bize de bu yazının ışığında bakabilmek için sayfalarımıza bol bol
Nilbar Güreş çalışması yerleştirmek düştü…
İyi okumalar…
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Mevcut eril siyasal yapılanmayı güç, şiddet ve ayrımcılık
temelli pratikler üzerinden tanımlamak, bu yapılanmanın
önemli aktörlerinden olagelen siyasi partilerin bu yapıya,
örgütlenme biçimleri ve işleyişlerinde belirleyici bir rol
oynayan program ve tüzükleriyle nasıl eklemlendiği ve yine
bu belgeler aracılığıyla bu yapıyı nasıl yeniden-ürettiğini
anlamayı gerektirir. Genelde siyasal yapının bütününde,
özelde siyasi parti program ve tüzüklerinde hâkim olan
patriarkal
yapının
uzantılarını/yansımalarını/etkilerini
“toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, şiddetin farklı biçimlerinin
(fiziksel/psikolojik/yapısal), cinsiyet körlüğünün, kadınların
aşağılanmasının ve “erkekçe” olmayan varoluş hallerinin –
cinsiyet kimliklerinin – dışlanması/aşağılanması/görmezden
gelinmesi” üzerinden tespit etmek, feminist hareketin
mevcut siyasetin patriarkal yapısına karşı çıkışında sözünü
genişleten bir yerde durur. Bu nedenledir ki, bugüne kadar
kapsamlı bir şekilde raporlanmayan siyasi parti belgelerinin
feminist perspektif üzerinden değerlendirilmesi bir
başlangıç adımıdır.
Bu doğrultuda, bu yazıda, Ka-Der Ankara Şubesinin bir
grup feminist akademik ve aktivistle birlikte yürüttüğü, 14
partinin (AKP, BBP, BDP, CHP, DP, EDP, EMEP, HAS
Parti, İP, LDP, MHP, ÖDP, TKP, Yeşiller Partisi) program

ve tüzüklerinin analizi çalışmasını “Cinsiyet körlüğü,
feminist enjeksiyon ve feminist kopyala-yapıştır” başlıkları
altında sınıflayarak anlatmaya çalışacağım.
1. “Kadın düşmanı”- kadını aşağılayan, ikincilleştiren,
karar alma potansiyelinin açığa çıkmasını engelleyen
- söylemi de besleyen cinsiyet körlüğü (AKP, BBP,
Has Parti, LDP, İP, MHP, TKP)
Bu kategori altında muhafazakâr (eğilimli) partilerin
programlarında cinsiyet körlüğü, birincil olarak heteroseksist ve patriarkal bir yapı üzerinden okunabilecek olan
aile kurumunun korunmasına yönelik ifadelerde karşımıza
çıkmaktadır. Eşcinsel ve biseksüel birliktelikleri dışlayan/
görmezden gelen, kadının ev içinde yeniden üretim
aracı olarak tanımlanmasına ve kadına yönelik geleneksel
aile içi rollerin meşrulaştırılmasına dayanak sağlayan
bu ifadeler “genel ahlâk kurallarına riayet edilmesi”
vurgusuna eklemlendiğinde kadınlar, patriarkal aile yapısı içerisinden annelik rolüne referansla ve sahiplenici
bir söylem üzerinden, “kadınlarımız” başlığı altında ele
alınmaktadırlar.
İkincil olarak, bu partilerin programlarındaki eşitlik,
doğrudan kadınların cinsiyetlerinden soyundurulmaları ve/
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ya da cinsiyetlerine sıkıştırılmaları üzerinden “kadın”ı tekil
ve dolayısıyla homojen bir kimlikle tanımlayan; yani farklı
kadınlık hallerini görmezden gelen/dışlayan ve “eşit olma”
durumunu biyolojik iki cinsiyet olarak kadın ve erkeğin
eşitliğine indirgeyen eril yaklaşımın dışavurumu olarak
nitelendirebileceğimiz, “fırsat eşitliği” ve/ya da “yasa
önünde eşitlik” durumuna referansla anlaşılmaktadır. Bu
durum; kadın hakları eksenindeki önemli taleplerden olan
pozitif ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini
kategorik olarak dışlamaktadır.
Son olarak, varoluşunu milliyetçi, militarist ve eril dil ve
yaklaşım üzerinden sürdüren “sol (eğilimli)” partilerde
cinsiyet körlüğü, kadınlara yüklenen ve ekonomik,
toplumsal ve siyasal eşitsizliklere yol açan toplumsal
cinsiyet rollerinin kapitalist yapılanmanın – eril pratikler
ve patriarkal yapıdan bağımsız olarak – bir sonucu olarak
alınmasında ve kapitalizm eleştirisine masedilmesinde
karşımıza çıkmaktadır. Yanı sıra, bu gruptaki partilerin
söylemlerindeki vesayetçi siyaset anlayışının altını çizmek
oldukça önemli. Şöyle ki, “kadın hareketine önderlik”
etmek üzerinden açığa çıkan gizil hiyerarşik yaklaşım,
patriarkal siyaset anlayışının ve pratiğinin en somut örneği
olarak partiler dışında kalan kadın hareketi unsurlarının
dışarılanması
ve
ikincilleştirilmelerini
beraberinde
getirmektedir ki, bu, tam da eril “özgürleştirme” ve
dolayısıyla “nesneleştirme” temayülüne referans verir.
2. Feminist enjeksiyon (BDP, EDP, ÖDP, Yeşiller Partisi)
Bu grup içerisindeki partilerin program ve tüzüklerinde
kadın hareketinin içerisinden dile getirilen pek çok talebe
- toplumsal cinsiyet kotası, cinsel taciz, aile içi şiddet gibi
durumlarda işletilen parti içi disiplin mekanizması, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik politikaların
üretileceği taahhüdü gibi – ve/ ya da feminist ilkelerin büyük
bir kısmına rastlamakla birlikte, bizatihi bu belgelerde
patriarkal yapının izlerinin devam ettiğini söylemek mümkün.
Örneğin BDP Program ve Tüzük’ünde, kadınlara yönelik
ayrımcılıkla mücadele sık sık tekrarlanmaktadır. Cinsiyetler
arası eşitliğin ancak farklılıkların gözetilmesiyle sağlanacağı,
fiilî eşitlik sağlanana kadar olumlu ayrımcılık politikalarının
eşitlik politikasının bir gereği olarak uygulanması gerektiği,
patriarkal yapıyla militarizm ve milliyetçilik arasında bağ
kurulması, cinsiyetler arası eşitsizlik ve ayrımcılığın her türlü
eşitsizlik biçimine kaynaklık ettiği vurgusu, demokratikleşme
ve özgürleşme süreçlerinin kadının siyasal ve toplumsal
hayata aktif katılımı ve özgürleşmesiyle mümkün olduğunun
söylenmesi parti belgelerinde feminizmle kurulan yatay
ilişkiyi gösteriyor. Öte yandan, Program’da “Aile ve
Sosyal Hizmetler” başlığı altında, “Türkiye’de tarımın
hızla çözülmesi, şehirleşme, göç, işsizlik ve yoksullaşma
gibi olgular karşısında aile önemli bir değişim geçirmiş,
kuşaklararası ve cinsiyetler arası bir dayanışma alanı olarak
eşgüdüm işlevini yerine getirmekte zorlanmaya başlamıştır”
yönünde yapılan tespit ve patriarkal değerler üzerine kurulu
aile yapısını cinsiyetler arası dayanışmanın bir zamanlar var
olduğu bir kurum olarak düşünmek Program’da yer alan
“feminist” yaklaşımla çelişkiye düşüyor.
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EDP’nin Tüzüğü ve Programatik Belgesi, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin Sol siyaset perspektifine eklemlendiği belgelerdir.
Parti’nin Programatik Belgesi’nde evrensel insan hakları
metinlerinin Sol siyaset dili içerisine yerleştirildiği bir
taahhütler bütününe ulaşmak mümkün. Öte yandan
belgeler, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesiyle homofobik
duruşla eşitsizlikçi, anti-feminist söylem arasındaki içiçe
geçişi göz ardı eden bir yerde durmaktadır. Tüzük’te yer
alan “cinsel yönelimleri… bir zenginlik olarak” (Madde
1) görüldüğünün ifade edilmesi, normun dışında olmaları
nedeniyle dışlanan varoluş hallerine tedbirli bir yaklaşımı
hatırlatmakta ve tam da yukarıda bahsedilen içiçe geçişin
üstünü örtmektedir. Bu durum ÖDP’nin tüzüğü ve
programında da mevcuttur. Sosyalist feminizmin izlerini
taşıyan ÖDP parti belgeleri, hane-içi yaşamdan, sosyoekonomik alana ve politikaya kadar uzanan bir çizgide
tutarlı bir şekilde kadınlara yönelik ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına yönelik politika önerilerine yer vermiştir.
Ancak, bu politika önerilerinin ortak noktası “kadın-erkek
eşitliği” üzerinden kurulmuştur.
3. Feminist “kopyala-yapıştır” (CHP, DP, EMEP)
Bu grupta yer alan partilerde kadın hareketinin içinden çıkan
pek çok söylem ve politika önerilerini “kopyala-yapıştır”
tarzında görmek mümkün. Belgelerin kimi yerlerinde
kadın-erkek eşitliği ve/ya da toplumsal cinsiyet eşitliği
temasına rastlanırken patriarkal yapılanmadan türeyen ve
bu yapılanmayı besleyen kimi temaların yerleşik eril dilden
vazgeçilmeyerek sıklıkla vurgulanması, “feminist” taleplerin
silikleşmesine neden olduğu söylenebilir.
CHP özelinde, Program’da, kadın hakları savunuculuğu
açısından ulus-aşırı öneme sahip belgelere referans
verilmektedir (ör. Pekin+5; CEDAW). Yanı sıra, yine
Program’da, “cinsiyet eşitliği” partinin öncelikler listesinde
ayrı bir başlık olarak yer almaktadır. Ancak, Program’ın
diğer kısımlarında, cinsiyet eşitliğinin ayrı bir başlık olarak
alınmasıyla çelişen (eril) yaklaşımın işaretlerini görmek
mümkün. Şöyle ki, Program’da, kadın-erkek eşitliğinden
“Laiklik” ilkesi ve partinin öncelikleri arasında belirlenen
demokrasi başlığı altında “eğitim ve kültür yoluyla kadının
özgürleştirilmesi” çerçevesinde bahsediliyor. Diğer bir
ifadeyle, kadınlık durumu “kadın”ın tekil ve homojen bir
kimlikle tanımlanmasına ve kadınlara edilgenlik yüklenerek
“eğitilerek özgürleştirilecek” bir hale referansla
anlaşılıyor. Dahası, yine Parti’nin öncelikleri arasında
belirlenen “insan hakları” başlığı altında “kadınların
hakları”ndan bahsedilmiyor. Yukarıdaki maddeyle birlikte
okunduğunda, burada, kadınların öznelik hallerinin baştan
reddedildiği sonucuna varılabilir. Son olarak, eril değerlerin
devamına parçalı da olsa eklemlenmeye çalışılan “kadın
dostu” retoriği, CHP’nin çalışma yaşamıyla ilgili önerdiği
düzenleme, “… en az 100 işçi çalıştırılan yerlerde devletin
de desteğiyle kreş kurma zorunluluğu[nun] getirileceği”
üzerinden karşımıza çıkıyor.
DP Programı’nın hem kendi içerisinde hem de Tüzük’le
sürekli bir çelişki halinde olduğunu söylemek mümkün.
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Parti Programı’nda kadın hareketinin içerisinden dile
getirilen pek çok talebe rastlamak mümkünken, Tüzük’te
cinsiyet eşitliği teması tamamen göz ardı edilmektedir.
Program’da en fazla göze çarpan çelişki, bir taraftan
kadınların “siyasal ve eğitim hakları olmak üzere hak
ve özgürlüklerinden yeterince yararlanamadıklarının
bilincinde” olunduğuna vurgu yapılırken diğer taraftan
kadınların “insan” statüsüne kavuşmalarının Cumhuriyet
rejimiyle hâlihazırda sağlandığının altının çizilmesidir.
Burada – ve Parti belgelerinin genelinde – gözlemlenen,
ataerkil siyasal dilin yeniden üretiliyor olmasıdır. Örneklere
devam edersek; Program’da Eşitlik Çerçeve Yasası’nın
hayata geçirilmesine, “Kadın-Erkek Eşitliği Konusunda
Temel İlkelerimiz” başlığında altı çizilen “sonuçlarda
eşitlik” kavramına, kadınların sorunlarının bütünlükçü
bakış açısıyla ele alınmasına, kadın-erkek eşitliğinin tüm
politika alanlarının ana ekseni olarak tanımlanmasına,
toplumdaki farklı kadınlık hallerinin ve bunların yarattığı
farklı sorunların göz önünde bulundurulduğuna, kadınerkek eşitliği politikalarının farklılıkları gözeterek
oluşturulacağına yapılan vurgu kadın hareketinin içinden
çıkan bir dile sahiptir. Ayrıca, DP, “Medeni Kanun, Ceza
Kanunu, İş Kanunu, Nüfus Planlaması Kanunu, Ailenin
Korunmasına Dair Kanun başta olmak üzere tüm yasal
düzenlemeleri kadın kuruluşlarının taleplerini göz önünde
bulundurarak toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle
gerçekleştirecektir” gibi önemli bir maddeyi Programı’na
dâhil etmiştir. Ancak, eril dil sürçmeleri kendisini ilk olarak
Program’daki “Güçlü Aile” başlığı –bu başlık altında “güçlü
aile güçlü Türkiye” sloganı bulunmaktadır- kapsamında
aileyi, “bireysel ve toplumsal değerler sisteminin başlangıcı
ve kaynağıdır” şeklinde tanımlaması ve yaşlı bakımını “aile
büyüklerinin aile ortamı içinde kalmasının sağlanması”
vurgusuyla kamu hizmeti kapsamından çıkarıp bireysel/
ailevi sorumluluk olarak sunması üzerinden karşımıza
çıkmaktadır. Ayrıca DP, Programı’nda “Türkiye’de
yaşayan herkesin ... cinsel yönelimine ... bakılmaksızın
eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olacağı bir düzeni
meydana getirmeyi” taahhüt etmektedir. Genel, patriarkal
ahlâk kurallarını ve aile kurumunu korurken cinsel yönelim
ve cinsiyet kimliği ayrımcılığından uzak durmayı taahhüt
etmek birbiriyle çelişen yaklaşımlardır.

yerleşik patriarkal anlayışın bir işaretidir. EMEP’in politika
önerileri ve vaatleri arasında, “Kadın cinsine erkek
karşısında tam hak eşitliği sağlanaca”ğı; “Kadının toplumsal
ve politik hayata katılımı[nın] her yönden desteklenece”ği;
“Kadın bedeninin meta olarak kullanılması[nın] ve kadının
cinsel aşağılanması[nın] önlenece”ği; “Kadın emeğinin,
erkek emeği ile eşitliği[nin] sağlanaca”ğı; “Çalışan kadına
doğum öncesi ve sonrası yeterli süreyle izin verilece”ği,
“işyerlerinde çocuk bakım odaları, semt ve mahallelerde
ücretsiz kreş ve anaokulları açılaca”ğı; “parasız genel sağlık
ve yaşlılık bakım sigortası hakkı tanınaca”ğı bulunmaktadır.
Bu önerilerde, Marksist feminist izleri görmek mümkün.
Öte yandan, bu izlerin Parti Tüzüğü’nde, partinin iç
işleyişinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin es geçilmesiyle
karşılık bulmadığını söylemek gerekmektedir. Aynı politika
önerileri sıralamasında, kadınların “kadın sağlığına zararlı
işlerde çalıştırılması[nın] yasaklanaca”ğı; “ev kadınına doğum ve çocuk bakım yardımı yapılaca”ğı yönündeki vaatler
genelde feminist perspektifin, özelde toplumsal cinsiyet
eşitliğinin özümsenmemiş olduğunun göstergesidir. Diğer
bir ifadeyle, özellikle bu iki politika önerisi, kadınların
çalışma haklarının gerçekleştirilmesi önünde hâlihazırda
bir engel olarak duran yasakçı zihniyeti yeniden üretmekle
sadece toplumsal cinsiyet körlüğüne işaret etmesi açısından
değil aynı zamanda, kadın-erkek eşitsizliğine mahal verme
potansiyeli açısından sorunludur. Ek olarak, Parti’nin
benimsemeye çıktığı Marksist söylemle çelişmektedir.

EMEP’in belgelerinde, Marksist feminizmin işaretlerini
görmek mümkün. Ancak, bu etkilenme sadece parçalı
bir “kopyala-yapıştır” şeklinde kalıyor. Özellikle, Parti
Programı’nda Marksist feminizmle taban tabana zıt
olduğu söylenebilecek ifadelere ve politika önerilerine
rastlamak mümkün. Parti belgelerinde işaret edilen
“Kadın” öznenin “emekçi” kadın(lar) olduklarının altının
çizilmesi gerekmektedir. Bu durum, Parti’nin, patriarkal
düzenin bir özelliği olan, kadınların ikincilleştirilmesi
uygulamasının sınıfları kesen doğasını göz ardı ettiğini
göstermektedir. Kadınların kurtuluşu doğrudan işçilerin
kurtuluşuna bağlanmakla söz konusu ikincilleştirme
derinleştirilmektedir. Parti Programı’nda, kadınlar ve
genç kızlar arasında yapılan ayrım, yine, Parti söylemine

1. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Ankara Şubesi (Ka-Der Ankara) Eylül 2010 – Nisan
2011 döneminde feminist aktivist ve akademiklerden
oluşan bir İnceleme Komitesi’yle birlikte siyasi partilerin
program ve tüzüklerini feminist perspektiften inceleme
çalışmasına başladı. Bu yazı, İnceleme Komitesi’nin hazırladığı rapordan ve Simten Coşar’ın bu raporun kadın ve
LGBT örgütleri ile incelenen partilerin Kadın Kolları’yla
paylaşıldığı 29 Mart 2011’de yapılan toplantı için hazırladığı
sunumdan alıntılar yapılarak yazılmıştır.

Sonuç olarak, incelenen 14 partinin program ve
tüzüklerinde farklı biçimlerde ve düzeylerde de olsa
patriarkal siyasal yapının uzantılarını/yansımalarını/
etkilerini görmek mümkün. Parti belgelerinde yer alan
“feminist” söylemlerin kimi dönemlerde parti içerisinde
yer alan feminist kadınlarca hazırlandığının altına çizmek
gerekiyor. Ancak, bu ifadelerin siyasi partilerin eril yapısı
göz önüne alındığında siyasi partilerce içselleştirilemediği
gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinin siyasi partilerce ana
politika ekseni altında tanımlanması, mevcut siyasetin patriarkal yapısı altında oldukça zor görünüyor.
Notlar

2. Bu yazı öncesinde ve yazıya son halini verme aşamasında
fikir ve önerileriyle bana destek olan Simten Coşar’a çok
teşekkür ederim.
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Geçenlerde ders çıkışında bir kadın öğrencimle sohbet
ederken okulun ilk haftalarında bana nasıl davranacağını,
benimle nasıl konuşacağını bilemediğinden bahsetti. Ben
de dönem başlarında herkes haftalık makalelerini okusun
diye zaman zaman korkutucu bir kimliğe büründüğümü
bildiğimden “Eyvah şu okuma meselesi mi?” dedim.
Derslere hazırlıklı gelen ve tartışmalara katılan öğrencim
cevapladı: “Alâkası yok hocam, kadın olduğunuzdan.”
Hayda... Hayatta kadın olduğum için karşılaştığım çeşitli
önyargılar olmuştu da, ilk defa bir öğrencim, hele de kadın
bir öğrencim benden kadın olduğum için korkuyordu.
Şaşkınlığımı fark edince hemen ekledi: “Hocam bizim okulda
ya asistanlar ya da bize destek veren ablalar kadın, bir kadın
hocam olmuştu ama onun dersinde de derse katılmıyorduk
ve çok ciddi idi... Siz ilk kadın hocam gibisiniz.” Bu açıklama
karşısında da ben ne diyeceğimi bilemedim. Gülüştük,
ayrıldık. Ve elbette ben düşünmeye başladım...
Kurumsal olanın hayatımızda ne kadar etkili olduğunu ve
sembolik gibi gelen temsili var oluşların aslında işe yarar bir
yönü olduğunu yeniden hatırladım. Ve bu hatırlayış beni uzun
zamandır içine düştüğüm çelişkiye geri döndürdü: Tamam
temsiliyet önemli de zihniyet değişmeden bu temsiliyet bizi
nasıl dönüştürebilir? Özellikle erkek egemenliğin kadınlar
tarafından da sahiplenilip uygulandığını, erkek egemenliğinin
eleştirilerini erkeklerin de yapabileceğini savunan biri
olarak kendimle de çelişiyordum tek başına temsiliyeti
hesaba katınca... Gene de, öğrencimle olan diyalog bana bir
kere daha bu temsil meselesinin önemli olduğunu hatırlattı.
Temsiliyet ve zihniyet değişimini eş zamanlı sağlamak esas
hedef; ancak, bu zamanı beklemektense adımları atıyor
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olabilmek de önemli. Kurumların, hayatımızı etkileyen
yapıların içinde var olmak, zihniyetin değişmesine alan
açmanın adımlarından.
Bu sene seçim döneminde Ka-Der için “275 Kadın”
kampanyasını hazırlarken de temsiliyet-zihniyet meselesi
üzerine haylice tartıştık. Kampanya hazırlıkları sırasında
yüzde 30’dan bir adım ileri gitmemiz gerektiğini
hissediyorduk, zira bir dönem önceki yönetim eşitlikten
bahsetmişti ve BDP gibi mecliste olan bir partide yüzde 40
kadın temsiliyeti mevcuttu. Seçim sürecinde ve sonrasında,
anayasa tartışılırken de sadece kadınları değil, farklı din,
cinsel yönelim, etnisite, sınıf ve benzeri kesimlerden
kadın ve erkeklerin katılımının sağlanabileceği pariteyi (ki
ekonomik terminoloji ile karışmaması için kadın hareketi
olarak karar verip bundan sonra galiba ‘eşit temsil’
diyebiliriz) gündeme alacağımızdan ilk anda temsiliyete
vurgu yapıp bunun milletvekillerinden taleplerimizle
desteklemeyi düşündük. Ayrıca, kadınların siyasette nasıl
algılandıkları üzerine bir araştırma yapmaya da karar
verdik. Her Ka-Der kampanyası gibi bu kampanyanın
da destekleyeni, olumlu ve olumsuz yönde eleştireni
oldu. Kadınların seçim listelerindeki sayısı ise kampanya
hedeflerinin altında. Listelerde seçilebilir yerlerdeki
kadınların oranı yüzde 14 ile yüzde 20 arasında değişiyor.
Bu oran şimdiye kadar meclisin en yüksek oranı olacak
gibi görünse de, elbette tatmin edici değil.
Seçim döneminde başörtülü kadınlar da “Başörtülü aday
yoksa, oy da yok” kampanyası gerçekleştirdiler ki, o da
ilk bakışta temsili bir kampanya olarak algılansa da cinsiyet
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eşitliği bağlamında adalete yaptığı vurgu en çok da AKP
yandaşlarını rahatsız etti. Kampanya sloganındaki ‘oy
kullanmama’ fikrinden çok kampanyayı gerçekleştiren
kadınların metnindeki özgürlükçü dil merkezi sağı içerden
eleştirdiğinden bu kesimlerce rahatsız edici bulundu.
Seçim listelerinde AKP’den bir başörtülü kadın aday
olarak yer almış olsa da, gerek listenin sonunda yer alması
gerekse meclise girerse başını açabileceğini söylemesi bu
kampanyanın da hedefine ulaşamadığını gösteriyor.

“Temsiliyet ve zihniyet değişimini eş
zamanlı sağlamak esas hedef; ancak, bu
zamanı beklemektense adımları atıyor
olabilmek de önemli. Kurumların,
hayatımızı etkileyen yapıların içinde
var olmak, zihniyetin değişmesine alan
açmanın adımlarından biri…”
Bu iki kampanyanın sonucunu Ka-Der’in Konda ile
gerçekleştirdiği araştırmayla değerlendirmek istiyorum.
Aslında Konda’nın kadının siyasetteki yeriyle ilgili
araştırması kadın hareketinin, özellikle de feminist bakış
açısına sahip kadınların uzun bir dönemdir iddia ettiklerini
doğrular nitelikte. Araştırmada öne çıkan bulgulardan
birisi siyasal kutuplaşmanın temel öğesinin kadın olduğu
yönünde. Konda’ya göre Türkiye’de giderek yaşam tarzı
haline gelen laiklik ve siyasal İslam gibi kutuplaşmaların
temeli, kadının gündelik hayattaki varlığına ve rollerine
bakışla belirleniyor. Bu yönüyle, kadınların toplumsal
alanda ve karar mekanizmalarında görünür olmaları
kadınlara karşı önyargının değişmesi ve aynı zamanda
toplumun çoğulcu bir zihniyete evrilmesi için gerekli. Bunun
farkında olan statükocu siyaset veya kurumları yöneten
erkek egemen zihniyet, kadınların siyaset ve kurumlarda
olmasının nasıl bir alanı değiştireceğini bildiğinden buna
direniyorlar. Kadınların karar mekanizmalarındaki sayısal
artışıyla zihniyet değişimi hemen sağlanamayacak olsa bile,
kadınların varlığı bile davranış değişiklik süreci için oldukça
önemli. Yazının başında öğrencimin hissettiği duygu ve
davranış hali de kadınların kurumlarda farklı pozisyon
ve fonksiyonlarda yer almalarının karşılıklı davranış ve
zihniyet değiştireceğinin göstergesi.

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

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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KADINLAR,
SEÇİMLER,
EGEMEN LER
...
İLKNUR ÜSTÜN
Bir süredir siyasi partilerde çeşitli kademelerde yer
alan arkadaşlarımız, aday listeleri, seçim kampanyaları
üzerine yazmak istedim yazamadım. Huzursuzluktan,
cevapsızlıktan, daha çok da rahatsızlıktan…
Siyasi partilerin bir yerlerinde (genel başkan yardımcılığı,
parti meclisi üyeliği, kadın kolları) yer alan arkadaşlarımız
mı arttı, son dönem internetin hayatımıza getirdiği
pek çok şeyi anında duyma hali mi, yoksa sadece belli
partilere yönelik heyecandan mı bilemiyorum ama bu
seçimler öncesinde “siyasi partilerde arkadaşlarımız var”
sevinçlerine gark olduk. İşte tam da bu noktada biraz
yaptıklarımıza, olanlara bakmak ve kendi hissiyatımdan
söz etmek istiyorum. Hissiyat diyorum çünkü bu seçimler
kadın hareketinin yarattığı kadın sahnelerinin giderek
daha fazla göze göründüğü, kendini hissettirdiği bir zaman
ile kesişiyor. Bu sahneler yer yer toplumun “önemli”
kadınlarının yer aldığı biraz da fantezi sahneler. Bazıları
“yeni” kadın örgütlerinin iktidarı, gücü ardına aldığı
ve oradan uluslararası kadın örgütlerine ulaşabildikleri
ve “kadın sorunları” üzerine beş yıldızlı otellerde
konferanslar düzenleyebildikleri sahneler. Bu “yeni” tip
kadın örgütlerinin piyasaya çıkması kadın hareketinin
artık bir kıymeti olduğunun delili gibi görünüyor. Kadın
hareketinin bu yeni yoldaşları için kadın hareketi ne
anlama geliyor? Bu sahne metaforu giderek önem
kazanan kadın hareketinin temsili tartışmasının da tek
yönlü olmadığını, sadece temsilcilerin değil temsil edilenin
de ayrıştığını, ayrı tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Basit
gerçek: Toplum sadece kadın erkek olarak ayrılmıyor.
Dolayısıyla kadın hareketi içindeki ayrışmaların başka

toplumsal ayrışmaların yansımaları olduğunu ve farklı
temsiller çağıracağını biliyoruz.
Tam da şu günlerde eşit temsil’in sayıya indirgendiği bir
sözle kadınları anmak, siyasi partilerin de “işte kadın
koyduk” demesiyle yanıt buluyor. Hakikaten böyle böyle
bir süre sonra Meclis’te yüzde elliyi yakalarız. Fakat 275
kadın demek gerçekten eşit temsil mi demek?
Kadın örgütleri yıllardır memleketin dört yanında, kadınlar
için adalet, hak, hukuk, özgürlük diye bağırıyor. Evinde,
mahallesinde, şehrinde kadını da hesaba katan, gören
politika ve uygulamalardan, kadınların siyasette, siyasi
partilerde yer almasından, eşit temsilden söz ediyor. Şimdi,
kendimi bir şekilde parçası hissettiğim, öte yandan bir film
şeridi gibi gözlerimin önünden geçenlerin seyircisi olduğum
şeyler karşısında soruyorum: Kadınların siyasi partilere
girmesinden, eşit temsilden ne anlıyor, ne anlatmaya
çalışıyoruz? Kendi hesabıma siyasi partilerde, Meclis’te ve
diğer tüm sahnelerde kadın temsilcilerin çoğalmasından
memnunum. Bunu yürüttüğümüz mücadelenin bir sonucu ve ödülü olarak görüyorum. Ancak onların kadın
hareketinin temsilcileri olması tamamen ayrı bir şeydir.
Zaman zaman hissiyatımı zorlasa da rol çalmalarından da
şikayetçi değilim. Feministlerin parça bölük olsa da sözünü
kullanmaları o sözün tamamlanmasının, gereklerinin hatırlatılmasının yolunu açıyor.
Tam bu noktada yanıtlamamız gereken soruları da
not düşmek isterim: Listelerin ön sıralarına son dakika
koyulanlarla parti örgütündeki kadınlar arasında nasıl bir
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dayanışmadan söz ediyoruz? Söze “ben kesinlikle feminist
değilim” diye açıklamadan başlamayan, feminizmi “küfür”
gibi algılayanlarla nasıl bir ittifak bekliyoruz? Türkiye’de
politik mücadele yürüten kadın örgütlerini uluslararası
toplantılarda her fırsatta şikayet eden yine Türkiye’den
kadın örgütleri ile nasıl yan yana durup, “Meclis’te kadın
istiyoruz” diyeceğiz? Bunlar aday olup da seçildiklerinde
“eşit temsil dedik, oldu” mu diyeceğiz? Basına “feministler
agresiftir, bu nedenle kadın örgütü kurduk”, demeçleri
veren bir kadın örgütü ile aynı platformda yer alıp eşit
temsil derken hakikaten aynı şeyi anlıyor olabilir miyiz?
Ya da kadın örgütleri Avrupa Birliği projeleri ve bunun
bürokrasisine karşı Türkiye’de ve Avrupa’da kampanya
yürüttüğünde yine Türkiye’de karşı kampanya başlatıp
“kadın örgütleri proje yazmayı bilmiyorlar. Eğitelim
onlar da öğrensin” mektupları yazan, Avrupa Birliği’ne
destek mesajları yollayan kadınlarla/kadın örgütleriyle
eşitlik temelinde ortaklaşmamız mümkün mü? Bütün iyi
niyetleri ile buralarda feminizme dair bir şey yapılabileceği
düşüncesi ile var olanların bir şey yapma şansı ne kadar?
“Yanlış anlaşılmasın bir başörtülü, bir Kürt, bir emekçi
kadın da koyalım” türü toplantılarda eşitlik mi yoksa
temsil mi kurtuluyor? Bu soruların yanıtları kadınları
sistematik olarak dışlayan mekanizmalar karşısında adalet
talebimizden vazgeçmeyi değil ama her ittifak ve ortaklığın
sonuçlarının eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınlar
için pek hayırlı olmayacağını gösteriyor.
Kadın hareketi ve feministlerle ilişkili kadınların siyasi
partilerin bir yerlerinde etkin olmasının kadınlar için
bir farkının olacağı inancımı saklı tutarak devam etmek
istiyorum. Genellikle aday listeleri açıklanınca siyasi
parti-kadın ilişkisinin durumu daha net çıkıyor ortaya.
Bence en net fotoğrafı değişim rüzgarlarının fırtınaya
dönüştürüldüğü CHP’de gördük. Ne rüzgarı, ne fırtınası,
kadınlar için manzara eski hamam eski tas. Yıllardır
izlediğimiz filmi tekrar izlettiler. Hareketten kadınlar ya
yok ya zaten seçilemez yerdeler. Bir kez daha bunun çok
şaşırtıcı olmadığını söylemem gerekir. Neydi peki bizi
sevince gark eden partilerde “kadın rüzgarları” hali? Evet
kadın hareketi ile ilişkili kadınlar çeşitli saiklerle oralardalar;
Partiyi dönüştürme hedefinden, küçük büyük açtığı alanda
bir şeyler yapma umuduna kadar… Bizim sevincimizin
nedeni de bu olsa gerek, yoksa salt iktidara erişim değil!
Fakat bir yandan da biliyoruz ki siyasi partiler tarihi
küskün kadınlar tarihi gibi. İktidarlarını partideki kadınların
mücadeleleri, çabaları üzerinden kuran erkekler, her
zafer sonrası kadınları mutfaklarına yolladılar. Ya da
Partinin mutfağından hiçbir zaman çıkarmadılar. Bizim
dışarıya yansıdıkça öğrendiğimiz şeyleri partideki kadınlar
cefasını çekerek biliyorlar. Peki şimdi ne değişti? Elbette
kadın hareketinin bugüne kadar yürüttüğü kampanyaların,
ülke topraklarında ve sınır ötesinde kopardığı kıyametin
yarattığı baskı ve bunun getirdikleri çok aşikâr; aday kadın
sayısı, kadın lafını ağızlarına alma oranı arttı. Ama bu siyasi
parti yapısını değiştirmedi. Değişmeyeceğini de biliyoruz.
O yapı bu baskı karşısında bir tür tek taraflı örtülü
mutabakata vardı. Geçmişe göre daha fazla kadın aday
koydu listeye. Beğenelim beğenmeyelim, 2007’de yüzde
100 arttı kadın sayısı Meclis’te. 2011’de biraz daha artacak

gibi görünüyor. Kadın aday oranları MHP’de yüzde 12,
AKP yüzde 14.18, CHP’de yüzde 19, Emek, Özgürlük
ve Demokrasi Bloğu’nda (Bağımsız Adaylar) yüzde 21.
Bu oranlara listenin en alt sıralarının da dahil olduğunu
düşününce artışın sınırları da ortaya çıkıyor.
Peki ama siyasi partiler sayıyı dirhem dirhem artırırken
başka bir şey yaptılar mı? Örneğin gündelik hayatımız
siyasetin konusu oldu mu? Tüzüklerinde programlarında
kadınların gündelik hayatı ne kadar yer buldu? Oysa
siyaset gündelik hayatımızın konusu olmaktan hiç çıkmadı!
Burada küçük bir not düşeyim; kadın hareketinden
kadınların, feministlerin yer aldığı siyasi partilerin tüzük ve
programlarını incelediğinizde feminist bir söz ya da talebi
hemen fark ediyorsunuz ancak bütüne sirayet edememiş
hali ile bohçada bir yama gibi durmaktan öteye gidemiyor.
Dolayısıyla tutarlı ve kararlı bir kadın politikasından söz
etmek de mümkün olmuyor. Hatta bir kadın politikasının
varlığından… Üstelik bu kadınların ne mücadelelerle
orada kalıp, müdahale etmeye çalıştıklarını tahmin etmek
hiç zor değil.
Peki, siyasi partiler sayıyı milim milim artırırken aday
listelerinde, parti teşkilatında kadın meselesi ile uğraşan
kadınlara yer verdi mi? Hayır! Siyasi partiler kadın
meselesini hala vitrinle ilgili görmenin ötesine geçmedi.
Listelerde yer alan kadınların diplomalılar hiyerarşisi
biçiminde sıralanması bile partilerin, siyaseti kadınlar
için temsil değil, bir eğitim meselesi olarak gördüklerinin
somut işareti. Yerel teşkilatlardaki kadınların ise esamesi
bile okunmadı. Siyasi partilerin kadınlar için kriterleri
eğitimle/diplomayla bitmiyor tabii…
Siyasi partilerin erkek egemen yapıları, cinsiyetçi tutumları,
bunlardan taviz vermez inatları konusunda verecek
çok örnek var. Bunları siyasi partilere girelim ve oraları
dönüştürelim ya da kendimize bir alan açıp ne kadar ne
yapabilirsek yapalım anlayışının gerçekçiliğini ve sınırlarını
çok iyi görmek gerektiğine işaret etmek için yazdım. İşin
gerçekçilik boyutu ve sınırlarına işaret ederken sormamız
gereken bazı sorular var. Bu kadınlar siyasi partilere nasıl
giriyorlar? Ne zaman giriyorlar? Parti içinde kadınlar arası
ilişkiler ve kadın hareketi ile ilişkileri ne düzeyde oluyor?
Kadın hareketinin ya da feministlerin, kendi temsilcilerinin
siyasi partilerde yer alması ya da bu partilerde aday
yapılmasına yönelik bir çalışması yok. Örneğin kadın
hareketinin siyasi partilerle “biz şu kadınların partinizin
aday listesinde bizim adaylarımız olarak yer almasını
istiyoruz ve seçimlerde onların olduğu yerlerde partinizi
destekleyeceğiz” gibi bir ilişkisi yok. KADER’in kadınları
aday gösterin çağrısı ya da kadın adaylarını destekliyoruz
yaklaşımı böyle bir şey değil! Kadın hareketinin, siyasi
partilere giren yol arkadaşlığı yaptığı kadınlara ilişkin özel bir destek çabası da yok. Hatta bu kadınların
girdiği siyasi partiye göre kutlamanın dozunun bile
değiştiğini söyleyebiliriz. Burada bunları daha fazla açıp
tartışmayacağım ama hal böyleyken kadın hareketinin
oradaki kadınlardan beklentileri ile partideki kadınların
kadın hareketinden beklentilerinin yukarıdaki durumla
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arasında bir uyumsuzluk var. Tabii bunun kadınlar arası
dayanışmaya yansıması da ona göre oluyor.
Kadınlar, siyasi partilerde bir yerlere partinin iç işleyiş
dinamiklerine göre geliyor, öyle de gidiyorlar. Bu
nedenledir ki kadınların oralarda var olma koşulları
ve biçimleri bu işleyiş, güç dengeleri, güç ilişkilerince
belirleniyor. Partideki kadınlar arası ilişki de bu durumdan
payına düşeni fazlasıyla alıyor. Örneğin, “hareketten
kadınlar orada, dayanışma şahane”, olmuyor her zaman.
Bu çok şaşılası bir durum değil. Ancak ‘her zaman olmuyor’
diyorum çünkü tarihe not düşülen dayanışma, ortaklaşma
örneklerini ve bunun yansıması kazanımları unutmamak
gerekir. Daha çok, kim, gücünü nereden alıyorsa yüzünü de
oraya dönüyor. Tersi tutumun bedeli de ağır oluyor. Kadın
hareketiyle ya da feministlerle ilişkili kadınların durumu da
bundan farklı değil. Öyle değilmiş gibi davranmak ne kadın
hareketinin siyasi partilerle bağlantılı beklentilerini ne de
oradaki kadınları güçlendirecek hattı gerçekçi oluşturmayı
sağlar. Tabii parti içi kadın dayanışmasının engellerinden
biri de siyasi partileri seçim zamanları girilen, aday listeleri
açıklandıktan sonra çıkılan yerler olarak görme hali. Ki
bu, teşkilattaki kadınlarla dayanışma değil, olsa olsa bir
çatışma noktası oluyor.
Bütün bunlardan farklı bir örnek gibi duran Kürt kadın
hareketinin ilişkide olduğu siyasi partiyi dönüştürme,
kadın politikalarını etkin kılma mücadelesi ve başarısına
değinmeliyim. Geçmiş yıllarda daha etkin olan kadın
hareketinden gelenler partideki ağırlıklarını ve sayılarını
kaybediyorlar. Parti her ne kadar Meclis’e soktukları
kadın sayısı ile en yüksek oranı tuttursa da bağımsız
adaylıklarda oranın yüzde 21’e düşmesi, diğer partiler
gibi eşitliği sayıya kitlemesi, ne zaman kadın politikalarının
ikincilleştirileceğinin ve neye kurban edileceğinin bilinmemesi göz ardı edilemeyecek sorunlar. Emek, Demokrasi
ve Özgürlük Bloğu olarak girdikleri seçimin, cinsiyet
eşitliğine en çok vurgu yapan seçim beyannamesine sahip
olduklarının da altını çizmek gerekir.
Dikkat çekmek istediğim bir başka şey ise başörtülü
kadınların başlattığı “başörtüsü yoksa oy yok” kampanyası.
Kampanyanın hemen ardından gazetelerde AK Partinin
bir başörtülü adayı olduğu haberleri çıktı. Başvuru formunu başı açık veren, başörtülü giremediği mekanlarda
başörtüsünü çıkaran, zaten seçilirse de başörtüsünü çıkarabileceğini açıklayan adayı AKP’nin başörtülü adayı
olarak görmek mümkün mü? Kampanyanın başörtüsünden
kastettiği de yasaklı alanlara göre başörtüsünü kaldırmak
değil, yasakları kaldırmak. Ya da buna rağmen aday
göstermek. AKP’nin başörtülü aday adayları oldu ama
aday olamadılar.
Siyasi partilerde durum böyleyken, bu durum içerde
bir kadın dayanışmasının sınırlarına da net bir biçimde
işaret ederken kadın politikalarını, taleplerini hayata
geçirmede belirleyici gücün partilerin dışındaki sivil
kadın hareketi olduğunun altını çizmek gerekir. Meclis’te
gündeme gelen kadın meseleleri, yasal düzenlemeler,
çeşitli mekanizmaların oluşumu sivil kadın hareketinin
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mücadelesinin sonucudur. Meclis içinde siyasi partilerdeki
kadınları harekete geçiren, çeşitli ittifaklarla güç birliği
oluşmasını sağlayan da bu mücadeledir. Zaman zaman bu
kadınların da parçası olduğu dirence rağmen. Bir yandan
kadın hareketinin yarattığı baskı sonucu listelerinde kadın
sayısını artırmanın yarattığı etki ile bu kadınların kadın
hareketine borçlu olduğunu söylemek mümkün. Öte
yandan siyasi partilerde adaylaşma sürecinde partideki
güç ilişkilerine bağlı olarak, hangi kadınlar olacağını
parti kurmaylarının belirlemesi, bu kadınların nihai
bağlarının da yerini belirliyor. Örneğin 2004’te Anayasa
oylamasında kadın hareketinin itiraz ettiği eşitlik maddesi
düzenlemesi AKP kadın milletvekillerince kabul oyuyla,
başka bir partinin verdiği pozitif ayrımcılığı içeren teklif
ise ret oyuyla karşılandı1. Ya da Kadın Erkek Eşitliği
Komisyonu’nun kurulması için yıllardır mücadele eden
kadın hareketi, Meclis’te de tüm partilerden kadınlarla
oluşturduğu bir dayanışma ile Komisyonu kuruyoruz diye
sevinirken kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklarla son
dakikada “Fırsat” Eşitliği Komisyonu’na çevrilmesi büyük
bir hayal kırıklığı yaşattı. Şu günlerde Kadın ve Aileden
Sorumlu Bakanlığın “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”na
dönüştürülme girişimi, yıllarca kadın örgütlerinin verdiği
mücadele sonunda kurulan Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nün daha güçsüz bir hale getirilme çabaları
yaşanırken çok yakın bir geçmişte AKP Parti Meclisi üyesi
Ayşe Böhürler’in televizyonda Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’ne gerek olmadığını açıklayan sözleri geliyor
aklıma. Siyasi partilerde, Meclis’te kadın meselesine
duyarlı kadınların olmasının önemini, onlarla kadın
hareketinin yaptığı işbirliği ile yapılanları reddetmek değil,
bunun hangi koşullarla ve nereye kadar olabileceğini de
vurgulamak için bu örnekleri yazıyorum.
Siyasi partilerdeki kadınların rolünü, hele sadece Meclis’teki
kadınlarla sağlanan başarı hikayelerini anlatmak hem
siyasetin tek mekanını siyasi parti ve Meclis gibi gösterme
hem de kadın hareketi ve feministlerin mücadelesini
görünmez kılma gibi bir hataya yol açar. Siyasi partilerde
ve Meclis’te kadın hareketinin dostları olacaksa, tersine,
onlar kadın hareketinden güç alıyor olmalılar. Dolayısıyla
siyasi partilerdeki kadınların konumlarını tartışacağımız
anlamlı perspektif bu açıdan kurulmalıdır.
Bu nedenle siyasi partileri ve Meclis’i/meclisleri de
etkileyecek, bunların dışındaki siyaset alanlarını gözden
kaçırmamak gerekir. Kadın örgütleri kadınların siyaseti
yapma mekânı ve biçimlerinin daha olanaklı ve daha
önemli bir alanını oluşturuyor. Bu alanı güçlendirmek ve
yaygınlaştırmak bence kadın hareketinin temsil kaygılarının
en güçlü karşılığını bulacağı bir politik hattın izlenmesi
demektir. Bu alan bizim gerçek mücadele ve müdahale
alanımızdır. Bu alanda kazanılan gücün ve ilerlemelerin
kriterleri temsil sahnelerindeki nicelikler ve nitelikler ile
sorgulanabilecek şeyler değildir.
Notlar
1. Pozitif ayrımcılık teklifine AKP kadın milletvekillerinden bir
tek Serpil Yıldız kabul oyu kullandı. Sonuçta Parti’de de kalamadı.
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KUKU KARDEŞLİĞİ
AKSU BORA
Genel seçimler öncesi alışageldiğimiz üzere yine bir
“kadın adaylar” meselesi gündeme geldi. Bir yandan kadın
hareketinin baskısı, bir yandan partili kadınların seslerini
yükseltmeleriyle, her parti, kadın adaylara listelerde yer
verdiğini gösterme gayretine girdi… Aday listelerinde
yer verilen kadınların sayısı, önceki seçimlere göre hayli
yüksek görünüyor: CHP 109, AKP 78, MHP 68 kadın aday
gösterdi. Kadın adayların listelerdeki konumu, ilk bakıştaki
“çoğalma” izlenimini doğrular nitelikte değil. İlk sıralarda
yer bulabilen kadın sayısı son derece düşük, seçilebilir
yerlerdekiler de öyle. Anlaşılan o ki, 12 Haziran seçimleri
sonrası oluşacak mecliste kadın vekil sayısı bir önceki
meclisten çok farklı olmayacak…
AKP’nin seçim beyannamesi, öncelikli hedefler arasında
ilk sırayı “ileri demokrasi”ye veriyor; bu ileri demokrasinin
kadın-erkek eşitliğini kapsamadığını, evlenecek çiftlere
yardım türünden aileyi güçlendirici politikaların vurgulandığını görüyoruz. CHP, muhtemelen parti içindeki
feminist kadınların etkisiyle, seçim beyannamesine bir
demokrasi ilkesi olarak kadın erkek eşitliğini ve kotayı
koymuş ama partinin karar organlarındaki ve aday
listelerindeki kadın sayısına baktığımızda, “herkes için
CHP”nin pek de öyle “herkes”i kapsamadığını söylemek
yanlış olmaz. MHP, kadın meselesini “aile, kadın ve çocuk”

başlığı altında ele almış ve “aileyi ve sosyal fonksiyonlarını
zayıflatıcı unsurlar”ın ortadan kaldırılacağını vaat ederek konuyu bitirmiş. Kadın erkek eşitliğinin en güçlü
vurgulandığı beyanname, Emek, Demokrasi ve Özgürlük
Blokununki. Burada cinsiyet eşitliği hem öncelikli hem
de ayrı bir başlık olarak ele alınmış ve kadın hareketinin
bugüne kadar yürüttüğü tartışmalar ve ortaklaştığı hedefler gözetilmiş… (Blok kadın adaylarının açıklamasını
da unutmayalım, meseleleri adlı adınca söylemeyi becerebilmiş, iyi bir politik metindi o da).
Parlamentoda yer alması muhtemel parti ve grupların
kadın erkek eşitliğine yaklaşımları, genel bir bakışla, çok
parlak görünmüyor. “Sair zamanlar”daki atıp tutmalar
(81 İle 81 kadın milletvekili türünden atıp tutmaları
kastediyorum) iş ciddiye binince pek hatırlanmıyor. Vuslat
Doğan Sabancı’nın 275 Kadın Milletvekili Kampanyasını
başlatırken lafa “insan hayal ettiği âlemde yaşar” diye
başlaması boşuna değilmiş anlaşılan!
Bu seçimlerden önce, evvelce gördüklerimizden daha
güçlü, daha kalabalık ve daha etkili kadın adayları destekleme
kampanyalarına tanık olduk. Ka-Der’in öncülük ettiği
275 Kadın Milletvekili Kampanyası, Haklı Kadın Platformu,
Başörtülü Aday Yoksa Oy da Yok Kampanyası, farklı siyasal
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görüşlerden ve sınıflardan kadınların bir araya gelmelerini
sağladı, seçim öncesinde cinsiyet eşitliği meselesinin daha
geniş katılımla tartışılmasını sağladı… Bu noktada, bütün
bu bir araya gelişlerin, ortak ses çıkarmaların anlamı
üzerine biraz daha derinlemesine tartışmamızın gerekli
olduğuna inanıyorum… Tartışmanın iki temel giriş noktası
var bana göre: Mecliste daha fazla kadın talebi ne anlama
gelir? Kadınları neden kadınlar temsil etsin?
Mecliste Daha Fazla Kadın Talebi
Temsil sistemimiz, nüfus içindeki çeşitli toplumsal grupların
ve kategorilerin sayıları oranında temsiline değil, siyasal
partilerin (ve dolayısıyla da siyasal ideoloji ve programların)
temsili üzerinden işliyor. Dolayısıyla, “nüfusun yarısını
oluşturan kadınlar”ın meclisin de yarısını oluşturmaları
gereği, sağduyuya uygun olsa da, temsil sisteminin mantığına
değil. Ancak, demokratik temsilin içeriği, bu kadar sabit
ve tartışılmaz değil bildiğimiz gibi. Belirli grupların karar
mekanizmalarından sistematik olarak dışlanıyor olmaları,
bu sistemin iyileştirilmesi yolundaki çabaları da beraberinde
getiriyor. Kadınların karar süreçlerinden sistematik olarak
dışlandıklarını çıplak gözle ve sadece rakamlara bakarak
söyleyebiliriz: Şimdiye kadar ulaşabildiğimiz en yüksek
oran, %9 oldu! Bu dışlama, çeşitli ve farklı mekanizmalarla
gerçekleştiriliyor: Kadın fıtratının siyasetle uyuşamayacağı
yolundaki söylemi de içeren ideolojik mekanizmalar,
kadınların toplumun en yoksul, en fazla çalışan, dolayısıyla
siyasete ayıracak zamanı en az olan grup olmaları türünden
maddi mekanizmalar… Bütün bunlarla birlikte, bunlarla
etkileşim halinde çalışan siyasetin kendi dışlayıcı süreçleri:
Kadınları siyasetin kıyısında köşesinde, altında, hizmette ve
mutfakta tutan süreçler.
Kadınlar, hangi ideolojiyi benimserlerse benimsesinler, hangi
sınıfa mensup olurlarsa olsunlar, kendileriyle aynı ideolojiyi
benimsemiş, aynı sınıfa mensup erkeklere göre ikincildirler.
Çeşitli biçimlerde şiddete ve ayrımcılığa uğrarlar, baskı
görürler, engellenirler, dışlanırlar. Kimimizin ücretli bir
işte çalışması engellenir, kimimizin bankamatik kartına
el konur, kimimiz dayak yer, kimimiz namus nedeniyle
öldürülür, bazılarımız işinde bir basamak yükselebilmek
için erkeklerin iki katı çalışmak zorunda kalır, bazılarımız
“uygunsuz kıyafetle” balık tuttuğu için karakola götürülür…
Bazılarımız siyasetin kum havuzunda oynamaktan bezip
karar mekanizmalarına doğru ilerlemek ister, başına
gelmedik kalmaz (Reyhan Balandı’yı hatırlıyor musunuz?)…
Kadın olduğu için, sadece bu yüzden, kadınların başına
olmadık şeyler gelir. Bu, bütün kadınları ortaklaştıran bir
gerçekliktir. Bunun için Ümit Boyner TÜSİAD’ın başına
geçtiğinde için için seviniriz, oyumuzu değil, günahımızı
vermeyeceğimiz bir partinin kadınlarının partinin
yönetiminde yer alabilmeleri için elimizden ne gelirse
yaparız. Çünkü onlar, bu anlamda, “bizden”dirler. Böyle
olduğu için, Haklı Kadın Platformu’nu ya da Meclis’te 275
Kadın Kampanyası’nı, kadınların temsilini değil ama temsilde
adaleti sağlamakla ilişkili olarak görmek bana daha doğru
görünüyor. Evet, nüfusun yarısının mecliste %9 oranında
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temsil edilmesi, kendi başına bir adalet sorunudur, bu
sorunun çözümü “zihniyet değişikliği” türünden ne idüğü
belirsiz vadelere ertelenemez. Başta kota olmak üzere,
kadınların siyasal katılımını yükseltecek politikalara ihtiyaç
vardır. Meclise kadınlar daha fazla girsin de daha “temiz
bir siyaset” olsun, daha barışçı politikalar uygulansın, daha
az yolsuzluk yapılsın diye değil. Kadınlar bu bakımdan
erkeklerden farklı değildirler, iktidardan ve mülkiyetten
uzak olmanın getirdiği “temizlik”e fazla bel bağlamamak
gerekir! Aynı şekilde, karar mekanizmalarına girebilmiş
kadınlar yolsuzluk yaptıklarında, savaşı desteklediklerinde,
“erkek politika” yaptıklarını söylemenin bir anlamı da
yoktur. Erkeklerden daha temiz olmalarını beklemeden,
temsilde adaleti sağlamak, dışlananı desteklemek için
kadın katılımını artırmak gerekir.

“Analizi boşver, sonuçta hepimiz
aynı şey için çalışmıyor muyuz”
denilemez, çünkü farklı analiz, farklı
politika anlamına gelir: Aynı yerde
duruyor gibi göründüğünüzde bile,
gözünüzü diktiğiniz yer farklıdır.
Ama bu, “kadınların kadınlar tarafından temsil edilmesi
gerektiği” saptamasıyla birlikte düşünülmek zorunda değildir.
Bu anlamda, engellilerin daha fazla temsil edilmesi talebiyle
kadınların daha fazla temsil edilmesi talebi, aynıdır: Dışlama
varsa, bunu telafi edecek düzenlemeler yapılmalıdır.
Kadın Temsili
Kadınların, bir toplumsal grup olarak temsil edilmeleri
gerektiğini söylemek, bu temel adalet nosyonundan
bir adım daha ileri gitmeyi gerektirir. Adını koyalım:
Bir toplumsal grup olarak kadınların temsil edilmeleri
gerektiği düşüncesi, ancak feminizmle mümkündür.
Çünkü cinsiyetin birer kukuya sahip olmaktan fazlasını
ifade ettiğini, kadın ya da erkek olmanın toplumsal düzen
içindeki yerimizi ve iktidarla ilişkimizi belirlediğini söyleyen
düşünce, feminizmdir. Kadınların başlarına gelen her
şeyle, bütün bu ikincilleştirme ve ezme mekanizmalarıyla
belirlenen konumları, “kadın sorunları”nı oluşturur ama
feministler, kadın sorunları denen sonuçlarla yetinmezler
(kadınlar daha yoksul, daha az eğitimli, daha fazla şiddete
uğruyor…). Bu sonuçları yaratan ilişkileri analiz edebilirler,
bu ilişkileri politik ilişkiler olarak tarif edebilirler ve bunları
değiştirecek politikalar yürütürler. Kadınları ekonomik
olarak desteklemek, şiddetin önlenmesi için uğraşmak,
daha fazla siyasal temsil talep etmek gibi somut politikalar,
ancak arkasında böyle bir analiz düzeyiyle birlikte “feminist
politika” haline gelir. “Analizi boşver, sonuçta hepimiz aynı
şey için çalışmıyor muyuz” denilemez, çünkü farklı analiz,
farklı politika anlamına gelir: Aynı yerde duruyor gibi
göründüğünüzde bile, gözünüzü diktiğiniz yer farklıdır.
Bu nedenle de zaman zaman bir tür “kuku kardeşliği”
zemininde hareket etmek gerekse de, bu zeminde birlikte
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hareket ettiğimiz kadın hakları savunucularıyla aramızdaki
farkı ve mesafeyi gözden kaçırmak, feminist politikayı
kadın sorunları meselesine indirgeme tehlikesini içerir.
Kadın temsili meselesini bu açıdan düşünmek için iyi
bir başlangıç, bugüne kadarki ve halihazırdaki “temsilci
kadınlar”ın kimler olduğuna bakmaktır. Temsil ilişkisi
yalnızca temsil edilenden temsilciye doğru bir bağlantı
değildir, tersidir de. Temsil eden, temsil ettiğinin adına
konuşarak, onu adlandırır. “Arap kadınları gibi olmak
istemiyoruz” der mesela; böylece Arap kadınlarından
farklı, daha “medeni”, daha batılı, beyaz bir “Türk Kadını”
tarif eder. “Cefakâr ve mazlum kadınlar”dan, “gözü
yaşlı analar”dan, “sofrada yeri öküzden sonra gelen çileli
kadınlar”dan bahseder… Bütün bunlar, bizim adımız
haline gelir. Ya da adsızlığımız. Çünkü bu adlar, çoğumuzu
dışarıda bırakır; üstelik söz konusu olan yalnızca bir
eksiklik değildir burada, o ad, yanlış bir addır- bizi de
içerdiğini iddia ettiği için, bizim adımıza konuştuğu için.
Bugüne kadar parlamentoda yer almış kadınlar, neredeyse
istisnasız biçimde, orta-üst orta sınıflardan, eğitimli, ailesinde
politikacılar bulunan, evli ve orta yaşlıydılar. Bize adımızı
veren, onların bu gerçekliğiydi. Ya da adsız bırakan. Onları
görüp dururken, “kadınların deneyimleri farklıdır, bunu
da ancak kadınlar anlar” türünden meşrulaştırıcı tezlere
yaslanmak pek kolay olmaz. Tabii ki kadınların deneyimleri
farklıdır ama sadece erkeklerden değil, birbirlerinden de
farklıdır. Bu orta yaşlı, kırmızı ceketli, dore saçlı hanımların
benim deneyimimi bir erkekten daha iyi anlayacaklarına ya
da temsil edebileceğine neden inanayım? Tersine, varlıkları
beni yanlış adlandırdığı, bu nedenle de beni sessizliğe
mahkum ettiği için, varlıkları benim için yokluklarından
daha iyi değil. Ya da şöyle söylesem daha doğru: Beni
(Türk kadınını, kadınları, Türk annelerini…) temsil etme
konumunda oldukları sürece, varlıkları yokluklarından daha
iyi değil. Çünkü onlar, partilerini, partilerinin ideolojisini,
liderini… temsil ediyorlar, kadınları değil. Bu partiler, bu
ideolojiler, bu liderler… erkeklik yüküyle yüklüyse, bu
kadınlar nasıl kadınları temsil edebilir ki?
Temsilcilerimizin bu hanımlar oluşu, tesadüf değil elbette.
Yapısal, sistematik, tercih edilmiş bir temsilci seçimi
bu. Kadınların temsilcileri değiller, “temsilî kadın”lar
onlar. Medeniyetimizin, demokrasimizin, batılılığımızın,
namusumuzun temsilcileri. Öyle oldukları için bu
temsilciliğin hakkını veremediklerinde öylesine büyük bir
şiddetle karşılaştılar: Merve Kavakçı’yı hatırlayın! Antep’in
düşman işgalinden kurtuluşunun temsili gibi, kadınlara eşit
yer veren çağdaş demokrasimizin temsili. Bir tür gösteri.
Bu gösterinin Türkiye’nin nüfusunun yarısının eksik de
olsa temsil edilmesiyle bir ilişkisi olmadı hiçbir zaman.
Bu hanımların sayısının artması, nüfusun yarısının daha
fazla temsil edilmesi anlamına gelmeyecek. Sadece, bir
adaletsizliğin telafisi olacak.
Bunun böyle olduğunun farkında olduğumuz için muhtemelen “kadın bakış açısına sahip” ya da “toplumsal cinsiyet

duyarlılığı olan” kadınların aday listelerinde yer alması gibi
mahcup ifadeler kullanarak da olsa, gösterinin temsile
dönüşmesini istedik. Görebildiğim kadarıyla, kadınların daha
iyi hayat koşullarına sahip olmaları, daha iyi eğitim almaları
türünden hedeflerin vurgulanmasıyla gösterilen “kadın bakış
açısı” konusunda uzun zamandır pek eksiklik yok (dedim ve
aklıma Işılay Saygın geldi! Aman yani!!) Feminizmin “kadın
bakış açısından” farkı da burada değil midir, kadınlar için
daha iyi bir yaşam değil de cinsiyetlerin eşit yaşadıkları bir
dünya istemesinde? Eşitliği pek öyle temsil eşitliği falan
gibi şeylerle tüketemeyiz, cinsiyete dayalı iş bölümünden
cinsiyet rollerine, heteroseksizmden cinsiyet yüklü kültürel
sembollere… çok şeyin işin içine girmesi gerekir.
Dünyanın düzeninin cinsiyet eşitsizliği üzerine kurulu
olduğunu söyleyen feminizme ihtiyacımız var demiştik
temsil meselesini konuşabilmek için. “Toplumsal cinsiyet
bakış açısı” ya da “duyarlılığı”na değil! Eşitsizliği bir kadın
hakları söylemi içine kapatıp bırakmadan, eşitliğin toplumsal
düzenin altüst oluşunu gerektirecek kadar radikal bir talep
olduğunu hatırımızda tutarak ilerlemeliyiz… Eşitliğin pek de
liberal bir nosyon olmadığını… Kadınların kendi aralarındaki
farklılıkları ve eşitsizlikleri “onlara rağmen ortaklık” parantezleri olarak geçiştirmeden, bütün bu farklılıkların
cinsiyet eşitsizliği ile bağlantılı olduğunu görmemizi sağlayan feminizmle. Erkek egemenliği bütün kadınların
sorunudur ama farklı biçimlerde ve bu farklılıklardır cinsiyet
sisteminin yapı taşları zaten… Dore saçlı hanımla benim
aramdaki fark, bir “rağmen” meselesi değil, cinsiyetin
sınıfla dolayımlanmasıdır; sınıfsal fark, bu nedenle de bir
“parantez” değildir, kadınlığın kurucu ögelerindendir.
Onunla benim ortaklığımı kuran, bu bağlamda, her ikimizin
de farklı farklı eziliyor olduğu gerçeği değil, bu gerçeğin
arkasındaki bu farklı ezilmeleri birbirine bağlayan iplikleri
görmemizi sağlayan bakış, feminizmdir. Onun kırmızı ceketi
ile benim gece sokağa çıkmaya korkmam arasındaki bağı
yani; yahut onun Arap kadınlarına benzemek istememesi
ile başörtülü bir kadının milletvekili olamaması arasındaki…
Yani temsil bahsinde bir ortaklıktan söz edeceksek, bunu
hali hazırda mevcut ezilmeden değil, bu ezilmenin bilgisini
üreten feminizmden türetebiliriz ancak. Kızkardeşlik fikri
bana her zaman netameli görünmüştür ama galiba kuku
kardeşliğinden kızkardeşliğe geçiş de o kadar kolay, o kadar
kendiliğinden olmuyor.
Kadınların ve kadınlıkların temsili meselesi, bir politik özne
olarak feminizm dolayımı olmaksızın ele alınamaz; alındığı
zaman, her durumda bir “temsili kadın”la karşılaşılır.
Dore saçlı değil de samur kaşlı, bize uzak olan değil ama
belki biraz daha yakınımıza gelen… Ama o bir “temsili
kadın”dır. Bu nedenle de kadınların daha fazla sayıda
temsilini isterken, sanki feminizm diye bir şey yokmuş,
yahut da basitçe “bütün kızlar toplandık” havasında, türlü
çeşitli politik çizgiyle birlikte yürüyebilir bir şeymiş gibi
yapmak, analitik olarak birbirinden ayrılması gereken
bu iki çerçeveyi, yani adalet ve temsil çerçevelerini
karıştırmamıza neden olur. Böyle bir karışıklıkta kazananın
feminizm olmayacağını tahmin etmek, zor değil…

İyi ki dosyanın başlığını doğrudan “Affetmek” koymamışız! Öyle yapsaydık, kendini yalanlayan
bir başlık olacakmış. Elinizdeki dosyanın konusu affetmek olsa bile, yazıların tamamı
affetmemek üzerine. Kadınlardan korkmak lazım!
Uzunca bir süredir aklımızda olan bir konuydu, verimli topraklara girdiğimizin farkındaydık
ama şaşırtıcı bir şey oldu: Bu başlığı duyan kadınlar konuşmaya başladılar, anlattılar, anlattılar,
ama iş yazmaya gelince, elleri varmadı bir türlü. Aynı şey, Annelik dosyamızda da olmuştu ve
bu kez, affetmek konusu açıldığında, ne kadar sıklıkla annelerimizden bahsettiğimizi görmemek
mümkün değildi! Anneyi affetmek, anne adına affetmek, anneden af dilemek… O hiç bitmeyen
derin mesele… Bu konuda onca konuşmadan şu küçük dosyaya yansıyabilen hemen hiçbir şey
yok! Affın en zorlu kısmı olduğu için mi yoksa konuşulması, hele yazılması en zor olanı mı…
Az sayıda, güçlü yazıdan oluşan bir dosya sunuyoruz size… Affetmenin ve affetmemenin
anlamı… Af dilenmese bile af mümkün müdür? Af ancak adaletten sonra mı gelir yoksa kendisi
bir adalet talebi midir? Af dilememek zalim için ne demektir? Neyi affederiz, bir suçu mu,
yoksa o suçu işlemiş kişiyi mi? Affetmek, unutmak ve yas arasında ne türden bağlar vardır?
“Travmamla değil, katillerimle yüzleşmek istiyorum” diyen bir kurban aftan mı bahsetmektedir,
intikamdan mı? Bütün o incitmeler, yaralamalar, hoyratlıklarla, onların üzerimizdeki damgasıyla
olduğumuz “ben” için bir af var mıdır?
Zor sorular. Önemli sorular… Kişisel olanın politikasını yapmak, biraz da bu zorlu, bu mayınlı
alanlara girmekle mümkün olacak… Zorlu ama verimli…
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ZALİMİNİ
AFFETMEK
ZEYNEP DİREK

İnsanlar arasında yaşamak hatalarla da yaşamak demektir. Unutkanlıklar, söz tutamamalar, duyarsızlıklar,
sorumsuzluklar, tembellikler, bencillikler de yaşamın
dokusuna örülürler. Fakat bunlar, programlamaya, yönlendirmeye, yönetmeye çalıştığımız yaşamın akışını bozar,
değiştirirler, onu yanyollara sokarlar. Ara sıra hiçbir şey
istendiği gibi gitmez, beklenen sonuçlar alınmaz, stratejiler
çöker, adımlar tökezler, duraklar, stres yoğunlaşır, herşeyi
tekrar nasıl yola koyacağımızı bir düşünür, derin bir nefes
alırız. Gündelik yaşamın parçası olan hatalar vardır ki, bizi
kızdırır, üzer, sinirlendirir, ama nasılsa insanda derin bir iz
bırakmadan unutulup gider. Hepimizin bildiği gibi, insanlar
hata yapabilirler, bunu önceden kabul etmiş bulunuruz.
Tek bir hata, onu yapanın kişilik özelliklerine ilişkin
bir çıkarımda bulunmayı asla gerekçelendirmez. Hata
öğretici olabilir, yaratıcı olabilir, ille de cezalandırılması
gerekmez. Tüm hatalardan puan kırmamak gerekir, yok-
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sa hata yapmaktan çok korkar, düşünümez hale gelir,
ezberlerimizden kurtulamayız. Örneğin test sisteminin
kötülüğü hatayı hep kaçınılması, cezalandırılması gereken
bir şey olarak konumlandırmasıdır. Yolun doğru olmasının
bir önemi yok mudur, sonuç yanlış olsa bile? Hepimizin
yapması gereken önemli bir ayrım hangi hataların hoş
görülmesi hangilerinin görülmemesi gerektiğiyle ilgilidir.
“Ufak tefek hatalar”ı affetmek çoğunlukla büyük bir mesele
değildir. Ama nedir “ufak tefek hata”, nedir “büyük hata”?
Bunlar yaşa, duruma, cinsiyete, sınıfa, vatandaş olarak
statünüze, hatta hangi ülkenin vatandaşı olduğunuza
göre, kısacası kişiye göre değişir. Kadınlar için “büyük
hata” sayılan bir şeyi, toplum erkekler için “olur böyle
şeyler” kategorisine koyuyor olabilir. Ama eğer erkek
ve siyasetçiyseniz “erkeğin elinin kiri” olan “küçük hata”
birdenbire siyasi kariyerinizi sarsan büyük bir hata haline
gelebilir. Zengin ile yoksulun büyük ve küçük hataları, ev
hanımı ile onun hizmetini gören diğer kadının büyük ve
küçük hataları aynı mıdır? Ortadoğulu birisinin Amerika’da
yaptığı “küçük bir yanlış” hayatının yıkımı anlamına
gelen büyük sonuçlara yol açabilir. Ama Amerikalılar
yaptıkları operasyonlar esnasında sivillleri öldürdüklerinde
kendilerine göre “büyük bir hata” yoktur ortada. Birilerinin
hayatının hatası, diğerleri için yalnızca “can sıkıcı bir durum”
olabilir veya bütünüyle kabul edilir olabilir.

Özür dilemek asıl zalime fayda
sağlar; çünkü örtbas etmeye
çalıştığı bir melankoli ve
egemenlik krizi içinde kendisini
kaybetmiş olan odur.
Hiçbir hatayı affedememek, hiçbir şeyi hoşgörememek
insanın kendi kişiliğinin sorgulanmasını gerektirir.
Herşeyin her zaman yolunda gitmesinde ısrar,
mükemmelden kimseye taviz vermeme, yaşamın akışını
tamamen denetleme arzusu; şanssızlıklara, tersliklere,
aksiliklere, insanlar arasında duygusal veya akli senkronun
tutmamasına, dil, üslup ve anlayış hatalarına gösterilen
tahammülsüzlük bir sorundur. Bunlar kişideki güç
istemini, iktidar değerinin değerler hiyerarşisinde tavan
yapmış olduğunu, kendiliğin bir egemenlik krizi biçimde
yaşandığını gösterir bize. Hatalara karşı duyulan yoğun
öfkeyi, aşırı tepkiyi tetikleyen şey nedir? Küçük hataları
bile affedememek bazen bir empati eksikliği, bazen
de yaşamı kaos boyutuyla almayı başaramamaktır.
Yaşamın karmaşıklığını göğüsleyememek, olayların,
değerlerin, ödevlerin ve önceliklerin çelişmesini sabırla
karşılayamamak, çoğunlukla kendi önceliklerini, diğer
önceliklerin önüne koymakta ısrar etmekle ilgili de
olabilir. İnsanın kendi önceliklerinin ille de bencilce olması
gerekmez. Hedefler aslında diğerkâm da olabilir, sorun
hedeflerin onlara ulaşma sürecinde ilişkide bulunduğumuz
insanların önceliklerini göz ardı edecek kadar mutlaklaşmış
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ve değerle yüklenmiş olmasıdır. Bu durumda affedememek
kişinin sahiplendiği hedeflerin başka herşeyden ve
herkesten önemli olduğunu düşünmesidir.

“Hatalara karşı duyulan yoğun
öfkeyi, aşırı tepkiyi tetikleyen
şey nedir? Küçük hataları bile
affedememek bazen bir empati
eksikliği, bazen de yaşamı kaos
boyutuyla almayı başaramamaktır.”
Ufak tefek hataları affedebilmelidir ve bunlar aslında
önemsizdir, affetmesi gerçekten zor olan hatalar bunlar
değildir diyoruz. Tabii ki, insanın kendisine karşı yapılan
ufak tefek hataların onun üstünde hiçbir etki bırakmadığı
iddia edilemez. Ufak tefek hatalar da başkaları hakkında
verilen yargılarımızı, başkalarını değerlendirilme biçimimizi
etkilerler. Sözünü tutan birisinin kişi olarak değeri, sözünü
tutmayan birisinin değerinden fazla olabilir. Bize yalan
söylemeyen birisine yalan söyleyen birisinden daha çok
güveniriz. Ahlaki hatalar bir insanın güvenilir olmasının
veya olmamasının kıstası olurlar. Ahlaki bir hatayı affetmek
söz konusuysa eğer, bu hatayı yapanın kim olduğu, hangi
koşullar içinde bulunduğunu hesaba katmak şarttır. Bir
çocuğun yalan söylemesi, bir sorumluluğundan kaçması,
bencil veya saygısızca davranması acilen müdahale
edilmesi gereken bir durumdur. Ama onu affetmek bir
yetişkini affetmekten daha kolaydır. Affedilmesi söz
konusu olan, kötü olan şey onun bir davranışıdır, ama bu
davranış henüz onun karakterine ilişkin bir özellik olarak
kalıcılaşmamıştır. Çocuklar davranışlarının yanlışlığını
anlayarak davranışlarını değiştirebilirler. Oysa bir
yetişkinin ahlaki yanlışı gayet kafa karıştırıcı bir meseledir.
Hırsızlık kötüdür, ama bir insan açsa onun neden çaldığını
anlarım. Bir yetişkin yaptığı hareketin “yanlış” olduğunu
bilmekte midir yoksa bilmemekte midir? Bir yetişkin
toplum tarafından hangi davranışların yanlış kabul edildiğini
bildiği halde verili şartlar içinde belli bir davranışın yanlış
olmayabileceğini düşünüyor olabilir. “Bilmek” gerçekten
bir davranışın yanlış olduğunu içten bir biçimde hissederek
kabul etmek anlamında da kullanılabilir. Kişi bir hareketin
yanlış olduğunu bilir ve yine de onu yapar. İnsan bile isteye
yanlış yapabilir mi? Bilmeye nasıl bir ağırlık verildiğine bağlı
olarak yanıtlanabilecek bir soru vardır burada. Platon kimse
bile isteye kötülük yapmaz der. Aristoteles ahlaki hatanın
yetişkin kişide bir karakter sorununa işaret ettiğini söyler.
Bu kişilik sorununu aşmak zor olacaktır, onunla uzun süre,
doğru davranışı yerleştirerek mücadele edilmesi gerekir.
Kötüyü bertaraf eden şey yeni alışkanlıklar kazanılmasıdır
ve yetişkinlerde bir noktadan sonra kökten bir değişim
için artık çok geçtir belki de.
Felsefi geleneğe göre, ahlaki hataları affetmek yukarda
sözünü ettiğimiz türde insani hataları affetmekten daha
zordur. Hatanın affedilmesi için, onu yapanın hatasını
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kabul etmesi, af dilemesi gerekir. Hatasını kabul etmeyen
ve af dilemeyen birisini affetmenin bir anlamı, geçerliliği
yoktur. Kendi kendine başkası affedilmez. Affetmek için
başkasıyla bir yüzleşmeye girmiş olmak, onun tarafından
affedebilecek olan olarak konumlandırılmak ve insanın
kendisinin de bu konumda bulunduğunu kabul etmesi
gerekir. Bu şartlar yerine getirilmeden bize karşı yapılan
bir ahlaki hatayı affedemeyiz. Bu önkoşullar sağlanmadığı
zaman, affetmenin gerçek bir affetme olduğu tartışmalı
hale gelir. Kendi içinde başkasını affetme girişimi, ona
yaptığı hata için kızmamanın, onu cezalandırmamaya
karar vermenin, ona gereken tepkiyi göstermemenin bir
gerekçesi olabilir. Bir davranışıyla bir değeri hiçe sayan
bir ahlaki hata yapmış olmasına rağmen, onu işleyen
kişinin değerinin teslim edilmesidir bu. İnsanın içindeki
acıyı ve öfkeyi dindirmek için, yani sadece kendisi için,
hatasını kabul etmeyen ve af dilemeyen birisini affetmeye
çalıştığını düşünelim. Çocukken yaşanan aile içi şiddetten
geçip hayatta kalabilmeyi başarmış olanların, cinsel tacize
veya tecavüzle ruhu yaralanmış olanların, sürekli yok
sayılan, sözü değersizleştirilenlerin, psikolojik, fiziksel,
ekonomik şiddet görenlerin, ilgisizlik ve sevgisizlikle
dolu bir dünyada bir nesne gibi kullanılanların onlara
bunları yapanları affetmeye karar verdiklerini düşünelim.
Mazlumun zalimini, o zalim af dilemediği halde affetmesi
nedir? Mazlumun zalimini, o af diliyorsa affetmesi nedir?
Birinci durumda, zalim af dilemediği için affetmenin
koşulları sağlanmamıştır; o halde affetme edimi de
geçersizdir. Ama burada üzerinde çok düşünmemiz
gereken bir şey olmaktadır. Edimin içinde taşıdığı anlama
ve niyete, bu aftan ne umut edildiğine bakmak gerek. Bu
affetme girişiminin amacı insanın kendisiyle ve yaşamla
barışma arzusu olabilir. Bir kez bilinç yüzüne çıkan veya
zaten baştan beri hep bilinçte olan kötü hatıralarla yaşamak
kolay değildir. Ruhsal enerjimizin büyük bir kısmını bunlar
tüketirler. Kendimizi yorgun, sıkkın, atıl, ağır, mutsuz,
depresif ve melankolik bir ruh hali içinde hayattan geri
çekilirken buluveririz. Bu durumla nasıl mücadele edeceğimizi düşünürken, aklımızdan affetmenin bize iyi
gelebileceği de geçer. İçimizde o zor adımı atabilirsek tüm
öfke ve intikam duyguları da uçup gidiverecektir. Peki bu
olduğu zaman geriye ne kalır? Koskocaman bir boşluk ve
yine melankoli. Öfkesiz bir melankoli, durgun, hareketsiz,
parıltısız bir su. Fakat ne sevinç, ne yaşama coşkusu, ne
taşkınlık, ne yaşama açılma, ne de kendini sevebilme
mümkün olmuştur. Affın bunları getireceği sanılmıştı, ama
öyle olmadığına göre, artık kendine mahkûm olmaktan
başka çare yoktur. İnsan kendi içinde artık hissetmediği
bir acının varlığını duyumsar ve onun, hayatı üzerindeki
bin türlü etkisiyle yaşar gider. Bu kişinin gerçekten
affetmediği, aslında affetmeyi düşünmekten başka bir
şey yapmadığı, affetmenin affetmeyi aklından geçirmek,
hatta buna karar vermek olmadığı söylenerek bu sonuca
itiraz edilebilir. Eğer affetmeye karar verdiğimiz halde
affedememek mümkünse, yapılabilecek pek fazla bir şey
yoktur, çünkü affetmek bizi aşan bir sürece dönüşmüştür.

Ne zaman ve nasıl affederim, ne zaman ve nasıl bunu
bilebilirim? Gerçek af mistik, ne zaman ve nasıl olacağı
belirsiz bir olaydır. İslam dini için kulun kula yaptığı hatayı
Allah affetmez, hatayı yapanın af dilemesi, zarar görenin
de affetmesi gerekir. Allah kendisine karşı yapılan hataları
affedebilir ancak, bunun için de tövbe edilmesi gerekir.
Katolik hıristiyanlık günahın Tanrı tarafından affedilmesinin
yolunu itirafla açar. Bir din adamına itiraf hatadan arındırır,
günahı çıkarır ve kişiyi yeniden doğmuş gibi arındırır,
özgürleştirir. Yahudilikte ve İslamda ise başkasına karşı
işlenen günahın affı önceden vaad edilmemiştir. Bu manada
insana karşı yapılan hatanın zamanı geri çevrilemezlik
boyutuyla muhafaza ettiği düşünülebilir. Af yeniler ve
arındırır ancak asıl mesele affedilmesi imkânsız olan ahlaki
hataları affetmenin imkânıyla ilgilidir. Bunun nasıl olacağı
ise tam bir muammadır. Savaşın yakınların ölümüne
sebep olan şiddeti, yası tutulamayan kayıplar, soykırımlar,
katliamlar, işkenceler, insanı insanlığından eden eziyetler,
kadınların sistemli bir biçimde bedenen ve ruhen incinmesi
ve öldürülmesi, ırkçı ve cinsiyetçi ayrımcılık, heteroseksist
toplumsal şiddet... Diyelim ki zalim dize gelerek özür
diledi, bunları hangi özne, nasıl affedebilir?
Mazlumun kayıplarını kimse geri veremez, fakat hayatta
kalanın travmasının onun baskıya ve ayrımcılığa direnişinin
zemini ve gücü olabilmesi, mazlumun yaşamı olumlamasını
sağlar. Direniş zaten varsa eğer, zalimin yalnızca retorik
olmayan özrünün mazluma getireceği şey adil ve eşit,
etkin yaşamdır; kendine güven değil. O halde, özür
dilemek asıl zalime fayda sağlar; çünkü örtbas etmeye
çalıştığı bir melankoli ve egemenlik krizi içinde kendisini
kaybetmiş olan odur. Onun yaşamı olumlayabilmesinin ve
kendi insanlığıyla temas edebilmesinin belki de tek yolu
af dilemesidir. Ne af dileyebiliyoruz, ne affedebiliyoruz,
yalnızca sürekli bir biçimde mazeret beyan ediyoruz,
korkulardan ve tehditlerden oluşan mazeretler. Bizi sudan
çıkmış balıklar gibi şaşkın, uz görüden yoksun, belleksiz,
heyecansız, coşkusuz, ilgisiz, umutsuz, fikirlere karşı
kapalı ve direnemez hale getiren melankolimiz, zulümle
yaptığımız çeşitli işbirliklerinden kaynaklanıyor.
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AFFETMEK
Mİ?
SAİME TUĞRUL

“Af ölüm kamplarında öldü”
(Jankélévitch 1986: 50)
Yahudi asıllı Fransız düşünür Vladimit Jankélévitch
“Pardonner?” adlı kitabında, bu cümle ile bazı suçların
affının zorluğunu, hatta imkânsızlığını haykırarak, ‘affı
reddetme hakkını’ talep ediyordu (1986: 58).
Yazar, Nazi ölüm kamplarında ölenlerin adına yaşayanların
affetmesinin mümkün olamayacağını vurgulayarak,
suçlunun affedilebilmeyi isteyebilmesi için, öncelikle
hiçbir çekince koymadan, suçuna bahaneler bulmadan,
suçluluğunu kabul etmesi gerektiğini belirtiyordu
(Jankélévitch 1986: 55).
Bu eserin çağrışımları ile affa ilişkin akla ilk gelen temel birçok
soru ortaya çıkar: Affın anlamı nedir? Suç ve af arasında ilişki
nasıl belirlenir? Selâmet, barışma, pişmanlık, kefaret ödeme
ile bağları var mıdır? Hangi koşullarda af mümkündür? Adalet
ve hukuk sistemleri içinde yer alır mı? Af, zaman ve unutma
süreçlerini nasıl etkiler? Af nasıl reddedilir? Bu soruları
çoğaltmak kuşkusuz mümkün, nitekim birçok filozof için,
af problematik olduğu kadar, enginliği ve etkileşim alanların
farklılığı ile hep sorgulanmıştır:
Ricoeur’ün tanımında af, hafızanın, tarihin ve unutmanın
ortak ufkunu oluşturur. Hep geride kalan bu ufuk ele
geçirilmekten kaçar ve affı zorlaştırır, vermesi ve alması zor

olsa da imkânsız değildir. Af, suç ile affetme kutuplarının
arasındaki orantısızlıktan kaynaklanır. Bu dikey ve seviye
farklılığından gelen bir dengesizliktir; suçun derinliği ile affın
yüceliği arasında bir uyumsuzluk bulunur (2000: 593). Af
dilenmesi ile verilmesi arasında bir değiş-tokuş, ikili bir ilişki
oluşsa da, ilişkinin dikey derinlik-yükseklik karakteri koşulkoşulsuzluk tanınmaz. Bu değiş-tokuşta, sadece bu talep ve
arzın ikileminin coğrafyası ortaya çıkar (Ricoeur 2000: 617).
Arendt’e göre ise af, geri döndürülemezliğe karşı
pişmanlıkla birlikte gelen, insanın geliştirdiği bir eylemdir.
Yapılanı bozmanın mümkünlüğü, bir insani güç olan
affetmekten geçer (1983: 301-302). Ancak, insana özgü
bu affetme niteliği bir başka nitelik ile yan yana olmak
durumundadır, o da söz vermektir. Nasıl ki af eylemi ile
insan geri dönülemezliği kırabilir ise, söz verme ve bunu
yerine getirerek, geleceğin beklenmezliği ve kaotikliğinin
endişesini hafifletir. Sonraki kuşaklar için başlarında
Demokles kılıcı gibi sallanan geçmişin suçları, affetme
yoluyla silinebilir; söz vererek ve sözünü tutarak, bir
kuşak diğerine bağlanabilir. Bu nedenle, her iki nitelik de
çoğulluğa, ötekinin varlığına ve eylemine bağlıdır ve öteki
ile ilişki içinde mümkündür (Arendt 1983: 303).
Öteki ile ilişki, af kelimesinin etimolojisini bile belirler.
Birçok dilde doğrudan bağış kavramına bağlıdır (Frs.;
don-pardon, İng.; gift-forgiving, İta.; dona-perdona, Alm.;
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geben-vergeben). Bağış, karşılık beklemeden yapılan
-yapılması gereken- bir eylemdir ve bu eylem veren ile
kabul eden arasında bir asimetri oluşturur. Ancak her ne
kadar karşılıksızlık üzerine bir ilişki kursa da, aynı zamanda
geriye dönüşü kabul eder (Mauss ve C. Lévi-Strauss,
birçok arkaik kültürde bağışın bir değiş-tokuş aracı
olduğunu belirtirler) ve bu bağlamda bir simetri oluşur.
Öte yandan, af dilemek ve affetmek arasında bu karşılık
zor olduğu gibi, aralarında bir eşitlik kurulması da
imkânsızdır. Af bir bağıştır ve verenin belirlediği yatay bir
ilişki içinde gerçekleşebilir. Bu bağışın verildiği karşıdakiler
-suçu işleyenler-, bunun karşılığında bir şey veremezler,
yani af sürecinde karşılık ilkesi kırılır; bağışı yapana bir
başka bağışla karşılık vermek imkânsızdır, bu nedenle af
karşılık beklenemez bir bağıştır.

“Affın anlamı nedir? Suç ve af
arasında ilişki nasıl belirlenir?
Selâmet, barışma, pişmanlık,
kefaret ödeme ile bağları var
mıdır? Hangi koşullarda af
mümkündür? Adalet ve hukuk
sistemleri içinde yer alır mı? Af,
zaman ve unutma süreçlerini
nasıl etkiler? Af nasıl reddedilir?
Bu soruları çoğaltmak kuşkusuz
mümkün, nitekim birçok filozof
için, af problematik olduğu kadar,
enginliği ve etkileşim alanların
farklılığı ile hep sorgulanmıştır.”
Nitekim Derrida’nın ‘saf af’ kavramı her türlü alış-verişi
dışlar: Prensip olarak, affın ne sınırı ne ölçüsü, ne de belirli
bir düzeyi olabilir. Ancak bugünkü kullanımında -özellikle
siyaset içinde- yakınındaki diğer kavramlarla karıştırılır;
özür dilemek, genel af, yerinme gibi. Bunların bir kısmı
doğrudan hukuk içindedirler. Oysa af, hukukun dışındadır
ve indirgenemez. Af hiçbir zaman ne bir hesap ne de bir
uzlaşma terapisinin yolu değildir (Derrida 1996: 103-104).
Jankélévitch gibi bir ‘affetmeme ödevine’ inanmaz
Derrida, ancak af deneyimi ile ona bağlı olan diğer süreçler
(genel af, zaman aşımı, aklanma ya da unutma) arasında
mutlak bir benzemezlik olduğuna dikkat çeker. Gerçek
af, tam bir hafıza gerektirir. Unutmak sadece geçmişin
temsilini kaybetmek değil, kendini dönüştürmek, kendinle
barışmak, başka bir vücut olmaktır. Bu nedenle, af mümkün
olduğunda, bir şekilde sadece ‘affedilemeyecekler’ için
verilmelidir. Affedilebilecek bir şeyi affettiğimizde o artık
af olmaktan çıktığından, zor hatta imkânsız olan, ‘affın
affedilmeyeceğe hitap etmesidir’. (2005: 135).

Af deneyiminde paradoksal bir durum söz konusudur:
Dinsel geleneğe bağlı olarak, suçlu affını istediğinde,
mağdur kişi, affını suçluya yönlendirir. Ama aynı zamanda, af mutlak bir lütuf olduğundan, suçlunun af dilemesine
bağlı olmadan verilmesi gereken bir bağıştır. Bu bağlamda,
suçlunun af dilemesi ile mağdurun bu talep olmadan
affedilebilmesi arasında bir çelişki ortaya çıkar. Af dileyen
suçlu pişmanlıkla, günah çıkarma yoluyla bunu talep
ettiğinde, suçu işleyen kendisi ile aynı yerde değildir;
değişmiştir, dönüşüme uğramıştır ve sadece mağdur
olan bu taleple geleni affedebilir. Oysa af eğer koşulsuz
bir bağış ise, mağdurun suçlunun değişimini beklemeden,
günah çıkarmadan önce yapması gerekir. Derrida’nın
altını defalarca çizdiği gibi, tamir edilemeyecek olan suçun
hatırlanıyor, yaranın açık olması gerekmektedir. Eğer acı
azalmış, hafıza yas çalışmasına ve suçlunun dönüşümünü
temsil etmeye başlamış ise, zaten unutma sürecine
girilmiştir (2005: 136).
Suç-af-zaman
Af öte yandan, bir geçmişin sosyal ve psişik izlerini, hiçbir
şey olmamış gibi silmeye yönelik olduğundan (Ricoeur
2000: 585-89) doğrudan unutma ile bağlantılıdır. Her
ne kadar af unutmak değilse de, uzlaşma sürecinde ya
da yas çalışması af sürecinin içine girdiğinde, af değişime
uğrar. Bu nedenle af, zamanı durduran, geçmiş ile gelecek
arasında bir tire olarak yer alır. Affın doğrudan bağlı olduğu
iki alan ise suç ve zamandır. Ayrıca hukuk içinde bu ikisi
de birbirine bağlanır ve suçlar zamana bağlı olarak, zaman
aşımına uğrayan ve zaman aşımsız suçlar (insanlık suçları)
olarak ikiye ayrılır.
Adalet (din gibi) geleneğinde suç-suçludan ayrıdır: Suçun
cezası yasa tarafından belirlenir, suçlunun özel koşulları
dikkate alınsa da, asıl ceza doğrudan suça ilişkindir. Bir suç
işlendiğinde suçlu adalet tarafından yargılanır, cezasına
adalet sistemi karar verir. Mağdur kişi o suçluyu affetse
de, yargı için bu af hukukun dışındadır ve cezanın niteliğini
belirlemez. Bu nedenle, Derrida’nın da altını çizdiği gibi,
“af, adalet-hukuk sistemine heterojendir” (2005: 120).
Bu nedenle, devletin temsilcisi yargılayabilir ama affetme
yetkisi bireysel, suçlu ile kurbanı arasındaki bir ilişki
olduğundan, affedemez (Derrida 2005: 104).
Adalet ile af birbirlerine yabancıdırlar ama ceza ile af
arasında benzerlik olabilir. Arendt’e göre, af ve cezanın
benzerliği özellikle intikam sürecini kırmaya yarayan
eylemler olmalarından kaynaklanır (1983: 307).
Oysa affın cezadan bir başka önemli farkı daha bulunur:
Affetmek doğrudan kişiye yöneliktir ve suçluyu suçlu
olarak affetmek anlamına gelir (Derrida 2005: 138). Neyi
affederiz? Bir suçu mu yoksa o suçu işlemiş kişiyi mi? Ya
da pişmanlıklar içinde kendini suçlayarak af dileyeni mi?
Bunun tersi, görev icabı, kurallara uyduğunu açıklayarak
suçunu reddedeni mi? Pişmanlıkla gelen, zaten dönüşüme
uğramış bir başkasıdır; artık suçludan farklı bir kişidir
(Derrida 1996: 114). Af deneyiminde suç değil de suçlu
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affedilir; suçlu suçundan ayrılırsa, o zaman suçsuz, masum
bir kişi affedilmiş olur. Affetmek adil olmak ya da adaleti
geri vermek değildir ve adaletin yerini alamaz (Derrida
2005: 132). Affetmek, adalet ve hukuk sisteminin dışında
kaldığından suçlu ile suçu ayırmak, suçluyu değil de suçu
mahkûm etme sorununu getirir; bu da suçu işleyeni değil
başka bir özneyi mahkûm etmektir.
Ancak bu duruma karşı istisnai koşullar bulunur: Egemen
(devlet başkanı) bir suçluyu çok özel koşullarda affedebilir
ya da genel af çıkarabilir. Bu eylem özünde hukukun
dışındadır, çünkü hukuki hakların üstünde, hukukun askıya
alınabileceği bir ‘istisnai durum’ hakkıdır (Agamben 2003)
ve bu hak sadece egemene aittir. Tanrı adına gücünü
kullanan Kral ve daha sonra devlet başkanı, hukuku askıya
alabilendir ve kendisi de bu hukukun dışındadır. İstisnai bir
başka durum da, bizzat hukukun içinde yer alır; insanlık
suçları, bir hukuk ilkesi olan zaman aşımının dışında kalan
suçlar olarak tanımlanır.

“Neyi affederiz? Bir suçu mu
yoksa o suçu işlemiş kişiyi mi? Ya
da pişmanlıklar içinde kendini
suçlayarak af dileyeni mi? Bunun
tersi, görev icabı, kurallara uyduğunu
açıklayarak suçunu reddedeni
mi? Pişmanlıkla gelen, zaten
dönüşüme uğramış bir başkasıdır;
artık suçludan farklı bir kişidir.
Af deneyiminde suç değil de suçlu
affedilir; suçlu suçundan ayrılırsa,
o zaman suçsuz, masum bir kişi
affedilmiş olur. Affetmek adil olmak
ya da adaleti geri vermek değildir ve
adaletin yerini alamaz.”
Hukukta zaman aşımı kavramı, tüm suçlar için geçerlidir.
Zaman aşımı bir suçun cezasına bağlıdır ve o cezayı
yok eder. Doğrudan zamanla ilgisi bu eylemin geriye
dönüşsüzlüğü ile bağlantılıdır. Yani işlenmiş bir suçun izleri
yok olmasa da, ceza eylemini gerçekleştirmenin yolları
kapanmıştır. Hukukta her suçun bir cezası vardır, gene
hukukun belirlediği biçimde belirli bir zaman sonra bu ceza
ortadan kalkar; işlenmiş suç ispat edilse ve açıkça ortada
olsa da, ceza silinir. (Türkiye’de birçok örneği olduğu gibi!)
Adalet sistemi içinde zaman aşımına uğrayamayan tek
suç ise insanlık suçlarıdır: 2. Dünya Savaşından sonra,
Nurenberg Mahkemesi’nde ortaya çıkan insanlık
suçları kavramı yorumu zor bir kavramdır: Temel insan
haklarına karşı işlenmiş bu suçlar, Derrida’nın altını
çizdiği ‘affedilemeyecek’ suçlardır. Bu nedenle, sonsuzluk
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ufku, transandantal bir boyutu bulunur; hukukun, tarihin
ötesinde olma niteliği taşırlar. Jankélévitch, insanlık
suçlarının affedilemeyeceğini, çünkü bunların düşmana
karşı değil, insanı insan yapan affetme gücüne karşı
yapılmış suçlar olduğunu söyler (1986: 52).
Derrida’ya göre insanlık suçu, eğer canlının en kutsal
yönüne, yani Tanrı’nın insanda kendini gösterdiği,
insandaki ilahi tarafa yönelikse bu da ilahi güce karşı
işlenilmiş bir suçtur. Bu nedenle, Tek tanrılı dinlere ilişkin
bir kavramdır ve o dilsellik içinde gelişmiştir. Politik bir
amaca, hatta sadece bir amaca yönelik, bir hesap içeren,
terapik bir yol veya bir yas çalışmanın parçası olmaya
yönelik bir dilsellik ise, saflığını kaybeder (1996: 107-108).
Ancak tarihsel süreç içinde gelişen insan hakları, insanlık
suçları, af kavramının kolektifleşip belirsizleşmesine
de neden olur. İnsanlık suçları her siyasi af eyleminin
ufkundadır (Derrida 1996: 106).
Affın kolektif bir nitelik kazanması ise başka bir sorunu
ortaya çıkarır: Af özellikle kişiseldir; kolektif af dilemek
sorunlu bir nosyondur, çünkü af ancak tekil olabilir,
mağdurlar adına affetmek veya affı reddetmek mümkün
değildir. Ancak, aynı zamanda, tanıksız bir af sahnesi
olamaz. Suçlu ile mağdur arasında tanıksız, hayatta kalan
olmadan, bir süre geçmeden af imkânsızdır; bunlar
gerçekleştiği andan itibaren de, bir cemaat, bir kuşak
yani bir çeşit kolektif üçüncü bir varlık devreye girmek
durumundadır (Derrida 2005: 138). Ancak bu af ‘tekil’
olamadığından otantik değildir ve trajedi de buradadır.
Affetmek mi? Hep ufukta ilerleyen yanıtsız bir soru olarak
kalsa da; “Affetmek bizim geçmişten kopmamızı, söz
vermek ise geleceğe bağlanmamızı sağlar” (Ricoeur 2000:
653). Ancak, bazı devasa suçlar için ‘affetmeme hakkını’
Jankélévitch’e geri vererek sonuçlandırırsak:
“Af, kötülük kadar güçlüdür ama kötülük af kadar
güçlüdür” (1986: 14).
Jankelevitch bu cümlesinde kötülüğün de af kadar güçlü
olduğunu, - de yoktur cümlesinde- ya da aynı oranda güçlü
olduklarını anlatmaz: “Af kötülük kadar güçlüdür”, çünkü
işlenen suçların dehşeti, bu suçları işleyenleri bile aşar, sadece
suçluları kapsamasını engeller. Kötülük o denli büyüktür ki,
affın büyüklüğü bile o aradaki ‘ama’yı kapatamaz. Aradaki
kırıklık ‘ama’dır, mutlak sevgiyi imkânsız kılar.
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DEVLET’İ
AFFETMEK
ve
“TRAVMA”
ÜZERİNE
MELEK GÖREGENLİ

“Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı tercih ederim” –
Ursula Meinhoff- ya da “Parçalanmış bir hayatın
hikâyesi ancak parçalar halinde anlatılabilir” –Rilke-“
Utanç, devletin canını yaktığı her insanın ilk duygusudur;
kolay kolay adı konulamayan, aynada her kendiyle bakıştığında hissettiği, her hatırladığında gözlerini kendinden ve
herkesten kaçırmasına yol açan. İnsan, devlet her canını
yaktığında hele yalnızsa daha da çok utanır. İnsanı, devletin
şiddeti karşısında yapayalnız olduğunda utandıran, acı
veren, faille arasındaki mesafedir. Bu mesafeyi yaratan
acı çekene “mağdur”, çektirene “fail” denmesiyle başlar
belki de. Can yakanı tanımamak, ona hiç dokunmamış
olmak, can yakanla canı yananın belki de hiç göz göze
gelmemesini sağlayacak olan, bu ilişkinin, kişisel olmaktan
çıkıp, “mağdur” ve “fail” ilişkisine dönüştüğü o hukukun
terimlerinin benimle onun arasına girdiği yerde başlıyor,
tam orada iktidarın en zalim hali olarak politikleşiyor. Bu
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yerde öfke, hınç, intikam yok; travma var, hesaplaşma var,
yüzleşme var ve önce kendimi sonra devleti “affetmek”
var. Devletin şiddetini, sen ben, ana-oğul, baba-kız, erkekkadın, bu masadaki-o masadaki adam arasındaki şiddetten
ayıran, devletin şiddetinin failliğinin çoğulluğu mu?
Devletin doğrudan fail olduğu acılarımızın “travmalar”ıyla
yüzleşmek, her birimizi tek tek kendi tarihimizin aktörleri haline getirirken ya da hayatımızın devletle
yüz yüze olduğumuz anlarındaki aktörlüğümüzü geri
almamızı sağlarken, tarih yapma irademizi sonsuza kadar
devretmeniz anlamına gelir mi?
12 Eylül, benim hayatımın darbesi olarak 12 Eylül -herkesin
darbesi kendine biriciktir ama “travmalarımız” ortak
mı? 12 Eylül darbesi, o zaman ve o zamandan sonra her
zaman bu memleketin özellikle doğusunda hayatlarımızı
parçalayan, sadece o ana kadar yaşanmış kısmını değil,
ondan sonrasını da parça parça edecek bir gerçek siyasi
proje olarak devletin farklı yüzleriyle karşılaştığımızda
yaşadığımız acılar, konuşuldu, yazıldı yeterince. Oldukça
“modern” bir içerikle yazıldı, doğrusal bir zaman anlayışıyla
ve genellikle dışarıdan. Freud, “Hüzünde değersiz ve
bomboş olan, dünyadır; melankolide ise ben’in kendisi.”
diyor. Hüzün veren, artık bütün dünyayla birlikte her
şeyin yeniden yazılıp bu yolla yeniden yapılabileceğine,
böylece ne geçmişin, ne bugünün, ne de geleceğin asla
“birlikte” anlayabileceğimiz ve tarif edebileceğimiz bir
şey olmadığına böylesine inanmış olmak... Bu nedenle
belki de hiç kimse, karanlık olup olmadığını bile bilmediği
dörtgen odalarda -çünkü hep karanlık- hiç göremediği
bir takım adamlar tarafından bedeninin ve ruhunun nasıl
parçalandığını kendisine bile anlatamadı, yazmadı; bu
hikâye hiçbir zaman, yazarlarını bitirecek ve ruhlarını
huzura erdirecek bir yazıya dönüşmedi. Çünkü artık,
“dışarısı” hüzün verici, “Tek başına, yapayalnız” yaşanmış
yönleriyle bir darbe, işkence, bir gece sevdiklerinin en
mühim eşyalarını bir çantaya yerleştirmeye çalışan kadının
acısı ve bunların tek tek insanlara ne yaptığı, ne yapmakta
olduğu, bir insanlık suçu olarak, kolektif ve “akıl” yoluyla
yazıya dönüştürülebilecek bir şey değildir: Bu, tamamen
kişisel bir hikâyedir, vaizlik, felsefe ya da her türlü
“işlevsel” projeyle ilişkilendirilemeyecek kadar bire-bir,
kişisel bir hikâye ve bütün yalnız teslim alınma halleri kadar
mahrem... Ve melankolik bir hikâye. Bu anın bendeki acısı,
o acının bende açtığı yara, neden benim “travma”m olsun?
Travmalarımız olarak acılarımız yeniden tanımlanırken,
bizden ve canımızı acıtanlardan başka bir yere, uzağa,
“hiçbir yer”e konmuş olmuyor mu? Acı verenler çoğullaştırılıp silikleştirilmiş olmuyor mu? Devlet denen o
soyut hukuksal varlığın bütün suçlarının her düzeydeki
suç ortakları, her türden itaat suçları, suçluları, o soyut
varlığın olmayan gövdesinde eriyip yok olmuyor mu?
Travmamla değil, katillerimle yüz yüze gelmek istiyorum.
Kadınların sessizliği, intikamı saklayan, saklayarak büyüten
bir geri çekiliştir. Sessizce, kadınca, beklemek istiyorum;
unutmadan, acımın bedenimden uzağa yitip gitmesine
izin vermeden. Parçalanmış hayatlarımızın parça parça
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ama bitmemiş hikâyesinde, kendimizi, sessiz ve zararsız
kurban edebiliriz ya da aralarında dolaşarak, maraza
çıkarabiliriz, tek tek hepsi itaat suçlarını itiraf ettiklerinde,
yüzümüze bakamayarak utandıklarında, tek tek etli canlı
insanlara dönüştüklerinde, sessizliğimiz yerini uysal bir iç
konuşmaya bırakabilir. Ehlileşmeden; öfke, hınç, intikam
ve benzeri olumsuz, hiç de “uygar” olmayan duygulardan
arınmış bir dile teslim olmadan.

Travmamla değil, katillerimle yüz
yüze gelmek istiyorum. Kadınların
sessizliği, intikamı saklayan,
saklayarak büyüten bir geri çekiliştir.
Sessizce, kadınca, beklemek
istiyorum; unutmadan, acımın
bedenimden uzağa yitip gitmesine
izin vermeden.
12 Eylül ve diğer bütün açık ya da örtük darbelerin, göçlerin,
zorla evinden yurdundan sürülmelerin, dilini, usulünü
bilmediğin şehirlerin kıyılarına sığınmaya çalışmanın, çocuklarını askere ya da dağa göndermenin acısı, milyonlarca
insanın hayatında yarattığı yıkımlar açısından, sadece
“o yıllar”da yaşanmış ve geçmiş kötü günler olarak,
travmalarımız olarak ele alınamaz. Travmalarla yüzleşme,
itaat suçu işleyenlerle ve büyük patronla ben’i yüz yüze
getirmedikçe, tek tek her şeyi ve herkesi teşhis etmemize
yol açacak bir karşılaşmayı sağlamadıkça, beni acıma ve
canımı acıtana yabancılaştırmaktan başka bir anlama
gelmeyebilir. Dünya bugün, olup biten karşısında “hiç
bir şey yapamayacağımız”, başka bir dünyanın mümkün
olmadığı inancını insanların içselleştirdiği, yapabileceğimiz
en iyi şeyin kendi hayatlarımızı kurtarmak olduğu fikrini
dikte ediyor; kimse adaletin gerçekleşebileceğine ve
bunun kendi eylemleriyle mümkün olduğuna, ne kişisel
hayatı ne de başkaları için inanmıyor ve hareket etmiyor;
küreselleşmenin insanına dair bu olgu, bizde belki de ilk
darbeyle başladı. Bu coğrafyada, hiç kimsenin hiçbir şeyin
hesabını “vermediği” gerçeği, adalet duygusunu dolayısıyla
adalet arayışını, adalete olan inancı yok etmekle kalmadı,
“kötülüğü” bir şekilde meşrulaştırarak sıradanlaştırdı,
herkesin kendine göre bir adalet tarif etmesine hatta
adaletin tecellisini sonsuza ertelemesine yol açtı. Ne yazar
olunabildi ne yazı. Ya acılar “üzerine” konuşuldu ya da için
için konuşmaya razı olacak kadar ehlileştik hep beraber.
Gerçekten adaleti talep etmenin gerektirdiği devrimciliği,
bir tür “mazlum” olmakla idare etmeye, mazlumluğun
meşru gücüne sığınmaya feda etmedik mi?
Suçluları bulamadık, yüzlerine bakamadık, acılarımızın
hesabını soramamanın getirdiği suç ortaklığını atlatamadık.
Şenlikli ve sevgi dolu bir hakikatin dilini, sahte bir barış dilinin
kıyısında dolaşarak değil, belki de ancak öfkemiz, hıncımız
ve gerçekten adalet taleplerimizi geri alarak kurabiliriz.
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Unutma ile Hatırlama Arasında:
Bir Politik İmkânlılık Olarak Affetmek
SELDA TUNCER
Affetmek, her ne kadar öncelikle sevgi ve dostluk gibi güçlü
bağlar üzerinden tanımlanıp bireysel duygu dünyasına ait
çağrışımlarla anılıyor olsa da, aslında eylem itibariyle son
derece politik bir niteliğe sahiptir. Yirminci yüzyılın önemli
kadın siyaset bilimcilerinden Hannah Arendt, İnsanlık
Durumu adlı eserinde affetmenin basitçe iki insan arasındaki
ilişkiyle, sevgiyle açıklanamayacak kadar toplumsal ve
kamusal bir mesele olduğunun altını çizerek ona politik bir
eylem özelliği atfeder. Bu anlamda, bağışla(n)ma dünyaya
ve insanlığın ortak durumuna ait bir konu olup geleceğe dair
olumlu ve iyileştirici bir olasılık fikrine işaret eder. Öyle ki,
unutma/ma, öfke ve acı döngüsünün kırılmasını sağlayan bir
nevi politik bir imkânlılık alanı sunar bize affetmek. Yaşamın
devamına izin veren, geçmişin ve telafisi mümkün olmayan
eylemlerin ağırlığından kurtulmak için insanlığın sahip
olduğu neredeyse tek mekanizmadır bu Arendt’e göre.
Hesaplaşma, öc alma ve/ya kin tutma pratiklerinin aksine
affetmek edimi iki tarafı da (hem affedeni hem de affedileni)
içine alan bir özgürleşme alanı açar bir bakıma.
Şüphesiz, affetmek o kadar kolay bir şey değildir. Özgürleştirici
ve sağaltıcı bir adalet potansiyeli taşımakla birlikte çok
çetrefilli ve gerçekleşmesi son derece zor bir süreç gerektirir.
Öyle ki, acı, öfke, unut(tur)ma(ma), hatırlama, hesaplaşma,
yüzleşme ve kabul etme gibi zihin ve duygu dünyamızı sarsıcı
bir çok faaliyeti içinde taşır. Ve bu süreçte, kimin ve neyin
affedildiği ve aynı zamanda af dileyenin olup olmadığı ise en
can alıcı sorular olarak çıkar karşımıza. Bir sevgiliyi, yakın bir
arkadaşı veya bir yoldaşı affetmekle bir halkın başka bir halkı
ya da içinde yaşadığı ülkeyi, bağlı olduğu devleti affetmesi aynı
şeyler değildir hiç şüphesiz. Benzer şekilde, bir ihaneti veya
bir yalanı affetmeyi bir tecavüzü, bir cinayeti ya da bir katliamı
affetmekle eşdeğer tutmak ne kadar mümkün olabilir? Ve
ayrıca affedilmeyi bekleyen, yaptığı eylemi düzeltme ve telafi
çabasında gönüllü bir öznenin olup olmaması veya aksine
yaşananları yok sayan, görmezden gelen, unutturmaya çalışan
bir tutumla karşılaşılması zaten kolay olmayan bu süreci
daha da karmaşık hale getirir. Burada sözünü ettiğim farklı
biçim ve derecelerde olan tüm bu affetme durumları ortak
bir payda olarak aslında yapılan eylemin kendisinde birleşir.
Sonuçta, her ne şekilde olursa olsun affetmek gereken bir
durum varsa, bir suç ve/ya hata da vardır. Yani, sonuçlarından
başkalarının olumsuz şekilde etkilendiği veya zarar gördüğü
bir eylemin sonucunda affetmeye veya affedilmeye ihtiyaç
duyulur. Ve bu durumda af dilemek bir nevi yapılmış olan
herhangi bir hata ve/ya suçun telafisi niteliğindedir. Tam da bu
nedenle affetme Arendt için bir özgürleşme potansiyeli taşır;
çünkü öbür türlü, yani affedilme ihtimali olmadan, eyleyen
sonsuza dek edimlerinin kurbanı olarak kalacaktır. Ancak,
bu şekilde, bağışlama yoluyla insanlar geçmişte yaşananın
ağırlığından ve yapılan yanlışı sürdürme veya reddetme
halinden kurtulabilirler.

Peki, her şey affedilebilir mi ya da diğer bir deyişle yapılan her
şeyin telafisi mümkün olabilir mi? Yani asla affedilemeyecek
eylemlerimiz yok mu? Aslında bu ve benzeri sorular bir
şeyi affederken, affetmek durumundayken hepimizin
üzerine en sık düşündüğü ve belki de iç sesimizi en çok
duyduğumuz sorulardır. Affetmenin kendisi en çok da
değiliyle, olumsuzuyla yer eder zihnimizde. Öyle ki, her
affettiğimiz şey belki biraz da affetmediklerimizle belirlenir.
Ve affetmeye direndiğimiz zamanlar en çok da unut(tur)
mak istemediklerimizdir. Yapılan haksızlıklar, çekilen
acılar veya geri getirilemez kayıplar karşısında affetmemek
aslında bir nevi geçmişin anısına sahip çıkmak ve onu
unutturmamak anlamına gelir. John Berger’in Goya’nın Son
Portresi adlı oyununda, Dresden’in bombalanmasına tanık
olan Goya’nın sözleri bu anlamda hatırlamaya değer: “Ne
affedilmez biliyor musun? Asla affedilmeyecek eylemlerimiz
nelerdir, biliyor musun? Kimsenin görmedikleri. Tanrının
bile görmedikleri. Failler, işledikleri suçları kendilerinden
ve başkalarından kelimelerle gizliyor. (...) Kelimeler
ve sayılar işledikleri cürümleri gizliyor. Ki, o cürümler
unutulsun. Unutulan affedilmiş demektir. Zihne nakşolan
affetmez. Tanrım bizi affetme. Bizi affedilmez kıl. Ki, asla
unutmayalım.” Berger’in Goya’sı için unutmakla affetmek
eşdeğerdir ve aslında affedilmez olan gizlenerek veya yok
sayılarak yapılanın unut(tur)ulmasıdır. Zaten tam da bu
yüzden Goya ne unutmak ister ne de affetmek.
Unutturulmak isteneni geri çağırmak, hatırlatmak için Goya
her ne kadar çözümü affetmemekte ve affedilmez olmakta
bulsa da, neyin affedilmez olduğunu tarif ederken başka bir
eylem ihtimalinin de kapısını aralar. Berger, aslında Goya’nın
bu sözleriyle affetmenin nasıl mümkün olabileceği ve olması
gerektiği hakkında bize ipucu verir bir bakıma. Sözcükler
yoluyla gizlenerek unutturulan bir suçun yine aynı şekilde
sözcüklerle açığa çıkarılıp hatırlanması ihtimalinden söz
edebiliriz bu durumda. Diğer bir deyişle, unut(tur)maya karşı
affetmeyerek unutmaya direnmek yerine, suçu gizlendiği
yerden çıkartıp dilin dolayımı ile hatırlamak da mümkün
olabilir; ki ancak bu şekilde sağaltıcı ve özgürleştirici bir
affetme sürecinden söz edebiliriz. Burada söz konusu olan
basitçe geçmişin anlatılarak, konuşularak hatırlanmasının
ötesinde yapılan hata ve/ya suçun itirafı ve aynı zamanda
bunları düzeltme veya bir şekilde telafi çabasına dayanan
bir tür yüzleşmenin gerçekleşmesidir. Çünkü üstü örtülen,
yok sayılan bir gerçeğin açığa çıkarılması onu tanımayı, kabul
etmeyi de beraberinde getirir. Ve affetmek durumunda
olanın yaşadığı acıyı, uğradığı haksızlığı ve telafisi mümkün
olmayan kayıplarını bağışlaması ve dolayısıyla geçmişle
barışması ancak bu şekilde, yani bugüne dek söylenmeyenin
dile gelmesi ve yok sayılanın kabulüyle mümkün olabilir.
Bu anlamda, Güney Afrika’da yoğun bir iç savaşın
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ardından toplumsal barışı sağlamak için kurulan hakikat
komisyonları, pişmanlık kabulü ve yüzleşmeye dayalı bir
af mekanizmasının hayata geçirilmesinin iyi bir örneğidir.
Yaklaşık 22 bin mağdur ve failin ülkede yaşanan sayısız
işkence, katliam, kırım ve tecavüz üzerine konuştuğu
bu komisyonların en önemli özelliği, basitçe yargılama
ve cezalandırmanın ötesinde gerçekliklerin anlatılarak
ortaya serilmesine ve bunun herkes tarafından duyulması
ve kabul edilmesine zemin hazırlamasıdır. Ve burada
anlatmak edimi, geleceğe yönelik kurucu bir pratik işlevi
görür; ki böylelikle geçmişle hesaplaşma ve geçmişten
intikam almanın yerini kabul etme ve tanımaya dayalı bir
hatırla(t)ma almış olur.
Affetmek, hatırlama ile unutma, geçmişle gelecek arasında
gidip gelen bir sarkaç görevi görür adeta. Her ne kadar
kaynağı geçmişe ait olsa da sonuçları itibariyle geleceğe
yönelik bir eylemdir affetmek aslında. Çünkü ne geçmişi
değiştirmenin, ne kayıpları geri getirmenin ne de yaşanan
acıların silinmesinin imkânı vardır artık. Yaşanan yaşanmıştır
bir kere, geçmişin yükünü bugünün üzerine bırakarak... Ve
bu durumda yapılacak olan her türlü affetme ve affedilme
girişimi kaçınılmaz olarak ileriye dönük bir çaba olacaktır.
Affetmenin özgürleştirici rolü, politik imkânlılığı işte tam da
bu noktada ortaya çıkar. Affetme ve affedilmeye yönelik
söylenen her söz, yapılan her davranış hayata yeniden
başlama, devam etme ve birlikte yaşayabilmenin yollarını
aramak için cesaret ve sorumluluk gösterme isteğidir bir
bakıma. Ve bu arayışın en belirgin ifadesi kendini yeni bir
söz söyleme ve başka bir dil kurma çabasında gösterir;
ki böylelikle geçmiş de bugün de yeniden kurulabilsin.
Affetmek durumunda olanın yaşadığı acı ve haksızlığı af
dileyenin ise pişmanlık ve/ya itirafını sahibinin sesinde
duyacağımız bir barış diliyle mümkündür bu ancak.
Dolayısıyla, gizlemek ve/ya yok saymak yerine geçmişin
anısına sahip çıkılan, geride bırakılanların, kayıpların acısına
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saygı duyulan ve tüm bunların yasını tutmaya izin veren bir
dil ve eylem alanına ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleşmesi,
sarsılan adalet duygusunun onarılmasını sağlayacağı gibi
geçmişteki bir suç veya yanlışın bugün sürmesini ve sonraki
kuşaklara aktarılmasını da engeller.
Buradan yola çıkarak, affetmek eyleminin kendisini
gecikmiş bir adalet talebi olarak yorumlayabiliriz.
Çünkü affedebilmek için bir açıklamaya, bir gerekçeye
veyahut bir telafiye ya da bir cezalandırmaya gereksinim
duyarız. Yoksa affetmek ne ilişkiyi kaldığı yerden
devam ettirmek ne de karşıdakini yeniden koşulsuzca
sevmek, kabullenmektir. Aynı şekilde yaşanılanları haklı
bulmak veya uğranılan zararları telafi etmek için çaba
göstermemek de değildir. Sonuçta, bir şekilde adaletin
yerini bulmasını, haklıyla haksızın anlaşılmasını bekleriz. Ve
aslında bu beklenti uğruna verilen uğraşların en zorudur
affetmek, hele de karşınızda af dileyen, pişmanlık duyan
veya telafi edecek olan bir özne yoksa ya da sürekli bir
nefret ve inkâr söyleminin varlığı söz konusuysa... Yine de
buna rağmen affetmeye çalışmak, bunun için çabalamak
bugüne ve geleceğe dair duyulan inanç ve sorumlulukla
açıklanabilir; yani geçmişin acılarının, yanlışlarının sürmemesi ve tekrarlanmaması için duyulan sorumluluk
ve aynı zamanda yaşanan tüm kötü sonuçların ardından
hayatın tekrar yaşanılabilir hale getirilmesine duyulan
inanç. Yoksa, Cumartesi Annesi Berfo Ana’nın bir gün
gelir diye kapısını sürekli açık tutup beklediği oğlunun
işkencede öldürüldüğünü 31 yıl sonra öğrenmesi nasıl
affedilebilir, neyle telafi edilir? Aynı şekilde, Diyarbakır
Lice’de bir patlayıcı nedeniyle kaybettiği kızı Ceylan’ın
parçalarını ağaç dallarından koynuna toplayan bir Kürt
annesinin affetmesi ne kadar mümkün olabilir? Ve yine de
tarifi ve telafisi mümkün olmayan böylesi bir acıya rağmen,
bir asker annesiyle yan yana gelmeye, birlikte mücadele
etmeye çalışması başka nasıl açıklanabilir?
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AFFETMEK Mİ
DEMİŞTİNİZ?
DİLEK ŞENTÜRK
Bir kadının öyküsüdür size anlatacağım. Ama hangi kadın?
— Beni anlat o zaman, yıllardır süren sessizliğim senin
satırlarında bozulsun bari!
— Sen kimsin ki?
— Ben Nisa’yım, az önce sigaranı almak üzere uzanırken
klavyenin bir tuşuna çarptın, senin tuşlarına sığınan
yüzlerce kadından biriyim.
— Demek sen de onlardan birisin, anlat o halde
— Ben resmi kayıtlarda beş çocuklu, ama görünürde üç
çocuklu bir ailenin ortancasıyım. Üç erkek kardeşimin
ayrı ayrı isimleri varken, benle kız kardeşimi “kızlar”
diye çağıran anne babamın üçüncü çocuğuyum.
Çocukluğumdan beri sofrayı “kızlar” ve annem
kurup topladığımız, pişirip taşırdığımız halde sofrada
kapıya en yakın, ayakucunda ve her an eksik bir
şeyi getirmeye hazır bir şekilde iğreti oturan, dört
Âdem’e hizmeti görev edinmiş üç Nisa’dan biriyim.
“Ağabeyinin gömleğini ütüle”, “babana kahve yap”,
“kardeşinin çantasını hazırla” gibi bana yöneltilen
isteklerin arasına bir gün olsun kız kardeşimle ilgili
bir istek serpiştirilmeyen bir ailedeki büyük kızım.
Ayrı ayrı isimlerle değil “kızlar” diye anılan, aramızda
asla ayrım yapılmayan, sorumlulukları aynı, hakları hiç
gündeme gelmeyen, kendi kulvarlarında eşit olan iki kız
evlattan biriyim. Erkek kardeşlerime haklar, özgürlükler
verilirken, payına sadece sorumluluk düşen, tali yollarda
bekletilen, soyadı bile değişken, “nasıl olsa bir gün ele
gidecek” olan, teslim tarihini bekleyen bir emanetim.

“Kızlar“’ın yönetiminde, baba ya da onun yetki verdiği
ağabeyin sorumlu olduğu, aslında tek tek diğer erkek
kardeşlere hesap verme durumumuz olsa da, asıl kararların
merkezdeki baba ve ağabeyden çıktığı bu evde kesinlikle
birey kabul edilmeyen “kızlar” kümesinin bir elemanıyım.
“İyi anne iyi eş” olma, konumunu koruma adına erkeklerin
kararlarına uyup bizimle dayanışmaya girmesi egemen
sistem içinde engellenmiş, “annelikle” onurlandırılarak
kulvarımızın dışında bırakılmış, merkeze bağlı, bizi ne kadar
iyi denetlerse o kadar iyi eş ve anne olacağı öğretilmiş ve
ne yazık ki erkek sistemin aramıza uçurumlar koyduğu bir
annenin ilk kızıyım.
Sen kimsin diyorsun Dilek; ben çiftçilik ve ticaretle
edinilen mülklerin sorgusuz sualsiz erkek evlatlara devir
edildiği, ele kalır kaygısı ile miras yoluyla paylaşıma fırsat
verilmeden sıcağı sıcağına önlemlerin alındığı “baba
evindeki” mülksüzüm.
Erkek kardeşlerim istedikleri kadınlarla evlenirken
kesenin ağzı sonuna kadar açılırken, lüks denilebilecek
kadar donanımlı evler döşenip “şanlı düğünler” yapılırken,
ben eşimi seçme özgürlüğünden bile yoksunum.
Bana uygun gördükleri kişiyle evlenmeyi reddedip,
evlenmemizi onaylamadıkları adama kaçanım. İkinci
oğlumun doğduğu sıralarda, babamın kendisi evde yokken
evlerine uğrayıp annemi ziyaret etmeme izin verdiği,
üç yıllık sürgünün sonuyum. Evlendiğim zaman baba ve
ağabey baskısından kurtulacağımı zannederken ne kadar
yanıldığımı evliliğimin daha ilk günlerinde fark eden, baskının
yok olmadığını, el değiştirdiğini gören, tüm yetkilerin yeni
”sahibime“ devredildiği “kaşık düşmanıyım”.
Beş çocuğunun da evlenip ayrı evlerde oturduğu, ama mal
mülk devir işlemlerinde erkek çocukların, hasta bakımı
ve yetişmeyen ev işlerine yardımda “kızlar”ın çağrıldığı,
erkek çocukların gelişinde hizmet edilen, “kızlar”ın
ziyaretinde hizmet beklenilen bir “aile ocağı”nın feryadı
havada kalmış sessiz çığlığıyım.
Hep birlikte emek verdiğimiz bağ bahçenin tapuları
ve gelirleri erkek kardeşlere verilirken “niçin böyle”
sorusunu yıllardır içimde, dilinin ucunda zapt edenim.
Çok nadir de olsa içimdeki isyana dur diyemediğim
zamanlarda öfkemi dışa vurup söze döktüğümde, sert
bakışlarla bastırılmış ayaklanmayım. Rejime karşı gelip
yıkmaya çalışan direnişçinin uğradığı gazaba denk düşecek
bir dışlanma, yok sayılma yaşayan, havanın zerreciklerine
karışan sözlerimi toparlayıp tekrar dilimin ucuna,
gözlerimin yaşına kitleyen “baba ocağının” karşılıksız
emeğiyim. Onca varlığa rağmen, boğaz tokluğuyum.
Erkek kardeşlerimin çocuklarının “öz torun, kendi
bağımızın üzümü” diye sevildiği başköşeye oturtuldukları,
hediyelere harçlıklara boğulduğu, babadan evlada geçen
yetki ve devredilemez haklar ile halalarına hükmetmeyi
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normalleştirmelerine göz yumulan bir çarkın içinde
kimsenin fark etmek istemediği haksızlığın, ezilmişliğin
mağduruyum.
İlişkiler bozulmasın, dışlanmayayım, gün olur devran
döner, belli mi olur bir gün dönmek icap etse “baba
ocağı”na diye düşündüğümden, isyanını yutan, çığlığını
derinden ve sessiz atan, ruhunda depremler, fırtınalar
kopan, boğazımda yumrulaşan, büyüyen büyüyen,
büyüdükçe nefesimi kesen bir kör düğüm, söylenecek
onca söze rağmen dilsizim.
— Bir dakika, ben de bu öyküye dâhilim
— Ben de,
— Ben de dâhilim
— Ben de, beni anlatmadan geçemezsin!
— Ben de…
— Sizler kimsiniz? İzin verin Nisa’nın öyküsünü bitireyim.
— Ha Nisa, ha Filiz, ha Sinem ne fark eder ki! Bizi de
yazmalısın!
— Ben ikinci tuştan Ayşenur. Babam gazete okur,
erkek kardeşlerim bisiklete biner, sokakta diğer erkek
çocuklarla top oynarken, çocuk yaşımda anneme ev
işlerinde yardım eder, sebze ayıklar, toz alırdım. İşimi
bitirip hemen oyuncaklarıma, öykü kitaplarıma dönmek
için zaman içinde zaman yaratan, her an biri bir iş
buyuracak gerginliği ile kendini bir türlü oyuncaklarına
kitaplarına veremeyen, zaten bir müddet sonra eline
“boşsun hadi” diyerek örgü, dantel işi tutuşturulan iki
ters bir yüz, bir ters iki yüzüm.
— Ben Gülbahar. Erkek kardeşimin sünneti yedi
mahalleye duyurulur, davul zurnayla kutlanırken, regl
oluşumun köşe bucak saklandığı, hep yasakların ayıpların
düştüğü tarafım. Neredeyse kadın olmakla suçlanan
kafası karışığım.
— Ben Sema, iyi üniversitelerde okuyup, yüksek lisansını
da yapan, erkeklerle dolu bir ofisteki tek kadınım.
Ofiste bütün erkeklerin masaları silinirken, önlerine çay
koyulurken, kadın olduğum için masasının tozundan
ötürü azar işiten, çaycının bana çay getirmeyi reddettiği
“kariyerli” kadınım.
— Sema’nın arkadaşıyım ben de. Aynı okullarda okuyup
aynı işlerde çalıştığım erkeklerden daha az ücret alan,
kocamla aynı işte çalışırken, çocuğumuz olacağı sırada
işten atılanım.
— Beni de tanırsınız. Ama söyleyemem ismimi. Her
sabah erkenden profesör kocasına kahvaltı hazırlayan,
yıllardır bir de ondan dayak yiyen, ama bunu bir türlü
söyleyemeyen uzman doktorum. Ev hanımı annemin işçi
babamdan yediği dayağı çeyiz olarak getirenim.
— Sesinizi duyup beşinci tuştan geldim, ben Zahide.
Ağabeyimin sevdiği kızı kaçırması sonucu kızın ağabeyi
ile sorgusuz evlendirilen arabulucuyum. Töreyi bilmesine
rağmen aşkını infazımdan daha önde tutan ağabeyimin
kazanılmış hakkıyım.
— Ben kim miyim? Dördüncü tuştaki Neriman. Erkek
kardeşlerime dediğin gibi “anlı şanlı” düğünler yapılırken,
payıma düşen sandık çeyizi ve kına gecesi ile geçiştirilen,
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belime bağlanan kırmızı kuşakla uygun gördükleri adama,
aynı şartlara teslim edilen ak gelinlikte kırmızı kuşağım.
— Kendisine verilen çikolatayı yeme hakkı olduğunu
düşünemeyip eve, erkek kardeşine getiren 1972’nin
ortaokul çocuğu Dilek’im. 2011’de bile hala bunu
unutamayacak olan üç kız bir erkek çocuklu ailenin
klavye başında, klavye tuşunda olanıyım.

Öykü yazmak için klavyenin tuşlarına dokunduğumda
onca kalabalığın içinde yanlışlıkla Nisa’ya değdi ellerim.
Bir merhaba dedim, bir dokundum bin ah işittim. Her
dokunuşum aynı olmasa da farklı olmayan ama hepsi kalıcı
hiçbiri unutulmayan derin yaralar açmış yaşanmışlıklar…
İsyanlar sessiz, çığlıkların sesi kısık, ama öfkeler diz boyu.
Dil affetse de yüreğin affetmediğinin farkındayız hepimiz.
“Ne yapabilirim, gücüm yetmiyor” çaresizliği ile itaat
ederken böyle gelmiş de niye böyle gitsinlere takıldığında
aklı, düşüyor yüreğine bir ateş, sığınmak zorunda bir yere,
hep birine ait olarak yaşamayı kurgulatmışlar bugüne
dek, ötesi yok bunun. Eğiyor boynunu ama asla affetmek
kendi içinde davacı olmamak anlamına gelmiyor bu. Yaşlı
teyzeler bilirim sohbetlerine tanık olduğum, üzerinden
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yıllar yıllar geçmiş olmasına rağmen, gözlerinde yaş
olmuş yaşanmışlıklarını dillendirirken “en iyi erkeğin
boynu sapsın, köklerine kibrit suyu” diyen. Unutamamış
ve affedememiş, içinde kurduğu mahkemede hala asırlık
dava görülmekte. Kâh babadan, kocadan, kâh abiden
başlayıp, doğurdukları erkek evladına kadar yığın yığın
gözyaşına, yürek sızısına, isyana durmuş anılarla dolu
asırlık dava.
Sevgili Nisa ilk sen çıktın karşıma, öyle bir anlattın ki,
parmaklarım klavyede zor yetişti hızına. Şimdilerde
nerde hayatın, hangi seslerle dolu yüreğin, beynin? Bir ses
versene bugünlerden.
— Kız evlat olmanın ikincilliğinden sıyrılırım da
sevdiğim erkekle kuracağım yaşantımda bir birey
olmayı başarabilirim umuduyla kaçarak evlendiğim kişi
ne yazık ki ailemdeki erkeklerden çok farklı değildi.
Şiddete maruz kaldığım halde “kaçarsan böyle olur”
sözünü duymamak adına iki oğlumun üniversiteye
başladığı yıllarda eve genç bir kadın getirilip kapı önüne
konana kadar sabrettim. O saatten sonra gidecek
tek yerim vardı: Hâlâ en ufak isyanımda “sus, kaçtın
gittin, buna rağmen sana kapımızı açtık, söz söylemeye
hakkın yok” terslemelerini duyduğum, aslında sadece
annemle babamın yaşadığı ama erkek kardeşlerimin
ve onların oğullarının hâkim olduğu “baba evi”. Yılın
belli zamanlarında çalıştığım sezonluk işlerde yatırılan

sigortamı, işim olmadığı zamanlarda yaptığım iğne
oyası, dantel, örgü gibi el işlerini dükkânlara yok
pahasına satarak kendim ödemeye gayret gösteriyorum.
Sigortadan emekli olmama çok az kaldı. Kadın olma
suçuma bir de istemedikleri birine kaçma, üstüne üstlük
eve dönme sabıkalarım da eklenince yemek, içmek,
barınmak bana ekstradan yapılmış bir bağışmış gibi
olduğundan, sigortamın yatırılması konusunda ailenin
parasını ellerinde tutanlara yönelttiğim istekler havada
uçuşup bana azar ve tehdit olarak dönmekteler.
Uzunca bir süre göz nuru emeklerimi paraya dönüştürüp,
üniversitede okurlarken çok zor şartlarda para yolladığım
oğullarıma güvenerek, bana bakarlar umuduyla yaşadım.
Şimdi mi? Şimdi, mevsimlik işlerden, el işlerinden
kazandığım parayla bir şekilde sigortamı ödüyor,
yüreğimde babama, erkek kardeşlerime, oğullarıma ve ne
yazık ki elindekilerini yitirmemek, konumunu sarsmamak
adına benimle dayanışamayan anneme duyduğum
öfkeyle iki ters bir yüz, beş zincir dört dolgu hayatıma
katlanıyorum. Varlıklı bir ailenin yoksul kızı olarak maddi
imkânsızlıklardan dolayı ayrı bir evde oturamadığıma,
ne yazık ki gidecek bir yerim olmadığına kahrediyor,
dilimin ucuna zincirlediğim öfkemi, isyanımı yüreğimde
yaşıyorum.
Affetmek mi demiştiniz?
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EMEL UZUN
Affetmek üzerine düşünmek, kendini önceleyen kederi
çağırıyor, biraz kekremsi bir tad bırakıyor insanın ağzında
telaffuzdan hemen sonra. Bir yutkunmak, bir de derin
nefes almak gerekiyor boğazdaki yumruyu çıktığı ve her
an tekrar çıkmak için beklediği kuytuya gönderebilmek
için. Her zaman bu kadar kolay değil tabii. “Affettim”
dedikten sonra ne oldu, neden benim başıma geldi,
neden ben haklıydım da o nasıl haksızdı, nasıl affeden
ve affedilen rolleri bu kadar ayan beyan döküldü ortaya
(hak ölçülebilen, derecelendirilebilen bir şey mi ki?)
gibi yerlere doğru giden kalabalık ve gürültülü bir soru
silsilesini çağırıyor. İşin yoksa nasıl affettiğinin zihinsel
dizgesine bak, varsa bir meşru nedenin onu bul çıkar,
sonra kendini yeniden ikna et affetmiş olmak için. Ya da
seni affetmeye mecbur bırakan en gerçek zaaflarından
biriyle karşılaş, bir de onun tatsızlığıyla uğraş; bir kez
daha yutkun, derin bir nefes, devam... Daha fazla kan
kaybetmemek için pansuman yaptırmak gibi bir şey
herhalde affetmek; bir de af dileyen, yani bunu gözünün
içine bakarak bekleyen biri varsa (ki böyle olması
beklenir ve özlenir), pansumandan gelirken ona da daha
fazla ağlamasın diye bir kutu peçeteyle biraz da çikolata
almak gibi mesela...
Neyi affettim değil de neyi affedemedim diye sordurtuyor
bu kavram insana. Hep biraz negatif olandan yakalıyor
yani. İnsan unutabilmek için, geride bırakabilmek, bazen
görmezlikten gelebilmek için unutuyor. Biraz da kendini
sağaltmak belki de daha fazla mesai harcamamak için
affediyor zaman zaman (arkadaşlık affetmesi, “tamam işte
affettim rahat bırak beni”). Affederse öfkesi yok olacak,
kırgınlığın öznesine bağlayan ipler gevşeyecek ve kaybolup
gidecek diye direniyor bazen de affetmemek için (aşk
affetmesi bu, ya da hiçbir zaman affedememesi, çamur
gibi bir his, yumuşak, yapışkan). Affeden olabilmek iktidarlı
bir pozisyon. Acı, sorumluluk, yorgunluk, vicdan, sine,
çek, unut, bir şey olmamış, sırıt, yola devam... Affedilen
olmayı dilemek huzursuz ama kolay işte!.. İnkâr etmeyin.
“Elimden geleni yaptım, affetmek bu kadar zor olmamalı”
demek için elinden çok da şey gelmesi gerekmiyor
aslında (biliyorum bal gibi suçluyum, beni benimle bırak af
dilemesi). Gördünüz mü yine adaletsiz işte!.. Yine haksız
olan, birinin canını yakmış olan suçluluğa ve suçluya özgü
düşük beklenti alanının dinlenme tesislerinde bekliyor. Eee
napsın o elinden geleni yaptı... Affetmemek “göze almak”
galiba biraz. Kaybetme iradesi koymak ortaya. Tahmin
edildiği gibi öyle boşvermiş, umursamaz bir hal değil;
aksine verdiğin kararın ötesini berisini hep aklında tutman

gereken, uykusuz, huzursuz bir hal, biraz nazarlı, efsunlu
ama gergin, zihinsel bir efor gerektiren.
Bir de affetmek için bekleme hali var ki o en acı olanı
galiba. Kadın affetmesi... Mağdur, bal gibi ortada, hala
üstünde birileri tepiniyor, bitmiyor hiç, zulüm hep
en sevdiklerinden geliyor. Ama bekliyor işte, kendini
dolaptaki eşyaları toparlarken toparlayıp, içindeki kırıkları
balkon yıkarken gidere bulanık suyla birlikte yollayıp,
yemek işine girerken biraz bıkkın ama kokularla kendini
tamir ettikten sonra hazır hale geliyor işte affetmek için.
Genç kadın var bir de, biliyor af dilenmeyecek, çünkü
babası da dilemememiş ki hiç bir zaman annesinden,
ama belki bugün birşey olur da geçen günkü hırtlığı
yüzünden benden özür diler diye saçını düzleştiriyor,
affetmeye hazırlık, güzel olunsun affederken diye.
Önemli bir an. Yaşlanınca kadın, belki biraz taşralı kadın,
işbilir, çocuklu, mülkün derleyicisi toplayıcısı, iktidarlı
oluyor ya (dizilerdeki kadın ağalar kadar değil ama) o
artık affetmek istemiyor. Af dilenmesini beklemiyor,
dilense derhal geri gönderecek, çektikleriyle ilgili tiradı
kursağında kırgın, kızgın, geçkin oturuyor. Ne özenilesi
bir olmuşluk hali burdan bakınca. Neyse ne!.. Gider bu
sınıflandırmalar böyle, devamı gelir de en nihayetinde tad
aynı işte. Hep birlikte bir kez daha yutkunalım!..
Bunlar herkesin ortak hikayesi bir anlamda. Arkadaş
affedilir, dost affedilir, cümle alemden af dilenir, bazen
kabul olunur bazen nafile, bazen sonuçlar açıklanmadan
ortam terkedilir... O değil de, ben affetmiyorum;
bazen affedemiyorum zaten affedilemez olanı...
Kadın dünyamın en büyük erkek haksızlıklarını. Erkek
haksızlığının af dilemez, zaten istese de dileyemez
halini affetmiyorum önce. Sevdiğim, sevmediğim tüm
kadınlardan af bile dilemeyen, bunu akıl bile edemeyen
adamları affetmiyorum, af dilemiş bulunanların gıyabında.
Kalpler kırarak, kadın eti tüketerek insan olmaya calışan,
ona bakan aşık gözlerle ne yapacağını bilemeyen,
bu yüzden gözünü kaçıran, kaçan, gözden düşen,
ezerek geçen ama yine de birşey olamayan adamları
affetmiyorum. Ama en çok dedemi affetmiyorum
anneannemi korkudan öldürdüğü için. Ama anneannemi
suçlayamıyorum dedemden bu kadar korktuğu için (daha
gençken suçluyordum anneannecim, affet beni). Ama
annem büyüklüktür diyor ve hiç yüzlemiyor. Her şeyi
karşılıksız bellemiş ya. Haklı belki de; babamın, babasının,
abisinin yaşattıklarını unutabilmenin tek yolu unutup
geride bırakabilmektir, affedebilmek melekesiyle. O
huzurlu olsun diye unutmuş gibi yapalım hadi ama buraya
yazıyorum işte, ben affetmeyecegim unutmamak için...
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William Shakespeare’in Hamlet1 oyunu, öç alma sorunsalını
merkezine koyduğu için, affetmekle affetmemek arasında
yapılacak seçimle ilintilidir. Bu konuda iki farklı yaklaşımı;
oyunun başkişisi, babası öldürülen Hamlet ile yine babası
cinayete kurban giden Ophelia’nın davranış biçimlerini
karşılaştırmak istiyorum. Ataerkil, erkek-merkezli bir
toplumda erkeğin içine sürüklendiği öç ve şiddet sarmalı
ile benzer koşullarda yaşayan kadının affetmemesini,
ama şiddete başvurma seçeneğini yeğlememesini
tartışacağım. Kanımca affetmek, unutmayı da gerektiriyor:
Unutmamalıyız. Herhangi bir ihaneti, haksızlığı, kıyımı,
zulmü, zorbalığı, “yapmacığı, çıkarcılığı, ikiyüzlü
buyurganlığı”2 affetmek zorunda değiliz; affetmemek
bizi kadınlıktan uzaklaştırmaz ve erkekleştirmez. Unutmak ise resmi tarihin yaptırmaya çalıştığıdır. Ortak
hafızamız, geçmişin bazı yönlerini yeni yeni hatırlamaya
başladı. Affetmek uğruna tekrar unutmaya başlarsak
eksiliriz, hafızasız kalır, kimliğimizi yitiririz. Öte yandan,
affetmemenin bir adım ötesi, öç almak, bizi karşı çıktığımız
sistemin içsel bir parçası haline getirir. Erk kavgalarının
içine düşer, şiddetin öznesi oluruz. Bu açıdan Ophelia
başka bir seçenek sunmaya çalışıyor gibi geliyor bana.
Hamlet’in babası, kendi kardeşi tarafından, bahçesinde
uyurken kulağına akıtılan zehirle öldürülür.3 Oyunun
başında, tedirgin ve gergin nöbetçilerin Danimarka’da
kokuşmuş bir şey olduğunu söylemeleri, kaygıları ve
korkuları, ataerkil sistemin temellerinin sarsıldığını izleyiciye belli eder. Zaten, devamlı içki içen yeni kral da
dâhil olmak üzere, şatodaki erkeklerin çoğu benzer
korkuların etkisindedir. Öldürülen kralın baştan aşağı
silahlı hayaletinin belirmesi, daha önce de Elsinore’un
surlarında dolaştığını öğrenmemiz, ölümün; bitişi, kapanışı
(closure) değil, yeni bir aşamanın başlangıcını işaretlediğini
kanıtlar. Cinayet, hem ataerkinin toplumsal dizgede en
üst noktasında yer alan kralı, hem de ailenin reisi koca /
babayı yerinden etmiş, kardeşi Claudius her alandaki erki
aykırı bir edimle ele geçirmiştir: Krallığı, kocalığı, babalığı
şiddet yoluyla, kahpece gasp etmiştir.4 Bilindiği gibi erk,
ataerkinin olmazsa olmazı, temel dayanağıdır.
Babasının cenazesi için Wittenberg Üniversitesi’nden
Danimarka’ya dönen Hamlet, sadece ölümle değil,
ataerkini ahlâk kurallarına göre tabu olan bir evliliğin de
yapıldığını görür: Annesi, kocanın ölümünden çok kısa
bir süre sonra, evlilik yoluyla akraba olduğu, kardeşi
sayılan Claudius’a varmış, hem ensest ilişkisine girmiş,
hem de dul kadınlardan beklenen sadakat, uzun süreli
yas gibi geleneklere aykırı davranmıştır. Üniversitede
yaşama kuramsal bir bakış yöneltmeye alıştırılmış, bu
yönde eğitilmiş olan, kendi toplumsal sistemine yabancı,
kuramın dışına çıkılmasını gerektiren edimsellik deneyimi
olmayan Hamlet’ın gerçek hayatla yüzleşmesi zaten sancılı
bir süreç oluştururken, babasının, sürekli “Beni hatırla”
diyen, öcünün alınmasını isteyen hayaleti, ölüsü, ironik bir
biçimde onu bu ‘gerçek hayata’ daha da yakın bir konuma
sokacaktır. Hamlet’ın bildung’u, gelişimi ve topluma uyum
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sağlama süreci bu koşullarda başlar. Affetmeyecektir.
Dahası, affetmemenin de ötesine gidip, babasının öcünü
almaya kararlıdır ama şiddete de yabancıdır.
Oyun boyunca, metnin sonundaki toplu katliama ulaşıncaya
dek, başkahramanın adım adım şiddetin ve cinayetin
içine çekilişini gözlemleriz. İlk başlarda, amcasının suçlu
olduğunu kendi kendine kanıtlamak, dostu Horatio’nun
da tanıklığını görmek için sinsice yöntemler dener:
Oyunun içindeki, Claudius’un yaptıklarını neredeyse
harfi harfine sahneye koyan, Hamlet’ın “Fare Kapanı”
diye adlandırdığı oyun, amcasının tepkisini ölçmek için
başvurduğu bir hiledir.5 Yaptığı deli taklidi, bu hilenin bir
uzantısıdır. Kandırmak, bir maskenin ardında saklanmak,
erkek söyleminin kullanıldığı bir dille başkalarını tuzağa
düşürmeye çalışmak, içinde bulunduğu toplumsal düzenin
alışık olduğu, sık kullandığı bir yöntemdir oysa: Hamlet,
deli taklidi yaptığı oranda normalleşir. İş cinayet işlemeye
gelince, diz çökmüş, dua etmeye çalışan Claudius’u
öldüremez; adam canlıdır, Tanrı’ya yakarmaktadır, ama
daha da önemlisi, gözünün önündedir. Hamlet’ın ilk
cinayeti, görmediği, perdenin ardında saklanan, amcası
olduğunu sadece tahmin ettiği Polonius’u bıçaklamak olur.
Zaten saldırırken “Sıçan, sıçan!” diye bağırması, öldürdüğü
kişiyi insanlıktan çıkarır ve bu yolla edimini kendi açısından
daha kabullenilir kılar. Bundan sonra ahlâksal çöküşü
ivme kazanır. Babasıyla karşılaşması onu zaten ölümle iç
içe sokmuştur; cinayet işlemek giderek daha kolaylaşır.
İngiltere yolunda, Claudius’un İngiliz kralına yazdığı,
Hamlet’ın öldürülmesini isteyen mektubu değiştirip,
ulaklık görevini yapan, çocukluk arkadaşları Rosencrantz
ile Guildenstern’ün ölümüne yol açması, önceden
tasarlanmış, gereksiz, çifte bir cinayettir: Mektubu yok
etmesi Claudius’un amacına ulaşmasını önlemek için
yeterli olacaktır. Yine, kıyımı dolaylı yoldan gerçekleştirir,
elleri fazla kirlenmez ama beyni ve duyguları giderek
çürümektedir. Yolda kendilerine saldıran korsanların
gemisine atlaması, onlara esir düşmesi ve kurtulmak için
korsanlarla işbirliğine gitmesi yoluyla şiddetle daha da
yakınlaşmasını sağlar. Artık mezarlıkta Yorick’in kafatasını
eline alıp onunla ölümlülük hakkında konuşacak kadar
iç içedir ölümle. Oyunun sonunda, herkesin herkesi
öldürdüğü yerde, tam bir erkek gibi o da ölür.
Polonius’un kızı Ophelia’nın durumu Hamlet’ınkinden
pek de farklı değildir. Onun da babası öldürülmüştür.6
Erkeklerle dolu bir evrende, annesiz ve yalnızdır.
Oyundaki diğer kadın, Hamlet’ın annesi Gertrude, bu
ataerkil sisteme öylesine iyi uyum sağlamıştır ki onu örnek
almak pisliğin içine bulaşmak anlamına gelecektir. Ophelia
bu kolay yolu seçmez. İhanete de uğramıştır: Daha önce
aşkını ilan edip duran Prens Hamlet birden ona sırt
çevirmiş, manastıra kapanması gerektiğini söyleyecek,
sövüp sayacak kadar düşmanca davranmaktadır. Saray
entrikalarından habersiz Ophelia, buna anlam verecek
durumda değildir. Polonius öldürülene dek normlara ne
kadar baş eğdiğini görürüz: Babasına ve erkek kardeşi
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Laertes’e sorgusuz boyun eğer; hatta Polonius’un isteği
doğrultusunda Hamlet’ın duygularını anlatması, (sahte)
‘deliliğinin’ nedenlerinin anlaşılması için elinden geleni
yapar. Babası öldürüldüğünde ise bir şey kırılmış, bir
eşik aşılmıştır Ophelia için. O da ‘deli’ olur. Delilik
marjinalleşme, toplumdan soyutlanma, normların dışına
çıkmak olduğu ölçüde, evet, Ophelia delidir ama, oyunda
betimlenen Danimarka’ya baktığımızda, kimin ‘deli’,
kimin ‘normal’ olduğunu saptamamız zorlaşır. Ataerkil
yapının normlarına uymaya çalışan, toplumsal hiyerarşinin
içinde kendine yer arayan bütün karakterler anormaldir
aslında. Doğayla hiçbir bağları yoktur. Ölümcül ve
savaşçı yönleri öne çıkar, şiddet yaşamlarının ayrılmaz bir
parçası olmuştur. Yapıcı, yaratıcı, üretken niteliklerden
tümüyle yoksundurlar. Erk kavgalarının, öç planlarının
kısır döngüsüne kapılmış, kendilerini ve birbirlerini
tüketmektedirler. Kendi kurguladıkları ‘normal’ öylesine
ölümcüldür ki, anormal olur.

“Ophelia’nın affetmeyen,
unutmayan, ama öç de istemeyen
tutumu bir seçenektir. Doğaya
dönmesi, kendi kadınsı dilini ve
söylemini yaratması, ataerkinin ve
hiyerarşinin dizgesinden ve yaşam
biçiminden radikal bir kopmayı
simgeler. Onunki, mutlak bir
başkaldırıdır. Şiddeti tümden yadsır,
erkeğin saldırgan, savaşçı kurgusunu
bir kenara atar.”
Sistemin ‘deli’ yaftasını vurduğu Ophelia, erkek kardeşinin
aksine babasının öcünü almayı düşünmez. Onun deliliği,
çevresini saran kaostan kendini kurtarmak, uzaklaştırmak
için sığındığı şarkılarla simgeleşir. Müzik, düzen ve harmoni
içerir. Bu açıdan Ophelia’nın kendi sesiyle, kendi içinden
gelen şarkılara sığınması, farklı, erkeğin ele geçirmediği,
sistemin dışında yer alan bir metin oluşturması anlamına
gelir. Ötekiliğini sonuna kadar vurgular. Akılcı düzyazıyı
veya üst sınıfı simgeleyen şiir formunu benimsemiş bu
hiyerarşik ataerkil sistem, Ophelia’nın kurduğu müzikal
dilin sınırlarından sızamadığı için, onu anlamsız diye
damgalayarak aşağılar.
Elsinore, surlarla çevrili, korkuyu ve askerî savunmayı
öne çıkarmış kapalı bir mekândır. Sarayın içinde yaşanan
vahşet, evin sıcak, korunaklı niteliğini baltalayarak burasını
görkemli, ama bir o kadar da tekinsiz, tedirgin edici bir
ortama dönüştürmüştür. Ev, rahim için bir eğretilemeyse,
Elsinore sürekli ölüm doğuran, erkeklerin eline geçmiş
ve yeniden kurgulanmış kötücül, yapay bir rahimdir.
Ophelia’nın buradan çıkması, gelenekler ve erkekmerkezli yapı göz önüne alındığında, imkânsızdır. Buna
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rağmen kendine bir dere, bir söğüt ağacı, çiçek kaplı
bir alan bulur ama artık sahnede yeri yoktur. Kendini
çiçeklerle donatan Ophelia, bir anlamda alternatif, özel bir
iç mekân oluşturur. Doğanın tam ortasındadır. Babasının
ölümü üzerine Fransa’dan Danimarka’ya dönen erkek
kardeşine sunduğu biberiye, hafızanın simgesidir. Ophelia
da Laertes’e hatırlamaktan söz eder, “Hatırla” der;
ancak onun söylemi, “Beni hatırla” diyen hayaletinkinden
farklıdır. Erkeğin aksine kendini merkeze koymaz, genel
ve herkesi kapsayan bir belleğin yitirilmemesine çalışır.
Laertes’e verdiği bir başka çiçek hercai menekşedir:
Bu çiçek de sevgiliyi, hatıraları, sevgi dolu düşünceleri
çağrıştırır. Ophelia’nın kullanmayı seçtiği çiçek dili,
kinden, vahşetten, öç almaktan arınmış, unutmayan, şarkı
sözlerinin de belirttiği gibi kesinlikle affetmeyen, ama
şiddete de başvurmayan bir söylem oluşturur.
Ophelia’nın öldüğü haberini vermek, oyunun öteki kadın
karakterine düşer. Ölümü, kraliçe olmaktan, erkek
dünyasından bir şeyler koparmaya çalışmaktan, elinden
geldiğince ona uyum sağlamaya çabalamaktan bir türlü
vazgeçemeyen Gertrude7 görmüştür. Dere kenarındaki
söğüt ağacının8 dallarını ve çeşitli çiçekleri kullanarak
çelenkler oluşturmakta olan Ophelia, ağaçtaki bir dalın
kırılmasıyla dereye düşer. Gertrude’un anlatımına göre
kendini kurtarmaya çabalamaz; şarkılar söyleyerek,
içine düştüğü suyun organik bir parçasıymış gibi bırakır
bedenini. Yine de, ataerkinin kadınlara uyguladığı baskı
peşini bırakmaz. Toplumsal konumunu ve cinsiyetini ilan
eden giysileri önce şişerek biraz su yüzünde kalmasına izin
verir ama bir süre sonra aynı giysiler dere suyuyla ağırlaşıp
batmasına ve boğulmasına yol açar. Sonuçta onu öldüren,
kaçamadığı erkek dünyasıdır.
Ophelia’nın affetmeyen, unutmayan, ama öç de istemeyen
tutumu bir seçenektir. Doğaya dönmesi, kendi kadınsı
dilini ve söylemini yaratması, ataerkinin ve hiyerarşinin
dizgesinden ve yaşam biçiminden radikal bir kopmayı
simgeler. Onunki, mutlak bir başkaldırıdır. Şiddeti tümden
yadsır, erkeğin saldırgan, savaşçı kurgusunu bir kenara atar.
Tek sorun, ataerkil düzenin ona giydirdiği yapay kıyafetin
kaçınılmaz ölümcüllüğüdür. Sistemin bize yüklediği
yaftalardan, erkek dilinden, söyleminden kurtulmayı başarabilirsek, geçmişimizi unutmadan, hiç affetmeden başka
seçenekler yaratabiliriz. Belki Ophelia gibi ‘deli’ diye
damgalanırız ama kıyımı kıyımla yanıtlamanın bir anlamı
yok. “Hayır” demeliyiz. Kendi dizgemizi yaratmamız
bunun için yeterli olacaktır. Bir başka düş...
Notlar
1. William Shakespeare, The Tragedy of Hamlet, Prince
of Denmark (Londra: Arden Shakespeare, Thomson
Learning, 2003).
2. Akşit Göktürk’ün sözleriyle.
3. Öldürülüş biçimi, kralı büyük ölçüde kadınlaştırır.
Erkeğin olması gerektiği gibi ayakta, kalkık durumda
değildir; bir kadın gibi yatık vaziyette, bütünüyle

savunmasız bir konumdadır. Uyanık olmaması, kral
olarak niteliğini sorgulattırır. Danimarka’yı kumar
oynarcasına gereksiz yere tehlikeye atmıştır. Norveç’li
düşmanı Fortinbras ordusuyla bölgede savaş hazırlığı
yapmaktadır. Karısının kardeşiyle kırıştırdığının
farkındadır. Kısacası, bu durumda sistemin en etkili
gücünün uyurken yakalanması başlı başına bir zayıflığın,
yetersizliğin belirtisidir. Dahası, kulak deliğine akıtılan sıvı
zehir, tecavüz eğretilemesi işlevini de görür.
4. Claudius’un baba Hamlet’ı öldürmesi, kardeş kıyımını,
babanın kıyımını, kralın kıyımını içinde barındırır: Yalnızca
bir Habil-Kabil olayı değildir.
5. Hileye başvurması, Hamlet’ın çürümüş bir topluma
giderek daha fazla uyum sağladığının bir göstergesidir. Bir
bakımdan da, yaptığı bir tür detektifliktir.
6. Polonius’un, perdenin arkasında saklanırkenki
hali, fazla meraklı olan Havva’yı anımsattırdığı ölçüde
kadınsıdır. Bedenine sokulan kılıç ve akan kanı, tecavüz
eğretilemesi işlevini görür ve Hamlet’ın babasının
kadınlaştırılmış durumunu hatırlatır.
7. Oyunda doğa, Gertrude’un anlatısıyla sınırlıdır:
Sahnede yoktur. Elsinore, betimlendiği haliyle tam bir
“Çorak Ülke”dir.
8. Söğüt ağacı geleneksel olarak bilgelik ve sağaltma
simgesidir. Bu açıdan Shakespeare’in seçimi anlamlıdır.
9. John Everert Millais, Ophelia (ayrıntı).
9
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KADINLAR
ve ‘ADALETE ERİŞİM’:
Türkiye özelinde
kısa bir değerlendirme*
DR. SEDA KALEM BERK**
Adalete erişim, özellikle 1960’lardan sonra, hukuku toplumsal gerçeklik ile bir arada düşünen ve hukukun gerçek
hayattaki izdüşümlerinin peşine düşen hukuki gerçekçilik
akımının1 bir uzantısı olarak ortaya çıkan bir akımdır.2
1960’ların toplumsal ve siyasal çalkantıların yoğun olarak
yaşandığı bir dönem olması itibarıyla, uyuşmazlıkların da
arttığı ve çeşitlendiği, bu anlamda da hukukun daha fazla
alana müdahale etmeye başladığı öne sürülmüştür. Hem
mahkemelere götürülen uyuşmazlıkların artması hem de
hukuktan derman beklenilen durumların çeşitlenmesi
sonucunda yargı mekanizmaları üzerinde oluşan baskı
kaçınılmaz olarak işleyişte aksaklıkları ve süreçten ve
sonuçtan memnuniyetsizlikleri de beraberinde getirmeye
başlar. Adalete erişim akımı, bu tatminsizliklerin yanı sıra,
hukukun işleyişinin ‘sistemin girdileri’ üzerinden değil, aynı
zamanda ‘sistemin çıktıları’ üzerinden de değerlendirilmesi
gerekliliği üzerinde durmaktadır. Burada sistemin girdileri,
‘soyut bir şekilde ilan edilen’ haklar ve yetkiler iken, sistemin
çıktıları ise hak sahiplerinin bu haklardan etkin şekilde
yararlanmasını ifade etmektedir.3 Bu bağlamda, en azından
kâğıt üzerinde eşit dağıtılan hakların, herkes tarafından eşit
etkinlikte kullanılamıyor olmasının sebebinin, salt hukuk
sisteminin yetersizlikleri olmadığı, sosyal devletin de,
özelikle de toplumda dezavantajlı konumda olan gruplara
karşı yükümlülüklerini yerine getirmekteki başarısızlığından
ötürü, bu kesimlerin adalete erişimde yaşadıkları eşitsizlik
hallerinden sorumlu olduğu öne sürülmüştür.
Adalete erişim ile sosyal devlet ilkesi arasında kurulan bu
ilişki, resmi hukuk mekanizmalarının yetersizliklerinin yanı
sıra, toplumsal kaynaklara erişimde ortaya çıkan yapısal
eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasının da gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Bu durumdan ötürü, adalete erişimi zorlaştıran engeller aslında önemli insan hakları meseleleri olarak da görülebilmektedir. Örneğin, ‘hukuki
tanınma’ meselesi, adalete erişim çalışmalarında önemli
bir yere sahip olan hukuki güçlenme başlığı altında
değerlendirilmesinin yanı sıra, aynı zamanda temel bir
insan hakları meselesidir de. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 6. Madde’sinde yer alan “Herkesin
her yerde hukuk önünde insan olarak kabul görme

hakkına sahip olduğu” prensibi, hukuki tanınmayı temel
bir insan hakkı meselesi olarak ilan eder.4 Gene adalete
erişim ve insan hakları bağı çerçevesinde devletin bir
yükümlülüğünün de, “insan hakları ihlallerine karşı uygun
ve etkin şikâyet mekanizmaları” olarak hizmet veren
adli yollara başvurunun önündeki tüm idari, sosyal,
ekonomik ve kültürel engelleri ortadan kaldırmak ve bu
mekanizmalara erişimi kolaylaştıracak kurumsal alt yapıyı
oluşturmak olduğu öne sürülmektedir.5

“Türkiye’de kadınların adli yardım
sistemi ile olan ilişkisine göz atıldığı
zaman, kadınların toplumsal
hayattaki eşitsizliklerden doğan
normalleştirilmiş mağduriyetleri
dolayısıyla, bu alanda da haklarının
kullanımı anlamında zorluklarla
karşılaşmalarının adeta kaçınılmaz
olduğu görülebiliyor. Öte yandan,
İstanbul Barosu’nun 2008-2010
arası döneme ilişkin verilerine
göre adli yardım talebiyle Baro’ya
başvuran kadınların sayısı erkek
başvurucuların neredeyse üç katı.”
Bu bağlamda, toplumun özellikle dezavantajlı kesimlerinin adli mekanizmalara erişimde yaşadıkları sorunların ve bu sorunların çözümüne ilişkin alınacak önlemlerin tespiti, adalete erişim bağlamında özel önem
taşımaktadır. Bu tür gruplara ilişkin yapılan çalışmaların
çoğunda kadınların öncelikli olarak yer aldığını görmek
mümkündür. Bu durum hiç şüphesiz, kadınların çoklu
ayrımcılığın, çoklu mağdurlaştırmanın en önemli özneleri
olmasıyla açıklanabilir. Türkiye toplumunda kadın olmak,
yoksulluğun, eğitimsizliğin, dinsel, etnik ya da kültürel
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bir azınlık grubunun mensubu olmanın, heteroseksist
kalıpların dışında bir cinsel yönelime sahip olmanın ve
benzeri hallerin yarattığı dezavantajlılık konumunu her
durumda pekiştiren bir haldir. Örneğin Türkiye’de
kadınların adli yardım sistemi ile olan ilişkisine göz atıldığı
zaman -ki adli yardıma erişim adalete erişimin en temel
meselelerindendir-, kadınların toplumsal hayattaki eşitsizliklerden doğan normalleştirilmiş mağduriyetleri dolayısıyla, bu alanda da haklarının kullanımı anlamında
zorluklarla karşılaşmalarının adeta kaçınılmaz olduğu
görülebilmektedir. İstanbul Barosu’nun 2008-2010 arası
döneme ilişkin verilerine göre adli yardım talebiyle Baro’ya
başvuran kadınların sayısı erkek başvurucuların neredeyse
üç katıdır.6 Bu durumu, kadınların bu tür bir hukuki
desteğe erkeklerden daha fazla ihtiyaç duyduklarının bir
göstergesi olarak okumak mümkündür. Diğer taraftan,

kadınların işgücü piyasasındaki rollerinin hem sınırlı
olması hem de ekonomik faaliyetlerinin çoğu zaman kayıt
dışı olmasından ötürü sosyal güvencelerden ve emek
karşılığı adil ücretlendirmeden yoksun olması nedeniyle,
avukatların sağladığı hukuki hizmetlere ücret karşılığında
erişmeleri de oldukça zordur. Örneğin, Van Kadın Derneği
(VAKAD) istatistikleri, dernek bünyesinde kadınlara
psikolojik desteğin yanı sıra hukuki destek de sağlayan
Danışma Merkezi’ne yapılan başvuruların içinde en sık
karşılaşılan talebin ekonomik desteğe ilişkin olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, birçok kadının parasal
kaygılarla dava açmaktan vazgeçmeleri nedeniyle de, adli
yardım hizmetlerine erişimlerini engelleyen pürüzlerin
ortadan kaldırılması daha da önemli hale gelmektedir.7
Yoksulluk ile hukuki hizmetlere erişim arasındaki bu ters
ilişki, toplumun dezavantajlı kesimlerinin başında gelen
kadınlar için özellikle kaygı verici bir görüntü çizmektedir.

Ancak bu ilişkiyi salt avukatlık hizmetinin ücreti bağlamında
düşünmek de mümkün değildir. Kadınların adli yardım
mekanizmalarına erişimleri ve sunulan hizmetin kalitesi
bağlamında öne çıkan gelişmelerden biri de Türkiye’nin
en büyük barolarından olan İstanbul ve İzmir Baroları’nın
bünyesindeki Kadın Hakları Merkezleri’nin adli yardım
merkezleriyle birleştirilmesidir. Bu tür bir birleşme,
özel olarak kadın meselelerinde uzmanlaşmış, çoğu
kadın olan avukatların, adli yardım listesine eklenmeleri
sonucunu da beraberinde getirmiştir ki bu sonuç adli
yardıma başvuran kadınların listeden sıradan atanacak bir
avukattan destek almaları anlamına gelmektedir.8 Oysa
özelikle şiddet vakalarında, kadın mağdurların uzman
kadın avukatlarla görüşmeyi tercih ettikleri bilinmektedir.9
Bu noktada, Türkiye’de aile içi şiddet mağduru kadınların
yüzde 49’unun yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmamış
olmaları, bu mağduriyetlerin hassasiyeti ve bu nedenle
de paylaşılmalarındaki zorluklar hakkında önemli bir
bilgi vermektedir.10 Sadece resmi nikâhı olan kadınları
kapsayan resmi veriler, Türkiye’de kadınların yüzde
39’unun hayatlarının bir noktasında fiziksel şiddet
mağduru olduklarını göstermektedir.11 Ancak aynı veriler,
aile içi şiddet mağduru olduklarını ifade eden kadınların
yüzde 92’sinin bu durumla ilgili hiçbir yere başvuruda
bulunmadıklarını da ortaya koymaktadır. Bu durum,
mağduriyetlerin engellenmesinde sorumlulukları olan
kamu kuruluşlarının kadınlar için ne derece erişilebilir
olduklarını sorgulamayı da gerekli kılmaktadır.12 Diğer
taraftan, şiddet gören kadınların başvurabilecekleri sığınma
evlerinin sayısının yetersizliği ve bu sığınma evlerinin
gizliliklerinin ihlaline ilişkin dile getirilen sorunlar da bu
mağduriyetleri artırmaktadır.13 Şiddet mağduriyetinin bu
derece yüksek olmasına rağmen, bu şiddeti engellemeye
yönelik mekanizmaların hem yetersiz hem de çoğu
zaman işlevsiz olabildikleri bu ortamda, kadın konularında
uzmanlaşmış avukatlar tarafından sağlanan adli yardım
hizmetlerinin bir şekilde sınırlandırılması da adalete erişim
bağlamında ciddi bir sorun ortaya koymaktadır.
Bu hizmetlere erişimin diğer önemli ayağını da yargı
sisteminin parçası olan kurumların -özellikle de adliyelerinkonumları açısından erişilebilir olmaları oluşturmaktadır.14
Örneğin Adalet Bakanlığı’nın İstanbul’da tamamlanmak
üzere olan adliyelerin birleştirilerek merkezi hale
getirilmesi projesinin, vatandaşların adliyelere erişimleri
açısından yaratabileceği olası sorunları dikkate almadığı
görülmektedir. Kentin Bakırköy, Çağlayan ve Kartal
semtlerinde yükselen yeni ve büyük adliyeler eski adliyelere
nazaran ‘modern’ yapılar olarak lanse edilmekte ise de
bahsi geçen ‘modern’liğin vatandaşların hukuka erişim
kanallarını oluşturan adliyelerle aralarındaki fiziki mesafeyi
gözetmediği ortaya çıkmaktadır.15 Nitekim Adalet
Bakanlığı tarafından hazırlanan Yargı Reformu Stratejisi’nde,
“Birbirine yakın veya iş sayısı az olan adliyelerin en yakın
adliyeler ile birleştirilmesi için çalışmaların yapılması”
gibi faaliyetler, “kamu kaynaklarının etkin ve verimli
kullanılması” hedefine atıfla açıklanmıştır.16 Aynı belgede,
bu yeni projelerin hayata geçirilmesinde de özellikle
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‘yargının çalışma koşullarına uygun’, ‘çağdaş mimari
özelliklere sahip’ ve ‘kullanışlı’ binalar yapılmasına dikkat
edileceği de belirtilmektedir.17
Bu şekilde, yeni adliyelerin coğrafi konumlarının
belirlenmesinde vatandaşların adliyelere erişimde yaşayabilecekleri olası sıkıntıların değerlendirmeye alınmamış
olduğu gözükmektedir. Bu sonuç kadınlar açısından
özellikle önemlidir zira hâlihazırdaki ilçeler bazında
yerleştirmede bile ‘mahkemelere ulaşımın fiziksel olarak
güç olması’, kadınların adalete erişimlerinin önünde ciddi
bir engel teşkil ettiği bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları tarafından dile getirilen bir endişedir.18 Bu durum
aynı zamanda, mekânın ‘toplumsallık, iktidar ve politika’ ile
olan ilişkisini de göz ardı etmemeyi gerektirmektedir.19
Öyle ki, bu ilişki kentsel mekânların eril kodlar üzerinden
kurgulanmasıyla ortaya çıkan ‘eril kent’ olgusuyla bir
arada düşünüldüğü zaman, kadınların cinsiyetçi politikalar
ışığında tasarlanmış kamusal alanlardan dışlanmışlığı bir
kere daha görülebilmektedir. Bu bağlamda, örneğin kadınların bu birleştirilen adliyelere erişiminin, kent içi
ulaşımın cinsiyetçi yapılanmasından ötürü ciddi engellerle
karşılaşabileceğini öngörmek mümkündür. Sermayenin
ihtiyaçları doğrultusunda ve bu şekilde de doğal olarak
erkek egemen politikalar ışığında tasarlanan kent içi ulaşım
sisteminin kadının ihtiyaçlarını dikkate almayan20 ve bu
şekilde kadının kentteki hareketliliğini sınırlandıran yapısı,
hiç kuşkusuz kadınların adliyelere erişimi konusunda da
ciddi sıkıntılar yaratabilecektir.21 Aynı zamanda, ücretsiz
avukatlık yardımından faydalanmak için baroların adli yardım
merkezlerine başvuran kadınlardan, muhtarlıktan fakirlik
belgesi ve ikametgâh gibi evrakın talep ediliyor olması da
kadınların adalet erişimini kolaylaştırmaktan çok uzak bir
uygulamadır. Zira kadınlar, gerek maddi yetersizliklerden
gerekse de toplumsal kısıtlamalardan dolayı, kamusal alan
pratiklerini belirleyen sermayelere ve stratejilere her
zaman hâkim olamamaktadırlar.
Diğer taraftan kadınların hukuki desteğe erişimlerini,
hukuki bilgiye ve basit danışmanlık hizmetlerine erişim
bağlamında da düşünmek gerekmektedir. Bu bağlamda,
barolar, adliyeler, kaymakamlıklar, emniyet gibi kamuya
hizmet eden kurumlarda danışma birimlerinin olmaması,
kadınların adalete erişimlerinin önündeki en önemli
engellerden biri olarak görülebilmektedir.22 Kuşkusuz bu
durum genel bir bilgi paylaşımı eksikliğinin yansıması olarak
da düşünülebilir. Türkiye’de temel hukuki bilgilerin geniş
kitleler ile paylaşılmıyor olmasının gerisinde, resmi eğitimin
bu tür bir bilgiye yer vermemesi veya yetersiz yer vermesi
ya da kamu kurumlarının bu tür bilgileri vatandaşlar için
anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde sunmaması gibi
nedenlerin yattığını düşünmek mümkündür. Örneğin
İstanbul’un 10 adliyesinde yapılan bir gözlem çalışması,
bu adliyelerin hiç birinde adliyeye gelen kişilerin temel
konularda bilgi alabilecekleri bir danışma biriminin veya
bir ön büronun bulunmadığını ortaya koymuştur.23
Ancak bu erişim sorununun, gerek ekonomik hayattaki
görece güçsüz konumları, gerek ataerkil kültürel kodların
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sınırladığı kamusal alan varlıkları gerekse de temel eğitime
katılma oranları dikkate alındığı zaman24, kadınların
adalete erişimleri bağlamında özellikle sıkıntı yaratacağını
görmek zor değildir. Benzer şekilde, hukuk dilinin teknik
bir dil olması itibarıyla hukuk eğitimi almamış, hukuk
formasyonuna sahip olmayan çoğu kişi için anlaşılması zor
özel bir dil olduğu göz önünde bulundurulduğu zaman,
temel hukuki bilgilerin sadece erişilebilir değil aynı zamanda
anlaşılır olması da son derece önem kazanmaktadır. Ancak
bu durumun, kadınlar gibi toplumda sosyal ve ekonomik
açıdan dezavantajlı olan gruplar için özellikle endişe
uyandırıcı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir.
Türkiye bağlamında, gerek toplumsal hayatta baskıcı
gelenekler ve cinsiyetçi rol dağılımları neticesinde
karşılaştıkları güçlükler nedeniyle gerekse de eğitim
olanaklarından faydalanmak konusunda erkeklerin oldukça
gerisinde yer almalarından ötürü25, kadınların hukukun dili

“İstanbul’un 10 adliyesinde
yapılan bir gözlem çalışması, bu
adliyelerin hiç birinde adliyeye
gelen kişilerin temel konularda
bilgi alabilecekleri bir danışma
biriminin veya bir ön büronun
bulunmadığını ortaya koyuyor.
Ancak bu erişim sorununun, gerek
ekonomik hayattaki görece güçsüz
konumları, gerek ataerkil kültürel
kodların sınırladığı kamusal alan
varlıkları gerekse de temel eğitime
katılma oranları dikkate alındığı
zaman, kadınların adalete erişimleri
bağlamında özellikle sıkıntı
yaratacağını görmek zor değil.”
nedeniyle adalete erişim sorunu yaşama olasılıklarının çok
daha yüksek olduğunu düşünmek mümkündür.26
Bu durum, hukuk diline yeterince hâkim olmamanın, hatta
ve hatta daha da öte okuma yazma bilmeme nedeniyle
hukuki belgeleri okuyamamanın, anlayamamanın ya
da işlemleri takip edememenin ötesinde, bir anadil
meselesi olarak da tezahür edebilir ki böyle durumlarda
çoklu mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır.
Örneğin doğu ve güneydoğuda yaşayan Kürt kadınlarının
Türkçe okuma yazma oranlarının diğer bölgelerdeki
oranlara kıyasla daha düşük olması, bu kadınların adalete
erişimlerini ciddi şekilde engellemektedir. Bölge kadınları,
sadece hukuki bilgiye erişimde sıkıntı yaşamamakta aynı
zamanda Türkçe bilmemelerinden dolayı eriştikleri
bilgiyi de anlayamama sorunuyla karşılaşmaktadır.27 Bu
sıkıntılardan hareketle, bölgede faaliyet gösteren Van

36 fikir takibi
Kadın Derneği (VAKAD) ve Diyarbakır Kadın Sorunları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM) gibi sivil
toplum kuruluşları, Türkçe bilmeyen Kürt kadınlarına
tercümanlık hizmeti de sağlamaktadır.28 Ancak, 2006/17
sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle
Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak
Tedbirler”29 başlıklı Başbakanlık genelgesinde önemli
koruyucu önlemler öngörülmüş olmasına rağmen, özellikle
Güneydoğu’da adliye, hastane gibi kamu kurumlarında
sıklıkla karşılaşılan tercüman temini sorununa ilişkin hiçbir
iyileştirilme öngörülmemiştir.30 Benzer şekilde, hukuki
bilginin sağlandığı belgelerin veya adli süreçlerde kullanılan
evrakın çift dilli hazırlanması da söz konusu değildir.
Kuşkusuz bu durumu salt Doğu ve Güneydoğu bölgelerine
has bir sorun olarak ele almak da mümkün değildir zira
dil engeli ve buna bağlı olarak tercümana erişim sıkıntısı
özellikle göç alan büyük şehirlerde yaşayan Kürt ve diğer
etnik kökenli kadınların da adalete erişim deneyimlerini
tanımlayan sorunlardır. Örneğin ağırlıklı olarak kadına
yönelik şiddet alanında faaliyet gösteren İzmir Kadın
Dayanışma Derneği’nin temsilcileri, kendi bölgelerinde
kadınların adalete erişimde yaşadığı sıkıntılar arasında yasal
usullerin karmaşıklığını da saymakta ancak bölgedeki Kürt
kadınlar için durumun sadece kanun dilinden kaynaklanan
mağduriyetten öteye gittiğini belirtmektedirler.31
Bu noktada, Türkiye’de kadınların adalete erişimde
karşılaştıkları engelleri, salt yargının işleyişinde veya adli
işlemlerde karşılaşılan alt yapı, kaynak, personel vb.
eksikliklerinin bir sonucu olarak görmek, bu engelleri
toplumsal bağlamından koparmak anlamında gelecektir.
Bu toplumsal bağlamın, yapısal-kültürel birçok eşitsizliği
barındırıyor olmasından ötürü, kadınların özellikle de adli
mekanizmalara erişim, adli işlemleri başlatma ve takip
etme anlamında karşılaştıkları engelleri salt alt yapısal
yetersizliklerin sonucu olarak düşünmek mümkün değildir.
Örneğin kadınların kenti içi ulaşım ağlarına ve vasıtalarına
erişimleri üzerine düşünürken, yaşanan sorunların
sadece kadınları değil tüm kentlileri etkileyeceğini öngörmek mümkün olsa da, diğer alanlarda olduğu gibi
ulaşım alanındaki politika ve hizmet düzenlemelerinin
de cinsiyetler üzerindeki eşitsiz etkilernini göz ardı
etmemek gerekmektedir.32 Bu nedenledir ki, hukuki
mekanizmalara ve süreçlere erişimin iyileştirilmesi
yönünde yapılacak girişimlerin, kadınlar özelinde, hukuku
bir baskı aracı ve / veya bir ‘engel’ olmaktan çıkarıp,
daha ziyade bir güçlendirme mekanizması ve / veya bir
‘fırsat’ olarak görülmesini sağlayacak şekilde tasarlanması
gerekmektedir.33 Ancak bu doğrultuda bir girişimin, yargı ve
emniyet çalışanları arasında gerek mahkeme kararlarında34
gerekse de adli süreçlerin gündelik işleyişlerinde gözlemlenebilen35 ataerkil zihniyet ve davranış kalıplarının
varlığını fark ederek, bu noktadan hareketle kadınların
farklı iktidar alanlarında hep en alt sıralarda yer almasını
sorgulamadan başarılı olması mümkün değildir.36 Esas olan,
ne kadını korumayı adeta ailenin parçalanmaması şartına
bağlayan yargısal yorum ve davranış kalıplarından yana ne
de kadını muhtaçlaştırıp, onun muhtaçlığı üzerinden sürekli
tazelenen iktidar kurgularından yana savrulmamaktır.

Notlar
* Bu yazı, yazarın TESEV için hazırladığı ve 2011 yılı
içinde yayımlanacak olan Türkiye’de “Adalete Erişim”:
Göstergeler ve Öneriler başlıklı raporundan derlenmiştir.
Kalem, Seda, Türkiye’de “Adalete Erişim”: Göstergeler
ve Öneriler, TESEV Yayınları, İstanbul, 2011’de
yayımlanmak üzere.
** İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan
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(VAN’DA)

MÜLTECİLER:
MÜLTECİ KADINLAR
ZÜLEYHA KESKİN
Şiddet, yoksulluk ve zulümden kaçarak ülkelerini terk
edip insanca yaşayabilmek için Türkiye’ye ve özellikle
Van’a, Asya’dan (özellikle İran, Afganistan, Özbekistan)
gelen on binlerce mülteci, zor koşullar altında yaşamlarını
sürdürmeye çalışıyor. Elverişsiz yaşam koşullarına sahip
olan mülteciler, sağlık hakkından eğitim hakkına varana
kadar pek çok haktan yeterince yararlanamıyor. Ülkemizde
mülteciler önce mülteci oldukları için sonra her kadın
gibi, kadın oldukları için sorunlar yaşıyorlar. Yasal olarak
birçok eksiklik bulunmasının yanında mültecilerin yaşadığı
çoğu sorun aslında bürokrasi-kırtasiyecilik anlayışından,
mültecilerin öteki olarak algılanmasından ve mültecilerin
haklarını kullanma noktasında yetersiz kalmasından
kaynaklanan sorunlar.
Mülteciler sığındıkları ülkeye girişlerinden itibaren birçok
sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Zoraki misafirler olarak
ağırlanan mülteciler (tabii kesinlikle misafir muamelesi
görmüyorlar) insanlık dışı muamelelerle karşılaşıyorlar.
Güvenlikle ile ilgili problemi olduğuna inanılan mülteciler
geri gönderme merkezlerinde tutuluyor. Aslında bu
tutulma bir anlamda herhangi bir yargı kararı olmaksızın
özgürlüklerinden aylarca yoksun bırakılmaları anlamına
geliyor. Yüzlerce kişi bu sağlıksız yaşam alanlarında
yaşamak zorunda kalıyor. Sağlıklı bir ortamda yaşamadıkları
ya da yolculuk sırasında hastalandıkları için birçok sağlık

problemi ile karşı karşıyalar. Burada kalan mülteciler
bulaşıcı hastalık riski taşıyorlar. Ayrıca kronik rahatsızlığı
olan mülteciler için de son derece elverişsiz ortamlar.
Bu merkezlerde herhangi bir sağlık taraması yapılmadığı
gibi, mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması için
bu merkezlerde sağlık personeli de bulundurulmuyor.
Mültecilerin sağlık hizmetinden faydalanmaları ancak hasta
olduklarını polise ispatladıklarında mümkün olabiliyor.
Mültecilerin yaşadıkları yerlerde hem her hangi bir
hastanede muayene olmaları hem de sonrasında ilaç
almaları oldukça zor. Yukarıda sözü edilen gerekçeler
(dil problemi-zorlaştırılmış prosedürler) ve mültecilerin
sağlık hizmetinden yararlanma hakkının hem hastane
görevlileri tarafından hem de mülteciler tarafından
bilinmemesi mültecilerin bu hizmetlerden ya hiç
faydalanmamasına neden oluyor ya da yeteri kadar ve
zamanında faydalanmasına engel oluyor. Mültecinin
hastaneye gidebilmesi için yabancı kimlik numarası olması
gerekiyor. Bunun için de 149 TL defter parasını kesinlikle
ödemek zorundalar. Defter parasından muaf tutulmaları
mümkün değil. Sağlık hizmetinden faydalanma için ayrıca
ikamet harcının da yatırılması gerekiyor. Bu harçtan bazı
şartlarla muaf tutulabiliyorlar. Yabancı kimlik numarası,
sağlık sistemi ve SYDV için gerekli. Bundan sonra kişi bir
dilekçeyle Yabancılar Şube’ye başvuru yapıyor. Hastane
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ikamet etmesinde sorunu olmadığını bilmek için bu
belgeyi istiyor. Hastane giderleri Valilik tarafından il
Sağlık Müdürlüğü’ne aktarılan Gazi ve Mülteci Fon’undan
karşılanmaktaydı. Ancak Hastane bu fondan giderlerin
karşılanmadığını belirterek, mültecileri kabul etmemeye
başladı. Ancak mülteci, aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz
tedavi olabiliyor. Araştırma Hastanesi ise mültecileri
sadece BMMYK hastane mektubu ile kabul ediyor.
Mültecinin bu durumda BMMYK’ya başvurması gerekiyor.
Kişinin ayrıca 15,5 TL muayene ücretini ödemesi
gerekiyor. Eğer çeşitli testler isteniyorsa kişi bu testlerin
ücret dökümünü hastaneden alıp, SYDV’ye başvuru
yapıyor. (SYDV bütün işlemler için SYDV kartı ister. Bu
kartı kişinin alabilmesi için Yabancı Kimlik Numarasının
olması şart). SYDV mütevelli heyeti bu başvuruyu görüşür
ve karara bağlar.

“Ülkemizde mülteciler önce mülteci
oldukları için sonra her kadın
gibi, kadın oldukları için sorunlar
yaşıyorlar. Yasal olarak birçok
eksiklik bulunmasının yanında
mültecilerin yaşadığı sorunların
çoğu aslında bürokrasi-kırtasiyecilik
anlayışından, mültecilerin öteki
olarak algılanmasından ve haklarını
kullanma noktasında yetersiz
kalmalarından kaynaklanıyor.”
Yabancı kimlik numarası alamamış ve acil hastalar için
kişilere senet imzalatarak hastane acili ya da İl Sağlık
Müdürlüğü ile görüşüp ücretsiz muayene edilmesi
(sivil toplum kuruluşları tarafından) sağlanıyor. Senet
uygulaması mecburi bir yöntem, aksi halde muayene olamayabiliyorlar. Bu yöntemler işe yaramazsa BMMYK’dan
hastane mektubu istenebiliyor. Mektupta belli bir miktara
kadar kişinin masraflarının BMMYK tarafından karşılanacağı
yazmaktadır. Hasta mülteci tüm bu prosedürleri yerine
getirdiğinde tedavi olabiliyor.
İlaçları için eğer SYDV kartı varsa oraya başvuru yapıp
alabiliyorlar. SYDV kartı yoksa İl sağlık Müdürlüğü
bu konuda yardımcı oluyor. Tabii burada da benzer
prosedürleri aşması gerekir mültecinin. Dil bilmeyen,
yaşadıkları yeri tanımayan, insanlarla iletişim kurmakta
çekingen davranan, üstelik hasta olan mültecinin bu
prosedürlerin hepsini bilmesi ve yerine getirmesi oldukça
zor. Mülteci adeta hasta olduğuna pişman oluyor. Bu
durumda haklarını kullanmaktan kolayca vazgeçebiliyor.
Bunun bir sonucu da hastalığın ilerlemesi. Kronik
hastalıklar söz konusu olduğunda, durum daha da vahim
bir hâl alıyor.

Mülteciler eğitim hizmetinden sadece ilköğretim düzeyinde
faydalanabiliyorlar. Lise ve üniversiteye devam edemiyorlar.
Üstelik diplomalarının denklikleri de yok. Ayrıca orta
öğretim düzeyinde daha ileride olan mülteci çocuklar
burada kendi seviyelerinden daha aşağıda bir seviyede
okula devam etmek zorunda kalıyorlar. Çocuklarını
okula göndermek isteyen mültecilerin ikamet harçlarını
yatırmaları ve ikamet izni almaları gerekiyor. Van’a gelen
sığınmacılardan ‘oturma izni’ adı altında 6 ayda bir, bin
TL harç alınıyor. Barınma, işsizlik, sağlık ve can güvenliği
sorunu yaşayan mülteciler, harçları ödemekte zorlanıyorlar.
Mülteciler sadece harçlarını ödemek için bile çalışmak
zorundalar. Gerçi ikamet harcından muaf olabiliyorlar
ama bu da oldukça sıkı şartlara bağlanmış durumda. Yine
Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne başvurmaları ve
dilekçe vermeleri gerekiyor. Daha sonra polislerin yaptığı
araştırma ve inceleme sonucunda dosyaları alınıyor ve
değerlendiriliyor. İkamet harcını yatırmayan mülteciler
birçok hakkı kullanamıyor. Örneğin çocuğunu okula kayıt
edemiyor ya da sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.
Bölge halkı için de büyük bir sorun olan işsizlik problemi,
onlar için daha büyük bir problem oluyor. Türkiye’de
çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekiyor. Bu da
neredeyse imkânsız. Bu yüzden genellikle kayıt dışı işlerde
çalışıyorlar. Dolayısıyla sigortasız ve düşük ücretle çalışmak
zorunda kalıyorlar. Bu rağmen iş bulmaları oldukça güç.
Ne Türkçe okuma yazmayı ne de Türkçe konuşmasını
biliyorlar; bu yüzden dil bilme ya da okuma yazma bilme
gerekliliği olan işlerde çalışamıyorlar. Çalıştıkları alanlar
daha çok emek yoğun alanlar; örneğin temizlik, inşaat,
sanayi vb. fakat bu işlerde de sömürülerek çalışıyorlar.
Mültecilerin karşılaştıkları problemlerden biri de barınma.
Kendi imkânları ile barınma ihtiyacını gidermek zorundalar.
Çünkü mültecilerin kalacağı herhangi bir misafirhane ya
da geçici istasyon ev de yok. Mültecilerin gelir gelmez
ev bulma imkânları olmadığı gibi kolay ev bulamıyorlar,
buldukları evler de yaşam standartların altında.
Mültecilerin çoğu başka mültecilerle beraber kaldığı için
ev kiraları çok yüksek. Ev sahipleri, evlerini birden fazla
aileye kiraladıkları için çok pahalıya kiralıyorlar. Üstelik bu
durumdan yerli halk da memnun değil. Onlar da ev kira
fiyatlarının mülteciler yüzünden arttırdığını düşünüyorlar.
Mülteciler hem Türkçe bilmedikleri için hem de mülteci
oldukları için (yani kamu hizmetini almak sadece vatandaşın
hakkıdır anlayışından kaynaklanarak) kamu hizmetlerinden
yeterince ve zamanında faydalanamıyorlar. Sosyal yardım,
eğitim, hukuki destek, sağlık gibi yasal olarak faydalanmaları
oldukça zor olmakla beraber kamu hizmetlerinden
kendilerini ifade edecek kadar dil bilmemekten, haklarını
bilmemekten kaynaklanan sorunlar yaşayabiliyorlar.
Hemen hemen her kurum, her türlü başvurunun dilekçe
ile yapılması koşulunu öngörüyor. Bu durumda Türkçe
dahi konuşamayan mültecilerden kuruma Türkçe dilekçe
ile başvurmaları isteniyor. Sonuç olarak mülteciler için
hizmetleri almak hem güçleşiyor hem de gecikiyor.
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Mülteciler genellikle geldikleri ülkelerde birer yükmüş gibi
algılanıyor. Çoğunlukla ülkeler arasında yıllarca bekliyor,
kabul edilme beklentisiyle yaşıyorlar. Devletlerin sığınmacıların temel haklarını sağlamak konusunda çıkardıkları güçlüklerle uğraşırken diğer yandan toplum içinde ‘öteki’ olarak algılanmaktan kaynaklanan sorunlar yaşıyorlar.
Mülteciler büyük maddi problemlerle yüz yüze geliyor,
birçok psikolojik zorlukla karşılaşıyorlar. Yalnızlık, yersiz
hissetmek, yeni bir ülkede hayata başlamak gücüne
sahip olmamak gibi duyguları yaşıyorlar. Mültecilere dil
öğretmek, yerleşmelerine yardımcı olmak ve geldikleri
yerlere uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla
her hangi bir program da yapılmıyor. Ayrıca toplumda
mültecilere yardımcı olma konusunda bir hassasiyet de
yok. Yerli halk kendilerine sağlanan hakları mültecilerle
eşit şekilde paylaşmaktan rahatsız olabiliyor. Toplumda,
mülteciler genellikle yerli halkın iş bulmalarına engel
olmak, kira fiyatlarının yükselmesine sebep olmak vb.
sebeplerle sevilmiyorlar. Dil problemi yaşayan mülteciler
okulda, mahallede vb. yerlerde arkadaş edinemiyorlar,
esnafla, doktorla, memurla iletişim kuramıyorlar,
sorunlarını anlatamıyorlar.
Süregelen şiddet, savaş ve yoksulluk karşısında da en
zor durumda kalanlar, kadın mülteciler. Sadece mülteci
olarak yaşamak bile insanın hayatında travmalara neden
olabiliyorken bir de kadın olmak durumu daha da
zorlaştırıyor. Kadınlar sadece kendilerinin değil aynı
zamanda çocuklarının tüm sorumluklarını çoğunlukla
tek başlarına üstlenmek durumunda kalıyorlar. Kadın
mültecilerin yaşadığı sorunlar her kadının yaşadığı
sorunlarla aynı. Aile içinde şiddet görmek, toplumdaki
kadın algısı sebebiyle var olan hak yoksunluğu, ayrımcılık
vb. muamelelere maruz kalmak.
Kadınlar tıpkı her mültecinin yaşadığı gibi geldikleri yerlerde
yukarıda anlatılan nedenlerle sosyal, sağlık ve kültürel
haklara erişimde, barınak, gıda ve eğitim olanaklarına
ulaşmada oldukça zorlanıyor. Özellikle barınma sorunu
yaşayan kadınlar sokakta kalma riskiyle karşılaşıyorlar.
Bu durum, kadınların istismar edilmesini kolaylaştırıyor.
Barınma sorunu çözülse bile iş bulamadıkları veya
çalışmadıkları için yoksulluk ve yoksunluk üzerinden başka
tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar.
Kadın ve çocuk mülteciler için ek olarak koruyucu
destekleyici tedbirler alınmıyor. Van’da kadın mültecilerin
çocukları ile kalabileceği bir kadın sığınma evi var ancak
kapasitesi son derece sınırlı.
Cinsiyetçi anlayış yüzünden farklı muamelelere maruz
kalan kadınlar mülteci olunca hele de çocuk-kadın ve
mülteci olunca tamamen istismara açık hale geliyorlar.
Yabancı bir ülkede savunmasız olan kadınlar taciz, tecavüz,
fuhşa ve cinsel ilişkiye zorlanma, fiziksel şiddet görme ve
daha birçok haksız muameleye maruz kalıyorlar. Mülteci
kadınların taciz edildiği olaylar gittikçe yaygınlaşıyor.
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Kadın mültecilerin taciz ve tecavüze uğraması sebebiyle
kadın derneklerine yönelik yoğun başvurular var. Tacizci
ve tecavüzcüler, mülteci kadınların çaresizliğinden
yararlanarak, onların bu durumunu istismar ediyor. Bu
çaresizlikleri yüzünden rahatça taciz edilebiliyorlar,
ucuza çalıştırılabiliyorlar ve çalıştıkları iş yerinde taciz
edilebiliyorlar. Mülteci kadına erkekler tarafından
‘kolay elde edilebilir’ gözüyle bakılıyor. Zira özellikle
İranlı kadınlar rahat giyinmeyi, süslenmeyi ve makyaj
yapmayı seven kadınlar; dolayısıyla yerli erkekler para
karşılığında onlarla beraber olabileceklerini düşünüyorlar.
Bu önyargının sebeplerinden biri de yoksulluk. Başka bir
neden de mültecilerin kendilerine yerli halk tarafından
yapılan kötü muameleleri şikâyet etmemesi ya da şikâyet
etse bile sonuç alamamasıdır. Olayın duyulması halinde
bu durumun dosyaları üzerinde olumsuz etki etmesisınır dışı edilme, işsiz kalma ve aşağılanma korkusuyla
şikâyet edemiyorlar. Çoğu zaman da özellikle taciz,
tehdit, hakarete maruz kaldıklarında ya şikâyetlerine itibar
edilmediği ya da ciddiye alınmadığı için, şikâyet sonuçsuz
kalıyor. Ayrıca işsizlik nedeniyle birçok mülteci kadın
fuhuş yaparak para kazanmak zorunda kalıyor. Bu durum
Van’da gittikçe yaygınlaşıyor.
Mültecilerin var olan çaresizlik duygusunu güçlendiren,
onları haklarını ve var olan imkânları kullanmaktan alıkoyan
ve yetersiz kalmalarına sebep içinde bulundukları durum,
zorlaştırılmış prosedürler, azınlıkta-yalnız olma psikolojisi
ve kendilerine karşı toplum ve devlet tarafından sergilenen
tutumlardır. Sözü edilen aksaklıkların giderilmesi için yasal
düzenlemelerin bir an önce yapılması ayrıca toplumundevletin mültecilere karşı tutumunu değiştirmesi, mültecilerin topluma uyum sağlayabilmeleri ve yaşadıkları
ilde hayatlarını insanca devam ettirebilmeleri için kapsamlı
program ve çalışmaların yapılması gerekmektedir. Devletler sınırlarına gelen mültecileri geri göndermemek
ve onlara temel hak ve özgürlüklerini kullanabilme
imkânı sağlamak, insanca muamele etmek zorundadırlar.
Bu yükümlülükleri çerçevesinde mültecilerin yaşam
koşullarını düzeltilmesini, ilgili yasal düzenlemelerin
yapılmasını sağlamalıdırlar.
Bütün bunların yanında, Van ilinin mültecilerin varlığına
alışmış olması, bu zorlukların eskisine göre azalmasına neden
oluyor. Mülteci sayısının artmış olması, onların kendilerini
yalnız hissetmemelerini sağlıyor ve birbirlerinden ve
çeşitli sivil toplum kuruluşlarından aldıkları destekle kamu
kurumlarına başvurmayı başarabiliyorlar. Özellikle resmi
kurumlarla olan yazışmalar, BM deki dosyaların takibi, sosyal
hizmetlerin yardımlarından faydalanma, ilaç alma, okula
kayıt, giyecek ve yiyecek yardımı ve daha birçok konuda
mültecilere yardımcı olmaya çalışan kadın dernekleri var. Bu
dernekler aynı zamanda resmi kurumlarla işbirliği yapma ve
baskı unsuru olma işlevlerini de yerine getiriyorlar. Ancak
bu çalışmaların hepsinin gönüllü olduğunu ve mültecilerin
haklarının kullanımını kolaylaştırmak üzere herhangi bir
mevzuat değişikliğinin ya da kurumsal düzenlemenin
yapılmadığını not etmek gerekir.
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Iğdır…
Kadınlar günü etkinliğini İl Kültür Müdürlüğünün salonunda
kutladık. Etkinlikte yaptığımız mahalle çalışmalarında
edindiğimiz verileri, kadınlardan gelen talepleri paylaştık
ve Kadına yönelik şiddetin durdurulması için dayanışmanın
önemi vurguladık. Etkinliğimize Iğdır’da yaşayan 110
kadın katıldı. Iğdır Valisi, Emniyet Müdürü, Aralık İlçesi
Kaymakamı, Sosyal Hizmetler İl müdürü katıldı ve
kadınlardan gelen talepleri dinlediler. Etkinlik Kokteylle
tamamlandı.

Hazırlayanlar:
Ceren Zeynep Eren
Selda Tuncer

8 MART 2011
BİRKAÇ ANI...

Ka-Mer’den
Nilgün Yıldırım
Her ilde, önce çalışma yaptığımız mahallelerdeki gönüllülerimizin evlerinde mahalle toplantıları yaptık.
Her mahallede birkaç kadın bize evlerini açtılar. Mahallelerindeki diğer kadınları davet ettiler. Bu ev toplantılarında, mahallede neler yaşıyoruz, hangi sorunlarla
uğraşıyoruz, şiddet bizlere neler yaşatıyor, çözüm için
birlikte neler yapabiliriz, bunları kadın kadına konuştuk,
paylaştık. Kadınların taleplerini ziyaretler yaparak ilgili
kurumlara ilettik. Kadınlar günü kutlamalarımızın birinci
adımı bu oldu. İkinci adımda, her mahalle için kadınlarla
birlikte etkinlikleri planladık ve düzenledik.
7 Mart günü KAMER Vakfı basın bildirisini 23 ildeki yerel
yazılı ve görsel basınla paylaştık. İllerde yerel gazeteler ve
televizyonlar basın bildirimizi yayınladılar. Diyarbakır’dan
arkadaşlarımız NTV, CNN, NTV Radyosu, TRT6 ve Kanal
A‘da yayınlanan programlara katıldılar. Bu programlarda,
mahalle çalışmalarından oluşturduğumuz verileri duyurduk.
Kadına yönelik şiddetin durdurulması için taleplerimizi anlattık.
Antep…
8 Mart’ta Gaziantep Üniversitesindeydik. Sosyoloji bölümünün düzenlediği etkinlikte, Antep’te yaşayan kadınların
profil ve ihtiyaçlarına yönelik alan ziyaretlerimizden elde
ettiğimiz verileri paylaştık. İlde yaşayan kadınların talep ve
ihtiyaçları başlığında yaptığımız paylaşımlar dinleyicilerinde
katılımlarıyla tamamlandı. Panele Üniversite öğrencileri ve
akademisyenlerden oluşan 250 kişi katıldı.

Adıyaman, Batman, Siirt, Muş, Bingöl,
Tatvan ve Tunceli…
Buralarda kadınlar günü kutlamalarımızı kadın merkezlerimizin salonlarında kutladık. Kadınlarla kadına yönelik şiddet
konusunda kadın dayanışmasının önemi konusunda paylaşımlar yaptık. Her mahallede yaşanan sorunlar konusunda çözümler aradık. KAMER’in belgeselini izledik. Hep
birlikte şarkılar türküler söyleyerek etkinliğimizi tamamladık. Elazığ’daki etkinliğimize Elazığ Barosundan avukatlar,
Muş’taki etkinliğimize avukatlar ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzmanlar da katılarak kadınlardan gelen soruları cevapladılar.
Erzurum…
Kadınlar gününü Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın salonunda
kutladık. Mahallelerde yapılan çalışmadan elde edilen verileri
paylaştık. Etkinliğimize Erzurum’da yaşayan 80 kadın katıldı.
Erzurum’daki etkinliğimize Iğdır, Diyarbakır ve Erzincan da
çalışan KAMER’liler de katılarak destek verdiler.
Erzincan…
Erzincan Barosu, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hanımeli Derneği ile birlikte bir organizasyon düzenledik.
Bu kurumların katılımıyla bir ekip oluşturarak çalışma
yaptığımız mahalleri ziyaret ettik. Kadınlarla toplantı yaptık
ve kadınların soru ve taleplerini cevapladık. Aynı gün
yerel TV kanalı olan CAN TV’nin kadınlar günü dolayısıyla
düzenlediği programa katıldık.
Hakkâri…
Bir ilköğretim okulunun salonunda panel düzenledik.
Mahalle çalışmalarında kadınlardan gelen talepler üzerine
panelin konusunu “Aile İçi İletişim” olarak belirledik.
Hakkâri’de yaşayan 100’ün üzerinde kadın katıldı. Rehberlik
Araştırma Merkezinin psikologlarının katıldığı çalışmada
kadınlardan gelen sorular yanıtlandı.
Kilis…
Bir ilköğretim okulunun salonunda kadınlarla buluştuk.
Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda
paylaşımlar yaptık. Kadınlar yaşadıkları mahallelerdeki
sorunları paylaştılar. Kadınlardan gelen talepleri ildeki ilgili
kurumlara iletilmeye devam ediyoruz.
Malatya…
Kadınlar gününde, Baro salonunda kadınlarla buluştuk.
Baro avukatları etkinliğe katılan kadınlarla yasal haklar
konusunda bilgilerini paylaştı ve gelen soruları yanıtladılar.
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Mardin…
Öğretmenevi salonunda bir etkinlik düzenledik. Etkinliğe
Mardin’de yaşayan 300 kadın katıldı. Kadın merkezinin
çalışmaları paylaştık. Yerel müzik grubunun eşliğinde
eğlence düzenledik. Türküler söyledik, halaylar çektik.

dikkatleri çektiler. En son şehrin en kalabalık caddesinde
düdükler ve pankartlarla yürüdüler. 8 Mart günü genç
kadınlar Trabzon’a renk kattılar.

Şırnak…
Kadınlar gününü Şırnak ÇATOM’un salonunda kutladık.
Kadın Merkezinin ve ÇATOM Gönüllülerinin bir araya
geldiği etkinliğe 100’ün üzerinde kadın katıldı.

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nın düzenlediği
etkinlikler kapsamında, Okuma Tiyatrosu Yedi sahnelendi.
Kar yolları kapatmıştı ama Okuma Tiyatrosu oyuncuları
Funda Kurtuluş, Ayşe Saktanber, Ayşe Ayata, Feride
Acar, Umut Beşpınar, Yıldız Ecevit ve Canan Özgen,
performanslarını gerçekleştirdi; hava koşullarına aldırmayan
izleyiciler salonu doldurdu…

Van…
Kadınlar gününü bir ilköğretim okulunun salonunda kutladık.
Kutlamamıza Van’da yaşayan 100’e yakın kadının katıldı.
Kadına yönelik şiddetle mücadele başlığında paylaşımlar
yaptık. Birbirimizi dinledik birbirimizden destek aldık.

Ankara’dan

Aynı gün, Filiz Bingölçe Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde Kadın İş Türküleri Belgeseli’ni paylaştı. Bu
belgesel ile ilgili www.kadinisturkuleri.com adresinden
bilgi alınabilir.

Külkedisi Değil Ev İşçisiyiz!

Trabzon’dan
Nilüfer Akgün
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları için Valilik
ve belediyenin de katıldığı bir toplantıya kadın dernekleri de
davet edilmişti. Toplantıda alınan kararlardan biri Trabzon
Kadın Platformu ve katılım sağlayabilecek diğer STK’lar ile
birlikte Valilik önünden başlayacak yürüyüş Uzun Sokak’ta
sonlanacaktı. Bu arada bu güzergâhın resmi güzergâh
olmadığını da söylemeliyim. Bir önceki yıl yürümemizi
önlemek için her şey yapılmıştı. Çok sönük geçen bir 8 Mart
olmuştu. Şimdi ise yürümemiz için resmi olmayan güzergâh
bile kadınlara açılıyordu.
Hazırlıklar için Platform’la yaptığımız toplantı sonucunda
bir iş bölümü yaptık. Bizim derneğimiz taşınacak pankart ve
dövizleri hazırlayacaktı. Üniversite öğrencisi genç kadınlarla,
gece geç saatlere kadar taşıyacağımız dövizleri hazırladık.
Ertesi gün, arkadaşlarımız dövizleri alana götürecekti. 8
Mart günü büyük bir kadın topluluğu oluşmuş ve kadınlar
anlaştığımız saatten önce yürüyüşü başlatmışlardı.
Arkadaşlarımız hazırlanan pankartları kullanamadıkları için
üzgün ama kullanmak için kararlıydılar.
Önce KTÜ Ana Kampüsü içinde yapılan yürüyüşe katıldılar.
Daha sonra Trabzon FORUM’da oturma eylemi yaparak

Fatıma Aldal, ev işçisi, 5 Mayıs günü, temizlediği evin
penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gültekiye Özmen
gibi. Gültekiye Özmen’in kaybı, yaşarkenki emeği gibi
devlet tarafından görülmedi; hiçbir soruşturma açılmadı.
Görünmez ev işçileri: iş yasası kapsamında değiller,
emeklilik hakları, sigortaları, iş güvenceleri, can güvenceleri
yok. İmece Kadın Sendikası üyesi ev işçileri, Fatıma Aldal
için 12 Mayıs günü Çalışma ve Sosyal Bakanlığı önünde
yürüdüler ve basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasının
ardından, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Bilal Ekici ile
görüşen İmece, görüşmede ev işçilerinin sorunlarını anlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Fatıma Aldal’ın
ölümünü soruşturmak için bir iş müfettişi görevlendirdi.
İmece, soruşturmanın her ayrıntısının takipçisi olacağını
açıkladı. İmece devletin bu konuda ilk defa bir iş müfettişi
görevlendirmesini bir kazanım olarak değerlendirdi. Ev
işçilerinin çalışma koşulları, iş kazaları ile ilgili bir denetim
mekanizmasının kurulması için en azından bir başlangıç
olduğunu belirtti.
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=37401&ref=bm’dan

Hebûn Kuruldu
Öykü Su
Hebûn (Kürtçe yaşam, varoluş anlamına geliyor)LGBT,
Hevjin LGBT’nin devamı niteliğinde dernekleşmeyi
amaçlayan bir oluşum. Başta güneydoğu ve doğu bölgeleri
olmak üzere tüm Kürt lgbt bireyleri örgütlemek, önyargıları
kırmak, öğretilmiş kalıplardan çıkıp bizi görmezden gelen
bir toplumda varlığımızı kabul ettirmek adına bir mum
yaktık. Yasaların şekillendirdiği ve azınlıkların görmezlikten
gelindiği bu toplumda gerçeklerimiz, cinsel kimliğimiz ve
cinsel yönelimimiz ile direnişimiz hep varolacaktır...
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KADIN VE AİLEDEN SORUMLU
DEVLET BAKANLIĞINA BİR ŞEYLER
OLUYOR…
Kadın örgütleri yıllarca verdikleri mücadele sonunda kurulan Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının daha
güçlendirilmiş bir icra Bakanlığına dönüşmesini ve Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğünün yapısının güçlendirilmesini
beklerken, neredeyse var olanı da kaybetmekle karşı karşıya
kaldılar. Bakanlığın adından “Kadın”ı çıkarıp bir Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı kurma ve KSGM’yi de bu Bakanlığın
altına yerleştirme çalışmaları yürütüldüğü duyumları aldılar.
Bunun anlamı, devletin kadını aile içinde ve sosyal yardımla
sınırlı bir alanda tanımlaması ve kadın politikalarının tamamen
dışlamasıdır. Aynı zamanda, KSGM’nin bürokrasinin çarklarının daha da katmanlaştığı, daraltılmış bir yetki alanı ile
işlevsizleşeceği bir “tabela kurum” haline gelmesi.
Duyumlara dayalı bu bilginin doğrulatılması için harekete
geçen kadınlar, siyasilerden herhangi bir açıklama alamadılar.
O zaman “Kadın Örgütlerinden Başbakan’a Açık Mektup”
yazdılar ve duyumlarının doğru olup olmadığını sordular.
Kadın Bakanlığı ve KSGM teşkilat yapısı üzerinde ne türden
tasarruflar yapılmakta olduğunun acil olarak kadın örgütleri
ve kamuoyu ile paylaşılmasını beklediklerini, yapılan
çalışmaların kadın örgütlerinin görüşlerine açılması ve bu
görüşler doğrultusunda yapılanması gerektiğine dikkat
çekmek istediklerini, kadınlar lehine sonuçlar yaratması
beklenen bir yapılanmaya dair böylesi önemli bir değişikliğin
konunun esas taraflarını ve onların görüşlerini dışarıda
bırakarak gerçekleştirilemeyeceğini, bu konuda acilen gerekli
açıklamaların yapılmasını ve işbirliğinin oluşturulmasını beklediklerini belirttiler. Kadın örgütlerinin imzasına açıp “Eşitlik
Mekanizmaları Kadın Platformu”nu oluşturdular ve mektubu
Platform olarak Başbakan ve basına yolladılar. Ertesi gün bir
gazetede çıkan haber duyumları doğrular nitelikteydi.
Sonrasında işler biraz daha hareketlendi; mesele bütün
kadın ağlarında paylaşıldı, kadınlar bulundukları yerlerde bu
konuyu gündeme taşıdılar. Her toplantıda, basının olduğu
herhangi bir programda kadınlar bu konuda olan bitenleri
anlatıp, yanıt beklediklerini söylediler. Türkiye İlerleme
Raporunu hazırlamakta olan AB’nin yetkili organlarına
yazdılar. Başbakan’dan randevu talebinde bulundular. Artık
duyumlar, mektubun siyasilerin ve bürokratların elinde
dolaştığı yönündeydi. Bütün bunlar bir işe yaramış olmalı
ki düzenlemenin seçim sonrasına bırakıldığı da son gelen
haberler arasında oldu. Ancak Eşitlik Mekanizmaları Kadın
Platformu işin ucunu bırakmak niyetinde değil. 6223 sayılı
yetki Kanununa dayanarak yapılmak istenen düzenlemenin,
şimdiye kadar hiçbir resmi açıklamaya gitmeyen ve şeffaf
bir süreç izlemeyen “yetkililer/sorumlular” tarafından her
an yapılmayacağının da bir garantisi yok. Bu nedenledir
ki kadınlar süreci izlemeye ve eylem hazırlıklarına devam
ediyorlar. Son olarak ‘işi duyum ve tesadüflere bırakmamak
için bakanlıklarla ilgili tüm hazırlık çalışmalarının koordinasyonunu yapan Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’dan
istedikleri randevuya cevap bekliyorlar.

Fethiye Davası:
Anababası Boşandığına Göre…
Fethiye Davasının büyükler için ilk, çocuklar içinse ikinci
duruşması 16 Mart’ta yapıldı. Büyüklerin yargılandığı
celsede diğer dosyanın sanığı olan çocukların duruşma
salonundan çıkartılması yönündeki talep reddedildi, bu
yüzden çocuklar yargılamanın tümünü izlediler.
Sanıkların tümü duruşmada hazır bulundu, iki sanık dışında
tüm sanıklar dinlendi. Sanıklar benzer bir savunma yaptılar:
Mağdur kadını tanımadıklarını ya da olay günü tanıştıklarını
söyleyen sanıklar, mağdur kadının “ruh sağlığının yerinde
olmadığı”nı, kendilerine iftira attığını ileri sürdüler.
Sanıklardan birisinin vekilliğini üstlenen Muğla Barosu
Başkanı Av. Mustafa İlker Gürkan mağdur kadın ile sanıkların
yüzleştirilmesi için, mağdurenin duruşmalara getirtilmesini
talep ederken, diğer sanıkların vekilleri ise mağdur kadının
akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için
hastanede gözlem altında tutulmasını talep ettiler. Yargılama
sonunda Av. Mustafa İlker Gürkan’ın talebi üzerine mağdur
kadının ruh halinin bozuk oluşunun “parçalanmış bir ailenin
çocuğu” olmasından kaynaklanabileceği gerekçesiyle anne
ve babasının 1986 yılına ait boşanma ilanının istenmesine,
sanıkların 2007 -2010 arasındaki GSM görüşme kayıtlarının
tespitine, sanıkların tanıklarının dinlenmesine ve katılma
başvurusu yapan kurumların taleplerinin tüm sanıklar
dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar verildi.
Bu duruşmanın ardından kapalı oturum ile çocukların
yargılanması sürdü ve çocuklar da haklarındaki suçlamaları
reddederek mağdur kadını tanımadıklarını ileri sürdüler.
Yargılama sonucunda iki dosyanın bağlantılı olduğuna karar
veren mahkeme dosyaların birleştirdi.
Bir sonraki oturum, çeşitli illerden gelen çok sayıda kadının
katılımıyla 27 Mayıs günü yapıldı ve sanıkların tutuklanması
talebi, mahkeme tarafından reddedildi.
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İnternetime Dokunma!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, interneti güvenli bir
şekilde kullanmanın usulünü ve esaslarını bize 22 Ağustosta
yürürlüğe girecek bir genelgeyle gösterdi. Böylece, usul
adap bilemeyenlerimiz, bilenler tarafından oluşturulmuş dört
filtreden birini seçerek güvenli alana geçecekler. Bu şekilde,
internet güvenliği konusunda daha önce kendini güvenlik
altında hissedebilmek için bilinen en uzun ve yüksek duvarı
örmesiyle tanınan Çinlilerin yanında yerimizi almış olacağız. TİB
başkanı Tayfun Acarer’in kâbusu olan “aniden porno çıkması”
tehlikesinden de korunabileceğiz. Bu güvenlik önlemlerinden
pek hoşlanmadığı anlaşılan bazı vatandaşlar, (takriben elli
bin kişi) 15 Mayıs günü “internetime dokunma” yürüyüşü
yaptı. Alternatif Bilişim Derneği de yaptığı açıklamada,
“BTK’nın ve diğer ilgili altyapı düzenleyicisi kurum TİB’in
kavrayamadığı toplumsal olgu şudur: Ne şiddet, ne saldırgan
içerik ne pornografi, ne cinsel istismar ne de akran zorbalığı,
çevrimiçi dünyada köklenmektedir. Şiddet, saldırganlık, cinsel
istismar ve akran zorbalığı, gündelik yaşantımız içinde ortaya
çıkmakta, diğer bir deyişle, tüm riskler aslında bu çevrimdışı
dünyadadır. Bu riskli içeriklere erişimin internet ortamında
engellenmesi, bu riskleri dünyadan yok etmeyi sağlamaz” dedi.
Dernek, söylediği bu sözler yetmiyormuş gibi, bir de internet
kullanıcılarının “tüketici” değil, “yurttaş” olduklarını iddia etti!

Ayşe Paşalı’nın Katiline Ağırlaştırılmış
Müebbet Hapis Cezası Verildi
Eski kocası tarafından öldürülen Ayşe Paşalı’nın davası, 12
Mayıs günü karara bağlandı ve katil ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaları takip eden kadınlar,
bu kararın örnek olmasını umduklarını söylediler. Kadınlara
karşı erkek şiddetinin sembolü haline gelen davanın karar
aşamasında, feministler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya,
Van, Sinop, Urfa, Diyarbakır, Eskişehir, Mersin, Nevşehir,
Adana, Trabzon, Antep ve Samsun’da meydanlarda ve kadın
örgütlerinde nöbet tuttular. İstanbul Feminist Kolektif, bu
eylem öncesinde bir açıklama yaptı ve “katliam haline gelen
kadın cinayetlerini fark etmemek, görmezden gelmek nasıl
mümkün olabilir derken içinde kadınlara yönelik şiddet,
kadın cinayetleri ile ilgili herhangi bir acil eylem planı,
projesi, stratejisi hatta bunlara dair tek satır geçmeyen
parti programlarıyla karşı karşıya olduğumuz bir seçim
sürecindeyiz. Artık herkesin görmesi gerekli ki, kadın
cinayetleri münferit değil, adli vaka hiç değil. Kadın cinayetleri
politiktir” şeklinde açıklama yaptı.
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Önce Bir Boşluk Oldu…
Halide Eşber
Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi
Yazan: Lucy Kirkwood
Uyarlayan: Seçil Honeywill
Yöneten: Mehmet Ergen
Oyuncular: Esra Bezen Bilgin, Güliz Gençoğlu
“Aslında çok komik bir şey var; ben kaç para ettiğimi
biliyorum. Kaç kişi söyleyebilir bunu? Üç bin dolar
ediyorum. Çünkü Mustafa benim için o kadar ödedi. Yani
tam iki buçuk iphone.”
Talimhane Tiyatrosu, Lucy Kirkwood’un oyununu insan
kaçakçılığında önemli bir merkez olan Türkiye’ye uyarladı.
Oyun 13 Mayıs ile 28 Mayıs arasında, Talimhane Tiyatrosu
sahnesinde oynandı.

Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali
Bu sene ondördüncüsü yapılan Uçan Süpürge Kadın Filmleri
Festivalinin teması, “İktidar?” idi. Film, kısa film ve belgesel
gösterimlerinin yanı sıra, çok sayıda etkinlik de Festival
kapsamında gerçekleştirildi. “Festival Kampüste” başlıklı
bir dizi etkinlik, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi kampüslerindeydi.
Ankaralı izleyiciler, Ayrılık filmini seyredip bir de üstüne
Derya Alabora ve Zeki Demirkubuz’la sohbet etme
zevkini tattılar. Oya Baydar ve Melek Ulagay, Bir Dönemin
Kadınları kitabı üzerine konuştular, İktidar kavramını Ece
Temelkuran, Derya Alabora, Meral Okay, Fatih Çekirge ve
Mehmet Ecevit ile tartıştılar. Belirtmemek olmaz: Behzat
Ç. Ekibinin katılımı ile dizilerde erkeklik meselesi de
masaya yatırıldı!
Festival, ödül töreniyle 12 Mayısta kapandı. Genç Cadı
ödülünü Çoğunluk filmindeki rolüyle Esme Madra, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği ödülünü Zefir filmiyle
Belma Baş kazandı.

Yok Ama Var
3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü kapsamında, can
güvenliğinden ve sosyal güvenlikten mahrum seks işçiliğine
dikkat çeken çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pembe Hayat
LGBTT Dayanışma Derneği, 3 Mart Dünya Seks İşçileri
Günü vesilesi ile Ankara’da 5-6 Mart’ta seks işçilerinin
hakları ve sorunları odaklı bir konferans yaptı. Konferansa
seks işçiliğinin yaygın olduğu Malezya, Çin gibi ülkelerden
seks işçileri, akademisyenler de katıldı. Pembe Hayat
LGBTT Dayanışma Derneği’nden Buse Kılıçkaya, seks
işçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunları anlatırken,
“Türkiye’de fuhuş yapmak suç değil, aracılık yapmak suç.
Kabahatler Kanunu’na maruz kalan seks işçisi bu parayı
çıkarmak için tekrar bedenini satmak zorunda kaldı ve biz
aracının kim olduğunu gördük: Devlet. Bir seks işçisi tacize
uğradığında ‘Zaten fahişesin’ denildi. Tecavüze uğradığında
tahrik indirimine gidildi.” dedi. (bianet.org)
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Kadına yönelik şiddetle mücadele için
yeni bir araç: Avrupa Konseyi Sözleşmesi

“Trabzonda Böyle Şeyler Olmaz
Diyerek Kestirip Atıyorlar”
Arjen Özgür
Kendilerine “Tiyatro Refika” adını veren bir grup bağımsız
sokak tiyatrocusu 1 Mayıs yürüyüşü sonlandıktan sonra
Uzun Sokak’a yönelerek hazırladıkları bir oyunu sergilemek
istediler. Bunun üzerine Uzun Sokak’ta hazırlıklarını
tamamladıktan sonra gösteriye başlayan topluluk ilk önce
anlamaya çalışan onlarca meraklı gözle izlenirken bir süre
sonra sözlü tacize ve küçük çaplı fiziksel müdahaleye maruz
kaldı. Oyunda kullanılan müzik setinin kablosunu çıkaran
ve sözlü tacizde bulunan taraftar grubu ”bordo mavi”
tezahüratlarını sıklaştırarak oyunun sergilenmesini de önlemek
istediler. Ardından yüksek seste küfürlü tezahüratlarla ve
dekora yaptıkları fiziki müdahalelerle oyunun sergilenmesini
imkânsız hale getiren taraftar grubuna olay yerinde önceden
konumlanan sivil polisler hiçbir müdahalede bulunmadı.
Tüm engellemelere rağmen oyuna devam etmeye çalışan
tiyatrocular bir süre sonra oyunlarını yarıda kesmek zorunda
kaldılar. Çevreden duyulan sözler şöyleydi: “Burası Trabzon
burda böyle şeyler olmaz. Sen Adanalı mısın Adana’da böyle
şeyler var mı burda böyle bişey yapıyorsun. Biz Türküz. Bu
kız mı erkek mi? (uzun saçlı bir erkek oyuncuya) Bunu gidin
İstiklal caddesinde yapın burda yapmayın.”
“Yaşanan olay öncesinde polisleri özellikle çağırdık. Olası
herhangi bir durumda bizleri korumaları için ancak tersi bir
durum yaşandı. Sataşmalardan kaynaklı gerginliğimizle sarf
ettiğimiz bir kaç basit kızgınlık ifadesine polisler doğrudan
müdahale ettiler. Kimi kimden koruduklarını anlamakta
güçlük çektik.”
Tiyatro Şefika oyuncularından Gamze Ertük de şunları
söyledi: “Kadının ve erkeğin toplumdaki yerini irdelemek
istediğimiz bir oyundu. Erkek bir yandan kadına yumruk
atarken bir yandan kendisine para veriyor. Kadının
ise yumruktan sonra aldığı parayla attığı o ani kahkaha
rahatlamayı simgeliyordu. Ardından da aldığı parayı alışveriş
merkezine veren kadının ağzı alışveriş merkezi tarafından
kapatılıyordu. Oyunun devamında ise toplumsal rollerimizle
de ilintileyerek, her Türk bebek doğar söylemini baz alarak,
militarizmi sorgulayacaktık ancak hem buna fırsat bulamadık
hem de göreceğimiz tepkiden de endişelenmeye başlamıştık.
İnsanlar farklılığa kapatmışlar kendilerini. Trabzon’da böyle
şeyler olmaz diyerek kestirip atıyorlar.”

Kadına yönelik ve aile içi şiddetle mücadele için yeni ve
çok önemli bir araç sağlayan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa
Konseyi Sözleşmesi İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
tarafından Türkçeye çevrildi. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi tarafından 7 Nisan 2011 tarihinde Strasbourg’da
onaylanan Sözleşme 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da
imzaya açıldı ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13
ülke tarafından imzalandı. Müzakereleri yaklaşık üç yıl
süren sözleşme, bu konuda Avrupa’daki en önemli hukuki
düzenleme olarak kabul ediliyor. Tüm ülkelerin kendi
parlamentosunda onaylamasının ardından yürürlüğe girecek olan sözleşme ile kamusal ya da özel alanda kadına
yönelik şiddet, “insan hakkı ihlali” ve “ayrımcılık” olarak
tanımlanmakta. “Aile içi şiddet” ise “aile içinde fiziki, cinsel,
psikolojik veya ekonomik şiddetle ilgili tüm eylemler”
olarak tarif ediliyor.
Sözleşme metni “Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin
önlenmesi”, “Şiddet mağdurlarının korunması”, “Suçluların
cezalandırılması” ve “Kadına karşı şiddetle mücadele
alanında bütüncül, entegre ve koordineli politikaların uygulanması” ilkeleri çerçevesinde hazırlanmış. Fiziksel ve
cinsel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti
ve namus cinayetleri gibi konularla ilgili hükümler içeren
sözleşme, devletin kadına yönelik şiddet konusunda
sorumluluktan muaf tutulamayacağının altını çiziyor.
Sözleşmede, taraf devletlerin şiddet eylemlerini her koşulda
önleme ve şiddet mağdurlarını koruma sorumluluğunun
önemi üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, kadınların
şiddete maruz kalmadan ve şiddet mağduru olduktan sonra
korunmasıyla ilgili düzenlemelere yer veriliyor.
Sözleşme, taraf devletleri kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetle
mücadeleyi sağlamak üzere ceza hukuku alanında somut
önlemler almakla da yükümlü kılıyor; şiddet mağdurlarına
ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını öngörüyor. Ayrıca,
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilişkili iltica talepleri ve
geri göndermeme ilkesi konusunda güvenceler getiriyor.
Sözleşme, taraf devletlerin kadın-erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını her düzeyde eğitim
müfredatına dahil etmelerini zorunlu kılıyor.
Sözleşme, taraf devletlerin uygulamalarını izlemek üzere
bir denetim mekanizması oluşturulmasını öngörüyor.

Yapılabilirmiş!
Nevin Öztop
Bu sene altıncısını KaosGL’nin ev sahipliği yapacağı Homofobi
Karşıtı Buluşma etkinlikleri “orda yapılmaz”, “mümkün
değil” denilen bir düzine şehirde yapıldı. Eşcinselliğin
sadece erkek işi ve o da metropolde makbul olduğu bir
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ülkenin farklı bölgelerinde ve şehirlerinde homofobi karşıtı
buluşma vesilesiyle eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin
sorunlarının tartışılmaya açılması, Türkiye’de homofobi ve
transfobi karşıtı hareketin yükseldiğini göstermektedir.
Kürt sorununun tarafının sadece Kürtler olduğunu, kadın meselesini sadece kadınların tartışacağı, 1 Mayıs
meydanının sadece işçilerin özgürlük ve hak taleplerinin
yükseleceği alanlar olarak görülmesi ve mücadeleyi salt
sorunun mağduru tarafından yürütülmesi gereken bir
mücadele olarak örülmedi bu topraklarda homofobi ve
transfobi karşıtı hareket... Bırakın daha her hangi bir şehirde
bir etkinlik yapmayı, Ankara’daki eşcinsel, biseksüel ve
transları nasıl bir araya getirebiliriz diye soru sorduğumuz
bir dönemde “eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri
de özgürleştirecektir” sloganını dergimizin şiarı yapmıştık.
Aslında homofobi/transfobi sadece eşcinsel, biseksüel ve
transların sorunu değil aynı zamanda heteroseksüellerin
de sorunu, bize böyle yaşayamazsınız, bunu yapamazsınız
derken, heteroseksüellere de nasıl bir heteroseksüel olması
gerektiğini sürekli hatırlatan ve zihinlerine kazıyan bir
sistemde yaşıyoruz. Bu sistemi deşifre etmeye başladıkça
birlikte yürüyeceğimiz insan sayısı da artıyor. Homofobi ve
transfobinin işsizlik gibi, yoksulluk gibi ya da kadın hakları
gibi, sendikal haklar gibi hepimizin sahipleneceği bir sorun
olduğunu göstermekle başlıyor iş.

Homofobi karşıtı buluşmayı yaparken, bizim için önemli
olan şey, KaosGL’nin görünür olması ya da buluşmanın bir
marka olarak görünür olması değil, homofobi ve transfobi
meselesinin tartışılmaya açılmasıydı. Bunun yanında biz her
sene açık bir çağrı yapıyoruz, bu çağrıya kim nasıl yanıt
verirse biz bu yanıtların takipçisi olmak için kolları sıvıyoruz.
Bir şehirden belki bir kadın derneği, belki bir gençlik
derneği ya da bu meseleyi politik olarak sahiplenen tek bir
kişinin çabaları ile bu etkinlikleri şimdiye kadar yapabildik.
Bir diğer önemli nokta ise bizim elimizde reçeteler yok, biz
her etkinliği o etkinliği düzenleyen üniversite topluğu ya da
sivil toplum örgütü temsilleri ile birlikte karar veriyoruz,
onlar diyor ki “bizim buna ihtiyacımız var, biz bunu tartışmak
istiyoruz”, bizden sadece “eyvallah” çıkıyor ve sonrasında
KaosGL’ye gönül veren gönüllü danışmanlarımızın desteği
ile etkinlikleri gerçekleştirebiliyoruz.

Güzel Şeyler de Oluyor…
Geçen yıl “feminizm yaşlanıyor mu” derdimizin vesvese
olduğuna inanmamızı sağlayan şahane bir festival yapılmıştı
İstanbul’da: Feministival. “Hım hım, bu gençler öyle
heveslenirler de arkası gelmez” diyenlere nispet, bu yıl
ikincisini de yaptılar. Festivalin duyurusunu buraya bir kez
daha koyuyoruz, güzel şeylerin de olduğunu kayda geçmek
için. Helal size!
“Feminist festivalimiz “Feministival” adıyla yeniden geliyor!
Geçen sene 9-11 nisan 2010 tarihleri arasında
düzenlediğimiz “bağyan feministival” ile büyük bir heyecan
içinde başlayan yolculuğumuz bu sene 2-8 mayıs 2011
tarihlerinde “feministival”* adıyla devam ediyor! Geçen yıl
olduğu gibi feminist ilkelerle ve bağımsız bir grup gönüllü
olarak hazırladığımız bu festivalde paylaşmayı ve birlikte
eylemliliği önemsiyoruz ve tam da bunun için tüketimi
değil, tüketmeden nasıl üretirizi sorguluyoruz; hayatı, işi,
sporu, sanatı, eğlenceyi, hareketi, bedeni sorgulamayı ve
ve onu farklı yollarla yeniden deneyimlemeyi beraberce
keşfetmeyi istiyoruz. Bunu yaparken de birbirimiz üzerinde
baskı oluşturmadığımız, hiyerarşi ve her türlü ayrımcılığı
reddettiğimiz, dayanışma ve aktif katılımı esas aldığımız ve
şiddetsiz yöntemleri benimsediğimiz bir çalışma anlayışını
yeğliyoruz. Bu yüzden, birbiriyle iç içe geçmiş bütün iktidar
mekanizmalarını; ataerkilliği, cinsiyetçiliği, militarizmi,
kapitalizmi, heteroseksizmi, ırkçılık ve milliyetçiliği, insanın
doğa üzerindeki egemenliğini ve diğer tüm toplumsal iktidar
ilişkilerini eleştiren bir festival hedefliyoruz.
Bu seneki feministivalde “Buluntu film&deneysel sinema
atolyesi”, Yosun Graffiti & Gerilla Bahçecilik”, “Feminist
Mizah”, “Drag King”, “Sesli Oyuncaklar ve Ses Yaratım”,
“Otobiyografik Yazın”, “Haz oyuncaklari”, “ Modifiye
Kostüm ve Karakter Oyunu”, “Yaratıcı Eylem”, “Elektronik
Beceriler”, “Feminist İmla” ve “Hareket Atölyesi” isminde
farklı farklı temalarda birbirinden ilginç atölyeler olacak.
Ayrıca çeşitli feminizmlere bakmak istediğimiz bir de panel
düzenliyoruz. Bu panelde “İllet”’ten transfeminizm üzerine,
“Amargi”’den cinsellik atölyesi deneyimleri üzerine, antimilitarist feminist tartışmalar grubu “Ucube”’den kadınlık
deneyimi ve anti-militarist olmak üzerine ve göçmenliğin
kadınlık deneyimiyle iç içeliği üzerine “Göçmen Dayanışma
Ağı”’ndan aktarımlarda bulunacak konuşmacılar olacak
ve hep birlikte deneyim paylaşacağız.” Feministival
boyunca yiyeceğimiz yemekleri geri dönüştürmeyi (pazar
artıklarından toplayarak) amaçlıyoruz. Ve ayrıca geçen
sene olduğu gibi etkinlikler boyunca yemeklere el atacak
ve çocuklarımızla kolektif bir şekilde ilgilencek gönüllü
arkadaşlarımız da aramızda olacak, başkaca destek vermek
isteyenleri (cinsiyet kimliğine bakılmaksızın) de bekliyoruz.
O zaman ne duruyoruz? Tüm kadınlık deneyiminden geçmiş
ve geçmekte olan herkesler, Feministival’de buluşalım!”
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14 Mayıs’ta

ULUDERE’DE NE OLDU?
Artık iletişim teknolojileri öyle süper bir hal aldı ki, dünyanın
öbür ucunda bir karınca öksürse, burada haberimiz oluyor!
Artık kim neyi gizleyebilir ki, cep telefonları varken!
Ama işte, Türkiye Cumhuriyetinin etliye sütlüye karışmayan
bir vatandaşıysanız, Mayıs ayında Uludere’de ne olduğunu
öğrenmeniz imkânsız gibi bir şey. İşler büyüyüp de kepenk
kapatmaya, kitlesel protestolara vardığında, bir takım asabi
Kürtler her türlü sınırı geçip üstlerinden uçan mermilere
aldırmayacak hale geldiğinde, “galiba bir şeyler oluyor orada”
demiş olabilirsiniz. O zaman mesela internet sitelerine girip
ne olduğunu öğrenmeye çalışabilirsiniz, ne de olsa uzaklarda
bir karıncanın öksürmesinden daha önemli bir şeydir on iki
insanın öldürülmesi ve cenazelerinin… O zaman görürsünüz
ki, “teröristler ölmüş” (tam olarak nerede olduğunu özel
olarak araştırmazsanız, bulamazsınız; kim tarafından ne
koşullarda öldürüldüklerini zaten bilmeniz gerekmez…),
Diyarbakır “savaş alanı”na dönmüş, “BDP milletvekilleri
bölücülüğe devam etmiş”… Ne olmuş gerçekten? Neden
bu insanlar yaşamla ölüm arasındaki o çizgiyi hep birlikte
aşmışlar? Binlerce kişinin dağ başlarında sabahlayıp üzerlerine
yuvarlanan kayalara aldırmadan ölülerini almaları, gerçekten
bir sınırın aşıldığını gösteriyor. İnsanları insanlıktan çıkarma
çabasının sınırlarının da, ölüm korkusunun sınırlarının da…
BDP milletvekili Gültan Kışanak’a sorduk, anlattı:

YSK da TSK da AKP de aynı siyasete hizmet eden bir tutum
içinde. Kürtlerin demokratik hak ve özgürlük taleplerini
bastırmaya çalışıyorlar. Seçim sürecinde de Kürtlerin iradesini
baskı altına alıp güçlerinin açığa çıkmasını önlemek istiyorlar.
Devlet, Kürt sorunu konusunda, geçmişte olduğu gibi gözükara
bir siyaset izliyor. Devletleşen AKP de şu anda aynı siyaseti
izliyor. 1980’lerde Diyarbakır Cezaevi’nde yaşatılanlar Kürtlerin
özgürlük talebini nasıl artırdıysa 1990’lardaki zulüm ve şu anki
baskı aynı talebi daha da artırıyor. Kürtlerin bir halk olarak
Türkiye sınırları içinde temel hak ve özgürlüklerini teslim etmek
yerine kan ve şiddeti göze alan bir devlet bu. Oysa devlet baskının
Kürtleri daha da birbirine kenetleyeceğini biliyor ama yine de
şiddet araçlarını kullanmaktan geri duramıyor. Hâlâ Kürtleri
korkutabileceğini düşünüyor. 1990’larda da diyorduk, bu zulüm
ve baskı ters teper diye. Ama devlet umudunu yitirmedi. Daha
çok tutuklama, daha çok cop, daha fazla gaz bombası, daha
fazla PKK’li cenazesi, sindirebilir diye düşünüyor. Devletin Kürt
siyaseti, toplumun hassasiyetlerini gözetmiyor zaten.
Uludere’de on iki gerillanın öldürülmesi üzerine bazı senaryolar
ileri sürüldü. Bu operasyonun hükümete rağmen yapıldığı
iddia edildi. Bu ülkede baskı süreçlerinin tamamını yaşamış biri
olarak söylüyorum; hükümet ve ordu çok klasik bir “iyi poliskötü polis” oyunu oynuyor. Diyarbakır Cezaevi konuşulunca
tüm vahşeti Kenan Evren ve Esat Oktay Yıldıran’la sınırlıyorlar.
İnsanlığın görüp görebileceği en haşin vahşeti, hangi devlet
görevlisi bireysel sorumluluk alarak uygulayabilir? Zaten 1990’lı
yıllardaki uygulamalardan da söz edilince dönemin bazı askerleri
çıkıp “arkamızda siyasî irade vardı” diye itirafta bulunuyor. Zaten
hangi devlet görevlisi kafasına göre gidip cinayet işleyebilir?
Dolayısıyla arkasında siyasî irade olmadan kimse gidip sınırın
ötesinde insan öldürmez. Uludere’deki görevli sonuçta bir tugay
komutanıdır. Başbakan, karşısında ayağa kalkmayan generalden

hesap sorabiliyor da on iki insanı katleden, cenazelerini arazide
bırakan ve çocuklarını almak isteyen halkın üzerine ateş açan
bir askerin mi hesabını soramıyor? Başbakanın karşısında ayağa
kalkmamak kabahat de, binlerce çocuk, kadın, yaşlı sivilin
üzerine ateş açmak kabahat değil mi? Suç değil mi bu? O yüzden
de ben çizilen senaryoların masumiyetine inanmıyorum. Uludere
kırsalında bizim karşılaştığımız, benim gözlerimle gördüğüm,
bunun ortak bir aklın politikası olduğunu göstermeye yetti.
Devletin ortak aklı içinde AKP hükümeti de var.
14 Mayıs’ta on iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyuran Genelkurmay, halka dört cenazeyi gösterdi. Geri kalan sekiz cenaze
ortada yoktu. Halkın ilk tepkisi şuydu; madem on iki kişiyi
öldürdünüz, niye cenazeleri vermiyorsunuz? Bunun üzerine
halk kendi imkânlarıyla soruşturdu ve cenazelerin yerini tespit
etti. Koruculardan, sınırdaki köylerden bilgiler aldılar. Bu bilgiler
ışığında belli bir noktaya kadar ilerledi halk ve cenazelerin yerini
tespit etti. Fakat asker, cenazelerin alınmasına izin vermedi. İlk
günden itibaren bizzat ben içişleri bakanını aradım. Dedim ki,
şu gerilime son vermek istiyorsanız derhal cenazeleri alın ve
hastaneye sevk edin, halk da götürüp defnetsin. Yasalar da bunu
emreder, inancımız da bunu gerekli kılar. Ayrıca insanî olarak,
vicdanen, hatta siyaseten bunu yapmak gerekir. Fakat insanlar
inanılmaz bir mücadeleyle, dört gün sonra cenazeleri alabildi. Bu
başbakan o kadar mı acizdi? Bu ülkenin yurttaşları öldürülmüş
ama dört gün arazide kalmış. Başbakan bu cenazelerin alınıp
toprağa verilmesini sağlayamayacak kadar aciz mi? İçişleri bakanı,
“orası askerî bölgedir, gidin oranın komutanıyla konuşun” dedi.
Askerin tutumuysa malûm zaten. Karakol komutanı da topu
tugay komutanına atıyor. Nihayetinde insanlar orada ölümü
de göze alarak, kadın-çoluk-çocuk gidip arazide cenazeleri
aradılar, bulup getirdiler. Yukarıdan taciz ateşi açılıyor, kayalar
yuvarlanıyor insanların üstüne. Valiyle, kaymakamla, içişleri
bakanıyla yaptığımız bütün görüşmelere rağmen, bir gün
Ortaköy Tepesi’nden bir gün de Nişar Tepesi’nden insanların
üzerine taciz ateşi açıldı ve kayalar yuvarlandı. Cenazeyi
almak için giden ve askerlerin yuvarladığı bu kayalardan dolayı
yaralananlar var. Karşımızda karakol komutanı var; gelip bize
“tamam emir vereceğim, ateş açmayacak askerler” diyor. On
dakika sonra tekrar ateş açılıyor. Cenazeleri almak için giden
insanlar içinde korucu çocukları da vardı. Anlaşılamayan şey de
bu zaten: O gerillaların aileleri değil, bütün halk cenazelere sahip
çıktı. Kürtler artık bir halk olarak bunu kabul etmiyorlar. İlk gün
cenazelerden birini çatışma bölgesinde bulduk ve köye getirdik.
Cenaze aracının yanına bir albay geldi ve dedi ki, “ben sordum,
bu cenazeyi köydeki kimse tanımıyormuş, akrabaları filan da
değil. Niye kalkıp çatışma alanına gittiler?” Dedim ki, zaten sizin
anlamadığınız veya anlamak istemediğiniz şey de bu. İnsanlar
babalarının tarlası için değil, onurları için kavga veriyorlar. Siz
bu insanlara, “çocuklarınızı öldürür, cenazelerini de kurda-kuşa
yem etmek için arazide bırakırız” dediniz. Ama insanlar ölüm
pahasına bu utanç verici tavrınızı reddetti.
Ben genel olarak Bölge’de bu ruh halini görüyorum. Siirt’ten
kalkıp Uludere’ye gittiğimde, Siirtli yaşlı anaların da minibüslere
atlayıp geldiklerini gördüm. Tepeye çıkmalarını engellediler
ama onlar aşağıda beklemeyi sürdürdüler. Bir bütün olarak
halk “edî bese” diyor. Bu söz politik bir söylem olmaktan
çıkmış durumda. Hakikaten halk “artık yeter” diyor. Çok net
olarak gördüm ki halk, “artık bu savaşın önünde duracağız,
çocuklarımızı öldürtmeyeceğiz” diyor. Böyle bir kararlılık net
olarak görülüyor. Korku duvarı tamamen aşılmış durumda. Halk
artık bedel ödemekten de korkmuyor. Çünkü ödemedikleri
hiçbir bedel kalmamış.
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AYRIMCILIĞA KARŞI

GÖKKUŞAĞI
HAYRİYE KARA
Türk Hukuku LGBT bireyleri yine görmezden geldi. Demokratik
açılımın bir adımı olarak hazırlanan Ayrımcılıkla Mücadele ve
Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı’nda LGBT bireylere yer verilmedi.
İçişleri Bakanlığı bu alandaki çalışmasını, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan taslağı esas alarak başlatmıştı.
Taslağın ilk halinde, “Eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı, yasak
kapsamındaki ayrımcılık türleri” başlıklı 3. Maddesi’nde “Bu
Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken,
cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal,
sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı ayrımcılık
yasaktır.” hükmü yer alıyordu. “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesi’nde
ise cinsel kimlik, “Heteroseksüel, eşcinsel, biseksüel, transeksüel,
travesti ve benzeri cinsel kimlikleri ifade eder.” şeklinde
tanımlanmıştı. Ancak taslağın İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde
yayınlanan son halinden cinsel kimlik ibaresi çıkarılmıştır.
Vatandaşları yaşamın her alanında ayrımcılığa karşı korumak için
hazırlanan “Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı
Taslağı” bu haliyle, LGBT bireylere yönelik yapılan ayrımcılıkları
meşrulaştırmaktadır. Taslakta “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”
ibarelerinin yer almaması, LGBT bireylere yönelik yapılan
ayrımcılıklara karşı kanun yoluna başvurulduğunda, uygulamaya
geniş takdir yetkisi tanınması anlamına gelmektedir.
Ayrıca tasarıdan “cinsel kimlik” ibaresi çıkarıldıktan sonra, geride
kalan “….cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi
ve siyasi görüş, sosyal statü,…. ve benzeri temellere dayalı
ayrımcılık” ibareleri; pek çok başka kanunla da yasaklanmış
ayrımcılık biçimlerini tekrar etmekten öteye gidememekte,
bu haliyle ayrımcılıkla ilgili bir yenilik getirmemekte, tekrardan
ibaret ve işlevsiz bir tasarı olarak kalmaktadır.
Avrupa Komisyonu, “Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu”nda,
temel haklarda LGBT’lere yönelik ayrımcı uygulamaları
sıralamış ve “Türkiye’nin ayrımcılıkla ilgili yasal çerçevesi AB
müktesebatıyla yeterince uyumlu değil. Temel haklar alanında
lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) bireylere yönelik
ayrımcılık devam ediyor” diyerek, LGBT Bireylere yönelik
ayrımcılık konusunda, “Ayrımcılığın Önlenmesi İlkesine
Uyulmuyor”, “Homofobik Şiddetin Faillerine İndirim Yapılıyor”,
“Ayrımcılıkla Mücadele İş Kanununda İlerleme Kaydedilmedi”,
“Temel Haklarda LGBT’lere Ayrımcılık Devam Ediyor” gibi
başlıklarla ayrımcılığın altını çizdiği halde AKP Hükümeti LGBT
bireylere yönelik ayrımcılığı önlemek için gerekli düzenlemeleri
yapmaktan kaçınmaktadır.
Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal
güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardım, spor, konaklama,
kültür, turizm alanlarından istihdam ve serbest meslek alanında
işe alım ve çalışma hayatı sırasında yapılan ayrımcılıklar ile
dernek, vakıf, sendika, meslek örgütlerine üyelik ve seçmeseçilme hakkı gibi temel hakların kullanılmasında yapılan
ayrımcılıklar taslak içinde değerlendirilmiş ve yasaklanmıştır.

Ayrıca taşınır ve taşınmaz kiralamaları ile serbest mesleğe kabul,
ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar bakımından ayrımcılık
yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yasada “cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliği” ibarelerinin açıkça yer alması, yasa kapsamında
değerlendirilen bütün bu alanlarda, LGBT bireylere yönelik
ayrımcılığı yasaklanması ve bu konuda uygulamanın takdir
yetkisinin sınırlanması anlamına gelmektedir.
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı’ndan
sonra Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı
Taslağı’nda da LGBT bireylere yer verilmemiştir. Taslağın
ilk halinde, ayrımcılığı düzenleyen 4. maddesinde ayrımcılık
yasakları arasında “Cinsel Eğilim” ayrımcılığı yasağı mevcutken,
bu ibarenin sonradan taslaktan çıkarıldığı gözlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, Türkiye’de iltica ve
mültecilik alanına ilişkin ilk genel düzenlenmedir.
Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve
Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslarını ve Türkiye’de bulunan sığınmacı ve
mültecilerin tüm özlük haklarını düzenleyen taslaktan “Cinsel
Eğilim” ibaresinin çıkarılması LGBT sığınmacı ve mültecilere
karşı yapılan ayrımcılığın meşrulaştırılması anlamına gelmektedir.
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı Taslağı’ndan
sonra Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı
Taslağı’nda da “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibarelerinin
yer almaması AKP Hükümetinin LGBT bireylere karşı tavrını
açıkça ortaya kaymaktadır.
Hukuki düzenlemelerde, gerek temel hak ve özgürlükler ile
sosyal hakların kullanılmasına gerek cezai ve idari yaptırımlara
ilişkin düzenlemelerde, “genel ahlak, ahlaki durum, mesleğin
onura yakışmayan hal ve hareketler” gibi ifadelere yer verilmiştir.
Yasalarda “ahlak”ın somut bir tanımı yapılmamıştır. Bu nedenle
somut olayda ahlaka aykırılık olup olmadığı kanun uygulayıcısı
ve yorumlayıcısı tarafından değerlendirilmekte ve toplumsal
normlar ve heteroseksist bakış açısından hareketle LGBT
bireyler aleyhine yorumlanabilmektedir.
LGBT bireylere yönelik ayrımcılığın ve insan hakları ihlallerinin
önlenmesi için LGBT bireylerin temel hak ve özgürlükleri
Anayasal ve Yasal güvence altına alınmalıdır. Bu konuda gerekli
bütün düzenlemeler yapılmalıdır.
LGBTT bireylerin insan hakları hareketinin ülke düzeyinde etkisini artırma ve problemler karşısında ortak tavır alma ihtiyacı,
özellikle LGBTT bireylerin haklarının yasal güvence zemininin
yaratılmasına yönelik iradeyi ortaya çıkardı. Bu çerçevede LGBT
örgütler ve oluşumlar ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
birlikte çalışma pratiklerini gerçekleştirmek için Ayrımcılığa
Karşı Gökkuşağı Koalisyonu oluşturma kararı almıştır.
Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu, LGBT bireylere yönelik
yasal güvenceyi oluşturmak için öncelikli olarak, Anayasa’nın
eşitlik başlıklı maddesi ile Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Kanunu Tasarısı Taslağı ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma
Kanunu Tasarısı Taslağı’na “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”
ibarelerinin eklenmesini talep ediyor.
“Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı” diyoruz. Türk Hukuk Sistemi
LGBT bireylerin hakların güvence altına almalı.
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düşünmek mi?’ tartışmaları, haftalık bir sayfaya sığma/
sayfayı doldurma, koruma çabaları ve kendi yayınevimiz:
Kadın Çevresi.
O tarihte kadın başına böyle bir girişimde bulunmanın
kimi zorlukları vardı. Kadın Çevresi A.Ş.’yi kurmaya kararlı
beş kadından evli olanların kocalarından noter tasdikli
izin belgesi getirmesi gerekiyordu. Boşanmış ya da bekâr
olanlardan ise, medeni hallerini kanıtlayacak birer belge
isteniyordu.
‘Söz Kadınların Dizisi’ böyle başladı.
• Evlilik Mahkumları ; Lee Comer, Çeviren : Sedef Öztürk
(1. Baskı 1984, 2. Baskı 1996)
• Kadınlık Durumu ; Juliet Mitchell, Çevirenler : Gülseli,
Gülnur, Feraye, Şirin, Şule, Yaprak.
• Feminizm ; Andree Michel, Çeviren : Şirin Tekeli, 1984.
• Ben Bir Feministim ; Simone de Beauvoir, Çevirenler :
Ayşe, Minu, Sedef, 1. baskı 1986, 2. Baskı 1996.
• Bağır, Herkes Duysun ; Banu Paker, Gülnur Savran,
Canan Arın, 1988.
Bu kitaplardan bazılarının ikinci baskısı, Pazartesi
yayınlarından çıktı. Bazılarını da hala sahaflarda bulmak
mümkün.

KADIN
ÇEVRESİ

Türkiye’nin İlk
Feminist Yayınevi
STELLA OVADIA
6 Mayısta, Beril Eyüboğlu feminist mail gruba aşağıdaki
mesajı gönderdi :
“Sevgili kadınlar,
Hatırlayanlarınız vardır eminim ; 1984 Şubat’ında kurulan
Kadın Çevresi Yayıncılık, Hizmet, Danışmanlık A.Ş., ilk
yayımladığı kitap olan Evlilik Mahkumları’nın başında,
amacını şu sözlerle açıklıyordu : ‘Üç beş kadın, sonra otuz
kadın, büyük grup, sonra yine beş on kişilik küçük gruplar
ve üç yıl önce başlayan tanışma süreci, ‘kadın açısını
tanıtmak, yaygınlaştırmak için önce yayın mı, kendimizi

Gelecekteki kadın araştırmalarına, yeni feminist
yayınevlerine öncülük edecek ilk coşkulu girişimlerdi bunlar.
Ayizi gibi çiçeği burnunda bir yayınevi ile bu geleneğin
sürmesi ne güzel. Okuru bol, başarısı daim olsun.
Sevgi ve dostlukla,
Beril”
K.Ç.’nin « Türkiye’nin İlk Feminist Yayınevi » Halleri
K.Ç. sözünü hatırlayan kaç kişi var aranızda bilmiyorum
ama biz K.Ç. demezdik. Kadın Çevresi derdik. Genç kuşak
geldiğinde, K.Ç. demeye başladı. Genç kuşak : Sonradan
Pazartesi’ni yapanlar diyelim. Ya da Pazartesi’nden daha
önce, Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Yürüyüşünü
önerenler. Hepimizi sokağa sürükleyenler.
Ama ilk ortaya çıkışımız, 80 darbesinden sonraki bu ilk
yürüyüş değil. 1983 baharında Yazko’nun yayınladığı
haftalık Somut sayfasında yazılar yazdık, dikkatleri ve
şimşekleri üstümüze çektik. Ne faşistliğimiz kaldı, ne
işbirlikçiliğimiz. Sınıfı bölüyorduk ne de olsa.
Somut’taki 4. Sayfanın adı « feminist » olmadıysa, benim
12 Eylül darbesinden sonra gittiğim Paris’ten yazdığım
mektuplar, jetonlu makineden ardarda ettiğim ve sürekli
kesilen telefonlar yüzündendir. Feminist adını öneren
sayfa sorumlusu Şule Torun Aytaç’tan özür dilemem
gerekir ; endişelerim ve bir tür « popülizmim » için. Belki o
zamanlar sayfanın adını feminist diye koymuş olsak, etkimiz
korktuğum kadar azalmaz, üstelik modern Türkiye’nin ilk
feminist yazılarını yazanlar olarak hatırlanırdık ?!
Yazarlar Kooperatifi Yazko yönetimi el değiştirdiğinde,
yazılarımızı yayınlayacak bağımsız yerimiz de giderek
elimizden alındı. Bağımsız yayınevimizi kurma sırası öyle
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geldi. Şirin’in (Tekeli- soyadını eklemek zorunda olmak
ne acı, ama kaydetmediğin her şey kayboluveriyor) çeşitli
yayınevlerinden gelen feminist kitap dizisi hazırlama
önerilerini tartıştığımız sırada ‘kendi yayınevimizi kuracağız’ dediğini kaçımız hatırlıyor ?
Sanırım Moda’da Ferai’nin evindeydik (Ferai Tınç).
Yazko bünyesinde kitap yayınlama işi suya düşmüştü.
Yazko’da feminist kitap dizisi yapmak üzere biraraya
gelen Çeviri Grubu kadınların ezilmesi üstüne yazılanları
çevireyim derken kendi ezilmişliğini keşfedince, çeviri
grubu ‘kadınların kurtuluşu’nun örgütleneceği ‘hareket’e
doğru evrilmeye başladı ; (Yaprak Zihnioğlu/Stella Ovadia
yazışmaları için bkz. İz Kalsın Sergisi : Kadın Eserleri
Kütüphanesi, Balat, İstanbul, Mart 1994). Eh tabii hareket
özlemiyle sistematik feminist yayınevi falan kurulmaz. Bir
kaç kitap yayınlarsın, olur biter.
Tam da öyle olmadı ama. Yazko Somut’tan ayrılınınca,
kendi yayınevimiz gündeme geldi, Yazarlar Kooperatifini
düşünen ve hayata geçiren Mustafa Kemal Ağaoğlu, hem
yayıncı hem de matbaacıydı. Bu altyapıyı kullanabilmek
bize cesaret verdi. O sırada toplanmaya devam eden
Büyük Grup’a bize tüzel kişilik kazandıracak bir yapı
önerisiyle gittik. Minu beni neredeyse her sabah aradı
: Yayınevi ne zaman ? Sermaye bulmaya yardım ederim,
hadi, hadi… Sonunda hem iş yapmamıza olanak verecek,
hem de çok kadını katabilecek bir yapı olarak Anonim
Şirket seçildi.
Şirketi kuracak iken kimliğim Ankara’da sorun çıkarır
mı sorusu soruldu. İsimler soyadı sırasına göre dizildi.
Yalnızca devlet memuru olmayan kadınlar kurucu
olabildiler. Hatta aramıza pek uğramayan Altın Kitaplardan
Nilgün Himmetoğlu, kurucu oldu. Öğretim üyesi olan
Şule Aytaç, yerini annesine verdi : Ama Müzeyyen Aytaç
sadece kızının yerine üye olmadı, imanlı bir feminist
aktivist de oldu. Ankara ondan bilindi ; Yazko’nun
örgütlediği Edebiyatta Kadın panellerinde aramıza katılan
Gülser Kayır evliydi ve öğrendik ki eşinden izin alması
gerekiyor, izin alındı ve K.Ç.’nin feminist bir yayınevi
olduğunu belgeleyen Gülser’in nikahlı sahibinden aldığı
izin, kitabın başına basıldı. Aynı toplantılarda gruba katılan
Gülser’in ablası Nurser Öztunalı serbest meslek sahibi
olduğu için kurucu olabildi ; sonradan toplanacağımız
ilk mekanımız, ilk adresimiz, Beşiktaş Hamam sokaktaki
mimari bürosunu da bize verdi. 15 metrekaremiz oluverdi
birden. Ve 1984 8 Martını orada yayınevimiz açıldı
bahanesiyle kutladığımızda, Cumhuriyet gazetesinde ilk
toplu resmimiz çıktı : « Kadın Hakları Savunucuları Şirket
Kurdu ! » Canan Arın avukattı, Minu geri durmayı severdi,
büyük emek vermelerine karşın adları kurucular arasında
yok. Anonim şirketin sermayesi tabii ki resmi kurucular
arasından toplanmadı. Gerçek kurucular arasından
toplandı. Uzun bir liste hatırlıyorum ama aklımda tüm
isimler yok. Büyük bir işe soyunduğumuzun farkındaydım.
Ankara’ya giderken kızlara bir not attım : Tarihi anlar
yaşıyoruz, farkında mısınız ?

Somut’taki yazılarımızı hapishaneden izleyen ve çıkar
çıkmaz beni arayıp bir süre aramıza katılan Şule Sönmez
bir toplantıda, ‘kadınlar kendilerini bu çevrenin bir parçası
saymalı’ türünden bir şey söylediğinde, yayınevinin adı da
bulunmuş oldu. Kadın Çevresi A.Ş. Gülnur’un (Savran)
el yazısıyla alt alta dizdiği kitap önerileri kağıdı gözümün
önünde. İlk çeviri, Şirin’in Fransızca’dan aktardığı Andree
Michel’in Feminizm adlı kitabıydı (Aralık 1984) ; aynı
anda Lee Comer’in Evlilik Mahkumları kapağında bir
arkadaşımızın anababasının evlilik resmiyle basıldı. İki
kitapta da bulunan Başlarken yazısı, Kadın Çevresinin
amaç maddesine yer veriyor : “Ev içinde ve ev dışında,
ücretsiz ve ücretli çalışan kadınların…” sorunlarını
dillendirmelerini, bu sorunlara kendi çabaları ve emekleri
ile çözüm aramayı mümkün kılmayı amaçlayan girişimimiz.
Bir yıl sonra, Yazko Çeviri Grubundan gelen feminist klasik
Juliett Mitchell’in Kadınlık Durumu, çeviri grubundan
büyük gruba geçilen günleri anlatan önsözüyle basıldı.
Ama ilk iki kitap, Kitap Fuarı zamanı geldiğinde, hazır değildi
; Kasım 1984’te bugünkü The Marmara Otelinde yapılan
Fuara aynalarla katıldık. O sırada başında Duygu Asena
olan Kadınca’da ve muhtemelen başka yerlerde, Handan
Koç’un üstüne yazı yazılan aynaların başında resmi var.
K.Ç., Dayağa Karşı Dayanışma Kampanyası, İHD Azınlık
Komisyonu ve herhalde aklıma şimdi gelmeyen başka
gruplar, Kitap Fuarında kitapsız söz söylemeyi gelenek
haline getirdiler. Kadın Çevresinin aynaları böylece Kitap
Fuarlarına politik mesaj içeren ve kitap olmayan şeylerle
katılmayı muhalif kültüre katmış oldu.
O sıralarda Kadın Çevresinin asıl işlevinin ne olması
gerektiği çok tartışılıyordu. Kimileri, dernek kuramadığımız
için şirket kurduğumuzu hatırlatıyor, değişik etkinliklere
öncelik vermek istiyordu. Başkaları, yola yayın için
çıktığımızı hatırlatıyor, yayına ağırlık verilmesinde ısrar
ediyordu. O fırtınalı günlerde yayınla uğraşmak sağlam bir
rota da vermişti bize.
Yine o günlerde aramızda olan Tülay Özdeş’in önayak
olmasıyla, Şişli’de İktisat Fakültesi Mezunlarının kullanmadığı lokali Kadın Çevresi Kitap Kulübü olarak kullanabildik. Erkeklere açık olmasını isteyenler için her ayın
son Çarşambası erkeklere açık oldu yerimiz. Zehra
Şenaltındağ oranın barını işletti. İlk kitaplar çıktığında,
orada kutlandı (Ocak 1985), Şirin Feminizm’i imzaladı,
başka yazarlar da kitaplarını tanıtmaya davet edildiler.
Baştan beri şu veya bu nedenle uzak kalan ya da arada
uzaklaşan herkes, Kulübün etkinliklerine katıldı, sözünü
söyleme fırsatı buldu. Tabii ki bütün bu işler yumuşak
ve kolay ilişkilerle kotarılmadı. Acemilikler, sakarlıklar,
çeşitli yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar, alınmalar, kavgalar,
eleştiriler, küsmeler, uzaklaşmalar, yeniden katılmalar:
hepsini yaşadık. Ama yüzümüzü yalnızca bizi eleştirmeyenlere dönmedik. Uzaklaşanları bir eksik saydık, çoğalmaya becerdik; Hareket olduk.
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İSTANBUL AMARGİ

FEMİNİZM

TARTIŞMALARI
ESEN ÖZDEMİR
Bu tartışmalara başlamayı daha önce sadece Amargi içi
yaptığımız makale tartışmalarını daha çok kadının katılımıyla
yürütebilmek için istedik. Eylül ayında başladığımız annelik
ve “ev” üzerine konuştuğumuz (Cumartesi Anneleri,
annelik söyleminin farklı iktidar odakları tarafından nasıl
kurulduğu ve yeniden üretildiği, modern tıbbın annelik
aracılığıyla kadın bedeni üzerine kurduğu iktidar, tüp
bebek, Amargi Dergi’nin “ev” dosyası, gündelikçiler
vb.. gibi başlıklar altında) “Cumartesi Tartışmaları”nda
yönteme dair yaşadığımız problemlerin ardından, farklı bir
tartışma biçimi denemeye karar verdik. Bu tartışmalarda
çok değerli şeyler konuşmakla beraber kavramsal tartışmalarda ciddi sıkıntılar yaşadığımızı fark ettik. Daha
ziyade deneyim aktarımına dönen bu tartışmaları teorik
bir zemine oturtmak için ve sıkça kullandığımız birçok
kavramın bir kısmının tarihini öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu, bir kısmını ise yeniden anımsamamız gerektiğini
düşündük. Daha önce kendi aramızda “feminist dersler”
dediğimiz ama bazı arkadaşların didaktik bulması üzerine
“Feminizm Tartışmaları” başlığında uzlaştığımız bu tartışmalara başladık. Bir diğer amacımız ise bu alanda çalışan araştırmacılarla buluşmak, uzun yıllardır feminist hareketin içinde yer alan ve deneyimleri çok kıymetli olan
kadınlarla konuşup bu deneyimleri harekette daha yeni
olan kadınlara aktarmalarının alanını yaratabilmekti.

1. Hafta (12 Şubat): Pınar Selek’in davasını izlemek
ve bizlerle dayanışmak için Fransa’dan gelen feminist
sosyolog Marie Victoire Louise’le birlikte kadın
hareketinin ortaya çıkışını ve öncülerini “hak talebi”
çerçevesinde tartıştık. Haklar söylemi şu anki feminist
politikada nereye denk düşüyor, fuhuş yapmak bir hak
mıdır yoksa kadınların bedenlerinin cinsellik aracılığıyla
sömürülmesi midir tartışması, konuğumuzun çalışma
alanlarından birisi olması sebebi ile buluşmanın en
hararetli tartışmasının yaşandığı konu oldu.
2. Hafta (19 Şubat): Demir Çeneli Melekler filmini
izleyip, Melek Özman’la birlikte tarihsel olarak “birinci
dalga feminizm” diye anılan dönemi –bu adlandırma
ve dönemselleştirme biçimini de sorgulayaraktartıştık. Sufrajetler feministler miydi yoksa sadece
bir avuç burjuva kadını mıydılar, dönem için radikal
olan taleplerini ve eylemliklerini bugünden nasıl
değerlendirebiliriz?
3. Hafta (26 Şubat): Osmanlı Kadın Hareketi”ni Yaprak
Zihnioğlu ile konuştuk. Yaprak konuşmasına “Osmanlı
Kadın Hareketi” kavramını sorunsallaştırarak başladı.
Bu tanımlamanın aslında sadece Türk ve Müslüman
kadınlarını işaret ettiğini ve gayrimüslimlerin ve diğer
etnik grupların tarihini içermediğini belirttikten sonra
Müslüman Türk kadınlarının kadın olmaktan dolayı ne
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tür zorluklar yaşadıklarını ve bu zorluklara karşı ne tür
direniş yöntemleri geliştirdiklerini Nezihe Muhuttin’in
deneyimleri üzerinden anlamaya çalıştık.
4. Hafta (12 Mart): Filiz Karakuş ve Gülfer Akkaya’nın
katımlıyla 8 Mart’ı konuştuk. 8 Mart Dünya’da ve
Türkiye’de nasıl sahiplenildi, nasıl gelişti ve bugün
nereye geldi? Bugün 8 Mart’ın feministler için anlamı
nedir? Gelenekselleşmiş 8 Mart kutlamaları neyin ya
da kimin geleneğidir? Son yıllardaki 8 Mart etkinlik ve
eylemleri feminist sözü ne kadar yansıtmaktadır ya da “8
Mart” feminist sözün platformu mudur? Gibi soruların
yanı sıra bu sene İstanbul ve Ankara’da feministlerin
8 Mart düzenleme komitelerinden geri çekilmeleriyle
sonuçlanan süreci de tartışmaya açtık.
5. Hafta (19 Mart): Nükhet Sirman’la “Kadınların
Milliyeti”ni konuştuk. Ulus devletlerin inşa sürecinde
milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi,
birbirlerini nasıl kurduklarını ve yeniden ürettiklerini, bu
dönüşümün Türkiye’de nasıl gerçekleştiğini, Tanzimat
sonrası ve erken Cumhuriyet döneminin millet,
milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet kurgularına, bugünden
bakınca bizim için ne ifade ettiğini ve Kürt kadın
kimliğinin bur süreçte nasıl şekillendiğini tartıştık.
6. Hafta (26 Mart): Tartışmaların başından beri
sorunlaştırdığımız “dalgalar” dönemselleştirmesini alt
üst eden anarko-komünist, feminist, anarşist, yazar
Emma Goldman’ı Milen ve Gülkan’ın aktarımlarıyla
hayatını, gerilimli aşklarını, kıskançlıkla mücadelesini,
çok eşliliğini, direnişlerini, özgürlük yolunu, feminist
duruşunu, feminizme katkılarını hep beraber
keşfetmeye, anlamaya çalıştık.
7. Hafta (2 Nisan): Bir önceki hafta Emma Goldman’la
başladığımız biyografik-politik tartışmalara Rosa
Luxemburg, Alexandra Kolontay ve Clara Zetkin’in
politik yaşamlarını, bir kadın olarak yaşadıklarını, aşklarını
kadınlarla ilişkilerini ve bugün kadın hareketine katkılarını
Gülnur Elçik ve Melda Yaman Öztürk’ün sunumları
aracılığıyla bir kez daha tartışmaya açtık.
8. Hafta (9 Nisan) İnci Kerestecioğlu’nun
modernitenin ikiliklerinin kökenlerini Antik Yunan’daki
metinlerden başlayarak ulus devlet sürecinde
bu ikiliklerin nasıl cinsiyetlendirildiğini aktardığı
sunumunun ardından özelikle kamusal-özel ayrımının
kadınlar için ne ifade ettiğini ve tabii ki bu ayrımı
sorunsallaştıran ve bu ayrım aracılığıyla kadınların nasıl
ezildiklerini gösteren, “özel alanın politiktir” diyen
feminizm için özel alanın politikasının yapmanın nasıl
handikapları olduğunu tartıştık.
9. Hafta (17 Nisan): Ayşe Düzkan ile “2. Dalga
Feminizmi”ni konuştuk. İkinci Dalga Feminizmin teorik
ve politik temelleri nelerdir, kadın olmak nedir, nasıl
sonuçları vardır, bugünden baktığımızda 2. Dalga
feminizminin temel kavramları ve politika üretme
biçimleri bizim feminist sözümüzün neresine denk
düşüyor soruları aracılığıyla tartıştığımız etkinlikte bir
kez daha dalgalar dönemselleştirmesinin bu deneyimleri
kapsamadığını ve Türkiye’de henüz hakkında pek
teorik tartışma yürütülmeyen 3. Dalgadan sonra

burun kıvrılan 2. Dalga feminizmin teorik ve pratik
zenginliğinin kimi zaman üzerinden atlanıldığının ve
bunun bazı feminist politika yapma biçimlerinde “feminist
sözün” silikleşmesine neden olduğunu bu yüzden de 2.
Dalga’dan beslenmeye devam etmemiz gerektiğinin çok
önemli olduğunu tartıştık.
10. Hafta (23 Nisan): Biyografik tartışmalarımıza bir
önceki hafta başladığımız 2. Dalga feminizmin devamı
niteliğinde Ayşegül Taşıtman’ın Simone de Beauvoir
üzerine kısa bir sunumunun ardından, “örnek bir
feminist” diye nitelediği Kate Millet’in eylemlerini, yaşam
tarzını ve feminizmini onu yakından tanıyan birisi olan
Beril Eyüboğlu’nun samimi aktarımlarıyla konuştuk. Ve
bu tartışmada biyografilerin feminist politik hareket için
“kişisel olan politiktir” sözünü teyit edecek şekilde ne
kadar ufuk açıcı olduğunu bir kez daha gördük.
11. Hafta (7 Mayıs): Gülnur Savran’la sosyalist feminizmi
konuştuk. Sosyalist feminizm nedir, teorik arka planı
nedir, Türkiye’deki tek bağımsız sosyalist feminist
örgütlenme olan Sosyalist Feminist Kollektif (SFK)’nın
feminizmi nasıldır, örgüt içinde ne tür teorik tartışmalar
yürütülmektedir, patriyarkal kapitalizm nedir, peki
kadınların kurtuluşu bu teorik-politik duruşa göre nasıl
mümkündür gibi bir dizi soruyu hep beraber tartıştık.
12. Hafta (14 Mayıs): Didem Havlioğlu ile Julia
Kristeva’yı merkeze alarak Fransız Feministlerini ve
onların “kadın” kavramını konuştuk.. Kadın söylemi var
mıdır, olması mümkün müdür varsa tarihsel çerçeveye
oturtulabilir mi, kadınların farklı bir yazı yazma
biçimleri var mıdır, gibi soruların yanı sıra yürütülen bu
tartışmanın feminist politikadaki karşılığının ne olduğunu
deneyimlerimiz üzerinden tartıştık.
13. Hafta (21 Mayıs): Serpil Çakır ile bu haftaya kadar
olan yürüttüğümüz bütün tartışmaların hepsine içkin olan
“Kadın Tarih Yazımı” üzerine konuştuk. Kadınlar var olan
egemen tarih anlayışının içinde neden yer alamazlar, peki
baskının ama aynı zamanda da direnişin de tarihi olan
kadın tarihi nasıl bir tarih yazım metodolojisi ile görünür
kılınabilir, kadınlar için tarih yazmak ile kadın çalışması
yapmak arasında ne tür farklar vardır gibi bir dizi sorunun
cevabını hep beraber bulmaya çalıştık.
14. Hafta (28 Mayıs) İsyan-ı Nisvan belgeselini
gösterdikten sonra belgeselin yönetmeni Melek
Özman’ın moderatörlüğünde belgeselde yer alan
Şule Aytaç ve Handan Koç ile kitaplar çevirmek için
bir araya gelen kadınların 80’lerde başlayan feminist
harekete nasıl önayak olduklarını, ne tür tartışmalar
yürüttüklerini, ne tür faaliyetlerde bulunduklarını ve o
yılların deneyimlerinin bugünkü feminist harekete akıp
akamadığını konuştuk.
15. Hafta (4 Haziran) daha önce katılımcımız Hülya
Durudoğan’ın rahatsızlanması üzerine iptal ettiğimiz
Queer tartışmasını gerçekleştireceğiz.
16. 19 Haziran Forum: Tartışmaların finalini
“Feminizmin Öznesi Kimdir?” başlıklı bir
panelle gerçekleştireceğiz. Panel Gülnur Elçik’in
moderatörlüğünde Nükhet Sirman, Gülnur Savran ve
Zeynep Direk’in katılımıyla gerçekleşecek.

Nilbar Güreş, Su Tabancası ile Oyun, 2010
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MEKÂNIM
K A D I N L IK
O L S UN
AYŞEGÜL SÖNMEZ
“Bakmanın cinsel politikası
çerçevesinde şekillenmiş olan bu öğeler,
bakışın belirli bir sosyal örgütlenmesinin
sınırlarını çizer, bu da cinsel farklılığın
belirli bir sosyal düzenlemesini
yerleştirir. Kadınlık hem koşul, hem de
sonuçtur(...)”

Renoir’ın yaptığı loca resimlerinden Manet’nin Musique aux
Tuileres’sine, Monet’nin park manzaralarına kadar pek çok
tablo, burjuva erkek ve kadınların vakit geçirdikleri alanı
kapsar. Griselda Pollock’un ünlü makalesi Modernlik ve
Kadınlığın Mekânları’nın konusu da bu alandır. Ya da alansızlık.
Pollock şöyle yazar: “Modern sanatın temel direkleri
olarak benimsenmiş kanonik eserlerin çoğunun bu alanla,
cinsellikle ve cinselliğin bu biçimiyle, yani ticari alışverişiyle
uğraşması çarpıcı bir olgu. Picasso’nın Avignonlu Kadınlar’ına
kadar tablolarda işlenen pek çok genelev sahnesini ya da
bir başka formu, sanatçı yatağı sahnesini düşünüyorum.
Resmedilen ve hayal edilen karşılaşmalar, kent mekânlarında
keyif sürme özgürlüğüne sahip erkekler ile onlara tabi olan
ve bu mekânlarda genellikle müşterilere veya sanatçılara
bedenlerini satarak çalışmak zorunda kalan bir sınıfın
kadınları arasındadır. Kuşkusuz bu alışverişler sınıfsal
ilişkiler tarafından yapılandırılır, ama toplumsal cinsiyet
ve ona bağlı iktidar ilişkileri bunların ayrılmaz parçasıdır.
Bu iki ilişki biçimi birbirinden ayrılamaz ya da hiyerarşiye
sokulamaz; tarihsel açıdan aynı anda var olurlar ve karşılıklı
olarak birbirlerini değiştirirler.”
Bu doğrultuda Pollock, iki kadın sanatçının, Mary Cassatt
ve Berthe Morisot’un üretimini inceleyecektir. Toplumsal
düzlemde kurgulanmış cinsel farklılık sistemleri iki kadın
sanatçının yaşamlarını nasıl yapılandırmıştır? Peki ya bu
kadınların ürettiklerini?
Başta ele alınması gereken matristir yani mekân.
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Bu mekânların büyük bölümü özel alanlar veya ev yaşamının
mekânlardır. Ama Pollock’un asıl işaret ettiği, temsil edilenin
sosyal mekânı ile temsilin resimsel mekânı arasında bir
karşılıklık ilişkisi olup olmadığıdır. Örnek olarak da Mary
Cassatt’in bir resmini verir. Gergef İşleyen Lydia resminde
sanatçının kız kardeşinin çalıştığı nakış gergefi için yeterince
derin olmayan resim mekânı iyi bir örnektir. Gergefin
resim alanının ötesine, izleyicinin alanına uzanan tehdit edici
çıkıntısını kadının sınırlanması olarak ve resmi bu sınırlanmaya
direnişin ifadesi olarak okumaya girişir. Bir başka resimde,
Bahçede Dikiş Diken Lydia’da ise kadın iç mekâna değil
bahçeye yerleştirilmiştir. Ancak bu dış mekân adeta resim
düzleminin üzerine çöker ve bu da sıkışıklık duygusu yaratır.
Pollock’a göre kadınlık mekânları, yalnızca temsil edilenlerle
yani oturma odası ya da dikiş odasıyla sınırlı kalmaz.
Kadınlık mekânları, kadınlığın söylemde ve sosyal pratikte
bir konumsallık olarak yaşadığı mekânlardır. Bu mekânlar
görme ve görülmeyi içeren sosyal ilişkide yaşanan sosyal
yer, görünürlük ve hareketlilik duygusunun ürünüdür.
Bakmanın cinsel politikası çerçevesinde şekillenmiş olan bu
öğeler, bakışın belirli bir sosyal örgütlenmesinin sınırlarını
çizer, bu da cinsel farklılığın belirli bir sosyal düzenlemesini
yerleştirir. Kadınlık hem koşul, hem de sonuçtur.
Nilbar Güreş’in işlerinde, fotoğraf ve kolajlarında da ele
alınan mekânlarda, kadınlığın hem koşul ve hem de sonuç
olduğu kompozisyonlarla karşılaşırız. Güreş’i Haksız Tahrik
sergisinde keşfettik. Kamusal alanda tuhaf, asimetrik, farklı
pabuçları, modern olmayan tuhaf kıyafetiyle, bilinmeyen
bir spor tecrübe eden kadının fotoğrafıyla... Üsküdar’da
çekilen performans fotoğrafı kadınların kamusal alan
tecrübelerine ilişkin bir tarihe ironik yaklaştığı kadar bu
tarihin mazide kalmadığına, bu tecrübenin yerine her an
bir yenisinin eklendiğine işaret ediyordu. Bu fotoğrafın ait
olduğu seride yani Bilinmeyen Sporlar (2008-09) adlı kolaj,
desen ve fotoğraf toplamında, Güreş, ev içini bir muhalefet
alanı olarak korumanın farklı bir yolunu gösteriyordu.
Bu dizide kadınlar, evi temizleyerek ve kendilerini
güzelleştirerek vakit geçiren domestik transseksüeller
olarak görünüyorlardı. Güreş, bir spor salonunda üç
performans düzenledi ve burada, kadınların gerçekliğini
sinsice yıkan fotoğraf triptikleri için, çizimlerinden alınma
fikirleri yeniden canlandıran kadınlarla çalıştı. Ağda, saç
yapma ya da elektrikli süpürgeyle toz alma gibi, tipik kadın
işleri olarak algılanan estetik fetişizmler ve uğraşlar, takıntılı
bir şekilde sunuluyor, evde olmayan, çalışan koca için
bedenini hazırlamak, cinsel istismar ve aile içi şiddetle ilgili
tehdit edici ve acı verici çağrışımlar doğuruyordu.
Bu seriyi Çırçır, Trabzone, Arıcı ve kolaj resimler takip etti.
Çırçır, tünel yapımı için istimlâk edilen evlerin yakınlarında
çekilen sahnelerden oluşuyordu. Burada da kadınlık’ın me-

kân üzerinden tarifi yapılıyordu. Temsil edilen mekânlar
kadar bu mekânların fotoğrafik olarak nasıl temsil edildiği
önem taşıyordu.
Örneğin dev inşaatın kıyısına birer mitolojik öykü kahramanı
gibi uzanan kadınların fotoğrafı aslında bir erkek gibi tecrübe edilmesi imkansız “dışarı”yı bir fantazi alanı olarak
kurgulamaktaydı.
Trabzone sanatçının doğduğu kente kısa bir dönüş yaparak
biriktirdiklerinden, Arıcı yine örtünmenin kimliğe yaptığı
sert vurgudan, kolaj resimler kadın temsiline ilişkin gerilimli
yeni önerilere sahipti.
Güreş bütün kadınlarını, kadınları ataerkil düzen içinde, bu
düzenin çelişkilerinden yararlanan güçlü ve aynı zamanda
kritik bir konuma, mekân üzerinden yerleştiriyor.
Ön balkon kompozisyonunda açıklanamaz tuhaf kız
çocuğunun külotlu çorabının çekiştirildiği, büyükannenin
bunu umursamadan Manet tablosundaymışcasına ve
piknikdeymişcesine durduğu, ne içeride ne dışarıda,
balkonda yaşanan sahnede iyice belirgin olan kadınlığı bu
mekânla birlikte ifade etme biçimini dikkatle incelemek
gerekiyor. Oturma odalarını, salonları, kapının önünü,
kapının önündeki halıda olup bitenleri....
Bu serileri iyice incelediğimiz zaman karşımıza çıkacak olan,
kadınların sunumunun ancak temsile ilişkin eleştirel bir
anlayış sayesinde mümkün olduğu. Ve bu sunumda mekânın
oynadığı rolü iyi görmek gerekmekte. Kadınlığın ideolojik ve
sosyal mekânlarının nasıl tarif edildiği ya da bildik tariflerin
nasıl çözüldüğünü görmek için bu şart. Nilbar Güreş’in
kadınları temsil ettiği mekânlarına dikkatle göz atmak, bakışın
farklı örgütlenebileceği yeni haritaları görmek için de birebir.
Güreş gibi kadın sanatçıların mekânı nasıl ele aldıklarını
incelemek şüphesiz her feminist gözün görevi olmalıdır.
Kaynakça:
Mary Cassatt, Griselda Pollock, Chaucer Press London, 2005 /
Sanat Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, sanathayat dizisi
13, İletişim Yayınları, 2008.
Anti-mükemmel anlar ve anılar, Ayşegül Sönmez, Radikal gazetesi,
02/05/2011

Nilbar Güreş, İbadet, 2010

Pollock’a göre mekân çeşitli boyutlarda kavranabilir. Birinci
boyut, temsilin yeri olarak mekândır. İki kadın sanatçı
resimlerinde ne tür mekânlar resmetmiştir? Ve hangileri
resmedilmemiştir? Hemen akla gelen yerler, yemek odası,
oturma odası, yatak odası, balkon ve özel bahçedir.
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“TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA HAYATI
BUGÜNKÜ KOŞULLARDA
DEVAM EDEMEZ.”
Ayşe Buğra ile Türkiye’de Kadın İstihdamı Raporu* Üzerine
ASENA GÜNAL
A. G.: Türkiye’de kadın istihdamı, AB, OECD ve
hatta dünya ortalamasının altında. “Türkiye’de
Kadın İstihdamı” raporunda bu düşüklüğün
nedenleri olarak nelerle karşılaştınız? Raporun
çıkış noktası neydi?
A. B.: Ben yakın zamana kadar, kadın sorunlarıyla ilgili
çalışan biri değildim. Tabii çalışma hayatıyla ilgili verdiğim
derste her zaman bir toplumsal cinsiyet bölümü vardı,
kadın istihdamıyla ilgili epey malzeme kullanıyordum.
Ama bir noktada, kadın istihdamının Türkiye’de bu kadar
düşük oluşunu anlamadan çalışma hayatıyla ilgili bir fikir
oluşturmanın zor olduğunu düşünmeye başladım. Bunun
sadece çalışma hayatıyla değil, sosyal ilişkilerin bütünüyle
de ilgili olduğunu, bu meseleyle daha doğrudan ilgilenmek
gerektiğini düşündüm.
A. G.: Kadın istihdamı konusunda geniş bir literatür
var, ama galiba daha çok kayıtdışılığı vurgulayan çaışmalardan ve etnografik araştırmalardan oluşuyor.
A. B.: Evet, çok faydalı çalışmalar var. Fakat etnografik
çalışmalar çoğunlukla eve iş alma, evde çalışma üzerine
odaklanıyorlar. Tipik durum bu kabul edildiği için, alanda
çalışanların bir kısmı şunu da iddia ettiler: Kayıtdışı
istihdam oranı büyük, kadınlar kayıtdışı çalışıyorlar,
onun için bu istatistiklere yansımıyor. Ben de uzun
zaman bunu kabul ettim. Sonra, istihdam ve yoksulluk
arasındaki ilişkiyi incelediğimiz başka bir araştırmada
kendi bulgularımız yoksul kesimde, kadın istihdamının
ortalamadan da düşük olduğunu gösterdi. İstanbul gibi bir
şehre baktığımız zaman, ya da sanayinin nispeten gelişmiş
olduğu Denizli gibi, Bursa gibi bir şehre baktığımız zaman,
evde çalışma, eve iş verme türü pratikler epeyce yaygın
olabiliyor. Bunun bir miktarının istatistiklere yansımadığını
düşünebilirsiniz ama TÜİK bunu atlamamak üzere hazırlıyor anket sorularını. Ayrıca, çoğu şehirde böyle bir
pratiğin zaten önemli olmadığını görüyorsunuz. Sanayinin
olmadığı, az gelişmiş olduğu yerlerde buna rastlanmıyor.
Kayseri gibi, Gaziantep gibi gelişmekte olan illerde de
böyle bir şey pek yaygın değil. Kadınların önemli bir kısmı
gerçekten çalışmıyor.

A. G.: Araştırma beş şehirde (İstanbul, Denizli, Sinop,
Kayseri, Gaziantep) yüz yüze görüşmelere dayanıyor.
Kimlerle konuştunuz ve şehirleri neye göre seçtiniz?
A. B.: Şehirleri seçerken bölgesel temsile dikkat ettik.
Bir de, kadın istihdamının ülke ortalamasının üstünde
ve altında olduğu şehirleri araştırma kapsamına almaya
çalıştık. Mesela Sinop’ta çok gelişmiş bir ekonomik faaliyet
yok ama kadın istihdamı ortalamanın üstünde. Buna karşılık
Kayseri ve Gaziantep ekonomik faaliyetin çok canlı olduğu
şehirler ama kadın istihdamı çok düşük. Buralarda konuyla
ilgisi olabilecek, bürokrat, sendikacı, oda temsilcisi, STK
temsilcisi gibi insanlarla konuştuk.
A. G.: Muhafazakârlık kadın istihdamının
düşüklüğünü belirleyen faktörlerden biri gibi
görünüyor.
A. B.: Kayseri ve Gaziantep özellikle muhafazakâr ve giderek
muhafazakârlaştıkları söylenen şehirler. Ama buna benzer
bir algı her yerde var. Tabii eski duruma bakmadığımız için,
sadece yaygın bir algıdan söz ediyoruz. Gene de, dünyada
genel bir muhafazakârlaşma olduğunu biliyoruz. Bizim içinde
bulunduğumuz ideolojik ortamın bundan etkilendiğini,
Türkiye’de muhafazakâr bir hükümetin olduğunu biliyoruz.
Ama muhafazakârlıktan söz ederken iki şeye dikkat etmek
lazım: Önce, “Muhafazakârlık kadın istihdamını engelliyor”
deyip geçmek yeterli değil. Nasıl engelliyor, hangi
kanallardan etkisini gösteriyor diye sormak önemli. İkincisi,
muhafazakârlığın yanında ekonomik unsurlar da çok önemli.
Eğer, muhafazakârlığın kültürel etkisini dengeleyecek
güçlü ekonomik çıkarlar olsaydı, kadınlar istihdam edilirdi.
Türkiye’deki ucuz erkek işgücü bolluğunda ekonomik
çıkarların dengeleyici etkisi önemli olmadı.
A. G.: Muhafazakârlık kadın istihdamını hangi
kanallardan etkiliyor?
A. B.: Muhafazakârlıktan kastettiğimiz şey, toplumsal
işbölümü içerisinde kadınların ve erkeklerin farklı rolleri
olduğu, o rollerin doğal olduğu ve rollerin o doğallıkları
içinde korunması gerektiğidir. Eşitliğe karşı bir fikir tabii.
“Kadın erkek eşit olamaz çünkü farklıdır”. Başbakanın
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söylediği gibi. Buna karşılık feministler yıllardır şunu
vurguladılar: Eşitliğin tersi farklılık değildir, eşitsizliktir.
Tabii farklılığı görmeden eşitliği sağlayamazsınız, önemli
olan farklılıkla birlikte eşitliği savunmaktır.
Türkiye’de bizim karşılaştığımız muhafazakârlık, 18.
yüzyıldan beri mücadele edilen muhafazakârlıktı: “Geleneksel kadın erkek rolleri doğaldır, bunları yansıtan
toplumsal iş bölümünü kabul etmek gerekir”. Ama bizim
görüşmecilerimiz arasında bu görüşü benimseyenlerin
muhafazakârlığı gayet güler yüzlü bir muhafazakârlıktı.
Erkeklerin evi geçindirebildikleri durumlarda kadınların
çalışmasını son derece anlamsız bulsalar da, bunu ahlâki
olarak temellendirmediler. Kimse “Ahlâksızlık olur”
filan demedi, “Günahtır” demedi. “Kadınlar başımızın
tacı, üzülmesinler, yorulmasınlar hocam,” dediler, “Aklı
çocuklarda kalır, yazık değil mi?” dediler.
Biz muhafazakârlığın istihdama yansıyışını çok tekrarlanan
bazı kelimeler ve ifadelerden çıkardık. Yüz yüze
görüşmelere dayanan araştırmalarda ilk baktığımız şey,
bu tür tekrarlardır, “Biz neyi çok duyduk?” diye sorarız.
Bu araştırmada ‘cinsel taciz’ ve ‘dedikodu’ kelimelerini
çok duyduk. Bir de ‘kreş’. Kreşi bekliyorduk doğrusu,
ama taciz ve dedikodunun kadın istihdamı bağlamında
durmadan karşımıza çıkması ilginçti. Bununla ilgili olarak
anlatılan hikâyelerden çıkardığımız şey, Türkiye’nin
kadınlarla erkeklerin bir arada yaşamadıkları bir toplum
olmasıydı. Kadınlarla erkeklerin normal bir iş arkadaşlığını
sürdürmekte, “Nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk nasıl?” türü
sohbetlere girmekte zorlanmalarıydı. Birlikte yaşamaya
alışık olmadıkları için, yan yana oldukları zaman cinsel
göndermelerin, dokundurmaların ortaya çıkabilmesiydi.
Tacize çok sık rastlanılmasının bir nedeninin, adamın
yanında bir kadın gördüğü zaman başka türlü davranmasını
bilmemesine, kadınların da kendilerini koruma alışkanlığına sahip olmamalarına bağlı olduğu söylenebilir.
Ayrıca anlatılanlardan, bizim hayatımızda taciz olarak
nitelendirmeyi aklımızdan geçirmeyeceğimiz bazı şeylerin
taciz olarak görülebildiğini fark ettik. Adamın serviste
kadının yanına oturması gibi. Bu durumda, kadınlar da
erkekler de mümkün olduğunca birbirlerinden uzak
durmaya gayret ediyorlar.
Ama yanlış anlaşılmasın, cinsel taciz gerçek bir şey değil
demeye getirmiyorum. Sadece tacizin kendisinin ve
dedikoduyla birlikte giden taciz endişesinin yaygınlığının,
birlikte yaşayamamakla yakından ilgili olduğunu söylemeye
çalışıyorum. Tacizin ötesinde de, kadın mühendisler,
mesela, “Bizden rahatsız oluyorlar,” diyorlar. Bu,
adamların rahat espri yapmalarına engel olmalarıyla bile
ilgili görünüyor. “Sabahtan akşama kadar maç konuşuyorlar
ve bir noktada ‘Of yetti!’ dediğin anda rahatsızlık unsuru
oluyorsun,” diyen de oldu.
Bu birlikte yaşayamama hali muhafazakârlığın çok önemli
bir yanı, kadın istihdamını etkileme dinamiği içinde. Bu
açıdan kadın hareketi içinde de, bu tür bir muhafazakârlığın
etkilerine rastlanabildiğini düşünüyorum. Zaman zaman kadınlarla erkeklerin mekânlarını ayırmaya sıcak
bakılabildiğini bile görüyoruz. Kadınlara mahsus lokalleri,
parkları, kız liselerini savunanlar olabiliyor.

A. G.: Kızlar okuyabilsin diye…
A. B.: Okuyabilsinler ve başlarını bağlamadan okuyabilsinler diye. “Ne olacak, hepimiz kız lisesinde okuduk!”,
bunu ben bile duydum kendi çevremde. Halbuki
Wollstonecraft ta 1792’de kızlarla erkeklerin aynı okullarda okuması gerektiğini yazar. “Kızları ayırıp onlara
bebek oynatır, erkekleri ayırıp onlara top oynatırsanız,
birlikte oynamalarını ve okumalarını engellerseniz, sonunda birlikte yaşayamayan bir toplum ortaya çıkar,”
der. Bugün Türkiye’de kadın hareketi içinden bu birlikte
yaşayamayan topluma karşı fazla bir tepki dile getirildiğini
düşünmüyorum. Mesela kadınlara mahsus park yapıyor
bir belediye ve deniyor ki “Kadın hiç evden çıkmıyordu,
hiç olmazsa parka gider”. Bunun kadınlara kısa vadede bir
faydası olabilir ama uzun vadede nasıl bir etki yapacağını
düşünmek lazım. Buna karşılık, şimdi kadın hareketi
içinden muhafazakârlığın etkisini gösterdiği ikinci kanalla
ilgili olarak çok güçlü eleştiriler gelmeye başladı. Bu kanal,
sosyal politika alanında ortaya çıkıyor.
A. G.: Kreş konusu buraya devreye giriyor değil mi?
A. B.: Evet.
A. G.: Kadının yeri evidir, görevi anneliktir anlayışı.
AKP’nin evde bakım için ödenek vermesi de buna
örnek aslında. “Bakım kadın işidir, devlet olarak bu
işe ancak belli bir miktar vererek katkı sunarım”.
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A. B.: Rolleri sabitleyen bir uygulama bu. Hem geleneksel
iş bölümünün çok benimsenmesiyle hem de devleti
küçültmek, devlet harcamalarını azaltmak konusundaki
takıntıyla ilgili. Piyasa köktenciliğini çok benimsemiş bir
ülke Türkiye. Kreş düşünüldüğü zaman bile, vergilerden
finanse edilerek kurulan kamu kreşinden söz edilmiyor,
işverene yüklenen kreşten bahsediliyor. İşveren kadın işçi
sayısına göre yapsın dendiğinde, bu doğrudan doğruya
işverenin kadın işçi sayısını azaltmasına neden oluyor.
KEİG bunu sürekli vurguladı, kabul ettiremediler. İşverene
yüklemek zaten ters teşvik yaratıyor. Zaten iş yerinde kreş
lojistik olarak da doğru bir şey değil. Biz mahalle kreşleri
konusunda bir araştırma yapmıştık. Mahalle kreşleri çok
uygun çözümler, eve yakın, çevreden insanlarla birlikte...
Bunlar değil de paralı olan düşünülüyor.

“‘Muhafazakârlık kadın istihdamını
engelliyor,’ deyip geçmek yeterli
değil. Nasıl engelliyor, hangi
kanallardan etkisini gösteriyor
diye sormak önemli. Ayrıca,
muhafazakârlığın yanında ekonomik
unsurlar da çok önemli.
Eğer, muhafazakârlığın kültürel
etkisini dengeleyecek güçlü
ekonomik çıkarlar olsaydı, kadınlar
istihdam edilirdi.”
A. G.: Zaten ya uzak, ya pahalı kreşler. Öyle olunca
kadınlar da çalışmak yerine evde oturup çocuk
bakıyorlar.
A. B.: Ücret de düşük. İşverene baktığınız zaman kadın
farklılığını dikkate almama eğilimi görüyorsunuz.
A. G.: Almasını gerektiren bir durum yok zira az
paraya çalışacak erkek işgücü hazırda var; kreşle,
tacizle uğraşması da gerekmez.
A. B.: Kadınlar için geçerli olan uysal ve örgütsüz sıfatları
çekiciliğini kaybediyor. Uzak Asya’da, Meksika’da neden
kadın emeği çok kullanılıyor çünkü hem disiplinli ve uysal
oluyor, hem mesele çıkarmıyor, az paraya çalışıyor.
Bunlar Türkiye’de büyük bir avantaj olmuyor çünkü
işveren zaten ucuz erkek işçi bulabiliyor. İnanılmaz saatler
boyunca çalıştırabileceği sendikasız, örgütsüz erkek işçi
bulabiliyor. Bize söylenen de hep buydu “Erkeklere iş yok
ki hocam, niye kadınlar çalışsın?”. Bu alanda bir sıkıntı olsa,
muhafazakâr değerler unutulabilir ama bunu dengeleyecek
bir ekonomik çıkar dürtüsü yok ortada. Türkiye’de iş
saatlerinin uzunluğu ve çalışma koşullarının ağırlığı tarif
edilir gibi değil. Buna rağmen çalışmaya uğraşıyor kadınlar.
Mesela bir toplum merkezinde rastladığımız kadınlardan
biri anlattı, evlenmeden önce çalışıyormuş, sonra kocası

“Katiyen çalışmayacaksın,” demiş, kadın iki sene uğraşıp
ikna etmiş ve çalışmaya başlamış. Bir süre sonra “Vardiyaya
kalacaksın,” demişler, gece çalışmayı kabul ettirmesine
imkân olmadığı için yeniden işten ayrılmış.
Ama ben bu araştırmayı sadece kadınların durumuyla ilgili
bir araştırma olarak görmüyorum. Aynı zamanda Türkiye
toplumuna, sosyal politika ortamına ve çalışma hayatına
ayna tutan bir araştırma olarak görüyorum. Bütün bunlara
bir toplumsal cinsiyet perspektifiyle baktığınız zaman
neyin değişmesi gerektiğini görüyorsunuz. Türkiye’de
çalışma hayatı bugünkü koşullarda devam edemez.
A. G.: Araştırmada dikkat çekici şeylerden biri de
fabrikada çalışmanın yoksullara mahsus bir şey gibi
görülmesi.
A. B.: ‘Karısını çalıştırmak’ hakikaten bir statü kaybı
olarak düşünülüyor. Kadının çalışması yoksullukla ve göçle
özdeşleştiriyor ve “Ben karımı çalıştıracak kadar çaresiz
miyim?” diyorlar.
A. G.: Zorunlu göçle şehre gelen Kürtler, kadınların
da çalışmadığı durumda çok ciddi bir yoksullukla
karşı karşıya gelmiyor mu?
A. B.: Burada çalışma alanlarının çok kısıtlı olması da etkili
oluyor. Göçle gelen çok yoksul ve vasıfsız kesim için
mesela “Çok cahil,” deniyor, “Ütü bile bilmiyor,” deniyor.
Kayseri’de kavurma zamanı sarımsak kabuğu soyma gibi
işler yapabildikleri söylendi, Gaziantep’te fıstık kabuğu
soyma işi olurmuş, “Çok az ücret verirler ama kabukları
eve götürebilir yakacak olarak,” dediler. Sefalet bu. Böyle
bir çalışma hayatının olmaması lazım. Kadın hareketi
bu noktada bununla mücadele eden kesimlerle işbirliği
yapmak durumunda.
A. G.: Yine de bir sürü kadın bu koşullara rağmen
çalışıyor. “Kadınlar Grevde” belgeselinde Antalya
Serbest Bölge’de Novamed’de greve giden kadınlar
anlatıyordu, gece yarılarına kadar çalıştıklarını,
gebeliklerinin, tuvalete gidiş gelişlerinin düzenlendiğini, sendikalaşmalarının engellendiğini…
A. B.: Toplumsal cinsiyete dayanan işbölümü doğal kabul
edildiği gibi, piyasa koşulları altında böyle olması doğaldır
anlayışı da geçerli. Bir sendikacı bize “Kadın işçi çalıştırmak
masraflı bir kere,” dedi, “Mesciti, tuvaleti ayrı olacak, niye
işveren bunu kabul etsin?” Sanayi Odası’ndan bir temsilci,
“Sanayi kendine kadınları uyduramaz, kadınlar kendini
sanayiye uyduracak,” dedi. Hem kadın olarak farklısın
hem de çalıştığın zaman, ayrı muamele beklemeyeceksin.
Bazı kadınların kendileri de içselleştirebiliyor bunu.
Görüştüğümüz bir kadın, “Ben bir kere bile çocuklarımın
sorunlarından bahsetmedim iş yerinde,” dedi.
Nancy Fraser’ın affirmative ve transformative çözümler
arasında yaptığı bir ayırım vardır. Bu iş gerçekten
affirmative, yani var olan duruma uyum sağlamaya yönelik
önlemlerle olmayacak; transformative yani dönüştürücü
önlemler gerekiyor ve bu dönüştürücü önlemler de, o çok
doğal kabul ettiğimiz kültürel ilişkiler alanında, ekonomik
ilişkiler alanında olmak durumunda.
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A. G.: Peki, sosyal politika dönüştürmede ne kadar
etkili olabilir? Devlet politikalarıyla pek çok şeyi
değiştirmek mümkün ama bu muhafazakârlıkla baş
etmede, tek başına devlet politikaları yeterli olmaz
gibi geliyor.
A. B.: Devlet politikalarını çok geniş bir alanda düşünmek
lazım. Yasalar değiştiği zaman pek çok şey değişir. Namus
cinayetine ceza kanunu farklı baktığında bir şeyler değişir.
Aynı şekilde, resmen gazeteye ilan veriliyor “Erkek
mühendis arıyoruz” diye, buna müdahale etmek lazım.
Müdahale edilirse eğer, adamın inançları ve fikirleri
değişecek değil, ama bazı şeyleri yapmayacak ve bazı
şeyler de yapılmaya yapılmaya sönecek.
A. G.: Bence bunlarla beraber, feminist
mücadele de şart.
A. B.: Bunlar zaten feministlerin talepleri, ceza kanununa
ilişkin talep de, ayrımcılığa karşı müdahale de. Önemli olan
bu taleplerin ne kadar sistematik bir şekilde dile getirildiği.
Çok afakî konuşmamak lazım. Bir iki toplantıdaki
konuşmaları hatırlıyorum, içimden hep “Ne istiyorsun?
Bir liste çıkar, ne olur ne istediğini gösteren bir liste çıkar”
demek geldi. “Devlet müdahalesiyle olmaz, kültürel
dönüşüm lazım” diyorlar. Bunu demek, havlu atmak
demek zaten. Oturup adamın kültürel olarak değişmesini
bekleyeceğiz ya da karşısına geçip “Sen muhafazakârsın,
değiş!” diyeceğiz. Bence çok daha sistematik taleplerle
çıkmak lazım. Sadece kadınlardan değil, resmin
bütününden bahsetmek lazım. Dönüştürücü önlemler
üzerinde düşünmek lazım. Kadınların işgücüne katılmasını,
iş hayatının bugünkü durumunu sorunsallaştırmadan
sağlayamaz kadın hareketi.
A. G.: Bence bu durumu sorunsallaştırmak
geleneksel cinsiyet rollerini de sorunsallaştırmakla
birlikte gitmeli. Ev ve iş yaşamının
uyumlulaştırılması diye bir konferans olmuştu
İTÜ’de; evle iş yaşamının uyumlulaştırılması
feminist bir hedef midir? Kadının evde yapması
beklenen temizlik, yemek, bakım, annelik, bunlar
verili alınıyor. Biz neden feministler olarak bunların
ikisini uyumlulaştırmaya çalışıyoruz ki? Asıl
yapılması gereken evdeki işi kadının işi olmaktan
çıkarmak değil mi?
A. B.: Dönüştürücü önlemlerle ilgili olarak verilen tipik
örnek de tam bununla ilgilidir. Bazı Avrupa ülkelerinde,
özellikle İskandinav ülkelerinde, ev ve çalışma hayatının
uyumlu hale getirilmesi için çok önemli politikalar yürürlüğe
konuluyor; uzun annelik izinleri gibi, esnek çalışma, yarı
zamanlı çalışma gibi... Bunların envai çeşidi gündeme
geliyor, bunun sonucunda görülüyor ki kadınlar çalışıyorlar
evet, ama yarı zamanlı çalışanların büyük bir kısmı kadın,
kadınlar hiçbir zaman iş hayatında yükselemiyor, birlikte
başladıkları erkekler alıyorlar başlarını gidiyorlar, bunlar
üç yıl annelik izni kullanıp aynı yere dönüyorlar vs. Tam da
burada duruma uyum sağlayıcı ve dönüştürücü önlemlerle
ilgili tartışma gündeme geliyor, yani annelik izni yerine,

ebeveyn izni gündeme geliyor. Annelik izni dönüştürücü
değildir, ebeveyn izni dönüştürücüdür. Erkekler başta bu
izni kullanmadılar, ama zamanla kullananlar arttı. Yasal
müdahale o kültürü dönüştürücü etki de yaptı. Kültür kendi
kendine dönüşmez. Vaaz versen de dönüşmez. Politik
müdahale kültür üzerinde dönüştürücü bir etki yapabilir.
A. G.: Babanın kullanmasını zorunlu hale getiren
düzenlemeler oldu.
A. B.: Evet. İki sene izin verecek mesela, ilk senesini kadın
kullanıyor, ikinci senesini erkek kullanmazsa kesiyor. Bu
tür uygulamalar var.
A. G.: Karşılıksız ev emeği meselesine gelmek
istiyorum. Orada ne tür önlemler almak lazım?
Ücretlendirilmesi çok tartışılan bir şey, kadınları
yine geleneksel rollere hapsettiği için eleştiriliyor.
A. B.: İki yanı var bu karşılıksız ev emeğinin. Kadın kendi
adına sigortalı mı değil mi bu çok önemli. Bu sağlanabilir
ve sağlanmalı. Vatandaşlık hakkı olarak herkesin sahip
olduğu güvenceler olmalı. Ev kadınları kocalarının
üzerinden değil, vatandaş oldukları için sigortalanmalılar.
“Çalışmayana ekmek yok” görüşünü benimseyenlerden
değilim. Vatandaşlık geliri uygulamalarını çok anlamlı
buluyorum. Bu uygulamaların da dönüştürücü olduğunu
düşünüyorum. Ev emeğine ücret ise dönüştürücü değil,
sabitleştirici. Evde bakım için ücret verilmesi, yine aynı.
Bunlar muhafazakâr önlemler.
A. G.: Partilerin seçim beyannamelerinde çalışma
hayatı ve sosyal politikalarla ilgili önerilerine
bakabildiniz mi?
A. B.: Programlarda çok net bir şey görünmüyor. Ama
bana güven verici gelen şeyler de yok değil. Mesela BDP’de
hiçbir partide görmediğiniz kadar kadın görüyorsunuz.
CHP’de de Süleyman Çelebi’yi görüyorsunuz. “19. yüzyılda mücadelesi verilmiş olan 8 saatlik iş gününü hayata
geçirmeliyiz,” diyor. “İş günü 8 saate inerse toplam istihdamda da kadın istihdamında da büyük artış olur,”
diyor. Bunun söylenmesini önemsiyorum.
A. G.: AKP, CHP’nin önerdiği aile sigortasının
kaynağı yok diyor.
A. B.: AKP’nin dağıttığı sadakayı toplasan epeyce bir
miktar tutar zaten. Ayrıca yoksullukla mücadele o kadar
önemli bir şey ki, milli gelirin yüzde 1,5 veya yüzde 2’si
kadar bir miktar bu işe ayrılabilir. Çok da iyi olur çünkü
ciddi bir gelir desteğinin olduğu yerde insanlar bugünkü
gibi korkunç bir sömürüye katlanmazlar. Aynı zamanda
talebi canlandırır, dolayısıyla istihdam artışı sağlar.
*Ayşe Buğra, Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Refah
Rejimleri: Türkiye’de Kadın İstihdamı, Eylül 2010, TÜBİTAK
Proje No: 108K524
http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/proje_
raporlari/AyseBugra_KadinIstihdami_TUBITAK.pdf
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Suriye’de Halk Ayaklanması ve Suheyr El Attasi
Şermin Oran
Geçtiğimiz aylarda Yemen, Tunus, Mısır ve Libya’dan
sonra, Suriye’de otoriter rejime karşı ayaklanmalar baş
gösterdi. Suriye’de Beşşar Esad yönetimi son yıllarda
gündelik hayatta bazı rahatlatmalara gittiği ve refah
düzeyinde belirli bir iyileşme sağladığı için halkın kesin
rızasını kazandığını düşünüyor olmalıydı. Herhalde bunun
da etkisiyle, sokağa taşan bir muhalefet patlamasıyla karşılaşınca son derece sert bir tepki gösterdi. Zaten bilenler, Suriye’nin, Arap dünyasının “en karanlık” polis ve
istihbarat aygıtına sahip olduğunu düşünüyorlar.

Hazırlayan:

Ülkü Özakın

Uganda Eşcinselleri Yasal Olarak
Öldürmekte Diretiyor
Uganda Parlamentosu ‘anti-gey’ yasa tasarısı olarak bilinen
ve ağır cezalar içerdiği için 2009’da uluslararası topluluk
tarafından sert bir dille kınanan yasayı tekrar gündemine
aldı. Yasanın bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor.
Eşcinsellere yönelik ölüm cezası da dahil bir çok ağır cezayı
içeren tasarı eşcinsellere ev kiralayanları da cezalandırmayı öngörüyor. Tasarının mimarı David Bahati Associated
Press’e yaptığı değerlendirmede “ölüm cezasını yasadan
çıkardık, nihai oylamadan kısa bir süre önce tasarının son
hali tekrar parlamentoya sunulucaktır” diye konuştu.
Bu arada parlamentoda etkili olan eşcinsel karşıtı rahip Martin
Ssempa da yaptığı açıklamada ölüm cezasını savunmadığını
ancak eşcinsellerin hapis cezası ile cezalandırılmalarını
gerektiğini desteklediklerini söyledi. Ssempa yeni yasada
eşcinseller için 7 yıl ağır hapis istediklerini dile getirdi.
Homofobik rahip Ssempa’nın “eşcinselliğin toplumu öldürdüğü” yönündeki görüşleri bizde bu konuya takıntılı
bakanımızın sözlerini çağrıştırdı.
Kaynak: Kaos GL
İngiliz kraliyet düğünleri ve yeminler
Kate Middleton kocası Prens William’a itaat yemini etmedi. William’ın annesi Prenses Diana da 30 yıl önce
1981’de kraliyet evlilik töreninde ilk kez eski kilise kalıplarının dışına çıkmış ve yemininde itaat sözüne yer
vermemişti. Ama Diana, 1986 yılında Sarah Ferguson’a ve
1999’da Prenses Sophie’ye örnek teşkil etmedi. Her ne
kadar sonraki hayat tarzları tersini söylese de..
Anglikan Kilisesi’nin 1662’deki dua kitabında yer alan itaat
içerikli yemin 2000 yılındaki modernleşen dua kitabında
bu söz çıkarılarak yenilenmişti. Çiftin bu konuda danıştığı
Başpiskopos, 2006 yılındaki raporunda itaat yemininin
aile içi şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesiyle bu sözün
kullanımına başından beri karşı biriydi.
Kaynak: guardian.co.uk

Rejim protesto gösterilerine şiddetli tepki verdi. Kalabalıklara ateş açıldı, 600 aşkın insan öldürdü, çok sayıda insan
tutuklandı, işkencelerden geçirildi. Bu zulümden duvarlara
grafitiyle yazı yazan çocuklar da kendini kurtaramadı. Yine
de halkın tepkisi yatışmadı.
Başkent Şam’daki muhalefet odakları arasında, altı yıldır
politik tartışmalar düzenleyen bir “salon” yöneten Suheyr
el Attasi de var. Ülkesinin, korkunun egemenliğinde bir
“sessizlik cumhuriyeti” olduğunu söyleyen bu öncü kadın
da “söz ve eylemleriyle milli birliği zayıflatma” gerekçesiyle
derhal gözaltına alındı. Suheyr el Attasi, tutuklanan başka
kadınlarla birlikte açlık grevi yaparak hapishanede de
direnişini sürdürüyor.
Sadece Suheyr el Attasi gibi entelektüel kadınlar değil,
‘sıradan’ kadınlar da kendilerini gösteriyorlar Suriye’deki
protestolarda. Kadınların da yer aldığı gösterilerin yanısıra,
10 Mayıs’ta Baniyas kentinde sadece kadınlar, yüzlercesi,
tutuklamaları protesto için sokaklara döküldü. Güvenlik
güçleri ateş açarak üç kadının ölümüne yol açtılar.
Suriye rejiminin kadınlara muamelesiyle ilgili yakın geçmişten bir olayı hatırlatmakta yarar var: 2005 yılında
polis, Hama bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiği söylenen üç muhalif militanın karılarını (ve birisinin
kundaktaki bebeğini), resmen “rehine” olarak gözaltına
alıp işkence etmişlerdi.
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Dünya “Taban Hareketlerinden Kadınlar” Konferansı
Şermin Oran
Geçtiğimiz 4-8 Mart tarihleri arasında Venezuela’nın başkenti Caracas’ta “1. Dünya Kadınlar Konferansı” toplandı.
Tam adıyla: “Grassroots Women”, yani “taban (hareketi)
kadınları” konferansı. 1995’te Pekin’de yapılan 4. Dünya
Kadın Konferansı’na 15 yıl sonra geliştirilen bir alternatif
olma iddiasındaydı bu toplantı; anti-kapitalizmi vurguluyor,
“taban çalışması yapan” aktivist kadınların bir uluslararası
forumunu oluşturmayı amaçlıyordu. Venezuela’nın seçilmesi, tahmin edilebileceği gibi, globalleşme sürecinin hâkim
biçimine ve patronajına (ABD’ye) muhalefet eden Chavez’e
duyulan belirli bir sempatiye dayanıyordu.
Caracas Üniversitesi’nde yapılan Konferans’a 46 ülkeden
yaklaşık bin beşyüz kadın katıldı. Katılan örgüt ve çevreler,
bir tür ‘red cephesi’ oluşturuyorlar. Kadınların sorunlarının
çözüm mercii olarak devlet aygıtlarını reddediyor, hukuksal
düzenlemelere güvenmiyorlar; NGO’ları ve STÖ’leri ba-ğımlı
yapılar olarak değerlendiriyorlar. Tek çare olarak, kadınların
somut direniş ve dayanışma deneyimlerini gö-rüyorlar. Salt
patriyarkaya karşıtı mücadeleyi de yetersiz bulduklarını
belirtip, “insanlığın kurtuluşu” perspektifini hatırlatıyorlar.

Arap Dünyası’nda Kadınlar
Kazanımlar Elde Ediyor
Tunus’ta aday paritesi yüzde 50 olacak
Tunus’a temmuz ayında yapılacak seçimlerde partilerin aynı
sayıda kadın ve erkek aday göstermesi zorunluluğu Arap
dünyasında bir ilk oldu. Tunus Demokrat Kadınlar Derneği
başkanı Sana Ben Assour, “Bu yılki isyanlarda erkek ve
kadınların demokrasi için yanyana mücadelesi nedeniyle
bu hakedilmiş bir durum” dedi. 23 yıldır iktidardaki Ben
Ali’nin devrilmesi sonucunda büyük açılımlar gerçekleşti.
Laik devletin siyasal İslam’ı savunan partilerin üzerindeki
yasağı kaldırmasının kadınlar için gerilemelere neden
olabileceğinden, başörtüsü zorunluluğunu ve kadının
yerinin evi olduğunu savunacaklarından korkulurken bir
sürpriz yaşandı. 1981 yılında kurulduğundan beri Mart
ayında ilk kez resmi kayıt yaptırabilen İslami Nahda
hareketi de parlamentoda bu yasayı destekledi.
Kaynak: AWID

Toplantının sonuç bildirgesi de bu çizgiyi ortaya koydu.
Emperyalizme ve neokolonyalizme karşı mücadele ve
“kapitalizmi bertaraf etme” hedefi, birinci öncelik olarak
belirtildi. Yine de farklı bakış açılarının varlığı ve deneyimlere
dayanan bir tartışmanın gerekliliğinin altı çizildi. Cinsel istismara, kadın ve çocuk ticaretine karşı, ırkçılığa ve yabancı
düşmanlığına karşı, eşit ücret ve onurlu-güvenli çalışma koşulları için, politik katılım hakları için doğanın korunması
için verilen mücadelelerin özgül boyutlarının ‘tanınması’ ve
bunların indirgenmemesi üzerinde duruldu.
Caracas’taki Konferans’a Kürt kadın hareketiniden temsilciler de katılmıştı. Ancak “Sözlerimizin kesilmesi, irademizin yok sayılması, konferansı bloke etmekle itham edilmemiz, yüksek sesle sloganlar eşliğinde susturulmak istenmemiz nedeniyle” Konferans’tan çekildiklerini açıkladılar. Kürt
kadınlar, Konferans’ta taban katılımının sözde kaldığı eleştirisini getirdiler. Ayrıca açılışta bir kadın marşı yerine Venezuela milli marşının okunmasından da rahatsızdılar.
Konferans’ın her beş yılda başka bir kıtada tekrarlanması
öngörülüyor. Bu arada kıtasal ve bölgesel ölçekte buluşmalar yapılması tasarlanıyor.

Mısır’da ilk kez bir kadın başkanlığa aday oldu.
49 yaşındaki televizyon sunucusu Buthayna Kamel bu yıl
içinde yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu
açıkladı. Hüsnü Mübarek’in devrildiği isyanlar öncesinde
bunun olması düşünülemezdi, geçmişte sadece Mübarek ve
onun parlamentosunun onayladığı adaylar yarışabiliyordu.
Buna karşın son çıkan kararnamede ülkenin ilk kadın
valisinin atanması beklenirken bunun gerçekleşmemesi
hayal kırıklığı yarattı.
Kaynak: AWID
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Libya’da “Düşmanın Kadını”
İman El Obeydi’nin Yaşadıkları
İman El Obeydi, Trablus ve daha nice başka Libya
kentindeki sayısız kurbandan biri. Sadece Şubat ayında
uluslararası otoritelerin tahminine göre sayıları 10.000’i
bulan ‘ölü’lerden farkı onun kendisine tecavüz edildiğini
söyleyebilmiş olması. Trablus’ta, Rixos Otel’in restoranına
gizlice sızdığında takvimler 26 Mart 2011’i gösteriyordu;
sonunda aradığını bulmuştu: yabancı gazeteciler. Onlara
yöneldi, vücudundaki yaraları göstererek.. Eniştesiyle
birlikte arabada yol alırken bir gün, durdurulmuştu.
Aksanından Doğulu olduğunu anlayan Kaddafi milisleri
onu sorguladı; Tobruklu ve Bingazi’de yaşamış olduğunu
öğrenince de tutukladılar. Tek suçu, direnişçilerin hakim
olduğu bölgeden olmasıydı; şu an Trablus’ta yaşıyor olsa da.
Tutukluluğu sırasında onu bağlayıp, üzerine idrarlarını ve
dışkılarını yaptılar, 15 Kaddafi milisi tecavüz etti. Sonunda
kaçabildiğinde kayıplara karışmadı; zira arkasında bıraktığı o
işkencehânede başkaları vardı kendisi gibi. Onları kimsesiz,
yardımsız bırakamazdı; kendisine yapılanları unutup
geçemezdi - bildirmeliydi, dünya duymalıydı kendisine ve
daha nicesine yapılan zulümleri. İşte bu yüzden, her şeyi
göze alarak, o korkunç yere geri dönmeyi dahi göze alarak
belki de, gizlice Rixos Otel’e girdi, yabancı gazetecileri
buldu ve başından geçeni anlattı. Tabii izin verildiği
kadar… Çünkü Otel’de çalışan bazı “görevli”lerin aslında
sivil polis olduğu ortaya çıktı; hemen onu susturmak,
götürmek için adım attılar. Bu noktada olan biteni izleyip
“rapor” etmektense, müdahale etti bazı gazeteciler; araya
girmeye çalışan Channel 4’dan Jonathan Miller yumruk
yedi, Financial Times’dan Charles Clover tekme tokat…
CNN’in çektiği görüntüler alındı ve yok edildi. Sonunda
kaptılar İman’ı ve götürdüler. Kaddafi rejimi önce onun
sarhoş olduğunu söyledi, sonra akıl sağlığı yerinde değil
dedi, sonra aslında fahişeymiş dedi [sanki fahişe olsaydı
bağlanıp üzerine dışkı atılması, tecavüze uğraması meşru
olurmuş gibi!]. Gazeteciler durmadı, sürekli sorular sordu,
Kaddafi rejiminin İman’ı salıvermesini talep etti. Bir gece
saat 3’te Kaddafi rejiminden bazı kişiler annesini arayarak,
kızını tecavüz suçlamasını geri çekmeye ikna etmesi hâlinde
“kendisi ve çocuklarının her istediğine kavuşabileceğini”
söylediler. Dünya üzerindeki bir cehennemden kaçtıktan
sonra oraya yeniden girmeyi göze alarak dünyaya duyuran
İman ise, beklenileni yaptı annesine olan şu cevabıyla:
“Ölürüm de sözlerimi değiştirmem”. Kendisine tecavüz
etmekle suçladıkları “onurları” kırıldığı için İman’a dava açtı.
Uzun süre kendisinen haber alınamayan ve öldürdükleri
ailesinin cenaze töreni düzenlediği İman neyse ki 5 Mayıs’ta
taraf değiştiren bir subayın yardımıyla Tunus’a kaçırıldı ve
Avrupalı diplomatlarca koruma altıuna alındı. Akıl sağlığı
bozuk ve fahişe olduğu söylenen İman Obeydi’nin hukuk
mezunu olduğu ortaya çıktı.
İman’ın hikâyesi gibi her çatışmada, her katliamda, her
savaşta olduğu gibi Libya’da Kaddafi rejiminin zulmünde
başrolü oynuyor tecavüz; öyle ki ölen veya yakalanan
Kaddafi milislerinin cebinden çıkıyor prezervatifler, ve
hatta Viagralar… el-Cezire’den bir muhabirin deyimiyle,
“savaş silahları”.
Kaynaklar: kalemzen.org, wikipedia.org

Güç sahibi erkeklerin kadınlara karşı suçlarında
dokunulmazlıkları kalkıyor
Eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav, hakkında
kesinleşen iki ayrı tecavüz ve cinsel taciz suçları nedeniyle
yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Katsav’ın iki
yıl şartlı hapis cezasının yanı sıra tazminat ödemesine de
hükmetti. IMF başkanının da aynı suçtan tutuklanması
yetki sahibi erkeklerin kendilerine hayır denmesine
tahammüllerinin ne kadar az olduğunu gösteriyor.

Tanıdık kadın düşmanı söylemler
Batı’da da aynı mazeretlere sığınıyor
Kanada’da bir polis memurunun kadınların tecavüze
uğramamak için sürtük gibi giyinmemeleri gerektiği
yönündeki sözlerine Batı’da tepki büyüyor. Boston’da
yapılan yürüyüşte, tecavüz kurbanlarının suçlu gösterilmesi
protesto edildi. Kanada’daki yoğun katılımlı gösterilerin
ardından geçen cumartesi günü ABD’nin Boston kentinde 2
bin kadın protestocu meydanlara çıktı. “Sürtük” sözcüğünü
sahiplendiklerini söyleyen eylemciler, önümüzdeki günlerde
başka kentlerde de yürüyüşlerin düzenleneceğini belirtiyor.
Avustralya’da ve Londra’da da çeşitli gruplar protestolar
için örgütleniyor. Kaynak: AP
İngiltere’de ABD Konsolosluğu’nda Bradley
Manning için eylem yapıldı
Payday Erkek ağı ve Küresel Kadın Grevi’ndeki Lezbiyen,
Bi, Trans, Queer Kadınlar Bradley Manning için eylem
yaptı. Bildiride aşağıdaki sözler yer aldı: Eşcinsel olduğunu
saklamayan Amerikan ordusu istihbarat analisti Manning,
WikiLeaks’a video ve belge sızdırmakla suçlanmakta.
2010 Mayıs’ından beri tutuklu bulunan Manning hücre
hapsinde kötü muameleye maruz bırakılıyor. Amerikan
hükümeti Bradley Manning’i ibret olsun diye cezalandırma
niyetinde, bu yolla muhbirlik -hükümet içinden veya yetki
sahibi kişilerin yanlışlarını ve suçlarını gün ışığına çıkaran
kadın veya erkeklerin-geleneğinin kökünü kazımaya
çalışmaktadır. Bradley Manning’nin bu bilgiyi açığa
çıkarmadaki cesur duruşu savaşa karşı ve adalet için
hareketleri de güçlendirmekte ve cesaretlendirmektedir.
Kaynak: refusingtokill.net
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neşe saçan sesleri -ah, ne mükemmel bir his olmalı kendi
dilinde sevinmek!- birbirine karışır. Rusçaları, anadillerine
karışır. Bütün yeşil, kırmızı, mavi, turuncu renkleri kulaklıklı
berelerinin, birbirine karışır. Gölgeleri birbirine karışır. Her
ses her renk her gölge sonra yeniden asıl yerini alır. Kuzguni
saç ayrışır saman sarısından. Varlıklarıyla som beyazlığın
üzerine hareketli desenler nakşederek kızaklarıyla karda zik
zak çizerek uzaklaşırlar.

Miyekuape:
Bir Çerkes Mikrokozmosu
NURAN ÇETAO
Soyutlama
Fırçayı paleti ele geçiren muzip çocuk ressamların boyadığı
düşsel bir suluboya resim, bir ‘oyuncak evler’ kenti
Miyekuape.1 O evler ki her biri şaşırtmak için alesta bekler,
bazısı zamanın tozuyla virane, yamru yumru görünse de çoğu
masumane gülüşlerle cilveli pozlar veren umut dolu çocukları
andırır. Yanı başlarında pervasızca yükselen mimari kaygıdan
azade devasa novıy russkiy2 malikânelerini –kervansaray mı
desem?- gizlemedikleri bir küçümsemeyle yandan süzerler.
Rus klasiklerine aşina iseniz, rengârenk minyatür evlerle
uyumu ritmini bulmuş şiirin tesadüfî ahengini düşündüren,
adları edebiyatın kaynağının hayat olduğu bilgisine göz
kırpan geniş sokaklarla özel bir bağ kurar, bu iklime erken
yaraşırsınız. Baharda bütün çiçeklerini açmış mis kokulu erik,
kiraz, ıhlamur, vişne ağaçlarıyla yekpare tülsü bir görünüme
bürünür, sessizliğin sadece şakacı köpek havlamalarıyla, serçe
cıvıltılarıyla, karga sesleriyle kesintiye uğradığı yeşil koridorlarda
başıboş yürüyüşlere davet ederler. Çehov’un, Turgenyev’in,
Gorki’nin, Gogol’ün hayali yoldaşlığında düşünceleriniz harf
harf, hece hece, sözcük sözcük derinizdeki gözeneklerden
dışarıya sızıyormuş hissi eşliğinde eski bir romanın sayfalarında
dolaşırcasına gelişigüzel yürür, hayatın ağır aheste akışına
kapılmış miskin miskin Gonçarova’yı adımlarken tembelliğin
ütopik ucu Oblomov’un ayak seslerini dinlersiniz.
Mevsim kışa dönmüş ise sarılıp sarmalanmış Rus çocukları
pembe yanakları, rengini nehirden almış kocaman su yeşili
gözleriyle kızaklarında memnun, sıcak gülümsemelerle geçerler
yanınızdan. Beyaz zemin üzerinde telaşsızca, kayarak gelişleri
gidişleri sessizliğe güzellemedir; şefkati derinde mahfuz, zeytin
ağacı gölgeli, badem çiçeği kokulu bir Ege kasabasındaki güneşli
kumsalı kademeli şıpırtılarla ıslatıp aynı kadife yumuşaklığıyla
denize dönen dalgalara gizli bir selam gönderir.
Başka çocuklar da gelir geçer Adığe3, Ermeni, Koreli, Azeri,
Çingene, Kürt, Kazak, Ukraynalı. Her birinin kendi diliyle

Üçleme & Kaybın Telafisi
Seyyah ile okur birbirine, bir yere ait kusursuz bir algıyı baştan
sona izi sürülebilir bir düşünce zinciri içinde, en örselenmemiş
haliyle anlama arzusu aracılığıyla bağlanır. Böyle bir varsayım,
seyyahın, o yerde bulunmanın farklı biçimlerince üretilen
anlam katmanlarının, perspektifler çeşitliliğinin kayda değer
her zerresini billurlaştırması açısından önemli. Soyut bir
üçleme eşliğinde Miyekuape üzerinden düşünmemiz gerekirse
bu, çok renkli demografik dokusuyla kendisini sözgelimi,
sosyolojik perspektife malzeme olarak sunan küçük kentin
diasporada dolaşan tutkunları, yerlileri, nostaljik bir yuva
kabul ederek ona doğru çekilenleriyle bir arada görülmesine,
üç bileşenin birbirlerinin izlerini taşıma tarzlarının gün ışığına
çıkarılmasına ilişkin bir hassasiyet.
Bu kompozisyonda kent nerede durur, tutkunluk nerede
belirir, eleştirel dikkat nerede yoğunlaşır?
Nüfusunun büyük çoğunluğu diasporik bir halkın anayurdunda
bir merkez oluşu, Miyekuape’yi alelade bir mahal konumundan
çıkarıp o halkın kolektif hafızasında benzersiz bir yere taşır.
Sürgün hissiyatı taşıyan hiçbir Çerkes yoktur ki yaşamının
belirli bir deminde ona ilişkin değişik seviyelerde düşkünlükler
üretmemiş olsun. Tedirgin de eden ama daha ziyade haz
veren bir düş gibidir. İyimser bekleyişinde diasporanın, tuhaf,
nedensiz bir neşe gibi apansız ortaya çıkıp neşenin alışılmış
güzergâhını izlemeden bir çırpıda solan silinen bir düş.
Derinden derine bir sezişle varlığı bilinen mahrem duygular ile
sözgelimi kıpır kıpır, çekingen aidiyet hazzıyla diasporik olana
has bir çeşit yalnızlığın, içinde eridiği bir düş.
Huzur, salkım söğütlerin sarmal desenli gölgeler düşürdüğü
mavi yeşil bir nehrin dupduru suyunda, yumuşacık ninnisinde
değilse nerede?
Ona düşsel planda atfettiğim pozisyondan habersiz, karlı
dağlardan inen şeffaf damarın, Şhaguaşe nehrinin doğu
yakasında, sıcak aile ortamında -Adığe ülkesinde, kendi
yurdunda- tortop olmuş tüy yumağı, Miyekuape, silüeti
hayal meyal seçilen Kafkas sıradağlarının derin morlu yeşilli
ışığının etkisinde kalmışçasına kıvrılmış uyur. Eskiye ait olanın
şiirselliğini yenilenmenin arsız, ısrarcı sesine henüz teslim
etmemiş yaşam alanlarına has mırıltısı nehrin sakinleştirici
ninnisine karışır. Gizlisi saklısı yoktur; karanlıkta ışıldayan bir
Çerkes kaması gibi gümüşsü pırıltılarla akarken nehir, içlerinde
kayıp bir anayurtla, kayıp bir anadille yaşayan bir halkın şefkat
hanesinde özel bir payeyi hak etmeyi bekler.
Gelgelelim bu öznel bir algı. “O yer”in derinliklerine girememiş, aşina olunana yabancı bir seyyah yanılsaması belki
de hakikatin onlarca zerresinden bir tanesi –kim bilebilir ki!
Peyderpey başlangıcına geri dönmüş Ürdün’lü, Türkiye’li,
Suriye’li, İsrail’li, Yugoslavya’lı sekiz yüz civarında Adığe
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repatriant4 Miyekuape’de yaşıyor. Üç farklı dilin ifade
olanaklarıyla donanarak onların ‘buralı’ çocukları büyüyorlar.
Sözgelimi ne Rusça ne de Adığece bilen babalarıyla Türkçe
söyleşirken yerli Adığe annelerine dönüp anadilde sesleniyorlar.
Dili çat pat bildiğinizi ilk cümlenizi tamamlamadan seziyor,
bu durumda sizinle Adığece yerine en akıcı konuştuğunuz
dille iletişim kuruyorlar. Bir dilden diğerine bu pürüzsüz
geçişleri, kendi yarattıkları karma dilde dahi anlaşılacaklarını
bilmenin konforuyla aynı cümle içinde üç farklı dilden seçilmiş
sözcükleri harmanlayarak bu alımlı çalımlı dillerle adeta alay
edişleri, geçmişle geleceğin birbiri içinde eridiğini düşündüren
bir dilbilim mutluluğu. Diasporaya, ‘mızmız tabiatlı’ çocuğuna,
kadim yurttan sessiz sedasız bir jest.
Güzelleme
Kadın figürü ‘yenigelen’in gözüne ilk çarpan, kentte ilk fark
edilen. Seyir halinde arızalanan eski püskü troleybüsü durağa
çekip canla başla ilgilenen kadın sürücü bir Miyekuape
klasiği. Rüzgârla renk renk harelenen çiçek tarhlarını sabahın
seherinde tanzim edenler yine onlar. Kadınlar keser erkeklerin
de saçlarını. Köşe başlarında kuruyemiş, ana caddelerde yol
boyu çiçek, balık, kitap satanların neredeyse tamamı kadın.
Bisikletiyle dolaşanından tekerlekli patenleriyle kayanına,
yaşlısıyla genciyle ayrımsız, üretimin ve sokağın her yerinde
oluşları kentte kadınsı bir hava estiriyor.
Gel gör ki bu hal, yalnız kadın nüfusun çoğunlukta oluşu ile
açıklanamaz. Kadını görünür kılan, bir estetik figür ve insan
cinsi olarak kendisini ifade ediş biçimi asıl. Hangi mevsim
olursa olsun vazgeçilmez yüksek ökçeleri ve mini etekleriyle,
giyim-kuşam meraklarıyla, sadece öncülerinin değil tamamının
alabildiğine cesur renk, tarz tercihleriyle ziyadesiyle feminen;
meşakkat, keder nereden gelirse gelsin cansiperane karşılamaya hazır dimdik duruşlarıyla pervasız; başlı başına
bireysel mevcudiyetleriyle kuvvetli bir profil sergiliyor
Miyekuape’nin kadınları. İster sebze pazarında, isterse en
canlı en hareketli sokağında, kentin hangi noktasında olursanız
olun, bulutsu bir varlık gibi belirir melez güzellik. Aurası göz
kamaştırır. Ferman çıkmıştır sanki: süslenip püslensin de
mağrur bir çehre takınıp güneşin yıkadığı Lenin meydanında
salınarak sıra sıra yürüsün, çizgi ormanlarda kelebek gibi
uçuşsun diye envai çeşit kadın. Kentin kırda hissettiren bir
yerinde, olsa olsa kuzularla, kirpilerle, sincaplarla karşılaşmayı
beklerken baş döndürücü bir tezat, bir algı karmaşası üreterek
tekerlekli patenler üzerinde saman sarısı saçlar gerçeküstü bir
film karesi gibi süzülür geçer görüş alanınızdan.
Güldeste		
Bir kent, renklerden bir renk kuşanmış yekpare bir resim
midir? Onun kendine has sesini dinlemenin, ruhunu anlamanın,
derinliklerini görmenin yolu yordamı olmalı.
Bu civarda kırın hayli sokulgan olup bulduğu her aralıktan
kentin içerilerine sızdığı, en işlek caddelerin dahi karadutu,
mor dutu dalından yiyebilme konforu sunduğu, öyle ki tatlı
bir loşluk yaymanın ötesine geçemeyen sokak lambalarının
güya ışıttığı, yerli halkın daçalarında5 elleriyle yetiştirdiği
zerzevatla beslenip serpildiği, Çerkeslerin dillere pelesenk
olmuş at sevgisinin yerini araba sevdasına bıraktığı, esasen
Miyekuape’nin de göz alıcı bir payitahttan ziyade sade,

yeşilyoğun bir kır-kent olduğu iç rahatlığıyla söylenebilir.
İnsanın içine işleyen sükûnetiyle, bordo, yeşil, mavi üçgen
çatıları esrarengiz avluların yüksek çitleri ardında neredeyse
görülebilen en basit geometrisine indirgenmiş minyatür evleriyle, irice bir teneke kutuyu andıran grafitili garajlarıyla,
ikidilli tabelalarıyla, eser miktarda iyonize gümüş içeren
Tjınıps’iyle6, diğer pek çok hoşluğuyla ve etrafta uçuşan bilcümle yaban kuşlarıyla gülümseten sakinleştiren bir kent olduğunu da itiraf etmek Miyekuape’yi kanatlandırıp uçurmaz.
Binbir tınılı Rusça’nın, pes perdeden de konuşsa bir resmi
daire çalışanının dilinde nasıl olup da notalarıyla sizi kurşuna
dizmeye çalışan bir özgürlük marşına dönüştüğü izah
edilemez, sezilir. Sadeliği nice katmanıyla bir zen manifestosu
ufkunda veren “ne ise o” bir kentte, bitmez tükenmez
önlemler de alsanız kalabalığında kaybolamayacağınız, akvaryum metaforlu7 bir kentte mesken bahçelerinin yüksek
duvarları, dolmuş pencerelerindeki perdeler, otomobillerin
bilhassa karartılmış camları, kafelerin mahrem bölmeleri
halkın hangi önemli sırrını saklamaktadır bilinmez. Sessiz
kalan bir bilgi çeşidi olarak bu sezgi cümbüşünde o da yerini
alsın. Bu hengâmede dahi es geçilemeyecek bir mesele,
tertemizliğiyle göz kamaştıran kentin çokkatlı mesken girişlerinin hal-i pür melâli. Söylenemez olan nedir? Karamsar
bir hava yaratarak sırra kadem basmadan önce bir serzenişi
dillendirirsem kurşuna gerçekten dizilir miyim?
Gri üzerine gri boyanmış bir resim Miyekuape’de hayat.
Telafisi, ‘az’dan ‘çok’a uzanan çevrimine heyecanla eşlik etmek. Yeni bir sinema, bir kütüphane daha, şirin bir kahve evi
açıldığı bilgisi küçük kentte büyük mutluluk kaynağı. Kadınların
kadın oldukları için tedirgin olmaksızın yaşadığı, etnik kimliğin
bu insan çeşitliliğinde sadece menşeinizi anlamak için sorulduğu barış dolu bir iklimde yaşadığınızı içten içe bilirsiniz.
Uzun sürmez belki işi başından aşkın bir minimalist olur çıkar,
yalnız kendi renginden yararlanan o resmin içinde gün gelir
seve seve erirsiniz.
Soyutla(n)ma
Ses de geçiren saydam bir küre, süssüz, kasten zamansız. Bir
mola yeri, aldırışsız ömrü yanıp tutuşarak geçirme arzusuna.
Ama tuhaf bir biçimde davetkâr, sanki girizgâhı ender bir anın.
Has bahçesi gibi yersiz yurtsuz huzurun, dermanı gibi gamın.
İmkânsız değil bir kar küresinde(n) dinlemek geri kalanını
yerkürenin. Bir düşkünlüğünüz olmalı ya ışığa ya kara ya cama.
Notlar
1. Miyekuape: Kentin Çerkesçe adı. Rusça telaffuzu: Maykop.
2. Novıy Russkiy (Yeni Rus) : Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
ülkenin içine sürüklendiği kaos ortamından yararlanarak hızla
zenginleşen, servetini nereye harcayacağını bilmeyen ne
oldum delisi yeni zenginleri tanımlar.
3. Adığe: Çerkes’in Çerkescesi
4. Kendi ülkesine dönen
5. Daça: Kır evi
6. Tıjınıps: Adığe dilinde Gümüşsuyu anlamına gelen kaliteli
içme suyu. Rusça adı: Serebriyanka.
7. Adıgey, 2010 yılı verilerine göre 440 bin nüfuslu bir ülke.
Miyekuape’nin nüfusu ise yaklaşık 150 bin.
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BEYAZ
KADINLAR
VE DAYANIŞMANIN
AYRICALIĞI
HOURİA BOUTELDJA
ÇEVİRİ: FERİDE ERALP
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Madrid’de 4. Uluslararası
İslamî Feminizm Kongresi yapıldı. Türkiye’de İslam
ile kadın özgürlüğü arasındaki ilişki-çelişki meselesi
bu kadar gündemdeyken, bu kongredeki tartışmalara
kulak vermenin verimli olacağını düşünerek konuşmalardan birini yayımlamak istedik. Konuşmacı Houria
Bouteldja, Les Indignes de la Republique isimli bir örgüt
adına konuşuyor. Bu, ebeveynleri Fransa’nın eski sömürgelerinden gelen, kendileri ise Fransa’da doğup büyümüş kadın ve erkeklerin örgütü. Konuşmanın İngilizce
çevirisini http://wewritewhatwelike.com isimli siteden
aldık. Fransızca orijinal metni İngilizceye çevirenler,
Decolonial Translation Group isimli bir grup ve onların
web sayfalarında da son derece ilginç yazılar bulmak
mümkün : www.decolonialtranslation.com
İlk olarak, bu semineri düzenlediği için Junta Islamic Catalana’ya teşekkür ediyorum. Bu seminer, içi geçmiş ve
pörsümekte olan, yabancı düşmanı tartışmaların gittikçe
arttığı ve her türlü farklılığı gittikçe daha fazla reddeden
Avrupa’da gerçekten yeni bir soluk. Böylesi bir girişimin
Fransa’da da gerçekleşebilmesini umuyorum. Ele alacağım konuya girmeden önce biraz kendimi tanıtmak isterim, çünkü konuşmaların ve söylenenlerin her zaman konumlandırılması gerektiğine inanıyorum.
Fransa’da yaşıyorum. Ailem, Cezayir göçmeni. Babam
emekçi sınıftandı, annemse ev kadınıydı. Burada ne sosyolog ne araştırmacı ne de ilahiyatçı olarak konuşuyorum.
Yani, başka bir deyişle, uzman değilim.

Aktivistim ve siyasi bir aktivist olarak deneyimlerim -ve
ayrıca kendi hassasiyetlerim- sonucu burada konuşuyorum.
Bu detayları üzerine basa basa vurguluyorum, çünkü
sunacağım muhakemenin olabildiğince dürüst olmasını
istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bugüne kadar
İslamî feminizm sorusu üzerine pek de düşünmüş sayılmam.
Öyleyse neden bu seminere katıldım? Davet edildiğimde,
İslamî feminizm üzerine konuşma gibi bir yetkim veya
yetkinliğim olmadığını, bunun yerine dekolonyal feminizm
düşüncesi ve bunun daha geniş İslamî feminizm sorusuyla
nasıl ilişkilendirilebileceği hakkında konuşmayı tercih
edeceğimi açıkça söyledim.
Bu yüzden, kolektif sorgulamamızı kolaylaştırabilecek bazı
sorular ortaya koymamın anlamlı olacağını düşündüm:
• Feminizm evrensel midir?
• Beyaz / Batılı feminizmler ve -İslami feminizmlerin
de aralarında bulunduğu- Üçüncü Dünya feminizmleri
arasındaki ilişki nedir?
• Feminizm İslam’la uyuşabilir mi?
• Uyuşabilmesi mümkünse nasıl meşrulaştırılabilir ve
öncelikleri ne olmalıdır?
İlk soru: Feminizm evrensel midir?
Benim için bu soru feminizmi dekolonize etmeye çalışırken
ve dekolonyal bir bakış açısı edinirken en önemli soru.
Evet, bu çok temel bir soru ama cevabı sebebiyle değil;
biz Batı’da yaşayanları ‘öteki’ toplumlarla karşı karşıya
kaldığımızda gerekli önlemleri almak zorunda bıraktığı için.
Örneğin, feminist hareketlerin ortaya çıkışına şahit olan
ve bunlardan etkilenen sözde Batılı toplumları ele alalım.
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Kadınlar ve erkekler arasında eşitlik için partiyarkaya
karşı mücadele eden kadınlar haklarını elde ettiler ve
kadınların koşullarını iyileştirdiler -ki ben de şu an bunlardan
faydalanıyorum.
Şimdi onların durumunu, yani bizim durumumuzu, örneğin
Amazon’da yaşayan sözde ‘ilkel’ toplumlardaki kadınların
durumlarıyla karşılaştıralım. Hâlâ orada burada Batı’nın
etkisinden korunmuş bazı toplumlar var. Burada eklemem
gerekir ki, hiç bir toplumu ilkel olarak görmüyorum.
Gezegenimizde farklı mekân/zamanların, farklı zamansallıkların olduğunu, hiç bir uygarlığın bir başkasının
ilerisinde ya da gerisinde olmadığını düşündüğümü, kendimi gelişmeci bir çizgi üzerine yerleştirmediğimi ve
gelişimi ne başlı başına ulaşılacak bir sonuç ne de siyasi
bir amaç olarak gördüğümü belirtmek isterim. Başka bir
deyişle, gelişimi illa ki ilerici olarak algılamıyorum; tam
tersine bazen, hatta çoğu zaman, gayet gerici olduğunu
düşünüyorum. Ve dekolonyalizm sorusunun zaman
algımıza da uygulanabileceğini düşünüyorum.
Konumuza dönecek olursak, kıstas olarak temel bir refah
düzeyini aldığımızda, bu odada bulunan herhangi birisi, o
toplumlarda yaşayan kadınların (bizim anladığımız şekliyle
feminizm kavramını hayatlarında duymamış) yalnızca mücadelelerde yer almakla kalmamış, ayrıca toplumlarına paha
biçilmez sosyal kazanımlar sağlamış Avrupalı kadınlardan
daha kötü durumda olduklarını söyleyebilir mi?
Ben kendim, bu soruyu cevaplamayı imkânsız buluyorum
ve cevaplayabileni de çok talihli sayıyorum. Ama zaten,
daha önce söylediğim gibi, cevabın hiç bir önemi yok.
Önemli olan sorunun kendisi, çünkü bizi alçakgönüllü
olmaya itiyor; emperyalist eğilimlerimizi ve müdahale
etme refleksimizi dizginliyor. Kendi normlarımızı evrensel olarak görmemizi ve başkalarının gerçekliklerini
kendimizinkine uydurmaya çalışmamızı engelliyor. Kısacası, kendimizi kendi hususiyetlerimiz çerçevesinde konumlandırmamızı sağlıyor.
Batı ve Üçüncü Dünya Feminizmleri Arasında
Önceki soruyu açıkça ortaya serdikten sonra, Batılı
feminizmler ve Üçüncü Dünya feminizmlerinin ilişkisiyle
ilgili olan bu ikinci soruyu ele almak konusunda kendimi
daha rahat hissediyorum. Bu tabii ki çok karmaşık bir konu,
ama meselenin bir boyutu da küresel güneyin, küresel
kuzeyin tahakkümü altında olması. Dekolonyal bir yaklaşım,
bu ilişkiyi sorgulamalı ve altüst etmeye çalışmalı. Örneğin:
2007’de Movement of the Indigeneous of the Republic
(Cumhuriyet’in Yerlileri Hareketi)’nden kadınlar, kadınların mücadelelerine destek olarak senelik 8 Mart eylemine
katıldılar. O dönemde Amerika İran’a karşı kampanyasına
başlamıştı. Biz de üzerinde “Anti-emperyalizm olmadan
feminizm olmaz” yazan bir pankartın arkasında yürümeye
karar verdik. Hepimiz Filistin poşuları takıyorduk ve
Amerikalılar tarafından hapse atılmış üç direnişçi Iraklı
kadını destekleyen ilanlar dağıtıyorduk. Vardığımızda,
resmi kortejin organizatörleri İranlı kadınları destekleyen

sloganlar atmaya başladılar. O dönemde İran’a karşı
güdülen ideolojik saldırı göz önüne alındığında, o atılan
sloganları inanılmaz derecede şaşırtıcı bulduk. Neden
İranlılar ve Cezayirliler ama Filistinliler ve Iraklılar değil?
Böylesi seçici bir tutumun sebebi nedir? Bu sloganlara
karşı gelmek için biz de Üçüncü Dünyadan kadınlarla
dayanışmamızı göstermek yerine, Batılı kadınlarla dayanışmaya karar verdik. Ve sloganlarımıza başladık:
İsveçli kadınlarla dayanışıyoruz!
İtalyan kadınlarla dayanışıyoruz!
Alman kadınlarla dayanışıyoruz!
İngiliz kadınlarla dayanışıyoruz!
Fransız kadınlarla dayanışıyoruz!
Amerikalı kadınlarla dayanışıyoruz!
Bunun anlamı şuydu: Neden dayanışma ayrıcalığı yalnızca
siz beyaz kadınlara ait? Siz de dayak yiyorsunuz, tecavüze
uğruyorsunuz, erkek şiddetine maruz kalıyorsunuz, düşük
ücret alıyorsunuz, aşağılanıyorsunuz ve sizin bedenleriniz
de alet ediliyor…
Bize sanki uzaydan gelmişiz gibi baktıklarını söylemem
lazım. Söylediklerimiz onlara hayal bile edilemez derecede gerçek dışı göründü. 4. boyut gibiydi herhalde.
Onları şaşırtan, onlara Batılı kadınlar olarak durumlarını
hatırlatmış olmamızdan çok, Afrikalı ve Arap-Müslüman
kadınların bir tahakküm ilişkisini sembolik olarak altüst
etmeye ve kendilerini hami konumuna koymaya cüret
etmiş olmalarıydı. Başka bir deyişle, söylemlerini ustaca
ters yüz ederek onlara bilfiil bizden üstün konumda
olduklarını göstermiş olduk. İnanmayan gözlerle bize
attıkları bakışları pek eğlenceli bulduk.
Başka bir örnek: Filistin’e bir dayanışma ziyaretinden sonra
bir arkadaşım bana Fransız bir kadının Filistinli kadınlara
doğum kontrol kullanıp kullanmadıklarını sorduğunu anlattı.
Arkadaşımın söylediğine göre, nüfus meselesinin Filistin’de
ne kadar önemli olduğu düşünülünce, Filistinli kadınlar,
Fransız kadının sorusunu algılayamıyorlarmış. Duruma
tamamen farklı bir yerden ve bakış açısıyla yaklaşıyorlarmış.
Çoğu Filistinli kadın için çocuk doğurmak, İsrail devletinin
etnik arındırma politikasına bir direniş biçimi.
İşte, ırklarına göre ayrılmış, ırklandırılmış kadınlar olarak
durumumuzu gözler önüne seren iki örnek. Bunlar bize
neyin söz konusu olduğunu, kazanılacak ve kaybedilecek
nelerin olduğunu göstermekle kalmıyor, sömürgeci ve
Avrupa merkezli feminizme karşı mücadele etmek için
yollar da açıyor.
Buradan yola çıkacak olursak,
İslam feminizmle uyuşabilir mi?
Bence bu soru, tamamıyla provokatif bir soru. Ben buna
dayanamıyorum. Bu soruyu yalnızca kendisini gerçekten
çok yerinde bir soru soruyor sanan Fransız gazetecileri
taklit etmek amacıyla soruyorum. Bana soracak olursanız,
prensip gereği cevaplamayı reddediyorum.
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Bir yandan, tamamen kibirli ve küstah bir pozisyondan geldiği
için. A uygarlığının temsilcisi, B uygarlığının temsilcisini bir
şeyi kanıtlamak zorunda bırakıyor. Dolayısıyla B, sanık
durumunda kalarak, kendisinin ‘modernliğine’ dair kanıt
göstermeye ve A’yı memnun etmek için kendisini aklamaya,
doğrulamaya zorlanıyor.
Öbür yandan, insan İslam dünyasının tekil olmadığını
bildiğinde, bu sorunun cevabı da o kadar basit olmadığı
için bu tartışma sonsuza kadar sürebilir ve cevaplamaya
çalışma hatasına düştüğünüzde olan da aynen bu.
Bense A’ya doğrudan şu soruyu soruyorum: Fransız
Cumhuriyeti feminizmle uyuşabilir mi? Size bir şeyi garanti
edebilirim: İdeolojik zafer bu sorunun cevabında yatıyor.
Fransa’da aile içi şiddet sonucu 3 günde 1 kadın ölüyor.
Bir yıldaki tecavüz sayısı, 48000 olarak tahmin ediliyor.
Kadınlar düşük ücret alıyorlar. Kadınların emeklilik maaşları

“Neden dayanışma ayrıcalığı
yalnızca siz beyaz kadınlara
ait? Siz de dayak yiyorsunuz,
tecavüze uğruyorsunuz, erkek
şiddetine maruz kalıyorsunuz,
düşük ücret alıyorsunuz,
aşağılanıyorsunuz ve sizin
bedenleriniz de alet ediliyor. (…)
Sömürgeci ve Avrupa merkezli
feminizme karşı mücadele etmek
için yollar aramamız lazım.”
erkeklerinkinden düşük. Siyasi, ekonomik ve sembolik
iktidar büyük ölçüden erkeklerin elinde. Doğru, ‘60’lardan
ve ‘70’lerden beri erkekler ev işlerine daha fazla yardımcı
oluyorlar: İstatistiklere göre 30 sene öncesine göre 3 dakika
daha fazla! Öyleyse, sorumu tekrar soruyorum: Fransız
Cumhuriyeti ve feminizm birbirleriyle uyuşabiliyorlar mı?
İçimizden neredeyse hayır demek geliyor!
İşin doğrusu, cevap ne evet, ne de hayır. Fransız kadınlarını Fransız kadınlar özgürleştirdi ve onlar sayesinde bu Cumhuriyet eskisinden daha az maço. Aynısı
Arap-Müslüman, Afrika ve Asya ülkeleri için de geçerli.
Ne daha az, ne daha fazla. Yalnızca fazladan bir zorluk
var: Kadınların mücadeleleri içine dekolonyal bir boyut
katmak ve bunu sağlamlaştırmak, yani moderniteye ve
Avrupa merkezliliğe bir eleştiri getirebilmek.
İslamî feminizmi nasıl meşrulaştırmalı?
Bana göre kendi kendini meşrulaştırıyor. Bir feminist
sınavdan geçmesi gerekmiyor. Sadece ve sadece Müslüman

kadınların haklarını ve saygınlıklarını talep ediyor oldukları
gerçeği, İslamî feminizmin tanınması ve geçerli olması için
yeterli. Mağribi kadınları ve diasporadakileri çok yakından
tanıyorum ve rahatça diyebilirim ki, ‘itaatkâr kadın’ diye
bir şey gerçekte yok. O uydurulmuş bir kadın. Evet,
kadınlar tahakküm altında ve eziliyorlar. İtaatkâr olanları
ise hayli nadir bulunuyor!
Dekolonyal feminizmin önceliklerinin benim fikrimce ne
olması gerektiğini söyleyerek bitirmek isterim.
Hepiniz Amina Wadud’u ve onun İslamî feminizmin
gelişimindeki katkısını duymuşsunuzdur. Bunun genelde
erkeklere ayrılmış bir görev olmasına rağmen, imamlık etti
ve o gün ismi tanındı. Bağlamı dışında düşünüldüğünde,
buna devrim niteliğinde bir davranış denebilir. Ancak,
İran Devrimi’ni ve 11 Eylül’ü (ayrıca, devamlı İslam’ın
kendini yenilemesini ve modernleştirmesini isteyen artan İslamofobiyi) görmüş olan bu uluslararası ortamda
çok daha muğlâk bir mesaj çıktı ortaya. Önemli bir talebe mi cevap veriyordu bu, acil bir duruma, Ümmetin
kadınlarının temel beklentilerine? Veyahut bunlar aslında
beyaz dünyanın beklentileri miydi? Bu ikinci tezin üzerinde
biraz durmama müsaade edin. Yalnızca erkeklerin namaza
önderlik etmesine izin verilmesini haksızlık sayan kadınlar
olmadığından değil, ama kadınların öncelikleri ve acil ihtiyaçları başka olduğu için.
Afgan, Iraklı ve Filistinli kadınlar ne istiyorlar? Barış,
savaş ve işgalin son bulması, ulusal altyapılarının yeniden
inşa edilmesi, haklarını garanti eden ve koruyan bir yasal
çerçeve, yeterli su ve yemeğe erişim imkânı, çocuklarını
iyi şartlar altında doyurup eğitebilmek. Avrupa’daki
Müslüman kadınlar ve daha genelde, göçmen olanlar
ve çoğunlukla fakir mahallelerde yaşayanlar ne istiyor
peki? İş, ev, kendilerini yalnızca devlet şiddetinden değil,
erkek şiddetinden de koruyan yasal haklar. Dinlerine
ve kültürlerine saygı duyulmasını talep ediyorlar. Niçin
bütün bu talepler susturuluyor ve hele ki Yahudiliğin
veya Hristiyanlığın da cinsiyet eşitliği taleplerini pek de
ateşli bir şekilde dillendirdikleri yokken imamlık etme
meselesi dünyanın dört bir köşesine yayılıyor? Bu örnekle
devam edecek olursam, bence Amina Wadud’un hareketi
aslında iddia ettiğinin tam tersi. Benim kanımca bu
hareket, gerçekte ve ilahiyatçı Wadud’un kendi isteğinden
tamamen bağımsız bir şekilde, gayet zarar vericiydi.
Bu, yalnızca İslam’a saygın bir şekilde eşit muamele
yapıldığında ve imamlık talepleri kadınların kendilerinden
geldiğinde, feminist bir boyut kazanabilir. Müslüman
erkekleri ve kadınları olmalarını isteğimiz gibi değil de
gerçekte oldukları gibi görmemizin vakti geldi.
Burada bitiriyorum ve gerçek bir dekolonyal feminizmin
kadınlara ne şekillerde yararlı olabileceğini gösterdiğimi
umuyorum. Tüm kadınlara, onlar bunun özgürleşmelerinin
yolu olduğuna karar verdikleri zaman...
Fransızca aslından çeviren: Amy Fechtmann
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ATAERKİL BASKI, POLİTİK SÖMÜRÜ, EKONOMİK AYRIMCILIK
VE BİREYSEL İSYANIN KESİŞTİĞİ HAYATLAR:

SEKS TİCARETİNDEKİ
GÖÇMEN ARNAVUT KADINLAR
FALMA FSHAZİ1
Kısaltarak Çeviren: MERAL AKBAŞ
Bir kadın olarak ülkem yok
Bir kadın olarak bir ülkem olsun istemiyorum.
Bir kadın olarak benim ülkem tüm dünyadır.
Virginia Woolf (1938)
Giriş
Kırk yıla yakın bir süre ‘demir perde’yle bölünen Avrupa,
iki tarafını, ‘Batı’sını ve ‘Doğu’sunu ‘uzlaştırmak’ için
uğraşıyor. Bu uzlaştırma çabası oldukça önemli; çünkü
Sovyet Bloku’nun çöküşünden sonra, barış ve refah içinde
yaşayan demokratik bir Doğu Avrupa olmaksızın barış
ve refah içinde yaşayan demokratik bir Avrupa’yı hayal
etmek imkânsız hale geldi. Fakat bu birbirini ‘yeniden
bulma’ süreci birçok gerilime de işaret ediyor. Bir yandan
Avrupa Birliği, birliğe yeni katılan ülkelerin ekonomilerinin
düzenlenmesine ve sosyal kimliklerinin de birlik içerisinde
yer bulmasına çalışıyor. Diğer taraftan, her iki ‘taraf’ın
ülkeleri de hızlı ve çetin bir sosyo-kültürel ve ekonomik
değişim sürecinden geçiyorlar. Fakat tüm karmaşıklığıyla
bu süreç kendisini insan kaynaklarının ve sosyo-kültürel
hassasiyetlerin nasıl yönetileceğine dair bir sınav olarak
sunuyor. İki taraf arasında gelişen ilişkiler, aralarındaki
akışları da hızlandırıyor. İnsan dolaşımı, bu anlamıyla,
önemli bir mesele. Ülkeler arası insan dolaşımı farklı bakış
açıları ve kategoriler yoluyla ele alınabilir. Avrupa’nın ‘iki
tarafı’nın farklı ülkeleri arasındaki insan dolaşımına dair
esaslı bir analiz, yürütülecek politikalar ve sosyal bilim
çalışmaları için son derece açıklayıcı olabilir. Okuduğunuz
yazı bu bağlamda, ilgisini seks ticaretiyle ilişkilen(diril)en
göçmen kadınlara yöneltecek.
Avrupa Birliği’nin genişlemesi ve vize kolaylıklarının
yaygınlaşması illegal göçü bir ölçüde azalttı ama genişleme
meselesi ve Güneydoğu Avrupa’ya doğru genişleyen
sınırların vize uygulaması yoluyla güçlendirilmesi, hala
güncel bir tartışmaya işaret ediyor. Ülkeler arası insan
dolaşımının özel bir biçimi olarak seks ticaretiyle ilişkilenen
göçmen kadınların2 durumunda bu tartışmadaki sorunlar
açıkça görünürleşiyor. Bu kadınlar bir kesişme noktasında
duruyorlar. Kesişme, çeşitli boyutlarda söz konusu: Göç
veren ve alan kültürlerin arasındaki ‘kesişmeler’, yerel,
ulusal, bölgesel ve küresel politikaların birbirleriyle kesiş-

meleri, ekonomilerin ‘kesişme’si ve toplumsal teorilerin
‘kesişmeler’i ve tüm bunların sonucu olarak kadının
kendisine dair son kesişme. Böyle bir ticaret biçimiyle
ilişkilenen kadınlar direnişin, zorunluluğun ve ‘modern
kölelik’in kesiştiği kavşakta duruyorlar.
Kadınların durumu ancak bu kesişmelere bakılarak
açıklanabilir. Basitleştirici bir Doğu Avrupa analizi, bu ülkeler arasındaki farklılıkları önemsizleştirir ve anlamayı
güçleştirir. Bununla birlikte, ülkeler arasındaki önemli
farklılıkları hesaba kattığımızda bile, her özel örneği
anlamamıza yardımcı olacak genel bir Doğu Avrupa
çerçevesi belirlemek mümkündür. Arnavutluk örneğini
Doğu Avrupa bağlamı içinde incelemek, seks ticaretiyle
ilişkilenen kadınların durumuyla ilgili son derece önemli
bir kavrayış sağlar. Yazıda, göçmen kadınların durumunun
bölgesel ve küresel koşullar kadar ulusal ve yerel koşullarla
da ilişkili olduğunu göstermeye çalışacağım.
Bazı Kesişmeler: Arnavutluk Örneği3
1990’lı yıllarda komünist rejimin çözülmesi Arnavutluk’u
yıkılmanın eşiğinde bir ülke olarak dünya sahnesine
savurdu. Arnavutluk toplumu önemli sorunları deneyimlemiş olmasına rağmen, kadınlarla ilgili olanlar,
bu sorunların en çözümsüz kısmını oluşturuyordu.
Diğer eski ‘sosyalist’ ülkelere benzer bir biçimde,
Arnavutluk’taki ‘komünist’ rejim, kadınların toplumsal
durumunda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Fakat bunlar kısmi ve yetersizdi. Ataerkil zihniyetten
köklenen rejim kadınların istihdamına ve kamusal hayatta
görünürleşmesine dair değişiklikler yaparken, Arnavutluk
toplumunun her alanında kadınların erkekler tarafından
ikincilleştirilmelerinin sürdürülmesine izin verdi. Ev ve
bakım işlerine dair tüm sorumluluk kadınlara verilirken,
ev dışındaki tüm alan erkeğin mülkiyetinde kaldı. Kadınlar
için, özellikle de ataerkil baskının daha ağır yaşandığı kırsal
alanlarda yaşayan kadınlar için, ülkenin kamusal hayatında
bir alana sahip olmak ve karar alma süreçlerinde yer
almak oldukça zordu.4 Özellikle bu alanlarda kadınlar
eşlerinin, erkek kardeşlerinin ve babalarının ‘emir eri’
olarak görülüyorlardı. Bu zihniyet büyük şehirlerde biraz
da olsa değişmişti, fakat kırsal alanlarda hala yaygındı.
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dış göçler yoğunluk olarak daha azken, buralardan göç
eden erkek ve kadınların oranları birbirine daha yakın
görünüyor. Arnavut kadın ve çocukların ticaretine dair
Tirana’da yapılan seminerde verilen sayılara göre, 8 binden
fazla Arnavut kadını İtalya’da fahişe olarak çalıştırılıyor. Bu
kadınların yüzde 30’u 18 yaşının altında.9

Kente göre kırın ekonomik olarak gelişmesinin daha zor
olduğu doğrudur. Kırsal alanlarda hanenin ekonomik
sürekliliği erkeğin sorumluluğundadır. Kadınlardan hane
ekonomisine önemli katkılarda bulunmaları beklenmez.
Kadının katkısı, ev işlerinin yapılması ve çocuk bakımı
ile ilgilidir. Kadınların göç etmesinin önemli ekonomik
sebepleri olsa da, kırsal alandan kadınlar bu sebeplerle
dolaylı olarak ilişkilidirler.
İstatistikler Arnavutluk’tan yapılan göçün boyutu ve
yapısı hakkında bize fikir veriyor. Arnavutluk İstatistik
Enstitüsü’nün (INSTAT) verilerine göre, Arnavutluk’un
2001 yılındaki nüfusu 1.530.443’ü erkek ve 1.538.832’si
kadın olmak üzere 3.062.275 kişi. 1989 yılından itibaren
ülkenin nüfusunda bir azalma göze çarpıyor. Arnavutluk’un
1989 yılı nüfusu 1.638.074’ü erkek ve 1.544.343’ü kadın
olmak üzere 3.182.417 kişi olarak tahmin ediliyor.5
Bu nüfus azalmasının üç temel sebebi var: Doğum
oranlarındaki düşüş, kitlesel dış göç ve 1997 yılındaki
çatışmalarda hayatını kaybedenlerin yüksek sayısı6.
Arnavutluk İstatistik Enstitüsü göçmenlerin en yüksek
hareketliliğinin 1989-92 (220.000 göçmen) ve 1994
(450.000-500.000 göçmen) yıllarında yaşandığını açıkladı.
Göçmenlerin 315.000’i Yunanistan’a, 115.000’i İtalya’ya ve
115.000’i başka ülkelere gitti. Enstitü 2002 yılında 750.000
Arnavut’un ülke dışında yaşadığını ve bu kişilerin tahminen
500.000’inin illegal statüde olduğunu kaydediyor.7 Yüksek
eğitimli göçmenlerin yüzde 62’si ailesiyle beraber göç
ederken, kadınların yüzde 52’si aileleriyle beraber ülkeden
ayrılıyor. INSTAT, göç edenlerin önemli bir kısmının kırsal
bölgelerden olduğunu belirtiyor.8 Kentlerden yapılan

‘Sosyalist rejim’e dâhil olurken içinde bulunulan kötü
koşullar, rejimin kendi hataları ve bunun yanı sıra postsosyalist hükümetlerin ekonomi yönetiminde devam eden
hataları ekonomik baskılanmayı daha da derinleştirmişti.
Bununla beraber koşulları ağırlaştıran başka bir etmen,
Doğu Avrupa kökenli suç örgütlenmelerinin Batı Avrupa
ülkelerinde de kendilerine hareket alanı bulabilmiş
olmalarıydı.10 Arnavutluk’un önemli günlük gazetelerinden
Shekulli’nin 27 Aralık 2006 tarihli sayısında11 bu örgütlenmelerin mağdurlarından biriyle yapılan bir görüşme
yayımlandı. Adelina isimli bu kadın, Arnavutluk’tan nasıl
kaçırıldığına ve İtalya’da fahişelik yapmaya nasıl zorlandığına dair çarpıcı deneyimini anlatıyordu. Adelina
birçok polisin insan kaçakçılarıyla olan yakın ilişkisine
tanıklık etmişti. Neticede, politik sömürünün farklı biçimlerde gerçekleştiğinin ve bu biçimlerden birinin de,
siyasi iktidarın suç örgütlenmelerine müsamaha göstermesi
veya devlet kurumlarının bu tür örgütlenmelerle olan
ilişkilerini engellemekte yönetimlerin yetersiz kalması
olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Politik sömürü, kesişmenin en önemli parçası ama
Arnavutluk örneğindeki en can alıcı parça değil.
Kesişmemizin her bir parçasının itici gücü ülkelere göre
değişiklik gösteriyor. Arnavutluk örneğinde kesişmeyi
oluşturan öğelerden en önemlisi, ataerkil baskı. Bu durum seks ticaretine dâhil olan Arnavut kadınların kişisel
özelliklerinden de açıkça anlaşılıyor. Kadınlara yapılan
baskının daha yoğun olduğu kırsal bölgelerden geliyorlar.12
Kadınların çoğu sadece ilk ya da orta öğrenimlerini tamamlamışlar. Bu sektöre dâhil olan Arnavut kadınların
çok azı cinsel deneyimin özgürleştirici bir pratik olarak
yaşandığı üniversitede eğitim almış. Özellikle kırsal alanda
görüldüğü üzere cinsellik deneyimini yaşayamayan ya da
yaşamasına izin verilmeyen kadınlara ataerkil baskılardan
kurtulmak için çok az seçenek kalıyor. Diğer taraftan
kadınlar, insan kaçakçıları ve suç örgütlenmelerine karşı
savunmasız bir durumda kalıyorlar.
Kadınlar kendilerine kalan çok az seçenekten birini
gerçekleştirip ülkelerinden kaçtıklarında, birçok deneyimin
de gösterdiği üzere, kendilerini seks ticaretinin içinde
buluyorlar. Her kaçışın bağlamı farklı olsa da, kesişmeler
birbirine benziyor: Ekonomik baskı, politik sömürü, ayrımcılığın farklı biçimlerinde kendini gösteren ataerkil
baskı. Böyle koşullarda kaçakçılar amaçlarına daha kolay ulaşıyorlar veya kadınlar elde ettikleri ekonomik kazançla kendi başlarına ayakta durabildikleri böyle bir
ticaretin parçası olmayı seçiyorlar; ama ataerkil sisteminin
yaygınlaştırdığı ‘ahlâka aykırılık’ veya ‘suçluluk’ söylemi çoğu
zaman kadınlara ve özellikle yabancı kadınlara atfediliyor.
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Dış göç Arnavutluk’un tarihinde önemli bir yer tutuyor.13
Farklı dönemlerde yaşanan göçlerin farklı bağlamları,
sebepleri ve yapıları olduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat göç meselesi, ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik
yaşantısında her zaman önemli bir olguydu. ‘90’lı yıllardaki
göç esas olarak erkeklerin göçüdür. Fakat ‘90’ların ilk
yarısından sonra göç eden ve seks ticaretine dâhil olan
kadınların sayısında sürekli bir yükselme gözlenebilir.14
Arnavut kadınların seks ticaretiyle ilişkilenmesinin en
görünür olduğu ülkeler Yunanistan ve İtalya. Bu durum çalışmamızın bakış açısını doğruluyor, çünkü Arnavutluk İstatistik Enstitüsü’nün sunduğu grafiklerin
de gösterdiği üzere göçmenlerin eğitim düzeyi ya çok
yüksek ya da çok düşük. İstatistikler, düşük eğitimli
Arnavutların Yunanistan’a göç ettiğini gösteriyor.15 Orta öğrenimlerini tamamlayanlar çoğunlukla İtalya’ya
ve az da olsa Birleşik Krallık’a göç ederken, aileler ve
yüksek öğrenim almış olanlar çoğunlukla Kanada’ya ve

“Ülkeler arası insan dolaşımı
farklı bakış açıları ve kategoriler
yoluyla ele alınabilir. Avrupa’nın
‘iki tarafı’nın farklı ülkeleri
arasındaki insan dolaşımına dair
esaslı bir analiz, yürütülecek
politikalar ve sosyal bilim
çalışmaları için son derece
açıklayıcı olabilir. Okuyacağınız
yazı bu bağlamda, ilgisini seks
ticaretiyle ilişkilen(diril)en
göçmen kadınlara yöneltiyor.”
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve kısmen de Fransa’ya
gidiyorlar.16 Çıkarımlarımıza göre, üniversitede okumak
gibi özgürleştirici bir pratiğe dâhil olmayanlar, kendi
kurtuluşlarını daha uç ya da radikal deneyimlerin içinde(n)
gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu deneyimlerden biri, göç
etmek. Birçok örneğin de gösterdiği gibi bu, seks ticaretinin
nesnesi olmaktan kurtarmıyor ama kadınların seçenekleri
son derece sınırlı.
Kadınları ‘Kavşak’tan Çekip Almak
ya da ‘Kesişmeler’den Kaçınmak…
Fahişeliğin ya da seks işçiliğinin ülkedeki yabancıların
ahlaksız olmasıyla, kaçakçılığın ise yine yabancıların suça
yatkın olmasıyla ilişkilendirildiğini ve bu ilişkinin kasıtlı
olarak abartıldığını söylemek gerekiyor. Bu konuya dair
bir örneği Dimitra Charalampopoulou anlatıyor:
Yunanistan’ın bir göç ülkesine dönüşerek yaşadığı hızlı
değişim, etkili bir göç politikasının olmadığı koşullarda,
Yunan toplumuna olumsuz etkilerde bulunmaktadır.
Ekonomik nedenlerle kitleler halinde göç edenler,

mülteciler ve siyasi sığınmacılar, ülkede artan suç
oranlarıyla ilişkilendiriliyorlar. Yunan toplumu ve
özellikle medya, göçü suçlulaştırıyor. Medyanın ilgisi
Yunanistan’da yaşayan en kalabalık göçmen grubu olan
Arnavutlara yönelmiş durumda. Lazaridis’in (1999) de
açıkladığı üzere, medyanın kullandığı bir taktik olarak
Arnavutların göçüyle suçluluğu ilişkilendirmek ve
suçluluğun ‘dışarıdan ithal’ olduğunu söylemek, Yunan
toplumunda artan güvensizlik hissini daha da artırıyor.
Bu durum, tehlikeli ‘ötekiler’e ya da Arnavutlara karşı
yabancı düşmanı ve ırkçı tepkilere yol açıyor.17
Göç alan ya da veren ülkelerin sadece isimlerinin değiştiği
başka birçok örnekte bu davranış biçimine rastlamak
mümkün. ‘Öteki’ne dair zihniyetin benzerliğinin bir sebebi ulus-devlet pratiğiyse, diğer bir sebep de hükümet
politikalarının meşrulaştırılması ve ülke içi sorunların kolay
yoldan açıklanması gerekliliğidir. Nandita Sharma bu son
meseleyi şöyle tartışıyor:
Bazı feminist örgütlenmelerin, hükümetin ve Birleşmiş
Milletler’in bizi inandırmaya çalıştığı gibi bu durum,
onların kaçakçılığın kurbanları olduğu anlamına mı
geliyor? Bunun böyle olmadığını size gösterebilirim.
Göçmenlerin büyük kısmı, ulusal devletler tarafından
yönetilen küresel kapitalist emek piyasasının günlük,
sıradan işleyişinin mağduru durumundadır. Göçmenler,
gündelikte deneyimledikleri baskı ve sömürüyü
görünmezleştiren sınırlardaki denetim uygulamalarının,
ırkçı, cinsiyetçi ve milliyetçi ideolojilerin mağdurudurlar.18
Sharma, seks ticareti sorununa ve bu ticaretle ilişkilen(diril)
en kadınlara dair önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor.
Sorunun arkasındaki gerçek toplumsallığa vurgu yapıyor.
Bir tarafta kadınlar, Sharma’nın da açıkladığı üzere,
zengin ve fakir, gelişmiş ve geri kalmış, kurtarıcı ve suçlu,
eğitimli ve eğitimsiz, cesur ve kötü gibi ikilikleri üreten,
devam ettiren ve güçlendiren dünya sisteminin gündelik
pratikleri yoluyla sömürülüyor. Suç meselesinin sıkça
yapıldığı gibi kolaylıkla kaçakçılıkla ilişkilendirilmemesi;
bunun yerine, iktidar mekanizmalarının zihniyetinden
kaynaklanan sorunların, birçok ülkede ve örnekte ve
yönetme pratiklerinde karşılaşılan yönetişim hatalarının
tartışılması gerekiyor.19 Bu, sorunun bir tarafı. Seks
ticaretinin nesnesi olan kadınlara ilişkin tutumun mantığı
ise başka bir soruna işaret ediyor. Bu mantık, ya kadınları
ahlâksız olarak görüyor ya da onları ahlâksızlığın ve suçun
kurbanları olarak kabul ediyor. Böylece kadınların sürekli
olarak ezildikleri ve hiçbir zaman fail olamayacakları
varsayılıyor. Seks ticaretiyle ilişkilenmek çoğu zaman
bir zorunluluk ve paternalist20 sistemlere isyan etmek
anlamına geliyor. Sonuçta kadınlar, çaresiz kurbanlar
değiller; onlar ellerinde ne varsa onunla itiraz eden
insanlar veya gruplar. Seks ticareti ile ilişkilenmiş kadınların
karmaşık durumunu anlamaya çalışırken kesişmelere
bakmak gerektiğini söylerken, onları artık kurban olarak
görülmedikleri dinamik bir sürecin ortasına yerleştirmeyi
öneriyorum ve “ahlâksızlığın’ ancak insan bedeninin
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sömürülebilmesinin koşullarını yaratan durumların
araştırılmasıyla anlaşılabileceğini göstermeye çalışıyorum
Göçmen kadınların hayatlarındaki kesişmelere direnişi
eklemek, gerçekliğin tüm karmaşıklığıyla kavranmasını
istiyorsak, zorunlu gibi görünüyor.
Tüm karmaşıklığıyla bu gerçekliği kavramak, kadınların
yaşadığı baskı ve sömürüyle nasıl ilişkileneceğimize, baskı
ve sömürünün önlenmesine dair neler yapabileceğimize
dair fikir geliştirmekte bize imkân sağlıyor. Zincone’un da
açıkladığı üzere;
Göç siyasi yönetimleri anlamamıza yardım edebilir.
Çünkü göç, sistemleri sıkıntıya sokar ve onların
yetersizliklerini görünürleştiriverir. Bu sebeple göç,
sistemlerde önemli değişikliklerin yaşanmasına sebep
olur. Politik ve toplumsal yapılar, göçmenlerin gündelik
ve kültürel ihtiyaçlarını kendi sistemlerine adapte
etmek zorundadırlar. Bundan dolayı göç, politik
değişimin önemli sebeplerindendir. 21
Bununla birlikte göç, sadece göç alan ülkelerde değişime
yol açmaz. Göç veren ülkeler için de bu durumu tartışmak
gerekiyor. Her ülkenin göç yapısı, o toplumun sosyoekonomik ve kültürel dinamikleri hakkında önemli ipuçları
içerir. Arnavutluk’ta yaşanan göçün yapısı ve sebepleri,
göç deneyimleri, kırdan ve kentten yapılan göçler arasında
önemli farklılıkların olduğunu gösteriyor. Bu farklılığın tek
nedeni ekonomik değil; kır ve kent arasında zihniyet farklılığı
da var. Kırdaki kadınlar yoğun bir ataerkil baskıyı yaşamaya
devam ediyorlar. Uluslararası destekle hazırlanan ve çeşitli
hükümetler tarafından yürütülen insan kaçakçılığını ve
ticaretini önlemeye dönük stratejilerin, bu ticaretin parçası
olmayan kadınlara faydası yok. Çünkü kaçakçılar kadınları
yaşadıkları yerlerden koparıyorlar. Ama yine de ataerkil
baskıdan kurtulmak için kadınlara tek seçenek kalıyor.
İnsan ticaretini önlemeye dönük stratejiler22, kurban
konumunu pekiştiriyor ve hükümetlerin hatalarını sosyal
politikalar yoluyla yeniden üretiyor.
İnsan ticaretinin sebeplerini toplumsal yapılarda ve bu
yapıları ayakta tutan zihniyetlerde aramak gerekiyor.
‘Suçluları yakalamaya ve kurbanları kurtarmaya’ yönelen
stratejiler, böyle bir ticaret biçimini önlemekte yetersiz
kalıyor. Bunun yerine, toplumsal yapı ve zihniyetlerdeki
ayrımcılığın sona erdirilmesini amaçlayan daha kapsamlı
stratejilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Böyle stratejilerin
temel hedefi, farklı toplumsal grupların pozisyonlarını ve
durumlarını değiştirmek olacaktır.
Bu bağlamda ortaya çıkacak sosyal politikaların en önemli
vurgusu, kırsal alanda yaşayan kadınların toplumsal
konumlarını iyileştirmek olmalıdır. Bu iyileştirmenin,
sivil toplum örgütlerinin kadınlarla yaptığı çalışmalarla
sağlanacağı varsayılır. Oysa bu çalışmalar sadece kadınlarla
değil, erkeklerle ve genel olarak sistemle yapılan
çalışmalardır. Eğitimi, sosyal güvenceleri, bursları ve yerel
projeleri kapsayan bu çalışmalar, kadınları eğitmenin

ötesine geçer; ama diğer taraftan, onların ev dışı
pratiklere dâhil olmasını da sağlar. ‘Komünist’ deneyimin
gösterdiği üzere tüm bu adımlar yüzeysel kalabilir ve
aslında değişmeyen zihniyet kadınları ezmeye devam
edebilir. Bununla beraber ‘90’lı yıllardan sonra artan göç,
yerele ve bunun yanı sıra ulusal ve uluslararası anlayışlara
değen ve bölgeler ve uluslararası ilişkileri etkileyen köklü
değişimlerin gerçekleşmesine de imkân verebilir.
Göç bugünlerde niye önemli bir mesele ve biz niye
ilgimizi bu yeni göç örüntülerine yöneltmeliyiz? Bu yeni
örüntüleri farklı kılan nedir? Castles ve Miller ‘yeni
göçmenler’i farklı kılanın “onların küresel faaliyet alanı,
ulusal ve uluslar arası politikalardaki merkezilikleri
ve bunun önemli ekonomik ve toplumsal sonuçları”
olduğundan bahsediyor.23
Gündelik hayattaki görünürlükleri sebebiyle göçmenler,
olumlu ya da olumsuz biçimlerde siyasetin, politikaların
ve kamuoyunun merkezinde bulunuyorlar. Fakat göç
alan ülkelerde durum böyle yaşanmıyor. Göçmenler göç
ettikleri ülkelerin gündelik gerçeğinde görünmüyorlar;
uygulanan politikalarda, yapılan kamusal tartışmalarda
varlıkları görmezden geliniyor.
Kamusal tartışmalarda “hoş ve önemli” bulunmadığı
için konuşulmayan, insan ticaretiyle ilişkilenmeden seks
ticaretine dâhil olan kadınlara dair örnekler24, sistemi
şekillendiren ataerkiye işaret eden başka bir gösterge
gibi görünüyor. Her iki tarafı, bölgeyi, Avrupa Birliği’ni
ve bunun yanı sıra uluslar arası topluluğu içine alan bu
tartışma kurbanların, suç(luluğ)un, ahlakın, yoksulluğun
tartışılmasından daha çok adaletsizliği üreten ve yeniden
üreten sistemlere dair bir tartışma aslında. Bu adaletsizlik,
sistemleri yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası aşamalarda
şekillendiren zihniyetlere hâkim olan ataerkiden kaynaklanıyor. Bu tartışma, politika, ekonomi ve sosyo-kültürel zihniyetlerin, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası
gerçekliklerin, direniş, zorunluluk ve modern köleliğin
kesiştiği noktada duruyor. Böyle bir kesişme, belki de,
çok sınırlayıcı bir geçmişe, karışık bir bugüne ve (modern)
kölelikle kestirilemez özgürlüğü birbirinden ayıran o
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çok ince çizginin üzerinde duran bir geleceğe sahip olan
insanlığa dair bir kesişmedir.
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gelmektedir. Adelina’nın hikâyesi, 08.01.2007 tarihinde
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51 (1): 16-18. Ayrıca bkz. Douglas N. Husak (1981)
“Paternalism and Autonomy”, Philosophy and Public
Affairs, 10 (1): 27-46; Paul Burrows (1993) Patronising
Paternalism, Oxford Economic Papers, New Series, 45
(4): 542-572. Alternatif bir bakış açısı için ayrıca bkz.
Christian F. Rostbøll (2005) Preferences and Paternalism
on Freedom and Deliberative Democracy, Political
Theory, 33 (3): 370-396.
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21. Zincone, “Illegality, Enlightment and Ambiguity: A Hot
Italian Recipe,” Martin Baldwin – Edwards içinde, s. 64.
22. Arnavutluk’ta İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan
Kaçakçılığı Önleme Ofisi var. Bu ofis, ulusal ve
uluslararası örgütlenmelerle ve sivil toplum örgütleriyle
işbirliği yaparak kaçakçılığı önleme stratejisi
hazırlamış ve bu stratejiyi uygulamaya çalışmıştır.
(Republika e Shqiperisë Ministria e Brendeshme Zyra
e Zevendesministrit te Brendshem/Koordinatorit
Kombetar per Antitrafikun, Strategjia Kombetare
Shqiptare per Luften Kunder Trafikut te Qenieve
Njerezore Kuadri Strategjik dhe Plani Kombetar i
Veprimit 2005-2007 (2005), Tirane; Republika e
Shqiperisë Ministria e Brendeshme Zyra e Koordinatorit
Kombetar per Luften Kunder Trafikimit te Qenieve
Njerezore, Strategjia Kombetare Shqiptare per Luften
Kunder Trafikimit të Qenieve Njerezore 2008-2010.
(2008), Tirane).
23. Zincone, s. 1.
24. İnsan ticareti mağdurlarının ve seks ticaretine dahil
olan kadınların topluma yeniden entegre edilmesi de
önemli sorunlar içeriyor. Kadınlar seks ticaretinden
kurtulmayı başardıklarında, yaşayacakları ayrımcılığı
tahmin ederek ülkelerine dönmek istemiyorlar. Bu
kadınların çoğunu aileleri de bir daha kabul etmek
istemiyor. Gazeta Shekulli’nin görüştüğü Adelina da
böyle bir deneyimi anlatıyor. Ailesine dair kendisine
soru sorulduğunda, bir ailesi olmadığını söylüyor. Ailesi
kızlarını kaybetmiş gibi ve sanki çocuklarından biri böyle
bir işi hiç yapmamış gibi davranıyor.
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21. YÜZYILDA TOPLUMSAL CİNSİYET,
KİMLİK VE VEGAN-FEMİNİZM*
TOM TYLER
Parallax dergisinin “Animal Beings” [Hayvan Varlıklar]
dosyası için yapılan bu söyleşide, Carol J. Adams,
‘olumsuzlama yoluyla tanımlama’ yöntemini aşarak düşünmede feminizmin katkısını değerlendiriyor. Bu yöntem,
ister hayvanlar ister başka varlıklar olsun, aşağı görülen
varlıkların insanla karşıtlık üzerinden tarif edilmesinde
kullanılır. Adams, hem bizim hem de diğerlerinin hayvan
bedenlerine sahip olduğumuzu kabul etmenin önemini
vurguluyor ve dört maddelik bir vegan-feminist ‘hayvan
manifestosu’ ortaya koyuyor. Ardından Derrida’nın bir
yazısından yola çıkarak, düşünürün kedisiyle kurduğu
ilişki üzerinden geliştirdiği görüşleri, Donna Haraway’in
“Yoldaş Hayvan Manifestosu” metnindeki sınırlılıklarla
karşılaştırıyor. Fredric Jameson’ın, doğanın hâlâ bir
gönderge olarak var olduğu modern dönemden, yegâne
göndergenin kültür olduğu postmodern döneme geçtiğimiz yolundaki görüşünden yola çıkarak, hayvanların da
artık birer gönderge olmadıklarını öne sürüyor. Hayvan
haklarının postmodern bir çağdaki modern bir hareket
olduğunu öne sürüyor.

ÇEVİRİ: DERYA YILMAZ
Tom Tyler: Derginin bu sayısında ‘hayvan varlıklar’
meselesi ele alınıyor; insan varlıkların nasıl hayvan varlıklar olarak görülebileceğini veya görülmesi gerektiğini
sorgulayan bir dosya bu. Sizce bu, hayvan ve kimlik
meselesini ele almak için doğru bir yaklaşım mı?
Carol J. Adams: Öncelikle, şunu söyleyeyim: Bizim
hayvan varlıklar oluşumuz ve diğer hayvan varlıklarla
ilişkimiz konusundaki tartışmayı irdeleyen ve genişleten her
türlü metin benim açımdan ümit vericidir. Elbette, sizin de
gayet iyi bildiğiniz gibi, ‘hayvan’ veya ‘hayvan varlık’ kavramı
genelde ‘olumsuzlama yoluyla tanımlama’ üzerinden, insan
kavramıyla ikili karşıtlık ilişkisi içinde oluşturulur.
Hayvan kavramının insan kavramı açısından ifade ettiği olumsuzlamayı ortadan kaldırdığımızda, hayvan olmakla kastedilen insan niteliklerinin yokluğu dışarda
bırakıldığında, yeniden tanımlanan, hatta belki tahtından
edilen ‘insan’ kavramı ne olacaktır? ABD’de çok rağbet
gören bir feminist şiar var: “Feminizm, kadınların insan
olduğu yolundaki radikal anlayıştır,” deniyor. Ben bu şiarı
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kabul etmiyorum. Bence hiç de radikal bir anlayış değil
bu, tam tersine konformist bir anlayış -her ne kadar bu
nokta üzerindeki vurgunun sebebini anlasam da. Feminizm
açısından, kadınların ‘insanlığını’ tesis etmeye çalışırken
insanlar ile diğer hayvanlar arasındaki sınırı savunmak,
benim açımdan feminizmin gerçek anlamdaki radikal
kavrayışını boşa çıkarmaktadır. Josephine Donovan’la
ben, Animals and Women adlı kitabımıza yazdığımız sunuş
yazısında, feminizmin bu radikal kavrayışını özetlemiştik:
“Biz feminizmin, yeryüzündeki tüm yaşam formları için,
tüm doğal varlıklar için hayatın iyileştirilmesini savunan
dönüştürücü bir felsefe olduğuna inanıyoruz. Biz, bütün
zulümlerin birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz: Bütün
canlılar özgür olana kadar, yani kötü muamaleden,
aşağılanmadan, sömürüden, kirlenmeden ve ticarileşmeden
kurtulana kadar, hiçbir canlı özgür olmayacak.”i

“Ben bir vegan-feministim
çünkü ben de pek çok hayvandan
biriyim ve bu ilişkiye bir tüketim
hiyerarşisi sokmak istemiyorum.
Bırakın öldüğümde beni kurtlar
yesin, kaderleri insanların
midesine gitmek olan hayvanları
da kurtlar yesin. Hayvanlardan
bir hayvan olduğum için veganfeminist olduğumu söylediğimde,
ötekilik üzerine temellenen bir
manifesto ortaya koymuyorum.”
‘Hayvan varlık’ olmanın ne demek olduğunu irdelemeye
başladığımızda da, genelde işe benzerliklerimizi kabul
ederek başlıyoruz: Bizim de kanımız akıyor, biz de acı
çekiyor ve bunu dışavuruyoruz, kadın olanlarımız gebelik
ve emzirme deneyimlerini paylaşıyor. Bence bu tür kimlik
politikaları hem ufuk açıcı hem de sınırlandırıcı olabiliyor:
Emzirme deneyimini yaşamış olmam, esaret koşulları
altında yavrusu olan dişi domuzların ve ineklerin yaşadığı
kötü muamele ve aşağılanma tecrübesiyle empati kurmamı
sağlıyor ama, bu empatiyi geliştirmek için emzirme
deneyiminin şart olduğunu ima etmek istemem. Öte
yandan emzirme, türler arasındaki sürekliliğin bir örneğidir
ve deneyimlerdeki süreklilikleri ve benzerlikleri gösteren
daha çok sayıda örnek vardır. Sorumlu Tıp İçin Hekimler
Komitesi’nin kurucusu Neal Barnard, vegan olmasını
sağlayan farkındalığa bir otopsi sırasında ulaştığını söyler.
Otopsi yapılan insanın bedeninden kaburga kemiklerini
çıkarmış, sonra öğle yemeği için kafetaryaya gitmiş.
“O gün yemekte kaburga vardı. Biraz önce çıkardığım
kemiklere o kadar benziyorlardı ki yemeği yiyemedim,”
diyor.ii Vietnam Savaşı’na karşı çıkan aktivistlerden biri,
savaş karşıtı gösterilerde kullanmak için bir mezbahaya
gidip kan aldıkları gün vejetaryen olmaya karar verdiğini

anlatmıştı; elindeki kanın insan kanından farklı olmadığını
düşünmüş. Türler arasındaki bu tarz benzerliklere örnek
verdi-ğimde, bir analoji mi kuruyorum, empati için
zemin mi oluşturuyorum, sürekliliği kabul mü ediyorum?
Yoksa hem bu üçünü, hem başka bir şeyi daha mı
yapıyorum? Hayvanlara zarar vermekten vazgeçmek
için, onlarla aramızda benzerliklerin kurulması şart mı?
Diğer hayvanlara karşı biyolojik bir yaklaşımı mı idame
ettiriyoruz? Barbara Noske’nin, diğer hayvanlar için bir
zoolojiye değil, antropolojiye ihtiyacımız olduğu önerisini
çok önemli buluyorum.iii
TT: Bir insanın “Veganım çünkü hayvanım,” diyebileceğini
savunuyorsunuz, ama sizin, feminist olduğunuz için vegan
olduğunuz da söylenebilir sanırım. Eserlerinizi okuduktan
sonra, aslında vejetaryenliğin de ötesinde veganlığın
tam anlamıyla feminist bir duruş olduğunu düşünmeye
başladım: Örneğin, süt ve yumurta üretmeye zorlanan
hayvanlar dişilerdir. Bir manifestodan bahsediyorsunuz,
vegan-feminist bir manifesto olabilir mi bu?
CJA: Evet, bir manifesto tasarlamak mümkün. Madem lafı
açıldı, en azından dört temel vegan-feminist iddia ortaya
koyabiliriz sanıyorum:
1. Et yeme ve veganlık, diğer hayvanlarla kurduğumuz
ilişki biçimleri olarak tanımlanmalıdır. Et yiyenler bir ilişki
biçimini benimserler, Batı’da tahakküm ve katliam olarak
niteleyeceğim bir ilişki biçimidir bu; veganlarsa başka
bir ilişki biçimini benimserleriv. Et yemenin, insanların
hayvanlarla ilişki kurma biçimleri arasından seçtikleri
tercihlerden biri olduğunu vurgulamamın sebebi, et yiyenler
ile veganlar arasındaki tartışmaları doğru perspektife
oturtmak istemem. Bu tartışmalarda hiçbir zaman sadece
hayvan ölülerini yeme tercihini tartışan iki insan yoktur.
Üçüncü bir hayvan daha vardır ama ortadan kaybolmuştur.
Vegan aktivist Bruce Friedrich, “Ben yağlı tavuk kanatları
olmadan da hayatta kalabilirim, ama bir tavuk kalamaz”
derken, o üçüncü hayvana işaret etmektedir.v
2. Sizin de işaret ettiğiniz gibi, ben sadece insan türüne
mensup dişiler için değil, tüm dişi hayvanlar için üreme
özgürlüğü talep ederim. Barbara Noske’nin ‘Hayvan
Sanayi Kompleksi’ adını verdiği sistem, dişi hayvanların
mutlak surette sömürülmesini gerektirir.vi Dişi hayvanlar,
tüketilecek hayvanları üretmek üzere gebe bırakılmasalar,
evcil hayvanları yemek söz konusu olamazdı. İnekler
sürekli süt vermeye zorlanmasalar süt olmazdı; tavuklar
sürekli yumurtlamaya zorlanmasalar yumurta olmazdı. Et
yiyicilerin hepsi, kancıkların, piliçlerin, (deli) ineklerin ve
domuzların yabancılaşmış emeğinden faydalanmaktadır;
bu hayvanların bedenleri emeklerini temsil eder, isimleri
ise ikili bir köleleştirmeyi gözler önüne serer: Hem onlara
dayatılan gerçek anlamdaki üremeyi, hem de kadının
aşağılanmasını ifade eden metaforik köleleştirmeyi.
İnsan türüne mensup dişiler olarak bizler aşağılama
yoluyla hayvanlara dönüştürülürüz; bedenlerimizi ve
hareketlerimizi kadın özgürlüğünün tahayyül edilmediği bir
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yorumlama çerçevesine yerleştiren kelimeler aracılığıyla,
kancıklar, piliçler, inekler ve domuzlar haline geliriz.
3. Her birimiz çoğul benlikler inşa edebilsek de, kaypak ve
belirsiz anlamları ve imkânları bütüncülleştiren kuramlara
akademik bir temkinle yaklaşılsa da, bir eylem olarak
yemek yemek konumlandırılabilir bir şeydir. İnsan yemek
yediğinde, ağzını kullanır, dilini kullanır, boğazıyla yutar,
midesiyle sindirir. Vegan olmayan postmodernistler
ve postyapısalcılar bana bunu söylediklerinde hep
şaşırıyorum. Sanki kullandıkları araç gerecin kendi
kuyularını kazdığını kabul eder gibidirler: Ölmüş bir
hayvanın bedenine sapladıkları çatal, sadece hayvanlar
için değil, çiftlik hayvanlarını dokunulmaz bir kategori
olarak bırakan bütüncülleştirici ontolojileri benimserken
bütüncülleştirici epistemolojilere karşı çıkan kuramlar için
de bir çıkmaz sokaktır.
4. Et yemenin, insanların hayvanlarla ilişki kurma biçimleri arasından seçtikleri tercihlerden biri olduğunu
vurgulamamın sebebi, et yiyenler ile veganlar arasındaki
tartışmaları doğru perspektife oturtmak istemem. Bu
tartışmalarda hiçbir zaman sadece hayvan ölülerini yeme
tercihini tartışan iki insan yoktur. Üçüncü bir hayvan
daha vardır ama ortadan kaybolmuştur. Ben bir veganfeministim çünkü ben de pek çok hayvandan biriyim ve
bu ilişkiye bir tüketim hiyerarşisi sokmak istemiyorum.
Bırakın öldüğümde beni kurtlar yesin, kaderleri insanların
midesine gitmek olan hayvanları da kurtlar yesin.
Hayvanlardan bir hayvan olduğum için vegan-feminist
olduğumu söylediğimde, ötekilik üzerine temellenen bir
manifesto ortaya koymuyorum. Eğer işe “Bizler hayvanız,
hayvan bedenleri içinde hareket ediyoruz, hayvanlarla
bağımız ve ilişkimiz var – onlarla akrabayız ve onlara
benziyoruz,” diyerek başlarsak, o zaman hayvanları
ötekiler olarak görmüyoruz demektir.
TT: Bu öneriyi ‘insan-sonrası’ [post-human] vegan-feminist
bir manifesto olarak tanımlamak mümkün mü? Ne de olsa
insandışı kimlik ve var olma tarzları bağlamı içerisinde
toplumsal cinsiyet ve iktidar hiyerarşilerini ele alıyor.
CJA: İnsan-sonrası bir vegan-feminist duruşu eklemlendirmek bana düşer mi, emin değilim, çünkü ben
kendimi hâlâ radikal feminist alanda konumlandırıyorum.
Öncelikle, kuramlarım kadına yönelik şiddet ve tecavüz
konusunda uzun yıllar sürdürdüğüm eylemlere dayanıyor.
İkincisi, başka hayvanların üreme sistemlerinin istismar
edilmesiyle ilgili bilgiler, bu istismarın, onları birer birey
olarak görmekteki aczimiz üzerindeki etkisini irdelemeye
sevk ediyor beni. The Pornography of Meat’in [Etin
Pornografisi] sonlarında bu konuyu ve kadınların statüsü
üzerindeki yansımalarını ele alıyorumvii.Bence bu, radikal
feminist bir çalışma olarak tanımlanmalı.
TT: Önerdiğiniz manifesto, otobiyografiyle ilgili soruları
gündeme getiriyor, Derrida’nın “The Animal That
Therefore I Am (More to Follow)” [Sayesinde Var

Olduğum Hayvan (Devamı Gelecek)] adlı metni geliyor
aklıma. Bu metin, Derrida’nın İngilizce çevirisi mevcut
olan metinleri içinde hayvanlarla ilgili en uzun tartışmayı
oluşturuyor, ayrıca vegan-aktivist bir perspektiften
bakıldığında bu konudaki en radikal metni olduğu kesin.
Bence çok samimi bir yazı: Örneğin, Derrida’nın kedisiyle
ilişkisi hakkında söyledikleri, sınaî çiftlikleri Holokost’la
karşılaştırması (ki bu yeni bir fikir değil), hakiki bir hayvan
hakları duyarlılığını gösteriyor.
CJA: Derrida’nın bu müthiş yazısının İngilizce’ye çevrildiği
sıralarda, “Millenial Animals” başlıklı bir konferans için
Britanya’daydım. Cary Wolfe ve ben açılış konuşmacılarıydık.
Cary, Derrida’nın metninin içeriğini biliyordu ve konuşmasında metnin neden bahsettiğini anlattı.
Ben bunu kafamda şöyle basitleştirdim: “Derrida’nın,
kedisi sayesinde kendi bedenini keşfetmesi, onun başka
hayvanlar hakkındaki düşüncelerini nasıl da etkilemiş ve
politikleştirmiş.” Grupta Cary’nin konuşmasını dinleyen
feministlerin bazıları şöyle demeye başladılar: “Neden
Derrida kedisi aracılığıyla kendi bedenini keşfedince, bu
tartışılmaya değer bir şey oluyor? Bu, kadınların yıllardır
bildiği ve söylediği bir şey!”
Cary buna katılıyordu ama özetle şöyle dedi: “Bunu şimdi
Derrida söylediği için bu çok önemli.” Bu gerçekten de
doğru, Derrida’nın bunu söylemesi gerçekten heyecan
verici, ama ben otobiyografik boyutun da başlı başına
pedagojik olduğunu düşünüyorum. Çoğu zaman, et yiyen
insanlarla konuşurken şöyle diyorum: “Bana hayvanlarla
olan ilişkinden bahset.” Bence bu onların en derin duygularına ve duyarlılıklarına ‘girmenin’ bir yolu.
TT: Manifestonuz Derrida’nın yaklaşımını bir adım öteye
taşıyabilir mi? “Sayesinde Var Olduğum Vegan Hayvan”
gibi bir şey olabilir mi?
CJA: Bu çok ama çok küçük bir adım olurdu, zira Derrida
biz insanların başka hayvanlara uyguladığımız berbat
zulümlerini çarpıcı bir şekilde tanımlıyor (buna, onları
‘hayvan’ diye tek bir isimde toplamak da dâhil).
Derrida yazılacak her şeyi yazmış zaten ve çağdaş toplumda
hayvanların başına gelenlerden bahsederken sözlerinde bir
öfkeyi hissediyorsunuz. Bu metnin özünde, her ne kadar
net biçimde ifade edilmemişse de, bir vegan manifestonun
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yer aldığını iddia edebiliriz. Tekvin 1’den yaptığı alıntı,
Tekvin 1: 26’da bahsedilen ‘egemenliğin’ [dominion] kurulduğu satırlardan hemen önce bitiyor [“İnsanı kendi
suretimizde, kendimize benzer yaratalım dedi. Denizdeki
balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere,
yeryüzünün tümüne egemen olsun”]; böylece ‘egemenlik’
[dominion] (ayette bu kelime hangi anlama gelirse gelsin),
vegan bir dünyada var olmakla sınırlandırılıyor (Tekvin
1: 29 - “İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu
meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum.
Bunlar size yiyecek olacak.”) Derrida’nın buradan Tekvin
2’yi ve sonrasını tartışmaya geçeceğini biliyorum ama
veganlık Tekvin’in ilk bölümlerinde örtük olarak mevcuttur.
Derrida’nın ele aldığı bir diğer mit, Prometeus miti,
genelde insanların et yemesinin başlangıcıyla özdeşleştirilir
çünkü ancak ateşin keşfiyle ölü bedenler tüketilebilir
olmuştur (midye ve suşiyi saymazsak).viii Ama insanların
hayvanlara muamelesinden bahsettiği bölümdeki söylem
tarzı, insanda bir manifesto okuduğu hissini uyandırıyor.
“Herkes biliyor,” diyor, “Son iki yüzyıldır, insanların hayvan
yaşamlarını maruz bıraktığı sınaî, mekanik, kimyasal,
hormonal ve genetik şiddetin realist bir resmi yapılsa
ortaya ne kadar dehşet verici ve tahammül edilmez bir
tablo çıkacağını herkes biliyor.”ix (Sue Coe’nun resimlerini
görmüş müydü, merak ediyorum!)
Derrida, “Bu hayvanların üretim, yetiştirilme, nakil ve kesim
süreçlerinin ne hale geldiğini herkes biliyor,” diyor. Ayrıca
şöyle diyor: “İnsanların hayvanlarda tanık oldukları acıyı,
korkuyu veya paniği, dehşeti veya ürküyü hiç kimse inkâr
edemez.” Bunlar, manifestolara has retorik araçlarıdır. Bu
ifadelerde açıklıktan kaçınılmıyor ve okura doğrudan bir
soru soruluyor: İnkâr edebilir misiniz? Biliyor musunuz?
TT: Bilindiği gibi, Donna Haraway iki manifesto yazdı: Biri
siborg manifestosu, diğeri ise ‘yoldaş hayvan’ manifestosu.x
İkincisiyle ilgili tereddütleriniz olduğunu biliyorum. Veganfeminist bir manifesto perspektifinden, yoldaş hayvan
manifestosunun sınırlılıkları nelerdir?
CJA: Bence Haraway burada çok kişisel bir işe soyunmuş.
Ama sonuçta ortaya çıkan küçük metin, benim açımdan
son derece rahatsız edici. Kendi içinde dengesi yok, sanki
parçalar kabaca birleştirilmiş gibi. Ve metnin tonunda
kararsızlıktan ziyade tutarsızlık var. Bazı yerlerde düpedüz
aksi bir tona rastlanıyor. Haraway’de insanı rahatsız eden
şey, eksik bıraktıkları.
Haraway’in metnini Derrida’nınkiyle karşılaştırarak
olduğunuzda, söylenmeden bırakılanlar çok ağır geliyor.
Derrida’nın metni, başlığı haricinde bir manifesto hissi
uyandırıyor; Haraway’inki ise sadece isimde manifesto,
gerçekte daha ziyade bir apoloji. Derrida sirklerden
bahsederken bir hayvan terbiyecisinin, kendisine tabi olan
hüzünlü hayvanları yere eğdirip tek sıra halinde dizdiği
bir sahne tasvir eder. Haraway, [hayvan eğitimcisi, yazar]
Vicki Hearne’in düşüncelerine atıfla, sirk terbiyecilerini
savunur; sirkteki hayvanlardan bu insanların “Birlikte
çalıştıkları hayvanlar” diye bahseder. Bu noktada, sirkler
hakkında bilinen her şeyi de göz önünde tutarak, insan

neden ‘birlikte çalışmak’ gibi örtmece bir tabire başvurur?
Derrida hayvanların maruz kaldıklarından bahsederken
Holokost ve soykırım kelimelerini kullanmakta tereddüt
etmez, oysa Haraway “Nazi Almanyasında Yahudilerin
katledildiği Holokost’u, hayvan sanayi kompleksinin
kırımlarıyla eşitlemenin infial uyandırıcı” olduğunu
söylemekten geri kalmaz.xi
Haraway hayvan hakları meselesini horgörür, bizi ‘hak
sevdalıları’ olarak adlandırır. Oysa Derrida bu konuda çok
daha cömerttir: “Bu tahammül edilmez, ama kabul edilmeyen
zulmün zincirlerinden boşanması ve örgütlü biçimde inkâr
edilmesi karşısında sesler yükseliyor -azınlıkta kalan, zayıf,
marjinal sesler; bir haklar bildirgesi olarak söylemlerinin
sağlamlığı, söylem üretme hakları ve söylemlerinin hukuk
içerisindeki konumu konusunda emin olmayan sesler bunlar.
Bu sesler, hâlâ hayvan hakları gibi problemli bir tarzda sunulan
şeyi korumak, ona dikkat çekmek için; genel olarak canlılara
karşı sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz konusunda
bizi uyandırmak için; şayet ciddiye alacak olursak, hayvanın
oluşturduğu felsefî problematiği en temelinden değiştirmek
zorunda kalacağımız o köklü şefkati içimizde uyandırmak
için yükseltiliyor.”
Bir manifesto, taviz verebilir mi? Bir manifesto, tavizlerin
veya yarım yamalak tepkilerin, manifestonun karşısında
durduğu yerleşik düzenle pazarlık anlamına geldiğini
gösteren adımları atmak zorunda değil midir? Safkanları
gönderge olarak kullanan bir yoldaş hayvan manifestosu,
düzenle pazarlık anlamına gelmez mi? Hayvanları üretmek
neden? Tarihin, çağdaş durumlardan daha fazla değer
taşıdığını iddia etmek neden?
Hayvan haklarının yasak koyucu veya ideolojik bir söylem
olduğunu düşünen tek kişinin Haraway olmadığını
biliyorum. Bazıları, birileri diğerlerine neyin yapılmaması
gerektiğini söylediğinde belli bir oluş halinin engellendiğini
düşünüyorlar; taleplerde bulunduğumuz zaman insanları
mahrum bıraktığımızı, aktivistlerin başkalarına bir şeyler
dayattığını düşünüyorlar. Ama evrim halindeki herhangi
bir doğa-kültürde, et yiyicilik hakkında tartışmanın değil,
bizatihi et yiyiciliğin, insanların ötesinde bir şeyler de
içerdiğini kabul etmemiz gerekir.
TT: “Post-Meateating” başlıklı son yazınızda, hayvan
haklarının postmodern çağdaki modern bir hareket
olduğunu söylüyorsunuz.xii
CJA: Bu, hayvan hakları söylemlerine karşı çıkılmasının
başka bir sebebi olabilir. The Sexual Politics of Meat’te,
etleri için kullanılan insandışı hayvanların ‘kayıp gönderge’
olduklarını yazmıştım. “Post-meateating”de [Etyeme Sonrası], Fredric Jameson’ın görüşünden yola çıktım. Jameson,
genel olarak, doğanın hâlâ bir gönderge olduğu modern
dönemden, aslî göndergenin kültür olduğu postmodern
bir döneme geçildiğini söyler. Bu görüşü, postmodern
zamanda hayvanların kayıp gönderge olma konumlarını
bile yitirdiklerine işaret ediyor - artık göndergenin sadece
kültürel bir bağlamı var.
Postmodernizm, bireysel, özerk özne fikrinin altını
oyup onun yerine çoğul benlikleri ve akışkan özneleri
geçirdiğinde, Tom Regan’ın hayvanların da bilinç ve ya-
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söylemde ne tür birer göndergedirler? Beden sahibi
hayvan varlıklar olmalarına izin veriliyor mu? Akademik
menülerde bedenlerine çatal saplanıyor mu? Hayvan
bedenlerimizin bir parçası olan ellerimiz, neler yapıyor?
Notlar

şam öyküsüne sahip olduklarını savunduğu akademik
çalışması The Case for Animal Rightsxiii bağlamını yitirir
gibi oldu. (Halbuki başka hayvanlara da çoğul benlikler
atfetmemek için bir neden yok.) Köklerini Regan veya
Peter Singer’a dayandıran hayvan hakları hareketi, tam
da postmodernizmin modernist düşünceyi yerinden
ettiği bir zamanda modernist iddialar öne sürmek gibi
bir talihsizlikle karşılaştı. Bu nedenle bu hareketin günü
geçmiş gibi görünüyor, kendi aktivizmiyle (boykotlar /
afişlemeler / lobi faaliyetleri), anakronist olduğu varsayımını açık ediyor. İroninin ve kendi kendiyle alay etmenin
geçer akçe olduğu bir zamanda hayvan hakları söylemi
fazlasıyla mutlakçı ve ciddi görünüyor. Şakadan anlamaz,
öğüt verici bir söylem olarak görülüyor. Kültürü ‘hayvan’
göndergesine geri döndürmeye çalışmanın çok sıkıcı,
oyunculuktan nasiplenmemiş bir çaba olduğu düşünülüyor.
Ama anlaşıldığı kadarıyla PETA [Hayvanlara Etik Muamele
için Aktivistler] bu durumun gayet iyi farkında. Bu
yüzden genelde kültürel göndergeleri olan imgelerden
yararlanıyorlar. Süpermodellerle, aktörlerle çalışıyorlar.
Dolaşımda olan kültürel fikirleri kullanıyorlar. PETA hayvan
deneylerini protesto etmek için, Katolik bir arkadaşımın
tabiriyle ‘kanayan İsa’ resimlerini, yani zarar görmüş, yaralı
hayvanların resimlerini dolaşıma sokmaktansa, Mickey
Mouse maskeleri takıyor. Yani çok ironikler.
PETA, göndergenin, yani hayvanların, pek çok insan için
yok olduğunu kabul etmiş gibi görünüyor. Ve ellerinde
kalanla, kültürel tüketimle idare etmeye çalışıyorlar,
kültürel imgeleri / konuları manipüle ediyorlar. İnsanları,
yok olan gönderge hakkında düşünmek zorunda
olmadan veganlık hakkında konuşturmaya çalışıyorlar.
Kimi kızdırdıkları önemli değil. Hatta ne kadar çok kişiyi
kızdırırlarsa o kadar iyi. Tatsızlık haber değeri taşır;
çiftliklere kapatılmış insandışı hayvanlar taşımaz. Benim
için bunun en iyi göstergesi, deli ineklerle ilgili haberlere
rağmen insanların ‘biftek’ yemeye devam etmeleri oldu.
Kültürel olanın gönderge haline gelmesinin bir sonucu,
sadece kendimizin değil, hayvanların da hayvan varlıklar
olduğunu unutmamız! Karen Davis bir tavuğun hayatında
tanıyacağı en büyük zulmün insan eli olduğunu söylüyorxiv.
Aktivistlerin hayata geçirmek istedikleri kararsız olmayan
eylem, o eli durdurmaktır. Ben hâlâ ‘dürüstlük’ gibi
kelimelere sıkı sıkı sarılıyorum. Hayvanlar, akademik

* Carol J. Adams’la söyleşi (Parallax 38 (Ocak-Mart
2006), s. 120-128
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‘hayvanların katledilmesi’ diye bahseder. Şu yazıma bkz.
“Robert Morris and a lost eighteenth-century vegetarian
book: An Introduction to Morris’s A Reasonable Plea for
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and Environment (Aralık 2005).
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Continuum, 2003).
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A Feminist-Vegetarian Critical Theory (New York:
Continuum, 1990, 2000), s. 125-126.
ix. Derrida, “The Animal That Therefore I Am”, s. 395
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Hazırlayan: Sema Aslan

Kadın Öykülerinde Doğu
Hande Öğüt
Sel Yayınları
ANTOLOJİ
Fiyatı: 15,00 TL.

İkinci Yarısı
Ece Temelkuran
Evereset Yayınları
DENEME
Fiyatı: 15,00 TL

Yolgeçen Hanı
Pınar Selek
İletişim Yayınları
ROMAN
Fiyatı: 22,50 TL

Ben Bir Taşım
Müge Tuzcuoğlu
Evrensel Basım Yayın
Fiyatı: 6 TL.

“Kadın Öykülerinde İstanbul”
kitabından sonra “Kadın Öykülerinde Doğu”yu araştıran bir
antoloji… Kendisine bu coğrafyayı mekân seçen, kahramanlarının gözlerden uzak yaşamlarını katan ve değişik dünyalara uzanan 30 yazarımızın öykülerinden oluşan kitap, bölgenin
edebiyatımıza etkilerini, onun
son yıllarına tanıklıkları ve aynı
günlerde kaleme alınan öyküler aracılığıyla öykücülüğümüzdeki çeşitliliği de sergiliyor. Seçkide öyküleri bulunan isimler
şöyle: Cihan Aktaş, Berat Alanyalı, İnci Aral, Erendiz Atasü,
Zeynep Avcı, Sezer Ateş Ayvaz, Nalan Barbarosoğlu, Oya
Baydar, Gaye Boralıoğmu, Ayşegül Çelik, Ayşegül Devecioğlu, Nursel Duruel, Ayşe Düzkan, Deniz Gezgin, Müge İplikçi, Karin Karakaşlı, Sema Kaygusuz, Zerrin Koç, Nezihe Meriç,
Hatice Meryem, Leyla Ruhan,
Kevser Ruhi, Suzan Sabancı, Jale
Sancak, Selma Sancı, Mine Söğüt, Yıldız Ramazanoğlu, Feryal
Tilmaç, Menekşe Toprak, Ayfer
Tunç, Sibel K. Türker, Yasemin
Yazıcı, Reyhan Yıldırım ve Özlem N. Yılmaz.

‘’Türkiye’de acayip bir
kutuplaşma var. Ve son
bir yıldır fark ettim ki, o
kutuplaşma beni eksiltmeye
başladı. Giderek daha siyasi
şeyler yazmaya başladım.
Bunları da yazabilen halime
geri dönmek istedim. Bu
kitaptaki yazılar insanlara daha
yakın olduğumu hissettiğim
yazılar…’
Ece Temelkuran, ömrünün
“İkinci Yarısı”ndan bildiriyor.
İlk yarıdan, kesip sakladığımız,
belki kaybettiğimiz ‘an’ları bir
araya topluyor bu kitapta.
O bir ‘an’a varmak için belki
de. Çocukken ki bir ‘an’a, bir
türlü anlatamadığımız, ama
hep özlediğimiz... “Ben artık
ikinci yarıya girdim. Ve her
fani gibi ben de birinci yarıdan
ders aldığımı zannediyorum.
Daha da fenası, bu derslerin
işe yarayacağına dair bir
ümidim var. Hayat denen
şeyin her insanla yeniden
sıfırdan başlaması ne büyük bir
saçmalık!(…) Benim için bir
kapanış aslında. Kitabın ismi
henüz başlanmamış bir kitabın
ismi aslında. Anlattığım birinci
yarısı. Bir bakımdan da dua;
ikinci yarısı, birinci yarısı gibi
olmasın diye. Daha iyi olsun.”

Arkadaşımız Pınar Selek, sadece
sosyolojik araştırmalar yapmaz,
masallar da yazar… Şimdi de, ilk
romanını yayımladı. “Yolgeçen
Hanı”, 12 Eylül atmosferinde
bir araya gelen karakterleri
anlatıyor. Kimliklerinin peşine
düşmüş dört genç: Devrime
olan inancını asla yitirmeyen
ve bu uğurda sevdiklerini terk
etmeyi göze alan Elif, hayatının
anlamı müziği Fransa’da
keşfeden Hasan, küçük bir
mahallede masallarla kurduğu
dünyasından ve annesiyle
yaşadığı evden uzaklaşıp hayata
tutunmaya çalışan Sema ve
ailesine bakmak için ustası
Artin’den zanaat öğrenen
Salih… Pınar bize dostluğu,
yoldaşlığı, dansı, özgürlüğü
anlatıyor. Bunu yaparken de
kendi içine dönüyor; farklı
hayatların içinden geçmiş olan
kendi hayatına, ‘ev’de olmaya,
‘ev’den uzaktan olmaya bir
yaklaşıp bir uzaklaşarak bir
keşfe çıkıyor. “Yolgeçen Hanı,
Pınar Selek’in darbe sonrası
yılların acılarını, tüm renk ve
sesleriyle hayatın ve insanların
canlılığına sarmalayarak
anlatmayı başardığı; gücünü,
samimiyetinden ve doğallığından
alan ilk romanı…”

Müge Tuzcuoğlu, gazeteci,
aktivist ve antropolog olarak
vasıflarının hepsini işe koşarak,
on üç Diyarbakırlı çocukla son
derece etkileyici söyleşiler
yapmış. Kimisi lisenin başlarında,
kimisi daha büyük, üniversite
eşiğinde. Aralarında “taş atan
çocuklar”a karışmış olanlar
da var, taş atanlara mesafeyle
bakanlar da. Ama hepsi bir
yakınını-yakınlarını (çoğu
babasını) kaybetmiş, hepsi acılı,
hepsi öfkeli, hepsi mecburen
erkenden büyümüş… Öfkenin
coşkusuyla ümitsizlik arasında
salınıyorlar. “Kürt realitesini”
anlamak için mecburi okumalar
arasına katmalı bu söyleşileri.
Konuşulanların çoğu genç
kadınlar. Ezilmemek için
erkek doğmuş olmayı dileyen
biri de var aralarında. Ama o
dahil hepsi, dik duracak bir
enerjiyi bulup buluşturmuş,
belli. Bir diğerinin, 22 yaşında
sekiz çocukla dul kalmış
annesinden beklentileri hakkında
söylediği bir iki söz, insanı
yutkundurmaya yetiyor: “Hep
hayalimde yarattığım o kadını,
o mücadeleci, o direnişçi, o
yılmayan kadını ben yaratmak
istiyordum. O kadın benim
hayatıma da yön verecekti.
Vermeliydi. Ama olmadı. Sadece
o benim için bir hayalde kaldı.”

kitaplık
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“Biz Bir Orduya Kafa
Tuttuk Arkadaş”:
Mamak Kitabı
Meral Akbaş
Ayizi Kitapları
Fiyatı: 12 TL.

Kimlik İstemem
Anjel Dikme
Red Yayınları
Fiyatı: 8,5 TL.

Zamanın Tozu
(Frankfurt Okulu’nun
Türkiye’deki İzleri)
Derleyen: Beybin Kejanlıoğlu
De Ki Yayınları
Fiyatı: 39,35 TL.

Sınırlar ve Hayaletler/
Görsel Kültürde Göç
Hareketleri
Nermin Saybaşılı
Metis Yayınları
Fiyatı: 17 TL.

Kadınların başlarına gelenler
üzerine konuşmaya yavaş
yavaş alışıyoruz galiba, ama
kadınların gücünden pek az
söz ediyoruz… Meral Akbaş
kitabında işte bunu odağa
alıyor: Kadınların gücünü. 12
Eylül sonrası Mamak askeri
cezaevinde tutuklu kadınların
işkence, dayak, baskı altında
nasıl direndiklerini anlatıyor.
Kadınların direnişi de başka
türlü oluyor; kitabın bir bölümü
örneğin, kahkahanın gücüne
dair. Kendisine “peki siz, siz ne
yaşadınız” diye soran genç bir
araştırmacıya hatırladıklarını
anlatırken bu kadınlardan biri,
şöyle söyleyiveriyor: “Yani
biz bir orduya kafa tuttuk
arkadaş… Elli tane, yüz tane,
iki yüz tane kız yaptı bunu”…
Sanki bu bilgi ancak o “elli tane,
yüz tane, iki yüz tane kız”ı
ilgilendirirmiş gibi, ona “siz ne
yaşadınız peki” diye sanki hiç
sorulmamış gibi…
Otuz yıl sonra, nihayet, yakın
tarihimizin pek az bilinen, pek
az sorulan bir bölümü gündeme
geliyor: Hapishanelerde
kadınlar ne yaşamışlardı?
Kendilerinin dilinden,
onları sevgiyle, saygıyla,
merakla dinleyen bir kadının
kaleminden…

1962 yılında Diyarbakır’da
doğan, iki yaşındayken
ailesiyle birlikte İstanbul’a
ve yıllar sonra, kırk
yaşındayken Fransa’ya göç
eden Anjel Dikme’nin ilk
kitabı Kimlik İstemem. “Beni
en çok zorlayan şey inkâr.
Yeryüzünde yaşanmış ve
unutturulmuş öyle çok acı
var ki… Benim şahitliğim,
Anadolu’da yaşanan trajediye
dairdir. Ben dedelerimin
gözlerindeki acıyı gördüm.
Susamam. Omuzlarıma
yüklenen sorumluluktur
anlatmak”… Ve bu
sorumluluk, “Kimlik İstemem”
haykırışıyla, “sistemin ihtiyacı
var düşmanlıklara, insanların
değil. Birileri birilerinin
‘acınmaması gereken
gavur’u olacak ki sistem
bundan beslenip semirsin.
Buna ancak ‘gündelik yaşam
devrimlerimiz’le, özel
ilişkilerimizde devletin kendini
yeniden üretmesine izin
vermeyerek engel olabiliriz”
sözleriyle ifade buluyor…
Kitap da tıpkı yazarının bu
sözleri gibi, karşılaşma anında
değil, hemen değil, ama yavaş
yavaş etkisini gösteriyor, bizi
“biz” üzerine düşünmeye
zorluyor…

Türkiye’de eleştirel teori ve
Frankfurt Okulu üzerine en
yetkin isimlerden biri olan
Beybin Kejanlıoğlu, yıllara
yayılmış bir çalışmayı devasa
bir kitap olarak önümüze
koydu: Zamanın Tozu. Bir
yüksek lisans dersinden neler
çıkabileceğinin de kanıtı
bu kitap. Hem Frankfurt
Okulu’nu “yerli bir gözle”
değerlendirmemizi ve
öğrenmemizi sağlıyor, hem
de Türkiye’de hem iletişim
hem de kültürel çalışmalar
alanlarında son derece etkili
olmuş bu okulun etkisinin nasıl
analiz edilebileceğini gösteriyor.
Frankfurt okulu düşünürlerinin
Türkçe yayınlanmış eserleri,
öğrenci hareketlerinden
sosyal psikolojiye kadar çeşitli
alanlardaki etkileri, bir “edebi
kahraman” olarak Benjamin…
Ayrıca, bu okulun mensuplarının
yaklaşımlarını kullanan,
onlarla diyaloga giren, onları
eleştiren Türkiye’li aydın ve
akademisyenlerle okunması çok
zevkli görüşmeler de kitapta
yer alıyor. Ünal Nalbantoğlu’yla,
Orhan Koçak’la, Eser Köker’le,
Meral Özbek’le, Nurdan
Gürbilek’le… Kitap, bu okulun
Türkiye’de tanınmasında ve
izlenmesinde büyük etkisi
olmuş Ünsal Oskay’ın anısına
adanmış… Zengin, güçlü bir
başvuru kitabı…

Göç hareketlerini başlatan
nedir? Bu hareketlerin
karmaşık doğasını nasıl
anlayabiliriz? Göçmenlerin
içinde hareket ettikleri yollar
boyunca sosyal dünyaya
katılışlarını ve yeniden
biçimlendirmelerini nasıl
görünür hale getirebiliriz?
Nermin Saybaşılı, Jacques
Derrida’nın “hayalet” ve
“musallatbilim” kavramlarını
araştırmasının merkezine
alarak ve bir dizi başka güncel
kuramdan da yararlanarak, göç
hareketlerini ve göçmenleri
konu alan sanat çalışmalarını
ve belgesel, film, fotoğraf gibi
görsel nesneleri inceliyor.
Çok iskânlı bir İstanbul
mahallesi olan Tarlabaşı,
sömürgecilik sonrası Uganda
ve Uganda diyasporası,
“yasadışı” göçmenlerin
musallat olduğu Batı Avrupa
ülkelerinin sınırları, İsrail
ve Filistin’in çatışmalarla
parçalanmış toprakları, İran
ile Irak arasındaki metruk ama
yoğun sınır bölgesi, bir göçler
ülkesi olarak Arnavutluk,
Kıbrıs…
Evet, sınırlar var. Ama sürekli
musallat olarak sınırları
ihlal eden hayaletler de
var. Kimbilir, belki de yakın
geleceğin asıl aktörleri onlar:
Hayalet göçmenler.
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EVDEN KAÇAN
WANG HATUN,
DUL KADIN
PENG HATUN,
TSUİ’NİN ANNESİ
VE TAN-ÇENG’İN
DİĞER KADINLARI
CEREN ZEYNEP EREN
On yedinci yüzyıl, Çin’in kuzeydoğusu, Tan-çeng bölgesi:
Ünlü düşünürleri, kanlı isyanları, bereketli toprakları
ya da zengin bir ticareti yok. Yazarın sınırlı kaynaklarla
anlatmaya çalıştığıysa, bu bölgenin yoksul, tekrarlanan
deprem, eşkıya saldırılarından ve kıtlıklardan muzdarip
‘aşağıdakilerin’ öykülerinin içinde ‘en diptekilerin’,
yani kadınların öyküsü. Böyle bir tarihçiliği mümkün
kılan kaynaklara kısaca değinmek gerekirse, üç temel
metinden bahsedilmeli: İlki 1673 tarihli Tan-çeng’in Yerel
Tarihi, ikincisi bölge devlet memuru Huang Liu-hung’un
1690’larda derlediği kişisel hatıra defteri ve el kitabı,
sonuncusu ise hikâye ve oyun yazarı P’u Sung-ling’in eseri.
Bölgenin ileri gelenleri tarafından derlenen Yerel Tarih,
diğer kadınlara örnek olması için “Onurlu ve Erdemli
Kadınlar” başlığı altında yer verilen kadın biyografileriyle
dolu olması sebebiyle oldukça ilgi çekici, Huang Liu-hung,
hem bölgede çıkan anlaşmazlıklara, çatışmalara dair
devletin resmi kayıtlarını hem de kendi kişisel anılarını
aktarıyor. P’u Sung-ling’un hikâyeleriyse o zamanın hayal
gücünü, rüyalarını yansıtarak resmi tamamlıyor.
Canlandırması zor bir resim bu, zira tarih kaybolup
gitmişlerin sıradan hikâyelerini diriltmeye çalışmaktansa,
yukarıdakilerin, güçlünün, kazananın önemli hikâyelerini
anlatmaya daha meraklı, daha hevesli. Bu, en az iki yüzü
olan bir resim: Yazar bir yandan 1600’lerin Tan-çeng
bölgesinde, kadın olmanın az çok ne anlama geldiği, ne tür
bir toplumsal yapı ve iktidar ilişkileri içerisinde kadınlığın
tanımlandığını aktarmaya çalışırken, diğer yandan bütün bu
resim içerisinde kadınların hayatta kalma, mücadele etme,
idare etme hallerini anlatıyor. Bir başka deyişle, kadınların
kabul eden ve reddeden cevaplarını da duyuyoruz.

Dört temel anlatıdan oluşuyor kitap, toprak meselelerini
-paylaşımı, işlenişini, vergilendirilmesi- dul bir kadının
çocuğunu ve mirasının koruması çabasıyla hayata devam
etme pratiklerini, şiddetli bir kan davası hikâyesini
ve sonuncusu, kitaba da adını veren Wang Hatun’un,
evden kaçan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Bu
anlatıların hepsinde kadınların içinde yaşadıkları sisteme
karşı ve sistemin devamını sağlayıcı kilit pozisyonlara
sahip oldukları ve en önemlisi, hiç öyle gözükmediği
zamanlarda ve durumlarda bile eyleyiciliklerinin aslında
nasıl da önemli, şekillendirici olduğunu gösteriyor.
Kocasını kaybeden kadının tekrar evlendiği takdirde,
çeyizinin ve kocasından kalan mirasının kocasının ailesine
kalmasını buyuran miras kuralının iştah açıcılığına karşı
topraklarını, kendilerini ve çocuklarını korumaya çalışan
kadınların karşı çıkma yollarından biri olarak ‘sadakate’
sığındığını görüyoruz. Kocasına duyduğu sadakat yüzünden asla bir başkasıyla evlenemeyeceğini söyleyen
kadınların ‘kendilerini çirkinleştirerek’, yani ‘saçını kesip, yüzünü yaralayarak’ evlilikten kaçtıklarını ve kendi
haklarına sahip çıktıklarını anlatıyor kitap. Kızların doğar
doğmaz öldürüldüklerini, kız çocuklarına daha az yiyecek
verildiğini, kumalığın olduğunu, yetim kız çocuklarının
yaşlı erkeklerle evlendirildiğini, ayakları küçük olsun diye
yıllarca sımsıkı bezlerle sarılıp yara olduklarını, kadınların
kocalarının ailelerinin de hizmetinde olduğunu ve daha
fazlasını anlatıyor. Ya da artık kocasına dayanamayarak
evini terk edip sevgilisiyle kaçan Wang Hatun’un neredeyse bugünkü kadın cinayetlerinden farksız bir şekilde nasıl kocası tarafından planlı, sinsice bir şekilde
öldürüldüğünden bahsediyor.
Bütün bu resmi ve gayrı resmi hikâyelerden sonra, en
nihayetinde anlıyoruz ki on yedinci yüzyılın Çin’inde de
tanıdık gelen bir şeyler var. Kitabın arkasında, “Tançeng’den Batman’a nasıl uzun, ince bir yol uzandığını
göreceksiniz.” cümlesini okuduğumda, bir parça iddialı
olduğunu düşünmüştüm. Fakat kadınların öykülerini
okudukça, bu çizgi iki tarafı eşleştiren kaba, kalın, düz
bir çizgi olarak tarif edilemese bile, söylendiği gibi uzun,
ince bir çizgi olduğunu ve bu incecik, belli belirsiz çizgi ile
bu hikâyelerin, bu kadınların birbirine nasıl bağlandığını
görebildiğimi fark ettim.

Wang Hatun’un Ölümü
Jonathan D. Spence
Çev.: Özde Duygu Gürkan
Metis Yayınları
2006
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UMUTSUZLUĞUN
KADIN HALİ
GÜLHAN DAVARCI
ve ey mutfakların karanlığındaki bakır tencerelerin şarkıları
ve ey dikiş makinelerinin hüzünlü mırıltıları
ve ey halıların ve süpürgelerin gece gündüz kavgaları
Furug Ferruhzad, Yeşil Evham
Esther Greenwood adlı genç bir kadının 1950’li yılların
ölgün ve solgun Amerika’sında geleneksel kadınlık rollerine sıkışmak istememesinin ve McCarthy döneminin
baskıcı normlarına karşı çıkışın benliğinde yarattığı
çatlakların hikâyesiydi Sylvia Plath’ın Sırça Fanus adlı
romanı. Sylvia Plath’ın hayatından çokça izler taşıyan bu
otobiyografik romanda, yazar bir türlü intikam almak ister
gibidir dönemden. Büyük bir hikâyenin küçük bir hayatın
içine nasıl da mikrop gibi yayıldığının ve o küçük hayatları
psikiyatri kliniklerine mahkûm kıldığının hikâyesi olarak
da okunabilecek bir metin durur karşımızda. Romanın
başarısı, başkahramanla özdeşleşen yazarın romanını
yazarak sesini bulma çabasında ve sıkıştığı sırça fanusunu
kırma gücünde yatar.

1950’li yıllar yirminci yüzyılda Amerika’nın yaşadığı belki
de en baskıcı dönemdir. Soğuk Savaş döneminin ‘komünist
Rusya’ düşmanı tavırlarından ve sadece dış politikasıyla
değil, ülke içerisinde de vatandaşlarının sıkı gözetimiyle
kontrolü elinde tutmaya çalışan Amerika’nın içerideki
cinsiyetçi ideolojileri de bir kadın için yeterince baskıcıdır. I.
Dünya Savaşı’nda orduya katılan askerlerin eşleri piyasadaki
boşluğu doldurmak için evlerinden çıkmışlardır ancak
erkekler savaştan dönünce, kadınların tekrar eve dönmesi
talep edilmiştir. Bu talep, bir kadının en mutlu olacağı yerin
evi olduğu, en asli görevinin çocuk doğurmak ve bakmak
olduğu türünden bir söylem içinde ifade edilmektedir ve bu
söylem, kadınlar üzerinde de etkili olur.
Ülkenin içerideki en önemli olaylarından biri, 1946
yılında McCarthy’nin seçilmesidir. Hükümette ve halkta komünistlerle ilgili yarattığı korku, başarısının da temelini oluşturur. Alkol bağımlısı olarak ölmeden önce,
hükümetten emek örgütlerine, kamusal eğitimden özel
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eğitime, basılı medyadan görsel medyaya kadar ülkenin
bütününe ‘komünizm korkusu’nu bir virüs gibi yaymayı
başarmıştır. McCarthy dönemi dendiğinde akla ilk
gelenler, ülkede yaratılan komünizm korkusu, Birleşmiş
Milletlerin ve Marshall Planı aracılığıyla Avrupa’nın
ekonomik yeniden yapılanmasının desteklenmesi, NATO
aracılığıyla Batı askeri ittifakının oluşturulması, nükleer
stratejilerin geliştirilmesi, dünyanın geri kalan yerlerinde
‘komünist Rusya’nın düşmanlarına yardım edilmesi ve
cinselliğin yoğun biçimde baskı altına alınmasıdır.

yoktur. Freud’un kadınlık ve erkeklik üzerine düşünceleri
de hemen imdada yetişir. Kız ve erkek çocukları
yetiştirmenin reçetesi de Freud’tan alınır ve Norm
oluşturulur. Bu baskıcı dünyanın üzerinde yarattığı etkiyi
“Kadın doğmak benim en büyük trajedimdir” diye ifade
eder Sylvia Plath günlüklerinde.

1950’lerde, ‘norm’ resmi dilde bir statüye kavuşmuştur.
Normun dışında kalanlar susturulur. Soğuk savaş dönemi
Amerika’sının ‘her eve elektrikli süpürge’ sloganı basit bir
elektrikli süpürgeden çok daha fazlasını ifade eder. FBI
başkanı ve soğuk savaş dönemi propagandacılarından J.
Edgar Hoover toplumsal hijyenin gerçek mühendisidir.
Ulusal, ailesel ve ruhsal sağlık özdeşleştirerek, toplumun
hizaya sokulması başarıyla gerçekleştirilir. Hoover
vatandaşın psikolojisinde yerini alarak anti-Amerikan
olandan kişinin kendini, ailesini ve dolayısıyla ülkesini
temizlemesini sağlar.

“Çay getirecek / Baş ağrılarını geçirecek ve ne dersen
yapacak / Bir el / Evlenir misin / Garantisi var / ... / Ama
yirmi beş yılda gümüş / Altın olur elli yılda. / Canlı bir
bebek neresinden baksan. / Dikiş diker, yemek yapar,
/ Konuşur, konuşur, konuşur. / Çalışır durumda, hiçbir
eksiği yok. / Açılmış yaran varsa, yara lapası. / Gözün
varsa, bir görüntü gözüne. / Evlat, bu senin için son
görüntü fırsatı. / Evlenir misin, evlenir misin?”

Norm, kadın erkek rollerinde de kendini gösterir.
Ferdinand Lundberg ve Marynia Farnham’ın “Modern
Women; The Lost Sex” (1947) adlı çok satan kitapları, iş
arayan kadınları nevrotik olarak damgalar. Anne ve ev
kadını olmaktan daha zorunlu, daha ödüllendirici bir iş

1950’lerde bırakın muhalif bir kişilik olmayı, kadın olmak
başlı başına zordur. Sylvia Plath Aday adlı şiirinde bu
durumu şöyle dile getirir:

Plath’ın perspektifinden, hayatı için doğru bir yön bulmaya çalışan bir kadının sorunu, atom bombasının gerçekleri kadar kafa karıştırıcıdır. O McCarthy dönemini,
yalnızlaşmayı lanetlemiştir. Sırça Fanus’ta Amerika’nın
politikasının bireyler üzerindeki etkisini, özellikle kadınlar
üzerinde cinsiyetçi politikalarını buluruz. Bu da en az dış
politika kadar önemlidir. Ne de olsa özel alan fazlasıyla
politiktir. Sylvia Plath ve 1950’li yıllar ile ilgili belirtilmesi
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gereken önemli noktalardan birisi, Plath’ın yazar olabilmesi
ile ilgilidir. Yetenekli ama sınırlı maddi imkânlar içerisindeki
bir kadının yazar olabilmesi önemlidir. Nihayetinde yazmak
maskülen, güvencesiz, belirsiz bir meslektir(!).

toplamından çok daha uzun yaşar.” Aslında Buddy tipik
bir eril zihniyet taşıyıcısıdır. Bu zihniyete göre, erkek
mantıktır, kadın duygu. Şiir duygu işidir, tıp akıl. Bu ikili
dünyada duygu her zaman ikincildir.

Deleuze, Proust ve Göstergeler adlı kitabında, “Hakikati
yalnızca somut bir durumdan dolayı karar verdiğimizde, bizi
böylesi bir arayışa iten bir çeşit şiddete maruz kaldığımızda”
aradığımızı söyler. “Bizi aramaya zorlayan, bizden huzuru
alıp götüren bir göstergenin şiddeti her zaman vardır.”
Büyük hikâye küçük hayatın içine yayıldığında, bu hayatın
öznesi hayatını ipotek altına almaya çalışan bu şiddeti
farkettiğinde hakikat arayışına girer. Özellikle bu özne
kadın olduğunda durum farklılaşır çünkü ne de olsa erkek
“norm”dur ve büyük hikâyeler de genelde onundur. Plath
de romanında kahramanına onu çevreleyen eril dünyayı
farkettirmiş ve onu küllerinden yeniden yaratmış, kendi
kendinin kadını yapmıştır. Sırça Fanus, McCarthy döneminin
kişilerde, özellikle cinsiyetçi eril şiddetinden dolayı kadınlarda yarattığı hakikat arayışını anlatır. Sırça Fanus’ta eril
şiddetin imgeleri farklı şekillerde kendini gösterir.

Esther Buddy’nin annesinin bekaret konusunda hassas
olduğunu bilir. Buddy’nin annesi dönemin geleneksel
düşüncelerinin özeti gibidir: “Erkek bir eş, kadınsa sonsuz
güvence ister. Erkek geleceğe yönelik bir ok, kadınsa okun
fırladığı yaydır,” ona göre. Esther bu düşünceye, “Hayatta
en son istediğim şey sonsuz güvenceye kavuşmak ve
okların fırladığı yer olmaktı. Ben değişiklik ve heyecan
istiyordum. Dört Temmuz bayramındaki havai fişeklerden
fışkıran rengârenk otlar gibi her yöne atılmak istiyordum,”
diyerek cevap verir.

Romanın başkahramanı Esther Greenwood, bir magazin
dergisinde misafir editor olarak çalışan genç bir kadındır.
Roman, “Garip, boğucu bir yazdı. Rosenbergleri elektrikli
sandalyede idam ettikleri yaz,” diye başlar. Yazar ‘hava’
derken sadece coğrafi bir yer imlemez, o yazın politik
havasının ne kadar boğucu ve insanüstü bir tuhaflıkta
olduğunu vurgular. “Bütün bunların benimle bir ilgisi
yoktu ama...” der anlatıcı, o yaz kendinde bir gariplik
duygusu olduğunu, Rosenbergler’den, dolabında ölü balık
gibi duran kullanışsız, pahalı giysileri alarak nasıl budalaca
davrandığından, okul başarısının Madison Caddesi boyunca
uzanan yapıların mermer ve cam karışımı şık cephelerinin
önünde nasıl sıfıra indiğinden başka birşey düşünemez.
Anlatıcı haklıdır, en az Rosenberglerin idamı kadar
dolabımızdaki pahalı kıyafetlerin ve okul başarılarının da
bizimle bir ilgisi yoktur. Bütün bu bizden bağımsız gelişen
şeyler, yabancılık duygusu yaratmaktan öteye gidemez.
Anlatıcının romanın başlarında birlikte olduğu Buddy
Willard, dönemin ideolojisine eşlik eden karakterlerden
biri olarak ortaya çıkar.“İkiyüzlünün biriydi,” diye
tanımladığı erkek karakter kendisi daha once başka
bir kadınla cinsel bir deneyim yaşamış fakat evleneceği
kadının bakire olmasını bekleyen bir adamdır. Esther
ise, evlenmeyi düşündüğü bu adamın kendisi gibi bakir
olduğunu sanar. Duyduğu hayal kırıklığının nedeni
ikiyüzlüce olan bu tavırdır. Bir gün Esther’a “Şiir nedir
bilir misin?” diye sorar. “Bir avuç toz.” Bunu düşünmekten
öyle gururlanır ki, Esther da “Sanırım öyle,” der. Esther’ın
da itiraf ettiği gibi asıl sorun, “Buddy Willard’ın söylediği
her şeyi Tanrı sözü gibi kabul etmesinde”dir. Halbuki
çok sonraları kendi kendine, içindeki patriarkayı kırarak,
Buddy’e verdiği cevap harikadır: “Senin biçtiğin kadavralar
da öyle. Tedavi ettiğini sandığın insanlar da öyle. Toz ne
kadar tozsa onlar da o kadar toz. Sanırım iyi bir şiir onların

“Plath’ın perspektifinden, hayatı
için doğru bir yön bulmaya
çalışan bir kadının sorunu, atom
bombasının gerçekleri kadar
kafa karıştırıcıdır. O McCarthy
dönemini, yalnızlaşmayı
lanetlemiştir. Sırça Fanus’ta
Amerika’nın politikasının bireyler
üzerindeki etkisini, özellikle
kadınlar üzerinde cinsiyetçi
politikalarını buluruz. Bu da en az
dış politika kadar önemlidir.”
Esther’ın orta sınıf ahlâklı(!) geleneksel bir yaşamla,
diğer yandan iyi bir yazar olmayı istemesi, bağımsız
yaşamak arasındaki çelişki zihnini karıştırır. Yaşamı,
okuduğu bir öyküdeki yeşil incir ağacı gibi önümde
dallanıp budaklanır sanki.
“Kendimi dalların çatallandığı noktada otururken
görüyordum. Ve incirlerden hangisini seçeceğime
bir türlü karar veremediğim için açlıktan ölüyordum.
Hepsini ayrı ayrı istiyordum incirlerin, ama birini
seçmek ötekilerin hepsini kaybetmek demekti. Ve
ben orada karar vermeden otururken incirler buruşup
kararmaya başlıyor ve birer birer toprağa ayaklarımın
dibine düşüyorlardı.”
İncir ağacı, eril düşüncenin şiddetinin bir kadının yaşamını
çürütmesini gösterir. Bir taraftan sınır tanımayan hayal
gücü, diğer taraftan bize ne olmamız gerektiğini söyleyen
patriarka. Patriarkayı seçenin sonunu Esther bilmektedir:
Bir defasında Buddy’e uğradığımda Bayan Willard’ı
kocasının eski giysilerinden kestiği yün şeritlerden
bir yaygı örerken bulmuştum. Ortaya çıkan kumlu
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kahveli, yeşilli, mavili desenlere hayran olmuştum. Ne
var ki Bayan Willard yaygıyı bitirdiğinde onu benim
düşündüğüm gibi duvara asacağına mutfak paspası
olarak yere sermiş ve o canım yaygı birkaç gün içinde
ucuza alınabilecek herhangi bir paspastan farksız bir
hale gelmişti.
Biliyordum ki bir erkeğin evlenmeden önce bir
kadına yedirdiği akşam yemeklerine karşın, gizliden
gizliye istediği tek şey, evlilik işlemleri biter bitmez
kadının Bayan Willard’ın mutfak paspası gibi
ayaklarının altına serilmesiydi.
Eril şiddet erkekler tarafından olduğu kadar, kadınlar
tarafından kadınlara uygulanır. Hatta bunu çoğu zaman
kadınlara yakın kadınlar yapar. Esther Greenwood’a annesi tarafından gönderilen bir makale bu çarpıcı gerçeği
göstermesi bakımından önemlidir:
Annemin The Reader’s Digest’ten kesip okuldayken
gönderdiği bir makaleye göre gebe kalmamak için
yüzde yüz garantili hiçbir yöntem yoktu. Bu yazı evli
ve çocuklu bir hanım avukat tarafından yazılmıştı ve
‘İffetin Savunması’ başlığını taşıyordu.
Bekaretin kutsandığı bu yazıda dikkate alınmayan tek şey,
bir kızın neler hissettiği konusudur. Esther ironik bir şekilde
“Ben on dokuz yaşındayken bekaret en önemli konuydu,”
der. İnsanlar mezheplerine, siyasi görüşlerine vs. değil sanki
bakire olup olmadıklarına göre farklılık gösteriyor gibidir
ona göre. 1950’li yılların makaleleri, dergileri, reklamları
kadınlara tek bir mesaj gönderir: Mutlu kadın, evli kadındır.
Gençlere, “Buluşmaya Değer misiniz?”, “Dünyadaki en
kaba müşteri bekar erkektir,” gibi yazılar verilir. Kadınların
en önemli hedefi uygun bir eş bulup evlenmek olmalıdır.
Freudyen bir yaklaşımla kadının cinsel doyumun zirvesine
çocuk doğurmakla ulaşacağı vurgulanır.
Eril şiddetin göstergelerinin hayatımıza nüfuz etmiş olması
bir yana, bir kadın için belki de en zor olan şeylerden
biri eril şiddetin bedenimizi kontrol altında tutmasıdır.
Esther, Buddy Willard’ın baştan çıktığını öğrendikten
sonra, bakireliğini boynuna asılmış bir değirmentaşı gibi
taşır. ”Onu beş yıldır koruyordum ve artık usanmıştım
ondan”der. Bedenimiz bize ait olmadığında eril şiddetin
simgesine dönüşür ve bir değirmen taşı kadar ağır gelir ruhlarımıza. Esther, hiç tanımadığı bir erkekle sırf
bakireliğinden kurtulmak için yatar. Bu cinsel birleşmenin
sonucunda “milyonda bir rastlanan” yoğun bir kanama
geçirir. Entellektüel açıdan bir başkaldırı haline dönüşen bu
cinsel eylem, aynı zamanda yerleşmiş normlara, patriarkaya
karşı verilen mücadelenin kadınlar için ne kadar yaralıyıcı
olduğunun somut bir göstergesidir. Hiçbir savaş kansız
olmaz ama kahramanın da dediği gibi sonunda “Kendi
kendinin kadını olmak var”, hiç kimseye ait olmadan!
Romanın sonunda evlenmemeye niyetli, patriarkaya
karşı “Va-rım, varım, va-rım” diye bağıran değişmiş ve
dönüşmüş bir Esther buluruz.

Kate Chopin, Uyanış adlı muhteşem romanının sonunda
bütün toplumsal maskelerden kurtulur gibi bütün
giysilerinden soyunarak denize açılan Edna karakterini
öldürür. Edna da “kadın olmaktan bıkar”, tıpkı Sexton
gibi. Derisinden, göğüslerinden bıkar... İranlı şair
Füruğ gibi sessiz cumalarda ömrünün dingin ve gururla
geçmesinden, pencereden dışarıyı bir şölen yeri gibi
izlemekten bıkar. Yazık ki bize Esther’ı hatırlatan Plath da
bıkar bütün bunlardan. Ölmeye Yatmak’ın Aysel’i de bıkar
ve bir otel odasında ölmeye yatar. İran’da, Amerika’da ya
da Türkiye’de, dünyanın herhangi bir yerinde şair, sanatçı,
akademisyen, ‘sıradan’ birçok kadın, bu yazıyı yazan
kadının kendisi gibi bıkar sessiz cumalardan... Ve dur der
bazıları yaşama. Bu oyunda ben yok’um!
Bu yazıda Deleuze’un “hakikati şiddete maruz kaldığımızda aradığımızı” söyleyen tezinden yola çıkarak,
büyük bir hikayenin küçük bir hayatı nasıl ipotek altına
almaya çalıştığından bahsetmek istedim. Eril şiddete
maruz kalan bir kadının hakikat arayışı sonunda kendi
kendinin kadını olması önemliydi. Lady Lazarus gibi
küllerinden yeniden doğarcasına.
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Her şey değişirken, niçin basın kıpırdamıyor? Niçin hep aynı infazları, ezberleri, dil tiklerini, aşağılamaları, kavram
yoksunluğunu ve bir modernist feodalizmi inatla her nesilde önümüze sürüyor? Niçin demokratikleşemiyor? Basın,
toplumun ve dünyanın hep gerisinde, bizleri hırpalama hakkını kimden ve nereden alıyor?
Sosyal medya, her yerde olduğu gibi, ülkemizde de bir oksijen penceresi açtı ve farklı ufuklardan kişilere birlikte
düşünüp hareket etme imkânı tanıdı. Bu kişi ve gruplar, Defne Joy Foster’ın ölümü ardından basında ayyuka çıkan
erkek egemen, duyarlıksız, bireye saygısız söylemin bardağı taşıran son damla olduğu kanısındalar.
Dipten yükselen bir arzu ve bilinçle, gazeteleri, televizyonları açtığımızda artık şunları duymak, görmek
istemediğimize eminiz:
“Nataşalar... Hürremler...”
“Sen gay misin, normal mi?”
“Bu da tekneyle gelen arkadaşlardan mı?”
“Dink dank etmedi mi?”
“Mayın demokrasiyse, yumruk niye faşizm?”
“Türbanlılar Papermoon’da”
“Tekvandoda misyoner tuzağı”
“Bir kadına ofsaytı anlatmak...”
“Ermeni kırması Kürtçü”
“Su testisi su yolunda kırılır!”
“Hayattan elendi”
“Hastalığa karşı verdiği mücadelede yenik düştü”
“Erkeklerin gözdesiydi, şimdi o da yaşlandı!”
“Selülitlerini gizlemek için verdiği mücadeleyi kaybetti”
Hayatın hiçbir alanını boş bırakmayan bu hoyrat dile son! Özel hayatlara saygının hiçe sayılmasına son! Gazete
köşelerinin yüzde doksanının erkeklerce işgal edilmesine son! Kadınların Pygmalionlarca belirlenmiş rollere
sıkıştırılmasına son!
Medyadaki tüm ayrımcı, cinsiyetçi, homofobik ve ırkçı yaklaşımlar ortadan kalksın; değişime ayak uydurmak
istemeyenler çekilsin!
Bir haftadır bu taleplerimize Defne Devrimi adını veriyor, tweetlerimizin sonuna #defnejoy yazıyoruz. Sayımız
şimdiden binlere ulaştı. İmzalarımızla daha da çoğalabiliriz.
Başka bir medya hakkımız, bu hakkı birlikte alacağız!
Şubat 2011 tarihinde açılan defnedevrimi.org sitesine gidip onbin imza hedefini yakınlaştırabilirsiniz…

