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They tried to make me go to rehab, i said ‘no, no, no’ / 
Yes i’ve been black but when i come back you’ll know 

know know / I ain’t got the time and if my daddy thinks 
i’m fine / He’s tried to make me go to rehab, i won’t go 

go go
I’d rather be at home with Ray / I ain’t got seventy days / 

Coz there’s nothing / There’s nothing you can teach me / 
That i can’t learn from Mr Hathaway

Didn’t get a lot at class / But i know it don’t come in a 
shot glass

They tried to make me go to rehab, i said ‘no, no, no’ / 
Yes i’ve been black but when i come back you’ll know 

know know / I ain’t got the time and if my daddy thinks 
i’m fine / He’s tried to make me go to rehab but i won’t 

go go go
The man said ‘why do you think you’re here?’ / I said ‘i 

got no idea / I’m gonna, i’m gonna lose my baby / So i 
always keep a bottle near’

He said ‘i just think you’re depressed, / Kiss me here 
baby and go rest’

They tried to make me go to rehab, i said ‘no, no, no’ / 
Yes i’ve been black but when i com e back you’ll know 

know know / I ain’t got the time and if my daddy thinks 
i’m fine / He’s tried to make me go to rehab, i won’t go 

go go
I don’t ever wanna drink again / I just, ooh, i just need 

a friend / I’m not gonna spend ten weeks
Have everyone think i’m on the mend

It’s not just my pride / It’s just ‘til these tears have dried
They tried to make me go to rehab, i said ‘no, no, no’ / 

Yes i’ve been black but when i come back you’ll know 
know know / I ain’t got the time and if my daddy 

thinks i’m fine / He’s tried to make me go to rehab, i 
won’t go go go 

Rehabilitasyona göndermeye çalıştılar / Yok yok 
gitmem dedim / Kapkaraydım evet ama geri 
döndüğümde bilirsin, bilirsin / O kadar zamanım 
yok ve eğer babam iyi olduğumu düşünürse / 
Beni rehabilitasyona göndermeye çabalar ama 
gitmeyeceğim, gitmeyeceğim
Ray ile evde olmak daha iyi / Yetmiş günüm yok ki 
benim / Çünkü bana öğretecek, öğretecek yok bir 

şeyin / Mr.Hathway’den öğrenemeyeceğim / Sınıfta 
pek de bir şey öğrenemedim / Ama shot bardağında 
gelmeyeceğini de biliyordum her şeyin
Rehabilitasyona göndermeye çalıştılar / Yok yok 
gitmem dedim / Kapkaraydım evet ama geri 
döndüğümde bilirsin, bilirsin / O kadar zamanım 
yok ve eğer babam iyi olduğumu düşünürse / 
Beni rehabilitasyona göndermeye çabalar ama 
gitmeyeceğim, gitmeyeceğim
‘Neden burada olduğunu biliyor musun?’ diye 

soruyor adam. / ‘Hiç fikrim yok’ diyorum
Bebeğimi kaybedeceğim, kaybedeceğim / Onun için 
yanımda bir şişe bulunduruyorum
‘Bence sadece biraz üzgünsün’ diyor / Gel beni öp 
bebeğim ve git dinlen
Rehabilitasyona göndermeye çalıştılar / Yok yok 
gitmem dedim / Kapkaraydım evet ama geri 
döndüğümde bilirsin, bilirsin / O kadar zamanım 
yok ve eğer babam iyi olduğumu düşünürse
Beni rehabilitasyona göndermeye çabalar ama 
gitmeyeceğim, gitmeyeceğim

Bir daha asla içmek istemiyorum / Sadece,  sadece 
bir arkadaş istiyorum / On hafta harcayamam
Herkesin onarımda olduğumu düşünmesini 
istemem 
Bu sadece gurur değil / Önce gözümün yaşı dinmeli
Rehabilitasyona göndermeye çalıştılar / Yok yok 
gitmem dedim / Kapkaraydım evet ama geri 
döndüğümde bilirsin, bilirsin / O kadar zamanım 
yok ve eğer babam iyi olduğumu düşünürse
Beni rehabilitasyona göndermeye çabalar ama 

gitmeyeceğim, gitmeyeceğim

Amy Winehouse öldü… Müziğinden ve güzelim sesinden 
mahrumuz bundan sonra. Konuşacak ne var ki? 
Hatırlayalım istedik, yokluğunda dinleyebileceğimiz 
şarkılar için teşekkür edelim… 
Söylemeye ve tekrarlanmaya değer pek az söz var; 
en iyisi, kendisininkiler…



Merhaba,

“Ağustos ayını sevmiyorum” diyordu biri, “hep kötü haberler getiriyor”… 
Bu Ağustos öyle oldu. Güneşin parlamasına inat gibi, kapkara geldi. Biz 
“barış” dedikçe, “kan” dediler, “intikam” dediler, “ezeceğiz, un ufak 
edeceğiz” dediler… Bazen sözler çok güçsüz gibi geliyor; düşünmek, 
sormak, paylaşmak anlamsız… Ama madem “sözün bittiği yerde” olalım 
istiyorlar, o zaman sözü düştüğü yerden kaldırmak, ona sıkı sıkı sarılmak, 
yola devam etmek lazım. Belli ki böyle.

Bu kez, “ortaya karışık” bir sayı yaptık dergide. Sanki yılda bir kez böyle 
yapsak iyi olacakmış gibi, ne dersiniz?

Feminist tartışmalarda bizce “damardan feminist” konulara girdik: tecavüz 
gibi, emzirme gibi, öznelik gibi, kadınlar arasındaki sevgi gibi. Limon 
Ağacı ile Dilsiz, bir tartışma sayılmaz, belki de tam tersi, tartışmadan 
çekilen, başka bir dil bulmaya çalışan bir yazı. Dilsizin dilini. Sözü düştüğü 
yerden kaldırmanın kuvvetli bir biçimi değil midir bu, kendi dilini bulmak? 
Dosyalarımızda hep yapmaya çalıştığımız da aynısı aslında: Kişisel olanın 
politikasını yapmak. Bunun dilini kurmak.

Dosyamız yok ama Kadın Dayanışma Vakfı’ndan arkadaşlarımız bize 
bir minik dosya hazırladılar: Engelli olmak ve kadın olmak hakkında. Bu 
konuya geniş bir dosya ayırmayı planlıyoruz; ama bu yetmez, biliyoruz. 
Engellilik durumunu hep akılda, hep gündemde tutmak gerek.

Minicik bir dosyacık da Defne Devrimi’nden çıktı. Öyle, kendiliğinden. 
Vivet Kanetti ile söyleşi, Didem Türe’nin medya taraması ve Nazlı 
Ökten’in popstar yarışmaları ile ilgili yazısı. 

Bu sayıda bizi sevindiren bir şey, sipariş etmediğimiz pek çok yazının 
gelmesiydi- böylece dergimizde yeni imzalara, yeni bakış açılarına yer 
verebildik. Eh, “ortaya karışık” biraz da bu demektir değil mi: Hayat kadar 
karmaşık, hayat kadar çeşitli… 

Ağustos zor geçti, önümüzdeki dönem de pek parlak görünmüyor. Ama 
biz gücümüz yettiğince, becerebildiğimizce nefes alacak alanlar açmaya, 
sözü bitirmemeye çabalayacağız.

Ne diyordu o şarkı? “Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya!”



“Bizler kadın olmak istiyorduk. 
Kadınlar kocalarından dayak 
yiyordu. Biz de dayak yiyecek 
kocalar bulduk. 
Yola burdan çıktık.”*

 
Geçtiğimiz kış, farklı feminizmleri tartışma fırsatı 
bulduğumuz süreçlerden geçtik. Feminizmin öznesi-
nin kim olduğu sorusunu sormak aslında “feminist-
leşmiş özne”yi ve bu öznenin politikasının kimler 
için olduğunu (feminizmin nesnesini) anlamaya ça-
lışmaktı. Feminist doğulmadığı gibi kadın da doğul-
madığı, her ikisinin de bir takım “-leşme, -laşma” sü-
reçleriyle olunduğu konusunda ortaklaştığımız nok-
tada; kadın olmak için de, feminist olmak için de bi-
yolojik kadınlığın şart olmadığı çıkarımını yapabili-
yoruz. Kadınlık halleri türlü türlü iken, feminizmle-
rin de farklılaşması makul gözüküyor. Ancak ortak-
laşmak istediğimiz alanda, yani türlü türlü kadınlık-
ları içine alabilecek bir siyaset tahayyül etmeye ça-
lıştığımızda, cevap teoride de pratikte de çok kolay 
bulunamıyor. Örneğin, özellikle 8 Mart gibi büyük 
meydanlarda yaşanan bir takım karşılaşmalar sonu-
cunda, feminist politika ile cinsiyet kimliği ve cinsel 
yönelim politikalarının (LGBT/queer) ortak bir mü-
cadele alanının olup olmadığı, varsa da bu ortak mü-
cadelenin sınırlarının nerde başlayıp nerde bittiğini 
tartıştığımız süreçler oldu. Örneğin feminist bir ka-
dının mücadele ettiği patriyarka ile feminist bir tran-
sın mücadele ettiği patriyarka aynı mıydı? Ya da bu 
bireyler  henüz “feministleşmemiş”lerse, feministler 
aşağıdakilerden hangisi adına mücadele edecek, söz 
söyleyecekti: Biyolojik kadınlar mı, translar mı, er-
kek baskısına ve şiddetine maruz kalan herhangi bir 

FEMİNİZMİN
ÖZNESİ
KİMDİR
Bade Okçuoğlu

?
birey mi, kadınlık deneyiminden geçmiş-geçmekte 
olan- geçme ihtimali olanlar mı, hepsi mi, hiçbiri 
mi?  Feminizmin öznesini tartışmanın yanında, asıl 
feminizmin nesnesinin kim/kimler olduğu konu-
sunda siyaseten ne kadar ortaklaşabiliyorduk?

Tartışmalardan birinde, salonda bulunan kadınlar-
dan biri şöyle bir yorumda bulunmuştu: “Bir çok 
gey ve trans birey kocaları için seve seve ev işi ya-
pabileceklerini, kıskanıldıkları için elbette dayak da 
yiyebileceklerini ve kendilerini koruyup kollayacak 
bir erkek için her şeyden vazgeçebileceklerini söy-
lüyor. Feministlerin yıllardır mücadele ettiği ev içi 
emek sömürüsü, baskı ve şiddet, erkek egemen ah-
lak burada yeniden üretiliyor. Öyleyse, bunları ‘seve 
seve’ yapabileceğini beyan eden bireylerle nasıl aynı 
politik zeminde ortaklaşılabilir?”. Bu anlamda ken-
disinin eşcinsel ve trans bireylerle ortaklaşamadığı-
nı, aynı tarafta yer almadıkları için birlikte politika 
üretemeyeceklerini söylemişti. Bu soru aslında cinsi-
yet ve cinsellik politikalarının veya kadın hareketiy-
le LGBT/queer ittifakının olup olamayacağı üzerine 
düşünmeye sevk eden bir soru. Bizler aynı ataerkil, 
cinsiyetçi ve heteronormatif sisteme karşı mücade-
le ettiğimiz konusunda hemfikir değil miyiz? Bunun 
için önce farklılaşan feminizmlerin politik zeminle-
rini, yani öznelerini ve nesnelerini düşünerek başla-
mak istiyorum.

Feminizm, farz edelim ki önce biyolojik kadınlar ta-
rafından ve yine öncelikle biyolojik kadınlar için ol-
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sun. Böyle bir sınırın kesinkes çizildiği noktada, fe-
minizmin nesnesinin kim olduğunu pek de tartış-
maya gerek kalmıyor: Biyolojik kadınlar, yani mo-
dern batı tıbbı kıstaslarına göre dişil cins, toplum-
sal cinsiyet rollerinden de kadınlıkla özdeşleşmiş bi-
reyler. O vakit, feminist politika tüm (biyolojik) ka-
dınların patriyarkal sistem tarafından ikincilleştiri-
lişini görünür kılmayı amaçlar. Özneler ve nesneler 
bağlamında düşünürsek de, feminizmin öznesi olan 
feministleşmiş (biyolojik) kadınlar, hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin tüm (biyolojik) kadınlar için mücadele 
edecek, söz söyleyecektir. Örneğin “Kocam beni çok 
sevdiği için herkesten kıskanır, hayatta mini elbise 
giydirtmez” diyen komşu kadının ya da “Kalk kı-
zım, kocan gelcek, şu saçını başını bi düzelt, düzgün 
karşıla adamı!” diye anneme öğüt veren anneanne-
min dili, kendilerini ikincilleştiren cinsiyetçi sistemi 
yeniden üreten erkek egemen dili olsa da, kadın ha-
reketi bu iki kadını da kucaklayabilir. Çünkü femi-
nist kadınlar yalnızca feminist kadınlar için müca-
dele etmez, bireylerde politik farkındalık aramaksı-
zın feministleşmiş ya da feministleşmemiş her kadın 
adına söz söyler; hakim cinsiyetçi dili dönüştürme-
ye çalışır. Bunun için de gücünü, son derece değer-
li olan kadın dayanışmasından almaktadır. Çünkü 
kadın dayanışmasıyla, feminizmin şu an için nesne-
si olan komşu kadın ve anneannem feministleşerek, 
özne konumuna da gelebilir ve politika yapabilirler.

Peki farklı bir feminizm tahayyül edelim ve burada-
ki politika, kadınlık deneyiminden geçmiş ya da geç-
mekte olan tüm bireyleri kapsıyor olsun: Biyolojik 
olsun olmasın tüm kadınlar, kendini kadın olarak ta-
nımlayanlar, trans kadınlar, trans erkekler, hatta eş-
cinsel ya da trans olsun olmasın feminen oldukları 
(errrrkek(!) gibi olmadıkları) için cinsiyetçi hegemo-
nik söylemde ötekileştirilen tüm bireyler (geyler, bi-
seksüel erkekler, interseksler...) bu politikanın nesne-
leri, adına söz söylenen kitleleri olacaktır. Dolayısıyla 
buradaki birleştirici unsur, bireylerin biyolojik kadın 
olmaları ya da feminist bilince sahip olup olmamala-
rı değil; patriyarka ve heteronormativitenin mağdu-
ru olup olmamalarıdır. Öte yandan, “dayak atacak 
koca” arzulayan bir trans kadın ya da “kocasına ye-
mekler pişirmek” isteyen gey de aslında varolan pat-
riyarkal sistemde kodlanmış kadınlık rollerini perfor-
me etmiyor mu? Ve kadın olmak için yapılması ge-
reken her şey, toplumsal cinsiyet şemasında baştan 
verili ve baştan ikincil konumda. Dolayısıyla hepi-
miz aynı sistem içindeyken, her birimizin özdeşleşti-

ği/özdeşleştirildiği cinsiyet rollerini performe edişin-
den ne kadar farklı olabilir bir trans kadının ya da ge-
yin kadınlık performansı? Öyleyse bu bireylerin, ön-
ceki paragrafta bahsettiğim komşu kadından ve an-
neannemden tek farkları biyolojik kadınlar olmama-
ları. Bu farklılıktan ötürü, transların ve geylerin ka-
dınlık performansları daha görünür olduğu gibi, bel-
ki de daha çok göze batıyor; onların kadınlıklarının 
ne derece politik doğrucu olup olmadığı mevzubahis 
oluyor, komşu kadının ya da anneanneminki değil.

Performativite kavramı, ataerkil toplumun kurgula-
dığı cinsten bir “abartılı kadınlık” performansını da 
daha iyi anlamlandırmamızı sağlayabilir bu noktada. 
Performativite aslında bir kültürün neyi taklit ettiği, 
kendine rol model olarak neyi aldığıyla çok ilişkili. 
Ve bir o kadar da, taklit ettiği şeyin ne kadar dışına 
itildiğiyle de alakalı çünkü bir direniş şekli aynı za-
manda. Kimliklerin ontolojik değil de performatif, 
değişken ve dönüşüm halinde şeyler olduğunu kabul 
ettiğimiz noktada, kimliklerimizi inşa etme sürecin-
deki özdeşleşme, taklit etme, yeniden üretme, dış-
lanma, uzlaşma ve direnme hallerimiz de daha anla-
şılabilir hale geliyor. Yazının başında, Buse’den alın-
tıladığım sözler bunları sordurabildiği için de çok 
anlamlı: Kadın olmak demek ne demek? İnsan ka-
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dın kimliğini nasıl kurar, nasıl kadınlıkla özdeşleşir? 
Toplumda kimler kadın olarak kabul edilirken, kim-
ler edilmez? LGBT kültüründe, “kadınlık” nasıl bir 
kimliktir ve hegemonik kültürün işaret ettiği kadın-
lıkla ne kadar aynıdır, ne kadar farklıdır?

LGBT kültürünün cinsiyet kimlikleriyle ilişkilenme 
pratikleri bu bahsettiğim performans/performativi-
te kavramları üzerinden okunursa; örneğin trans ka-
dın kimliğini, hegemonik kadınlığı bozan, ona dire-
nen ve onu dönüştüren bir şey ve aynı zamanda onu 
taklit ettiği ve yeniden ürettiği sürece ona içerden 
direnebilen bir kimlik inşası olarak da anlayabiliriz. 
Bu sebeple hakim söylemleri yeniden üreten “abartı-
lı feminenlik/kadınlık” olarak yorumlanabilecek bir 
cinsiyet performansı, bir yandan toplumsal cinsiyet 
normlarına meydan okuyan, onları taklitle, kendi-
ne mal etme ve özdeşleşimle alaşağı eden varoluş bi-
çimleri olarak anlaşılabilir. Toplumsal cinsiyet kod-
larının böylesi abartılı ve performatif bir şekilde gö-
rünür kılınması, hegemonik kültürü yeniden üret-
mek olduğu kadar aslında ona karşı oluşmuş bir di-
reniş stratejisidir de. Tabii bir yandan da, kimlikle-
ri ikincilleştirilmiş her kadının feminist eleştirelliğe 
sahip olmasını bekleyemeyeceğimiz gibi, kimlikleri 
norm dışı addedilen LGBT bireylerden de aynı fail-
liği bekleyemeyiz diye düşünüyorum.

Öyleyse, kadın hareketi ve LGBT/queer politikanın 
ataerkiye, cinsiyetçiliğe ve heteronormativiteye karşı 
mücadelede uzlaşma zeminlerimizi düşünürken; ko-
cası tarafından kıskanıldığı için şiddet görüyor olma-
yı mazur gören komşu kadın ile kadın olmanın da-
yak yiyecek koca bulmak olduğunu düşünerek yola 
çıktıklarını söyleyen transseksüel aktivist Buse’yi ger-
çekten farklı kefelere koyabilir miyiz? Feminist poli-
tika bu iki durumu ve duruşu kucaklarsa, kendi du-
ruşundan bir şey kaybeder mi yoksa kazançlı mı çı-
kar? Bu soruları tartışmaya açık bir şekilde bırakarak, 
kanaatimce kadın hareketi feministleşmemiş kadın-
larla aynı politik mücadele zemininde bulunabildi-
ği ölçüde, tüm kadınlık deneyiminden geçmiş, geç-
mekte olan ve feminenlikleri üzerinden ötekileştiri-
len bireylerle de birlikte politika üretebilir diye düşü-
nüyorum. Böylesi bir dayanışma patriyarka ve hete-
ronormativite karşısında, çok daha güçlendirici, ce-
saretlendirici ve yıkıcı olabilir gibime geliyor.

* Buse Kılıçkaya, 
Pembe Hayat LGBT Dayanışma Derneği gönüllüsü.

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

6  feminist tartışmalar



Eski Türk filmlerindeki tecavüz sahneleri, o zaman 
için bize çok komik gelirdi. Hatta sahici de bulmaz-
dık. Tecavüzcü Coşkun tiplemesini hatırlayın... Cid-
diye alınacak bir yanı yoktu. Tecavüze uğrayan genç 
kadınlar muhakkak bakire olurdu. ‘Kirlenmiş’, yaşa-
ma dair tutunacak hiçbir dalı kalmamış, ezik ve mah-
volmuş bir kadın olarak geri kalan yaşamlarını sür-
dürürlerdi… Verilen ana mesaj, kadının kirlenmiş 
olmasıydı. Genellikle de bu ana fikir değişmezdi.

O dönemde beğenmediğimiz, hatta hiç ciddiye al-
madığımız bu filmleri şimdi izlemek çok öğretici 
oluyor. Aradan 40 – 50 yıl geçti. Biz kadınlar bü-
yük mücadeleler verdik. Her şey çok değişti. Ka-
dın hakları açısından kazanımlarımız saymakla bit-
mez.  Ama ne oluyor? O ciddiye almadığımız Teca-
vüzcü Coşkunlar gerçeğe mi döndü? Bundan 40 yıl 
önce “Olmaz bu kadar… Amma abartmışlar” dedi-
ğimiz tecavüz olayları, hemen yanı başımızda ger-
çekten oluyor.

Geçen yıl Ankara’da, akşam 20.00 sularında merkezi 
bir mahallede okul harçlığı için ders vermekten evi-
ne dönmekte olan genç bir arkadaşımız, iki kişi ta-
rafından zorla alıkonularak cinsel saldırıya uğradı. 
İstanbul’dan adli tıp raporu beklendiği için tutuk-

suz yargılanmayı başardılar. Hâkim, bu sürede mağ-
dur olacaklarını düşünerek tecavüzcülere kıyamadı. 

Kadın hareketinin takip ettiği Fethiye Davası ise 
başlı başına araştırma konusu niteliği taşıyor.  Erkek 
arkadaşın organize ettiği altı kişilik bir tecavüz çetesi 
söz konusu. İçlerinde baba- oğul var. Mürekkep ya-
lamışlar, öğretmenler, Eğitim-Sen üyesi olanları var. 
Üstelik Kürt illerine taş çıkaracak bir feodal algıyla, 
şehirlerinin adını kötüye çıkartmama gayretiyle te-
cavüzcüleri baro başkanı savunuyor. Tecavüze uğra-
yan kadının normale dönmesi yıllarını almış. Ken-
dine gelmeye başardığında dava açabilmiş. Bu iki ör-
nek bile, “Ne oluyor? Bunca gelişme ve biz kadınla-
rın hak alma mücadelesi sonucunda nasıl bir nok-
taya geldik? Mücadele hattımızda, politikalarımızda 
bir sorun mu var?” sorularını akla getiriyor.

Bu noktada tartışmamız ve üzerinde çok ama çok 
konuşmamız gereken önemli konular var. Türkiye 
Kadın Hareketi olarak uzunca bir süredir, bana göre 
son beş altı yıldır, bir araya gelip konuşabileceğimiz 
organizasyonlar yok denecek kadar azaldı. Her ku-
rumun kendi projesi var. Projeleri gerçekleştirmek 
için koşturuyoruz. Aslında kimse boş durmuyor. 
Hatta kimsenin zamanı yok. Ama bu ülkenin mü-

TECAVÜZ,
BIRAKTIĞI
İZLER
ve
MÜCADELE
HATTIMIZ
Fatma Nevin Vargün
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cadele veren kadınları olarak gereken dayanışmayı 
göstermekte, ortak akıl yürütmekte devrimci ruhu-
muzu kaybettik gibi geliyor bana. Özellikle devrimci 
demeyi tercih ettim. Çünkü feminizm devrimci bir 
ruh gerektiriyor. Bu ruh kaybolduğunda ya da azal-
dığında, mücadele ivmesi düşüyor.

Taciz ve tecavüzler konusunda kafama takılan bir-
kaç soruyu da fırsat bilerek tartışmak istiyorum. Bi-
zim kuşağımıza, yani şimdi 40 yaş ve üstünde olan 
kadınlara, erkeklerden korunmamız gerektiği öğre-
tildi. Ailelerimiz ve çevremizdeki herkes, erkekler-
den kötülük gelebileceği fikrini beynimize kazıdılar. 
Pazara giderken memelerimizin görünmeyeceği giy-
siler giymeyi, akşam çöktükten sonra ıssız sokaklar-
da yürümemeyi, tanımadığımız erkeklerle özel mu-
habbetler yapmamayı öğrendik. Muhafazakâr ve öz-
gürlüğümüzü kısıtlayan öğretiler olarak bunlara is-
yan ettik ama kendimizi korumaya da dikkat ettik. 
Kendimizi korumaya dikkat ederken de hiç birimiz 
tacizden kurtulamadık. Zira bu ülkede sokağa çıkıp 
tacize uğramamış tek bir kadın yoktur. Sokağa çık-
masanız da evde yakın akraba ve komşu erkeklerin 
tacizinden kurtulmak mümkün değil.

Bu öğretilere isyanımızı kendi çocuklarımıza daha 
fazla özgürlük vererek de hayata geçirdik. Barda iç-
kisini içip tek başına gecenin bir yarısında eve ge-
lebilme, tek başına tatile, dünya turlarına gidebil-
me, cinsel deneyimler yaşayabilme özgürlükleri bizi 
mutlu etti. Annelerimizden daha iyi anneler oldu-
ğumuzu düşündük. Ama durum şu anda hiç iyi de-
ğil. Gelişen dünyaya karşılık erkekler eskiye oran-
la daha saldırgan. Özgür, mini eteklerle, askılı elbi-
selerle dolaşan her kadına saldırma hakkını kendin-

de gören bir erkek güruhu var. Ve cinsel saldırı sonu-
cunda hapis falan da yatmıyorlar. Bedelin en büyü-
ğünü kadınlar ödüyor. Belki eski Türk filmlerindeki 
bekâret kaybetme, kirlenme duygusu o yoğunlukta 
değil. Ama çok büyük bir travma, bedenine kendi is-
teği dışında dokunulması, “Bu sokakta yürümek be-
nim de hakkımdı. Neden yaşadım bunu?” soruları-
nın altında kalmak ve tüm yaşamını etkileyebilecek 
bir depresyonla baş etmeye mecbur kalmak. Biz de 
mi yanıldık? Kızlarımıza kendilerini korumayı öğre-
temedik mi? Ya da erkeklerin böylesine pervasız ve 
saldırgan olmalarına karşı daha etkili nasıl bir po-
litika üretmemiz gerekiyor? Bir feminist olarak ço-
cuk yetiştirmenin tüm günahlarını üstümüze alma-
yı reddediyorum. Bunun çok büyük bir haksızlık ol-
duğunu düşünüyorum. Fakat hâlâ en ağır faturanın 
biz kadınlara ya da annelere kesildiği bir ülkede, bu-
nunla da baş etmek zorundayız.

Kafama takılan ikinci konu, genç feministlerin ör-
gütlenme deneyimleri olmadan, kendilerini doğru-
dan kadına yönelik şiddet ve cinsel saldırılarla uğra-
şır bulmaları. Mücadeleye böyle bir noktadan başla-
manın sakıncaları yok mu? Kadına yönelik şiddetin 
en temel sorun olduğunun farkında olan, ya da içi-
ni çok acıttığı için ‘bir şeyler yapılması gerek’tiğini 
düşünen genç kadınlar, girdikleri örgütsel deneyim-
lerde ciddi hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Değmeyecek 
ayrıntılarla birbirini tüketen, deneyimlere öfkeli, kı-
rılgan birlikteliklerde ilişkiler derinleşmiyor. Oturup 
aklı başında, kişiselleştirilmeyen tartışmalar da ya-
pılamıyor. O zaman yapılacak tek şey eylem birlik-
teliği. Öldürülmüş, şiddete, taciz ve tecavüze uğra-
mış kadınlarla dayanışmak. Davalarını takip etmek. 
Özellikle bu davalarda kadına karşı alınan haksız ka-

“Türkiye’de en kitlesel kadın 
oluşumlarına siyasi parti veya 
akımlar sahipler. Ancak öncelik 
kendi siyasi kaygıları olduğunda, 
tarihi fırsatlar kaçıp gidiyor. Zira 
politikanın öncelikleri var. Her 
gün öldürülen, tecavüze uğrayan 
kadınların sayısı hızla artsa da 
cinsel saldırılar, öncelik sırasını bir 
türlü alamıyor işte.” M
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rarlar, tecavüzcülerin serbest bırakılmaları, işte tüm 
bunlar ruhumuzu parçalıyor. Bu, genç feministleri 
başta olmak üzere hepimizi ‘erkek’ düşmanı yapıp 
çıkarıyor. İçimiz kin ve nefret doluyor. Hani elimize 
geçseler hepsini hadım edeceğiz. 

Bu öfkeli hal, bizi, politik bir tutum belirlemek için 
daha sakin konuşup tartışmadan, bireysel sayılabi-
lecek eylemlere itiyor. Ankara’da yaşadığımız böy-
lesi bir pratik, genç bir erkeğin ölümüyle sonuçla-
nacaktı neredeyse. Şüphesiz, kadınların varmak is-
tediği sonuç bu değildi. Ama yapılan eylemi fark-
lı açılardan konuşmamak, yeterli tartışmayı yapma-
mak bu sonucu doğurdu. Tacizci hak ettiği cezayı 
bulmalı ama bedelinin bu kadar ağır olmasını isti-
yor muyuz? Ya da bunu görmezden geliyorsak çok 
problemli bir noktadayız demektir. O zaman mü-
cadele hattımız erkeklikle, dolayısıyla sistemle mü-
cadele etmekten çıkar. Tüm bu ve benzeri sorunlar, 
bir kez daha kadına yönelik şiddetin ve bunun en 
tahripkâr olanı, yani tecavüzün çok daha hassas bir 
gözle ve uğraşla ilgilenmesi gerekli bir alan olduğu-
nu ortaya koyuyor. 

Yürekten üzüldüğümüz, kitlesel eylemlerle destek 
olduğumuz o davaların duruşmaları bittikten son-

ra o kadınlara ne oluyor? Yaşamlarını nasıl sürdürü-
yorlar? Bu noktada ne gibi bir politikamız var? Çoğu 
zaman travmalarıyla bir başına kalan kadınlar için 
daha kalıcı önlemler olabilir mi?

Türkiye’de en kitlesel kadın oluşumlarına siyasi par-
ti veya akımlar sahipler. Ancak öncelik kendi siya-
si kaygıları olduğunda, tarihi fırsatlar kaçıp gidi-
yor. KESK’de geçen kış taciz olayında yaşadığımız 
hayal kırıklığı telafi edilmedi. Kadın hareketi ola-
rak bu deneyim çok önemliydi ve bir anlamda hepi-
miz üstünü örttük. Zira politikanın öncelikleri var. 
Her gün öldürülen, tecavüze uğrayan kadınların sa-
yısı hızla artsa da cinsel saldırılar, öncelik sırasını bir 
türlü alamıyor işte. 

Cinsel saldırılarla mücadele, tek başına kadın örgüt-
lerinin baş edeceği bir şey değil. Genel olarak kadı-
na yönelik şiddet, özelde de taciz, tecavüz ve enses-
te ilişkin sağlam bir devlet politikasının olması gere-
kiyor. Ancak bu mücadele, aynı zamanda feminist-
lerin ve kendini feminist olarak adlandırmayan ama 
bu mücadele içinde olan tüm kadınların sorumlu-
luğu. Hükümetlerin kadın politikalarına müdahale 
gücümüz var. Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. 
Yeter ki bu gücümüzü tekrar toparlayalım.
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Bu yazı, Texas’ta gerçekleşen ve absürdlüğü ne-
deniyle haber olan bir olaydan yola çıktı1. İki 
çocuk, bulundukları ecza deposundaki bir fo-
toğraf nedeniyle ailelerinden alındılar. Çün-
kü fotoğraf “cinsellik” taşımaktaydı. Fotoğraf-
ta 12 aylık bebek ve annesi vardı; bebek anne-
sini emiyordu. Fotoğrafın cinsellik taşıdığına 
karar verenler ise şikayette bulunan tezgahtar, 
şikayetin ehemmiyetinin farkında olan ve yet-
kili bir merciye danışmayı bile gerek görme-
yen polis memurlarıydı. 

Freud, oral dönemde bebeğin emme yoluy-
la cinselliğini yaşadığını söylemişti2 ve bilini-
yor ki bu durumdan haz alan sadece bebek 
değildir, anne de ‘emme’den farklı nedenlerle 
haz duyar. Üstelik Freud sadece ‘meme emme’ 
den bahsetmez; ‘Parmak emme’ de büyük bir 
haz kaynağıdır ve orgazma denk düşer. Acaba, 
“parmak emen çocuk fotoğrafı” da günümüz 
beden politikalarına göre suç teşkil eder mi? 

Bu sohbet, ikiz kızlarını on dört ay emzirmiş 
Feyza, yeni anne Hilal ve Hilal’in üç aylık be-
beği Azade’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Aza-
de mevzuya, sohbet esnasında annesini eme-
rek ve sonrasında neşeli çığlıklar atarak katıl-
dı. Hilal ve Feyza, ara sıra dikkatleri dağılsa 
da,  emzirme konusunu enine boyuna konuş-
maya çalıştılar.

Feyza: Yola çıkış sorumuz emzirmenin cinsel bir ey-
lem olup olmadığı ve bunun dolayımında, örneğin 
kamusal alanlarda emzirmek ya da emzirmeyi fotoğ-
raflamak, cinselliğin teşhiri olarak görülebilir mi?

Hilal: Ben emzirmenin mahrem bir şey olmasını bir 
ölçüde anlıyorum, ki aslında onu da zor anlıyorum 
ama cinsel bir şey olarak hiç düşünmemiştim.

F: Ben de hiç cinsel bir şey olarak düşünmemiştim.

H: Hiç aklıma bile gelmemişti. Ama gerçekten haz 
verdiği, hem de böyle çok katmanlı bir haz verdiği 
doğru. Yani sadece fiziksel olarak o emmenin verdi-
ği haz değil; anne açısından görsel olarak da emzir-
me acayip zevkli bir şey.

F: Evet. Bebeği öyle görmek çok zevkli.

H: Bir de hani daha soyut düzeyde de çok zevkli. Ya-
şam kaynağını senin içinden alıyor olması... Çocuk 
sadece sütle yaşıyor, büyüyor, çok acayip bir şey as-
lında. Göbek bağı hiç kopmamış gibi. 

F: Peki bu duyguların bir şekilde adlandırılması, 
yani cinsellik olarak veya cinsellik değil olarak; cin-
sel bir haz olarak ya da cinsel olmayan bir haz ola-
rak, ne derece manalı? Pek çok insan bunu, yaşaya-
bilmesi için bebeğin yapması gereken bir şey diye 
görüyor. Ama bunun ötesi de var aslında. Yani, poli-
tik olarak mesela “Hayır bu aynı zamanda cinselliğe 
ait bir şeydir.” demek gerekli mi, ben bilmiyorum. 
Buna bir isim koymak çok gerekli mi ya da? Belki de 
bunu cinsellik üzerinden konuşmanın başka açılım-
ları olabilir bilmiyorum. Kadın bedeniyle ilgili, cin-
selliğin sınırlarıyla ilgili. 

H: Olabilir. Ama tabii bunu cinsellik üzerinden ko-
nuştuğun anda bir sürü başka kısıtlayıcı mekaniz-
mayı da konuşmak gerekiyor; zira onlar üzerimi-
ze geliyor. Mesela biz şimdiye kadar cinsellik olarak 
düşünmemiş olsak da epey mahrem bir şey olarak 
düşünüyoruz galiba. Anlatmışımdır belki, Suriye’de 
bir kadın görmüştüm. Böyle simsiyah baştan aşağı 
örtülü bir kadın. Kadın Halep çarşısında yürürken, 
şak diye memesini çıkartıp bebeğini emzirmeye baş-
lamıştı. O esnada bir de erkek satıcılarla pazarlık ya-
pıyordu. Hiçbir şekilde orada, mahrem bile değil de-
mek ki emzirmek,  geçtim cinsellikle ilgili  olmasını. 
Kadının memesi o bebeğin emziği gibi, oyuncağı, 

EMZİRMEK
ÜZERİNE

BUNU DA MI SİZ 
BİLİYORSUNUZ BEYLER, 
BUNU DA MI?!

Feyza Akıntürk
Hilal Alkan
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bezi gibi bir şey. Kadın bedenine dair kodların dışın-
da yani. Halbuki bizim dünyamızda bu eylemi cin-
sellikle ilişkilendirmesek bile memenin mahrem ol-
ması hayatlarımıza bir sürü kısıtlama getiriyor. 

F: Evet biraz karmaşık bir şey düşündükçe.  Mese-
la niye emzirirken örtünmek istiyoruz? Niye sokakta 
rahat rahat emzirmiyoruz?

H: Ya ben sanırım, insanlar anormal bir şey yapıyor-
muşum gibi bakacaklar diye rahat rahat emziremiyo-
rum; Suriye’deki gibi kimse umursamayacak olsaydı 
muhtemelen emzirirdim. O mahremiyet hissi azaldı 
bende. Ve çok ilginç bir şekilde bıçakla kesilmiş gibi 
azaldı. Doğuma gittiğimde hastanede ebe beni duşun 
altına sokmaya çalışırken sütyenimi çıkarmamak için 
mücadele veriyordum. Ertesi sabahsa odaya giren çı-
kan herkesin önünde emzirmeye çalışıyordum.

F: Aynı şeyi ben de yaşadım. Doğumdan sonra he-
men ilk müşahade odasında emzirmek için getiri-
yorlar bebekleri. Ben böyle sırtüstü yatıyordum. 
Hemşire ikisini iki yanımdan memelerime verdi.

H: Kimse sana bir şey sormuyor değil mi? 

F: Hiçbir şey sormadılar. Ne bebekler sordu ne hem-
şire sordu... Hemşire benim onlara müdahale etme-
mi de istemedi, kendileri yollarını bulsunlar diye.  
Ve o esnada annem geldi, arkadaşlarım geldi. Ben 
öylece yatıyordum. Annelik, o an başlıyor aslında. 
Anne olduğun an, bedeninin üzerinde senden baş-
ka canlıların tasarrufunun olduğunu fark ettiğin an 
yani aslında. Bence en karmaşık duygulardan biri 
buydu. Bu beden benim midir, değilse kimindir hi-
kayesi. Aslında o kadar net bir cevabı yok bunun, 
o anda ya da karnına düştükleri anda.  Zaten se-
nin kontrolün dışında bir sürü şey oluyor bedenin-
de. Bulantılar gibi... Sonra görünür oluyorlar ve yine 
tamamen senin kontrolün dışında; senin sosyal ha-
yatının, senin günlük yaşantının, gündelik hayat or-
ganizasyonunun dışında bir programları var ve şak 
diye emmek istiyorlar. 

H: Ben de hamilelikte, Azade’nin bedenimin için-
de olmasından, onun üzerinde ciddi anlamda hat-
ta benden daha fazla söz sahibi olmasından dola-
yı bunu hissetmiştim;  ama bir de başka insanların 
bedenimle ilişkisinde de değişiklikler yaşamıştım. 
Hani birine sarıldığında sarıldığın kişinin sırtına 

koluna dokunursun, yanağına dokunursun, en faz-
la eline dokunursun ama karnına dokunmazsın. Ha-
milelik süresinde gelen geçenin karnıma dokunma-
sından çok rahatsız olacağımı zannediyordum. Me-
ğer hiç rahatsız olmayacakmışım

F: Başka bir şey oluyor o artık. 

H: Evet, daha önceki bedenimden başka bir şey, tam 
olarak benim olmayan, sınırları biraz daha belir-
siz bir şey. Ama zaten sonrasında bebeğin bedeniy-
le kurduğun ilişki de çok teklifsiz; yani onun benim 
üzerimde ciddi bir tasarrufu var ama ben de onun 
bedenine istediğimi yapabiliyorum. Poposunu sili-
yorum, yıkıyorum, öpüyorum, sarılıyorum, sıkıyo-
rum ve hiç birinde bir söz hakkı yok aslında. İki be-
denin arasındaki sınırlar kayboluyor sanki.

F: Evet, aslında hepimiz dünyaya bedenlerin sınırla-
rının belirsiz olduğu böyle bir deneyimle geliyoruz. 
Sosyalleşmek, bu sınırları öğrenmek galiba.

H: Hatta inşa etmek o sınırları... Beden algımızın 
çok belli biçimlerle sabitlenmesi.
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F: Halbuki o ilk emzirme anından sonra göğüslerin 
senin için başka bir şeye dönüşüyor. Hiçbir şekil-
de cinsellikle alakası kalmıyor anlamında söylemiyo-
rum ama bebeğe ilişkin daha karmaşık şeyler oluyor. 
Kolay kolay adlandırılacak bir şey değil.

H: Acayip bir şey. Bir de emzirme ciddi şekilde haz 
veriyor tamam, ama bazen de eziyet gibi oluyor; hani 
çok canın yanıyor, bıkıyorsun, süt gelmiyor... O sü-
reç içinde de devamlı başkaları memelerine müdaha-
le ediyor. Biri geliyor sıkıyor, biri krem sürüyor. Na-
sıl emzireceğini göstermeye çalışıyorlar. Süt sağılıyor. 
O pompa aleti zaten hepten acayip. Eskiden kurmuş 
olduğun ilişkiyi değiştirecek çok şey var aslında.

F: Yani memeler bedeninin bir parçası ve hatta este-
tize edilmiş bir parçası olmaktan öteye geçiyor. Onu 
yaşamak anne için şok edici bir şey. Önemli bir sü-
reç. Aslında bir yandan özgürleştirici bir tarafı da 
var. Memelerini sadece cinsel objeler olarak hisset-
memeni de sağlıyor; iyi bir tarafı da var yani. 

H: Evet kesinlikle, insanın kolu bacağı gibi oluyor. 
Normalleşiyor.

F: Bir taraftan da çok kontrol edilen bir alan tabii. 
Çok doğal yaşanmıyor.  Örtünün altında bile olsa 
sokakta emzirmek çok yeni bir şey sanki. 

H: Ben daha hiç sokakta emziren bir kadın görme-
dim, kendimden başka.

F: Evet, ben de görmedim. Ben ilk üç ay neredeyse 
yirmi dört saat emziriyordum iki bebeği. Sokakta ol-
duğum zaman sağıp biberonla veriyordum. Ama em-
zirmek zorunda kaldığım zamanlar da oldu. O kadar 
doğaldı ki. O an, onu yapmamam gerektiğini düşün-
müyordum bile. Çocuk emmek istiyor, emzirecek-
sin başka çaresi yok. Ama tabii sürekli kafanda etraf-
tan ne diyorlar, ne yapıyorlar meselesi var. Bu genel 
olarak kadın bedeni ve mekân ilişkisiyle de alakalı 
bir şey. Çok rahat bir şekilde emziremiyorsak bunun 
önünde birçok engel var. Giyim tarzımız, şehrin ona 
göre tasarlanmamış olması. Oturacak bir yer yok, bir 
gölge yok. Sonra sokağa çıkma disiplini, sokakta ya-
pılacak şeyler. Yani her ne kadar dünyanın özgürleş-
tiği düşünülse de bir sürü kontrol mekanizması var.  
Mesela kıyafetinin bozulmasını istemiyorsun. Sütün 
akmasını istemiyorsun, üzerinde leke bırakmasını is-
temiyorsun, sürekli bir örtü veya şalla gezmek iste-

miyorsun belki. O kurallara uymaya çalışırsan emzi-
remiyorsun. Uymazsan da rahatsız ediliyorsun. Ba-
zen gerçekten de yapamıyorsun, emzirme şansın ol-
muyor.  Zaten, sokağa çıkarken giydiklerimiz hiçbir 
zaman emzirmeye uygun olmuyor. Emzirmeye uy-
gun kıyafetleri özel olarak alman gerekiyor.

H: Onlar da hem zor bulunuyorlar hem de pahalılar. 

F: Hayattaki her şey emzirmenin arızi bir durum ol-
duğunu sana söylüyor sürekli. 

H: Halbuki o hiç de arızi bir durum değil düşün-
düğünde. Kadınların önemli bir kısmı hayatlarının  
2-3 senesini emzirerek geçiriyorlar. 

F: Yani kıyafet üreticisi olarak onu satsan o da gider.

H: Ama mesele o değil ki. Mesele zaten kadınların 
sokağa çıkmasının gerekli görülmemesi hatta isten-
memesi. Hele de anne olan kadınların. Belediye, şir-
ketler, kocalar, akrabalar elele bunu engellemeye uğ-
raşıyorlar sanki. 

F: Yani bu kontrol en modernleştik dediğimiz nok-
tada bile, hatta tam o noktada daha çok yaşanıyor 
sanki. İş dünyasında, alışveriş merkezlerinde, hiçbir 
yerde bebekli kadının olabileceği gerçek bir yer yok.  
Hani o, modernliğin, kapitalizmin filan merkezi 
olan yerler o kontrolü daha çok yapıyorlar.  Yani ge-
leneksel, kapalı filan dediğimiz homososyal ortamlar 
kadının emzirmesi için daha rahat.
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H: Bir de cinsellikle ilişkili olması meselesinde ki-
min baktığı ve ne gördüğü de önemli aslında. Bi-
zim yaşadığımız hazdan farklı olarak bir de o tara-
fı var ve ben onu bilmiyorum; bir erkek, emziren 
bir kadın memesine baktığında ne görür? Rahatsız 
edici bir şey görüyor olabilir; neredeyse fetişleştiri-
len o cinsel obje bir veletin karnını doyurmaya yarı-
yor. Son derece banal bir işlevi var. Kadınların bakı-
şıysa bambaşka. Bir blogda okumuştum. Yazan ka-
dın, genç bir kadının hiç olmadığı bir köye gitmiş. 
Yaşlı teyzeler bunun emzirdiğini görünce çok heye-
canlanmışlar. Çağırmışlar ‘bir daha emzirsene’ diye. 
Karşısına geçip seyretmişler, bir kısmı ağlamış hat-
ta. Bir yandan da emzirme gençlik, doğurganlık çağ-
rışımları yapıyor; kadınlara kendi aldıkları zevki ha-
tırlatıyor galiba.

F: Çok ilginç. Benim teyzem de ben bebekleri em-
zirirken özellikle gelip bakıyordu. Üstüm örtülüy-
se bile açıp bakıyordu, nasıl alıyor diye. O anı gör-
mek istiyordu.

H: Benim de dişçim yapıyor öyle.  

F: Güzel bir duygu olduğu kesin. Ben önceden pek 
hoşlanmazdım emziren kadın görüntüsünden. Ben 
çocuk doğurursam kimsenin yanında emzirmem 
derdim.

H: Ben de öyle düşünürdüm.

F: Demek ki ondan önceki ve sonraki beden algısı 
o kadar farklı. Şimdi benim de hoşuma gidiyor bak-
mak. Kendi yaşadıklarımı hatırlıyorum, kendi be-
beklerimi. Bazen gözümü kapatıp, gözümün önüne 
getiriyorum. Ebru böyle ellerini de yumruk yapardı, 
acayip zevk alırdı. Rana da hızlı hızlı, sabırsızca, bir 
şey kaçıyormuş gibi emerdi. 

H: Azade bir eliyle de tutuyor göğsümü, çok hoşu-
ma gidiyor. 

F: Ben on dört aylık olduklarında bebekleri emzir-
meyi bırakırken iki nedeni vardı. Biri kolay bıraka-
lım diyeydi. Yani iki yaşına kadar emen bir çocuk 
bıraktıktan sonra da emmek isteyebiliyor, bu gerili-
mi yaşamak istemedim. İkincisi, hatırlamasınlar is-
tedim. Sanki bebek insana dönüştükten, çocuğa dö-
nüştükten sonra daha çok, sadece haz almak için ya-
pacaktı. O son zamanlarda, emiyor mu oynuyor mu 

bilmiyorsun. Benimle oynamalarını istemedim ben. 
Bir an evvel normalleşelim, yeterince içli dışlı olduk 
diye düşünmüştüm. Aslında normalleşmek tekrar 
bedenimin kendi tasarrufumda olması sanırım; aldı-
ğım zevkle, görmek istediğim şekliyle. Gerçi hiçbir 
zaman eskisi gibi gözükmüyor ama...

H: Anne olma sürecinde yaşananlar, bütün halinde 
çok acayip bir şey zaten. Bütün o hamilelik, doğum 
öncesi ve sonrası. İnsanın beden algısı yerle bir olu-
yor. Belki kendiliğinden, bir anda emzirmeye baş-
lıyor olsan daha dikkate değer bir şey olurdu. Ama 
bütün bu hikâyenin içerisinde yaşananlar pek de şa-
şırtmıyor insanı; içimden insan çıktıktan sonra göğ-
sümden süt gelmiş nedir yani.

F: Değil mi? Ondan aldığım haz cinsellikmiş, kut-
salmış, annelikmiş ne önemi var. Her şey o kadar 
çok ve o kadar çabuk dönüşüyor ki aslında en sıkın-
tı verici olan, insanların bunların üzerine sürekli bir 
şeyler söyleyip kontrol mekanizmaları kurmaya ça-
lışmaları. Aslında bedenindeki o değişikliğin toplum 
da çok farkında. Sürekli oradan umulmayan bir şey 
çıkmaması için onu hizada tutmaya çalışıyorlar. Ben 
buna çok direndim baştan itibaren. İşte çocuğa mu-
amelen, giydirmen, emzirmen, emzirme sıklığın, ne 
giydiğin, nerede emzirdiğin, ne yaptığın hepsi kont-
rol edilmeye çalışılıyor. Çünkü bariz bir değişim var, 
bir dönüşüm var, iç devrim var. İşin sonunda tehli-
keli bir şey çıkmasın diye, herkes seninle uğraşıyor.

H: Evet, insanın duygu dünyasının, kendini algı-
layışının değiştiği, toplumsal düzen açısından çok 
tehlikeli bir süreç. Kadının ‘heeyt’ diyebileceği bir 
süreç.

F: İşte bir taraftan kutsallaştırmak, bir taraftan cin-
sellik gibi görüp kontrol altına almak, bir taraftan 
hiçbir şekilde cinsellik olmadığını varsaymak, hep-
si bu tehlikeyi savuşturmaya yarıyor sanki. Kadının 
emzirmesini de cinsellikle eş görmesek, hatta ke-
sinlikle cinsellik değil desek bile, onu da cinselliği 
kontrol ettiğimiz gibi kontrol ediyoruz. 

Notlar:

1. Haber için; http://www.007b.com/breastfee-
ding_sexual.php
2. Sigmund Freud, Cinsellik Üzerine, Payel Yayın-
ları, İstanbul: 2006, s. 90. 
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Ben hayata dair bütün sorunları omuzların-
da taşıdığını sanan küçük bir kız çocuğuyken 
kafamdaki sorulara cevap bulma yolunun 
kendimi saf bir zihin olarak kurmaktan geç-
tiğini düşünürdüm. Yaşıtlarımın çoğu ileride 
nasıl bir yaşamları olacağı hayallerinde fark-
lı modellerde gelinlikler ve boy boy çocuk-
lar ve “belki bir de kariyer” görürken, bunla-
rı reddeden benim için hayal, bir odada dü-
şünmeye ve okumaya zaman bulacağım bir 
hayatı kurabilmekti. Saf zihin olmanın soru-
larıma cevap bulmanın yolu olmadığını, zih-
nin öyle bedenden ayrı düşünülemeyeceğini 
ve bedenimi görmenin önemini feminist ol-
duğumda sorgulamaya başladım. Bunun ne 
kadar değerli olduğunu ise bir sosyolog ola-
rak spor ve egzersizi incelemeye başladığım-
da açıklıkla fark ettim.

Sonrasında aerobik yapan kadınlarla yap-
tığım çalışmada biz feministlerin bu alanı, 
böylesi önemli bir alanı nasıl da görmezden 
geldiğine şaşırdım. Şöyle bir soru dolanmaya 
başladı kafamda:
Türkiye’de gündelik yaşam içinde, özellikle 
kadınların –artık neredeyse her sınıftan ka-
dının- gündelik yaşamı içinde gün geçtikçe 
daha çok yer kaplayan bir etkinliğin bugü-
ne kadar feministlerin gündeminde neredey-
se hiç yer etmemiş olmasının tuhaflığını na-
sıl açıklayabiliriz?

Bugüne dek, en azından Türkiye’de, kadın bede-
nine ilişkin feministlerin söyledikleri daha çok be-
denin üzerinde erkek iktidarın nasıl icra edildiğini 
açıklamaya yönelik oldu. Fiziksel ve cinsel şiddetle 
bedenin nasıl baskılandığı üzerine -elbette görünür 
ve sancılı olması itibarıyla bunu hak eden- konular 
gündemi kaplarken, daha görünmez olan beden pra-
tikleri ise halen cılız bir sesle tartışılıyor. Oysa be-
deni kadınların güçlenmesine yönelik bir alan ola-
rak tartışmak önemli. Bedenin merkezde olduğu bir 
etkinlik olarak egzersiz ise, kadınların bedenleri yo-
luyla güçlenmesinde bize önemli olanaklar sunabile-
cek bir alan.

Bunun için kadınların egzersiz alanında nelerle kar-
şılaştıklarına ilişkin sorular sormak önemli bir baş-
langıç noktası. Fakat bir diğer önemli nokta sorula-
rı bu yazının konu edindiği boyutları da içerecek şe-
kilde sormak. Bu bağlamda öncelikle eylemin ken-
disine yüklenen anlamların kişiye göre değişebilece-
ğini ve hatta kişinin kendi anlamlandırma süreçle-
ri içinde çatışmaların ve farklı yanların olabileceğini 
kabul etmek gerekli. 

Egzersizin kadınların hayatında nasıl bir anlama sa-
hip olduğunun cevabı karmaşık bir soru, tıpkı ka-
dınların birçok başka etkinliğinde olduğu gibi. An-
cak egzersiz çoğunlukla sadece bir yönüyle; iktida-
rı nasıl yeniden ürettiğine yönelik sorularla anlaşıl-
maya çalışılmış bir alan. Batı’da durum her geçen 
gün değişirken, Türkiye’de egzersiz feministler tara-
fından halen kadın bedeni üzerinde baskı kurucu et-
kinliklerden biri olarak ele alınıyor: Zayıflık tiranlı-
ğının, toplumsal olarak tanımlı ideal kadın bedeni-
ne ulaşmaya yönelik düzenlemelerin bir parçası ola-

EGZERSİZ1

İlknur Hacısoftaoğlu

FEMİNİST
BİR MESELE
OLARAK

Zayıflamak amaçlı yapılıyor 
olsa bile egzersiz kadının, 
ona toplumun diğer 
alanlarında tanınan şartlı 
özgürlük alanlarından farklı 
olarak, sadece kendisine ait 
bir zamanı yaşayabilmesine 
olanak sunduğu için 
önemsenmeli.
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rak görülüyor. Evet meselenin bir yönü bu. Fakat 
suya kafamızı daldırıp daha yakından baktığımızda 
görmediklerimizi görebiliriz. 

Her şeyden önce kadın bedenin hareketsizlik, zarif-
lik ve incinebilirlik üzerinden kurulduğu bir top-
lumda, bedensel harekete ve bedensel güçlenmeye 
dayalı bir etkinlikte bulunmak, başlı başına eril ik-
tidarı, bedenler üzerindeki ataerkil kontrolü sarsma 
potansiyeline sahip. Kadınların bedenlerinin nasıl 
hareketsizlik üzerinden kurulduğunu açıklamaya ça-
lışan Young’a (1979) göre görece az antrenmanlı bir 
erkek bile bedenini daha rahat kullanırken, onu ha-
reket ettirmeye de daha hazır. Kadınlarsa, çocukluk-
larından itibaren elbiselerini kirletmemeleri, eskit-
memeleri, tehlikeden uzak durmaları, “doğru düz-
gün” oturma ve yürümeleri konusunda uyarılırken, 
bir yandan da beden hareketlerini denetlemek zo-
runda bırakılıyor. Dolayısıyla kadınların fiziksel ola-
rak güçlü hissetmeleri bile toplumsal normların dı-
şında bir tavır sergilemek anlamına geliyor. Bu bağ-
lamda, Theberge’e (1985: 202) göre, toplumsal cin-
siyet stereotiplerini sarsıyor görünmese de, egzersiz, 
kadınları bedenlerini “güçlü” olarak deneyimlemele-
ri yönünde cesaretlendiriyor. 

Bugün tüketim kültürünün ve orta sınıf yaşantısının 
tapınaklarından biri gibi görünen fiziksel uygunluk 
(fitness) merkezlerindeki kadınların deneyimlerine 
yakından bakmak dahi, burayı nasıl güçlendirici bir 
alana dönüştürebileceğimize ilişkin ipuçlarını bize 
gösterebilir. Zayıflamak amaçlı yapılıyor olsa bile eg-
zersiz kadının, ona toplumun diğer alanlarında tanı-
nan şartlı özgürlük alanlarından farklı olarak, sade-
ce kendisine ait bir zamanı yaşayabilmesine olanak 
sunduğu için önemsenmeli. Zira Virginia Woolf ’un 
da dediği gibi kadın için kendine ait bir zamana sa-
hip olmak bir ayrıcalık. Bakım etiği üzerinden zama-
nını başkalarına karşı görevleri ile tanımlamak duru-
munda kalan kadınların sadece kendileri için yap-
tıkları etkinlikler o kadar az ki. Bunların da birço-
ğunu suçlulukla ve savunma halinde yapıyorlar. Oy-
saki Türkiye’de egzersiz yapan kadınlar üzerine yap-
tığım bir çalışmada bizzat kadınlar egzersizi kendile-
ri için bir şey yapmak olarak tanımlıyorlar. Aynı ta-
nımlama Canan Koca’nın yaptığı çalışmanın bulgu-
larında da yer alıyor2. Çeşitli kuramsal çalışmalar ya-
nında, bu bilginin kadınlar tarafından da dile getiril-
mesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

Kendine ait bir zaman yaratmanın dışında, egzersizin 
kadınlar için güçlendirici boyutlarından bir diğeri de 
kadınların bir arada olacağı bir alan sunması. Bu bo-
yut erkek ve kadınların bir arada olduğu etkinlikler-
den ziyade, sadece kadınlardan oluşan egzersiz grup-
larında daha çok öne çıkıyor. Brabazon’un (2002) ça-
lışmasında ortaya koyduğu gibi egzersiz alanı kadın-
lar için birbirleriyle etkileşime girerek bir topluluk 
inşa edebilecekleri bir alan olabilir. Topluluk inşa-
sı alanlarından biri olarak egzersiz, kadınların dene-
yimlerini paylaşabilecekleri, yalnız olmadıklarını gö-
rebilecekleri bir ortam sunabilir. Hem kadın erkek 
birlikte hem de sadece kadınlardan oluşan aerobik 
sınıflarında yaptığım yukarıda bahsi geçen çalışma-
da, sadece kadınlardan oluşan gruplarda bulunan ka-
dınların daha yakın ilişkilere sahip olduklarını gözle-
dim. Erkeklerin olmadığı bu ortamda kadınlar egzer-
siz esnasında ve aralarda sıklıkla kendilerinden bah-
sediyor, sohbet ediyorlardı. Oldukça rahatlardı ve sa-
dece egzersizle değil birbirleriyle de ilgiliydiler. Fa-
kat kadın erkek birlikte egzersiz yapılan ortamlarda 
kadınlar, aralarda sadece zaten tanıdıkları arkadaş-
larıyla sohbet ederken egzersiz esnasında neredeyse 
hiç konuşmuyorlardı. Bu bağlamda salonlarda ayna-
nın kullanım biçimi de bu söylediklerimi destekleyi-
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ci nitelikte. Sadece kadınların egzersiz yaptığı ayna-
lı salonlarda, kadınlar aynalardan çok birbirleriyle il-
gili görünürken, kadın ve erkeklerin birlikte olduğu 
grupta aerobik yapanlar, egzersiz esnasında neredeyse 
tamamen aynalara odaklanıyorlar. Egzersiz alanında 
feministlerin yaptığı çalışmalara göre aynalar kişinin 
nasıl göründüğünü kontrol etmesinde önemli ve bu 
süreç çoğu zaman öz-nesneleştirmenin sebeplerinden 
biri olarak açıklanıyor (Haravon, 2002). 

Konuyla ilgili çarpıcı olduğunu düşündüğüm bir 
başka örnekle devam etmek istiyorum. Yaptığımız 
bir görüşmede, kadınlara özel bir spor merkezinin 
yöneticisi, egzersiz yapmaya gelen kadınlardan biri-
nin kocasının merkeze geldiğini aktarıyor. Merke-
zi “basan” kocanın yöneticiye söyledikleri oldukça 
manidar: “Karım buraya geleli asi oldu, gelmesini iste-
miyorum artık”. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz 
ki; özellikle sadece kadınlardan oluşan egzersiz grup-
larındaki kadınların rahatlığı, kurdukları yakın iliş-
kiler ve paylaştıkları sohbetler kadınların kendileri-
ni daha iyi hissetmelerini, ilişki kurmalarını sağlı-
yor. Bu kadınlar deneyimlerini paylaşmanın gücüy-
le farklılaşıyorlar. Kadınların kocalarını, sevgilileri-
ni kızdıran şey bizi sadece sevindirmemeli aynı za-
manda bu alana yönelik ilgimizi harekete geçirmeli.

Kadınları güçlendirici bir etkinlik olarak kurulan 
egzersizin önemli yanlarından bir diğeri, belki de en 
önemlisi, kadınların bedenlerinin güçlenmesi. Fizik-
sel bir aktiviteye katılım, kadınlara kendi bedenleri-
ni kontrol edebildikleri duygusunu vermeye ve ka-
dınların bedenlerinin sınırlarını keşfetmelerine yö-
nelik değerli bir adım. Koca’ya (2009) göre, toplum-
sal cinsiyete yönelik önyargılar ve bu önyargılara da-
yalı cinsiyetçi davranışlar çoğunlukla kadın bede-
ninin güçsüzlüğü üzerinden yürüdüğü için, egzer-
siz yoluyla kadınların kendi bedenlerini tanımaları 
ve bedensel potansiyellerini fark etmeleri, bir deği-
şim yaratmanın olanaklarından biri. Bacaklarımızın 
kaslarını hissedeceğimiz güçlü adımlarla yürüyebil-
mek, kollarımızı korkmadan açmak, zıplamak, sıç-
ramak ve daha birçok şey… Bunlar bizim öğrenme-
mizin engellendiği fakat egzersiz alanının bize sun-
duğu beden deneyimlerimiz. 

Feministlerin bu alana ilişkin politika üretmesinin 
öneminin anlaşılabileceği bir başka boyut da, femi-
nist olmakla bedene bakışımız arasındaki ilişkiyi so-
runsallaştıran diğer başka çalışmalarda ortaya çıkı-

yor. Araştırmaların bulguları doğrudan feminist-
ler alana müdahele etmese bile egzersize katılan bir 
feminist olmanın alana ve bedene bakışta farklılık-
lar yarattığını açığa çıkarıyor. Bu çalışmalar, kadın-
ların feminist düşüncelere olan yakınlıkları ve be-
denleri ile kurduğu ilişkinin bağlantılı olduğunu, 
yakınlıkları arttıkça kadınların bedenlerine ilişkin 
düşüncelerinin ve güvenlerinin arttığını ortaya ko-
yuyor. Yani kadınlar feminist yaklaşımları ne kadar 
çok benimserlerse, kendilerini bedensel görünümle-
rine göre değerlendirmekten o kadar çok uzaklaşı-
yorlar (Affleck 1999; Dionne v.d 1995; Martz v.d. 
1995; Zone 1998). 

Buraya kadar hâlihazırda varolan egzersiz ortamla-
rında güçlendirici yanların neler olduğunu tartışma-
ya çalıştım. Fakat bunun bir adım ötesinde egzersiz 
alanlarını feminist bir alana dönüştürmeyi hedefle-
yen çalışmalardan da bahsetmek gerek. Ben bu ça-
lışmaların egzersiz alanını feministleştirmede bize 
yeni yollar açtığını düşünüyorum. Bu çabalar doğ-
rultusunda, Batı’da, bir yandan feministler tarafın-
dan oluşturulan fiziksel aktivite ortamlarının sayısı 
artarken, bir yandan da farklı egzersiz türlerine yö-
nelik araştırmalar yapılıyor. Örneğin wen-do gibi sa-
vunma sanatlarıyla kadının bedeni, gündelik yaşam-
da karşılaştığı şiddete karşı bir savunma aracı ola-
rak güçlendiriliyor. Aslında bu sporla yapılmaya ça-
lışılan, güçsüz olduğumuza ilişkin yargılarımızı kır-
mamızı sağlamak ve saldırıya uğradığımızda erkekler 
karşısında zaten güçsüz olduğumuza ilişkin düşün-
cemizi yok etmek. Diğer bir deyişle sadece beden-
sel değil psikolojik değişim de hedefleyen wen-do ile 
kadınlar kendi güçlerinin ve beden sınırlarının far-
kına varıyor3. 

Bir yandan da daha geleneksel egzersiz alanlarında 
artan sayıda feminist eğitmen iktidarın dilini kır-
maya çalışıyor ve egzersizi güçlendirici bir etkin-
lik olarak tekrar kurmanın yollarını arıyor. Hara-
von (2002) ve Markula (1995) feminist spor araş-
tırmacısı ya da çalıştırıcıların, egzersiz yapan kadın-
lara oranla daha güçlü konumları itibarıyla sahip ol-
dukları iktidarın, alanı dönüştürmeye yönelik na-
sıl kullanabileceğini tartışıyor. Haravon (2002) ae-
robik sınıflarına katılan 10 feminist kadınla yaptı-
ğı çalışmasında, daha çok kadını aerobiğe çekmeye 
yönelik çeşitli stratejiler belirlemeye çalışıyor. Çalış-
ma sonucunda sunduğu önerilerden birinde söyledi-
ği gibi egzersiz yapan kadınların çalıştırıcılar tarafın-
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dan bedenlerini tanımak üzere motive edilmesi bu 
stratejilerden biri.

Haravon ve Markula feminist egzersiz alanlarının 
kurulması için çeşitli öneriler de sunuyor. Sınıf or-
tamlarının kadınların karşılıklı etkileşimine açık bir 
biçimde halka halinde düzenlenmesi, aynaların nes-
neleştirmenin önemli bir aracı olduğu için kaldırıl-
ması bu önerilerden bazıları. Ayrıca eğitmenin bü-
tün sınıfın önünde ve mesafe koyarak ayrı bir yerde 
yer aldığı geleneksel egzersiz sınıflarından farklı ola-
rak, eğitmenin katılımcı kadınlarla yan yana olduğu 
sınıflar oluşturmak, hem kadınların etkileşim kur-
masına hem de eğitmen ile kadınlar arasındaki ikti-
darın kırılmasına, böylece egzersizin birlikte katılı-
nan bir etkinliğe çevrilmesine olanak sağlıyor.

Bütün bunlar bağlamında bir gerçeğe, yani egzersi-
zin kadınlar için güçlendirici mi yoksa baskıcı mı ol-
duğuna dair kesin bir gerçeğe ulaşabilir miyiz? Yoksa 
yapmamız gereken Ramazanoğlu’nun (1989) da de-
diği gibi kadınların çelişkili deneyimlerinin varlığını 
kabul etmek ve tek bir gerçekten söz edemeyeceği-
mize ikna olmak mıdır? Bunun için kadınların gün-
delik yaşamlarına ilişkin daha çok eyleme daha ya-
kından bakmak elzem; Foucault’nun dediği gibi, ik-
tidar ve direnişin aynı anda, her yerde olduğunu ak-
lımızda tutarak.

Notlar
1. Sevgili Canan (Koca)’a metne desteği ve katkıla-
rından dolayı teşekkür ederim.
2. İlknur Hacısoftaoğlu, Fiziksel Etkinliklerin Ka-
dınların Bedenlerinin ve Toplumsal Kimliklerinin 
Yapılanmasındaki İşlevi, yayınlanmamış yüksek li-
sans tezi; Canan Koca, Hülya Aşçı, Nefise Bulgu, 

Türkiye’de Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılımları-
nın Toplumsal Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Ekseninde 
Analizi: Fiziksel Aktiviteye Katılım Kadının Toplum-
sal Konumunu Güçlendirici Bir Etkiye Sahip Olabi-
lir mi?
3. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de de wen-do yeni 
yeni tanınmaya başlıyor.
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İnsan ne zaman eşyalarla ağaçla kuşla böcekle ko-
nuşmaya başlar? İnsan ne zaman insanla konuşmak-
tan vazgeçer? Vazgeçmek ne zaman inadına tutun-
mak olur vazgeçtiğine? Ne zaman dili tutulur insa-
nın? Neden değil, ne zaman? Nedenler vazgeçişleri-
mizden öncedir çoğu zaman. Nedenleri biliriz, anla-
rız, bekleriz, sonuçlarına engel olmaya çalışırız, gü-
cümüz yetmez; gücümüz güç değildir çünkü bizim, 
güçlülerin dillerini bilmeyiz. Söz içimizde dolanmaya 
başladığında, içimizde büyüyüp fiilini, sıfatını yerli 
yerine koyduğunda sese dönüşmeye sabırsızlandığın-
da, gözümüzün ışığı, tenimizin sıcağı, sesimizin cıvıl-
tısı sözü alır sevdiğimizin kulağına, tenine, sesine gö-
türür. Ne zamandır, sözlerimiz, içimizden sesle, harf-
le çıkmaya çalıştığında, zalimlerin aletleri, elektrikli, 
uzaktan kumandalı kulakları soluklarını bile tutma-
dan, duyacağımıza bileceğimize aldırmadan ağzımıza 
yapışıyor kara örümcekler gibi. Soluksuz bırakmala-
rına alışkınız oysa, boyunlarımıza basmalarına, yara 
bereler bırakmalarına bedenlerimizde, güneşsiz, ışık-
sız, sevdiklerimize hasret bırakmalarına, koca koca 
kürsülerine, yasalarına, temayüllerine, hassasiyetleri-
ne alışkınız da buna alışamadık, yolunu bulamadık 
harflerimize, seslerimize bu kara zalimlerin gözleri-
nin, kulaklarının değmesine, değdikleri yerdeki ışı-
ğı, rengi silip süpürmelerine; hırsız kulaklarının içi-
mizde bıraktığı donumuzu görmüşler gibi çırılçıplak 
bırakılma hissine alışamadık. Alışmayalım, kaçalım, 
kulaklarının gözlerinin ulaşamayacağı dünyalar ku-
ralım, arasınlar, bulamasınlar sözlerimizi, fikirlerimi-
zi, sevdalarımızı, kitaplarımızı; yorganlarımızın ara-
sındaki lavanta torbalarında saklayabilecek kadar kü-
çültelim; tavan aralarında sandıklar olacak kadar bü-
yütelim; köklerini yeryüzünün en derin sularını ara-
yıp bulsunlar ve büyüsünler diye en derinlere uzata-
bilecekleri topraklara salalım, ağaç olsunlar. Bulama-
sınlar bizi, bulup da ayıramasınlar. 

Ben, çok çok yıllar önce şimdi hatırlamadığım bir 
yerde ve bir zamanda bir kadın tanımıştım. Ne za-

mandı hiç bilmiyorum, sanki hep vardı, hep benim-
leydi, öncesi vardı sadece sonrası yok. Aklı, inancı, 
coşkusu, hiç istemediği, seçmediği ün’ü, çevresindeki 
bir sürü insan, sevgi, saygı, hayranlık, gülen gözleri, 
aydınlığı, o bembeyazlığı değil, en çok o “çocuk”luğu 
geldi sardı beni. Hiç tanımadığınız bir çocuk gelip 
elinizi tutuverdiğinde sıkı sıkı içinize dolan, o elciği 
sıkı sıkı kavramak isteği var ya, o anda beni onun an-
nesi yaptı sanki…  Bütün dünyayı kurtarmaya kalk-
mış o kocaman aklın ve kalbin sakladığı, çarşıda kay-
bolmuş ama daha korkmaya başlamadan önce etrafı-
na şaşkın ve merakla bakan bir çocuk gibi geldi uzak-
tan ona bakan gözlerimi buldu ve elini uzattı bana 
tut diye. Kendi kendime icat ettiğim ve aramızda bü-
yüttüğüm bu “annelik” hissi, o kadınla aramda daha 
baştan acı çekmeye teşne bir bağı hiç kopmamaca-
sına bağladı... Endamının yanında ufacık kaldığım 
o kadını, sonra ne zaman sarsam sarmalasam, koy-
numa sığıvermek için ufacık bir kız çocuğuna nasıl 
dönüşüverdiğini anlatamam; çünkü bu aramızda ses-
siz bir oyun gibidir, söze gelmeyen; anası kızı oyunu. 
Ona hep akıllar verdim, kızlarının akıllarına ihtiyacı 
olduğuna inanan bütün anneler gibi; kızlarıyla eşit-
lenmek için rakı sofralarında karşılıklı oturan, kızla-
rıyla rakı sofralarında dertleşen has babalar gibi. Biz 
iki kadındık, anası kızı, şarap içerdik. Denize kar-
şı, evimdeki büfeye karşı ama hep birbirimize, sev-
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gimize, aramızdaki o dokunul-a-maz bağın şerefine. 
Kalabalıklardan kaçar, babaların yatmasını bekleyen 
analar kızlar gibi geceleri bir divana oturur şarabımı-
zı açar, hayatın hiç ulaşamadığı o yerde dertleşirdik. 
İki kadın gibi, dünyayı ve hele de memleketini çok 
seven ve memleketinin en güzel günlerine inanan iki 
kadın gibi; memleket hiç umurunda olmayan, “ne 
yapacağız bu adamlarla” sorusunun cevabını bulaca-
ğını, bulup da mutlu olacağını sanan iki salaklaşmış 
kadın gibi; dedikodunun o hiçbir şeye değişilmez suç 
ortaklığının hazzını yaşatan sihrinde, birbirinin bü-
yüsünü büyüten kadınlar gibi… Konuşurduk, ko-
nuşurduk, konuşurduk sabahlara kadar. Hiç bileme-
dim, o akıllar, konuşarak bulduğumuz o sonuçlar, 
çözdüğümüzü sandığımız düğümler, bütün o masu-
miyetimiz, başımıza örülen çorapların örücülerinin 
akıllarına galip gelebilir miydi? Bir masumun hayatı-
nın, bir zalimin elinde oyuncak olmasının önüne ge-
çebilecek bir söz var mıdır? Bu sözü biz mi bulama-
dık? Zalimlerin sözle işi var mıdır? Varmış, bilmez-
dim; zalimlerin sözümüzü, sesimizi alıp bizi birbi-
rimizden ayırabileceğini bilmezdim. Zalimlerin se-
simizin, tenimizin, nefesimizin, kokumuzun arasına 
hapislerle, duvarlarla gireceğini bilirdim de,  sözümü 
içime hapsedebileceklerini, oralarda içimde dolanıp 
durup tam sesim olacak ve o’na ulaşacakken, zalimle-
rin eline geçmesin diye ehlileşmeye kalkacağını bile-
mezdim. O divanın hayalinin bile arasına bir yerler-
de bir adamın girme ihtimalinin dilimi nasıl tutabi-
leceğini bilemezdim. Bunun, bir büyük şairin dedi-
ği gibi, “donumuzu ellere göstermek...” olduğunu bi-
lirdim ama. Susmak, bazen sözün haysiyetini ele ver-
memenin, onu teslim etmemenin tek yoludur. Sus-
tuk; konuştuğumuzda da yaptığımız hep bir gün o 
divanda yine anası kızı olacağımıza inandığımızı bir-
birimize sezdirmek için ettiğimiz lakırdıdan ibaret. 

Dilsiz oldum, bütün dilsizler gibi için için konuş-
maya başladım O’nunla. Sonra, analığın, haklılı-
ğı kendisinden menkul ama tabiatından haklı, bü-
yütme, koruyup kollama, dokunma, koklama arzu-
sunu elimden almaya kalkışan zalimlere inat, kızı-
mın varlığını geri aldım. Bir ağaç diktim, bu dün-
yadan kaçıp başka bir dünya umduğum, başka bir 
dünya sandığım bahçeme. O’nu bir limon ağacın-
da sakladım. Limon ağacını ona sakladım, kimsele-
rin büyüyeceğine hele meyve vereceğine hiç inanma-
dığı bu dağlı bahçede, ona benzeyen en çok o olan 
ağaç limon olabilirdi. O’nu öyle, ilk gördüğüm an-
daki gibi minik bir fidanken buldum, işte o dedim. 
O’nu bulduğumu ona bile söylemedim önce. En 
kuytu en az rüzgâr alan en az sarsılacağı arka duvarın 

önüne diktim. Ama zordu, soğuktu, o fidan ılık, ha-
fif rüzgârlara alışıktı, yalnızdı orada. Yanına, yalnız 
kalmasın diye, komşuların sonradan görüp “Avrupa 
ağacı bunlar...” dedikleri limon çamları diktim. Biri 
limonuma çok yakın, ikisi biraz daha uzak. Ayrık ot-
larını paylaştılar. Dibini saran ayrık otlarının tümü-
nü koparmadım, yabani otlarını temizlemedim pek. 
Bilirim o bütün yabanilerle, ayrıklarla yarenlik etme-
den soluk alamaz. İki dalcıktı iki sene önce, büyüdü, 
kocaman oldu. Burada herkes, her şeyi benden çok 
biliyor. Bildiğimi sandığım dünyanın bilgisi burada 
hiçbir işe yaramıyor. Zaman başka, su başka, böcek 
başka, ot başka; güneş sadece ısıtmıyor, aydınlatmı-
yor, bir başöğretmen gibi bütün müfredatı belirle-
yen o. Limonum güneşi seviyor. Avrupa ağaçlarının 
arasında boynunu uzatıp güneşle ısınıyor. Soğuktan 
alt dalları kurursa, soğuğa inat hemen üst, yan dal-
lar, mis kokulu yapraklar çıkarıyor. Limonların yap-
raklarını koparıp ellerinde ezer ve koklar ya insan-
lar, göremediğim zamanlarda bunu yaptıklarını bili-
yorum, dibine atıveriyorlar kokusunu sömürdükleri 
yapraklarını limonumun. Ama o yine yapraklanıyor 
yine yapraklanıyor.

Gel zaman, git zaman, bu dünyanın bilgisi limonu-
mu anlamaya yetermiş gibi akıllar yürütmeye başladı 
komşular. Yaşamaz bu iklimde limon, var mı bir tane 
bak dağlara taşlara dedikleri limonum bu dünyanın 
bilgisine görgüsüne inat gül gibi yaşayıp gittikçe, ya-
şar da meyve vermez, üremez bu iklimde limonlar 
demeye başladılar. Bu bahar limonum mis kokulu çi-
çekler açtı. Kıyamadım koklamaya bile ama o koku-
sunu öyle uzaklara savuruyordu ki, anasının kızının 
dalga deniz saçları gibi. Dökermiş çiçeklerini, limon 
tutmazmış, tutsa da büyütmezmiş, olmazmış da ol-
mazmış. Ne zaman dağlı bahçeme gitsem, konuştum 
onunla, içimde büyüyen sözümle sesim arasına za-
limler giremedi; o bütün sözlerimi duyuyor artık. Li-
monum, evet meyveye durdu, meyvelerinin tümü-
nü tutamadı. Altı tane meyvesi var şimdi. Yemyeşil, 
gülümsüyorlar bana, iklime, coğrafyaya, direnilemez 
sanılan her şeye direnip meyvelerini büyütüyor.

Dilsiz ile limon ağacı, bu memleketin bütün zalim-
lerine inat konuşuyorlar, sarışıyorlar, beraber büyü-
yorlar. Söylemeyeceğim adını limon ağacım, merak 
etme. Kokusu çiçeklerinin dağlara gitti, dağları geçti, 
Avrupa limon çamlarıyla uzun yolları aştı, kelebekler 
aldı getirdi tohumlarını kızımın limonunun çiçekle-
rine bulaştı. Meyveleri büyüyecek, bunu zalimler hiç 
bil-e-meyecek. Dilsiz ile limon ağacı hala beraberler. 
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Hayatı boyunca hep başkası olmayı istedi Madam 
Miriam. Başkasının kızı, başkasının kız kardeşi, baş-
kasının arkadaşı ve hatta yaşı ilerleyip de evlendiğin-
de başkasının karısı. Gözü dışarlak derler ya, ondan 
değildi ama kıymık gibi batan bir memnuniyetsiz-
lik vardı ruhunda. Kendinden mi, başkalarından mı, 
bilemedi bir zaman. Sonra bir gün... Ortaokulday-
ken bir gün... Okuldan eve sırtında çantasıyla dön-
dü ve annesini soba demirine atlet don nevi çamaşı-
rı asarken buldu. Kadın bir yandan ıslak çamaşırları 
kolunun tüm kuvvetiyle silkeleyip asıyor bir yandan 
da yanı başında oturmuş elindeki danteli bitirmek 
için adeta kendisiyle yarışan komşu kadına kocasını 
çekiştiriyordu. Ona göre Miriam’ın babası sarhoşun, 
pisliğin, adi herifin tekiydi. Şaşırdı Miriam, çünkü 
babası merhametli ve zarif bir adamdı. Aynı gün-
lerde babası da feci bir kavganın ortasında karısına 
‘orospu’ diye bağırınca yine şaşırdı Miriam. Öyle ya 
annesi orospu olmayıp gayet işinde gücünde, hama-
rat, becerikli ve herkesler tarafından takdir edilen bir 
ev hanımıydı. Kavgaların sonu gelmedi. Adam kadı-
nı, kadın da adamı sürekli başka biri olduğuna inan-
dırmaya çalıştı durdu. 

“Orospu!” 
“Değilim! Senin anan orospu!” 
“Adi pezevenk seni!”
“Adındır!” 
“Cibilliyetsiz, haysiyetsiz, şerefsiz!” 
“Sensin o.”

Miriam’ın başı o sıralar yalnız ana babasıyla değil 
kendisiyle de beladaydı. Düpedüz çirkindi ve kimi 
yaşıtları gibi ne şarkı söyleyebiliyor, ne resim yapa-
biliyor, ne de derslerde başarılı olabiliyordu. On be-
şindeyken bir kez ölmeyi denedi. Balkondan bahçe-
ye bıraktı kendini, hayal ettiği kadar şiirsel olmadı 
bu düşüş, üstelik başına toplanan mahalleli kadın-

ların yaygarasına yattığı yerden gülmeye başlayınca 
ölmediğini anladı. Kadınlar yaptığını kınayıp yüzü-
ne de tükürdükten sonra çekip gittiklerinde Miri-
am acıdan ibaretti ama gülmekten de yaş fışkırıyor-
du gözünden. 
İnsanın kendinden ve kendine ait olanlardan mem-
nuniyetsizliği tavan yapınca başkalarına gözünü dik-
mekten başka çaresi kalmıyor. Miriam da başkaları-
na bakmaya öyle başladı. Başkasının hayatına, ana 
babasına, karısına, kocasına, çocuğuna, evine, eşya-
sına, haline tavrına, gelmişine geçmişine kadar her 
şeye dikkatle bakıyordu. 

Birinin bakışı, birinin gülüşü, birinin saçını doğal-
lıkla geriye savuruşu... Bunlardan yeni bir Miriam 
inşa olmaya başladı zamanla. Gülerken bir başkası 
gibi gülüyor, öfkelendiğinde bir başkası gibi öfkele-
niyor, biraz da korkuyordu. Başkalarından bir ken-
dilik oluşturmak mümkün müydü? Gerçek Miriam 
başkalarında dağınıkça dolanan biri miydi? İnsan is-
terse bir dedektif gibi başkalarındaki parçalarını bu-
lup toplayabilir miydi? Kimi dürüst insanlar ‘ama bu 
hırsızlık’ der. Desinler. Onlar çalarak inşa etmenin 
ne zahmetini ne kıymetini bilir. 

Bir zaman sonra...

“İzmir Karaburunluyum,” dedi Miriam yeni tanıştı-
ğı birine ve düşündü mutlulukla Karaburun’un ha-
ritadaki özgün çıkıntısını. Eski bir arkadaşının ger-
çek hikâyesiydi bu. Çalmaktan geri durmadı. He-
men kendi hikâyesi gibi başladı anlatmaya: “Annem 
her yaz sabun yapar teneke leğenlerde, bıçakla ka-
lıp kalıp keser yağ kaskatı donduğunda,” deyiverdi. 
O dakika zeytin ağaçları boy attı zihninde; dal dal, 
budak budak, çiçek çiçek. Sıcacık bir Ege köyünde 
anadan kalma yöntemlerle sabun yapan bir annenin 

BAŞKASINDA
BULMAK
KENDİNİ
Hatice Meryem
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ortanca kızı olmanın gönül esenliği düştü içine. Ba-
yıldı bu fikre. Zeytin ağaçlarının kara gölgesinde sa-
rışın, çilli, küçük burunlu oğlanlarla kırıştırdığı dü-
şüncesiyle gevşedi o zamana kadar kasım kasım ka-
sılan sinirleri. Karaburun’da sabun yapan bir kadınla 
ağzından bir diş sarmısağı eksik etmeyen ve gülünce 
sigaradan sararmış dişlerinden utanmayan bir baba-
nın kızı olmak, başkası olmak, başkasında yaşamak 
iyi geldi ona.

“Adanalılar dobra olur,” dedi biri bir gün bir meclis-
te. Miriam’ın aklına tanıdığı birkaç Adanalı düştü. 
Gür sesli, yanık tenli, sözünü sakınmayan, Toros-
ların bir tepesinden diğerine bir adımda erişen deli 
dolu insanlar. Onlardan biri oluverdi hemen. Ana-
sı hayli gariban, babası memleketlisi Yılmaz Güney’e 
doğuştan hayran bir adam. Kendisi de onların de-
likanlı, dobra kızı. Adanalı olmak, başkası olmak, 
başkasında yaşamak iyi geldi ona. 

Misal bir arkadaşının babasının demirci olduğu-
nu mu duydu, hemen gözünde canlanıyordu kızgın 
ateşte demir döven bir baba ve hemen yanı başında 
meraklı gözlerle ona bakan bir küçük kız. Demircili-
ğin sırlarını babasından öğrenen bir kız olmak, baş-
kası olmak, başkasında yaşamak iyiydi. 

Karadeniz’in yüksek yaylalarında bulurdu bazen de 
kendini. Horon tepen, çay, fındık tarlalarında dilin-
de bir türkü çalışan, ağaç tepelerinde dolanan, gözü 
bıçak gibi oğlanlarda çivi gibi yiğit bir kız olmak, 
başkası olmak ne iyi.  

Başkalarındaki kendini arayıp bulmak, hatta başka-
sı olmak bir oyundur, yalnız ve mutsuzlar için. Bir 
mucize gerçekleşir çünkü, başkasında bulunca insan 
kendini.
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Şafak Pavey, CHP İstanbul 
milletvekili. Meclis açılışında 
protezli bacağıyla etek giymesini 
kendisinden başka herkes sorun 
etti, ama o, bu durumu bir 
engelli hakları problemi haline 
getirerek, meclis binasının 
engellileri engellemeyecek 
biçimde düzenlenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Pavey’le engellilere ilişkin 
politikalar hakkında konuştuk…

DEVLET
ENGELLİ
ÇALIŞTIRMAYI 
YASALAŞTIRDI
AMA 
KURUMLARI 
YASAYI İHLAL
EDİYOR

Ezgi Sarıtaş
Lütfiye Kelleci Birer

Türkiye’de engellilik ve kadın meseleleri daha 
çok aile çerçevesinde ve diğer sosyal politikala-
rın yanı sıra ele alınıyor. Türkiye’nin engellilik 
ve kadın alanındaki politikaları hakkında ne dü-
şünüyorsunuz?
Aslında, sorun doğru ele alındığı sürece bence han-
gi başlık altında ele alındığının gerçekten bir öne-
mi yok. Ama doğru olarak ele alınmadığı düşün-
cesindeyim. Buna en iyi örnek olarak kendimi ver-
mek isterim. Üniversite hastanelerinde ve yurtdışın-
daki hastanelerde  yüzde 98 olarak tespit edilen sa-
katlığım, AKP hükümetinin ek yasa ve yönetmelik-
leri uyarınca yüzde 75’e düşürüldü. Ama ne olma-
yan kolum ne de olmayan bacağım uzamıştı. Sekiz 
yıl boyunca kendimin gerçekten sakat olduğunu hü-
kümete ispat etmek için çırpındım. Engelli uçak bi-
leti alamadım, engelli aracı alamadım. Engelli park 
hakkı kazanamadım. Engelliler için gösterişten iba-
ret çıkarılmış hiçbir hakkın kazananı olamadım. 
Çünkü engelli durumunuzu bilimsel verilerle değil, 
hükümetin yetki verdiği ve ne kadar az engellilik ra-
poru verirse o kadar taltif ettiği devlet hastaneleri 
tembihli hekimleri tespit ediyor. Bu durumda engel-
lilere yönelik olduğu iddia edilen bütün reformlar 
göz boyamak için yapılıyor demektir. Hem hakkani-
yetli görüneceksiniz hem de el altından kazanımla-
rı sınırlayacaksınız. Siyasi kurnazlığın engelli politi-
kasındaki yansıması bu. Gördüğünüz gibi hangi baş-
lıkta ele aldığınızın bir ehemmiyeti kalmıyor. 

Seçim döneminde CHP’nin engelsiz insan projesi 
açıklandı. Eğitim, istihdam gibi alanlarda engelli 
kadınlar engelli erkeklere oranla daha çok sorun 
yaşıyorlar. Kadına yönelik şiddeti en yoğun biçi-
miyle yaşayan gruplardan birisi de engelli kadın-
lar. ‘Engelsiz kadın’ ayrıca ele alınması gereken 
bir proje mi?
Sosyal değerleri ırklara, cinslere, kültürlere göre ay-
rıştırarak toplum kabulüne sunarsak, kanadı kırık 
bir kuş kadar ulaşabilir. Engellileri başlı başına bir 
proje gibi ayrıştırmak, zaten üstünde yürüdüğümüz 
önyargılarla, aşağılamakla, acımakla, görmezden gel-
mekle döşenmiş patikayı daha da sarplaştırmaktan 
öteye gitmez. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum 
ki, bir projenin hedef kitlesi sokakta olan her tür-
lü farklılık tarafından kabul görmezse başarılı olma-
sı imkânsızdır. Başarmak için ayrıştırmadan hayatın 
içinde olanlarla uyumlu hale getirmek zorundayız. 
Bu nedenle bana göre engelli kadınları ‘engelsiz ka-
dın’ projesi altında ele alsak da sonuç almak açısın-

22  



dan her zaman verimli olmayabilir. Ancak engelli ka-
dınların sorunlarına da özel yaklaşımlar hazırlamak 
toplumun dikkatini çekmek açısından önemlidir. 

Engelli kadınların çifte dezavantajlı durumu be-
raberinde birçok hak ihlalini getiriyor. Sizce en-
gelli kadınlara yönelik ne gibi politikalar gelişti-
rilmeli ve nasıl bir yaklaşım benimsenmeli?
Kuşkusuz engelli kadın diğerlerinden kat be kat 
daha fazla ayrımcılığa uğramakta... Kadın oldu-
ğu için, engelli olduğu için, engelli kadın olduğu 
için… Dünyada yapılan araştırmalar kapalı toplum-
ların engellilere çok daha yoğun ayrımcılık yaptığı-
nı gösteriyor. Bir toplumun kapalılık ekseninin ge-
nel olarak kadının durumu ile ölçüldüğünü hatır-
larsak, ilk yapmamız gereken işin, toplumsal bakış-
ta özgürlüğü yaygınlaştırmak olduğunu anlayabili-
riz. Beyindeki özgürlük toplumsal algılarda devrim-
ler yaratacaktır. 
Her zaman söylüyorum. Bir şehri engelliler için ko-
laylaştırsanız yaşlılar, hamileler, çocuklar, bir başka 
deyişle herkes için kolaylaştırmış olursunuz. Aynı şe-
kilde toplumsal bakışı engelli kadınlar için özgürleş-
tirirseniz, baskı altındaki genç kızlar, boşanmış ka-
dınlar, çalışan kadınlar, yaşlı kadınlar, bir başka de-
yişle bütün kadınlar için özgürleştirmiş olursunuz.  
Engelli kadının engelinden önce yeteneklerine bak-
mayı öğrenmemiz gerekiyor. Engelli kadınının en-
gelinden önce mevcut kabiliyetleri ile hangi alanda 
eğitilebileceğine, kendi ayaklarının üstünde durma-
sı için hangi yolları açacağımıza bakmayı öğrenme-
miz gerekiyor. Bu bakışı toplumsal olarak yaygınlaş-
tırdığımızda aradığımız reformun temel taşını bul-
muş olacağımıza inanıyorum. 

Mecliste hem engellilerin hem de kadınların 
eşit temsili söz konusu değil. Sizce bunun ne-
deni nedir? Kota uygulaması ile ilgili düşünce-
leriniz neler?
Ben kotaların toplum tarafından yüksek sesle söy-
lenmeyen bir yük gibi anlaşıldığına inanıyorum. 
Ben kotalarla vicdani sorumluluklarımızın teselli 
edildiğini ama ayrımcılıkların aynı hızla sürüp git-
tiğine inanıyorum. Eğer bir yasayı, bir sosyal değeri 
öncelikle zihniyet olarak benimseyemiyorsak uygu-
lama da pek çok hileye kaçılabileceğine inanıyorum.  
SBF maliye bölümünü bitirmiş bir engelli arkada-
şım kotadan Maliye’ye girdi. Ancak meslektaşları 
ona (üstelik fiziksel engelli olduğu halde) sadece çay 
dağıtma görevini münasip gördüler. 

Devlet engelli çalıştırmayı kendi yasalaştırdı ama 
devletin kurumları bizzat bu yasayı ihlal ediyor. Ör-
neğin Adalet Bakanlığı’nda engelli kadroları kulla-
nılmıyor. Perhiz ve lahana turşusu misali... 
Diğer yandan araştırmalar bir zorunluluk olarak en-
gelli çalışan aldığınızda, ona gösterilen muamele ile 
bir nevi bu mecburiyetin rövanşının alındığını gös-
teriyor. Kamu görevlilerinin kötü muamelesine ma-
ruz kalan engelli oranı yüzde 42,7 olarak açıklandı. 

“Üniversite hastanelerinde ve 
yurtdışındaki hastanelerde 
yüzde 98 olarak tespit 
edilen sakatlığım, AKP 
hükümetinin ek yasa ve 
yönetmelikleri uyarınca 
yüzde 75’e düşürüldü. Ama 
ne olmayan kolum ne de 
olmayan bacağım uzamıştı.”
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Bu bile kotanın akıbetini açıklamaya yeterli… 
O halde yapmamız gereken engellinin ya da kadının 
kota ile değil, çabası, yetenekleri,  becerisi ile duvar-
ları yıkmasına yardımcı olmaktır.  

BM’deki göreviniz dolayısıyla birçok ülkede bu-
lundunuz ve çalışmalar yürüttünüz. Türkiye’de 
giderek artan kadına yönelik şiddet ve kadın ci-
nayetleri konusunda ne gibi adımlar atılmalı?
Kadın şiddeti, kadına haklarını öğreterek önlenecek 
bir toplumsal yara değil. Öyle olmadığını da hemen 
her gün okuduğumuz yürek dağlayan haberlerle an-
lıyoruz. O halde başka bir yol üstünde düşünmemiz 
gerekiyor. Öncelikle şiddete uğrayanın değil, şidde-
ti uygulayanın değer yargılarının değişmesi gereki-
yor. Toplumun büyük çoğunluğu (buna bizzat ka-
dınlar da dâhil) kadına yönelik şiddeti bir hak bir 
edep eylemi olarak algılıyorsa daha yolun çok başın-
dayız demektir.
Bir kadın haklarını ne kadar öğrenirse öğrensin, şid-
dete uğradığında başvurduğu polis, sığındığı adalet 
onu yüreği ile desteklemiyorsa, kaçtığı yerde yalnız 
bir kadın olarak ahlaki durumu şüpheyle karşılanı-
yorsa, bu zihniyete nasıl direnecektir? 
Bence asıl konuşmamız gereken şiddete uğrayan de-
ğil, ısrarla şiddeti sürdürenleri motive eden toplum-
sal algıdır. 

Meclise etekle katılımınızla ilgili tartışmalar 
oldu. Siz de aslında insanların protez bacağını-
zı görmekten rahatsız olduklarını belirttiniz. Bu 
tartışmalar hem kadın hem de engellilere yöne-
lik ayrımcı bakışın da göstergesi olarak görülebi-
lir mi? Engellilerin meclise erişimleri ya da kadın 
milletvekili sayısının azlığı gibi meselelerden çok 

bu tartışmanın basında yer almasını nasıl değer-
lendirirsiniz?
Ben milletvekili seçilmişim ve görevimi yapmam 
gereken salonda kendi başıma hareket edemiyorum. 
Asıl konuşulması gereken bence bu. Ama insanlar 
benim gerçek sorunumu değil, yüreklerinin bakma-
ya dayanamadığı protez bacağımı dert ettiler. 
Fakat sonuçtan memnunum. Varlığımın ülkemiz-
deki birçok algıyı sarstığını ve konuşulur hale ge-
tirdiğini düşünüyorum. Her başlangıç yola devam 
edeceğinizi gösterir. Bence bu da gecikmiş bir baş-
langıç oldu.

Seçme ve seçilme hakkını kullanırken hem en-
gellilerin hem de kadınların önünde birçok engel 
var. Seçim sürecinde ve özellikle de seçim günün-
de engelli kadınların karşılaştıkları sorunlarla il-
gili gözlemleriniz neler oldu?
Engellilerin sosyal hayatını etkileyen en ciddi duvar 
fiziksel erişimdir. Devletin araştırmasına göre en-
gellilerin yüzde 77,3’ü yollar, kaldırımlar ve parklar 
gibi kamuya açık alanlarda, yüzde 70,2’si kamu hiz-
metleri binalarında erişim zorluğu yaşıyorlar. 
Yine aynı şekilde engellilerin yüzde 72,1’i şehir içi, 
yüzde 59’u da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını 
gerekli düzenlemeler olmadığı için kullanamıyor-
lar. Fiziksel erişimle mücadele edip yüzde yüz sonuç 
almadan engellilerin diğer hakları için konuşmak 
bana hayli lüks gibi görünüyor. Bu nedenle seçim 
kampanyasında engelli vatandaşlarımızın katılımı-
na ve seçim günü de oy kullanabilme imkânlarına 
özel bir önem verdim. CHP İstanbul İl Başkanlığı 
da bu konuda çok duyarlı davrandı ama elbette yet-
mez. Hükümetin imkânlarını, en imkânsızlara çe-
virmek zorunda olduğunu hatırlaması gerekiyor ve 
bunu hatırlatmak benim de görevlerim arasında.

Seçim sürecinde engelli kadınlardan, kadınlar-
dan size iletilen talep ve sorunlar nelerdi? Bu so-
runlarla ilgili kadın ve engelli örgütleriyle birlik-
te nasıl çalışmalar yapılabilir?
Çok iç paralayıcı... Nasıl ulusça en büyük derdimiz 
iş bulmaksa, belli ki engelli kadınlarımızın da en 
önemli derdi iş bulmak... Ayrıca, engelli kadınların 
ve engelli çocukları olan kadınların hükümetin en-
gelliler arasında büyük ayrımcılığa ve yaralanmaya 
yol açan engelli yasa ve yönetmeliklerinden çektik-
leri olacak gibi değil.  Bence ilk yapmamız gereken 
el altından yürürlüğe sokulan engelli yasalarını de-
ğiştirmek için mücadele başlatmak… 
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Engelliler, 1945 - 50 yıllarından itibaren, aktif ola-
rak haklarını aramaya başladılar ülkemizde. Başlan-
gıçta hedeflenen, temelde, eğitim ve iş gibi yaşamsal 
alanlarda var olabilmekti. Bu çalışmalar kısa zaman-
da örgütlenmenin yolunu açtı ve bu alanda çalışan si-
vil toplum örgütleri kurulmaya başladı arka arkaya. 

Bu örgütler engellilerin okula gidebilmesi, işe gire-
bilmesi, toplumsal yaşama uyum sağlaması gibi pek 

çok konuda çalışmalar yürüttü ve çalışmalar kısmen 
amacına ulaştı da denilebilir. Fakat bu çalışmalar-
da genellikle göz ardı edilen bir alan vardı: Engelli 
kadınların kadın ve engelli olmaları nedeniyle karşı 
karşıya kaldığı sıkıntılar.

 Zamanla örgütler içerisinde ‘kadın komisyonu’, ‘ka-
dın birimi’ gibi adlarla çeşitli yapılar oluştu. Genel-
likle bu yapılar sorunların farkında olabilen engel-
li kadınların çabalarının sonucuydu. Kuşkusuz bu-
ralarda bazı çalışmalar yürütüldü, ancak örgütlerin 
kadın komisyonlarından beklentisi engelli kadınla-
rın sorunları üzerine çalışması değil çeşitli eğlence-
ler, çaylar organize etmesiydi. Organizasyonlar üye-
lere moral etkinliği olur, bu arada örgüt içinde aktif 
çalışmak isteyen kadınlar da oyalanırdı. Buna kar-
şın, bazı örgütlerdeki kadınlar, ısrarla, engelli ka-
dınlar ve sorunları hakkında çalışmalar yürüttü ama 
bunlar yeterli olmuyordu. Çünkü üzerinde çalışıl-
ması gereken pek çok sorun sırada bekliyordu. Ka-
dın örgütlerinde ise bu konu henüz gün ışığına dahi 
çıkmamıştı. 

Ayrıca, engellilik alanında çalışan sivil toplum ör-
gütlerinde de toplumsal cinsiyet kalıpları, toplumun 
diğer kesimlerinde olduğu gibi, sağlam temeller üze-
rine yerleşmiştir ve bir çalışma yaparken enerjini-

ENGELLİ
KADINLARIN
ÖRGÜTLENME
MÜCADELESİ
Lütfiye Kelleci Birer

“Türkiye’de bir engelli kadın 
örgütü kurulması gerektiği, ilk 
kez 2008 yılının eylül ayında 
yüksek sesle dile getirildi. 
2010 yılında, Engelli Kadın 
İnisiyatifi adıyla bazı küçük 
çalışmalar yürüttük. Ve bugün 
ülkemizde Engelli Kadın 
Derneği (Eng-Kad) adı altında 
bir dernek var. Amacımız 
engelli kadınların kadın ve 
engelli olmaktan kaynaklanan 
sorunlarına, kadın bakış 
açısıyla, çözüm önerileri 
getirmek.”
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zin ve zamanınızın dörtte üçünü bu kalıpları aşma-
ya harcarsınız. Bunun dışında, alandaki birçok örgü-
tün amacı, çalışma anlayış ve yöntemi kadın sorun-
ları üzerine eğilmeye uygun değildir.    

Biz, küçük bir grup engelli kadın bunlar üzerine kafa 
yorup içinden çıkmaya çalışırken, Birleşmiş Millet-
ler Engellilerin İnsan Haklarına Dair Sözleşmeyi ya-
yımladı. Sözleşmenin 6. maddesi engelli kadınlara 
ayrımcılık yapılmasını yasaklıyor. Buradan da cesa-
ret aldık belki. Engelli kadınların, kadın ve engelli 
olmaktan kaynaklanan bazı sorunları olduğu ve üze-
rinde durulması gerektiği Birleşmiş Milletler tara-
fından da onaylanmıştı nazarımızda. Ayrıca, çeşitli 
ülkelerde kurulmuş engelli kadın örgütleri vardır ve 
gayet başarılı projeler yürütmektedir.   
  
Türkiye’de bir engelli kadın örgütü kurulması gerek-
tiği, ilk kez 2008 yılının eylül ayında yüksek sesle 
dile getirildi. Engellilerin insan haklarıyla ilgili bir 
proje kapsamında “Engelli Kadınların Sorunları Ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı bir yuvarlak masa toplan-
tısı yapılıyordu. Konu üzerine kafa yoran engelli ka-
dınlar olarak oradaydık. Bu gruptan 5 kadın, ken-
di aramızda, bağımsız bir engelli kadın örgütlenme-
sinin tamamlanması gerektiğine karar verdik ve bu 
kararımızı toplantıda paylaştık. Böylelikle, örgütlen-
me kararımız toplantının sonuç bildirisine ve proje-
nin raporuna girdi. 

2009 yılının şubat ayından itibaren, düzenli olarak 
toplanmaya başladık. Öncelikle, “biz kimiz, amacı-
mız ne, nasıl bir örgütlenme yapısı seçmeliyiz” gibi 
sorulara yanıt aradık. Bu zaman zarfında toplantıla-
rın katılımcı sayısı bazen arttı bazen azaldı ama ka-
rarlılığımız hiç değişmedi. 2010 yılında, Engelli Ka-
dın İnisiyatifi adıyla bazı küçük çalışmalar yürüttük. 
Bu arada gerekli çalışmaları bitirdik ve geçtiğimiz 
haziran ayında örgütümüzün dernekleşme süreci ta-
mamlandı. Bugün ülkemizde Engelli Kadın Derne-
ği (Eng-Kad) adı altında bir dernek var.     

Henüz, yaklaşık 30 kadınız. Bunların hemen hemen 
tamamı görme engelli. Ancak, ulaşabildiğimiz kadar 
engelli kadına ulaşmak kararındayız. Amacımız en-
gelli kadınların kadın ve engelli olmaktan kaynak-
lanan sorunlarına, kadın bakış açısıyla, çözüm öne-
rileri getirmek. Bu amaca giderken hak temelli yak-
laşımı yani evrensel insan haklarını temel alacağız.

Avrupa Engelli Forumu, 22 Şubat 
1997’de, engelli kadın ve genç kızların 
haklarına dair bir manifesto hazırlamış 
ve 4 Aralık 1997’de Avrupa Parlamen-
tosu tarafından yürürlüğe konulmuş-
tu. 1990’da Birleşmiş Milletler tarafın-
dan düzenlenen Engelli Kadınlar konu-
lu seminerin tavsiye kararları ve Engel-
lilerin Fırsat Eşitliği İçin Standart Ku-
rallar, bu manifestonun temel çerçevesi-
ni oluşturmaktadır.

Manifesto eğitim, istihdam, mesleki eği-
tim, aile yaşamı, evlilik, sosyal güven-
lik, şiddet, cinsel istismar gibi önemli 
konuları içermektedir. Yayımlanmasın-
dan buyana, Avrupa’da, engelli kadın 
ve genç kızların hakları alanındaki ça-
lışmaların bakış açısını oluşturmakta-
dır. Ancak, Birleşmiş Milletler Engelli-
lerin İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ya-
yımlanması sonucunda manifestonun 
gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuş-
tur. Bu nedenle 28-29 Mayıs 2011 tari-
hinde yapılan bir çalışmayla manifesto, 
Sözleşme’nin ışığında, gözden geçirilmiş 
ve yenilenmiştir. İkinci Manifesto’da 
ayrımcılık yasağı, eşitlik, erişilebilirlik, 
kadına yönelik şiddet, üreme hakkı gibi 
konular yer almaktadır.    

AVRUPA ENGELLİ 
KADIN 
ve GENÇ KIZLARIN 
HAKLARI 
MANİFESTOSU

26  



8 Martları düşünüyorum. Basın açıklamalarını 
mümkün olduğunca yaşadığımız ülkede konuşulan 
farklı dillerde yaptığımız, kadın özgürleşmesini, ka-
dın dayanışmasını haykırdığımız, ayrımcılığa, şid-
dete karşı bir araya geldiğimiz 8 Martlardaki açık-
lamaların herhangi birinde işaret diline tercüme var 
mıydı, hatırlayamıyorum. Feminist neşriyatın ne 
kadarına görme engelli kadınlar erişebiliyor, açıkça-
sı bilmiyorum. Sesli ya da kabartma alfabesiyle ba-
sılmayı bir kenara koyuyorum, bilgisayar kullanan 
görme engelli kadınlar için elektronik abonelik sis-
temi geliştirmiş herhangi bir feminist dergi var mı?* 
Ya da kadın da(ya)nışma merkezlerimiz, kitap evle-
rimiz, feminist ilkeleri gözeterek düzenlediğimiz ve 
var olduğumuz mekânların kaçında tekerlekli san-
dalye erişimi var? Kaç tane kadın örgütünde engelli 
kadınlar aktif olarak çalışabiliyor? Sorular uzadıkça 
uzuyor ve çoğunun cevabı olumsuz. 

Ben de aslında bu yazıyı, engellilik ve engelli kadın-
larla ilgili aymazlığını, görmezden gelerek ayrımcı-

DOKUNMAYA
BAŞLAMAK

Ezgi Sarıtaş

“Engelsiz feministlerin çoğu 
engelli kadınların mücadelesinden 
uzak kalmış... Feminist neşriyatın 
ne kadarına görme engelli 
kadınlar erişebiliyor? Bilgisayar 
kullanan görme engelli kadınlar 
için elektronik abonelik sistemi 
geliştirmiş herhangi bir feminist 
dergi var mı? Ya da kadın da(ya)
nışma merkezlerimiz, kitap 
evlerimiz, feminist ilkeleri 
gözeterek düzenlediğimiz ve var 
olduğumuz mekânların kaçında 
tekerlekli sandalye erişimi var? 
Kaç tane kadın örgütünde engelli 
kadınlar aktif olarak çalışabiliyor? 
Sorular uzadıkça uzuyor…” 
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lığı ne denli yeniden ürettiğini yeni yeni fark eden 
bir feminist olarak yazıyorum. Kadın Dayanışma 
Vakfı olarak Engelliler Konfederasyonu ile birlikte 
Sabancı Vakfı’nın desteklediği “Kadın Örgütlerinin 
Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırıl-
ması” projesi kapsamında engelli kadınlarla bir ara-
ya gelmeye başladık. Ve bir araya geldikçe fark ettik 
ki neredeyse hiçbir çalışmamızda engelli kadınları 
gözetmemişiz. Sadece çalışmalarımızda değil; gün-
delik hayatımızda da engelli kadınlarla çok az bu-
luşmuş, engellilik üzerine çok az düşünmüş, birbi-
rimize çok az ‘dokunmuşuz’. 

Aslında nasıl dokunacağımızı da bilmiyorduk baş-
langıçta; ne dememiz, nasıl davranmamız gerekti-
ğini bilmediğimizi kendimize ve birbirimize itiraf 
ederek başladık. Elimizi kolumuzu nereye koyacağı-
mızı şaşırıyor, görme engelli bir kadının koluna gir-
meli miyiz, tekerlekli sandalyeyi itmeli miyiz kesti-
remiyorduk. Her kelimemizi on kere düşünüp eder-
ken engelli ve engelli yakını kadınlar bize yol gös-
terdiler; korkmamamızı, çekinmememizi, kafamıza 
takılanları sormamızı söylediler. Engelli ya da sakat 
dememizin o kadar da önemli olmadığını, önem-
li olanın yaklaşım ve niyet olduğunu anlattılar. Acı-
nacak, korunacak, korkulacak, çekinilecek kadın-
larla değil, sadece bazı yönleriyle bizden farklı ka-
dınlarla karşı karşıya olduğumuzu düşünmeye baş-
ladığımızda her şey daha kolay olmaya başladı. Ve 
birlikte vakit geçirdikçe, birlikte düşünüp ürettikçe 
farklılıkların o kadar da büyük, korkulası olmadı-
ğını anladık; aslında hepimiz birbirimizden farklı-
yız ve farklı ihtiyaçlarımız var. Karşımızdakine ihti-
yacının ne olduğunu sorabilmekle başlıyor bir yan-
dan da her şey. 

Başka kadın gruplarıyla, örgütleriyle bir araya gel-
diğimizde çoğunun bizden çok da farklı olmadığını 
gördük. Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla kadın ör-
gütleri / grupları, feminist gruplar engelli kadınlar-
la çok az buluşmuş, çalışmalarında nadiren engel-
li kadınları gözetmişti. KAMER Vakfı bundan bir 
sene önce yaptığı “Engeller Kalkıyor” projesiyle ka-
dın danışma merkezlerini engelli erişimine açmak 
için zemin kata taşımak gibi önemli adımlar atma-
ya başlamıştı ama bunun dışında çok fazla örnek 
yoktu önümüzde. Aslında kavramların bile bizim 
için ne kadar yeni olduğunu konuşmaya başladık-

ça fark ettik. Da(ya)nışma merkezlerimizi ve sığı-
nakları engelli kadınlara uygun biçimde dönüştür-
menin yollarını tartışmak için diğer kadın örgütle-
riyle bir toplantı düzenlendik. Fakat bu toplantı-
da, öncelikle engelli ve kadın olarak yaşarken orta-
ya çıkan sorunların ne kadar farkında olduğumuzu 
konuşmamız gerektiğini, engelli kadının sorunları-
nı engelsiz kadınların ve engelli erkeklerin sorunla-
rından ayırt etmenin ne kadar mümkün olduğunu 
tartışmamız gerektiğini fark ettik. İstihdam ve eği-
timdeki sorunlar, engelli ve kadınsanız daha da kat-
merli bir hale geliyor. Kadına yönelik şiddeti tüm 
kadınlar yaşıyor; ama engelli kadınlar için mücadele 
mekanizmaları daha erişilmez, şiddet daha karma-
şık olabiliyor. Korumayla, acımayla, yetersiz görül-
meyle karşılaşan engelli kadınlar bir yandan da top-
lumsal cinsiyet rollerinin dayattığı kalıplarla kendi 
bedenleri ve hissettikleri arasındaki boşlukla uğraşı-
yorlar. Engelli örgütlerindeki erkek egemen yapıy-
la mücadele ediyorlar. Engelsiz feministlerin çoğu 
ise şimdiye dek tüm bu mücadeleden uzak kalmış.

Oysaki çoğumuzun ailesinde, arkadaş çevresinde 
engelliler var. Fakat bu deneyimi örgütlerimize, var 
olduğumuz gruplara, mekânlara taşıma konusunda 
yöntemlerimiz yok. Engelli kadınlar birçok alanda 
var olmak için mücadele ederken engelsiz kadınlar-
la birlikte olmak istiyor.  Sokaktaki mücadelemizde, 
da(ya)nışma merkezlerimizde, yazınımızda, kuram-
sal tartışmalarımızda engelli kadınların deneyimle-
ri bizim için çok önemli. Hâkim tıp ve estetik an-
layışının kadın vücuduna bakışından, sağlıklı olma-
ya dair kafamızdaki algıların yıkılmasına, toplum-
sal cinsiyet rollerinin performansındaki farklılıkla-
rın sorgulanmasına kadar birlikte düşünmeye, fark-
lılıkları fark ve kabul etmeye çalışmak zorundayız. 
Bunun için de daha fazla birlikte olmalı, örgütlen-
melerimizde engelli kadınlara yer açmak için, sesle-
rini daha fazla duyulur hale getirmek için neler yap-
mamız gerektiğini birlikte düşünmeye başlamalıyız.

Editör notu: Elinizdeki derginin 20. sayısında, böyle 
bir sistemin geliştirilebilmesi için çağrı yapıldı, bu-
nun için görme engelli kadınların bizimle iletişim 
kurmalarını istedik…)
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tı. Bu gelişmenin de sürece katkısı oldu. Bu düşün-
ce ikimizi de çok heyecanlandırdı. Ancak yönetim 
kurulunda bunun için karar alınması gerekiyordu. 
Peki bu, erkek üyelere nasıl kabul ettirilecekti? Yö-
neticilerle ayrı ayrı görüşüldü ve yoğun çabalarımız-
la ikna oldular. Aslında biz bir dergi yayımlamayı 
çok istiyorduk. Fakat başarılı olamamak endişesiyle 
önce bülten olsun diye yola çıktık. Bülten çıkarılma-
sını kabul ettiler. Kibele adına karşı çıktılar. Kadının 
Sesi, Anadolu Kadınları gibi klasik adlar koymak is-
tiyorlardı. Gerekirse daha sonra değiştirilebilir öne-
risini sunarak adını da kabul ettirdik. Çünkü Kibele, 
bereketin simgesiydi ve engelli kadınların yazılarıyla 
ürünler vermeleri gerekiyordu. 

Bülten sesli CD olarak üç ayda bir olmak üzere ya-
yınlandı. 2009 yılının şubat ayında ilk sayı çıktı. 11 
Mart tarihinde de bir basın açıklaması yaparak yayı-
nı kamuoyuna duyurduk. Bülten, kadınlara ücret-

2002 yılında Kadının İnsan Hakları Eğitimine katıl-
mıştım. Kadınlarla ilgili ele alınan her konuda, ak-
lıma engelli kadınlar geliyordu ve engelli kadınlarla 
ilgili ülkemizde yapılması gereken şeyler olduğunu 
düşünüyordum. Engelli kadın arkadaşların katıldığı 
iki grup açtım. Bu gruplarda, sorunlarımızı derinli-
ğine irdeleme fırsatı bulduk.

Daha sonra Altınokta Körler Derneği yönetiminde 
görev alan ve Kadının İnsan Hakları Eğitimi grubu-
na katılan Zeynep Yıldırıcı bir gün “Kadınlarla ilgi-
li bir broşür hazırlayıp kadın üyelere dağıtsam na-
sıl olur?” dedi. Ben de broşürün kalıcı olmayaca-
ğını, bir bülten çıkarmanın daha uygun olduğunu 
söyledim. Bunun yanında Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğüyle iş birliği yapılarak 3. Görme Engel-
liler Kadın Kurultayı düzenlenmişti. Bu kurultaylar-
da engelli kadınların çalışma yaşamı, toplum yaşa-
mına katılımları gibi önemli sorunları ele alınmış-

KİBELE
DERGİSİ
NASIL
DOĞDU?
Şule Sepin

Engelli kadınların üç aylık 
periyotlarla yayınladığı bir 
bülten olarak yayın hayatına 
başlayan Kibele, bugün, kadın 
örgütleriyle birlikte 650 
abonesi bulunan bir dergi. 
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siz olarak postalandı. İçeriğinde aktif kadınlar, ka-
dın örgütlenmesi, çalışma yaşamında kadın gibi kö-
şelerden tutun da, kadın arkadaşların özgün yazıları-
nın bulunduğu köşelere kadar yazı ve röportajlar yer 
alıyor. Bülten özellikle engelli kadın arkadaşlar ta-
rafından çok beğenildi. Hayatında hiç yazı yazma-
mış olan engelli kadın yazarlarımız artmaya başla-
dı. Hatta erkekler de abone oldular. Bu hızlı geliş-
melerden sonra bülten, dergi olarak çıkmaya başla-
dı. Yazı kurulunu da dört kadın arkadaşla birlikte, 
ortak emeğimizle yürütüyoruz. Şu an kadın örgütle-
riyle birlikte 650 abonesi bulunmakta. Şimdiye ka-
dar 10 sayı yayınlandı. Altınokta Körler Derneği’nin 
internet sitesinde de tüm sayılar yer alıyor. Önerile-
rinizle daha da güçleneceğiz. 

Engelli Kadınlar CEDAW Sürecine 
Nasıl Dâhil Oldular?

Bilgi Üniversitesi’nin “Örgüt Yönetimi Eğiti-
mi”ndeyken, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözüm-
ler Derneği’nden bir telefon geldi. Hazırlayacakla-
rı Gölge Raporu’nda, engelli kadınlara yer verecek-
lerini, ancak konuyla ilgili yeterli bilgilerinin olma-
dığını belirterek aynı gün içinde bir şeyler karala-
yıp göndermemi istiyorlardı. Çünkü onlarla birlik-
te eğitim aldığım dönemde gölge rapor anlatılırken, 
engelli kadınlarla ilgili bölümün de bu raporda yer 
almasını talep etmiştim. Yoğunluklarından dola-
yı bana geç ulaşmışlardı. Bu süreç, oldukça heyecan 
vericiydi. Zaman kaybetmeden birkaç paragraf yaza-
rak gönderdim. Bilgi Üniversitesi’nin Engelli Hak-
ları bölümünde öğretim üyesi olan İdil Işıl Gül’den 
hukuksal destek alınarak yazdıklarım düzeltildi.

Aradan altı ay geçmişti. Ben konuyu tamamen unut-
muştum. Yazdıklarımın gölge rapor içerisinde yer 
alacağını düşünürken, yine bir telefon aldım. Rapo-
run tematik rapor olarak 15-23 Temmuz 2010 ta-
rihleri arasında, New York’ta, CEDAW Komitesi’ne 
tematik rapor olarak sunulacağı söyleniyordu. Süreç, 
çok şaşırtıcı ve heyecanlı bir biçimde işliyordu.

Ülkemizle ilgili gölge raporu sunacak arkadaşlar-
la uçakta tanıştım. Rapor sunumu için bize ayrılan 
süre on dakikaydı. Kadın sorunlarının anlatılması, 

engelli kadın sorunlarını anlatmak kadar önemliydi. 
Arkadaşlarla dayanışarak engelli kadınlarla ilgili te-
matik raporu gölge raporla birlikte sunduk. 

Türkiye’den ilk kez engelli kadınlarla ilgili tematik 
rapor sunulmuştu. Bu, komite üyelerinin dikkati-
ni çekti. Komite üyeleri, engelli kadınlarla ilgili ka-
rar önerileri hazırladı. Bu rapor Birleşmiş Milletle-
rin sitesinde yer aldı. Raporda engelli kadınlarla il-
gili istatistikî bilgilere rastlanmadığı vurgulanmış ve 
engelli kadınların evlat edinme ve kadın sığınma ev-
lerine erişimlerinde sorunlar yaşadığı anlatılmıştır. 

Daha sonra Türkiye Körler Federasyonu, 29 Tem-
muz 2010 tarihinde kadın örgütlerinin de çağırıldı-
ğı basın açıklaması yaparak tematik raporun sunul-
duğu CEDAW sürecini kamuoyuyla paylaştı. Böy-
lece kadın örgütleri de engelli kadınların sorunları-
na daha duyarlı yaklaşmaya başladı. Kadın örgütle-
ri üye kadınları bir araya getirerek, bu sürecin an-
latılmasını sağladı. Kadın Dayanışma Vakfı, Saban-
cı Vakfı’nın desteğiyle Engelliler Konfederasyonuy-
la işbirliği yaparak Kadın Örgütlerinin Engelli Ka-
dınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi-
ni uygulamaya başladı. 
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NASIL YANİ

“ŞERİF MARDİN 
ve YONCA EVCİMİK
BİR ARADA”...

Aksu Bora

Defnedevrimci Vivet Kanetti 
ile devrimlerini konuştuk… 
Bu konuşma devam ederken, 
gazete ve televizyonlarda, 
sosyal medyada, internet 
sitelerinde cinsiyetçi, 
homofobik, ayrımcı haber ve 
yorumlar da devam ediyordu. 
Ama işte,  defnedevrimcilerin 
varlığı, bunların yarattığı 
ufuneti araladı, umut verdi. 
Hayaller ve umutlar, inanç 
ve hareket… Derginin “şahsi 
defnedevrimcisi” Didem Türe 
tam o arada kapımızda öyle 
genç, öyle öfkeli belirip “yetti 
artık şu salaklar, bir şeyler 
yazacağım, yayınlar mısınız” 
dediğinde, “Hah” dedik, “böyle 
de oluyor işte…” Bakalım size 
nasıl gelecek…

“Başka bir medya hakkımız, bu hakkı birlikte 
alacağız” diye biten manifesto, baştan sona “yet-
ti artık” havasında. Sanki Hıncal Uluç’un Def-
ne Joy Foster’ın ölümünün ardından söylediği 
“su testisi su yolunda kırılır” lafı bardağı taşıran 
damla olmuş gibi... Yıllar önce, hâkimin biri ver-
diği kararda “Kadının karnından sıpayı, sırtın-
dan sopayı eksik etmeyeceksin” diye yazdığında 
da böyle olmuştu. Binlerce kadın sokağa dökülüp 
koca dayağına karşı yürümüştü. Defne Devrimi-
nin bir protesto hareketinden fazlası olmayı he-
deflediği anlaşılıyor. Öyle mi gerçekten?
Evet, ama ne çok insanın bardağının taştığını 
twitter’da keşfettik. Bir anda gelişti her şey. Birkaç sa-
atte. Çok farklı diyebileceğimiz mahallelerden, mes-
leklerden, inançlardan insanlar bir sabah “Ben de va-
rım” diye ortaya çıktı. Hareket en başından çok ge-
niş tabanlı başladı, o özelliğini de korumaya çalışıyor 
bir bakıma. Hedefi nedir? Güzel soru...  Süreç içinde 
birlikte göreceğiz nereye kadar gidebildiğini. Şu an 
en çok “nöbetçi eczane”ye benzetiyorum. Karanlıkta 
mutlaka ışığını açık tutan birileri oluyor, bizleri uya-
ran. Bir misal. Bu sabah şöyle bir twit vardı: “Bakın 
Habertürk gene İngiliz aktris kansere yenildi demiş 
defnedevrimi”. Klasik medya biz talep ediyoruz diye 
bütün dilini, derin adetlerini, neferlerini değiştirecek 
mi hemen? Sanmıyorum ama canlarını sıkıyoruz. 
Herkesin takip ettiği, modası olan bir mecrada, yani 
twitterda, durmadan zonklayan bir dişiz, bir baş ağ-
rısıyız. Bazen twitter’da doğrudan ‘defnedevrimi’ne 
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giriyorum, kimler gene neler yakalamış diye. Böyle 
bir sürekli laboratuvar tarafı var ‘defnedevrimi’nin. 
Bir de Defne Joy’un ailesinin Hıncal Uluç’a karşı aç-
tığı davada, her duruşmada mahkeme önündeyiz. 
Pankartımızla. Bu önemli. Orada da nöbette her za-
man aynı kişiler yok. Zaten duruşmalar hafta içinde 
ya. Kimler işini bırakıp, izin alıp gelebiliyorsa. Birbi-
rimizin yüzünü çoğunluk ilk kez orada görmüş olu-
yoruz. 20 kişi, 25 kişi her zaman var. Bazen  dört 
beş kişi dahi çok şey değiştirebilir. Dört beş genç kız 
İzmir’de, Ege Üniversitesi idi sanırım, sadece düdük 
çalıp pankart açarak Hıncal Uluç’u konuşmadan geri 
yollamayı başardılar mesela. 

Orada olmak isterdim! Defne devriminde bana 
heyecan verici görünen şey, tam da bu sanırım: 
Birbirinin yüzünü görmemiş kadınların (erkek-
ler de var mı?) kendilerini hareketin içinde his-
sedebilmesi. Böylece bir “medya komisyonu” ha-
vasına bürünmek zorunda kalmadan ilerleyebi-
liyorsunuz. Dört beş genç kadın bu işin parçası 
olmak istiyor ve oluyorlar da... “Düdük çalmak 
mubah mıdır” tartışması yapılmayacağını bil-
mek, hareket kabiliyetlerini artırmıştır herhalde!
Bir de, kullandığınız mecra, eleştirdiğinizle çok 
yakın: Yeni medyayı kullanıyorsunuz ama sade-
ce onu değil, gazete köşelerinde de izleriniz olu-
yor... Yani sadece okurlar ya da temsil edilenler 
olarak değil, içerik üretenler olarak da konuşu-
yorsunuz... Bana öyle geliyor ki, bu mesafeden 
konuşulabildiğinde, etki daha kuvvetli oluyor. 
Öyle mi gerçekten? 
Çok doğru, hem eleştiren hem kendini eleştiriye su-
nan bir konumdayız, çünkü kullandığımız mecra 
twitter, her gün yarattığımız gazete bir bakıma... 
Hareket içinde ve twitter’da faal olup da basında ça-
lışan imzacılar arasında kadınlar çoğunlukta diyebi-
liriz. Onlar bu hareketin belli başlı taşıyıcıları. Her 
gazetede mevcutlar ve sürekli alternatif sunuyorlar. 
Duruş olarak, yaklaşım olarak... Cesaretleri çok tak-
dire şayan. Kolay iş değil çünkü hem içerde olup 
hem paralel bir yolda gitmek, yeni bir medya tasar-
lamak ve içeriye dışarıdan bakabilmek... Tabii hare-
ketimizde erkek gazeteciler de var: Foto  editörü, sü-
tun yazarı, televizyon yöneticisi ve kimilerine şaşır-
tıcı gelebilir ama pek çok spor yazarı! Bu erkek gaze-
teciler çok değiller ama varlar ve mevcudiyetlerinin 
elbette değeri büyük. 
Bu arada şunu da vurgulamalı: ‘defnedevrimi’nin 
özellikle ilk günlerde ve haftalarda hız alıp uçmasın-

da muazzam emeği geçmiş erkek arkadaşlarımız ke-
sinlikle gazeteci değillerdi.  Bazen biz onların yüzle-
rini bile tanımıyorduk. İstanbul’dan, Ankara’dan, Es-
kişehir ve çok başka kentlerden ‘tvitdaşlar’: Memur-
lar, 9-5 çalışanları, avukatlar, mühendisler, sinema 
yönetmenleri, televizyon prodüktörleri, dijital alan-
larda çalışanlar, akademisyenler. En büyük övünç 
kaynaklarımızdan biri hareketin ‘çokmeslekli’liği ve 
‘çokmahalleli’liği. Bir de tabii çekirdek ‘bir bilenler 
kadrosu’ kurulmadan serpilebilmiş olması... Zaten 
tam bu nedenle bu kadar yayılabildi diye düşünü-
yorum. Zaten hiçbir hareket, ne denli haklı ve savu-
nulası olursa olsun, ‘bir bilenler kadrosu’ tarafından 
yönlendirilmek istemiyor artık. Hani bir hayali ‘en 
iyi hâl’ kâğıdına sahip 100, 300, 500 kişi (aydın) bir 
çekirdek kadro oluşturacak da toplumun gerisine dö-
nüp, “Bakın, bizim gibi güzel insanlar böyle bir tep-
kiyi akıl ettiler, size de şimdi bravo deyip aşağıya im-
zayı atmanız düşer” tarzı pasifleştirici girişimler artık 
duyarlılık ve heyecan uyandırmıyor. Birilerinin bunu 
hâlâ görmemekte diretmesine de çok şaşıyorum.

“Nöbetçi eczane” benzetmesi bu sebeple duruma 
çok uyuyor galiba... Bu kadar çok, bu kadar çeşit-
li insanın tepesinin atması iyi bir şey, tepesi atan-
ların harekete geçebilecekleri bir mecra bulabil-
meleri daha da iyi... Bana öyle geliyor ki, öfke, 
akacak bir yatak bulamadığında acılaşıyor ve tat-
sız, zararlı bir şeye dönüşüyor... 
Defnedevrimi sadece cinsiyetçilikle değil, onun 
da içinde bulunduğu bir dizi ‘kötülük’le uğraşı-
yor gibi geldi bana: Bayağılık, homofobi, klişeler, 
yüzeysellik... (ki Hıncal Uluç bunların tamamı 
için iyi bir temsilci doğrusu!) Bütün bunlar her 
mahalleyi, her mahalleliyi ilgilendiriyor mu yok-
sa defnedevrimi farklı kulvarlardan mı ilerliyor?
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Evet, tespitine tamamen katılıyorum: “Öfke akacak 
bir yatak bulamadığında acılaşıyor”. Benim gözüm-
de çok daha korkuncu, öfke akacak yatak bulama-
dığında objesini bir tür ‘takıntı’ haline de getirebi-
liyor. En acıklısı o galiba. Sürekli ondan bahsetmek 
istiyor ve onu, maalesef, hiç hak etmediği zirvelere 
taşıyor, mühimleştiriyor, büyütüyor. Onu neredeyse 
şeytanın cazibesiyle donatıyor. Şeytanlara bakar mı-
sınız?!! Bu tehlikeli sarmalı kırmak istedik bu kez. 
“Onlar bir sistemin neferleri, anmayın adlarını, sev-
diğimiz, arkalarında durmaya karar verdiğimiz in-
sanların adlarını analım” dedik ve bu her ‘mahalle’yi, 
her ‘mahalleli’yi anında ilgilendirdi.
Meselemiz sadece cinsiyetçilik olmaktan çok uzak... 
Fakat bir harekette kadınların sayısı şu veya bu ne-
denle daha kabarıksa, şöyle bir önyargı hemen dev-
reye giriyor: “Bunlar mutlaka sadece kendi dertle-
rinden ve haklarından bahsediyorlardır”. Sanki biraz 
da, kadınlara sadece kendi meseleleriyle ilgilenme 
hakkını tanımak... “Diğer konularda, size ne olu-
yor?” Daha doğrusu, “Size mi düşmüş?” Medyada-
ki nefret ve ırkçılık suçları, toplumsal linçler, yargı-
sız infazlar, kışkırtmalar, özel hayatların ayaklar altı-
na alışı, birey haklarının ihlali, homofobi, insanla-
rın inançlarından, sınıflarından, okullarından, ma-
hallelerinden ötürü dışlanması konusunda konuşa-

cak onca bildik, tescilli, ağır molla isim varken, size 
ne oluyor? Ama işte, biz söyleyince çok daha geniş 
bir kesim tepki verdi, ilgi gösterdi, çünkü ‘biz’ dedi-
ğimiz zaten onlardı, yani bu yol tamamıyla birlik-
te döşendi. New York’tan çok yaratıcı bir arkadaşı-
mız, twit adı @loonybinblog, şöyle yazmıştı bir kez: 
“Türkiye’de Şerif Mardin ve Yonca Evcimik imzala-
rının aynı sırada yer aldığı gelmiş geçmiş tek hareke-
tizdir herhalde”. Ve bununla da çok iftihar ediyoruz.  
Özellikle ilk zamanlarda, Armağan Çağlayan, Bir-
han Keskin, @igoa’nın kurucusu @jayaka, @40hara-
miler, @bozavali, @esrayoral, @okaraca, @tuvakvak 
@AylinAslim, @krojeni, Ayşegül Sönmez, @petite-
1ze,  yönetmen Ümit İnal (ÜNAL??) ve daha nice 
nice isim, inanılmaz bir emek harcadılar hareket hız 
kazansın diye. Gülten Kaya, konferansımızdaki o 
müthiş  konuşmayı, tanıklığı yapmak için ta nereler-
den saatlerce araba sürerek yetişti. Sloganımız oldu 
bu zaten: Bizde her imzacı bir commandante’dir. 
Hakikaten de kimin vakti varsa o çıkar televizyona, 
radyoya, hareketi anlatmaya... Elif Key, Şelale Ka-
dak, @granieve, @bozavali, @40haramiler, Ayşegül 
Sönmez... sırasıyla çıkmışlardır ‘defnedevrimi’ni ve 
amaçlarını anlatmaya... Nehir Erdoğan da imzacı-
mız Ayşe Böhürler de... Konferansımızın ilk bölü-
münde de salondaki BÜTÜN imzacılar sahneye ge-
lip  konuştular. Bu önemli bizim için. Nasıl gelin-
di, niye, nerelerden... Her insani ayrıntı önemli. Ta-
bii defnedevrimi biraz da sanatsal bir faaliyet gibi es-
nek, sürprizli ve rüzgârlar da müşfikse, yaratıcı olsun 
istiyoruz. Elimizden geldiğince.  

Konferans? Biraz bahseder misiniz bu konferans-
tan? Ne zaman yaptınız, nasıl oldu...
Bir ara Deniz Üke Arıboğan defnedevrimi metni-
ne imzasını attı, twitter’da bu konuda sık sık tepki-
lerini dile getirirken, bir süre sonra,  “Niye Bilgi’de 
bir konferans düzenlemiyoruz sizlerle?” dedi... Bah-
çeşehir Üniversitesi’nin eski rektörü Deniz Ülke, 
Bilgi’ye geçmişti ve mütevelli heyetindeydi. Med-
yada başka bir dil talebimiz onu çok heyecanlandı-
rıyordu. Birkaç yıl önce yazdığı kitaba başlık ola-
rak o da Heidegger’in “Dil insanı konuşur” cümle-
sini seçmişti. 
Birkaç kez buluştuk, “Blogdan Al Haberi” kitabına 
arkadaşım Zeynep Atikkan’la birlikte imza atan Bil-
gi İletişimden Aslı Tunç da bize katılmıştı ve böy-
lece 1 Haziran günü, Bilgi’nin Dolapdere kampü-
sünde, esasen bugüne dek bu tür konular üzerine 
düzenlenmiş konferanslardan oldukça farklı, epey-

“İstanbul’dan, Ankara’dan, 
Eskişehir ve çok başka 
kentlerden ‘tvitdaşlar’… 
Memurlar, 9-5 çalışanları, 
avukatlar, mühendisler, sinema 
yönetmenleri, televizyon 
prodüktörleri, dijital alanlarda 
çalışanlar, akademisyenler… En 
büyük övünç kaynaklarımızdan 
biri hareketin ‘çokmeslekli’liği 
ve ‘çokmahalleli’liği… Bizde 
her imzacı bir ‘commandante’. 
Hakikaten de kimin vakti varsa 
o çıkıyor televizyona, radyoya, 
hareketi anlatmaya...”
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ce atipik bir konferans düzenledik. Atipikliği şura-
da:  İlk bölümde kürsü filan yok. İki moderatörü-
müz var: Özlem Gürses (ki o artık Bilgi’de çalışı-
yordu) ve Ayşegül Sönmez. İkisi de ‘defnedevrimi’ci. 
Ve onların çok yaratıcı animatörlüğüyle (animatris-
liği demek daha doğru bu durumda), o ilk bölüm-
de, Bilgi’nin konferans salonunda bulunan HER-
KES söz aldı. Tanıklıkta bulundu. Hareket nasıl baş-
ladı, kendisi niye, ne zaman girdi, katkıları ne oldu, 
düşünceleri ve beklentileri ne... İşte facebook sayfa-
mızı hazırlayan Bahçeşehir Üniversitesi’nden hukuk 
doçenti arkadaşımız orada, imza metnimiz için site 
açan İgoa’cı arkadaşımız orada... Onun mesela İs-
tanbul ve Goa’daki (Hindistan) şirketi sadece dijital 
tanıtımlar ve reklamlar yapıyor. Bize reklam dünya-
sında ayrımcılıkları da anlattı...  Hareketin en başın-
dan beri çok aktif olan Armağan Çağlayan... Hep-
sinin farklı ayrımcılık tanıklıkları... Metne katkıda 
bulunanların bir kısmı orada, bir kısmıyla twitter-
dan haberleşiyoruz. Nasıl diyeyim, bir terapi sean-
sı değildi elbette, çünkü show kısmına da çok önem 
veriyorduk, ama alıştığımız üniversite konferans-
ları ambiyanslarından çok sıyrıldığı  kesindi. Ayşe 
Böhürler’den Emine Uşaklıgil’e, Şelale Kadak’tan 
genç başörtülü bir mimara ve Hatice Meryem’e uza-
nan bir kadınlar yelpazesi... Çok geniş ve çeşitli.  Ve 
konferansçılar ile izleyiciler ayrı değil. Hepsi hem o 
hem o. Tabii erkekler de var aramızda. Pek çok gaze-
teci kadın (ki bu hakikaten bir cesaret işi). Birçoğu-
muz, artık çok yakın dost olmuş, bir harekette bir-
likte mücadele vermiş insanlar ama birbirimizi ilk 
kez orada  görüyoruz. Bunun da getirdiği özel bir 
coşku ve elektrik var havada. 
Biz baştan rica etmiştik Bilgi’deki akademisyen arka-
daşlara, ilk bölüm illa ki böyle olsun, çok istiyoruz 
demiştik ve sağ olsunlar itiraz etmediler. Arada hep 
birlikte yemek yedik ve  öğleden sonraki seans, kon-
feransa yetişmek için saatlerce otomobil süren (şehir 
dışındaydı) Gülten Kaya’nın unutulmaz sunumuyla 
başladı. Gülten Kaya, Türk medyasının ayrımcılığı, 
linççiliği söz konusu oldu mu sembol bir isim. Hem 
mağdur hem olağanüstü bir tanık hem  müthiş bir 
mücadeleci. O zaten çok başlardan beri imzacımız-
dı. Sonra da felsefeci Kaan Ökten’in, iletişimci Aslı 
Tunç’un sunumları oldu... Ve gene ‘defnedevrimi’ci 
Sema Moritz’in Nazım Hikmet ve Brecht şarkıları.  

Müthiş! bütün bu ‘çokluk’, gerçekten heyecan 
verici. Üstelik anladığım kadarıyla bir tür tem-
siliyet esasına göre değil, aynı meseleyi dert et-

mekle bir araya gelmiş bir çokluk... Peki, 
‘defnedevrimi’nin devamının nasıl geleceğini 
düşünüyorsunuz? Planlanmış bir yol değil belki 
ama, hayaller ve umutlar? 
En güzel tarif bu: Hayaller ve umutlar. İkisini de 
besliyoruz çünkü.
Umuttan başlayayım: Hiç değilse twitter’da bir sürek-
liliğin bugünkü gibi devam etmesi. ‘defnedevrimi’ne 
girdiğimde biliyorum ki her gün ayrımcılıkla ve cin-
siyetçilikle ilgili onlara karşı duran, onların nere-
lerde gizlendiğini bize işaret eden en az bir iki twit 
okuyacağım. Günün hızı içinde gözümden kaçmış 
olan şeyler bana birileri tarafından mutlaka hatırlatı-
lacak... İmzaların çoğunu tanımıyorum ve bu da el-
bette müthiş bir şey. Çünkü çoğaldığımızı, tetikteli-
ğin, duyarlılığın yaygınlaştığını bize gösteriyor. 
Hemen önümüzde bizi bilgisayar başından alıp so-
kağa çıkaracak tarih, Defne Joy’un eşinin Hıncal 
Uluç’a karşı açtığı davanın Eylül’deki duruşması. 
Orada, Adalet Sarayı önünde bulunmayı çok önem-
siyoruz. Pankartımızı açıyoruz. Gelebilen geliyor. 
Tek başına çok imrendiğimiz bir tavır sergileyen bu 
aileyle dayanışma halinde olmayı çok önemsiyoruz. 
Bir hayalimiz bu defnedevrimi tepkilerini nerdeyse 
gündelik bir internet gazetesi (duvar gazetesi) haline 
dönüştürmek...
  
Hayallerinizi paylaşmamıza izin var mı? Mesela 
yerel medyayı da işin içine sokabilmek harika ol-
maz mıydı? Memleketin dört bir yanından insan-
ların “bizim oradaki gazetede çıkan şu habere bir 
bakın” diye mesajlar yollaması, bunu gören başka 
birinin “al işte, bizde de televizyonda böyle dedi-
ler, yuh yani” demesi... Sonra bu insanların ileti-
şimi sürdürerek yeni yollar açması, hareketlenme-
si... Merkez/çevre ikileminin kırılabilmesi halin-
de öyle bir enerji çıkar ki açığa, hepimizi şaşırtır...
Önemli bir iş, heyecanlı bir iş... Hadi bakalım, 
daha neler olacak, hep birlikte göreceğiz...
Evet, tam da böyle... Çok çok güzel bir hayal bu.
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HANIMLAR
MÜJDE!
Didem Türe

Kadın dediğimiz hadise, diyetlerle yıl boyu kafayı çi-
zen, astroloji ile hayatına yön veren ve karşısındaki 
erkeği etkileme üzerine yöntemler geliştiren dişi bir 
varlıktır. Fakat?!
 
İnsanların ellerinden gelse, bizi çamaşır suyuyla kırk-
layıp konu komşuya temiz gösterecek, ağzımızdan 
içeri ellerini sokup o çirkin, mıncık mıncık organla-
rımızı çıkartıp yerine pamuk tıkacak, sivilcelerimizi 
sıkacak, fazlalıklarımızı alacak ve tüm ahlakî donanı-
mı damardan zerk edecekler. Dışarıya sunulması ge-
reken kusursuz olmalı ki böylece hakkında iyi anıl-
mayı, üzülmeyi ve adaletli yargılanmayı hak etsin. 

Misal 24 Temmuz 2011’de Amy Winehouse’un ölü-
mü üzerine Yonca Evcimik tarafından twitter’da ya-
pılan “su testisi suyolunda kırıldı” yorumuna ba-
kıyorum. Hayatı stv’nin ibretlik programlarındaki 
mesajlar kadar net ve sığ algıladığınızda gerçekten 
çıkarılacak yegâne sonuç sanırım bu oluyor.

Mazlumun ölümüne kendini ezdirmesi halinde anca 
dudaklarından ‘zalim’i dillendirebilen insanların jar-
gonu dönüyor etrafımızda. Medya, ailemiz, arkadaş-
larımız, birileri hep bu dili kullanıyor. Ne yazık ki 
bu dil çoğu zaman fallus merkezli, acımasız ve akla 
zarar ifadelerde bulunuyor.  

18. yüzyılda İngiltere ve ABD’de teşrih cezası, idam 
cezasının ağırlaştırılmış haliydi. Suçlunun ölmesi ye-
terli değildi zira domuz çalsanız da adam öldürseniz 
de asılacaktınız. Asıl önemli olansa, diğer insanların 
sizin ölümünüzden yeterince hınçlarını alabilmiş ol-
malarıydı. İşte tam bu noktada ölü bir kadının be-
deni üzerinden ahlâk muhabbeti çevirmek, medya-

“Kelimelerle kafamızın 
içine, bizim bile temizlemek 
için farkındalığa sahip 
olamayacağımız köşelerine, 
şüpheli paketler bırakıp 
kaçıyorlar. Bilinçli haber 
okumayı bilmek, kendimizi 
korumak ne kadar mümkün 
bilmiyorum ama vicdan sahibi 
olmak, yaratılan bu zoraki 
tahribattan kurtulup insanî 
tepkiyi vermemize neden 
olacaktır.” 
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nın, basında yıllardır kalem tutan adamların arsızca 
hırslarını almalarıdır. İşte Defne Devrimi de “Başka 
bir medya hakkımız” demekle bu alanda yapılabile-
cek en güzel harekete öncülük ediyor. 

Medya, kafası adam üslûbu mevcut iktidarın dilin-
den olan plazmik bir yapıdır. Hâl böyle olunca sa-
bah akşam -tırnak işaretsiz- ustalık dönemi tabirleri-
ne maruz kalmak, cem’i cümleyi inandırma arzula-
rı pek de olağandışı bir hareket olmuyor. Kullanılan 
erkil dil de cabası. 

Bayana Bi Müsaade Edin
Ta ta ta tam! 
İşte sizin için oradan buradan topladıklarım:
Haziran ayının başında başbakan tarafından eylem-
den sonra polisler tarafından ara sokakta dövülen 
Dilşat Aktaş için “Kız mıdır kadın mıdır bilemem” 
gibi tarihe geçecek nadide bir söz söylendi. Teşbih-
te hata yapmamak için gösterdiği titiz çabayı takdir 
ediyorum fakat gene de kız mıyım kadın mıyım bi-
lemediği zamanlarda konuşmaktan vazgeçebilir. 

Seçimlerden sonra vekiller meclise giremediler. Aday 
olmuş, sonrasında seçilmiş vekiller meclise giremedi. 
Beni histerik kahkaha krizlerine sokan bir siyasi at-
mosfer var etrafta. Televizyonda hararetli tartışmada 
kadın diyor ki: “O zaman tecavüzcüler de Ogün Sa-
mast da vekil olabilir”. Bunu bir argüman olarak öne 
sürüyor. Karşısındaki moderatör demiyor ki “Tom-
bala çekmiyoruz oy veriyoruz!”. Tüm bunların ya-
nında oylarla seçilmiş güzel güzel bakan olmuş -biri-
cik kadın bakanımız- Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Şahin var mesela. Kendisi “Feminizmden 
bugüne kadar kimse fayda görmemiştir, bundan son-
ra da görmeyecektir” demiştir. Haklıdır, zira femi-
nizm karın doyurmaz. Biz de ailecek benim gelecek 
kaygılarımı böyle basit temel ihtiyaçlara indirgedi-
ğimizde endişeleniyoruz. Fayda göremiyoruz. Femi-
nizmin eti, sütü ve yünü yoktur. Nakde dönüştürü-
lemez. Fatma Şahin doğru demiştir. Aile çok mühim 
bir kurumdur. Bekâra ve öğrenciye ev vermek iste-
meyen aksi ev sahibi misali koca toplumsal düzene 
ayar çekmek gayet makul bir yöntemdir. En nihaye-
tinde apartman yönetmek gibi bir şey,  bakan olmak. 

“Evde kalmak kötü bişeydir”
Magazinde kullanılan erkil dil ve Allah’ın emri top-
lumsal cinsiyet rollerini pekiştirmek, zaten alışılagel-
dik ve midesi olmayan bir habercilik türü. Ama bu 
alttaki haberi sizlerle paylaşmak istedim.

Zamanında “Türkiye’nin en ünlü mankeniyle lez-
biyen ilişki yaşadım ama lezbiyen değilim” gibi uf-
kumuzu aydınlatan bilgiler veren Ebru Şancı’nın, 
Ali Taran ile Ayşe Özyılmazel’in evliliği hakkında-
ki twitter iletisi bize -sağ olsun- Milliyet aracılığıy-
la ulaşıyor: 
“Bir ayda tanışıp evlenenler kaç günde boşanabilir 
acaba? Ha bu arada annem hep der ki, genç karı alan 
adamlar karıyı öldürür, onlara bir şey olmaz. İster 
misiniz Ayşe önce gitsin!”  (02.07.2011 Milliyet)

Gene Milliyet diyor ki: “Aralarında kız alıp verme 
meselesinden dolayı uzun süredir husumet bulu-
nan…” (08.07.2011 Milliyet) 16 kişinin tutuklan-
dığı, milletin birbirini doğradığı, Şanlıurfa’daki iki 
ailenin kavgasının sebebini dinlediniz.  
“kız alıp verme tabiri kültürün dilidir”
“kız alıp vermek bizim ananemiz”

Aklımız yanıyor. Yazık bizlere. Gazetesin sen. Sen 
de bir olaysın. Sen ne saçma bir olaysın ki evlenme-
nin mevzusundan bile meydan muharebesine dönü-
şebiliyorsun, sen ne saçma bir gazetesin ki bu mev-
zuu gerçekten hiçbir ifade sıkıntısı çekmeden ma-
halle kahvesinden duyduğun kelimelerle birebir ak-
tarabiliyorsun. 

Her şeye ve herkese ayar çektikten sonra devam ede-
biliriz. Ve konumuz evliliğin faydaları. 29 Haziran 
tarihli Posta gazetemiz, evliliğin kadınlara daha ya-
rarlı olduğunu belirtiyor. Nerede ve kimler üzerinde 
gerçekleştirildiğini bilmediğimiz bir deney baz alı-
narak söylenenlere göre, evlenirsek hayatımızın şen-
leneceğinden bahsediliyor. Bilkent Kütüphanesi’nde 
bulduğum 1930’lu yıllara ait “Bekârlık ve Evlilik 
(Bilgisi ve Öğütleri)” kitabı geliyor aklıma. 

“Genç kızlarda sara nöbetlerini andıran histeri 
hamlelerini herkes bilir. Bunların pek çoğu kız-
ların evlenmesiyle kaybolur. Kızların uzun zaman 
bekâr bulunmaları, zayıflamalarına sebep olabilir. 
Sarı benizli, gözlerinin çevresi siyahlamış, çarpın-
tılı, iştahsız, bakımsız kızlar vardır ki evlendikten 
sonra yeniden hayat bulur gelişir, güzelleşirler.”

22 Temmuz’da Bianet’te çıkan habere göre Dün-
ya Değerler Araştırmasının 2011 Türkiye sonuçla-
rı gösteriyor ki:
“Kadın her zaman kocasına itaat etmeli, onun sö-
zünden çıkmamalıdır.” Bu ifadeyi doğru kabul eden-
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lerin oranı da 1996’dan bu yana aynı ve yüzde 60’ın 
biraz üzerinde.
““Bazı kadınlar kocalarından dayak yemeği hak edi-
yor” diyenlerin oranı 1996’da yüzde 19’ken 2011’de 
yüzde 30.  

Kadın cinayetlerinde yaşanan inanılmaz artışı da göz 
önünde bulundurunca evliliğin faydalarından bah-
setmek, meydanlardan “Doğurun bacılar, ülke kal-
kınacak” mesajları vermek, namusun cinayetini iş-
lenmesine göz yummak bu yüzde 60’ın işi olsa ge-
rek. Hem meclis başkanımız Cemil Çiçek’in “Ben 
flörtü tasvip etmiyorum. Evlilik öncesi insanların 
flört etmesi, gezmesi, şu bu... Bunlar evlendikten 
sonra olmalı” sözlerini de hatırlatalım. Evlenin, onu 
da adabınızla yapın. Kafası bozuk toplumuz biz, he-
men ar ve hayâ duygularımız zedelenir, katil oluruz.

2’inci Milli Olma Davası 
9 Temmuz Milliyet gazetesinde bu başlık vardı. Ha-
ber, 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun para karşılı-
ğı girdiği cinsel ilişki ve benzer bir olayın geçen sene 
de yaşanmış olmasından bahsediyor. Seks için verdi-
ği ulusal mücadeleden başarıyla ayrılmış her genç er-
keğe verilen ‘milli’ sıfatını “Çocuğun nitelikli cinsel 
istismarı” gibi hassas bir adli olayı tanımlamak için 
kullanmak, gerçekten çok yerinde bir karar olmuş. 

Sen, Sevgili Basın, Bu Tip Haberlerde ‘Kerata’ 
Muzipliğiyle ‘Milli Olmak’ Diye Bahsedemezsin
Her gün kadınlara yönelik tecavüz haberleri, işkence-
ler, namus / töre cinayetleri… İstanbul Feminist Ko-
lektif üyesi Avukat Meriç Eyüboğlu diyor ki: “Gün-
de 5 kadın öldürülürken, isyan çıkması gerekirdi”.

Bu aralar aklıma kazınan öyle bir kare var ki... Bu 
görüntüler kolundan tutulup amcası tarafından oto-
gardan eve götürülen 21 yaşındaki Ceylan Soysal’a 
ait. Özellikle ondan bahsetmek istedim; çünkü bir 
şey var… İnsanın yüreğine ağır geliyor. Kolundan 
tutmuştu adam. Kolundan tuttu. Kurbanlık koyun 
gibi tutuverdi. Kolundan öylece tuttu. Koldan tutu-
lup götürür mü insan öldürmeye. Tuttu onu götür-
dü. Adımların götürüyor seni, cellâdının eli senin 
teninde. Nasıl da acımasızca… 21 yaşında ailen ta-
rafından evinin bir odasında infaz edilmek… 

29 Haziran tarihli Radikal’de Pınar Öğünç’ün Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sadece kadınlara yö-
nelik şiddet ve cinayetlerle ilgili iki savcılıktan müte-

şekkil kurduğu büronun haberi vardı. Çok da man-
tıklı bir soru yöneltiyordu: Peki ya Ankara dışında-
kiler? Sorusunu Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu’ndan Berna Görgülü’ye sormuş. Görgü-
lü, yanıtında, bu adımın olumlu ama yetersiz oldu-
ğunu vurguluyor. Çözüm için niyetin olduğundan 
fakat kadınlara güven veren bir sürecin gelişmediği-
ni belirtiyor. Nitekim -maalesef- bir gelişme henüz 
cereyan etmedi. 

Tamam, Ölmeniz Kötü 
Ama Siz de Erkekleri Kızdırıyorsunuz!
Gündüz kuşağında, omuzlarından tutulup tutulup,  
yakışıklı, güçlü, zengin ve karizmatik erkekler tara-
fından sağa sola fırlatılan, mütemadiyen müşkül du-
rumlardan kurtarılan kadının dizisine bakıyorum. 
Vay be! Erkek dediğin böyle olur işte. Öp de uya-
nayım prensim! İmanım gevremişti kulelere hapsol-
maktan, 7 cüceye yemek pişirmekten, üvey anne-
min gazabından. İyi ki geldin, maşallah dalyan gibi 
adamsın, tut saçımdan indir kulemden beni. Hayat 
şurada sürsün ben burada kıvrılıp kimseyi rahatsız 
etmeden dururum. Hatta nasıl duracağımı tam ola-
rak bilemezsem 2 Ağustos tarihli Milliyet’in inter-
net sitesinde benim için tavsiyeler bulabilirim: “Er-
keklerin Nefret Ettiği Kadınlar” listesi. 10 madde-
den oluşan bu eşsiz listeden size hayatınızı kurtara-
cak tavsiyeler vereceğim. 

1. Seksi silah olarak kullananlar:
İlişkilerde çoğu kadın kendi üstünlüklerini kurmak 
için erkeklerin seks isteklerine duyarsız kalır. Bu ce-
sur davranış kendi aralarında alkışlanırken, erkek-
lere göre basit gibi görünen bu insan ihtiyacından 
kadınların gerçekten vazgeçebileceklerini düşünme-
meleri gerekiyor.

2. Vır vır konuşanlar:
Çoğu kadın konuşmayı sever ve eğer bir erkek onla-
ra bir fırsat verirse susmak bilmeyebilir. Bu, erkekle-
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rin kadınların ne söylediklerine dikkat etmeyecekle-
ri anlamına gelmez, sadece erkekler her detayı duy-
mak istemiyor.
(Bu vır vır konuşma maddesi için kullanılan görsel 
daha açıklayıcı.)

Bu maddelere daha fazla devam etmeyeceğim. An-
laşılacağı üzere bunlara benzer 8 tane daha var. Bu 
maddelerin yayımlandığı günün ertesinde Türkiye 
2011 Vücut Geliştirme Şampiyonu ve TRT spikeri 
Işıl Okan Aktan’ı darp eden kocası İbrahim Okan’ın 
Fox TV’de röportajı vardı. İbrahim Okan, bu mad-
delere benzer gerekçelerle adeta haklı gördüğü bir 
nefreti anlatıyordu. 

Aileden Anladığınız Tüm O Değerler 
Başınızda Paralansın!
Temmuz ayında Özgür Gündem’de yayımlanan ha-
berde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bi-
lim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mert Savrun’un, 
“Cinsel suçların yüzde 75’i mağdurun yaşadığı yer-
de meydana geliyor” sözlerine yer verilmişti. Tür-
kiye böyle ağır istatistikî gerçeklerle yüz yüzeyken, 
Hürriyet’in 2 Ağustos’ta yayımladığı, üvey babanın 
senelerdir 2 kızına tecavüz etmesinin haberi “Aile 
boyu tecavüz” başlığıyla çıktı. Habere göre üvey 

baba kızlarından birini kendi oğluyla da evlendir-
mişti. Büyük boy gofret paketinden bahseder gibi 
‘aile boyu’ ifadesini kullanmak, kelimelerle hayatları 
harcamak bu kadar kolay işte. Çocuk yaştan itibaren 
evlerinde kendileriyle yaşayan üvey babaları tarafın-
dan senelerce tecavüze uğramış genç kızlardan bah-
setmiyor gibiler. Neyse ki ‘bizi biz yapan ailevi de-
ğerleri’ korumak uğruna TV dizilerine el atacağını 
söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bu yönte-
miyle baya içimi rahatlatıyor.  

Kelimelerle kafamızın içine, bizim bile temizlemek 
için farkındalığa sahip olamayacağımız köşeleri-
ne, şüpheli paketler bırakıp kaçıyorlar. Bilinçli ha-
ber okumayı bilmek, kendimizi korumak ne kadar 
mümkün bilmiyorum ama vicdan sahibi olmak, ya-
ratılan bu zoraki tahribattan kurtulup insanî tepki-
yi vermemize neden olacaktır. Ben bu yazıyı hazırla-
mak için araştırma yaptığım süreçte her gün medya-
ya dair -kıyıda köşede de olsa- en az bir tane kullanı-
lan dile yönelik eleştiri buldum. Seksist, homofobik, 
transfobik, faşist, nefret suçunu tetikleyen… Tüm bu 
yazılara yönelik tepki var, bilinçli bir kamuoyu oluş-
turma çabası var, uğradığı beyin istismarına rağmen 
“Ben bunu hap gibi yutmayacağım,” diye direten bir 
kitle var. Bizler varız ve “Başka bir medya hakkımız”.

Buralarda Yabancıları Seversiniz Diye Düşündüm
Ben buralarda yeniyim. Toy, körpe bir gacıyım. Ede-
biyat camiasında fanzinler ve çeviriler dışında ilki-
mi sizlerle yaşıyorum. Helalinizim. Pişman değilim. 
Sizlere feminist peri karikatürüyle bu sayı için veda 
ediyorum! 

. …Ve ben bu paspası ve kovayı sana yetecek ka-
dar kariyer ve banka hesabına dönüştüreceğim; böy-
lece gerçekten istediğin takdirde evlenmeye ihtiya-
cın olacak…
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“Exit Homopoliticus Enter Homo Consumers” diye 
başlıyor ileri/post/hiper ya da kendi adlandırmasıy-
la sıvı modernlik üzerine kafa yoran siyaset felsefe-
cisi Zygmunt Bauman’ın bir konferansı. Siyasi in-
san çıkar sahneden, tüketici insan girer. Seksenler-
de, 68’in mücadeleci sokak savaşçıları sahneden çık-
mıştır. Kimi zaman shopping and fucking feminism 
olarak nitelenen olguyu da aslında böyle anlamamız 
mümkün. Bir siyasi militan olarak feminist çıkar 
sahneden, yerini bir tüketici olarak feminist (kimi-
lerine göre de postfeminist) alır.  Anneanneler, tey-
zeler mücadeleyi vermiş, hakları almış, torunlara ve 
yeğenlere de artık bir silah olarak kullandıkları rujla-
rının rengine karar vermek kalmıştır. Hızla eskime-
ye yüz tutan (ne de olsa tüketim toplumunun doğa-
sında hız var) bu yeni feminist, sutyenini yakmaz, 
bilakis en seksisini satın alır: Açık yakasından, şeffaf 
bluzundan görünmesine izin verir. Patriyarkal ahla-
ki yargılamalar karşısında kişisel özerkliğini özellikle 
de bedeniyle ilgili kararlarında savunmaktır feminist 
tarafı. Bridget Jones’un tatlı sakarlığında, becerikli 
ve çekip çeviren kadın imgesine, Sex and the City’nin 
sıkı dostluğunda kadınlararası rekabet mitine mey-

BU BİR
ALIŞVERİŞ:
METASI
BEN OLAN
Nazlı Ökten

İktidarın gücü artık 
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dan okuyan bir “bütün kızlar toplandık”, tek taşımı-
zı kendimiz aldık feminizmidir bu.  

Tüketim toplumunun hazlarından vazgeçmeden de 
feminist olmaya devam etmek mümkün müdür? 
Makyaj yapmayan sutyen takmayan, saçlarının be-
yazlamasına aldırmayan, kısacası ne ise o olmakta 
bir sakınca görmeyen “sıkıcı” bir kadın imgesinden, 
kişiliğini ve cinsiyetini bir performans haline getiren 
“eğlenceli” bir kadın imgesine giden yolda “ne yani 
bütün eğlenceyi travestilere mi bırakacağız” diye so-
ran kadınlar. Bekârlığa veda partisinin yerini hızla 
almış kına gecelerinin dönüşü, gelin hamamının ye-
rini alan gelin spası, kolları saran burma bilezikler-
den tektaşa geçiş,  kocası ve çocukları için saçını sü-
pürge etmesine gerek kalmayan ama ev işlerinin bö-
lüşülmesi için mücadele vermesine de gerek kalma-
yan çünkü tercihen eski Sovyetler’den eli yüzü düz-
gün bir göçmen ev işçisi olan, zayıf, güzel ve zevk sa-
hibi, ailenin sosyal sermayesini iyi idare eden ideal 
kadın rolünde kalabilmenin koşullarını yerine geti-
rebilmek için mücadele eden bir kadın modeli.

Tamamlayıcı olarak güçlü bir ayakkabı ve çanta fe-
tişizmi: Yol yürümeyi amaçlamadığı belli sivri to-
puklar, jip ya da havuzlu villa elde taşınamayacağına 
göre, garsona “senin bir yıllık maaşını elimde gezdi-
ririm” diye bağıran bir çanta.

Bazı yorumcular SATC’nin (Sex and the City) dizi 
değil ama film versiyonlarındaki evlilik vurgusu-
nu Queer kültürünün evlilik ve aile kavramları-
na duyduğu açlıkla açıklıyorlar. Eşcinseller, traves-
tiler, translar, o zamana dek dışlandıkları evlilik ve 
aile kurumlarına yayılmak istemektedirler ve aslın-
da SATC kadınları onların birer temsilidir. Bu oku-
mada ilginç olan şey, günümüzde cinselliğe, bedene, 

bireyleşmeye kafa yoranların bunları sadece kadın-
erkek ikiliğine sıkıştırarak açıklamasının artık müm-
kün olmadığını ima etmesidir. Kadını arzu nesne-
si haline getirdiği için patriyarkayı suçlayan femi-
nistler de aslında artık tüketim toplumunun tüm bi-
reylerinin, kadın erkek, kendilerini piyasada arzu-
lanır nesneler haline getirebilmek için çaba göster-
mek zorunda olduklarını biliyorlar. İktidarın gücü 
artık baştan çıkarıcılığındadır: Sadece bireyleri baş-
tan çıkarmakla yükümlü arzu nesneleri haline getir-
diği için değil, kendisi de bireyleri baştan çıkararak 
varkaldığı için; tıpkı fetişleştirilen alışveriş nesnele-
ri gibi. Ayakkabılar kuşkusuz bunun en iyi örnek-
leri. Christian Louboutin kırmızı tabanlarıyla nere-
deyse bu fetişleştirmenin altına kalın bir çizgi çek-
ti. Kan izlerini takip edin kaç leşim var göreceksiniz: 
Ben erkek yiyen kadın. Attila İlhan’ın jilet yiyen kı-
zını düşünmeden edemiyor insan. Erkekler kadınlar 
için, kadınlar erkekler için, erkekler erkekler için ve 
kadınlar kadınlar için (pedofili meselesine hiç gir-
meyelim) birer av. Bu çok mu korkunç? Hayır belki 
de eğlenceli. Ama sona erdiğinde ağızda bıraktığı tat 
daha çok pasa benziyor. 

Kentli, kariyer sahibi özgür pilicin maceraları satış 
grafiklerini yükseltirken medyadaki geç Bridget Jo-
nes karşılıkları, başkalarının hayatlarını gözlemle-
me arzularına cevap verirler. Bugün ne yaptım, ya-
rın kiminleyim, ne yedim ne içtim ne çıkardım ne-
relere gittim hepsi sizin için. Çünkü siz merak edi-
yorsunuz, çünkü ben teşhir etmek istiyorum; çün-
kü bu bir alışveriş. Göz önünde yaşanmayan bir ha-
yatın sıradan olduğu düşüncesi, bir virüs gibi etrafı-
mızı sarıyor. Facebook, Twitter vb. mecralar, yaşan-
tımızı sergileme, sahip olduklarımızı (evler, arabalar, 
tekneler ya da fikirler ve yetenekler) gösterme arzu-
larımızı gıdıklıyorlar. Patlatmak, yırtmak, fark edil-
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mek, kalabalıktan sıyrılmak istiyoruz. O karakuru 
kalabalıktan. Hakim temsiliyle eylemsizliğin ya da 
şiddetin karanlığına bulanmış kitlenin içinden sıyrı-
lıp, ışıldayan bir yıldız olmak. İşte televizyonun ba-
şından beri hep varolan ama ikibinlerde altın çağını 
yaşayan reality show denilen türün kalıcı örneklerin-
den olan yıldız yarışmaları, yeteneği ve şansı olan-
lar için bu fırsatı sunar. Aynı zamanda, yakın zama-
na kadar kadınsı bir durum olan, seçilme, bekleme, 
kendini beğendirmek üzere hazırlanma sürecini er-
keklere de yayılacak şekilde genişletir. Edilgen bi-
çimde beklemek üzere kendini beğeniye sunan ka-
dın olduğu kadar erkektir de artık. Bazı yazarlar bu 
nedenle genç kadınların öznelliğinin, geç kapitaliz-
min koşulları içinde ayrıcalıklı bir yere sahip oldu-
ğunu öne sürüyorlar1.

Bu tarz çoğu yarışma gibi, biçimi, yapısı, kuralları 
oturtulup modeli çıkarıldıktan sonra dünyanın fark-
lı yerlerine satılan ve farklı dillerde, ülkelerde tekrar-
lanan bu yarışmalar, elenme esasına dayalı olmakla 
birlikte, sürecin tümünü kurgulanmış bir şekilde iz-
leyicilere sunarlar. Bir yapımcı, bu tarz programla-
rı mümkün kılan şeylerden birinin de dijital kayıt 
ve işleme teknolojileri olduğunu söylüyor. Saatlerce 
kaydedilen görüntülerin elenmesini mümkün kılan 
bu teknolojiler, aslında görüntüler arası bir yarışa da 
zemin hazırlıyorlar2. Bu yarışmalar, Türkçe’ye çok 
başarılı bir biçimde BBG (Biri Bizi Gözetliyor) çev-
rilen Big Brother (Orwell’a gönderme daha da iro-
nik!) türü programlar kadar uzun kayıtlar gerektir-
meseler de, yarışmacıların performans öncesi çalış-
maları, hazırlıkları, çalıştırıcılarıyla ilişkileri ve ken-
di haklarındaki değerlendirmeleri yarışmanın bütü-
nü içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda, 
gündelik Türkçe’de ilk piyasaya çıkan markayla ta-
nınan popstar yarışmaları, baştan yaratma yarışma-

larıyla ortak bir yönü paylaşırlar. Hedef, daha iyi bir 
öznedir. Başlangıçtaki yetersiz, acemi, mütereddit 
ben, zamanla ve çalışmayla daha iyi ve olumlu bir 
bene dönüşecektir. Foucault’nun belirttiği anlam-
da öznenin içini yapılandıran bir toplumsallıktan, 
Freud’un belirttiği anlamda id’e buyruklarıyla yön 
veren superego’dan söz etmekteyiz. Dışarıdan gelen 
kural, içeriyi şekillendirecektir. 

Kendi imgesi üzerine çalışma, aynı zamanda kendi 
içine doğru da bir çalışmadır. “You can do it” (yapa-
bilirsin) sloganı, en sıradan olanlarımızın bile, fır-
sat verildiğinde bir yıldız gibi parlayabileceğini söy-
ler. Gülben Ergen bunun en iyi örneklerinden biri-
dir. Britney Spears’in herkes gibi bir kız olduğu vur-
gulanır. Sıradanlığın bir kanıtı da herkes gibi hata 
yapabilmektedir. Hatta kimi zaman herkesten daha 
fazla hata yapabilmek.  “En kötü özelliğim dürüstlü-
ğüm” diyen Emel Sayın artık sıkıcıdır. Tökezleyen, 
ayağı takılan ama kalkıp devam edebilen kusurlu bi-
ridir yeni yıldız. Yıldız Tilbe böyledir. Amy Wine-
house bunun en uç örneğidir belki de. İlahi yetene-
ği, insansı kusurlarıyla dengelenmiş bir kara melek 
uçup gider kimi kez insanların arasından. Bu “şehit-
ler”, gösteri dünyasının halesini besleyecektir. Yete-
nek yarışmalarının ilk versiyonlarından birinde, se-
sini Hint esintili bir kıvraklıkla eğe büke kullanan 
eski bir hükümlü olan Bayhan’ın birinci gelmesi-
ni içine sindiremeyeceğini söyleyerek jüri üyeliğin-
de ayrılan Deniz Seki’nin daha sonra hapse düşme-
si, kaderin cilvesi değilse bile pop-tarihin bir ironisi-
dir. Gelinen son noktada bir hükümlü-star yarışma-
sı fikrinin ortaya atılması, bu düzeltilen, geliştirilen, 
ıslah edilen bedenler temasının uç noktası gibidir. 

Düzeltme, gelişme ve ıslah çabasının amilleri de jüri 
olarak dizilirler kurbanımızın karşısına. “Ya uzman 
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ya kurban olarak çıkılır televizyona” demişti biri. 
Kurbanın karşısındaki uzmanlar da, kurbanlar gibi 
bir dağılıma göre seçilirler. Tercihen bir adet bakı-
lası güzel kadın, bir adet zor beğenir memnuniyet-
siz adam ve duygusal iniş çıkışlarıyla heyecanı dal-
galandırabilecek az netameli, cinsiyeti ya da etnik 
kökeni eldeki malzemeye bağlı bir üçüncü jüri üye-
si. İşler yolunda giderse jüri üyeleri de zaman için-
de bu rol dağılımını yeniden üretecek şekilde ken-
dilerinden beklenen, kendilerinde sevilen şeye dö-
nüşürler; ya da kendilerinden beklendiğini, kendi-
lerinde sevildiğini sandıkları şeyin bir karikatürü-
ne. Yargılanmak, değerlendirilmek, sınıflandırıl-
mak, hizaya getirilmek -gönüllü olarak. Özel ile ka-
musal alan arasındaki gerilimli çizgide yeniden üre-
tilen ben -Adorno’nun deyişiyle benliğinden boşa-
lan ben- gündelik mahkemelerin olağan suçlusu gibi 
dikilir durur kimi kez başı önünde kimi kez çene-
si yukarıda. Tercihen çilelerle dolu bir hayatın ödül-
lerle taçlandırılması umulan mutlu sonuna hazır. Bu 
anlamda, adayın jüriye ve izleyiciye başı sonu bel-
li bir hayat hikâyesini de sunması beklenir. Onu di-
ğerlerinden ayıracak bir hikâyeye ihtiyaç vardır. Bu 
hikâye onu kurtarmak ve kitlenin onayıyla kutsa-
mak isteyenlerin oylarıyla ödüllendirilir. Geçmiş-
te yenin içinde saklanması beklenen kırık kol, artık 
gösterilmeye hazırdır. 

Başkalarının mahremiyetine duyulan ilgideki artış 
ya da kişilerin kendi mahremiyetlerini görünür kıl-
ma arzusu ile kamusal hayatın daralması arasında bir 
ilişki kuran çok sayıda çalışma mevcut. Bu çelişkiyi 
mümkün kılan en önemli olanaklardan biri de med-
ya teknolojilerindeki büyük dönüşüm oldu. Haber-
mas, Sennett3 ve Berman4 gibi  yazarlar günümüz-
de kamusal hayatın gerilediğini ve insanların giderek 
özel hayata doğru çekildiklerini gözlemlediler. Pa-
zarlamacılar, reklamcılar, trend avcıları, bunun tü-
ketici davranışına yansımasını “cocooning” yani koza 
örmek olarak nitelendiriyorlar. Geçmişte ortak ha-
yat içinde tecrübe edilenlerin günümüzde, eviçi ha-
yatın bir parçası haline gelmesinde en önemli etken-
lerden biri, gelişen medya teknolojileri oldu. Günü-
müzde temsil edilen ideal hayat, bahçeli evinde ço-
cukları ve köpekleriyle mutlu bir ev yaşantısını sür-
düren yetişkinlerin görüntüsüdür. Kadınların uzun 
ve sağlıklı saçlarını savurduğu, erkeklerin güçlü ve 
sessiz arabalarıyla uzaklaştığı bu dünyayı dışarıya 
bağlayan ana damar, o evin içindeki dev televizyon 
ekranıdır. Ekranın ışığıyla aydınlanan dev bir koza-

da, Thomas Hardy’nin deyişiyle, “çılgın kalabalık-
tan uzakta”, ama bir yandan da kalabalığın ilgisinin 
tam ortasında. Farklı olanı stil/estetik açısından ho-
mojenleştiren, steril kılan, bir anlamda yenilir yutu-
lur hale getiren bir biçimde. 

Bu türden yarışmaların temsil ettiği, kışkırttığı, ka-
şıdığı, gıdıkladığı temaların en önemlilerinden biri 
de başımıza gelen her şeyden bireysel olarak sorumlu 
olduğumuzdur. Görüntü, beden ve yetenek üzerine 
çalışmanın ve bize “verilenleri almayı bilmenin” esas 
olduğu bir durumda, başarmak ya da başaramamak 
bize bağlıdır. Ulrick Beck’in Risk Toplumu’nda5 esas 
aldığı kaderlerin bireyselleşmesi, geçmişte toplulu-
ğun ortak sorumluluğu olarak görülen alanlardan 
çekilen devletin bıraktığı boşluğu, bireylerin dol-
durması anlamına gelir. İşini kaybettin çünkü yeter-
sizsin, sevgilini kaybettin çünkü bakımsızsın, dost-
larını kaybettin çünkü özensizsin. Başına gelen her 
şeyden sen sorumlusun. Bireyleşmenin özgürleştirici 
gizilgücünün karanlık tarafında bir kendine esaret. 

Bir proje olarak kendimiz: Kalori hesapları, sağlık 
kontrolleri, alışveriş listeleri, gelir gider tabloları, kâr 
zarar hesapları, üstü çizilen kişiler, amaçlanan hedef-
ler, yorgun ve tatminsiz bünyeler. Özgürleşmeyi sa-
dece geleneksel olandan kurtulma olarak tanımladı-
ğınızda karşınıza çıkan koca boşluğu doldurmak için 
edinilmesi gereken nesneler ve deneyimler. Postsexop-
olisin doldurulması gereken yakıcı boşluğu. Alışveriş 
merkezlerinin tapınak olduğu bir kültün rahip ve ra-
hibeleri tarafından vaaz edilen büyük yeni dünyanın 
kentlerarası ağı. Yaşam hep başka yerde ve hiç olmaz-
sa mil toplayarak oraya ulaşmak gerek.

Notlar

1. Harris, A. (2004b) Future Girl. London and 
New York: Routledge.
2. Dünyanın birçok yerinde kamusal alanda kayıtta 
bulunan kameraların da kimsenin izlemediği 
görüntüler kaydettikleri düşünüldüğünde bir ölü 
kayıt uygarlığına doğru ilerlemekte olduğumuz 
düşünülebilir!
3. Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü, 
Ayrıntı Yayınları, 2010.
4. Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, 
İletişim Yayınları, 1994.
5. Ulrich Beck, Risk Society, Towards a New 
Modernity. London: Sage Publications, 1992.
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Performans sanatına giriş yapmadan önce iktidar, 
mekân ve beden ilişkisini kısaca değinmek gerekir. 
Foucault’nun iktidar kavramı bağlamında beden ve 
mekân ilişkisi çerçevesinde indirgenemez olan tek 
şey insan bedenidir. Çünkü baskı, toplumsallaş-
ma, disiplin altına alma ve cezalandırma güçleri, bu 
mekân üzerinde uygulanır. Beden mekân içinde var-
dır; ya otoriteye boyun eğmek ya da başka alanları 
baskıcı olan bir dünyada özgül direniş ve özgürlük 
mekânlarını mücadele ile yaratmak zorundadır. Fo-
ucault için mekân, bir iktidarın alanıdır. Hapishane, 
hastane, okul ya da hangi disiplin kurumu olursa ol-
sun, mekân, bastırma ediminin izlerini beden üze-
rinde bırakır. Mekân bedeni biçimlendirir, ona belli 
anlamlar yükler. Bu anlamda bedenle mekân arasın-
da güçlü bir ilişki vardır.

Foucault’un “Günümüzde, hapishaneler, ıslahevle-
ri, akıl hastaneleri gibi modernliğin mirası olan di-
siplin, denetim kurumlarının varlığı devam eder-
ken, teknolojinin ve bilimin yaratıları sayesinde ik-
tidar tekniklerini daha ince hale getirerek, birey üze-
rindeki denetiminin görünürlüğünü modern döne-
me göre mikro düzeye indirirken, etkinliğini daha 
da güçlü hale getirdi ”1 açıklaması sanat alanında da 
yerini bulmuştur. Çünkü sanatın kendisi bedene ka-
yıtlı bir şeydi. Özellikle bir mekân kullanımı ya da 
mekân üretimine dayalı olan sanatsal stillerden ens-
talasyon için mekân, sanatın zorunlu bir aracı; bede-
nin doğrudan sanat nesnesi olarak kullanıldığı “Be-

PERFORMANS
SANATI
ŞÜKRAN MORAL

İLE SÖYLEŞİ

Berfin Abdaloğlu

Kadın ve erkek 
sanatçıların bedeni 
kullanım biçimlerinde 
farklılıklar belirgindir. 
Erkek sanatçılar 
mazoşizm, suçluluk, 
arınma gibi kavramlarla 
durağan konumdayken, 
kadın sanatçılar eşitsizlik, 
baskı, istismar gibi direniş 
halinde daha hareketli 
eylemlerde bulunur.
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den ve Performans Sanatı”nda (Body Art) ise beden, 
sanat etkinliğinin mekânıydı.

1960’lı yıllardan sonra Avrupa ve Amerika’da gelişen 
farklı sanat hareketleri sonucu, beden olduğundan 
farklı bir biçimde, doğrudan sanatın nesnesi olarak 
konumlanmıştır. Beden Sanatı’nda, sanatçının be-
deni doğrudan ortaya konur, gösteriler çoğu zaman 
halkın önünde gerçekleştirilir ya da bedenin fotoğ-
rafları çekilip seyirciye ulaştırılır. Psikolojik yönden 
tedirgin etme, bir biçimde kendini belli eder. Bu eği-
limle bedenin kullanılış biçiminde çoğu kez umut-
suzca bir şeyler, bir duygunun en zor hali anlatılmak 
istenir. Amaç, seyirciyi ilgisizlikten çıkarmaktır. 

Postmodern kültürün vitrinindeki haz ve tüketime 
odaklanmış bedenin tersine, beden sanatçılarının 
eylemlerinde beden acı, iğrenme ve endişe yaratacak 
durumlar ile iç içedir. Zaten eylemlerin amacı acı-
yı ve endişeyi sorgulamaya yöneliktir. Tüketim kül-
türünde mükemmel olarak kurulmaya çalışılan be-
den, Beden Sanatı sanatçılarının eylemlerinde yak-
ma, kesme, vurma gibi rahatsızlık verici eylemlere 
maruz bırakılır.2

Beden Sanatı başlı başına politik bir söylemdir. 
Çünkü modernitenin yasaklara boğduğu içedönük, 
kapalı, bütüncül beden, postmodern toplumda ta-
mamen özgürlüğünü ilan edememiş olsa da, en azın-

dan sanatçıların eylemleri çerçevesinde hareket ala-
nını genişletir.

1970’li yıllarda etkinlik gösteren performans sanatı 
ise tiyatro, görsel sanatlar, dans ve müzik gibi fark-
lı disiplinler arasındaki sınırları ortadan kaldırma-
yı amaçlar. Sanatçı tarafından herhangi bir olayın 
tek seferde oynandığı metin, görüntü ve ses topla-
mıdır. Bu sanat hareketi, dönemin gerektirdiği gibi, 
artık sadece geleneksel yapıt anlayışının sorgulan-
masını değil, izleyici ile kurulan ilişkinin kavram-
sal olarak geliştirilmesini hedeflemişti. Hem düşün-
sel, hem de deneyimsel katılım, izleyicinin olduğu 
kadar sanatçının bilincini de etkilemişti. Çünkü dü-
şünsel ve duyusal olan geliştirilmeye yöneltilirken, 
toplum-sanatçı-sanat yapıtı izleyici döngüsünde, bi-
rey etkin bir duruma girmişti. Ve bu birbirinden ay-
rılmayan unsurlar iletişimi yaratıp, sanatçıyı, günde-
mi yaşayan ve kavrayan bireysel bir özne, sanatı da 
yaşamın kendisi ve bunun içindeki bir üretim duru-
muna getirdi.

“Performans yalnızca bir an için var olur. Yaşamın 
en yüksek derecesini ifade ederken ölüme çok ya-
kındır. Unutma belleğin bir parçasıdır, performans 
sanatı yalnızca seyircinin belleğinde varlığını sürdü-
rür”3 Tekrarlanamayan, kopyalanamayan, çoğaltıla-
mayan özellikleriyle kapitalizmin arzularına ters dü-
şen bir yapıya sahiptir. Oluşumlar ile arasında ben-
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zerlikler bulunmasına karşın, oluşumlar, daha anlık, 
planlanmamış ve daha fazla izleyici katılımı gerek-
tiren olaylardır. Performans ise bireyseldir, önceden 
planlanmış bir eylemin sergilenişidir. Mekân kısıtla-
ması yoktur, her yer gösterinin sahnesi olabilir. İzle-
yici etkileşimin bir parçasıdır fakat olaya çağırıldı-
ğında katılma ve müdahale etme hakkına sahip ol-
duğundan, oluşumlara göre daha aktif bir nitelik ta-
şır ve bu özelliği ile de oluşumlardan farklıdır. 

Kadın ve erkek sanatçıların bedeni kullanım biçim-
lerinde farklılıklar belirgindir. Erkek sanatçılar ma-
zoşizm, suçluluk, arınma gibi kavramlarla durağan 
konumdayken, kadın sanatçılar eşitsizlik, baskı, is-
tismar gibi direniş halinde daha hareketli eylemler-
de bulunur. Erkek sanatçılar travmatik etkiler ya-
ratma yolunu ararken kadın sanatçılar bedenlerin-
deki travmatik izlerin hesabını sormaktadır. Bun-
da kadını baskılayan ataerkil yapının etkisi çok bü-
yüktür. Kadın sanatçılar performanslarıyla tabulara, 
kadın bedenine dair yargılara, yerleşik düzene kar-
şı direnişe geçer. Sistem karşıtlığı kadın bedeninde 
kimlik kazanır. Özellikle feminist hareketi benim-
seyen kadın sanatçılar, kadın öznesinin tekrar ko-
numlandırılması gerektiğini eylemlerinde vurgular. 
Kadın sanatçıların ilk dönemlerde yaptıkları çalış-
malar feminist söylemlerin doğrudan izlerini taşır, 
sanatsal yetkinlikten uzak, ideolojik kaygıların su-
numlarıdırlar. Ancak daha sonraki dönemlerde bi-
reysel ve daha özgün biçimsel denemelere yönelik 
çalışmalar yürütürler.

Feminist sanatın söylemlerinde, kamusal mekân er-
keğe ait görünürken kadına düşen özel yer, bedendir. 
Ve kadın ya dört duvar arasına, ya bir örtünün altı-
na ya da kendi bedeni içine hapsedilir. Kadın sanat-
çılar bedenleriyle toplumun mahpuslaştırılma yolla-
rını açığa vurmaktadır.4 Feminist sanatçıların ortak 
yönü ise, kadınlık deneyimini ifade etmek için bir 
araya gelmeleri ve muhalif olmalarıdır. Feminist sa-
natın ilk döneminde eserler üreten sanatçılardan Va-
lie Export, Carolee Schnemann, Marina Abramoviç, 
Elenor Antin gibi isimler kadın bedenini, onun cin-
sel bir tema olarak görülmesini, et parçasıymış gibi 
ele alınışını eleştiren işler üretmişlerdir.5 Bu anlam-
da bakıldığında performans sanatı feminizmi, femi-
nist sanat performansı ayağa kaldıran unsur olmuş-
tur. Feminizm, kadınlara yapılan eşitsizliği eleştir-
menin yanı sıra, sanat çevrelerince kabul görmüş er-
kek sanatçıları da eleştirir. 

Performanslarıyla Şükran Moral

Toplumun çelişkilerini sanatla sorgulayan, özellikle 
1960 sonrasının feminist sanatçı girişimleri ve sa-
natçıları, hem daha önce düşük statülü olarak kabul 
edilen ‘kadın’ üretimlerini (dikiş-nakış vb.) sanat re-
pertuvarının içerisine dâhil etmeye başlamış hem de 
kadın sanatçının statüsünün yükseltilmesine çalış-
mışlardır. Bugün Türkiye’nin geleneksel ahlâka da-
yalı yapısı bu anlamda kadın sanatçılarında mesele-
si haline gelmiştir.

Şükran Moral 1990’ların başından bu yana, patriar-
kal toplum yapısındaki yerleşik değerleri, normları 
ve kuralları sorgulayan bir feminist sanatçıdır. Fakat 
Moral’in sanat yaşamı 1980’lere uzanır. Önceleri sa-
nat yazarlığı yapan, 1990 - 1992 yılları arasında mi-
nimalist işler üreten sanatçı, 1994’ten bu yana kendi-
sini daha iyi ifade edebildiğini düşündüğü video per-
formanslar gerçekleştirmektedir. Bu performansları-
nı yaratırken bütün görsel disiplinlerden yararlanır. 

Şükran Moral her şeyden önce sistemin, sanatın için-
deki bütün malzemelerin tüketim malzemesi haline 
getirmesine karşı çıkar. Bunun içindir ki eserlerinde 
konu seçiminde toplumu sorgulamaya yönelten, gele-
neksel değerleri ve dayatılan normları tersyüz eden bir 
yaklaşımı vardır. Geleneksellik derken Şükran Mo-
ral toplumun ikiyüzlü, püriten ahlâk yapısını perfor-
mansları aracılığıyla ‘cesur’ bir biçimde eleştirir. 

1993 yılından bu yana uluslararası sanat dünyasında 
yer alan Şükran Moral, çalışmalarında politik ve kül-
türel kontrol noktalarını sarsmayı hedeflemektedir. 
Din, akıl hastaneleri, marjinaller, genelev, savaş ve 
aşk sanatçının yapıtlarını oluşturan temalardır. Sa-
natçı sanat tarihi, müzeler, piyasa gibi olguları oluş-
turan sistemleri cinsiyet rollerini tersyüz ederek eleş-
tirdiği performanslarının yanı sıra genelev, hamam, 
akıl hastanesi ve müze gibi ‘tanımlı’ mekânlarda ger-
çekleştirdiği performanslarıyla tanınmaktadır.

Gözün Öyküsü ve Hamam gibi performanslarıyla ilk 
kez Türkiye izleyicisinin karşısına çıkan ve aynı yıl 
Yüksek Kaldırım’da bir genelevde gerçekleştirdiği 24 
saatlik performansla da adından söz ettiren Moral, 
göç olgusunu anlattığı Çaresizler adlı çalışmasında 
da olduğu gibi performans sanatının önemli tem-
silcilerindendir. 2005 yılında gerçekleştirdiği Leyla 
ile Mecnun adlı çalışması bir Osmanlı nostaljisi olan 
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hamam sefasını romantik dönem resmi görselliğin-
de ancak içinde çağdaş ve çarpıcı imgeler yerleştiril-
miş olarak sunmaktadır. Moral, Leyla ile Mecnun’da 
kapılar ardındaki erkekler hamamına bir kadınlar 
grubu ve kamerası ile girip erkeğin mahrem alanı-
na müdahale ederek, erkekler hamamının gizemi-
ni, dokunulmazlığını ve girilmezliğini ortadan kal-
dırmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek arasındaki gözle-
nen - gözetleyen ilişkisini tersine çevirir.

Sanatçı çalışmalarında toplumun marjinalleştirdiği, 
sistemin ötekileştirdiği kişi veya olgulara odaklanır. 
Şükran Moral’ın diğer bir çalışma alanı da ezilenleri, 
ezilmeye çalışanları görünür kılma arzusudur. 1998 
tarihli, Napolili Trans ve Transistanbul Mercan isimli 
çalışmaları, beden ve toplumsal cinsiyet olguları içe-
risinde dayatılan normların bir eleştirisidir. Sanatçı, 
geylere sürekli ‘ibne’ diyen maskülen bir toplumun 
yüzünü açığa vurur.

Feminist sanatçılar içerisinde kuşkusuz çok 
önemli bir yeri olan Şükran Moral ile çalışmala-
rındaki ‘kadın, iktidar, mekân ve beden’ olgusu 
üzerine söyleştik.

Şükran Moral’in feminizm öyküsü nasıl başladı? 
Çalışmalarında feminist kimliğinin oldukça etki-
si görülüyor. Performans sanatına yönelmende et-
kili olan bu birikiminin nasıl bir etkisi oldu? 
Feminizm öyküm kız çocuğu olunca artık bazı şey-
leri yapamama yasaklarını koymalarıyla başladı. Kız 
çocuğu olmak demek hizmet etmek, sokakta artık 
oynayamamak, okula gidememek, erkek çocuklar-
dan uzak durmak, yemeğin iyisini eti, sütü erkekle-
rin yemesini kabul etmek demek gibi bir sürü yasak-
layıcı, ayrımcı kafa yapısına isyan etmekle başladı. 
Tabii bununla ilgili onlarca kitap okuyarak bu dün-
yada yalnız olmadığımı ve bunun tarihi kökenleri-

ne inmemi de sağladı. Dostoyevski, Simone De Be-
auvoir ve George Sand’ı okuyarak nasıl etkilendiği-
mi çok iyi hatırlıyorum. Performans sanatına yönel-
mem birden olan bir olay değil de süreç içinde geli-
şen bir tercihti. 

Performans sanatının iktidarla bir çelişkisi var. 
Senin performanslarında iktidarın beden deneti-
mine dair göndermeleri görmek mümkün.  Çalış-
malarında iktidar ve beden ilişkisi hangi açılar-
dan sorgulanıyor?
Performans sanatının en önemli özelliği sanatçının 
kendi vücudunu kullanması, anlık olması ve duygu-
lara seslenmesi, klasik sanatın obje olması dışına çı-
kabilmesi, ticari yanının çok az olması diyebiliriz. İk-
tidar, bedenlerimizi kendi mülkiyeti gibi görür bunu 
özellikle kadınlar üzerinden yapmaya çalışır. Rah-
mi Öğdül’ün Birgün gazetesinde yayımlanan 9 Ara-
lık tarihli yazında şöyle diyor: “Devlet denilen deva-
sa organlı - bedenden sızan akıntılar ve geçen hafta 
bir sanat galerisinde Şükran Moral’in performansı sı-
rasında küçük bir izleyici topluluğunun maruz kaldı-
ğı arzu sızdırmaları konuşuluyor her yerde. Her iki-
si de nezih, kapalı beden ile dışarısı arasındaki sınır-
ları muğlâklaştırıyor...” Devlet bedeni temiz, sütbe-
yaz, aileyi masalımsı göstermek istiyor ama gerçek-
ler bunun tam tersini söylüyor. Anne ve boyun eğici 
hizmetçi rolünün dışına çıkan kadınlara neler oldu-
ğunu, gazetelerin baş sayfasında hepimiz okuyoruz. 

Modernliğin bir anlamda temsili göstergelerin-
den olan hapishaneler, genelevleri, akıl hastanele-
ri gibi mekânlar, beden üzerindeki denetimi daha 
güçlü hale getiriyor. Senin bu mekânlarda çalış-
maların var. Çalışmalarını mekân ve beden ilişki-
sinden yola çıkarak değerlendirebilir misin? Hem 
bu çalışmalarından hem de neden bu mekânları 
seçtiğinden biraz bahsedebilir misin? 
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Hayatın içinden seçtiğim mekânlar hamam, gene-
lev, akıl hastanesi, barlar, sokaklar ve köyler... Hayatı 
sergi alanlarına sokmak da diyebiliriz buna. Modern 
Türk sergisinde birdenbire dansöz getirerek orada 
dans ettirmem gibi... 1997 de Roma’daki bir müze-
yi morga çevirmem gibi... Müzelerin işlevini sorgu-
lamaktı amacım.

İktidar cinselliği kendi araçlarıyla sürekli dene-
tim altında tutar. Performans sanatı bu noktada 
nasıl bir işlev görüyor?
27 Nisan 2011 de “Quando L’arte Mette Paura 
Al Potere” başlıklı La Repubblica gazetesinde Sal-
man Rushdie’nin bir yazısı çıktı. Türkçeye çevirir-
sem “Sanat iktidarı ne zaman korkutursa” diye çe-
virebilirim. Şu anda hapiste olan Çinli sanatçı Ai 
Weiwei’den başlayarak, faşizme karşı duran sanatçı-
ların nelerle karşılaştıklarını belgeleyen bir makale 
–ki çok önemli ve etkileyici idi. 
Sorgulanması, geneleve girerek oradaki bedeni sa-
tın almayı, Türkiye’nin sanatına, söylemine geçen 
efsanevi bir yere girebilmektir. Politikanın cinselli-
ğin üstünden yapılan yüzünü sergilemek; fakat sa-
dece bu değil, geneleve “Modern Sanat Müzesi” lev-
hası asarak müzelerin işlevini sorgulamak… Perfor-
mans sanatının tarihine göz atarsak, özellikle kadın 
sanatçılar bu alanda çok etkili olmuşlar. ‘70’li yılla-
rın autolesioniziminden çıkarak toplumunda yara-
lar açmaya başladım. Kendime açılan mazoşizmden 
çıkmanın bedeli çok ağır olabiliyor bazen.
Toplumun içinde yara açmanın bedeli bazen beden 
kesmenin dışında anlaşılması zor da olsa her şey za-
manla yerini bulacaktır. Performans sanatının işlevi, 
iktidarın masallarını yüzüne vurarak dengeleri boz-
mak. Eğer sanatçı konformizminden çıkabilirse bu 
mümkün. O topluma ayna tutmak, yüzünü beğenme-
yen iktidarı alkışlayıcı şaşkınlıkla kendi yüzüne tükür-
mektedir, insanları tavır almaya zorlamaktır mesele. 

Kitlesel medya, beden üzerinde bir denetim ara-
cıdır. Çalışmalarındaki beden medya ilişkisini 
nasıl açıklıyorsun? “Vajina” isimli çalışman bu 
denetime bir gönderme olarak düşünülebilir mi?
“Vajina” işim bütün bir kadın tarihinin özetidir, kan 
tecavüzü, bekâreti ve regl olmayı temsil eder. Aynı 
zamanda “Origine del Mondo” (Dünyanın Kökeni) 
işine de karşı çıkış; bendeki vajina obje değil; sorgu-
layan, itici, sarsıcı bir vajinadır. İnsanlığın tarihini 
yeniden yazma küstahlığına bir kafa tutuş değil ama 
yeniden bir tavır alıştır.

Performans sanatçılarının doğrudan bedenlerini 
kullanmalarının, bir tüketim nesnesine dönüştü-
rülen bedeni yapıbozuma uğratmak gibi bir ama-
cı var mı? 
Beden üstüne kurulan tüketim toplumunun bü-
tün değerlerini burada görmek ister izleyici. Estetize 
edilmiş bir vücut dilinin dekorasyona dönüşmesini 
ister. O andaki estetik anlayışa,  modaya uygun olur-
sa rahatsızlık duymaz. Özellikle kadın sanatçılardan 
beklenen bu mu peki, diye düşünmeli. Estetik ope-
rasyonların mecbur olduğu, silikon beden kültürü-
nü eleştiren Orlan (Mireille Suzanne) bunun en iyi 
örneklerinden bana kalırsa.

Erkek performans sanatçıları ile kadın perfor-
mans sanatçılarını karşılaştırdığında göze çarpan 
önemli farklar sence neler? 
Erkek performans sanatçılarıyla aramızda bir ayrım 
olduğu gayet açık ama bu bir inceleme konusu, ge-
nelleştirilemez. Sanatçının cinsiyeti, yaşı olmaz de-
sem de bu ayrım var.

Yaptığın bütün çalışmalar bir cesaret imgesiyle 
öne çıkarılıyor. Bunda kadın olmanın payı var mı?
Sanat tarihini yapan sanatçıların cesareti olmasaydı, 
bu gün müzeler çok can sıkıcı olurdu. Cesaret bilin-
cinde olmak önemli; esaret bedel ister, bütün mese-
le de bu aslında. Kadın olmak otomatik olarak cesur 
olacaksın anlamına gelmiyor, bunun farkında değil-
sen ve kültürle beslenmiyorsan ancak tesadüfen, bir 
veya iki çıkış yaparsın ve orada kalırsın. 31 Mayıs 
2011 de Corriere Della Sera’da “Finalmente Famo-
se. Ma Sempre Maledetta”  başlıklı bir yazı çıktı. Altı 
kadın sanatçının portresini koymuşlar: Marina Ab-
ramoviç, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Ange-
lica Kauffman, Şükran Moral  ve Sofonisba Anguis-
sola... Bu benim için çok onur verici sıralama oldu.

Çalışmalarında kadının toplumsal konumuna 
dair birçok tema var. Toplumsal anlamda kadın 
bedenini, çalışmalarında nasıl kurguluyorsun?
İşlerimde defalarca şiddete maruz kalmış kadını an-
lattım durdum. İlk kez 2004’te yaptığım ama 2009 
yeniden Berlin’de sergilenen “Apocalypse” isimli 
işimde savaşın sonuçlarını, tende beyaz kumaşa sarı-
lı duran kadın ve çocuk ölüleriyle anlatmıştım. Ha-
mile kadının ölümü, çok dramatik bir enstalasyon, 
sadece karşısında sessiz durulması gereken. Savaşta 
ve terörde en çok zarar görenler kadınlar ve çocuk-
lar. Kadın-erkek olmanın dışındaki cinsiyeti kabul 
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etmeyen topluma trans olmanın yüzünü, gay ve lez-
biyen olmanın sonuçlarını anlatmıştım.

Performans sanatının evrensel anlamda sınırları 
ortadan kaldırmak gibi bir amacı var. Çalışma-
larında ve kendinde hangi sınırları zorluyorsun?
İçsel ve dışsal sınırları zorlamak, sanat yaparken 
“Burası Türkiye, anlamazlar, gel sen bu işi yurtdı-
şında yap,” diyenlere kulak asmamak... Ne demek, 
Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi olarak görenlerin 
düşünceleriyle, sınırlarıyla mı iş yapacaktım? Ben 
halkın sağduyusuna güveniyorum. Hem zaten sana-
tı bütün dünyada herkesin anlaması beklenmez.

Beden ve estetik kaygısı, modern sanatın mesele-
lerinden biri. Kültürel estetik olgusu bedeni bi-
çimlendiren ve onun nesne halini koruyan güçlü 
bir algı. Performanslarında bedene ilişkin bir es-
tetik kaygısı taşıyor musun? 
İşimi yaparken kendi oluşturduğum estetik kaygının 
dışına çıkmam; düzenin estetik dayatmasına aldırış 
edersem sadece taşralı bir tavır sergilemiş olurum.

Senin çalışmalarında izleyenin konumu ve öne-
mi nedir?
Çok kez izleyenin gözlerinin yaşardığına da şahit ol-
dum, Avrupa da bile. Bana kızdıklarına, çok kızarak 
korkunç bir şekilde sessiz kaldıklarına. Altüst olduk-
larına, büyük bir konuşma isteğine kapıldıklarına… 
İzleyiciyi duygusal ve düşünsel anlamda motive ede-
bilmek, çok ama çok önemli bence.

Türkiye’de son yaptığın performansın  “Ame-
mus”un akabinde tehditler aldın ve ülkeyi terk 
etmek zorunda kaldın. Bu süreci nasıl değerlen-
diriyorsun?
Yakın zamanda Cumhuriyet Gazetesi’nde Beral 
Madra’nın bir yazısını okudum. Bu yıl 54.’sü düzen-
lenen Venedik Bienali’nde, Azerbaycan’ın öncü sanat-
çılarından Aydan Salakhova’ya ait iki eserin önce üs-
tünün örtülmesi, ardından da eserlerin kaldırılması-
na ilişkin pavyon yetkilileri, ‘eserlerin nakil sırasında 
zarar gördüğü için kaldırıldığını’ iddia etmişti. Ancak 
Azerbaycan Pavyonu Küratörü Beral Madra’dan yetki-
lilerin yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını be-
lirten bir başka açıklama geldi. Madra, “Salakhova’nın 
söz konusu iki eserinin ülkenin saygınlığını tartışılır 
hale getireceği” düşüncesiyle, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev’in emriyle kaldırıldığını söyle-
diği açıklamada, sanatçı ve küratörleri, çağdaş sanat 

üzerindeki baskılara karşı tedbir almaya çağırdı.
Eserlerin, aylar önce basılan katalogda yer almasına ve 
yerel küratör Cengiz Farzeliev’in de söz konusu eser-
leri bilmesine karşın, açılışta böyle bir olayla karşılaş-
tıklarına dikkat çeken Beral Madra, “Heykellerin kal-
dırılmasının bir büyük skandal olacağı için önce üzer-
leri örtülmüş. Ancak sonuçta, tüm çabalarımıza rağ-
men heykellerin kaldırılmasını engelleyemedik,” dedi.
Salakhova’ya ait heykellerden birinde, Kâbe’deki 
kutsal taş ve vajina figürleri birlikte yer alıyordu. Bir 
diğer eser ise bir kadını siyah bir peçeyle tamamen 
örtünmüş bir şekilde tasvir ediyordu. Sansüre karşı 
hassas yazısını okudum. Hayret, bana karşı yapılan-
lar es geçildi, başka ülkenin özgürlüğü gayet güzel 
konuşuluyor ama neden acaba bana gelince “Ama o 
da öyle yapmasaydı, zaten o bir sanat mı vs.” diyerek 
kıvırdılar? Hâlbuki bir önceki örnekte sanatçının işi-
nin kalitesi hiç gündeme gelmemiş ve direkt esas ko-
nuya geçilmiş.
Venedik Bienali’ne giden köşe yazarları oradaki iş-
leri “NÜ” diye tanımlıyor, bana gelince de çıplak, 
memesi açık... Özellikle kadınların beni yerden yere 
vurması çok anlamlı. Kadınlar iktidara hayran olma-
saydı asla ikinci sınıf olmazlardı.
“Amemu”sun ardından aldığım tehditlerden sonra 
ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Bu benim için 
yeni bir deneyim, bu ara bilmediğim birçok şeyi öğ-
rendim, ‘80’li yılların askerî darbe kuşağını da gör-
düğüm için o günleri yeniden hızla andım. İşte bu 
bir kitap olabilir; insanların davranışlarını gözlemle-
mek ve not etmek benim yeni uğraşım oldu. Anla-
dım ki ne demek linç etme histerisi yaratmak ve he-
def göstermek. Onlara kitabımda mutlaka yer vere-
ceğim. Ayrıca kişisel olarak feminist kadın dostla-
rımdan, sanatçılardan Türkiye’de destek gördüm ta-
bii. Fakat örgütlü bir karşı koyuş olmadı. Anlıyo-
rum çünkü Türkiyeli feministlerin işleri zaten çok 
zor, alınacak çok mesafe var.

Notlar

1. Foucault / Cinselliğin Tarihi
2. Bedenin İktidar Kavramına Karşıt Bir Öğe 
Olarak Vücut Ve Performans Sanatı / G.Meryem 
Kılıç sf.36 
3. 1960 Sonrası Sanat / Semra Germaner Sf.60
4. Sanatçı olabilen Kadınlar/ Özlem Ünsal / Art 
Manager
5. Sanatçı olabilen Kadınlar/ Özlem Ünsal / Art 
Manager
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“BİR’İN 
ve DİL’İN
HEGEMONYASI”NA
DÖNÜP 
BAKARKEN

Özlem Ezer

Birazdan okuyacağınız yazı çok özel bir 
kadının adını yaşatmak üzere Sabancı 
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları Forumu tarafından 
düzenlenen Dicle Koğacıoğlu makale 
yarışmasında birincilik alan “Bir’in ve 
Dil’in Hegemonyasından Kurtulmak: Yaşam 
Yazımında Çokseslilik” başlıklı makalenin 
yazılma hikâyesidir. Ödül töreni 23 Ekim 
2010’da S.Ü. Karaköy İletişim Merkezi’nde 
gerçekleşti. Yaşadığım o anlamlı zaman 
diliminde Türkiye’de feminizm ve toplumsal 
cinsiyet alanında değerli katkılar yapmış 
aktivist akademisyenler ve lisansüstü 
öğrencilerle tanışma imkânım da oldu. 
Dicle’nin güzel adı benim için çok sembolik 
ve şiirsel tınılar taşımakla kalmadı, bereketli 
de geldi. O tarihten bir süre sonra doktoramı 
verdim, İsveç Linköping Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nde 
doktora-sonrası araştırmacı olarak çalıştım. 
Dicle, bu yazı senin sayende ve senin için 
yazıldı. Keşke aramızda olsaydın.
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Benim için yazı, araştırma sürecinin devamı ve yap-
tığım işi sorgulama metotlarından birisi. “Önce araş-
tırma yapayım sonra oturup sonuçlarını yazayım,” 
demek de yazı eylemini araştırmadan ayrı tutmak da 
bana zor gelir. O yüzden Laurel Richardson’ın eserle-
rini okumak benim için zihin açıcı olmuştur.i Femi-
nist akademisyenler arasında geleneksel (çizgisel, tek 
sesli ve edilgen gramer kalıplı) makale diline mey-
dan okumalar daha önce de yapıldı.ii Nina Lykke son 
çıkan kitabı Feminist Studies -A Guide to Intersecti-
onal Theory, Methodology and Writing’de (Feminist 
Çalışmalar - Kesişimlerarası Teori, Metodoloji ve 
Yazı) akademik yazıya dair ciddi eleştiriler sunar ve 
bu yazı türüne nasıl yeni boyutlar getirilebileceği ko-
nusunda okuru sarsmayı amaçlar. Lykke’nin hem an-
latım türlerine hem de kullanılan dilin içeriğine dair 
kaygıları vardır. Şimdi benim ve başkalarının kaygı-
larını bir yana bırakıp Adalet Budak kim, kendi ağ-
zından dinleyelim: 

1972 yılında bir Eylül akşamı, Urfa’da beş çocuklu bir 
ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Liseyi dı-
şarıdan bitirdim, sonra açık öğretimle Ekonomi dip-
lomamı aldım. Şanlıurfa-Yakubiye ÇATOM’da çalış-
maya başladım. Sonra bir gün Ceylan Orhun adın-
da bir kadın geldi buraya ve hayatımı değiştirdi. Sa-
yesinde New York’ta bir yıl boyunca tek başıma yaşa-
dım, İngilizce öğrendim. Japonya, Danimarka, Fran-
sa, Fas, Tayland, Madagaskar’da da bulundum. Hep-
sinin hikâyesi ve izlenimleri ayrı. Sonra Urfa’ya dön-
düm, evlendim. GAP’ta sosyal projeler koordinatörü 
olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bilmem böyle 
mi anlatılır bir hayat? Çok tuhaf geldi şimdi kendimi 
tek paragrafta bitirmek. 

Elbette anlatılmaz, anlatılamaz ama çoğumuz yaptı-
ğı özetler kaçınılmaz olarak buna yakındır. İster bir 
otobüs yolculuğunda hiç görmediğiniz bir insana an-
latın, ister iş başvurularınız için özgeçmiş dosyanızı 
hazırlayın. Çoğu zaman karşı tarafın beklentilerine 
göre, yaratmak istediğiniz imaja bağlı olarak (kendi-
nizi beğendirmek ya da acındırmak uğruna) kesmek, 
kısaltmak, saklamak, bazen de biraz süslemek, olan-
dan fazlasını göstermek üzere yaşamlarımızı kurgu-
lar dururuz. İşte benim makaleyi yazarken tüm bu 
sorunlara değinmek amacım da vardı. Adalet’i bir-
likte ve tabii sıra dışı başarı öykülerinden de dolayı 
sadece yazının öznelerinden biri değil ‘malzemesi’ de 
yapmıştık. Bu süreçte / makalede birçok deneysel ve 
disiplinlerarası çalışmalar yapmış kadın akademis-

yenlerden örnekler vererek de sorguladım yaşam öy-
küsü yazmayı. Diğer bir sorunum anadilime yaban-
cılaşmış olduğumu hissetmem ve bunu özel arkadaş 
sohbetleri dışında açıkça dile getirememiş olmamdı. 
Yurtdışında yaşarken fonda Türkçe yoktu, sanki her 
yer eksikti. En kısa sürede bu açığı kapatmalı, sade-
ce Türkçe edebi metinler değil akademik yazılar da 
okumalıydım. İşte makalede / yazdığım yaşam öykü-
sünde şeffaf ve eleştirel olacaksam bu mesele de dile 
getirilsin kaygısını yansıtan bölümlerden birisi şöyle:
“Adalet’i anlatmanın o kadar yolu var ki! Mesela 
Spivak’ın terminolojisine göre O’nu bir ‘subaltern’ 
olarak (Türkçesine bakıyorum, ‘madun’ olarak çev-
rilmiş) analiz edebilirim. Güneydoğu’da bir kız çocu-
ğu olmak. Anadilimi akademik dilde kullanamama 
meselesine bu makalenin neresinde değinmeli? Or-
taokuldan beri İngilizce eğitim almış olmak, altı yılı-
mı yurtdışında yabancı dilde doktora yaparak geçir-
mek, şu anda yine İngilizce eğitim veren bir kurum-
da çalışıyor olmak işimi hiç kolaylaştırmıyor bu ya-
zıda. Evet, anadilimde kulağıma daha ‘yabancı’ ge-
len Türkçeleştirmelerle yeterince anlaşılır akademik 
metinler yazamamaktan utandığım gerçek ama bunu 
yarışmaya katılacak bir makaleye yansıtmamam la-
zım, değil mi? 
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Birkaç taslak metin beliriyor bilgisayar ekranında. 
Hep eksik, hep yarım, hep yazının sorunları üzerine. 
Hatta bir ara kendimi azarlıyorum, bu, “yazarın tat-
min edici yazamaması yazısı’ mı olacak yoksa Ada-
let Budak’ın öyküsü mü!” diye. Adalet’e telefon edi-
yorum, “istediğin gibi yaz” diyor da… En iyisi vaz-
geçmek derken Kadınların Gidişleri ve Kalışlarının 
Haritası’nı çizen Rela Mazali’nin sesini duyuyorum: 

Ben size söylemeden siz bazı kısımların atıldığını 
bileceksiniz. Saatler süren konuşmalarımızı bura-
da size sunmam imkânsız ama sunabilseydim de 
zaten okumazdınız. Seçiyorum ve kendimce dü-
zenliyorum. Detaylara ne kadar bağlı kalmaya ça-
lışsam da gerçek, temsil’inden farklıdır. Öyledir... 
Konuşmada ne kadar doğal ve rahat geliyorsa her 
bir hece, yazıya döküldüğünde bir o kadar yapay 
ve rahatsız edicidir. Sizler de şu anda seçiyor, söz-
cükler arasında düzenlemeler yapıp bağlantılar 
kuruyor ve anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. İşte 
aslına sadık kayıtların da paradoksu budur, ancak 
aslına ihanetin artmasıyla sonuçlanması (34).iii

 
Yazının bundan sonrası Adalet’in hayatına yoğun-
laşıyor. Sıra dışı kadınları anlatırken salt başarıya 

vurgu bana eksik geldiğinden Adalet’in burslu ola-
rak kazandığı halde yarım bıraktığı bir yüksek lisans 
programından ve neden bıraktığından da söz ediyo-
rum. Hepsi portreyi biraz daha tam göstermek uğ-
runa. Bu sorgulamalar sırasında Adalet’i birinci tekil 
şahısta yazıyorum:  

‘Bir yere ait hissetmek. Aidiyet duygusu bence sorum-
luluğu da başarıyı da beraberinde getirir. Genç kızlı-
ğımda beni cendereye alan ortamları şimdi moda ta-
birle ‘network’ diye anlatabilirim sana. Urfa’da herke-
sin birbirini tanıdığı, arkasından da bolca konuştuğu 
bir çevredeydim. Bu ‘network’ ya da dedikodu ağı hem 
sorumluluk hem de başarı getirebilir. Aidiyet duygu-
sunun parçasıdır çünkü. Danimarka’da galiba ben 
cenderemin yokluğunu hissettim. Nerede nasıl dav-
ranman gerektiğini bildiğin baskı ortamlarını mı yok-
sa sürekli bir şeyler öğrenmek, hata yapmak ve şaşır-
makla geçen hep ‘garip’ kalacağın bir eğitim ortamını 
mı seçerdin? Ben ilkini seçtim. Çünkü sistemi iyi bilir-
sen, isyan etmeye de ara verirsen bir gün, o sistemi iç-
ten değiştirmeyi deneyebilirsin.”

Romanda zamandizimsellik artık neredeyse demode 
olmasına rağmen ‘insani ve sosyal bilimlerin akade-
mik janrındaki’ bunu iddia etmek zor. 2005 yılı son-
baharında San Diego Üniversitesi Barış Enstitüsü’nde 
Kamboçyalı Thavory Huot’un hayatını yazmıştım.iv 
Projeyi finanse edenler, sözlü tarih görüşmelerini, bu 
konuda aldığımız yoğun eğitimi, ortaya çıkacak ni-
hai eseri yazma kurallarını, yazı taslaklarının teslim 
tarihlerini, yazılı ve sözlü kayıtların (onlarca mini-
kaset) telif haklarını tüm detaylarıyla belirlemişti. O 
kurallardan birisi de zamandizimsellikti. 

Madem koskoca Barış Enstitüsü sana tanımadığın bir 
kadının hayatını belirli bir çerçevede yazmanı söyle-
di, bir bildikleri vardır elbet.  Kayıt-dışı detayları, ha-
yatıma dair özel anlarımı sana ayrıca anlatırım. Ama 
şimdi madem rızamı almak ve benim istediğim gibi 
yazmak istiyorsun öykümü, o zaman onlarınki gibi 
yazalım. Belki ben de bir gün başvuru yaparım ora-
ya, İngilizce olarak basarlar öykümü, başka kadınla-
rın anlattıklarıyla da bağlar kurarak. Bu yazı, o za-
mana ön hazırlık olur. 

Batılı bir kurumun çizgisel anlatımını tercih etti, on-
lara güvendi diye bozuldum mu Adalet’e? ‘Makale 
artık Adalet’in ağzından çıkanların üçüncü tekilde 
yazılmış hali olarak akacak’ diyerek yazıya daha düz 

Sabancı Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları Forumu 
tarafından düzenlenen 
Dicle Koğacıoğlu makale 
yarışmasında birincilik 
alan “Bir’in ve Dil’in 
Hegemonyasından 
Kurtulmak: Yaşam 
Yazımında Çokseslilik” 
başlıklı makale, 
GAP’ta sosyal projeler 
koordinatörü olarak 
çalışan Urfalı Adalet 
Budak’ın yaşamını 
anlatıyor. 
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ve sade bir anlatımla devam ediyorum. Ama şu anda 
Amargi için yazdığım bu yazıda Adalet’i tanıyın isti-
yorum, neden derseniz söz limiti burada da var!

Adalet Budak 1997 yılında Şanlıurfa’nın yoksul bir 
mahallesi olan Yakubiye ÇATOM’da (Çok Amaç-
lı Toplum Merkezi) eğitmen olarak çalışma hayatına 
başladı. Kadınların elişlerini kâr amacı gütmeden sa-
tışa sunma yoluyla kadınlara maddi destek sağlayan 
bu merkez aynı zamanda mahalle kadınları için bir 
eğitim ve sosyalleşme alanıydı. Adalet o kadar çok ça-
lışıyordu ki bir süre sonra en sert ya da ‘adam ka-
yıran’ yöneticilerin bile takdirini kazanmayı başa-
rıp Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğünde işe alındı. 
Adıyaman, Kilis, Batman ve Mardin’in de aralarında 
olduğu çok sayıda ÇATOM’un sorumluluğu zamanla 
ona verildi.  
Ama bu işe alınmasında etkili olan başka bir şey daha 
oldu. Artık ileri seviyede İngilizce biliyordu çünkü 
onun azimli, dürüst ve idealist kişiliğine sonuna kadar 
destek olmaya karar veren bir kadınla tanıştı. Bu İs-
tanbullu, entelektüel, müthiş öngörülü, aynı zamanda 
aktivist kadının adı Ceylan Orhun’du. Orhun tanıştık-
larından kısa bir süre sonra Adalet’i gelecekte çok baş-
ka yerlerde görmeye başladı. Adalet’in ailesiyle konuş-
tuktan ve onları başarıyla ikna ettikten sonra Adalet’i 
Aylin Emeksiz’in özel bursuyla New York’a yolladı. 
Adalet 2002 başında Türkiye’ye dönüşünde önce 
Ankara’da GAP’ın kilit isimleriyle tanışma molası ver-
di. Birçok gazete sıra dışı bir deneyimi başarıyla ta-
mamladığı için Adalet’le resimli söyleşiler yayımla-
dılar. TRT onu tanıtan bir belgesel hazırladı. Çeşitli 
ilçe ve beldelerdeki ÇATOM sorumluluğuna eşzaman-
lı olarak GAP Bölgesi’nde Kız Öğrencilerinin Eğitimi-
nin Desteklenmesi programı da Adalet’in yetki alanı-
na girdi. Yine GAP İdaresi tarafından yürütülen ‘Ka-
tılımcı Kırsal Kalkınma’ projesi bünyesinde alan araş-
tırmalarına katıldı. Ailesiyle birlikte yaşıyordu, para 
kazanıyordu, kendisini sürekli geliştiriyordu. İngiliz-
cesi sayesinde bölgeye yurtdışından gelen ekipleri ağır-
lıyor, birçok aktivist kadınla tanışıp sosyalleşme ala-
nını uluslararası düzeye taşıyordu. Her zaman sabır-
lı, güler yüzlü ve çalışkan olması sadece iş arkadaşla-
rını değil tanıştığı herkesi etkiliyordu. Zamanla GAP 
içindeki çekişmelerden kendini arındırıp farklı fonla-
rın desteği ile yurtdışında birçok konferans ve semi-
nere katılma imkânları yarattı kendine. Örneğin, tam 
bir buçuk yıl boyunca, elinde soru formları, bölgeden 

1500 kadına su sorunlarına dair sorular sordu. Çevre-
sinde seslerini duyuramayan yüzlerce Türkçe ve Kürt-
çe konuşan kadının kelimelerini tek tek topladı, New 
York’ta Cambridge Language School’da öğrendiği İngi-
lizcesiyle çevirilerini yaptı ve İnternet kanalıyla foru-
ma yolladı. Sonuç: Adalet, Japonya’nın Kyoto kentin-
de düzenlenen, 165 ülkeden 12 bin kişinin katıldığı 3. 
Dünya Su Forumu’nda (2003) Su Sesi Projesi’ne baş-
vuru yapan 2000 kişi arasından ikincilik ödülü aldı. 
‘Su ve Kültürel Miras’ konulu panelde konuşmasını İn-
gilizce yaptı. 
2002 yılı da Adalet için ödüllerle doluydu. Juni-
or Chamber Turkey (Genç Girişimciler Federasyo-
nu) Türkiye şubesinin her yıl düzenlediği Türkiye’nin 
10 En Başarılı Genci Yarışması’nda İnsan Hakları-
na, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı kategorisin-
de önce bölge, ardından Türkiye birinciliğini kazandı. 
Adalet halen Gündem 21 Kadın Konseyi ve Şanlıur-
fa Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üye-
si. Aynı zamanda Urfa’nın ilk bağımsız kadın derne-
ği olarak 2004’te kurulan Yaşamevi Kadın Dayanış-
ma Derneği’nin gönüllü çalışanı. Avrupa Birliği, Dün-
ya Bankası ya da bağımsız sivil toplum kuruluşların-
ca desteklenen onlarca GAP projesinde farklı sıfatlarla 
görev aldığı düşünülürse sosyal projeler alanında böl-
gedeki en deneyimli kadınlardan birisi. 
Adalet’in girişimcisi olduğu projeler arasında yeri en 
farklı olan kız çocuklarını okutma projesi. Belki gön-
lüne ve kendi hayatına en yakın proje olduğu içindir. 
Kız çocuklarının okuması onların tüm hayatını çok te-
melden değiştiriyor ve bu Adalet’i çok mutlu ediyor. Ve 
daha ilk hamlede resmi (!) bahanesi “Param yok, on-
dan okutamam” olan erkek sesini “Ama burs buldum” 
diyen bir kız çocuğunun ya da o kızın annesinin sesiy-
le şah mat etmeyi seviyor. Her kızın satranç dersi ken-
disininkiler kadar zorlu olmasın istiyor. 
Adalet çalışma hayatına başladığı 1997 yılından bu 
yana alan araştırmaları, proje başvuruları, denetimle-
ri ve rapor yazımları konusunda uzmanlaştı. 2007 yı-
lında, yurtdışından döndükten kısa bir süre sonra ev-
lendi. Eşi İbrahim, Adalet’in yıllardır yoğun uğraşlar-
la var ettiği, büyük emekler harcadığı GAP projeleri-
ni bırakamayacağını biliyordu. Onun için Ankara’dan 
Urfa’ya, sevdiği kadının memleketine taşındı. 
Güneydoğu’nun sorunlarını yakından bilen birisi ola-
rak Adalet’in herkese söylemek istediği bir şey var: Son 
15 yılda Güneydoğu Anadolu’da kız çocukları, genç 
kızlar ve kadınların hayatında çok olumlu değişimler 
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gözlemliyor. Bu gözlemler bölgede uzun süreli (onun 
çalışma yıllarına denk düşsün diye 1997-2011 ara-
sı diyelim) saha çalışması yapan bir sosyal bilimcinin 
yazacaklarıyla ne kadar örtüşür bilinmez. Ama Ada-
let sayılarla konuşabilecek kadar bilgili ve veri sahi-
bi, ancak bu konuda bilimsel yayınları yok. Bölge dı-
şındaki illere üniversite okumaya giden, özel sektörde 
kendi işini kuran, hizmet sektöründe işçi olarak çalı-
şan yüzlerce genç kız ve kadının varlığından söz edi-
yor. Kadın garsonların çalıştığı lokantaların adını ve-
rebilecek kadar konuyla ilgili. Kızlarını tiyatro ve gitar 
kurslarına gönderen babalar da tanıyormuş. “Kadın 
intiharları, başlık parası ve erken yaşta evlilik sorun-
ları hâlâ var ama sayıları azalıyor, biliyorum ve sevi-
niyorum” dedi. Oysa dışarıdan –özellikle de yurtdışın-
dan gelen– araştırmacılar çoğunlukla bölgede görün-
mez duvarlara tosluyormuş. Kendilerini nasıl ifade 
edeceklerini, nerede duracaklarını bilemediklerinden 
ortaya karamsar tablolar çıkarıyorlarmış. Adalet tek-
rarlıyor: “Son 15 yılda Güneydoğu Anadolu’da kızla-
rın hayatında çok olumlu değişimler gözlemliyorum.” 
Yurtdışı gezileri arasında 2008 yılında GAP temsilci-
si olarak gittiği Madagaskar’ı unutamıyor: “Kalkınma 
literatüründe ‘poorest of the poor’ diye bir terim var-
dır  (İngilizce terim kullandı, çevirmiyorum). İşte ben 
bunun ne demek olduğunu bizzat orada görerek anla-
dım. Çok yorucu ve biraz da korkutucu bir uçak yol-
culuğundan sonra başkent Antananarivo’nun gece-
kondu mahallelerinde ekip olarak incelemeler yaptık. 
Açıktan akan lağım sularında çocuklarını yıkayan an-
neler, çıplak ayakla sokaklarda dolaşan yüzlerce insan 
ve bizdeki at arabalarına benzeyen ama atlar yerine 
insanların koşulduğu tuhaf taşıma araçları gördüm. 
Tüm bunlar beni çok etkiledi. Yoksulluk denen şeyi ye-
niden tanımladığım bir yerdir orası. Kadının el eme-
ğinin Madagaskar’da nasıl sömürüldüğüne inanama-
dım. Yok pahasına kadınlara el işleri yaptırıp onları 
yurtdışında çok büyük paralara satan bir sürü adam-
lar var. Gelişmiş / az gelişmiş ülke tanımları yapıp du-
ruyor ya insanlar... Bir yandan ister istemez sürekli 
kıyaslamalar yapıyordum GAP bölgesiyle. İleride fır-
satım olursa bu tür bölgelerde kadın emeği konusun-
da araştırmalar yapmak, onları bilinçlendirecek, gelir 
sağlayacak mikro - kredi projelerini uygulamada yar-
dımcı olmak için yine gitmek isterim. 

Adalet’in yaşam öyküsüne burada sadece bir giriş 
yaptım. Adalet’in New York’ta geçirdiği yıl, bir baş-

ka yazıda, 11 Eylül 2001 tarihiyle de çakışacak şekil-
de anlatılmalı. Çünkü o gün o şehirde olmak, o pani-
ği yaşamak her Urfalı kadının başına gelecek iş değil. 
Rela Mazali, farklı kadın seslerini ve hayat öyküleri-
ni yazılı olarak şekillendirme projesi olan Kadınların 
Gidişleri ve Kalışlarının Haritası’nda beni çok etkile-
yen bir benzetme kullanır (34). Elimizdeki kitap do-
ğaçlama bir caz seansı gibidir. Önceden sırasını he-
saplamadan, her kadın, duruma, havasına göre bakış-
larıyla anlaşarak solosunu atar (yani hikâyesinden bir 
bölüm anlatır) ve sonrasında arka planda ortak mü-
ziğini yapmaya devam eder. Adalet’in öyküsünü an-
latırken bu metaforun alanını biraz daha genişlettim 
sanıyorum. O yazıyla dört sesli, doğaçlama izlenimi 
de verebilen, rahat dinlendiğini umduğum bir müzik 
seansına katıldık Adalet’le. Katkılarını henüz bilme-
seler de referans listesinde adı geçen herkes caz se-
ansımızı zenginleştirdi ve üçüncü sesimiz oldu. Dör-
düncü ses, yani siz okurların sesi, adsız ve sayısız ol-
duğu için bu çok sesli cazın en değişken ama en güç-
lü sesi olabilir. Güney Amerika’da ya da Güneydoğu 
Anadolu’da tüm kadınlar müzik dinler. Sonsuza uza-
nan ve giderek güçlenen bir cazın melodilerine ak-
tif katkılarını hiç fark etmemiş gibi yaparak üstelik...

Notlar

i. Richardson’un makale ve kitaplarının detaylı dö-
kümü için: < http://www.sociology.ohio-state.edu/
lwr/cvitae.php>. Dilerim yazarın eserleri en kısa za-
manda Türkçeye de kazandırılır.
ii. İlk anda aklıma gelen örnekler arasında Nancy K. 
Miller’ın Getting Personal - Feminist Occasions and 
Other Autobiographical Acts (1991) ve Rela Mazali’nin 
Maps of Women’s Going and Stayings (2001) sayılabi-
lir. Standford Üniversitesi Yayınları’ndan çıktığı hal-
de şaşırtıcı derecede deneysel olan ikinci kitabın arka 
kapağındaki tanıtım yazısı, kitabı, araştırma, kurgu, 
gazetecilik ve akademik sahaların her birine ait un-
surlar barındıran ama tüm bunların ötesinde bir “sa-
nat eseri” olarak tanımlar. 
iii. Özgün adı Maps of Women’s Goings and Stayings, 
Stanford: Stanford UP, 2001.
iv. Özlem Ezer, “Peace Between Banyan and Ka-
pok Trees: Untangling Cambodia Through Thavory 
Huot’s Life Story.” Ed. Emiko Noma. 03 Ağustos 
2010 <http://www.sandiego.edu/peacestudies/docu-
ments/ipj/Thavory-Huot-Cambodia.pdf >.
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Marx, insanın insanı sömürmesinin kaynağını erke-
ğin kadını sömürmesi olarak tanımlamış, insanın ilk 
kez sömürülmesinin erkek ve kadın arasındaki iş bö-
lümünden kaynaklandığını öne sürmüştü. Peki, ne-
den hayatını bu sömürüyü çözmeye adamadı? Kötü-
lüğün kaynağını algılamıştı ama neden bunu olduğu 
gibi ele almadı? Neden? Yanıt, kısmen Hegel’in yazı-
larında, özellikle de aşk konusunu tartıştığı bölüm-
lerde bulunacaktır. Hegel, emek olarak aşk sorusun-
dan söz eden tek Batılı düşünürdür.

Bir kadın filozoftan aşk hakkında konuşmasını is-
temek, çok yerinde bir ricadır. Bu rica, bugün ar-
tık bizi tatmin etmeyen kısmi bir takım ekonomik 
ve kültürel devrimlere yol açmış Marksist kuram ve 
pratiklerin şimdiye dek kuytularda bıraktığı şeyi dü-
şünme ve yaşama zorunluluğuna denk düşer. Üç ör-
nek ya da semptoma değineceğim: Doğal kaynak 
olarak yeryüzünün kaderi; kadınların özgürleşme-
siyle ilgili sorunlar; 1968’den beri hem burada hem 
de başka yerlerde tekrar tekrar doğan öğrenci hare-
ketleriyle de açığa çıkan dünya çapındaki kültür kri-
zi. Dahası, ülkelerimizde, öğrencilerin, farklılık fe-
minizminin ve çevreci hareketlerin mücadelesi iti-
ci gücünü, ülkelerimizde, tekrar tekrar içinde her şe-
yin eridiği devrim kazanında bulmuşlardır. Bu prog-
ramların asıl meseleleri, bizim aramızda da bulunan 
ve amaçlarına karşı kör olan güçlerce ya da bu müca-
delelerde içerilen köktenciliği ve derinliği yanlış an-
layan militanlarca sık sık bastırılmıştır. Asıl mesele, 
önceden tanımlanmış bir kültür ufku içinde bir şeyi 
değiştirmek değil, ufku değiştirmek meselesidir. İn-
san kimliğini kuramsal ve pratik olarak yanlış yo-
rumladığımızı anlamak meselesidir.

Bu durumu değiştirmemize yardım edebilecek olan 
şey, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkilerin çözüm-
lenmesidir. Eğer soruları en köktenci biçimde sor-
mazsak, Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nin altıncı 
bölümünde bütün kültürümüzün görünümünü bo-
zan çatlağı ele alırken söylemiş olduğu gibi, ikincil 
derecede etik görevlerin sonsuzluğuna düşer duru-
ruz. Çatlak, cinsiyetler arasında etik ilişkiler bulun-
mamasıyla ilgilidir. Sayılamayacak kadar çok olan ve 
uygarlıklarımızın karmaşıklığıyla doğru orantılı ola-
rak artan etik görevler, bize bugün kendisini dayatan 
işi yapamamaktadırlar: Tarihin gelişimine devam et-
mesine imkân sağlamak amacıyla cinsiyetler arasın-
da bulunan sömürüyü ortadan kaldırmak. 

ARAMIZDAKİ
AŞK *

Luce Irigaray

Çeviri: Zeynep Direk

“Arzunun yalnızlığını, 
reddedilmenin ya da 
imkânsızın yarattığı 
düşkırıklığını, itkilerimizin 
bize yaşattığı patolojik 
rahatsızlıkları, ayrılığın 
ıssızlığını biliriz. Arzunun 
utancını; kimliğinin kaybına, 
karmaşaya, uyuşukluğa doğru 
batışını ve ardından hayal 
kırıklığı yaşanan sabahları 
da biliriz. Aşkın getirdiği 
kurtuluşu bilmiyoruz hâlâ, 
bireysel ve cemaat olarak 
kurtuluşu.”
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Bu sömürünün sebeplerini açıklamak ve buna kar-
şı bulunabilecek bazı çareleri göstermek için yine 
Hegel’den başlayacağım.

Eserinin pek çok noktasında, yaşamının pek çok 
anında, Hegel cinsiyetler arasında aşk sorusu üstün-
de düşünür ve aşkı öncelikle emek olarak çözüm-
ler. Hegel erkeklerle kadınlar arasındaki aşkı nasıl ta-
nımlar? Onu, çağımızda çoğunlukla yaşandığı gibi 
tanımlar. Çağımızda aşk, ataerkil, tek tanrılı din-
ler tarafından ya da görünüşte başka bir uçta bulu-
nan cinsellik kuramlarıyla, örneğin Freudçu kuram-
la tanımlanır. Hegel de aşkı, kamusal ve özel alanda 
çoğunlukla gelenek ve göreneklerimizin yaşamamı-
zı istediği gibi tanımlar, aşkın böyle yaşanması öde-
vimizdir. Aşkı, ataerkil tipte bir kültürde varolan bir 
şey gibi, algılamakta olduğu tin ve etik yoksunlu-
ğuna bir çözüm getirmeyi başaramadan tanımlar. 
Yöntemine uygun bir biçimde tanımlar aynı zaman-
da. Ailedeki doğal dolaysızlık adını verdiği şeyi çöz-
mek için Hegel’in karşıtlık çiftlerine başvurduğu an-
lamına gelir bu. Böylece, kadını ve erkeği, farklılık-
la değil karşıtlıkla tanımlamak mecburiyetinde kalır. 
Ama zaten eril ve dişi toplumsal cinsiyetler çoğun-
lukla böyle yorumlanmıyor mu?

Öyleyse Hegel’e göre kadın ve erkek karşıtlık için-
de bulunurlar aşkın emeğinde. Bu emek, bir karşıt-
lar çifti oldukları sürece, oluşturdukları aile içinde 
tanımlanır. Bir insanın statüsünün medeni huku-
kun onun cinsel kimliğini tanımasına bağlı olduğu-
nu öne sürdüğü halde, Hegel, aile bağlamı dışında, 
her cinsiyete bir kimlik vermek ve özellikle de huku-
ki bir kimlik vermek işiyle pek az ilgilenir. Cinsiyetli 
bir yasa onun bakış açısından bütünüyle aileye dair 
bir yasadır. Yurttaşın cinsel bir kimliği olmayacaktır. 

Bugün bizim için hâlâ böyle bu. Hâlâ, kadınlara ve 
erkeklere özgü sivil haklar yok.1 Bu özellikle de ka-
dınlarla ilgili olarak apaçık bir durumdur; varolan 
yasa kadınlardan çok erkeklere uyarlanmış olduğun-
dan, yüzyıllar boyunca yurttaşlığın modeli erkek ol-
duğundan, kadın yurttaş ihtiyaçlarını karşılamayan 
bir haklar eşitliği ile suistimal edilerek tanımlanmış-
tır. Bugün bile kişileri kadınlar ve erkekler haline ge-
tiren bir medeni hukuk yoktur. Onlar, cinsiyetli ol-
dukları sürece doğal dolaysızlığın alanında kalırlar. 
Dahası bu durum, gerçek kişilerin hakları diye bir 
şeyin olmadığını gösterir; çünkü nötr bireyler yok-
tur, yalnızca kadınlar ve erkekler vardır. Soyut yurt-

taşların hakları az çok dinlerden ve her şeyin üstün-
de, ataerkil ödevlerden ve haklardan kopya edilmiş 
ya da çıkarılmıştır. Bu alanlar arasında ayrım yapma-
nın zorluğu da bundan doğar. Hâlâ gerçek kişileri, 
her şeyden önce de kadınları ve erkekleri ilgilendi-
ren bir medeni hukukumuz yok. Bu hakların yoklu-
ğunda, cinselliğimiz hayvanlar toplumundakinden 
de daha düşük bir barbarlık seviyesine düşebiliyor.  

Peki, Hegel’e göre ailedeki kadın ve erkek arasında-
ki ilişkiler nasıl düzenlenmiştir? Kadın eş ve annedir. 
Fakat bu işlev onun için soyut bir ödeve karşılık ge-
lir. Öyleyse o, tekilliği içinde indirgenemez olan, şu 
tikel adamın karısı, şu tikel çocuğun ya da çocukla-
rın annesi olan şu tikel kadın değildir. Ancak erkeğin 
bakış açısından böyle bir tekilliğe sahip olabilir ve bu 
bakış açısı içinde doğal dolaysızlığına mahkûmdur. 
Kadın için, eş ya da anne olabilmek, bu işlevlerin 
onun tekil arzularından vazgeçerek var ettiği evren-
sel karşısında bir görevi temsil etmeleridir. 

Öyleyse kadının tarafında aşk mümkün değildir, 
diye yazar Hegel, çünkü aşk evrenselin emeğidir; 
kadında aşk olması için, kadının şu tikel erkeği de-
ğil, erkeği ve şu tikel çocuğu değil çocuğu sevme-
si gerekirdi. Onun erkeği ve çocuğu insanoğlunun 
(mankind) egemen olduğu insan türünün (human 
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species) jenerik üyeleri olarak sevmesi gerekirdi. On-
ları insan-türünün (humankind) sonsuzuna ulaşabi-
lecek olanlar olarak sevmelidir; eril olanın içinde bi-
linçsizce erimiş olarak, kendi cinsiyetini ve sonsuzla 
ilişkisini görmezden gelerek… Başka bir deyişle, ka-
dının aşkı ailevi bir şey olarak, sivil bir ödev gibi ta-
nımlanmıştır. Ne tekil aşka hakkı vardır ne de ken-
disini sevmeye. O, sevmeye muktedir değildir öy-
leyse; sevilmeye ve üremeye tabi kılınmıştır. Bu gö-
reve feda edilmeli ve bunun içinde, şu anda yaşa-
yan şu tek kadın olarak kaybolarak kendisini kur-
ban etmelidir. Arzu bakımından da kaybolmalıdır; 
yalnızca soyut bir arzusu olabilir: Eş ya da anne ol-
mak arzusu. Aileye bağlı olan bu işlevde kendisini 
silmek onun kişisel görevidir. Erkek için ise, tam ter-
sine, kadına duyulan aşk yurttaşın evin tekilliği için-
de dinlenmesini temsil eder. Öyleyse o, bu tikel ka-
dını, kadının onun tekilliğine bağlı kalması şartıyla, 
tekil doğa olarak sevmelidir ve evrenselle ilişkisine 
sadık kalarak, onu mübadele edebilir.

Kadın için evrensel, erkek tarafından tanımlanmış 
olan evrenselin ufkuna dâhil edilmiş olan pratik 
bir emeğe indirgenmiştir. Aşkın tekilliğiyle bir iliş-
ki kurmaktan yoksun bırakılmış olan kadın, kendisi 
için bir evrenselin olabilmesi imkânından da yoksun 
bırakılmıştır. Onun için aşk bir göreve tekâbül eder, 
bir hakka değil. Bu görev, onun insan türü içindeki 
rolünü tanımlar. Kadın, bu rolde erkeğin hizmetkârı 
olarak belirir. 

Erkeğe gelince, o, doğal dolaysızlığa bir gerilemey-
le kendisini aşkın tekilliğine teslim eder. Evinde bir 
kadınla yaşadığı aşk, onun bir yurttaş olarak verdiği 
emeği tamamlayan dinlenmeyi temsil eder. Erkeğin 
yurttaş olarak, cemaatin hizmetinde evrensel bir gö-
revi başarmak için cinsiyetli tekilliğinden vazgeçtiği 
varsayılır. Bu nedenle onun, bu varsayılan evrensel-
lik adına, tüm insan türünü şehirde temsil etme gö-
revi ve hakkı bulunur.  

Aşk erkek için doğal dolaysızlığa izinli bir düşüş-
tür. Karısı ya da başka bir kadın ona bu gerileme-
yi sağlamaya adamalıdır kendisini; çünkü o, başka 
şekillerde, evrensel olanın güç işini yapmayı üstlen-
miştir. Ama kadın onu bu göreve geri döndürme-
yi, onu kendisinden uzaklaştırmayı, evrensel tinin 
zanaatkârı olarak onu hiç durmaksızın vücuda ge-
tirmeyi de bilmelidir. Erkeğin tekilliğe düşüşünden 
kurtuluşu, bir yurttaş olarak görevini yerine getire-

bilme kapasitesinde; bir kez ana rahmine düştü mü 
erkeği kendisinin olan keyiften (jouissance) mahrum 
eden çocukta; iki cins tarafından eşitçe sahip olun-
duğu varsayılan, erkekle kadının ailedeki birliğinin 
kendisi için olanını temsil eden mallarda bulunur. 
İki eş için aşkın nihai amacı sonunda bir aile kapita-
li elde etmek olur. Aile, böylece, kapitalizminin do-
ğuşunun ayrıcalıklı yeri olacaktır.

Açıkça, kadından beklenen kendi kendini inkâr, er-
keğin yurttaş olarak kimliğini kaybetmesiyle eşlen-
miştir. Kadın, erkeğin arzusunun biçimlerden ve 
normlardan yoksunluğuna boyun eğmek zorunda 
bırakılmıştır. Bu arzu, kendisini inseste karşı, anne-
ye, kendi tekilliği içinde sahip olunamaz olan baş-
kasına karşı tanımlar belki, ama yine de, kendisi-
ni eril arzu olarak tanımlamaz. Onun yalnızca ölü-
mün esiri olmak istediği düşünülmezse eğer, böyle 
bir tanım yoktur. 

Aslında, yüzyıllardır Batı’da evlilik kadını evrensel 
bir göreve zincirleyen bir kurum olmuştur. Bu gö-
rev, erkeğin cemaatte tin haline gelmesidir. Ama bu 
görev, erkeği de devlete yapılacak hizmeti güvence 
altına almak için, doğal olana gerilemek zorunda bı-
rakmıştır. Hukuki anlamda cinsiyetli iki kişi bulun-
madığı sürece, aslında gerdeğe giren iki kişi de yok-
tur. İkisi birden devlete, dine, mal mülk edinmeye 
esir olmuşlardır. Dahası, çiftte ikinin yokluğu, er-
keğin kültürü uyarınca olumsuzun işine tabi olan 
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başka sınırların müdahalesini de zorunlu kılacaktır: 
Duyumsanır arzuların toplanma yeri olarak ölüm; 
yurttaşın cemaatte gerçek ya da sembolik çözülüşü; 
kapitale ya da mülkiyete esir oluş gibi.

Görevlerin evle kent arasında bölünmesi, kadını 
hem aşktaki tekillikle olan ilişkisinden hem de ev-
renselle olan ilişkisindeki zorunlu tekillikten mah-
rum etmeden sürdürülemez. Ev -çift ya da aile- her 
cinsiyet için tekilin ve evrenselin yeri olmalıdır, tıp-
kı, kadın veya erkek, yurttaşın yaşamı gibi. Yalnızca 
doğal kimliğin değil, kültürel kimliğin de düzeni, iki 
cinsiyet için de çiftte, ailede ve devlette gerçekleşme-
lidir. Her cinsiyetin doğal kimliğine uygun bir kül-
türel kimliği olmazsa, doğa ve evrensel olan -tıpkı 
yeryüzü ve gökyüzü gibi- birbirinden sonsuzca uzak, 
artık evli değillermiş gibi ayrı kalırlar. Yeryüzüy-
le gökyüzü arasındaki görevlerin bölüşümü -aşağı-
da acı ve emek; yukarıda ise ödül ve mutluluk- kül-
türümüzün mitoloji ile betimlendiği bir çağ boyun-
ca başlar, felsefeye ve dinbilime kaydolur. Bunlar da 
birbirinden gitgide ayrılmışlardır ki, bu duruma, ör-
neğin en uzak doğu geleneklerinde olduğu gibi, her 
zaman rastlanmaz

Bu dünya kavrayışı, bedenin beden, toprağın top-
rak olarak tinselleştirildiği, göklerin şimdi ve bu-
radaki tinselliğimizin derecesinin tezahür etme-
si olarak anlaşıldığı başka kültürlere hiçbir şekilde 
tekâbül etmez. Bedenin, çok iyi bildiğimiz ve hay-

ra âlâmet olmayan, rekâbet ve şiddet boyutunda sırf 
kaslı bir spor aracı olarak değil, beden olarak eğitil-
diği çok az bildiğim bazı yoga kültürlerini düşünü-
yorum. Bu kültürlerde, beden hem daha tinsel hem 
de daha tensel olmak için eğitilir. Beslenme ve ha-
reket pratiklerinin bir araya gelişi; solumada nefese 
gösterilen dikkat; tenin, dünyanın ve tarihin takvi-
mi olarak, gecenin ve gündüzün, mevsimlerin ve yıl-
ların ritmine gösterilen saygı; duyuların doğru, hoş 
ve yoğunlaşmış bir biçimde algılamaya yönelik ola-
rak eğitilmesi… Tüm bunlar bedeni yavaş yavaş ye-
niden doğmaya, kendisini her gün ve her an tensel 
ve tinsel olarak uygun bir biçimde doğurmaya hazır-
lar. Beden artık ebeveyn tarafından meydana getiril-
miş bir beden değildir yalnızca, aynı zamanda da be-
nim kendime geri verdiğim bir bedendir. Aynı şekil-
de, ölümsüzlük yalnızca öteyle kısıtlanmış değildir 
ve koşulu, benden başka biri tarafından belirlenme-
miştir artık. Ölümsüzlük (cinslerin) her biri tarafın-
dan hayata ve onun tinselleşmesine duyulan saygıy-
la elde edilmiştir. Evrensel -eğer bu sözcük burada 
kullanılabilirse hâlâ- Hegel’deki gibi ölüme boyun 
eğilmesi değil, hayatın gelişip açılmasından ibarettir. 
Duyumsanır olanın yoğunlaşmaya yönelik olarak 
eğitilmesi, çoğulun toplanıp bir araya getirilmesi-
ni sağlar; tekilliğe bağlı olan dağılmaya ve algılanan, 
karşılaşılan, üretilen her şeye duyulan arzunun ver-
diği rahatsızlığa çare olur. Duyumsanır olandan vaz-
geçilmesi ve onun evrensel olana feda edilmesi de-
ğildir asıl soru; duyumsanır olanın tinsel enerji hali-
ne gelene kadar eğitilmesidir. Buda’nın çiçeğe bakı-
şı, bölünen ya da yok eden bir bakış değildir; spekü-
latif olanın tene düşmesi de değildir; düşünceye za-
ten yüceleşmiş bir enerji sunan, hem maddi hem de 
manevi temaşadır.

Bu temaşa, bana ait olmayana duyulan saygıdan 
haz almak eğitimidir aynı zamanda. Gerçekten de, 
Buda, çiçeği koparmadan temaşa eder. Kendisinden 
başka olana, onu kökünden sökmeden bakar. Üste-
lik bakışını yoğunlaştırdığı şey herhangi bir şey de-
ğildir -bir çiçektir, ve belki de çiçek, maddeyle biçi-
min uygunluğu üstüne yapacağımız bir meditasyo-
nun en iyi nesnesidir.

Buda’nın çiçeğin üstündeki bakışı bizim için bir 
model olabilir. Çiçek de öyle. Aynı zamanda hem 
temaşa eden bakış hem de maddemize uygun gü-
zellik olmak için, bedenlerimizin biçimlerinin hem 
tinsel hem de tensel gelişimi için, birlikte eğitebili-

“Hâlâ, kadınlara ve erkeklere 
özgü sivil haklar yok. Bu özellikle 
de kadınlarla ilgili olarak 
apaçık bir durumdur; varolan 
yasa kadınlardan çok erkeklere 
uyarlanmış olduğundan, yüzyıllar 
boyunca yurttaşlığın modeli 
erkek olduğundan, kadın yurttaş 
ihtiyaçlarını karşılamayan bir 
haklar eşitliği ile suistimal 
edilerek tanımlanmıştır. 
Bugün bile kişileri kadınlar ve 
erkekler haline getiren bir medeni 
hukuk yoktur.”
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riz kendimizi. Doğunun bu büyük bilgesinin hem 
doğal hem de tinsel meditasyonu üstünde düşün-
meyi sürdürerek, çiçeğin çoğunlukla güzel bir ko-
kusu olduğunu söyleyeceğim. Çiçek, rüzgârda salla-
nır, hareketsiz değildir.  Kendi içinde bir gelişim ge-
çirir -büyür, çiçek açar ve yeniden doğar. Bazı çiçek-
ler -benim zevkime en uygun olanlar- açan güneşle 
açılırlar ve akşam kapanırlar. Her mevsimin çiçekle-
ri vardır. Onların arasında en canlı olanları, insanın 
eliyle en az yetiştirilmiş olanları, köklerini koruya-
rak filiz verirler -biçimlerinin belirmesiyle toprağın 
kaynakları arasında hiç durmaksızın hareket ederler. 
Kötü havaya, kışa dayanırlar. Bunlar, belki de çiçek-
lerin arasında bize tinsel model olarak en çok hizmet 
edebilecek olanlarıdır.

Elbette ki tiniz biz, öyle olduğumuz söylendi bize. 
Ama nedir ki tin, eğer maddenin kendisine özgü 
olan biçim ya da biçimler içinde açılıp gelişmesi de-
ğilse? Eğer bedeni ona uygun olmayan soyut model-
lere göre eğip büküyorsa, nedir tin? Bu tin ölüm-
dür çoktan beri, ölümdür. Ötede, kendinin dışın-
da olma sanrısı. Pek çoklarının feda edilmesini ta-
lep eden birkaç kişinin elinde, hayatın kapitalleşti-
rilmesi. Özellikle de, tek ufku olan ölümü kendisi-
ne sunarak dişi olanı ezen eril bir kültür tarafından 
yaşayanların kapitalleştirilmesi. Öyleyse, cinsiyet-
ler arasındaki köle efendi diyalektiği, kadını, mey-
dana getirdiği hayatı ölüme mahkûm bir evrenselin 
talebine göre eğmeye zorlayan bir diyalektiktir. Ve 
bu diyalektik, kadından, çocuklarına onların, tekil-
liklerinden soyutlanmış yurttaşlar olmaları için an-
nelik etmesini ister. Bu çocuklar, ana rahmine düş-
meleriyle ve doğumlarıyla edindikleri biricik kim-
liklerinden hem soykütüksel hem de tarihsel olarak 
kopartılmış ve ardından, buluğ çağındaki kişiler ya 
da yetişkinler olarak ya vatan için gerçek ölümleri-
ne ya da kültür için tinsel ölümlerine maruz bıra-
kılmışlardır. Böylece, kadın da, kendi tekil arzusuna 
ters bir biçimde, aşktaki muğlâklığın faili haline ge-
lir. Aşk için eğitilmiş, bir kadının kızı olarak doğdu-
ğu için bu özneler-arası boyutu tanıyan kadın, key-
fin, vücuda getirmenin, annelik etmenin soyut eme-
ği olarak aşk haricindeki aşkı feda etmek mecburi-
yetindedir. Kendi kimliğini kazanmayı umduğu yer-
de yalnızca kendini feda etmeyi bulur. Erkeğe baş-
ka bir kadına, başka bir tekilliğe doğru gidebilmek, 
aile ya da cemaat için mal mülk edinebilmek, yurt-
taşlığına geri dönebilmek kalıyorsa eğer, kadına çift-
leşme için münhal olmak, çocuk doğurmanın acısı-

nı çekmek, çocuklarına ve kocasına annelik etmek 
ödevinden başka hiçbir şey kalmadığındandır. Anne 
ile kız arasındaki sevgi / aşk, kıza ve kadına, kendi-
sinin olmayan bir kültür tarafından dayatılan soyut 
arzu uğruna vazgeçmek zorunda olduğu dişi cinsiye-
tinin tekilliğini hatırlattığı için her zaman yasaklan-
mıştır. Kızın eş ve anne olmaktan başka bir motivas-
yonu yoktur. Bu nedenle, annesi kızın gözünde, kız 
da annesinin gözünde bu soyut işlevi temsil eder. Te-
kil doğalarına uygun olmayan evrenselin iki memu-
rudur onlar ve bu yüzden de birbirlerine yabancıdır-
lar. Kız annedeki evrenselin çocuğudur. 

İnsan tekilliğinin en radikal kaybı, anneyle kız ara-
sındaki ilişkinin, evrenselde ya da tinin soykırımın-
da silinmesini içerir. Dişi cinsiyete ait olan birinin 
diğerinden kaçırılması, insanlığın yasını tutamadan 
bilinçsizce işlemeye devam ettiği bir suçtur. Mito-
lojiden bildiğimiz kadarıyla, bu suç yeryüzünü ste-
ril hale getirebilir.2 Çöküşümüzün gizemini deşifre 
ederken, bu suçun, soyut evrensele, mutlak tine kur-
ban edilmiş olan insan türünün sonunu getirebile-
ceğini biliyoruz.

Yaşamı evrensel olarak açmanın yollarını bilmedi-
ğimiz halde, bu soyut ödevden, efendisi ölüm olan 
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erkeğin tanımladığı bir evrensel uğruna, cinsiyetli 
kimliğin bu şekilde kurban edilmesinden nasıl kur-
tulacağız? İnsani bir kimliğe doğal ve tinsel bir bi-
çimde ulaşabilmek anlamındaki aşkın tekilliğini ve 
evrenselliğini nasıl keşfedeceğiz? Bu, kadın ve erkek 
ilişkilerinin, aileden önce, ilkin çiftte geçireceği bir 
evrim ya da devrim yoluyla gerçekleşmelidir. Anne-
ler ve kızları arasındaki ilişkilerde meydana getirile-
cek olan değişimler insan türünün iki cinsiyeti ara-
sındaki ilişkilerin bir dönüşüme uğramasıyla bağlan-
tılıdır. Bu dönüşüm, tek bir cinsiyete indirgenemez 
olan, basitçe soykütüksel olan cinsiyetli bir boyuta 
da -ataerkil ya da anaerkil düzen gibi- indirgeneme-
yecek olan, başka bir kültüre geçmemizi gerektirir. 

Somut bir biçimde, bu, artık her kadının sevgilisi-
ni genelde erkek olarak sevmeyeceği, her erkeğin de 
sevgilisini yerine başka birisini geçirebileceği bir ka-
dın olarak sevmeyeceği anlamına gelir. Tikelden ev-
rensele geçme görevi, her kişinin kendi biricik tekil-
liğiyle ve özellikle de, her cinsiyetli kişinin kendisiy-
le ve öteki cinsten kişiyle kurduğu hem tekil hem de 
evrensel ilişkide yükleneceği bir görev olacaktır. Her 
kadın, kendisi için oluş halindeki kadın [la femme en 
devenir], hem kadın olarak kendisi için hem de ihti-
yaç duyduğu ve doğadan kültüre geçişi güvence al-

tına alabilmek için ona ihtiyaç duyan erkek için bir 
model olacaktır. Başka bir deyişle, kadın doğmak, 
bu cins ve cinsiyete özel bir kültürü talep eder; ka-
dının doğal kimliğinden vazgeçmeden bu kültürü 
kurması önemlidir. Başka birisi, anne babası, sevgi-
lisi, çocuğu, devlet, din,  genel olarak kültür tara-
fından dayatılan bir kimlik modeline tabi olmama-
lıdır.  Kadının keyfiyete, dağılmaya, arzularının ço-
ğulluğuna, kimlik kaybına düşmesini istemek anla-
mına gelmez bu. Tersine, o, kendisi için, sevdiği er-
kek için, çocukları için, ama eş derecede sivil top-
lum için, kültür dünyası için ve evrenselin gerçekli-
ğe uygun bir tanımını yapmak için kendi cinsiyeti-
nin mükemmelliğine ulaşmak amacıyla kendi ken-
disini toparlamalıdır. Bu görev bakımından, erkeğe 
eşit olmak istemek ciddi bir hatadır; çünkü kadın 
bunu yaparak, tek efendisi ölümün hizmetindeki so-
yut bir evrenselde, kendi doğal ve tinsel gerçekliği-
nin silinmesine katkıda bulunmaktadır. Bunu yapa-
rak, kimliğinin intihari bir kaybına ek olarak, erke-
ği de kendisini doğal ve tinsel olarak erkek, yani cin-
siyetli bir kişi olarak tanımlama olanağından yok-
sun bırakmaktadır. Aslında her erkek, oluş içinde-
ki bir erkek [homme en devenir] olarak kalmalıdır. 
Hem doğuştan olduğu bu tikel erkek, hem de in-
sanlık için bir model, bedensel ve tinsel bir model 
olma görevini erkeğin kendisi başarmalıdır. Kendi-
sine kültürel özen göstermeyi ve annelik etmeyi ka-
rısına bırakmamalıdır, çünkü karısı o olmadığından 
bunun sorumluluğunu alamaz. Kendi kendine er-
kek olmalıdır, onsuz büyümeli ve kendisini onun-
la karşıtlığa sokmamalıdır. İçgüdülerini ve itkileri-
ni kendi kendisine yüceltmeyi başarabilmelidir. Yal-
nızca kısmi itkilerini değil, jenital itkilerini de… Je-
nital cinsel normdan özgürleşme olarak pre-oedipal 
olanın savunulması, cins olarak [genre], iki cins ola-
rak [deux genres] insan oluşun mahvına sebep olan 
bir şekilde uygulanan bir arzunun tüm keyfiyeti-
ni ve olgunluktan yoksunluğunu beraberinde getir-
mektedir. Pre-oedipal olanı Freud’a karşı kullanan-
lara, Freud’un eserinde prejenital olanın yüceltilme-
sinin mevcut olduğunu, ama -üremeye indirgenmiş 
olan- jenitalliğin yüceltilmesinin mevcut olmadığını 
söyleyerek karşılık vermek kolaydır.

Üreme, cinsiyetler arasındaki arzunun tüm itkileri-
ni kullanmaz. Öyleyse, eğer üreme cinsel olarak yal-
nızca tek bir değer taşıyorsa, bu çekime karşılık ge-
len itkiler, cinsiyetler arasındaki arzu olarak yüceltil-
meyip, nötralize edilmiş, ailenin, cemaatin, devletin 

“Cinsiyetler arasındaki köle efendi 
diyalektiği, kadını, meydana 
getirdiği hayatı ölüme mahkûm bir 
evrenselin talebine göre eğmeye 
zorlayan bir diyalektiktir. Ve bu 
diyalektik, kadından, çocuklarına 
onların, tekilliklerinden 
soyutlanmış yurttaşlar olmaları 
için annelik etmesini ister. Bu 
çocuklar, ana rahmine düşmeleriyle 
ve doğumlarıyla edindikleri biricik 
kimliklerinden hem soykütüksel 
hem de tarihsel olarak kopartılmış 
ve ardından, buluğ çağındaki 
kişiler ya da yetişkinler olarak ya 
vatan için gerçek ölümlerine ya da 
kültür için tinsel ölümlerine maruz 
bırakılmışlardır.”
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hizmetine sokulmuş olur. Bununla söylemek istedi-
ğim şey, eril arzunun erkek olarak kendisi için ve baş-
kası için yani kadın için arzu haline gelmesi gerek-
tiğidir. Cinsiyetli arzu, cinsel arzu, amacını, etkilili-
ğini ne ailede, ne devlette, ne de dinde bulmalıdır; 
çünkü tersi durumda, cemaatin doğrusunu ve tinini 
sapkınlaştırır. Cinsel arzunun, maddesine, doğasına 
uygun bir etkililiği olmalıdır. Bu sayede, cinsel arzu, 
bedendeki ve erkeğin öteki cins ile, kadınla, birlikte 
oluşturduğu çift içindeki ayrıcalıklı yerini koruma-
lıdır. Çift ilk toplumsal cemaati oluşturur. Duyum-
sanır olan arzu çiftte potansiyel olarak evrensel kül-
tür haline gelmelidir. Onda, kadın ve erkek cinsle-
ri, şu tek adam ya da şu tek kadın olmanın tekil gö-
revine bağlı kalarak, eril ve dişi insan türünün mo-
delleri haline gelmelidirler. Doğadan kültüre, tekil-
den evrensele, cinsel çekimden cinsiyetin etkili hale 
getirilmesine geçişi gerçekleştirerek, erkeğin ve kadı-
nın oluşturduğu çift hem cemaatin hem de doğanın 
iyiliğini güvence altına alabilirler. Söz konusu olan 
şey, yalnızca onların zevki değildir, cemaatin bütü-
nüyle tin haline gelmesinin düzeni, doğanın mik-
ro ve makro kozmos olarak, türler ve insantürü ola-
rak korunmasıdır aynı zamanda. Böylece, cinsiyet-
ler arasındaki çekim, kendi içini olmayan bir şey ola-

rak bırakılmamış olur; örneğin Hegel’in bakış açı-
sında olduğu gibi, çocuğa, ailenin mallarına, evren-
selin garantörü olan bir erilin cemaatin ve ölümün 
baskın olduğu bir kültürün hizmetinde olmasına in-
dirgenmez. Evde ya da kentte yaşanan cinsel haz, 
körce ya da sinik bir şekilde, ataerkil ya da anaerkil 
tipte bir toplumsal güç haline gelmez. Arzu, yurt-
taşlığın düzenine alternatif olarak çifti ahlâksızlığın 
yeri (Hegel’in dediği gibi doğal bir yer) haline geti-
ren eğitilmemiş bir itilim olmak durumunda değil-
dir. Arzu ve haz her cinsiyet tarafından ve her cinsi-
yet için, cinslerin mükemmelliğine ulaşmak amacıy-
la geliştirilecektir. Erkek, güdülerini ve itkilerini tam 
bir erkek haline gelmek için geliştirecek, kadın da 
benzer bir biçimde cinsinin mükemmelliğine ulaş-
mak için hareket edecektir. Erkek ve kadın bu saye-
de insan bir çift olurlar. Cinsellik çiftte, etkililiğini, 
amacını ve her cinsin insanlığının mükemmel bir şe-
kilde vücuda gelmesinin zorunlu kutupları olan bir 
kendinde ve kendisi için’i bulur. Bu görev ayrı ayrı ve 
birlikte başarılacaktır.

Hegel’in aşkın emeği dediği şeyin bu görünümünü 
bilmiyoruz ya da artık bilmiyoruz. Ve kültürün dü-
zeni de bunu yasaklıyor. Her iki cinsiyet için, tüm 
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insanlık için, insan türünü yıkıma sürükleyen bir ya-
bancılaşmayı temsil eden bu düzeni yorumlamalı ve 
ötesine geçmeye çalışmalıyız. Aşk, baba-erkinin bas-
kın olduğu bir cemaatteki otoriter tinsel ögeden baş-
ka bir kurtuluş olanağı bulunmayan doğal bir mut-
suzluk halinde kalmaya mahkûm olacaktır. Aşkla il-
gili bütün bildiğimiz, kendi için olandan mahrum 
edilmiş duyumsanır bir arzunun tekilliği ile başka-
sına çekim duymanın, yapılan yanlışların ve kurtu-
luşumuz için ödenecek olan bedelin çektirdiği ıstı-
raplardır. Arzunun yalnızlığını, reddedilmenin ya da 
imkânsızın yarattığı düşkırıklığını, itkilerimizin bize 
yaşattığı patolojik rahatsızlıkları, ayrılığın ıssızlığını 
biliriz. Bir adam ya da kadın için duyulan arzunun 
tutkulu dirilişlerini; kendisine karşı duyulan arzuyu 
hissedene karşı duyulan tekil arzuyu; konuşulamaz, 
amacı akıl dışı, onu ilhâm edene karşı dilsiz ve bu 
yüzden de çekimde karşılıklılığın imkânsız olduğu 
ya da işlemekte olan tinin kör ve yok eden karşılıklı-
lığını da biliriz. Arzunun utancını; kimliğinin kaybı-
na, karmaşaya, uyuşukluğa doğru batışını ve ardın-
dan hayal kırıklığı yaşanan sabahları da biliriz. Aş-
kın getirdiği kurtuluşu bilmiyoruz hâlâ, bireysel ve 
cemaat olarak kurtuluşu.

Kültürlerimizde, bu kurtuluş bize yüzyıllarca soy-
kütüksel bir şey gibi sunuldu. Buna göre, kurtuluş, 
aileye, eril bir soykütüğü olan bir aileye, kısıtlı ya 
da genelleştirilmiş anlamıyla aileye,  kadının doğa-
ya bağlı kaldığı ve kendi arzusundan ve dişi kimli-
ğinden vazgeçerek doğal olanın evrensel olana geçi-
şi görevini üstlendiği bir aileye bağlıdır. Bu kurtu-
luş, tarihin bir çağında bir anlam taşıyordu belki. 
Fakat bu anlam kültürün diğer aşamalarına göre bir 
gerilemeyi temsil etmiyor muydu sanki? Her neyse, 
kadınların ve erkeklerin meydana getirmiş olduğu 
bir insanlığın kurtuluşu olarak tarihi tamamlamak-
ta -ya da sürdürmekte- başarısız olmaktayız. Bu gö-
rev bizimdir. Tarihin oluşunda, bu görevi yerine ge-
tirmeye çalışarak bu dünyaya daha fazla adalet, doğ-
ruluk ve insanlık getiririz. Bu görev (ya da bastırıl-
mış, unutulmuş, üstü örtülmüş geleneklerle bağları-
mızı bir kez daha yenilemek görevi) çağımızın göre-
vidir. Bu görev her birimizindir. Kimse ona yaban-
cı değildir, kimse doğuştan köle ya da efendi, zen-
gin veya fakir değildir. Kadınlar ve erkekler, hepi-
miz, cinsiyetliyiz. Birincil görevimiz, doğadan kül-
türe bu şekilde geçmek ve kendi cinsiyetlerimize sa-
dık kalarak kadınlar ve erkekler olmaktır. Kadın, er-
kek herkesin olan bu görev, üreme göreviyle karış-

tırılmamalıdır. Üreme, başka bir görevi temsil eder. 
Ancak ilk göreve saygı duyulursa bu ikincisi de doğ-
ru bir biçimde yapılabilir. Ancak insan cinsiyetleri 
içinde haysiyet kazanmış olan ve cinsiyetlerini tin-
sel olarak hem çiftte hem de toplumda yaşamayı ba-
şaran kadın ve erkekler dünyaya haysiyetli çocuklar 
getirebilirler. Üreme, mevcut olmayan bir efendiden 
ya da onun her şeye gücü yeten aracılarından gelen 
bir emre indirgenemez. Kadınla erkek arasında bes-
lenen ve gelişen bir aşkın meyvesi olmalıdır. Yoksa 
insanlığın tinsel görevi bir tıkamandan ve özellikle 
de, kendisini tekil bir cinsiyet olarak bilmeyen bir 
eril tarafından idare edilen insan türünün soyut, kıs-
mi ve adil olmayan kültürünün sürmesini güvence 
altına almak için kadının doğal kaderine esir olma-
sından başka bir şey değildir.

Bir çocuk dünyaya getirmek toplumu, tarihi ve ev-
reni meydana getirmekle eşdeğer bir şey gibi anla-
şılmalıdır. Çocuk, her çiftte ve dünya tarihinin her-
hangi bir anında aşkın doğal ve tinsel meyvesi olma-
lıdır. Bir çocuk dünyaya getirmek onu kabul edebi-
lecek olan doğal ve tinsel bir yer meydana getirmek-
ten ayrılamaz. Bu kaygı olmadan, çocuk sahibi ol-
mak gelişmemiş bir güdü düzeyine düşer. Bu hare-
ket, bütün insanlığı yozlaştıran bir hata haline gelir.

Kutsanmış arzu -Hegel’in sözcüklerini kullanarak 
söylersek- çocuk dünyaya getirmek arzusu değildir, 
zira çocuklar, ebeveynin arzusunun, yani ölüm ar-
zusunun kendindesinin kendisi için olanını temsil 
ederler. Çocuk dünyaya getirmek arzusu, doğal tö-
zünde kutsanmış bir arzu değildir. Kutsanmış arzu, 
Hegel’in ve bir sürü başka düşünürün savunduğu 
gibi, ailenin iki cinsiyete ait malları elinde bulun-
durması da değildir;  her cinsiyet için, doğal olan-
dan tinsel olana, doğadan kültüre geçiş olarak anla-
şılabilir. Çiftin en kutlu işi budur: İnsan türünü ka-
dın ve erkek her cinsiyetli üyesinde tinselleştirmek. 
Aslında, cinsel arzu genelde emekle tatmin olmaz, 
sarf etmesi gereken özel bir emek vardır. Kendi olu-
şu için geliştirmelidir kendisini. Kendi amacını için-
de taşır. Cinsel arzu, cemaate verilen emeğe kurban 
edilemez. Üstelik cinsel arzu bu emekle tatmin edi-
lemez. Bir cinsiyetin ya da diğerinin kişisel malı ola-
rak yoksullaşır. Bu arzudan, para, kapital veya mül-
kiyet biçiminde aileye geçen malın, arzunun sarfi-
yatını yeterli bir biçimde telâfi ettiğini düşünmek 
haksızlık olur. Ortak mal denen ve çoğunlukla er-
kek tarafından ve onun dünyasının ekonomisi uya-
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rınca elde edilen şey, dolaysız bir tinsel edinime kar-
şılık düşmez, çünkü o, Hegel’in yazdığı gibi, cansız 
bir nesnedir ve bizimle karşılaştırılamaz. Bu nesne, 
zamanla dolayım hizmeti görebilir, ama bu dolayım 
erkekler arasındaki değiş tokuşa uygundur daha çok, 
kadınlar ise özneler arası ilişkileri tercih ederler. Da-
hası, dolayım olarak para, tekilliğin, uygun bir bi-
çimde tinselleşmemiş olan doğalın soyut evrenselin-
de, benliğe geri dönüşün imkânı olmayan bir şekilde 
yabancılaşmasını ya da kaybını temsil eder.

Başkasının çoktan tinselleşmiş ama hâlâ duyumsa-
nır olan tözünü tatmak -cinsiyetler arasındaki dola-
yım böyle bir şey olabilirdi. Bu hareket, aşkı eşza-
manlı olarak bedensel ve tinsel boyutunda artık bil-
meyen batılılara imkânsız görünür. Ama yogayla ilgi-
li bazı metinleri okumak, bize tinsel tözün varoldu-
ğunu ve benliğe dışsal olan bir metadan başka tür-
lü deneyimlenebileceğini öğretebilir örneğin. Başka 
bir deyişle, bedenin içi ya da içselliği geliştirilmiş ve 
doğal olanın karanlığına indirgenmemiştir. Nesnellik 
olarak aşk cinsiyetli aşk olarak bilinebilir ve âşıklar 
aşkın özneleri ve nesneleri olarak temaşa edilebilirler. 
Hindistan’ın bazı gelenekleri, ciddi bir bedensel ve 
tinsel çıraklığa tabi tutulan bir aşkın nesnelliğinin bu 
şekilde temaşa edilmesine hâlâ yakındırlar. Örneğin, 
yoga geleneğinde sevişmek gerilimin sıfır noktasına 
geri dönmek anlamına gelmez; enerjiyi en alt chakra-
lardan (chakralar hem fiziksel hem de tinsel olan si-
nir merkezleri olarak anlaşılır) en üst chakralara yük-
seltmek, ya da daha kesin bir dille söylersek, enerji-
yi en alt ve en üst chakralar arsında dolaştırmak an-
lamına gelir. Tensel olarak bu şekilde sevmek insanın 
güdülerini beraberce geliştirmek, nefesi bir dolayım 
gibi kullanarak aşkı göbeğin, kalbin, boğazın, başın 
chakraları arasında (ayakta bulunan en alt merkezlere 
geri dönüşlerini unutmadan) dolaştırmaktır.

Aşk, cinsel olarak üretmesi kolay bir başkası olan ve 
âşıkların soykütüğe kurban edilmelerini temsil eden 
çocukta temaşa edilmez öyleyse. Aşk, birbirlerini az 
çok tamamlanmış bir biçimde seven âşıklarda tema-
şa edilir. 

Kültürümüz sanki bizi hâlâ en düşük aşka düşürme-
ye çalışıyor. Aşkın erekselliğini üremeye indirgeye-
rek, ahlâk da onu destekliyor. Bir birleşme bir çocuk 
dünyaya getirmeye yeter. İnsanın aşk enerjisini yü-
celtmesi çok daha ince ve yüce bir görev. Âşıkların 
yücelmiş enerjilerinde özgürce döllenmiş çocuklar 

mutludur. Tenlerinde tinselleşmiş âşıkların çocukla-
rı mutludur. Ana rahmine düşmeleri aşkın bir zaaf 
anı olmadığından, az çok başarılı bir çiftleşmede to-
humların birleşmesinden ibaret olmadığından, on-
lar doğuştan, doğal olarak zaten tinseldirler. Öznel 
ve nesnel, doğal ve kültürel hazinesini bir üçüncüy-
le paylaşacak kadar tinsel olan bir çiftin çocukları-
dır onlar. Aşkta ilân edilmiş ve beklenmişlerdir. On-
ları buyur edecek, kucak açacak, besleyecek, seve-
cek, onlarla konuşacak, hep tensel olarak yaşayan ve 
mutlu olan tinsel vücutlar bulan oğullar ya da kız-
lardır. Anne babasının teni olduğu kadar sözü olan 
çocuklardır. Çünkü âşıkların cinsellik kültürü onla-
rın sözlerinden çıkar, sessiz bir hareket olsa bile. Bu 
çocuklar için, beden, ev, şehir oturulabilir yerlerdir. 
Birinden diğerine zorlama olmadan geçilir. Beden, 
ev ve şehir erkekler ve kadınların şimdi ve gelecek 
için ve atalarına duydukları saygı ile meydana getir-
dikleri ortak yapıtlardır. Bu durumda aşkın nesnelli-
ği yalnızca çocuk, ailevi ya da ortak mallar değil, ta-
rihin bir anında kadınlar ve erkekler tarafından vü-
cuda getirilmiş olan doğal ve kültürel olan dünyadır.

Notlar

1. Kürtajın hoş görülmesi, olduğu yerde, gerçek 
bir sivil hak değildir. Sivil bir hakkın kaba bir 
taslağından ibarettir yalnızca. 
2. Bu, Demeter ve Persephone / Kore söylencesine 
bir göndermedir. Irigaray bu söylenceyi ve 
anlamını, Les temps de la différence’ta (Paris: Le 
Livre de Poche, 1989) bulunan “Le mystère oublié 
des généalogies féminines” adlı yazısında daha geniş 
bir biçimde ele almaktadır.
  
* Çevirmenin Notu: “L’amour enter nous” adlı 
bu metin, ilk olarak 3 Eylül 1989’da, F.C.C.I’nın 
(Genç İtalyan Komünistleri Federasyonu) davetiyle, 
İtalyan Komünist Partisi’nin günlük gazetesi 
olan Unita’nın düzenlediği ulusal festivalde 
İtalyanca olarak sunulmuştur. Daha sonra, Ekim 
1989’da Irigaray’ın College International de 
Philosophie’de verdiği bir seminerin açılış dersi 
olarak kullanılmıştır. İngilizce çevirisindeki bazı 
modifikasyonlar yazara danışılarak yapılmıştır. 
Halen Fransızca olarak yayımlanmamıştır. 
Denemenin alındığı kitap: Who Comes After The 
Subject? Edited by Eduardo Cadava, Peter Connor, 
Jean-Luc Nancy, Routledge, 1991, pp.167-177.
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LEZBİYEN VE BİSEKSÜEL KADINLAR 
SESLENİYOR

19 Mayıs’ta Ankara’da 6. Homofobi Karşıtı Buluşma 
haftasında toplanan Lezbiyenler ve Biseksüel Kadın-
lar Forum’u bir bildirge çıkardı. Etkinlik çerçevesin-
de yapılan Korku Atölyesi’nde kadınlar ‘Nerede, Ne 
zaman, Neden’ korktuklarını anlatan post-itler yazıp 
duvara yapıştırdılar ve korkuları üzerine konuştular. 
Temel başlıklar tacizi dillendirememek, gettolaşma, 
mekân/mekânsızlık, görünür olamamak, açılmak, 
örgütlenme, yalnızlık ve feminizm olarak belirlen-
di. Bu başlıklar altında ataerkil ve heteroseksist siste-
mi eleştiren kadınlar yaşamlarının ve yaşam alanla-
rının giderek darlaşmasından kaygılılar. Bildirgedeki 
başlıklar ise lezbiyen/biseksüel bir kadın olarak ken-
di kimliğinden vazgeçmeden en sıkısından en gev-
şeğine kadar toplumsal ilişki ağları içinde var olma-
nın ne kadar da zor ve emek isteyen bir süreç oldu-
ğunu gösteriyor. 
 
Bütün bunlara karşılık kadınların talep ve önerile-
ri var. Bunlar kadınların kadınlara olan tacizine kar-
şı bilinç yükseltme grupları kurularak tacize karşı 
farklı mücadele yolları bulabilmek, tacizleri ve şid-
deti raporlayarak görünür kılmak, ‘açılmanın’ poli-
tik bir gereklilik olduğunu anlatabilmek fakat bunun 
bir baskı unsuru haline getirilmemesini sağlamak, 
kadınların kendi aralarında iletişimlerini güçlendir-
mek, bu vesileyle yaz kampları düzenlemek, erilliği 
ve heteronormatifliği dayatan mekânları işgal etmek, 
güvenlik atölyeleri düzenlemek ve feminizm-LGBT 
ortak anlayışını güçlendirmek.   

ADINIZ DEĞİL, SOYADINIZ

İzmir Barosu Kadın Hakları Çalışma Grubu kadın-
ların soyadları ile yaşadıkları maceraları konu alan 
bir kampanya başlattı. “Kadınlara soyadını kullanma 
hakkının tanınması  ve “evlendikleri eşlerinin soyad-
larını istemezlerse almak zorunda kalmamaları” için 
pilot dava olan Tekeli-Ünal Türkiye davası  Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinde kazanılmıştı. Sonra-
sında davanın davacısını ve kararı örnek olarak gös-
terenlerin açmış olduğu davalar kazanılsa da, ya-
sal değişiklik için hazırlanan yasa teklifinden olum-
lu sonuç alınamadı. Anayasa Mahkemesi’nin soyadı 
değişikliğin düzenleyen Medeni Kanun’un 187. mad-
desini Anayasaya aykırı bulmamasıyla, hikâye tekrar 
başa döndü.

Bahar Çuhadar’ın Radikal’deki haberini (27.07.2011) 
hatırlarsak, bu soyadı meselesi kadınların hayatı-
na bin bir sıkıntı ve üzüntü getirmenin yanında, ka-
dınlara bir ‘kimliksizlik’ duygusu da yaşatıyor. O kü-
tükten bu kütüğe savrulan kadınlar, her değişiklik-
te iş yerlerinde, tekrar evlenme-boşanmalarda, res-
mi evraklarında, pasaportlarında da değişiklik yap-
mak zorunda kalıyorlar. Soyadı yüzünden neredeyse 
sendikada kazandığı pozisyonunu mu kaybeden der-
siniz, boşandıktan sonra çocuğunun annesi olduğu-
nu kanıtlamak için yanında on beş kopya boşanma 
evrakıyla dolaşmak zorunda kalan mı dersiniz… Ka-
dınlar bu sevimsiz ayrıntılarla sürekli uğraşmak zo-
rundayken erkeklerin hayatlarında hiçbir şey değiş-
memesi ve sonrasında da değiştirmek zorunda kal-
mamaları da cabası. Her şeye karşın gene de kadınlar 
seslerini yükseltmek niyetindeler: İzmir Barosu ka-
dınları soyadları yüzünden yaşadıkları deneyimleri-
ni öyküleştirmeye, filmleştirmeye davet ediyor; böy-
lelikle de problemleri ve talepleri görünür kılmayı 
amaçlıyor. Baroya bu adresten ulaşabilirsiniz: 
izmirbarosusoyadi@gmail.com
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FAS’TAN UÇAN SÜPÜRGE’YE “BÜYÜK ÖDÜL”

19-24 Eylül 2011 tarihleri arasında Fas’ta düzenlene-
cek olan 5. Salé Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 
kapsamında bu yıl büyük ödül Uçan Süpürge Kadın 
İletişim ve Araştırma Derneği’ne verilecek. İki yılda 
bir yapılan festival dünyaca ünlü sanatçıların katılı-
mı ve büyük jürisi ile bu yıl beşincisinin düzenlen-
mesine hazırlanıyor. 

Uçan Süpürge’ye verilen ödülün gerekçesinde; Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin 
Türkiye’deki ilk kadın filmleri festivali olması, top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusunda yedinci sanatın 
olanaklarından yararlanarak kadınların yaşadığı ay-
rımcılıklara dikkat çekilmesi, giderek artan kadına 
yönelik şiddet ve çocuk yaşta evliliklere dikkat çe-
kilmesi, toplumsal cinsiyet bilincinin oluşturması-
na katkı, yerel ve ulusal kadın ağlarının geliştirilme-
si ve Türkiye’deki önemli kadın haber sitelerinden 
biri olan www.ucansupurge.org ile kadınların gö-
rünür kılınmasına dikkat çekildi. Ödülü almak üze-
re Fas’a davet edilen Uçan Süpürge Yönetim Kuru-
lu Başkanı Halime Güner yaptığı açıklamada Uçan 
Süpürge’nin 15. festivale hazırlık yaparken, Fas’tan 
böyle bir ödül almalarının motivasyonlarını arttırdı-
ğını ve aynı zamanda bunun güçlendiren bir ödül ol-
duğunu belirtti. Uluslararası bir ödül olması dolayı-
sıyla Türkiye’nin tanıtıma da katkıda bulunacakları-
nı dikkat çekerken bu ödül vesilesiyle daha eşitlikçi 
kültür sanat politikalarının geliştirilmesi ve emekle-
rinin görünür olması dileklerinde bulundu.

2004 yılında ilk kez izleyiciyle buluşan Salé Ulusla-
rarası Kadın Filmleri Festivali, dünyanın dört bir ya-
nından kadın yönetmenlerin kültürel çeşitliliğe dik-
kat çeken filmlerini gösteriyor. 19-24 Eylül 2011 ta-
rihleri arasında beşincisi gerçekleştirilecek olan 
Festival’in programında; uzun metraj film yarışma-
sı, Sahra Altı ülkelerinden filmler ve özel gösterim-
lere yer verilecek. Uzun metraj yarışma bölümünde 
son iki yılda çekilen 12 film yer alacak. 

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN… 

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Plat-
formu’nun Mayıs ayında yayımladığı ve “Kadınların 
özgürleşmesinin ve kadın erkek eşitliğine ulaşmanın 
yolu kadınların insana yakışır işlerde çalışmasından 
geçer” cümlesiyle başlayan bildiride, kadın istihda-
mının gittikçe artan oranlarda düşmesine dikkat çe-
kiliyor. Bu soruna dair yapılan tartışmaların, hükü-
met politikalarının ve muhalefet partilerinin öner-
diği çözümlerin yetersizliğine vurgu yapılan metin-
de, kadın istihdamının artırılmasının önemi bir kez 
daha vurgulanıyor ve bazı politika önerileri sıralanı-
yor. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın ortadan 
kaldırılmasını ve bu bakanlığın yerine Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasını, ve bu yeni 
kurumsallaşma yoluyla “kadınları bağımsız bireyler 
ve yurttaşlar olarak kabul etmek yerine dezavantajlı 
gruplar içinde ele alan ve konumlarını aile üzerinden 
tanımlayan” hükümeti de eleştiren bu basın metninin 
sunduğu politika önerilerini özetleyerek aktarıyoruz:

• Bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygın-
laştırılması: Ailelerin farklı yaşam ve çalışma koşul-
ları ile uyumlu çocuk bakım hizmetlerinin tasarlan-
ması; bunların mekân, süre, sunulan hizmetin türü 
gibi açılardan çeşitlendirilmesi.
• Çalışma saatlerinin azaltılması ve iş koşullarının 
iyileştirilmesi: İşyerinde çalışma saatleri uygulama-
larının yasal üst limit olan 45 saate uygun olarak de-
netlenmesi; bu üst limitin zaman içerisinde kadın ve 
erkek çalışanların iş ve aile sorumluluklarını uzlaştı-
rabilecekleri şekilde azaltılması.
• Kayıtdışı istihdamla mücadele edilmesi: İnsana ya-
kışır iş koşullarına sahip, yasal bakım izinlerine, izin 
sonrası iş garantisi hakkına ve sosyal haklara erişi-
mi temel alan kayıtlı istihdamın standart hale getiril-
mesi, esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerinin teş-
vik edilmemesi. 
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ÜNİVERSİTEDE YALNIZ DEĞİLİZ
 
Ankara Üniversitesi Senatosu, “Cinsel Tacize ve Cin-
sel Saldırıya Karşı Politika Belgesi”ni oybirliği ile ka-
bul etti. Üniversite bünyesinde kurulacak “Cinsel Ta-
cize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi”, Rektör 
tarafından belirlenecek yedi üyeden oluşacak. Biri-
min görevleri, “cinsel taciz, cinsel saldırı, cinsel istis-
mar ve misilleme iddialarını incelemek, şikayetçinin 
talebi halinde, şikayetçi ve hakkında şikayette bulu-
nulan kişi arasında arabuluculuk faaliyetleri başlat-
mak, cinsel taciz konularında soruşturmacılara ve il-
gili idari birimlere bilirkişi desteği sunmak, ağır taciz 
durumlarıyla ilgili acil tedbirleri almak için yetkili 
organlarla işbirliği yapmak, üniversitede cinsel taci-
ze ve cinsel saldırıya karşı farkındalık yaratmak için 
eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmaları düzenlemek ve 
yayınlar yapmak” olarak sıralanıyor.

Politika Belgesi cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, cinsel 
istismarı ve misilleme tanımlarını da içeriyor. Biri-
min görevlerinden “arabuluculuğun” her vakada iş-
letilmeyeceği, tercih edildiğinde de asıl amaçlana-
nın, iki taraf arasında yaşanan olay konusunda bir 
anlayış birliğine varılması ve gelecekte nasıl bir ilişki 
biçimi içinde olacaklarına dair bir anlaşma yapma-
larını sağlamak olduğu belirtiliyor. Birimin tüm aşa-
malarda başvuru sahibi ve şikayet edilen kişi hakkın-
da gizlilik ilkesini takip edeceğinin, ayrıntıların sos-
yal medyaya taşınmadan çözülmesini sağlamaya ça-
lışacağının da altı çiziliyor. Üniversitelerde “herkesin 
bildiği bir sır” olarak varlığını sürdüren cinsel taci-
ze ilişkin bir politika geliştiren ilk kamu üniversite-
sinin Ankara Üniversitesi olması, muhtemelen uzun 
yıllardır bir kadın merkezinin ve bir de kadın çalış-
maları yüksek lisans programının varlığı ile ilişki-
li… Tacizin dile getirilmesinin zor olması tacize uğ-
rayanları suskunlaştırırken tacizcileri teşvik ediyor. 
Üniversitede böyle bir birimin olduğunu bilmek, ba-
şına bir şey geldiğinde yalnız olmadığının, yardım 
alacağının farkında olmak bile başlı başına radikal 
bir değişiklik. Darısı, diğer üniversitelerin başına…

ERKEKLİKTEN İSTİFA…

Daha önce Taksim’de ‘Biz Erkek Değiliz İnisiyatifi’nin 
ve İzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Platformu’ndan er-
keklerin yaptığı eylemlere bir yenisi daha eklendi. 
BDP Van İl Başkanlığı ve Kent Konseyi’nin öncü-
lüğünde 13 Ağustos’ta gerçekleşen eylemde ‘Kadına 
Yönelik Şiddette Erkek Dayanışması’ adı altında top-
lanan erkekler, Van’da artan kadın cinayetlerine karşı 
“Kadını öldüren erkekse, biz erkek değiliz!”, “Biz er-
keklikten istifa ediyoruz!” diyerek Van sokaklarında 
yürüdü. Kadınların da alkışlarla desteklediği eylem-
de yapılan basın açıklamasında, “Kadına şiddet uy-
gulayan, öldüren, kadınlara yönelik saldırıları erkek-
lik adına yapanlardan ve erkekliğe sığınanlardan uta-
nıyoruz. Erkek egemen toplumsal yapıda kadınların 
erkeğin mülkiyeti olarak görülmesini reddediyoruz. 
Kadınların kimsenin namusu olmadığı, bedeninin 
kendisine ait olduğu gerçeğini kabul etmeye çağırı-
yoruz. Bilinmelidir ki; kadınların yaşam hakkı elle-
rinden alınamaz. Kadın hakkı insan hakkıdır. Biz, er-
kekler olarak kadınların bedenleri üzerinden kuru-
lan dili kabul edemiyoruz. Van’da son bir ayda yaşa-
nan kadın ölümlerinin ne kadar vahim ve irdelenme-
si gereken bir konu olduğunun göstergesidir. Erkek-
leri bu utanç tablosuna karşı durmaya çağırıyoruz. 
Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz” denildi. 

• Diğer bağımlı aile bireylerinin (yaşlı, engelli) bakı-
mına yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması.
• İstihdamı artırıcı makroekonomik politikaların be-
nimsenmesi.

Basın açıklamasının tüm metni için bkz. 
http://www.keig.org/BasinAciklamasi.aspx?id=16
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BACAĞIMLA BOZARIM NAMUSUNUZU

Beşiktaş kadın voleybol PAV takımı oyuncusu, Ha-
liç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticili-
ği 2’nci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Nurcan İbrahi-
moğlu, 28 Temmuz’da Bahçeköy’den bindiği 42M 
hattında çalışan İETT otobüsünde, toplumun na-
musunu bozduğu gerekçesiyle hakarete uğrayarak 
dayak yedi. Otobüsteki erkek yolculardan biri tara-
fından yapılan çıplak ayaklarıyla toplumu cezbetti-
ği, namusu bozduğu gibi suçlamalara İbrahimoğ-
lu sessiz kalmayınca yediği yumrukla dudağı patla-
dı. Sonrasında durumu şikayet etmek için polis mer-
kezine giden İbrahimoğlu’nun durumuyla polis ilgi-
lenmedi ve aynı şekilde rapor almak için gittiği Şiş-
li Adliyesi’nden ise kırık ve bıçaklama olmadığı için 
geri çevrildi.

İbrahimoğlu’nun belediye otobüsünde maruz kal-
dığı bu şiddete tepki vermek için Kadıköy’de topla-
nan bir grup kadın otobüste şortlu eylem yaptı. Nur-
can İbrahimoğlu’na destek vermek için yapılan ba-
sın açıklamasında Türkiye 2’inci ligi takımlarından 
Işıkspor oyuncusu Başak Koç, sosyal paylaşım ağın-
da olayı protesto etmek için forum açtıklarına dikkat 
çekerken, yeterli desteği bulamamaktan üzüntülü ol-
duğunu ve burada diğer sporcu arkadaşlarını da gör-
mek istediğini belirtti. Ayrıca otobüste dayak yiyen 
Nurcan İbrahimoğlu’nun eyleme katılmak istemesi-
ne rağmen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün oyuncula-
rına bu konuda izin vermemesi nedeniyle aralarında 
olmadığını açıkladı.

Nurcan İbrahimoğlu’nun yaşadığı bu şiddet çeşitli 
basın organlarında epeyce yer almasına rağmen ha-
berin veriliş şekli çok da parlak değildi. Genel ola-
rak şüpheci ifadelerle aktarılarak olayın yaşanma-
mış olma ihtimali alttan alta ima edilirken, kimi ga-
zetelerde ise otobüste yaşanan olay tümüyle değişti-
rilmişti. Bu anlamda Star Gazetesi’nin yaptığı haber, 
yaptığı kurguyla cidden ilgiyi hak ediyor: Star’a göre 
asıl Nurcan karşısındaki erkeğe elinde tasmaya ben-
zer (artık nasıl bir aletse) bir cisimle saldırmış, yolcu-
lar ayırmasa adama zarar bile verebilirmiş. Bu edep-
siz ‘bayan’ Nurcan, yetmiyormuş gibi bir de otobüs 
içindeki erkekleri azarlamış, ‘Siz ne biçim erkeksiniz, 
bir olaya müdahale etmiyorsunuz!’ demiş. Kendisi 
de zaten darp edilmemiş, Star Gazetesi’nin bulduğu 
fevkalade görgü tanığına göre zaten Nurcan’ın duda-
ğında sivilceye benzer bir kızarıklık varmış. PES.  

VALİLER ‘ETEK BOYU’NA DA KARIŞIR!

Önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ve orta 
dereceli okullara bir ‘uyarı yazısı’ yollamış ve eğitim 
yılı sonunda yapılacak mezuniyet balolarının “toplu-
mun ahlâk anlayışına, gelenek ve göreneklerine uy-
gun olması” gerektiğini hatırlatmıştı. Mevcut siyasal 
iktidarın ve onun resmî dilinin öğrenci balolarına bu 
müdahalesi tartışılırken, ilk ve orta dereceli okullar-
daki mezuniyet ve kutlama törenlerinin nasıl düzen-
lenmesi gerektiğine dair ‘yeni’ bir haber de Giresun 
Valiliği’nin internet sitesinde görünüverdi: “… Me-
zuniyet törenleri ve kutlamalarda özellikle kız öğren-
cilerin… eteklerin diz kapağını örtecek boyda olma-
sına, kolsuz ve askılı kesinlikle giydirilmemesine dik-
kat edilecektir”. 

Giresun Valisi Dursun Ali Şahin yayımladığı bu ge-
nelgenin 1981 yılından beri yürürlükte olan yönet-
meliği yeniden hatırlatmak için hazırlandığını söy-
lemekte… Bu yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle: “Kız 
öğrenciler, okulca seçilen bir renkte vücut hatları-
nı belli etmeyecek, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağı-
nı örtecek boyda bir forma giyerler”. Daha yakın bir 
zamana, 2007 yılına ait ‘Öğrenci Yaz Dönemi Kılık 
Kıyafetleri’ başlıklı başka bir genelge ise öğrencile-
rin yaka ve kol boyu, giysi genişliği konusunda daha 
da ayrıntılı kurallar içeriyor: “Kız öğrencilerimizin 
şeffaf olmayan, vücut hatlarını belli etmeyen, badi, 
streç vb. darlıkta kıyafet olmayacak şekilde, öğren-
ciye yakışır, sade, kollu/yarım kollu gömlek veya ti-
şört giymeleri... Kıyafetlerin pedagojik esaslara uy-
gun olmasına özen gösterilmesi, kot, streç, tayt vb. 
pantolonlar ile okulca belirlenenlerin dışında, sim-
ge, sembol, şekil ve yazıların yer alacağı, vücut hat-
larını belli eden darlık ve türde yakasız, kolsuz kıya-
fetleri giymemeleri...” 
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KADIN DOSTU KENTLERE DOĞRU...

Birleşmiş Milletler’in (BM) kadın güvenliği ve ka-
dınların erkeklerle eşit koşullardan yararlanmalarını 
sağlamak için hayata geçirdiği ‘’Kadın Dostu Kentler 
Projesi’’ kapsamında 12 il ‘’kadın dostu’’ olmak üzere 
taahhütte bulundu. Kadına yönelik ayrımcılığın her 
geçen gün arttığı düşüncesi ile BM’nin Türkiye’de 
yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek 
için yürüttüğü ‘’Kadın Dostu Kentler Projesi’’ kap-
samında, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon 
ve Van’ın ardından Antalya, Bursa, Gaziantep, Ma-
latya, Mardin ve Samsun da ‘’Kadın Dostu Kent’’ ol-
mak için taahhütname imzaladı.

‘’Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’’ne göre yerel yö-
netimler, toplu taşıma duraklarına kadınların ‘’155 
Polis İmdat’’ hattını arayabilecekleri telefon veya 
çağrı sistemleri yerleştirecek. Sokakları daha güven-
li hale getirmek amacıyla, bu kentler çıkmaz sokak 
ve aşırı kıvrımlı yollardan arındırılacak ve binalar-
da sağır (penceresiz) cephe olmamasına özen göste-
rilecek. Ayrıca MOBESE kameralarının sayısı da gü-
venliği sağlayacak şekilde artırılacak. Otoparklarda 
ise girişe yakın yerler sadece kadınların kullanımı-
na ayrılacak, mahallelerde kadınların istirahat etme-
sine, eğlenmesine ve bir araya gelişlerine imkan ve-
recek alanlar oluşturulacak. Parklar herkesin kullanı-
mı için güvenlikli hale getirilecek. Parklarda kadın-
ların ihtiyaçlarını özgürce karşılayabilecekleri fiziki 
düzenlemeler yapılacak. Kentte sokaklar, meydanlar, 
otoparklar, çocuk oyun bahçeleri, parklar gibi alanla-
rın aydınlatılması eksiksiz sağlanacak.

Bu çerçevede ‘’Kadın Dostu Kentler Projesi’’nin ikin-
ci ayağı olarak, ‘’Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’’ni 
imzalayan Antalya’da hazırlıklar başlatıldı.

Antalya’da Valilik bünyesinde ‘’Kadın-Erkek Eşitliği 
Birimi’’ kurulurken, bu birimin başına da kadın per-
sonel getirildi. Aynı birimin Antalya Büyükşehir Be-
lediyesi bünyesinde de kurulması planlanıyor. Antal-
ya Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, açıklamasında, 
kadın dostu kent projesinin kadın hakları konusun-
daki farkındalığın, kadınların haklarının kabulünün 
ve kadın erkek eşitliği konusundaki kabulün eksiksiz 
olarak sağlanmasını hedefleyeceğini belirtti.

Projeyle birlikte mümkün olduğunca çok sayıda ken-
tin “kadın dostu” yapılması hedeflenmekte.

İNTİHAR DEĞİL KADIN CİNAYETİ

Geçtiğimiz günlerde Kadın Kurumları Adına Mazı-
dağı Kadın İntiharlarını Araştırma Komisyonu Tem-
muz ayı içerisinde arka arkaya yaşanan kadın inti-
harları ile ilgili raporunu yayımladı. Mazıdağı ilçe-
sinde intihar eden B.K 19 yaşında, N.Y 18 yaşında, 
M.D 18 yaşında, kaza iddiasıyla öldüğü ileri sürülen 
A.D 16 yaşındaydı. Kısa bir zaman sonra ise Çanka-
ya Köyü’nde iki genç kadın aynı anda tarım ilacı kul-
lanarak intihar girişiminde bulundu. Komisyon ai-
lelerle görüşmeler yapmış olsa da, kapalı bir tutum 
sergileyen ailelerden bilgi alamamış. Fakat yaptıkları 
araştırmaların sonucu bu intiharların görünürde in-
tihar gerçekte ise toplumsal baskı, toplumsal cinsi-
yet rolleri ve eğitimsizlikten beslenen cinayetlerden 
farksız olduğunu anlatıyor.

Rapor mevsimlik tarım işçisi olan kadınların ağır ça-
lışma koşullarının yanı sıra ev içerisinde de susturu-
lan, sessiz bırakılan bireyler olarak yaşadıklarının al-
tını çizerken, buna ek olarak namus bekçisi aile mec-
lislerinin baskısı altında yaşam koşullarının daha da 
ağırlaştığını vurguluyor. Kadınlar kendilerini öldür-
müyor, sömürü, aile, devlet, toplum, ahlak öldürü-
yor genç kadınları. Bu yüzden Komisyon tarafından 
bu yıl başlatılan “ kadın kırımına hayır “ kampanya-
sının sahiplenmesi, ortaklaştırılması ve görünür kı-
lınması önemli. 

Komisyonun da belirttiği üzere kadınlarla ve erkek-
lerle birlikte kıyıma karşı verilecek mücadele ile inti-
har görüntüsünde kadın cinayetlerine ve bu cinayet-
leri hazırlayan koşullara karşı çıkmak için ses çıkar-
manın vaktidir, hele de bu satırları yazdığımız gün-
lerde Manisa Turgutlu’da üç günde yaşanan yedi ka-
dın intiharı haberi de düşünüldüğünde… 
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KADINLARLA DAYANIŞMA VAKFI (KADAV) 
YENİ ADRESİNDE!

Nisan ayında Beyoğlu Galatasaray’daki yeni ofisi-
ne taşınan Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), 
İstanbul’da kadın örgütlenme faaliyetlerine başladı. 
Kadınlarla ilgili farklı alanlarda çalışmalar yürütme-
yi planlayan KADAV; kadın cinayetleri, tecavüzler, 
kadının istihdama kazandırılması ve sağlık gibi ko-
nulara ilişkin projeler için şimdiden kolları sıvadı.

KADAV Ofis, İngiliz Konsolosluğu’nun yan sokağın-
da Pano Şarap Evi’nin sırasından aşağı doğru devam 
edince 22 numarada… Haftanın her günü, mekanı 
olan/olmayan tüm kadın gruplarına açık. Binada üc-
ret karşılığında kiralanan ve her türlü aktivitede kul-
lanılabilecek, yüz kişi civarında kapasitesi olan bir 
toplantı salonu da mevcut. Bu salon, düzenlenecek 
toplantıların yanı sıra, sergi, tiyatro ya da pek çok 
farklı amaç için kullanıma uygun.

Yaz aylarında feminist literatüre ait bir kütüphane 
oluşturmayı hedefleyen Vakıf, Eylül ayı gibi feminist 
okumalara başlayacak. Kütüphanenin yanı sıra film 
gösterimleri de yapabilmek için kadın filmleri arşi-
vi oluşturmak da şimdiden KADAV’ın gündeminde. 

Adres: Kamer Hatun Mahallesi, Hamalbaşı Cadde 
No:22 Kat:1 D: 2 
Beyoğlu, Galatasaray / İstanbul 
Telefon: (212) 251 58 50

FE DERGİ’NİN YENİ SAYISI ÇIKTI!

İnternet üzerinden İngilizce ve Türkçe olmak üze-
re iki dilde yayın yapan “fe dergi”nin beşinci sayısı 
çıktı. Bu sayıda üç dosya konusu bulunmakta: Que-
er sinema, Kadın Bedeni, Denetimi ve Ötesi ve Ka-
dın Örgütleri. Bu çerçevede, Nejat Ulusay Yeni qu-
eer sinemanın genel hatlarını çizerken Mine Egba-
tan “Paris Yanıyor” filmi ile bu konuya güzel bir ör-
nek sunuyor.

Fe dergi’nin sıklıkla konu edindiği kadın bedeninin 
denetimi meselesi ile ilgili olarak da yine zengin bir 
içerik beklemekte okuyucuyu. Alanur Çavlin Bozbe-
yoğlu, rasyonel seçim teorisiyle doğurganlık kontro-
lü söylemlerini birbiriyle çarpıştırırken doğurganlığı 

kadın cinselliğinin bir parçası olarak tanımladığı ça-
lışmasıyla bu bölümde yer alıyor. H. Burcu Baba mu-
halif cinsellikleri konu edinirken, Ece Cihan Ertem 
ise kadın bedeninin denetimi konusunu tarihselleş-
tiriyor ve Osmanlı Son Dönemi ve Erken cumhuri-
yette devletin üreme sürecine müdahalesi ve kürtaj 
örneği üzerinde duruyor. Derginin bu sayısında de-
vamının da gelmesi umulan yeni bir tartışma girişi-
mi bulunmakta. Bu bağlamda, feminist gruplar içe-
risinde tartışılan meselelerden biri olarak kürtajı tıb-
bi ve felsefi açıdan ele alan Didem Gediz Gelegen, 
muhafazakâr cinayet söylemi yerine bedeniyle barı-
şık feministlerin kürtajı intihar olarak da görebilece-
ğini söylüyor. Banu Çolak ise bedenin içerisi ve dışa-
rısı meselesine sanat açısından bakıyor. 

Daha önce kadın örgütleri ile ilgili yazılara derginin 
bu sayısında yenileri eklenmiş olup bu  alanda yeni 

meseleler tartışılırken eskiler de yeniden değerlen-
dirilmeye devam ediyor. Elif Gazioğlu kadın hare-
keti aktivizmini daha genel bir perspektifle ele alır-
ken Tuğrul Erbaydar, Nüket Paksoy Erbaydar ve Nur 
Okutan, VAKAD Gönüllüleri tarafından Van Kadın 
Derneği (VAKAD) örneği bir kez daha anlatılarak 
Kadın Danışma Merkezi’nin 2004-2009 yılları ara-
sındaki çalışmaları topluca değerlendiriliyor.

Derginin dosya konuları dışında edebiyat ve mekânın 
beraber incelemesini yapan ve yakın zamanda Asi di-
zisiyle kendisini hatırlatan Ayla Kutlu’nun eserlerin-
de mekân konusu Çiğdem Akgül tarafından ele alı-
nırken, Zehra Yılmaz da Margot Badran’ın 2009 se-
nesinde basılan kitabını değerlendirerek İslamda Fe-
minizm konusuna kısa bir giriş yapıyor.
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HEDİYE’Yİ KAYBETMEDEN

Hediye Aksoy, gözlerini mayında kaybetmiş, on se-
kiz yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmış bir 
kadın. Meme kanserine yakalandı. 

Kadınlar cezaevi koşullarının kanser hastası bir tutuk-
lu için uygun olmadığını, Ceza İnfaz Kanunu’nun 16. 
Maddesine dayanarak Hediye Aksoy’un özgür bırakıl-
masını talep ediyorlar. Güler Zere gibi çok geç olma-
dan, hastalığı ilerlemeden tedavi görebilmesi için…   

Tedavisinin gerektiği gibi yapılmamasının yanında, 
Hediye birçok haksız uygulamaya da maruz kalıyor. 
Hediye’nin her gün hastaneye gitmesi gerekiyor fa-
kat bunun için bindirildiği ring aracında diğer ka-
dın mahkûmlarla beraber saatlerce bekletiliyor.  Tep-
ki gösterdiğindeyse şiddet görüyor.

Ama 16 Ağustos günü olanlar cezaevi yönetiminin 
hassasiyetini gösterdi. Bakırköy Cezaevi’nde tutsak 
kadınlar Hediye’nin tedavisinin düzgün yapılması 
için yönetimle görüşmek istediler; duyulabilmek için 
‘kapı dövme’ eylemi yapan kadınlara ‘aranızdan üç 
kişi seçin, yönetim sizinle görüşecek’ denmesi üzeri-
ne, temsilci seçmeye çalışan kadınlara infaz koruma 
memurları saldırdılar. Avukat Sevinç Sarıkaya’nın 
ifade ettiğine göre, karnına, yüzüne tekme yiyen, dir-
sek ve kolları şiş kadınlar var içeride… 

Bekleyecek vakit yok.  Hediye Aksoy, cezaevinden 
gönderdiği mektubunda ‘Beni duyacak mısınız?’ 
diye soruyordu. Hediye Aksoy’un sesini duyalım, 
duymayanlara duyurmak için elimizden geleni yapa-
lım. Geç olmadan…

“…ALGILARINI VE KAPILARINI KADIN 
ÜYEYE VE KADIN TEMSİLCİLERE, KADIN 
YÖNETİCİLERE KAPAYAN SENDİKALARI 
ARTIK İSTEMİYORUZ!”

2010 yılının Nisan ayında oluşan ve oluşma nedeni-
ni “cinsiyet eşitliğini gözetmeyen ve kadına yönelik 
ayrımcılığın önünü kapamayan sendika tüzükleri-
ni, feminist politika içeren bir hale getirmek” olarak 
tanımlayan Sendikalarda Erkek Egemenliğine Karşı 
Kadın İnisiyatifi, “işçi erkekler üzerinden örgütlen-
me politikaları oluşturan”, “işçi kadınların sorunla-
rını ve taleplerini yok sayan” sendikaların “tek başı-
na erkeklere ait” olmadığını; sendika yönetimlerinde 
ve karar mekanizmalarında kadınların yer alması ge-
rektiğini belirten bir basın metni yayımladı. 

23 Haziran 2011 tarihli basın metni, aynı zaman-
da, inisiyatifin yurtdışındaki farklı sendikaların 
[Avusturya Sendikalar Birliği, Almanya’nın  en bü-
yük  konfederasyonu olan DGB, Hizmet Sendikala-
rı Konfederasyonu VERDİ, Avusturya İmalat Sendi-
kaları Birliği PRO-GE, İngiltere ve Avrupa’nın en bü-
yük kamu sendikalarından UNISON] tüzüklerinden 
yararlanarak hazırladığı “cinsiyetçilikten arınmış bir 
sendika tüzük ve program taslağı”nın da müjdesini 
vermekte. 

Taslak metin, “emeği ile geçinen herkesin cinsiye-
ti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği ne olursa ol-
sun ayrımcılıkla ve şiddetle karşılaşma kaygısı duy-
madan sendika üyesi olabilmesini”, “kadınların ve 
LGBT bireylerin sendikalar içinde grup örgütlenme-
lerini kurmalarının önündeki bütün engellerin kal-
dırılmasını”, “sendika içinde kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanmasını”, “sendikalarda seks işçileri de dahil ka-
dınların sendikal örgütlenmeleri üzerinde her türlü 
engelin kaldırılmasını”, “kadınların sendika içinde 
yeterli biçimde temsili için, kota da dahil olmak üze-
re her türlü pozitif ayrımcılık tedbirlerinin hayata 
geçirilmesini”, “sendikalar içinde kadınlara yönelik 
cinsel suç tanımı yapılmasını; bu suçu işleyen sen-
dika üyesi ya da sendika yöneticisine suçun ağırlığı-
na göre uyarı, uzaklaştırma cezası verilmesini ya da 
üyeliğinin iptal edilmesini; taciz, cinsel saldırı, mob-
bing, tecavüz, fiziki şiddet gibi kadına yönelik suç-
larda kadının beyanının esas sayılmasını; kadınlara 
yönelik suçların takibinin kadınlar tarafından oluş-
turulan bir disiplin kurulu tarafından yapılmasını” 
içeren yeni bir tüzük ve program öngörüyor.  
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TBMM de yapılan tartışmalar neydi, neler oldu bitti, 
ne kavgalar koptu, nasıl bir içerikle kuruldu vb. De-
taylara girmek mümkün değil ama çok detay isterse-
niz bu konuda yazılmış tezim Kadın Kütüphanesin-
de var (reklamlar :)).

Önce En Yakın Tarih: 
Eşitlik Mekanizmaları Grubu

Geçtiğimiz ilkbaharın son günlerine, bakanlıkla-
rın değiştirileceği ve kadından sorumlu bakanlığın 
da sonunun geldiği haberleri yavaş yavaş yayılma-
ya başladı. Durumu hızla takibe alan kadın hareketi, 
KSGM’nin zayıflatılması ve Devlet Bakanlığının or-
tadan kaldırılmasına engel olmak için sıkı bir müca-
deleye girişti. Bu sürecin milletvekilleri bile farkında 
değilken onlar her zamanki gibi farkındaydılar... Hız-
la eşitlik mekanizmaları elektronik grup oluşturuldu, 
üye sayısı çığ gibi büyüdü böylece tüm illerdeki kadın 
örgütleri güçlü bir dayanışmaya başladılar, yani yerel-
deki kadınlar gürül gürül devreye girdiler, yerel ga-
zetelere haberler çıkardılar. Ankara’daki kadınlar bü-
rokraside neler olup bittiğini bin takla atarak milim 
milim öğrenmeye çalıştı. Aldıkları tüm “duyumları” 
(duyum, çünkü hiçbir bilgi net değildi) anında listeye 
attılar, bildiriler yazıldı. Her gelen duyuma göre yeni 
tutumlar belirlendi.  Başbakan’dan randevu istendi, 
seçim dönemi öncesi olduğu için cevap alınamayın-
ca görüşebildikleri bakanlara, milletvekillerine ulaş-

Herhangi bir sistemde kadının statüsü konusunda 
reformlar gerçekleştirebilmek siyasi bir meseledir 
ve politika oluşturma süreçlerinin yeniden 
yapılandırılmasını gerektirir.
Joni Lovenduskii

Kadın Aile Ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı Kaldırıldı Ve Yerine 
Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kuruldu. 

20 yıl önce kurulmuş olan Devlet Bakanlığı tarih 
sayfalarına karışır ve KSGM bu bakanlığın altında-
ki 5 genel müdürlükten biri haline gelirken, kurum-
da çalıştığım ve daha sonra üzerine doktora tezi yaz-
dığım dönemlere gidiverdi aklım. O zamanlar inter-
net yoktu, bilgiye ulaşım kolay değildi. Meclise izin 
alarak girip resmi tutanakları tek tek arayıp bulmak, 
incelemek ve hatta oturup başında el yazısı ile kop-
yalamak gerekiyordu. Kadın örgütleri arasında ileti-
şim bugünkü gibi hızla sağlanamıyordu. En kısa araç 
telefon idi, o da oldukça pahalıya geldiği ve haber-
leşmek çok zaman aldığı için yeterince etkin değildi. 
Acil toplantılar, telefon ve kulaktan kulağa haber yo-
luyla yayılırdı veya gazeteler lütfeder de yer verirse 
bilgi dağıtılabilirdi. Kısacası durum şu andaki ileti-
şim ve örgütlenme sürecinden fersah fersah uzaktı… 

Bu yazıda sizlerle kısa bir tarih gezisine çıkalım is-
tedim. KSSGMii kurulurken kadın hareketi, basın ve 

KADININ 
STATÜSÜ 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
NASIL 
KURULMUŞTU?

Selma Acuner
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tılar. Yazdılar, çizdiler, imzalar topladılar, gazetelere 
demeçler verildi, televizyonlarda birkaç programa çı-
kıldı, yetmedi, uluslararası imza kampanyası başlattı-
lar… Amaaaa sonuç değişmedi. Bakanlığın adı Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. 

Biraz da Son Resmi Durum:

Genel seçimler öncesinde, 3 Mayıs 2011 tarihinde 
yürürlüğe giren 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin 
Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülme-
sini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşları-
nın Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlile-
rine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” ile hüküme-
te kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasındaki dağılı-
mı yeniden belirlenmesi, mevcut bakanlıkların kal-
dırabilmesi ve yeni bakanlıklar kurulması konula-
rında kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma 
yetkisi verildi. 

Buna göre bazı bakanlıklar tamamen kapatılırken 
bazı bakanlıklar  bölündü ve 8 yeni bakanlık kuruldu. 
8 adet olan Devlet Bakanlığı, 15 İcracı Bakanlık ve 3 
adet Başbakan Yardımcısı sayısı; 6 Temmuz 2011 ta-
rihinde toplanan 61. Hükümet Bakanlar Kurulu’nda 
4 adet Başbakan Yardımcısı ve 21 adet icracı bakan-
lık olarak değiştirildi.

Böylece, 1991’den beri hizmet bakanlığı statüsün-
de olan Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu 
Devlet Bakanlığı kaldırılıp yerine icracı bir bakanlık 
kuruldu ancak isminden “Kadın” çıkarıldı. İcracı ol-
ması iyi, çünkü kendi bütçesi ve geniş kadrosu oldu… 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 
3/6/2011 tarihinde kararlaştırıldı; 08.06.2011 tarih-
li 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

KHK ile Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlı-
ğı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu; 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmet-
ler Çocuk esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Özürlüler 
İdaresi Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz 

Ödemeler Genel Müdürlüğü kapatıldı; adı geçen ku-
rumlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında 
Genel Müdürlükler olarak yeniden yapılandırdı.

Yakın tarih böyle, şimdi buralara nasıl gelindiğine 
bakalım ve tarih gezimize başlayalım:

Neden Genel Müdürlük, Bakanlık 
Gibi Yapılanmalar?

Kadın konusunda ulusal veya uluslararası mekaniz-
maların kurulması kadın-erkek arasında bir eşitsiz-
lik sorunu olduğunun toplumsal ve siyasal anlamda 
kabulü anlamına gelmektedir. Bu kabul, eşitsizliğin 
değiştirilebileceğinin kabulü anlamına da gelir. Di-
ğer bir deyişle kadınların tarih boyunca uğradıkla-
rı haksızlık ve sistematik ezilmişliğe karşı, yine sis-
tematik araçlarla ve direniş biçimleri ile mücadele 
edilmesidir.

Bu doğrultuda, kadın-erkek eşitliğini sağlamak üze-
re kurulan veya kurulacak ülke düzeyinde veya ulus-
lararası mekanizmalar kamu politikaları ve bürokra-
sinin önündeki modern ve reformist bir sınavdır de-
nilebilir. Kamu yönetiminde yeni bir alandır ve en 
önemli özelliği bütün sektörlerin içinde yer alması 
gerekliliğidir. Bu nedenle “sektörler-boyu” bir nite-
liği vardır.

Bu  mekanizmalar kavramsal olarak da “insan hak-
ları” tanımına yeni bir boyut açmaktadır. Toplumun 
bastırılmış bir bölümünün kamusal alan iktidarının 
kullanımının yeniden tanımlanması talebidir. Di-
ğer bir deyişle ulusal mekanizmalar kadınların in-
san hakları politikalarının kurumsal anlamda yerle-
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şik bir konuma gelmesinin aracı kuruluşlarıdır. İşte 
bu nedenle ulusal mekanizmalar ataerkil değerlerle 
yüklü kamu ve özel sektör normları ile karşı karşı-
ya gelme durumunda kalmaktadırlar. Öyle ki devlet 
içinde olmakla birlikte, erkek egemen değerlerle ça-
tışmaya girmesi nedeniyle bir yerde devlete karşı ça-
lışma durumundadır. Bu mekanizmaların önündeki 
en zor koşul kuşkusuz budur.

Türkiye’de Kurumsallaşma Sürecinin Başlangıcı 

Kadın-erkek eşitliğinin devlet çatısı altında kurum-
sallaşma süreci 1987 yılında DPTiii bünyesinde ku-
rulan Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu 
ile başlamıştır. Söz konusu kurulun oluşturulma ta-
rihçesini o dönemde Sosyal Planlama Genel Müdürü 
olan İlhan Dülger şöyle özetlemektedir:

“DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü olarak, 
ekonomik, sosyal ve kültürel konuları ele almak 
zorundaydık. 5’inci Beş Yıllık Plan’da tüm sosyal 
kesimlere gerekli koordinasyon ve destek hizmet-
leriyle ulaşılacaktır denilmekteydi. Biz buna daya-
narak, tüm kesimleri ayrı ayrı program haline ge-
tirmeye karar verdik. Plan kapsamı dışında kalan 
mağdur kesimlerden biri olan ‘kadın’ konusunda 
bir kurul kurmayı hedefledik. Teklifimi o dönem-
de DPT Müsteşarı olan Yusuf Özal’a götürdüm. 
Kendisine, Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü-
nün bir politika geliştirme ve koordinasyon birimi 
olduğunu dolayısıyla da kadın politikaları konu-
sunda ‘daimi bir danışma kurulu’ kurmak ve yıllık 
programa bunu ayrı bir bölüm olarak geçirmek ve 
devam ettirmek istediğimi belirttim. Ayrıca, her 
yıl politikalar belirleyerek, bunları icra planları ile 
takip etmek istediğimi söyledim. Yusuf Özal ko-
nuya çok sıcak baktı ve biz çalışmalarımıza başla-
dık. 1986 yılı boyunca ön toplantılar yapıldı, ilgi-
li kuruluşlara danışıldı dolayısıyla 1 yıllık bir ha-
zırlık dönemi oldu. 1987 yılında ilk toplantı yapıl-
dı ve bu toplantılar her ay olmak üzere devam etti. 
Böylece ‘Kadına Yönelik Politikalar Danışma Ku-
rulu’ kurulmuş oldu. Bu çalışmalar sürecinde, ka-
dın konusunda ciddi bir veri boşluğu olduğu orta-
ya çıktı. DPT eldeki verileri dökerek ilk veri taba-
nı oluşturma çabalarını başlattı. 1987 yılında kur-
muş olduğumuz bu Kurul’a en büyük destek Dı-
şişleri Bakanlığından geldi. Dışişleri Bakanlığı bü-
tün dünyada bu tür birimlerin kurulmuş olduğu-
nun bilincindeydi ve Türkiye’de de oluşturulması-

nı teşvik ediyordu. Nitekim, Bakanlık, oluşturdu-
ğumuz Kurul’u Türkiye’nin temsilcisi olarak bü-
tün uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletle-
re bildirdi, böylece Türkiye, 1985 Nairobi Konfe-
ransının kararlarından biri olan kadın politikaları 
konusunda resmi bir mekanizma kurma gereklili-
ğini de yerine getirmiş oldu. Bu Danışma Kurul’u 
çalışmalarını İmren Aykut’un Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığını kurmasına kadar devam 
ettirdi, artık doğrudan bir Başkanlık ve devamın-
da da Genel Müdürlük kurulması nedeniyle, Ku-
rul çalışmalarını bir yerde oluşturulan bu yeni 
mekanizmaya devretmiş oldu.”iv

Söz konusu birimin oluşmasını Aykor şöyle aktar-
maktadır: 

“1985 yılından bu yana DPT gerek uluslararası ka-
rarlar ve gerekse yapılan araştırmalar ve çalışma-
lar çerçevesinde doğrudan doğruya kadınlar ile il-
gili bir sektörün oluşturulması kararını almıştır. 
Bu doğrultuda ilk kez, 1987 yılında Sosyal Plan-
lama Genel Müdürlüğü içinde ‘Kadına Yönelik 
Politikalar Danışma Kurulu’ kurulmuştur. Böyle-
ce DPT, 1987 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatı-
na, Nairobi İleriye Dönük Stratejileri çerçevesinde 
alınan kararlara taraf olarak Türkiye’nin kurmak 
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zorunda olduğu ‘resmi bir mekanizma’yı oluştur-
duğunu bildirerek büyük övgü almıştır.” 

Türkiye’de kurulan ilk resmi ulusal mekanizmanın 
DPT içinde yukarıda söz edilen Danışma Kurul’u ol-
duğu görülüyor. Bu kurulun somut olarak ne gibi ça-
lışmalar yaptığı konusunda elde fazlaca veri olma-
makla birlikte, kadın konusunu bir sektör haline ge-
tirdiği ve beş yıllık planlara kadın konusunda poli-
tika tedbirleri koyma görevi üstlendiği anlaşılmak-
tadır. Daha sonra 1990 yılında kurulan KSSGM de 
benzeri bir şekilde uluslararası kararların getirdi-
ği yükümlülükler çerçevesinde ancak farklı olarak 
Türkiye’de kadın hareketinin hazırladığı ortamın et-
kisi ve devamında İmren Aykut’un kişisel girişimle-
ri ile kuruldu.

KSSGM’nin Kuruluşu, Ama Önce KSSB

KSSGM önce 20 Nisan 1990 günlü Resmi Gazete’de 
yayımlanan 422 sayılı KHK ile “Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığı” adıyla ve Başbakana bağlı ola-
rak kuruldu. Altı ay bu adla çalışan örgüt, daha sonra 
“Genel Müdürlük”e dönüştürüldü. Türkiye’nin koa-
lisyon hükümetlerine geçmeden önceki son tek par-
ti yönetimi olan 47. hükümet döneminde kuruldu.v 
Başkanlığın kurulması dönemine rastlayan 1990 yı-

lında iktidarın tek bir partinin (ANAP) elinde olma-
sı, durumu kolaylaştırıcı bir etmen oldu. Daha son-
raki dönemlerde teşkilat yapısının güçlendirilme-
si amacıyla değişikliler yapılmaya çalışıldı ancak, 
Türkiye’de 1991 yılından itibaren koalisyon hükü-
metleri dönemi başladı ve bu çabalar partilerin ide-
olojik farklılıkları nedeniyle sonuçsuz kaldı. Aslında 
ilginç olanı böyle bir girişimin dünyadaki diğer ör-
neklerin aksine muhafazakar bir parti (ANAP) dö-
neminde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Tekeli’nin de 
belirttiği gibi “devlet çatısı altında eşitlik kurumlaş-
masına gidilirken iktidarda olan siyasi partinin ide-
olojisine bağlı olarak oluşan siyasi irade ve kadınla-
rın toplumdaki eşitsiz konumunu değiştirme karar-
lılığı ile, oluşan kurumlaşma ve daha önemlisi o ku-
rumların hangi alanlarda, ne kadar yaygın, ne kadar 
kapsamlı programlarla işe başladıkları arasında doğ-
rudan bir ilişki vardır.”vi

Sivil Toplum Ve Akademideki 
Kadınların Yaklaşımları

KSSGM doğmadan önce ‘resmi kurumsallaşma’ dü-
şüncesi az sayıda da olsa akademisyen kadınlar veya 
kadın hareketi içinde tartışılmakta idi, Kadın hare-
ketinin bir bölümü, devleti kadınların karşısındaki 
en cinsiyetçi örüntü olarak nitelendiriyor ve devlet 
ile doğrudan ilişki içinde olmayı reddediyordu.vii Bir 
diğer grup, kadınlara karşı sorumlu bir devleti yara-
tabilmek ve eşitsiz kurumları dönüştürebilmek için, 
devleti monolitik bir bakış açısıyla reddetmek yerine 
sorgulayarak dönüştürmekten yana idi.

Devletle işbirliğine kuşkulu yaklaşan ve dolayısıyla 
devlet çatısı altında kurumlaşma konusunda endişe-
leri olan Şirin Tekeli, 1989 yılında bu konuda yaptığı 
araştırmada şu saptamayı yapmaktadır:

“Türkiye’den çok daha gelişmiş kadın hareketleri-
nin, çeyrek yüzyıldır pek çok ülkede devlet katın-
da kadın-erkek eşitliği sağlama görev ve sorum-
luluğuyla donatılmış bir dizi kurumun kurulma-
sını önleyemedikleri, zaman zaman da önlemek 
yerine bu kurumları destekleyip, onlarla işbirliği-
ne gittikleri bilinmektedir. Bir bakıma son yirmi, 
özellikle son on yılda batılı devletlerin bünyesin-
de gerçekleşen en dikkat çekici oluşumlardan bi-
risinin, devletin bir şekilde, kadın-erkek eşitliği-
ni sağlamada görevlendirilmeye başlaması oldu-
ğu söylenebilir. Araştırmanın başlangıç noktasın-

Geçtiğimiz ilkbaharın son 
günlerine, bakanlıkların 
değiştirileceği ve kadından 
sorumlu bakanlığın da 
sonunun geldiği haberleri 
yavaş yavaş yayılmaya 
başladı. Durumu hızla 
takibe alan kadın hareketi, 
KSGM’nin zayıflatılması ve 
Devlet Bakanlığının ortadan 
kaldırılmasına engel olmak 
için sıkı bir mücadeleye girişti. 
Bu sürecin milletvekilleri bile 
farkında değilken onlar her 
zamanki gibi farkındaydılar... 
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da işte bu oluşumu anlama merakı yatmaktadır. 
Devleti kadın-erkek eşitliğine taraf olmaya kim 
ya da ne zorlamıştır?(...) Türkiye’de kadınların 
karşı karşıya oldukları özgül sorunların, eşitsizli-
ğin ve ezilmenin boyutları düşünülecek olursa, bu 
tür bir devlet politikasının yani devlet feminiz-
minin oluşturulmasından kaçınılmasının artık 
mümkün olmadığı ortadadır. 1920’li ve 1930’lu 
yıllardaki devlet feminizmi olasılığı karşısında, 
bu deneyimden çıkarılacak derslerle daha ihtiyat-
lı ve kuşkucu olunması gerekmektedir... Bu çer-
çevede kurulması uygun olacak kurum, kanımca, 
...eğer yukarıda anılan yasa (Eşitlik Çerçeve Yasa) 
varsa onun, yoksa,  Türkiye’yi bağlayan BM Söz-
leşmesinin uygulamasını izlemekle sorumlu, Baş-
bakanlığa bağlı bir genel müdürlük türünde ida-
ri bir yapıdır..” viii

Aynı dönemde Çitçi, Avrupa Topluluğu Hukuku 
üzerine yaptığı bir çalışmada genel olarak, dünyada 
ve Avrupa Topluluğu’nda, kadın-erkek eşitliğinin ge-
liştirilmesi ve ayrımcılığın engellenmesi için örgüt-
lenmeye gidildiğini belirterek Avrupa Topluluğu’na 
üye ülkelerdeki kadın çalışmalarına ilişkin olarak 
kurulan örgütlerin listesini vermiştir.ix Çitçi, bu ça-
lışmasında, Türkiye’de henüz böyle bir resmi örgüt-
lenme olmadığını ancak kurulmasının yararlı olaca-

ğını vurgulamıştır. Kadın hareketinin bu konudaki 
yaklaşımları üzerine yorum getiren Işık, ağırlıklı ola-
rak Ankara’daki kadın hareketi çerçevesinde devlet 
çatısı altında ulusal mekanizma ile ilgili bir tartışma 
olmadığını belirttikten sonra:

“Zaman zaman kadın bilincini yükseltme grup-
larında devletin kadına ilişkin bazı kurumlar ge-
liştirmesi konusunda fikirler çıktı, tartışıldı. An-
cak kadın hareketi o dönemde kendi kurumsallaş-
ma süreci üzerindeki tartışmalara yoğunlaşıyor-
du” demektedirx. 

Işık’ın bu saptamasını Çitçi’nin şu sözleri destekle-
mektedir:

“Türkiye’de kadın konusunda akademik çalışma-
lar vardı.1975’den başlayarak kadınlara ilişkin ko-
nuların tartışıldığı çok kapsamlı toplantılar yapı-
lıyordu. Mesela, Türk Sosyal Bilimler Derneği ilk 
kadın toplantısını yaptı İstanbul’da. Çeşitli plat-
formlarda kadın sorunu tartışılıyordu ve önce-
likle akademisyenler tarafından tartışıldı. Gönül-
lü kadın hareketinin ortaya çıkmasına da bu aka-
demisyenlerin öncülüğünün olduğunu belirtmek 
gerekir. Ama o dönemde kadın hareketine bakıl-
dığı zaman ... resmi bir taleple ortaya çıkmıyorlar. 
Yani resmi örgütlenme türünde bir talep söz ko-
nusu değildi. O nedenle örgütlenme konusu çok 
tekil çalışmalarda kaldı ve bunların da bir etkisi 
olduğunu düşünmüyorum. Ancak konu tartışma 
gündemine girdi.”xi

5.3.2 Örgütlenmiş Yandaşlıkların Sağlanması

Örgütlü yandaşlıkları sağlama evresinin KSSGM’nin 
kuruluş aşamasında hemen hemen hiç gerçekleşme-
diği görülmektedir. Çünkü Aykut’un kendisinin de 
belirttiği gibi KSSGM kadın kuruluşları ve kadın ha-
reketine hiç danışılmadan kurulmuştur.xii

Bu durumda, KSSGM yanına çok az yandaş alarak, 
aceleye getirilmiş bir şekilde kurulmuştur denilebi-
lir.xiii İmren Aykut’un KSSGM’nü hem kendi partisi 
hem muhalefetin tepkilerini fazla çekmeden çıkara-
bilmek için hızlı hareket ettiğini ve özellikle muhale-
fetin tepkileri nedeniyle tasarının meclisten geçme-
me tehlikesini ortadan kaldırmak için Genel Kurul-
daki görüşmeler sırasında yerinden hiç kalkmayışını 
şöyle dile getirmiştir:
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“...İki ay meclis kilitlendi ve bundan sonra mec-
liste görüşmeler tekrar başladı. Ben tam 9 veya 11 
saat yerimden hiç kalkmadım, (İmren Aykut otu-
rumda hükümeti temsilen yer almaktadır) ara 
verdirtmedim, çünkü ara verilirse dağılacaklar ve 
kanun çıkmayacak. Kanun çıkana kadar yerime 
bir erkek bakanı oturtmayı göze alamadım... çün-
kü mücadele veriyorlar. Muhalefet tasarıyı engel-
lemek istiyor.”

Söz konusu tasarı karşısında kadın hareketinin duru-
şuna bakıldığı zaman bir parçalanmışlık olduğu göz-
lemlenmektedir. Işık, 422 sayılı KHK ortaya çıktıktan 
sonra kadın hareketinin konuya yaklaşımını ve kendi 
içindeki genel parçalanmışlığının bu duruma da yan-
sımasını içeren saptamalarını şöyle özetlemektedir:

“422 sayılı KHK öncesinde (İmren Aykut’la) hiçbir 
görüş alışverişi yoktu. KHK ortaya çıktıktan sonra 
İstanbul’daki feminist grup böyle bir genel müdür-
lüğe kesinlikle ‘hayır’ dedi. Ankara’da tartışmalar 
içerisinde Kadın Dayanışma Derneği, Perşembe 
Grubu, Tartışma Grubu üyeleri, o dönemde nü-
veleri olan bazı dernekleşmeler ve üniversitedeki 
bazı kadın grupları vardı... Bu tartışmalarda kla-
sik kadın örgütlenmeleri ile kadın kurtuluş hare-
ketinde ayrışmalar oldu... Klasik örgütlenmeler 
genel müdürlüğünün kurulması konusunda çok 
da tartışma içerisine girmediler, ses çıkarmadılar. 
Hatta bazıları o dönemdeki toplantılar esnasında 
böyle bir genel müdürlüğün kendileri için yeni bir 
imkan olduğunu feminist hareketteki kadınlar-
dan daha önce keşfettiler. Konformist yapılarının 
da getirdiği bir şey belki bu. Klasik örgütlenmele-
rin bir kısmı mesela Türk Kadınlar Birliği ve Ka-
dının Sosyal Hayatını Destekleme Derneği ‘dev-
let bizi destekler’ diye düşünüyordu. Ama onlar 
da Genel Müdürlük tarafından denetlemeye kar-
şı idiler... Bunun yanı sıra, kadın kurtuluş hareke-
tinin kendi içerisinde de iki grup ortaya çıktı. Bir 
grup-İstanbul’daki gibi-devlet kadına ilişkin işle-
re el atmasın, böyle bir organizasyon oluşturmasın 
diye ortaya çıktı. İkinci grup benim de içinde yer 
aldığım gruptu. Biz de ulusal mekanizmalara-tek 
bir mekanizmaya değil-ama ulusal mekanizmala-
ra devletin ihtiyacı olduğunu, bunun devlet katın-
da bütün devlet organlarında kadınlara ilişkin ko-
nularda ve onların statüsünün geliştirilmesi, iler-
letilmesine ilişkin duyarlılık yaratılması anlamın-
da çok gerekli ve önemli olduğunu ama bağımsız 

kadın hareketini emip, yok eden bir boyutta yük-
selmemesi gerektiğini çok vurguladık.
İkinci olarak da, tek merkezli bir kadın birimi de-
ğil, koordinatif bir kadın birimi olması gerektiği-
ni vurguladık. Çünkü kadının sosyal hayatın her 
noktasında varolduğunu bu çeşitliliğe uygun, dev-
let birimlerinin tümünde bu konudaki duyarlılı-
ğın geliştirilmesi gerektiğini söyledik.
Kişisel olarak, genel müdürlüğün o şekilde ku-
rulması beni tatmin etmedi. Bu şekilde bir birim 
oluşmamalı diyenlerden biriydim. Ama mekaniz-
ma oluşmalı düşüncesindeydim. Yine de şunu söy-
lemek gerekir, devletle ilişkiye girmeye temkin-
li yaklaşanlardan biri olmama rağmen o dönemde 
KSSB Başkanına gittik, yasayı düzeltmenin gerek-
liliğini -tabi genel kurul aşamasında artık-kadın 
hareketinden destek almaları gerektiğini söyledik 
olumlu tepki aldık, yani böyle bir değme noktası 
oldu. Birinci grup sadece tepkisel düzeyde kaldı.

Goetz, kalkınma sürecinde “kurumları kadınlar açı-
sından cevap verici bir hale” getirmenin bütün top-
lumsal kurumlar ve örgütlerde siyasi bir feminist et-
kinliği gerektirdiğini vurgulamaktadır.xiv Böyle bir 
anlayışın, devlet aygıtının karmaşık yapısını göz ardı 
etmeksizin, feminist müdahaleler için çeşitli açılım-
ları sağlayacağı kanısındayım.

Kadın konusunda ulusal veya 
uluslararası mekanizmaların 
kurulması kadın-erkek arasında 
bir eşitsizlik sorunu olduğunun 
toplumsal ve siyasal anlamda 
kabulü anlamına gelmektedir. 
Bu kabul, eşitsizliğin 
değiştirilebileceğinin kabulü 
anlamına da gelir. Diğer 
bir deyişle kadınların tarih 
boyunca uğradıkları haksızlık 
ve sistematik ezilmişliğe karşı, 
yine sistematik araçlarla ve 
direniş biçimleri ile mücadele 
edilmesidir.
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Bu açılımlardan biri olarak nitelendirilebilecek 
KSSGM ise hem aceleye getirilmiş olması hem de 
içeriğindeki bazı kavramlar nedeniyle son derece 
sert tepkiler alarak 28 Ekim 1990 tarihinde 3670 sa-
yılı Kanunla kurulmuştur. Kadın hareketi temsilci-
leri, akademisyenler ve yazılı basın temsilcileri, Teş-
kilat Yasasını, içerdiği ‘milli görüş’, ‘koruma’, ‘denet-
leme’ gibi kavramlar nedeniyle eleştirmişlerdir. Bu 
nedenle, KSSGM, örgütlenme süreci gerçekleşirken, 
katılım aracılığıyla elde edilecek örgütlü yandaşlık-
ları sağlamak bir yana, karşıtlıklarla dolu, gergin bir 
ortam içerisinde kurulmuştur denilebilir. 

Ne İsa’ya Ne Musa’ya Yaranamayan Bir Oluşum!

Kadın kuruluşları öncelikle kendilerinden hiçbir gö-
rüş alınmadan kurulan genel müdürlüğün teşkilat 
yasası içinde yer alan bazı kavramlara yoğun eleştiri-
ler getirmişlerdir.

Yasanın içinde yer alan “milli görüş” kavramı bu 
eleştirilerin temel noktasını oluşturmuştur. Eleştiri-
lerin ilk kaynağını 20 Nisan 1990 tarihinde 422 sa-
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kadı-
nın Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanlığının görev tanımını yapan 9’uncu 
maddesinin (e) bendi oluşturuyordu, bu madde şöy-
le diyordu:

“Milletlerarası kuruluşlara üye olan gönüllü ka-
dın kuruluşları ve derneklerinin oluşturulan, 
milli görüş doğrultusunda yönlendirilmesini 
sağlamak.”

Bakan  Aykut  “Milli görüş” ibaresiyle ilgili eleştiri-
lere ifadenin yanlış yorumlanmaması gerektiği ve bu 
ibarenin herhangi bir siyasi partinin görüşünü yan-
sıtmadığını belirterek şu yanıtı vermiştir:

“Örneğin dış politikamızda da bir milli görüşü-
müz var. Bu da ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’tur. Bu 
konudaki milli görüş, kadının cinsiyet farkı göze-
tilmeden ve herhangi bir ayırım yapılmadan top-
lumda eşit haklara sahip olduğu, toplumun bir 
uyum halinde ortaya çıkardığı görüştür. Bu kuru-
luşların Türkiye’nin milli görüşleri doğrultusunda 
yönlendirilmesinde büyük yarar görüyoruz.”xv

Aykut’un bu yorumuna Yazgülü Aldoğan şu karşılı-
ğı vermiştir:

“İmren Aykut, bu “milli görüş” lafına niye kar-
şı çıkıldığını anlayamadığını, nasıl dış konular-
da bir milli görüşümüz varsa kadın konusunda da 
olması gerektiğini düşünüyor. Şükran Ketenci’nin 
de yazdığı gibi bir aydır yaşadığımız olaylar dış 
politikada pek öyle ulusça tasvip gören bir “Mil-
li Görüşümüzün” olmadığını ortaya koymuştur. 
Üstelik “Kadın konusu” üstünde milli görüş oluş-
turulması gereken bir konu değildir, özgür olun-
ması gereken, hatta kadınların karar vermesi ge-
reken bir konudur.... Niye sanat konusunda, hay-
vancılık konusunda, spor konusunda, “Milli Gö-
rüş doğrultusunda vesayet” olmuyor da kadın ko-
nusunda oluyor?”xvi

KHK’de yer alan ‘kadının statüsünü koruma’ gibi 
ibareler üzerine yapılan eleştirilere de bir örnek ve-
rerek tarih gezimizi noktalayalım:

Kadın Bülteni’nden Şen Oğur bu konuda şu yorumu 
yapıyordu:

“Madde 4/a’da ‘kadının statüsünün korunmasın-
dan’ söz ediliyor. Oysa bugün kadının statüsü ko-
runması değil değiştirilmesi gereken bir statüdür.xvii
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‘Korunma’ kavramına da değindiği  yorumunda Kö-
ker eleştirilerini şöyle dile getiriyordu:

“Bir Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan ka-
dının statüsünün korunması ya da statükosunun 
değiştirilmemesini amaçları arasında sayan - ka-
dının statüsünün korunması demek, her yıl yüz-
binlerce kadının doğum ya da gebelik sırasında öl-
mesi, sürekli kansızlık çekmesi, ilkel çalışma şart-
larına razı olması, kreş ve çocuk yuvası sayısı ile 
çalışan kadın oranının arasında uçurumlar olma-
sı (bunu sağlayamadığınızda kadınlar için beş saat 
çalışma süresini önermek değil de uygulayabilmek 
gücüne sahip olunabilseydi...), yüzbinlerce kadı-
nın okur yazar olmaması, kadınların  yüksek  öğ-
renim  görme  oranının  80’lerde  hala yüzde beş-
ler civarında dolaşması, kadının dayak yemesinin 
normal olması, zincirlere bağlanmış kadın imaj-
larının medyada boy göstermesi, ceza kanununda 
ve medeni kanunda çalışma özgürlüğünü kısıtla-
yan açık hükümlerin varlığını sürdürmesi demek 
oluyor ki, bu sıralama, asla bir öncelikler sıralama-
sı değil ilk aklıma gelenler, yoksa bu sorunları say-
falara sığdırmak mümkün değil - Kadının Statüsü 
ve Sorunları Başkanlığı; yerel yönetimlerin kadın-

la ilgili her türlü faaliyetini İZLEMEK, Üniversite-
lerin ilgili birimlerinde kadının statüsü ve sorun-
ları konusunda yapılan araştırma ve çalışmalar ko-
nusunda bilgi alınmasını SAĞLAMAK, Milletle-
rarası kuruluşlara üye olan gönüllü kadın kuruluş-
larının ve derneklerin MİLLİ GÖRÜŞ doğrultu-
sunda YÖNLENDİRİLMESİNİ sağlamak, şeklin-
deki görevleri aracılığıyla kontrol altına alınmaya 
çalışıldığını ve ceberrut devlet denmese bile, ‘baba 
devlet’ anlayışının gölgesini kadın hareketi üzeri-
ne yoğunlaştırdığını söylemek yanlış mı?
Her türlü özerkliği yokedici, kadınları görevleri 
aracılığıyla tanımlayan, farklılık alanlarını orta-
dan kaldırmaya, Müslüman-Türk potasına kadını 
dahil etmeye çalışan, tekçi bir idare tarzı ile duru-
mu idare etmek isteyenlere karşı olanlar için aktif 
politika, öncelikle gölge etmesinler başka ihsan is-
temem diyebilmekten geçiyor.xiii

Bu sorunlu ibareler daha sonraki yıllarda çıkarıldı  
ama KSGM’nin inişli çıkışlı macerası asla bitmedi, 
bitmiyor ve öyle görünüyor ki bitmeyecek de. Ba-
zen kanunu iptal edildi yasal boşlukta çalıştı,  ba-
zen teşkilat yasası güçlendirildi, ama her durumda 
bir devlet bakanlığı aracılığıyla Başbakana bağlı ola-
rak çalıştı. Dolayısıyla yetkisi oldukça genişti, diğer 
bakanlıklar veya kurumlar ile doğrudan iletişim ku-
rabiliyordu. Şimdi yeni bir döneme girdi,  Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının altındaki beş genel 
müdürlükten biri oldu, araya müsteşar yardımcıla-
rı, müsteşar, Bakan yardımcısı gibi katmanlar girdi. 
Diğer taraftan kadın sığınakları SHÇEK’ten alınarak  
doğrudan KSGM’ye verildi ve bakanlık icra niteliği 
taşıyor. Şu anda bir şey söylemek zor, önümüzdeki 
dönemde KSGM’nin nasıl bir süreç geçireceğini hep 
birlikte göreceğiz.

Lovenduski, “Kadınların politika oluşturma süreç-
leri üzerinde oluşturdukları baskılar, siyasi çabalar 
veya örgütlü hareketlerin bütünü olarak tanımlana-
bilecek kadın birimleri, kadınların kurtuluşu açısın-
dan en hayati ve kaçınılmaz stratejidir. Politika oluş-
turma veya politikaları sürdürebilmek için çeşitli ve 
örgütlü kadın hareketlerine ihtiyaç vardır... Kadınla-
rın statüsü üzerinde reform gerçekleştirebilmek si-
yasi bir süreçtir ve hangi sistemde olursa olsun yapı-
lanmış politika süreçlerini gerektirir,” demektedir.xix

Kadınların ‘içerden çalışmasına’ önemli bir zemin 
oluşturan KSSGM’nin politik kaygılarını bir yana 

Kadınların ‘içerden 
çalışmasına’ önemli bir zemin 
oluşturan KSSGM’nin politik 
kaygılarını bir yana bırakmış 
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bırakmış bakanların ve yöneticilerin elinde olması 
ve bu konumlardaki kişilerin konuya inançlılığı ise 
söz konusu kurumun verimli olmasını sağlayacak 
başlıca koşullardan biridir. Aksi takdirde, temel so-
runlarından biri siyasi istikrarsızlık olan Türkiye’de, 
bu tür kurumlar sancılı bir şekilde varlık göstermek-
ten öteye gidemezler. Bu noktada kadın politikala-
rına ve sivil toplum örgütleri ile çalışma tecrübesi 
olan Fatma Şahin’in Bakanlığın başına geçmiş olma-
sı önemli bir gelişme.

Bu yazı ile, KSGM’nin tarihinden sadece birkaç say-
fa açmış olduk. Genel Müdürlüğün kuruluşuna dair 
kanun tasarısına sivil toplum ve akademideki ka-
dınların tutumdan sonra, konunun yasama organın-
da ele alınış biçimine de bakmak da gerekiyor, bü-
tün bunları bir yazıya sığdırmak zor. O yüzden, “azz 
sonra” diyeyim! 
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Her üç kadından birinin şiddete maruz kaldığı 
Türkiye’de,  öldürülen kadınların öykülerine baktı-
ğımızda, büyük çoğunluğunun tekrarlayan şiddet 
mağduru oldukları görülüyor. Aynı zamanda önemli 
bir kısmının bu şiddete karşı adalete erişmek için ça-
baladıkları da yansıyor ölüm haberlerinin altına. Ya 
savcılığa verdiği/veremediği dilekçe örneği çıkıyor 
öldürülen kadınların çantalarından ya da aile mah-
kemesinden alınmış “şiddetten men” kararları. Mah-
kemeden alınmış,  ancak henüz şiddet failine/dayak-
çı kocaya tebliğ edilememiş, etkisiz kararlar,  kadının 
ölümüyle hükümsüz kalıyor.  

Bunca şiddete rağmen, kadının adalete erişimini ko-
laylaştırmak için devlet kurumları, yargı aktörleri ve 
yargının bir parçası olan barolar ve avukatlar nerede-
ler, neyi ne kadar yapıyorlar?

Kadına yönelik şiddet karşısında yargının ne yaptığı-
na,  yargıç ve savcıların rollerine bakmak, sivil izle-
me mekanizmaları oluşturarak yargıya ayna tutmak, 
yargıç ve savcıların kendi kararları ve tutumlarıyla 

KADINA YÖNELİK 
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE

YARGININ 
SİVİL GÖZETİMİ 
VE AVUKATLARIN 
ROLÜ 
Nalan Erkem

Kadına yönelik şiddet karşısında 
yargının ne yaptığına, yargıç ve 
savcıların rollerine bakmak, zorunlu 
ve bir o kadar da önemli bir adım. 
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yüzleşmelerini sağlamak, erkek egemen zihniyetin, 
erkek egemen dilin değişimi yolunda zorunlu ve bir 
o kadar da önemli bir adım. 

Mağdur kadınlarca,  savcılık ve aile mahkemelerine 
yapılan başvurularda, bu makamların olayın gerek-
tirdiği aciliyete uygun davranmaması, bürokratik iş-
lemlerin uzatılması, sıradan yargılama olayı olarak 
algılanması, yasada bulunmamasına rağmen tanık 
istenmesi, olayın özelliğine uygun tedbirlerin alın-
maması (yetersiz/etkisiz tedbirler) şiddetin deva-
mında önemli bir etken olup aynı zamanda mağdur-
ların adalete güveninin sarsılmasına da yol açıyor. 
Adalet umudu olmayan kadın intihar ediyor. 

Şüphesiz yargı içinde bu toplumsal şiddeti durdur-
maya çalışan, her olayın özüne uygun alternatif ted-
birler geliştiren, yasaları mağdur lehine yorumla-
yan ve kararları ivedilikle alıp kurumları harekete 
geçirmeye çalışan, CEDAW ’a atıf yapan yargıçlara 
da rastlanmakta, ancak ne yazık ki bu duyarlılıktaki 
yargıçların henüz azınlıkta olduğu da yargı pratiği-
nin yansıttığı bir gerçek.

Şiddeti önlemekle yükümlü güvenlik güçleri ve ada-
let sağlayıcıların tutumlarına yönelik araştırmalar, bu 
mekanizmaların nasıl çalıştığını görünür kılıyor. Ör-
neğin; İzmir Şiddete Karşı Kadın Koordinasyonu’nun 
araştırmasında (2009-2010 raporunda), karakol ve 
savcılıklara yapılan 4320 başvurunun büyük çoğun-
luğunun (%87),  karakolda uzlaştırma, geri gönder-
me, delil bulmaya zorlama vb. nedenlerle aile mah-
kemesine hiç ulaşamadığı saptanmış. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Türkiye 
raporunda da benzer bir sonuca ulaşılmış ve tekrar-
layan şiddet vakalarında dahi şiddet uygulayan ko-
canın karakola çağrılarak tarafların uzlaştırılması 
için çalışıldığı ve kadının şiddet ortamına geri gön-
derildiği saptanmış. Bunlar soruşturma ve kovuş-
turma aktörlerinin şiddeti bir “aile içi mesele” ola-
rak algılayan tutumlarını ortaya koyan çalışmalar-
dan yalnızca ikisi. 

Ancak, güvenlik güçleri ve savcılık makamları gibi 
soruşturma aşamasındaki unsurlara yönelik bir kısım 
araştırmalar yapılmışsa da mahkemelerin ne yaptık-
ları/yapmadıklarına yönelik araştırmaların yetersizli-
ği biliniyor. Gerek 4320 sayılı yasa kapsamında Aile 
Mahkemelerince alınan tedbir kararlarının içeriğine 

ve etkililiğine yönelik, gerekse taciz ve tecavüz dava-
larında yargının tutumuna ilişkin yapılacak kapsamlı 
çalışmalara olan gereksinim çok açık. Geçtiğimiz yıl 
bu eksikliği bir ölçüde de olsa gidermeye yönelik bir 
çalışmanın başlatılması önemli bir adım olarak gö-
rülüyor. İnsan Hakları Ortak Platformu İHOP ve İn-
san Hakları Derneği İHD’nin 2011 yılında başlattığı 
“Kadınlara Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması Sivil 
Toplum Örgütlerinin Yargı Üzerindeki Gözetim Ka-
pasitesinin Güçlendirilmesi” çalışması gerçekleştiril-
di. Bu çalışma kapsamında İzmir, Ankara, Trabzon, 
Mersin, Adana, Urfa ve Van’da barolar, kadına yöne-
lik şiddeti engellemek için çalışan STK’larla işbirliği 
içinde “yargıyı sivil izleme ve raporlama teknikleri” 
konusunda atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Yargıyı 
izleme göstergeleri oluşturularak her ilde yüzer dosya 
incelendi. Bu araştırma sırasında elde edilen bulgular 
şiddet yöntemleri, fail ve mağdur profilleri, yargı ka-
rarlarının içeriği, koruma tedbirlerinin içeriği ve ihti-
yaçlara uygunluğu, yargıçların CEDAW gibi uluslara-
rası sözleşmelere ne kadar değer verdiği vb. konular-
da sağlıklı verilere ulaşılabilmesini sağlayacak. 

Bu araştırma sırasında elde edilen bulgulardan bazı-
ları çok dikkat çekiciydi. Örneğin İzmir mahkeme-
lerinde araştırma yapan avukatlar,  işkence boyutu-
na varan en ağır şiddet yöntemlerinin boşanmış eş-
lere uygulandığını saptadılar. Urfa’da kız çocukları-
na yönelik cinsel taciz suçlarındaki beraat oranları 
dikkat çekiyordu ve nedenlerinin araştırılması gereği 
ortaya çıktı. Suriyeli gelinler ve kadın intiharları bir 
başka sorun olarak kendini gösteriyordu. Trabzon’da 
belli yıllarda taciz ve tecavüz davalarının sayısında 
büyük bir artış olduğu görüldü, Van’da türkçe bilme-
yen mağdur kadınların adalete erişimlerinde tercü-
man engeli dikkat çekiciydi.

Bu çalışma sırasında dikkat çeken bir başka bulgu da 
baroların kadın hakları komisyonlarının güçlü ol-
duğu illerde yargının tutumundaki faklılıkların tes-
pitiydi. Baroların kadına yönelik şiddeti dert etti-
ği, kendi sorumluluklarının farkına varabildiği, bu 
alanda çalışan avukatları desteklediği, yasal ola-
nakları daha etkin kullanmaya çalıştığı illerde yar-
gıçların koruma kararlarını da daha hızlı aldığı, 
daha etkili tedbirlere karar verdiği görüldü. 

Örneğin Van Barosu Kadın Hakları Merkezi kurul-
madan önceki döneme ilişkin, komisyon üyeleri-
nin yaptığı “2008-2010 yılları arasında 4320 sayılı 
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yasanın uygulanmasına yönelik araştırma” ile, Van 
Mahkemesi’nde alınan kararların ülke genelindeki-
lerle parallelik gösterdiği saptandı, Baro Kadın Hak-
ları Merkezi’nin açılıp aktif çalışmaya başlamasından 
sonra ise önemli bir değişim yaşandığı gözlemlendi. 
2008-2010 yıllarında Aile Mahkemesince 4320 sayı-
lı Ailenin Korunması Yasası kapsamında yapılan 292 
başvurunun 253 kabul, 16 uzlaşma ve diğerlerinin 
çeşitli nedenlerle red edildiği görüldü. Kabul edilen 
kararların 223’ünde faile, aile efradına şiddette bu-
lunmama, eşyaya zarar vermeme ve silah vb. aletle-
rin zabıtaya teslimi kararına, 3’ü hakkında şiddet-
ten men kararı yanında çocukların anneye teslimine, 
28’i hakkında ise yine şiddetten men kararı yanında 
ortak konuta yaklaşmama kararı verilmiş. Kabul edi-
len kararların sadece 6’sı hakkında nafakaya hükme-
dilmiş ve yalnızca 5 başvurucu kadın sığınma evine 
yerleştirilmiş.

Oysa ki Baro’nun avukatlara toplumsal cinsiyet, şid-
dete karşı yasaların etkin kullanımı, CEDAW ve di-
ğer uluslararası sözleşmeler konusunda eğitim ver-
mesinden ve Kadın Hakları Merkezi’ni açmasından, 
eğitim alan avukatların nöbet tuttuğu, 7/24 açık te-
lefon hattının bulunduğu, şiddet mağduru kadının 
adli yardıma erişiminin kolaylaştırıldığı bir sistemin 
kurulmasından sonra, mahkeme süreçlerinde ve ka-
rarlarında önemli değişikliklerin olduğu gözlemlen-
miştir. Yargının sivil gözetimi kapsamında araştır-
maya katılan Kadın Hakları Merkezi gönüllüsü bir 
avukat bu gelişmeleri şöyle özetliyor: 

“2011 yılına ait koruma kararlarının  önceki yılla-
ra ait  kararlardan çok daha farklı, etkili ve olayın 
özelliklerine göre mağdurun talepleri ve durumu  
dikkate alınarak verilmiş kararlar olduğunu gör-
dük. Önceki kararların aksine her dosya için aynı 
tip kararlar değil her dosya için farklı ve daha ge-
niş kapsamlı kararlar verildiğini gördük. Önceki 
kararlarda tüm dosyalarda en fazla üç-dört ve ta-
mamında aynı tedbirlere karar verilirken 2011 yı-
lına ait kararlarda koruma tedbirlerinin sayısı ve 
kapsamının talepler doğrultusunda genişletilmiş 
ve geliştirilmiş olduğunu gördük. Örneğin artık 
mağdur için nafaka tedbirine, fail için psikolojik 
destek programına katılma zorunluluğuna karar 
verilmeye başlanmış. Bunun yanında önceki yıl-
lara ait başvurular genellikle savcılık kanalıyla aile 
mahkemesine yönlendiriliyordu. Ancak 2011 yılı 
itibariyle bireysel başvurular bariz bir şekilde ço-
ğalmış bulunmakta. Yani olay savcılığa veya kara-
kola intikal etmeden direkt olarak aile mahkeme-
sinden koruma tedbiri isteme noktasına gelinmiş 
artık. Ayrıca kararların gerekçelerinde uluslarara-
sı hukuk metinleri ve sözleşmelere de atıfta bulu-
nulduğunu gördük. Yine mahkeme kaleminde ça-
lışan personelin bu konuda daha hassas davrana-
rak ilgili başvuruları hemen baronun Kadın Da-
nışma Merkezi’ne yönlendirdiğini ve barodan ge-
len başvuruları hemen işleme koyduğunu ve baro-
nun aranması durumunda başvurucu ile ilgili ne-
ler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdiğine 
de şahit olduk. Sanırım baronun, yargının sivil de-
netimi konusunda görevini hakkıyla yapmasının 
en önemli göstergelerinden biri de aile mahkeme-
sinin kararlarının ve uygulamalarını açık bir şekil-
de değiştirilmiş olmasıdır”.

 Bir yılda gerçekleşen bu değişim, baroların kadına 
yönelik şiddet konusunda sorumluluklarını yerine 
getirmesinin, sivil toplumla işbirliği içinde yargıyı 
izlemesinin, şiddetin yargısal boyutunun görünür-
lük kazanması ve değişiminin sağlanması bakımın-
dan ne kadar önemli bir adım olduğunu gösteriyor. 
Umudumuz ve beklentimiz, kadına yönelik şiddetin 
önlenmesinde baroların ve yargının kendi sorumlu-
luklarının daha çok farkında olması, kadınların se-
sine daha fazla kulak vermesi ve zihniyet kalıpları-
nın değişmesi,  kadınların adalet beklentilerinin kar-
şılanması için daha etkin çalışmasıdır. 

Her üç kadından birinin şiddete 
maruz kaldığı Türkiye’de,  öldürülen 
kadınların öykülerine baktığımızda, 
büyük çoğunluğunun tekrarlayan şiddet 
mağduru oldukları görülüyor. Aynı 
zamanda önemli bir kısmının bu şiddete 
karşı adalete erişmek için çabaladıkları 
da yansıyor ölüm haberlerinin altına. 
Ya savcılığa verdiği/veremediği dilekçe 
örneği çıkıyor öldürülen kadınların 
çantalarından ya da aile mahkemesinden 
alınmış “şiddetten men” kararları. 
Mahkemeden alınmış,  ancak henüz 
şiddet failine/dayakçı kocaya tebliğ 
edilememiş, etkisiz kararlar,  kadının 
ölümüyle hükümsüz kalıyor.  
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... Burası Karakoş; Musul yakınlarındaki bir Hıristi-
yan köyü. Musul’dan üç aile yola çıktık ve buraya gel-
dik. Bizimle gelen diğer iki ailenin de çocukları var. 
Ailelerden birincisi anne-baba ve dört çocuktan olu-
şuyor. Üç kız ve bir erkek çocukları var. Bunlar Ker-
küklü bir Türkmen ailesi. Diğer aile ise anne-baba 
ve üç çocuktan oluşuyor. Çocuklarının ikisi kız bi-
risi erkek. Baba, eğitimini Türkiye’de tamamlamış ve 
burada evlenip Irak’a dönmüş bir Arap. Çok iyi dere-
cede Türkçe konuşabiliyor. Gerçi ortak paydası Irak 
olan bu üç ailenin de anlaşamamak gibi bir problem-
leri yok. Ne de olsa bu toprakların lisanını çok iyi an-
layabiliyorlar. Ana dili savaş olan bu memlekette ya-
şattığın üç dil cılız kalabiliyor. İster Türkmen, ister 
Arap, ister Kürt ol! Hatta bu üç lisanda haykır yine 
de sesin bombalardan az çıkıyor.

Bize gelince, annem, babam, ablam ve ben olmak 
üzere toplam dört kişiyiz. Bu iki aileyi de çok iyi ta-
nıyoruz. Gerçi tanısak da daha önce hiç birlikte yaşa-
mamıştık. Kalacağımız yere geldik. Bu yer, küçücük 
bir köy evi. Kapıyı genç bir kadın açıyor. İki küçük 
çocuğu var. Kocası askerde. Daha doğrusu cephede 
savaşıyor. On beş kişi bu küçük köy evine, bu küçük 
sığınağımıza yerleşmeye çalışıyoruz. Artık burada 
yaşacağız. Tabii geçici bir süre. 

AFFİİYEETTT!
Dide Tayfur

“Biri büyük biri küçük iki 
odaya üç aile sığışmaya 
çalışıyoruz. Burası mecbur 
olduğumuz bir yer. Bizler 
bu mecburiyeti hep beraber 
daha kolay yaşanır bir hale 
getirmeye uğraşıyoruz. 
Birlikte yaşamaya alışmaya 
çalışıyoruz. Savaşın diline 
alışmaya çalışıyoruz.” 
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Ev sahibimiz dâhil hepimiz şaşkınız. O bize yaşaya-
cak güvenli bir yer verdi. Biz de ona yardım ede-
ceğiz. Kocası gelinceye kadar bu yalnız ve çocuklu 
genç kadına ihtiyacı olan şeyleri sağlayacağız. Bura-
da yaşayacağımız sürece.

Biri büyük biri küçük iki odaya üç aile sığışmaya ça-
lışıyoruz. Ablamın da içinde olduğu dört genç kız 
küçük odaya yerleşiyorlar. Biz ise, yani dört çocuk ve 
ebeveynler büyük odada yatacağız. Büyük oda de-
diğimiz yer aslında salon sayılabilecek bir oda. Gi-
riş kapısı doğrudan buraya açılıyor. Zamanla herke-
sin buluşma noktası, mutfağımız, yatak odamız ve 
tüm zamanların geçtiği yer olacak. Burası mecbur 
olduğumuz bir yer. Bizler bu mecburiyeti hep bera-
ber daha kolay yaşanır bir hale getirmeye uğraşıyo-
ruz. Hep birlikte yemekler yiyoruz, sohbetler ediyo-
ruz, oyunlar oynuyoruz vs. kısacası küçük sığınağı-
mıza ve birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Kişi başına 
ne kadar alan düşüyor bilmiyorum ama bu insanlar-
la bir odada tüm günü birlikte geçiriyoruz. Hiç yal-
nız kalamadan. Sessizliğe hasret, hep birlikte güven-
liğimizi kutluyoruz. Artık bu köy evi bizim güvenli 
biricik kalabalık evimiz. Birlikte yaşamaya alışmaya 
çalışıyoruz. Savaşın diline alışmaya çalışıyoruz. 

Sanırım bu kadarına geçici olduğunu bildiğimiz 
için alışıyoruz. Ne de olsa savaş ortamında hayat-
ta kalmaktan başka lüks olamaz. En büyük lüksü-
müzü kaybetmemek için her şeye alışıyoruz. Alış-
malıyız da! Bu yüzden de hayatta kaldığımız her anı 
kutluyoruz.

Kaldığımız bu yer sanki sığınağımız değil de bir 
kamp yeri ve bizler de kampçılarız. Bir kamp ateşi-
miz eksik. Kamp yapmak güzel bir şey ve gerisi te-
ferruat! Hepimiz gerçeğin soğuk yüzüyle bir şekil-
de karşı karşıyayız. Yine de bombardıman saatleri-
ni çok fazla düşünmüyoruz. Hatırlamamak için tür-
lü yollara başvuruyoruz. Hatta bombardıman anı 
geçer geçmez unutuyoruz. Unutmasak da unutmuş 
gibi yapıyoruz. Böylece bu sessiz mutabakat yükü-
müzü hafifletiyor. 

Biz kampçılar iş bölümü ile her şeyi kolaylıkla ya-
pıyoruz. O yüzden çocuklara da arada sırada oyun 
oynamak dışında işler düşebiliyor. Örneğin ekmek 
yapmak! Küçük halimizle ‘aladdin’ sobasında sa-
man kıvamında ve neredeyse siyah bir unla ekmek 
yapmayı öğreniyoruz. 

O ekmeğin tadı bugün bile damağımda. Özellikle 
de sıcak sıcak yediğimizde hayvanların damak zev-
kine hayran kaldığımı itiraf etmeliyim. 

Her anın öneminin bilinciyle şartlar ne olursa olsun 
birlikte oturduğumuz sofrada kocaman kahkaha-
lar atılıyor. Gaz lambasının loşluğu bile kahkahala-
rımızı gizleyemiyor. Ekmeğimiz samandan, ışığımız 
gaz lambasından olabilir, biz yine de gülüyoruz. Ya-
şıyoruz ve gülüyoruz. Bu insanlarla çok iyi anlaşmı-
yor olabiliriz. Her ne kadar Türkçeyi ortak iletişim 
aracımız olarak kullansak da bambaşka kültürlerden 
gelen, birbirinden farklı üç aileyiz. Farklılıklarımı-
zın da farkındayız. Yine de bu farklılıkları dert etmi-
yoruz. Küçük büyük hepimiz bu ilki kotarmaya çalı-
şıyoruz. Bu yeni karşısında hep beraber duruyoruz. 

Anlaşsak da anlaşamasak da iletişim kurmaya çaba-
lıyoruz. Kimi zaman o muhteşem Kerkük dolmasını 
yapan güzelim Türkmen teyzemize, Irak’ta bile İs-
tanbul Türkçesini sürdüren minik ağzımızla ‘elleri-
nize sağlık teyzeciğim’ deyip karşılığında muhteşem 
saflığıyla ‘AAFFİİİYYYEEETTT’ cevabını alıp kah-
kahalara boğuluyoruz. Ama hep birlikte tüm farklı-
lığımızla tüm saflığımızla gülüyoruz. Öyle ya savaşın 
ortasında ‘afiyet olsun’la   ‘AAFFİİİYYYEEETTT’in 
ne farkı olabilir ki? Ya da bu farkın ne anlamı ola-
bilir ki? Hepimiz oradayız ve birileri hepimizle an-
lamadığımız bir dili konuşuyor. Öyleyse dilimizde-
ki bu küçücük fark aldığımız her nefesin, yaşadığı-
mız her anın kutlama biçimi ve o anların adı olsun. 
O halde hepimize ‘AAFFİİİYYYEEETTT’! 

Bir daha hep birlikte kahkahalar atamadık. O kam-
pı hep beraber yaşadık ve o kamptan hep beraber 
sağ çıktık. Ama bir daha aynı kadroyla kocaman 
kahkahalar atamadık. Daha güvenli hatta çok gü-
venli yerlerde karşılaşmamıza rağmen kahkaha ata-
cak mecali bulamadık. Çünkü savaş bitse de etki-
si çok uzun yıllar devam ediyor. Tatlı canı sağ sa-
lim kurtarsak da hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Her 
ne kadar geride bıraktığımızı sansak da hiç umma-
dığımız bir anda neleri kaybettiğimizi anlıyoruz. Bu 
da savaşın her şeyi alt üst edip giderken hayatta ka-
lanlarla dalga geçmek için bıraktığı izler olsa gerek. 
Tozu dumana kattıktan sonra hayat istediği kadar 
rutine dönsün, olup bitenler yaşanmamış sayıla-
maz. O yüzden savaşın hiçbir yüzünü sevmiyorum. 
Ne öncesi, ne sırası, ne de sonrası... Hiçbir dönemi-
nin faydasını görmedim! 
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Ötekini oku, derinde, dipte duranı
Gülten Akın

Lev Nikolayeviç Tolstoy, Anna Karenina2’nın girişin-
de, bütün mutlu ailelerin birbirine benzediğini, her 
mutsuz ailenin mutsuzluğunun ise kendine göre ol-
duğunu ifade eder. Bu değerlendirmeyi, biyografik 
eserlere de uyarlamak mümkün. Klasik biyografiler 
(ve otobiyografiler) tıpkı mutlu aileler gibi bir çeşit-
tir. Ortak bir kurguyu paylaşırlar ve genellikle birer 
başarı öyküsüdürler. Anlatılan hayat, sanki daha ba-
şından tasarlanmış, belirlenmiş bir hedefe doğru yö-
nelmiş doğrusal bir akış olarak sunulur. Biyografinin 
öznesi hep rasyoneldir, her şey çok sarihtir ve olay 
daha çok kamusal alanda geçer.3 

Klasik biyografiler, bu özellikleriyle klasik tarih yak-
laşımının çocuğu da sayılabilir. Zira klasik tarih yak-
laşımının özneleri de liderler, komutanlar, büyük bü-
yük adamlardır ve anlatılan hikâye onların başarıla-
rına dairdir.

Neyse ki -ve iyi ki- böylesi bir tarih yaklaşımına karşı 
özellikle 1960’lı yıllardan itibaren eleştirel yaklaşan 
toplumsal tarih çalışmaları ortaya çıktı. Bu çalışma-
lar, merceği kamusal alanda görünen makro figürler-
den, toplumsal dokuya, muktedir olmayanlara, sesi 
egemenlerin zaferlerini anlatan tarih sahnesinde du-
yulmayanlara çevirerek, tarihin çoğullaşmasına ve 
demokratikleşmesine, böylece gerçekliğin çok kat-
manlı doğasına daha fazla yaklaşmasına hizmet etti. 

Toplumsal tarih çalışmalarının ortaya çıktığı yıl-
larda feministler de tarihte kadınların görünmez-
liğini sorunsallaştırmaya, bir erkek hikâyesi (his-
tory) olarak tarihi eleştirerek, “herstory”nin (kadın 
hikâyelerinin) izini sürmeye başlamışlardı. Ancak 
işleri o kadar da kolay değildi. Karşılaştıkları engel-
lerden biri, “tarihin gayya kuyusu”nda görünmez-
leştirilen kadınları bulup ortaya çıkarmanın güç-
lüğüydü. Öte yandan mevcut araştırma teknikleri, 
ancak küçük izler bulabildikleri kadınlara dair ta-
rih yapmaya da elvermiyordu. Çünkü görünmezleş-
tirilenlerin başını çeken kadınlardan da geriye kla-
sik anlamda tarihi belgeler kalmış değildi. Bu güç-
lük, toplumsal tarih yaklaşımının katkılarıyla aşıl-
dı. O zamana kadar tarihi belge niteliği atfedilme-
yen fotoğraflar, mektuplar, kartpostallar, günlük ha-
yatın akışına ilişkin fikir verebilecek her türlü mal-
zeme belge olarak değerlendirildi. 

KADINLAR, 
TARİH ve 
BİYOGRAFİ 
ÜZERİNE...1

AYİZİ’NDE 
ESER KÖKER’LE 
FEMİNİST BİYOGRAFİ 
SEMİNERİ

Handan Çağlayan
Selda Tuncer
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Bu malzemelerden birisi de biyografilerdi. Ancak 
feministlerin tarihe müdahalesinin, klasik biyogra-
fi yöntemiyle yazılan kadın hikâyelerinin varolan ta-
rihe ilave edilmesi ile sınırlı kalması beklenemezdi. 
Böylesi bir müdahale, tarihin bir bütün olarak eleş-
tiri süzgecinden geçirilerek yeniden düşünülmesini, 
yazılmasını gerektiriyordu.4 Her şeyden önce pozitif 
yöntembilimin temel ayrımlarından olan özne/nes-
ne karşıtlığının aşılması gerekiyordu. Benzer şekilde 
özel alan-kamusal alan ayrımının yol açtığı ikilemin 
de bertaraf edilmesi zorunluydu. 

Tam da bu noktada, “Öyleyse kadınların hayatları-
nı, bu engellere takılmadan tarihe kazandıracak bir 
biyografi nasıl mümkün olabilir?” sorusu gündeme 
geldi. Nasıl bir içgörü ile hangi soruları sormak ge-
rekir, bir kadının biyografisi yazılırken hangi ilişkile-
re, hangi örüntülere bakmak gerekir? Yastık altların-
da saklanmış günlükler, mektuplar, kadın dostlukla-
rı, ana kız ilişkileri, rüyalar ne kadar kayda değerdir? 

Ayizinde Feminist Biyografi Semineri

İşte tüm bu sorular ve daha fazlası, çiçeği burnun-
da feminist yayınevi Ayizi’nin Feminist Biyografi Se-
minerinin konusunu oluşturuyordu. Faaliyet alanını 
yayın yapmakla sınırlamayan, feminist bilinç ve eyle-
min çoğaltılmasına farklı araçlarla da katkı sunmak 
isteyen bir yayınevi için, başlangıç olarak bir femi-
nist biyografi semineri düzenlemekten daha isabetli 
bir tercih olamazdı herhalde. Bu seminerin Eser Kö-
ker tarafından verilmesi de ayrıca önemliydi. Nede-
nini ilerleyen satırlarda ifade edebileceğimizi umu-
yoruz ama önce seminere ilişkin bir parantez: 

Aslında yayınevi 6 haftalık bir seminer öngörmüştü. 
Ama Mart ayında başlayan dersler, Haziran sonuna 
değin sürdü ve toplam 11 haftayı buldu. Doğrusu biz 
katılımcılara kalsaydı muhtemelen hiç bitmemesin-
den yana tavır alacaktık. Zira her Cumartesi iki saat 
sürmek üzere başlayan fakat giderek bütün bir öğle 
sonrasına yayılan ve bu arada yayınevinin çay kah-
ve servisi için kullandığı masanın üzerini daha ikin-
ci haftadan itibaren keklerle, böreklerle doldurmaya 
başlayan seminer, muhtemelen yayınevinin öngör-
düğünden daha büyük bir ihtiyaca karşılık gelme-
nin yanı sıra katılımcıları da yayınevinin beklentisi-
nin çok üstünde heyecanlandırmasının, meraklan-
dırmasının etkisiyle kendiliğinden uzadı. Yer yer ka-
tılımcıları sarsarak alt üst eden ama tartışmasız her 

koşulda keyif veren bir (belki bilinçlenme ifadesi çok 
iddialı kaçar, bu nedenle) öğrenme diye niteleyebile-
ceğimiz bir etkileşim süreci oldu. 

Katılımcılar olarak homojen bir grup değildik. Ki-
mimiz amatör edebiyat okuruydu, kimimiz Ayizi’nin 
bir etkinliğine katılmak üzere gelmişti. Çoğumuz li-
sansüstü akademik uğraşılar içinde olmakla birlikte, 
aramızda çeşitli mesleklerden katılımcılar; hukuk-
çular, çevirmenler, emekliler de vardı, Meral Akbaş 
gibi Ayizi’nin ilk yazarları da. Hatta Anneanne Sır-
larını Eskitmiş Aynalar’ın5 yazarlarından Satı Atakul 
gibi arada katılanları6 da hesap edersek hayli karma 
bir gruptuk. 19 Mart’ta, Ayizi’nin salon penceresin-
den içeriye bir ağaç dolusu badem çiçeğinin doldu-
ğu bir günde başlayan dersler, önce badem çiçekle-
rinin taç yapraklarını düşüren, ardından ağacın ye-
şil yapraklarının fışkırmasını sağlayan, en sonunda 
da meyvelerini besleyen7 ikindi sağanakları eşliğin-
de devam ettikçe, katılımcılar olarak bütün farklılı-
ğımıza rağmen ortak bir grup dinamiği oluşturabil-
dik dersek abartmış olmayız. 

Tabii ortak bir feminizm algısına sahip olmayan, 
farklı yaş gruplarından, farklı mesleklerden, fark-
lı entelektüel düzeylerden, edebiyatla ilgisi farklı bo-
yutlarda bir kadınlar topluluğundan böyle bir dina-
miğin ortaya çıkmasında önemli etkenin Eser Köker 
olduğunu belirtmezsek, seminere ilişkin bilgiyi eksik 
bırakmış oluruz. Seminer hocamızın harcadığı emek 
öylesine yoğun ve sunumlar üzerinden yaptığı ufuk 
açıcı analizler öylesine çarpıcıydı ki, muhtemelen bu 
satırları okumaktan pek hazzetmeyecek olmasını da 
göze alarak belirtmek zorunluluğu duyuyoruz.

On bir hafta boyunca bir yandan Carolyn G. 
Heilbrun’un Kadının Özyaşamını Yazarken…8 ese-
rini temel alarak feminist bir biyografinin özellik-
leri üzerinde dururken diğer yandan da seçtiğimiz 
otobiyografik eserlere ilişkin eleştirel sunumlar ha-
zırladık. Bu esnada seminere, kimi kısa süreliğine, 
kimi ise Sevgi Soysal örneğinde olduğu gibi birkaç 
haftalığına olmak üzere pek çok kadın yazar konuk 
oldu. Bu arada konuklardan bahsetmişken, son ders-
te Cynthia Enloe’nun geldiğini ve bir katılımcı olarak 
onun da Şili’de faşist Pinochet darbesinin ardından 
Kuzey Amerika’ya sürgüne gitmek zorunda kalan fe-
minist akademisyen Ximena Bunster’in biyografisi-
ni sunduğunu söylersek inanmazlık etmeyin. Aynen 
böyle oldu!
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Özne-Nesne Karşıtlığını Aşmak 
ve Kendilik Anlatısı

Şimdi artık seminere ilişkin bu büyükçe parante-
zi kapatarak yukarıda sorulan ve seminerin de çı-
kış noktasını oluşturan “feminist biyografinin, kla-
sik biyografilerin iki temel engelini nasıl aşacağı, bu-
nun için hangi araçları kullanacağı, hangi malzeme-
ye tarihsel belge değeri biçeceği” gibi sorulara döne-
biliriz. Kolay ve kısa bir yanıt bekleyenleri hayal kı-
rıklığına uğratacağımızı vurgulamalıyız. Çünkü hem 
on bir haftalık bir semineri buraya sığdırmaya çalış-
mak doğru olmaz hem de öyle kolay ve kısa bir ya-
nıt yok aslında.
 
Seminerin ses kayıtlarını dinlerken, bazılarımızın 
“Evet ama feminist bir biyografiyi nasıl yazacağız?” 
sorusunu tekrar edip durduğunu fark ettik. Demek 
ki seminere gelirken, aklımızda tıpkı Tolstoy’un mut-
lu ailelerine benzer standart ve kolay bir yanıt arayı-
şı vardı. Bunun da diğer feminist araştırma süreçle-
rinde olduğu gibi, kendini sürecin içine katarak, ilgi 
odağındaki özne ile birlikte kendini de sorgulayarak, 
yüzleşerek mümkün olabileceğini, özneler arası bir 
eylem içine girerek ve her aşamada feminist merakın 

ve ilginin canlı tutulması yoluyla gerçekleştirilebile-
ceğini, dolayısıyla standart bir kalıbının olmadığını 
öğrenmek zaman aldı. 

Her feminist biyografi yazma süreci, kendine özgü ve 
yazarın kendisiyle de yüzleşeceği yeni bir praksis sü-
reci aslında. Ama bu kendine özgülük, elbette ki te-
mel ortak sorular, ortak uğraklar ve teknikler olmadı-
ğı anlamına gelmiyor. Öyleyse yazıyı bu ortak nokta-
lara ilişkin küçük bir özetle bitirmek anlamlı olabilir. 

Feminist biyografi her şeyden önce “Neyi bilmiyo-
ruz?” sorusuyla işe başlamayı öneriyor. Gerçek ha-
yatta “mutlu aile” şablonundaki gibi tek bir kadınlık 
olmadığına göre, herhangi bir kadının hikâyesini an-
lamanın, onun kadınlık durumunu ortaya çıkarma-
nın en öncelikli koşullarından birisi, diğer kadınlık-
lara bakmak. Örneğin annelik durumuna dair femi-
nist söz söylenecekse bu sözde mutlaka, anne olma-
yan, olamayan ya da olmamayı tercih eden kadınla-
rın sözlerinin de bulunması gerekiyor. 

İlkiyle eşzamanlı başka bir temel soru da “Kimin ta-
rihi yok?” sorusu. Varolan tarihe müdahale etmek 
için sadece “kadınların tarihi yok” saptaması yeter-

86  



li değil elbet. Kaç tür kadınlık var, bunlar birbirine 
nerede değiyor, hangi mitleri yeniden üretip hangi 
hikâyeleri alıp veriyorlar gibi sorular ve kuşkusuz bu 
soruların yanıt arama süreçleri önem taşıyor. 

Kamusal alandaki başarılara, erkekler arası dostlu-
ğa, babayla çocuk arasındaki ilişkiye eğilen klasik bi-
yografilerin bakmadığı alanların neler olduğu soru-
su da feminist merakı anne kız ilişkisine, kadınlar 
arası dostluk ilişkilerine, gündelik hayat içindeki de-
neyimlere, doğuma, ölüme, travmaya, yalnızlığa, ka-
bul arayışına yönlendiriyor. Yani, feminist biyogra-
fi, bugüne dek yok sayılan, önemsenmeyen özel ala-
nın, ev içinin görünmezliğine dikkat çekiyor. Şüphe-
siz burada yapılmak istenen, kadını basitçe özel alan 
üzerinden tanımlamak değil, çoklu kadınlık dene-
yimlerini yeterince anlayabilmek için klasik anlatı-
larda yer bulamayan bir alanı hikâyeye dahil etmek 
ve böylelikle bütüncül bir kavrayış geliştirebilmek.

Feminist biyografi yazını, farklı kadınlık deneyimle-
rini anlayamadan kendini bir bütün olarak tanımla-
manın zorluğundan hareketle, kadınlık deneyimin-
deki biriken yoğunlaşmayı anlamak için özellikle ka-
dın olarak, kadın olmaktan dolayı yaşanan acıları, 

zorlukları ortaya çıkarmayı önemsiyor. Çünkü ancak 
bu şekilde kadınlar arası güçlendirici bir paylaşım-
dan ve buna paralel olarak gelişecek olan kolektif bir 
özne ihtimalinden söz etmek mümkün olabilir.

Bu bağlamda, özne-nesne karşıtlığının aşılmasını 
sağlayarak kadınlık anlatılarının biraraya getirile-
ceği ortak bir paylaşım zemini kurmak için ihtiyaç 
duyulan temel kavramların başında kendilik anlatı-
sı geliyor. 

Sözü edilen karşıtlığın aşılması, yazarın, biyografisi-
ni yazdığı kişi ile ilgili anlatısı esnasında kendi hak-
kındaki farkındalığını paylaşmasıyla mümkün olu-
yor. Kendilik anlatısıyla ilgili C. G. Heilbrun’den 
hareket edersek, bir dizi kavram çıkıyor karşımıza. 
Bunlardan ilki, itiraf; hem biyografisi yazılan kadı-
nın hem de yazarın itirafları. Kuşkusuz burada bah-
sedilen itiraf, bizdeki günlük anlamıyla “itirafçılık” 
ya da rahatlama vb. amaçla bir suçun ya da kabaha-
tin dile getirilmesinden farklı bir anlama işaret et-
mekte; daha çok bir sorunu içtenlikle ifade etmek 
şeklinde bir anlam taşıyor. Kendilik anlatısına iliş-
kin diğer bir kavram ise hatırlama. Hem biyografisi 
yazılanın hem de yazar açısından nelerin hatırlandı-
ğı, nelerin unutulduğu önemli bu anlamda. Şüphesiz 
itiraf ve hatırlama eylemlerinin beraberinde bilinç-
lenme sürecini de getirmesi beklenir. Böylelikle ken-
dilik anlatısı için önemli olan bir diğer kavramdan 
bahsetmiş oluruz: bilinçlenme, yani bir nevi insanın 
yaşadıklarının farkına varması. Feminist bilincin, 
eylemin ve kadın dayanışmasının gelişmesinde, ka-
dınların yaşadıkları deneyimleri paylaşarak aslında, 
tekil olarak tecrübe ettikleri sorunun ortak ve poli-
tik bir karşılığı bulunduğunun farkına varmalarının, 
aslında kolektif bir öznenin de ortaya çıkış süreci ol-
duğu anımsanırsa, ortak deneyimin farkına varma-
nın biyografi yazınındaki önemi de görülebilir. Öyle 
ki, feminist biyografinin bu tür bir farkındalık üzeri-
ne kurulduğu söylenebilir 

Burada aslında biyografi yazarı iki dünya arasında 
bir tür moderatörlük görevi üstlenmiş olur. Bunu ba-
şarabilmesinin yoluysa farkındalık geliştirmesinden 
geçer ki- bu ancak kendinin muhasebesini yapmak 
yani bir nevi özdüşünümsellik (self-reflexity) eyle-
miyle mümkün. Bu kendi üzerine düşünme şüphe-
siz yazarın anlattığı kadının yaşam öyküsünden ba-
ğımsız değil; tam aksine ona karşılık geliyor, onunla 
hayat buluyor. Temas ettiği hayat karşısında biyogra-

Toplumsal tarih 
çalışmalarının ortaya çıktığı 
yıllarda feministler de tarihte 
kadınların görünmezliğini 
sorunsallaştırmaya, bir erkek 
hikâyesi (history) olarak tarihi 
eleştirerek, “herstory”nin 
(kadın hikâyelerinin) izini 
sürmeye başlamışlardı. Ancak 
işleri o kadar da kolay değildi. 
Karşılaştıkları engellerden biri, 
“tarihin gayya kuyusu”nda 
görünmezleştirilen kadınları 
bulup ortaya çıkarmanın 
güçlüğüydü.
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fi yazarının ne hissettiği, nasıl tepki verdiği şeklinde 
görünüyor metinde. Çünkü biyografi bir yandan da 
yazarın anlattığı kişiyle ve yaşantısıyla karşılaşması-
nın hikâyesi. Yazarın bunu ne kadar açığa çıkardığı, 
okuyucuyla ne kadar paylaştığı ise feminist biyogra-
fi bakımından büyük önem taşıyor. Çünkü feminist 
biyografi, klasik anlatılardan farklı olarak, yansız ol-
mak kaygısı taşımıyor; tam aksine anlatmak istediği 
yaşantıyı tarafının farkında olarak ve bunun süzge-
cinden geçirerek yapılan bir yazma girişimi. Böyle-
likle başka bir kadının yaşadıklarına bakarken ken-
dine dönüyor, kendi hayatı üzerine düşünmeye baş-
lıyor ve bu iki farklı yaşantınının karşılaşması femi-
nist biyografinin kaynağını oluşturuyor.

Ayizi Feminist Biyografi Seminerinden öğrendikleri-
miz kısaca böyle. Yayınevinin seminer sonrası ver-
diği anı ayraçları biraz olsun hak etmiş olduğumu-
zu umuyoruz. Esas mezuniyetin, seminer hocamı-
zın önümüze koyduğu, birer feminist biyografi yaz-
ma görevini yerine getirmeyle olacağını unutmuş 
değiliz elbette. Ama bu konuda da grubumuz adı-
na umutlu olduğumuzu belirtmeliyiz. Çünkü daha 
şimdiden çalışmaya başlayan arkadaşlarımız oldu-
ğunu biliyoruz.

Notlar

1. Bu yazının ortaya çıkmasındaki katkılarından 
dolayı Gülbanu Altınok’a, Bedia Boran’a, 
Beril Eyüboğlu’na ve Minu İnkaya’ya sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

2. Lev Nikolayeviç Tolstoy, Anna Karenina, (çev.), 
Ergin Altay, İletişim Yayınları, Ankara: 2002.

3. Bu özellikleri, klasik biyografilerin ortaya çıktığı 
dönemden ve yerine getirdiği işlevden bağımsız 

değil aslında. Tıpkı roman gibi biyografi de burjuva 
dünyasının yarattığı bir edebi tür ve tarihsel bir inşa 
olarak “birey”in ortaya çıkışıyla alakalı.

4. Kaldı ki klasik anlamda başarılı erkek biyografi 
kurgusunu kadınlara uyarlamak pek de mümkün 
değildi zaten. Klasik bir başarı öyküsü olarak bir 
Virginia Woolf ya da bir Camile Claudel biyografisi 
hayal etmeye çalıştığımızı düşünelim örneğin. 
Başaramayız.  Woolf ’un ya da Claudel’in olağanüstü 
güçleri, yetenekleri, içlerindeki yaratıcı ışık, 
toplumsal düzlemde görünmelerini, var olmalarını 
sağlayabilmişti sağlamasına ama karşı karşıya 
bulundukları katı toplumsal gerçekliğin barındırdığı 
çelişkilerin, acıların onlar için hazırladığı nihayet, 
hiç de klasik biyografilerin nihayetine uymaz. 
Sadece onlar açısından değil, sıradan kadınlar 
açısından da bu durum fazlasıyla geçerlidir.

5. Aydın, Ç. K., Kaan, E.S. ; Köker, E., Al, G. Ü.; 
Önen,G; Yamaner, G; İldan, M.; Tan, M.G.; Bayer, 
N.; Şahin, Özlem, Atakul, S., Anneanne Sırlarını 
Eskitmiş Aynalar, Çivi Yazıları, İstanbul: 2002.

6. Satı Atakul, arada katılmış olsa da Nermin 
Abadan Unat’a ilişkin, seminerin en etkileyici 
sunumlarından birisini gerçekleştirdi. En etkileyici 
sunumlar bahsinde zikredilmesi gereken başka bir 
sunum da Minu İnkaya’nın Jean Rhys sunumuydu.

7. Bu sıralamaya, seminerin sonlarına doğru 
neredeyse badem ağacını devirecek kadar şiddetli 
olan ve yayınevinin alt katını tehlikeli bir şekilde 
sular altında bırakan sağanağı da eklemeli.

8. Carolyn G. Heilbrun, Kadının Özyaşamını 
Yazarken…, (çev.) Y. Salman, G. Aygen, Yapı Kredi 
yayınları, İstanbul: 1992.
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Hazırlayan
Ülkü Özakın

NEW YORK’TA İLK KEZ 
EŞCİNSEL EVLİLİK YASALLAŞTI

Yasanın yürürlüğe girdiği 24 Temmuz tarihinde New 
York Manhattan’daki resmi binaların önünde eşcin-
sel evliliklerin yasallaşmasından yararlanmak iste-
yen yüzlerce çift sıraya girdi. Birkaç protestocu kut-
lama havasını bozamadı. New York’ta eşcinsel ev-
liliği yasallaştıran kanun Eyalet Senatosu tarafın-
dan 24 Haziran tarihinde kabul edilmiş, aynı gece 
Vali Andrew Cuomo tarafından imzalanmış ve New 
York, eşcinsel evliliği yasallaştıran en büyük ABD 
eyaleti olmuştu. Eşcinsel evliliğe New York’un dışın-
da ABD’nin Connecticut, Iowa, Massachusetts, New 
Hampshire ve Vermont eyaletlerinde izin veriliyor.
(Kaynak: Women’s enews)

SOMALİ’DE KİMİ SUÇLAMALI? 

Somali’de açlık ve kuraklık sonrası kamplara gelenle-
rin yüzde sekseni kadınlar ve çocuklar. Genç erkek-
lerin Eş-şebab örgütüne katılmaya zorlandıkları ya 
da örgüt üyesi olduklari şüphesiyle zorluk yaşamak-
tan korktukları düşünülüyor. Bazıları da geride kalan 
hayvanlara bakmak için evlerini terketmiyor. Kamp-
lara gelen erkekler yaşlılar. Uluslararası Af Örgütü ve 
HRW ( İnsan Hakları İzleme Örgütü) yaşanan açlık-
tan hem devlet güçleri hem de İslamcı direnişçiler 
Eş-şebab’ı suçlu görüyor. “Kimi Suçlayacağınızı Bil-
miyorsunuz” başlıklı HRW raporunda, Somali’de ça-
tışan taraflardan kaçan sivillerin ülke dışında özellik-
le Kenya’da polisten büyük baskı gördükleri, kendi-
lerinden zorla para alındığı ve tecavüze uğradıkları 
da belirtiliyor. Raporun yazarı Ben Rawlence, BBC’ye 
yaptığı açıklamada eş-Şebab örgütünün halka acıma-
sız bir şekilde baskı uyguladığını, halka suya erişim 
vergisi koyduğunu ve genç erkekleri katılmaya zorla-
yarak bu kişilerin tarım yapmalarını engellediklerini 
ve bunun da kıtlığı artırdığını söyledi. (Kaynak: BBC 
:Türkçe, feministing.com, Aljazeera)

AİHM’DEN POLONYA’YA KADIN HAKLARI 
KONUSUNDA UYARI 

AİHM Polonya’yı hamile bir kadının, sağlık sorunla-
rından şüphelenilen fetüse genetik test yaptırmasını 
engellemesi nedeniyle suçlu buldu. Mahkeme ilk kez 
kürtajla ilgili bir konuda insanlık dışı ve aşağılayı-
cı davranış tesbit etti. Kararda Polonya’dan kürtaj ve 
vicdani ret hakkı konusunda adımlar atması istendi. 
(Kaynak: AWID)
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daha az kirlendiğini söylüyorlar yani. (Ama sonuç-
tan hiç bahsetmeden de olmaz: Şampiyonayı Japon 
kadınlar kazandı!)

“Kadınları güçlü kılma” ve kadınların “bunu da” (fut-
bolu da) pekâlâ başaracağı meselesi, kadın futbolu-
nun eski gündem konusu idi. Ama asla tamamen yitip 
gitmiş bir gündem değil.  1999’da ABD’ye dünya şam-
piyonluğunu getiren golü attıktan sonra sevinç için-
de koştuktan sonra formasını çıkarıp sutyeniyle kala-
rak ikonlaşmış bir fotoğraf veren Brandi Chastain’ın 
geçenlerde söyledikleri mesela: “Genç kızlar için ak-
tif olmanın ve bedensel eylemliliğin ne kadar önem-
li olduğunu anlatamam”… ’68 devrinin politik hara-
retini taşımasa da, neticede yine ‘kuvvetli olma’ me-
sajını vermiyor muydu? Fakat bu alanda yeni günde-
mi daha ziyade cinsiyet kimliğinin nasıl algılanacağı-
na ilişkin tartışmalar belirliyor. Fransa kadın milli ta-
kımı oyuncuları mesela, bu turnuva öncesinde yürüt-
tükleri kampanyada çıplak pozlar eşliğinde “Bizi fark 
etmeniz için soyunmamız mı lazım?” diye soruyor-
lardı. Takımın kaptanı da kızların oyununa değil gü-
zelliğine önem veren “Fransız zihniyetinden” yakını-
yordu. (“Fransız” diye mi tanımlamalı bu zihniyeti!?) 

Kadın futbolunun erotikleştirilmesi ve böylece meta-
laştırılması daha önce de tartışılmaz değildi aslında. 
Cinsiyet kimliğiyle ilgili daha da yeni, ‘en yeni’ gün-
demi, Dünya Şampiyonası’nın zayıf katılımcısı Ekva-
tor Ginesi’nin golcüsü Genoveva’ya yönelik itham-
lar oluşturdu. Anonma, 2006’dan beri ‘aslında erkek 
olduğuna’ dair ‘ihbarlarla’ boğuşuyor. (Tıpkı Güney 
Afrikalı büyük atlet Semenya gibi.) Anonma, “Süra-
timden ve şutlarımın sertliğinden ötürü beni böyle 
suçluyorlar” diye yakınıyor. Bu konuda FİFA ilerici 
bir karar aldı, biyolojik ‘tetkiklere’ müracaat etme-
yi reddederek bu şikâyetleri geri çevirdi. “Kadın his-
sediyorsa kadındır” tezine destek verdiler yani. Alın 
size kadın futbolunda queer tavrı!

6. DÜNYA KADINLAR FUTBOL ŞAMPİYONASI 
“KUVVETLİ KADINLAR OLMAYI İSTEMEK”
       
Şermin Oran

Pia Sandhage, dünya kadın futbolunun ünlü isimle-
rinden biri. Bugün 51 yaşında olan bu İsveçli kadın 
ilk profesyonel kadın futbolculardan biriydi. Üç kıta-
da futbol oynadıktan sonra, dünyanın ilk kadın tek-
nik direktörlerinden biri oldu. Geçtiğimiz Haziran/
Temmuz’da Almanya’da yapılan dünya kadınlar fut-
bol şampiyonasında da ABD milli takımının tek-
nik direktörü idi. Sandhage’nin Dünya Kupasından 
önce bir mülakatta söyledikleri, kadınların futbola il-
gisiyle ilgili meraklara açık seçik bir cevap sunuyor. 
1960’larda kendi kuşağından kadınlar, onları küçüm-
seyenlere, alay edenlere aldırmadan inatla, kimi za-
man erkek maçlarında top koşturarak futbola devam 
ederken dertleri neydi diye soranlara şunu söylüyor-
muş Sandhage: “Kuvvetli kadınlar olmak ve bunu 
göstermek istiyorduk”. Kadınlara yöneltilen “Neden 
futbol?” sorusunun tek cevabı değil kuşkusuz. Ama 
o zamanların ruhunu anlamak için, güçlü bir cevap…

Bugünse kadın futbolu çoktan meşrulaşmış durum-
da. Haziran/Temmuz’daki dünya kupası, marjinal bir 
olay falan değildi. Dünya medyasında, hatta Türkiye 
medyasında da geniş yer kapladı, televizyonda yüksek 
izlenirlik oranlarına erişti. Kadın futbolu artık futbol 
meraklısı erkeklerin de bıyık altından gülerek değil 
koltuklarında hamleler yaparak, “vay” diye fırlayarak 
ciddi ciddi izledikleri bir ‘kaliteye’ ulaştı. (Sadece ka-
lecilerin yetersizliği meselesi bir türlü aşılamıyor!)

Dahası, birçok yorumcu, kadın futbolunun erkek 
futbolundan daha ‘temiz’ olduğuna dikkat çekiyor. 
Kadın maçlarında vakit geçirme numaralarına, ka-
sıtlı ve pis faullere hemen hiç rastlanmadığını, oyun-
cuların sadece ve sadece oyunlarına baktıklarını vur-
guluyorlar. Kadın futbolunun sonuç pragmatizmiyle 
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KIBRISLI FEMİNİSTLER’DEN 
ERDOĞAN’A MEKTUP:
“ÜZERİNDE GÜÇ RETORİĞİ YAPTIĞINIZ 
HAYATLAR, BİZİM HAYATLARIMIZDIR!”

Kıbrıslı Feministler, Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıb-
rıs Harekâtı’nın yıldönümü sebebiyle yaptığı açıkla-
malara sessiz kalmadılar. (Marjinal) Feminist Atöl-
ye imzasıyla yazdıkları mektupta feminist kadınlar, 
Erdoğan’ın Kıbrıs ziyareti öncesi Kıbrıslı gazeteciler-
le yaptığı konuşmanın işgalci, neo-liberal, militarist, 
milliyetçi ve cinsiyetçi vurgularına karşı çıktılar. 

Erdoğan’ın gazetecilerle yaptığı bu görüşmeden bazı 
cümleleri hemen hatırlatalım: “Hem doğurmuyorsu-
nuz, hem de oraya nüfus götürmemize karşı çıkıyor-
sunuz. Madem nüfus aktarmamızı istemiyorsunuz, 
siz de doğurun. Burada 3, ama Kıbrıs için 4 çocuk 
öngörüyorum; çünkü nüfusa ihtiyacımız var!” 

Türkiye’nin nüfus politikasına dair konuşmakla ye-
tinmeyen ve Kıbrıslı kadınlara da “Çocuk doğurun!” 
telkininde bulunmakta herhangi bir sakınca görme-
yen Erdoğan’a Kıbrıslı feministler cevap vermekte 
gecikmediler: “Biz sizin oldukça ataerkil bir siyaset-
çi olduğunuzu biliyorduk. O yüzden de Türkiye’deki 
hem cinslerimize dair sarf ettiğiniz “3 çocuk yapın” 
açıklamalarını, Kıbrıslı kadınlara “4 çocuk yapın” 
şeklinde telaffuz edebilmenize hiç ama hiç şaşırma-
dık. Kadınların bedenini ulusal nüfusu üreten aygıt-
lar olarak nesneleştirmeniz, kullandığınız maço üs-
lupla oldukça tutarlı olduğu için bu pervasız cüm-
leleri sizden bekliyorduk. Kadınları kendi bedenleri 
üzerinde söz hakkına sahip insanlar olarak görmek 
yerine, “düşman Yunan” ile verdiğiniz nüfus savaşla-
rının araçları olarak görmeniz ve tahakkümcü söy-
lemlerinizi bedenlerimize kadar uzatabilmeniz ka-
bul edilebilir bir şey değildir”. 

Adada yaşayan Kıbrıslıların rakamlardan, bir takım 
istatistiklerden ibaret olmadığını; “…etiyle, kemiği 
ile, gözyaşı ve ter ile yaşam mücadelesi veren insan-
lar” olduğunu Erdoğan’a hatırlatma gereği duyan fe-
minist kadınlar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumla-
rın, Kıbrıslı Ermenilerin, Kıbrıslı Maronitlerin ve 
Türkiye kökenli Kıbrıslıların barış içinde yaşadığı; 
hiçbir Kıbrıslının dini, dili, ırkı, fiziksel özellikleri, 
cinsiyeti veya cinsel yönelimi dolayısıyla ötekileş-
tirilip dışlanmayacağı bir Kıbrıs için mücadele et-
mekte kararlılar… 

FEMİNİST EDEBİYAT İYİDİR…
       
Şermin Oran

Joanna Russ, 29 Nisan’da 74 yaşında öldü. Önemli 
ödüller almış ünlü bir yazardı ama asıl queer bilim-
kurgu edebiyatının kraliçesi sayılıyordu kendisi. Bi-
zim buralarda fazla bilinen bir yazar değildi ama hiç 
bilinmediğini de söyleyemeyiz, çünkü başyapıtı sa-
yılabilecek The Female Man (Dişi Adam) Türkçeye 
çevrilmişti. Çiçek Öztek’in Ayrıntı Yayınları’ndan 
çıkan çevirisi, bu çarpıcı eserin yayımlanmasından 
tam çeyrek yüz yıl sonradır. Dişi Adam bilimkur-
gusal bir ütopyadır; kadındiyarlılarla erkekdiyarlılar 
arasındaki karşıtlık ve kadınlığın değişik cepheleri 
üzerinden, cinsiyet kimliklerini sorgulayan, alt üst 
edici bir kült roman.

Russ, queer bilim-kurgu gibi bir alt-türden önce, 
genel olarak feminist edebiyatın öncülerindendi. 
1950’lerde, yirmili yaşlarında ilk bilim-kurgularını 
yazmış, 1967-70 yıllarında feminist bir roman kah-
ramanı yaratmıştı. Alyx adlı bu kahraman bir anti-
klişeydi: Zeki, arsız, sert, cinayet işleyebilen, üste-
lik güzel de değil! Russ bu tipi sadece edebiyattaki 
klişeleri değil kadın klişelerini sarsmak için kurgu-
lamıştı. Hayatı boyunca romanlarının yanı sıra fi-
kir yazıları ve edebiyat eleştirileriyle de bu klişelerle 
boğuştu. Ataerkil, ırkçı ve heteroseksist olmayan bir 
dünyanın nasıl olacağını hayal etmek, genel olarak 
“geleneklerin zincirini koparmak” amacıyla, olgun-
luk döneminde eserlerine kuvvetli bir ütopik bo-
yut katmıştır. Eşine az rastlanır bir tabu kırıcı ola-
rak anılacak.
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İNGİLİZ FEMİNİSTLERİ BULUŞUYOR

İngiliz gazetesi Guardian, UK Feminista Yaz Kampı’n-
da buluşacak 600 genç feministin olmasını İngiltere’de 
feminizmin yeniden ayağa kalkması olarak yorumla-
dı. Haberin başlığıysa şöyle: Aktivistler: “Feminizm 
döndü ve devrimi bitirmek için buradayız”. 

Yeni sufrajetlerin yetişeceği Birmingham Üniver-
sitesi’ndeki iki günlük buluşma ağustos ayı içinde 
gerçekleşiyor. 2012 Londra Olimpiyatları’nda bekle-
nen fuhuşa talep artışına karşı yapılacaklar ve süren 
ücret farklılığı sorunu da tartışılacak. (Kaynak: Uk-
feminista.org.uk)

ARAP KADIN AKTİVİSTLER 
ÜRDÜN’DE TOPLANDI

Yemen, Mısır, Tunus ve Ürdün’den 100 kadar kadın 
aktivist Ürdün’ün başkenti Amman’da biraraya gel-
di. Kitlesel protestolara aktif olarak katılan kadınlar 
kazanılan özgürlüklerin korunmasının önünde, or-
duların ve köktendincilerin en büyük tehlikeyi oluş-
turdğunu belirttiler. Ayrıca yeni yönetimlerde ka-
dın yasa koyucular için kota çağrısında bulundular.
(Kaynak:The Canadian Press)

ABD EŞCİNSEL YARGICI KUTLUYOR

ABD Senatosu eşcinselliğini saklama gereği duyma-
yan Federal Yargıç Paul Oetken’in atamasını onayla-
dı. Karar eşcinsellerin ABD’deki kazanımlarını gös-
termesi açısından önemli bulunuyor. Ocak ayında 
ABD Başkanı Obama tarafından New York’taki fede-
ral mahkemeye atanan Yargıç Paul Oetken hakkın-
daki karar 13’e karşı 80 oyla alındı. ABD’de federal 
yargıç atamalarının ABD Senatosu tarafından onay-
lanması zorunlu. Oetken’in atanmasına verilen onay, 
ABD’de gay ve lezbiyenlerin kazanımlarını göster-
mesi bakımından önemli.

Bundan 17 sene önce Deborah Batts adlı kadın yar-
gıç, federal mahkemeye atanan ilk lezbiyen yargıç 
unvanını almıştı. (Kaynak:Bianet)

İNSAN HAKLARI KONSEYİ’NİN 
BAŞKANLIĞINA İLK KEZ BİR KADIN SEÇİLDİ

Uruguay daimi temsilcisi Laura Dupuy Lasserre 
Cenevre’deki Birleşmiş Milletler’de konsey başkanı 
olarak görev yapacak ilk kadın oldu. (Kaynak:AWID)

SUUDİ ARABİSTAN’DA MECLİS 
ÇOCUK GELİNLER SORUNUNA EL ATIYOR

Başlık parası için yaşlı erkeklerle evlendirilen kü-
çük kızlar için Suudi Arabistan meclisi yasa çıkar-
maya hazırlanıyor. En düşük evlilik yaşının belirle-
neceği yasada yer alacak yaşın kaç olacağı ise henüz 
netleşmedi.

MISIR’DA KADINLAR HAKLARINI 
İSTEMEYE DEVAM EDİYOR 

Mısır’da kadınların da büyük rol oynadığı ey-
lemlerden sonra kurulan devrim sonrası geçiş 
hükümeti’nde sadece bir kadının bulunmasi kadın 
örgütlerince kınandı. 
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Kızdım, utandım, çaresizliği iliklerime kadar his-
settim Afganistan’da. Dayanıklı bir seyyah sanıyor-
dum kendimi Afganistan’a gitmeden önce. Ben ki 
savaşlar görmüşüm, ben ki insan hikâyelerinin pe-
şinde harcamışım bütün gazetecilik hayatımı; umu-
dumu hiç yitirmemişim, böyle bir içinden çıkılmaz-
lığa hiç tanıklık etmemişim. Yalnızca gördüklerimin 
değil, rehberimin de etkisi büyük bu hissiyatta. Se-
yahatim boyunca harika bir kadın eşlik etti bana, 
daha doğrusu onun Raising My Voice adlı otobiyog-
rafisi... Afganistan’ın en genç milletvekili; kendi hal-
kı, özellikle kadınlar ve çocuklar, için mücadele ve-
ren harika bir kadın... Malalai Joya. Ölüm tehdit-
leri aldığı için şimdi açıkça seyahat bile edemeyen, 
saklanarak yaşamak zorunda kalan bir kadın. Tali-
ban döneminde yeraltı okullarında kız çocukları için 
öğretmenlik yapan, çıplak gerçeği haykıran bir ka-
dın. Afganistan’a düzen getireceğiz, söylemi altında, 
Afganistan’ın yerel güçleriyle, savaş ağalarıyla işbir-
liği yapan Batılı güçlerin Afgan halkına ama özellik-
le Afgan kadınlarına ve çocuklarına nelere mal oldu-
ğunu haykıran bir kadın. Bu savaş ağalarının, ceza 
almayacaklarını bilmenin rahatlığıyla küçük kız ço-
cuklarına nasıl tecavüz ettiğini, onları okuldan nasıl 
hala mahrum ettiğini, kadınlar üzerindeki her tür-
lü baskının nasıl devam ettiğini, özellikle afyon eken 
köylülerin borçlarına karşılık kız çocuklarını nasıl 
sattığını, bu çocuklara “afyon gelini” denildiğini ve 
sayılarının hiç de az olmadığını hep ondan öğren-
dim. Ha, bir de uzaktan bakınca bile, bizim gözü-
müze çaresiz gibi gözüken sorunlarla yılmadan nasıl 
mücadele edileceğini de...

“İliştirilmiş turist”tim ben Afganistan’da. ABD 
Büyükelçiliği’nin davetiyle “Afganistan’ın Kültü-
rel Mirası” turuna katılan, iyi korunan, temiz içme 
suyu gibi bir lükse rahatlıkla ulaşan “iliştirilmiş tu-
rist”. “İlk hedefimiz minareler. Oradaki operasyo-
nu yarım saat içinde bitirmenizi istiyorum. Sonra 
da İslam eserleri müzesine gideceğiz. Önce adamla-
rım içeri girecek, binayı güvenli hale getirecek. Bü-
tün bu operasyon boyunca sizin için oluşturacağı-
mız güvenlik çemberinden çıkmayacaksınız. Çocuk-
lara yaklaşmayın tehlikeli olabilirler.” cümlelerini 
Afganistan’ın Gazne kentinde bizi korumaktan so-
rumlu Polonyalı komutandan duyunca, bu “ilişti-
rilmiş turist” konumunun altı bir kez daha çizilmiş 
oldu. Oysa çocuklar, yalnızca meraklı gözlerle bakı-
yordu, uzay üssü gibi araçların içinde seyahat eden, 
çelik yelekli, kasklı bu tuhaf insanlara. Ama komu-

Ayşe Karabat

“Aynada gördüğünden memnun 
değilsen, aynayı kırmak yerine 
yüzünü değiştir” dermiş bir 
Afgan atasözü. Bu atasözünü o 
diyara gitmeden önce Barnett 
Rubin’in “Afganistan’daki 
Bölünme” kitabında okumuştum. 
Rubin, bunu “bize”, yani 
Batılılara söylüyordu. Çünkü 
Afganistan ona göre, Batı 
dünyasının çirkinliklerinin 
aynadaki yansımasıydı. Bir 
haftalık Afganistan ziyaretinden 
sonra ne kadar da haklı 
olduğunu düşündüm.
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tanı da anlayabiliyorum, çünkü son zamanlarda in-
tihar saldırılarında çocukları kullanmak yaygınlaştı. 
Birleşmiş Milletler’in raporlarına göre, intihar sal-
dırganı olmak üzereyken yakalanan çocuklarının sa-
yısı her geçen gün artıyor. Bu çocukların arasında 
dokuz yaşında olanlar bile var.

Polonyalı komutanın “brifing” sözleri, NATO’nun 
Afganistan işgalinin nasıl da içinden çıkılmaz dip-
siz bir kuyuya dönüştüğünü anlamama yetti. Polon-
yalı askerlerin güvenliğimize gösterdikleri hassasiyeti
anlayabiliyorum, uluslararası camianın Afganistan’ın 
yeniden inşasının bir parçası olarak savaşlarla, iş-
gallerle ve savaş ağalarının elinde, neredeyse soykı-
rıma uğratılmış kültür mirasından kalanları koru-
mak için çaba sarfetmeye çalışmalarını da; ama iş-
gal işgaldir, iyisi kötüsü olmuyor. Joya da diyor ki, 
Afganistan’daki NATO operasyonu, yalnızca daha 
fazla nefret getiriyor çünkü kurbanları daha çok si-
viller oluyor. Savaş makinelerinize para harcayacağı-
nıza eğitime para harcayın.

Polonyalı komutanın kastettiği “ilk hedefimiz olan 
minareler”, bizim tarih ders kitaplarında gördüğü-
müz Gazneliler zamanından kalma minareler; 12. 
yüzyılda, resmi dili Farsça ama gündelik konuşma 
dili Türkçe olan Gazneliler’in bıraktığı bu önemli 
eserin hemen yanında, Rus işgalinden kalma tanklar 
hala duruyor. Çok yakında Amerikalılar, minareler 

için bir proje başlatmayı planlıyor. Minarelerin ge-
ometrik desenlerle süslenmiş tuğlalarını teker teker 
ölçmeyi, detaylı bir envanter çıkarmayı planlıyorlar. 
ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Orta Asya uz-
manı arkeolog Laura Todesco’ya buraya gelmek için 
bile bu kadar güvenlik önlemi alındığını, çelik ye-
lekli, kasklı tuhaf kıyafetlerimizle ortalıkta dolaştı-
ğımızı, yanımızda kocaman silahlar taşıyan asker-
ler olduğunu, bunun da Gazne halkının pek de ho-
şuna gitmediğinin açıkça belli olduğunu hatırlattım 
ve bu minareler üzerinde yabancıların çalışmasının 
muhtemelen pek de hoş karşılanmayacağı olasılığın-
dan söz ettim.  O da bana bu çalışmayı yapmak için 
Gazne Valisi ve yörenin yaşlıları ile temasta olduk-
larını, onların işbirliği ve anlayışı olmazsa bu proje-
nin gerçekleşemeyeceğinin farkında olduklarını söy-
ledi. Todesco, Gazne’ye yönelik başka bir projelerin-
den daha söz etti.

Gazneli çocuklar için bölgenin kültür mirasını anla-
tan bir boyama kitabı ve daha büyük öğrenciler için 
bilgilendirici başka bir kitap. Bütün Afganistan’da 
olduğu gibi Gazne’de de birçok yetersizlik ve teh-
dit nedeniyle eğitim verilemiyor, hele ki tarih eği-
timi neredeyse yok gibi. Bu kitaplar çocukların ta-
rih bilincini geliştirmek için okullarda dağıtılacak-
mış. Washington Post gazetesinin 2002’de yayınla-
dığı bir habere göre, 1994 yılında Afganistan’da Sov-
yet işgali varken, çocukları “direniş” saflarına kata-
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bilmek amacıyla ABD hükümetinin 51 milyon do-
lar harcayarak, tanklar, kara mayınları ve füze resim-
leri üzerinden sayı saymayı öğreten kitaplar bastırdı-
ğı düşünülürse, bu proje özellikle anlam kazanıyor.

Şehirde gördüğümüz başka bir yer de İslami Eser-
ler Müzesi, daha doğrusu inşaatı. Savaşlarla yıkılmış 
ve yağmalanmış bu müzeyi şimdi İtalyan hükümeti 
yeniden yaptırıyor. Şehrin tepelerinden birine kuru-
lu, sağında solunda Sovyetler’den kalma savaş aletle-
rinin olduğu kale ise, neredeyse tamamıyla yıkılmış; 
kaleden geriye kalan duvarların korunmasını ise Al-
man hükümeti üstlenmiş. Yeni bir kültür merkezi-
ni ise Japonlar yaptırıyor. Oysa Gazne, İslam Konfe-
ransı Örgütü tarafından 2013 yılı için İslam Kültür 
Başkenti ilan edilmiş. Gazne Valisi Musa Khan’a bu 
durumu soruyoruz; “Petraus’a (ISAF’ın ABD’li ko-
mutanı) yalan söyledim... İslam ülkelerinin ne gibi 
katkılarda bulunacağını sordu, çok şey yapacakları-
nı söyledim. O da bunun üzerine bize olan desteğini 
arttırdı,” diyor. Valiye göre, İslam ülkelerinden veri-
len söz çok ama henüz başlatılan proje yok.

Afganistan’daki “iliştirilmiş turist” gezimizin baş-
ka bir durağı İran sınırı yakınlarındaki Herat’tı. 
Mevlana’nın “Horasan’ın incisi’ olarak tanımladığı 
Herat, artık parlamıyor ama... Herat’da ilk durağı-
mız Moğol imparatoru Timur’un gelini Gowshar-
had tarafından yaptırılan muhteşem Musalla külli-
yesi oldu; geniş bir bahçe içinde, her şeye rağmen 
hala ışıldayan bir külliye. Bir zamanlar bu külliye-
nin 10 minaresi varmış. Hepsi kök boyalarla ince 
ince işlenmiş 10 minare. Ama 1885 yılında, Rusla-
rın bölgeyi işgal edeceğini, minarelerin de görüş açı-
larını kapattığını düşünen İngilizler, minarelerin ba-
zılarını top ateşiyle yıkmışlar. Ruslar gelmemiş, en 
azından o zaman. Kalan minarelerin bir kısmı da 
bir depremde yıkılmış. Bugün yalnızca dört mina-
re ayakta. Gözlerinizi kapattığınızda, yapıldığı 15. 
yy.’da külliyenin ne kadar da muhteşem gözüktüğü-
nü hayal etmek hiç de zor değil. Musalla külliyesi, 
UNESCO’nun dünya mirasına girmeye aday. Ama 
bunun için UNESCO’nun iki koşulu var: Birincisi 
etrafındaki binaların yıkılması, ikincisi de minare-
ler arasından geçen ve şehrin en işlek caddelerinden 
biri olan caddenin kapatılması. Yerel yönetim alter-
natif bir yol açmış ve UNESCO’nun kapatılmasını 
istediği yolun her iki tarafına da kalın bloklar koy-
muş. Ama Afganlar, o blokların arasından arabaları-
nı geçirmeyi başarıyor. Etraftaki binalara da her ge-

çen gün bir yenisi ekleniyor. Musalla külliyesinden 
sorumlu olan mühendis Ayamuddin Ajmal, külliye-
nin korunması için ilk etapta bağışçı ülkeler tara-
fından sağlanan 85 bin doların, yabancı uzmanların 
hazırladığı planlara gittiğini anlatıyor. Afganistan’ın 
temel sorunlarından biri de bu. Projeler geliştiriliyor 
ama bu projeler için sağlanan maddi kaynağın bü-
yük bir bölümü işin nasıl yapılacağı üzerine rapor 
yazan uzmanların masraflarına harcanıyor. Joya di-
yor ki, yalnızca Amerika, Afganistan savaşına günde 
100 milyon dolar harcıyor. İnsani yardım ise günde 
yalnızca 7 milyon dolar. Üstelik bu para, o projele-
ri yürüten yabancı uzmanlara harcanıyor ya da on-
ların yerel işbirlikçilerinin yolsuzluklarına aracı olu-
yor. Afganistan’da küçük ama demokratik anlayışla 
iş yapan NGO’ların sesini kimse duymuyor. Böyle 
yapacağınıza, şeffaf ve etkili bir insani yardım meka-
nizması kurulmasına yardımcı olun.

Herat’taki ikinci durağımız nefes kesici Herat Kalesi 
oldu. Büyük İskender tarafından yaptırılan bu kale, 
iç savaş sırasında epey hasar görmüş.  2005 yılında, 
restorasyonuna başlanmış. Bir ay sonra halka açıla-
cak. Herat Kalesi’nin restorasyonu için ABD hükü-
meti 1.2 milyon dolar bağışlamış. Bize anlatıldığına 
göre bu, ABD’nin ABD toprakları dışındaki bir kül-
türel faaliyet için ayırdığı en büyük miktar. Ama He-
rat Kalesi’nin restorasyonunun bir özelliği var; Al-
man hükümetinin katkısıyla Ağa Han Vakfı üstlen-
miş restorasyonu. Restorasyon çalışmalarına gözet-
menlik yapansa ABD’de okumuş bir mimar; İcmal 
Maiwandi. Ortaya çıkan eserle gurur duyuyor. Ma-
iwandi, dışarada eğitim görüp, ülkesine geri dönen 
nadir Afganlar’dan. “Yurtdışında yaşayan Afganların 
büyük bir kısmı dönmek istemiyor. Geri gelenler de 
ya kafalarında buraya uymayacak projelerle geliyor-
lar ya da kısa zamanda hayal kırıklığına uğrayıp dö-
nüyorlar,” diyor ve ekliyor “Benim için de işlerin ters 
gittiği zamanlar oldu, ama o zamanlarda kendimi 
kaleme hapsedip, işime baktım.” diyor. Üstelik ka-
lenin restorasyonu, Afgan ekonomisine de katkı sağ-
lamış. Restorasyonda kullanılan briketler Herat’ta 
üretilmiş ve şimdi başka binaların yapımında da kul-
lanılıyormuş. Kalenin pencerelerini yapmak için bir-
çok marangoz da yetiştirilmiş. Afganistan’da yapıl-
maya çalışılan şeylerden biri ulus inşası. En azından 
açıklanmış niyetlerden biri bu. Fakat etnik kökenle-
rin bu kadar güçlü olduğu, toplumun böylesine ay-
rıştığı bir yerde bunu başarmak zor. Tarihsel binala-
rın yeniden kullanıma açılması Muawandi’ye göre, 
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bu farklılıkları azaltabilir. O, kalenin içine yapılan 
amfi tiyatroda konserlerin verileceği günü hayal edi-
yor, okul çocuklarının kalede koşturacağı, Afganla-
rın kendileriyle gurur duyacakları zamanları...

Turumuzun başka bir durağı ulusal müze. İşgale uğ-
rayan her ülkedeki gibi, kültürel bir soykırım yaşan-
mış burada. Çatışmaların ortasında kalan bina yıkıl-
mış. Taliban güçleri İslam öncesi döneme ait eserle-
ri yıkmışlar. Bamyan’da Taliban’ın dinamitlerle ha-
vaya uçurduğu Buda heykelinin bir maketi var mü-
zede. Müzenin koleksiyonunun yüzde 70’inin yağ-
malandığını, kaybedildiğini anlatıyor bize müze yet-
kilileri ve kahır içinde eserlerin bugün hala piyasada 
satılmasından şikayet ediyor. Müzenin bir odasında 
da 2008 yılında Heathraw Havaalanı’nda yakalanan 
Afgan eserleri sergileniyor. ABD hükümeti yeni bir 
müzenin yapılması için 5 milyon dolar bağışlamış. 
Müzenin bahçesinde, müzenin girişinde mermere 
kazınmış bir söz belki de her şeyi özetliyor:
“Bir ulus ancak kültürü ayakta kaldığı sürece varolur.”

ABD Büyükelçiliği’nin düzenlediği Afganistan’ın 
Kültür Mirası turumuzda son durağımız Logar böl-
gesindeki Mes Aynak oldu. Burası, Budist kültü-
rün geçmişteki en önemli merkezlerinden birisi. Bu 
bomboş ve çorak arazi ortasında bugün, zamana kar-
şı hummalı bir arkeoloji çalışması var. Çünkü yakın-
da, bu çok önemli tarihsel alan, bakır madeni çıkart-
mak için dinamitlerle yerle bir edilecek. Mes Aynak, 
dünyanın en zengin ikinci bakır madenlerinin bu-
lunduğu yer. Aslında Budistler de, bakır madencili-
ği ile uğraşmışlar. Arkeolojik kazılardan elde edilen 
bulgular onu gösteriyor, Budistler bu bölgede altın 
da çıkarmışlar.

Afganistan, çok fakir bir ülke. Yeniden yapılanmak 
ve büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında ya-
şayan halkı için ekonomik kaynaklara ihtiyacı var. 
Mes Aynak’taki bakır madenciliğinin başlaması ile 
1.2 milyon dolar gelir elde edilecek fakat bu aynı 
zamanda 2600 yıllık Budist kalıntılarının da sonu 
olacak. Bakır madenciliğini işletme haklarını alan 
Çin, faaliyetlerine başlamak için 2012 yılına kadar 
bekleme sözü vermiş. Bakır madenciliği için Çinli-
lerin yaptığı yatırım, Afganistan’daki en büyük ya-
bancı yatırım aynı zamanda. Arkeologların derdi de, 
bu bir yıllık süre içinde kurtarabildikleri kadar çok 
şeyi kurtarıp, madencilikten etkilenmeyecek yeni bir 
müzeye taşımak. Bu yüzden de zamana karşı yarışı-

yorlar, bazı Afganları arkeolog olarak eğitiyorlar ve 
Dünya Bankası’nın desteklediği proje için, burada 
çalışacak çok sayıda arkeolog arıyorlar. Arkeologlar, 
güneş altında çalışa dururken, Çinliler de onları bir 
tepeden seyrediyorlar; onlar da, bu arkeolojik pro-
jeyi destekliyorlar ama bize söylenene göre her ge-
çen gün daha da sabırsızlanıyorlar. Arkeolojik kazı-
ların bitmesini beklerken, onlar da bölgede gömü-
lü çok sayıda mayını temizlemeye çalışıyorlar. Şim-
dilik kazılan alan o kadar büyük sayılmaz. Üstelik 
bölgede 19 farklı yerde Budist yerleşimleri varmış 
ve daha birçoğuna ilk arkeolojik kazma vurulmamış 
bile. Şimdilik bulunanlar ise nefes kesiyor; araların-
da 6 metre boyunda dev buda heykelleri de var, ba-
kır ve altından yapılmış süslemeler de.

Fransız arkeolog Marquis’e göre, Mes Aynac’ın hak-
kını vererek buluntuların tek tek envanterini çıkart-
mak, buluntuları gün yüzüne taşımak ve üstelik baş-
ka bir yere götürüp, aslına uygun bir biçimde ye-
niden kurabilmek en az on yıl isteyen bir çalışma. 
Bu nedenle de mümkün olduğu kadar çok arkeolo-
ga ihtiyaç var: “Gönüllülerle güvenlik nedeniyle ça-
lışmak istemiyoruz. Onlara bir şey olsa, hesap vere-
meyiz çünkü. Bu yüzden bazı Afganları eğitmeye ça-
lışıyoruz ama asıl ihtiyacımız olan yetişmiş arkeolog-
lar. Dünya Bankası’nın desteğiyle arkeolog aranıyor 
ilanları yayınladık. Türk arkeologlar gelmek isterler-
se çok memnun oluruz.” diyor.

Afganistan’ın kültür mirasını bir turist olarak göre-
bilmek için bile, epey bir zamana ihtiyaç var. Fakat 
bu kültür mirasına bizim yaptığımız gibi şöyle bir 
göz atmak bile, bu kadim kültürün ne kadar zengin 
olduğunu fakat savaşlarla ve işgallerle nasıl da yok 
edildiğini anlamaya yetiyor. Bir de yaygın Afganis-
tan algısının ne kadar da yanlış olduğunu kavrama-
ya; Afganistan’ın aslında geçmişte hiç de fakir olma-
dığını, bilim ve sanat merkezi olduğunu görmeye. 
Bu “iliştirilmiş turistlik” gezisinden benim anladı-
ğımsa şu; dünyanın Afganistan’a çok ama çok borcu 
var. Zaten Joya da diyor ki “Hükümetlerinizin asker 
gönderdiği Afganistan’ın gerçekleri hakkında bilgi 
edinmeye devam edin. Mesela Rawa web sitesine ba-
kın.” Rawa’nın sıkı bir takipçisi olarak, ben de öne-
ririm. “Samimiyetle çalışan Afgan NGO’ları ile ile-
tişime geçin, ülkelerinizin Afgan politikası hakkın-
da eleştirel olun.” ve ekliyor: “Afganistan’ın önün-
de uzun bir yol var ama sizin de yardımınızla Afgan 
halkı o uzun yolu yürüyebilecek güçte.”
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Tuhaf bir söyleşi oldu. Tuhaf bir buluşma. “Siya-
set Sahnesinin” yankıları arasında birbirimizin se-
sini duymaya çalışarak gülümseyip durduk. 

Kiminle mi? Berlin’deki İzlanda Büyükelçiliği’nde, 
dünyanın ilk kadın cumhurbaşkanıyla buluştum. 
Feminist mücadelede yıllardır yer alan, bu konu-
da söz söyleme iddiasında olan bendenize, daha 
önce “Dünyanın ilk seçilmiş kadın cumhurbaş-
kanı kim?” diye sorsaydınız, dudağımı hafifçe ge-
rer ve başımı iki yana sallardım: “Vallahi bilmiyo-
rum. Kim?”

Almanya’daki yayıncım Anna Mandalka’dan öğ-
rendim.  Orlanda Yayınevi onun hayatını kitap-
laştırmış. Dünyanın ilk kadın cumhurbaşkanı-
nın… Vigdis’in. Adı mı yoksa soyadı mı, diye 
sordum. “Adı Vigdis, soyadı Finnbogadottir. Ama 
ona sadece Vigdis deniyor” diye yanıtladı Anna. 
Önce onun anlattıklarından, sonra yaptığım ön 
araştırmadan öğrendim ki 1930 doğumlu olan 

DÜNYANIN 
İLK KADIN 
CUMHURBAŞKANI 

İZLANDALI VİGDİS:

BENDEN SİZİ 
EMZİRMEMİ 
BEKLEMEYİN
Pınar Selek
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Vigdis, 1980’de İzlanda’da seçilmiş. Böylece dün-
yada ilk defa seçimle gelen kadın cumhurbaşkanı 
olmuş. Vigdis, kısa zamanda kendini öyle bir ka-
bul ettirmiş ki arka arkaya üç seçim kazanarak gö-
revini tam on iki yıl sürdürmüş. Cumhurbaşkan-
lığından sonra da enternasyonal siyasete kaymış. 
Örneğin UNESCO iyi niyet elçisi olmuş; dün-
yada yerli ve tehlike altındaki dillerin korunma-
sı için mücadele etmiş. Bir kaç detay çok önem-
li. Birincisi İzlanda’da seçme haklarını 1906 yılın-
da kazanmış olan kadınların 1975’te kitlesel ola-
rak katıldığı  “Kadın Grevi”nde Vigdis aktif ola-
rak yer almış. İkincisi, seçildiğinde şöyle bir açık-
lama yapmış: “Benden sizi emzirmemi bekleme-
yin. Devleti yönetmeye geldim.”

Neyse, hakkında yaptığım küçük araştırma beni 
heyecanlandırdı ve Anna aracılığıyla, büyükelçi-
likte bir randevu ayarladık. İki kadın yalnız ka-
lamadık ama. Büyükelçilik görevlisi yanımızda 
kalarak konuşmalarımıza kulak verdi hep. Renk-
siz ama parlak bir diplomasi ikliminde, onun ve 
İzlandalıların deneyimlerini konuşmaya çalıştık. 
Orada değil, başka yerde konuşsaydık, ne çıkar-

dı bilmiyorum ama Vigdis’in anlattıkları beni iyi 
bilmediğim bir adaya götürdü: İzlanda’ya. 

1980’de dünyanın ilk seçilmiş kadın cumhur-
başkanı oldunuz ve 12 yıl bu görevi sürdürdü-
nüz. Bir kadın olarak cumhurbaşkanlığı dene-
yimini nasıl tanımlarsınız?
Bunu kısacık tanımlamak çok zor. Belki bir ro-
man anlatabilir bu deneyimi. Roman şöyle baş-
layabilir: Bu olay benim gündemimde değildi. 
Böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmezdim. Ama 
İzlanda’nın böyle bir ihtiyacı vardı. En çok da ka-
dınlar, yönetimde somut olarak kendilerini gör-
mek istiyorlardı. Uzun bir mücadele sonunda ar-
tık tüm İzlandalılar bir kadın cumhurbaşkanı ta-
lep etmeye başlamışlardı. 1980 seçimlerinde, 
buna uygun birisi aranıyordu.

Somut olarak kim arıyordu? Ve neden ille de 
bir kadın cumhurbaşkanı isteniyordu?
İzlandalı kadınlar durumlarından hiç memnun 
değildi ve bir süredir bu memnuniyetsizliği açı-
ğa vuruyorlardı. Örneğin 1975 yılında büyük bir 
grev yapmışlardı...
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Siz de bu greve katıldınız...
Evet, ben de içindeydim. Ama aslını sorarsanız, 
bildiğiniz anlamda klasik bir grev değildi. Yani 
bir kavga havası yoktu. Toplumsal konsensüsle 
ilan edilmiş bir tatil günüydü.  Tüm gün de değil, 
bir öğleden sonra greviydi… 

Grevin talepleri nelerdi?
Aslında klasik bir grevden çok farklıydı eylemi-
miz. Çok uzlaşmacı bir üslupla örgütlendi mese-
la. Bir kadın tatili olarak. Tüm kadınlar, şeflerine 
gidip izin istedi. Ada meydanda düzenlenen et-
kinliğe katılmak için... Hepsi de izin aldılar. Ka-
dın yılıydı. O gün ulusal bayramdı ve kadınla-
ra adanmıştı. Şefler, yani beyler bu eylemi engel-
lemediler, hatta desteklediler. Tabii onlar destek-
lemeseydi yapılamaz mıydı? Yapılırdı. Bunun far-
kındaydılar. Akıllı oldukları için desteklediler.

Ama bu kadarcık bir iş bırakma bile kadınla-
rın tepkisini göstermeye yetmiş galiba. Hangi 
iş kollarında gerçekleşti grev?
Tüm iş kollarında yapıldı. Fabrikaları, devlet ku-
rumlarını, hizmet sektörlerini… Her şeyi terk etti 

kadınlar. O öğleden sonra, sadece erkekler çalış-
tı. Bir günün sonunda toplum tamamıyla felç ol-
muştu. Bu felç hali, adamızda kadının nasıl bü-
yük bir rol oynadığını, ne kadar önemli olduğu-
nu, herkese bir kez daha gösterdi. Ama açık bir 
gerçek daha vardı: Tüm toplumsal hayatın ye-
niden üretilmesinde bu kadar işlevli olan kadın,  
onun yönetilmesinde, kararların alınmasında son 
derece etkisizdi. Yaptığımız eylemle, bu büyük 
çelişki yeniden açığa çıktı. Hem eylemimiz hem 
ortaya koyduğumuz talepler ve tartışmalar, kısa 
zamanda tüm toplum tarafından açıkça anlaşıldı. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bu konu gün-
demdeydi. Neden sadece erkekler aday oluyordu? 
Onların karşısına çıkacak, cumhurbaşkanlığına 
talip olacak bir kadın bulunamaz mıydı? 

Ve hangi kadın sorusu soruldu...
Evet. İşte bu arayışla beni buldular. Dediğim gibi, 
bu teklif, benim için büyük bir süprizdi.  Önce 
kabul etmedim. Yapmak istediğim, hedeflediğim 
başka şeyler vardı. Bu nedenle, ikna edilmem bü-
yük bir zaman aldı. Ayrıca o dönemlerde, toplu-
mumuzda kadınların rolü konusundaki inanç-
lar henüz değişmemişti. Kadınların yönetici ola-
bileceğine inanılamıyordu. Kadınların yerinin ev 
olduğuna dair bakış açısı aşılmamıştı. Kadın ye-
rini bilmelidir,  deniyordu. Kadının çocukla-
ra, eve sahip çıkması, erkeğin ise çalışması ve yö-
netmesi gerektiğine inanılıyordu... Yani hâlâ çok 
muhafazakâr bir toplumdu. Üstelik diğer toplum-
larda durumun çok daha kötü olduğunu, İskan-
dinav ülkelerinde kadınların biraz daha kurtul-
muş olduğunu biliyordum ama buna rağmen biz 
de muhafazakârlığı aşamamıştık. Ben de açıkça-
sı, ilk başta bu muhafazakârlığın ortasına atılmak 
istemedim. Modelleri bozmaktan, kalıpları rahat-
sız etmekten çekindim. Ayrıca ilgilendiğim başka 
konular, yapmak istediğim başka şeyler vardı. So-
nunda ikna oldum ama. Ve kabul ettim. Bir ka-
dının cumhurbaşkanlığına da aday olmasının son 
derece doğal olduğunu göstermek istedim herke-
se. Şimdi bu size çok normal geliyor ama o zaman 
öyle değildi. İspatlamamız gerekiyordu. 

Seçildikten sonra çok önemli bir şey söylüyor-
sunuz adalılara. Ben sizi emzirmeye değil, yö-
netmeye adayım, diyorsunuz. Yani topluma an-
nelik rolü yapmayı reddediyorsunuz.

“1975 yılının 
bir öğleden sonrasında 
kadınlar genel greve çıktı. 
Grev, tüm iş kollarında 
yapıldı. Fabrikaları, 
devlet kurumlarını, 
hizmet sektörlerini… 
Her şeyi terk etti 
kadınlar. O öğleden 
sonra, sadece erkekler 
çalıştı. Bir günün 
sonunda toplum 
tamamıyla felç olmuştu.”
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Bunun gibi çok şey söyledim. Amacım önce ken-
dime, sonra diğer kadınlara ve topluma kadınların 
aday olmasının son derece normal olduğunu gös-
termekti. İşte doğal olan gerçekleşti ve ben çeşit-
li tesadüfler sonucu cumhurbaşkanlığına seçildim.

Söylediklerinizi kendinize ispatlayabildiniz mi? 
Evet, sadece kendime değil, başkalarına da ispat-
ladım. O yüzden tekrar tekrar seçildim. Çok bü-
yük bir çoğunluk,  görevimi sürdürmemi istedi 
yıllar boyunca. 

Evet, ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğiniz-
de bile yüzde doksan oy aldınız. Peki, sizin se-
çildiğiniz süreçte feminist hareket var mıydı 
İzlanda’da?
Tabii vardı, olmaz mı? Onların mücadelesi sonu-
cu ben cumhurbaşkanı oldum. 1975’te kadın gre-
vini ya da diyelim kadın tatilini feminist hareket 
örgütledi. Ve daha pek çok eylem… Adamızda 
kadınların büyük bir örgütlenmesi vardı. Çünkü 
kadınlar hiçbir şeyden memnun değillerdi. Sürek-
li itiraz ediyorlardı. Buna rağmen politik partiler 
kadınları dışlıyordu. Seçim listelerinde beşinci, 
altıncı sıradaydılar. Asla seçilemeyecek sıralarda, 
sadece erkekleri ileri itmek işlevini oynuyorlardı. 
Ama şimdi çok şey değişti. Meclisin yüzde kırk-
tan fazlasını kadarını kadınlar oluşturuyor artık.

Ya feminist hareket? O da devam ediyor mu? 
İzlanda’da, hâlâ bir toplumsal hareketten, ta-
lepleri olan feminist bir politik mücadeleden 
bahsedebilir miyiz?
Evet, çok şey değişti ama hâlâ İzlanda’da kadınlar 
erkeklerle aynı parayı alamıyorlar. Eşit işe eşit üc-
ret hakkı henüz kazanılamadı. 

Tüm iş alanlarda mı bu eşitsizlik?
Hayır, örneğin doktorlarda ücret cinsiyetlere göre 
değişmiyor. Ama emek yoğun işlerde,  ücret eşit-
liği sağlanamadı. 

O halde, feminist hareketin son dönemlerde 
gündeminin daha çok buna odaklandığını söy-
leyebilir miyiz?
Evet, gündemde bu var.  Ekonomik eşitsizlik ka-
bul edilmiyor ve aşılmaya çalışılıyor.

Ekonomik eşitsizlik yanında, feminist hareke-
tin öne çıkan başka talepleri var mı? Şiddet ya 
da patriyarkanın diğer ayrımcılıklarına, gele-
neklerine karşı?
Tabii İzlandalı kadınlar da dünyadaki hemsinle-
rinden çok farklı değiller. Ama daha önce söyle-
diğim gibi, İzlanda’nın avantajlı ortamı sayesin-
de, daha rahatlar. Fiziksel ve diğer şiddet biçim-
leri o kadar yaygın değil. Ama yine de her türlü 
ayrımcılık ve baskılar, hareket tarafından ciddi-
ye alınıyor. 

Siz cumhurbaşkanı seçilince, uluslararası an-
lamda hangi tepkileri aldınız? Örneğin femi-
nist hareketin tepkisi, dayanışması nasıl oldu?
Genelde çok olumlu tepkiler aldım. Aslında önce-
likle büyük bir şaşkınlıkla karşılandım. Tabii nega-
tif şeyler açıktan ortaya konmaz, resmi yazılmaz.

Feminist dayanışma oldu mu?
Genel olarak oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerine 
sürekli davet edildim, söyleşiler yaptım, kadınlar-
la bir araya geldim. Kadınların durumunu, dene-
yimlerini konuştuk. Tabii cumhurbaşkanı olarak 
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eskisi kadar rahat konuşamadım. Sıkıntılarımız-
dan çok gelişmeleri anlattım.

Sanat dünyasından siyasete geçtiniz. Uzun za-
mandır tiyatroda çalışmış olmak, politik haya-
tınızı nasıl etkiledi? Sanat sahnesinden politi-
ka sahnesine geçmek nasıl bir tecrübe? Bu de-
neyim, siyasetteki duvarları kaldırma ya da in-
celtme konusunda size yardımcı oldu mu?
Siyasetten önceki sanat deneyimim beni çok etki-
ledi... Etkilemekten de öte, beni şekillendirdi. Bil-
diğiniz gibi, kafalardaki duvarları yıkmak çok zor. 
Sanat bu konuda yararlı oluyor. Renkleriyle, şekil-
leriyle, sesiyle, açtığı yollarla... Bozuyor duvarla-
rı. Umarım bir gün yıkılmasına da yardımcı olur.

İzlanda tarihi aynı zamanda sömürgecilik, iş-
gal ve savaşlar tarihi... Bu, kadın erkek ilişki-
lerini nasıl etkiliyor? Sömürgecilik ve işgaller, 
tutuculuğu arttırdı mı mesela?
Biz kuzeyde küçücük bir adayız. Yani on üçün-
cü yüzyıldan beri varolan dışa kapalı bir toplu-
luk söz konusu olan. İşgaller ve sömürge ilişki-
leri, başka tutuculukları size de taşıyor. Uzun za-

man adamıza, dünyadaki genel muhafazakârlık 
hâkimdi. Kadın haklarından bahsetmek kimse-
nin aklına gelmiyordu.

1970’lere kadar sürdü mü bu sessizlik?
1968’li yıllara kadar sürdü, evet. 

Bildiğim kadarıyla, İzlanda LGBT hakları ko-
nusunda da oldukça ileri bir noktada. Örne-
ğin, gay ve lezbiyen evliliklerini ilk kabul eden 
ülke. Hatta ilk eşcinsel evliliği İzlanda’da ka-
dın başbakan Johanna Sigurdardottir yapmış. 
Peki, kadın başbakanını bile açıktan eşcinsel-
liğini kabul ettiği İzlanda’da, LBGT bireyleri-
nin yaşadıkları hiç bir ayrımcılık yok mu siz-
ce? Muhafazakârlığın tamamen aşıldığını söy-
leyebilir misiniz?
Ben toplumsal ilişkilerde de ayrımcılık olduğunu 
zannetmiyorum. Bu konuda çok erken uyanmış 
bir ülke İzlanda. Toplumda farklı cinsel yönelimle-
rin varlığı bence tamamen kabul edilmiş durumda. 

İzlanda aynı zamanda ordunun olmadığı ender 
ülkelerden biri...
Ne mutlu ki...

Siz zamanında adadaki Amerikan ordusunun 
varlığına karşı protesto eylemlerine katılmış 
bir kadın olarak, şimdi ordudan arınmış bir 
ülkede yaşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Ordu yokluğu militarist söylemi ve alışkanlık-
ları da ortadan kaldırıyor mu?
Bence evet. Bunu, birden bire, her yerde aynı bi-
çimde ortadan kaldıramazsınız. Büyük tartışma-
lara, büyük uzlaşma süreçlerine, sözleşmelere ih-
tiyaç var... Genellikle siyasal ve toplumsal ilişki-
ler güç aracılığıyla kuruluyor. Oysa birlikte yaşa-
mak, birbirine saygı duyarak birlikte yaşamak bir 
insan hakkıdır.

Hep güçlü bir orduyla birlikte yaşamaya alışan 
Türkiyelilere nasıl bir mesajınız var?
Bakın, hâlâ yaşıyoruz. Korkmayın, ordu olmayınca 
bir şey olmuyor. Savaş da yok, saldırı da...  Hayat-
tayız işte. Belki başka ülkeler için doğal sayılmaya-
bilir ama biz bunu çok rahat, çok doğal yaşıyoruz. 

Umarım tüm dünya böyle yaşayabilir.
Belki birgün gerçekleşir.

ENTERNASYONAL
BAKIŞLAR İÇİN 
DAVET

Bildiğim kadarıyla, İzlanda 
Üniversitesi’nde uluslararası 
araştırmacılara açılan bir program 
var. Feminist araştırmacıları davet 
ediyorsunuz…
Evet, yeni başladı. Gender 
araştırmaları bölümü, dünyadan 
kadın araştırmacıları çağırıyor ve 
üniversitede kadınlar hakkında 
çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları 
paylaşmaları için olanak sağlıyor. 
Yaşadığımız deneyimin farklı bakış 
açılarıyla yeniden ve yeniden analiz 
edilmesini istiyoruz.
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“Sonraki kuşaklara 
aktırılması gereken en son 
konu, zehirlerle ilgiliydi. En 
çok üzerinde durduğumuz 
yöntemse ilk başta dikkat 
çekmeyecek, masum ve 
faydalı ama bir o kadar da 
ölümcül olan adamotuydu. 
Besmeleyle çaputları açtım ve 
insan bedeni tasavvurunda 
köksü bitkiyi ellerimin 
arasına aldım.”
“Kankurutan”, bizi Türkçe 
edebiyatın pek az girdiği 
dehlizlere çağırıyor. “Şifa 
Bezirgânı” dükkânının 
bulunduğu dehlizlere. 
Zamanın yarıldığı, 
yarıklardan başka zamanların 
çıktığı, olayların birbirini 
bizim aklımıza göre değil, 
keyiflerine göre takip 
ettikleri…
Hande Ortaç, gündeliğin, 
sıradanın çok boyutluluğunu 
gösteriyor bize öyküleriyle 
tuttuğu aynada… 
Ürperiyoruz, aynanın 
arkasını hayal etmeye 
başlıyoruz…

Bir tür yardımcı kitap, 
“Edebiyattan Pek Anlamam”. 
Yazın tarihinin klasikleşmiş 
eserlerini esas alarak, 
okuru bu eserler üzerinde 
yeniden düşünmeye ve 
belki tekrar okumalara 
teşvik etmeyi amaçlayan 
bu inceleme metni, kimi 
eğlenceli edebiyat testleri de 
içeriyor. Homeros, Harry 
Potter, Dante, Faulkner… 
Anlayacağınız, epey geniş bir 
yelpaze!.. İlk okuduğunuz 
kitabı hatırlamak fena 
olmuyor, sinir olduklarınıza 
sinir olan başkalarının da 
olduğunu öğrenmek de 
öyle… 
Daha önce okuduğunuz, 
üzerinde düşündüğünüz, 
tartıştığınız eserler hakkında 
kim bilir nasıl anektodlar 
ve testler var diye merak 
ediyorsanız bile, ilgi çekici 
bir kitap.

Çocukluktan genç kızlığa 
geçiş aşamasında, bir yandan 
ayrı olan annesiyle babasının 
başkalarıyla kurdukları 
yeni hayatlarındaki, bir 
yandan dünyadaki kendi 
yerini sorgulayan Zeynep’le 
kendisine göre tanımlanamaz 
ama gerçek, büyüklerine 
göre hayal gücünün ürünü 
olan zamanın ve mekânın 
ötesindeki cisimsiz arkadaşı 
Scorpius’un hikâyesi… “Bir 
çocuğun arzusu her şeyi 
değiştirebilir” diyen bir 
arkadaş! Ergenliğin ne kadar 
zorlu bir dönem olduğunu 
bilenlere, bu dönemin 
nasıl büyük bir potansiyel 
taşıdığını da hatırlatıyor…
7 – 10 yaş aralığındaki 
çocuklar için önerilen 
kitap, hayal kurmayı ve 
sorgulamayı teşvik eden bir 
içerikle özgür düşüncenin 
önemini vurguluyor.

Kankurutan 
Hande Ortaç 
Ayizi Yayınevi
Fiyatı: 8 TL

Edebiyattan Pek Anlamam 
Kenneth C. Davis
Jenny Davis 
Çeviri: Taciser Ulaş Belge
NTV Yayınları 
Edebiyat Araştırması 
Fiyatı: 15 TL

Esrarengiz Arkadaşın 
Fısıldadıkları 
Filiz Özdem 
Yapı Kredi Yayınları 
Çocuk 
Fiyatı: 8 TL 

“Bildiğin Gibi Değil / 
‘90’larda Güneydoğu’da 
Çocuk Olmak”, araştırmacılar 
Rojin Canan Akın ve Funda 
Danışman’ın, çocukluğu 
‘90’lı yıllarda Gü-neydoğu’da 
geçmiş on dokuz gençle 
yaptıkları söyleşilerden 
oluşuyor. Sunuş yazısını 
Yıldırım Türker’in yazdığı 
kitap, çocuklukları ve ilk 
gençlik yılları yoğun bir 
şiddet ortamında geçen 
gençlerin anlatısı niteliğinde. 
‘Kışlaya benzeyen okullar’da 
okuyan, Türkçe bilmedikleri 
için öğretmenlerinden 
gerizekâlı muamelesi gören, 
ajanlık teklifi alan, aileleri 
kurşun yağmuruna tutulan 
ve kaybedilen, BM mülteci 
kampından bir oyun alanı 
yaratmaya çalışan bu 
gençlerin yaşam anlatıları, 
politik söylemlerle üzerleri 
örtülen kişisel yaşamlara 
tanıklık etme imkânını 
doğuruyor. 

Bildiğin Gibi Değil 
Rojin Canan Akın 
Funda Danışman 
Metis Yayınları 
İnceleme 
Fiyatı: 20 TL 
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Kürt Sorunu ve Devlet: 
Tedib ve Tenkil Politikaları 
1925-1947
Derleyen: Tuğba Yıldırım 
Tarih Vakfı Yayınları 
Politika – Türkiye 
Fiyatı: 18 TL.

“Taşlık”, Anita Sezginer’in 
ikinci şiir kitabı. Kitabın 
tanıtım metninden alıntıyla: 
“‘Baba’yla gelen’den 
öncesine çekilen dil, yaslı 
ve karanlık ‘bölgeler’den 
geçerek kıvrımlanıyor. 
Kaybedilen bir harf ve 
kısılan kelimelerle yaratılan 
büzüşme ile kayıpların 
şiddeti tekrar tekrar 
sahnelenip bir telafiye, en 
sonunda da bir şarkılamaya 
vardırılıyor. Ve burası ancak 
buzul bir rahatlama. Yasın 
taşıdığı şiddetin, dile belli 
bir basınç uygulamadan 
ifade edilemeyeceğinin 
deneyimlenmesi ‘Taşlık’. 
Bireysel, toplumsal şiddete 
ve ‘kaybın gözü’ne atılmış 
ağıtımsı bir çığlık…” 
 Şairin Cin Ayşe isimli 
fanzini çıkardığını da 
hatırlatalım…

Jale Sancak, on iki kişiyle 
yaptığı söyleşileri bir araya 
getirip, soruyor: “Dünya nasıl 
bir yer?” On iki genç insan, on 
iki farklı bakış açışı. Sancak, 
“Birer genç insan olarak 
onların hayata, geleceğe nasıl 
baktıklarını, beklentilerini, 
umutlarını, umutsuzluklarını, 
gençliklerini nasıl 
yaşadıklarını görebilmek 
için gerçekleştirdim 
kitapta yer alan söyleşileri,” 
diyor. “Çok sesliliği, farklı 
düşünce biçimlerini bir 
arada aktarabilmek için 
aynı biçimde yaşayan ya da 
düşünenleri değil, sosyo-
kültürel ve sosyo-ekonomik 
anlamda birbirlerine 
benzemeyenleri özellikle 
seçtim. Biri solcuydu, diğeri 
sağcı. Bir diğeri ise apolitik. 
Aile içi şiddete maruz kalmış 
olanıyla yetimhanede kalanı, 
uyuşturucu bağımlısıyla 
uyuşturucu karşıtı, modern 
görüşlüyle gelenekçi olanı 
bu kitapta bir araya geldiler. 
Kiminin neşesini hiçbir şey 
bozamazdı. Genç olmanın 
yanı sıra bir ortak noktaları 
da gençlik çağının salt 
mutlulukla, eğlenceyle 
yaşanmadığı düşüncesiydi. 
Hiçbiri sorunsuz değildi.” 

İki yüzyıldır süren 
araştırmalara rağmen, 
insan zihni konusundaki 
en temel sorulara cevap 
veremiyoruz. Sinirbilimin 
Sherlock Holmes’u V. S. 
Ramachandran’ın bu kitabı, 
birçok nöroloji hastasının 
gerçek yaşam öykülerinden 
oluşuyor. Ramachandran; 
hayalet uzuvlar, beden 
imgesi ve benliğin aldatıcı 
doğasına dair bulgularından 
bahsettiği bu kitabının her 
bölümünde okuru şaşırtıyor 
ve birbirinden ilginç vakalar 
üzerinden insan doğası ve 
zihninin bizden sakladığı 
bazı yönlerini aydınlatıyor. 
Kendini anlamak için adeta 
‘mücadele eden’ beyne dair… 

Necmeddin Sahir Sılan Arşivi 
yayın dizisinin bu kitabında, 
Kürt sorunuyla ilgili devlete 
sunulan raporlardan NSS 
Fonu’nda bulunan ve 1925 ile 
1947 yılları arasında yazılmış 
olan on iki tanesin derlenmiş. 
Bir araya getirilen on iki 
belgenin yazarları arasında 
dönemin siyasetçi, bürokrat 
ve askerlerinden Mustafa 
Abdülhalik Renda, Tahsin 
Uzer, Dr. Şükrü Mehmet 
Sekban, Ragıp Gümüşpala, 
Abdullah Alptoğan, Kadri 
Kemal Kop gibi isimler 
bulunuyor.
Kitapta yer alan raporların 
ortak özelliği, devletin 
Kürt sorununa ilişkin tek 
tipleştirici yaklaşımını gözler 
önüne sermeleri. 

Taşlık 
Anita Sezginer 
Yasak Meyve Yayınları 
Şiir 
Fiyatı: 10 TL

Burada Mutlu Değilim: 
Gençler Bildiğiniz 
Gibi Değil 
Jale Sancak 
Kırmızı Kedi Yayınları 
Sosyal Psikoloji / Söyleşi
Fiyatı: 11 TL

Beyindeki Hayaletler 
V. S. Ramachandran 
Sandra Blackeslee
Çeviri: Levent Öztürk 
Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları
Bilim 
Fiyatı: 35 TL
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Önce tefrika olarak okuyuculara sunulan Keyif Evi, 
1905’te basıldığında talihsiz Bayan Bart’ın felaketler-
le dolu öyküsü ilk üç ayda 140 bin kopya satarak ya-
zarı Edith Wharton’u geniş kitlelere duyurmuş, Yaz 
Bitince, İki Kız Kardeş, Ethan Frome ve Pulitzer ede-
biyat ödüllü Masumiyet Çağı gibi romanları barın-
dıran bir yazarlık yaşamının müjdecisi olmuştur. 
Lily Bart’ın 1890’larda New York yüksek sosyetesin-
de kendine yer bulma çabalarını anlatan Keyif Evi, 
kökleri İngiliz edebiyatında aranan ‘adab-ı muaşeret 
romanı’nın (novel of manners) bir örneği olarak gös-
terilir. Jane Austen’in eserlerinin en bilinen örnekle-
rini oluşturduğu bu tür, belli bir zümrenin yaşayışını, 
değer yargılarını tasvir ederken, bireylerin arzuları 
ile üyesi oldukları cemiyetin sosyal ilkelerinin çatış-
ması üzerinden ilerler. Hikâyenin kahramanı çoğun-
lukla bir kadındır ve yer edinme çabaları da genel-
likle iki şekilde nihayete erer: Varlıklı biri ile evlen-
mek ya da ölmek. Keyif Evi’nde de Lily Bart ile, iste-
diği lüks yaşama ulaşmak için varlıklı biri ile evlen-
mek gerektiğinin bilincindeyken ve bunu gerçekleş-
tirmek için uygun damat adayları avındayken tanışı-
rız. Bütün izlek Lily’nin bu yolda karşılaştığı zorluk-
lar, değişen planlar, yeni stratejiler üzerinden ilerler.  

Peki, bu tarz bir hikâye -başkasının trajedisine şahit 
olmanın yarattığı arınmanın (katarsis) çekiciliği ha-
ricinde- modern okuyucuya ne sunabilir? Keyif Evi 
neden bir yüzyıl sonra bile Batı edebiyatının en na-
dide eserlerinden sayılıyor? Barındırdığı romantik 
öğeler ve kendisi de New York sosyetesinde büyümüş 
Wharton’un ayrıntılı dönem tasvirleri adab-ı muaşa-
ret romanının alametleri ile örtüşürken, Wharton’un 
çizdiği tablodaki sert gerçekçilik, fikirlerinden ha-
berdar olduğu Darwin’in güçlülerin hayatını sürdü-
rebilmesi ilkesinin kanlı canlı örneklemeleri, anlattı-
ğı zümrenin değerlerinin sıkı bir eleştirisini yapması, 
maddi güce erişimdeki cinsiyet temelli dengesizlik-
lerin genişçe vurgulanması, kitabı türün ötesine ta-
şıyor. Wharton’un tüm bunları anlatmada kurduğu 
bol katmanlı hikâye örgüsü ve bunun imkân tanıdığı 
farklı okumalar ile kendi yazarlık deneyiminden bes-
lediği, bir kadının kendi hikâyesini anlatabiliyor ol-
masının zorunluluğunun altını çizmesi Keyif Evi’ni 
meydan okuyan bir metne çeviriyor.

“Bizim Bildiğimiz Lily”
Lily Bart’ı ilk olarak Lawrence Selden aracılığıyla 
görür ve tanırız. Kitabın açılışını ve kapanışını ya-
pan avukat Bay Selden, bir ikindi telaşında tren is-

LILY BART
ÖLÜMSÜZDÜR!

Tennur Baş

“Bir kadın kendi hikâyesini anlatmayı 
beceremezse, boş kalan ifade alanının 
çevredekiler ve hatta en yakından 
tanıma iddiasındakiler tarafından 
başka anlatılarla doldurulabileceğini 
gösterirken, Edith Wharton, Keyif 
Evi’nde birden fazla anlatıyı içeren bir 
yapı kurarak, yaşananı ve görüleni bir 
arada vererek, aradaki boşlukları ve 
varolan sessizlikleri doldurmak için 
bizleri aktif bir okumaya 
davet etmektedir.”
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tasyonunda Lily’e rastladığında şaşırır. Genç adam, 
bir yandan yörüngesinin çok uzağında olan Lily’nin 
güzelliğini izlemekten her zaman hoşnut olduğunu 
kendi kendine itiraf ederken diğer yandan kadının 
hareketlerindeki gizli motivasyonları çözme oyunu-
na girişir. Selden’a göre Bayan Bart her zaman önce-
den belirlenmiş bir plan dâhilinde hareket eder, ted-
biri de cüreti de planlıdır. Evlilik kariyerine kendini 
adamış genç kadının rotası üzerinde olmayan ken-
disiyle vakit geçirmeyi istemesinin şaşkınlığı ve key-
fi içerisindedir Selden. Bir sonraki treni bekleyen 
Lily ile, Selden’ın dairesinde içtikleri çay süresince 
sohbet ederler. Lily “Kendine ait böyle bir yere sa-
hip olmak ne kadar güzel! Kadın olmaksa ne büyük 
felaket!” (11) der Selden’in küçük dairesindeki eski-
miş koltuğa kendini bırakırken. Selden, böyle yaşa-
yan genç kadınlar olduğunu belirtince, bunun an-
cak lüksten uzak bir hayatla mümkün olabileceği ce-
vabını alır. Lily önce iflas eden babası, peşinden de 
annesini kaybettikten sonra, eli sıkı halasının yanı-
na taşınmış ve çocukluğundan beri alışık olduğu re-
fah dolu hayata ancak zengin bir koca ile ulaşabilece-
ğini düşünmektedir. Selden’a göre “Lily’nin kendisini 
üreten uygarlığın kurbanı olduğu o kadar aşikârdı ki, 
bileziğinin halkaları onu kaderine zincirleyen bir ke-
lepçeye benziyordu.” (12) Lily, Selden’in mesafeli ol-
duğu ama büsbütün uzak durmadığı New York sos-
yetesinin aralıksız davetleri ve buluşmalarının değiş-
mez yüzlerindendir. Ailesinden kalan küçük geliri ya 
da halasının düzensiz yardımları ne ağırlandığı uzun 
davetler haricinde bir yaşam alanı bırakmakta ne de 
bu ortamlarda kabul görmesinin devamı için gere-
ken giyim kuşama yetmektedir. Zengin dostlarının 
arada eski kıyafetlerini hediye ettikleri Lily evlenme-
lidir çünkü erkeklerin kıyafetleri eskimiş olsa da ka-
bul görür ama “Bir kadın kendisi için olduğu kadar 
kıyafeti için de davet edilir. Kıyafet arka plandır, çer-
çevedir: Başarıyı o sağlamaz ama başarının bir par-
çasıdır. Kir pas içindeki bir kadını kim ister? Ölene 
kadar güzel ve iyi olmamız istenir, bunu tek başımı-
za beceremiyorsak biriyle ortaklığa girmemiz gerek.” 
(17) Lily’nin evlenmesi gerektiğini sadece kendi de 
düşünmemektedir. En iyi kadın arkadaşları da çok 
uzun süredir ortalıkta dolaştığını ve artık evlenmesi 
gerektiğini söylemektedirler. 

Şimdi 29 yaşında, hâlâ güzelliğinden kaybetmemiş-
ken ve “güzelliğin sadece fethetmenin hammadde-
si olduğunu, onu başarıya dönüştürmek için başka 
ustalıkların olduğunu” (41) keşfetmiş bir noktaday-

ken amacına daha yakındır. Güzelliği, dul annesiyle 
baş başa kaldıkları dönemde annesi için ellerinde ka-
lan son değerdir, “yaşamlarını etrafında kuracakları 
çekirdekti(r)”. (41) Sonra annesi de ölür. Kızına son 
öğüdü, sefillikten uzak dur olur. “Sana bulaşmasına 
ve seni yenmesine izin verme. Bir yolunu bulup kur-
tul ondan, gençsin, becerebilirsin”. (43)

Lily, Trenor’ların evindeki davette, en kuvvetli da-
mat adayı utangaç zengin Percy Gryce’i fethetme ça-
lışmalarına girişir. Evlenilmek için ne kadar uygun 
bir gelin adayı olduğunu göstermek ve “Bay Gryce’a 
boyun eğdirme olayına son fırça darbesini” (62) vur-
mak için organize ettiği pazar ayinine gitmek için er-
kenden kalkar giyinir, ama kendisini bekleyen, yeri-
ne diğer konuklarla dolan at arabasının kiliseye gidi-
şini pencereden izler.

Diğer Lily
Lily’nin aklı önceki gün davete katılan Lawrence 
Selden’dadır.  Acaba kendisi için mi yoksa daha önce 
bir ilişki yaşadıklarına dair söylentilerin çıktığı Bert-
ha Dorset için mi gelmiştir? Bay Gryce’i ayin sonra-
sı yakalamak için çıktığı, ayağını sürüyerekten, mola 
vererekten çizdiği rotasında Bay Selden’in ona ye-
tişmesini ummaktadır ve genç adam gelir. Kısa çay 
sohbetlerinden sonraki bu ikinci buluşma, Lily için 
başkalarıyla paylaşamadığı zihinsel pratiklerin açığa 
çıktığı ve daha çok Lily’nin yaşamının ve çevresinde-
kilerin Selden’ın bakış açısından bir değerlendirme-
si üzerinden ilerler. Selden başarıyı, Lily’nin aksine 
hayattan yararlanmak olarak değil, kişisel özgürlüğe 
erişmek olarak tanımlar.

“Özgürlük mü? Dertlerden uzak olmak mı?”
“Her şeyden... Paradan, yoksulluktan, huzurdan ve 
ürküden, bütün maddi olaylardan. Bir tür ruh cum-
huriyetine sahip olmaktır... Ben buna başarı derim.”
Hevesle, ateşle öne eğildi Lily. “Biliyorum, biliyo-
rum, tuhaf; ama bugün öyle hissediyorum.”
Her zamanki tatlı ifadesiyle baktı kızın gözlerine. 
“Nadiren mi hissedersiniz böyle?”
Adamın bakışları altında Lily’nin yanakları hafif-
çe kızardı. “Çok alçak olduğumu düşünüyorsu-
nuz, değil mi? Ama belki de başka seçeneğim ol-
mamasındandır. Yani bana ruh cumhuriyetinden 
söz edecek kimsem yoktu.” (78)

Selden’ın ‘ruh cumhuriyeti’ ile anlattığı, Lily’nin ger-
çekleştirmeye kesin kararlı olduğu kutsal amaçları-
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nı gerçekleştirebilmesinin aracı olan zengin damat 
adaylarını tam elde etmek üzereyken üzerine çöken 
ataletin sebebi olabilir mi? Gryce ile kilisede yaşana-
cak o ‘son fırça darbesi’nin önüne Lily’e istediği haya-
tı sunacak kadar zengin bile olmayan ve evlenmeye 
niyeti olmadığını dile getiren Selden’la vakit geçirme 
arzusunun geçmesi, sosyeteye takdiminden şu ana 
kadarki, hayat kurtarıcı bir evlilik yapmaya odaklan-
mış 11 yılın nasıl geçtiğine dair ipuçları barındırı-
yor olabilir mi? Lily’nin dostlarından Bayan Carrie 
Fisher’ın aktardığına göre, Lily, eskiden bir prensle 
evlenme hazırlıkları içindeyken, prensin üvey oğlu 
ile flörtleşmeye girişir, evlilik bozulur: “Lily hep böy-
ledir. Toprağı hazırlamak ve tohumları ekmek için 
köle gibi çalışır, ama hasadı kaldırma günü gelince 
ya uyuyakalır ya da pikniğe gider.” (209) Ona göre, 
Lily ya havaidir ya da elde etmeye çalıştıklarından 
gerçekten nefret etmektedir. 

Lily, bir parçası olmak için çok çaba harcadığı yaşa-
ma ve bu yaşamın yerlilerine Selden’in gözüyle bak-
tığında bir tutsak olduğunun ayırdına varır:

Kapısı üzerine kapanırken, kafesin dışındaki dün-
ya ne kadar da çekici görünüyordu Lily’ye. Aslın-
da kapının asla çarpılmadığını biliyordu; hep açık-
tı o, ama tutsakların çoğu şişenin içindeki sinekler 
gibiydiler, bir kere içeri girdiler mi bir daha asla 
özgürlüğe kavuşamazlardı. Selden’ın farkı, şişeden 
çıkış yolunu hiç unutmamış olmasıydı. (64)

Hikâye Anlatıcılar
Lily kendini özgür ruhlu Selden’dan dinlerken, bu ya-
kınlaşmayı kıskanan Bayan Dorset, diğer damat ada-
yına Lily ile ilgili çok önemli olmayan ama anlattıkça 
ağırlaşan birkaç küçük dedikodu anlatır. Bu girişim, 
Gryce’in apar topar ilk trenle uzaklaşmasına sebep 
olur. Evine dönmekte olan Selden’ın da aynı trende 
olmasını, hem hayat kurtarma planının hem de plana 
başkaldırma sebebinin aynı trenle kendisinden uzak-
laşmasını Lily kaderin bir cilvesi olarak görür.

Lily’nin etrafını saran dedikodular bununla sınır-
lı kalmaz, hikâye ilerledikçe, Lily’nin yaptığı hata-
lar çevresindekiler tarafından başka şekillerde anla-
tılır. Bertha Dorset’in kendi kaçamağını örtmek için 
Lily’nin kocasıyla bir ilişkide olduğunu ima etmesi 
dışlanmasına sebep olurken, silik kuzeninin kuyruk 
acısıyla Lily’nin hamisi halasına ortada dönen dedi-
koduları yetiştirmesi, borçlarını ödemek için son ka-

pısının kapanmasına sebep olur. Fısıldanan hikâyeler, 
Lily’nin sosyal ve ekonomik gücünü yok eder. Lily, 
etrafındaki olayların kendisine getireceklerini oku-
makta olduğu gibi kendi hikâyesini anlatmakta da 
başarısızdır. Kimseye kendi cephesini anlatamaz. 

Lily’in herkesin bilmediği yüzünü gören ve gördük-
lerini bizimle paylaşan Selden, evlenme teklifi edece-
ğini bildiğimiz buluşmalarına gelmez. Selden, dedi-
kodulardan ziyade kendi tanıdığı Lily’e inancını, şa-
hit olduğu bir sahne sonrası kaybeder: Lily, evli bir 
erkek olan Gus Trenor’un evinden çıkmaktadır. Sel-
den, Trenor’un karısının evde olmadığını bilmekte-
dir ve Lily’nin adama borcu olduğunu duymuştur. 
Görüneni ve söylenenleri birleştiren Selden tehlikeli 
bir kazadan kurtulan bir yolcu gibi uzaklaşır. Whar-
ton bu sahnenin arka planını bizimle paylaşır. Lily 
ekonomik durumunu düzeltmek için Gus’tan yatı-
rım tüyoları alma peşindeyken, adamın borsada ka-
zandığını söyleyerek getirdiği paraların aslında Gus 
tarafından kendisine verilmiş olduğunu çok geç fark 
eder. Lily, aldatılarak çağırıldığı bu görüşmede, öde-
diklerinin karşılığını bekleyen adamın fiziksel saldı-
rısından zor kurtulur. Evden çıkarken Selden tara-
fından görüldüğünden haberi yoktur, açıklamasına 
fırsat verilmemiştir. Bütün olanları buluştuklarında 
Selden’a anlatacağını ve her şeyin düzeleceğine ina-
nırken Selden ortalıklarda görülmez.

Wharton kitabın başından beri Lily’i tanıtma görevi-
ni verdiği Selden’ın anlatısının altını boşaltır. Selden, 
Lily’nin evlilik kariyerine kendini adadığını söyler-
ken, bunu planlamadaki ustalığından dolayı ona me-
safeli yaklaşırken, hiç güvenmediği insanların onun 
hakkında söylediklerini Lily’nin hikâyesini duymaya 
ihtiyaç görmeden kabul ederken de yanılmıştır. Bir 
sonraki karşılaşmaları, kendi çevresinden dışlanmış 
ve parası kalmamış, Trenor’a borcunu ödeyememe-
nin ağırlığı altında kıvranan Lily’nin başka bir çev-
rede kendine yer ve iş bulmaya çalıştığı bir zama-
na denk gelir. Sekreterliğini yaptığı bu yeni insanla-
rın güvenilir olmadığını söylemek ve Lily’i olası yeni 
bir skandalın gerçekleşmesinden önce uyarmak için 
gelmiştir. Lily, Selden’ın sözünü dinler ve oradan ay-
rılır. Gelirinin karşılayabileceği otellerde sürdürdü-
ğü bir yaşama başlamıştır. Geliri azaldıkça, tuttuğu 
odaların metrekareleri küçülür. Selden, okuyucunun 
hikâyenin başından beri şahit olduğu ekonomik ça-
resizliği bir türlü göremez. Lily bu yüzden evlenmek 
istemektedir, Gus’ın yatırım hikâyesine aldanmış-
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tır, güvenilir olmayan insanların yanında çalışmıştır. 
Selden’ın, Lily’nin hayatına her müdahalesi kendisi-
ne göre bir dosta yardım eli uzatmaktır. Bu potansi-
yel kurtarıcı hikâyeye her girişinin yeni bir kriz dö-
nemini başlattığının farkında değildir, keyifli kır ge-
zilerinden dönerken aynı trende Lily’nin damat ada-
yının da kendisinden kaynaklanan sebeplerle genç 
kadından uzaklaştığını görmediği gibi. 

Wharton’un Keyif Evi’ni yazdığı yeni başlayan bir 
yüzyılın ilk yılları, Amerikan toplumunda kadınların 
yeri üzerine tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemdir. 
Yine bu yıllar Wharton’un, profesyonelleşmeye baş-
lamış bir endüstride yer edinmeye çalışan bir kadın 
yazarın kendi dilini kurmaya çalışmasının zorluğu 
ve zorunluluğunu fark ettiği bir dönem olarak da gö-
rülebilir. Lily’nin etrafındaki hikâyeleri okumaktaki 
ve kendi hikâyesini yazmaktaki başarısızlığının fela-
ketine sebep olduğunu anlatırken Wharton, benzer 
vahşilikte bir endüstrinin içinde yer almaktan duy-
duğu endişeden besleniyor gibidir. Dilini kurmakta 
başarısız olursan yok olur gidersin. 

Bir kadın kendi hikâyesini anlatmayı beceremezse, 
boş kalan ifade alanının çevredekiler ve hatta en ya-
kından tanıma iddiasındakiler tarafından başka an-
latılarla doldurulabileceğini gösterirken, Wharton, 
Keyif Evi’nde birden fazla anlatıyı içeren bir yapı ku-
rarak, yaşananı ve görüleni bir arada vererek, arada-
ki boşlukları ve varolan sessizlikleri doldurmak için 
bizleri aktif bir okumaya davet etmektedir. Bu de-
neyim okuyucunun duyduğu hikâyelere yaklaşımı-
nı etkileyecek ve belki de bu birçok başka hikâyenin 
altında ezilmiş Bayan Bart’ların sesini duymasının 
önünü açacaktır. 

Her Şeyi Açıklayan O Kelime 
Sosyeteye de ruh cumhuriyetine de kabul edil-
memiş Lily, daha önce müşterisi olduğu bir şapka 
dükkânında eski dostlarının şapkalarına pul diker-
ken bulur kendini. Eli işe yatkın değildir. Neredey-
se hikâyenin başından beri elinde olan mektuplar ha-
tırlatılır Lily’e. Dışlanmasına sebep olan olaylardan 
çoğunun aktörü Bertha Dorset’in Bay Selden’a yaz-
dığı ve ortaya çıktıklarında intikamını almanın yanı 
sıra kendi çevresine dönebilmesinin yolunu sağlaya-
cak mektuplar. Önünde iki ihtimal vardır: Bertha’nın 
kocasına bunları verdiğinde, kendisine hayran bu 
adamla ya da Bertha’yı bu mektuplarla tehdit edip 
eski konumuna dönmeyi becerdiğinde kendisini bek-

leyen Bay Rosedale ile evlenebilecektir. Borsa zengini 
Simon Rosedale başından beri Lily’i sevmektedir, di-
ğerlerinin aksine lafı dolandırmadan maddi gücünü 
sosyal güce çevirecek bir eşe ihtiyaç duyduğunu söy-
ler. Lily mektupları kullanmalıdır. Rosedale, Selden’ın 
Lily’de olduğunu söylediği plan yapma ve uygulama 
ile rasyonel yaklaşımın vücut bulmasıdır. Selden’ın 
bu temel yanılgısı, Lily’nin neredeyse başından beri 
kaçındığı takası gerçekleştirmek amacıyla yola çık-
ması ama onun yerine kendini Selden’ın evinde bul-
masıyla bir kere daha örneklenmiş olur. Bu son karşı-
laşmaları Lily’nin olduğu insan için özür dilemeleriy-
le doludur. Lily, Selden’ın anlattığı Lily’e inanmıştır ve 
öyle biri olduğu için çok üzgündür. Mektupları gizli-
ce Selden’ın şöminesindeki alevlere bırakır.

Lily, otel odasına döndüğünde, uykusuz gecelerine 
bir süredir eşlik eden kloral’ın dozunu artırmasının 
etkisiyle gördüğü hayallerin arasında dilinin ucuna 
gelen bir kelime ile aydınlanır. Selden ile “araların-
daki hayatı belirgin kılacak bir kelime bulmuştu. O 
kelimeyi tekrarlamaya çalıştı, ama düşüncenin kıyı-
sında müphem ve ışıklı bir halde duruyordu o; uya-
nınca kelimeyi hatırlayamamaktan korktu Lily; ha-
tırlayabilse ve Selden’e söyleyebilse her şeyin daha iyi 
olabileceğini hissetti.” (358) Her şeyi daha iyi yapa-
cak o kelime, hayatıyla birlikte son uykusuna gömü-
lür gider.

Selden da Lily’e söylemesi gereken kelimeyi bul-
muştu. Akşamki görüşmelerinde söyleyememişti 
ama şimdi hazırdı, zaten “alacakaranlıkta değil, sa-
bah söylenecek bir kelimeydi o.” (359) Selden’ın geç 
kaldığını fark ettiğinde hissettiği derin keder içinde 
bile Lily’nin eşyalarının içinde gezinirken Lily hak-
kında anlatılan dedikoduların izini sürdüğünü görü-
rüz. Lily’nin cansız bedeninin yanı başında yapılan 
bu araştırma Selden’ın, eleştirdiği cemiyetin sözleri-
nin ve değerlerinin yer aldığı çemberin dışında ol-
madığını gösterir. Farklılığı sadece söylemdir. Ken-
disinin ürettiği, Lily’nin de inandığı.

“Selden yatağın yanına çömeldi, Lily’ye eğildi, 
birlikte geçirdikleri son anı son damlasına kadar 
emdi; o sessizlikte, her şeyi açıklayan o kelime iki-
sinin arasında söylendi.” (365)

Selden ve Lily’nin buldukları ‘o kelime’nin aynı ol-
madığına emin olaraktan mırıldanıyorum: Lily Bart 
ölümsüzdür!
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Kızıl Feministler’i ikili bir çabanın ürünü olduğu-
nu düşünerek okumaya başladım. Birincisi kadın-
ların kendi tarihini anlatmasının önemi ve bu tari-
hin görünür kılma çabasının politik anlamı; diğe-
ri o dönem neler olup bitmişti üzerine yeniden dü-
şünmek. Belki konuşmaya bu iki çabanın üst üste 
binmesinden başlayabiliriz.
Türkiye’de ‘80’li yılların ikinci yarısında feminist ha-
reket yükselirken kadınlar hakkında ne söylendiy-
se, ne yapıldıysa ilk kez biz söyledik, biz yaptık ya-
nılgısına düştüler.  Kendilerinden önce, ‘70’li yıllar-
daki kadın hareketini reddettiler, yok saydılar. Biraz 
da Marksist kadın hareketiyle aralarındaki farkı net-
leştirmek için olsa gerek çubuğu büktüler. Hâlbuki 
‘80’lerde yükselen feminist hareketin önde gelenle-
rin çoğunluğu Marksist  / devrimci / sosyalist köken-
li kadınlardı. “Kadın hareketi bizden başlar” hatasına 
düşmemek gerekir. Kendinden öncekini bilmemek, 
reddetmek, yok saymak, ihmal etmek kadınların ka-
dınlara yaptığı bir sansür haline geliyor. Biz İKD’liler 
de kendimizden önceki kadın hareketini bilmezdik. 
19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında İstanbul’da yayım-
lanan kadın dergilerinde tartışılan konuları; Halide 
Edip’in Handan adlı romanında feminizmden söz et-
tiğini gördüğümde hayret ve hayranlıkla karşılamış-
tım. Hâlbuki 19. yüzyıl sonunda, 20. yüzyıl başın-
da, elbette çok elit bir azınlığa mensup olan kadınlar, 
pek çok şeyin farkındaymış. Dolayısıyla kadın hare-
ketinin tarihsel gelişimini bilmek, incelemek gerek. 
Her hareketin oluşumuna iç ve dış faktörler etki ya-
pıyor, hareketin taktik ve stratejisini, gündemini, ta-
leplerini belirliyor. Cumhuriyet sonrasında ise, ka-
dınlarla ilgili yasaların hazırlanmasında o zamanki 
kadın cemiyetlerinin çok büyük etkisi var. 1935’ten 
sonra tüm diğer örgütler gibi bunlar da yok edilince 
uzun bir sessizlik dönemi geliyor. Sonra ‘yardımse-
verlik’ çerçevesinde kadın dernekleri kuruluyor, yine 
burjuva kadınların elinde. ‘60’lı yılların ikinci yarı-
sında Türkiye İşçi Partisi’nin, öğrenci hareketinin 
yükselmesiyle birlikte işçi - emekçi kadınların ta-
lepleri yükselmeye başlıyor. Devrimci Kadınlar Der-
neği kuruluyor, ancak tam 12 Mart’a denk düşüyor. 
‘70’li yılların ikinci yarısında Türkiye’deki tüm çalı-
şan kesimler örgütleniyor ve pek çok politik parti ve 
hareket yükseliyor. 12 Mart darbesi öncesinde solda 
politize olan kadınların başını çektiği, adında ileri-
ci, emekçi, devrimci gibi sözcükler olan kadın örgüt-
leri kuruluyor. İlk kurulan İKD kadınlara ulaşmada 
o kadar başarılı oluyor ki, diğer bütün fraksiyonlar 
kendi kadın örgütünü kurmaya yöneliyor. 

“KADIN 
HAREKETİ 
BİZDEN BAŞLAR 
HATASINA 
DÜŞMEMEK 
GEREKİR”…
EMEL AKAL 

İLE SÖYLEŞİ

İlkay Kara

“Dünün sosyalist kadınları bugün 
feminist oldular, İKD’lisi de feminist 
oldu, Kurtuluşçusu da feminist oldu 
ama en önde gidenleri feminist 
oldular, bu tür kadın örgütlerinin 
tabanlarındaki üyelerin ne kadarı 
feminist oldu bilmiyoruz. Feminizm 
İKD’nin ulaştığı tabana ulaşamadı ve 
bence bunun sebebi örgütlenmenin 
reddedilmesidir ama bu çok derin 
bir tartışma konusu. Bugün örneğin 
kadına yönelik şiddete karşı yığınsal 
bir hareket yaratılmalıdır ama 
örgütlü bir hareket olmadığı için bu 
gerçekleştirilemiyor.” 
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Bu kadın örgütlerinin tam olarak bağımsız oldu-
ğunu söyleyebilir miyiz?  
Bağımsızlıktan kastım, ayrı kadın örgütlerinin ku-
rulması. Yoksa elbette ideolojik olarak da, örgütsel 
olarak da bağımsızlıktan söz edilemez. Örneğin TİP 
ayrı kadın örgütünü reddetmiştir. İKD’nin kurulu-
şunda TİP ve TKP’liler yan yana gelip ortaklaşa bir 
kadın örgütü kuracakken TİP’liler ayrıldılar ve son-
rasında da kadınların ayrı örgütlenmesini reddetti-
ler. Ama ayrı bir kadın örgütünün, örneğin İKD’nin 
varlığı, kadınlara olağanüstü bağımsızlık sağlıyor. 
Zaten erkeklerin kadınların kurtuluşu, talepleri, na-
sıl örgütleneceği vb. gibi konularda ne fikri var, ne de 
emek sarf etmeye niyeti var. Ne zaman kadın hareket 
yükselip ivme kazanıyor, o zaman partiden parmak 
sallamalar başlıyor… 

Kitabı okurken ‘feminizmden korkmak’ lafının al-
tını çizmiştim. Aslında çok fazla bilinmeyen bir 
şeyden korkuluyor, ikinci dalga feminizmin za-
mandaş tartışmalarından haberdar olunmadan 
‘burjuva kadın hareketi’ lafı düzeyinde biliniyor 
ve tutum geliştiriliyor.
İkinci dalga feminizmi hiç bilmiyorduk. İKD döne-
minde sadece İKD’liler değil tüm solcu kadınlar, ka-
dınlar için teşkilat kuran kadınlar, hepsi feminizm de-
yince İngiltere’deki, Fransa’daki ilk Sufrajet hareketle, 
sütyen yakmalarla, erkek düşmanlığıyla özdeşleştiri-
yordu. Patriarka’nın p’sini bilmiyorduk biz, erkek ege-
menliği kavramını filan 1980’den sonra duyduk.

İKD’nin kurucusu olan, işleri çekip çevirenlerin 
aslında sol / sosyalist hareketlerden gelen kadınlar 
olduğunu görüyoruz ve siz kitapın değerlendirme 
kısmında İKD’nin muhafazakâr bir örgüt olduğu-
nu söylüyorsunuz. Dönemin sol hareketinin gene-

li için de yöneltilen bir eleştiridir muhafazakârlık. 
Acaba bu kadar kadının beraber çalıştığı bir örgüt 
bu muhafazakârlığın aşılması için bir fırsat olabi-
lir miydi? Bu fırsat niye yaratılamadı?
İKD’nin kurucusu olan kadınlar, İKD öncesinde son 
derece özgür kadınlar, hepsi meslek ve iş sahibi, yal-
nız yaşayan, erkek arkadaşları olan bir kadro. Aynı 
zamanda ‘60’lı yıllarda özellikle TİP üyesi olmuş bir 
kadro. Bunların İKD’li olduktan sonra kadın - erkek 
arkadaşlığını, flörtü reddedip ‘devrimci dünürlük’ 
yapmaya başlamaları, yani muhafazakârlaşmaları 
gerçekten şaşırtıcı. Bence bunun nedeni on binler, 
yüz binler sosyalist / devrimci / sol hareketlere yö-
nelirken kendi muhafazakâr kültürlerini, yaşam bi-
çimlerini, dünya görüşlerini örgütlere taşımışlardır. 
Yani toplumu dönüştürmeye soyunan örgütlerin ba-
şındakiler maalesef toplumun büyük çoğunluğuna 
hâkim olan muhafazakâr tutumlara teslim olmuş-
lardır. Büyük kentlerde bile işçi - köylü kökenli ge-
niş taban karşısında ‘küçük burjuva’ kökenli kadınlar 
da erkekler de kendi dünya görüşlerini savunamamış 
‘halkımıza ters düşmemek için’ onlar gibi davran-
mak gerektiğine ikna olmuşlardı. Örneğin biz kadın-
lar uzun kollu, uzun etekli, çoraplı, kapalı yakalı giy-
siler giymeye başladık. Nikâh dışı cinsel ilişki kabul 
edilemez hale geldi. ‘Ahlâk, namus’, böyle ölçülme-
ye başlandı. “Ben küçük burjuvayım, ben ne yapar-
sam yanlış, halkımız her şeyin doğrusunu bilir” gibi 
bir anlayışa gelindi. Hoş, hemen herkesin bir sevgili-
si vardı, ama bu söylenmezdi, konuşulmazdı, sokak-
ta el ele yürünmezdi.  

Böylesi bir uyumlanma yerine kadınların kendi 
hayatlarını dönüştürmek için mücadele etmek ge-
rekmez miydi?
Şunu da atlamamak gerekir: ‘70’li yıllardan söz edi-
yoruz ve incelediğimiz dönemi kendi bağlamından 
koparmamak gerekir. Bugünün değerleriyle o günü 
yargılamak doğru değil. Bugün çocuk programların-
da, filmlerde, dizilerde görülen düzeyde dahi cinsel-
liğin asla görünür olmadığı, bekâretin büyük kent-
lerde yaşayan, eğitimli kadınlar için bile tartışılmadı-
ğı bir dönemden söz ediyoruz. Bugünkü değerler ve 
kabullerle o bağlamı anlayamayız. Bırakın kadının 
kendi hayatını dönüştürmesi, yükselen faşist saldırı-
lar karşısında kadınlara özgü talepleri bile yükselt-
mekten uzaklaşılmıştı. Bir örnek vereyim: İKD’nin 
çok politize olduğunu saptayan İKD genel merkezi, 
“çocuklarımıza süt istiyoruz” diye bir kampanya baş-
latmıştı. Ben o zaman Samsun’da çalışıyorum. Sam-
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sun Şube Başkanı Fatma Abla –ki 35 yaşında, evli, 
çocuk sahibi bir kadındı, itiraz etti bu kampanyaya. 
Öyle politize olmuş bir durum var ki, her gün onlar-
ca ölü kalkıyor, “Ne sütü, ne kreşi, sırası mı, ben böy-
le bir kampanyada çalışmam” demişti. Öyle sert bir 
dönem ki “Ben çocuğuma süt istiyorum diye sokağa 
çıkmam, utanırım,” dedi. 
Dünün sosyalist kadınları bugün feminist oldular, 
İKD’lisi de feminist oldu, Kurtuluşçusu da feminist 
oldu ama en önde gidenleri feminist oldular, bu tür 
kadın örgütlerinin tabanlarındaki üyelerin ne kada-
rı feminist oldu bilmiyoruz. Feminizm İKD’nin ulaş-
tığı tabana ulaşamadı ve bence bunun sebebi örgüt-
lenmenin reddedilmesidir ama bu çok derin bir tar-
tışma konusu. Bugün örneğin kadına yönelik şidde-
te karşı yığınsal bir hareket yaratılmalıdır ama örgüt-
lü bir hareket olmadığı için bu gerçekleştirilemiyor. 

İKD içindeki, çoğu yönetimde olan komünist ka-
dınlar, kadının kurtuluşunu sosyalist bir toplum-
sal formasyonda görüyorlardı.  Bu da bizi hare-
ket içinde kadim bir tartışma olan sınıf ve cinsiyet 
meselesine götürüyor. Siz sınıf perspektifi içinden 
kadın örgütlenmesi yapan bir pratikten geliyorsu-
nuz. Bu iki mesele arasındaki ilişkiyle ilgili bugün 
hâlâ söylenmesi gerekenler neler? 
Bu çok önemli bir tartışma. Dünyada ezilme biçim-
leri var ve bu ezilme biçimlerinin elbette en başta ge-
leni sınıfsal ezilme biçimi, sonra ırksal, ulusal ve cin-
sel ezilme biçimleri geliyor. Bugün pek çok solcu, 
Marksist, ilerici vb. ırksal ve ulusal ezilme biçimle-
rini kabul ediyor. Herhangi birine “Siyahlar beyaz-
lardan aşağı bir ırk mıdır?” diye sorsanız “Elbette 
hayır,” diyebiliyor. Ulusal, etnik ezilme biçimleri de 
benzer biçimde reddediliyor. Ama kadın meselesi-
ne gelince, kadınların ezildiği, sömürüldüğü, aşağı-
landığı, ikincil sayıldığı gündeme gelince bir şaşkın-
lık söz konusu oluyor. Şunu çok açık yazmak, konuş-
mak gerekiyor: Bugün burjuva kadınlarının proleter 
kadınlarla aynı nicelikte sömürüldüğünü ve ezildi-
ğini kabul etmem mümkün değil. Koç’un karısının, 
Sabancı’nın kızının karşı karşıya kaldığı ezilme biçi-
miyle, okuma yazması olmayan, yaşamak için koca-
sına, babasına muhtaç olan; çocuklarına, ailenin has-
talarına bakmak zorunda olan, yemek yapmak, ev 
temizlemek zorunda olan kadınların ezilme biçimi 
aynı mı? Kadının ezilmesi dediğimizde ne görüyo-
ruz? Kadının doğurduğu, emzirdiği, eğitim ve mes-
lek sahibi olmadığı, kamu alanına çıkmadığı, bu ne-
denlerle birey olamadığını görüyoruz. Ancak bütün 

bunlar burjuva kadın için söz konusu değil. Bu iki sı-
nıfa mensup kadınlar arasındaki fark bu kadar uzlaş-
maz olunca, Marksistler, komünistler sınıfsal sömü-
rü kaldırılmadan kadınların kurtuluşu gerçekleşe-
mez diyorlar. Kadını ikincil konumunu en fazla etki-
leyen, üretim süreçlerinden dışlanması ve kamu ala-
nına çıkamamasıysa, burjuva-aristokrat kadın kamu 
alanına çıkıyor, ama bütün bu söylediklerim yanın-
da burjuva kadın da kocasından tokat yiyor, patron 
olan kadının bile arkasından “vay sürtük” deniyor. 
Yani kadına yönelik aşağılanmanın bütün argüman-
ları gündeme geliyor. Dolayısıyla kadın burjuva da 
olsa, aristokrat da olsa ikincil. Tansu Çiller’i hatırlı-
yorum. Başbakan oldu, Türkiye’yi yönetti ama onun 
arkasından herhangi bir siyasetçinin arkasından söy-
lenmeyen, kadınlığıyla bağlantılı şeyler söylendi. Bu 
ikisi birbirine asla karıştırılmamalı, yani Marksistler 
radikal feministlerin gündeme getirdiği patriarkayı 
reddederek çok büyük bir hata yaparlar. Burjuva er-
kek burjuva karısını dövebiliyorsa patriarkayı göre-
ceğiz. Ama belirleyen bu mu diye bana sorarsan, bir 
Marksist feminist olarak ben farklı cevap veriyorum. 
Çünkü bağlamına dönüp baktığında, tüm toplumsal 
formasyonlarda kadın ikincil değil, erkekleri dışladı-
ğı, toplu yaşanan evlere bile almadığı dönemler var. 
Peki, kadın neden bu hale geliyor? Toplumsal üre-
timden çekildiği için. Bugün kapitalizm kadını top-
lumsal üretime tekrar çekti ama ev içi emeği de ka-
dının üstünde bıraktı. Çocuk bakma da, emzirme de, 
onu kreşe götürüp kreşten alma da kadına kalıyor. 
Kadın doktor da olsa yemekten, temizlikten sorum-
lu. Ben kitapta da bunu tartışıyorum bir yerde, kapi-
talizm kadının emeğinin karşılığını koyamıyor. Çö-
züm sunduğu zaman da bir annenin yaptığı işi an-
cak iki üç hizmetli ile çözebiliyor: Dadı, hizmetçi, 
aşçı vb, çok küçük bir kesim satın alabiliyor. Ayrıca 
bu emeği satın almak çok pahalı. Kapitalizmin satın 
alamadığı şeyler var: Şefkat, ilgi… Ve bu bizim üstü-
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müzde kalıyor. Bir yoksul kadının evinin içinde yap-
tığı bütün bir hizmeti bir zengin kadın beş tane hiz-
metçiyle, mürebbiyeyle yapamıyor.

Fakat sorunu yalnızca emek hattından değil 
beden-emek-kimlik politikalarının kapsandığı bir 
genişlikte ele almak gerekmez mi? Bu bence femi-
nist hareketin perspektifini genişleten yer. 
Ben bunlar hakkında bir şey demiyorum, çünkü be-
nim [Marksistlerin] demediğimi feminizm söyle-
miş, ben bunu alıyorum ve cebime koyuyorum, tek-
rar söylememe gerek yok. Ama bugün hâlâ bunları 
red ve inkâr eden Marksistlerin olmasına da hem şa-
şırıyorum, hem üzülüyorum. Bazılarının hâlâ bizim 
1970’li yıllardaki ideolojik konumumuzda duruyor 
olmaları karşısında ifade edecek kelime bulamıyo-
rum. Trajik. Trajik çünkü ’75 - ‘80 arasında biz böy-
le tartışmalar yapmadık. Hele ‘78 sonrasında yükse-
len faşist hareketle bizim bunları düşünecek halimiz 
kalmadı. Ama yıl 2011. Ben kitapta bunu anlatıyo-
rum nasıl dönüştüğümüzü, nasıl değiştiğimizi… Ben 
Marksist feministim derken şu argümandan yola çı-
kıyorum: Feminist olmak için iki şart var. Birinci-
si, kadın cinsinin aşağılandığını, ikinci sınıf mua-
mele gördüğünü kabul edeceksin; ikincisi, kurtuluş 
için perspektif sunacaksın. Marksizm bu perspekti-

fi sunuyor, beğen, beğenme, yanlış, eksik diyebilirsin 
ama sunuyor. Ne diyor: Komünal, ortaklaşmacı, sı-
nıfsız, devletsiz, hatta nikâhla kurulan ailenin olma-
dığı bir toplumda kadın kurtulacak diyor. Eleştirebi-
lirsin ama proje sunuyor. Biz Marksist feministler ar-
tık şunu biliyoruz, 1917’deki gibi iktidarın ele geçiril-
mesiyle kadın sorunu çözülemiyor, uzun bir süreçle 
ve mücadeleyle gerçekleşecek bu. Ama karşılığında 
radikal feministlerden “verili kapitalist formasyon-
da, yani sınıf sorunu çözülmeden kadının kurtuluşu 
gerçekleşebilir” diyenler varsa, bunu da anlamıyoruz.   

Bazı sol çevrelerin içindeki erkek iktidarının, sö-
zünü ettiğiniz gibi ayak dirediğini düşünmek 
mümkün. Çünkü bu dönüşüm o iktidarı da sarsa-
cak bir durum. Bu, iç iktidarın korunmasıyla bağ-
lantılı düşünülemez mi? 
Evet, bu erkek iktidarıyla bağlantılı. Onun için de 
patriarkayı mutlaka algılaması gerekiyor sol hareket 
içindeki kadınların da erkeklerin de. Bakın, var olan 
örgütlerin tamamı bu toplumun aynası. Devrimci de 
olsan, komünist de olsan bu toplumun içinden çıkı-
yorsun. Malzeme bu. Kimse zembille gökten inmi-
yor, onun için de kolay değişmiyor. Toplumsal nes-
nellik ‘bilinçle’, sihirli bir değnek değmişcesine ko-
lay değişmiyor. İdealizmle materyalizm arasında-
ki en önemli tartışmalardan biri bu. Değişimi sağ-
layan ne? Düşüncelerin nesnel gerçeği değiştirmedi-
ğinin göstergelerinden biri de bu. Bunca yıldır süren 
tartışmanın sol örgütleri hâlâ değiştirememesinin de 
bir nedeni bu olsa gerek. 
Sanat, bilim, felsefe söz konusu olunca bize şöyle 
diyorlar ya: “Eğer kadınlar erkeklerle eşitse neden 
kadın sanatçılar, bilimciler, filozoflar erkekler ka-
dar çok değil?”, “Eşitseniz neden kadın Dostoyevs-
ki, kadın Leonardo da Vinci yok?” Çünkü biz o sıra-
da Dostoyevski’nin donunu yıkıyorduk, Leonardo’ya 
yemeğini yapıyorduk. Mesele siyasette de böyle, ka-
dınların siyaset alanında var olması son derece zor. 
Bir yandan aile içindeki eş, anne, baldız, gelin, gö-
rümce, kaynana vb. rollerini yerine getirecek, öte 
yandan neredeyse 24 saat mesai, teorik formasyon 
isteyen siyaset mesleğinde öne geçecek… Çok zor. 
Ben onun için Marksist kadınlarla konuşurken, “Sol-
cu sevgililerinize hizmet etmeyin, kendinizi yetişti-
rin, okuyun, tartışın,” diyorum. 

Evet, ama kadınların bireysel çabalarının yanında 
örgütlerin de buna ilişkin bir politikası bir pers-
pektifi olması gerekmiyor mu? 

“Bugün burjuva kadınlarının 
proleter kadınlarla aynı 
nicelikte sömürüldüğünü 
ve ezildiğini kabul etmem 
mümkün değil. Koç’un 
karısının, Sabancı’nın kızının 
karşı karşıya kaldığı ezilme 
biçimiyle, okuma yazması 
olmayan, yaşamak için 
kocasına, babasına muhtaç olan; 
çocuklarına, ailenin hastalarına 
bakmak zorunda olan, yemek 
yapmak, ev temizlemek zorunda 
olan kadınların ezilme biçimi 
aynı mı?” 
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Sorun o kadar köklü ki. Hiçbir erkek kendini kadın-
larla eşit görmüyor. Eğer bir kadın kendisinden daha 
yetenekliyse derhal biçiyor. Bakın, Rosa Luxemburg 
1889’da katıldığı Enternasyonal toplantısında bir yıl-
dız gibi parlıyor. İhtiyarlamış, eskimiş, çürümüş Al-
man Sosyal Demokrat Parti’de lider olmaması için 
hiçbir sebep yok aslında ama hem kadın hem engel-
li hem Polonyalı hem de Yahudi. Bunlar olmasaydı, 
Sosyal Demokrat Parti’nin lideri o olacaktı. Teşkilat 
işleri sadece kadınlık erkeklik meselesi değil aynı za-
manda iktidar sorunudur. Teşkilatlar maalesef eşit-
likçi, dayanışmacı ilişkilerin olmadığı yerler. Ben 
gayet yakından biliyorum, bir kadın devrimci ola-
rak erkek işçileri örgütlemekte büyük sorunlar ya-
şanırdı. Erkek işçilerin gittiği kahvelere giremezsin, 
işçi-esnaf lokantalarına giremezsin, gece vardiyasın-
dan çıkışta işçi örgütlemeye gidemezsin… Hangi er-
kek işçi ile konuşmaya kalksan neticede genç, inanç-
lı, fedakâr bir kadınsın… 

Tekrar İKD’ye dönersek, bir taraftan kreş kampan-
yaları yürütülmüş -bugün kadınların hâlâ büyük 
sorunlarından biri bu. Fakat bir taraftan da Ka-
dınların Sesi gazetesinde, kadınlara grevci kocala-
rına güzel yemekler yapın demek, grev çadırların-
da yemek yapmak...   
Kreş kampanyasıyla büyük başarılar elde ettik, bele-
diyeler kreşler açtı, DİSK toplu sözleşmelerine kreş 
maddesi ekledi. DİSK 5. Genel Kurulu’nda bu resmi 
karar halini aldı ‘70’li yıllarda bugün hâlâ erkek ege-
menliğini eleştirdiğimiz bir sendika aldı bu kararı ve 
bu İKD sayesinde oldu. 

Fakat ev içi işlerin toplumsallaşması hedefi konur-
ken diğer yandan gündelik pratik bunun üstünden 
atlıyor. Belki tam da feminizme ihtiyacımız olan 
yer burası…
Farkında değildik ki… Bunu kitabın önsözünde an-
latıyorum. “Ev işi bizim işimiz değil” diyebilseydik 
çok şey farklı olurdu. Ama belki o zaman TKP’li er-
kekler İKD’ye düşman olurdu… Benim kitapta çok 
önemseyerek anlamaya, anlatmaya çalıştığım bir me-
sele de devrimci kadınların kimlerle ilişki kurduğu, 
kimlerle evlendiği oldu. Sen bir teşkilatta çalışıyor-
sun, orada birisiyle tanışıyorsun, o da devrimci. Ev-
lilik, bir yoldaşlık birlikteliği oluyor. Devrimci kadın 
ailenin baskı ve kısıtlamalarından kurtulmak, rahat 
rahat politik çalışmaya katılmak için de evlenirdi. Bir 
ev kurulur, asla bir burjuva evi değil, kadın devrim-
ci, erkek devrimci. Ama yoldaş koca, proletaryanın 

yüksek menfaatleri için bütün gün koşturup eve geç, 
yorgun, aç ve kirlenmiş olarak geldiğinde artık ona 
hizmet kocaya hizmet değil, yoldaşa hizmet olurdu. 
Onu makarnayla da olsa doyurmak, çamaşırını yıka-
mak vs. devrimci bir faaliyet olarak algılanırdı… 

Aslında eşitsiz bir yoldaşlık ilişkisi bu… 
Komünist kadınlar bunu zamanla fark edecekti. 12 
Eylül askeri darbesi Türkiye’de pek çok süreci kesin-
tiye uğrattı, çok ağır bir faşizm yaşattı ama Türkiye 
solunda kadınların dönüşüme uğrayacağı momenti 
de kesintiye uğrattı. İKD içinde 12 bin üye, bunun 
içinde belki bin militan üye vardı.  Bunların arasın-
da il komiteleri, bölge komiteleri merkez komitesi, 
politbüro üyesi olacak kadar teorik-pratik formas-
yonu olan kadın vardı. Benim bildiğim TKP bir tek 
Gönül Dinçer merkez komitesi üyesi olmuş kadın-
dır. Örneğin ben hakkımın yendiğini düşünüyorum; 
Samsun’da çalışıyordum, İKD Doğu Karadeniz Bölge 
sekreteriydim, bölgeye ilk ayak atmış, en eski parti-
li idim. Parti kademelerinde bir görevim yoktu, ille-
galite nedeniyle de kim kimdir bilemezdim. 1982 yı-
lında Samsun TKP davasının mahkeme tutanakları-
nı okuduğumda, orada son derece genç, tecrübesiz 
bir takım insanların il ve yöre komitesi üyesi olduğu-
nu öğrendiğimde günlerce kendime gelemedim. Ben 
nasıl yöre komitesi üyesi olmuyorum da, o oluyor? 
Nasıl oluyor? Bütün bunları görecektik. Bunları gö-
rünce partili ve İKD’li kadınlar partili erkek yoldaş-
larıyla parti kariyeri için mücadele edecekti. Biz mer-
kez komitesi, il komitesi üyelikleri, yöre sekreterlik-
leri isteyecektik. Eğer yapmazlarsa fiiliyatta patriyar-
kayı yaşayıp bayrak açacaktık. 12 Eylül bunu da ke-
sintiye uğrattı. Bu büyük bir darbedir, kesintidir. 
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