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Merhaba,

“Ah, kimselerin vakti yok
Durup ince şeyleri anlamaya

Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar
Evler çocuklar mezarlar çizerek dünyaya
Yitenler olduğu görülüyor bir türküyü açtılar mı
Bakıp  kapatıyorlar
Geceye giriyor türküler ve ince şeyler”

demişti Gülten Akın. Durmaya vaktimiz yok, hayat o kadar hızlı, öylesine 
gümbürtüyle akıyor ki… Bu sayıda, geceye giren ince şeyleri, masalları 
hatırlamaya, düşünmeye çalıştık. 

Feminist tartışmalarda yeni yasal düzenlemelerle ilgili iki yazımız var: Kadın ve 
Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Yasa tasarısının hazırlık sürecine 
ilişkin kadın örgütlerinin görüşlerine geçen sayımızda yer vermiştik. Bu kez, 
tasarının kendisi üzerine bilgilendirici bir tartışmayı Gökçeçiçek Ayata’nın 
kaleminden okuyacağız. Göçmen kadın işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını 
derinden etkileyecek bir başka düzenlemeyi ise Ayşe Akalın gündemimize 
getiriyor. Yasemin Akis, feminist olmanın gündelik ilişkilerde bazen nasıl 
bezdirici tepkilere yol açtığını anlatıyor; biraz dertleşiyor bizimle…

“Arap Baharı” diye adlandırılan devrim süreci üzerine biri çeviri iki söyleşiye 
yer verdik. Bu tartışmalar, feminizmin bağlamsallığına dair önemli ipuçlarını da 
barındırıyor.

Geçen sayıda söz verdiğimiz gibi, kadın deneyimlerini konu etmeye devam 
ediyoruz. Bu sayıda bir güzellik salonu sahibesiyle Demet Gülçiçek’in yaptığı 
söyleşiye yer verdik. Moda, seks shoplar, dövme…

Tezer Özlü ve Tomris Uyar, yazdıklarıyla ve yaşadıklarıyla kendi tarihimizin 
birer parçası haline getirmemizi bekleyen iki önemli yazar- bunu ancak onları 
tanıyarak, yazdıkları üzerinde birlikte düşünerek, kendimizle bağlarını kurarak 
yapabiliriz. Elinizdeki sayıda bunu yapmaya çalıştık. Ve bir de yeni yazarı konuk 
ettik: Ayten Kaya Görgün’ü…

İyi okumalar…



“Kadınların sivrisinek gibi öldürüldüğü”1 bir ülkede 
örgütlü feministlerin bir an için kendi meselelerine 
dalıp, özel alanlarını ve gündelik ilişkilerini düzenle-
yebilmek için birbirleriyle dertleşmeleri hiç de kolay 
değil açıkçası. Hatta şiddet gördüğünü kimseye söy-
leyemesin diye kocası tarafından bacakları kırılıp eve 
kapatılan, bıçaklanan veya öldürülen kadınların ol-
duğunu bilmek bile, kendi “küçük” sorunlarımızı bir 
süreliğine daha rafa kaldırmamıza, bunu bir lüks ola-
rak görüp susmamıza neden olabiliyor. Kendi ken-
dime bu duygularla cebelleşirken başka bir feminist 
yoldaşım sayesinde meselemi diğer feministlerle pay-
laşmaya teşvik edildim. Sonuçta sadece derdimi pay-
laşıp yalnızlık hissinden kurtulmadım, günlük hayat-
larımız için de strateji geliştirmenin ve bunu birbiri-
mize aktarmanın önemini kafama tokmak gibi inen 
bir olay sayesinde tekrar hatırlamış oldum.

Birçoğumuz feminist olduğumuzu söylediğimiz an-
dan itibaren teker teker veya toplu olarak erkeklerden 
ve hatta anti-feminist olmakla gurur duyan kadınlar-
dan psikolojik şiddet görmeye sanırım alışmışızdır. 
Erkek düşmanı ilan edilmek, “esas derdin ne senin?” 
gibi samimiyet sorgulamasına tabi tutulmak veya “so-
runlu kadın” muamelesi görmek, en bildik şiddete 
maruz bırakılma biçimlerindendir. Yaşadıklarımı pay-
laşmam üzerine bir arkadaşımın bana akademik ya-
yın arama motorlarından bulup gönderdiği “Kimlik, 
Duygu ve Kolektif Feminist Hareket”2 adlı makale, 
aslında yaşadıklarımın ne kadar da bilindik bir duygu 
sırası izlediğini ortaya çıkarttı. Hercus’un araştırması-
nı yaptığı ve kaleme aldığı bu makalede 45 feminist 
kadınla yapılan görüşmeler yer alıyor. Makaleye göre 
feminist kadınların %82’si feminist kimlikleri bilinen 
ortamlarda iş arkadaşları, partnerleri, dostları, çocuk-
ları ve hane içinde geniş aile üyeleri tarafından dalga 
geçilmek ve alaya alınmak yöntemleriyle sosyal kont-
role maruz bırakılıyorlar. “Ay ay ay, aramızda bir fe-
minist var, bırakalım da erkekler nasıl yok edilir bize 
anlatsın”, “Yapma şimdi ne kadın dayanışması, benim 
bildiğim tek bir şey varsa o da kadınların birbirini kıs-
kandığı ve birbirine düşman olduğudur. Bak hatta ge-
çen gün iş yerinde...” “Ya bence de kadın erkek eşit ol-
malı, ama feministler eşitliği savunmuyor, onlar cin-
siyetçilik yapıyor”, türü cümleleri hangimiz iş yerinde 
veya tanıdıklarımızla dolu ortamlarda duymadık ki? 
İşte okuduğum makale işin sadece bu yönüne değil, 
esas bir sonraki aşamasına, yani feminist kadınların 
bu saldırılara verdiği tepkilere ve kullandıkları yön-
temler sonucunda yaşadıkları duygulara odaklanıyor.
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Birçoğumuz feminist 
olduğumuzu söylediğimiz 
andan itibaren teker 
teker veya toplu olarak, 
erkeklerden ve hatta 
anti-feminist olmakla 
gurur duyan kadınlardan 
psikolojik şiddet görmeye 
sanırım alışmışızdır. 

ANTİ-FEMİNİZME 
KARŞI 
(BİLİMSEL) 
YÖNTEMLERİMİZ 

Yasemin Akis



ÇATIŞMALARIN BAŞLAMASI
Feminist bir algıya sahip olmaya başladıysanız artık 
ok yaydan çıkmış ve geri döndürülemez bir süreci 
başlatmışsınız demektir. Bu noktadan sonra, ne ka-
dını kötü, aptal ve güçsüz temsil eden seksist film-
lere gülebilir, ne de toplumsal normlarla kadınlara 
biçilen rollere maruz bırakıldığınızda sessiz kalabi-
lirsiniz. Bu anlamda, benim hikâyem de hepimizin 
hikâyesi sayılabilir. Karma bir yabancı dil sınıfında, 
erkek bir arkadaşın getirdiği yemekleri ders arası hız-
lıca atıştırırken (ama yemekleri yapan tabii ki bu ar-
kadaş değil, onun 7,5 aylık hamile karısıdır), başka 
bir erkeğin şu sözleriyle hikâyemiz başlar: “Benim 
önceki sınıfımda biz on kişiydik ve benim dışımda 
dokuz bayan vardı, ama orada bile biz hiç böyle ye-
mekler yemedik”. Bu cümle sonrasında feminist ol-
duğum bilindiği için gözler bana döner ve daha be-
nim vereceğim tepki beklenmeden erkekler arasında 
şakalaşmalar başlar: “Aman Yasemin varken bu mev-
zular, cık cık...”, “tamam ya ben ne dedim ki zaten, 
erkeklerin köküne kibrit suyu…”. Onlar bilinçli bir 
şekilde olmasa da, kendilerini tehdit altında hisset-

miş ve size karşı bir saldırı başlatmışlardır bile. Duy-
duklarınız üzerine istediğiniz tepkiyi verin, aklını-
za gelen tüm açıklayıcı cevapları sıralayın, artık ta-
dınızın kaçacağı veya en azından oradan “yeterince 
iyi yanıtlar verdim mi acaba?”, gibi karmaşık ve çö-
zülmemiş duygu halleriyle ayrılacağınız garantidir. 

Hercus makalesinde feminist kimliğe yönelik ya-
pılan saldırıların hiç bir zaman doğrudan ve açık-
tan olmadığını, ancak dalga geçme, şaka yapıyormuş 
gibi gözükme ve kadınlığın bütünlüğüne ilişkin sor-
gulamalarda bulunmak şeklinde, dolaylı yollardan 
yapıldığını ortaya koymakta. Veya kimi saldırılar-
da, bilimin nesnelliğinden ve doğruluğundan şüp-
he duymayan erkekler tarafından, “tamam da o za-
man bu söylediklerinin kanıtı nerede?”, şeklinde bil-
gi ifadelerle iktidarının erkekliğine maruz bırakıldı-
ğımız oluyor; kendimizi hafife alınmakla karşı karşı-
ya bulabiliyoruz. Saldırı biçimleri değişebilir ve çe-
şitlenebilir ve bu örnekler elbette daha çoğaltılabi-
lir. Hercus araştırmasında, kadınların feminist kim-
liklerine yönelen saldırılar sonucu kendilerini savu-
nurken, çoğunlukla iki yönteme başvurduklarını an-
latıyor. Birinci yöntem; “self-restraint” yani kendini 
tutma, ya da kendine hâkim olma yöntemi. Böy-
le bir saldırı durumunda kalmamak için kadınların 
baştan önlemini alıp kendi düşüncelerini her ortam-
da açıkça konuşmaması veya düşüncelerini gereken 
hararetle savunmaması bunun başlıca örneklerinden 
biri. Etrafınızda bu konuda sizi sürekli hedef göster-
meye ve sizin üzerinizden kendine eğlence üretmeye 
meyilli insanlar varsa ve siz kendinizi her daim bu-
nunla baş edecek kadar güçlü hissetmiyorsanız bu 
yöntem öne çıkabiliyor. Ayrıca, lezbiyen kadınlar da 
kimliklerinden dolayı işyerinde farklı şiddet türleri-
ne maruz kalmamak için bu yöntemi kullanmak du-
rumunda kalabiliyorlar. Ama bu yöntemin bir de-
zavantajı şu ki, kendinizi uzun süre saklı tutarsanız 
sessizleşmeye, olayları kişiselleştirmeye sonuçta za-
rar görmeye ve kendinizden uzaklaşmaya başlayabi-
liyorsunuz. Eğer ortamın cinsiyetçi karakteri nede-
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Feminist bir algıya sahip 
olmaya başladıysanız, artık 
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niyle söylemek istedikleriniz çok fazla ve sessizliği-
niz çok büyükse bu yöntemin size çok iyi gelmeye-
ceği aşikâr. İkinci yöntemse “self-assertion” yani ken-
dini açıkça ortaya koyma yöntemi. Hercus bunu fe-
minist görüşlerini iddialı bir şekilde ve güvenle orta-
ya atmak olarak tanımlamakta ve araştırmasına göre, 
bu yöntemi kullananların ortamı terk ettikten sonra, 
kendini tutan (görüşlerini açıktan dile getirmeyen) 
kadınlara göre genelde kendilerini çok daha iyi his-
settiğini savunmakta. Duyguların mikrosiyasetiyle 
ilgili çalışmalar yapan bir başka yazara göre bu ikinci 
strateji, karşı tarafın sinirini kışkırtıp, onun da ala-
ya alınmasına ve negatif duygular yaşamasına neden 
oluyor.3 Bu yöntemi kullanan kadınlardan biri, ge-
len saldırılara karşı güçlü durarak, güvenle düşünce-
lerini savunmanın ve hatta yer yer sakince karşısın-
dakini alaya almanın, öncelikle kendi durduğu ze-
mini güçlendirdiğini, ayrıca saldırıda bulunan kişi-
nin canını çok sıktığını ve onu köşeye sıkıştırdığı-
nı belirtiyor.4 Başka bir deyişle, sizi köşeye sıkıştır-
maya çalışan kişinin ava giderken avlanması gibi bir 
durum oluşuyor. Açıkçası, benim çevremdeki femi-
nistlerin deneyimleri de bu yöntemin daha başarı-
lı olduğu yönünde. Demek ki feminist mücadelenin 
gündelik dilinde de birbirimize aktarabileceğimiz 
stratejiler çoktan oluşmaya başlamış, aynı Wendo’da 
olduğu gibi.5 Ancak atlamamak gerekir ki, bu ikin-
ci yöntem de kadınlar üzerinde kimi zaman olum-
suz duygular bırakabiliyor: Düşüncelerini iddialı bir 
şekilde savunan kadınlar, çatışma ortamından daha 
güçlü ayrılsalar da, bir kere ifşa olduktan sonra, ken-
dilerine gelecek diğer saldırılara karşı sürekli tetikte 
olmaları gerekiyor; bunu durumu yorucu ve yıpratı-
cı olarak değerlendirebiliyorlar. Yani her iki yöntem 
sonucunda da kadınlar kendilerini bıkkın, yorgun 
ve enerjileri azalmış hissedebiliyorlar. Zaten toplum-
sal ve sosyal kontrole karşı çıkmanın faturası bun-
dan daha hafif olamazdı, öyle değil mi?

KADINLARIN ORTAK HİSSİYATI
Biz feministler, niye tüm bunlara katlanıyoruz? Ma-
zoşist veya deli miyiz de, dertsiz başımıza dert edi-
niyoruz? Samimiyetle düşünüp cevap vermek lazım 
ki, bence biz tüm bunları her şeyden önce kendi-
miz için yapıyoruz. Ben feminist mücadele veriyo-
rum çünkü bir kadın olarak bu dünyada daha iyi ko-
şullarda yaşamak istiyorum, bu benim feminist ol-
mam için yakın vadeli ve mikro gerekçem. Bir ikin-
ciyse şu: Ben bunu elbette ki bencilliğimden, sadece 

kendime, rahatıma yarasın diye istemiyorum; o za-
man bireysel keyfime dönük, farklı çabalarda olur-
dum. İnanıyorum ki diğer feministlerle birlikte ve-
receğim politik mücadele, birçok kadının, eşcinselin 
ve cinsiyetçiliklerinden kurtulurlarsa erkeklerin öz-
gürleşmesine katkıda bulunabilir; işte bu da benim 
feminist mücadeleye devam etmem için makro ve 
uzun vadeli gerekçem. 

Peki, mücadeleye hem kişisel yaşamlarımızda, hem 
de kolektif düzeyde devam etmek isteyen bizler, ne-
reden beslenip, nasıl enerji toplayacağız? Hepimi-
zin bildiği cevabı bir de feminist bilimsel bir çalış-
mayla söyleyelim bu sefer: Hercus’un araştırmasına 
göre kadınların feminist kimliklerini yeniden ve ye-
niden onaylaması ve kendilerine dair güç kazanma-
sı, tek bir yerde zirveye ulaşıyor; feminist paylaşım 
ve aktivitelerde. Feminist kadınlar bu sayede başka 
ortamlarda yaşadıkları azınlık psikolojisinden kur-
tuluyor, kendilerini kuvvetli hissediyor ve duygusal 
enerjilerini sürekli yüksek tutmayı başarabiliyorlar. 
Bu noktada, sohbetlerimizde feminist mücadele ta-
rihinin adını geçirmek, kaydını tutmak bile, kendi-
mizi daha iyi hissetmemize yarayabilir. 

Genel olarak beğenerek okuduğum makalenin beni 
özellikle etkileyen yanlarından biri, feminist kadınla-
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rın genel olarak ataerkil sistem nedeniyle, özel olarak 
da kendi hayatlarındaki cinsiyet eşitsizliğini fark et-
meleri sonucunda hissettikleri kızgınlık ve/ya öfke-
ye ayrı bir yer vermesi oldu. Araştırmaya katılan bazı 
kadınlara göre bu öfke, normların buyurduğu kadın 
portresine uymadığı için erkekler açısından korkutu-
cu olabilse de, kadınlar açısından bir o kadar enerji ve-
rici bir deneyim olarak yaşanıyor ve bir şeyler yapma 
isteğini canlı tutuyor. Bu düşünceyi biraz daha işleye-
lim isterseniz: Kadınlarda oluşan öfkenin hayata yön-
lendirilmesiyle birlikte, bunun onları daha önce hiç 
cesaret etmedikleri şeyleri yapmaya ve yaratıcı yön-
temler geliştirmeye teşvik ettiğine tanık olmuşuzdur, 
olmaya da devam edeceğiz. Zaten bu yüzden, “Kadın 
cinayetlerine karşı yasta değil, isyandayız”, demiyor 
muyuz? Bizler de bu öfkeden besleniyor ve onun dö-
nüştürücü gücüne inanmıyor muyuz? Tam da “ken-
di sorunum” zannettiğim öfkemle başa çıkmaya çalış-
tığım bir dönemde, öfkemin kurbanı olmadan, ama 
onu kullanarak bir şeyler yapabileceğimi hatırlama-
nın bana çok iyi geldiğini söylemeliyim. Hissettiğim 
öfke ve kendime yönelik hayal kırıklıklarımın sadece 
bana ait olmadığını, bunun için kendime yüklenme-
mem gerektiğini bana hatırlatan ve gündelik hayata 

yönelik stratejilerini benimle paylaşan diğer feminist 
dostlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. 

İyi ki feministler var, iyi ki sizler varsınız ve yaşasın 
kadın dayanışmamız!

Notlar:
1. Ocak 2012’de vizyona giren “Kurtuluş Son Du-
rak” filminden alınan bir benzetme...
2. Hercus, C. (1999) “Identity, Emotion, and Femi-
nist Collective Action”, Gender & Society, 13(1):34-
55. Benim açımdan bu makale duyguların, kolektif 
kimlik ve kolektif hareketlerin oluşum sürecinde ne 
kadar önemli olduğunu vurguladığı için de oldukça 
dikkat çekici ve kıymetli olmuştur.
3. Clark, C. (1990). “Emotions and micropolitics 
in everyday life: Some patterns and paradoxes of 
‘place.’” Research agendas in the sociology of emotions 
içinde, ed. T. D. Kemper. Albany: State University 
of New York Press.: 322
4. Hercus, s. 45
5. Wendo; feministlerin kadına yönelik şiddetle mü-
cadele için geliştirdikleri ve birbirlerine aktardıkları 
savunma stratejileri ve yöntemleridir. 
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İçerisi ile dışarısının arasını 
ne kadar çok açarsanız, 
sınırları ne kadar yükseltir, 
içerisi denilen yeri ne 
kadar zor ulaşılır bir yer 
haline getirirseniz, her şeye 
rağmen içeriye ulaşmayı 
göze alarak yola çıkanları 
da o kadar boğaz tokluğa 
çalışmaya hazır, hatta belki 
kölelik koşullarına bile itiraz 
edemeyecek bir duruma 
getirmiş olursunuz.

ADRESE 
DOĞRUDAN 
TESLİM: 
ORTA SINIF AİLE 
İLE DEVLET 
ARASINDAKİ 
MUTLU EVLİLİK

Ayşe Akalın

Hep anlattığım bir hikâye, yeri geldi bir daha pay-
laşacağım. 2007’de göçmen ev işçilerine talep nasıl 
doğdu sorusuna yanıt bulmak için alana indiğimde 
kafam netti; bu tabii ki bir emek sömürüsü hikâyesi 
idi. Ancak bahis konusu ev işçileri olunca hikâyeyi 
farklı kılan birkaç unsur vardı, birincisi yapılan sö-
mürünün iki tarafının da kadın olması, bir diğeri sö-
mürülen emeğin içine girdiği üretim ilişkisinin ka-
rışık doğası. Bazı işçiler imalatta çalışır, işin sonun-
da üretim bandından bir akümülatör çıkar. Diğerle-
ri ise başkalarının çocuğunun altını değiştirir,  orada 
üretim bandı yoktur ama sonunda çocuk memnun 
bir vaziyette uykuya dalıyorsa yüzündeki tebessüm o 
işin bir ürünüdür. Benim işim ikincinin hikâyesini, 
ama bu sefer “göçmenler geldi ve peki ne değişti?” 
diye sorarak yazmaktı. Ve dediğim gibi bu bir sömü-
rü hikâyesi idi, Türkiye’deki orta sınıf kadınlar ve ço-
cuklar ve aileleri mutlu olsun diye kendi aile ve mut-
luluklarını uzaklarda bırakan kadınların hikâyesi idi 
anlatılması gereken. Özel hayatımda kendim de bir 
işverendim, o yüzden içim de rahattı. Kendi sınıfsal 
konumumu eleştirecektim aslen; hep biraz fazla ge-
len, ne onunla ne onsuz yaşayageldigim(iz) o küçük 
burjuva hallerini.

Sonra beklenmedik bir şey oldu. Çocuksuz bir ka-
dın olarak alanda göçmenlerin işverenleri ile görüş-
meler yaparken bir kaç ay içinde aşağı yukarı yaşı-
tım olan (geç 20’ler,erken 30’lar), daha önceden ta-
nımasam da bir kısmı ile aynı dönemlerde aynı okul-
lardan geçtiğimi öğrendiğim onlarca kadın ile çocuk 
bakımı üzerine görüşmeler yaptım. Yanıtlamalarını 
istediğim, çok basit bir soru idi; bana evde bir günün 
nasıl geçtiğini anlatın! Yataklar kaçta toplanır, çocu-
ğun öğle uykusu kaçtadır, çamaşır makinesi haftada 
kaç kere döner? Bazıları “bilimsel araştırma dediğiniz 
bu mudur?” diye garipsedi, diğerleri evin düzenini 
bu kadar ayrıntılı anlatabildiklerine şaşırdı, ama so-
nunda benim kucağıma bir dolu ev işi hikâyesi düş-
tü. Beklenmedik olan ise onlar bana hayatlarını an-
lattıkça benim de giderek onlar için üzülmeye, hat-
ta onlara sempati duymaya başlamamdı. Anlattıkla-
rı hikâyeler üzerinden bana intikal eden kadınlığın 
o binbir hali, kafamdaki çerçevenin sınıfsal öğeleri-
ni törpüler olmuştu. Evet, orta sınıf kadınlar başka 
kadınları sömürüyorlardı ve bu hâlâ olumlanamaz-
dı ama kendileri gerçekten seçeneksizdiler ve bu da 
hikâyenin aynı derecede problemli bir kısmı idi. Ne 
kadar çok sayıda işveren ile görüşseniz de hikâyenin 
ana unsuru değişmiyordu; hiçbir şeye yetişemeden 
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devamlı bir koşturma hali. Göçmenlere olan talep-
se aslen bu halin bir uzantısı idi; çünkü onlar istih-
dam edilme biçimleri itibarı ile kısıtsızca kullanılabi-
len bir zaman kaynağı idiler. Gündelikçi işçiler 9-5 
arası çalışır, o yüzden ya ev işlerinin mesai saatine sı-
kıştırılması ya da bir kısmından yapılmasından fera-
gat edilmesi gerekir. Göçmen işçiler ise yatılı çalışır-
lar. Onlar hep evde olduğundan, siz canınız ne kadar 
isterse onları o kadar süre kullanırsınız. Zaman ade-
ta bir değer belirleme birimi olmaktan çıkar ve böy-
lece yatılı ev işçisi aslında evin annesinin yetişemedi-
ği her şeyin gerçekleşmesinin aracı olur.

Bu, işin işveren boyutu. Göçmen ev işçilerinin yatılı 
çalışmayı tercih etmesinin ise aslen iki sebebi vardır. 
Birincisi böyle çalışmak masraftan kısar, kiraya ve 
yemeğe vereceğiniz parayı da memleketteki çocukla-
rınıza göndermenizi sağlar. İkinci ise yatılı çalıştık-
ları sürece aslında en temel eksikleri olan güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılarlar. Üst/orta bir ailenin yanında 
yaşayarak çalışan göçmen kadın bu sayede hem ken-

dine güvenli bir çatı sağlamış olur hem de mutlu aile 
resminin asli bir unsuru haline gelerek arazide biraz 
daha kaybolur.   

5683 no’lu Yasada yapılan ve 1 Şubat 2012 tarihi 
itibari ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye baka-
cak olursak, hükümetin de bu mesajı aynen böyle 
aldığı anlaşılıyor. Zira Bakan Faruk Çelik’e ekran-
larda yaptıkları düzenlemenin gerekçesi sorulduğun-
da “çünkü yabancılar yatılı çalışıyor, Türk kadınlar 
öyle çalışmak istemiyor “ diyordu. Ortada devletten 
şu demin resmini çektiğimiz mutlu orta sınıf aileye 
özel ulak ile gönderilen bir paket olduğu çok açık. 
O yüzden açıp o paketin içinde tam olarak ne var, 
bir bakmak gerek.
 
Aslında söz konusu olan 5683’te birbirini bütün-
leyici şekilde yapılan iki ayrı düzenleme. Bunlar-
dan ilki göçmen ev işçilerinin statüsünün yasal-
laşmasının yollarını istisnai olarak açarken, diğe-
ri Türkiye’ye olan döngüsel göçü zorlaştırıyor. İl-
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kinden başlayacak olursak, bu esasen daha önce uy-
gulanmaya başlamış bir değişiklikti. 2011 yılı için-
de hem genel olarak yabancıların ikâmet izni alma-
sı süreci daha kolaylaştırıldı, hem de sadece ev iş-
çilerinin işveren nezaretinde başvurup alabilecekle-
ri bir “çalışma amaçlı ikamet izni” uygulamasına gi-
dildi.  Teknik olarak Türkiye göç alan bir ülke haline 
geldiğinden beri vatandaş olmayanların çalışmasını 
düzenleyen en önemli düzenleme, 2003’te çıkarılan 
4817 no’lu Yasa idi. Fakat bu yasanın gerek başvuru-
larının sadece yurt dışından ve işveren ile eşgüdüm-
lü olarak yapılması koşulundan kaynaklanan uygu-
lama zorlukları, gerekse pek çok bakanlıktan izin 
alınmasını gerektiren uzun bürokrasisi sebebi ile ev 
işçilerinin yasal statülerinde kayda değer bir değişik-
liği mümkün kılmadı. Ancak 4817’nin asıl özelli-
ği, devletin yabancı olarak addedilenlerin Türkiye’de 
çalışması konusunda gösterdiği tarihsel isteksizliği-
ni muhafaza etmesi idi. Sonuçta 4817, Türkiye’deki 
kağıtsız göçmenlere bir çıkış yolu açan değil, yurtdı-
şı bağlantılı şirketlerin eleman almasını düzenleyen 
bir yasa olarak kaldı.  

Yeni çalışma izni düzenlemesi ise 4817 no’lu Yasa 
üzerinden değil, 5683 üzerinden yapılıyor. Bu 
iki düzenleme arasındaki ilk fark, 4817’de başvu-
rular hala yurt dışından yapılmak zorundayken, 
5683’te Türkiye’den de başvurulabiliyor olması. Bu, 
5683’ün Türkiye’ye turist vizesi ile gelip çalışan, 
yani Türkiye’ye geldikten sonra “kağıtsız” kalan göç-
menlere yönelik bir düzenleme olduğunu, yani res-

mi makamların en azından tespitte gerçek duruma 
ve sorunlara biraz daha yaklaştığını gösteriyor. Ama 
burada iki ayrı yasa maddesi ile üretilen asıl fark, 
kalifiye ve kalifiye olmayan emeğin ayrıştırılması; 
4817 kalifiye emeğe “çalışma izni” verirken, 5683 
kalifiye olmayan emeğe “çalışma amaçlı ikametgah” 
verilmesini düzenliyor. 4817 no’lu yasa dahilinde is-
tisnai olarak verilse de “süresiz çalışma izni”, yani 
geçerlilik süresi dolmayan çalışma izni diye bir hak 
var1.  5683’de ise bunun benzeri bir statü söz konusu 
değil. 5683 üzerinden yapılan düzenlemede ev işçi-
sinin çalışma süresi, işvereninin çalışanının primle-
rini yatırmayı kabul ettiği süre ile sınırlı. İşveren ile 
çalışan arasındaki hukuk ortadan kalktığında, göç-
men işçinin Türkiye’de yasal ikamet hakkı da askı-
ya alınmış oluyor. 

1 Şubatta yürürlüğe giren değişiklik, “çalışma amaç-
lı ikamet izni” verilmesini bütünleyici bir düzenle-
me. Daha önce verilen vizelerde belirtilen kalış sü-
resi en fazla 90 gün iken, bu kural şimdi “180 gün 
zarfında 90 gün” olarak değiştiriliyor. Bu da ya-
bancıların artık Türkiye’ye girişlerini sağlayan vi-
zenin geçerlilik süresinin sonunda bir o kadar süre 
Türkiye’ye girmesinin yasaklanması anlamına ge-
liyor. Bu da aslında belirli önkabullerden yola çı-
kan bir müdahale.  Şöyle ki,  ekonomik saikli göçün 
başladığı dönemden itibaren kağıtsız göçün kendi-
ni kaçağa düşmekten kurtarmaya çalışmasının bir-
kaç asli yöntemi vardı. Bunlarda bir tanesi de dön-
güsel göçtü. Göçün kaynağı çoğunlukla yakın böl-
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gelerdeki ülkeler olunca, “giriş çıkış yapmak” diye 
adlandırılan bir uygulama ile göçmenler vize süre-
leri dolmadan Türkiye’yi terk ediyorlar, böylece sta-
tülerini yasal hale getirmiş oluyorlardı. 

Ancak bu, ülkeler arasında farklı vize süreleri sebe-
bi ile uygulanmasında farklılıklar olsa da, genel ola-
rak 2000’lerin başında uygulanan bir yöntem idi. 
2000’lerin ikinci yarısında ise bu durum önemli öl-
çüde değişti. Örneğin bir zamanlar göçmen ev işçi-
leri deyince akla gelen ilk grup olan Moldovalı’ların 
bir kısmı Rusya’nın ekonomisini toparlaması ile 
yönlerini tekrar oraya çevirdiler. Ya da örneğin bu-
gün genel olarak uygulamaya konulan 90+90 ku-
ralı AB uyum süreci doğrultusunda 2007’den iti-
baren Bulgaristan ve Ukrayna’ya zaten uygulanma-
ya başlamıştı. Bütün bu gelişmelerin sonucunda, 
Türkiye’nin batısından gelen göç görece azaldı. Ama 
bir yandan da göçmen işçi çalıştırmak kendi içinde 
normalleşen bir pratiğe dönüşünce bu sefer de aynı 
işleri yapmaya daha uzaklardan ve kaçağa düşecekle-
rini bile bile gelen Kafkas ve Orta Asya ülkeleri kö-
kenli göçmenler talip olmaya başladı. Kısacası ev işi-
ne yönelen göç 2000’lerin ilk yarısında daha “dön-
güsel” olarak özetlenebilecek bir seyirde gerçekleşir-
ken, 2000’lerin ikinci yarısında zaten çoktan “dü-
zensiz” yani kağıtsız göçe dönüşmüştü. 

Oysa 1 Şubat’ta yürürlüğe giren değişiklik bu deği-
şen koşulları göz ardı ederek göçün hala aslen dön-
güsel olarak devam ettiğini varsayıyor. Ve giriş-çıkış 

mekanizmasının arasına bir çomak sokarak, yani 
göçmenlerin statülerini kendilerinin yasal olarak 
kalması çabalarını engelleyerek onları kaçağa düş-
meye zorluyor ki çalışma izni almak zorunda kal-
sınlar. Bu tür bir zorlamanın yasallığı olsa da meş-
ru olup olmadığı kendi başına konuşulması gereken 
bir mesele (biz mesela Göçmen Dayanışma Ağı ile 
Türkiye’deki göçmenlerin durumuna tam da bu tür 
bir noktadan müdahil oluyoruz). Ama bu tartışma-
yı şimdilik bir kenara bırakırsak, sorulması gereken, 
bu düzenlemenin gerçekçi olup olmadığı. Örneğin 
5687 ile yapılan düzenleme beraberinde bir af ge-
tirmediğinden ve ikamet iznine başvuru için kişinin 
vize süresinin geçmiş olmaması gerekliliğini zorun-
lu kıldığından, mevcut durumda Türkiye’de kağıt-
sız çalışan insanların durumunu düzeltmek yönün-
de sağladığı herhangi bir fayda yok. Bakanlık yetki-
lileri ya bir günde kaçak statüde çalışan herkesin ül-
keyi terk edip bunun ardından yeni vizelerle geri ge-
lip kendilerine güzel güzel işler aramasını bekliyor 
ya da bu düzenlemenin hali hazırdaki yüz binlerce 
kağıtsız göçmenin haline çare olmak gibi bir ihtima-
li yok. O yüzden bu düzenleme ile durumun düzel-
me ihtimalinden değil ama ya aynı kalmak ya da çok 
daha kötüleşmek ihtimallerinden bahsetmek gerek. 
Aynı kalmasından kasıt, bir yandan bir kısım ev iş-
çisinin çalışma izni ile çalışırken kağıtsız çalışanların 
da varlığının adı konmadan kabul edilmesi, yani bu 
statüdekilerin durumunun bir çeşit göz ardı edilme-
si. Bu durumda kağıtsızlık bireysel bazda korkulu 
bir süreç olarak devam etse de sistemin bugüne ka-
darki genel işleyişi çok da etkilenmeyebilir. Ama bir 
de her şeyin çok daha kötüleşme ihtimali var. Bu-
güne kadarki durumda göçmenlerin kaçak çalıştığı 
herkesin malumu olsa da jandarmanın yetki alanı-
na giren mücavir bölgeler dışında göçmenlere karşı 
büyük  operasyonlar yapılmıyordu. Ama şimdi dev-
letin “düzenlemesini yaptım, iznini alsaydın karde-
şim” diyerek göçmeleri toplu biçimlerde yakalayıp 
sınır dışı etme ihtimali daha yüksek. Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 2010’da Ermeni göçmenlere karşı yaptı-
ğı sınırdışı tehditi hepimizin malumu. 

Ben bir yandan bir GDA katılımcısı olarak “sınır-
sız, ulussuz, sürgünsüz bir dünya” şiarını tutarken, 
bir yanda da bu talebin çok yakın zamanda olma-
yabileceğini(!) varsayarak, 5683 düzenlemesinin so-
nuçlarının yukarıdaki ilk ihtimal ile sınırlı kalacağı-
nı umuyorum. Ama olur da olaylar ikinci seçenekte-
ki biçimde kendini gösterirse, o zaman çuvaldızı ba-

Bakanlık yetkilileri ya bir 
günde kaçak statüde çalışan 
herkesin ülkeyi terk edip 
bunun ardından yeni vizelerle 
geri gelip kendilerine güzel 
güzel işler aramasını bekliyor 
ya da bu düzenlemenin 
hali hazırdaki yüz binlerce 
kağıtsız göçmenin haline çare 
olmak gibi bir ihtimali yok.
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tırmamız gereken asıl grup biz, feminist ya da de-
ğil, işveren konumundaki o orta sınıf kadınlar ola-
cak. 5683’teki yapılan düzenlemenin istisnai olarak 
ev işinde çalışan göçmen kadınları kapsayacak şekil-
de yapılmış olması biz feministlerin dikkatini çek-
miş olmalı. Başta bahsettiğim devletin orta sınıf ai-
leye sunduğu paket işte bu. Bakım alanı tarihsel ola-
rak Türkiye’de devletin hizmet alanlarına neredey-
se hiç giremedi. Bakım işini sürdürme sorumluluğu 
çok uzun zaman sadece aileye (yani kadına) teslim 
edilirken, bu görev artık taşınamayacak kadar ağır 
bir hale gelince de devlet elini taşın altına koymak 
yerine neoliberal çağın yegâne yöntemine başvuru-
yor;  ihtiyacın olan emeği mümkün olduğunca güç-
süzünden temin et. Türkçe’de biz “taşerona vermek” 
derken oradaki müdahalenin muhtevasını pek de iyi 
yakalayamıyoruz. İngilizcesi daha bir az ve öz anla-
tıyor olanları; “outsource” yani kaynağı dışarıdan te-
min etmek. Göçmenlik söz konusu olunca bu dışa-
rısı, sadece bazı hakların dışına sürülmekten öteye 
geçip gerçek anlamda sınırlar dışı bir hal alıyor. Ma-
dem ki şiarımız emeğin en güçsüz olanını bulup al-
mak ve bunun kaynağının aşağı yukarı dışarıda bir 
yerler olduğunu anlamışız, yapılacak şey aslında bel-
li. İçerisi ile dışarısının arasını ne kadar çok açarsa-
nız, sınırları ne kadar yükseltir, içerisi denilen yeri 
ne kadar zor ulaşılır bir yer haline getirirseniz, her 
şeye rağmen içeriye ulaşmayı göze alarak yola çıkan-
ları da o kadar boğaz tokluğa çalışmaya hazır, hatta 
belki kölelik koşullarına bile itiraz edemeyecek bir 
duruma getirmiş olursunuz. Merak edenlere, bakı-
nız kırılgan emeğin tanımı. 

Kısacası 5683’te yapılan değişiklikler devletin aile ile 
yaptığı kontratın iflas ettiği bir kısmına yapılmaya 
çalışılan bir yama. Devlet bir yandan bakım alanı-
nın bir iş ve emek alanı olduğunu kabul ederken öte 

yandan burada kendine bir sorumluluk düştüğünü 
tamamen görmezlikten gelinmesini sağlayacak ko-
şulları inşa ederek bir taşla iki kuş vuruyor. Sunu-
lan paketin içinden çıkan göçmen kadınlar ile daha 
önce zedelenmiş olan devlet-orta sınıf aile arası iliş-
kiler, yeni bir güven tazeleme ile rehabilite ediliyor. 
Burada tam da böylesi bir gönül alma hali olduğu-
na çok net bir örnek mevcut. Düzenleme ile ilgili ilk 
açıklamalarda çalışma amaçlı ikamet izinlerinin as-
gari ücretin 1.5 katı miktarda maaş artı sigorta pri-
mi ödemesini zorunlu kıldığı söylendi- ki böylece 
maaş yüksek tutularak  “biz yabancıyı düzenliyoruz 
ama yerli işçimizi de koruyoruz” da denilebilinecek-
ti.  Ancak aldıkları tepki çok olumsuz olmuş dediler 
(!), yasal düzenleme daha uygulamaya geçmeden bu 
miktarın 1 maaş asgari ücrete çekileceği sözü veril-
di. Velhasıl devlet hem göçmenleri çalışmalarını izne 
bağlıyor hem de onların kaç paraya çalışabilecekleri-
ni de ilan ediyor. Göçmen kadınların pakete konma-
sı yetmedi, bir de üstten bastırmak gerek! 

Yazının başına döneyim. Evet, çalışan annelerin 
hikâyeleri, ilk bakışta çalışanlarına nazaran “kaza-
nan” bir konumda görünseler de aslen bir kazanama-
ma hikâyesi idi.  Ama artık bu koşturmacada denge-
ler çok daha fazla sınıfsal bir gerilime dönüşmüş du-
rumda. Patriarka bir yandan çözülmeyi reddeder-
ken bir yandan üzerinde oluşan dirençleri bertaraf 
edemeyince, sosyal meseleleri piyasaya endeksleye-
rek aslında hep çözüm görünüşlü yeni sorunlar üre-
ten kapitalizm, “koca-karı” arasındaki dengesiz aile 
içi rol dağılımını, “koca-karı-ev hizmetlisi” türü bir 
biçimde yeniden formüle etti. Ailenin bir çeşit şirket 
gibi işlediği bu yeni durumun resmiyete kavuşması 
da devletin yaptığı yasal değişiklikler ile sonuçlandı-
rılmış oldu. Aslında temelde insan hayatının onto-
lojik bir koşulu, öznelliğinin vazgeçilmez bir parça-
sı olan harekette olma hali epeydir göçmenleri geri 
gönderme merkezleri, FRONTEXler, tel çitler gibi 
gittikçe yükselen duvarlar ile kontrol altına altınmış 
vaziyette. 5683 no’lu Yasa’daki değişiklikle artık bu 
duvarların bir yenisi de göçmen çalıştıran tüm evle-
rin ortasından geçiyor.  

Notlar
1. CNNTURK haberine göre Türkiye’de geçen 
yıl 127 ülkeden 11 bin 634 kişiye süreli, 29 kişi-
ye süresiz çalışma izni verilmiş. http://www.cnnturk.
com/2012/ekonomi/genel/02/01/turkiyeye.127.ul-
keden.basvuru/647295.0/index.html

Ortada devletten mutlu 
orta sınıf aileye özel 
ulak ile gönderilen bir 
paket olduğu çok açık. 
O yüzden açıp o paketin 
içinde tam olarak ne var, 
bir bakmak gerek.
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Pek çoğumuzun duyduğu, bildiği, başvurduğu, eleş-
tirdiği ve değiştirilmesini, iyileştirilmesini talep et-
tiği, 1998 yılında hayatımıza giren 4320 sayılı Ai-
lenin Korunmasına Dair Kanun, kısa bir süre sonra 
hayatımızdan çıkacak gibi gözüküyor. Geçen yıl bu 
zamanlar kadın örgütlerinin yıllardır verdiği müca-
delenin de etkisiyle kadına yönelik şiddete dair yeni 
bir yasa hazırlığı süreci başladı. Bu konuda farklı 
partiler tarafından taslaklar hazırlandı, pek çok ka-
dın örgütü, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşu 
(STK) ve akademisyen bu yasa hazırlığına ilişkin ra-
porlar hazırlayıp Kadının Statüsü Genel Müdürlü-
ğü (KSGM) ile paylaştı. Ancak Haziran 2011’de ya-
pılan genel seçim nedeniyle bu çalışma yarıda kaldı. 
Seçim sonrasında kurulan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından yarıda kalan süreç tekrar işletil-
meye başlandı ve 19 Eylül 2011 tarihinde Bakanlık-
ta kadın örgütlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. 

Kadın örgütleri, tüm süreç boyunca, Bakanlığa ilet-
tikleri ve İstanbul Sözleşmesi’ni temel alarak hazırla-

YENİ KANUN 
KADINLARI 
ŞİDDETTEN 
KORUYACAK 
MI?
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dıkları yasa taslağı üzerinden bir çalışma yapılması-
nı talep etmelerine rağmen bu konuda başarılı olu-
namadı. Hükümet, kadın örgütlerinin hazırladı-
ğı metin üzerinden çalışmaya devam etmek yerine 
yeni bir metnin kaleme alınmasını tercih etti. Bugü-
ne kadar geçen süre içerisinde gerek 19 Eylül tarih-
li toplantının hemen ardından oluşturulan Şidde-
te Son Platformu bileşenleri (yaklaşık 250 kadın ör-
gütü) gerek Platformda yer almayan kadın örgütle-
ri, STK’lar ve akademisyenler tarafından taslağa iliş-
kin pek çok çalışma yapıldı, alternatif madde ve yasa 
metinleri hazırlandı, Bakanlık ve KSGM yetkilileri 
ile toplantılar yapıldı, bu toplantılarda yazılı ve söz-
lü pek çok eleştiri ve öneri sunuldu. Yasa taslağı ça-
lışmaları sırasında Bakanlıktan kaynaklanan pek çok 
problem yaşandı. Düzenlenen toplantıların davetle-
ri ya tüm gruplara ulaşmadı ya da geç ulaştı bu ne-
denle bazı grupların toplantılara katılması mümkün 
olmadı, taslak Kasım ayında apar topar ve kadın ör-

gütlerinin haberi olmaksızın Başbakanlığa gönderil-
di ve bu aşamada taslak üzerinde bazı değişiklikler 
(“yakın ilişki içerisinde yaşayanlar” ifadesinin me-
tinden çıkarılması gibi) yapıldı, Ocak ayı içerisinde 
taslak defalarca değiştirildi, kadın örgütleri devamlı 
değişen taslak metni üzerinde defalarca çalışmak du-
rumunda kaldı ve Bakanlığın taslağın hemen yasa-
laşması yönündeki tutumu nedeniyle tüm bu süreci 
ciddi bir zaman baskısı altında geçirdi. Özetle, yasa 
hazırlık süreci Bakanlık tarafından iyi yönetilemedi.

Gelinen noktada elimizde Bakanlar Kurulu tarafın-
dan imzalanmış Başbakan’ın imzasını bekleyen bir 
yasa tasarısı var. Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddet-
ten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı adını ta-
şıyan ve kanunlaştığı takdirde 4320 sayılı Kanun’u 
mülga edecek olan metin ciddi değişiklikler getiri-
yor. Bu metnin kadınların taleplerinin tümünü yan-

sıttığını iddia etmek mümkün değil ancak toptan 
kötü bir metin ile de karşı karşıya değiliz.

TASARI NELER GETİRİYOR?
Tasarı bu haliyle kanunlaştığı takdirde şiddete uğ-
rayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın-
ların, çocukların, aile bireylerinin, tek taraflı ısrar-
lı takip mağduru olan kişilerin tümü bu kanundan 
yararlanabilecek. Böylece şiddete uğrayan ve şidde-
te uğrama tehlikesi bulunan tüm kadınların tedbir 
isteme hakkı tanınmış oluyor. Ancak tasarıda cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği ifadeleri açık şekilde yer 
almadığından, uygulamada nasıl bir tablo ile karşı 
karşıya kalınacağı hakkında şu an için yorum yap-
mak çok zor. Örneğin, uygulamada lezbiyen kadın-
ların ailelerinden gördükleri şiddete karşı bu kanun-
dan yararlanmaları yönünde kararlar verilirken, iliş-
kileri içerisinde yaşadıkları şiddete karşı kanundan 

yararlanamayacakları yönünde kararlar ortaya çıka-
bilir. Uygulamada lezbiyenleri gerek ailelerinin ge-
rek ilişkide bulundukları kişinin uyguladığı şiddet-
ten koruma yönünde kapsayıcı ve olumlu kararlar 
çıksa dahi tasarının diğer cinsel yönelimleri ve cinsi-
yet kimliklerini kapsayıp kapsamadığı belirsizliği or-
tadan kalkamayacaktır. Türk yargısının aile kavra-
mı içerisine sadece resmi nikâhla evli olan kişileri ve 
bazı durumlarda bu kişilerin yakın akrabalarını kat-
ma eğilimi olduğu düşünüldüğünde, LGBT bireyle-
rin tasarıda yer alan “aile bireyleri” ifadesine dayana-
rak yapacakları başvuruların olumlu yanıtlanması da 
güç görünüyor. Tasarıda hiçbir ayrım yapılmaksızın 
herkesin dayanabileceği tek durum “tek taraflı ısrar-
lı takip mağduru olma” hali.

Tasarıda ev içi şiddet, kadına yönelik şiddet, şiddet, 
şiddet mağduru, şiddet uygulayan ve toplumsal şid-



det tanımları yer alıyor. Bu tanımlara yer veriliyor ol-
ması şüphesiz olumlu ve ilerleyen süreçte uygulama-
yı iyi yönde etkileme ihtimali barındıran bir gelişme.

Tedbirler konusunda getirilen en büyük yenilikler 
mülki amirlerin (illerde vali, ilçelerde kaymakam) 
bazı tedbirlere karar verilebiliyor olması ile gecikme-
sinde sakınca olan hallerde daha sonra mülki amirin 
veya hâkimin onayına sunmak üzere kolluk (polis ve 
jandarma) amirlerinin de tedbir alabiliyor olması. Ta-
sarıda tedbir kararları koruyucu ve önleyici tedbirler 
olarak iki farklı kategoriye ayrılmış durumda. Koru-
yucu tedbirler bu taslak kapsamında korunan bireyle-
re ilişkin tedbirler, önleyici tedbirler ise şiddet uygula-
yan veya uygulama ihtimali bulunan bireylerle ilişkin 
tedbirlerdir. Mülki amirler koruyucu tedbirlerin sa-
dece bir bölümüne karar verebilirken, hâkimler hem 
mülki amirlerin karar verebildiklerine hem de bun-

lara ek başka bir takım koruyucu tedbirlere karar ve-
rebilecekler. Önleyici tedbirlere ise yalnızca hâkimler 
karar verebilecekler. Mülki amirlere kısıtlı yetki tanın-
mış olması alınabilecek tedbirlerin bir kısmının kişi-
lerin hak ve hürriyetlerini sınırlandırmasından kay-
naklanıyor. Kişi hak ve hürriyetleri yargı kararı ol-
maksızın sınırlandırılamayacağından bu tarz tedbir-
lere karar verme yetkisi mülki amirlere bırakılmamış.

Mülki amirler, bu taslak kapsamında korunan bi-
reylerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden 
birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer ted-
birlere karar verilebilecekler. Gecikmesinde sakın-
ca bulunan hallerde aşağıda (a) ve (ç) maddelerinde 
yer verilen tedbirler ilgili kolluk amirlerince de alı-
nabilecektir. Bu işlem tatil günleri hariç olmak üze-
re, en geç kırksekiz saat içinde mülki amirin onayı-
na sunulmalıdır. Tasarıya göre mülki amir tarafın-
dan kırksekiz saat içinde onaylanmayan işlemlerin 
uygulanmasına son verilecektir.
a. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, 

bulunduğu yerde veya başka bir yerde, uygun ba-
rınma yeri sağlanması.

b. Geçici maddi yardım yapılması.
c. Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
ç. Hayati tehlikesinin bulunması halinde geçici ko-

ruma altına alınması. 

Hâkimler korunan bireylerle ilgili olarak yukarıda 
sayılan ve mülki amirler tarafından verilebilen koru-
yucu tedbirlerin yanı sıra aşağıda yer alan koruyucu 
tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek 
benzer tedbirlere de karar verilebilecekler.
a. İş yerinin değiştirilmesi.
b. Bireyin evli olması halinde müşterek yerleşim ye-

rinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi. 
c. Korunan bireyin talebi üzerine tapu kütüğüne 

aile konutu şerhi konulması.
ç.  Korunan birey bakımından hayati tehlikenin bu-

lunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer 
tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması ha-
linde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin 
değiştirilmesi.

d. Şiddet mağdurunun çalışma yaşamına katılımını 
desteklemek üzere varsa çocukları için 

 kreş imkânının sağlanması.

Daha önce belirttiğimiz gibi hâkimler hem koru-
yucu hem de önleyici tedbirlere karar verebilecek-

Tasarıda ev içi şiddet, kadına 
yönelik şiddet, şiddet, şiddet 
mağduru, şiddet uygulayan 
ve toplumsal şiddet tanımları 
yer alıyor. Bu tanımlara yer 
veriliyor olması şüphesiz 
olumlu ve ilerleyen süreçte 
uygulamayı iyi yönde 
etkileme ihtimali barındıran 
bir gelişme.
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tir. Hâkimlerin şiddet uygulayan veya uygulama ih-
timali bulunan kişilerle ilgili olarak verebileceği ön-
leyici tedbirler şunlardır:
a. Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük 

düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda 
 bulunmaması.
b. Müşterek konuttan veya halen bulunduğu yer-

den derhal uzaklaştırılması ve müşterek 
 konutun korunan bireye tahsis edilmesi.
c. Korunan bireylere, bulundukları konuta, okula, 

işyerine yaklaşmaması.
ç. Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel 

ilişki kurma kararı varsa kişisel ilişkinin 
 refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sı-

nırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d. Gerekli görülmesi halinde korunan bireyin ya-

kınlarına, tanıklarına ve çocuklarına 
 yaklaşmaması.
e. Korunan bireyin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına 

zarar vermemesi. 
f. Korunan bireyi iletişim araçlarıyla veya sair su-

rette rahatsız etmemesi. 
g. Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin 

verilen silahları kolluğa teslim etmesi. 
ğ. Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa 

etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulu-
nan silahı kurumuna teslim etmesi.

h. Korunan bireylerin bulundukları yerlerde alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde 

kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken 
korunan bireylere ve bunların bulundukları yer-
lere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde 
hastaneye yatmak dâhil muayene ve tedavisinin 
sağlanması.

ı. Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için 
başvurması ve tedavisinin sağlanması. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yukarıdaki 
(a), (b) ve (c) maddelerinde yer alan tedbirler, ilgi-
li kolluk amirlerince de alınabilecek. Bu işlem tatil 
günleri hariç olmak üzere, en geç yirmidört saat içe-
risinde hâkimin bilgisine sunulacak ve hâkim tara-
fından yirmidört saat içinde onaylanmayan işlemle-
rin uygulanmasına son verilecek. 

Hâkimler ayrıca Çocuk Koruma Kanununda yer 
alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile Türk Me-
deni Kanunu hükümlerine göre velayet, kayyım, na-
faka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında da karar 
vermeye yetkilidir. Tasarıya göre şiddeti uygulayan 

veya uygulama ihtimali bulunan kişi aynı zaman-
da ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan 
kişi ise hâkim talep edilmese dahi tedbir nafakasına 
hükmedebilecektir.

Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek 
yer aile mahkemesinden, mülki amirden ya da kol-
luk biriminden talep edilebilecek ve ilk defasında 
en çok altı ay için tedbir kararı verilebilecek. Ancak 
şiddettin veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam 
edeceğinin anlaşıldığı hallerde, tedbir kararı süresiz 
olarak da verilebilecek. Hâkim tedbir kararını, dos-
ya üzerinden ve şiddetin yazılı olarak belgelenmesini 
aramaksızın, dosyanın kaydedildiği gün verecek, sa-
dece zorunlu hallerde duruşma yapılabilecek.

4320 sayılı Kanun ile ilgili yaşanan en büyük kafa ka-
rışıklıklarından biri olan tedbirlerin ne zaman uygu-
lanmaya başlayacağı konusu tasarı metninde açıkça 
düzenlenmiş durumda. Tasarıdaki düzenleme gereği 
tedbir kararları şiddet uygulayanın bu kararı öğren-
mesi beklenmeksizin hemen uygulanmaya başlayacak. 

Tasarıda, tedbir kararlarına aykırılık durumunda 
yeni bir yaptırım türü tamamen getiriliyor. Tasarı-
ya göre; şiddet uygulayan kişi tedbir kararının gerek-
lerine aykırı hareket ederse fiili başka bir suç teşkil 
etse bile üç günden on güne kadar zorlama hapsine, 
tedbir kararına uymamanın tekrarı halinde ise altı 
ayı geçmemek üzere on beş günden otuz güne kadar 
zorlama hapsine tabi tutulacak. Bu yeni düzenleme 
ile 4320 sayılı Kanun’un belirlediği yaptırım sistemi 
tamamen değiştiriliyor ve uygulaması daha hızlı ve 
etkili olacak yeni bir yöntem kabul edilmiş oluyor.

Yukarıda belirtilen esaslı değişikliklerin yanı sıra tsa-
rıda şiddet mağdurlarına yönelik Şiddet Önleme ve 
İzleme Merkezlerinin kurulması, geçici maddi yar-
dım yapılması, mağdurların sağlık giderlerinin kar-
şılanması yönünde 4320 sayılı Kanun’da yer alma-
yan düzenlemeler getiriliyor.

TASARININ EKSİKLERİ
Görüldüğü gibi tasarı 4320 sayılı Kanun’a göre daha 
kapsamlı ve tamamen yeni çok sayıda düzenleme 
içeriyor. Buna rağmen tasarının eksiksiz ve hatasız 
olduğunu söylemek mümkün değil. Tasarının belli 
başlı eksikleri ve üzerinde çalışılması gereken düzen-
lemeleri şunlardır: 
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1. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerine 
açıkça yer verilmemiş olması, 

2. Amaç, kapsam ve temel ilkelerin tek bir maddede 
ve sınırlı şekilde düzenlenmesi,

3. Mülki amirlerin yetkilerini düzenleyen madde-
deki “uygun görülecek benzer tedbirlere karar ve-
rilebilir” ifadesi ya kaldırılmalı ya da hâkim yeri-
ne geçerek karar veremeyecekleri açıkça düzen-
lenmeli,

4. Kolluk amirlerinin tedbir kararı alabileceği yö-
nündeki düzenlemelere belirtilen “gecikmesinde 
sakınca olunan hal” kavramının açık şekilde ta-
nımlanmaması, 

5. Tedbir kararına ilişkin sadece itiraz üzerine du-
ruşma yapılacağı yönünde düzenleme yapılması 
daha uygunken zorunlu hallerde duruşma yapıla-
bileceği şeklinde düzenleme yapılması,

6. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin yapısı-
na, kuruluş süresine ve sayısına ilişkin düzenle-
melerde yer alan ve bu merkezlerin kağıt üzerin-
de kalmasına neden olacak veya etkili ve amaca 
uygun şekilde işlemesine engel olacak nitelikteki 
eksiklikler ve hatalar,

7. Yargı mensuplarına yönelik eğitimlere yer veril-
memiş olması,

8. Sadece genel sağlık sigortalısı olmayan şiddet 
mağdurlarının sağlık giderlerinin karşılanması-
nın düzenlenmesi, şiddet uygulayan kişi üzerin-
den sağlık sigortasından yararlanan mağdurların 
bu durumda ikinci kez mağdur olma risklerinin 
dikkate alınmamış olması,

9. Kadın örgütlerinin şiddete ilişkin davalara katıl-
masının yasal olarak tanınmaması,

10. Sığınaklar, cinsel şiddet kriz merkezleri ve alo 
şiddet hattına dair düzenleme olmaması.

Tasarıdaki eksiklerin tamamlanması için Bakanlık 
tarafından zaman baskısının olmadığı, kapsayıcı ve 
katılımcıların masraflarının karşılandığı yeni top-
lantılar düzenlenmeli ve bu toplantılarda dile geti-
rilen öneriler dikkate alınmalıdır. Ayrıca 4320 sayı-
lı Kanun’un uygulamasından aşina olduğumuz bir 
gerçek de asla göz ardı edilmemelidir: Bir kanunun 
iyi kaleme alınmış olması her zaman ve herkes ta-
rafından iyi uygulanacağı anlamına gelmemektedir. 
Bu nedenle tasarıdaki eksiklerin tamamlanmasının 
tek başına yeterli olmayacağı şimdiden kabul edil-
meli, uygulamaya dönük ve uygulayıcılara yönelik 
bir eylem planı şimdiden oluşturulmalıdır.
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Hatice Meryem

Kocası onu bu yüzden boşadı. 

Çilliğinin kanatları büyükçeydi. Adam cimaya her 
yeltendiğinde mübarek deliği bulana kadar canı çı-
kar, yorgunluktan bezip bu amansız uğraştan bıkar, 
karısını çok sevdiği halde ondan buz gibi soğurdu. 

Nihayet ağlaya ağlaya onu boşadı ve kendisine yeni 
bir eş bularak Pera’nın aşağı mahallelerine taşındı. 

Firdevs babasından kalan koca konakta böylece yap-
yalnız kaldı. Çok mutsuzdu. Sabahları tek başına 
kahvaltısını ediyor, öğleden sonraya kadar ev işi ya-
pıyor, akşamüstü komşu kadınlarla görüşüyor, gece-
leri mutsuzluktan ağlıyordu. 

Konu komşu kocası tarafından terk edilen bu zaval-
lı kadıncığı teselliye çalışıyor, pek de iyi ediyorlar-
dı. Tabii ki Firdevs kocasının terki yüzünden gözyaşı 
döküyordu ama onu asıl üzen çilliğindeki çarşaf bü-
yüklüğündeki kanatlardı. 

Onu yıkamak dahi saatlerini alıyordu. 

Kanatları eline doluyor, çitiliyor, leke kalmaması 
için titizleniyordu. 

Kurutması da bir alemdi. Bahçe kapısını kilitliyor, 
arka bahçeye saklanarak kanatlardan birini gergin 
bir ipe diğerini başka bir ipe savuruyor, iki ipin or-
tasında çok üzgün bir vaziyette uzanıp çaresizce ku-
rumasını bekliyordu. 

Kanatlar kurudukça, az da olsa büzülüyor, böylelik-
le tumanın içine sığabiliyordu.

Firdevs yürürken kanatlar bazen tumanın altından 
fırlıyor, ayaklarına dolanıyordu. Bu yüzden gezme-
ye gitmeyi bıraktı. Neyse ki canları sağ olasıca kom-
şu kadınlar onu yalnız bırakmadılar. Sık sık uğrayıp 

hal hatır sormak istediler, ancak Firdevs onlara ka-
pıyı açmadı. 

Zamanla iyice yalnızlaştı. Bir akşam uyumadan az 
evvel ayağı kanadına dolanan Firdevs elindeki fene-
ri yere düşürdü. Birden her yan alev aldı. Büyük bir 
yangın başladı. Zavallı Firdevs yangını söndürmek 
için koşuştururken kanatlar kendiliğinden açıldı, 
rüzgâr yaptı, yangın büyüdükçe büyüdü, koca ko-
nak bir anda yandı bitti kül oldu.

Bu faciadan sonra Firdevs sokaklarda yatıp kalkma-
ya başladı. 

Galata taraflarındaki düşkünler arasında uyuyup 
uyanıyordu. 

Bir gün zabitlerden kaçarken diğerlerinden daha 
hızlı koştuğunu fark etti. 

Hele kanatları rüzgârı arkadan aldığında adeta uçu-
yordu. 

Bunu gören diğer düşkünlerden ufak tefek olanlar 
onun sırtına atlıyor, Firdevs bir adımda neredeyse 
elli metre zıplıyordu. 

Namı sultanın kulağına varacak da boynunu vur-
durtacak diye sur dışına çıkmak zorunda kaldı Fir-
devs bir gün. Yolu Karadeniz kıyısındaki İstanbul’un 
uzak köylerinden birine düştü. Rüzgârlı bir sabahtı. 
Dalgalı denize öylece bakıyorken işeyesi geldi. Etra-
fa göz atıp da kimseyi göremeyince tumanını indirip 
çömeldi. İşte tam bu sırada rüzgarı gören kanatları 
bir yelkenli gibi açılıverdi ve kendisini gökte buldu 
Firdevs. Baktı uçuyor. Kendisini kaderine bıraktı ve 
böyle böyle koca Karadeniz’i aşıp ta Kırım’a ulaştı. 

Tesadüf bu ya, o gün hanlığının balıkçılarını teftişe 
çıkmıştı soylu Kırım hanı. Firdevs’in gökyüzünden 
sahile muhteşem inişini hayret ve hayranlıkla görüp 
seyretti. Kendisini sarayında ağırlamaktan onur du-
yacağını söyledi ve böylece saraya kabul edildi. 

Bu güzel ülkede günleri hünerini sergilemekle ge-
çen Firdevs hem zenginliği hem de şöhreti tattı ve 
yalnızca uçmaktan hoşlanan beylerle yakınlık kur-
du. Doyumsuz bir hayat yaşadıktan sonra tam dok-
san dokuz yaşında huzurla gözlerini kapadı. Kabri 
halen eski Kırım sınırları dahilindedir. 

18 armudun sapı üzümün çöpü
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Varlığın kırılganlığını masalların girişindeki o “bir 
varmış, bir yokmuş”tan daha iyi anlatan bir söz var 
mıdır? 

Masallar, varlığın kendisi gibi kırılgandır. Kendini 
yüzlerce yıl söze teslim etmiştir- kuşaklar boyunca, 
dilden dile, coğrafyalar arasında dolaşacağına gü-
venerek. Söz uçucudur, güvenilmezdir, değişkendir 
ve denetlenemez… “Söz uçar, yazı kalır” ne olsa!

Aynı zamanda, varlığın kendisi gibi dirençlidir. 
Zamana direnir, farklı ağızlarda yeniden doğar, de-
ğişir, uyum sağlar ama ta merkezindeki o çekirde-
ği de saklar…

Dünyanın nasıl bir yer, insanın nasıl bir tür oldu-
ğunu anlamak için masallar, birebirdir bu yüzden. 
Değişimi de, sürekliliği de anlatır bize. Tâbiyeti de 
başkaldırmayı da. Kenardan dolanmayı. Çok zayı-
fın çok güçlü karşısındaki yenilmezliğini. Çünkü 
varlığın farklı kipliklerini barındırır, gücün ve di-
rencin olmadık hallerini.

Biz külyutmaz feministler, masalların tıpkı top-
lumsal düzenin kendisi gibi, nasıl da cinsiyetçi ol-
duğunu görür, anlarız. Dosyamızda bu anlayışın 
geliştirildiği yazılar var. İtaatkâr ve namuslu kız-
ların ödüllendirildiği, kendini bir şey sanan cadı-
ların cezasını bulduğu, beyaz atlı prensin mutlulu-

Bir Varmış, Bir Yokmuş

ğun ta kendisi olduğunun durmadan tekrarlandığı 
masallar hakkında.

Masalların zamana dirençliliğini anlamaya çalı-
şan, bu direncin masalın insan varlığının derin ya-
pılarıyla ilişki kurmasıyla mümkün olduğunu gö-
ren yazılar da var. Belki de insan varlığının derin 
yapılarının kurucu ögesinin masallar olduğunun 
farkında olan. Masalları başka bütün anlatılardan 
farklı, çok özel, çok karmaşık ve zorlu yanlarıyla ele 
almaya çalışan.

Bu dosyayı hazırlarken çok tartıştık: Masalı masal 
yapan nedir? Masallar bize ne yapar? Biz masallar-
la ne yaparız? Masal yazıldığında artık masal ol-
maktan çıkar mı? Televizyonun anlattıklarının ge-
leneksel masallarla benzeyen ve benzemeyen yanla-
rı nelerdir? Kadın ve erkeklerin anlattıkları masal-
lar kategorik olarak farklı mıdır?

Bu tartışmalar sürerken, çokça da masal anlattık 
birbirimize- çocukluğumuzdan hatırladıklarımız, 
sonradan dinlediklerimiz, okuduklarımız, feminist 
masallar… Bu kısmı daha zevkliydi. Bu zevki pay-
laşabilmek için, iki masal anlattık size. Ve bir de 
gayet feminist masala yer verdik: Hatice Meryem’in 
Firdevs’i.

Bakalım beğenecek misiniz…
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Hepimiz kurt masalları ile büyüdük ve hepimiz de 
biliriz ki, henüz okula bile gitmeyen, minik çocuk-
ları sorguladığımızda kazın ya da ördeğin neye ben-
zediğini bilmeseler de kurdun ne olduğunu bilirler. 
Hayatlarında hiç kurt görmemiş olsalar bile ve bir 
kurt ile karşılaşma olasılıkları bulunmasa da, hep-
sinin kafasında çok belirgin bir kurt imajı ve tem-
sili mevcuttur. Hangisine sorsanız, kurdun acıma-
sız, insanlara ve özellikle küçük çocuklara saldırma-
ya hazır, hatta onları yiyen bir hayvan olduğu ceva-
bını alırsınız. 

Oysa aç olsa bile insanı av olarak tanımayan kurt, 
minik hayvanları, yoksa orman meyvalarını yeme-
yi tercih eder. Buna rağmen, dilimizin içinde, kül-
türümüzde, masallardan romanlara dek, kurt kor-
kunç, kana susamış ve özellikle küçük çocukları yut-
manın peşinde bir hayvan olarak temsil edilir. Özel-
likle yenmek, açlıkla ilişki metaforlar kurt bağlantı-
lıdırlar.  Çok acıkmanın ölçüsü “kurt gibi acıkmak-
tır”. Anne, “istediğimi yapmazsan seni kurda veri-
rim!” diyerek çocuğunu korkutur. Çocuk, kurt ta-
rafından yenilip yutulacağından duyduğu korku ile 
her şeyi kabul etmeye razıdır. Kurt, hem acımasız 
bir varlık hem de üstün bir gücü sembolize ederken, 

MASALLARDAKİ 
KURT
Saime Tuğrul

Masallarda kurt yutar. Yutmak, ağız, 
dil, parçalamak ile ilgilidir. “Kuzu ile 
kurt” masalında olduğu gibi güçlü 
ve egemen olan haklılığını ve sadece 
kendine özgü adaletini, güçsüzü 
yutarak gösterir. Egemenliğin gücü 
yutucudur. Kurt güçlü, yani haklı 
olandır. Nitekim masal da böyle başlar: 
“Kim daha güçlüyse hep odur haklı; 
inanmayan dinlesin bu masalı.”
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aynı zamanda egemen güce itaatsizliğin cezalandı-
rılacağını bize çocukluğumuzdan itibaren hatırlatır. 

Masallarda kurt yutar. Yutmak, ağız, dil, parçalamak 
ile ilgilidir. “Kuzu ile kurt” masalında olduğu gibi 
güçlü ve egemen olan haklılığını ve sadece kendine 
özgü adaletini, güçsüzü yutarak gösterir. Egemenli-
ğin gücü yutucudur. Kurt güçlü, yani haklı olandır. 
Nitekim masal da böyle başlar: “Kim daha güçlüy-
se hep odur haklı; inanmayan dinlesin bu masalı.”

“Kuzu ile kurt” masalında, derenin aşağısında su iç-
mekte olan kuzu, derenin üst tarafında su içmeye 
gelen kurdun saldırısına maruz kalır. Kendi suyun-
dan bir kuzunun da su içmesine tahammül edeme-
yen kurt, kuzunun suyu bulandırdığını iddia eder: 

“Vay,  demiş öfkeyle; sen kim oluyorsun da, suyu-
mu bulandırıyorsun benim? Şimdi anlatırım ben 
sana.— Aman efendim, demiş kuzu; kızmayın da 
bir bakın nerdeyim. Ben nasıl bulandırırım suyunu-
zu, akıntı benden yana. Siz yukardasınız. Ben yir-
mi adım aşağıda.— Onu bunu bilmem, demiş ca-
navar; bulandırıyorsun, işte o kadar. —Hem dahası 
var, hımbıl: Sen bana küfretmişsin geçen yıl.— Na-
sıl olur Devletlim, demiş kuzu; geçen yıl dünyada 
yoktum. Süt kuzusuyum, baksanıza.— Sen değil-
sen kardeşindir, ukala.— Kardeşim yok ki küfretsin 
size.— Seninkilerden biridir öyleyse…”(http://www.
siirvehikaye.com/kurtla-kuzu_377.html, 02.2012) 

Güçlünün karşısında, son derece rasyonel muha-
kemelerle masumca kendini korumaya çalışır kuzu 
ama “Efendi, Devletli” olarak hitap ettiği kurt, ras-
yonel olmama hakkına sahip egemendir ve öldürme 
ve yaşatma yetkisi sadece ona aittir. Yargısı infazdır: 
“…Size artık haddinizi bildirmeli deyip kesmiş dev-
letli; kaptığı gibi kuzuyu doğru ormana. Ve orada 
görmüş hesabını güzelce.” 

Bu bağlamda, Hayvan ve egemen biribirine benze-
yen iki gender’ı temsil ederler. Derrida’ya göre, iki 
yaşayan varlık arasında, ikisine de hem ait hem de-
ğildirler. Leviathan’daki insan-aslan, Machiavelli’de 
insan-tilki, Rousseau’nun kurt adamı (ingilizcede 
out-of-law) sosyal-teolojik yasadışı varlıklardır. Yani, 
inançsız ve yasasızdırlar. (2009; 146)
 
Hayvan ve egemen yasasızlığın alanında yer alırlar 
ama Lacan’a göre de, insanı hayvandan ayıran en 

önemli özelliği, yasaya ve yasağa ilişkisidir; hayvan-
dan farkı otoriteye itaat etmek ya da etmemektir. Bu 
nedenle, yasa ve suç insan ile başlar. Böylece de be-
nüstü (surmoi) ortaya çıkar. İnsan, “ben” diyen yara-
tıktır (1999; 147). 

La Fontaine’nin yukarda değindiğimiz hikâyesindeki 
kuzu, kurt-egemenin otoritesini tanıyan, onun yasa-
sına itaat edendir, yani tüm sıradan insanları tem-
sil eder ve yasasız egemenin keyfi yasasına karşı çı-
kamaz. Masaldaki kurt, “majeste”, “efendi” olarak 
çağrılır kuzu tarafından. Majeste ise magnus, major 
kökünden gelir ve büyüklük, vakur demektir. Yani, 
majeste ya da egemen yükseklik, büyüklük demektir 
aynı zamanda (Masalda da kurt derenin yukarısın-
dadır). Yüksekten herşeyi görme ve gözetme kudreti-
ne sahip olduğunun da işaretidir. Egemen için kulla-
nılan deyimler ya da sıfatlar genellikle büyüklüğüne, 
yüksekliğine gönderme yaparlar; buradaki büyük-
lük, fazlalık, ölçülerin ötesinde, büyükten daha bü-
yük anlamına gelir (Derrida, 2009; 345).  En yük-
sek, büyük olmak demek, devletin kudreti anlamı-
na geldiği gibi, cinsel anlamda da güçlülüğü içerir 
(Derrida, 2009; 288). Egemen fallik bir erkek gücü-
nü temsil eder.1

Bu fallik erkek gücünün ise psikanalitik açıdan baş-
ka bir önemi vardır. Arzunun göstergesi, sembolü-
dür2 ve Ödip kompleksi ile yakından bağlantılıdır. 
Dolayısıyla, bir başka açıdan da her masaldaki yut-
ma hikâyesinin baba figürü ile alâkası vardır. Babalar 
çocuklarını yutan egemendir. Birçok masal ve mit 
babaların çocuklarını yutması üzerine kurulmuştur: 
Uranus, Kronos çocuklarını yutarlar, Yunus bir bali-
na tarafından yutulur. Masallardaki devlerin lokma-
cıkları insanlardır, kurtlar ise babayı sembolize eder-
ler; kuzuları ve “kırmızı şapkalı kız” masalında oldu-
ğu gibi kız çocuklarını yiyerek içlerine alırlar.  

Freud için, kurt tarafından yenmek (erkek için), ge-
rilerde kalmış, annenin babaya duyduğu cinsel arzu-
nun benzerinin bir yer değiştirmesi,3 Ödip komp-
leksinin tersine çevrilmesidir. Çocuk karşı cinse arzu 
duymak yerine penise sahip olmanın narsistik kay-
gısıyla, aynı cinsiyetten olan ebeveyne ilgi duyar. Bu 
arada, annenin pasifliğini reddederken, tatmin olma 
arzusunu da reddeder. Bu tatminsizliğin getirdiği 
hoşnutsuzluk, babaya karşı düşmanlık itkisi olarak 
kendini gösterir. Ancak, bu yer değiştirmede, baba-
ya karşı duyulan düşmanlık, babanın çocuğa karşı 
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saldırganlığına dönüşür. Böylece, çocuk, kurt yani 
baba tarafından yenilmekten korkar; babaya karşı 
duyulan paradoksal duygular, -düşmanlık ve şefkat- 
geriye itilir. (2010)

Bu geriye itilen duygular, kastrasyon korkusunun te-
melini oluşturur. Kurt tarafından yutulup yenmek, 
baba tarafından kastrasyonun deforme edilmiş ika-
mesidir. Baba tarafından kastrasyon korkusu ise, 
hem libidonun hem de buna bağlı olarak BEN’in 
kastrasyonu demektir. 

Helene Cixous’a göre, sevgi ile yenmek arasındaki 
bağ açıktır; öpüşmeye başladığımız andan itibaren, 
ağız sulanır, tükürükler karışır, birisi ötekini yemek 
ister. Küçük lokmalar halinde yemek istemek aynı 
zamanda öteki tarafından yenmeyi istemektir. Sev-
gi her zaman biraz “peu-loup-che” dur.4 (2003; 25)

Kurdu severiz çünkü kurt sevgisini severiz. Kurttan 
korkmayı severiz. Çünkü sevgide korku, korkumuz-
da sevgi vardır ve bu sevgi kurda aşıktır. Sevilen ki-
şiden korkarız, sevgi bizi ürkütür, terörize eder. Sev-
diğimizi, “kurdum”, “aslanım” ya da “kuzum” diye 
çağırırız (Cixous, 2003; 23) Sevmek yenilmeyi ka-
bul etmektir. Ama bir başka kurt-kuzu hikâyesinde 
olduğu gibi, kuzu, kurdun patisin beyazlığına kan-
mayıp yenmeyi reddettiğinde, gerçek mutluluktur,  
hayatın zaferidir aynı zamanda. Koyunun kuzuyu 
sevmesi son derece doğaldır. Oysa kuzuyu yemeyen 
kurt için bu kendini feda etmektir, yani bir mutlak 
vazgeçmedir (Cixous, 2003; 32).

Kurt sevgisi,  korkuyu sevmekten bağımsız düşü-
nülemez. Küçükken korkmaktan mutlu oluruz. Bu 
korku saf bir korkudur. Çünkü çocuk hem tehlike-
nin varlığına hem de olmadığına aynı anda inanabi-
lendir. Büyüyünce, ya tamamen bazı şeylerden kor-
karız ya da korkmayız (Cixous, 2003; 30) Çocuklar 
ise, yenme bölümünde korkarlar ama kahkahalar bu 
korkuya karışır.
 
“Kırmızı şapkalı kız” masalında olduğu gibi, bir 
yanda küçük kızın yemek getirdiği sevgili annean-
nesi (ama anneanne kurt tarafından yenilmiştir) öte 
yanda, korkutucu kurt vardır. Bu hikâyeyi çocuk-
luğumuzda dinlediğimizde, yataktakinin anneanne 
değil kurt olduğunu biliriz ve bu anneanneden kor-
karız. Kurabiye anneanneyi sevmek kolaydır ancak, 
bu kurt-anneannneyi de severiz, çünkü onun seçil-

miş kişisiyizdir. Herkesi yutan kurt bizi seçmiştir. 
Sevginin hakikatinde bu ikisi aynı anda vardır: Bir 
yandan hepimiz kırmızı şapkalılar olarak kendimizi 
kurdun ağzına atarız, çünkü anneanemiz olduğunu 
düşünürüz, ama bu saf anneanne değil, kurttur aynı 
zamanda (Cixous, 2003; 31). Kadınların dünyasına 
kurnazlıkla sızan bir kurt-erkektir o, hem korkulan 
hem sevilen varlıktır.

Nitekim “Kırmızı şapkalı kız” masalı, öncelikle ka-
dınlar arasında geçer. Üç kuşak kadın arasında örül-
müştür. Baba figürü açıkça yoktur, daha doğrusu 
sembolik olarak kurt babayı, üstelik acımasız, oto-
riter egemen babayı temsil eder. Masalın sonunda, 
kızı kurtaran avcı-erkek ise kız çocuğunu babadan 
(kurtaran) koparacak ve hayatını değiştirecek yaban-
cı erkektir. 

Hepimizin, ezbere bildiği bu masal, sepetiyle anne-
annesine yiyecek götüren kız çocuğunun ormanda 
yol arayışı ile başlar. Bu yol arayışı hem figüratif hem 
de gerçek bir aramadır; çocukluktan genç kızlığa ge-
çişteki yol ağzındadır kırmızı şapkalı kız.5 Öncelik-
le, annesinin tembihine rağmen, tehlikeli orman yo-
lunu seçmiştir ve bilmediği bu yeni ortamda yolunu 
kaybeder. Kurdun kendisine tavsiye ettiği yol karışık 
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ve uzun olsa da (kurt kestirme yolu kendisine ayırır) 
sonunda kadınlığa geçişin yolunu bulur. 

Yataktaki kurdun anneannesine benzemediğinin far-
kındadır küçük kız ama bir simülasyon oyunu ile 
farklılıkları tekrar ortaya çıkarır; gözleri daha bü-
yüktür, elleri, kulakları, burnu kocamandır ve en so-
nunda o büyük ağzı da kızı yutmak içindir. Küçük 
kız, kurdun söylediklerine hem inanır hem inanmaz. 
Sevgisinde hem korku hem de merak vardır. Beş du-
yunun temsil edildiği bütün organlar, küçük kızın o 
zamana dek bildiklerini aşan boyuttadırlar. Özellik-
le, kendisini yutan ağız, tadmanın (kadınlığı, sevgi-
yi), yeni tad ve hazların organıdır. Yukarda belirtti-
ğimiz gibi, egemenliğin ölçüsü ölçüsüzlüktür, herşe-
yi bildiğimiz ölçülerin ötesindedir. 

Kurt, ölçüsüz bir açlıkla kocaman ağzı ile yutar genç 
kızı. Kurt babanın sevgisi Ödip kompleksi çerçeve-
sinde, kızını içine alır. Kurdun karnında, anneanne 
ile aynı yerdedir. Kurt, yani baba, cinsel ilişkisinin 
olmadığı iki ayrı kuşaktaki kadını yutmuştur. Bura-
daki fantazm ise, Ödip kompleksini aşarak, kabile-
nin tüm kadınlarına sahip egemen babaya doğru ka-
yar. Sonunda kırmızı şapkalı kız avcı tarafından kur-
tarılır, yani kız babasının kucağından başka bir er-
kek aracılığı ile kopacaktır ve bu ayrılış artık kesin-
dir. Genç kız kurt-babanın karnından başka birisi, 
-kadın- olarak çıkacaktır.

Masallarda olduğu gibi, yemek ve yenmek doğrudan 
füzyonel sevgi ile, yani mutlak sahip olma, bütünleş-
me arzusu ile alâkalıdır. Sevgi içine alır, kanibaldir 
ama aynılığın da sembolüdür. Çocuklarımıza sevgi-
mizi “yerim seni, yutarım” diye gösteririz. Sadece yi-
yebileceğimiz kişiyi severiz. Nefret ettiğimizi “yuta-
mayız”, kusmak isteriz. 

İşte sevgi bu yutma arzusu ile yutmamanın eşiğinde-
dir. Yemek için yapılan atılım ile korkuyu fışkırtan 
durma arasındadır. Sevgi hem dokunmak, içine al-
mak hem de dokunmamak, kendine yasaklamaktır. 
Arzu, içine almayı emreder, ama aynı zamanda ha-
yatta kalabilmenin tek yolu da bu yeme-yenme arzu-
sunun durduğu yerdedir (Cixous, 2003; 39).

Masallardaki kurt-baba, hep yemek arzusu ile do-
ludur. Kimi zaman, yuttukları yüzünden öldürülür. 
Kurdun karnından çıkmayı başaran artık “babası-
nın kuzusu” değildir, başka bir öznedir; kız çocu-

ğu başka bir erkeğin kadını olacak, erkek ise, baba-
sını (sembolik olarak) öldürerek başka kadınlara gi-
decektir. Kimi zaman ise, ilk kuzu-kurt masalında 
olduğu gibi, erkek egemenliğini içine aldığı kastre 
edilmiş kuzular sayesinde devam ettirecektir.

Notlar:
1. Antik Mısır, Yunan, Roma kültüründe, phallus, 
bazı törenlerde gezdirilen, ereksiyon halinde deva-
sa bir penis kuklasıdır ve erkek egemenliğinin en 
önemli sembolidir.
2. Freud ve Lacan analizleri bu konuda farklılıklar 
gösterirler, ancak bu yorum farklılıklarına burada gi-
rilmeyecektir.
3. Freud, Kurt Adam (L’homme aux loups) adlı ki-
tabında, genç hastası Seguei Pankejeff’in kurtlara 
ilişkin rüyasını yorumlar: Pankejeff çocukluğunda 
bir gece, rüyasında odasının penceresinden 6-7 be-
yaz kurdun kendisine saldırdığını görür ve korkuyla 
uyanır. Bu rüyadan sonra, özellikle hayvanlara karşı 
sadik bir tavır sergileyen Pankejeff, Freud’un tanımı 
ile “ takıntılı bir nevrotizm” sergiler.
4. Cixous bir kelime oyunu yapar burada: peu; bi-
raz, loup; kurt demektir ama telaffuz edildiğinde, 
“loup-che” hem karanlık- belirsiz hem de, ağzını su-
lanması, yalamak anlamına gelen “lecher”yi çağrıştı-
rır.  Bu bağlamda, kurt sevgisi biraz karanlık ama ağ-
zını sulandıran bir sevgidir.
5. Fransızca versiyonunda, bu yol ayırımı “iğne yolu 
ile tığ yolu” olarak belirtilir. Eski Fransız kültürün-
de iğne ve tığ (şiş) gibi delici aletler, genç kızlıktan 
kadınlığa geçişi sembolize ederlerdi. Kraliyet döne-
minde, kur yapan erkek, evleneceği kıza bir düzi-
ne iğne hediye ederdi, genç kız da erkeğin sevgisini 
kabul ettiğini bu iğneleri bir çeşmeye atarak göste-
rirdi. İğne, koca arayan kızların sosyal hayatlarının, 
tığ-şiş ise ev işleri, çalışma ve onunla birlikte gelen 
sıkıntıların sembolleriydiler.  Masalda, kırmızı şap-
kalı kız “iğne yolunu”, yani evliliğe, kadınlığa götü-
ren yolu seçer.

Kaynakça:
Cixous Hélene (2003) Amour du loup et autres re-
mords, Paris Galilée
Derrida Jacques (2008) La bête et le souverain, Vol 
I, Paris, Galilée
Freud Sigmund (2010) L’homme aux loups : histoi-
re d’une névrose infantile, Paris, Payot
Lacan Jacques (1999) Ecrits T I, Paris, Points



24  dosya: Bir Varmış, Bir Yokmuş

Masallar üzerine yazmam lazım bu sayı için. Ama 
masal mı kalmış bu devirde?  Olsa olsa TV var!  Çiz-
gi filmler, yerli, yabancı filmler, Walt Disney, çocuk 
dizileri, hatta büyüklere diziler masalımsı ögelerle 
dolu değil mi?  Zaten masal nedir? Nasıl tanımlanır, 
bunlar da bayağı akademik sorular. Bu yüzden ben 
de masalın bir ögesine takılıp ordan devam etmek is-
tiyorum:  Fantastik yaratıklar nedir, nasıl hayal edi-
liyor, bunların bir başka düzlemde anlamı var mı?  

Büyüklerin dizilerinden başlayalım. “Alemin Kralı” 
ile “Yalan Dünya” birer komedi dizisi. Alemin Kralı 
dizisi alt orta sınıf bir erkeğin babalık, kocalık prob-
lemleriyle uğraşıyor. Kayınvalidesi, karısı, üç kızı ve 
bir de baldızıyla birlikte bir ordu kadınla kahraman-
ca başa çıkma mücadelesi vermektedir. Baldız Jüli-
de hostesliğe geri dönünce Bigudişi adlı Afrika ül-
kesinde yamyamların eline düşer. Yenmekten kur-
tulmasının tek yolu İstanbul’da saat satmış olan bir 
yamyamla evlenmektir ama evlilik törenleri bir dizi 
sınavdan geçmesini gerektirmektedir.  Bir duda-
ğı gökte bir dudağı yerde Anafingo adlı dev yam-
yam kadının iğrenç ayaklarını yıkaması bu sınavlar-
dan biridir.

Yalan Dünya’da Cihangir’li oyuncular kendi ‘klas-
larına’ uygun iş bulamayınca bir töre dizisinde ça-
lışmaya mecbur kalırlar. Yönetmen dizinin ilk bö-
lümünü izledikten sonra dizide gerilim ve korku-
nun eksik olduğunu saptar. Büyük ihtimalle bilgi-
sayar oyunlarından başını alamayan yeğenine neden 
hoşlandığını sorunca diziye zombi eklemenin fayda-
lı olacağına karar verir.  Her ne kadar dizi oyuncula-
rı töre dizisinde zombilerin yeri olmayacağını yönet-
mene anlatmaya çalışsa da yönetmen bir zombi bö-
lümü çeker.

Bildiğimiz masallar da fantastik yaratıklarla dolu-
dur. Bunların bazıları yerli, bazıları yabancı köken-
lidir. Anafingo Gulyabani’ye ya da devlere benze-
mesi açısından ne kadar çok yerli ise, zombiler ha-
yaletlerle birlikte bu topraklara bir o kadar yabancı-
dır.  Bu yaratıkların ortak özelliği dışarlıklı olmala-
rıdır. Ancak dışarlıklı olmalarına rağmen bizim bil-
mediğimiz varlıklar değildir. Bunlara isim verme-
miz, dışarlıklı olmalarını tanımamız, bizim bunları 
bir açıdan bildiğimizi gösterir: Biz ya da bizim gibi 
olmadıkları kesindir. Başka bir deyişle, kendimiz ve 
kendimiz gibi olanı bilmemiz, farklı olanı tanımak-
tan geçer.1

ZOMBİLER 
YAMYAMLARA 
KARŞI 
ya da 
MASALLARDA 
DIŞARLIKLI 
OLMAK

Nükhet Sirman

“Eğer masallardaki dışarlıklı 
yaratıklar aslında bir coğrafyanın 
üretttiği ve aslında tanıdığımız 
figürlerse, yamyamın, zombinin 
buralarda ne işleri var?”
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Masallarda biz öyle pek etraflıca tanımlanmayız. 
Kızlar güzeldir, en fazla saçlarının rengi ve şeklin-
den söz edilir. Oğlanlar nedense hep küçüktür ama 
cesurdur!  Fantastik öge öyle mi?  Ne tip bir yara-
tıkla karşılaşıldığı uzun uzun betimlenir. Dudakla-
rı, elleri, kolları, teninin rengi, hepsi ayrıntısıyla an-
latılır. Tanımlananın ve tanımlanmayanın bu şekil-
de yer değiştirmesinin ilginç bir etkisi vardır. Nor-
mal olanı tanımlamak gerekmez. Ama ötekini iyice 
bilmek gerekir ki karşılaştığımız zaman onun dışar-
lıklı olduğunu, biz olmadığını bilelim. Biz bizizdir, 
açıklamak gerekmez.

Bu etraflıca tanımlamadan dışarlıklı olanın bizim 
gibi olmadığını anlarız. Ama aynı zamanda bu de-
taylı anlatıma rağmen karşımıza çıkanın ne oldu-
ğunu bilmediğimizi düşünürüz ve bilinmeyenden 
korktuğumuz için bildiklerimize daha bir sıkı ya-
pışırız ya da oraya sığınırız. Orası tabii değişebilir: 
Aile olur, millet olur, ümmet olur ve tabii ki ev olur. 
Evin dışına çıkmanın tehlikelerini gösteren fantastik 
ögeler her türlü hikayenin bu şekilde normatif ola-
nı kurmasını mümkün kılar. Cinsiyet kimlikleri de 
bu norm’un bir parçasıdır elbette. Kahraman oğlan, 
kurtarılması gereken kız ve daha birçok ayrıntı: Kim 
meraklı, kim uslu, kim fitne, kim başa dert açacak, 
kim bu dertten kurtaracak...

Ama dışarıda olan var, daha da dışarıda olan var.  
Cinler, periler, devler bu coğrafyanın ürünü, zom-
biler başka toprakların muhayyilesi iken, bazı ortak 
figürler de vardır. Kötü ruhlu üvey anne dünyanın 
birçok yerinde ortaya çıkar. Bazı yazarlar bu figü-
rün hızla değişen toplumlarda bu değişimden duyu-
lan rahatsızlıklara işaret ettiğini iddia ederler. Üvey 
anne birçok fantastik yaratıktan farklıdır. Bir yanıy-
la hiç de fantastik değildir, sadece kötü bir annedir. 
Ama diğer yanıyla da kötülüğünün sınırsızlığı, fan-
tastik ögeyi oluşturur. Üvey anne bize fazla yakındır: 
Cinler ya da periler kırlık yerlerde yaşarken o,  içimi-
ze kadar sokulmuştur.  Bazı yaratıklar kalın dudaklı, 
koyu renkli, adeta Afrikalı gibiyken, diğerleri bildi-
ğimiz hayvanların abartılmış biçimlerine bürünmüş-
türler. Dişleri kocaman kurtlar, pençeleri devasa ayı-
lar gibi. Ama en korkunçları türlerin karışımından 
çıkanlardır: Aslan başlı, insan ayaklılar gibi. Şahma-
ran tabii ilginç bir figür. Kadın başı ve yılan gövdesi 
korkunçtur ama o sevdiği için kendi canını feda et-
mesini de bilir. Eee, her şey o kadar basit olmamalı!  
Bazı karışımlar iyi olsa da bunlar kaideyi bozmayan ht
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yardım isterler. Ama komşular onlardan korkar.  “İyi 
sıhhatte olsunlar” gelmiştir çünkü. Yani zombiler bir 
kez daha dışlanmıştır. Onlar bizim dışarlıklılarımız 
olamazlar. Oyuncular, yönetmen ve yönetmenin ye-
ğeni zombilerden korkadursunlar, bizim için zombi-
ler ancak bildiğimiz bir şey olursa korkulacak bir ta-
nımlanan bilinmeyene dönüşebilirler. Oyuncular ne 
kadar aile düzenimize ters düşen dışarlıklılarsa, zom-
biler de o kadar bize ters düşmektedir. Yamyamdan 
anlayanla zombiden anlayan farklı türlerdir, birleş-
meleri sadece ucube yaratacaktır.  

Masalların fantastik yaratıkları sınıf, kültür farklılığı 
yapmaya başlamışlar artık. Anadolu ile istanbul ay-
rıştırılmış, ucubeler yaratma potansiyeline sahip ol-
muşlar. Bu çok eski hikâye, Cumhuriyet kurulalı beri 
aşk romanlarıyla, melodramlarla anlatılmıştı. Şimdi 
masala dönüşmüşe benziyor. Bu dönüşüm bu ma-
salın (kim kiminle evlenmeli, biz kimiz, aile nedir, 
vs.) artık tamamen normatif hale gelip kabul edildi-
ğini, hatta komedi dizisi haline getirilip kendimize 
gülebilecek kadar bu masalla rahat olduğumuzu gös-
teriyor. “Biz” artık tanımlanmış, tüm yaratıklar tas-
nif edilmiş, hangi yaratığın kimin dışarlıklısı olduğu 
belli olmuştur. Artık başkaları gibi olmaya çalışmaya 
gerek kalmamıştır; olduğumuz gibi, kendimize özgü 
çeşitliliklerimizle mutlu mesut yaşayabiliriz. Zombi-
lerimiz, törelerimiz, yamyamlarımız hep birlikte tek 
bir masalın içinde var olabilirler.

Notlar:
1. Bu tartışmanın kaynağı için bkz. Sara Ahmed, 
Strange Encounters, Routledge, 2000.
2. Selim Deringil, The Well-Protected Domains: Ide-
ology and the Legitimation of Power in the Ottoman 
Empire 1876-1909, I.B. Tauris, 1999.

istisnalardır. Yoksa herkes kendi türüne sadık kalma-
lı, olmayacak birleşmelerle ucubeler yaratmamalı.

Eğer masallardaki dışarlıklı yaratıklar aslında bir 
coğrafyanın ürettiği ve aslında tanıdığımız figür-
lerse, yamyamın, zombinin buralarda ne işleri var? 
Yamyamlar, Tanzimat’la birlikte ufkumuza girmiş-
lerdir. Avrupa’nın Afrika’yı fethederken yarattığı bu 
imge, 1930’ların günlük gazetelerinin çocuk sayfa-
sına girecek kadar normalleşmişti. “Dünyayı öğre-
nelim” tarzı başlıklar altında yamyamlardan söz edi-
lir, hatta meşhur kazanda pişirilme karikatürleri de 
Avrupa’da çizildikleri gibi yer alırlardı bu sayfalarda.  
Selim Deringil’den öğrendiğimiz üzere, Tanzimat’tan 
sonra Osmanlı da kendi fetih dünyasını yaratmak 
için farklı halklar hakkında daha önce pek görülme-
yen imgeler üretmişler, bu yolla İngiliz sömürgecili-
ğinin karşısına Osmanlı sömürgeciliği çıkarmaya ça-
lışmışlardır.2 “Hal-i vahşet ve bedeviyyet içinde ya-
şarlar” örneğin Kürtlerin tanımlanmasında kullanı-
lan bir betimleme olmuştur. Bütün bunlardan anla-
dığımız, Osmanlı’nın ve genç Cumhuriyet’in kendi-
ni vahşi ötekiden ayırt etmeyi, medeniyet seviyesine 
yerleştirmesidir.  

“Alemin Kralı’” dizisinde yamyamların işi ne o za-
man? Medeni olanla vahşi olan (Kayınvalide ile da-
mat) bu yolla birbirlerinden mi ayırt edilecek?  “Ale-
min Kralı” medeniyetle uğraşırken “Yalan Dünya” 
medeniliğini o kadar iyi bilir ki töre dizisi çekebilir-
ler. Ama törenin getirdiği vahşet yeteri kadar korku 
salmıyor olsa gerek ki daha da dışarlıklılar diziye da-
vet edilmelidir. On dört yaşında bir çocuğun öneri-
siyle diziye zombiler monte edilir. Uymaz ama...  Ara 
verildiğinde evlerine dönen oyuncular terasta mah-
sur kalınca konuşmaları, giyimdeki beceriksizleri ve 
‘balkon terlikleriyle’  Anadolu kokan komşularından 

“Oyuncular ne kadar aile düzenimize 
ters düşen dışarılılarsa, zombiler de o 
kadar bize ters düşmektedir. Yamyamdan 
anlayanla zombiden anlayan farklı 
türlerdir, birleşmeleri sadece ucube 
yaratacaktır.”
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Akılcılığın dünyası ile mitosun dünyası arasında za-
mandan daha yaşlı bir kadın durmaktaymış. Dişil 
niyetlerin arşivleyicisi bu kadın, bıyıklarıyla geleceği 
hisseder, yaşlı kocakarıların çok uzağı gören süt gibi 
beyaz gözleriyle zaman içinde geriye ve ileriye doğru 
eşzamanlı yaşar, bu ikisini dans ederek dengelermiş. 
Zihin ve içgüdülerin birbirine karışıp bu iki dünya-
nın üzerinde döndüğü eklem kemiğinden evi, bağı-
şıklık sistemimizin kök saldığı, okyanuslardan daha 
yaşlı topraklarda kuruluymuş. Kaybolmuş ve başı-
boş dolaşan insanların ve arayış içindekilerin yaşadığı 
yere gelmelerini beklerken yaptığı tek şey kemik top-
lamakmış. Mağarası her türden çöl yaratığının ke-
mikleriyle dolu olan kadın, özellikle Dünya’dan kay-
bolma tehlikesi olan kemikleri toplar, korur ve sak-
larmış. Toprağı didik didik ederek bulduğu kemik-
lerden bütün bir iskeleti bir araya getirdiğinde, onun 
yanında durur ve şarkı söylemeye başlarmış, bu iske-
let yeniden can kazanıp ete kemiğe bürünene dek. 

La Loba, kemik toplayan kadın, geçmişi ve kadim 
tarihi bilen ve onu öyküler halinde bizim için kayde-
dip saklayan mitsel sese bir örnektir. Kadınlar için, 
kemik toplayan kadının yuva kurduğu yer, içinde 
dünyanın fidanları, kök kütükleri, tohumluk buğ-
daylarıyla ilgili doğrudan bilgiler taşır. Bu bilgi ka-
dının yumurtalıklarında yuvalanmıştır. Neyin ne za-
man ölmesi, ne zaman yaşaması gerektiğini kemik-
lerinde bilir. Bu topraklar, Dünyada bugüne kadar 
varolan bütün öykülerin ve masalların temel malze-
mesidir. Öyküler ve masallar insanın buradaki, bu 
açıklanamaz tinsel topraklardaki deneyimiyle ve bu-
rada başına gelenleri anlatma çabasıyla ortaya çık-
mıştır. Kendisi bir kantadora yani öykü toplayıcısı 
olan Clarissa Estés 25 yıllık bir çalışmanın sonunda 
yazdığı “Kurtlarla Koşan Kadınlar” kitabında bu di-
yardan iki sözcük çağırır “vahşi kadın”. Bu kadının 
unutulan adıdır. Kadın bu adı duyduğunda, derin-
lerinde yatan vahşi doğasına dair bir kapı aralanır, 
zihninde çok eski anılar canlanır ve hangi kültürden 
olursa olsun sezgileri yoluyla bu sözcüğü anlar. Bu 
anı, vahşi kadınsılıkla aramızdaki mutlak, inkâr edi-
lemez ve değiştirilemez akrabalığımıza ilişkindir; ih-
malden ötürü hayalete dönüşmüş, aşırı evcilleştirme 
nedeniyle mezara gömülmüş, içinde yaşanılan top-
lum tarafından yasadışı ilan edilmiş ya da hiç an-
laşılmayan bir ilişki olabilir bu. Kadınlar onu yiti-
rip tekrar buldular mı, ne pahasına olursa olsun ko-
rumaya uğraşırlar. Tekrar ele geçirince onu korumak 
için çok çetin savaşlara girerler, çünkü onunla birlik-
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te yaratıcı hayatları çiçek açar; iliş-
kileri anlam, derinlik ve sağlık 
kazanır; cinsellik, yaratıcılık, 
iş ve oyun döngüleri yeni-
den kurulur; artık baş-
kalarının yıkıcılıkları-
na hedef olmazlar; do-
ğanın büyüyüp serpil-
me yasaları nezdinde 
eşit haklara sahiptir-
ler. Artık gün sonu 
yorgunluklarının se-
bebi çok küçük bir 
zihinsel alanda, iş ya 
da insan ilişkilerinde 
kısılıp kalmaları de-
ğil, doyurucu çalışma 
ve çabalarıdır. Sezgisel 
olarak çevrelerinde ölü-
mün ve yaşamın ne zaman 
gerçekleşmesi gerektiğini bi-
lirler; nasıl çekip gidileceğini 
bilirler; nasıl kalınacağını da.  

Vahşi kadın bir arketiptir. Jungcu psikolo-
jinin dediği üzere arketipler içerikleri öznel yaşantı-
larca belirlenen fakat doğuştan getirilen evrensel or-
tak yapılardır. Bu yapıların ilk elden çözümü zor ol-
duğu için Jung tarafından görünmez ruhsal faktörler 
olarak kabul edilir. Kökenleri, kültürel yaşamın çok 
öncesinde, evrim tarihinin biyolojimiz üzerinde bı-
raktığı izlere dayanır. Bilinçdışı çok katmanlıdır ve 
Jung’a göre bu katmanlarda insanlığın hayvan atala-
rından bu yana tüm bilgiler saklanmıştır, bu kollek-
tif bilinçle de ifade edilir. Eğer insan bilincini bilinç-
dışına doğru genişletebilirse, yaşadığı çağın getirdi-
ği kendine yabancılaşma durumunu aşmak için bir 
basamak daha evrilebilir ve yaşadığı çağla kendi do-
ğası arasında karşılaştırma yaparak yaşadığı dünya-
yı yeniden görür. Vahşi ve kadın sözcükleri kadınla-
rın kim olduklarını ve neyle meşgul olduklarını ha-
tırlamalarını sağlar, bütün dişilere destek veren gücü 
ifade eden bir metafor yaratır. Bu vahşi kadın do-
ğasının kavranması bir inanç değil, bir eylem işidir. 
Ruh ve ruh bilgisi olarak psikoloji işidir. O olmadı-
ğında, kadınlar onun gönül sohbetini işitecek ya da 
kendi içsel ritimlerinin vuruşlarını kaybedecek ku-
laklardan yoksun kalır. O, kadınlar aracılığıyla ken-
dine bir çıkış bulur. Baskı altına alınıp ezilirse, yuka-
rıya doğru çıkmak için didinir. Kadınlar özgürse, o 

da özgürdür. Kaç kere yasaklanmış, 
ezilmiş, önü kesilmiş, sulandırıl-

mış, eziyete uğramış; güvenil-
mez, tehlikeli, çılgın gibi sa-

yısız aşağılamalarla yafta-
lanmış olursa olsun, ka-
dınların içinde yukarı-
ya doğru öyle bir çı-
kar ki, en sakin, en çe-
kingen kadın bile ona 
gizli bir yer ayırır. En 
tutsak kadın bile vah-
şi benliğinin yerini sa-
vunur, çünkü sezgisel 
olarak bilir ki, bir gün 
bir mazgal deliği, bir çı-

kış, bir fırsat bulduğun-
da tabana kuvvet kaçmak 

için ondan güç alacaktır.  

Aynı zamanda bir psikanalist 
olan Estés, masalların ve öyküle-

rin, vahşi doğanın arkasında bırak-
tığı patikayı seçip ayırt edebilmemiz 

için görme gücümüzü keskinleştiren kavra-
yışlar sağladığını düşünüyor ve onları kendisine da-
nışan insanların tedavisinde bir tür terapi aracı ola-
rak kullanıyor. Zaten bu öyküler onun yıllar süren 
etnolojik çalışmaları sonucu ortaya çıkarılmış; yani 
sözlü geleneğin içinden çıkan bir tarihsellik söz ko-
nusu. Estés, “öykülerin dokusuna, hayatın karma-
şıklıklarına ilişkin olarak bize rehberlik eden dersler 
yerleştirilmiştir ve arketipi yüzeye çıkaran heyecanı, 
üzüntüyü, soruları, özlemleri ve anlayışları öyküler 
doğuruyor” diyor.  

Vahşi kadın miti tüm kadınları birbirine bağlayan 
iyileştirici bir etki yaratırken yine de eleştiriye açık 
noktalar bırakıyor zihinlerde. Örneğin “Kurtlarla 
Koşan Kadınlar” kitabı newage kültürünün yeniden 
üretimi olarak görülebilir. Bunu diyen pek de haksız 
sayılmayacaktır; çünkü newage inanışlarının bir çok 
türevinde temel olarak, doğu dinlerinin etkisiyle, ki-
şinin içinde hali hazırda varolan bir güç ve bunun 
bilinçlenmeyle keşfedilmesinden söz edilir. Daha il-
ginç olanıysa insanın “eğer isterse” bu gücü hiçbir 
engele takılmadan istediği yönde kullanabiliyor ol-
masıdır. Bu bağlamda, Estés kadını sosyo-ekonomik 
koşullarından, daha genel olarak da maddeselliğin-
den bağımsızlaştırıp, analitik psikolojinin sınırlı ala-
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nına kapatarak işi psikolojizme vuruyor denilebilir; 
ruhların ve gizil güçlerin pençesine düşmüş bir tür 
idealizmle suçlanabilir. Ayrıca kitapta kadın kimliği-
nin oluşmasında açıkça patriyarkanın rolüne değin-
diği pek bir örnek de bulunamayabilir. Diğer yan-
dan özcülükle eleştirilebilir. Kadını vahşi doğa de-
diği şeyle özdeşleştirerek ona değişmeden çağlar bo-
yunca kalan verili bir hakikat atfediyor ve mutlaklaş-
tırıyor denilebilir. Bakıldığında Jungcu eğilim femi-
nistler tarafından tam da bu nedenle eleştirilmiştir. 

Jung çalışmalarını sürdürdüğü dönemde kadını 
bir ‘eksiklik’ üzerinden tanımlayan Freudyen anla-
yışa karşı bütünsel bir yaklaşım kurmasıyla ayrıl-
maktadır fakat sunduğu dişilik arketipi anlayışıyla 
zihin-beden ayrımına dayalı bir özcülük yaratmak-
tan öte gidememiştir. Örnek olarak, arketipler için-
de en önemlilerinden anima ve animus verilebilir. 
Anima ruhu temsil ederken, animus düşünceyi tem-
sil eder. Anima erkeklerde bulunan ‘kadınsı’ taraf-
tır, animus ise kadınlarda bulunan ‘erkeksi’ taraftır, 
yani kadının sadece ‘duygusallıkla’ erkeğin ise ‘akılla’ 
özdeşleştirildiği bir düşünce rejimidir Jungcu anla-
yış. Ona göre, erkek ve kadının diğer yarısını aradığı 
mitolojik aşk öyküleri burdan çıkmıştır. Erkeklerin 
taşıdığı kadınsı taraf onlarda bilinçdışı olarak tasvir 
edilir yani karanlık ve bilinmeyen olarak. Irigaray’ın 
Platon’un mağara alegorisini eleştirirken söylediği 
üzere kadın rahmi mağaranın karanlık yüzünde ka-
lan yanılsamalara indirgenen bedenin ve duygula-
rın bilinmez dünyası olurken, erkek mağaranın dı-
şında kalan gerçek ışığın yani aklın temsilcisi olmuş-
tur. Bu anlamda, Jung’un arketipleri Platon’un be-
densiz yani maddeselliğinden kopuk formlar/idealar 
dünyasına benzemektedir. Çünkü cinsiyet meselesi-
ni anlamak için aşkın bir üst insan modeli kurmak-
tadır. Estés’in vahşi kadın arketip örneğine de ben-
zerlik taşıyarak, Jung’un dişilik arketipi, bir çok kül-
türde ve dinde bulunan kutsal dişilik imgesinin ye-
niden üretimine katkıda bulunmuştur. Ekofeminist-
lerin yer yer sahiplendiği kavramlardan olan kutsal 
anne, doğa ana, toprak ana gibi örneklerde özetle-
nebilecek imgeler, kadınların erkek tanrıdan kurtul-
malarını sağlasa da nihayetinde kadını sadece doğa 
ve beden kategorilerinde anlamaya iten indirgeme-
ci yaklaşımlardır.   

Bu atmosferde yaratılan zamanın kadınlık paradig-
ması, sadece erkekleri inandırmakla kalmamış önce 
kadınları cezbetmiştir. Sokaklarda ve işyerlerinde 

değilse bile kadının evin içinde patriyarkayla işbir-
liğini sağlamlaştıran imgeler üretmiştir, ‘annelik’ ve 
‘kadınlık görevi’ gibi. Kadınların toplumsal statü-
sü görünürde bir çok değişikliğe uğramış gibi gö-
rünse de, feminist hareketin öncelikli dayanakların-
dan olan erkek egemen zihniyetin pratiğe yansıyan 
oranda değişmesi gerektiği savı bu değişimi henüz 
yaratabilmiş görünmüyor. Bu değişim kadınların iç-
sel yolculuğuyla beslenmesi gerektiği kadar erkekle-
ri de dönüştürecek güce eriştiği zaman anlamını bu-
lacaktır. Kısaca kadınların gitmeyi öğrenmesi gerek-
tiği zaman, kaçılacak bir köşe bırakmayan koşulla-
rın boyunduruğundan da kurtulabilecekleri bir da-
yanaklarının olması lazım. 

Maalesef yazar kurtlarla koşan kadınları tasvir et-
mekten, kurtlara yem olan kadınlar üzerine fazla 
eğilemiyor. “Doğamıza” dönüş meseli yabancılaşma-
nın daha bütünlüklü bir bakışla değerlendirilmesiy-
le daha iyi kavranabilir.     

Estés kadınlar arası bilgi aktarımı ve dayanışma-
yı besleyen, kadınların birbirine tavsiye edebilecek-
leri pratik keskinlikler geliştirecek bir kaynak sun-
makla birlikte, denebilir ki bağlı olduğu düşünce ze-
mini, post-feminist bunalımı çözmek bir yana daha 
da besleyecek, bizi eski aile ve dişilik mitlerine geri 
çağıracak bir dilin dışına çıkamamakta. Vahşi ola-
na, dilsel düşünümselliğin ötesine, sezginin evreni-
ne çağrı, iki kez yabancılaşmayla baş etmek zorunda 
bırakılan kadının kulağına tatlı bir seda fısıldayabi-
lir. Ama sağolsun medyanın da yardımıyla ‘vahşi’ ve 
‘özgür’ kadın imgeleri çoktan tüketime sunulmuş ve 
kadınlar bu yalanın kıskacında iki yüzlü bir oyunun 
içine çoktan çekilmiştir. En azından durum kapita-
list dünyada böyledir, öncesinin öykülerine ulaşacak 
kulaklar, bu öykülerin içerdiği mesajları bugüne ta-
şırken gözlerini kapamamalıdır. 

Kurtlarla Koşan 
Kadınlar
Clarrissa P. Estes
Çev. Hakan Atalay
Ayrıntı Yayınları 
2010 (4. Baskı)
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CAMCININ 
CAM 
YAPARKEN 
CAM 
OLDUĞU 
MASAL

İpek Gürkaynak

“Bilindiği üzere, somut olmayan kültürel 
miras kapsamındadır masallar; değerlidir 
çok. Ama korkutucudur da çoğu kez 
masal; travmatik olaylarla örülüdür. 
Ben diyorum ki, çocukların korkması, 
korkarak / korkutularak büyümesi gerektiği 
düşünülüyor anlaşılan, bizim toplumda. 
‘Öcü’yle, ‘dede’yle, ‘biciligurk’la olmazsa, 
iki ürkünç masal anlatıver, olsun; ödü 
patlasın çocuğun!”
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Altmış küsur yaşına gelmişseniz, geçmişin, özellikle 
de kendi yaşamınızın –en başta çocukluğunuzun- 
bir tür ‘masal’a dönüşmüş ya da kolayca dönüşebilir 
olduğunu fark ediyorsunuz. Hele hele dört yaşın-
da bir torununuz varsa, size “Bamanne annat” dedi-
ğinde, masal niyetine ona çocukluğunuzdan yaşam 
parçacıkları anlatıyorsanız ve o da “daa” diye diye, 
ağzı ve gözleri dört açık dinliyorsa… Ne diyor Io-
sif Aleksandroviç (Joseph) Brodsky? “Gerçek, ger-
çek olmaktan çıkmaktadır akışıyla zamanın.” Na-
sıl da doğru! 

‘Kolektif bilinç’, ‘masalların kodları’, ‘kültür akta-
rımı’, ‘masallarda toplumsal cinsiyet rolleri’, ‘ma-
sal klişeleri’ ve hatta ‘siyaseten doğruluk’, ‘masallara 
psikanalitik yaklaşım’ gibi büyük kavramları ve ol-
guları, büyülü sözcükleri, benden daha ehil ellere ve 
akıllara bırakıyorum; başkaları incelesin. Büyükan-
nelerinden (babaannelerinden, anneannelerinden) 
ya da başkalarından dinledikleri / derledikleri ma-
salları kayda geçirenler (Semin), geçirmeyi planla-
yanlar (Serra), torununa masal, öykü yazan dostlar 
(Nevsal) da kendi sözlerini kendileri söylesin. Ba-
sılmışları okuyalım; diğerlerini bekleyelim, yazılsın, 
basılsın. Ben sizi, şuracıkta, kendi çocukluğumdan 
başlayarak, torunumunkine ulaşacak bir kısa yolcu-
luğa çıkarayım, masallar bağlamında.

Bilindiği üzere, somut olmayan kültürel miras kap-
samındadır masallar; değerlidir çok. Ama korkutu-
cudur da çoğu kez masal; travmatik olaylarla örü-
lüdür. Ben diyorum ki, çocukların korkması, kor-
karak / korkutularak büyümesi gerektiği düşünülü-
yor anlaşılan, bizim toplumda. ‘Öcü’yle, ‘dede’yle, 
‘biciligurk’la olmazsa, iki ürkünç masal anlatıver, 
olsun; ödü patlasın çocuğun!

Annem masal anlatmazdı; ona ne zaman masal için 
gitsem, babam seyahatteyse ve “Baban anlatsın,” di-
yemiyorsa, “Gel ben sana kitap okuyayım,” derdi. 
“Beştaş oynayalım,” dediğimde de yanıtı hazırdı he-
men: “Gel ben sana kitap okuyayım”! “Bana ma-
sal anlatma!” ya da “Masal anlatma bana!” da derdi 
annem; hani maval okuyan ya da okumaya niyetle-
nenlere söylendiği tonlamayla…

Ben, kendi çocukluk masallarımı –o öd patlatan 
masalları- anneannemden değil, babaannemden de 
değil, yukarıdaki paragraftan anlaşıldığı gibi, ba-
bamdan (kendi torunları nezdinde ‘masalcı dede’, 

akraba çocukları nezdinde de –çocuğun babam-
la akrabalık ilişkisine göre- ‘masalcı amca’, ‘masal-
cı dayı’, ‘masalcı enişte’ olan, üçüncü kuşak tara-
fından kendisine ‘masalcı dededayı’, ‘masalcı dede-
amca’ sıfatları (lakapları?) verilmiş olan babamdan) 
dinledim. Pazar sabahı, annenle babanın yatağına 
gider, ikisinin arasına yatarsın, baban pijamasının 
kolunu iyice sıvar yukarı -ki pijamanın kumaşı se-
nin yüzünü dalamasın- ve uzatır kolunu. O kola ba-
şını koyarsın, yüzünü babana dönersin. Beklersin. 
Başlar baban, masalda konuşanların seslerini taklit 
ederek, anlatmaya… Çoğunlukla Grimm Kardeşler 
masallarıdır bunlar. Şu “Hansel ve Gretel”i anlat-
masa keşke; nasıl da ürküyorum cadıdan. Ama en 
sık da onu anlatıyor; bir de şu birbirlerinin sırtına 
tırmanan dört hayvanı, neydi adı?

Bazen, “Baba sen uydur,” diyorum ona.  Uydurduğu 
hep aynı masal! Üstelik o da, bir başka biçimde de 
olsa, diğerleri kadar içimi acıtıyor. Özeti şu: Hakkı 
Bey, bir gün işten döndüğünde, evini yanmış, karı-
sıyla çocuklarını kaybolmuş buluyor. O kadar peri-
şan oluyor ki, evinin olduğu yerdeki bir ceviz ağa-
cının altına oturup bir daha hiç kalkmıyor. “Peki, 
ama acıkmıyor mu baba?” “Acıkınca ceviz yiyor, he-
men yanı başından akan dereden su içiyor.” Öykü-
nün sonu tatlıya bağlanıyor; yıllar sonra, Hakkı Bey 
bembeyaz saçlı bir adamken, karısıyla çocukları ge-
lip onu buluyorlar. Meğer hiçbirine bir şey olma-
mışmış! Ama ben o zamana kadar çoktan gözyaşla-
rına boğuldum ki! Bu tamamen babamın uydurma-
sı bir masal mıydı yoksa ona da büyüklerinin anlat-
tığı bir şey miydi ya da öyle bir şeyden mi uyarlan-
mıştı; büyüdükten sonra babama bunu sormayı hiç 
akıl etmedim. Ne yazık, tüm sorular aklıma, onu / 
onları kaybettikten sonra geldi.

Şimdi düşünüyorum da, babam bana masal anlatır-
ken, anlatılanı değil, ortamı sever, içime çekerdim. 
Zaten masalın kendisi kadar büyüleyici değil midir, 
anlatana duyduğumuz sevgi ve anlatı ortamı? Ço-
cukluk masallarının (ya da tekerlemenin, vb.) ya-
tıştırıcı gücü, anlatılanların inanılmazlığından, ger-
çek dışılığından mı geliyor; anlatılma ortamından, 
anlatanın ses tonundan, daima sevilen –ve sizi se-
ven- birisi oluşundan mı, yoksa hepsinden mi?

Evet, korkardım masallardan ve anlatmıyorum gele-
neksel yerli ya da evrensel masalları torunuma. Ama 
bu, ona, bulduğum her masal kitabını almadığım 
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anlamına gelmiyor. Evimdeki –ve İpek’in henüz 
görmediği- İpekKitaplarıKütüphanesi’ndeki- yerle-
rini alıyor masal kitapları da, masallar üzerine yazıl-
mış kitaplar da. Okumayı öğrenince kendisi oku-
sun babaannesinin vaktiyle babasıyla amcasına aldı-
ğı masal kitaplarını, ya da Pertev Naili Boratav’ın, 
Eflatun Cem Güney’in, Ahmet Ümit’in, Semin 
Sayıt’ın, Oğuz Tansel’in, Zehra Soyuborovalı’nın ve 
başkalarının masallarını / masal derlemelerini,  Tah-
sin Yücel’in Anadolu, Feyza Zaim’in Ermeni, Ari 
Çokona’nın Rum masalları derlemelerini, Muhsine 
Helimoğlu Yavuz’un masal incelemelerini, Orhan 
Veli’nin, Nurullah Ataç’ın o nefis mi nefis La Fon-
ten, Aisopos çevirilerini, vb. Ve, Öngören’in “Masa-
lın Aslı”sıyla Nâzım’ın “Masalların Masalı”nı.

Birbirine çok yakın yaştaki iki oğlumu büyütürken, 
bildik masalları onlara da anlatmazdım ama zaten 
dedeleri bu ‘görevi’ keyifle yerine getirirdi; onları 
koluna yatırıp! Ben ve babaları da onlara, kendi “’ıs-
marladıkları’ konularda masal anlatırdık. Daha doğ-
rusu, yaratırdık. Epeyce zora koşarlardı bizi,  zira ne-
den bilmem, hep, ‘bir kişinin bir işi yaparken o işe 
dönüştüğü’nün masalını ısmarlarlardı (bu yazının 
başlığı bir fikir verecektir!); biz de uydurur uydu-
rur anlatırdık, felsefe kırıntılarıyla bezeli masalımızı.

Bir kez daha, gelelim torunum için masala dö-
nüştürdüğüm çocukluğuma: Ona en çok “Tren-
ci Dede” (yani babam), “Doktor Enişte” (yani sev-
gili Eşber Eniştem) ve “Teyze Vedide” (yani canım 
teyzem) masalları anlatıyorum. Soruyorum, “Ne is-
tersin?” diye. Favorisi, “Doktor Enişte”ler. Haklı. 
Doktor Enişte masalları öyle renkli ve çekici ki; hele 
eniştenin laboratuvarında geçenler: Ocağın üstün-
de enjektör kaynatılan kutular mı istersiniz, banyo-
daki küvetin içinde kurbağalar mı... İpek bilmiyor 
ama size söyleyeyim: Kurbağalar, gebelik testi için-
di! Unutmayın, nerden baksanız, 55-60 yıl öncesin-
den söz ediyorum burada.

Bir de doktor enişteyle karısının (“Karısının adı 
neymiş, bamanne?”, “Celile”, “A, benim de adım 
Celile İpek”, “Evet canım, aynı senin adın gibi 
Celile’ymiş doktor eniştenin karısının adı da” , 
“Ceko Hala da var; onun da adı Celile”, “Evet ca-
nım”), onları çok seven, onlarla olmak için can atan 
yeğenlerini götürdükleri piknikler var ki, torunum 
o masallara da bayılıyor: “Yiyecek ne götürmüşler 
pikniğe?”, “hımmm, bu seferkinde, mısır haşlamış-

lar”, “iyi”, “tavuk kızartmışlar”, “iyi”, “ha bir de, 
doktor enişte nefis bir balık çorbası yapmış”, “onu 
sevmezlerse yeğenler ya?”, “eh, bir denerler bence”, 
“evet, babam da bana hep ‘dene, sevmezsen yeme’ 
diyor”, “peki, yeğenler kız mı erkek mi bamanne?”, 
“iki kız bir erkek. Haa, bak söylemeyi unuttum, bir 
de irmik tatlısı varmış İpek’ciğim” (bu yalan! İrmik 
tatlısı halamlara akşam yemeğine gidildiğinde olur-
du, pikniklerde değil. Ama fırsat bu fırsat, halamın 
güzelim irmik tatlısı da girmiş olsun, ikimizin adı-
nı üstünde taşıyan torunumun kulağına), “iyi”. İşte 
bu minval üzre bir masal bu; her sefer, piknik için 
gidilen yer, götürülen yiyecekler ve orada yapılıp 
edilenler değişiyor. Bu seferkinde, yemekler yeni-
lince herkes elbirliğiyle etrafı toplayıp temizliyor. 
Ardından futbol oynamak istiyor yeğenler. Eniş-
te izin vermiyor. Öğle sıcağında, yemek üstüne ol-
mazmış. Herkes önce dinlenecekmiş ağaç gölgele-
rine uzanıp. Sonra akşamüstü futbol oynanabilir-
miş zira enişte de futbolu çok severmiş ve yeğen-
lerle o da oynayacakmış. Ama ancak akşamüstü gü-
neş hafiflediğinde. Uzanılınca ağaçların altına, ye-
ğenler bir de bakıyorlar ki doktor enişte ile karısı-
nın ellerinde birer kitap, okuyorlar. Kendileri ise 
yanlarında kitap getirmeyi akıl edememişler. Na-
sıl üzülüyorlar. Bundan sonra kitaplarını hep yan-
larında bulundurmaya karar veriyorlar. Dinlenme 
bitince, herkes birden müthiş bir futbol maçı or-
taya koyuyor!

İşte, böylence böyle! Zaman yiyip bitiriyor hepimi-
zi. Ben, kendi geçmişimi torunuma masal eyleyerek, 
zamanın bu eylemini durdurma çabasında mıyım? 
Peki ya onun ‘geçmiş’ini ona kaybettirmemek / ha-
tırlatmak, hıfzetmek çabası mı, o geçmişin ‘bir var-
mış bir yokmuş’a dönüşmesini önleme çabası mı, 
torunuma, “Seni Bu Gördüğümde…” başlıklı mek-
tuplar yazıyor olmam, neredeyse doğduğundan beri? 
Bu nedenle mi, o mektuplarda, ona kendisini ve ai-
lesini, yapıp ettiklerine, giyip çıkardıklarına, yiyip 
içtiklerine, gezip gördüklerine, onunla ilişkilerine 
vurgu yaparak anlatma, olabildiğince hiçbir şeyi ek-
sik bırakmama çabası? Çaba çaba çaba… Boşuna mı 
bunca çaba? Bazen çabanın yetersiz olduğunu anlat-
mak için “Çabalama kaptan, ben gidemem” derdi 
annem! Çabalıyorum yine de; çabalıyorum haklı da 
olsa annem. Haklı da olsa Brodsky: “Gerçek gerçek 
olmaktan çıkmaktadır akışıyla zamanın”. 

Unutmayalım: Hayat kısa, masal uzun…
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Her daim bilir ve dillendiririz “Şu dünyada kadın ol-
mak zor zanaattır,” diye. Evet, çok çileli ve de çetre-
filli bir iştir kadın olmak. Sadece gerçeklerin dünya-
sında değil, masallarda kurulan dünyalarda bile zah-
metler; eziyetler bırakmaz kadınların peşini. Hani 
masalların sonunda gökten üç elma düşer; biri an-
latanın başına, biri dinleyenin başına, biri de masal 
kahramanının başına… İşte o elmanın hikmetinden 
midir nedir, elmayla ezelden beridir dertli başımıza 
masallarda da gelmeyen kalmaz. 

Genç ve güzelleri yakışıklı prensin mükâfatı, yaş-
lı ve çirkinleri bohçalarında nice kötülük iksiri sak-
layan birer cadı… Masalların hayal kadınları... Sa-
bır taşını çatlatacak kadar çok dertleriyle, beyhude 
bekler dururlar bir güzel günü. Su damlası güzellik-
leriyle gider keloğlan keleş oğlana yâr olurlar. Kaf 
dağının ardında yakışıklı prensi beklerken unutu-
lurlar. Bir pencere önünde oturmuş işlerken nakış-
larını, iğne batıverir ellerine de sararıp solarlar. Taş 
kalpli üvey analar, çocuklara her daim eziyet etme-
yi kurarlar. Ucube cadalozlar, harlı ateşlerin üstü-
ne kaynar kazanlar koyup yaramaz çocukları içleri-
ne atarlar. Hiçbir şey olamayanlar, kralın, büyükleri 
merhametsiz, en küçüğü yufka yürekli üç kızından 
biri olurlar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de gidip 
musibet kurbağayı öperler. Neymiş? Hazret yakışıklı 
prens olacakmış. Aman ne dert, olsan ne yazar olma-
san ne yazar… Onca hayalden, hülyadan düşe düşe 
bunlar mı düşer kadınların payına? 

Hep şu elma belasından demekle açıklanacak tür-
den işler değil bunlar. Bu işlerin arkasında hayaller 
değil gerçekler var. Hayalleri kurduran gerçekler var. 
Bu minvalde eğer masal imgelerin dayanağı acımasız 
gerçeklerin dünyasıdır diyorsak, masallarda kadınla-
rın yeri mevcut toplumsal cinsiyet rollerinden yola 
çıkılarak kurgulanmış da diyebiliriz. Ama ekseriyetle 
masalları kadınlar anlatır durur. Hal böyleyken niye 
yapsınlar kendilerine bunca haksızlığı, reva görsün-
ler bunca sıkıntıyı? Hem de masal dünyalarda dile-
diklerince atıp tutmak varken! Üç sebep geliyor aklı-
ma: Ya içlerine ata ata çatlatmışlardır tüm sabır taş-
larını bir eski zamanda. Bu yüzden ahvallerini anla-
tır dururlar masallar boyu ve dahi masallara dökerler 
gerçeklerini. Ya da küçük kızlara erken verirler dibi 
delik dünyanın sırlarını; büyürken ürkmesinler, ya-
bancılamasınlar, dayansınlar ona diye. Kim bilir bel-
ki de kadınlar dalga geçmektedirler kendi halleriyle. 

EVVEL ZAMAN 
İÇİNDE 
DÜNYANIN 
BAŞI DA SONU DA
KADINLARA 
EMANETMİŞ…
Nihan Bozok
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İnanmazdan gelmektedirler. Olsa olsa masal olur bu 
yaşadıklarımız demeye getirmektedirler. 

Kıssadan Hissesi Başka İki Masal
Ama her şeye rağmen dünyanın eşitsizliklerine tür-
lü oyunlarla karşı çıkan, onun acılarını içine katma-
yan, düzenini tersine işleten masallar da var elbet-
te. Başka türlü hayal kadınları da mümkün ve bilinir 
kılmak için işte böyle iki masalı anlatmak istiyorum 
şimdi. Dünyanın kaderini kadınların ele geçirdi-
ği iki Kızılderili masalını. İlki dünyayı yaratan genç 
bir gökyüzü kadınına1, ikincisi ise dünyanın sonu-
na karar verecek olan yaşlı bir mağara kadınına2 iliş-
kin. Dünyayı yaratan gökyüzü kadının masalı Ame-
rikan yerlileri Iroquoislar arasında anlatılır. Iroquo-
islar, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’yı kuran 
sonradan görmelere asla boyun eğmemiş bir halk-
tır.3 Yıllar boyu geniş aileleriyle, sayıları yüz yirmi-
ye varan aile üyeleriyle uzun, büyük evlerde yaşamış, 
çocuklarını bu evlerde ortaklaşa büyütmüş bu halk 
uzun evin insanları olarak da bilinirdi. Dünya ve in-
sanın arasındaki o özel ilişkinin müzik ve dansla ko-
runacağına ve her insanın kendi özel hediyesiyle ve 
diğerleriyle eşit olarak doğduğuna inanırlardı. Ka-
dınların dünya ananın ritimlerine karşı daha duyarlı 
olduğunu düşündükleri için klanların sosyal ve po-
litik işlerini kadınlara devretmişlerdi.4 Klan liderleri 
erkekti ama kadınlar tarafından seçilirdi ve işini iyi 
yapamayan klan lideri yine kadınlar tarafından de-
ğiştirilirdi.5

Iroquoislar, içinde yaşadıkları bu güzel dünyanın ve 
tüm iyiliklerle kötülüklerin bir kadın tarafından ya-
ratıldığına inanırlardı. Onların yaratılış masalında 
anlattıklarına göre, gökyüzünde mutlu ruhlar ülke-
sinde büyük ruh yaşardı. Günlerden bir gün, büyük 
ruh, mutlu ruhlar ülkesinin orta yerindeki kocaman 
elma ağacını yerinden söktü ve kızını o ağaçtan ge-
riye kalan boşluktan yeryüzüne gönderdi. O zaman 
yeryüzü sularla kaplıydı. Gökten kendilerine doğ-
ru ışıklar içinde gelen kadını gören karanlık yeryü-
zü dünyasının su hayvanları, bu kadına üzerine ba-
sabileceği bir toprak bulmaya çalıştılar. En sonunda 
bataklık kunduzu daldığı sulardan bir parça toprağı 
su yüzüne çıkardı ve toprağı büyük bir kaplumbağa-
nın sırtına koydu. Beyaz kuğular da gökyüzü kadını-
nı sırtlarına alarak onu bu toprağa ulaştırdılar. Top-
rağa ulaşan kadın bir süre sonra ikiz çocuklarını do-
ğurdu. İkizlerden önce doğanı iyi ruh, ondan son-

ra doğanı ise kötü ruhtu. Kötü ruh doğarken annesi 
öldü. İyi ruh ölen annesinin başını gökyüzünde sal-
ladı ve kadının başı güneş oldu. Gövdesinden parça-
lar ise ay ve yıldızları oluşturdu. İyi ruh kalan par-
çaları da toprağa gömdü. O gün bugündür toprak-
ta yiyecek bir şeyler bulmamız hep bundandır. Ama 
ne var ki, anneleri ölünce iyi ruhla kötü ruh kavgaya 
tutuştular. Dev bir elma ağacının dikenleriyle yürüt-
tükleri bu kavgayı iyi ruh kazandı ve kardeşini son-
suza kadar kalacağı mağaraya kapattı. Kötü ruhun 
sadık hizmetkârları yine de dünyada dolaşmaya de-
vam ettiler. İşte bu yüzden Iroquoislara göre her in-
sanda bir iyi bir de kötü kalp vardır ve hiçbir insan 
tamamıyla mükemmel değildir.

Peki ya dünyanın sonu? O da başka bir Kızılderi-
li halkı olan Siouxlara teslim. Siouxlar da Ameri-
kan yerlilerinden kadim bir halk. Meşhur direnişçi 
Oturan Boğa’nın halkı olarak da bilinirler. Siouxlar 
doğadan uzak kalan insanın kalbinin sertleşeceğine 
inanırlardı ve toprağa karşı gerçek bir sevgi besler-
lerdi. Toprak onlar için anaç bir güçtü. Bu güce ya-
kın olabilmek için toprağa otururlar, sık sık toprak 
üstünde çıplak ayakla dolaşırlardı. Toprağa oturan-
ların, yaşamın gizlerini daha iyi gördüğüne ve etraf-
taki yaşamları daha yakından hissedebildiğine ina-
nırlardı.6 Dünyayı bir kadın olarak düşünürlerdi ve 
dünya anaya sahip olduklarına değil ona ait olduk-
larına inanırlardı. Kadınlar herkes için iyi olanın ne 
olduğunu bilen kişilerdi ve bu yüzden alınan her 
türlü karara katılırlardı.7

Siouxlar, kadınların herkes için iyi olanın ne oldu-
ğunu kadınların bildiğine inandıklarından olsa ge-
rek, masallarında dünyanın sonunu da yaşlı bir kadı-
nın ellerine bıraktılar. Onların dünyanın sonu masa-
lında anlattıklarına göre, ovayla bozkırın buluştuğu 
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yerde hiç kimsenin bilmediği bir mağara vardır. Bu 
ıssız mağarayı bugüne kadar bulan gören hiç kimse 
olmamıştır. İşte bu gizemli mağarada belki bin yıl-
dır, kim bilir belki de daha uzun zamandır yaşlı mı 
yaşlı bir kadın kocaman bir kara köpekle birlikte ya-
şayıp gider. Yaşlı kadın bufalo derisinden bir elbise 
giyer. Elbisesinin üstüne örtmek için de kirpi okla-
rından bir şal örer gün boyu. Kadın şalını büyük bü-
yük ninelerinden öğrendiği gibi örer. Tıpkı beyaz ta-
cirler bu kaplumbağa ülkesine getirmeden evvel cam 
boncuklarını, nasıl boyadıysa nineleri kirpi oklarını, 
o da öyle boyar. Sonra da kirpi oklarından işler şalı-
nın desenlerini.  Kocaman kara köpek de bir yandan 
pençelerini yalar, bir yandan da kadını izler durur. 
Bir de harlı bir ateş yanar bu ıssız mağaranın köşe-
sinde. Ateşin üstünde de tatlı, kızıl renkte bir yaban 
üzümü çorbası kaynar bir toprak kap içinde. Bel-
ki bin yıldır, kim bilir belki de daha uzun zamandır 
kaynattığı bu çorbayı karıştırmak için arada bir ör-
güsünü elinden bırakır kadın. Ama öylesine yaşlıdır 
ki, yerinden doğrulup ateşin başına gidene kadar bir 
hayli zaman geçer. Geçen zamanı fırsat bilen koca-
man kara köpek, kadının o güne kadar ördüğü şalı 
söker. Issız mağarada günler böylece geçip gider… 
O ördükçe köpek söker, köpek söktükçe o örer… 
Ve böylece hiç ilerlemez yaşlı kadının şalı. Siouxla-
ra göre, ne zaman ki bu yaşlı kadın şalındaki desene 

son kirpi okunu işleyecek ve bitirecek örgüsünü, işte 
tam o an getirecek dünyanın sonunu.

Masalda getirmişken dünyanın sonunu, artık başka 
bir son istemez sanırım bu yazı. Ama yine de adet-
tir kıssaların hissesi: Işığı, güneşi, ayı, yıldızları, top-
rağın bereketini kadınlardan bilmek, kadınların ka-
zanında kaynatmak dünyanın kaderini, kadınlara 
emanet etmek dünyanın doğuşunu ve de son anı-
nı, başka dünyalar var etmek, hayal etmek, anlatmak 
çocuklara ve de büyüklere… Masal da olsa tüm bun-
lar ne güzel geliyor insana! Bugünün masalları, yarı-
nın gerçekleri… Neden olmasın?

Notlar:
1. Gökyüzü kadınının masalı, Iroquois Masalları 
içinde,  Yaratılış adıyla yer almaktadır; Iroquois Ma-
salları, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2000, ss. 34-42.
2. Yaşlı mağara kadının masalı, Dünya Masalları 
içinde, Dünyanın Sonu adıyla yer almaktadır; Dünya 
Masalları, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010, ss. 265-
267. 
3. Ronald Wright, Çalıntı Kıtalar: Amerika’da Fetih 
ve Direnişin Beş Yüz Yılı, İstanbul: Versus, 2009, s. 
171.
4. Bu bahis, Friedrich Engels tarafından da “İro-
kua Gensi” başlığı altında ayrıntılı bir biçimde tar-
tışılmıştır. Friedrich Engels, Ailenin, Özel Mülkiye-
tin ve Devletin Kökeni, Ankara: Sol Yayınları, 1998, 
ss. 99- 116.
5. H. James Birx (ed.), Encyclopedia of Anthropo-
logy, London: Sage, 2006, ss. 1328-1331.   
6. T.C. MacLuhan, Yeryüzüne Dokun: Kızılderili 
Gözüyle Kızılderili Benliği, Ankara: İmge Kitabevi, 
1994, s. 12.
7. http://www.sioux.org/index.php/main/static 

“Kadın olmak, sadece gerçeklerin 
dünyasında değil, masallarda 
kurulan dünyalarda bile 
zahmetlidir; eziyetler bırakmaz 
kadınların peşini (…) ama bu 
işlerin arkasında hayaller değil 
gerçekler var. Hayalleri kurduran 
gerçekler var. Bu minvalde eğer 
masal imgelerin dayanağı acımasız 
gerçeklerin dünyasıdır diyorsak, 
masallarda kadınların yeri mevcut 
toplumsal cinsiyet rollerinden 
yola çıkılarak kurgulanmış da 
diyebiliriz.”



36  dosya: Kızkardeşim: Ne Seninle, Ne Sensiz46  dosya: Kızkardeşim: Ne Seninle, Ne Sensiz



dosya: Kızkardeşim: Ne Seninle, Ne Sensiz  37dosya: Kızkardeşim: Ne Seninle, Ne Sensiz  47

“Tüm kızlar iyi, ama bu kötü-kalpli kadınlar (eşler) 
nereden çıkıyor?”2

(Rus Atasözü)

Halk masalları, Tzvetan Todorov’un, “[b]ir metni, 
onun çifte anlamını hesaba katmadan anlayamayız”3 
cümlesinde de belirttiği gibi, tek bir işlevine, yönüne 
bakarak değil de çok boyutlu olarak ve dâhilindeki 
gizli tüm mânâlara ulaşarak anlamaya çalışmak, or-
taya çıktığı ve anlatıldığı toplumun dünden bugü-
ne kendi iç dinamiklerini kavramada bize yolgösteri-
ci bir rol içinde hâsıl olacaktır da. Genel olarak, ma-
sallar sadece çocuklara hitaben ve sırf soğuk kış ak-
şamlarını keyiflendirmek üzere anlatılan, belirli bir 
zaman-mekân içinde cereyan etme kıstasını taşıma-
yan kıssadan hisse söylenceler olarak addedilir. Oysa 
buna ek olarak, geçmişten günümüze kadar gelmiş 
olan toplumsal kültür birikiminin ve yine gelenekler, 
töreler ışığında ortaya çıkan belirli toplumsal kodla-
rın ve rollerin kuşaktan kuşağa aktarılması için eski 
kuşakların yeni kuşaklara hayal dünyasından simge-
lerle, imgelerle dolu bir sözlü edebiyat dolayımı ola-
rak masalları –bilinçli ya da bilinçsiz– kullana geldiği 
aşikâr bir olgudur. Aynı zamanda “önceki bir çağda, 
insanlardan önce gelenlerin eseridir, ataların eseridir ve 
toplumun… özdeyişleri, normları ve kanunlarını”4 ge-
lecek kuşaklara aktarma ile toplumun kendini yeni-

den üretebilme yükümlülüğünü de yürüten. Kısaca-
sı, “[t]oplum bir iletişim mübadelesi mekanizmasıdır; 
toplumsal görüngüler iletiler, dil ise bu iletileri dönüş-
türen izgedir”5, ve bu nedenle de, masallar bir taraf-
tan dinleyenlere hoş bir vakit geçirtirken diğer taraf-
tan da atalardan miras kültür normlarını, sosyal kod-
ları dil dolayımı ile kuşaktan kuşağa aktarırlar.

Masallarda başka türden folklorik öğeler olan mi-
toslardan izler buluruz; bunlar, masalların yüzlerce 
yıl kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan bir canlı-
lık, bir sağlamlık taşımasının da esas nedenidir. Halk 
masalları ile mitoslar arasındaki reddedilemez ilişki-
ler yumağı sonucu masallar da tıpkı mitoslar gibi 
“canlı olarak incelendiğinde... simgesel değil, fakat 
kendi konusunun doğrudan bir ifadesidir… [ve] kül-
türde vazgeçilmez bir işlevi yerine getirmektedir; inan-
cı ifade eder, destekler ve kodifye eder; ahlâkı korur ve 
güçlendirir; ritüelin etkinliğini temin eder ve insanın 
yönlendirilmesi için pratik kurallar içerir.”6

 
Şimdiye kadar insanlık tarihinde hemen hemen 
dünyanın her yerinde görülen bu evrensel olgu-
nun benzer minvalde ortaya çıktığı coğrafyalardan 
biri de Rusya. Rusya, kadınların gündelik hayatta-
ki varoluşları, özellikle de çalışma koşulları ve eği-
tim hayatı bakımından pek çok avantaj elde ettik-
leri bir Sovyetler döneminden geçtikten sonra, bu-
gün yükselen muhafazakârlık etkisi altında, patriar-
kal bir dokuya sahip bir coğrafya. Rus7 toplumunda 
kadının konumu açısından, Ekim Devrimi öncesi ve 
Sovyetler Birliği süreci şeklinde ayırabileceğimiz bir-
birinden çok farklı motivasyonlara sahip iki dönem-
den bahsedebiliriz. Fakat, bu yazının bağlamı gere-
ği, daha çok erken dönem ve 1917 öncesi sürecin ir-
deleneceğini belirtmekte fayda var.

İlk olarak, Rusça’da masal sözcüğünü karşılayan keli-
me olan skazka esasen hem hikâye hem de masal ma-
nasında kullanılmakta, köken olarak da anlatmak ma-
nasındaki skazat fiiline dayanmaktadır ve aslen de an-
latı manasına gelmektedir. Rus halk masalları genel-
likle üç biçimde karşımıza çıkmaktadır: Peri masalları 
(volşebnıye skazki); hayvanlarla ilgili masallar (skazki 
o jivotnıkh); gündelik masallar (bıtovıye skazki).8 Bu-
nun yanında, Rus kültüründe, bu masalları anlatan-
lar, aslen erkeklerdir. Skazoçnik olarak adlandırılan ve 
mesleği masalcılık olan, bu uğraşı diyar diyar gezerek 

GELENEKSEL 
RUS HALK 
MASALLARINDA 
KADIN İMGESİ 
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ve gittiği yerlerde masallar anlatarak ifa eden erkek-
lerdir bunlar. Bu masalcıların ağzından dökülmekte-
dir masallardaki kadınların yaptıkları, ettikleri. Tıp-
kı Büyük Baba Tanrının (velikiy otets Bog) himayesin-
deki Küçük Baba Çar’ın (batyuşka tsar’) Rusya Ana’yı 
(matuşka Rossiya) kontrol edip yönetmesi gibi, masal-
larda dahi kadınların konumlarını, rollerini ve dilini 
erkekler belirlemekte ve toplumun diğer kesimlerine 
de bizzat aktarmaktadır bu dolayımla.

Ardından, başta Batı toplumu olmak üzere diğer 
tüm toplumların masallarında mevcut olan kadına 
dair klişelerin Rus toplumunda da varolduğunu be-
lirtmekte fayda var. Mesela, iyi kalpli, güzel ve zeki 
bakire imgelemi yanında kötü, vicdansız, pis-nefisli 
ve çirkin evli / orta yaşlı ya da yaşlı kadınlar; evlen-
menin nihai ve ana ülkü olarak sunulması ve evlilik 
sonrasında sonsuza kadar mutlu yaşama vaadi; evli-
lik içinse güzelliğin yeterli olduğu, bu hususta ka-
dının söz ya da bilgi yerine güzelliği ile en iyi koca-
yı bulabileceği, hatta sınıf bile atlayabileceği imkânı; 
kadınların erkeklere karşı yerini, sözünü bilmesi ge-
rektiği, yoksa başına bin türlü bela açılabileceği ola-
sılığı; doğurgan olma, çocuk doğurma ve evin çekip 
çevrilmesinin bir kadının esas hayati gayesi olması 

gerektiği; kadının mutlaka bir erkek tarafından ko-
runması gereği; kadının hayatında söz hakkına sa-
hip erkeğin, ister baba olsun ister koca, sözünden 
çıkmaması, o erkeğin çizdiği sınırlar içinde yaşamını 
sürdürmesinin gerekliliği gibi… Tüm bu genel ma-
sal stereotiplerine ek olarak kadının siyasi faaliyetler-
de bulunması üzerine olan bir Rus halk masalını ele 
alarak da örneklendirelim bu hususu. “Kadın Bele-
diye Başkanı” (The Mayoress)9 isimli masalda, bir ka-
dın kocasını ikna eder ve kocası da gidip yaşadıkla-
rı yerin yaşlıları ile konuşup karısının isteğini yeri-
ne getirir, çünkü aslında kadına bu şekilde yerini bil-
mesi için de iyi bir ders verilmesi amaçlanmıştır. Ka-
dın, istediğine ulaşır ve belediye başkanı olur. Fakat 
esasen politika kadın doğasına aykırı bir faaliyet ala-
nıdır; önderlik, liderlik etmek, yönetmek kadınların 
yetileri değildir. Ve bu görev süresince, belediye baş-
kanı olan kadın tıpkı bir ‘erkek’ gibi köylülerle içki 
içip, rüşvet alır, lakin asıl görevlerini ihmal eder, ver-
gileri toplamaz. Sonunda da, belediye başkanlığını 
beceremeyip kaçar ve evine, yani ait olduğu yere sak-
lanır. Fakat saklanması görevini savsaklaması sonucu 
peşine düşen askerlerden iyi bir dayak yemesini en-
gellemez. Bu musibetten sonra da böylece kocasının 
sözünü dinler, ona bir daha karşı gelmez.
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Geniş Sibirya steplerinde günümüzdeki belli başlı 
bazı Moğol – Tatar - Türki halkların mevcudiyeti ile 
varlığını az da olsa sürdürebilen, bir zamanlar o ge-
niş coğrafyaya hâkim olmuş Şaman kültürü ve Or-
todoks Hristiyan Rus kültürünün arasındaki geri-
lim, elbette Rus kültürünün mühim bir öğesi olan 
halk masallarına da yansımıştır. Sibirya Şaman kül-
türünde kadın, şaman gücünün kaynağı olarak gö-
rülür10 ve tam da bu nedenle şaman topluluk için 
önemli bir yere sahiptir. Lakin Hristiyan Ortodoks 
inancın gereği, kadının yeri erkeğe göre ikincil bir 
konumdadır, hem de tartışmasız bir biçimde. Şa-
man kültürü ve kadının şaman kültüründeki yad-
sınamaz önemi, Rus halk masallarında karikatüri-
ze edilir, bu sayede hem Şamanizm hem de kadı-
nın önemli konumlarda bulunabileceği fikri, Si-
birya coğrafyasını yurt edinmiş Ortodoks Hıristi-
yan Rus halkının kültüründen elimine etme gayreti 
sergilenmektedir. Buna en iyi örnek, ünlü Rus halk 
masalı olan, kötü bir cadının öyküsünün anlatıldı-
ğı Baba Yaga11 masalıdır. Bu masalda şaman kültü-
re ilişkin pek çok öğe çıkar karşımıza. Bunların ba-
şında da büyüyle uğraşan ve insanlara zarar verme-
ye çalışan kötü yaşlı cadı gelir.

Bu bağlamlar ışığında, Rus halk masallarında zuhur 
eden kadın imgeler açıkça görülebilmektedir ki, ka-
dının toplum içindeki rolü, hudutlarının ve sınır-
larının belirginleştirilmesi ile kavramsallaştırılmak-
tadır, diğer tüm sosyo-kültürel ana öğelerle bir ara-
da ve eşgüdümlü olarak. Yani, “[e]rkekler, siyasi üs-
tünlüklerini [iktidarlarını] sürdürmek ve giderek sağ-
lamlaştırmak için, binlerce yıl süren bir uğraşla, ka-
dın bedenini ve kafasını… yoğurup biçimlendirmiş-
lerdir. Bu süreçte kadına düşen sosyal rol, farklı ve bo-
yun eğmesi gerekli aşağı bir cins olarak, erkeğin onu 
yerleştirdiği mitik alanda, erkek söylemine, kendisinin 
olmayan bir bedeni ve dili kullanıp cevap vermek ol-
muştur… Erkek toplumu, erkeği insan olarak, kadı-
nı da erkeğin istediği ve düşündüğü yaratık olarak ye-
tiştirir.”12 Nihayetinde masallar aracılığıyla, kadının 
erkeğe göre toplumsal konumlanışının, erkek ege-
men zihniyete uygun bir biçimde şekillenmesi içsel-
leştirilebiliyor. 

Masalları bu yazı dâhilinde Rus folklorü bağlamında 
irdelemeye çalışsak da, masalların yukarıda sözü edi-
len ‘işlevi’ sadece belirli coğrafyalara özgü değil. Ter-
sine, evrensel olanla yerel olanın karşılıklı etkileşimi 
içinde oluşan bir örüntünün yarattığı bir gerçeklik. 
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BANA 
MASAL ANLATMA!
S. Dilek Şentürk

“‘İyi kadın’ nasıldır, ‘ödül’ü 
nedir konusunu kör göze 
parmak dile getiren nice masallar 
vardır Külkedisi’nden başka. 
Çocukluğumda bir dikiş makinesi 
reklamı vardı gazetelerde, gelinlik 
giymiş bir kadın dikiş makinesine 
oturmuş, gelinliğiyle dikiş dikiyor 
son derece mutlu gülümsüyor ve 
”Her genç kızın rüyası, Zetina dikiş 
makinesi” diyor. Masalda oluyor da 
yaşadığımız dünyada olmuyor mu, 
masal bunun neresinde?”
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Bu cümleyi arada bir kurduğum olur benim de. 
“Söylediklerin hiç inandırıcı gelmiyor” demek iste-
diğim zamanlarda başvurduğum bir ifade şekli olsa 
gerek. Aslında keşke masal sözcüğü yerine derdimi 
anlatabilecek başka bir sözcük kullansaydım diye 
düşündüğüm de olur sonradan. Sanki demek iste-
diğimle söylediğim birbirine uymuyor, desteklemi-
yor, bir ucu havada kalıyor gibi gelir o anda. Ma-
salın sahiden inanılacak bir tarafı, gerçeği yaşayan 
ve yaşatan mesajları hiç mi yoktur diye düşünürüm. 
Ya da dinleyeni dönüştürücü, kimliğini yeniden üre-
ten bir yönü. Gerçekle masalda anlatılanları ayıran 
kalın bir çizgi mevcut mudur? Bütünüyle mi ger-
çekle alâkası olmayan şeylerdir yazılan, çizilen, an-
latılanlar. Nedir bu masal? Özellikle çocukluk dö-
nemlerimizde içli dışlı olduğumuz, heyecanla sonu-
nu merak ettiğimiz bu masal denilen şey nedir? Kaf 
Dağından, Zümrütü Anka kuşundan, gece yarısın-
dan sonra kabağa dönen arabalardan, sihirli sözcük-
lerle açılan mağaralardan, yerin yedi kat altında, ar-
şın yedi kat üstündeki devlerden mi ibarettir sadece? 
Yani, okur geçeriz, masaldır. Okurken masal dünya-
mızda yaşarız heyecanı, sonra da hop atlarız masal-
la gerçeği ayıran o kalın çizgiden gerçek dünyamıza. 
Her şey o çizginin arkasında kalır, gerçek dünyamı-
za masalın anlattıklarını, anlatmak istediklerini bıra-
kın, ufak bir zerresi dahi giremez. Öyle mi?

Tamam, Kaf Dağı’nı, Zümrütü Anka kuşunu iste-
sem de o kalın çizgiden geçirip evimin bahçesine ge-
tiremedim, gece yarısından sonra kabağa dönüşen 
arabalara hiç rastlamadım çocukluğumda. Onların 
hayal ürünü olduklarını, gerçekle ilgileri olmadığını 
yaşı küçük de olsa masal dinleyen, okuyan bir çocuk 
anlayabilir. Zaten bu tür şeyleri yaşadığı dünyada 
görmesi de mümkün olmayacağından onların hayal 
ürünü olduğu, sadece masallarda var olacağı gerçeği-
ni de kabul eder. Kendi çocuk dünyasında bir yerle-
re oturtur. Masallarda, hayal ürünü olan olağan dışı 
varlıklardan ve olaylardan başka, gerçek dünyamızda 
sık sık karşılaştığımız olaylar, bu olayı yaşayan, yaşa-
tan kahramanlar yok mudur? Kadınlar gibi, erkek-
ler gibi, çocuklar gibi. Açlık gibi, hastalık gibi, ölüm 
gibi. Sevinç gibi, heyecan gibi, mutluluk gibi. İyilik 
gibi kötülük gibi, güç gibi, çaresizlik gibi. Ayrıca ne 
kadar benzemektedirler şu an şu gün yaşadıklarımı-
za ve ne kadar yeniden üretmektedirler var olan top-
lumsal sınıfları, cinsiyetleri, değerleri. 

Kadınlar vardır, ‘kötü’dür onlar, mesela bu ‘kötü’ ka-
dınlardan biri oduncunun çocuklarının üvey anne-
si olmuş, kocasını kandırarak bu iki zavallı çocuğu 
ormana götürüp bırakmıştır. Kocası önce mırın kı-
rın etmiş ama kilerde yiyecekleri kalmadığı için, hem 
de ‘kötü’ kadına gücü yetmediğinden mecbur kal-
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mış,  boyun eğmiştir. Biçare iki yavrusunu isteme-
ye istemeye ormanda bırakan bu baba  aslında ‘iyi bir 
adam’ da, ah o üvey anne yok mu! Masalı okurken is-
ter istemez o hisse kapılıyor, üvey anneyi ‘kötü’ ola-
rak kodluyorsunuz kafanızda. Hadi birincide boyun 
eğdi diyelim ‘kötü’ kadına. Ya sonra,  yola işaret ola-
rak döktükleri çakıl taşlarını takip ederek evi bulan 
yavrucakları, tekrar ormana bırakmaya giden karısı-
na,  ikinci kez ne demeye eşlik etti bu iyi adam? Ka-
dın o kadar ‘kötü’ ki ‘zavallı adam mecbur kalıyor, ne 
yapsın’ dedirtiyor masal okuyucusuna. O kadar sis-
temli kuruluyor ki masal, ‘yasak elma’yı yedireni suç-
luyoruz hep, “Sen de yemeseydin, aklın yok mu!” di-
yen yok Ademoğluna. Masalda oluyor da gerçekte ol-
muyor mu, o halde masal bunun neresinde?

Kadınlar vardır, güçsüzdür onlar. Bütün hayalleri ev-
lenecekleri adam üstünedir. Bir gün gelip kendileri-
ni alıp götürecek adamı bekler dururlar. Ötesi yoktur 
bunun, mutlu son budur işte: Adam gelir, kadını gö-
türür, okuyanın, dinleyenin, yazanın başına patır pa-
tır düşer üç elma. Ötesi ne diye olsun ki, bir kadının 
en büyük hayali evlenmek, erişeceği en yüce makam 
bir erkeğe eş olabilmektir. Külkedisi bir işe girip çalış-
saydı üvey kardeşleri ve üvey annesi bir şey mi diye-
cekti, engel mi olacaklardı. Hayır, hatta eve para geti-
riyor diye sevineceklerdi belki de. Ama olur mu, ka-
dın zariftir, dışarıda çalışmak yorar onun narin vücu-
dunu. Hem de kadının yeri evidir. Onu eve kapatmak 
lâzım, toz alsın, çamaşır yıkasın, yemek yapsın, yerle-
ri silsin, bulaşık yıkasın, bunlar hafif işler. Yormaz ka-
dının narin bedenini. Hem belki işe girer, para kaza-
nırsa bakar ki hayatını devam ettirebiliyor bu şekilde 
de, evlilik hayallerinden vazgeçebilir. Bu çok sakıncalı 
bir durum, masalsa da o kadar değil artık! Toplumsal 
cinsiyet konularında gözler dört açılmalı. Bu duruma 
el koyup eve kapatmalı Külkedisi’ni. Külkedisi ‘iyi’ 
bir kadın, boyun eğiyor her şeye. Ne denilirse yapıyor, 
yumuşak başlı, itaatkâr. İşte tam da bu yüzden iyilik 
perisi onu baloya yetiştiriyor. Üvey kardeşleri onun 
gibi cefakâr, fedakâr, kanaatkâr değiller ya,  iyilik pe-
risi neden yardım etsin onlara. Baloya Külkedisi git-
meli, hem de arabalarla, uşaklarla. Hatta bu ‘iyi’ ha-
linden ötürü masalı kuran ona ödül olarak alabileceği 
en büyük ödülü de veriyor. Prensle evlendiriyor. ‘İyi 
kadın’ nasıldır, ‘ödül’ü nedir konusunu kör göze par-
mak dile getiren nice masallar vardır Külkedisi’nden 
başka. Çocukluğumda bir dikiş makinesi reklamı var-
dı gazetelerde, gelinlik giymiş bir kadın dikiş maki-
nesine oturmuş, gelinliğiyle dikiş dikiyor son derece 

mutlu gülümsüyor ve ”Her genç kızın rüyası, Zetina 
dikiş makinesi” diyor. Masalda oluyor da yaşadığımız 
dünyada olmuyor mu, masal bunun neresinde?

Delikanlı erkekler vardır, ‘aslan parçası’. Beyaz atlı 
prensleri zaten tarife gerek yok, yedi tane devi tek ko-
luyla bir çırpıda yakalayıp karşı kıyıya attı atacak his-
sini verirler okuyucuya. İllâki beyaz atlı prens olma-
sı gerekmez bu ‘aslan parçalarının’, yoksul bir tamirci 
çırağı da olabilir ama ‘aslan parçasıdır’ sonuçta. Güç-
lüdür, sağlam basar yere, kararlıdır, minneti yoktur 
kimseye, icabında devirir dağları, aşar denizleri. ‘Yi-
ğit adamdır’, ağlamak yakışmaz, kaya gibi sert, taviz-
sizdir, hiçbir durumda eğmez başını. Kadınlar vardır, 
‘ay parçası’, ‘nazlı’, ‘hanım hanımcık’, ‘iffetli’. Bek-
leyendir, seçilendir. Mazlum, başı eğik, korunmaya 
muhtaç, ‘aslan parçaları’ üzerinden kendilerini var 
eden, birey değil de tamamlayıcı ögeler durumun-
da. Çevrenizi bir dinleyin oğluna ‘aslan parçası’, kızı-
na ‘nazlım, ay parçam’ diyen yığınla insanın sesi gele-
cektir kulağınıza, o halde neresi masal bunun?

‘Kötü’  üvey annelerin kol gezdiği masallarda, karı-
sı ölen bir erkeğin yeniden evlenmiş olduğu gerçe-
ği vardır. Ama kocasını kaybetmiş ya da kocası çe-
kip gitmiş, üç beş çocuğuyla kendini yaşam mücade-
lesi içinde bulmuş nice ‘kutlu’ analar vardır. Bu ‘elle-
ri öpülesi’ anaların gözü çocuklarından başka hiçbir 
şeyi görmez. Serer ömrünün geri kalanını yavruları-
nın ayakları altına. Doğrusu budur denilir. ‘İyi’ ka-
dın, ‘iyi’ anne olduklarından masalın sonunda mut-
lak surette bu zavallı kadınlar akla hayale gelmeyecek 
şekilde olağanüstü güzellikte bir yaşamla ödüllendi-
rilir. Masallardaki bu kadınlar yanı başımızda, iki so-
kak ötemizde, kendi öykülerimizde yaşamıyor mu? 
Hem de masalı kuran kişinin, ‘iyi anne’ olursanız so-
nunda ödül var mesajı ile vaat ettiği güzelliklere asla 
kavuşma ihtimallerinin olmayacağını bilerek. O hal-
de söyleyin Allah aşkınıza masal bunun neresinde!

Masalın, masal olduğuna ikna olabilmem için Kaf 
Dağı’nın, Zümrütü Anka kuşunun masallığıyla 
uyum içinde olan, toplumsal cinsiyeti, sınıfları, de-
ğerleri yeniden üretmeyecek kahramanlar ve yaşan-
tılarla çıkmalı karşıma anlatılar. Asıl söylemek iste-
diklerini fondaki masal resmi, masalın tatlı heyecanı 
içinde allayıp pullayıp bana hükmetmemeli, hükme-
denleri güçlendirmemeli. Masalda pişirip bana dü-
şürmemeli. “Külkedisi sana söylüyorum, Dilek, sen 
anla!”  dememeli.
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Sema Maraşlı’nın kadın-erkek ilişkileri, aile kurumu-
na yönelik yaklaşımları ve çalışmaları, ülke günde-
minde kışkırtıcı boyutlarıyla tartışıldı. Maraşlı, ka-
dınların ve erkeklerin evlilik kurumu içerisinde na-
sıl mutlu olacağının bilgisini vermeyi; mutsuz evli-
liklerin önüne geçmeyi amaçladığını birçok röportaj 
ve yazısında ifade etti. Sema Maraşlı’nın çok sayıda 
kitabı, düzenli aralıklarla yazdığı internet siteleri ve 
çocuk masalları var. Kendi internet sitesinde de ya-
yınladığı sesli masallarının çocukları ve çocuk dün-
yasını şekillendirme gücü üzerinde çalışmaya değer 
görünüyor. Maraşlı, “çocuklarıma korkunç masallar 
anlatmayayım diye kendi kendime masallar kurgu-
luyordum. Kuranı Kerim’de böyle peygamber kıssa-
ları vardır”1 diyor; “korkunç” olmayan, eğitici amaç-
lar taşıyan masallarında, aileler dağılmasın, çocuklar 
boynu bükük kalmasın gayretinin izleri görülüyor.2 

Masallar tekrarın, telkinin sesidir. Masalın dilinde iyi 
kötü; güzel çirkin; varlık yokluk öyle çok bir araya 
gelir ki sınırların tayin ettiği eşikler, ikilemler belirir. 
Masal, öyle hayret ve arzu uyandırır ki, dinleyici ma-
sal kahramanının peşi sıra gider. Her kapının, her eşi-
ğin ardından masalcının sesiyle tutulur eli, yüreği ço-
cukların. Masalcı pek yalnızdır, masalın sesi olarak. 

SEMA 
MARAŞLI’NIN 
“BOYNU 
BÜKÜK” 
SESLİ 
MASALLARI 

Yonca Güneş Yücel
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Çünkü masalın ortak bir sesi yoktur. Sesini benzettik-
leriyle başkası, anlattığı kadarıyla da kendisidir. Bah-
çe içindeki güzel evlere, sevilen krala, şımarık prense, 
iyi kötü kızlara, şımarık oğlanlara ses verendir. Kimi-
sine ses verirken soluk vermeyendir. Sesli masallarsa 
anlatıcının soluğundadır. Nefesi bitince, bitecek olan.  

Anlatıcı Maraşlı tanrılardan feyz alan bir büyücü 
olarak değil ama gündelik yaşamın peygamberi ola-
rak dize, düze getirmektedir çocukları. Modern bir 
kâhin olarak büyüttüğü felaketlerin, korkuların ha-
bercisi olmaktadır. Ses verdiği ahlakın bir yerlerde 
soluğu aldığını bilmez halde anlatmaya koyulmak-
tadır. Öncesiz ve sonrasız bir akışı, zamanın ve de-
ğerlerin tek bir kesitinden görebilmenin kolaylığıyla 
anlatır masallarını.  

Ne Varsa Masallarda Var!
Masalcı kadının sesindeki “şefkat,” en mahrem sır-
daşlığın fısıltısı gibidir. Maraşlı çocukların kulağına 
ahlaklı, temiz olmanın, sonrasında iyi koca, namus-
lu kadın bulmanın yollarını sayıp döker. Maraşlı, 
herkesin sırlarının, kutsalının bir olduğuna inanmış 
gibidir. Yazar, çocuklara yaşamayı masallarda öğre-
tirken, bu öğretilerin tartışılmaz, değişmez olduğu-
nu vurgular, çocukların masalcının geçirdiği kapılar-
dan geri dönmesini güçleştirir. Masalların öğüdüne 
ayak direyen çocuklar “hatalıdır,” “pişmandır,” se-
vinçleri alınmıştır. Korkuyu yenmek için güzel ev-
ler, kutsal yuvalar, sevimli çocuklar kurgulanır. Kur-
gular sahte gerçekliğiyle çocukları kuşatır. Çocuklar, 
kuşanırken öğrenir. Bodur Tavuk masalında dediği 
gibi  “Bir yerde topluluk olur da başkanı olmaz mı?” 

Ailesinin sırlarını veren Laklak Leylek masalında ses-
lendirdiği gibi Laklak Leylek yaramaz, faydasızdır. 
Laklak Leylek’in anne ve babası arasındaki kavgaları 
“başkaları”na anlatmasıyla başlayan “boşboğazlığı,” 
düşünmeden konuşur hali anlatılır da anlatılır.  Ma-
sal boyunca “önce kafanı çalıştıracaksın sonra çeneni 
çalıştıracaksın” ifadesi o kadar çok tekrarlanır ki aksi 
hali başının derdidir. Söylenti ve tekrarlarının beşi-
ğinde çocuklar sallanır da sallanır. Öyle bir an gelir 
ki, başını derde sokmamak için az konuşmak gere-
ği, hapşırırken gözünü kapatmak türünden bir ref-
leks gibi yerleşir.  

Düşsel Tahakkümler Kurulurken Masallara…
Sema Maraşlı’ya göre bir kümes de, aile de, ülke de 
uzun yıllar boyunca huzur içinde yönetilebilir. Aksini 
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söylemek, düşünmek ve düşlemek melek bakışlarda-
ki kötücül bir şeylerdir. “İmrek” masalında İmrek kı-
zın, ayakkabısız çobanın ayaklarının çıplaklığını gör-
mesiyle birlikte, sahip olduklarına şükretmeyi öğren-
mesiyle çocukta nedensiz ve bilinçsiz bir sızı başlaya-
caktır. Çocuk büyüdükçe sızı geçecek, yüreğine çö-
reklenen ağrı kayıp ruhunun iniltisi olarak kalacaktır.  

Maraşlı’nın masallarında anneannesinin gizlice taşı-
dığı yemeklerden çok yediği için felç olan prensten, 
mutfakta öylece bırakılmış bir şişeyi meyve suyu sa-
narak “zehirli temizlik maddesi” içen iki kız kardeşin 
“boğazlarının parçalanmasına” kadar varan örnek-
lerle hataların ağır bedelleri anlatılır. Bütün tekrar-
ların üzerine kurulu yanlış anlamalar gibi3 sebze ye-
meli ve şurup içmelidir çocuklar. Maraşlı’nın çocuk-
lara masalları, annelere öğüt gibidir. Anneler, evdeki 
tehlikenin farkında olarak yaşama sorumluluğunda-
dır.  Kibar, saygılı, temiz çocuklar büyüten anneler 
ödüllerini toplumdan gün gelip alacaklardır. Sorum-
lu annelerin sorunsuz erkek çocukları yarının ehil, 
iktidar sahibi, rasyonel, hayatı yöneten ve mutlu ol-
mayı hak edenleridir. 

Kibar Prens masalında, hizmetçilerine bile kibar dav-
ranan prensin, şımarık kardeşiyle girdiği üç aşama-
lı yarışta kazandığı hazine gibidir hak ediş. Çocuk-
lar hazineye giden yolun kibarlıktan geçtiğini anladığı 
anda, dünya bütünselliğini çoktan yitirmiştir. Kibar 
prens, kardeşi şımarık prense göre daha uysal, sakin, 
ehil yöntemlerle hazineye ulaşıp, ülkeyi yönetecektir. 
Eril dünyanın rekabetini sırtına vuran kibar prens, sa-
rayın balkonundan sevgili halkına dudu dillerle sesle-
nerek, ağacın altındaki ayının önüne armut koyarak 
hazineye ulaşacaktır. Mülkün, mülkiyetin sahibi ki-
bar prens komşu ülkenin kralının güzeller güzeli kı-
zıyla evlenerek varsıllığını taçlandıracaktır.  “Evine ge-
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len misafire hal hatır soran” kibar prensi kendi kızı-
na layık gören komşu ülkenin kralı, “kadınlar kaba 
erkekleri sevmez” diyerek şımarık prensi defedecektir 
sarayından. Kızının eş seçiminden sorumlu kral baba-
nın,  kızı için en iyisini düşüneceği öğütlenmiştir. Yıl-
lar yılı ülkeyi mutlulukla yönetecek olan kral ve krali-
çe, aşkın mülkiyete yenilgisinin resmidir. Aşk, iktida-
ra içkin soy(suz)luluğuyla yıllar yılı bitmeyecek olana 
arzudur. Maraşlı’nın - masalın sonunda herkesin bil-
diğinden emin, söylemese de bilinecek olan ama söy-
lemeyi de atlamayan - uzun bir iniltiyle ifade ettiği 
gibi “yıllar yılı ülkeyi mutlulukla yöneteceklerdir…” 

Saygıyı Arayan Şehzade masalında ise saygısız şeh-
zadenin, babası Kral’ın yerine geçebilmesi için şart 
koştuğu saygıyı arama yolculuğu, sanıldığı gibi iç-
sel bir yolculuk değildir. Yol aldığı saygı arayışında 
alayın yerine acımayı; cüretkârlığın yerine hürmeti 
bırakarak iktidara yakınlaşır. Kral olabilmenin yolu 
eril tezahürlerin bin bir yansısındadır. Öyle ki ülke-
sini yıllar yılı mutluluk ve huzurla yaşatacak kral, ta-
hakküm edici saygının debdebesiyle halkına iktidar-
dır. Çocuğun hayal dünyasını kuşatan her suret, ger-
çekle güçlenecek; çocuk hayata, hayale bilenecektir. 

Maraşlı, sesli masallarında çocukları iktidar formla-
rıyla tanıştırır. Masallarında kral, prens, şehzade gü-
cün, saygınlığın simgesi olduğu gibi, temiz, namus-
lu kızlar, hanımlar da zorlukları naifleştirir. Lirik bir 
tahakküm zinciri genç kızların boynuna asılır ve ço-
cuklara aşılanır. Aşk ve mutluluk uyuşuk bir heyeca-
nın adı gibidir. Eski aşklar kisvesinde toplumsal cin-
siyet imgeleri yerleştirilmiştir. Sarayın Gelinleri masa-
lında da seslendirildiği gibi padişah, oğlunu evlendir-
mek için ülkedeki bütün kızları saraya çağırır, tum-
turaklı bir arayışla seçecektir en iyi olanı. Kızlara di-
şiliğin bin bir veçhesi giydirilecektir. Işıl ile Pırıl gü-

zel ahlaklı, tertemiz kızlarken; Kiril ile Pisil pasaklı, 
kötü huylu kızlardır. Masalda sarayın gelin adayları-
nın genç kızlığı ve masumiyeti, dişillik ve kötücüllük-
le gerilim içindedir. Kadınlığa yönelik hâkim düzen-
lemeler, kızlara verilen isimlerle başlar. Kızların sara-
ya davet edilmesi anlatı örgüsünde öyle bir hal alır 
ki, kadınlar arasındaki çatışma ve rekabetin, isten-
me ve arzu edilme feryadı olduğunu anlarız. Padişah 
şehzadeleri ile evlendirmek için kızları sınarken kız-
ların ayaklarına, tırnaklarına ve dişlerine bakar. Te-
mizliğinden dolayı sınavı Işıl ile Pırıl kazanır. Kiril 
ile Pisil’in yenilgisidir kadınlığın yenilgisi. Bedenine, 
manevi bütünlüğüne küskünlüğü, düş kırıklığıdır.  

Sema Maraşlı masallarında genç kızları davetli kılar 
hayata. Kızlar davet sahibi olamazlar, onlar ancak se-
çilen, dışlanan ya da küsendirler. Öyle ki genç kızlar 
Çıtı Pıtı Hanım masalında olduğu gibi başka türlü 
bir teskin edicilikle yeniden hayata tutunabilir. May-
mun kral oğlunu evlendirmek için genç kızlara sara-
ya çağırır. Herkesin tanıdığı ve çok sevdiği Çıtı Pıtı 
Hanım “her genç kız gibi” bu davete katılmayı çok 
ister. Ancak yaşını belli etmediği için genç bir kız ol-
duğu anlaşılmaz. Yaşlıların ve çocukların alınmaya-
cağı davete binbir güçlükle katılır.  Kapıdaki görev-
lileri genç kız olduğuna inandıramadığı için teyzesi-
nin kızının güzel, kabarık eteğinin altında saraya gi-
rebilmiştir. Pek tabii prens, Çıtı Pıtı Hanım’ı değil; 
teyzesinin kızını tercih etmiştir. Masal boyunca Çıtı 
Pıtı Hanım’ın hüznü, çaresizliği incelikle anlatılmış. 
Gel gör ki, Çıtı Pıtı Hanım’ın keşke beni seçse dedi-
ği prens, teyzesinin kızını üzen, döven biridir. Teyze-
sinin kızının mutsuzluğuna tanık olan Çıtı Pıtı Ha-
nım tekrar umutlanmıştır hayattan yana. Boyu boyu-
na uygun bir maymunla evlenmiş. “Sarayda mutsuz 
bir prenses olacağıma kendi evimde mutlu bir pren-
ses olurum” diyerek tanrıların öfkesinden korumuş-
tur düş kırıklığını. Öyle ki başka bir kadının hüz-
nünde büyütmüştür minnettarlığını erine, tanrıya… 

Notlar:
1. http://www.kadinhaberleri.net
2. http://www.kadinhaberleri.net “Türkiye de pek 
çok erkeğin karısına katlandığını düşünüyorum. Er-
kekler de çocuklarını kadınlar kadar düşünüyor. Ço-
cuklar olmasa aslında çoktan bitirebilecekleri bir ev-
liliği onların boynu bükük kalmasın diye devam et-
tirebiliyorlar.”
3. Selçuk Akman, “Mim İçin,” Hayalet Gemi,  S. 6, 
Mart, 1993, s. 24.

Söylenti ve tekrarlarının 
beşiğinde çocuklar sallanır da 
sallanır. Öyle bir an gelir ki, 
başını derde sokmamak için az 
konuşmak gereği, hapşırırken 
gözünü kapatmak türünden bir 
refleks gibi yerleşir.  



Çocukluğumuz 1980’lerin başlarında geçti. Masalsı 
hikâyeler anlatan bazı çocuk kitaplarının, yazarların 
siyasi duruşları sebebiyle toplatıldığı yıllarda. Ede-
biyatın ve düşüncenin yasaklı olduğu, biz çocukla-
rın şeker bile yiyemeyen başka çocuklar olduğunu 
şarkılarda duyup, halimizin iyi olduğunu zannetti-
ğimiz yıllarda. ‘Masal’ gibi gelirdi, uzakta çocukları 
bile öldüren bombalar atılmış. Hâlbuki bilmezdik ki 
bizim çocuklarımız burada gerçekten asılmış. Masal 
gibi gelirdi hepsi; gerçekte yaşanmamış gibi. 

Masal önemlidir çocukluk için. Gerçekte yaşanma-
mış, hatta bazen yaşanması olanaksız olanı yaratır 
zihnimizde. Bu yüzden ‘özgür’ bir alandır. Masalda 
her şey olabilir. İnsanlar yaralanabilir, prensler kur-
bağaya dönüşebilir, krala çıplak diyen adam yaşama-
ya devam edebilir. Masaldır sonuçta; gerçekle, ‘keşke 
olabilseydi’ dediklerimiz arasında bir kapı açar. Bu 
açıdan masalın yarattığı dünyaya tam olarak inan-
mamamız gerekir. Öte yandan ders almalıyızdır an-
latılan hikâyeden, bir sonuç çıkarmalı, yarara dö-
nüştürmeliyizdir. 

BİZ KADINLAR 
KİMİZ?  
GERÇEKLİKLE 
MASAL 
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Çocukluğumuz, dönemin yasaklarıyla boğuşan 
Türkiye’de, ancak masallarda görülebilecek olayla-
rın yaşandığı bir zamanda, mutlu masallara inan-
mayı öğrenerek geçti.  Tüm yasaklara rağmen, bi-
zim gibi orta sınıf çocukları bazı masallar dinle-
di. Zamana, coğrafyaya yenilmeyen masallar. Şu an 
başka diyarlarda pek çok çocuğun da küçükken din-
lediği, sonra sonra ülkesinde geçmediğini öğrendiği 
‘minik’ hikâyelerdi bunlar. Anne babalarımızın bile 
bildiği, nereden bildiğini bilmediği, kimin yazdığı 
belli olmayan ama hep aynı dersleri veren masal-
lar: İyilik her zaman kazanır, kötülük yapan kötü-
lük bulur. 

Hep inandık bu masallara. Herkesin inandığını, 
herkesin iyi olmaya çalışacağını sanarak büyüdük. 
Bir de açıktan söylenmeyenleri vardı ki masalların… 
İşte onlar asıl yaktı başımızı. Prensle evlenmek için 
ayakkabı deneyen kadınlar, erkeğin bir öpücüğüy-
le dirilen prensesler, kapatıldığı kuleden kurtulmak 
için saçını uzatan kızcağız…  Açık açık hiç anlatıl-
madı bize masalların sonunda çıkan derslerin sadece 
‘belli’ bir grubun işine yaradığı. Parası daha çok ola-
nın, statüsü yüksek olanın, bir de erkek olanın hep 
kazandığı. İyi miydi de bunlar hep kazandılar? Bil-
miyoruz, orası anlatılmadı.  

Şimdi ne oldu bize? Onca yasağın olduğu ülkede 
neden izin çıktı da bunlara, hepimiz duyduk, bil-
dik. Erkeğin kadından başka olduğunu, güçlünün 
hep kazanacağını bilmemiz bu kadar mı önemliy-
di? Dinlediğimiz masallar bize neleri açıkça söyle-
meden öğretti de eşitsizliklerin olduğu bu hayata 
alıştırdı, uydurdu? Biz, Pamuk Prensesi, Külkedisi-
ni, Rapunzel’i dinleyen kadınlar, kim olduk şimdi? 

Anlatıldığı yere göre farklılıklar gösterse de gerçek 
üstü öğelerle kurulan masallar insan ilişkilerini, ik-
tidar ilişkilerini, kadın ve erkek arasındaki ilişkile-
ri toplumun istediği haliyle okuyucuya sunar. Bu-
nun yanı sıra, her masalın, masalın muhatabı olan 
çocuklara ulaştırdığı mesajları da vardır. Masalların 
hemen hepsinde kadınlar edilgen, erkekler aktif su-
nulmuştur. Masallar toplumsal cinsiyet konusunda 
kadın ve erkeğe görevlerini ve nasıl davranması ge-
rektiğini anlatan ilk unsurlardandır. Bu şekilde ma-
sallar toplumun belli bir şekilde biçimlenmesini sağ-
lar. Yazımızın konusu budur, deşmek istediğimiz bu 
masalların bize öğrettiği gerçekliktir. Bu nedenle Pa-
muk Prenses, Külkedisi ve Rapunzel masallarını in-

celeyerek biz kadınlara nasıl kadınlar olmamız ge-
rektiğini salık verdiklerini anlamaya çalışacağız.

Pamuk Prenses: ‘Masum Güzellik’in Öğrettikleri:
Bir gün bir sosyal paylaşım sitesinde şöyle bir mesaj-
la karşılaştık: “Kadın olmak masallarda bile zor: Ya 
yedi tane minicik adamla yaşarsın, ya kurbağa öper-
sin, ya en sevdiğin meyveden zehirlenirsin, ya kule-
ye kapatılırsın, ya saçlarını elin adamı tırmansın diye 
uzatırsın, ya gece on ikide külkedisine dönersin elbi-
selerin yırtılır... Ve en kötüsü bazen seni sadece ayak 
numarandan tanıyan bi’ salağa âşık olursun...”

Masallarda kadın olmanın gerçek hayattaki yansıma-
larını görmek açısından bu alıntı bir başlangıç olabi-
lir. Burada da gösterildiği gibi kadın olmak ‘zor’dur 
ve gerçek olmayan hikâyelere sahip olan masallarda 
bile kadının konumu bellidir. 

“Pamuk Prenses” masalını pek çoğumuz biliriz. Ma-
salda Pamuk Prenses’in masum güzelliği vurgula-
nır. Ancak bu ‘masum’luk incelendiğinde karşımı-
za çıkanın pek de masum olmadığını görürüz. Ma-
salda Pamuk Prenses’in babası ölmüştür ve üvey an-
nesi ile yaşamaya başlamıştır. Ancak üvey annesi Pa-
muk Prenses’e kötü davranmış ve hatta öldürmek is-
temiştir. Pamuk Prenses kaçar ve ormanda yedi cü-
ceyle yaşamaya başlar. Bu noktada Pamuk Prenses 
özelinde kurgulanan kadın ‘masum güzel’ imgesi ar-
dında ‘sesini çıkarmayan’ birinin (erkeğin) kendisi-
ni kurtarmasını bekleyen ve beyaz atlı prensi dışında 
kimsenin el sürmediği kadındır. 

Kraliçenin kötülüklerinden kaçmıştır ve yedi tane 
cüceyle yaşamaya başlamıştır ve bu yedi cüce de er-
kektir. Ancak masal içerisinde bu yedi cücelerin cin-
siyeti pek bir önem arz etmez. Masallarda sadece ka-
dınlar değil kurgulanan erkekler de vardır. Bu ma-
salda da yedi cücelerin erkek olmasının ön plana 
çıkmaması ya da Pamuk Prenses için ‘tehlike’ unsu-
ru olmamalarının iki nedeni olabilir. İlki, yedi cüce, 
‘cüce’dir! Yani aslında eksiktirler; yedi eksik erkek! 
Onlardan Pamuk Prensese bir ‘zarar’ gelmez. 

İkincisi, bu cüceler, adam sınıfından değildirler. Pa-
muk Prenses her ne kadar yardıma muhtaç olsa da 
kraliyet soyuna aittir ve yedi cüceler tebaadırlar. Yedi 
cüceler için Pamuk Prenses ulaşılmazdır. Öte yan-
dan yedi cücelerin bu ‘koruma’larına karşılık her ne 
kadar Pamuk Prenses sınıfsal olarak farklı bir ko-
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numda da olsa ‘kadınlık’ rolleri değişmez. Yedi cüce, 
eksik de olsa erkektir ve Prenses onların evini temiz-
ler, çamaşırlarını yıkar. Onlar işte iken yemeklerini 
yapar ve onları evde bekler. Sınıfsal olarak farklı da 
olsa kadınlardan beklenen roller aynıdır.

Masalın diğer kadın karakteri üvey anne - kraliçe, 
bir kadının ancak kötü ise etkin biri olabileceğini 
gösterir. Masal boyunca ‘iyi’ kadın olarak kurgula-
nan ‘saf, duygusal, aklını kullanmayan, masum, her-
kese güvenen’ Pamuk Prenses’e karşılık, ‘kötü’ olarak 
kurgulanan ‘iktidar sahibi, kendi istediğini yapan, 
aklını kullanan’ üvey anne - kraliçe sunulur. Pamuk 
Prenses’in beyaz, kraliçenin siyah giydirilmesi de bu-
nun bir göstergesidir. Masalda iki iyi kadın vardır: 
Pamuk Prenses’in ölü annesi ve bir takım eksik er-
keklerin korumasına muhtaç kalan Prenses!

Son olarak, masalın sonunda Pamuk Prenses’in cam 
bir tabutta muhafaza edilmesi ve prensin öpücüğü 
bize neyi anlatır? Pamuk Prenses elmayı yediğinde as-
lında bu gerçek bir ölüm değildir. Ancak prensin öpü-
cüğü ile yeniden hayat bulması, erkeğin cinselliği hak-
kında pek çok şey anlatır. Masallarda öpücük önem-
li bir ‘cinsellik’ imgesidir. Bir öpücükle yeniden hayat 
bulan kadın da erkek cinselliği ile ‘kız’ken (ölü bir şe-
kilde tabutta yatıyorken) ‘kadın’ olur (yeni bir hayat 
bulur) görüşünü yeniden kurar. Dahası kadın cinselli-
ğini pasifleştirir, erkek cinselliğine bir erk verir. Bu ta-
vır cinselliği sadece erkeğin yaptığı bir iş gibi gösterir.

Yedi cüceler tarafından Pamuk Prenses’in cam bir 
tabutta muhafaza edilmesi de kadının cinselliğinin, 
bekâretinin, namusunun ‘doğru’ insan (erkek) gelene 
kadar korunmasına işaret eder. Kadının cinselliğinin 
toplumda evdeki erkeklerin -baba, abi, amca, dayı- 
koruması altında olduğu görüşünü yansıtır. Cam ta-
butlarda olmasa da evlerde hapsedilerek ya da pek 
çok şey kadın için kısıtlanarak kadınların ‘bekâreti’ 
korunması gereken bir şey olarak kurgulanır. Masal-
da da (erkek olan) yedi cüceler o zamana kadar kim-
senin öpmediği Pamuk Prenses’i cam tabuta koyarak 
beyaz atlı prensin gelip, öpüp yeniden hayata döndü-
rene kadar onu (ve onun bekâretini) korurlar. 

Masalın sonunda Pamuk Prenses ve prens evlenerek 
sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Peki, mutlu sonlardan 
sonra ne olur? Pamuk Prenses prensle evlenir. Pren-
sin evine taşınır. Başka bir değişle, ‘baba evinden’, 
‘koca evine’ gider. Çok geçmeden kralın da isteği 

ile üç çocuk doğurur, prens elinde kılıcı ile ‘ülke’yi 
Prenses ve çocukları için korurken, Pamuk Pren-
ses bir elinde toz bezi, bir elinde bebek bezi ‘mutlu 
son’unu, ‘evi’ni korur. 

Kül Kedisi: İyiler Hep Kazanır
Külkedisi masalı dinleyicilere iki farklı kadın imge-
si tanıtır. ‘İyi’ kadınlar, ‘kötü’ kadınlar. Tıpkı Pamuk 
Prenses masalındaki gibi, iyilik masumiyet ile eşleş-
tirilirken, kötülük iktidar sahibi olmak ile yan yana 
yürür.

Masalın kahramanı, gerçek adını bilmediğimiz, üvey 
annesi ve üvey kardeşleri tarafından takma isimle 
çağrılan Külkedisi’dir. Annesinin ölümünden sonra 
babasının yeni eşi tarafından hor görülmüş, kız kar-
deşleri tarafından dışlanmıştır. Masalda baba, karısı-
nın söylediğini yapan, kızının hor görülmesine izin 
veren biri olarak tasvir edilir. Kızının zor durumu-
na üzülür ama eşine söz söyleyemez. Üvey annenin 
soyundan olmayan bu ‘yabancı’ kız, evin hizmetçi-
si gibi çalışmaktadır. Tüm ev işleri üstündedir, üstü 
başı kir pas içindedir; bu yüzden de adı Külkedisi’dir. 
Külkedisi’nin üvey annesi neden bu öksüz kızı bağ-
rına basmaz, onu neden ev işlerine koşar, masal bu 
ayrıntılara girmez. Yine de biliriz ki üveyliktir asıl 
sorun olan. Kendinden olmayanı istemez üvey anne. 
İlk olarak masal bize şunu öğretir; güçsüz olan, sa-
hipsiz olan, ‘biz’den olmayan, dışlanır, istenmez.  

Masalın imasına göre ‘kan bağı’, ‘aile’ olmak önemli-
dir. Üvey annenin Külkedisi’ni istememesinin temel-
de iki sebebi vardır: İlki kendi kanından olmaması-
dır, ikincisi Külkedisi iktidarının devamlılığı için ola-
sı bir tehdittir. Üvey annenin iktidarı Külkedisi’nin 
babası üzerinden kurulur. Külkedisi’nin varlığı üvey 
anne figürü için iktidar mücadelesi demektir; başka 
bir kadının temsilcisi olarak Külkedisi istenmeyen 
kişidir. Pamuk Prenses masalındaki gibi, Külkedisi 
de bize asıl iktidar sahibinin erkekler olduğunu, ka-
dınların ancak onların üzerinden kendi güçlerini ya-
ratabileceklerini anlatır.

Masaldaki ikinci erkek karakter, Külkedisi ve ai-
lesinin yaşadığı diyarın prensidir. Prens evlenece-
ği kızı seçmek için büyük bir balo düzenleyeceğini 
duyurur. Tüm kızlar en güzel giysileriyle kendilerini 
prense beğendirmeye çalışacaktır. Partiye Külkedisi 
davetli değildir. Külkedisi’nin yardımına bir peri ye-
tişir. Külkedisi’nin yaşadığı haksızlığa karşılık onun 
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baloya gitmesine yardımcı olur. Balkabağı arabaya 
dönüşür, sıçanlar arabacıya, fareler de atlara. Külke-
disi kendini balo elbisesi içinde bulur ve gece yarısı 
eve dönmek koşuluyla baloya doğru yola çıkar. Pe-
rinin yardımı Külkedisi’nin uğradığı haksızlığa kar-
şılık sesini çıkarmayıp kendisine denileni yaptığı ve 
iyi kalpliliği için bir ödüldür. 

Prens gece boyu dans ettiği Külkedisi’ni gece yarısın-
da kaybeder. Elinde, aradığı kadını bulabilmek için 
sadece camdan bir ayakkabı vardır. Prens prensesini 
bu ayakkabı ile arayacaktır. Ayakkabının cam olma-
sı, Pamuk Prenses’teki cam tabuta benzer. Ayakkabı 
da Pamuk Prenses’in tabutu gibi, şeffaftır; masumi-
yeti, bekâreti simgeler. 

Cam ayakkabının Külkedisi’nin ayağına uyma-
sı prense prenses olmaya layık masum ve bakir ka-
dını bulduğunu anlatır. Ayakkabının uygunluğu-
nun eş seçmek için yeterli olması, kadınların sade-
ce bekâretten ibaret görüldüğüne işarettir. Ayakka-
bı külkedisini eski tozlu, kirli halinden güzel, pren-
ses haline çevirir. Pamuk Prenses masalında olduğu 
gibi burada da kadını değiştirme erki yine erkeğin-
dir. Başka bir değişle, bir erkekle evlenmek, evlilik 
kadını değiştirir - kadınlara yeni bir hayat sunar. 

Külkedisi masalı bize temelde iyilerin, güçsüz olsa-
lar bile kazanacağını anlatır. Bu masalda çizilen ‘iyi’ 
imajı büyük hırsları olmayan, kendine uygun görü-
len işleri yapan, isyan etmeyen kişidir. Bu ‘iyi’ bir de 
kadın olunca, kadınlara uygun görülen tüm ev işleri-
ni yapan, mülayim kendi halinde bir insan karşımıza 
çıkar. Öte yandan kötü karakterler hırslıdır, hep ik-
tidar peşindedirler. Üvey anne bir de üzerine düşen 
kadınlık görevlerini yerine getirmeyip Külkedisi’ni 
işlere koştuğu için kötüdür. Masal bu açıdan kadın-
ların birbirlerini çekemediklerini ima eder. Erkekler 
ise sanki tüm olup bitenden habersiz ulvi varlıklar 
gibi resmedilir. İyilik ve kötülük savaşı aktif ve pasif 
kadınlar arasında geçermiş gibi anlatılarak dinleyici 
kandırılır. Külkedisi masalının dinleyiciyi kandırdı-
ğı tek nokta kadınlar arası çekişme değildir. İyilerin 
güçsüz olsalar dahi sonunda kazanacaklarına inan-
dırması bakımından en büyük yalanı masal söyler; 
masalda anlatıldığı haliyle iyilik gerçek hayatta hep 
kazanmaz, ancak ezilen olur. 

Rapunzel: Kadınsan ya cadısın ya masumsun 
Rapunzel bize çocukluğumuzda anlatılan bir başka 
masal. Pamuk Prenses ve Külkedisi gibi bu masalda 
da kızımız Rapunzel birazdan değineceğimiz çeşitli 
olaylar vesilesiyle tek başına yüksek bir kuleye kapa-
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tılmıştır.  Bu kulede yapayalnız yaşamakta ve kendi-
sini kurtaracak prensini beklemektedir. Genç kadın-
ların, birlikte mutlu olacakları kurtarıcı prens idea-
li ne yazık ki bu üç örnekte de aklımıza aşılanmış-
tır. Kadını özel alanda pasif kişiler olarak betimleyen 
böylesi bir anlatım, çocuk yaşımızda bizlere kadın 
ve erkeğin nasıl olması gerektiğini öğretmiştir. Çi-
zilen kadın imajının aksine erkekler kamusal alanda 
rahatça yer alabilen kişiler olarak resmedilir. Rapun-
zel masalı da bizlere sözü edilen ön kabullerden baş-
kasını vermez.  

Masala göre bir çiftin çocukları yokmuş ve çocuk 
sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Bir gün bebekleri 
olacağını fark etmişler. Hamileliği boyunca kadının 
canı yalnız yan bahçelerindeki marullardan çekmiş. 
Kocası eşinin ısrarına dayanamayarak bahçedeki ma-
rullardan koparmış. Âdem ve Havva hikâyesinde de 
görüldüğü gibi burada da resmedilen erkeği ‘günaha’ 
‘kötülüğe’ sürükleyen kadının ‘arzusu’dur. Fakat yan 
evin sahibi bir cadıymış. Marullarının koparıldığını 
görünce çok sinirlenmiş ve komşularının yeni doğ-
muş bebeğini alıp bir kuleye hapsetmiş. 

Kuleye hapsedilen küçük kız yıllar içinde büyümüş 
fakat cadının gazabından kurtulamamış. Kuleden 
dışarı çıkamazmış. Sadece pencereden şarkılar söy-
leyerek kendini oyalarmış. Cadı kuleye geldiğinde 
kıza Rapunzel, “Uzat altın sarısı saçlarını” diye sesle-
nir, Rapunzel de uzattığı saçlarını kuleden sarkıtıp, 
cadının tırmanmasını sağlarmış. 

Masalda önceki örneklerde olduğu gibi, iki kadın 
modeli sunuluyor. Biri cadı diğeri ise yapılan kötü-
lüklere boyun eğen, masum kadın. Bunlardan başka 
bir olasılık yokmuş gibi. Bu masallarda erkekler kö-
tülük söz konusu olduğunda edilgendirler ya da on-
ları kötülük yapmaya sürükleyen, ‘arzuları’ olan ka-
dınlardır; Külkedisi masalında üvey annenin dedik-
leri nedeniyle sesi çıkmayan baba, bu masalda karı-
sını dinleyip marulu koparan kral örneklerinde ol-
duğu gibi. Kadınlığın bir yönünün kötülüğü barın-
dırdığına dair imalar, dinsel ve mitolojik gönderme-
ler kadını her daim kötülüğe haiz ama iktidarın pe-
şinden gitmediği veya başına buyruk olmadığı tak-
dirde iyiliğe sahip olabilecek kişiler olarak tanımlar. 

Aynı diyarın prensi avcılığa meraklıymış, her gün 
ava çıkarmış. Bir gün Rapunzel’in şarkı söyleyen se-
sini duymuş ve hayran kalmış. Zamanla cadının ku-

leye nasıl tırmandığını öğrenmiş ve Rapunzel’in ziya-
retine o da gider olmuş. Rapunzel ve prens zamanla 
birbirlerine âşık olmuşlar ve prens Rapunzel ile evle-
neceğine ve onu bu kuleden kurtaracağına söz ver-
miş. Olup biteni öğrenen cadı Rapunzel’in saçını 
kestiği gibi onu bir çöle göndermiş. Prens kuleye gi-
dip Rapunzel’i bulamayınca kederinden kendini ku-
lenin penceresinden atmış. Fakat yere düşünce ölme-
miş, yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine bat-
mış. Yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel’e 
gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş.

Derken bir gün Rapunzel’in yaşadığı çöle varmış. 
Uzaklardan şarkı söyleyen bir ses işitmiş. Rapun-
zel, prensini görünce sevinçten ağlamaya başlamış 
ve Rapunzel’in iki damla mutluluk gözyaşı Prensin 
gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş, Prensin 
gözleri açılmış ve Prens görmeye başlamış.

Anlatılana göre, prens avcılık ile uğraşır. Yani kadın 
gibi toplayıcı, düzenleyici, çocuk bakıcısı değildir. 
Erkek, isteklerinin peşinden gidip Rapunzel’in kule-
sine tırmanma yöntemini öğrendiğinde, iktidar me-
raklısı, hırslı, kötü olmaz. Kadın kendi hakkını sa-
vunmaya kalktığında ya da istediğini elde etmek için 
çabaladığında kötülükle eşleştirilir. Kadının buna 

D
in

a 
G

ol
ds

te
in

, F
al

len
 P

ri
nc

ess
es,

 B
ell

e



dosya: Bir Varmış, Bir Yokmuş   51

hakkı olduğu düşünülmez, o evinde işini yapıp ken-
dini mutlu edecek prensini beklemelidir. 

Dinleyiciler olarak isteriz ki prens gitsin Rapunzel’i 
kurtarsın. Kurtarıcı prens kadar aklı ve fiziksel bece-
risi yoktur çünkü Rapunzel’in! Rapunzel’in tek yapa-
bildiği saçını uzatmaktır; kadınlığın simgesi olan, eril 
fantezilerin kaynağı olan sarı saçlarını. Yazıktır ki, 
Rapunzel’in kurtulması için tek yol saçlarını kuleden 
uzatarak, yani kadınlığını kullanarak, erkeği kendi-
ne çekmesidir. Hem maddi hem de manevi anlamda. 

Masalın bize el altından öğrettiği bir başka norm, 
kadın ve erkeğin birlikteliğinin en kabul gören yo-
lunun evlilik olduğudur. Prens Rapunzel ile evlen-
mek istemektedir. Rapunzel bu yolla cadının zul-
münden kurtulacak ve prens ile beraber olabilecek-
tir. Aile kavramı ve heteroseksüel yaşam normu şim-
diye kadar ele alınan üç masalın da ideolojik teme-
lini oluşturur. Kadın ve erkeğin birlikteliğinin tek 
yolu aile kurumu çerçevesinde kabul görür. Bu gö-
rüşün devamında toplumsal olarak kadın ev işlerine 
erkek ev dışı işlere atanır. Kadının yeri özel alan, er-
keğin yeri kamusal alandır. 

Sonuç yerine…
Yazının başında “bu masalları dinleyen çocuklar ola-
rak şimdi kim olduk biz? ” diye sormuştuk. Akılları-
mıza kazınan bu masallardan kadın ve erkeğin olma-
sı gerektiği hallerini öğrendik. Bu hallere göre büyü-
dük, alternatifleri kendimizden saymadık. Bu masal-
lar aynı zamanda bize hangi gruptan olduğumuzu da 
öğretti. Ya kadındık ya erkek, başka şansımız yoktu. 

Üç masala da baktığımızda, kadınlık ve erkeklik 
hakkında bazı temel ortaklıklar olduğunu fark ede-
riz. Bunlardan ilki kadın olmanın masallarda bile 
zor olduğudur. Kadının yeri evi, yani özel alandır. 
Bu alana dair her iş kadının sorumluluğundadır. Söz 
konusu kişi hangi sosyal sınıftan olursa olsun, “ka-
dınlık görevleri” değişmez. Bu görevler onun doğa-
sının bir parçası kabul edilir. 

Olur ya kadın ‘iktidar sahibi, kendi istediğini yapan, 
aklını kullanan’ biriyse, işte o zaman kötülüğün ta 
kendisidir ama ‘saf, duygusal, aklını kullanmayan, 
masum, herkese güvenen’ biri ise işte o zaman pren-
ses bile olmaya layıktır. İncelediğimiz üç masalda da 
kadınlar iyi ve kötü kadınlar olarak ikiye ayrılmıştı. 
İyi kadınlar masumiyet ve başına buyruk olmamak-

la; kötüler ise güç peşinde koşmak ve kendi istediği-
ni yapmakla ilişkilendirilmişti. Bu çerçevede kadın 
ya masum olabilir ya da cadı. Söz konusu masumi-
yet bekâreti de kapsamakta hatta prenslerin eş seçe-
cekleri vakit bu unsur önemli hale gelmektedir. 

Başka bir nokta kadınların iktidar peşinde olsalar 
dahi bu konumlarını erkekler üzerinden kurmak zo-
runda olduklarıdır. Örneğin, Külkedisi masalında 
evdeki iktidarını kurmak ve sürdürmek isteyen üvey 
annenin güç aldığı kaynak eşidir. Çünkü erkek evin 
mutlak hâkimi kabul edilmektedir. Ona en yakın 
kadın da kadınlar arasında en statülü olan olacaktır. 

Evliliğin norm halinde sunulması incelenen üç ma-
salın da temel unsurlarındandır. Kadının ev içi eme-
ğe ve özel alana hapsedilmesiyle iç içe geçmiş olan 
aile ideolojisi, hem heteronormatif hem de statüko-
cudur. Ele alınan masallarda kadın figürlerinin baba 
evlerinden çıkıp hayata kendi başlarına atılmaları-
nın yolu, koca evine girmekten geçmektedir. Kadın 
masallarda tek başına var olabilir bir birey olarak res-
medilmez. Zira her evde işleri yapacak bir çalışana 
ihtiyaç da vardır. 

Evlilik meselesine ek olarak kadınların ilk defa gör-
dükleri adamlarla evlenmelerinin normal gösteril-
mesi de aslında masalların tümüne yayılmış, kadın-
lığı hapsetmeye yönelik muhafazakâr ideolojinin bir 
parçasıdır. Kadının evden çıkıp farklı erkekler tanı-
ması, hafazanallah, onun masumiyetini kaybetmesi-
ne sebep olabilir. Bu yüzden, aslen huyu suyu bilin-
meyen, ama prens olması sebebiyle mutlaka kusur-
suz olacağı öngörülen elin adamıyla ilk görüşte ev-
lenmesi daha hayırlı kabul edilir.  

Biz, bu masalları dinleyerek büyüyen kadınlar... Ne 
zamanki sorgular olduk bize küçüklüğümüzde alt-
tan alta öğretileni, yabancılar olduk bu hayatın ku-
rallarına. Erkek düşmanı, cadı, şimdilerde de femi-
nist olduk. Aramızda kendine feminist demeyenler 
bile tuhaf bulundular.   

Demek masallar her zaman iyinin kazanacağı konu-
sunda haksızdı da tek konuda haklıydı. Kadınsam, 
bana dayatılanları benimsiyorsam masumdum. Sor-
guluyorsam cadıydım… Bu kurallar yüzünden acı 
çeken, şiddet gören, ev içi emeğinin karşılığı veril-
meyen, erken yaşta tanımadığı amcalarla evlendiri-
len kızlara karşı çıkmayınca masum mu oluyorum?  
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“Bir varmış, bir yokmuş…” ile başlayan ve “mutlu 
son” ile biten masallar sonsuz ve mekânsız bir algı 
yaratırlar. Bu masal dünyası bizi öylesine uzakla-
ra götürür ki çoğu zaman verdiği mesajlar, inşa et-
miş olduğu kültürel semboller ve anlamlandırma-
lar üzerine düşünmeden, verileni olduğu gibi kabul 
ederiz. Masal okurken veya dinlerken masalın o bü-
yülü dünyasına hemen girilir. Olağanüstü olaylar ve 
gerçek dışı kahramanların olduğu masalda okuyucu 
veya dinleyici birçok şeyi sorgulamadan kabul eder. 
Çünkü masalda her şey her şeyin yerini alıp değişe-
bilir. Ancak masalda değişmeyen bir şey vardır, o da 
masal dilinin içine gizlenmiş anlamın ilettiği cinsi-
yetçi mesajlar. Bu cinsiyetçi mesajların izlerini arar-
ken toplumsal cinsiyet temelli bir sorgulama yaptı-
ğımızda, masalların kadınlara hiç de adil davran-
madığını ve masala hâkim anlatının kadını ikincil-
leştirdiğini görmek hiç de zor değildir.

Masallar cinsiyetçi bir dile sahip olan metinlerdir 
ve bu cinsiyetçi dil, masalın eril söylemi tarafından 
gizlice inşa edilmektedir. Kuşkusuz diğer edebi me-
tinlerde de cinsiyetçi bir dil ile karşılaşmak müm-
kündür ancak masal türü böylesi bir anlamlandır-
mayı kişiyi büyülü dünyasının içine alarak ona fark 
ettirmeden yapabilmektedir. Çünkü okurken ya da 
dinlerken bizi kendi hayal dünyasına götüren ma-
sallar bizi bir nevi “uyutur”. Burada sorgulamadan 
kabul ettiğimiz büyülü dünyanın sunduğu hayal-
ler, eril dilin kurmuş olduğu ve görmek istediği tür-

den hayallerdir. O nedenledir ki masaldaki kadın 
kahraman erkeğin olmasını istediği her kılığa bü-
rünür. İster tüm iyiliği üzerinde toplayan ancak er-
keğe muhtaç dünyalar güzeli bir genç kız olsun, is-
ter kötülüklerin sembolü bir üvey anne veya cadı ol-
sun, masaldaki tüm kadın imgeleri erkeğin kurdu-
ğu türden dişil portrelerdir. Masalda kadının özne 
olarak yeri yoktur, olsa olsa nesne konumunda olan-
dır; çünkü masalın öznesi ise masalın aklını temsil 
eden erkektir. 

Masallarda kurulan toplumsal cinsiyet inşaları yani 
erillik ve dişillik üzerine kurulmuş anlamlandır-
malar “ikili karşıtlıklar” yoluyla kolayca oluşturu-
lur. Masalda görülen bu karşıtlıkların en genel hali 
iyi/kötü karşıtlığıdır. Masalda kötüyü bedeninde ta-
şıyan genellikle kadın karakterler olmuştur; üvey 
anne, yaşlı cadı, çirkin kız kardeşler gibi. Masalda 
iyi olan kadın karakter ise ya erkeğe itaat eden, ses-
sizleştirilmiş kadınlardır (masalda felaketlerin ge-
nellikle kadın kahramanın başına geldiği unutul-
mamalıdır) ya da bu iyi masal kahramanları genel-
de yol göstericidir ancak insan değildir; peri anne, 
yaşlı evliya nineler gibi. Yani masalda akıllı olan ve 
yol gösteren bu iyi kadınların varlığı adeta insan ol-
mamalarına bağlıdır. Erkeklere gelince, çoğunluk-
la iyi olarak tasvir edilen erkek kahramanlar; erkek 
kardeş, baba gibi, kadın kahramanlara öğütler ve-
rir, nerede durması ve nasıl davranması gerektiği-
ni belirler. Masalda kadınlara öğütlenen, erkeğe bo-
yun eğmeleri, verileni sorgulamadan kabul etmele-
ri, sessiz, sabırlı ve namuslu kalmalarıdır. Çünkü 
ancak bu şekilde kadın, erkek (prens, padişah gibi) 
tarafından içinde bulunduğu zor durumdan kurta-
rılıp onunla evlenecek ve “mutlu son”a ulaşacaktır. 
İşte bu cinsiyetçi karakterlerinden ötürü, erkek ege-
men kültürün devamlılığını sağlamlaştıracak olan 
bu masalların feministlerce ele alınması şart olmuş-
tur. “Masalın büyüsünün sorgulanması çeşitli aşa-
maları ve problematikleri ile birkaç on yıldır devam 
eden feminist bir projedir. Bunu sorgularken femi-
nistler bu masalları özünde cinsiyetçi anlatıya sahip 
olduğundan dolayı reddetmez. Aksine feministler 
masalların kadınların lehine bir toplumsal cinsiyet 
temsili üretecek güçlü bir söyleme sahip olduklarını 
belirtirler” (Zipes, 1999; 29).

Feministlerin bir inceleme alan olarak masalları ele 
almaları 1970’lerde ortaya çıkan ikinci dalga femi-
nist hareketi başladı. Birçok feminist eleştirmen ma-

MASALIN 
GİZLİ 
YÜZÜ
Yasemin Sancar
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salların kadınlar hakkında kurguladığı kadın tasvir-
lerini sorguladı ve bu tasvirlerin kadınların hayatla-
rını, ümitlerini belirleyen, onların toplumdaki ikin-
cil konumunu sağlamlaştıracak tehlikeli anlatılar ol-
duğunu söyledi. “1970lerin başında feminist tartış-
malar masalların çocuklar üzerindeki sosyal ve kül-
türel etkilerine odaklanmaya başladı. Feminist eleş-
tirmen Maria Lieberman, peri masallarının evrensel 
hikâyeler olduğunu reddetti ve bu masalların kız ço-
cuklarını pasifliğe, uysallığa ve fiziksel güzellik has-
talığına ittiğini ve onları ‘en iyi kız’ olmayı hedef-
leyen bir toplumsallaşma sürecine soktuğunu iddia 
etti. Benzer şekilde Karen Rowe masallarda kadın-
lar için sınırlanmış toplumsal rollerinin olduğunu 
ve ayrıca masalların ödül ve ceza fantezilerini dai-
mi hale getirdiğini söyledi. Pasiflik, güzellik ve çare-
sizlik evlilik ile sonuçlanır ve evlilik de zenginlik ve 
statü kazandırırken, bilinçlilik, atılgan ve güçlü ka-
dın olmak aşağılanma, toplum dışına itilme veya öl-
dürülme ile sonuçlanmakta idi.” (Zipes, 2000; 159).

Masalın gizli yüzünü görmüş olan bu feministler 
eşitlikçi masallar oluşturmak için eril imalarla yüklü 
geleneksel masalları yeniden gözden geçirmeye, ata-
erkil kodlamaları yapı söküme uğratmaya ve femi-
nist masallar yazmaya başladılar. Feministlerin yeni-
den yorumladığı, söküme uğrattığı veya kendilerinin 
yeniden yazdığı masallarda kadınlara geleneksel ma-
sallarda öngörülmüş itaatkâr, sabırlı, sorgulamayan, 
kurtarılmak için erkeğini bekleyen karakterler yeri-
ni yaratıcı, düşünen, sorgulayan, etken ve kendi ka-
derini tayin eden kadınlara bırakır. Böylece masalda-
ki kadın kahramanın prense güvenmemesi gerektiği 
ve kurtuluşunun erkek tarafından verilmeyeceği, an-
cak kendisi tarafından elde edilebileceği vurgulanır. 
Batı’da masalları bu şekilde sorgulayan ve masallar-
daki eril dilin varlığını ifşa eden pek çok çalışma var-
dır. Örneğin Anne Sexton’un Transformations (1971) 
adlı kitabı, masallardaki eril söylemi inceleyen bir ilk 
çalışmadır. Masalların kadınların sosyalizasyon sü-
recindeki etkisinin farkına varan Sexton, masalda-

Birçok feminist eleştirmen masalların kadınlar hakkında 
kurguladığı kadın tasvirlerini sorguladı ve bu tasvirlerin kadınların 
hayatlarını, ümitlerini belirleyen, onların toplumdaki ikincil 
konumunu sağlamlaştıracak tehlikeli anlatılar olduğunu söyledi.
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ki toplumsal cinsiyet inşasını sorgular. Ayrıca Mari-
na Warner da From the Beast to the Blonde (1994) 
adlı kitabında klasik masallardaki kadın tasvirlerine 
odaklanır ve özellikle güzellik ve sarışınlık gibi bazı 
fiziksel özelliklerin kadınlarda neyi temsil ettiği üze-
rinde durur. Bunun yanında feminist Emma Donog-
hue masalların okuyucu üzerindeki etkisini sorgular. 
Kissing the Witch: Old Tales in New Skin (1997) isim-
li kitabı, on üç geleneksel masalın yeniden yazımını 
içerir. “Donoghue’nın tüm masallarında ana karak-
ter hayatını değiştirecek yeni bir farkındalık süreci 
içindedir. Onun masalları ustaca okuyucularının ya-
şamlarına girmeye ve onları değiştirmeye çalışır” (Zi-
pes, 1999; 29). Bu feminist masallar kadına atfedi-
len toplumsal değer ve rolleri yerle bir edip masalda 
kadının özne olmasını sağlar. Böylelikle edebiyat ala-
nında çalışan bu feministler işte bu eril dilin hâkim 
olduğu masallara içinde kadınların özgürce dolaştığı 
yeni bir dünya vermiş olurlar. 

Feministlerce yeniden gözden geçirilmiş ve yeniden 
yazılmış bu masallar geleneksel toplumsal cinsiyet 
algısını değiştireceğinden, toplumsal bir eylem ni-
teliğindedir. Masaldaki hâkim ideolojiyi ortaya çı-
kardığı gibi eril dili yok edecek olan bu eylem, ege-
men düşünce sistemine başkaldıran, onun dikte et-
tiği görme ve anlamlandırma biçimlerini itaat etme-

yen bir karşı harekettir. Böyle bir karşı hareket ancak 
direnen bir okuyucu olmakla yani feminist okuma ile 
mümkündür. Edebiyat alanında önerilen “feminist 
okuma sadece kadın okuyucu tarafından değil, bu-
nun yanı sıra bilinçli bir okuyucu tarafından (kadın 
olsun erkek olsun) metinin işleme tabi tutulmasını 
ve metinde süregelen baskı mekanizmalarına dikkat 
ederek onu yıkmayı öngörür” (Eagleton,1996; 127). 
Metnin ataerkil ideolojik varsayımlarına direnen fe-
minist okuyucu böylece her şeye kadir erkek yaza-
rın otoritesine meydan okumuş olur. Bunun sonu-
cunda okumanın kendisi de dönüştürücü güce sahip 
bir eyleme dönüşür. İşte bu noktada masallar üzerin-
de yapılacak feminist bir okuma masalın dikte etti-
ği anlamı yıkıp masalların gizli yüzünü açığa çıka-
racaktır. Böylelikle masallardaki kadınların tarihsel 
sessizliği yerini kadınlara özgürlüklerini geri verecek 
çığlıklara bırakacaktır. 

Kaynakça
Eagleton, Mary, Working with Feminist Criticism, 
Oxford: Blackwell, 1996
Zipes, Jack, The Oxford Companion to Fairy Tales, 
NY: Oxford University Press, 2000
Zipes, Jack, When Dreams Come True: Classical Fairy 
Tales and Their Tradition, NY: Routledge, 1999



dosya: Bir Varmış, Bir Yokmuş  55

Kızım masal talep eder yaşa geldiğinde, bir kaç an-
latma girişimim başarısız olunca masal anlatamadığı-
mı fark ettim. Acılı bir yüzleşmeydi, evet. Bir gün ço-
cuk doğurursam hayal ettiğim “masal anlatan anne” 
tasarımı, kızıma bir türlü masal anlatamadığımı fark 
etmem ile çözüldü. İçime oturdu haliyle. Akademik 
yaşamın en dolambaçlı sürecinde kendini sorgulama-
nın nerelere varabileceğine dair en ağır darbeleri de 
hep kendi kendime kızımla ilgili süreçlerde verdim 
sanırım. Masal anlatamamak bunlardan sadece birisi 
olup bu yazının konusu.  Ağır bir tanesi ancak.

Küçük masal kitapları almak, kendi kitap alışveriş-
lerimin güler yüzlü kısmıydı. Renkli, yumuşak hat-
lı desenlerle bezenmiş kitaplar. Klasik masal kitapla-
rı alıp gelenler de kızım doğduktan sonra çok oldu 
tabii. Ne yazık ki süreç içinde “kızıma okuyacağım 
her kitabı önce ben okumalıyım” idealizmi de çözül-
dü gitti. (Öyle bir vakit ve enerji bulamama suçlulu-
ğuna hiç girmeyeceğim. Bir yazı için bir büyük suç-
luluk yeter.) Stratejiler geliştirmeyi gerektiren oku-
ma seansları zaten bu önceden okunmamış, en azın-
dan alınırken içine göz gezdirilmemiş kitaplar saye-
sinde gelişti. Kırmızı Başlıklı Kız örneğin, yeniden 
yazılırken en şahane formüle edilmişlerden biri. O 
bizim çocukluğumuzun Kırmızı Başlıklı Kız’ını bü-
yükannesinden sonra mideye indiren kurt yok ar-

NANA’NIN 
TOPRAKLARI 
İDİL’İN KÖTÜ 
SAÇ GÜNÜ’NE 
KARŞI...

Burcu Şimşek

tık. Onun yerine elbirliği ile haklanan, büyükanneyi 
yemeyip dolaba kapatan bir kurt var. Tabii ki klasik 
formun devamı da mevcut bir yerlerde, sanmayın ki 
hepsi birden ortadan kalktı. Klasik masallar bir ta-
rafa, beklenmedik olayların çevrilmeyi bekleyen bir 
sonraki sayfadan kaba illüstrasyonlarla fırlayıverdi-
ği masallar, en zor baş edilenler hep. Kıvırma strate-
jileri, kötünün vahşinin, daha da içimden geldiğin-
ce söylersem caninin yerine ılımlı geçişler koyma ça-
bam. Bu araya giren anlatı tasarımlarında da bir hay-
li zorlanıyorum; masal anlatmak kadar zor.
 
Masalı masal yapan, birilerinden kulaktan aktarı-
lıyor olması belki de. Dinlemek, duyulmuşları sak-
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lamak ve yeri geldiğinde anlatmak masalı masal ya-
pan. Dinlediğim masallar olmadı mı benim? Bana da 
anlatıldı masallar ama hatırlamaya dair sıkıntılar mı 
masal anlatamama sebebim yoksa o masalların yeri-
ne başka hikayeler koymam mı bilemiyorum. Uzun 
lafın kısası kızıma masal anlatamıyorum; okuyorum. 
Okuyunca da tabii ki sınırları belli bir dünyayı ses-
lendiren olmaktan öteye gidemiyorum. En fazla ka-
rakterlerin seslerini değiştiriyorum; sesimi inceltip, 
kalınlaştırıp. Ama onların yüzlerini, yaşadıkları yer-
leri, olayların akışına hiç bir müdahalem olmuyor. 
Desenler ne diyorsa o. Hele bir de bilgisayarda hazır-
lanmış tasarımlarsa okuduğum masal metnine eşlik 
eden, okuduğumun masal olduğuna inanmam daha 
da zor oluyor. Kızım için zaten süreç ‘kitap oku-
ma’ olarak adlandırılıyor başından beri. Masal oku-
nan bir şey ona göre; anlatılan değil. Ya da okuduğu-
muz masalları, okuduğumuz şekliyle anlatmalıyız ki-
tap yanımızda yokken. Hareket noktamız hep kitap.

İdil’in Kötü Saç Günü1 kızımın en sevdiği kitaptı bir 
dönem. En azından alındığı günden itibaren en çok 
okunanlar listesinde hep en başta İdil. Zorda kalındı-
ğında, hasta olduğunda ya da birini özlediğinde hep 
İdil’i istiyor. “Daha dün gece okuduk İdil’i, bu akşam 
da ...” önermeleri hep “ama İdil’i istiyorum” ile biti-
yor. Peki ben neden İdil’i okumaktan bunca rahatsı-
zım? İdil’in tel tel olmuş saçları yüzünden mi? Yok-
sa bir türlü bir çocuk kitabında lüks kırmızı arabası-
na binmeyi, alış veriş yapmayı isteyen küçük bir kız 
görmek istemememden mi? Her seferinde “yine İdil’i 
yok etmeyi başaramamışım” diyorum kendi kendi-
me. Ama kızım sakinleyip uykuya dalınca yine unu-
tuyorum tam o anda gerçekleştirme fırsatına sahip 
olduğum yok etme işlemini. İdil’in Kötü Saç Günü 
aslında kendince bir hayal dünyasında seyri anlatıyor 
en sonunda çevresindeki insanlar onu ayıplamasın ve 
kabul etsin diye saçını taramayı beceriveren. 

İdil’in karşısında benim favorim ise Nana’nın Top-
rakları- Nana’s Land2. “İdil’i oku” dediğinde hep eli-
me ilk aldığım kitap. Bazen önerimi seslendirebil-
diğim, bazense ısrar bombardımanın da elime al-
dığım gibi rafa bıraktığım. Nana’nın Toprakları Yi-
dinji3 insanlarının geride kalmış yaşamlarına dair 
bir masal. Yazan ve çizen Yidinji ve Jirrbal insanla-
rından bir kadın; Delphine Sarago-Kendrick. Muh-
temelen o topraklarda yaşamaya devam edebilsey-
di adı asla bu olmayacak bir kadın. Nana’nın Top-
rakları, ailenin büyüğü olan Nana Garna’nın evle-

nerek çıktığı ve bir daha geri dönmediği yağmur or-
manındaki kendi insanlarının yaşadığı yere, torunla-
rı ile gerçekleştirdiği yolculuğu anlatıyor. Bu yolcu-
luk aslında Nana’nın torunu Kutabah için, her gen-
cin yetişkinliğe adım atarken geçmesi gereken sınav-
lardan biri. Ama her gencin sınavı ayrı. Diğer tüm 
yerli topluluklarda olduğu gibi Yidinji insanlarında 
da her çocuğun karakterine göre bir sınav var, ona 
kendine güvenme vasfını sunacak. Ve bu sınav ço-
ğunlukla kat edilen bir yol ve o yol sonunda sahip 
olunan bir anlatı. Nana’nın torunları olan Kutabah, 
Warabal ve küçük erkek kardeşleri Bidu için de böy-
le bir yolculuk başlıyor. Kutabah ve Warabal yola çı-
kacakları sabahın akşamı yağmur ormanının renk-
lerini, güzelliklerini rüyalarında görerek o dünya-
ya giriyorlar.  Yolun sonunda ise onları yağmur or-
manında yeni insanlar ve yolu tüm renkleri ile ya-
şamış olmanın tamamlanmışlık hissi bekliyor. Be-
nim için Nana’nın Toprakları’nı bunca değerli yapa-
nın ne olduğunu biliyorum. Ama galiba neden onu 
İdil’in karşısına koyduğumu kızıma anlatamıyorum. 
Bilmediğim, özlediğim bir dünyaya buyur etmesi 
beni... Umut. Masallar zaten bu işe yaramaz mı?

Notlar:
1. McG, Shane (2006) İdil’in Dağınık Saç Günü. 
Sev-Yay: İstanbul.
2. Sarago-Kendrick, Delphine (2004) Nana’s Land. 
Magabala Books Aboriginal Corporation: Broome.
3. Avustralya’nın Queensland eyaleti sınırları içinde 
kalan Atherton Tablelands’de yaşayan bir dil grubu.
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Bir varmış bir yokmuş, uzak ülkelerden birinde çok 
zengin ve iyi kalpli bir kral yaşarmış. Bu kral, halkı-
nın nasıl yaşadığını ve kendisi hakkında neler konuş-
tuğunu öğrenmek için, sık sık köylü kıyafetlerine bü-
rünür, köy köy şehir şehir gezermiş. Bir seferinde, Ar-
pina adlı bir köye varmış. Orada pınar başında çok gü-
zel bir kız görmüş. Saraya döner dönmez hizmetkarla-
rına emretmiş:
-Arpina köyüne gidin! Uzun sarı saçlı güzel kızı bulun. 
Ailesine onu çok beğendiğimi ve onunla evlenmek is-
tediğimi söyleyin.

ZANAAT ALTINDIR
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Hizmetkarlar atlarına atlayıp yola revan olmuşlar. 
Arpina köyüne varmış, güzel kızı bulmuşlar. Aile-
sine, kralın kızlarıyla evlenme arzusunu bildirmiş-
ler. Zavallı köylüler önce inanmamışlar. Nasıl olur 
da kral onlar gibi yoksul ve mütevazı bir köylü ai-
lenin kızıyla evlenmek ister diyerek şaşırmışlar. So-
nunda çaresiz şöyle cevap vermişler:
-Biz kralımızın sadık kullarıyız. Onun arzusuna kar-
şı gelemeyiz. 
Sonra da dönüp kızlarına demişler ki:
-Bak kızım, kralımızın hizmetkarları gelmişler, di-
yorlar ki kral seni görmüş beğenmiş, seni kraliçe 
yapmak istermiş. 

Kız sormuş:
-Peki bu kral hangi zanaattan anlarmış?
-O ne biçim soru kızım, demiş babası şaşkınlıkla. 
Aklını mı kaçırdın sen? Kralın ne zanaatı olacak, 
o hepimizin ve ülkemizin sahibidir. Ne dilerse onu 
yapar, ne isterse onu söyler, canı nasıl isterse öyle 
yaşar. Onun kulları olarak isteklerini yerine getir-
mek zorunda olduğumuzu bilmiyor musun?
-Hayır, demiş kız. Ben eşimin muhakkak bir zanaat 
sahibi olmasını istiyorum. Ben elinden iş gelmeyen 
adamla evlenmem. 

Bu cevabı krala iletmişler. Kral ne yapacağını şaşır-
mış. Fakat sonunda, müstakbel eşinin arzusunu yeri-
ne getirmek için bir zanaat sahibi olmaya karar ver-
miş. En iyi ustalardan halı dokumayı öğrenmiş ve 
dokuduğu en güzel halıyı sevdiği kıza göndermiş. 
Kralın dokuduğu halıyı görüp çok beğenen kız ana-
sına babasına veda edip sarayın yolunu tutmuş.

Yedi gün yedi gece düğün olmuş. Kral ve kraliçe mut-
lu ve huzur içinde yaşamaya başlamışlar. Bir gün kral, 
eşine ve hizmetkarlarına haber vermeden yine gizlice 
saraydan uzaklaşmış. Niyeti ülkesinin köylerini ve şe-
hirlerini gezip halkının nasıl yaşadığını görmekmiş. 

Köylü kıyafetleri içindeki kralı tanımayan bir grup 
kötü kalpli adam, iyi halı dokuduğunu duydukla-
rı bu adamı kaçırmış ve zengin bir adama satmış-
lar. Zengin adam kralı bir odaya hapsetmiş, önüne 
bir dokuma tezgahı koyarak kendisi için güzel halı-
lar dokumasını emretmiş. Kral buradan kaçış olma-
dığı anlayınca, birbirinden güzel halılar dokumaya 
başlamış. Zengin adamın eşi ve kızı bu halıları görüp 
hayran kalmışlar. Eşi bir gün demiş ki:
-Şu bizim halı ustasına bir halı dokutup krala hediye 

edelim. Kral hediyemizi beğenirse belki değerli bir 
hediyeyle mükafatlandırır bizi. 

Adam eşinin sözlerini dinlemiş ve halıcının yanına 
giderek: 
-İşte sana istediğin kadar yün. Kral için öyle bir halı 
doku ki eşi benzeri olmasın. Halı tam kralın tahtı 
kadar olsun. Tahttan bir parmak ufak ya da büyük 
olursa kelleni uçurturum, demiş.

Kral bu şartı duyunca çok sevinmiş. Tam tahtının 
boyunda bir halı dokumuş. Halının arkasına doku-
duğu notla da kraliçeye bulunduğu yer bildirmiş.

Zengin adam halıyı alıp kralın sarayına yollanmış. 
Bu nadide halıyı gören kraliçe çok sevinmiş. Halı-
yı açıp tahtın üzerine sermiş. Bir de ne görsün! Halı, 
tamı tamına taht kadarmış. Ne bir parmak eksik, ne 
bir parmak fazla... Halının arkasındaki yazıyı farke-
den kraliçe, kralın kötü adamların eline düştüğünü 
ve yardıma ihtiyacı olduğunu öğrenmiş. Hemen hiz-
metkarlarına zengin adamla birlikte gidip bu halı us-
tasını saraya getirmelerini emretmiş. 

Kral o kadar zayıflamış ki hizmetkarları onu tanı-
yamamışlar. Onu hamama götürmüşler, iyice yıka-
mışlar ve yeni kıyafetler giydirmişler. Zengin adam-
sa ona sürekli kralın yanında nasıl davranması gerek-
tiğini anlatıyormuş. Kral, hizmetkarlar eşliğinde sa-
raya girdiğinde kraliçe onun boynuna sarılmış. Kral-
sa eşine dönüp şöyle demiş:
-Çok haklıymışsın sevgilim, bazen zanaat sahibi ol-
mak kral olmaktan önemlidir. Eğer senin sayende 
halı dokumayı öğrenmemiş olsaydım bugün kurtu-
lamayacaktım. 

Ermeni Halk Hikayesi 
Türkçeleştiren: Melissa Bilal
Kaynak: Arhesdı Vosgi E [Zanaat Altındır], Türkiye 
Ermeni Azınlık Okulları Yardımlaşma Vakfı Yayın-
ları, 1972.



dosya: Bir Varmış, Bir Yokmuş  59

Çok eskiden, dünya üzerinde sadece iyi ve kötü ruh-
lar yaşıyorken ve bu ruhlar iyilik yapanları korumak 
için birbirleriyle yarışırlarken, işte o iyi zamanlarda, 
Arek dağının eteğinde, ormanlar içinde, kocaman 
bir şatoda Arman adında çok iyi kalpli bir prens ya-
şarmış. Bu prens halkını barışla yönetir, halkı da onu 
çok severmiş. 

Prensin üç çocuğu varmış. Anneleri onlar daha çok 
küçükken ölmüş. Üç kardeşi mürebbiyeler büyüt-
müşler. Çocuklardan ikisi birbirinden güzel kızlar-
mış. Üçüncüsü de aynı derece güzelmiş ama onun 
cinsiyetinin ne olduğunu sadece iyi ruhlar biliyorlar 
ve bu sırrı kimseye söylemiyorlarmış. Zamanı gel-
diğinde kendiliğinden ortaya çıkmasına karar ver-
mişler. Prens bile bu çocuğun sırrını bilmiyormuş ve 
kız mı erkek mi olduğunun ortaya çıkacağı günü sa-
bırsızlıkla bekliyormuş. Kızların ilginç isimleri var-
mış: Zanazan ve Zarmanazan. Cinsiyeti belli olma-
yan çocuğunki ise Areknazan.
 
Zanazan ve Zarmanazan’ın çok güzel elbiseleri, şap-
kaları, kurdeleleri, kızlara özgü birçok eşyası varmış. 

Prens, Areknazan’a da güzel elbiseler giydirmiş, mü-
rebbiyeleri onu da aynı özenle yetiştiriyorlarmış ama 
o, kızlara özgü şeylerden de, kızlarla oynamaktan da 
hiç zevk almıyormuş. Yün eğirmeyi, çorap örmeyi, 
dikiş dikmeyi, yemek ve temizlik yapmayı hiç sev-
miyormuş. Areknazan için en büyük mutluluk kay-
nağı ata binmek ya da avlanmakmış. Arman prens 
de kızının bu tercihini bildiğinden, ava giderken 
onu hep yanında götürürmüş. Areknazan zamanla 
çok iyi bir binici ve keskin bir nişancı olmuş. 

Yıllar böyle geçmiş. Prens bir gün evlatlarını yanına 
çağırmış ve demiş: 
- Sevgili yavrularım, uzun yıllar kralımıza büyük bir 
sadakatla hizmet ettim. O da bana bu tarlaları, or-
manları,  dağları ve içinde oturduğumuz bu güzel 
sarayı verdi. Ben annenizi kaybettiğimde, dünya-
dan elimi eteğimi çektim, kendimi bütün zevkler-
den mahrum bıraktım. Ama siz büyüdünüz. Ha-
yatınız boyunca bu ormanlara hapsolmamalısınız. 
Aklıma bir fikir geldi. Erkek kıyafetleri giyip kra-
lın sarayına gitmeli ve ona hizmet etmelisiniz. Kral 
hizmetlerinizden memnun kalırsa orada yaşamanı-

AREKNAZAN



60  dosya: Bir Varmış, Bir Yokmuş

za izin verecektir. Bu da size yeni bir dünyanın ka-
pılarını açacaktır. Şimdi söyleyin bakalım hanginiz 
önce gitmek istiyor?

- Ben giderim! demiş en büyük kız. 

Ortanca kız da ablasının hasretine dayanamayaca-
ğından onunla birlikte gitmek istediğini söylemiş. 
Babası sessizce onları dinlemekte olan Areknazan’a 
dönerek kralın sarayına gitmek isteyip istemediğini 
sormuş. 
- Ablalarım benden önce gitmek istiyorlar. Ben onla-
ra engel olmak istemem, demiş Areknazan. 

İlk Areknazan’ın gitmesini isteyen babası:
-Benim için üçünüz de eşitsiniz. Dolayısıyla kimse 
kimseye engel değil. Fakat hanginizin önden git-
mesinin en uygun olacağını bilemiyorum. 

En büyük kız atılmış: 
-Sevgili babacığım, en büyük çocuğun olarak benim 
gitmem doğru olur. 

-Haklısın, demiş babası. Ama ben krala mahçup ol-
mamak için çocuklarımın hazırlıklı olduklarından 
emin olmak istiyorum. Yarın sabah av kıyafetlerini 
giyer, ormanda ava çıkarsın, akşama şatoya bol avla 
dönersen, saraya ilk sen gidersin. Aksi halde bura-
da kalırsın. 

Ertesi sabah, en büyük kız çaresiz, av kıyafetlerini 
giymiş ve ormana doğru yola çıkmış. Uzun bir süre 
gittikten sonra, derin bir vadinin dibinde karşısına 
baştan aşağı zırhlı maskeli bir atlı çıkmış. Atlı, kıza 
neden burada olduğunu sormuş. Kız korkudan tir 
tir titrerken, ava çıktığını zor zar söyleyebilmiş. Atlı 
kendisinden izin alınmadan ormanlarında avlanıldı-

ğını duyunca çok öfkelenmiş ve kılıcını çıkarıp kıza 
saldırmış. Kız yalvararak: 
-Beni öldürme, ben bir kızım, hemen evime geri dö-
neceğim demiş. 

Eve eli boş dönen kız, babasına gerçeği söyleyeme-
yeceğinden, hastalanıp eve dönmek zorunda kaldığı-
nı söylemiş. Bu kez ortanca kız çıkmış yola. Kendi-
sinin daha cesur olduğunu düşünen bu kızın da ba-
şına aynı şeyler gelmiş ve o da eli boş dönmüş eve. 

Sonunda sıra Areknazan’a gelmiş. En sevdiği av kıya-
fetlerini giymiş, henüz gün ağarmadan girmiş orma-
na. Aynı atlı onun da karşısına çıkmış. Fakat Arek-
nazan korkusuzca cevap vermiş: 
-Burada ne yaptığımdan ve nereye gittiğimden sana 
ne? Senin yaptığın gibi insanların yolunu kesmiyo-
rum ya.  

-Vay! Demek bana haydut diyorsun ha! Şimdi o dili-
nin cezasını veririm ben, diyerek kılıcını çekmiş atlı. 

Areknazan’la atlı birbirlerine saldırmışlar, kılıçlar 
havada çarpışmış, ancak ikisinden biri galip gele-
memiş. Kavga kızışmış. Areknazan, rakibinin boş 
bir anından istifade ederek bir yumrukla onu yere 
devirmiş, saçlarından tutarak sürüklemiş, kafasını 
uçurmak üzere kılıcını çekmiş. 

Tam o anda atlı yüzündeki maskeyi çekip çıkarmış. 
Areknazan’ın kılıcı havada kalmış. Donmuş bir şe-
kilde haykırmış:
-Baba! Baba! Neden beni bu şekilde denedin? Eğer 
maskeni biraz geç çıkarsaydın kendi babamın kati-
li olacaktım. 

Fakat prens halinden çok memnunmış. Kızının ce-
saretinden ve prensliğini ona emanet edebileceğin-
den eminmiş artık.   

Halk hikayesinden esinlenerek yazan: 
Ghazaros Aghayan (1840-1911)
Türkçeleştiren: Melissa Bilal 
Kaynak: Areknazan, Türkiye Ermeni Azınlık Okul-
ları Yardımlaşma Vakfı Yayınları, 1972.
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Biz kız kardeşimle yapmamız gereken asıl konuşma-
mızı ve kavgamızı yapabilseydik, o zaman devrime 
de inanabilirdim ben…

Kız kardeşlik meselesini ne zaman düşünmeye mey-
letsem, öncelikle bu, hiç de öyle uysal bir meyillen-
me gibi çalmaz kapımı; içimde ürkek ve telaşlı bir 
yeltenme, daha doğrusu bir kalkışma duygusu baş 
gösterir. Kız kardeşlik, teorik bir mesafe kuramadı-
ğım gibi, duygusal bir tutunma da oluşturamadı-
ğım, militan bir ruhla soramadığım gibi evcimen 
bir merakla da eşeleyemediğim, ne var ki, beklen-
diği üzere, kendimden de bir türlü uzaklaştıramadı-
ğım bir konu. 

İlk kez bu yazı nedeniyle konu ile yakından temas 
etmeye çalışıyorum. Yok mu yoksa kız kardeşlerim 
sanıyorsunuz? Var tabii, olmaz olur mu? Ama yavaş 
yavaş… aklımızdan çıkmayan unutuşlarla, konuş-
kan susuşlarla biraz kör duvara sürerek… Yavaş ol-
masa da engelli koşu anlayacağınız benim kız kardeş-
likle hasbıhalim, bu nedenle olsa gerek, derginin an-
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cak ‘fikir takibi’ bölümüne yetişebildim. Gene de fi-
kirlerim birbirini takip etmez ise kusura bakmayınız.

Bir önceki Amargi’deki pek çok yazı gibi, bu yazı da 
kan bağı kardeşliği referansından yola çıkıyor; ama 
bu yola çıkış bir tür “yaklaşarak uzaklaşma” arzusun-
dan kaynaklanıyor. Çünkü her ne kadar içinde elle-
rinden kavramak istediğim bir kız kardeşim olsa da, 
kız kardeşlik kavramının kendisini aile kurumunun 
işaretlediği bir tanımlamadan devşirmeye gönlüm 
razı gelmiyor. Kız kardeşliği aileden devralıp sağaltı-
cı bir politizasyonun içine çağırmak uğraşı- pek çok 
feministin de ifade ettiği gibi - bana açıkta kavramı 
kurtarmakmış gibi geliyor. Yapmak istediğim bu de-
ğil; dileğim bir ilişki biçimini politik olarak “kurma-
nın” potansiyeli üzerine düşünmek… 

Fakat gene de kız kardeşlik ve kız kardeşim benim-
le olacak; biyolojik kız kardeşlik deneyiminden yola 
çıkacağım bu yazı boyunca dilim meydan okuma 
tonuna izin vermeyecek kadar çekinik olacak. De-
diğim gibi, ailenin kapısından ancak dışarı çıkmak 
için gireceğim; çünkü ben metnin epigrafının taşı-
dığı gizli özleme bel bağlamayı deneyeceğim. Biraz 

hırçınlaşmaya meyledeceğim önce, yazının sonları-
na doğru durulacağım; eninde ve sonunda Sezar’ın 
hakkını Sezar’ın elinden alıp kız kardeşime verece-
ğim; fedakârane değil, karşılıksız değil, boşuna de-
ğil: o da elleriyle bana bir şey uzatsın diye… Dedi-
ğim gibi, gerçekte olmasa da, özlemli bir potansiyel 
olarak. Bütün diğer politik kız kardeşlik arayışlarına 
eklenmek çabasıyla… 

En sıcak ve en iyicil dost sohbetlerinin orta yerinde, 
kendi içimde gölgeli cümleler yakalayıverdiğimde 
söze eklenmekten korkarım bazen; ya ortam buz ke-
serse… Şimdi, sakinleşmiş bir itirazla, gene de söy-
lemeliyim: Toplumsal kurgular heteronormatif bir 
düzenleme olarak aileyi ve onun bileşenlerini genel-
likle derin bir onaylama ile anarlar ya hani; daya-
nışmanın, karşılıksız sevginin, samimiyetin, güve-
nin adresi, sığınağı olarak… Peki, bu sığınağın için-
de nefessiz kalınmaz mı hiç? Çok defalar kalınmış-
tır; bunu bütün kız kardeşler ziyadesiyle biliyor. İşte 
bundan, kız kardeşliği bu durgun ailevi güzelleme-
nin içindeki ilk filiziyle düşünmek hafif bir ruh bu-
lantısına yol açıyor bende. Düşünüyorum da, belki 
tam da bu resmin içinde biçimlenmiş ve önerilmiş 
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olan, bir çeşit sterilizasyona uğramış bir kız kardeş-
lik tahayyülü nedeniyle yaralıyız… Evet yaralıyız. 

Doğrusu munis ve o pek iyimser kız kardeşlik kur-
gularına sıcak bakamıyorum. Ben kız kardeşliğe dair, 
olumsuz karşılaşmaları ve konumlanmaları da içere-
bilen, daha çelişkili, çatışmalı ve serinkanlı bir kur-
guya bel bağlamak istiyorum. Kız kardeşliği kendi 
adıma hareket noktasına dönüştürebilmek için, yeni-
den kurgulayabilmek için buna ihtiyaç duyuyorum... 

Gerçi pek çok yazı değindi buna ama bir de ben söy-
lemek isterim: İster kan bağı kardeşliği olsun, is-
ter politik kurgumuzun harekete geçirmeyi dilediği 
kız kardeşlik olsun… Kız kardeşliğin öyle yumuşak, 
okyanussal ve ahenkli bir ilişki biçimi olmasını te-
menni edebiliriz belki ama her zaman öyle olduğu-
nu iddia edemeyiz.  Kız kardeşlerin teması öyle ısıt-
sa da yakmaz, vursa da yaralamaz, dokunsa da acıt-
maz, değildir. Uçucu ve eserli, neşeli ve billur, oyun-
cu ve flörtöz, pastel bir dokunuşla sabitlenemez kız 
kardeşlerin hakikati. Sevgiyle ve nefretle, rekabetle 
ve fedayla, iştahlı ifşalarla ve gömülü hatıralarla ve 
daha başka başka duygularla hemhal olan bir ilişki 
biçimini de getirir benim aklıma kız kardeşlik.

Ataerkinin biçimlendirdiği arzu düzenlemelerinin 
orta yerindeki sert cereyan hattında, kadınların bir-
biriyle ilişkisine sürekli yaralayıcı çizikler atılır. Sö-
zün, gözün ve arzunun şiddetini düzenleyen bu 
alanda, erkekliğin inşa etme ve yıkma biçimlerinin, 
kız kardeşlerin ilişkisinin mikro alanlarına kadar sız-
dığını ve oralarda yarattığı öz-benliğe ilişkin tahri-
batı biliriz ve yaşarız. Kimliğimizin tortusu sayılan 
bu tahribatın etkisi kendini kadınlar arasındaki iliş-
kilerde, feminist dostluklar ve yoldaşlıklarımız için-
de de çeşitli şekillerde gösterir. Ama bu tür deneyim-
lerimizin boyutlarını betimsel örnekleriyle görmek, 
dile dökmek ve duymak hoşumuza gitmez. Her şey 
ezici bir kendiliğindenlik yanılsaması içinde işler; 
tam da küskünlüklerimizi giderecek dili ve hareket 
alanını üretmemiz gereken anlara güçsüz yakalanı-
rız, susarız. Çok susarız… Ortam buz keserse diye 
mi korkarız? Oysa ki konuşsak iyileşeceğiz… Ve fe-
minist kadınların arasındaki kırgınlıklar ve küslük-
ler çoğunlukla bildiğimiz yoldaş küslüğüne hiç ben-
zemez; dostluk ve kardeşlik duyguları elini ayağını 
nereye koyacağını bilemez. 

Öte yandan, ataerkil kırılmalarla ve sızmalarla par-
çalanarak kurulan bu kız kardeşlik ilişkisi bana aynı 
zamanda şunu gösterir: Hırpalayan kız kardeş ile 
hırpalanan arasındaki duygu durumunun iki tarafa 
pay ettiği, çoğu zaman ancak acının bileşenleridir; 
birinde kırgınlık diğerinde kızgınlık, birinde suçlu-
luk diğerinde keder, birinde yalan diğerinde yanlış, 
birinde hayretli dalgınlıklar, diğerinde karışık rüya-
lı uykular, birinde bekleyiş diğerinde unutuş… Kız 
kardeşlerin kavgası onları bütünüyle zıt diyebilece-
ğimiz duygu alanlarına fırlatmaz; aynı anda, birlikte 
yara alırlar. Çünkü sanıyorum ki kız kardeşlerin (ka-
dınların) birbirlerine yara açtıkları kapıları çoğu za-
man birbirine bakmaktadır; ısıları ve rüzgârları bir-
birinin içine dolmaktadır… 

Şunu söylemek istiyorum; birçoğumuz için yaşam 
alanını sağlama, benliğini ve kimliğini kurma sına-
malarının uygulama sahnesi tam da kendi kendimi-
ze açılan manzaramızdır; aşıracağımız hayatlar ve el-
malar, aşılayacağımız meyveler, ayıklayacağımız ay-
rık otları kendi bahçemizde… Çatışmalarımız, bir-
birimize açtığımız yaralar da kurucu bir potansiyel-
dir bu yanıyla.

Bak, tenimdeki bu iz o günkü kavgadan kaldı diye 
mızlanırken barışıvermek, tam da hiddetle küfre-

İster kan bağı kardeşliği olsun, 
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da acıtmaz, değildir.



64  Fikir Takibi

derken gülüvermek; nefret ederken özleyivermek… 
Sürprizli ve şaşırtıcı değil midir? Kız kardeşlerin bu 
paradoksal ilişkisi bana bazen bir tür aşk aralığını 
çağrıştırır. Sezar’ın elinden kurtarılacak olan da işte 
bu aralıkta saklıdır. 

Benim için bu aralık, çatışma ile dayanışmanın bir 
aradalığını, politik bir imkân olarak kurgulayabil-
me sorumluluğunu üretebileceğimiz yer olmalıdır. 
En azından ben bu “aralığın” bilgisine ve duygusuna 
ihtiyaç duyuyorum. Neden? Kız kardeşlerimle kav-
ga ettiğim için değil, daha kötüsü, aksine artık hiç 
kavga edemediğim için… Çünkü hem ailenin görü-
nür söylemi hem de feminist dayanışma bana/bize 
bunu öneriyor; kız kardeşinle kavga etme… Kişi-
sel bir şeyden söz etmiyorum burada, birçok kişinin 
katılabileceği bir duygu durumunu aktardığımı zan-
nediyorum. Daha önce de dedim, çatışma ve kavga-
yı göze değdirmeye çalışmam özlemdendir. Çünkü 
içimizdeki çatışmalardan ve onların rengini betim-
lemekten uzaklaşıp, dayanışma ve iyicillik duygula-
rını öne çıkaran bir kız kardeşlik çağrısına yönelme-
mizin, gücümüzü azaltan olumsuz bir etkiyi de be-
raberinde getirebileceğini düşünüyorum. Örneğin 
neden bugün biz kardeşlerin şiddeti eksik? Kavga-
larımız azalıyor, doğrudur buna iyi bir şey gözüy-
le bakabilirdik; fakat kavgasızca varlık bulan küs-
lüklerimiz kök salıyor… Ve belki de gene bu yüz-
den değil mi, çatışmalı durumları gidermekte cesa-
ret adımlarımızın eksik kaldığı durumlarla çok sık 
karşılaşmamız? İşte bu örnekleri aklıma getirdiğim-
de şu fikre kapılmaktan kendimi alamıyorum:  İçe-
ride çatışmasız, harmonik ve dayanışmacı bir ileti-
şim kurgusunu öne çıkarmak, bizleri sessiz kırgın-
lıklara alışmaya yöneltiyor olmasın! Ben bu ihtima-
lin fazlaca güçlü olduğunu, ağırlıkla olumlamalar-
la vurgulanan kız kardeşlik tahayyülünün iç gücü-
müzde iddia, duygu ve kudret yitimine yol açtığı-
nı düşünüyorum. Peki, ne yapmalı? Kendine cevap 
arayan bu sorunun, feminist sorumluluğun araştırıl-
ması ve sorgulanması hattı boyunca bizlere eşlik et-
mesi gerektiğine inanıyorum. 

Neden böyle düşünüyorum? Kendi adıma şunu söy-
lemeliyim: Barışabilmenin, güçlenebilmenin, ken-
dini doğrulayabilmenin koşulu olan “kavganın ola-
nağını yitirmek” ve mırıl mırıl konuşurken suskun-
laşmak duygusunu tanıdığımı düşünüyorum, bu 
acı geliyor bana…  İşte bu yüzden kız kardeşlerimle 
kavga edebilmek istiyorum; önce bir küselim, son-

ra barışalım ve bu barışma tekrar kavga edebilmenin 
taahhüdü olabilsin… diye… Devrime inanmaktan 
vazgeçmemek, başka bir dünya talebini yineleyebil-
mek için. Başlıktaki mor ışık bu yanıyla sadece çatış-
mayı üretkenleştiren, delişmen bir feminist ufku ifa-
de etmiyor, en genel haliyle ‘başka dünya’nın simge-
si olarak görünürleşmeyi de arzuluyor. 

Aslında siyaset felsefesi içindeki feminist tartışmala-
rın önemli bir kısmı ataerkil sistem ile mücadelede, 
uzlaşma ve müzakereden ziyade farklılık ve sürek-
li çatışmayı över ve önerirler. Fakat feminist kız kar-
deşliğin içeriye seslenen söylemsel kurgusu söz ko-
nusu olduğunda, yaşamlarımızdaki varlığı reddedi-
lemeyen çatışma ağızda yuvarlanıverir; basit bir tes-
pit cümlesi olarak geçiştirilir, kıymet görmez, yavaş-
ça kız kardeşlik çerçevesinin dışarı itilir. Ama oysaki 
biz birbirimizin saçlarını boşuna mı çekiyoruz yani? 
Boşuna mı üç numara tığla ruh didiklememiz? Ben-
ce, daha önce de ifade ettiğim gibi, kendi içimiz-
deki çatışmalarımız ve yaralama pratiklerimiz, basit 
bir tespit cümlesine sıkıştırılamayacak kadar çoktur 
ve hatta çoğuldur. Kız kardeşlerin kavgalarının zor-
lu bir potansiyel olarak yaşandığı örnekler sık çıkar 
karşımıza. Öğreticidirler; hem bireysel olarak hem 
de politik olarak… Onlar çoğu zaman önümüze ya-
ratıcı ve zor sorular saçarlar; bu hırpalayıcı antren-
manlar bizim teorik ve deneyimsel, sezgisel ve bilgi-
sel sorgulama, öğrenme ve güçlenme pratiklerimizin 
temel bileşenidir. 

Bu yüzden, siyasal söylemimizi bize yeşil ışığı işa-
ret eden bir tür uysallaşma örgütleyicisine dönüşme 
riskinden kurtarmak için, çatışmaya, sadece dışarıya 
karşı değil, içimizde de hak ettiği payenin verilme-
si gerektiğini düşünüyorum. Çatışmanın dinamiği, 
etiği, sınırları ve potansiyelleri üzerine feminist bir 
iç görü ile daha çok düşünmeliyiz ve çatışmayı bu 
kez kendi iç siyasetimiz için üretken bir kavrayış-
la tekrar icat etmeliyiz. Ve şunu sorarak bitirmek is-
tiyorum: Konu politik olarak kurulacak olan femi-
nist kız kardeşlik olduğunda, çatışmayı dışarıda de-
ğil içeride yer alan, üretken bir politik güç olarak 
tasarlayabilmenin felsefi, etik ve siyasi arka planları 
neler olabilir acaba? Bu üzerine düşünmeye değer bir 
konu değil mi ki? Kız kardeşimle konuşmalıyım… 

Notlar:
1. Başlık, sevgili arkadaşım Nurper’in (Aydemir) 
bana yazdığı bir mektup cümlesinden uyarlanmıştır.
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Üniversiteye başladığımda ayak bileğime uğursuz-
luk ve bilgeliğin simgesi olan baykuş dövmesi yap-
tırmaya karar vermiştim. Bu düşüncemi, üç dövme-
si / deki1 olan anneme açtığımda “Hayır, olmaz” ce-
vabı ile karşılaştım. Nedenini sorduğumda ‘günah’ 
yanıtını alınca şaşkınlığım ve merakım arttı. Çünkü 
annem dindar bir kadın ve günah olduğunu iddia 
ediyor ama üç dövmesi var. Annemden beni dövme 
yaptırmamaya ikna etmesini istedim ve böylece döv-
me serüvenim başlamış oldu. 

Annem mi beni ikna edecekti yoksa ben mi annemi? 
Mardin’de başlayan dövme serüvenim Şanlıurfa’da 
son buldu. Yeşil renkte yapılan ve ‘dek’ olarak bili-
nen dövmenin sadece Kürtlerde olduğunu sanıyor-
dum. Fakat araştırmaya devam ettikçe Güneydo-
ğu Anadolu bölgesinde yaşayan 50 yaş ve üstünde-
ki birçok Kürt, Arap, Ezidi, Alevi ve Süryani kadının 
dövmesi olduğunu öğrendim. Kadınlarla konuştuk-
ça dövme / dek ile ilgili belki de annemin bile bilme-
diği birçok şeyi öğrendim. 

Dek / dövmeler görüntüleriyle estetik, taşıdıkları an-
lamlarla da önemli bir beden süsüdür. Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde yapılan ve kadına ayrı bir güzel-

DÖVME / DEK 
Yektanurşin Duyan 

“Dövme / dek, sürekli sessiz, 
ezilmiş, kurban olarak gösterilen 
Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 
kadınların bir isyan yöntemi 
olarak da değerlendirilebilir 
bence. Kadınlar, söylemek 
isteyip söylemediklerini, 
bedenlerine işledikleri bir 
motifle dillendiriyorlar çünkü.” 



66

lik katan bu süsün, bir çiçek, yıldız, haç, tarak, kalp 
gibi onlarca simge ile kendileri hakkında veya top-
lum, din gibi konularda konuşmaları engellenen ka-
dınlar için ne gibi bir anlamı vardı? Yapılan bu döv-
meler, göğsündeki bir çiçeğin aslında sevgilinin baş 
harfi olması, sıra sıra dizilmiş tarak görüntüsünün as-
lında köyün ağasıyla evlenme hayali anlamına gelme-
si vs. gibi, söylemek istenip de söylenemeyenleri yan-
sıtıyor. Görüştüğüm 70 yaşındaki bir teyze “Eskiden 
kalem kâğıt yoktu, biz de vücudumuzu kullanıyor-
duk” dedi. Belki bir şekilde bedenleri, hiç kimseye 
okutmak istemedikleri bir günlüktü. 

Hayatları, istekleri ve arzularının ifade biçimi olan 
dövme, fark ettim ki artık eskisi kadar yaygın bir 
şekilde yapılmıyor. Bunun nedenini çeşitli etnik ve 
dini kökenlerden kırk kadına2 sordum; “Gençler 
sevmiyor”, “Zaten yaptığımda çok küçüktüm aklım 
ermiyordu, bu zamanda gençlerin aklı eriyor o yüz-
den istemiyorlar” ve “O zamanın modasıydı şimdi 
modası geçti” şeklinde yanıtlar aldım. Bugün dövme 
yaptırmayan kadınlara bunun nedenini sorduğumda 
ise, “Eski moda”, “Eskiden herkes yapıyordu şimdi 
sadece Çingenler yapıyor, ben de yaparsam beni de 
Çingen sanırlar” gibi cevaplar aldım.

‘Dövmeli kadın gizemli olur’
Eskimeye yüz tutmuş bu geleneğin kime ait peki? 
Suriye sınırında Arap ve Kürtlerin bir arada yaşadı-
ğı bir köydeki kadının bu soruya cevabı oldukça ilgi 
çekiciydi: “Eskiden sınır mı vardı? Kim Arap kim 
Kürt biliniyor muydu? Artık her şeye sınır geldi, her 
şeye”. Bir başka kadın da “Çok küçüktüm, köye Ko-
çerler geldi, sokakta oynarken beni yanına çağırdı ve 
bunları yaptı” dedi.

Dövmeyi niye yaptıklarını sorduğumda aldığım tek 
ortak cevap, moda ve süs için olduğuydu. “Bir za-
manların modasıydı; pudra, oje, ruj yoktu biz de 
kendimize dövme yaptırırdık”; “Dövmesi olan kı-
zın başlık parası fazla olurdu. Zaten dövme, kızın 
artık evlenme çağına geldiğinin bir göstergesiydi. 
Ben dövme yaptığımda ağabeyimden dayak yedim. 
Ağabeyim, ‘evlenmek mi istiyorsun?’ deyip çok döv-
dü beni”. Dövme yapan kızın başlık parasının ne-
den fazla olduğunu sorduğumda ise “Dövmeli ka-
dın daha çekici ve gizemlidir, teni daha beyazdır,  o 
yüzden başlık parası da daha yüksektir” cevabını al-
dım. Birçok kadının eli, yüzü ve ayaklarının dışında 
göğsünde, sırtında ve kasıklarında da dövmeleri ol-

duğunu söylediler. Ayrıca dövme eskiden hangi ai-
leye ve aşirete mensup olduğunun bir göstergesiy-
miş; bir tür sınıf sembolüymüş. Görüştüğüm kadın-
ların dövmenin sadece moda ve süs anlamını taşıdı-
ğını söylemelerinin, tanımadıkları bir şehirliye an-
lattıkları hikâye olduğunu kısa zamanda fark ettim. 
Görüşmeye ‘onlar’ gibi olan annemin katılmasıyla, 
soru cevap şeklinde geçen görüşmeler daha samimi 
bir hale gelip, klasik ‘süs ve moda’ dışındaki gerekçe-
leri / amaçları da anlatmaya başladılar.

Dövmeyi bir tür süslenme olarak gören kadınlar, döv-
menin kadına bir seksapel kattığını, yaptıkları figür-
ler ve vücutlarında yaptırdıkları yerlerle ispatladılar. 
Daha çekici görünmek ve cinselliklerini arttırmak 
için göğüs, kasıt ve bacaklarına zil, çiçek, dudak mo-
tifleri yapan kadınlar, dövmeyle kocalarının onları 
daha çok beğendiğini söylediler. Ayrıca kasıklara ya-
pılan dövmeyle kadının şansının (görüştüğüm kadın-
lar ‘şans’ kelimesiyle kocalarının kendilerini sevip de-
ğer vermesini kast ediyorlardı) artacağına inanıyorlar. 

Görüştüğüm kadınların çoğunun avuç içlerinde üç 
tane nokta vardı. Neden üç nokta dövmesi yapıldığı-
nı sorduğumda, “Bu üç nokta, üzerine kuma gelme-
mesi için yapılır” dediler. Avuçlarında üç nokta olan 
kadınların çoğu kuma olarak evlenmişler. Kuma gel-
mese de kendilerinin kuma olarak gittiklerini söyle-
diğimde “Ne yapalım, kader; kuma gelmesindense 
kuma olarak gitmek daha iyi, küçük kadın olduğun-
da kocan seni daha çok sever, daha kıymetli ve şans-
lı olursun” dediler.

Kadınları güzelleştiren her şey günah!
Çalışmanın çıkış sorusu olan “Sizce dövme günah 
mıdır?” sorusunu sorduğumda, beklediğimden çok 
farklı cevaplar aldım. Öncelikle dövmenin günah 
olmadığını, bu geleneğin Hz. Muhammed’in kızı 
Fatma’dan beri sürdürdüğünü öğrendim. Özellikle 
dudak bölgelerine dövme yapan Arap kadınları, bu-
nun bir tür sünnet olduğunu ifade ettiler. Mardin’in 
önemli din adamlarından ünlü bir şeyhin kızı olan 
Ayşe Teyze’ye3 dövmenin günah olup olmadığını sor-
duğumda verdiği cevap, beni oldukça şaşırttı ve etki-
ledi: “Eskiden din mi, günah mı vardı? Ramazanda 
30 gün oruç tutmak dışında din yoktu ki… İmam ve 
hocaları ramazandan ramazana görürdük… Bu gü-
nahların çoğu sonradan ortaya çıktı”. Ayşe Teyze’nin 
bu cevabı üzerine ona ve diğer kadınlara, kadınları 
güzelleştiren dövmenin neden günah sayıldığını sor-



67

dum. Kadınların çoğu “Kadını güzelleştiren ne gü-
nah değil ki? Kadını güzelleştiren her şey günah sayı-
lıyor artık” cevabını verdiler. Ayrıca görüştüğüm ka-
dınların çoğu dövme yaptırdıklarında bunun günah 
mı sevap mı olduğunu bilmediklerini, yaptırdıktan 
sonra da çok sorgulamadıklarını ama son yıllarda gü-
nah olduğuyla ilgili çıkan söylentilerden dolayı za-
man zaman pişmanlık yaşadıklarını, yine de dövme 
ile yaşamaya alıştıklarını ifade ettiler. 

Dek / dövme nasıl yapılır, hammaddesi nedir diye 
sorduğumda, tüm kadınlar ortak üç şeyi söylediler: 
Kız çocuğu doğurmuş lohusalı kadın sütü, birbirine 
sıkı bağlanmış 2-5 tane yorgan iğnesi ve lamba / ten-
cere isi. Alevi ve Ezidi kadınlar süt ve ise ek olarak ba-
har ayının ilk yeşilliklerini de koyduklarını söylediler. 
Ayrıca dövmenin her zaman yapılmadığını, ilkbahar 
veya sonbaharda yapıldığını anlattılar. Bunun nede-
ni, bahar ayında vücudun yenilenmesi ve kan dolaşı-
mının hızlanmasıymış. Kız çocuğu ile erkek çocuğu 
sütünün ne farkı olduğunu sorduğumda, erkek çocu-
ğu sütünün yağsız olduğunu, bu yüzden de dövme-
nin renginin net çıkmadığını söylediler. Kız çocuğu 
ve erkek çocuğu sütü arasında herhangi bir fark olup 
olmadığı birkaç doktora sordum. Doktorlar, anne 
sütünün çocuğun cinsiyetine göre bir değişiklik gös-
termediğini söylediler. Kadınların, özelikle kız çocu-
ğu doğurmuş annenin sütünü kullanmak gerektiğini 

söylemelerini, sadece kadınlara özgü bu süslenme çe-
şidine erkeklerle ilgili bir şey katmak istememelerini 
bağlamak mümkün ve / veya kız çocuklarının öne-
mini ön plana çıkarma niyeti...4

Kadınlar, bedenlerine işledikleri figürlerin anlam-
larını kesin olarak bilmediklerini söylediler. En sık 
rastlanan figürler, tavşan, şahmeran, tarak, dudak / 
kalp, yıldız (haç), güneş ve ay. Figürlerin anlamla-
rını bilmediklerini söyleyen kadınlardan bu figürle-
ri yorumlamalarını istedim. Tavşanın doğurganlık, 
şahmeranın güç ve direnç, tarağın güzellik, dudak / 
kalbin kocalarının onlara karşı sevgilerinin artırma, 
yıldızın ve ayın şans getirme, güneşin kaderlerini ay-
dınlatma anlamına gelebileceğini açıkladılar.

Dövme / dek, sürekli sessiz, ezilmiş, kurban olarak 
gösterilen Güneydoğu Anadolu’da yaşayan kadınların 
bir isyan yöntemi olarak da değerlendirilebilir bence. 
Kadınlar, söylemek isteyip söylemediklerini, bedenle-
rine işledikleri bir motifle dillendiriyorlar çünkü. 

“Asıl önemli olan bu figürleri doğru okumak,” di-
yerek süsleme, kontrol hakkı sadece bende olan be-
denime bir baykuş yapmak için dövmecinin yolunu 
tutuyorum.

Notlar
1. Dek, Kürtçede dövme anlamına geliyor.
2. Araştırma yaparken kadınların oldukça mesa-
feli ve ketum olduklarını gördüm. Bunun nedeni-
ni sorduğumda, bir ay önce bir kadın araştırmacı ve 
Almanya’dan gelen bir erkek belgeselcinin de bu ça-
lışmayı yaptıklarını ve onlardan izin almadan görün-
tülerinin yayınlandığını söylediler. Kadın araştırma-
cının yapmış olduğu çalışma Sibel Abiç’in (2011) 
Dövme/Dek isimli kitabıydı.
3. Yazıda isminin kullanması için izin aldım. Görüş-
me yaptığım kadınların çoğu ne isimlerinin ne de 
yüzlerinin internette görünmesine izin verdiler; hat-
ta özellikle internette görünmek istemediklerini söy-
lediler. İnternet dışında bir platformda kullanmama 
ise, izin verdiler.
4. Daha çok kadınlarla ilgili olan dek / dövmeyi çok 
yaygın olmamakla birlikte erkekler de yapabiliyor. 
Erkeklere dek / dövmeyi neden yaptırdıklarını sor-
duğumda, şu cevapları verdiler: “Dek yapma çok acı 
veren bir şeydir. Eğer bir kadın bu acıya dayanıyorsa 
ben de dayanabilirim deyip yaptım. Gerçekten çok 
acıyor”; “Bir nedeni yok öylesine yaptım”. 
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“Hayat içkiden ibaret değil. Hayat seksten ibaret değil. 
Bir kısım çağdaş düşünceye sahip olduğunu söyleyen-
ler sadece içki ve seksle olaylara bakıyorlar. Evet onlar 
da bir insan için çok büyük ihtiyaçlar. Onlara da ihti-
yacımız var. Onlar da bir şekilde tatmin edilecek ama 
Türkiye bir hukuk devleti…”  (Bülent Arınç)

“Ama”dan sonra gelen saçmalamalara bayılıyorum 
ama köfte versem yersin.  Neyse efendim,  seks ayıp-
tır, yedi büyük günahtan kesin ilk sıralardadır. İn-
san sevişmeyi öyle abartmamalı. Aç gibi sevişiyorsu-
nuz, ayıptır. Ben de yeni neslin dindar olmasını isti-
yorum. Sivilceli ergenlerin o tiplerine bakmadan or-
talıkta “seks seks” diye gezmelerinden ben de herkes 
kadar rahatsızım. Bizim de evde var bi’tane yetişmek-
te olan. Yakında çocuğun beyni burnundan döküle-
cek. Sokağa mı inansın, eve mi aldansın, televizyon 
diye renkli bir ucube var onu mu dinlesin, yetmedi 
öğretmenine mi kansın, derken iyice aklen hilkat ga-
ribesine döndürdük evladımızı.
 
Ben en çok bilip de bilmezlikten gelme mevzunun vü-
cutlarda yarattığı morfin etkisine hayranım. Öyle su-
ratlara, ağzımda un kurabiyesi varken gülesim geliyor. 
“Nasıl ya?” demek istiyorum. Bence her şey elma geri 
kalan şeyler armut. Öyle aşikâr, öyle berrak ve hukuk 
devleti burası rica edeceğim o memelerini örter misin?

Seks şoplar (erotic shop), erotik filmlerin, seks oyun-
caklarının, çeşitli haz arttırıcı ya da penis büyütü-
cü ilaçların, kayganlaştırıcıların, çeşitli modellerde ve 
çeşitlerde kondomların, kostümlerin, iç çamaşırları-
nın satıldığı küçük, kuytu, bazen çok neon lambalı 
yerlerdir. Yolumuz Ankara’daki seks şoplardan seki-
zine düştü geçenlerde. “Toplumsal Cinsiyet ve Med-
ya” dersinde seçtiğimiz konu gereği oradaydık. Mak-
sat araştırma ve gözlem yapmak olunca langır lungur 
kapıdan girerken nasıl da eminiz kendimizden, çatır 
çutur “penis büyütücü” diyoruz, “bu dildo ne kadar” 
diye soruyoruz. 

Fakat bunlar o kadar kolay alışverişi yapılacak şey-
ler değil. Pahalılar bir kere! Zenginler çok eğleniyor-
lar. Ben bunu anladım. Bunu seks şopta anlamadım. 
Orada pekiştirmiş oldum. Ne diyorduk, alışverişi ko-
laylaştırmak için her işletme ağız birliği etmişçesine 
ortak kurallar oluşturmuş. Bir kere müşterinin kendi-
ni rahat hissetmesi için genelde pasajların kuytu sayı-
labilecek yerlerinde bu dükkânlar. Kapıdan girer gir-
mez ürünlerin teşhir edildiği yerde olmuyorsunuz. 
Bekleme salonu tarzı bir yerde; eğer içeride müşte-

İLİŞKİDE 
HİJYEN 
Didem Türe

“Seks şop üzerine ödev 
hazırlamanın, sunum yapmanın 
ve Amargi’de bunu sizlerle 
paylaşmanın en yorucu yanı 
milyonlarca defa ‘seks’ demek. 
Biraz da kendisinden ‘Bülent’ 
diye mi bahsetsem acaba?”
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ri varsa onun alışverişini engellememek için bir süre 
misafir oluyorsunuz. Çay, kahve ikram ediliyor. Son-
ra içeri geçiyorsunuz ve alışverişiniz başlıyor.

Alışverişten öte, dükkan sahiplerinin bir de zorunlu-
luktan yüklendikleri ‘terapist’ misyonu var. Müşteri-
ler cinsel hayatlarıyla ilgili tüm sorun ve fantezilerini 
onlarla paylaşabiliyorlar. Plastik penislerin arasında-
ki bir ofis masası, Latince terimlerin stresinden daha 
makul geliyor. -Not: Seks şoplar cinsel sağlık prob-
lemlerini çözmez!- Dükkân sahipleri ya da işletme-
cilerin en çok şikâyetçi oldukları konu, kendilerin-
den ‘gerçek kadın’ talep edilmesi. Ankara’daki en eski 
dükkânın sahibi, bir ara kadın çalışanın olduğunu, 
ama müşterilerin tutumlarından dolayı bir süre son-
ra işten ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. 

Müşterilerin ağırlıklı olarak kadın mı erkek mi oldu-
ğunu sorduğumuzda neredeyse tamamen işletmeci-
nin ve müşteriyle olan ilişkisinin etkili olduğunu gör-
dük. Yaşça daha büyük ve daha uzun senedir bu işi 
yapanlar, çok kadın müşterileri olduğunu ve gayet ra-
hat olduklarını belirtti. Genç, yaptıkları işi ailesinden 
gizleyen, daha ahlâkçı tutum sergileyen ve işinden 
memnun olmayan grup, erkeklerin daha çok oldu-
ğunu belirtti. Hatta bir tanesi bana güzelce kadınla-
rın neden gelmediğini anlattı: “Kadın şimdi önemse-
mez ki. Yani onun için bu bir ihtiyaç değildir. Çok af-
federsin olmazsa döner uyur. Adam çözmeye çalışır.” 
İşte bu sebeple bence, onun erkek müşterisi daha çok.

Gene dükkân sahiplerinden aldığımız bilgilerden 
yola çıkarak vardığımız bir sonuç da, erkeklerin alış-
veriş yaparken kadınlara kıyasla rahat olamamaları. 
Bunu basitçe hegemonik erkeklikle ilişkilendirdik. 
Sonuçta her gelir grubunun müşterisi olduğu belli 
bir ürün var: Penis büyütücüler. 

Erkek şişme manken seçeneği var mı diye sorduğum-
da travesti mankenlerin olduğu “tam takımın üzerin-
de yer aldığını”, istersem anca onu alabileceğimi söy-
lediler. Sektörde açık var. Girişimci ruhlu arkadaşla-
ra buradan duyuruyorum. 

Ortamlar genel haliyle yedek parça dükkânını andı-
rıyordu. Tabii, bir günde sekiz tane gezince her şeye 
yabancılaşıyorsunuz. Anlamsızlaşıyor. Bir popo artık 
popo olmuyor. Orda hayatın anlamını sorgularken, 
“Neden seks?” diyorsunuz... Ve… “Neee? 24 bin 
lira mııı?” diye haykırırken buldum kendimi. Ger-
çeğe en benzeyen mankenlerden birinin ücretiymiş. 

Bu satılmış. Orada hayret ederken, “Acaba bu bir çe-
şit nekrofili midir?” gibi varsayımlarla yanmış beyni-
min hücrelerinde dolanmaya başladım. Çünkü ger-
çekten adı, ülkesi, burcu falan var. Neyse, hiçbir şey 
beni köpek talep eden müşteri kadar korkutamadı. 
Adı “seks şop” olunca cinsel hastalıklara dair bilgiler-
den partnere, seksle alakalı ne varsa bu dükkânlardan 
talep ediliyor. Benim anladığım bu. Köpek istemiş! 
Belasını bulsun her kim istediyse. 

Seks şop üzerine ödev hazırlamanın, sunum yapma-
nın ve Amargi’de bunu sizlerle paylaşmanın en yoru-
cu yanı milyonlarca defa ‘seks’ demek. Biraz da ken-

disinden ‘Bülent’ diye mi bahsetsem acaba? Nih nih 
nih. Neyse efendim, malumunuz bu işler bilip de bil-
mezlikten gelme işleri. Zaten çoğunluk satışlar inter-
netten yürüyor; ama gelenekselden şaşmayanlar, soh-
betli alışverişi sevenler için dükkân güzeldir. 

Ve son olarak, “onlar da bir şekilde tatmin edilecek 
ama Türkiye bir hukuk devleti…”

* Dünyanın ilk seks şop işletmesi, Alman Pilot Beate 
Uhse tarafından “ilişkide hijyen” slogan ile 1962 yı-
lında Flensburg’da açıldı.
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McRobbie’ye (1997) göre en üstteki birkaç erke-
ği saymazsak üretimde ve tüketimde bir kadın ala-
nı olan moda, sadece bu sebeple bile bir feminist ça-
lışma alanıdır. Modayı inceleyen feministler iki grup 
altında toplanabilir. Bunlardan birincisi, meseleyi 
üretim süreci perspektifinden ele alan materyalist 
feministlerdir. Materyalist feministler moda sektö-
rüyle ilgilenirken moda sektöründeki malların üre-
timinin nasıl sömürücü koşullar altında yapıldığını 
göz önüne getirmeyi amaçlamaktadır. Kültürel ça-
lışmalar alanında çalışan feministler ise üretim aşa-
masının değil de kadınların tüketim maddeleri için 
duyduğu popüler arzunun anlamı üzerinde durmak-
tadır. Moda sektörünün kadınlar ve özellikle beden-
leriyle kurdukları ilişki üzerindeki etkisi bu ikinci 
grup feministlerin ilgilendikleri alanlar arasındadır. 

Birinci grup olarak nitelendirdiğimiz feministler 
modada ya da giyimde kullanılan materyallerin ço-
ğunlukla üçüncü dünya kadınları ve çocukları ya da 
yoksul birinci dünya kadınları tarafından üretildi-
ğine dikkat çeker.  Moda imalat ve üretim, tasarım, 
perakende ve dağıtım, dergi ve moda medyası ve tü-
ketim pratiklerini içeren farklı evrelere sahip bir alan 
ve her bir alan birbirleriyle bağımlı bir ilişkiye, aynı 
zamanda birbirinden çok farklı özelliklere sahip. 
Üretim aşamasında bu sektördeki kadın çalışanlar 
çoğunlukla düşük ücretle ve sıklıkla evden çalışmak-
talar. Sadece Türkiye’de değil, Batı’da da doğru dü-
rüst bir sendikaları yok. Maaşlarının iyileşmesi için 
baskı oluşturmak ya da eğitim vererek işlerini daha 
nitelikli bir biçimde yapmaları ve aracıları ortadan 
kaldırmak yoluyla sektörde daha güçlü hale gelme-
leri mümkün fakat bu, bu alanda olanların ilgisin-
den çok uzakta. İşin tasarım bölümünde çalışanla-
rın prestijlerinin tersine, üretim ve imalat bölümün-
de çalışan kadınlar tüm bu sömürücü, kötü koşul-
lar altında çalışmak zorundalar (McRobbie, 1997). 

Bunlar başta da bahsedildiği gibi moda konusunun 
bir boyutu; bir o kadar önemli diğer boyutu ise gü-
zellik endüstrisinin çok önemli bir parçası olan mo-
danın tüketici kadınlar üzerindeki etkisi, bu anlamda 
mükemmel kadın bedeni ideali üzerinden kadınlara 
yönelik beden rejimlerine nasıl katkıda bulunduğu. 

Ünlü feminist yazar Bordo’ya (1993) göre moda ‘sa-
dece’ moda değildir. Modanın kültürel yorumla-
rı onun toplumsal düzeyde nasıl etkiye sahip oldu-
ğunu incelediği iddiasındadır lakin bir ideal yarat-

MODALI DÜNYA
BU BENİM 
BEDENİM, 
PEKİ O 
DERGİLERDEKİLER?

İlknur ve Çiğdem 
Hacısoftaoğlu

“Yıllar boyunca insanları topa 
tutan imgelerde bir tek belirli 
ideal, mükemmel vücut ideali 
bulunmaktadır ve bu, moda, 
reklamcılık ve fotoğrafçılığın 
paylaştığı temel bir anlaşma 
noktasıdır. Kültürel ideal olarak 
kabul gören belirli bir kadın 
tipi vardır. Bu ‘mükemmel’ 
kadın bedeni, yüz altmış sekiz 
santimetreyle yüz yetmiş 
yedi santimetre arasında bir 
uzunluğa, uzun bacaklara, 
bronz tene ve dinç görünüme 
sahip olmalıdır.”
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mak yoluyla nelere yol açtığını göstermez ve örne-
ğin yeme bozuklukları gibi ölümcül sonuçları ola-
bilen konulara ilişkin tepkilerin ciddiyetini azaltır. 
Bordo’ya göre moda dergilerindeki zayıflık imajla-
rı da bu dergilerin iddia ettiği gibi ‘sadece resimler’ 
değildir. Bu düzenlenmiş bedenler, bedeni nasıl gör-
mek gerektiğine dair güçlü dersler yaymakta, aynı 
zamanda güvenlik, kabullenme, acı ve incinmeden 
kurtulma fantezileri sunmaktadır. Dolayısıyla genç 
insanlara sadece nasıl güzel olacakları değil fakat 
egemen kültürün hayran olduğunun ne olduğu, na-
sıl ‘cool’ olunacağı konusunda da seslenirler. 

Beslenme bozuklukları gibi ölümcül hastalıklara se-
bep olmanın yanında bu kurum, dünyada egemen 
güzellik kıstasları olan beyaz, zayıf, uzun kadın ima-
jını yayarak farklı etnik gruplardan, farklı ırklardan 
kadınları da öteki olarak etiketler (elbette bu ideale 
yakın kadınlar da beden idealleri ile kuşatılmıştır). 
Jeniffer Lopez ve Beyonce gibi ‘ötekiler’den örnekler 
her ne kadar birer güzellik imajına dönüşmüş olsa-
lar da büyük kalçaları yalnızca sıkı ve çıkık olmasıy-
la hoş görülebilir. 

Çalışmalar kadınların kronik olarak beden imgele-
rinden hoşnut olmadıklarını açıklıkla ortaya koy-

maktadır. Kadın bedeni üzerindeki bakışın (gaze) 
varlığı bugün hiç olmadığı kadar yoğundur. Med-
ya ve moda endüstrisi ‘ideal bedenler’ dışındaki tüm 
bedenleri dışlayarak kadınların etrafını kuşatmıştır. 
Artan sayıda fitness merkezleri, gün geçtikçe büyü-
yen diyet ve kozmetik endüstrisi kadınlara ‘o kadın-
lar’ gibi olma rüyası gördürmektedir. Hall (1996) ve 
Coward’a (1993) göre yıllar boyunca insanları topa 
tutan imgelerde bir tek belirli ideal, mükemmel vü-
cut ideali bulunmaktadır ve bu, moda, reklamcılık 
ve fotoğrafçılığın paylaştığı temel bir anlaşma nokta-
sıdır; kurallar katıdır ve sınırlar çizilmiştir. Kültürel 
ideal olarak kabul gören belirli bir kadın tipi vardır. 
Bu ‘mükemmel’ kadın bedeni, karikatürize edersek, 
yüz altmış sekiz santimetreyle yüz yetmiş yedi santi-
metre arasında bir uzunluğa, uzun bacaklara, bronz 
tene ve dinç görünüme sahip olmalıdır. 

Aslında altmışlardan bu yana, moda ve güzellik üze-
rine olan yazı ve tasvirlerde Twiggy imgesiyle doru-
ğa ulaşan bir kadın bedeni ideali okunmaktadır: Bir 
dirhem yağı olmayan bir kadın vücudu. Bu ‘modaya 
uygun’ inceliğe ulaşma çabası birçok kadının yaşa-
mının rutin bir parçası haline gelmiştir. Rejim yap-
mak, yediğine dikkat etmek, yiyecekler konusun-
da suçluluk duymak ve egzersiz, kadınların çoğu-
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nu şu ya da bu şekilde etkilemiştir (Turner, 1992). 
Coward (1993) son derece net bir tanımla “İde-
al beden, moda yazınının ortaya koyduğu ‘sorunlu 
alanlar’ın yok edilmesinden sonra geriye kalan silu-
ettir” demektedir.

Bütün bu söylemler kadının bedeninin kısıtlayı-
cı bir söylem içinde sıkıştırıldığını göstermektedir. 
Coward’a (1993) göre kadın sünneti uygulayan top-
lumlar kadar, Batı da kısıtlayıcı bir kadın güzelliği 
ve davranışı idealine sahiptir. Batı’da cinsel çekici-
lik idealinin kadının anatomisinin biçimini değiştir-
mek için zorunlu bir ameliyatla verilmediği, ‘gönül-
lü’ olarak kabul edildiği söylenmektedir. Fakat her 
yerde iletişim araçlarınca ortaya konan tek bir özel 
biçim takıntısının varlığı, kadınlar ve cinsellikleri 
konusunda beklentilerin kesin bir ifadesidir. Bura-
da Batılı kadınların sahip olduğu gönüllülüğün nasıl 
bir gönüllülük olduğu Bauman’ın (2001) herkesin 
kendisinin özgürce inşa ettiği hapishanelerin içinde 
olduğu cümlesi üzerinden okunduğunda çok daha 
açık bir biçimde anlaşılmaktadadır. 

Kadınların, kadınlar için zayıf ve sıkı bir beden anla-
mına gelen ideal bedene ulaşma gereğini vurgulayan 
güzellik söyleminin bir parçası olması, bu anlamda 
bedenlerini nesneleştirmeleri ve parçalı bir beden al-
gısına baskı kurucu bir pratiğe de dönüşebilmekte-
dir. Kadınlar tıpkı üzerlerindeki erkek “bakış (gaze)” 
gibi bedenlerini bir bütün olarak değil de farklı bö-
lümlerden oluşmuş –kalçadan, gözden, göğüsler-
den- bir toplam gibi algılamaktadır. Kadın bedeni 
ile ilgili sıklıkla tartışılan noktalardan biri, bedenle 
ilgili kullanılan dilin kadının kendi bedeniyle ancak 
cezaya ve nefrete dayalı bir iliskisi kurmasıyla sonuç-
lanabilecek bir önermeler bütününü oluşturmasıdır. 
Bedenin parçalanmasının kanıtlarından biri, beden-
den üçüncü şahısla ifade edilen farklı kesimler, “so-
runlu alanlar” olarak söz edilmesidir; sorunlu alan-
lar, ideal biçimin ana hatları dışında kalan kısımlar 
yok edilmesi gereken yerlerdir (Bauman, 2001). So-
nuç olarak, kadınların, bedenlerini, kendine ait ayrı 
bir yaşamı! olan kısımlar, ayrı bölgeler halinde dü-
şünmelerini mümkün hale gelmektedir. Bu da ka-
dınlara parçalanmış bir beden duygusu sunulması-
nı ifade etmektedir.

Bunun dışında sağlık söylemi bile görünüşten ba-
ğımsız değildir. Sağlıklı bedenlerle kast edilen dahi 
görünüş üzerinden tanımlanmaktadır (Coward, 

1993). Sağlıklı bedenlere yapılan vurgu ile ‘daha iyi 
hisset ve daha iyi görün’ ilkesi bütün söylemlerin al-
tında hissedilmektedir. Moda sektöründeki sıfır be-
denler sağlık söylemi altında eleştirilirken, bir yan-
dan obezitenin zararları üzerine yoğun kampanyalar 
yürütülmektedir. Reklamlarda bilimsel olarak nor-
mal bir beden kitle indeksine sahip olduğu çok açık 
bir kadın ‘şişman kadın’ olarak sunulmakta, utan-
ması, kendini eleştirmesi gereken mutsuz kadın ola-
rak önümüze getirilmektedir (Eti form reklamlarını 
hatırlayalım; her biri faciaydı fakat asansörde geçen 
reklamda ‘ince ve mutlu’ kadının yüzündeki mu-
zaffer eda unutulmazdı). Tüm bunlardan sonra, sı-
fır bedenlerin sağlıksızlığına ilişkin söylenenler kim-
se için gerçekçi değildir. 

Her ne kadar moda sektörüyle birebir ilişkili olma-
sa da önemli bir boyut Bauman’ın (2001) ifade ettiği 
gibi kadın bedeni üzerine söylemin içinde artık sa-
dece beden biçimimize değil aklımıza yönelik eleşti-
rinin de bedenlerimiz üzerinden yapılmasıdır. Daha 
önceleri de kadınların beden biçimleri göz önündey-
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di ve güzellik kıstaslarının katı kurallarıyla değerlen-
diriliyordu, fakat en azından ‘rejim bile’ selülitleri 
yok edemezse doğa suçlanmaktaydı. Şimdi ise ba-
şaramamışsanız sorun kafanızda denmektedir. Ger-
çekten istenirse güzel bir vücuda sahip olunacağı, 
her yerde ifade edilmektedir; filmlerde azim ve di-
siplin sonucu güzelleşip hayatı kurtulan, mutlu olan 
kadınların hayatı anlatılırken, gayretli bir jimnas-
tik bütün sorunları çözer görünmektedir (Coward, 
1993). Dolayısıyla ‘o mankenler’ gibi olamamak ar-
tık bizim hatamızdır. 

Tüm bunların kişisel seçim olduğu, yukarıda 
Bordo’nun da aktardığı gibi sunulan imajların sade-
ce birer imaj olduğu iddia edilebilir. Fakat sürekli 
bir ideale ulaşma zorlaması ve bunun getirdiği mut-
suzluk, bunun kristalize biçimi olan yeme bozukluk-
larının artışı, belki ölümler, hiç de azımsanabilecek 
toplumsal olgular değildir. Bu anlamda somatik bir 
toplumda kadın bedenlerinin düzenlenmesinde ba-
şat role sahip moda, diyet ve kozmetik endüstrile-
ri feministlerin hakkında politik bir duruş belirle-

mesi, en azindan sorgulaması gereken kurumlardır. 
Bunun karşısında kadınların bedenleriyle ilişkilerine 
yönelik politikalar oluşturmaksa önemlidir. 

Bu bağlamda Bordo’nun dediği gibi direnişin kalı-
cı, hegemonyanın ise kararsız ve güvenilmez oldu-
ğunu unutmamak önemli. Her an yer değiştirebi-
lir, kendini yeniden üretebilir olmasına karşın ikti-
dar karşısında farkında olmak, cinsiyetçiliğin en in-
celtilmiş biçimlerini ve özgürlük söylemi altına sak-
lanmış baskıyı ‘görmek’ direnişin en önemli basa-
maklarından. Bu duruşun anlamlı olabilmesi sade-
ce bir karşı çıkışın örülmesinden değil, aynı zaman-
da bu alanları farklı bir biçimde yeniden dönüştür-
meye yönelik politikalar üretilmesinden geçmekte-
dir. Örneğin Lloyd’un (1996) hatırlattığı gibi son 
moda giyinmek kendi modasını yaratmak anlamına 
gelmeyebilir fakat giyim tarzını kışkırtıcı bir pratiğe 
dönüştürmek mümkündür. 

Baskının ajanları gibi görünen farklı alanları yakın-
dan incelemek, görme açımızı değiştirerek tekrar 
bakmak dönüştürme olanaklarını ve direniş alanla-
rını görebilmek için elzem. Bu alanlar içinde diğer 
yazının konusu olan egzersiz, bir yanıyla yukarıda 
bahsi geçen zayıflık idealine ulaşma yollarından biri 
olarak egemen söylemin bir parçası gibi değerlendi-
rebilirse de, aslında güçlendirici bir etkinlik olarak 
kurulabilecek en önemli alanlardan biri. 
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Elif Ablanın sürprizlerle dolu bir iş hayatı var, aka-
demi ile ağdacılık arasında gidip gelen bir kariyer di-
yeyim de anlayın! En başta, Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünden mezun olduğunda akademik bir kari-
yeri hedeflemiş ve yüksek lisans eğitimine başlamış. 
O sırada abisinin açtığı parfümeride de “güzel bir 
kadın” olarak yardıma girişmiş, müşteriye “vitrin” 
olmak için. “Kütüphaneden gelip birkaç saat parfü-
meride durdukça, ucundan kıyısından işler gelişti” 
diyor Elif Abla, hala biraz şaşırarak. Bu süreçte, hem 
bir okulda edebiyat öğretmeni olarak çalışmaya baş-
lamış, hem de aldığı bir eğitim sonucu güzellik uz-
manlığına evrilecek olan ağdacılık deneyimi başla-
mış parfümerinin arka odasında.

Bu arka odada bakım işlerini öğrenmeye çalışır-
ken bir yandan edebiyat üzerine yüksek lisansını ta-
mamlamış. Doktora programının açılmasını bekler-
ken de bir müşteri grubu oluşmuş parfümeride, bir 
yandan öğretmenlik devam ederken... Doktoradan 
umduğunu bulamayınca hayatını bambaşka bir yer-
den kurmaya karar vermiş. İşinden beklentisi de-
ğişince de abisinin çatısından çıkmak artık farz ol-
muş. Abi yanında olmanın “koruyucu kollayıcı” ta-
raflarını kabul ediyor Elif Abla, ama dar gelmiş kü-
çük bir mekân ona. Fakat abi bu, hemen izin verir 
mi! Gönlü hemen olmamış tabii, ailesi de “bir öğ-
retmen olarak” üstesinden gelemeyeceğini düşün-
müşler. Kadın mücadelesi devreye girince, kız kar-
deşi ve Elif Ablanın diretmeleri sonucu boyun eğ-
mek zorunda kalmış ailesi, bir süre sonra da des-
tek vermişler. 

Heyecan içinde bir mekân kiralanmış, ama erkek 
zihni peşlerinde... Mekânın bulunduğu apartman 
sahipleri kızmış: “Biz apartmanımızda güzellik şey-
si istemeyiz!”. “Kötü kadınlardan” mı korktu aile 
apartmanımız bilinmez, bir süre hevesleri kursakla-
rında kalmış Elif ablaların. Sonra bazı tanıdıklar gir-
miş devreye, babaları kızlarına referans verince izin 
çıkmış. Baba anlatmış ki kızları akıllı uslu iş yapa-
cak, güzelleştirecek. Bir erkek kefil olunca güvenilir 
olduğunu anlamış aile apartmanı sakinleri(!).  

Sonra “yoktan yaratma” süreci başlamış. Parfüme-
rideki sedye yeni mekâna getirilmiş ama bir ikinci 
sedye yok ortada! Baba, bir erkek olarak, yine el at-
mış duruma ve tahtadan bir sedyecik yapmış. Anne 
de tüm maharetiyle cıngıllı saten bir kılıf dikmiş 
sedyeciğe. Gel zaman git zaman, bu sedye ünlenmiş 

Ağdacılar, şimdi moda ismiyle “güzellik merkez-
leri”, kadınlığın farklı bir süreç olduğunu anla-
mak için çarpıcı yerler. İlk ağda mesela! “Demek 
herkes tüylüymüş de, yokmuş gibi yapıyormuşuz” 
düşüncesi… Kadın olarak güzelleşmek gerekliliği-
nin öğrenilmesi, bundan bir haz duymanın meş-
ruluğu… Komik renkli yüz maskeleriyle ilk tanış-
ma… Bir sürü kadının gelip gittiği, derdini anlat-
tığı, dert dinlediği, güzelleşip çıktığı mekânın sa-
bit gözlemleyicisiyle konuştum: Elif Abla. Herkes 
için bir “abla” o, gizli bir akrabalık ilişkisi mev-
cut tüm kadınlarla. Edebiyat öğretmeni olarak işe 
başlayan Elif ablanın ağdacılığa evrilen kariyeri-
ni, bu süreçte kadın olmanın getirdiği zorlukla-
rı/kolaylıkları, kadınlardaki güzelleşme takıntısı-
nın kaynağını konuştuk kendisiyle. Bu kadar ka-
dınlık temelli dert paylaşımı olan bir mekândan 
neden feminist mücadele çıkmaz, diye konuştuk 
bir de... “Güzelleştikten” ve bu dert paylaşımın-
dan sonra olağan hayatlarımıza dönüp kadın de-
neyimlerimizi saklamaya neden devam ediyoruz? 
Sormazlar mı kadına: Güzelleşsek de mi saklasak, 
güzelleşmesek de mi saklasak? 

GÜZELLEŞSEK DE 
Mİ SAKLASAK?

Demet Gülçiçek
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ve her gelen onu kapmaya çalışmış. Ortopedik ya-
tak, cıngıllı saten sedyeye karşı! Zor durumlarda ya-
ratıcılık artar derler, Elif ablalarda bir yaratıcılık pat-
laması yaşanmış. Birkaç çuval ve renkli boncukların 
bir perdede yaratacağı mükemmel uyumu fark et-
mişler. Eski kilimler de “antika” olarak sunulmuş or-
taya. “O zaman bütçe eksikliğinden yapmıştık ama 
gelen müşteriler hala hatırlatır: ‘Ne güzel perdeleri-

niz vardı, bulsam aynısından satın alacağım.’ ” diyor 
Elif abla. Çok da keyifleniyor anlatırken.

İşler geliştikçe kendilerine “güzellik merkezi” deme 
hakkını kazandıklarını söylüyor. Kurumsallaşmak 
istemişler, poliklinik olarak adlandırılmaları süreci 
ise ayrıca gururlanarak anlattığı bir konu. Süreç geli-
şince de Elif Abla öğretmenliği bırakmış, kız kardeşi 
de hemşireliği. Bir tür iş bölümü yapılmış. Elif Abla 
kendi tanımıyla “güzellik sektörü” ile iç içe, teknolo-
jik yenilikleri takip ediyor, eğitimlere devam ediyor. 
Mekânlarının kurumsallaşmasından da o sorumlu. 
Kız kardeşi ise kaş tasarımı konusunda uzmanlaşı-
yor. Bunların herkesin yapamayacağı işler olduğu-
nu düşünüyorlar; kaş tasarımı, örneğin, sanatsal bir 
mevzuu onlara göre…

Neden Güzelleşelim?
Kadının güzelliği neden önemli peki? Güzellik ne-
den bir “merkezden” gelsin? Soruyu sorarken istem-
sizce yaptığım “toplumsal olarak yapılandırılmış” 
kadın güzelliği imasına rağmen Elif Abla emin: “Ka-
dın fıtratında var güzellik, hep güzeli seçeriz biz!”. 
Bunun üzerine çokça da okumuş aslında, tasavvuf 

Kadının güzelliği neden 
önemli peki? Güzellik neden 
bir “merkezden” gelsin? 
Soruyu sorarken istemsizce 
yaptığım “toplumsal olarak 
yapılandırılmış” kadın güzelliği 
imasına rağmen Elif Abla emin: 
“Kadın fıtratında var güzellik, 
hep güzeli seçeriz biz!”. 
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içinden bir açıklama bulmuş en sonunda. Anlattığı 
hikayeye göre; tüm insan ruhları dünyaya gelmeden 
önce bir yerde toplanıyorlar ve Tanrı hepsine kendi 
güzelliğinden bir nefes üflüyor. “Ol emri” verildik-
ten sonra insanlar dünyaya geliyor ve tadını unuta-
madıkları güzellik nefesini aramaya meyilli oluyor-
lar, kadınların kendilerinde ve her tür seçimlerinde 
güzeli aramasının nedeni de bu, Elif Ablaya göre.

Güzellik neden kadında görünürleşen, onunla bü-
tünleşen, hatta bazen daha çok muhatap alınmasını 
sağlayan konu diye sordum Elif Abla’ya; erkek bu re-
simde nerede duruyor? “Yanılıyorsun, kadınlar şim-
di güzelliğe daha çok önem veriyor gibi görünüyor-
lar ama erkekler de uyanmaya başladı” diye cevap 
veriyor. “Şimdiden ‘bir arkadaşım için sormuştum’ 
ayağına bakım öğrenmeye başladılar. Birazcık daha 
kırılsın katı erkek kalıpları, o zaman görürüm ben 
onları” diye ekliyor. Sonuç olarak, güzelliği bir “ruh-
sal bir arayış” olarak değerlendiriyor güzellik uzma-
nımız, bedende vuku bulan bir arayışın sonucu. 

Ekmek Kadından, Karar Erkekten
Sohbetimizde hep kadınlık durumunu deşeleme-
ye çalıştım, iş ilişkilerine geldik sonunda. Maale-
sef aynı sonuç ortaya çıkıyor: Kadın olarak çalışmak 
çok daha zor! Ağdacı olarak başlayan, güzellik mer-
kezinden sonra polikliniğe “terfi eden” bu işyerinin 
çalışma standartları görece iyi;  gününde bankadan 
yatan maaşlar, sigortalı şartlar, saat başı maaş… Fa-
kat kadınlar kocalarının anlık kararlarına göre işi bı-
rakmak zorunda kalabiliyorlar, çocuk doğurunca de-
vam etmelerine izin verilmeyebiliyor, babaları akşam 
beşte evde olacaksın dediği zaman işe gelemiyorlar. 
Kocasından iki kat fazla maaş alan kadınlar için de 
geçerli bir durum bu.

Kadınların bu konudaki mücadelesini merak edip 
soruşturdum. Öyle ya, kadınlar da erkekler kadar 
para kazanınca erkeklerle eşitleneceği varsayılıyor? 
Hiç de eşitlenmiyor halbuki, ekonomik gelir “ba-
ğımsızlaştırmıyor” kadını. Bu koşullarda, iyi maaş 
alırken ve hatta sadece kadınlar arasında çalışırken 
bile müdahale geliyor!

Karşı çıkış var aslında, fakat durumun tıkandığın 
yerde “aile birliğini tercih ediliyor” diye devam edi-
yor Elif Abla; veya etmek zorunda bırakılıyorlar. 
“Kadın eve daha çok ekmek götürse bile, kadın ka-
dındır!” diye sitem ediyor. 

Stratejik Kadınlar
“Güzellik merkezi” tadında mekânlar ilginç yer-
ler; bol kadınlı ve bol deneyim aktarımına dayalı 
mekânlar… Elif Abla ve diğerleri anlatıyor: Kadın-
lar adeta terapi için de geliyor, ağda yaptırmaya veya 
“güzellik ürünü” türevleri için geldiğinde. Zaten ka-
bul gören mahremiyet sınırlarının zorlandığı güzel-
lik merkezinde, ortalıkta anlatamadığı deneyimleri-
ni anlatmaya başlıyor kadınlar. Koca dırdırından tu-
tun da cinsel deneyimlere kadar, ekonomik şidde-
ti barındıran ve patronun tacizine kadar yol alan… 

Tam da bu noktayı merak ediyorum ben, “güzellik” 
alt temalı olsa da, kadınlık üzerinden bir araya ge-
len kadınlar, deneyimlerini de paylaştıklarında ne-
den erkeklere karşı çıkmaya dair bir tavır geliştire-
miyorlar? Neden çok kadının olduğu yerden femi-
nist bilinç çıkmaz?

Güzellik Merkezimizin bir diğer çalışan kadını ile 
konuştum bu sorum üzerine. Pınar daha önce femi-
nizm üzerine hiç okumamış, fakat muazzam bir fe-
minist çözümleme koyuyor ortaya. Durumu her ka-
dının kendi stratejisini yaratabilme yetisi ile açıklı-
yor. Yaratıcı-geçici stratejiler yaratıyoruz ve bu bizi 
dinginleştirmeye yetiyor. 

“Konumumuzu sorguladığımızda evde bizi ‘çirkef 
kadın’ konumuna düşürecek olan tartışmalar çıkı-
yor” diyor Pınar. Kendi evinde çeşitli yolları dene-
miş: “Çirkef kadın” olmak pahasına tartışmış, son-
ra güzellikle söylemiş. Sonunda bulduğu ve başarı-
ya ulaştığı yol ise kendisini saklamak yerine göster-
mek olmuş! “Bir erkeğe söyleyerek bir şey yaptıra-
mazsınız” diyor, “onlara göstermek lazım”. Ev işle-
rinin kendiliğinden büyülüce yapılmadığını görü-
nürleştirmiş; bahar temizliğinin ne demek olduğu-
nu, yanan tavanın dibinin nasıl temizlendiğini, so-
ğanları küçük doğramanın gerektirdiği emeği gös-
termiş. Hem de gizlice göstermiş! Aslında kocasının 
gözüne sokmadan, Pınar’ın hayatında ne demek ol-
duğunu ima ederek… Ona göre ciddi bir yaptırım 
aracı olmuş bu strateji; fakat kendi deyimiyle ko-
casının “yardım etmesini” sağlamış ev işlerine. Ben 
“yardım” olayını deşince, “Gönül ister ki tam eşit 
olsun, ama elimdeki şartlarla bu mümkün” diyor. 
Pınar tam olarak ifade etmese de, konuşmasının al-
tında yatan tam da buydu: Göreli huzur ve rahat-
lık sağlayan yaratıcı stratejiler, toplam bir karşı çı-
kışı törpülüyor.



Hazırlayanlar
Meral Akbaş

CENK İLE HAKAN’IN BAŞINA GELENLER 
ÜZERİNE… ŞAKA MI? DEĞİL!

Sanırız onları tanıyorsunuz… Cenk Yiğiter ve Ha-
kan Mertcan… Ankara’nın bir sokağından gece vak-
ti geçerken, yol ortasında dövülen bir kadını görmüş 
ve “Ne oluyor hocam?” diye sormuşlardı; sonra da 
başlarına gelmeyen kalmamıştı. Hatırlamışsınızdır! 
Hem adam ve hem de akrabalar ve esnaf – adam eşi-
ne eziyet ederken hiç ses çıkarmayan esnaf ! – tüm 
gücünü birleştirmiş; Cenk’i ve Hakan’ı öldüresiye 
dövmüşlerdi. Yaşadıkları kâfi bulunmamış ki; şimdi 
de 4’er ay hapse mahkûm edildiler. Üstelik temyize 
de gidemiyorlar; hâkim henüz son hükmünü verme-
di çünkü; 5 yıl erteledi. Böylece Cenk ve Hakan’ın 
cezası da verilmiş oldu: 5 yıl boyunca ‘uslu’ durmak; 

5 yıl boyunca ne sebeple olursa olsun karakola/mah-
kemeye düşmemek! Ama sadece Cenk ve Hakan de-
ğil ceza alan; kendisini kurtarması için akrabasını 
arayan Cennet de alıyor payını: Telefonda “Burada 
olay çıktı yetiş!” dediği gerekçesiyle azmettirme su-
çundan 1 yıl hapis! Hem eşini hem de eşini dövme-
sine müdahale edenleri dövene ise ‘haksız tahrik’ ve 
‘iyi hal’ indirimi yapıldığını, cezanın bir buçuk yıl-
dan 5 aya indirildiğini de söyleyelim! 

Neresinden tutmak isteseniz elinizde kalan bu ola-
yın çok kesin başka bir sonucu var lakin: Bir adam 
bağırıyor, küfrediyor, vuruyor size… Susun! Su-
sun ki; kimse azmetmesin size yardım etmeye! Bir 
adam bir kadına mı bağırıyor, küfrediyor, vuruyor… 
Uzaklaşın oradan, uzaklaşın! Çok merak ediyorsa-
nız da durun ve izleyin! Aman ha! Sakın karışma-
yın, sakın! 

Halihazırdaki hukuktan ve uygulayıcılarından bir 
umudumuz var mı hâlâ? 
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GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ’NDE 
TOPLUMSAL CİNSİYET GÜNLERİ…

20-21 Ekim tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi’nde 
düzenlenen “Avrupa ve Türkiye’de Toplumsal Cinsi-
yet” başlıklı konferans, birçok Avrupa ülkesinden ve 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen yirmiden 
fazla konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Feminist 
araştırmacı Eleni Varikas “Günümüz Avrupası’nda 
Toplumsal Cinsiyet ve Feminist Mücadeleler” baş-
lıklı açılış konuşmasında, feminist hareketlerden 
bağımsız bir dünya tanımının yapılamayacağını be-
lirtti. İki gün süren konferansta, siyasal yaşamdan 
istihdam ilişkilerine, şiddet meselesinden eşitsiz hu-
kuk ilişkilerine, aile ilişkilerinden cinsiyetçi medya 
temsillerine birçok farklı konuda eleştirel sunum-
lar yapıldı. Konferans, Melek Özman’ın “70-80-90, 
Masum-Küstah-Fettan” adını taşıyan ve Türkiye si-
nemasındaki kadın karakterleri  anlatan belgesel fil-
minin gösterimi ve filme dair yönetmen ile yapılan 
bir söyleşiyle son buldu.

İNTERNETTE FEMİNİST BİR ARŞİV 
VAR ARTIK!

Müjdemizi isteriz! 1995 yılından itibaren çıkar-
tılmaya başlanan ve değişik formatlarda 2007 yılı-
na kadar okuyucularıyla buluşan Kadınlara Mahsus 
Gazete Pazartesi Dergisi, 1987-1990 yılları arasın-
da yayınlanan Feminist Dergisi ve 1988-1990 yılları 
arasında basılan Kaktüs Dergisi’nin tüm sayılarına 
artık internetten ulaşılabiliyor. Tıklamanız yeterli: 
http://www.pazartesidergisi.com
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PEMBE HAYAT’TAN BAKAN FATMA ŞAHİN’E 
MEKTUP: BİZ DE VARIZ!

Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, “Kadın 
ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair 
Kanun Tasarı Taslağı” ile ilgili görüş ve önerilerini 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e ilet-
ti. Şahin’e gönderilen metinde, trans bireylerin top-
lumsalın her alanında karşılaştığı önyargı, damga-
lanma, ayrımcılık ve şiddete, nefret söylem ve pra-
tiklerine karşı herhangi bir yasal düzenlemenin ol-
madığı ve bununla birlikte hazırlanan yeni yasa tas-
lağının da trans kadınları kapsamadığı belirtildi; ha-
zırlanacak yeni yasanın “trans kadınlara yönelik ay-
rımcılık yapmaması ve “cinsiyet kimliği” temelli şid-
dete karşı da söz üretmesi ve önlem geliştirmesi” ta-
lep edildi. 

Pembe Hayat Derneği’nin bakan Şahin’e gönderdi-
ği mektupta dikkat çekilen önemli noktalardan biri, 
hükümet tarafından imzalanan ve onaylanarak bir 
iç hukuk normu haline gelen “Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nde, 
hukuk kurallarının uygulanması sırasında “cinsel 
yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ayrımı yapılamayaca-
ğı belirtilmesine rağmen, hazırlanan kanunun lezbi-
yenleri, biseksüel ve trans kadınları görmezden gel-
diği gerçeğidir. Bu duruma karşılık olarak derne-
ğin temel taleplerinden biri de, hazırlanacak yeni 
kanunlarda kadınlara yönelik şiddet ve ilgili alan-
lara yönelik bugüne dek oluşturulmuş uluslararası 
mevzuatın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
bugüne dek kadınlara yönelik şiddet konusunda 
vermiş olduğu emsal niteliğindeki kararların, hem 

Türkiye’deki LGBT sivil toplum kuruluşları hem de 
devletler üstü kurumlar ve/veya uluslararası sivil 
toplum kuruluşlarının trans kadınlar ile lezbiyen-
ler ve biseksüel kadınların maruz kaldıkları her tür-
lü şiddet konusunda yayınladıkları raporların dik-
kate alınmasıdır.

Tasarının, LBT kadınların yaşadıkları birliktelikle-
ri kapsamına alması; lezbiyen, biseksüel ve trans ka-
dınlar ile seks işçisi kadınları korumaya dönük çö-
zümler içermesi; kadınların yaşadığı şiddetin yürü-
tücülerinden biri olarak kolluk kuvvetlerinin ve ata-
erkil/heteroseksist kararların sahibi olarak yargı bi-
rimlerinin, Tasarı’nın uygulayıcısı olarak belirlenen 
bütün diğer kurum çalışanlarının toplumsal cinsiyet, 
cinsel yönelimler ve cinsiyet kimlikleri konusunda 
ciddi bir eğitimden geçirilmesi; göçmen, sığınma-
cı ve mülteci kadınların cinsel yönelim veya cinsiyet 

ERKEK ŞİDDETİNE KARŞI MOR NOKTA!

Sosyalist Feminist Kolektif ’in e-bülten olarak yayım-
ladığı “Erkek Şiddetine Karşı Mor Nokta”nın yeni 
sayısı… Sakine Günel’in Kadın Cinayetlerine Kar-
şı İsyandayız Kampanyası’na ilişkin değerlendirme-
leri, Meriç Eyüboğlu’nun ve Cemre Baytok’un Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘son icraatlar’ıyla 
ilgili eleştirileri, Candan Dumrul’un kadın örgütle-
rinin kadın cinayeti davalarında müdahil olması-
nın feminist mücadele açısından değerine dair ya-
zısı… Tabii ki başka yazılar: “Erkek şiddeti “yaki-
nim” olursa”, “Kocam çok sinirli!”, “Kadının beyanı 
esastır!”… http://www.sosyalistfeministkolektif.org/
mor-nokta’da...
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BİLLUR TUZ, SENDİKALI İŞÇİLERİNİ 
ATAR ATAR ATAR…

Sendikaya üye oldukları için yeni yılın ilk günü işten 
atılan Billur Tuz Fabrikası [Çiğli/İzmir] işçileri, sen-
dikalı olarak işlerine geri dönmek ve insanca koşul-
larda çalışmak için hâlâ, 1 Ocak’tan beri, fabrikanın 
önünde ve direnişteler… Evrensel Gazetesi muha-
birlerinden Gül Yetiş ve Sibel İşçi’nin fabrika işçisi 
kadınlarla yaptığı görüşmeler, fabrikada çalışmanın 
zor koşullarını anlatıyor bize: “Fabrikada 6 ayda bir 
röntgen çekiyorlar ama formalite icabı. Rahatsızlan-
dım, hastaneye gittiğimde bronşit ve yüksek tansi-
yon çıktı. Sendikalı olmak bizim için daha iyi koşul-
larda çalışmak demek… Bazen maddi yönden çok 
sıkışıyoruz, yol parası bile bulamadığımız zamanlar 
oluyor ama direneceğiz” [Hanım Camgöz]. Sendi-
kalı olduktan sonra haklarını öğrendiklerini ve hak-
sız yere uzun süreler boyunca çalıştırılmaya karşı 
çıktıklarını anlatan Ulviye Borazan ise, ağır iş yapı-
lan bölümlerde çalışma cezası aldıklarından bahse-
diyor. O da sendikalı olarak çalışmakta diretenler-
den… Billur Tuz işçileri, daha fazla destek ve daya-
nışma bekliyor bizden… 

Eylemler hakkında bilgi sahibi olmak, işçilere des-
tek vermek ve Billur Tuz ile ilgili boykotu yaymak 
için: https://www.facebook.com/events/26232131
0503561/?ref=notif&notif_t=event_invite

kimliği sebepleriyle şiddete maruz kalmaları hakkın-
da gerekli bütün önlemlerin alınması, yine bu kap-
samlı metnin talepleri arasında yer almaktadır. 
 
Tasarının kadın ve LGBT örgütleri, ve seks işçileri-
nin örgütlendiği sivil toplum kuruluşları ile sürekli 
iletişim içinde hazırlanması gerektiğinin vurgulan-
dığı metnin tamamı için bkz.: 
http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=10304

HİÇ YOKTAN İYİDİR!

Siirt’de eşinden boşanan bir kadın mahkemeye başvu-
rarak, velayetini aldığı çocuğuna kendi soyadını ver-
mek istedi. Bunun üzerine Siirt Mahkemesi, çocuk-
lara ad ve soyad verme yetkisini ‘ailenin reisi’ oldu-
ğu gerekçesiyle erkeğe veren düzenlemeyi Anayasa’ya 
aykırı bularak Yüksek Mahkeme’ye taşıdı. Anaya-
sa Mahkemesi de, Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’nin [Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Women-CEDAW] 
“Evlilik ve aile ilişkileri konusunda kadınlara kar-
şı ayırımı önlemek için, anne ve babaya evlilik süre-
since ve evliliğin son bulmasında medeni durumları-
na bakılmaksızın, çocuklarla ilgili konularda ve ulu-
sal yasalarda mevcut veli, vâsi, kayyum olma ve ev-
lat edinme veya benzeri müesseselerde eşit hak ve so-
rumluluklar tanıyacakları kabul edilmiştir” maddesi-
ne atıfta bulunarak söz konusu düzenlemeyi oybirli-
ğiyle iptal etti. Bu kararla birlikte, eşlerinden boşanan 
ve çocuklarının velayetini alan kadınlar çocuklarına 
kendi soyadlarını verebilecek. Artık çocuklar, bera-
ber yaşadıkları anneleriyle farklı soyadlarını taşımak 
zorunda kalmayacaklar. Haber başlığının da vurgula-
dığı gibi: “Hiç yoktan iyidir!” 

KÜL KEDİSİ DEĞİLİZ! EV İŞÇİSİYİZ!

İmece Kadın Dayanışma Derneği, “Ev İşçilerine İn-
sanca İş!” sloganıyla başlattığı kampanyaya imzaları-
mızı bekliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün [ILO] 
189 no’lu “Ev işçilerine insanca iş” sözleşmesinin hü-
kümet tarafından kabul edilmesinin ve bu kabulün de-
vamı olarak iç hukukun adı geçen sözleşmeyle uyum-
lu hale getirilmesinin talep edildiği imza metninde, 
ayrıca ev hizmetlerinin iş yasası kapsamına alınması, 
gündelikçi veya aylıkçı çalışan tüm ev işçilerinin sos-
yal güvenlik çatısı altına alınması ve bununla bera-
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA VARIZ! 
SENDİKALARDA DA OLACAĞIZ!

“Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Ege-
menliğine Karşı Kadın İnisiyatifi” 2 Şubat 2012 tari-
hinde düzenlediği basın toplantısında, kurulma ge-
rekçesini ve sendikalardan, odalardan, üniversite-
lerden, çeşitli kadın örgütlerinden kadınlar ve femi-
nistler olarak mevcut meslek örgütlerine dönük ta-
leplerini açıkladı. Kadınları bir araya getiren bu ta-
lepleri şöyle sıralamak mümkün: “Sendikalarda cin-
siyet eşitliğinin sağlanması”; “kadına yönelik ayrım-
cılığın, tecavüz, cinsel taciz, mobbing ve her tür-
lü şiddetin ortadan kaldırılması”; “daha fazla ka-
dın temsilini sağlamaya yönelik yapısal değişimle-
rin oluşturulması”. Sendika ve meslek odalarının ka-
dınların lehine yapacağı eşitlikçi düzenleme ve uy-
gulamaların takipçisi olduğunu belirten kadın inisi-
yatifi, sendika konfederasyonlarına yaptığı çağrılara 
bir cevap alamadığını da belirtti: “Tek tek sendika-

lar bazı önemli adımlar atarken, konfederasyonlar-
dan ne yazık ki ses seda çıkmıyor”. 

10-12 Şubat tarihlerinde yapacağı Genel Kurulu’nda 
DİSK yönetimini, kendine bağlı sendikaları eşitlik-
çi düzenlemeler yapmaları konusunda teşvik etme-
ye çağıran kadınlar, DİSK’in tüzük ve programının 
cinsiyetçi maddelerden arındırılmasını, kadınların 
kadınlar tarafından seçildiği yapıların kurulmasının 
önünün açılmasını, konfederasyon içinde kadınla-
rın karar ve yetki organlarında yeteri kadar yer al-
masını sağlayacak koşulların oluşturulmasını da ta-
lep ediyor.

12 Şubat tarihinde son bulan Genel Kurul seçimle-
rinin sonucuna göre, DİSK Yönetimi’ne yine kadın-
ların seçilmediğini kaydedelim. Seçimlere bağımsız 
aday olarak giren ve aldığı 198 oyla ikinci tura kalan 
Dev Sağlık-İş Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ortak lis-
teden adayların seçilmediği koşulda istifa edeceği-
ni açıklayan Genel Başkan Erol Ekinci’nin uyarıları-
na rağmen 166 oy almayı başardı. Bugüne kadar hiç-
bir kadın üyenin görev almadığı DİSK Yönetimi’ne 
seçilmesi için yeterli oy alamamış olmasına rağmen 
bu durumu sendikalardaki kadınların lehine değer-
lendiren Çerkezoğlu, “Hem sokağın sesi, hem de ka-
dın temsili için aday olduk… Başkan’ın ‘istifa ede-
rim!’ demesi de bizi hedef haline getirdi… Seçile-
mesek de aldığımız oylar, yönetime mesaj niteliğin-
dedir… KESK’e baktığımızda kadın kotası, kadın 
sekretaryaları var. Bu artık işçi sendikalarına da ta-
şınmalı. Burada iradi müdahaleler var; hâlâ statü-
ko var. Bunu kıracak olan da kadın emekçilerin fiili 
müdahalesidir” dedi.

ber ‘ev kadınları’nın da emeğinin değeri kabul edile-
rek sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına kavuşması 
için gerekli yasal düzenlemenin yapılması, ev işçileri-
nin sağlığı ve güvenliği için işyerlerinde önleyici ted-
birlerin zorunlu tutulması, kaçak çalışan göçmen ev 
işçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sigor-
tası hiç yapılmamış kadınlara da doğum borçlanma-
sı imkânının tanınması istenmekte… “Masal bitti! Kül 
Kedisi değiliz; ev işçisiyiz! Saygınlık istiyoruz! Tanın-
mak istiyoruz!” diyen ve sosyal haklarının şartsız bir 
biçimde İş Yasası’nda düzenlenmesini talep eden gün-
delikçi ve ev işçisi kadınların, aylıkçı, sigortasız ve/ya 
kaçak çalışan tüm diğer ev işçilerinin, emeği değersiz-
leştirilen ‘ev kadınları’nın imza kampanyasına destek 
olmak için: 
http://www.kadinlarinimecesi.org/campaigns.php

KARNINDAN NEFES ALMAZSAN, 
ÇÜKÜN DÜŞER!

Ankara Büyükşehir Belediyesi gün geçmiyor ki bir 
ilke daha imza atmasın! Şehrin parklarında erkek-
lerin rahatça nefes egzersizleri yapabileceği ‘nefes 
alanları’ açmaya hazırlanan belediyeden dergimi-
ze bu konuya ilişkin açıklama yapan bir yetkili, gün-
cel bilimsel çalışmaların ışığında harekete geçtikleri-
ni belirtti. Bu çalışmanın başlayacağı pilot bölge ola-
rak Eryaman’ı seçtiklerini dile getiren belediye yetki-
lisi, “Biliyorsunuz Eryaman’ın adı hep üzücü şeyler-
le anıldı şimdiye kadar. Birçok vatandaşımız oradan 
ev almaya çekindi uzun süre. Polis ve vatandaşları-
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‘BAYAN AZDIRAN DAMLA’YA 
TOPLATMA KARARI!

Ladyspeed markası, piyasaya ‘bayan azdıran dam-
la’ adıyla sürdüğü ürünü toplatma ve imha etme ka-
rarı aldı. Söylentilere göre firma, erkek müşterile-
rinin şikayetlerinden rahatsızlık duydu; ‘Cinsel Sü-
per Paketi’ne isteğe göre dahil ettiği ‘bayan azdıran 
damla’yı, ‘bayan azdırıcı toz içecek’i, ‘bayan uyarıcı 
damla’yı artık satmama kararı aldı. Kulağımıza ge-
len haberlere göre, “Artık kadınlar ayaklarınıza ka-
panacak!” sloganıyla satışa sunulan ürünler erkek-
lerin beklentilerini boşa çıkardı. İsmini vermek is-
temeyen A. K., bize şunları söyledi: “Şu an eşimden 
ayrı yaşıyorum. Boşanma davası açtı. Hakime cinsel 
ihtiyaçlarını karşılayamadığımı, yetersiz bir koca ol-
duğumu söyledi”. Kendisi gibi başkalarının da mağ-
dur olduğunu belirten A.K., “İliğimiz kemiğimiz 
kurudu artık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çok ça-
resiz kaldık. Önce her gece bizimle dalga geçip eğ-
lendiler; affedersiniz, bakıp bakıp güldüler. Sonra 
da bizi terk ettiler. Yüzümüze bile bakmıyorlar ar-
tık. Üstelik özelimizi mahallenin kadınlarına da an-
latmışlar; sokağa çıktığımızda gülüyorlar hep. Ev-
den çıkmaya utanır olduk. Bizimle sürekli dalga ge-
çip eğleniyorlar. Çok mağduruz, çok!” diyerek üzün-
tüsünü dile getirdi. 

HANGİ HEDİYE UNUTTURABİLİR 
YAŞADIKLARIMIZI?

İstanbul Feminist Kolektif, kadınları 14 Şubatta 
saat 12:30’da eyleme, Taksim Demirören Alışveriş 
Merkezi’ne çağırmış ve sormuştu: Egemenlik ve sev-
gi bir arada durur mu? Ya eşitsizlik, baskı, zorlama, 
yasaklama... Kıskançlık sevgiye dahil olabilir mi? 
Peki ya şiddet, taciz, tecavüz... Ölümle biten sevgi 
olabilir mi? Hangi hediye hepsini unutturabilir? 

Bu çağrıyla alışveriş merkezinin önünde toplanan ka-
dınlar, sloganları, dövizleri ve yaptıkları basın açık-
lamasıyla kadına uygulanan şiddete dikkat çektiler. 
‘Beni kıskandığı için mi çalışmamı istemiyor? Yalan!’, 
‘Beni seversen katlanırsın, diyor. Sıcak yuva masa-
lına inanma!’, ‘Yanlış yaptın dayanamadım vurdum, 

diyor. Şiddetin bahanesi yok!’ yazılı dövizler taşıyan 
kadınlar adına açıklama yapan Özlem Molla Meh-
metoğlu, “Aşk ve sevgi bahanesiyle, baskı ve şiddet-
le iç içe yaşarken, hangi hediye bunları unutturabi-
lir? Aşk ve sevgi adına girdiğimiz yolda her birimiz 
farklı biçimlerde erkekler tarafından değersizleştiri-
lirken, tek bir güne sığdırılan sevgi sözcükleri aldan-
maya yeter mi? Bize aşk ve sevgi adına dayatılanları 
değişir umuduyla hep affetmemiz bekleniyor. Affet-
mek kendinden vazgeçişse, affetmiyoruz. Hayır deme 
özgürlüğümüzün olduğu aşka evet diyoruz!” dedi. 

mızın işbirliği sayesinde caddeleri artık huzura kavu-
şan Eryaman’ımıza bir katkı sunmak istedik ve böyle 
bir işe giriştik” dedi. Nefes çalışmaları için ünlü nefes 
uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet’le anlaştıklarını 
da kaydeden yetkili, “Hatırlarsanız sayın Karameh-
met hanımefendi ‘Karından nefes almayan erkekle-
rin eşcinsel olacağını’ söylemişti. Biz kendisinin bu 
bilimsel değerdeki açıklamalarını dikkate aldık. Sa-
yın uzmanımızın da söylediği gibi karnımızdan nefes 
almamak, biz erkekleri bir takım sapkın düşünce ve 
davranışlara yöneltebilir. ‘Ben erkeğim!’ diyen her-
kesin karnından nefes almayı öğrenmesi ve böyle-
ce kendi erkeklik gücünü fark etmesi gerekiyor. Yok-
sa bir takım yanlış eğilimler açığa çıkabiliyor” dedi. 
Eryaman’ın bir bölgesinin önümüzdeki günlerde ve-
rilecek nefes eğitimleri için yeniden düzenleneceği, 
eğitimlere daha çok erkeğin katılımı için belediyenin 
muhtarlarla beraber çalışacağı ve her eve bir davet 
yollanacağı da kulağımıza gelen haberler arasında…
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MASAL, GERÇEK İÇİNDE!  

Saniye, bir masala inandı. Fakir kızların bir gün 
prenses olacağı bir masala değil ama! O, kurtların 
kadınları yediği masallara inandı. Bir kurdun, yediği 
bir kadından geriye bırakacağı her şeyi ince ince dü-
şündü önce: Kan izleri, bir tutam kadın saçı, eşarp, 
yırtık bir elbise ve tek bir kadın ayakkabısı… Prens-
lerin geldiği, eziyet gören kadınları atlarının terki-
sine atıp hızla mutlu bir geleceğe doğru dörtnala 
koştukları masallara olan inancını çoktan yitirmişti 
besbelli… Yoksa niye aşındırmıştı babasının, anne-
sinin evinin kapısını, hem de kaç kere?   Ama belki 
de hiç inanmamıştı zaten bu masallara! Kimbilir… 

Çocukken en çok korktuğu şeydi belki kurtlar… 
Onların çok uzaktan gelen sesleriyle irkilir; kurt-
lar tarafından kaçırılan kadınların hikâyelerini din-
lediği ninesine inanırdı. Kurtlar tarafından kaçırıl-
mak, hep en büyük korkusuydu belki de! Ama ne-
reden bilebilir ki insan; ileride bir zamanda beraber 
yaşayacağı bir adama tercih edebileceğini bir kur-
dun midesini? Bilemez ki; bilemez! 

Sonra herkes korkar da uzak durur zannetti ‘kötü bir 
kurdun masalı’ndan! Ama öyle olmadı işte! Aslında 
‘baş kötü adam’ inandı masala; ah keşke, gitmeseydi 
jandarmaya, polise! Suç mahalli inceleme ekiplerinin 
elinde teknik imkânlar mevcuttu; kimse inandırama-
dı onları geride kalanın insan kanı olduğuna… Sonra 
erkek veledin teki, evin tandırında saklanan bir kadı-
nın yerini kimseye söylememesi gerektiğini anlatan 
bir masal dinlememişti hiç! Koşa koşa gidip yetiştir-
di büyüklerine bu acayip durumu: “Saniye Abla yaşı-
yor! Onu babasının evinin önünde gördüm!” 

DERSİM GÖKKUŞAĞI KADIN FIRINI 
İŞÇİLERİ FIRINLARINI GERİ İSTİYOR!

Dersim’de 2008 yılında Dersim [Tunceli] Belediye-
si’nin çağrısıyla açılan Gökkuşağı Kadın Fırını, ka-
dınların ekonomiye katkılarını daha görünür kılma 
ve kadınların üretim ve denetim sürecinin bütünü-
ne sahip olduğu bir mekân yaratma iddiasıyla ku-
rulmuş. Fakat şimdi kadınların fırını kapalı! Kurul-
duğu günden bugüne, kadınların kentte çalışıp üre-
tebildikleri tek mekân olma özelliği gösteren fırının 
kapatılma nedenini belediye, kadınların ekmeğin 
yapılması konusunda beceriksiz olması, fırının pi-
yasaya tutunamaması ve zarar etmesi olarak açıklı-
yor. Kadınlar basına ve halka duyurulan bildirilerin-
de, fırının zarar ettiği iddiasını “… orası zarar etmiş-
se ve artık çalışamaz hale gelmişse bu durumu orta-
ya çıkaran anlayış sorgulanmalı ve eksiklikler gide-
rilmeliydi, bizler işçiydik bugün de büyük bir onurla 
söylüyoruz ki işçiliğimizden en küçük bir zarar ver-
medik ve bu durumun sorumlusu bizler değiliz ama 
faturayı biz ödüyoruz” diyerek reddediyorlar. Ka-
dınlar belediye ile yaptıkları görüşmelerde, beledi-
yenin kayıtsız davrandığını ve kararından dönmeye-
ceğini kendilerine ifade ettiğini de belirtiyorlar.

Fırından çıkartılan kadın işçiler bütün bu süreç bo-
yunca boş durmamış; işlerini geri alabilmek ve ka-
zanılmış haklarını koruyabilmek için işyeri işga-
li ve yol kapatma eylemleri gerçekleştirmişler. Bu-
nun yanı sıra, Dersim halkının desteği alabilmek 
için imza kampanyası da başlatmışlar. Kadınlar, 
Dersim’de hakim olan siyasi ve sendikal yapılan-
maların bu direnişe karşı net bir tavır takınmadık-
larından ve bu direnişi belediyeyi koruma güdüsü-
ne dayanan çeşitli saiklerle göz ardı ettiklerinden şi-
kayet ediyorlar. Belediye fırınında işten çıkartılan 

kadınlar bugün itibariyle [19 Şubat 2012] belediye-
nin önünde gerçekleştirdikleri oturma eylemlerinin 
72. Gününü bitiriyorlar ve işlerine geri dönene ka-
dar da direnişlerine devam edeceklerini belirtiyor-
lar. Belediye Fırınında İşten Çıkartılan Kadınlar im-
zasıyla yayınladıkları bildirilerinde şöyle sesleniyor-
lar: “Bugün biz kararımız vermişiz işimize geri dö-
nene kadar direneceğiz, Dersim halkını da, sivil top-
lum örgütlerini de, sendikaları da, kendine Devrim-
ci Demokratım diyen kurumları da yanımızda gör-
mek istiyoruz. Herkes kararını vermelidir ve bizim 
ekmeğimizin yanında bizlerle olmalıdır…” 
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Defalarca babasının evine sığınmak istediğini, ama 
evlendiği adam amcasının oğlu diye eve kabul edil-
mediğini, on beş yıldır şiddet gördüğünü, dayana-
madığını, üç aydır kaçma planı yaptığını, kestiği bir 
tavuğun kanını, saçından bir tutamı, başörtüsünü, 
elbisesinden bir parçayı ve ayakkabılarından biri-
ni evinin önüne bıraktığını, sonra yola çıkıp araba 
beklediğini, hangi araba gelirse gelsin binmeye ve 
kaçmaya kararlı olduğunu, yoldan hiç araba geçme-
yince annesine sığındığını, ama ondan önce aç bii-
laç anne evindeki ekmek tandırında ve ot yığınları 
arasında saklandığını… anlattı Saniye, anlattı: “Ko-
cam, beni sürekli dövüyordu. Bir süredir eve geç ge-
liyordu. Nerede olduğunu sorduğum zaman dövü-
yordu. Kurtulmak için üç aydır plan yapıyordum. 
Kaçıp, ‘kurtlar saldırdı’ görüntüsü vermek istedim. 
Çamaşır toplamak bahanesiyle kapıya çıktım. Evin 
önüne eşarbımı, saçımdan bir tutam bıraktım. Elbi-
semi yırtıp bıraktım. Daha önce kestiğimiz tavuk-
ların kanını bazı yerlere sürdüm. Ölmek pahasına 
da olsa o eve dönmeyecektim. Yoldan geçen bir araç 
olsa ona binip, kaçacaktım. Ancak araba geçmeyin-
ce babamın evine gidip, tandır bölümünde saklan-
dım. Annem ve kardeşlerim beni gördü. Babamın 
haberi yoktu. Bir süre tandırda saklandım. Evde ba-
bam olmadığı zaman eve giriyordum. Olayın bu bo-
yuta geleceğini düşünmedim. Artık o eve dönmek 
istemiyorum”.

Saniye o kadar ‘şanssız’dı ki; masallardaki o büyük kö-
tülükler bile bulmadı onu! Ne o ‘kötü’ yabancı adam-
lar, ne de karanlıkta tüm kötücüllüğüyle yol alan ve 
bir kurban arayan arabalar… Şimdi sığınma evinde; 
dönmeyecek artık o eve! Geride bıraktığı o tek ayak-
kabıyı giymeyecek bir daha; giydiremeyecekler! 

Kaynak: Hümeyra PARDELİ- ELEŞKİRT -
DHA/10 Ocak 2012

YENİ BİR KADIN DERGİSİ ÇIKIYOR…

Kadın Yazarlar Derneği, uzun süredir düşlediği 
kadın dergisini yayınlamaya hazırlanıyor. Dergi-
nin ismi “F” olacak! 3 ayda bir yayınlanacak dergi-
de dosya yazıları, dünya ve Türkiye kadın hareketi-
ne ilham veren kadınların hayatları, kitap tanıtımla-
rı, sinema, tiyatro ve gezi yazıları, kadın gündemi-
ne dair haberler, öyküler, şiirler, denemeler, karika-
türler… yer alacak. Derneğin üyelerinden yazar Se-

vim Korkmaz Dinç, “F”nin amacını şöyle anlatıyor: 
“Feminist teori ve diğer teoriler arasındaki ilişkile-
ri ve bu ilişkilerin kadın hareketine ve kadın yaşam-
larına etkilerini sorgulamak; bu alanlarda özgün fe-
minist eleştiriye yer açmak… kadının toplumsal ya-
şamda varoluş biçimlerini sorgulamak, görünür kıl-
mak… ‘Edebiyat ve sanatta yeni bir kadın dili yara-
tılabilir mi?’ sorusuna yanıt aramak”.

“F”, “cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı yapma-
yan, nefret söylemi içermeyen, ırkçılığı ve militariz-
mi destekler bir dil kullanmayan kalemlere açık” bir 
dergi; yazılarınızı bekliyor…

Biz de bir an önce “F”nin yola çıkmasını… 
Yolunuz açık olsun!

BAKİ KOŞAR NEFRET SUÇLARIYLA 
MÜCADELE HAFTASI’NDA, FEMİNİST 
BULUŞMA

İzmir Siyah Pembe Üçgen içindeki feminist kadın-
lar, özerk bir yapılanmaya giderek “Siyah Üçgen” 
adını aldılar ve bu yıl, tacizi gündemlerine aldılar. 
25 Şubat günü yapılan Feminist Buluşmada evde, 
iş yerinde ve sokaktaki tacizin kadınlar arasındaki 
farklılıkları kesen bir gerçeklik olduğunun altı çizil-
di. Farklı cinsel yönelime sahip olan kadınlar için 
tacizin farklı boyutlar ve biçimler aldığı üzerinde 
duruldu. Bu buluşma, feminist örgütlerle lgbt örgüt-
lerin ortak bir dil oluşturmasını da hedefliyordu. Bu 
amaçla biraraya gelen Amargi İzmir, Bağımsız Ka-
dın İnisiyatifi, Siyah Üçgen ve SFK İzmir, bundan 
sonra da ortak çalışmalar yapacak.
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GEÇ KALDIK 
KUSURA 
BAKMAYIN… 
MERHABA
Adile Gürbüz

Batman’da 90’lı yıllarda insan hakları ihlallerinin 
özellikle yaşam hakkı ihlali olarak yoğunlaşması, ka-
dın haklarının kimsesiz kalmasına neden olmuş. Fa-
ili meçhullerin gölgesinde süren yaşamlarda, kadın 
gölgede bile yer alamamış. Sonraki yıllarda şehrin 
‘normalleşmesi’ ile birlikte diğer insan hakları ih-
lalleriyle de ilgilenilmeye başlanmış. Kadınlar için 
atılan ilk adımın ‘kadın intiharları’ ile ilgili oldu-
ğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kimi stk’ların 
ve Baromuz Kadın Hakları Komisyonu’nun hazır-
ladıkları raporlarla, intiharların ardındaki aile içi 
şiddet, cinsel istismar, tehdit gibi hukuki vakaların 
yanı sıra faili meçhullerin, kimlik sorunlarının, göç-
lerin, modernite ile ailenin çatışmasının kadına yük-
lediği olumsuz yükler de ortaya çıkarılmış. Bu ra-
porların ardından ilde bir süre özel çalışmalar yürü-
tülmüş olsa da daha sonrasında bu çalışmalara de-
vam edilmemiş. Ve aradan geçen onca yıla rağmen 
Batman’da hala kadınların sosyal hayatta, iş yaşa-
mında, kültürel alanda kendini gösterebileceği etkin 
bir mecra yok.  Son yıllarda ülkede stk’ların güçlen-

mesine paralel Batman’da da sivil toplum örgütle-
ri güçlendi, çeşitlilik göstermeye başladı. Batman’da 
kurulan az sayıdaki kadın dernek ve vakıfları da ka-
dın istihdamı, eğitimi ile ilgilenerek önemli bir mis-
yonu yerine getiriyorlar.

Batman’da kadın odaklı sivil toplum kuruluşları-
nın faaliyetleri artarken, Baromuza bağlı kadın avu-
kat sayısının yıldan yıla artması ile bizim sesimiz de 
daha gür çıkmaya başladı. 2010 Ekim ayı Baro se-
çimlerinde başta kadın avukatların desteğiyle yö-
netim kuruluna seçildim. Taleplerimiz sonucunda, 
Baro başkanımızın da desteği ile bir kadın sekreter 
alınması sağlandı. Yine Kadın Hakları Komisyonu-
muzun karar ve talepleri ile adli yardım başvurula-
rında 4320 SK kanun başvurularının kabulü ile il-
gili avukatların bilgilendirilmesi; kadın başvurucu-
lardan fakirlik ve ikametgâh dışında evrak alınma-
ması sağlandı. Baro yönetimine ve alınan kararla-
ra etkin bir şekilde katılmaya başlamadan önce, ko-
misyon olarak çalışmalarımıza eğitim seminerleri ile 
başladık. ÇATOM, Halk Eğitim Müdürlüklerinde 
verdiğimiz kadın hakları seminerleri, gelen talepler 
sonucunda kız kuran kurslarına, tekstil atölyelerine,  
liselere, belediye gençlik evlerine, kadın konukevi-
ne kadar yaygınlaştı. Ardından şiddet ve cinsel istis-
mar mağduru kadınlara hukuki destek vermeye baş-
ladık. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın çalışkanlığı 
ve duyarlılığı sayesinde farklı çalışma yolları da üst-
lendik. Batman’ın boşanma, 4320 sayılı kanunu kul-
lanma, intihar ve aile içi şiddet haritasını çıkarttık. 
Nasıl daha etkin çalışırız diye düşünürken, yolumuz 
İHOP’a çıktı. Komisyonumuzu geliştirmek, etkin ve 
görünür kılmak istiyoruz deyince öyle çok sevindi-
ler ve yardımcı oldular ki bize. Hemen bir yıllık eği-
tim programlaması yapıldı. Geçen ay aldığımız top-
lumsal cinsiyet ayrımcılığı konulu ilk eğitimimiz ol-
dukça verimli geçti.  Böylece AMARGİ ile de İHOP 
sayesinde tanıştık. Okuyarak, araştırarak, sohbet-
ler ederek her hafta yaptığımız toplantılarda istek ve 
umutla hedefler belirleyip, çalışmalar yapıyoruz.

Batman için yapılacak o kadar çok şey var ki… Za-
manla pek çok zorluğu aşabileceğimize inanıyor ve 
bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ça-
lışıyoruz. Umutsuzluğa düştüğümüz zamanlarda ka-
dın hakları için verilen mücadeleleri anımsayarak 
yola devam ediyoruz. Bebek adımları ile ilerlediği-
miz bu yolda siz AMARGİ okuyucularının da bize 
eşlik etmenizi umut ediyoruz. 
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DİZİLERİN 
İYİSİ DE VAR
Didem Türe

Televizyondan nefret ediyorum. Cultivation theory 
(şekillendirme teorisi) buyuruyor ki: Televizyon sos-
yal gerçeklik kavramını şekillendiren en önemli et-
kendir (George Gerbner, 1969). Yani der ki sosyal 
algın televizyonda gördüğün neyse odur. Sonunda, 
sebebini tecrübe etmediğin halde korkman, nefret 
etmen ya da sevmen gereken şeyleri beynine işlemiş 
olur. Televizyon korkunçtur, zararlıdır ve gereği yok-
tur. Orada burda seks yazıyormuş zaten. Seks (sübli-
minal mesaj var dikkat, seviştirir). Televizyon diyor-
duk, atın gitsin. 

Tüm biçilmiş rolleri ve algıları defalarca pekiştiren 
televizyon dizileri, reklamlar ve haberlerden usandı-
ğımız bir anda keşfetmenin heyecanından mıdır ne-
dir Leyla ile Mecnun kısa zamanda oldukça büyük 
bir genç izleyici kitlesi oluşturdu. Öyle ki Milliyet 
gazetesinin yaptığı ankette yılın en iyi dizisi seçilir-
ken IMDB‘deki sıralaması 5! 

Diziden kısaca bahsedecek olursak Mecnun (Ali 
Atay), Leyla’yı (Ezgi Asaroğlu) seviyor (!). Arda (Us-
han Çakır) da Leyla’yı seviyor. Leyla ve Arda sette ya-
şanan talihsiz olaylar neticesinde diziden ayrılınca ye-
rine Şirin (Müge Boz) ve Sedef (Zeynep Çamcı) ka-

Öncelikle belirtmeden edemeyeceğim, bu söy-
leşiyi kağıda dökmek benim için ızdırap veri-
ciydi. Güzel göründüğüm ve havalı bir şekilde 
dans ettiğimi sandığım bir düğünün görüntü-
lerinde  “aslında nasıl göründüğü” haliyle yüz-
leşmeye benziyordu. Demek ki dedim, demek 
ki ben yazayım diye karar verdiysem bir bildi-
ğim varmış. Konuşamıyormuşum ben çünkü. 
75 saniyelik virgülsüz noktasız cümle mi olur 
insaf et be kadın, dedim kendime. Düşünce-
ler ağzınla bu kadar mı senkronsuz gelir. Ney-
se, diyeceğim o ki ne dediğimi anlamak baya 
zor oldu.



86

rakterleri gelir. Bu karakterler Mecnun’a aşık olurlar. 
Mecnun’un babası İskender (Ahmet Mümtaz Tay-
lan) ve annesi Pakize’dir (Asuman Dabak). Lakin, 
Pakize’de İskender’i terkedip gider. Erdal Bakkal ve 
onun gotik görünümüyle sıradışı olan karısı Nurten 
evliliği yürüyen yegâne çifttir dizide. Yavuz (Osman 
Sonant) ve İsmail (Serkan Keskin)ise Mecnun’un ma-
halleden arkadaşlarıdır. Kısaca Leyla ile Mecnun hika-
yesi temel alınarak oluşturulmuş dizide absürt kome-
di, bilim kurgu ve durum komedisi öğeleri hakimdir. 

Burak Aksak, Leyla ile Mecnun’un genç senaristidir. 
Aşağıda kendisiyle Leyla ile Mecnun dizisinin kadın 
karakterleri üzerine yaptığım eğlenceli söyleşi yer al-
maktadır (Pazar günleri röportajlarıyla sansasyon-
dan dedikoduya koşan çok çılgın gazeteciler gibi gi-
riş yaptım.)

Kadın karakterler üzerinden tek tek bir şey-
ler söylesek önce. Mesela Nurten’in fiziksel ola-
rak çok karikatürize olması ama Erdal’a nazaran 
daha bilinçli hareket etmesi…
Tüm karakterler için aslında matematiksel olarak bi-
şey düşünmedim. Erdal’ı böyle bir tip yapalım karı-
sı da anca böyle olursa onu kontrol edebilir, diye dü-
şünmemiştim. Esasında biraz da Nurtenin o gotik 
havası Onur abinin (Onur Ünlü) kattığı bi’şey. İlk 
bölüm karakter çok normaldi. Nalan Kuruçim oy-
nuyor o karakteri. Onur abi onun oyununu gördük-
ten sonra biraz Tim Burton havası kattı. Açıkçası za-
man ilerledikçe, oyunculuklar görüldükçe gelişti. 
Oyuncunun kattığı şeyler de çok önemli. Nurten’de 
hala bir gizem var aslında.

Nurten’in Almanya’daki akrabaları tam ola-
rak kafamızda şekillendirilmiş “Almanya’da ya-
şan Türkler”in karbon kopyasıyken, Nurten ve 
Almanya’dan gelen yeğeni çok farklı.
Evet, bir düğün için geliyorlardı ve görüyorduk ki o 
ailenin tüm kadınları Nurten gibi. O ailenin kadın-
ları öyleymiş meğersem! Biraz karikatür tadında bir 
şeyler yapmaya çalıştık.

Arda’nın Mecnun’a, Leyla’ya aldığı yüzüğü gös-
terdiği an karakterlerin cinsel kimliklerinde ge-
çişler oldu (Arda ve Mecnun bu sahnede flörtleşi-
yordu.). Kimi zaman da Mecnun’da aşırı maskü-
len tepkiler görebiliyoruz. Karakterlerin kimlik-
leri arasındaki bu geçişi absürtlüğün parçası ola-
rak mı kullanıyorsun ?

Leyla, güzel olmak zorunda mı, 
tabii ki de değil. Mecnun için 
gerekmez. Leyla ile Mecnun’daki 
temel mesele farklı. Mesela, 
Afrodit güzellik tanrıçasıdır 
ve onun ölçüleri bile bellidir 
neredeyse. Bizdeki Leyla ise 
öyle değildir. Leyla’nın bir şekli 
yoktur, bilmeyiz onun yüzünü. 
Herkes için “Leyla” sevdiği 
kadındır…



  87

Evet. Yani esasında biz uzay bölümüne kadar Ley-
la ile Mecnun’nu fiziksel anlamda hiç yakınlaştırma-
dık. Sürekli Leyla’yı öpmek istiyor ama sonrasında 
çocuklaşıyor onun yanında. Aslında cinsel kimliğin-
den arınıyor diyebiliriz ona.

Ben onu dizinin muhafazakâr yanına yormuştum. 
Tüm ramazan boyunca oruç tutmuş bir Mecnun 
var sonuçta. 
Söylenen şeylerden biri bu aslında. TRT çekincesi 
olarak yorumlanıyor. Başka bir kanalda da yapsay-
dım farklı olmazdı. Bizim karakterlere o çocuksu ta-
vır lazım. Mesela sinema filmi de yapsam –kafamda 
bir sinema filmi projesi var- aynı şeyi düşünüyorum: 
Çocuk bunların hepsi. Bir taraftan “çocuk kafası” 
durumu var karakterlerin. Arda’yı yazdığım zaman-
larda hep şunu düşünüyordum: Bir kız arkadaşınız 
olur ve onun bir eski sevgilisi vardır. O adam da psi-
kopat çıkar ve dadanır bir süre sonra. Kızın peşini bı-
rakmaz, sorun olur falan… Bunu yaşamış biri olarak 
öyle bir eski sevgili hayal ettim ki Mecnun Leyla’ya 
gül verdiğinde “ay ne şeker” diyebilecek bir eski sev-
gili. Aslında çok olağandışı Arda’nın yaptıkları. 

Eski röportajlarından birinde arada Leyla olmasa 
Arda ile Mecnun’un çok iyi arkadaş olabilecekle-
rini söylemiştin.

Kesinlikle! Çok aynı kafadalar. Aralarında sosyo-
kültürel olarak fark olsa da çok iyi anlaşıyorlar. Ba-
zen kaptırıyorlardı ve durumu sonradan idrak edi-
yorlardı. Geçenlerde bir haber okudum çok entere-
san geldi bana. 17 yaşlarında iki çocuk aynı kızı se-
viyorlar ve beraber intihar etmişler. Aynı kızı sevip 
aynı kız için intihar eden iki adam…

Kendi tecrübelerinden yola çıktığın için kaçırdı-
ğın olabilir; fakat kadının da psikopatça seveni, 
aşkı uğruna kendini öldüreni var. Bu seni eleştir-
dikleri şey zaten, kadınların dizide bu kadar geri 
planda kalması. Bunun sebebi kişisel tecrübele-
rinden yola çıktığın için “erkek dünyası”na ha-
kim olman mı; yoksa çok derinlere inemeyeceği-
ni düşünmen mi?
“Leyla ile Mecnun” ama ben o mahallede Mecnun’un 
hikâyesini anlatacaktım ve Leyla’nın peşinden koş-
masıydı tüm hikaye. O eleştirilere, evet, başta şaşır-
madım. Ön planda değillerdi ve kadın karakterimiz 
azdı. Aslında bu oyuncuların programlarının uyuş-
mazlığı ve ayrılan kadın oyuncularla ilgiliydi. Dizi bir 
anda erkek dizisi oldu. Şu anda Sedef, Şirin geldi ve 
giderek kadın karakter sayısı artıyor. Onlara bir şeyler 
yazarken eğleniyorum. Fakat öbür tarafa daha haki-
mim. Bir adamın bir kadının peşinden koşması  du-
rumunu biliyorum ve haliyle onu yazmak istiyorum. 
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Şirin ile Sedef ’in gelmesi dedin de… Sedef ’in 
bu maskülen tavırları, “erkeklerle iyi anlaşan ka-
dın” olması dahası Sedef ’in Mecnun’dan hoşlan-
ması, ama Mecnun’un ona ilgisinin olmaması… 
tüm bunları birleştirince “kankalık mertebesine” 
mahkum kalacak bir karakter yaratılıyor sanki. 
Doğru aslında. Ben şimdi 3-4 bölüm önden gidiyo-
rum ve evet Mecnun’la aralarında kanka tavırları var. 
Ama bu Mecnun’la Şirin ilişkisinde de var.

Ama Şirin daha naif bi’ karakter, daha feminen…
O da aslında Leyla’dan farklı bir karakter hatta 
Leyla’ya göre daha baskın bir karakter Şirin. Sedef ’in 
erkeksi tavırları var; ama Şirin de öyle. Sevdiği za-
man belli edebilecek kadınlar gibi gelmiyorlar bana. 

Leyla da Şirin de güzel kadınlar. Kafamızda yara-
tılmış “güzel kadında olması gerekenler” imajını 
dolduran kadınlar en azından. Sedef  ise bu imaj-
dan daha farklı. İzleyiciyi aradaki ilişkinin “ilk 
görüşte aşk” olduğuna inandırmak için kadınlar 
güzel mi olmalı?
Aslında dizideki tüm kadınlar çok güzel. Leyla, gü-
zel olmak zorunda mı, tabii ki de değil. Mecnun için 
gerekmez. Leyla ile Mecnun’daki temel mesele farklı. 
Mesela, Afrodit güzellik tanrıçasıdır ve onun ölçüle-
ri bile bellidir neredeyse. Bizdeki Leyla ise öyle de-
ğildir. Leyla’nın bir şekli yoktur, bilmeyiz onun yü-
zünü. Herkes için “Leyla” sevdiği kadındır… Aslın-
da bir de televizyon gerçeği var. Televizyonda hep 
güzel kadınlar var. Şu anda düşününce bugüne ka-
dar izlediğim dizileri… Evet aşık olunan kadınlar 
hep güzeldir. Ekran sanırım güzel olanı kabul edi-
yor. Sedef (Zeynep Çamcı) ve Şirin (Müge Boz) seç-
meler için geldiklerinde en iyi yapan onlardı. Tek bir 
karakter verdik onu oynadılar ve ikisi de aradığımız 
kişilerdi. Mesela Sedef ’e bi’şey yazarken Zeynep’in 
çok zorlanacağını düşünmüyorum; çünkü Zeynep 
gerçekten öyle bir kadın. Normal hali tavrı o. Müge 
de mesela Şirin gibidir. 

Kafamızda sterotipler var ve onları uyguluyoruz 
aslında…
Evet aslında…

Şirin’in abisi çok enteresan bir karakter. Ondan 
da bahsetmek istiyorum geleneksel baskıcı abi 
tavrının yanısıra dar taytlar giymesi, dansçı ol-
ması… Enteresan bir kombin olmuş. Hoşuma 
gitti bu karakter aslında. 

Evet. Şirinin abisi modern dans eğitimi veren bir 
adamken iş abiliğe gelince toplumun ona yükledi-
ği abi rolünü üstleniyor aslında. O abi, Hulk olu-
yor sinirlenince!

Erkek karakterler yaralarını ruhani boyutta ya-
şarken, kadınlar genelde peşinden koşulan, daha 
pasif, yaralanmayan, yaralı olsa da fiziksel olarak 
izi olanlar… Kadın yaralanmaz mı? Erkeğin duy-
gusal dünyası sanki daha ağırlıkta dizide. 
Sedef ’le Şirin yeni katıldı için onların hikayelerin-
de zamanla yeni şeyler keşfedicez. Belki de Mecnun 
tarafından yaralanacaklar onu bilemeyiz. Erkek ka-
rakterlerin acılarını senaryolaştırırken aynı şeyleri 
tecrübe ettiğimizden daha rahat oluyor. İşin açıkça-
sı kadın karakterleri yazarken biraz daha zorlanırım. 
Onun için daha çok çaba sarfetmem gerekiyor; bu 
aslında dizi için kısıtlı zamanda senaryoyu yazmam-
dan kaynaklanıyor.  İsmail’in acıları, Mecnun’un 
acıları çok gerçek; çünkü öyle yaşanıyor. İş kadına 
gelince, öyle midir böyle midir, diye muallakta kal-
dığımız bir an oluyor. 

Bu kadar mı farklı olduğunu düşünüyorsun tec-
rübelerin? “Kadın dünyası” diye izole edilmiş 
bambaşka bir yer mi var gözünde? Tamamen ken-
dinden bağımsız bir yer olarak bahsediyorsun o 
dünyadan.
Dediğim gibi emin olamıyorsun. İlişkilerimde de o 
vardır.İlişki bittikten sonra karşı tarafın ne kadar acı 
çektiğini bilmem mesela. Ben kendi çektiğim acıy-
la ilgilendiğim için de olabilir onu bilmiyorum. Ne 
kadar üzülmüştür, ne yapar, fikir yürütemem; bil-
mek de istemem aslında. Mesela, Yavuz’la İsmail, 
Mecnun’u nasıl teselli edecek, aralarında geçecek di-
yalog nasıl olacak, bilirim. Kadınlar için bunu yap-
mak istersem oturup diyalog çalışmam gerekir. As-
lında biraz da kolaycılığa kaçıyorum senaryoda.

Dizideki kadınların erkek arkadaşları yok? Baba-
ları, kocaları, abileri ya da sevgilileri. Zeynep var-
ken onun çocukluk arkadaşı bile Zeynep’e aşıktı. 
Sanki kadın karakterler erkekler onlara aşık ol-
sun diye varlar gibi.
O aslında mahallenin duygusu, karakterlerin çocuk-
suluğuyla ilgili. Onur abiyle (Onur Ünlü) de konu-
şuyoruz ilk dediği şey oydu, çocuk gibi hareket edi-
yorlar. Çocuklar kızın yanında birini görür ve “sev-
gilin mi” bu derler ya! Ben de aslında öyle bir mahal-
lede büyüdüm, onu kullanıyorum. 



Bozkurt Nuhoğlu’nun açıklamalarından sonra suç 
duyurusunda bulunacağınızı açıkladınız. Suç teş-
kil eden ne vardı?
Kemal: Bülent Ersoy hangi açıklamayı yapıyorsa 
yapmış, üzerine öyle bir açıklama geliyor ki, Bülent 
Ersoy’un söyledikleri ile alakalı değil, tamamıyla Bü-
lent Ersoy’un kendi varlığıyla ilgili açıklamalar. “De-
niz 68 kuşağının kahramanıdır, karakteri düşük insan-
larla hiçbir suretle ve hiçbir mekânda beraber olma-
mıştır.” Translar karakteri düşük insanlar yani. Ayrıca 
“Deniz bu tür insanları gittiği yerlere asla gitmez, bu 
insanlardan nefret ederdi” demiş. Deniz Gezmiş’in bu 
konuda ne düşündüğünü hiç kimse bilmiyor. “Bu ka-
dın kılığındaki erkeğe, erkek kılığındaki kadına lanet 
olsun” diyerek lanet okumuş, üzerine bir de “Deniz’in 
arkadaşları onu cezalandırır” demiş. Hem hedef gös-
terme var, hem aşağılama var, hem Deniz gibi bir fi-
gürü kullanarak ona hayran olan insanları mobilize 
etmeye çalışmak var. Sadece Bülent Ersoy’un kişiliği-
ne değil, “bu tür insanlar” diyerek bütün transları he-
def göstermek var. Bir de bu kadın kılığı-erkek kılığı 
söylemi aslında Nuhoğlu’nun bu konudaki cahilliği-
ni açık ediyor. Bülent Ersoy’un bir trans kadın oldu-
ğunu dünya alem biliyor, ama Nuhoğlu trans kadının 
ne olduğunu ne şekilde geçiş yapıldığını bilmiyor. Bu 
noktada da polisin dilini kullanıyor. Polis, birkaç sene 
önce İstiklal’de “kadın kılığındaki erkeksiniz siz” diye-
rek insanları toplayıp para cezası kesiyordu.
Sinem: Ben yedim mesela böyle bir ceza. Kimliğin er-
kek ama kadın kılığındasın diye.

Kimseden ses çıkmazken, destek LGBT kesimden 
geldi. Peki bunlar olurken Bülent Ersoy sizinle ile-
tişime geçti mi hiç?
Sinem: Hayır, o değil ama bazı trans arkadaşlarımız, 
gazetelerde Nuhoğlu’nun özrü çıkınca derneği ara-
yıp Bülent Ersoy’un arayıp aramadığını sordu. Bizim 
böyle bir beklentimiz olmamıştı zaten.
Kemal: Nuhoğlu’nun söyledikleri bir özürle geçişti-
rilebilecek gibi değil, ama yine de sağlam bir duruşu 
var. En azından ulaşıyor, iletişim kuruyor, yani kaç-
mıyor, “aman bunlar da marjinal bir kesim, kim din-
ler ki bunları” demiyor. Motivasyonu tam olarak ney-
di bilmiyoruz ama iletişime geçti en azından. Der-
nek olarak tanımadığımız, tanınmayan bireyler için 
de aynı şekilde davranıyoruz ve bu meseledeki karşı 
çıkışımız trans kimlik üzerindendi, yani Pembe Ha-
yat Derneği olarak Bülent Ersoy’un iletişim kurması 
beklentisinde değildik. Ama ben garipsiyorum biraz 
durumu, trans kimliği üzerinden tartışmaya giren ve 

GÖKYÜZÜNDE 
YALNIZ GEZEN 
YILDIZLAR
Tennur Baş

Bülent Ersoy, Deniz Gezmiş’e gazoz karşılığın-
da şarkı söylediğini beyan ettiğinde gözümün 
önünde beliren sahne pek huzurluydu. Musiki, 
devrim, gazoz, birlikte güzel duruyorlar gibi gel-
mişti. Oysa ‘söz hakkı’ doğurur bir durummuş ki 
Deniz’in arkadaşlarından Bozkurt Nuhoğlu yap-
tığı açıklamada anlatılan hikâyeyi, laf arasında da 
Bülent Ersoy’un cinsiyet kimliğini reddetti, so-
nunu da bir tehditle bağladı. Her gün ayrımcılık 
kaynaklı birçok nefret suçu işlenen bu topraklar-
da, benzer bir dili muhalif mücadele tarihimi-
zin önemli figürlerinden duymak endişe ve mo-
ral bozukluğu yaratmakla kalmaz, umuda dair 
ne varsa uzayın bilinmedik köşesine doğru savu-
rur derken, Nuhoğlu, ayrımcılığa işaret ederek 
olaya müdahil olan Pembe Hayat LGBTT Da-
yanışma Derneği’ne Bülent Ersoy ve bütün trans 
bireylerden özür dileyen mektubunu gönderdi. 
Biz de Pembe Hayat’tan Kemal Ördek ve Sinem 
Kuzucan’a ne olup bittiğini, Bülent Ersoy’u, 
trans mücadelesini sorduk. Bol gullümlü ve ga-
zozlu söyleşilerin yapıldığı günlerin hayaliyle…
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hem ondan hem de trans camiasından özür dilenme-
sini sağlayan birileri var ortalıkta ve iletişime girmi-
yor. Kendi trans kimliğini sahiplenmesi noktasında 
garip geliyor. Bülent Ersoy, televizyonda her zaman 
dile getirir, benim üne şana mı ihtiyacım var, Türki-
ye sınırları içinde beni herkes tanır diye. Evet herkes 
seni tanır, ama o herkes seni en kötü zamanında da 
yalnız bırakır. Bu politik olup olmamakla ilgili bir 
mesele. Biz politik olduğumuz için, trans kimliğin 
politik bir mesele olarak sahiplenilmesi gerektiğini 
düşündüğümüz için buna tepki gösteriyoruz. Ama 
Bülent Ersoy bizzat o aşağılanmayı, hakareti, sanat 
camiası ya da politik arenada yaşasa dahi buna ses 
çıkarmıyor, politik kimlik olarak bunu düşünmü-
yor. Kendi çevresindeki insanlar barlara gidip do-
ğum günlerini translarla ve eşcinsel sanatçılarla kut-
luyorlar, ama bu süreçte hiçbir açıklama yapmadılar. 
Çünkü korkuyorlar. Hep konuşulur çok fazla eşcin-
sel ve trans sanatçı var diye, ama hiçbiri açık olarak 
bunu ifade etmiyor. Hiçbiri ne kendi kimliklerini ne 
de bir arka sokakta yaşayan eşcinsel ve transların so-
runlarını pek fazla düşünmüyorlar.

Trans olmak, anlattığınız basit bir hikâyenin sor-
gulanmasına ve gerçek olmadığının iddia edilme-
sine sebep olabilir mi? Yani hayat bu, karşılaşma-
larla ilerler, iki insan bir yerde bir şekilde karşı-
laşmış olabilir. Birinin anlattığı bir karşılaşma 
anısını, üçüncü biri reddedebiliyor. Ama anı be-
nim, sen bunu reddedemezsin ki...
Sinem: Basında yaş ve yaşadıkları yere dayana-
rak karşılaşma ihtimali olduğunu yazdı birkaç ya-
zar. Ama Nuhoğlu’nun, “Bülent Ersoy yalan söylü-
yor, Deniz Gezmiş ile sürekli beraberdik hiç karşı-
laşmadılar” demesi başka bir şey, bu tür insanlar-
la oturup kalkmazdı demek ayrı bir şey. Yani söy-
lediğinin Bülent Ersoy’un açıklamasıyla hiç alakası 
yok. Trans kadınlar, sevgilileri, eşleri ile dört duvar 
arasında yaşıyorlar. On-yirmi yıllık eşleri, elini tu-
tup da bakkala çıkmıyor, birisi görecek etraftan diye. 
Bu durum, Nuhoğlu’nun söylediğiyle birebir örtü-
şüyor. Nuhoğlu da bir transla görüşebilir, oturabi-
lir, ama dışarıda ben o tür insanların yanına gitmem 
der. Hep böyle. Transların seks işçiliği yaptıkların-
daki müşterileri de öyle, gece gizli gizli gelir sana 
gül verirler, gündüz dışarıda gördüğü zaman küfür 
ederler, ilk laf atan onlardır.
Kemal: “Deniz böyle insanlarla görüşmezdi, Deniz’in 
gece hayatı yoktu, Deniz içmezdi” gibi açıklamala-
rı duyunca diyorsun ki Deniz gazinoya gitse ne olur 

ki! Oldu diyelim, bir seks işçisiyle beraber de oldu 
diyelim. İnsanlar, “trans eşittir düşük insan ve ancak 
gece hayatında var olabilir, başka bir hayatta var ola-
maz, trans eşittir fahişe” diye düşünüyor. Ve Deniz 
böyle insanlarla görüşmez. Görüştü diyelim. Deniz 
Gezmiş’in böyle bir hayatı olsa ne olur? 

Burada tartışma ahlaka dönüyor. O biraz önce 
bahsettiğimiz içine düşülen dil de ahlakçı bir dil 
değil mi?
Kemal: 68liler açıklama yapıyor, gece hayatı yok-
tu diye. Ben gurur duyardım, Deniz’in gece haya-
tı olsaydı. Niye bu kadar korkutuyor insanları, iç-
mek, kadın ya da erkeklerle beraber olmak, eğlen-
mek, dışarıda yürümek, şarkı söylemek… Bu cinsi-
yetsiz, solcu, katı, erkek, maço tavır hala dillendirili-
yor. Tamam, 60larda bunları düşünüyordu insanlar, 
ama sene 2012, cinsel özgürlükler tartışılıyor, cin-
sel devrim çoktan yapılmış bazı ülkelerde, bitmiş. 
Onların aynı kuşağı insanlar o zamanlar Avrupa’da 
bunları tartışıyordu, bizimkiler burada bacım diye-
rek kadınlara yaklaşıyordu. Bu zihniyet devam edi-
yor.
Sinem: Sonradan 68lilerden gelen açıklamalara bak-
tığında bütün 68lileri suçlamak da doğru değil.
Kemal: Hepsi değil, ama 68liler Derneği çıktı, evet 
onlarla görüşmezdi dedi.
Sinem: Dünya geneline baktığın zaman bu tür dev-
rimler gece hayatıyla başlamış, içki masalarında ku-
rulan devrimlerdir bunlar. Trans hareketi barlarda 
başlamış. İçmezdi, gezmezdi demek biraz ikilem ya-
ratıyor. Yani Deniz Gezmiş devlet memuru muydu, 
muhafazakâr mıydı o zaman?

Bu ahlak anlayışıyla muhalif olunamaz mı yani?
Kemal: Olamazsın. AKP’nin muhafazakâr bakış açı-
sını, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratla-
rının, yetkililerinin söylediği her şeyi birebir söyle-
mek demek bu. Belli bir aile düzeni var, hatta dev-
rimci aile düzeni var. Devrimci aile olabilir mi? Aile 
devrimci değil, muhafazakârdır. Devrimci ahlak 
yoktur. Bütün bunların tartışılması lazım, çözümü-
nün yapılması lazım. Bunları bırakmamız gerekiyor 
artık, yoksa transları da aşağılarız, kadınları zaten 
aşağılıyoruz. Tartışacaksak da bir adım öteye atabi-
lecek şekilde tartışmak gerekiyor. Aksi takdirde va-
rolan ahlak anlayışı Türkiye’nin en bildiği trans sa-
natçılardan birini de hedef alır, eleştiren kişilerin 
yan evinde oturan kadınları, kendi kız çocuklarını 
da hedef alır.
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Sinem: Sen Türkiye’nin divası olabilirsin, milyonlar 
seni alkışlıyor olabilir, cumhurbaşkanlarının önün-
de konser vermiş olabilirsin, trans varoluşun bütün 
bunları silmeye yetiyor. Bu olayda bunu gördük, bü-
tün bunlar gitti, yetmiş iki milyondan ses çıkmadı. 
Kemal: Aslında durum o kadar karanlık değil. Reha 
Muhtar gibi geçmişte transları hedef gösteren bir in-
san çıkıp köşe yazısı yazdı, Pembe Hayat Derneği’ne 
teşekkür etti, Nuhoğlu’nun özrüne vurgu yaptı, bu 
tür bir bakış açısının karanlık çağlara ait olabilece-
ğini söyledi. Süreç sadece Nuhoğlu’nun özrünü de-
ğil, geçmişte transfobik söylemlere sahip insanların 
da dönüşebileceğini gösterdi. Bir de trans hareketin 
görünür olduğunu gösterdi. 

Deniz Gezmiş muhalif kesim için önemli bir fi-
gür. Öte yandan Bülent Ersoy da Türkiye LGBT ve 
trans tarihi içinde çok önemli. Özellikle interne-
tin olmadığı dönemlerde yaşayan kuşaklar için te-
levizyonda sadece Zeki Müren ve Bülent Ersoy var, 
sadece onlar görünür.
Sinem: Ben 40 yaşındayım ve benim dönemimde te-
levizyon bile yoktu, radyo vardı, ilkokul üçte dört-
te televizyonla tanıştım. Radyolardan hep Zeki Mü-
ren ve Bülent Ersoy’u duyardım, görmeden, çocuk 
aklınla bile birinin eşcinsel birinin trans olduğunu 
çevrede söylenenlerden anlayabiliyordun, kendin-
le eşleştiriyor, ben de onlar gibiyim diyordun. Be-
nim çocukluğumda her eşcinsel ve trans, Türkiye’de 
iki tane var, ben üçüncüyüm diye düşünürdü. Hepi-
miz ben üçüncüyüm diye büyüdük. Büyüdüğümüz-
de üç bininci, beş bininci olduğunu anladık ama bü-
yürken hep üçüncüydük. LGBT camiada, özellikle 
translar arasında Bülent Ersoy çok önemlidir. Büyü-
yünce hiç birimiz seks işçisi olacağımızı, dışlanaca-
ğımızı, aşağılanacağımızı, bu ayrımcılıklara uğraya-
cağımızı bilmiyorduk, tek bildiğimiz şey, biz de bü-
yüyünce alkışlanacaktık, sanatçı olacaktık, çünkü 
biz de onlar gibiydik.

Ayrımcılığa uğradığında Bülent Ersoy bile yalnız 
kalıyorsa ünlü olmayan bir trans bireyin başına 
benzer şeyler geldiğinde ne oluyor?
Kemal: Bülent Ersoy ses çıkarmayarak kendi ken-
dini yalnız bıraktı. Türkiye’de başına birçok şey ge-
len o kadar trans kadın var, hiç biri sesini çıkar-
mamazlık etmiyor, hepsi mücadele ediyor, hiç biri-
nin de sesi duyulmuyor, böyle de bir ironisi var du-
rumun. Trans kadınlar bas bas bağırıyor, canımız 
gidiyor, öldürülüyoruz, evimizden atılıyoruz, seks 

işçiliği yapmak zorunda kalıyoruz diye, kimsenin 
duyduğu yok.
Sinem: Türkiye’de transların yüzde 99’u seks işçili-
ği yapıyor, polis şiddetine uğruyor, geçen sene 10’a 
yakın trans öldürüldü bu ülkede, ondan önceki sene 
20 trans öldürülmüştü. Bir kişi daha dün öldürüldü, 
kardeşi tarafından. Namus deyip aileler öldürüyor, 
seks işçiliğinde çeteler ve müşteri öldürüyor. Bü-
lent Ersoy bulunduğu yerde sadece psikolojik şid-
dete maruz kalıyor. Mağduriyet hiyerarşisi kurmak 
istemiyorum, biz ona uygulanan psikolojik şiddet-
te bile ayağa kalkıyoruz, bir sürü trans şiddet görü-
yor ama hiç duyulur değil. Dün öldürülen arkadaşı 
ailesi cenaze namazsız, iki kişi ile gömüvermiş, ora-
da fiziksel olarak da yalnız kalmış. Ama dünden beri 
LGBT camia bunu duyurmaya çalışıyor, aslında yal-
nız değil. Bülent Ersoy’u da LGBT camiası yalnız bı-
rakmadı, o kendini yalnızlaştırıyor.

Hareketin kendisi yalnız mı? Muhafazakâr kesim-
lerin söylediklerine çok şaşırılmıyor artık, fakat 
benzer bir ayrımcı söylemin 68lilerden gelmesi 
sizi nasıl etkiledi? Bir tartışma ki iki tarafı da in-
san hakları savunucusu...
Kemal: Bazı solcular diğer solculara göre daha eşit, 
hani o klasik söylem var ya. Sadece Türkiye’de mev-
cut bir durum değil bu, dünyanın neresine bakar-
san bak, toplumsal hareketlerin görünür olma,  daha 
çok etki etme tarihlerinde farklılıklar var. LGBT ha-
reketi batıda 60larda başlamış, şu an çok etkili, 30 yıl 
geçmesi gerekmiş ki, en azından kâğıt üzerinde cid-
di kazanımlar elde etsinler. Türkiye’de 15-20 yıldır 
politik söylem üretme anlamında bir mücadele var, 
ondan öncesinde sokakta dövülen, sürülen trans-
lar, eşcinseller var. On yıl öncesine göre yalnız de-
ğil bence trans hareket, beş yıl öncesine göre de de-
ğil, ama yalnız. Göreceli bir yalnızlıktan bahsedebi-
liriz, ilerici gruplar içerisinde bile en marjinal kabul 
edilen gruplardan biriyiz hala, gerek yasa yapma sü-
reçlerinde gerekse diğer toplumsal gruplara ulaşma 
noktasında yapmadığımız şey kalmıyor. Bir de trans 
hareket içinde sesini çıkarma şansına sahip çok az 
trans var. Ekonomik ve sosyal koşullar, yapmak zo-
runda oldukları seks işçiliği, görünür olursam polis-
ten şiddet görür müyüm gibi korkular, aileden çe-
kinmek gibi faktörlerden dolayı az sayıda insan geri 
kalanların yalnız kalmaması için mücadele veriyor. 
Sinem: İronik olarak LGBT’nin son harfi olmaktan 
dolayı bir yalnızlık da var. LGBT hareket bile, seks 
işçiliği, görünürlük üzerinden bazen seni öyle bir 
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öteleştiriyor ki, bir transla aynı sokakta yürümek bile 
istemeyen eşcinseller var. Ama yine de o kadar yal-
nız değiliz, Pembe Hayat olarak Ankara Kadın Plat-
formu bileşeniyiz, birçok örgütün olduğu bir Trans 
Ağı kurduk, uluslararası platformların içerisindeyiz. 

Pembe Hayat hangi alanlarda çalışma yapıyor?
Kemal: İnsan Hakları alanı olarak baktığımızda Nef-
ret Suçları mevzusunda politika üretiyoruz. Seks İş-
çiliği meselesine kafa yoruyoruz. Ayrımcılık başlı ba-
şına bir alan. Kadına Yönelik Şiddet de bu kategori-
lerin içerisinde.

Trans hareketin diğer örgütler tarafından bile 
marjinal görülebildiğini söylemiştiniz. Peki insan 
hakları ve ayrımcılık çalışmak yine bunları çalışan 
örgütler arasında sizi nasıl marjinal kılabiliyor?
Kemal: Bazı insanların hakları “daha eşit”. Ortada 
kötü niyet yok, diğer STK’larla iletişime geçtiğinde 
gayet iyi niyetli ve bizim sorunlarımızı gündeme al-
mak noktasında çaba harcayan insanlar da var. Trans 
hareketin görünürlüğünün yeni yeni oluşmasından 
ya da iletişim eksikliğinden kaynaklanıyor olabi-
lir, ama bazı noktalarda tabiri caizse sırtımızdan ter 
akıyor kendi gündemimizi onların gündemine dahil 
edebilmek için, onlar “daha eşit” çünkü. Kürt mese-
lesi yıllardır konuşuluyor, hala marjinal olarak kabul 
edilse de Kürt özgürlük mücadelesini sen her türlü 
muhalif grubun içinde konuşabilirsin, kadın mesele-
si de öyle. Eşcinsel ve trans meselesini konuşamıyor-
sun, herkesin yüzü kızarır.
Sinem: Bu coğrafyada, dinin, mezhebin, etnik köke-
nin ne olursa olsun eşcinsel ve transsan sen onlara ait 
değilsindir. Yani biz marjinal değiliz, ama onlar bizi 
marjinal bir noktaya koyuyorlar. Biz bütün örgütle-
rin çalıştıkları konularda çalışıyor olsak da konuşur-
ken trans olmandan veya seks işçisi kimliğinden do-
layı bir çatlama yaşanıyor. Trans bireyi, kadınlığı bir 
yere oturttuklarında bu sefer de seks işçiliği sorun 
oluyor. 

Mesele yine ahlaka geldi galiba.
Kemal: Ahlakın da farklı boyutları var, 80lerdeki 
söylemi daha baskın olan kadın örgütlerinin söyle-
diklerine baktığın zaman tartışılanın ataerkil ahlak 
olduğunu görüyorsun, sadece kadını ezerdi ve o ka-
dın trans değildi. 2000lere gelinince yine o ataerkiyle 
ilişkili, ana akım kadın örgütlerinin göremediği hete-
roseksist ahlak tartışılmaya başlandı. Anti-militarist 
gruplar, bu ahlak aynı zamanda militaristtir dediler. 

Biz şimdi bu orospufobik bir ahlaktır demeye başla-
dık. Transları dışlayıcı ahlakı tanımlamak yetmiyor, 
bir seks işçileri grubu var ve hiç kimse onları kabul 
etmiyor. Translar yine bir şekilde Bülent Ersoy ola-
yında olduğu gibi ve trans olmak üzerinden tartışıla-
biliyor, ama kaç kişi erkek seks işçilerinden bahsedi-
yor, trans kadın fahişelerden bahsediyor?

Peki varolan haliyle yürütülen trans mücadele so-
kaktaki trans bireyin hayatına etki ediyor mu? Ya-
şananları iyileştirmek amacıyla neler yapmak gere-
kiyor, neyi konuşmak ve konuşturmak gerekiyor?
Kemal: Etki ediyor, bütün toplumsal hareketler için 
ilk adım öncelikle görünür olmaktır, toplum ya da 
devlet kabul etmese de görünür olacaksın, ben bu-
radayım ve ben buyum diyeceksin. Şu an benim ta-
birimle muhatap olmaya çalışma aşamasındayız, po-
litik söylem olarak reddediyorlar. Devlet ben sizi ve 
taleplerinizi görmezden geliyorum diyor, ama gör-
mezden gelemeyeceği noktaya gitmesinin tedirgin-
liği içinde. Bu sokaktakilerin hayatına nasıl etki edi-
yor? Birebir pat diye değişmiyor ama mesela Anka-
ra Emniyet Müdürü kendi makamında bizi ağırlaya-
biliyor. “Medyayı çağırma, görünür kılma, ben se-
nin sorunlarını biliyorum ve değiştirmeye çalışaca-
ğım” demenin başka bir yolu. Birinin başına sokakta 
bir şey geldiğinde, o insanın derneğe geleceğinin far-
kındalar. Bu sokaktaki insanın hayatını ister istemez 
değiştiriyor. Sokakta insanları dövüyorlar, topluyor-
lar. Daha dün bir vaka geldi, engelli bir trans kadın 
polisten kaçmaya çalışırken başına gelmeyen kalma-
mış, dövmüşler, hakaret etmişler ama bunun yansı-
masının kendilerine gittiğini de biliyorlar, o yüzden 
daha dikkatli oluyorlar.

Bu görünürlük hali en son popüler bir diziye, Beh-
zat Ç.’ye taşındı. Nasıl oldu bu durum? 
Sinem: Pembe Hayat olarak danışmanlık yaptık, 
oyuncular ve senaryo konusunda. Ekip çok ilgiliy-
di. Yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız polis, maf-
ya, çete ilişkisinden tut, trans cinayetlerine, polisin, 
medyanın tutumuna kadar hepsini anlattı.

Geri dönüşler oldu mu peki diziyle ilgili?
Kemal: Bir polis memuru bir arkadaşımıza sordu 
kim bahsetti balyozdan diye? Polislerin, hatta ora-
da oynayan arkadaşlarımızı tanıyan polislerin izledi-
ği bir dizi. Dönüştürücü diyemeyeceğim ama görü-
nürlüğü arttırıcı bir etkisi var. Pembe Hayat’ın şimdi-
ye kadar yaptığı en güzel işlerden biri bence. 
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Hazırlayan
Sıla Öcalan

FRANSA’DA FEMİNİSTLERİN YOL AYRIMI
> Burcu Gökuç - Marion Leons

Fransa’da laiklik ve kadın hakları adına pek çok yasa 
var. Bunların bir kısmı Müslümanları damgalamak 
için sağcılar tarafından çıkarıldı. Sol ve feminist ha-
reket içindeki bazı grupların da destekledikleri bu 
yasalar, aslında Müslümanları, özellikle Müslüman 
kadınları; onların eğitim hayatını, düşünce özgür-
lüklerini, mesleklerini icra etme veya özgürce seya-
hat etme haklarını hedef alıyor. 

Örneğin, 15 Mart 2004’te, sağcı hükümet, okullar-
da tüm dinsel sembolleri yasakladı. Böylece yüz-
lerce genç kadın ya başörtüsünü çıkarmak zorun-
da kaldı ya özel okullara gittiler ya da eğitim hayat-
larına son verdiler. Pek çoğu da, uzun süren sorgu-
lamalara, boş bir sınıfta yalnız bırakılma cezasına, 
çeşitli disiplin kurullarında ifade vermeye maruz 
kaldı.  2009 yılında, hükümet tarafından vatandaş-
lık üzerine büyük bir tartışma başlatıldı. Bu tartış-
ma, ırkçılığı aleni hale getirerek İslamofobik reak-
siyonların yolunu açtı, başörtülü kadınlara yönelik 
şiddet olayları arttı. 2010’da, André Gérin, komü-
nist milletvekili, burkanın kamu alanlarında giyil-
mesini yasaklayan bir yasa teklifinde bulundu. Hü-
kümet de hemen, laiklik adına bu teklifi yasa hali-
ne getirdi. Kadınlar, burka giyme suçu karşılığında 
para cezası ödemeye, vatandaşlık stajı almaya, bu 
“suçun” tekrarlanması durumunda da hapis cezası-
na tabi oldular. Fransa’da 360 ile 2000 arası burka 

giyen kadın bulunduğu için, bu “istisnai yasa” ola-
rak tanımlanıyor. 

Müslümanların hak ve özgürlüklerini kısıtlayan bu 
istisnai (sadece bazı vatandaşlar için) yasaları çıkar-
mak her geçen gün daha da normalleşiyor. 2011’de 
Eğitim Bakanı, türbanlı annelerin okul etkinliklerin-
de öğretmenlere yardımcı olmalarını engelleyen bir 
yasa teklifinde bulundu. Tepkiler üzerine, teklif geri 
çekilse de artık velilerin çocuklarının okul hayatı-
na müdahalesinin yasaklanması tabu olmaktan çık-
tı, okul yönetimleri türbanlı velileri dışlama hakkına 
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hakkı, kadınların istediğini giyinme hakkı, kadınla-
rın kendi adlarına konuşma hakkı. Feminist hareket, 
laiklik argümanının etkisiyle bu önemli alanlardan 
vazgeçti ve aslında kadın özgürlüğüne kör hale geldi. 
Başörtülü kadınlar istememesine rağmen, feministler 
onların özgürlük çerçevelerine belirlemek istiyorlar. 
Hatta sık sık İran ve Afganistan örnekleri veriliyor. 

Nasıl olur da bir feminist görüş, eğitimi, seyahati, 
ekonomik özgürlüğü, kendi bedeni hakkında karar 
verme hakkını kadınlara kısıtlayan yasalara destek 
verebilir? Bu konular neden eskiden hareket için çok 
önemliydi de, başörtülü kadınlar söz konusu olunca 
mı unutuldu? Bu uygulamalardaki sınıfsal etkiyi de 
unutmamak lazım. Devlet okuluna giden genç kız-
lar, okul gezilerine yardım eden genç anneler, bebek 
bakıcıları genellikle yoksul kadınlar. Yoksul olmayan 
kadınlar da, üniversitede derece yapsalar biler mes-
leklerini, entelektüel hayatlarını sürdüremiyorlar. 
Bunu feministler nasıl kabullenebiliyor?

Belki de sebep Fransa’da feminist hareketin kendi 
içindeki hiyerarşiler ve milliyetçilik-ırçılık konusun-
daki duyarsızlık. Çünkü bu yasaları okumak, bu ya-
salara karşı çıkmak için ırkçılığı ve milliyetçiliği so-
run olarak görmek gerekiyor. Mesela, basını kapla-
yan Ortodoks Museviler için hiçbir yaptırım yok. 
Her yerde görünür olan rahibeler için de. Ayrıca 
1905 yılında çıkan, din ve devlet işlerini ayıran yasa, 
halen Alsace ve Moselle bölgelerini içermiyor veya 
başbakan sık sık Vatikan’dan yetkilileri çığırıp onlar-
la özel görüşmeler yapabiliyor. Bu yasaların ve laiklik 
savunusunun tek hedefi, Müslümanlar. 

Fransız feministleri geleneksel olarak akademik bir 
vizyona sahipler, yani ihraç edilebilen bir modelle, 
kadınların özgürlüğünü sağlayabileceklerini düşü-
nüyorlar. Bu, dizayn edilenin değil, dizayn edenin 
önceliklerine göre gerçekleşiyor. Cezayir’in sömür-
ge olduğu dönemlerde yaptıkları kadınların başını 
açma törenleri üzerinden çok uzun bir zaman geç-
medi. Hala başörtülü kadınların neye ihtiyacı oldu-
ğunu onlardan daha iyi bildiklerini düşünen bir sö-
mürgeci zihniyetle karşı karşıyayız. Aynı yaklaşım 
seks işçilerine karşı da gerçekleşiyor ve feministler, 
bazı kadınların konuşmasını engelliyor. 

Sömürgeci, İslamofobik politikalarda, modernlik 
söylemlerinde, kadınlar her zaman sembol olarak 

sahip oldu. Halen, okul yönetimlerinin ret gerekçe-
lerinde “Söz konusu anneler yeteri kadar iyi ve saygı-
değer değiller” gibi ifadeler görebiliyoruz.

Bu kadar değil. Geçtiğimiz yıl, bir ortaokulda, Fran-
sız kökenli olmayan genç kızlar, müdür tarafından 
uyarı cezası aldılar. Gerekçe çok açıktı: Genç kızla-
rın elbiseleri çok uzun ve çok sadeydi. Okul dışında 
başörtü taktığı bilinen bu kızlar, herkes gibi kot pan-
tolon giymeye çağrıldılar. Aynı yıl, kamu alanlarında 
tarafsızlık yasası geçti. Bu yasa, sadece Müslümanla-
rın sokakta ibadet etmelerini yasaklamadı, kreşlerde 
çalışan kadınların başörtüsü nedeniyle işlerine son 
verilmesinin önünü açtı. 2012’de yasak daha da net-
leşti: sosyalist senato, evde bebek bakıcılığı yapan ka-
dınların başörtülü olmasını yasakladı. 

Bu ırkçı yasalar kadınlar için ve cinsiyetçi: Genç ka-
dınların okul hayatını engelledi, günlük hayattaki 
ırkçılığı güçlendirdi. Pek çok başörtülü kadın, par-
lak bir eğitim geçmişi olmasına rağmen, iş bulamaz 
durumda. Bu yasalar, kadınların kendi meslekleri-
ni yapmalarını, mali özgürlüklerini sağlamalarını ve 
özgürce hareket etmelerini yasaklıyor. 

İlk akla gelen soru, ister istemez, feministlerin tav-
rının ne olduğu. 2004 yılından itibaren çıkarılan ve 
Müslüman kadınları mağdur eden bu yeni uygula-
malara karşı Fransa feminist hareketinin tavrı neydi?

Hareket, 2004 yılında, ilk yasanın çıkışından itiba-
ren, kelimenin gerçek anlamıyla, bölündü. Bugün 
hala, feministler arasında başörtüsü konuşulamıyor. 
Yapıcı bir tartışma ortamı kurulamıyor. Bu yasaları 
tartışmak isteyenler türbanı yani kadınların boyun-
duruk altında olmasını savunmakla suçlanıyor. 

Bu yasaların biz feministleri birçok açıdan endişe-
lendirmesi gerekir. Eğitim hakkı, ekonomik özerklik 
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kullanılıyor. Ama kadınlar sembol olmak istemiyor. 
Yaşamak, konuşmak ve kendi adlarına hareket et-
mek istiyorlar. 

Yani Fransa’da feminist hareketin en acil ihtiyacı, tar-
tışabilmek için yapıcı bir ortam yaratmak. Bu, bera-
ber çalışmanın bir adımı da olacak. Kürtaj hakkının 
sınırlandırılması tehlikesi var, çiftler arası ve günde-
lik hayattaki şiddet devam ediyor, kadınların özerk-
liği önünde hala engeller var. Feministler, son yıllar-
da gardını indirdi. Biz feministler aramızda fikir ay-
rılıkları yaşarken ataerkil sistem kendini tazeledi, 
beslendi güçlendi. Birlikte davranmayı becerebilmek 
zorundayız.

LAIA SANZ, DAKAR’IN TEK KADIN GALİBİ
> Hüma Saruhan

Laia Sanz, son yıllarda Güney Amerika’da düzenle-
nen, dünyanın en prestijli ve zorlu güzergâhlarından 
birinde gerçekleştirilen, hem profesyonellerin hem 
de acemi sürücülerin katılabildiği Dakar Rallisi’ni 
üst üste iki yıl bitirebilen tek kadın. 11 Dünya, 10 
Avrupa Şampiyonluğuna, 5 Trial des Nations dere-
cesine sahip bu cesur genç kadın henüz 26 yaşında. 
Barcelona doğumlu Sanz, motora babası sayesinde 
ilk kez 4 yaşında binmiş ve bu tutkusunu tüm zor-
luklarına göğüs gererek çok başarılı bir kariyere dö-
nüştürmüş. İlk kez 1992 yılında çocuk kategorisin-
de yarışıp derece alan Sanz, sadece kadın kategori-
lerinde değil, karma ve erkek kategorilerinde de sa-
yısız ödül ve birincilik kazanmış. Geçtiğimiz Ocak 
ayında yapılan 2011 ve 2012 Dakar Rallisi’ni 188 ka-
tılımcı arasında 39. sırada tamamlayarak ödüllerine 
bir yenisini ekledi. 

“İTAATKÂR KADINLAR KULÜBÜ” 
> Şermin Oran

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da kurulmuş bir 
“kulüp” var: “İtaatkâr Kadınlar Kulubü”. Kadın örgü-
tüyse evet, bu da kadın örgütü işte. Amaçları: Boşan-
maları, fuhuşu ve aile içi şiddeti geriletmek. Boşan-
ma Malezya’da yaygın bir mesele, son on yılda ülke-
de boşanma oranları ikiye katlanmış. 

Boşanmanın esas kadınları mağdur ettiğini düşünen 
“İtaatkâr Kadınlar Kulubü”, bu derde deva bulmanın 
en iyi yolu olarak “kocayı mutlu etmek” şiarını benim-
semiş. Kulübün kurucusu Maznah Tevfik aile içi şid-
dete teşhisini açıkça koymuş: “Kadınlar kocalarının 
emirlerine uymadıkları için oluyor.” Kadınları koca-
larına iyi hizmet etmelerini, onun sözünü dinlemele-
rini, evde ahengi sağlamalarını ve böylece adamı şid-
detten alıkoymalarını sağlayacak “formasyonu” ka-
zandırmaya dönük eğitim çalışmaları düzenliyorlar. 

Bu formasyona cinsellik eğitimi de dahil. Maznah 
Tevfik, “Kocayı eğlendirmek kadının yükümlülüğü-
dür” fikrini savunuyor. Eğer bunu yapmazsa adam 
mutluluğu başka kadınlarda ararmış. “Bazı kadınlar 
tembelliklerinden evleniyorlar ama sorumluluklarını 
bilmiyorlar” diyor ve açık talimatlar veriyor: “Kadın 
evinde kocasına cazip giyinmeli, ayartıcı tebessümü-
nü eksik etmemeli.” Maznah Tevfik’in kendisinin de 
16 çocuklu bir evde ikinci eş olduğunu öğreniyoruz 
bu arada, İngiliz Telegraph gazetesinin röportajından! 
Kendi “felsefesine” uygun olarak, kocasının ilk eşine 
ablası gibi muamele ettiğini söylüyormuş. (2009 yı-
lında da “Poligami Kulübü“ kurmuş bu hanımefendi, 
bu kulübün de bugün bin üyesi bulunuyormuş.)

“Gönüllü kulluk” diye bir şey var, biliyoruz tabii ama 
bu kadarı biraz fazla değil mi!
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MUJHEROES : KADIN KAHRAMANLAR
> Hüma Saruhan

Barcelona’da sanatsal ve kültürel projeleriyle tanınan 
Latin Amerika ve Avrupa Kültür-Sanat Evi La Casa 
Amarilla’nın 2008 yılından bu yana her 25 Kasım 
Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde dü-
zenlediği Mujheroes (Kadın Kahramanlar) isimli ser-
gi ve gösteriler, bu sene de devam etti. “Kadınlar top-
lumlarımızın özellikle de aile ve günlük yaşamın te-
mel direkleridir, bu yüzden kültürlerarası diyalogla-
rın merkezindedir” cümlesiyle yola çıkan Mujheroes, 
sanatçı kadınların eserlerini görmek isteyen herkese 
açık sergilerle ve kültürlerarası sanat çalışmalarıyla 
kadın dayanışmasını yükseltmek amacını taşıyor. Bu 
sergiler resim, heykel, fotoğraf, vücut boyama gibi 
çeşitli sanat dallarında düzenleniyor; bunun yanın-
da belgeseller, söyleşiler, tiyatro ve dans gösterileri 
de izlenebiliyor.  (kaynak: Mujheroes.org)

MISIR’IN FEMİNİST BİRLİĞİ YENİDEN 
HAYATA DÖNÜYOR
> Sıla Öcalan

Mısır Feminist Birliği (The Egyptian Feminist Union), 
yeniden filizlenen sivil toplum kuruluşlarının ara-
sından  hayata dönüyor. Fakat İngiliz koloni yöne-
timi altında faaliyet göstermiş  ve uzun bir süre uy-
kuda olan kuruluşun alacağı yol yeterince açık değil.

Mısır Feminist Birliği, ilk olarak 1923 yılında ku-
ruldu. 30 yıl sonra, askeri darbe nedeniyle kapatıldı.  
Henüz bir ay önce kar amacı gütmeyen kuruluş ola-
rak hayata geçmesinin ardından uzun süre suskun 
kalan kadınların sesi olmayı hedefliyor..

Birliğin başkanı Hoda Badran “Herhangi bir kamu-
sal sorun ya da verilecek bir karar varsa kadınların 
söyleyeceği bir şeyler olmalı” diyor. Ancak bu mis-
yonun son zamanlardaki siyasi gelişmeler nedeniy-
le daha da zorlaştığını dile getiren Badran, 25 Ocak 
devriminden önce kabinedeki kadın vekillerin sayısı 
üç iken, askeri yönetimin gelmesiyle bu sayının bire 
indirildiğini belirtiyor. Bu yüzden geriye doğru bir 
gidişin söz konusu olduğunu vurguluyor.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kahire’nin merkezin-
deki çatışmalarda kadın göstericilerin güvenlik güçle-
ri tarafından bekaret testine zorlanmış, elektrik şoku, 
taciz gibi işkencelere maruz kalmış, askeri mahkeme-
lerde yargılanmış ve açıkça vahşete uğramıştır.

İnsan hakları örgütleri ve kadın organizasyonlarının 
şiddetle karşı çıkışlarına rağmen faillerin eylemleri 
karşısında çok az yol alınmıştır.

Devlet yönetiminde olan Ulusal Kadın Konseyi (The 
National Council for Women), bu konuya yeterince 
eğilmediği ve kadın organizasyonlarını baskı altına 
alıp monopolleşme eğilimine girdiği için eleştiriliyor.

1952’de, Mısır silahlı kuvettleri, İngiliz koloni yöne-
timi altında olan Mısır’ın kontrolünü ele geçirdiler.
Arap dünyasının en büyük ülkesi olan Mısır’daki yö-
netimin kontrolünü güvence altına almak için Mısır-
lı generaller ,aralarında Feminist kuruluşların da bu-
lunduğu pek çok sivil toplum kuruluşunu kapattı.Bu 
süreçte birliğin misyonu, oy verme, evrensel eğitim ve 
kişisel statü haklarında eşitlik konularına odaklandı.

Badran, BM çocuk hakları komitesinde iki dönem 
başkanlık yapmış, Mısır’ın pek çok organizasyonun-
da ve konseyinde  sürdürülebilir kalkınma, kültür ve 



dünya alem  97

KÜBA’LI KADINLARDAN HABER VAR 
> Ülkü Özakın

Küba Dostluk Derneği, 29 Ocak- 7 Şubat 2012 tarih-
leri arasında, Kadın ve Kültür temalı bir gezi düzen-
ledi. SFK ve Feminist Politika’dan Tuğba Özay Baki 
adını da katılımcılar listesinde görünce sevindim. 
Küba Kadınlar Federasyonu, semt kadın merkezle-
ri ve kadın dergileri ziyaretlerini içeren gezide başka 
bir feministin de yer alıyor olması rahatlatıcı olacak-
tı,  gerçekten de öyle oldu.

Küba Kadınlar Federasyonu (FMC) ziyaretimizde, 
kurumun dört milyon üyesi olduğunu, on dört yaş 
üstü kadın nüfusunun yüzde 88’inin federasyon üye-
si olup, her birinin yılda üç peso aidat ödediğini, bu 
nedenle ayrıca finansal arayışlarının olmadığını öğ-

SURİYE’Lİ KADINLAR DİRENİŞTE
> Sıla Öcalan

Kadınların tek başına dışarı çıkmasının engellendiği 
tutucu bir Suriye kasabasında genç kadınlar diğerle-
rini direnişe çağırmak için kapıları çalıyorlar. 

Nour ve 3 arkadaşı, kadınların 10 ay önce Şam’da baş-
layan direniş hareketinin bir parçası olmasına karar 
verdiler. Kadınların ulus genelinde direnişe açıktan 

çocukların korunmasına ilişkin konularda görev al-
mış. Kahire Amerikan Üniversitesi’nden Sosyoloji ve 
Helwan üniversitesi’nde sosyal hizmet eğitimi almış.  
1987’den beri de kadınları hakları konusunda eğiten 
Kahire merkezli Arap Kadınlar İttifakı (The Alliance 
for Arab Women) başkanlığını yürütmektedir.

Badran, 1950’den itibaren Mısırlı kadınların bazı 
haklar kazandığını (1956 oy kullanma hakkı gibi) fa-
kat Mısırlı erkeklerle kıyaslandığında daha eğitimsiz, 
işsiz, politik olarak organize olamamış, hükümette 
yeterince temsil edilememiş ve daha yoksul olduk-
larını belirtiyor. 

Kaynak: By Jessica Gray WeNews correspondent
http://womensenews.org/story/
equalitywomen%E2%80%99s-rights/120129/egypts-
feminist-union-undergoing-reincarnation

rendik. Ayrıca hükümette kadın bakanlığı olmadığı-
nı, bu Federasyon çıkan tüm yasaları toplumsal cin-
siyet açısından inceleyip onayladıktan sonra yasala-
rın yürürlüğe girdiğini duymak da şaşırtıcıydı. Yasa 
değişikliği yapma hakları da var. Devrimden hemen 
sonra, 1960’ta Fidel Castro ve kadın gerilla arkadaşı 
Vilma Espin tarafından kurulan federasyon zamanla, 
Castro’nun kadın işçileri mobilize etmek amacından, 
feminist bir anlayışa kaymış. FMC, şu an hem bir 
STK hem de ulusal mekanizmayı oluşturuyor, ulusal 
eylem planları da onların onayından geçiyor. Buna 
karşın, FMC devlet tarafından finanse edilmiyor. Bu 
açıdan bağımsızlığı da güvence altında, zaten üye sa-
yısı ve aidat geliri buna gerek bırakmıyor. 

1975’te çıkarılan ve ev kadınları için eşit paylaşım 
öngören aile yasasında, FMC’nin öncü rolü etkili ol-
muş. Doğum izninin de bir buçuk yıl olduğunu ve 
okullaşmanın kreş düzeyinde, bebeğin 2 yaşından 
itibaren başladığını ve kadınların çocuk büyütürken 
eve kapanmadığını da öğrendik.

FMC’nin piramit şeklindeki örgütlenmesinde, ma-
hallelerdeki kadın merkezlerinden birini gezerken 
Tuğba’nın açılan ücretli kursların alanlarının (ku-
aförlük, dikiş vs) kadının toplumsal cinsiyet rolü-
nü pekiştireceğini söylemesi kadınların da dikkatini 
çekti, eleştiriyi önemseyip iletişimde kalmak istedi-
ler. Ayrıca yine FMC tarafından çıkarılan ve 160 bin 
satan Mujeres (Kadınlar) ve Muchachas (Genç Kız-
lar) dergilerini ziyaretimizde Amargi Dergi’yi Türk-
çe konuşan Kübalı kadın rehberimizin okuyup on-
lara aktarması için bıraktım. Dergi editörü, Küba’ya 
özgü olduğunu eklediği “zeytin yeşili (yani devrim 
üniforması renginde) feminist” olarak tanımlıyor, 
devrime rağmen ataerkillikle mücadelenin ülkele-
rinde de hala sürdüğünü belirtiyor. Dergilerinde ya-
yınlanmak üzere Tuğba ile ortak yazı hazırlıyoruz.
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katılamadığını söyleyen bu grup, Al-Maadamiya ka-
sabasında, eylemi 48 saatte örgütledi.  Ayaklanmanın 
başında sadece birkaç kişi olduklarını söyleyen 22 ya-
şındaki Nour şimdi yüzlerce olduklarını ifade ediyor. 
(Suriye başkanı Beşşar el-Esad’ın baskıları nedeniyle 
yazarın ve Nour’un gerçek adı saklanmıştır.)

Nour, kapı kapı dolaşarak farklı yaş ve meslekler-
den kadınları toplamaya devam ediyor. Nour’un 
yeni hedefi, farkındalık ve ikna konusunda avanta-
ja sahip olan üniversite öğrencilerini de bu oluşum-
da toplamak.

Al-Maadamiya kasabası Şam’dan sadece 5 mil uzak-
lıkta. Başkentteki  baş örtülü ve başörtüsüz kadın-
lar kafelerde, sokaklarda rahatça dolaştığı ve görece 
daha otonom oldukları halde yanıbaşındaki bu ka-
sabada kadınlar tek başına ya da başörtüsüz sokağa 
çıktığı takdirde taciz riskine maruz kalıyorlar.

Kaynak: By Adel Mansur WeNews correspondent
http://womensenews.org/story/war/120130/syrian-
women-recruit-resisters-in-flashpoint-town 

LİBYA’LI KADINLAR TAHSİLLİ EV 
HANIMLARI OLMAK İSTEMİYOR
> Şermin Oran

Libya’da Kaddafi rejiminin aylar süren çarpışmalar 
sonucunda çökmesiyle sonuçlanan ayaklanmanın 
bir yılı, 17 Şubat’ta doldu. Libya’da da bir yıllık mu-
hasebenin sonucu aynı: Bütün Mağrip’te olduğu gibi 
orada da kadınlar bu devrimci sürecin başlangıcında 
gördükleri itibarı ve kazandıkları etkinliği yitirme-
mek için zorlu bir mücadeleyle meşguller.

Bingazi’li avukat Salva Bughaighis, 17 Şubat 2011’deki 
ilk başkaldırı hareketinin, Bingazi Adliyesi önünde-
ki oturma eyleminin öncülerinden birisi idi. Ama bu 
cesur kadın aslında dört yıldır rejime karşı muhale-
fetin öncülerindendi. Çocukları kötü bir ünü olan 
Bouslim hapishanesinde yatan anneler, “Bouslim an-
neleri” adıyla her cumartesi Bingazi Adliyesi önünde 
oturmuşlardı, Salva Bughaighis de başından beri on-
larla beraberdi.

Libya’da da ayaklanma safhasında kadınların katılı-
mını alkışlayan erkek siyasal elit, yeni rejimin inşası-

na geçildiğinde onları başından atmaya çalışıyor. Yeni 
Anayasa taslağı kadınlara % 10 temsil kotası tanıyor. 
Avukat Salva Bughaighis “17 Şubat İttifakı” hareketi-
nin temsilcisi olarak, geçici hükümeti oluşturan Ge-
çici Konsey’de yer almıştı ama bu Konsey’in özellikle 
kadınlara karşı ayrımcı tutumunu protesto için istifa 
etti. “Sineyi millete”, kadın hareketinin içine döndü. 

Onun da üyesi olduğu “Libyalı kadınların barış plat-
formu”, kadınlar için % 50 kota öngören bir alterna-
tif anayasa taslağı hazırladı. Kadınların sesini duyur-
mak ve iktidara yaklaşan İslamcı hareketin kazanım-
larını boğmaması için mücadele eden başka yapılar 
da var Libya’da. Biz buralarda bilmiyoruz ama Lib-
ya, Arap dünyasında kadınların eğitim düzeyinin en 
yüksek olduğu ülke. Hatta üniversite mezunlarının 
yarısı kadın! Buna karşılık Libyalı kadınların ancak 
% 25’i çalışıyor. Evet, hep aynı hikaye…
http://www.dw.de/dw/article/0,,15698457,00.html

THAI Hava Yollarında Trans Birey İstihdamı 
> Sıla Öcalan

PC Havayolları patronu, kabin mürettabatında trans 
bireyleri istihdam ediyor ve Thailand’ın ‘üçüncü cin-
siyetin üyelerine’ daha fazla hak vermesini istiyor. 
PC Air, trans bireyleri istihdam eden ilk Thai ha-
vayolu şirketi. Mürettabata alınan 4 trans bireyden 
biri olan Mew, eğlence ve kozmetik sektörü dışında, 
‘üçüncü cinsiyetin’  iş bulmasının çok zor olduğunu, 
ve Thailand’daki trans birey sayısının dünyanın her-
hangi bir yerinden çok daha fazla olduğunu belirte-
rek, “rüyaların gerçeğe dönüştüğünü”dile getirdi.
Kaynak: Kate Hodal in Bangkok 
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/17/pc-
air-transgender-flight-attendants 
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WHİTNEY’İ HATIRLAMAK 
> Burcu Şimşek

Otel odasında uyuşturucu, alkol, anti-depresan, bil-
mem ne nedenle yalnız bir ölüm daha…  Bu ‘yalnız 
diva’ edebiyatı ne zaman son bulacak? Gizliden gizli-
ye acıma ama daha da ötesinde, örtülü bir hak etmiş-
lik iması ile kurgulanan medya metinlerinin karşısı-
na, gerçek insanların onun hayatlarındaki varlığına 
dair söylediklerini koyma vakti… 

Remembering Whitney (Whitney’ı Hatırlamak) 
www.remembering.whitneyhouston.com web site-
sinde dünyanın dört bir yanından insanlar ona dair 
bambaşka bir anlatı kuruyor. Sesi ile milyonlarca 
insana yıllardır, gerçekleşmeyecek olduğunu bilse-
ler de birkaç dakikalığına coşkulu aşkların vaadini 
haykıran Whitney Houston’ının milyonlarca yaşa-
mın umutlarını, hayal kırıklıklarını fısıldayan sesi 
asıl orada… 

İSPANYA’NIN YENİ KÜRTAJ YASASI
> Hüma Saruhan

İspanya’da Kasım 2011 seçimlerinde aldığı %44’lük 
oyla iktidara gelen sağcı Halk Partisi’nin (el Partido 
Popular) yeni Adalet Bakanı Alberto Ruiz Gallardón, 
bazı ceza kanunlarının yeniden düzenleneceğini bil-
dirdi. Bu düzenlemelerin kapsamındaki kürtaj yasa-
sının değişecek olması endişe uyandırdı. 2010 yılın-
da bir önceki hükümet tarafından yeniden düzenle-

nen kürtaj yasasında, 16-17 yaşındaki henüz reşit ol-
mamış kızların, kimsenin iznine bağlı olmadan kür-
taj olabilmelerine izin veriliyordu. Yeni hükümet, bu 
yasanın değişeceğini açıkladı. Reşit olmamış kadın-
ların kürtaj olabilmek için ailelerinin onayını almak 
zorunda kalacakları, aksi takdirde bazı cezai yaptı-
rımların uygulanacağı anlaşılıyor. Bazı kadın mil-
letvekilleri ve kadın örgütleri, bu yasa değişikliğinin 
kadınların konumunu 30 yıl geriye götüreceğini, giz-
li kürtaj kliniklerini teşvik edeceğini söylediler. Buna 

rağmen Gallardón kadınların hapse girmeyeceğini, 
kürtajın da suç sayılmayacağını, sadece genç kızla-
ra aile izni zorunluluğu getirilerek doğmamış bebek-
ler dahil, ailenin korunmuş olacağını öne sürdü. Ona 
göre bu, adalet sisteminin temel görevlerinden biriy-
di. Tabipler Odasındaki bazı doktorlar da genç kızla-
rın böyle önemli bir karar almaları sürecine ailenin 
katılmasının daha sağlıklı olacağını belirterek yasa 
değişikliğini desteklediler. (kaynak: Lavanguardia)



100

Batı medyasında Arap Baharı olarak adlandı-
rılan sürecin kadınlar ve kadın hareket için de 
için bir “bahar” olduğunu iddia edebilir miyiz?
Bence bu süreç her toplumsal kesim için farklı şe-
killerde de olsa da bir bahardı. Ben feminizmi bel-
li bir şekilde tarif etmemiz gerektiğine inananlar-
dan değilim. Kadın hareketine beyaz liberal bir şe-
kilde yaklaşmıyorum. Sanki belli bir gündeminiz 
olup da belli şeyleri yaparsanız feminist olursunuz. 
Mısır’da ve Arap dünyasının geri kalanında kadın-
lar kendileri içn önemli gördükleri konularda mü-
cadeleye aktif olarak katıldılar. Başka bağlamlarda 
bu meseleler feminist olarak görülmeyebilir. Ama 
onlar için bu mücadele onların mücadeleleri. Be-
nim için de feminizm kadınların kendi gelecekle-
rini belirleme hakkını kendi ellerine almaları, ken-
dilerini etkileyen ve kendilerinin elzem gördükleri 
konulara dair mücadele etmeleridir. 

Mısır’daki feminist hareketle ilgili makaleniz-
de feminist hareket ve kadın hareketi arasında-
ki ayrımın çok net olmadığını iddia ediyorsu-
nuz. Devrimden sonra sizce bu iki hareket ara-
sındaki ilişki nasıl bir şekil aldı?
Bence devrim, kadınların mücadelelerinde han-
gi noktaları öne çıkarmaları gerektiğini daha net 
bir şekilde tanımlamalarına yardımcı oldu. Ayrı-
ca, hem kadın hem Mısırlı olarak birlikte müca-
dele edebilmelerinin yolunu açtı. Hem işçi hem 
kadın, hem anne hem aktivist gibi ikili kimlikle-
rin oluşabilmesinin önünü açtı. Bence bu feminiz-
min ve kadın hareketlerinin ne olduğunu yeniden 
tanımladı. Kadın hareketlerinin diyorum, çünkü 
bence bu devrimden sonra birçok farklı kadın ha-
reketi ortaya çıkacak. Bence tüm bu hareketler ye-
niden tarif ediliyor. 

İkili kimlik derken, örneğin, Mahalla grevin-
deki kadın işçilerin “kadınlar burada, erkekler 
nerede” gibi sloganlarda kendini gösteren ikili 
veya üçlü aidiyetlerinden mi bahsediyorsunuz?
Tamamen bundan bahsediyorum. Ayrıca kadın-
ların bu grev sürecindeki kadın-merkezli taleple-
ri, örneğin işçilerin çocuklarını bırakabilecekle-
ri bir kreş talebi gibi talepler, kadınlar sayesinde 
işçi hareketinin taleplerinden biri haline geldi ki 
bunlar bence gayet feminist taleplerdir. Aynı za-
manda kadınların demokrasi yanlısı hareket veya 
anti-emperyalist hareket içinde hem kadın olarak 
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FEMİNİZMİN 
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ders veriyor ve Demokrasi İçin 
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hem de diğer davanın bir parçası olarak varoldu-
ğunu görüyoruz. 

Mısır’da bağımsız bir kadın hareketi olmadığı-
nı iddia edebilir miyiz? Kadın hareketi daha bü-
yük siyasi hareketlerin ve projelerin bir parça-
sı mıdır hep?
Hayır, öyle değil, Mısır’da kadın hakları için ça-
lışan STK’lar var. Bu STK’lar halen geçen yüzyıl-
da Avrupa’da veya ABD’de olduğu gibi bir feminist 
hareket inşa edebileceklerini düşünüyorlar. Ben-
ce bu çok üzücü bir durum. Tam da bu yüzden za-
ten toplumdan çok izoleler. Bu kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar günü için yaptıkları çağrıya sade-
ce 200 kadının katılması ve bu günün tam bir fi-
yaskoya dönüşmesi bir tesadüf değildir. Buna kar-
şın, geçen hafta bir kadın göstericinin polis tarafın-
dan dövülmesi sonrasında bu kadının resminin her 
yere asıldı ve sıradan Mısırlı kadınların düzenlediği 
bir protesto yürüyüşüne onbinlerce kadın katıldı. 

Nadja al-Ali Mısır’daki feminist hareketle ilgi-
li kitabında Mısırlı feministlerin ilk günden iti-
baren feminizmin batıdan ithal edilmiş ve Mı-
sır toplumuna yabancı bir düşünce olup olma-
dığını tartıştığını iddia ediyor. Sizin de Mısırlı 
feministlere ilişkin eleştiriniz bu şekilde mi? Bu 
kadınların fazla kadın-merkezci mi olduklarını 
mı düşünüyorsunuz?
Bu kadınlar feminizmi halen çok indirgemeci libe-
ral beyaz bir şekilde tanımlıyorlar. Ve aynı kadın-
lar Nadja al-Ali’nin bahsettiği otantiklik tartışma-
sını halen kendi küçük grupları içinde yapıyorlar. 

Bu gruplar feminizmi nasıl tanımlıyorlar? Fe-
minizmi diğer büyük siyasi projelerden ayrı bir 
hareket olarak mı görüyorlar?
Sadece ayrı olarak görmüyorlar, aynı zamanda çok 
ayrı gündemleri var, mesela kadın haklarıyla ilgi-
li ya da beden politikasıyla ilgili. Ya da toplumsal 
cinsiyet merkezli bir bakışları var dünyaya karşı. 
Farklı kadınlar arasındaki sınıfsal ve coğrafi fark-
lılıkları göz önüne almıyorlar. Evrensel kızkardeş-
lik teması halen söylemlerine hakim. 

Bu kadınlar feminist hareket içindeki yeni geliş-
meleri ve yazını takip etmiyorlar mı peki?
Yeni yazın hakkında bilgileri olabilir, ama bu ge-
lişmelerin hayatla bağını kurmak, hayata geçir-
mek konusunda yetersizler. 

Son sorum ise devlet ve Mısır’daki kadın hare-
keti arasındaki ilişkiye dair. Bizim bildiğimiz 
kadarıyla Mısır’daki kadın hareketinin devlet-
le ilişkisi hep biraz limoni olmuş. Bu tespite ka-
tılıyor musunuz? 
Tam olarak öyle değil aslında. Biliyorsunuz Mer-
vat Hatim’in önerdiği feminizm bir tür devlet fe-
minizmi. Buna göre “modernleşme projesi”nin 
bir parçası olarak kadınlara hakları verilmelidir. 
Bu bakış açısı aslında kadın haklarının toplum-
sal itibarını düşürmekte. Mesela, şu anda aile ka-
nunuyla ilgili birçok maddenin tersine çevrilmesi 
gerektiği tartışılıyor, çünkü birçok kişinin gözün-
de bu haklar, diktatörün karısı tarafından kadın-
lara bahşedilen haklar. Bu da durumu çok çetre-
filleştiriyor, çünkü bir yandan kadın haklarının 
kazanımı için mücadele ediyorsunuz, ama öte 
yandan da biliyorsunuz ki bu haklar demokratik 
olmayan bir rejim tarafından kadınlara verildi. 
Bence bu meselenin çözümü kadınların kendi-
lerinin bu kazanımların muhafaza edilmesi için 
mücadele etmeleri ve zaten olan da budur. 

Sizce bu son kitlesel kalkışmanın kadınlar üze-
rindeki etkisi erkekler ya da başka toplumsal 
gruplar üzerindeki etkisiyle aynı mı?
Bu devrimin etkisinin zaman kadınlar üzerinde-
ki etkisinin hiçbir zaman diğer toplumsal grup-
lar üzerindeki etkisiyle aynı olduğunu söyleye-
mem. Ama kadınların tümünü de aynı şekilde 
etkilediğini de iddia edemem. Bahsettiğim gibi 
farklı kadınlar farklı şekillerde etkilendi. Oğul-
ları ya da diğer aile üyeleri askerle çatışan ka-
dınların kendisi, örneğin, “Askeri Yargılamalara 
Hayır” hareketinin başını çekmekte. Yani, bu ka-
dınlar bu şekilde etkilendi. Ama örneğin enfor-
mel sektörde çalışan kadın işçiler iktisadi dur-
gunluktan olumsuz bir şekilde etkilendiler, ki bu 
kadınlar iktisadi sorunları devrimle özdeşleştir-
meye devam ediyorlar. Ya da kendimi de içinde 
gördüğüm burjuva kadınlar devrimin adeta bir 
ikonu olarak addedilmekte. Yani, bu devrimden 
farklı kadınlar farklı şekillerde etkilendiler, fark-
lı erkekler farklı şekillerde etkilendiler. Ama bu 
devrimin kadınlar için güçlendirici bir etkisi ol-
duğunu iddia etmek için henüz erken. Bence bu 
devrim farklı kadın ve erkek grupları için kendi 
geleceklerini tayin edebilmelerini mümkün kıla-
cak bir alanı açtı. 
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Lila Abu-Lughod (LA): Rabab, uzun süredir Mısır 
üzerine düşünen bir aktivist ve akademisyensin. Sen 
de Tahrir Meydanı’ndaydın ve devrimin en ciddi iv-
mesi sırasında hareketin içindeydin. Batı medyasının 
devrimdeki kadının rolüne takıntılı ilgisi üzerine dü-
şüncelerini sorarak başlamak istiyorum. İkimiz de ka-
dın aktivizminin ‘Orta Doğulu / Müslüman kadın’ 
sorununun sembolik öneminden kaçamaması üzeri-
ne kafa yoruyoruz. İkimize de ‘Mısır Devrimi’nde ka-
dın’ üzerine yorum yapmamız için sıkça sorular soru-
luyor. İkimiz de bu soru karşısında rahatsız oluyoruz. 
Bu isyanın kadınlar için önemine ilişkin medya takın-
tısı ve kadınların gerçek katılım biçimleri üzerine ne 
düşündüğünü merak ediyorum. “Mısır Devrimi’nde 
kadınların rolü” hakkındaki sorularla nasıl baş edi-
yorsun? Bu soruların arkasında sence ne var? Kadınla-
rın devrime katılımlarını somut olarak ele alabilmek 
için daha iyi bir yol önerebilir misin?

Rabab El-Mahdi (RM): Şimdilerde ‘devrimden 
sonra kadın hakları ve statüsü’ne evrilmiş olan “ka-
dınların devrimdeki rolleri” hakkındaki soru beni 
birkaç düzeyde rahatsız ediyor. İlk olarak, bu soru 
kadınları bir şekilde eylemsiz veya pasif olarak varsa-
yıyor –devrim başlayınca bir anda nasıl eyleme geç-
tiklerini merak ediyoruz. Bu soru, kadın işçilerin 
emek hareketi içinde 2006’dan bu yana oynadıkla-
rı rolü, 2003’ten beri demokrasi yanlısı ve savaş kar-
şıtı hareketlerde kadın eylemcilerin rolünü ve öğren-
ci hareketi içindeki sürekli varlıklarını gözden kaçı-
rıyor; bunlar ilk akla gelenler. İkinci olarak, bu yak-
laşım benim hiç hoşlanmadığım bir tür cinsiyet - te-
melli varsayımla başlıyor. Değişik kesimlerden ka-
dınların (coğrafi ve sınıf temelli) farklı konumları-
na göre farklı şekilde katıldıklarını gözden kaçırarak, 
‘kadın’ homojen bir grupmuş da devrimde belirli bir 
rolü olurmuş gibi davranıyor. ‘Mısırlı kadın’ diye bir 
kitle olduğunu varsayıyor. ‘Amerikalı kadın’ diye bir 
kategoriden mesela, hiç bahsetmiyoruz, onların sınıf 
veya ırk veya politik bağlantılarını gözden kaçırmı-
yoruz. Son olarak, “kadınların devrimdeki rolleri” 
üzerine soruların “25 Ocak sonrası kadın hakları” 
tartışmasına evrilmesiyle birlikte, son derece sınır-
lı bir feminizm algısı da sergileniyor –beyaz ve libe-
ral. Medya, benim basitçe belirli bir ‘feminist’ profili 
üzerinden belirli türde hakların mücadelesi üzerine 
konuşmamı istiyor. Bir gazeteci bana “Mısır’ın Glo-
ria Steinem’i kimdir?” diye bile sordu! Sanki fark-
lı bir profile uygun, farklı mücadele biçimlerini be-
nimsemiş eylemcileri göremezmişiz gibi. Üstelik bu 
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ilgi Amerika’da veya Avrupa’da on yıllardır feminizm 
ve / veya kadın katılımını gündemine almayan ana 
akım medyadan geliyor. 

Bu yüzden, elektronik dergi Jadaliyya’da da yazdığım 
gibi, bu yaklaşımın ‘Arap / Müslüman kadınlar’a or-
yantalist bir bakışı yansıttığı dışında bir yorum yapa-
mıyorum1. Çok sayıda Mısırlı kadın grubunun ‘fe-
minist’ olmak zorunda olmayan farklı mücadeleler 
yürüttüklerini açıklamaya çalıştığımda aldığım kü-
çümseyici tepkiler, bu yorumumu doğruluyor. On-
ların ‘feminist’ dedikleri, son derece indirgeyici bir 
biçimde, sadece Avrupa ya da Amerika’da 1970’ler-
deki feminist hareketi andıran belirli politika tarzla-
rını benimseyenlerden ibaret. 

LA: O zaman aslında politik mücadeleyi sürdüren 
kadın grupları hangileri? Bildiğin gibi ben şunu sa-
vunuyorum: Yirmi yıldan uzun zamandır Mısır’da 
kadın haklarının ‘STK’laşması’ süreci, önemli ya-
bancı hibelerle destekleniyor; bu kaynaklar Suzanne 
Mübarek ve onun Kadın Konseyi tarafından hareke-
te geçirildi. Aynı zamanda feminist çalışmanın sofis-
tike kentli feministlerin sorunları depolize eden şık 
projelere dâhil oldukları bir tür ticarileşme haline 
gelmesinden söz etmek gerek –örneğin sokak tacizi-
ne karşı ‘anında mesaj’ gibi yeni teknolojilerin kulla-
nımını yaygınlaştırmayı hedefleyen kampanya gibi; 
bu kampanya cep telefonu şirketleri tarafından des-
teklenmişti2. Bu kavrayışa ulaşmamda senin büyük 
katkın olmuştu3. Peki, bu STK’ların isyan hareketi-
ne nasıl tepki verdikleri, bu isyanın neresinde dur-
dukları hakkında biraz konuşabilir misin? Bu femi-
nist aktivistler nerede? Hangi alanlarda çalışıyorlar? 
Devrilmiş cumhurbaşkanının karısı Suzanne Müba-
rek ile beraber kadın hakları üzerine çalışmanın so-
nuçları nelerdir? Görece bağımsızlığa sahip, proje-
lerini politik işkence gibi hassas konularla ilişkilen-
dirmiş ve rejimle işbirliği yapmak yerine onu eleşti-
ren daha politik STK’lardaki kadınlar ne durumda?

RM: Bu aktörlerin yüz yüze geldikleri bir ikile-
mi çok güzel özetleyen bir imge ile başlayayım. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, tüm kadın hakları 
STK’ları ve bağımsız feministler Tahrir Meydanı’nda 
bir yürüyüş çağrısı yaptılar. Bir aydan kısa süre sonra 
meydan milyonlarca insanla doluyken ve bu insan-
ların en az yarısı kadınken, 8 Mart yürüyüşü birkaç 
yüz kadından fazlasının ilgisini çekmedi. Bu düşük 
katılımı, kadın haklarına destek verilmemesi olarak 

yorumlayanlardan farklı olarak, kadın STK’larının 
ve bağımsız feministlerin toplumla olan bağları-
nı kopartmalarına bağlıyorum. Mısır kadınları için 
bir önemi olmayan 8 Mart tarihinin seçilmesinde-
ki sembolizm ve ‘kadın hakları’ dışında herhangi bir 
özgül talep ifade etmeyen bir yürüyüş çağrısı bile du-
rumu gözler önüne seriyor. Sanki bağlamdan ve ko-
numdan yoksun bir takım haklar varmış da bunlar 
talep edilebilirmiş gibi. İşte özgül bağlamdan böyle 
uzak olmak, ‘kadın hakları’nın ‘Batılı’ ya da yabancı 
olarak görülmesini mümkün kılıyor.
 
Bu STK’ların proje temelli olması ve kadın haklarını 
çok sınırlı şekilde ele alması (çoğunlukla beden poli-
tikalarıyla sınırlı), erişebilecekleri ve çağırabilecekle-
ri kesimleri sınırlıyor; örneğin, işyerlerindeki, kam-
puslardaki, demokrasi yanlısı hareketteki kadınlara 
ulaşamıyorlar. 

Kadınların bir parçası oldukları mücadelelere ve bu 
mücadelelerin gündemlerine odaklanmak yerine, 
çoğu kadın hakları STK’sı belirli kimlikleri kadınlar 
için öncelikli kılan kendi gündemleriyle sınırlı ha-
reket ediyorlar- sınıfları ve yaşadıkları yerler, hatta 
en acil ihtiyaçlar değil de sadece toplumsal cinsiyet 
kimliği. Bu, rejimle işbirliği içindeki feministler için 
de geçerli, kısmen bağımsız duranlar için de. 
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Taktikler açısından düşündüğümüzde, bu STK’lar, 
talepleri etrafında bir taban örgütlenmesi yürütmek 
ve aşağıdan yukarı baskı yaratmak yerine lobicilik ve 
iktidarda olanlardan talepte bulunmaya odaklanmış 
durumdalar. Böyle olunca, çoğu Arap ülkesinde ol-
duğu gibi, kadın hakları hareketi, diktatörlerin işbir-
likçisi haline geliyor; Mısırda halk evlilik ve boşan-
ma yasalarına ‘Susan’ ve ‘Gehan’ yasaları diyor (son 
iki Mısır devlet başkanının eşlerine atfen). Rejimle-
re ve diktatörlere karşı çıkış, bu rejim altında elde 
edilmiş yasalara ve haklara da karşı çıkmak anlamı-
na geliyor. Kamuoyunun rejimle işbirliği yapmayan 
STK’ları rejim destekçilerinden ve özellikle Suzan-
ne Mübarek’in uluslararası konumunu güçlendir-
meye hizmet eden kadın hakları söylemini benim-
seyen ulusal medyadan ayırmasını bekleyemezsiniz. 

Rejime karşı eleştirel bir bakışı olanlar bile STK ol-
maktan ve belirli bir zaman ve mekânda feminizmin 
ne anlama geldiğini tanımlayamamaktan ya da fe-
minizmi bağlama uygun bir politika olarak tarif ede-
memekten kaynaklanan yapısal sınırlılıklardan muz-
daripler. Feminizm orta sınıftan Kahireli olanların 
dışındaki Mısırlı kadınlar için ne ifade ediyor? Çok 
çeşitli kadınlık durumları ve ihtiyaçları ile ilgili fe-
minist eylemci ve STK’lardaki bu tanıma eksikliği-
ni, hazırlanan anayasa ve bu anayasanın kadınların 
haklarını nasıl koruyacağı meselesine odaklanmada 
(ben buna takıntı demeyi tercih ederim) görebilirsi-

niz. Sanki Mısırlı kadınların sorunları kötü bir ana-
yasadan kaynaklanıyormuş da anayasalar sihirli çö-
zümler sunuyormuş gibi. Pek çok Mısırlı kadının bi-
rer ‘emekçi’ olarak yer aldıkları grevlerde bu türden 
feministlerin hiç birini göremezsiniz; kadınların ve 
madunların ekonomik durumlarının nasıl düzeltile-
bileceğine ilişkin tek bir laf duyamazsınız; bunlar, 
anayasa ve yasalarla ilgili tartışma alanının neredeyse 
tamamen dışındadır. Onlar için mücadele alanı son 
derece dar biçimde tanımlanmış ‘toplumsal cinsiyet 
eşitliği’ ve bu eşitliği destekleyecek yasal çerçevedir.

LA: Seni rahatsız ettiğini söylediğin ikinci konu-
ya dönelim; bence bu da kadın haklarının ve güç-
lenmesinin nasıl savunulduğu meselesi ile yakından 
bağlantılı. Mısır’daki isyanın bir Facebook devrimi 
olarak sunulması karşısında dehşete düştüm. Han-
gi sesler ve diller işitildi? Barış, demokrasi ve insan 
hakları geniş bir yer buldu. Belirli boyutlar görünür-
lük kazandı: Bu sunumda devrim, eğitimli orta sınıf 
kozmopolit gençliğin devrimiydi. Google yönetici-
si Wael Ghoneim, kahraman haline getirildi. Bu su-
numda hangi gruplar dışlandı ya da görmezden ge-
lindi, bahsedebilir misin? Hangi politik diller konu-
şuldu ama hangileri de işitilmedi? 

Bir demokrasi eylemcisi olarak senin bu konudaki 
tepkini özellikle öğrenmek isterim. Facebook toplu-
luğu asıl olarak (ama tamamen değil) orta sınıf genç-
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lerse ve harekete geçenler de bunlarsa, bunun sebe-
bini nerede aramalıyız? Neden bu dili kullandılar ve 
duyulan neden sadece bu dildi? Doğrusunu istersen, 
‘demokrasi’ hakkındaki konuşmalardan ve seçimlere 
böylesine odaklanılmasından hayal kırıklığına uğra-
dım. Çünkü Mısırlılar’ın çoğunun karşı karşıya kal-
dıkları ekonomik sorunların ne kadar büyük oldu-
ğunu biliyorum, insanların değişmesini istedikleri 
coğrafi sınırlardan haberim var, halkın çok uzun za-
mandır maruz kaldığı polis vahşetini ve İslamcıların 
idamını da içeren keyfi uygulamaları da biliyorum. 
Mısır’ın kırsal bölgelerinde on sekiz yıldan daha 
uzun zamandır devam ettirdiğim araştırmamda gör-
düm.4 Olup biteni sadece medyadan izlediğimde –ne 
de olsa orada değildim- ılımlı bir devrim gibi görü-
nüyor; yıllardır duyduğumuz belirli liberal kavramlar 
ve reformist sloganlarla ifade edilebilecek türden bir 
devrim: İyi yönetişim, demokrasi, insan hakları ve 
kadınların güçlenmesi vesaire. Bunların Mısır’da na-
sıl gerçekleştirileceğine ilişkin seçkinlerden herhangi 
bir sağlam çözümleme duymuş değilim. Ne sistema-
tik bir eleştiri, ne Amerika ile işbirliğinin sorgulan-
ması, ne ordunun sorgulanması; sanki bunlar soru-
nun bir parçası değilmiş ve askerlerin işçi olarak ça-
lıştırıldığı işletme, fabrika ve kırsal kalkınma sistemi 
yabancı yardımlarla sürdürülmüyormuş gibi.

Hakkında çok şey okuduğum ‘yumuşak müdahale’ 
ya da ‘kültürel diplomasi’ adı altındaki iki tür Ame-

rikan projesinin insanların –özellikle gençlerin- ken-
di taleplerini tasarlama biçimlerini etkileyip etkile-
mediğini merak etmeye başladım. Öncelikle çalışma 
alanını “Amerika ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika va-
tandaşları arasında canlı bir işbirliği oluşturarak böl-
gede daha çoğulcu, katılımcı refah toplumları ya-
ratmak” olarak tanımlayan Middle East Partnership 
Initiative (MEPI) hakkında konuşacağım. MEPI 
amacını şöyle ifade ediyor: “Sivil toplumu ve huku-
kun üstünlüğü geliştirmek, siyasal katılımı artırmak, 
kadın ve gençleri güçlendirmek, yurttaşlar için eği-
tim fırsatları yaratmak, bağımsız medyayı güçlendir-
mek, ekonomik büyüme ve fırsatları teşvik etmek 
için projeler oluşturmak ve bunları desteklemek”. 
MEPI’nin en güncel girişimi E-Mediat oldu: Elekt-
ronik Medya Araçları, Teknoloji ve Eğitim. “Taban 
örgütlenmelerine kendi hikâyelerini anlatabilmele-
ri, üyeliği geliştirmeleri ve dünyadaki benzer toplu-
luklarla bağlantı kurabilmeleri için dijital teknoloji-
yi kullanmalarına yardımcı olan” bir insiyatif5 . 

Bir soru beni dürtüp duruyor: Bu ve benzeri çabala-
rın ilk ‘Facebook devrimiyle’ nasıl bir bağlantısı var? 
Bir kaynak diyor ki MEPI 2002’den 2009’a kadar 
Orta Doğu’da 530 milyon dolar harcadı –demok-
rasi, özgür girişimcilik ve küresel bağlantılar isteyen 
gençliğin yaratılması için çok fazla para harcanmış. 
Sosyalizm, İslamcılık veya diğer alternatifler için de-
ğil. İkinci inisiyatifi Beyrut’taki meslektaşım Mays-

“En büyük hayal kırıklıklarından 
birisi, insanların Arap isyanlarını 
‘Arap Aydınlanması’ veya ‘Arap 
Baharı’ olarak isimlendirmesi 
oldu; sanki biz komadaymışız da 
henüz uyanmışız gibi… Gerçek 
şu ki bu hareket 1970’lerden 
beri ilk sokak protestosuna 
tanık olduğumuz ikinci Filistin 
intifadasıyla başladı, Irak savaşına 
karşı hareketlenme devam etti ve 
sonra 1.8 milyondan fazla insanın 
katıldığı emek hareketi ile sürdü.”



sun Sukarieh’den öğrendim. Son beş yıldır halkla 
ilişkiler kampanyalarında çalışıyor, bu kampanyala-
ra ‘umut seferleri’6 diyor. Bunlar USAID sponsorlu 
projeler ve hükümet ve yerel iş elitleriyle ‘ortaklaşı-
yor’: Ürdün’deki ‘Umut Kültürü’ kampanyası, Kra-
liçe Rania tarafından 2005’te başlatıldı (Saatchi ve 
Saatchi tarafından tasarlandı), Lübnan’daki ‘Yaşamı 
Seviyorum’  kampanyası 2006’da (Yine Saatchi ve 
Saatchi tarafından tasarlandı, bilbordlar, rozetler, ti-
şörtler ve pop konserleri de dâhil, 1. 5 milyon dola-
ra mal oldu) başladı ve bir de Mısır’a 2008’de başla-
tılan ‘İyimserlik Kültürü’ kampanyası var. Tüm bun-
lar Arap dünyasının arkasındaki umutsuzluk ve kö-
tümserlik kültürünü yenmeyi hedefliyorlar; onla-
ra bakılırsa, terörizmi ve İslamcılığı besleyen kay-
nak eşitsizlik sorunları, neoliberalizm, rejimler ya 
da Amerikan müdahalesi değil, işte bu kötümserlik 
kültürü7. Sence gençliği hedefleyen bu Amerikan gi-
rişimleri 2011’de sokaklara çıkan hareketin biçim-
lenmesinde herhangi bir rol oynadı mı? Sadece sos-
yal medyayı kullanmaları açısından değil, aynı za-
manda kullandıkları politik dil açısından da?

RM: Hayal kırıklığımı paylaştığın için teşekkürler! 
Medyanın, pek çok akademisyenin, yerel ve ulusla-
rarası siyasal seçkinlerin bu devrimle ilgili anlattık-
larını okuduğumda ya da duyduğumda bazen son 
on yıldır içinde yaşadığım ve politika yaptığım ül-
keden / toplumdan değil de başka bir yerden bahse-
diyorlarmış gibi geliyor bana. Bütün bu anlatı, çoğu 
yabancı ülkelerde eğitim görmüş, yaşadıkları ülkeyi 
oralara benzetecek devrimi gerçekleştirebilmek için 
Amerika ve Avrupa’daki yaşıtlarının kullandıkları 
araçları (Facebook ve Twitter) kullanan bir orta sınıf 
gençliğinin hikâyesini kuruyor. Mesaj şu: “Onlar da 
bizim gibi olmak istiyorlar. İşte bir kez daha hareke-
te geçiren ve model olan biziz”. Bu, ‘beyaz adamın 
sorumluluğu’nun yeni biçimi. Bu anlatı, demokra-
sinin teşvik edilmesi çabalarını vurguluyor. Gene 
Sharp diye biri (BBC, eğitimde şiddetsiz taktikle-
re ilişkin fikirlerinin Mısırlı devrimciler tarafından 
benimsendiğini ve kullanıldığını açıklayana kadar 
adını hiç duymamıştım) tarafından yazılan bir ki-
tap, devrimin manifestosu olarak resmediliyor. Buna 
göre devrimin barikatları, polis karakollarının yakıl-
ması ve molotof kokteyllerinin atılması değil, Face-
book ve Twitter haline geldi; bu şekilde 28 Ocak’ta 
güvenlik aygıtının çökmesi sağlandı. Devrimin ikon-
ları benim Kahire Amerikan Üniversitesi’ndeki öğ-
rencilerime benzer Batı eğitimli gençler oldu- dev-

rimi yapan milyonlarca Mısırlı’nın küçük bir bölü-
mü. Ve vurgu seçimlere yapıldı. Sanki devrimin en 
parlak sonucuymuş gibi. Milyonlarca Mısırlı’nın ka-
tıldığı grevler görmezden gelindi. 9 Eylül’deki İsrail 
Büyükelçiliği baskını tehlikeli bir kaotik eylem ola-
rak gösterildi. Devletin güvenlik aygıtına martta ya-
pılan saldırı yok sayıldı. Bütün bu devrimci eylemle-
rin aktörleri orta sınıf ikonlar olmadığı gibi, bu ey-
lemler facebook’ta örgütlenmemişti de; bunların ta-
mamı ya yok sayıldı ya da olumsuz eylemler olarak 
etiketlendi.
 
Devrim anlatısı ile çeşitli grupların yürüttükle-
ri devrimci eylemler arasında büyük bir boşluk var.  
Mısır’ın siyasal manzarasında demokrasi destekçi-
si projeler marjinalleşti; eylemcilerin çok büyük ço-
ğunluğu bu projelerden vebalı gibi uzak durdu, çün-
kü biliyorlardı ki bunlar onların güvenilirliklerine 
büyük zarar verecekti; sadece projeler değil, aynı za-
manda, demokrasi eylemcileri çevresinin kendisi de 
bu devrimde marjinalize oldu.

Ocak 2011’den önce Tahrir Meyda’nında Mart 
2003’te Amerika’nın Irak’ı işgaline karşı gerçekle-
şen büyük gösteriyi hatırlayalım. Neoliberal ekono-
mik politikaların vahşeti karşısında, 2008 yılında Al 
- Mahalla şehir ayaklanması sırasında ve son 10 yıl-
dır ilk defa sokağa çıkma yasağı konuldu. Bu iki ör-
nek de devrimin provalarıydı. İkisi de bölgedeki si-
yasi ve ekonomik müdahaleye karşı hareketlerdi. 

LA: Peki, sisteme ve rejime karşı daha önceki hare-
ketlere katılan biri olarak, şimdi kendini nerede gö-
rüyorsun?
 
RM: Bana göre en büyük hayal kırıklıklarından bi-
risi insanların Arap isyanlarını ‘Arap Aydınlanması’ 
veya ‘Arap Baharı’ olarak isimlendirmesi oldu; san-
ki biz komadaymışız da henüz uyanmışız veya don-
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durulmuşuz da şimdi çözülüyormuşuz gibi. Gerçek 
şu ki bu hareket 1970’lerden beri ilk sokak protes-
tosuna tanık olduğumuz ikinci Filistin intifadasıyla 
başladı, Irak savaşına karşı hareketlenme devam etti 
ve sonra 1. 8 milyondan fazla insanın katıldığı emek 
hareketi ile sürdü. Bütün bunlar, Facebook’u keşfe-
dip Amerikan tarzı demokrasi istemek üzere sokak-
lara dökülen bir gençlik imgesi yaratılarak görmez-
den geliniyor.

Bu son on yılda, 2000’den beri, 25 Ocak’ı hazırla-
yan pek çok şey oldu, pek çok engel yıkıldı. Bunlar 
arasında solcularla İslamcı eylemciler arasında işbir-
liği de var, bölgesel konularla ulusal olanlar arasında 
bağlantıların kurulması da var, ekonomik sıkıntıla-
rın neoliberalizmin politik modeli ile ilişkisinin ku-
rulması da. Bütün bunlar bizi 25 Ocak’a yaklaştırdı. 

Şimdi, devrimin ideallerine bir adım daha yakınız: 
‘ekmek, özgürlük, onur’. 

Ama durum ve sorun noktaları değişiyor. İsyan de-
ğişim kapılarını açtığı kadar sistemin paydaşlarının 
tehlikenin farkına varmasına ve sistematik bir de-
ğişimin gerekliliğini görmesine de yol açtı. Böylece 
yalnızca güvenlik kurumlarıyla değil, Amerikan yö-
netiminin uluslararası ortakları, Suudi monarşisi ve 
İsrail hükümetinin ortak çıkarları ile de karşı karşı-
yayız. Bütün bunlar ulusal iş dünyasının çıkarları ile 
sıkı sıkıya bağlantılı. Bu çıkarlar, politikanın, eko-
nominin ve medyanın (Genelkurmay’dan bahsetmi-
yorum bile) yönetimini ellerinde tutmaya devam et-
melerini gerektiriyor.

Şimdi mücadele sadece hilesiz seçimler için değil, se-
çimlerin bu devrimci sürecin tek kazanımı olmaması 
için de. Kişisel olarak, ben çabalarımı iki alanda yo-
ğunlaştırıyorum. Bir akademisyen olarak, anlatının 
eksik kısımları üzerine yazıyorum ve konuşuyorum, 

‘hikâye’nin önemli olduğunu düşündüğüm tarafla-
rını gündeme getirmeye çalışıyorum. Bence bunlar 
arasında işçi grevleri, Filistin yanlısı hareket ve çift-
çilerin su hakkı talepleriyle devrimin bileşenleri ol-
duğu gerçeğinin vurgulanması var.

Diğer yandan bir eylemci olarak, eskiden Müslü-
man kardeşler örgütünün üyesi olan ve yeni bir po-
litik proje alternatifi olarak radikal demokrasiyi kur-
maya çalışan bir grup gençle çalışıyorum. Onların 
varlığından mutluluk ve gurur duyuyorum: Olduk-
ları kişiyle barışıklar ama aynı zamanda kendileri-
ne ve çevrelerinde olup bitene karşı eleştirel bakabi-
liyorlar. Bence onlar, Mısır’da Yeni Sol’un tohumla-
rını taşıyorlar; bu tohumlar bizim kendi toprağımız-
da köklenecekler. 
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“Medya, Mısır Devrimi’nde kadınların 
rolünü sorarak, kadın işçilerin 
emek hareketi içinde 2006’dan bu 
yana oynadıkları rolü, 2003’ten beri 
demokrasi yanlısı ve savaş karşıtı 
hareketlerde kadın eylemcilerin rolünü 
ve öğrenci hareketi içindeki sürekli 
varlıklarını gözden kaçırıyor.”
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Küba Kanadalılar ve Avrupalılar için pırıl pırıl deni-
zi, beyaz kumlu uzun kumsalı ile ucuz tatil beldesi, 
dünyadaki sosyalistler için ise ABD’ye karşı direnişi-
ni imrenerek izledikleri sosyalizmin son kalesi. 

Kastro ölmeden Küba’ya gidilmeli gibi bir duygum 
zaten varken, 68 Dayanışma Derneği’nden arkadaş-
larım “1 Mayıs’ta Küba’da olacağız” deyince, bana 
da içim pırpır ederek bavulumu toplamak düştü. 
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen eski dostlarla yıl-
lar sonra buluşup Yeşilköy Havaalanında kucaklaştık. 

24 saatlik bir yolculuktan sonra Havana’nın en 
lüks oteli Nacional Hotel’e varıyoruz. Burası, Sosya-
lizm öncesinde, Amerikalı gangsterlerin ve zenginle-
rin kumar oynanması için yaptırdığı, her türlü lük-
sü yerli yerinde, mozaikleri ve mimarisiyle kendini-
zi İspanya‘da hissedebileceğiniz bir otel. Ve biz de ilk 
mojito’yla tanışıyoruz; Küba’nın geleneksel turist iç-
kisi. Kübalılar da mojito içiyorlar mı acaba? Ama 
rom içtikleri kesin. Zira zaruri ihtiyaçlar listesinde 
eskiden rom da varmış. Mojito, rom, soda, nane ve 
bol buz ile yapılıyor. Serinlemeye de yardımcı oldu-
ğu için hemen hemen her molada mojito içiyoruz.

İlk gece yemekte balık, pilav, siyah mercimek ile lor-
lu bir meyva tatlısı var. Ve tabii müzik… Küba de-
mek müzik demek çünkü.  Bir deyişe göre Kübalı-
lar yürümez dans eder, konuşmaz şarkı söylerlermiş. 
Her oturduğunuz kafede, lokantada bir müzik gru-
bu oluyor. Olağanüstü müzik yapılıyor. Che, Quan-
teramera başta olmak üzere kimisi sırf enstrüman-
tal,  kimisi çok sesli... Bir grup yarım saat kadar ça-
lıyor, arkasından CD’sini satıyor ve bahşiş topluyor. 
Sonra, onların arkasından başka bir grup geliyor. 
Size de keyifle içkinizi yudumlamak ya da yemeği-
nizi yemek düşüyor.

Küba’ya gelişimizin ertesi günü Devrim müzesini zi-
yaret ediyoruz. Batista’nın Sarayı devrim müzesi ol-
muş. Neler neler yok ki müzede! Yedikleri içtikleri 
tabak çanak, her türlü evrak, giysiler, fotoğraflar… 
Hepimiz duygulanıyoruz. Müzenin bahçesinde ise 
meşhur Grandma teknesi bekliyor bizi.  Hani şu 82 
kişinin Meksika’dan binip geldikleri ufacık tekne. 
Yanlış yere çıktıkları için 70 devrimcinin öldürülüp 
Kastro, kardeşi ve Che’nin kurtulduğu tekne. 

Eğer turistik yerlerden kurtulursanız Küba’da her 
yer devrim kokuyor. Hemen hemen hiçbir yerde 

SOSYALİZM, 
MÜZİK 
VE DANS 
ÜLKESİ 
KÜBA

Nergiz Savran Ovacık

“Devlet herkese 1 cvp 
karşılığı pirinç, fasulye, şeker, 
tavuk, sabun, diş macunu, 
kişi başı ayda 7 yumurta, her 
gün bir ekmek, yedi yaşına 
kadar olan çocuklara her 
gün bir litre süt gibi gıdaları 
dağıtıyor. Hatta kısıtlama 
günlerinden önce bu listede 
rom ve puro bile varmış.”
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Kastro’nun fotografı ya da heykeli yok. Bu bana çok 
iyi geliyor. Zira Suriye’de her yerde Sedat ve oğullarını 
görmekten –ki bir de kızı var- içime fenalık gelmişti.

Öğlen Çin mahallesine gidiliyor. Biz yemek yemek-
tense sokaklarda dolaşmayı, havayı koklamayı tercih 
ediyoruz. Çarşı bizim ülkemizle karşılaştırırsanız ol-
dukça fakir. İlk izlenimimiz böyle. Ama düşününce, 
etrafa bakınca, bir yandan da sanki herkesin her şeyi 
var gibi. İnsanlar fakir görünüyorlar ama inanılmaz 
bir mutluluk var. Herkes güler yüzlü. Özellikle ka-
dınlar çok süslü. Öğleden sonra gittiğimiz üç katlı 
Modern Sanat Müzesi’nde ise klasik eserlerden mo-
dern eserlere gerçek bir şölen izliyoruz. 

Merkez komitesi dostluk evine de gidiyoruz. Devlet-
le en ciddi bir araya gelişimiz bu. Küba’da tıp oku-
yan Ceren bize tercümanlık yapıyor. 15 kişilik bir 
gruptan gitar konseri dinliyoruz. Şef özel olarak gru-
bun Komünist Partiden bağımsız olduğunu belirti-
yor. Saçları uzun, arkadan atkuyruğu yapmış. Bili-
yoruz ki rejimin aydınlara karşı toleransı geçmişe 
göre çok fazla. Bu da Küba’da sanatı eskiye göre daha 
çok geliştiriyor. 

Bahçesi ucuz eğlenmenin ve dansın mekânı haline 
gelmiş olan Amistat bir gençlik merkezi. Oraya var-

dığımızda, 1 Mayıs öncesiydi ve 15 kişilik bir or-
kestra gençler için çalıyordu. Ve elbette herkes dans 
ediyordu. Havana çarşısında birilerini ucuz salsa 
için el ilanı dağıtırlarken görürseniz bilin ki kastedi-
len yer Amistat’dır.  Bu güzel evde büyük bir aşkın 
hikâyesi saklı: Evli bir kadın olan Katerina bir baro-
na aşık oluyor. Katolik olduğu için kocasından bo-
şanamıyor. Fakat o, bütün Havana’nın protestosu-
na karşılık Baronla yaşamayı göze alıyor. Baron da, 
sütunlarının kumu Nil’den, mermerleri İtalya’dan, 
ferforje ve camları Fransa’dan getirilen bu evi, yani 
Amistat’ı, Katerina için yaptırıyor.

Bizim kriterlerimizle düşündüğümüz zaman aklımı-
zın ermediği bir durum ortaya çıkıyor. Zira etrafını-
za baktığınızda evsiz, üstü başı perişan ya da aç insan 
yok. Tam tersine hele kadınlar o kadar şık ki. Nasıl 
oluyor da ayda 25 avroyla geçinebiliyorlar diye şaşı-
yorsunuz.  Şöyle oluyor; devlet pek çok şeyi sübvan-
se ediyor. İlk başlarda sokaklarda gördüğümüz uzun 
kuyruklara bir anlam verememiştik, sonra anladık: 
Devlet herkese 1 cvp karşılığı pirinç, fasulye, şeker, 
tavuk, sabun, diş macunu, kişi başı ayda 7 yumurta, 
her gün bir ekmek, yedi yaşına kadar olan çocukla-
ra her gün bir litre süt gibi gıdaları dağıtıyor. Hatta 
kısıtlama günlerinden önce bu listede rom ve puro 
bile varmış.
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Cvp demişken açıklayalım, Küba’da iki cins para var. 
Biri turistler için, diğeri kendi halkı için. 1 cvp yani 
turist parası bir avro civarında. Turistik yerlerde bu 
para geçiyor. Ancak bankadan Kübalıların kullandı-
ğı parayı da alabilir, manav gibi yerlerden alışveriş-
lerde kullanabilirsiniz. 

Küba’da eğitim beş yaşında başlıyor ve 9. sınıfa ka-
dar zorunlu. İngilizce dersi var. Bunların yanında 
çok ucuza başka lisan kursları var. Dil önemli, özel-
likle turizmde çalışmak için İngilizce şart. Eğitim 
her aşamada parasız. Okuma yazma bilmeyen yok. 

Biraz da sağlıktan söz edelim: Küba’nın koruyucu 
hekimlik esaslı tıp sistemi bütün dünyaya örnek.  
Her 150 kişiye bir aile doktoru düşüyor. Ülkeyi ağ 
gibi ören sağlık merkezleri ilk teşhis ve tedaviyi yap-
makla yükümlü; bu merkezlerde teşhise yönelik her 
türlü ekipman mevcut. Buradaki doktorların ya da 
sağlık merkezlerinin yetersiz olduğu durumlarda ise 
hasta daha büyük ve teşekküllü bir hastaneye kaldı-
rılıyor.  Küba, doğumda bebek ve anne ölümlerinin 
en düşük olduğu ülkelerden biri. Ülkede ortalama 
ölüm yaşı ise erkeklerde 75,  kadınlarda 77 ki bu da 
dünyanın gelişmiş ülkelerinin değerlerine çok yakın. 

Hatta Türkiye’den bir heyet sağlık sistemini incele-
mek için Küba’ya gitmiş. 

Ayrıca Küba dünyanın pek çok fakir ülkesine 2 yıl 
ücretsiz doktor yolluyor. (6 Latin Amerika, 13 Afri-
ka,1 de Asya ülkesi) 25 bin Kübalı doktor yurt dı-
şında, bunlardan 15 bini Venezuela’da. 

Akşamlarımızdan birinde de Tropikana müzik kulü-
büne gidiyoruz. Giriş yemekli 70, yemeksiz 50 cvp. 
Saat 22-24 arasında şarkılar ve dans gösterisi var. Bu-
rası Küba’nın Amerika’nın kumarhane ve kerhanesi 
olarak görüldüğü zamanlardan kalma bir gece ku-
lübü. Muhteşem kadınlar, bin bir renk, ışık ve mü-
zik cümbüşü… İki saat nasıl geçti anlamıyoruz. Di-
ğer sosyalist arkadaşların homurtularına rağmen ben 
çok keyif alıyorum. Zira her şey o kadar estetik ki!...

Ertesi gün Havana’dan dört saat uzaklıktaki Santa 
Clara şehrine hareket ediyoruz. Che’nin mezarı bu-
raya getirilmiş; basit bir anıt ve büyük bir meydan 
karşılıyor bizi. Yerdeki karolar el ele tutuşan insan-
ları sembolize ediyor. Meydandaki 60 palmiye de, 
Che’nin mezarı tam 60. yaş gününde buraya taşın-
dığı için dikilmiş. Büyük bir taş anıtın üzerine Küba 
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mücadelesini anlatan figürler resmedilmiş. Ve gene 
altında ufak bir Che müzesi; onun silahları, mek-
tupları, matarası, kıyafetleri ve mezarı... Tüm bunlar 
devrim sırasında ölen diğer yoldaşlarıyla beraber du-
vara fotoğraflarda yerini almış. Fotoğraflar arasında 
Che’ninki elbette biraz daha büyük ve tam ortada.  
Küba’da Kastro’nun heykeli ya da büyük fotoğrafları 
yok. Ancak Che’yi her yerde görebilirsiniz. “Siemp-
re Hasta Victoria”  “daima zafere doğru” anlamı olan 
bu sloganı biz 68 kuşağı “sürekli devrim” diye biliyo-
ruz. Bu slogana uygun bir şekilde yürüyen bir Che 
heykeli alanda heybetle yükseliyor. 

Grupta herkes çok heyecanlı o an. Che’nin heykeli 
önünde üzerinde Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in fotoğ-
rafları olan pankart bir pankart açtık. Sağ yumruk-
lar havada fotoğraflar çektirdik. Hatta gizli gizli avuç 
içlerine alınan bir parça toprak, Denizlerin mezarla-
rının üzerine serpilmek üzere Türkiye’ye getirildi…

Ve gene akşam oluyor; bu defa meşhur bir “paladar”da 
yemek yiyoruz. Paladar, lokanta evler diyebileceği-
miz, aile işletmesi niteliğinde yerler. Genellikle lo-
kantalardan daha ucuz ve daha lezzetli olmaları bek-
lenir ama bu gece gittiğimiz Mummy Paladar’ı bu-

nun dışında; çok pahalı. Kişi başı 22 cvp veriyoruz. 
Üç kişilik bir grup müzik yapıyor. 

Küba, turizmden gelir sağlamaya karar verince, aile 
işletmelerine pansiyon ve lokanta açma hakkı ver-
miş. Bunların tabi olduğu belli kurallar var ve sıkı 
bir şekilde denetleniyorlar. Örneğin pansiyonda sizi 
yalnız bırakamıyorlar. “Paladar”larda toplam masa 
sayısı yaklaşık dördü beşi geçemiyor. Bazı istisnalar 
var tabi… Örneğin Çilek ve Çikolata filminin çev-
rildiği ev; burası sıklıkla kalabalık çünkü turistlerin 
ilgi merkezi… Burası, eski görünümlü bir apartma-
nın 2. katında ve küçük bir lokanta kadar masası var.

Hemingway’in Küba’daki önemi bir başka. Yıllarca 
Küba’da yaşamış. Politikayla ilgilenmemiş. Fahişe-
ler, balıkçılar ve serserilerle arkadaşmış. Onun İhti-
yar Balıkçı ve Deniz’i yazdığı köye ve orada oturdu-
ğu kafeye gidiyoruz. Onun adına bir masa ayrılmış. 
Hemingway devrimden sonra Küba’dan ayrılmış.  Ve 
bir süre sonra da intihar etmiş. Onun Havana’da kal-
dığı otel bugün bir müze. Ayrıca yazarın gittiği lo-
kanta ve kafeler çok meşhur ve pahalı. 

1 Mayıs, İşçinin Emekçinin Bayramı
1 Mayıs sabahı saat 5’de yola çıkıyoruz. Polis ba-
sar mı, olay çıkar mı endişesi yok içimizde. Gençlik 
evinde birer sandviç tutuşturuyorlar elimize. Daha 
o saatte sokaklar dolmuş bile. Otobüsler vızır vızır. 
Havana’da şimdiye görmediğimiz bir trafik yoğunlu-
ğu ve eski otobüslerin çıkardığı yoğun egzoz kokusu 
var. Kalabalıklar genellikle kırmızı bluzlu giyinmiş, 
yığın yığın devrim meydanına gidiyorlar. Biz de kır-
mızı bluzlarımız, şapkalarımız ve pankartlarımızla, 
1 Mayıs marşını avaz avaz söyleyerek, heyecan için-
de meydana yürüyoruz. Devrim meydanı denilen 
yer çok büyük bir alan. Alanda Jose Martin’in -İs-
panyollara karşı mücadele etmiş olan halk kahrama-
nı şair - bir heykeli ve çok yüksek bir anıt var. Ayrı-
ca bir duvarda gene Che’nin bir çizgi resmi ve diğer 
bir duvarda ise Latin Amerika halklarının devrimi 
üzerine bir slogan yer alıyor… Bütün Latin Ameri-
ka ülkelerinden öğrenciler var burada; onlar Küba’ya 
okumaya geliyor. Meydanda etrafımızı Perulu, Mek-
sikalı, Panamalı Venezuellalı gençler ve bayrakları 
sarıyor. Sahi, bir de ÖDP bayrağı gördük, bu bizi 
heyecanlandırdı. Hatta bir ara protokol arasından 
“tek yok devrim” pankartı açıldı. Korsan eylem yap-
maya meraklı birilerinin Küba’da aynı işe kalkışma-
sı çok komikti.  

Hemen hemen hiçbir yerde 
Kastro’nun fotografı ya da 
heykeli yok. Bu bana çok iyi 
geliyor. Zira Suriye’de her 
yerde Sedat ve oğullarını 
görmekten –ki bir de kızı 
var- içime fenalık gelmişti.
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Artık vakit geldi, grubumuz Türkiye’ye dönüyor. Biz 
üç kişi ise on gün daha Küba’da kalacağız. Aslında 
vize alabilseydik Meksika ya da Venezuella’ya git-
mek istiyorduk. Gene de gezinin sonunda vize ala-
madığımıza çok memnun oldum; gezimiz süresince, 
Küba’yı keşfetmenin kolay olmadığını gördük.

Bu kez Casa Particular (özel ev)  denen pansiyonlar-
dan birinde kalacağız. Çünkü oteller bütçemize göre 
fazla pahalı.  Joel ve Cadilis’in pansiyonunda yer bu-
luyoruz. Yüksek tavanlı 3 oda bir salon ve mutfaktan 
oluşan bir ev. İki odasında banyo var, tuvaleti, kli-
ması var. Gecesi 25 cvp’ya kalabiliyorsunuz. Ameri-
ka bir zamanlar Küba’yı o kadar benimsemiş ki Be-
yaz Sarayın aynısının küçüğünü Havana’ya yap-
mış. Eskiden parlamento binası olan Kapitol şimdi 
müze ve kafe. Pansiyonumuz Kapitolü denize bağ-
layan, Havana’nın en şık caddelerinden biri olan 
Prado’nun hemen arkasında… Kahvaltı 3 cvp. Ana-
nas, mango yumurta ve çay veriyorlar. Peynir çok 
pahalı; onu kendimiz çarşıdan alıyoruz. 

Fotoğraf makinem için kart arıyorum. Carlos 3’de 
bulabilirsin diyorlar; yani Havana’nın en büyük çar-
şısında. Burası üç katlı çeşit çeşit dükkânların oldu-

ğu bir yer. Ne alırsan 1 cvp ya da 3 cvp’ye satış ya-
pan yerler var. Ancak teknoloji bizim yirmi yıl önce-
ki durumumuzda. 

Havana’daki Kristof Kolomb mezarlığını da ziyaret 
ediyoruz. Burası bir heykel müzesi gibi. Zaten girişte 
para alıyorlar. Ağaçlar dekoratif bir şekilde kesilmiş. 
Genellikle geniş ve boş olan bu mezarlıkta çok gü-
zel heykellerin bir arada olduğu gruplara rastlıyoruz. 
Özellikle bir mezar var ki çok ilginç. Çocuğu ola-
mayan kadınlar buraya gelip, önce mezara vurmak 
yoluyla kutsal ruhu çağıyor, sonra da dua ediyorlar. 
İnsanların inanma ihtiyacı ve umudunu kaybetme-
me isteği her kapıyı çalmasına sebep oluyor. Görevli 
bize bu mezarların özel kişilere ait olduğunu ve Kü-
badaki tek özel mülkiyet olduğunu söylüyor; açıkla-
masının devamında anlıyoruz ki bu mezarların bir 
kısmı Küba’dan kaçan kişilere ait. 

Bir Dolandırılma Hikâyesi
Yolda yürürken yanımızda hızlı hızlı yürüyen uzun 
saçlı, sarışın,  otuz yaşlarında bir erkekle, memeleri 
ortada güzelce bir kadın bize laf atıyorlar. Tipik bir 
Kübalı’nın ilk cümlesi: “Where are you from?”  Tür-
kiye deyince de genellikle “haaaaa Türkiyaaa” di-
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yorlar.  Bunlar da öyle yaptı işte; sonra ismimizi sor-
dular ve kendilerini tanıttılar. Adam, “bu da karım 
ama İngilizce bilmiyor”, dedi. Kadın ise bu arada şi-
rin şirin gülümsüyor. Adam devam etti; “iki yaşında 
kızımız var; ben bateri çalıyorum.” Gerçekten tipi 
buna çok uygun... “Akşam gelin, Bueno Vista Social 
Club’ın çaldığı yerde çalıyorum”, dedi. Tam da bi-
zim aradığımız şey. Ben hemen sazan gibi atladım. 
Bunun üzerine, gelin size bir davetiye vereyim dedi. 
Ve bizi bir bara götürdü. Hemen mojitolar ısmar-
landı tabi. “Bu arada, puro ister miydiniz? Arkada-
şımın dükkanı var”, dedi. O zaman uyandık biz ve 
“yok istemeyiz” dedik. Epey ısrar etti. Küba purola-
rı orada yetişen tütünün cinsinden dolayı dünyada 
çok meşhur tabi, bunu biliyoruz. Yaprak tütün sarı-
larak yapılıyor. Cinsine göre tek puronun fiyatı 20 
cvp’ya kadar çıkabiliyor. Ancak bu puroların kara-
borsadan üçte bir fiyatına bulmanız da mümkün. 
Zira tütün fabrikasında çalışanların istihkakı var-
mış, onları daha ucuza satıyorlar. Ayrıca tabi bir de 
sahte puro var. Hem etik olarak, hem de sahte puro 
alma ihtimali olduğu için karaborsadan puro alma-
mak en iyisi. 

Bizi götürdükleri yerde, normalde 2 cvp olan moji-
toları 5 yıldızlı otel fiyatından, 4 cvp’ye içtik. Da-
hası Enrigo ve karısınınkini de biz ısmarladık. Bu-
nun üzerine bir de “çocuğumuza süt alırsanız çok 
memnun oluruz. Biz bu mağazalardan alışveriş ede-
miyoruz“, dediler. Bir torba süt tozunu da gene on-
lar için 5 cvp’ya aldık. Aslında üç torba istediler de, 
biz o zamana kadar bir şeyler döndüğünü anladı-
ğımızdan, çok pahalıymış deyip sadece bir tane al-
dık. Oysa sonradan öğrendik ki her çocuğa yedi ya-
şına kadar devlet zaten günde bir litre sütünü veri-
yormuş.  Bu arada artık arkadaş olmuştuk. Haliyle, 
sen dolandırıcısın diyemedik. Onun adına utandık. 

Bütün ülkede her şey iki çeşit. Buna otobüsler de 
dahil. Turist otobüsleri klimalı, yeni ve tabii ki hayli 
pahalı. Halkın bindiği şehirlerarası otobüslerde ise 
klima yok, onlar çok ucuz. İsterseniz ona da binebi-
lirsiniz… Gezimiz devam ediyor, bu kez Trinidad’a 
gidiyoruz. Adeta açık hava müzesi burası. Zaten, 18 
ve 19. yüzyıldan kalma, içleri antikalarla dolu otan-
tik evleriyle UNESCO tarafından dünya kültür 
mirasına alınmış bile. Pencerelerde ahşap veya de-
mir parmaklıklar var. Kapılar pencereler açık. Ay-
rıca her evde sallanan sandalyeler var. Bizim bura-
da kaldığımız pansiyon da müze gibi hatta. Salla-

nan sandalyelerin sırrını da burada keşfediyoruz.  
Oturup sallandığın zaman rüzgar oluşturuyorsun. 
Sıcakla baş etmenin yolları olarak yüksek tavan-
lı evler, mermer salonlar, sallanan sandalyeler, av-
lular Trinidad’ın tipik mimarisini anlatabilir. Ve 
Trinidad’tan Cienfuegos’e geçiyoruz Cumartesi sa-
bahı. Turistlerin çok ilgi göstermediği bir yerdeyiz 
bu defa. Bizimle de kimse öyle fazla ilgilenmiyor. 
Prado caddesi boydan boya, çocukların çeşitli et-
kinlikler yaptığı bir alana dönüşmüş. Bale, eskrim, 
boks gibi sporlar yapılıyor, oyunlar oynanıyor. On-
larca masa konmuş sokağa, çocuklar satranç oynu-
yor, belki de bir turnuva var.  Aileler de çocuklarını 
izlemeye gelmişler. Bir diğer tarafta ise cins köpek-
lerin yarışı var. Bu eğlenceli meydanda duruyoruz, 
bir içki içiyoruz. Hemen bir grup geliyor yanımıza, 
sanki sadece bize özel serenat yapıyor… 
 
Varadero ise yirmi kilometre uzunluğunda beyaz 
kum sahili, pırıl pırıl denizi ve şık otelleriyle gene 
turistlerin sık geldiği bir bölge. Özellikle Kanadalı 
turistlerin gelip her şey içinde şık otellerde konakla-
dıkları bir şehir burası. Bu arada, Küba Kanada do-
larını en karlı bozan ülkelerden biri. Nitekim pek 
çok Kanada’lı Küba’da Varadero dışında başka bir 
yeri görmeden geri ülkesine dönüyormuş. Oysa Ha-
vana ile Varadero arası sadece iki saat... Varadero 
şıklığı yanında, civardaki Jamaica ve benzeri yerle-
re göre çok daha ucuz olduğu için tercih ediliyor. 
Ve tabi söylemek lazım, burası tipik Küba değil. Biz 
Pazar günü oradaydık.  Şemsiyesini, buz kutusunu 
alan Kübalılar kendini plaja atmıştı. 

Bizim kordon boyu dediğimiz şeye onlar malekon 
diyorlar. Ve güneş batarken oltasını kapanlar oraya 
koşuyor. Aşıklar Havana’nın siluetine karşı fıstık yi-
yorlar. İncecik külahlarda satılan fıstık oranın özel-
liği.  Bob Marley hayranı iki genç, ellerindeki fıstık-
lardan bize de ikram ediyorlar. Orada, denizin üs-
tüne batan akşam güneşini seyrettikten sonra, son 
mojitomuzu içmek ve gece geç vakitlere kadar güzel 
müzik dinleyip dans etmek üzere, katedral meyda-
nına gidiyoruz. Artık Küba’yla vedalaşma vakti. On 
beş gün bize çok az geldi. Küba’yı, Küba’lıları anla-
yabilmek, tanıyabilmek için kanımca daha çok on 
beş günlere ihtiyaç var. 

Not: Metinde cvp değişebilir Küba pezosu için, 
cp ise Kübalıların kullandığı pezo için kullanıldı. 
Cvp’nin karşılığı hemen hemen 1 avro.
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Virginia Woolf ’un en ünlü 
ve en otobiyografik romanı 
olarak nitelenen “Deniz Feneri” 
hakkında, İngiliz edebiyatı 
profesörü Mina Urgan’dan 
alıntıyla: “… To the Lighthouse’u 
yazmaya başladığı sırada, 1925 
güncesinde, denizin sesinin 
bütün roman boyunca hep 
duyulacağını söyler. To the 
Lighthouse’da deniz, romanın 
önemli temalarından birini, 
yaşamın ve zamanın akışını ve 
sürekli değişimlerini simgeler. 
Romanın başkişisi Mrs. Ramsay, 
denizin sesini, kimi zaman ona 
huzur veren tatlı bir ninniye; kimi 
zaman da ölümün yaklaştığını 
bildiren davulların korkunç 
gümbürtüsüne benzetir.” Deniz, 
Virginia Woolf ’un yaşamında 
önemli bir ‘varlık’; hem korktuğu 
hem onsuz yapamadığı… Yazarın, 
çocukluğunu temel alarak anne 
– babasını anlattığı bu ünlü eser, 
bu kez Kıvanç Güney çevirisiyle 
raflarda. 

Yazar, dinî bir cemaat veya 
tarikatla doğrudan ya da 
dolaylı biçimde bağlantısı 
olmuş; büyük kısmı söz 
konusu ilişkiyi sürdüren 60 
üniversite öğrencisiyle yaptığı 
derinlemesine görüşmeleri 
kitaplaştırmış. “İki Dünya 
Arasında”, Türkiye’de dindar 
üniversite gençliğinin ciddi bir 
portresini çiziyor. Bu portre, 
yetiştikleri toplumsal çevreden 
aile yapılarına, dinî bilgi edinme 
kaynaklarından dini yorumlama 
biçimlerine, toplumsal 
mekânlarını kullanışlarından 
kültürel çevrelerine, siyasi 
tavırlarından başörtüsüne 
bakışlarına, tüketim toplumuna 
dair değerlendirmelerinden 
cemaatlerle ve dinî gruplarla olan 
bağlantılarına varıncaya değin 
geniş bir çerçeveye işaret ediyor. 
Modernlik ve gelenek, dindarlık 
ve laiklik, ‘öteki’ olmak ve 
‘ötekileştirme’ hallerinin yanı sıra, 
gerek kendi içlerinde yaşadıkları 
gerek dinî gruplar arasında 
görülen gerilimleri teorik bir arka 
planla sunan kitap, güncelliğini 
son birkaç yıldır koruyan bir 
meseleye dair de söz söylüyor. 

Günümüzde özellikle öykü 
yazının en başarılı isimlerinden 
biri olarak görülen Ayfer Tunç, 
daha önce “Taş – Kâğıt – Makas” 
isimli kitabında yayımlanan ve 
bağımsızlığını ilan eden “Suzan 
Defter” isimli romanıyla raflarda. 
“Suzan Defter”, 12 Eylül fonunda 
okunan ve biri bir erkeğe, 
diğeri bir kadına ait olan iki 
ayrı günlükten oluşuyor. Okur, 
günlüklerin her bir sayfasını 
karşı karşıya gelecek şekilde 
okuyabiliyor. Bu haliyle bir 
bulmacayı andıran kitap, ayrıca, 
iki kişinin aynı olay hakkındaki 
farklı yorumlarını, birbirleri 
hakkındaki görüşlerini ve kendi 
‘yalan’larını ifade ettikleri 
‘samimi’ sayfaları karmaşık 
bir düzende ama neredeyse ‘eş 
zamanlı’ olarak öğrenebiliyor. 
Kitap, iç içe geçmiş metin 
dokusuyla an’a dair gerçekliği 
‘zaman aşımı’na uğramadan 
okuyabilmeye imkân tanıyor. 

Deniz Feneri 
Virginia Woolf
Çeviri: Kıvanç Güney 
Kırmızı Kedi Yayınları 
Fiyatı: 16,50 TL
Roman 

İki Dünya Arasında
Özlem Avcı 
İletişim Yayınları 
Fiyatı: 20 TL
Araştırma 

Suzan Defter 
Ayfer Tunç 
Can Yayınları 
Fiyatı: 8,50 TL
Roman

Arjantin’in önde gelen edebiyat 
eleştirmeni Beatriz Sarlo, “Geçmiş 
Zaman / Bellek Kültürü ve Özneye 
Dönüş Üzerine Bir Tartışma” isim-
li kitabında, devlet terörü karşısın-
da öznel anlatının sınırlarını araş-
tırıyor ve toplumsal belleğin na-
sıl oluşturulabileceğini sorgulu-
yor. Sarlo’dan kısa bir alıntıyla, ki-
tap hakkında birkaç ipucu bulmak 
mümkün: “Bu kitap geçmişimle ve 
son on yılların belleğiyle ilgili. (…) 
Tanıklıkların bir hakikat ikonuna 
ya da geçmişin yeniden inşasında 
önemli bir kaynağa dönüştürülme-
si inceleniyor; ayrıcalıklı bir anla-
tım biçimi olarak birinci tekil şahıs 
tanıklığının olmadığı ya da yerin-
den edildiği durumlarla karşılaştı-
rılıyor. Sesin ve bedenin dolayısız-
lığına duyulan güven, tanıklıkla-
ra yardımcı olur. Amacım, bu gü-
venin nedenlerini incelemek. (…) 
Güçlü bir öznellik dönemi yaşıyo-
ruz, bu anlamda tanıklıklara ta-
nınan ayrıcalık ‘kişisel’in sadece 
mahremiyetin değil kamusal teza-
hürün de alanı olarak görünürlük 
kazanmasıyla destekleniyor. Bu sa-
dece mağdurlar için geçerli değil, 
aynı zamanda ve özellikle simgesel 
hegemonyaya sahip görsel medya 
alanında da geçerli. Otuz – kırk yıl 
öncesinde ‘ben’ şüphe uyandırıyor-
duysa, bugün ona ayrıcalık tanını-
yor. Bu ayrıcalıkları araştırmak, il-
ginç olacaktır…”

Geçmiş Zaman / Bellek 
Kültürü ve Özneye Dönüş 
Üzerine Bir Tartışma 
Beatriz Sarlo 
Çeviri: Peral Bayaz Charum, 
Deniz Ekinci 
Metis Yayınları 
Fiyatı: 10 TL 
İnceleme 
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Sare: Bir Kadın Tanıdım 
Yaşarken 
Canan Doğu Demir 
Arkeoloji ve Sanat Yayınları 
Fiyatı: 28 TL. 
Biyografi / Roman 

Özel kutusu içinde satışa 
sunulan “Piraye’ye Mektuplar”, 
ünlü şairin eşi Piraye Hanım’a 
gönderdiği 581 mektuptan 
oluşuyor. Kitabın yanında 
ayrıca hepsi tıpkıbasım olan 
ve kitapla birlikte sadece bin 
adet basılan 26 mektubun 
bulunduğu bir kutu da 
bulunuyor. Mehmet Fuat’ın 
hazırladığı kitapta yer alan 
tıpkıbasım mektuplar, Nâzım 
Hikmet’in 11 Kasım 1933 – 11 
Kasım 1949 tarihleri arasında 
Piraye Hanım’a gönderdiği 
mektuplar arasından seçilerek 
derlendi. Çoğu, şairin, eşine 
yazdığı aşk mektuplarından 
oluşan bu çalışma, koleksiyon 
değerinde. 

“Oyunculuk, uçarılık değil, 
bilgeliktir” diyerek, paradoks 
ve çelişkiler üzerine kurulu 
‘oyuncul’ romanların yazarı 
Tom Robbins’in başyapıtı 
sayılan “Kovboy Kızlar da 
Hüzünlenir”, Türkçede.

Yazar, eserinde 1970’lerin 
anarşizan hippi kültüründen 
esinlenerek uçuk ama eleştirel 
bir hikâye anlatıyor. Kitapta, 
aşktan cinsel özgürlüklere, 
siyasi isyandan hayvan 
haklarına, bedene, doğaya, 
dine, hayata dokunan, dilin 
sınırlarını zorlayan Robbins, 
anatomik bozukluğunu bir 
avantaja çeviren bir kadının 
tuhaf hikâyesine ortak ediyor 
okuru. 

Türkiye’de opera dünyasında 
‘ilk’lerin ve mücadelenin 
simgesi olan Semiha Berksoy’u, 
aynı zamanda tiyatro ve görsel 
sanatlar dünyasındaki özgün 
çalışmalarıyla doğumunun 
100. yılında sanatseverlerle 
buluşturuyor. Berksoy’un 
yaşam öyküsü, onun 
anlattıkları, yazdıkları, onun 
için yazılanlar ve yapıtları, ciltli 
baskısıyla “Semiha Berksoy: 
Ateş Kuşu”nda… Sıra dışı bir 
kadının incelikle yazılmış hayat 
hikâyesi… 

Osmanlı saray hayatı ilginizi 
çekiyorsa, bu kitap da çekecektir. 
II. Abdülhamit’in 3. Kadın 
Efendisi ve Naile Sultan’ın annesi 
Dilpesend Hanım, kitabın ana 
karakteri. Yazar Canan Doğu 
Demir, annesi Sare Hanım’ın 
güncesinden yola çıkarak kaleme 
aldığı kitapta, Sare Hanım’ın 
annesinin teyze kızı olan 
Dilpesend Hanım’dan ve saray 
hayatından çokça söz ediyor.  

Piraye’ye Mektuplar 
(Tıpkı Basım Mektuplar) 
Nâzım Hikmet 
Yapı Kredi Yayınları 
Fiyatı: 175 TL. 

Kovboy Kızlar da 
Hüzünlenir 
Tom Robbins 
Çeviri: Sona Ertekin 
Ayrıntı Yayınları 
Fiyatı: 32 TL 
Roman 

Semiha Berksoy: Ateş Kuşu 
Prof. Dikmen Gürün 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Fiyatı: 44 TL. 
Güzel Sanatlar 
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Ayten Kaya Görgün ilk 
romanı, “Arıza Babalar’ın 
Çatlak Kızları”nda Ankara’nın 
gecekondu mahallelerinden 
birinde iç içe yaşayan göçmen 
ailelerin hayatını anlatıyor. 
Bunu yaparken kadınların 
özgürlüğünü alıyor merkezine, 
ahlâk anlayışının, kendisini 
kadın bedeni üzerinden 
tanımlamasını dert ediniyor. 
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“KADINLARIN 
DİLLERİ DE 
TEL ÖRGÜLERLE 
ÇEVRİLİ” 

Gül Yaşartürk 

“Beş altı yıl önce okula gittiğin için orospuydun, bu-
gün erkek arkadaşın olduğu için, kim bilir yarın da 
boşanmak istediğinde orospu olacaksın. Hangi kapıyı 
açarsan aç, kaç adım atarsan at, canlarını her yaktı-
ğında içlerindeki en eğitimlisi, en harbi adam dedi-
ğin bile sana orospu diye bağırmaktan kendini ala-
mayacak. En sıkıştıkları, en beceriksizleştikleri yerler-
de dişlerinin arasından aynı cümleyi kuracaklar sen 
de kadın mısın diyecekler…” 

Ayten Kaya Görgün’ün kahramanları, Kurtuluş Par-
kı’nda piknik yapmaktan başka eğlencesi olmayan 
genç kadınlar. Oralarda bir aşk yaşayacak oldukla-
rında ya asker yapışıyor yakalarına ya da kafaları pis-
liğe batıyor. Kadınlar, dayak yediklerini de, kafaları-
nın pisliğe battığını da, eve hırsız girdiğini de baba-
larına anlatamıyorlar. Çünkü her halükârda suçlu-
lar ve bir an evvel evlendirilmeleri şart. “Arıza Baba-
ların Çatlak Kızları”nda kadın on iki çocuk doğur-
sa da bir pastırma yiyecek kadar değerli değil, sade-
ce ocak düşmanı ve namus meselesi olmaktan iba-
ret. Romanda kadın meselesi kadar sınıf meselesi de 
kendisini hissettiriyor. Paşa Amca, Fincan Teyze ve 
kızları Sakine, Hıdır Amca, Nafiye Teyze ve kızla-
rı Figen, Eylem adeta bir film izliyormuşçasına yanı 
başınızda canlanmaya başlıyorlar. Görgün okuyucu-
lara son derece içten bir kadın dayanışması sunuyor. 

Çok uzun zamandır öykü yazıyorsun… Biraz o 
dönemden söz eder misin? 
Evet, ‘90’lı yılların başından beri öykü yazıp onları 
dergilerde yayınlatmaya çalışıyordum. Bu çok da ko-
lay olmadı. Uzun süre sabırla beklemem, beklerken 
de yazmam gerekti. Tam umudu kesmişken ilk ça-
lışmam 1997’de Pazartesi Gazetesi’nde yayımlandı. 
Ulus’ta otobüs beklerken mastürbasyon yapan bir 
erkeği görüp, ondan yola çıkarak bir metin yazmış-
tım. Arkasından Leman’da “Siz Çüklüler Hep Erkek 
Misiniz”de dizgicilik yapan bir kızın tacize uğrama-
sını anlatıyordum. Her iki metinden sonra şöyle sor-
du insanlar: “Baban bunları okusa, ne der?” Ne di-
yeceği var mı, yüzüme tükürürdü herhalde. Bugün 
de “Arıza Babaların Çatlak Kızları”nı okuyan pek 
çok kişi benim edepsiz olduğumu düşünüyor. As-
lında onların edepsiz olarak işaretledikleri sözlerin 
çoğu atalarının kullandıkları sözler. Atasözleri. Üs-
telik ben oraya seçerek kullandım. Şunu fark ettim 
ki, bazı kelimeler erkeklerin dilinde, kaleminde daha 
sahipli görünürken aynı kelimelerin bir kadının ka-
leminden dökülmesi kadına çok yakışır görünmü-



yor. Edebiyatta da kadına yakıştırılan ‘edep’, öykü-
lerimin konusu oldu. Tam bu öyküdür diyebilece-
ğim ilk metnim ise Sanat Eylemi’nde okurla buluş-
tu: “Coği Babanın Cüheri”. Şimdi hatırladım, ya-
yımlanan ilk öyküm bir göç hikâyesini anlatıyordu. 

Sonra Bulut geldi ve sen hem çalışan bir anne hem 
yazar olmanın sıkıntılarını yaşamaya başladın. 
Yazar değil ama ‘yazan’ bir kadın olarak anneliğin ilk 
yılları zor yıllardı. Bulut doğduktan sonra gördüm 
ki ben zamanında kadınlık eğitiminden ikmale kal-
mışım da haberim yok. Hayatımın hiçbir dönemin-
de o kadar uzun süre evde kalmamıştım. Çocuk gör-
meye geliyorlar, hamur işleri bilmediğim ortaya çık-
tı. Temizlik konusunda pratik değildim. Ben otuz 
birimde doğum yaptım, apartmanda benden küçük 
üç çocuklu kadınlar ne zaman evlerine gitsem evle-
ri sürekli derli toplu ve ikrama hazır, en az iki çeşit 
çıkarıyorlar. İlk aylar apartmandaki diğer kadınlar-
la haddimi bilmeden yarışa girdim. Altıncı ayda saç 
kıran oldum. Eşim “İstersen bir bakıcı bulalım, sen 
işe başla” dedi. 

Anneliğinin ilk yıllarında okumaya yazmaya va-
kit ayıramadığını ve canının çok sıkıldığını hatır-
lıyorum... Neydi seni sıkan, anne olmak mı? 
Sanki Bulut olmasaydı çok sıkı öyküler yazıp çok iyi 
kitaplar okuyacaktım. Aslında sorunum zamanlaydı. 
Sonunda arkadaşım Figen beni uyardı “Her şeye ye-
tişmeye çalışma, bak ben iki seferdir avukatlığa ara 
verip her seferinde yeniden başlıyorum, sen birkaç 
yıl sadece annesin” dedi. Sonra komşulara gidip ya-
rıştan çekildiğimi söyledim, çok rahatladım. Çoğu o 
saatten sonra bana daha çok el uzattı. Bulut’a kom-
şum Sevgi baktı. Sevgi neredeyse bana da baktı. Her 
akşam bana bir kap yemek verdi eşim bir gün “Yaa 
bu kadın ne yaparsa çok lezzetli yapıyor” dedi. Git-
tim Sevgi’yi uyardım “Evliliğim senin yüzünden zora 

Şunu fark ettim ki, bazı kelimeler 
erkeklerin dilinde, kaleminde 
daha sahipli görünürken 
aynı kelimelerin bir kadının 
kaleminden dökülmesi kadına çok 
yakışır görünmüyor. Edebiyatta 
da kadına yakıştırılan ‘edep’, 
öykülerimin konusu oldu. 
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giriyor, bana pişirdiklerinden getirme” dedim. Bak-
tım, Sevgi getirmeye devam ediyor, “Madem getire-
ceksin bari çok getir, ben tek çeşit yapayım” dedim. 
Ondan sonra Sevgi’nin getirdiklerini kendi tencerele-
rime koyup masaya öyle çıkarmaya başladım. Bu kez 
eşim, “Ayten, sen kendini aşmışsın” dedi. Doğumdan 
sonra pek çok kadının yardımını aldım. Başta ablam 
vardı, her fırsatta imdadıma yetişirdi. Sevgi gönüllü 
olarak hafta sonları da Bulut’u alırdı ki ben edebiyat 
toplantılarına katılabileyim. 

Eşimin işi dolayısıyla bir yıl ayrı şehirlerde yaşadık, 
o zamanlar Bulut kreşe başlamıştı, benden önce eve 
geldiği için bu kez başka bir komşum birkaç saatli-
ğine bakıyordu. Ben o sıralar işin dışında bir senar-
yo grubunda da çabalıyorum. Bir akşam eve geç gel-
dim, Bulut’u alırken kadın dönüp bana “Bir kadın 
bu saatte eve gelir mi?” dedi. Ben Bulut’un yanında 
tartışmamak için geçiştirdim. Bulut’u yatırırken dö-
nüp bana “sen iyi bir kadın değilsin” dedi. 

Kadınlar birbirlerine karşı çok acımasız olabili-
yorlar değil mi ? 
Maalesef, hem en çok desteği kadınlardan alıyorsun 
hem de ilk iğneli lafları onlardan duyuyorsun. Me-
sela temizlik için yardımcı kadın bulduğumda ilk 
annem söylendi, “Sen ne beceriksizsin, bir çocuk-
la, evin hakkından gelemiyor musun? Biz on çocuk, 
tarla, tapan…” diye.

Kadın yazarlarla aran nasıl, kimleri seversin? 
Tomris Uyar’ın disiplini, işçiliği, dönüp dönüp oku-
nulacak öyküleri, okudukça insana kalemi eline 
alma isteği uyandırması… Aslı Erdoğan’ı okurken 
satır aralarındaki birçok ayrıntıyı kaçırmama rağ-
men bende bıraktığı ‘ağırlığı’… Virginia Woolf ’un 
kitabın kapağını kapattığımdan sonra kulağım-
dan gitmeyen sesini, en çok da “Kendine Ait Bir 
Oda”yı… Bir de yeni tanıdığım Mary Shelley’i. 
“Frankenstein”ın yazarının bir kadın olmasına çok 
şaşırdım. Üstelik çok genç yaşta ince işlenmiş, kat-
manlı bir kitap yazmış, hayatı da çok ilginç. Galiba 
beni kadın yazarlara bağlayan biraz da günlük ya-
şantıları. İsimlerini saydığım bu kadınlar hayatı da 
büyük yaşayan kadınlar. 

Büyük yaşamak senin için ne ifade ediyor? 
Öğretilmişin dışına çıkan, tercihlerinde cesur olan 
kadınlar. Geçtiği köprülerde korkulukları aramayan, 
yüzdüğü denizde ayağıyla yeri yoklamayanlar… 
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Peki, neden ‘arıza’ babalar ve neden ‘çatlak’ kız-
lar? Çünkü anlattığın erkekleri maço ve ataer-
kil olarak düşünürüz. Maço ve ataerkil babala-
rın kızları da isyankâr, feminist olarak da anıla-
bilirler. Mevzunun ağırlığı altında ezilmeyelim 
diye mi düşündün? 
Babalar maço ya da arıza nasıl tanımlarsak tanımla-
yalım o noktaya bir günde gelmedikleri gibi o nok-
tadan da bir günde dönemeyecekler. Üstelik baba-
lar hasmımız da değil. Sistem bunun öğretilebilir-
liğini ve sürdürebilirliğini istiyor. Çünkü bir bakı-
ma bununla ayakta duruyor. ‘Çatlak’ kızlar ne ka-
dar çoğalırsa arızaların dönüşümü de o kadar hız-
lı olacak gibi. 

Babaların arıza, kızların çatlak olduğu bu dün-
yada anneler nasıl? 
Arıza adamlarla bir ömür geçirmek hiç de kolay ol-
muyor tabii. İlk olarak, kadınlar mahallelerinden 
ötesini bilmiyorlar. Fincan Teyze hastaneden eve 
tek başına dönemiyor, Paşa Amca onu yanlış oto-
büse bindiriyor… Kadınlar dünyayla ilişkiyi kızla-
rı üzerinden kuruyor. Tedirginler, kendilerini ifa-
de edemiyorlar. Sonra Nafiye Teyze de Fincan Tey-
ze de sürekli kocalarıyla kızları arasında kalıyorlar. 
Kendi hayatlarını değiştirmeye dair umutları yok,  
‘kendilerinden geçmiştir’, kızları farklı olsun isti-
yorlar ama o farklılıktan da korkuyorlar. Kadınlar 
bir de erkeklik mertebesine çıkmış kaynanalarından 
çekiyorlar. Göçle gelen bu ilk kuşak kadınlar, trenin 
hep son vagonundalar… 

Kadın ve mizah ilişkisine dair; mizahın özellik-
le kadın cinselliği üzerinden giden bir söylemle 
erkeklerin egemenliğinde olmasına dair ne dü-
şünüyorsun? 
Biz dört kız bir araya gelip güldüğümüzde babam 
sinirle kapıyı açıp bağırırdı, “Yeter az kişneyin, siz 
kızsınız” diye. Bu topraklarda gülen kadın, hafif 
meşreptir. Gülmenin kadına yakıştırılmadığı top-
lumlarda güldürmek kadına yakışır mı? Merdi-
ven başı, kaldırım kenarı muhabbetlerinde kadın-
lar gülmeyi başarıyorlardı. Çünkü güldükçe anlık 
da olsa hayatı sırtlarından indirip yanlarına oturtu-
yorlardı. “Siz Çüklüler Hep Erkek misiniz?” yazımı 
Leman’da yayımladıktan birkaç yıl sonra başka bir 
dergiye göndermiştim. O dergide de yayımlanmış-
tı. Sonradan duydum ki o derginin yayın kurulunda 
şu sözler geçmiş “Yayımlayalım da hanyayı konyayı 

görsün!” Kadınların yalnız bedenleri etrafında değil 
dillerinin de çevresinde tel örgüler var. 

Hatırlıyorum da, Uçan Süpürge’nin kısa film öy-
küsü yarışmasına katılmıştın; yarışmaya katıldı-
ğın öykü de “Arıza Babaların Çatlak Kızları” ki-
tabının girişinde yer alıyor. Son derece simgesel 
ve sinematografik buluyorum o girişi... Adamın 
biri durduk yere Sakine’ye şiddet uyguluyor… 
2001’de Uçan Süpürge’nin düzenlediği “Gülmesini 
de Biliriz Kısa Film Senaryo Yarışması’na,  roman-
da da geçen bu öyküyle katılmıştım. Ödül olarak 
katıldığım atölye çalışmasında hocamız sınıfta beni 
övdü, ne kadar güzel ve etkileyici yazdığımı söyledi; 
“Arkadaşınız İngiliz Grek tarzı yazmış” diyor. Ben 
oturduğum yerden şiştikçe şişiyorum ama bir yan-
dan da “Allah’ım bu İngiliz Grek tarzı da ne?” di-
yorum. Sonunda hoca bana dönüp “Hadi bakalım 
arkadaşlarına bu hikâyeyi nasıl kurguladığını an-
lat,” deyip sözü bana verdi ama ben son derece na-
hif, “Hocam bu hikâyeyi kurgulamadım, bu gerçek-
ten yaşanmış bir durum. Bende bundan daha çok 
var” deyince büyü bozuldu! 

Çok iyi bir gözlemcisin. Romana konu olan ha-
yatla ilişkini, tanıklığını anlatır mısın? 
Ben göçü anne karnında yaşadım, hatta doğru dü-
rüst bir köy bile görmedim. Ama Ankara’nın kıyısı-
na sonradan kurulmuş küçük Sivas, küçük Çorum 
köyünde yetiştim. O mahallelerde kullanılan dili 
de raconu da bilirim. Çünkü o anlattığım insan-
lardan biriyim. Babamla eve giriş çıkış saatlerinden 
tut da kıyafetlerime kadar pek çok konuda didişmi-
şizdir. Ben yine de şanslıydım ki dört kızın en kü-
çüğüydüm. Bana gelene dek babamın köşeleri epey 
törpülenmiş, bazı dalları kendiliğinden yere inmiş-
ti. Ödenmiş bedeller kolyesi’nin tılsımıyla dolaşan 
Sakine’de biraz da ben varım. 

Kadınların son derece doğal biçimde birbirlerine 
destek olmalarını anlatıyorsun. Babasından, koca-
sından kaçan, soluğu arkadaşının yanında alıyor. 
Gerçekte de öyle değil midir? Her ne kadar bazı ka-
dınlar bir sevgili, koca bulunca ‘kız arkadaşları’ ih-
mal etse de sonunda dolanıp geldiği yer yine bir ka-
dın omzudur. Kitapta Fincan Teyze evlilik için şöy-
le der, “sen de binersin o tahta, sallanırsın bir hafta”, 
sallantı geçince kadının gideceği yer bir başka ka-
dındır. Sonra sadece sıkışınca da değil kadınlar as-
lında kadın kadına daha iyi eğleniyorlar.



Otobiyografik eserleriyle Tezer Özlü, yazınsal alanda 
kendine özgü bir yer edinmiştir. Yazarın modernist 
çizgideki kısa romanı “Çocukluğun Soğuk Geceleri” 
ile “Yaşamın Ucuna Yolculuk” anlatısındaki karak-
terlerin ruh hali, psikanalizin konusu olan melan-
kolik ruh haliyle örtüşmektedir. Antik inanışa göre 
organizmanın dört özsuyu olan kan, salgı, sarı saf-
ra, kara safra insanın karakterini ve ruh halini belir-
ler. Kara safranın aşırı salgılanması melankolik mi-
zacı doğurur. (Binkert, 1995: 102). Sıradan üzüntü 
ve melankoliyi birbirinden ayıran Freud, ilkini sevi-
len nesnenin ya da onun yerini tutan soyut bir dü-
şüncenin yitirilişine verilen bir tepki olarak niteler-
ken diğerini ondan daha karmaşık ve psişik bir ruh 
hali olarak görür (Teber, 2004: 233). Başka bir psi-
kanalist Melanie Klein, melankolik ruh halini yara-
tan kaynağı çocukluk döneminde arar. Yaşamın ilk 
yılında paranoid - şizoid konumdan sonra yaşanan 
depresif konumda, ilksel nesnenin, yani annenin ta-
nınma sürecinde sevilen nesne ile nefret edilen nes-
ne zihinde bütünleştirilir. Sevilen nesnenin tahribin-
den doğan suçluluk duygusuyla kederli ruh hali te-
mellenir. İlksel nesnenin sadece kendine ait olma-
dığını ve diğer nesneleri de tanımak zorunda oldu-
ğunu anlayan özne, yitirilen ilksel nesne için yas tu-
tar. Bu yas döneminin ilksel nesneyle sağlıklı bir şe-
kilde aşılması, özneye olumsuzluklarla baş edebilme 
gücü kazandırır (Klein, 1999: 42). Dörthe Binkert, 
bu ruh haline olumlu işlevler yükler (Binkert, 12). 
Değişim dönemlerinde yitirilen eski yaşamın arka-
sından durup bekleme ve bu esnada yitirilen için tu-
tulan yas, bireyin kendi içine dönerek yeniden güç-
lenmesini sağlar. Yaşamın yeni noktasında bireye es-
kiyi geride bırakmak zorunda olduğunu öğreten me-
lankolik ruh hali, aynı zamanda eskiyi bir şekilde bi-
linçte koruyarak yenilenmeyi öğretir. 

“Çocukluğun Soğuk Geceleri” (1980) ile onun deva-
mı niteliğindeki “Yaşamın Ucuna Yolculuk” (1984) 
anlatısındaki anlatıcı kadının ruh hali, üzerinde dur-
duğumuz konuya işaret etmektedir. Ağırlıklı olarak 
üzerinde duracağımız “Çocukluğun Soğuk Gecele-
ri” adlı roman, çocukluk bunalımı ve aile hayatının 
anlatıldığı “Ev”; ergenlik döneminin sıkıntılarıy-
la örülü “Okul ve Okul Yolu”; evliliğinin anlatıldığı 
“Léo Ferré’nin Konseri” ve umudun simgesi “Yeni-
den Akdeniz” bölümlerinden oluşmaktadır. 

Romanda kurgulanan zaman, 1950’li yılların 
Türkiye’sidir. Anlatıcı kızın yeni taşındığı eve yöne-
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lik izlenimleri eski yaşadığı mekâna göre şekillenmek-
tedir. Daha ilk bölümdeki ifadeler, anlatıcı kızın taşra 
hayatına özlemini, eskiye veda etmekte güçlük çekti-
ğini göstermektedir: Geniş ‘tahta’ evler arasındaki ses-
siz kasaba yaşamı, tabiatın kucağında geçirilen bir ço-
cukluk; eriyen karlar altında açan sarı, mor çiğdem-
ler, yüksek çamlar ve aydınlık yaz günleri. Sonrasın-
da İstanbul’daki yeni hayatına, yaşadığı mekâna dair 
düşündükleri şu sözcükte belirginleşir: Fatih’teki ev, 
dükkânların ve bankaların uzandığı bir bulvara bağ-
lı ‘çıkmazda’ bulunmaktadır. Oysa İstanbul’a kendi-
sinden önce gelmiş olan kız kardeşi Süm, bu modern 
hayatın getirdiklerini hızlı bir gerçekçilikle benimse-
miştir. “Kız Kardeşim ve Ben” başlıklı yazısında Se-
zer Duru, Özlü ailesinin taşra hayatı hakkında şun-
ları söylemektedir: “Cumhuriyet’in ilk yıllarında baş-
latılan büyük eğitim seferberliği içinde annem de ba-
bam da öğretmen okullarında okuyup öğretmen ol-
muşlardı. Babamız sonra hukuk eğitimi de görmüştü. 
İkisi de İstanbul’u bırakıp o zamanın idealizmi içinde 
Anadolu’ya gençleri eğitmek için gitmişlerdi, bu yüz-
den bizim çocukluğumuz Simav, Ödemiş ve Gerede 
gibi kasabalarda geçti.” (Duru, 1997: 12) 

Şehirdeki ‘beton’ evin anlatımı anlatıcı kızın yaşam-
daki sıkışıklığını hissettirir tarzdadır. Kıyafetlerin 
kapı arkasına asıldığı, tıkış tıkış eşyayla dolu oda-
lar boğucu bir atmosferi yansıtmaktadır. Evin girişi-
ni Atatürk köşesi, Türk bayrağı; salonu dört koltuk, 
perde-tül-güneşlik üçlüsü ve bir kauçuk bitkisi süs-
ler. Baba bir komutan edasıyla çocuklarını sabahları 
düdüğüyle uyandırır, onları özel günlerde millî marş 
söylemeye zorlar, hatta kapalı mekânda ‘hazırol’a ge-
çirtir. Çocukların ders çalışırken uyacağı kurallar da 
bellidir. Işığın geliş açısından elektrik tasarrufuna ka-
dar her şeye itina gösterilmelidir. Bu bunaltıcı evde 
bahsedilen konular da eğitim seferberliği, vatanseve-
rin görevleri, uyması geren kurallar ve başarıya giden 
yollar üzerinedir. Romanın ilk bölümünün temel iz-
leğini ev sıkıntısının oluşturduğunu söyleyen Han-
dan İnci’ye göre, bu boğucu eve duyulan nefret, anla-
tıcı kızda kaçma isteği uyandırmaktadır (2003: 241). 

Dünyayı ve yaşamı kavramanın yollarını arayan an-
latıcı kızın zihnini ölüm düşüncesinin kaplama-
sı, geride bırakılan hayata sağlıklı veda edememiş 
ve bunun yerine geçecek bir sevgiye erişememiş ol-
masından kaynaklanabilir. Böyle bir tercih, Klein’ın 
paranoid-şizoid ve depresif konum olarak adlandır-
dığı dönemde yaşanan güçlüklerin bertaraf edileme-

diğini gösterebilir. Küçük kızın ölme isteğine kar-
şılık baba, yaşama sevgisiyle doludur. İncirleri gös-
tererek “Bu kadar güzel yemişler varken, insan na-
sıl ölmeyi düşünür?” şeklindeki sözleriyle bu karşıt-
lık belirginleştirilir. Anneyle kız arasındaki mesafe 
ve sevgisizlik de annenin metinden uzaklaştırılma-
sıyla vurgulanır. İlksel nesnenin ilgisinden uzak kal-
mış bir öznenin önceden biçimlendirilmiş bir çevre-
ye uyum göstermesi de kolay olmayacaktır. Özellikle 
kız çocuk anneyle özdeşleşme sürecinden sonra mo-
dele dönük ve ondan uzak bir şekilde farklılaşarak 
benliğini kurabilir ve dış dünyaya uyum sağlayabilir.

Lise hayatının başlamasıyla baba otoritesine toplum 
otoritesi eklenmiştir. İnsan yaşamı okul, yurt, fabrika 
gibi disiplin mekânlarında geçerken buraların ken-
dine ait otorite figürleri, hiyerarşik yapıları ve ya-
bancılaştırıcı dinamikleri farklı tutsaklıklar yaratır ve 
bu disiplin ağı bireyi sarmalar. Ne çıkmaz sokaktaki 
eve ne de okula gitmek isteyen anlatıcı genç kız bu 
mekânlar dışında mutlu olunacak bir dünyanın var-
lığına inanmaktadır. “Güzel olan, gerçek olan, kentin 
insanları, kalabalık, dış dünya” der. Bu sözlerle anla-
tıcı flaneurvari bir tarza bürünmüş gibidir. Yeni nes-
nelere yönelen anlatıcı kız, ergenlik döneminin ra-
hatsız edici bedensel endişe ve korkularıyla mücadele 
etmektedir. İnsanlara, doğaya, sanata, hatta Tanrı’ya 
dair sorgulamaların çoğaldığı bu dönem, aslında ço-
cuk benliğine ve nesnelerine kederli bir vedadır. 
Hem kaygılı bir bekleyiş hem de umutla bilinmeyen 
bir geleceğe, yetişkinliğe dair beklentiler mevcuttur. 

“Léo Ferré’nin Konseri” başlıklı bölümde evlenmeyi 
seçmiş bir anlatıcıyla karşılaşırız. Onda sıradan dav-
ranışların ve görüntülerin anlam alanı oldukça ge-
niştir, öyle ki çok zaman gerçeklik onda ıstırap hali-
ni almaktadır. Freud melankoliyi ‘ölüm dürtüsünün 
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somut bir ifadesi’ olarak görür. Aslında depresyon-
daki mevcut durağanlık karşısında melankolide ya-
şamla ölüm arasındaki zihnin kendini dönüştürme-
si söz konusudur (150). Binkert’e göre yüzyıllar bo-
yunca dört mizaç öğretisi ışığında düşünülmüş me-
lankolik kişilik, artık ‘hastalıklı bir ruhun kuruntu-
larına indirgenmiştir.’ Oysa umutsuzluk, yorgunluk, 
duyarlılık ve kehanet yetisi nedeniyle melankoliği 
bir hasta olarak görmemek gerekir (108). Her kopuş 
sonrasında farklılaştığını kavrayış insana keder ve-
rir. Anlatıcı karakterin anlaşılmaması, delilik kisve-
sine büründürülmesi onu daha yalnızlaştırmaktadır. 

Yaşanan zamanın metne dönüştürülmesinde ideolo-
ji de etkin bir rol oynamaktadır. Anlatıcı kadın, po-
litik bağlamda tarafsız değildir. Devrimci mücadele-
nin içinde bizzat bulunmasa da aile sistemine, kural-
lara ve kurumlara başkaldıran tavrı onun devrimin 
bir savunucusu olduğunu göstermektedir. Yozlaşmış 
bir toplumda insanın doğal varlığına yakışır bir haya-
tın özlemi duyulmaktadır. ‘Soluyamayan kuşağın’ bir 
ferdi olarak arzu ettiği; baskısız yaşam, eşitlik ve öz-
gürlüktür. Baskıya başkaldırı, düzenle açık bir hesap-
laşma, her fırsatta karakterden bize yansımaktadır.       

İnsanın aradığı düzene kavuşması, mutlu olması ola-
naklı mıdır? Freud “Uygarlığın Huzursuzluğu” adlı 
eserinde mutsuz olmanın mutlu olmaktan daha ko-
lay olduğunu söyler (Freud, 2004: 37). Ona göre, 
mutsuzluğu doğuran faktörlerin üç cephesi vardır; 
ölüm kaygısı duyan öznenin bedeninden kaynak-
lanan acı, tüm yıkıcılığıyla dış dünyadan kaynak-
lanan acı ve sosyal alanda kurduğumuz ilişkilerden 
kaynaklanan acı. Bu üç faktörden en ezicisi, diğer 
insanlarla kurulan ilişkilerden doğar. Haz ilkesinin 
oidipal dönemde otorite baskısıyla gerçeklik ilkesi-
ne dönüşmesi gibi toplum içerisinde yaşayan insa-

nın diğerleriyle ilişkisi de törpüleyici bir nitelik gös-
terir. Sosyal alanda yaşanan mutsuzluk farklı şekil-
lerde giderilebilir: İnzivaya çekilme, herkesle birlikte 
herkesin mutluluğu için çalışma, içgüdüleri körelt-
me ve savunma mekanizmalarının kullanılması gibi. 
Radikal bir çıkış yolu daha vardır ki bu sayılanların 
hepsi bir kenara itilir. İnsana yakışır bir düzen için 
arzularla örülmüş bir dünya yaratma çabasıdır bu. 
Amaç kısıtlayıcı dünyaya inat özgürleşmektir. Özne 
dış dünyaya sırt çevirmez ve onun nesnelerine bü-
yük bir özlemle sarılarak tutkulu bir hayat kurar. Te-
zer Özlü’nün karakteri de sevgiyi,  özellikle cinsel 
sevgiyi hayatın merkezine koyarak sevmek ve sevil-
mek yoluyla özgürleşmek ister. Onun sevgi dünya-
sında kısıtlayıcı unsurların yeri yoktur. Bu yüzden 
yaşamı bir sevgi nesnesine bağlı değildir. Neredeyse 
herkesi aynı sevgiyle kucaklama eğilimi vardır onda. 

Bu tercih nasıl değerlendirilmelidir? Öznenin mut-
luluk arayışında ortaya çıkan ‘süreksizlik’ tablosunun 
temelinde ne vardır? En önemlisi toplumda erkeklere 
özgü kültürel bir klişe olan süreksizlik eğiliminin bir 
kadında görülmesi ne anlama gelmektedir? Klein gibi 
düşünürsek; erken yaşlarda ilksel nesneyle tam bir 
sevgi bağının kurulmadığını düşünmek zaten mev-
cut şartlar altında kolaydır. Freudcu yaklaşıma göre 
değerlendirirsek de, karakterin gelişim dönemlerin-
den birinde takılıp kaldığı düşünülebilir, özellikle fal-
lik dönemde. Dörthe Binkert’in yaklaşımı ise tama-
men farklıdır. Biliyoruz ki cinsel hayat kadına fark-
lı bir hayatın kapılarını açar, onu değiştirir, yaşantı-
sını zenginleştirerek uzlaşmacı kılar. Anlamlı, sağlık-
lı bir hayat ve mutluluğun yolu buradan geçer. Ama 
kadının kendini verişinde özen göstermesi gereken 
nokta kişiliğin çekirdeğini, özünü korumak, kendi-
sini kendisi için korumak olmalıdır. Özünü başkası-
na rahatça akıtmanın yanında kendine sadık kalmak 
için kapanmanın, içsel birikmenin de gerekliliği göz 
ardı edilemez. Süreksiz bir kadın aslında özünü nesne 
değiştirerek korumaya çalışandır ve onda ‘varoluşun 
farklı bir biçimi’ mevcuttur (Binkert, 59).

Binkert’in düşüncesi anlatıcı karakterin tercihini ay-
dınlatıcı niteliktedir. Aslında bu da başkaldırının 
farklı bir görüntüsüdür. Anne ve babası arasında sı-
caklık ve sevgi yoktur, onlar ‘sorumluluklarının zo-
runluluğu ile’ bağlı[dır]lar birbirlerine. Bir de büyü-
kanne vardır. Evin hep zor işlerine bakan yaşlı kadın, 
eşinin ölümünden sonra kendisini oğlu ve torunla-
rına adamıştır. Anlatıcı bir taraftan ebeveynin yoz-
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laşmış hayatından nefret ederken diğer taraftan yet-
miş yıl tek başına yaşayan büyükanneyi garipser. Ge-
leneksel kadının öz varlığını görmezden gelerek eşi-
ne ve oğluna adanmış, vazifeci yaşantısı,  anlatıcı ka-
rakterin cinsel hayatının şekillenmesinde en büyük 
etmendir.  Leyla Erbil “Bir İntiharın İzinde Zaman” 
adlı yazısında Tezer Özlü’nün sanatını besleyen acı-
nın kaynaklarını şöyle sorgular: (Onun) içine doğdu-
ğu bu dünya, bu tarih, bu Türkiye; vahşi kapitaliz-
min askeri ve sivil iktidarları (sistemin bütünü), içi-
ne doğduğu, o iletişimsiz hatta sevgisiz aile ortamı 
ve yaşlı nine (Bunni)nin Tezer’in üzerinde inkâr edil-
mez etkisi olduğunu sanıyorum. Özellikle her kita-
bında karşımıza çıkan yaşlı Bunni’ye duyduğu sevgi, 
nefret, ölüm korkusuyla eşleşmektedir… Daha olgun 
bir kitabı olan, ‘Çocukluğun Soğuk Geceleri’nde de 
izlenebilecek bir ana hattır bu. Ancak Tezer’deki bu 
ölüm korkusu, yaşamı en uç, en pervasız yerlere ka-
dar sürüklemekten alıkoyamaz onu; tam tersine! Zıt-
larıyla birlikte, var olma tutkusu, çılgınca eğlenme, 
aşk yapma çokluğu, gençlik sevgisi, yaşam coşkusu ve 
sonsuzluk, canlılık ve dirilikle birlikte oluşur.” (Erbil, 
1992: 87-8) Erbil’in bu ifadeleri onun acı ve ölüm 
korkusu karşısında cinsel sevgiyi nasıl hayatının mer-
kezine koyduğunu destekler niteliktedir. Anne ve 
büyükanne modelini yıkmak adına anlatıcı karakter 
kendi ahlâk anlayışını takip etmiştir. Geleneksel an-
layışın köhnemiş kurallarını sürdürmek istememesi 
karakteri farklı sevgi nesnelerine yöneltmiştir.  

“Yaşamın Ucuna Yolculuk” anlatısında ise “Çocuk-
luğun Soğuk Geceleri”ndeki ailenin sahte değerle-
rine, kadın - erkek ilişkilerine, devletin kurumları-
na ve toplumun ahlâk anlayışına başkaldıran kadı-
nın olgunluk dönemi yansıtılır. Yalnızlık, acı çekme, 
var oluş, sonsuzluk ve ölüm kaygısı bu eserde de de-
vam etmektedir. Burada daha derinleşmiş bir melan-
kolik karakterle karşılaşırız. “Okyanus gibi bir yal-
nızlık” duyumsayan anlatıcı karakter, hayranlık duy-
duğu Svevo, Kafka ve Pavese’nin yaşadığı mekânlara 
bir yolculuğa çıkmıştır. 

Peki, neden Svevo, Kafka ve Pavese? Ömrünü Tries-
te’de geçirmiş İtalyan romancı Italo Svevo bir araba 
kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Alman romancı 
Franz Kafka yalnızlık ve yabancılık içindeki modern 
insanın çıkmazlarını anlatmaya çalışan bir uyumsuz-
dur ve sanatoryumda yaşama veda etmiştir. Anlatıcı 
karakterin en sevdiği yazar, çağdaş İtalyan edebiyatı-
nın romancılarından Pavese ise sevdiklerinin intiha-

rıyla erken yaşta intihar saplantılı ruh haline bürün-
müş bir umutsuzdur. Anlatının bütün alıntıları onun 
“Yaşama Uğraşısı”ndan kesitler sunar. Anlatıcının 
bu üç ‘huzursuz’ yazarın peşinden gitmesinin nedeni 
aynı duyuş ve düşünüşe sahip olmasıdır. Hayatı, var 
oluşu her yönüyle duyumsama karşısında hissedilen 
ölüm duygusu, huzursuzluk, umutsuzluk ve toplum-
sal uyumsuzluk onları aynı çizgide buluşturmaktadır. 
Anlatıcı bu üç yazara dayanarak yaşama gücü kazan-
maktadır. Leyla Erbil, gezi yazısı tadındaki bu yapıt-
la ilgili şunları söyler: “Tezer’in ilk öykülerinde baş-
layan yalnızlık, ihtiyarlık, intihar ve ölüm özellikleri 
ya da korku onu yaşamının sonuna kadar kovalamış-
tır. Son kitabı, ‘Yaşamın Ucuna Yolculuk’ta bu kor-
ku artık ölümden kaçış, bir ölüme koşuş yolculuğu, 
bir son çırpınış, bir ölüm dansıdır” (Erbil, 1997: 82).

Melankolik hayat, özünde her zaman varoluşsal ve 
sosyal bir eleştiri taşır. Bu radikal eleştiriler aynı za-
manda kişinin bireysel güçsüzlüğünü de üretmekte-
dir. Bu güçsüzlük, içine kapanan melankoliğin iç güç-
lerine tutunmasıyla giderilir. Melankolik ruh halin-
de umut ve umutsuzluk gibi karşıt duygular bir arada 
varlığını sürdürürken, öz benliğin zamanıyla reel za-
manın uyuşmaması yüzünden yaşanan bu umutsuz-
luk ve huzursuzluk halleri ömür boyu sürer. Aslolan 
melankolinin yazınsal yaratıcılığa dönüştürülmesidir. 
Julia Kristeva’nın dediği gibi “Yazınsal yaratı, duygu-
lanımın kanıtını taşıyan imlerin ve bedenin serüveni-
dir.” Özlü’nün serüveni de böyle okunabilir.
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Tezer Özlü’nün “Çocukluğun Soğuk Geceleri” ese-
ri, uzun zamandır tiyatroya bir diyalog sanatı olarak 
yaklaşan; prova ve gösteri süreçlerini oyuncu ile yö-
netmen arasında başlayıp, oyuncu ile seyirci arasın-
da devam eden bir diyaloga dönüştürmeye çalışan 
Seyyar Sahne tarafından tek kişilik bir oyun olarak 
sahneye taşındı. Tezer Özlü’nün çocukluk, ilk genç-
lik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarını, yaşam ve 
ölüm izlekleri etrafında, yalın ve sarsıcı bir dille işle-
diği, derinleştirdiği ve tartıştığı bir özyaşamöyküsel 
anlatı olan “Çocukluğun Soğuk Geceleri” oyunu-
nun yönetmeni Celal Mordeniz, oyuncusu ise Nes-
rin Uçarlar. Nesrin Uçarlar ile metinle karşılaşma, 
sahneleme ve seyirci ile buluşma süreçlerini ve Sey-
yar Sahne’nin öncülüğünde yapılmakta olan Tiyatro 
Medresesi’ni konuştuk. 

“Çocukluğun Soğuk Geceleri” metninden yola 
çıkarak bir oyun yapma fikri nasıl oluştu? Seyir-
ciyle buluşuncaya kadar nasıl bir hazırlık süreci 
yaşadın? 
Seyyar Sahne’de edebî eserlerden yola çıkarak tek ki-
şilik çalışmalar gündem olunca, Celal bana çalışmam 
için “Çocukluğun Soğuk Geceleri”ni önerdi. Tezer 
Özlü’yü “Yaşamın Ucuna Yolculuk”tan daha karan-
lık bir imgeyle biliyordum. Ve tekrar “Çocukluğun 
Soğuk Geceleri”ne baktım. İlk başta metinden iyi bir 
tiyatro uyarlaması olur diye düşünemedim, hatta çok 
zor geldi. Metni bir söz yığını değil de bir eylem ola-
rak düşünmeye başlayınca zihnim açıldı. 

Metni eylem olarak düşünmek ne anlama geliyor? 
Seyyar Sahne’nin bir süredir üzerinde çalıştığı bir 
teknik, hareket makamı tekniği. Bir metnin, bir 
cümlenin sesteki, hareketteki karşılığını bulmak; 
grubun solo performanslarına, metnin anlamını açı-
ğa çıkarmak üzere yapılan araştırma çalışmaları bu 
tekniğin içeriğini oluşturuyor denilebilir. 
“Çocukluğun Soğuk Geceleri”ni de bir ses ve ey-
lem bütünü olarak düşünmek, metnin olanaklarının 
da açığa çıkmasına izin verdi. Kitabın tamamı nasıl 
olur diye düşünmeden, ilk sayfalardan itibaren met-
nin esinlediği hareket ve sesle birlikte çalışmaya baş-
ladım. 2009 Gümüşlük Kampı’nda çalışma parça-
mı gösterdiğimde Celal doğru bir başlangıç noktası 
bulduğumu ve buradan gitmek gerektiğini önerdi. O 
arada İsveç’e gittim; döndüğümde çalışmayı sürdür-
düm. Ses ve hareketle okumaya başlayınca, metnin 
klasik okumasının üstüne çıkan bir durum, bir hâl 
oluşmaya başladı. Kitabın geri kalan bölümünü bu 

TEZER ÖZLÜ’YÜ 
BİR ‘EYLEM’ 
OLARAK 
DÜŞÜNMEK  
Suzi Kara

Seyyar Sahne, Tezer Özlü’nün 
“Çocukluğumun Soğuk 
Geceleri” isimli eserini tek 
kişilik bir oyun olarak sahneye 
koydu. Nesrin Uçarlar’ın 
tek kişilik performansıyla 
sahnelenen oyunda, 
“Çocukluğumun Soğuk 
Geceleri”, bir ses ve eylem 
bütünü olarak ele alındı.  
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rehberle çalışmaya devam ettim. Celal’e ve gruba ça-
lıştığım parçaları zaman zaman göstererek kitabın ta-
mamını çalıştım ve sonra da ayrıntılara baktık. Bir-
çok insan için Tezer Özlü’nün açığa çıkardığı anlam-
lar bende yoktu, halen de öyle olduğu söylenemez. 
Aslında bunun bir kadın oyununa yakın olduğunu 
seyirciyle buluştuktan sonra gördük diyebilirim. 

Seyircinin yaklaşımı nasıl oldu?
Farklı tepkiler var. Mesela, Tezer Özlü okuyan ve 
ona dair bir imgesi olanların bir kısmı oyunu gör-
memeyi tercih etti. Metnin bir takım karanlık, bu-
nalımlı niteliklere sahip olduğunu düşünen bu in-
sanlar, onu bir de sahnede görmek, yeniden yaşa-
mak istemediklerini söylediler. Kitabı yalnız başına 
okuduğunda böyle bir noktaya gelebiliyorsun. Ama 
ben bunun yalnız başına evde kitap okumakla ilgili 
olmadığını, bize öğretilen ‘kitap okuma biçimi’nun 
bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Kitabın kapa-
ğından başlıyor bu durum, ‘nostaljik prenses’ gibi 
dramatikleştirme, trajikleştirme eğilimleri var. Bu 
sebeple, oyuna hiç gelemeyenleri oyuna çağırmaya 
devam etmekten başka yapacak bir şey yok. 
Bir de ‘nostaljik prenses’ imgesiyle gelmiş ve salon-
dan bu imgesi kırılıp çıkmış olan insanlar var. Ka-
dınlığın yeniden farkına varmış olarak çıkanlar... Bu 
ülkede kadınlık pek çok açıdan, kederlerle yaşandığı 
için onun taşıdığı potansiyel güç de görülemiyor. Te-
zer Özlü, metninde farklı olmanın cezasını çektiğini 
söylüyor, hastanelere kapatılıyor, evlenmek zorunda 
kalıyor, sürekli bir baskıyla karşılaşıyor... Ama kadın 
farklı olduğunun ayırtına vardığında çok önemli ya-
şam gücünü de bulmuş oluyor. Tezer Özlü, metinde 
bunu da söylemeye çalışıyor bence. 
Bir de Tezer Özlü’ye dair herhangi bir önyargısı olma-
dan gelen izleyiciler var. Orada da şöyle bir şey ger-
çekleşiyor: Kadın seyirciler erkek seyircilere göre daha 
farklı bir dikkatle izliyorlar oyunu. Batman’daki gös-
teride bunu daha da açık bir şekilde gördük. Salonda 
sadece 2-3 kadın vardı, kalanlar erkekti ve ‘çok erkek-
ti’. O zaman ben de oynadığımın bir kadının hayatı 
olduğunu daha farklı bir algılamayla fark ettim. Me-
tinde cinselliğe dair kadınların çok kolay dile getire-
mediği, duyduğunda kolay dinleyemediği şeyler var. 
Bir kadın dili kurulabildiğinde neler olabileceğini fark 
etmek için belki de doğru bir karşılaşmaydı bizimki. 

Bu fark edişten sonra oyunun yorumu değişti mi?
Tezer Özlü, metninde bir erkekle ilişkisini iki farklı 
cinsin ilişkisi gibi değil, iki farklı varlığın ilişkisi gibi 

anlatıyor. Kendini herkes gibi biricik bir varlık ola-
rak düşünüyor ve iki biricik varlığın cinsel anlamda 
birleşmesinin bir sonsuzluk yarattığını, dünyadaki 
bütün varoluşun buradan ortaya çıktığını söylüyor. 
Bir kadınla bir erkek demiyor, bir insanla birleşmek 
diyor. Hep insan vurgusu var. Buradan yola çıkarak 
Tezer Özlü’ye ‘kadın romancı’ demenin de yanlış bir 
okuma olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir yaklaşım 
Tezer Özlü’ye haksızlık. Tıpkı Tezer Özlü’ye yapılan 
‘bunalımlar yazarı’ yakıştırmasının yanlışlığı gibi.  
Özlü bu ikisini de aşan bir yazar. 

Seyyar Sahne, belli ki, metindeki eylemi ortaya 
çıkaracak denemelerle gizli anlamları ortaya çı-
karmayı, çalışma sürecinden süzülenleri paylaş-
mayı tercih ediyor. Bu teknikle edebi metinlerde 
ilk okumada yakalanamayan derinlik de yakala-
nabilir sanırım? 
Kesinlikle. Her provamda bir süre sadece ilk cümle 
üzerine çalışıyorum. “Metin başka nasıl yorumla-
nabilir?”i araştırıyorum. Çünkü ben de bu toplu-
mun içinde bir kadın olarak klişelere yatkınım. Ben 
de daha melodik, daha romantik okumalara teşne-
yim. Bu kadar oynamış olmama rağmen, hareket 
makamından yola çıkarak eylemi ortaya çıkaran bu 
yöntemle çalışmasam klişe okumaya düşebilirim. O 
yüzden de sürekli bir uğraş olmak durumunda. Bu-
radaki avantajım nasıl yapmamak gerektiğine dair 
bir izleğimin olması. Bu izlek, seyirciyle buluştuğu-
muzda her seferinde nasıl yeniden ilişki kurabilece-
ğimize dair araçlar da sunuyor, sabit bir sahneleme 
biçimine izin vermiyor. 

Kadın izleyicilerle erkek izleyicilerin farklı tepki-
ler verdini söylemiştin. 
Tezer Özlü, kadınlar için erkek bedenlerine alış-
manın zorlaştığını söylüyor, erkeklerle kurulan kli-
şe ilişkileri, erkeklik hallerini eleştiriyor. Kadınlık-
tan değil, dolaylı bir şekilde erkekliğin kadınlık üze-
rindeki olumsuz etkilerinden bahsediyor. Erkek iz-
leyiciler bu anlatıda bir fail olarak ortaya çıkıyorlar. 
Cinsellikleriyle ve kadınlarla kurdukları ilişki üze-
rinden bir karşılaşma yaşıyorlar. 
İzlemeye dayanamıyor, duymak istemiyor ve hatta 
yanlarındaki kadını da izlemekten alıkoymak istiyor-
lar. Adeta, “Sen ona bakma, inanma, seyretme” diyor-
lar. Bu o kadar çok yapıldı ki! Oyunu hiç beğenme-
miş de olabilirler elbette ama bu huzursuzluğun hep 
erkek seyircilerde görünmesi tesadüf olamaz sanırım.  
Metnin komik yorumlandığına dair birkaç eleştiri 
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gelmişti. Ki özellikle komik bir yorum yok aslında. 
“Metinde bu kadar komik bir şey yok. Tezer Özlü 
böyle mi düşünmüş?” diyenler oldu. Mesela evlilik 
sahnesinde, “Beyaz, dantel bir elbise diktiriyorum, 
üstüne saten bir pardösü giyeceğim” diyor. Burada-
ki yorum için, “Sanki evlendiğine, o kıyafeti giydi-
ğine biraz da olsa seviniyormuş gibi” diyenler oldu. 
Oysa orada bir ironi var, kadın, gülerek “evleniyo-
rum galiba” diyor. 

Bense, oyunu izlediğimde, tam da bu ironik ve 
çocuksu detayları açığa çıkarmanın, yaşama dair 
çok boyutlu bir izlemeye de imkân yarattığını dü-
şünmüştüm.
Tezer Özlü’nün hiç gülmediğini, hep kederli olduğu-
nu mu düşünüyorlar acaba? Metinde çok açık bir şe-
kilde söylüyor yaşama arzusuyla dolu olduğunu, so-
kaklara çıkmak istediğini, koşmak istediğini, kendi-
ni deniz kıyılarına attığını... Sürekli bunu anlatıyor. 
Metni yeni çalışmaya başladığım sıralarda Yıldırım 
Türker’in bir yazısını okumuştum. Tezer Özlü’nün 
onda bıraktığı hatırasını, yaşama arzusunu, bildiği-
mizin dışında bir imgeyle anlatmıştı. Tanıyan kişiler 
onun delişmen, uçarı, deli dolu biri olduğunu an-
latıyorlar. Elbette bir oyuncu için tek başına gerçek 

hayat bir çıkış noktası olamaz ama metin bunu söy-
lüyor, bunu duymamak için ağır sakatlanmış bir ku-
lağa sahip olmamız lazım. Gerçi Türkiye’de böyle bir 
sakatlanma var sanırım. 
Geçen yıl Kadir Has Üniversitesi’nde Tezer Özlü 
konferansı yapıldı. İzleyebildiğim tebliğlerin çoğunda 
alıntılar aynıydı: Gitmek, yalnız kalmak arzusu, ku-
rallara karşı çıkışı, bir protest hal... Oysa başka çarpı-
cı şeylerden bahsettiği yerler de var: Mesela, yaşam-
la ölüm arasındaki ilişkiyi anlattığı ‘Yeniden Akdeniz’ 
bölümü var, biten bir sevgiyi uğurlamak gibi yaşamı 
uğurlamaktan bahsettiği, bir kentte yaşamanın gü-
zelliğini anlattığı bölümler var. Akdeniz’de bir köyün 
güzelliğini de anlatır, kentte yaşamanın, sinemalara, 
kahvelere gitmenin, sokaklarda dolaşmanın güzelliği-
ni de. Bu kadar yaşamın içinden şeyler söylerken, sü-
rekli benzer ve karanlık bölümlerin alıntılanması bu 
ülkedeki ideolojik sıkıntıyı düşündürüyor bana, ya da 
onun bir uzantısını. Seyyar Sahne olarak bu ideolojik 
durumu sorguladığımız için ve elbette tiyatronun ola-
naklarıyla başka bir okuma yapabildik sanırım. 

Seyyar Sahne öncülüğünde bir Tiyatro Medrese-
si yapılıyor. Bu konuda neler söylemek istersin? 
İzmir Şirince’de, Türkiye’den ve yurt dışından gös-
teri sanatçılarının, araştırmacıların, akademisyen-
lerin buluşup, araştırma ve yaratma imkânı bu-
labileceği bir mekân olması arzusuyla Tiyatro 
Medresesi’ni yapmaya başladık. Böyle bir mekân, 
Seyyar Sahne’nin ilk yıllarından beri var olan bir ha-
yaldi. Bir yerimiz olacak ve orada istediğimiz gibi ça-
lışmalar yapabileceğiz, alternatif bir hayatımız ola-
cak gibi bir şeydi ve İstanbul’da düşünülüyordu. Ti-
yatro kamplarıyla bu değişti. Şehirden uzakta bir yo-
ğunlaşmanın İstanbul’da yaptığımız çalışmaları ta-
mamladığını ya da derinleştirdiğini fark ettik. 

Seyyar Sahne’de sevdiğimiz işi yaparak dönüşe-
bilmek mümkün. Bir araştırma ve tartışma plat-
formu yaratıyor… 
Evet, kesinlikle. Oyunculuk adına daha neler yapı-
labilir sorusu çok büyük bir heyecan veriyor ve bu 
mekân bu araştırma için bir fırsat. Yaptığımız şeyin 
bizi aşan bir heyecan yaratması ve bize ait olmama-
sı çok güzel. 

Seyyar Sahne etkinlikleri hakkında bilgi almak için:  
www.seyyarsahne.com
http://www.facebook.com/pages/Seyyar-Sahne 
sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. 

  125



Var olmanın salt hayatta kalma kurgusundan kopup, 
bir şeylere dokunarak; yanarak ve bazen de yakarak 
yaşamakla ilişkili olduğunu ilk muştulayandır edebi-
yat. Yazmak bir direnme, uyumsuzlanma hali olur-
sa ancak sanata dönüşür ve buradan yola çıkanların 
elindeki kalem yazanın uzvundan ötesi değildir.

Sancılı bir ruhla yazanların giderek azaldığı bir dö-
nemde Tomris Uyar adı içte bir ferahlama; huysuz-
lukla bilenmiş uyumsuzluğun olumlaması gibidir. 
Sadece öykü yazmayı seçmiş olsa da edebiyata dair 
ne varsa bir ucundan Tomris Uyar’ın tuttuğunu bi-
liriz. “İkinci Yeni’nin Kraliçesi” adlandırması boşuna 
değildir. Çünkü O, şiirin içinden geçer, felsefeye dö-
ner ve yaşamdan topladıklarıyla oturur yazının başı-
na. Üstelik öykü yazmayı bir kenara bıraktığı günler-
de bile yazının içindedir; günceler biriktirir, hâlâ ta-
zeliğini koruyan çeviriler yapar. Türk Edebiyatı Tom-
ris Uyar‘ın rengiyle bugünkü şeklini almıştır demek 
abartılı olmayacaktır. Dile tutkusu, onu korumaktan 
öte evrilten bir boyut kazanmıştır. Dille oynar, onu 
kurcalar ve adeta doğurur. Şimdi bile içinden sıklık-
la geçtiğimiz sokaklar, öykülerinde yarattığı dil evre-
ninin parçasıdır. Bir gelecek öngörüsü müdür, yoksa 
dillendirilmesinden hoşlanmadığı yaratıcı zekâsının 
bir oyunu mudur bilinmez;  ama Tomris Uyar akılda 
hep şu anın tazeliğinde kalmıştır. 

İstanbul’da geçtiğimiz yılın sonbaharından itiba-
ren, okur-yazarlığın gözle görülür düşüşüne bir gön-
derme gibi gelen sempozyumlar düzenlendi. Tezer 
Özlü, Sevgi Soysal, Bilge Karasu, Sevim Burak sem-
pozyumlarının arasında Tomris Uyar adı olmasay-
dı büyük bir boşluk kalacaktı. Ancak Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bö-
lümü yılın belki de en doyurucu etkinliklerinden bi-
rine ev sahipliği yaparak Tomrissiz bir edebiyatın ek-
sik kalacağını imledi. Handan İnci ve ekibinin hiç-
bir detayı atlamadan düzenledikleri “70. Yaş Değiş-
tirme Törenine Yetişen Bir Sempozyum” adı gibi in-
celikli hazırlanmıştı. Renkleri ve yaşama içkinliğiyle 
hiçbir zaman bir yitime uyarlanamazlığı bu sempoz-
yumda bir kez daha anımsatıldı. Gerek konuşmacı-
ların dile getirdikleri, gerekse zaten adının her geçti-
ği yerde açılan sonsuz ‘aydınlanma anı’ sayesinde en 
çok da yeni nesille tanıştırılması açısından bu etkin-
liğin önemi yadsınamaz. 

Tomris Uyar yazmayı yaşamdan; yaşamayı yazıdan 
hiç ayırmadan kendi özgün dilini oluşturan, kelime-

TOMRİS UYAR 
İÇİN BİR 
“GÜNDÖKÜMÜ”

Ayşe Sağlam

“Tomris Uyar yazmayı 
yaşamdan; yaşamayı yazıdan 
hiç ayırmadan kendi özgün 
dilini oluşturan, kelimenin 
tam anlamıyla özgün bir 
yazar. O nedenle sadece 
öyküleri değil ‘yaşayış hali’ 
de üzerinde uzun uzun 
konuşulması gereken bir 
konu olmuştur daima. 
Güncelerinde kişiliğinin, 
dünyaya bakışının, nelere 
kızıp neleri çok sevdiğinin, 
tutkularının ve çekincelerinin 
ipuçlarını vermesi bakımından 
en az yazınsal varlığı kadar 
‘esaslı bir kadın’ oluşuyla da 
ayrıcalıklıdır.”
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nin tam anlamıyla özgün bir yazar. O nedenle sade-
ce öyküleri değil ‘yaşayış hali’ de üzerinde uzun uzun 
konuşulması gereken bir konu olmuştur daima. 
Güncelerinde kişiliğinin, dünyaya bakışının, nelere 
kızıp neleri çok sevdiğinin, tutkularının ve çekince-
lerinin ipuçlarını vermesi bakımından en az yazınsal 
varlığı kadar ‘esaslı bir kadın’ oluşuyla da ayrıcalıklı-
dır. Söz gelimi, adının yanında ‘ayrıcalık’ halinin kul-
lanımına ne denli kızacağını, güncelerini okumuş sa-
dık okur bilecektir. Bütün abartmalardan, yüceltme-
lerden gerildiğini her fırsatta belirtse de ona dair ku-
rulabilecek hiçbir cümle saydam ve sakin kalamaz. 
Renkler vardır Tomris Uyar’ın yürüdüğü yollarda 
bile. Yalınlığı, özde kalmayı tercih eder ama direnişin 
bütün alacası ondan taşıp okuruna, sevdiklerine bü-
yük bir tutku üzmesi olarak yansır. Her adımı, cüm-
lesi planlıdır belki ama bunu bilmeden, ‘elinden böy-
lesi geldiği için’ yapar. Bu sempozyumda, onun çok 
yakınlarının örneklediği ‘yaşam kesitleri’ de bunu yi-
neledi. Yaz göğünün altında, ille de denize en yakın 
mesafede hayata kafa tutmayı yeğleyen, inandıkları-
na ters gelenle ‘dibine kadar’ didişen bir yazara hiç 
görmeden dokunabilmek için 17 Kasım 2011’de dü-
zenlenen sempozyum sahici bir vesile oldu.

Oturum,  TV arşivlerinden seçilmiş Tomris Uyar’ın 
yaşamından ve edebiyat anlayışından kesitler sunan 
programların mini gösterimiyle açıldı. Öyle ki konuş-
macıların söz edecekleri her ne olursa olsun, Tomris 
Uyar daha ilk andan itibaren iri yeşil gözleri ve haya-
ta dair keskin söylemleriyle salondakileri etkisi altına 

alıverdi. Kurulacak cümleler özenle seçilmeliydi; hiç-
birinde ölümün esrikliğinden doğan yüceltmeler, sulu 
abartmalar olmamalıydı. Zaten konuşmalar süresince 
tüm konuklar, ifadelerinde bunu özellikle belirttiler: 
Tomris Uyar gereksiz yüceltmelerin ve bütün içli duy-
gusallıkların karşısında sertlikle durur!

Oğlu H. Turgut Uyar’ın konuşması sırasında “Gün-
dökümleri”ni okuyan okur ‘küçük Turgut’ imgesini, 
bu defa annesinden söz ederken dinlemek fırsatını 
buldu. Yazarın yaşadığı çağa, o döneme ait en ufak 
bir ayrıntının ete kemiğe bürünmesi; tıpkı Tomris 
Uyar’ın öykü kişilerinin bir yerlerde yaşamaya de-
vam ettiklerini söylemesine gönderme gibiydi. 

Malzemesi hayat olan, hiçbir zorlama imgeye yer 
vermeden sonuna dek açık algısıyla dâhil olduğu ya-
şamdan beslenen bir yazarın, yakınlarının anlatımıy-
la tıpkı yazdığı gibi yaşadığını, ilkelerinin hiç değiş-
mediğini anlama fırsatı ancak böyle yakalanabilir-
di. Sema Kaygusuz’un söz ettiği ‘kontrollü yakınlık’, 
‘duygu patlamalarından arınmış ve içinde ille de ede-
biyat olan sohbetler’ yaşanmasa da tahmin edilebilen 
bir Tomris Uyar algısını daha da derinleştirdi. İçme-
yi yaşamdan hiç ayırmadığı, güzel içen bir kadın ol-
duğu halde, esrimeye, kendini bırakmaya, sarhoşlu-
ğa bir an olsun yer vermediği hayatında hep ona hay-
ranlıkla bakan okurlar, arkadaşlar ve aşklar yaratışı 
yine O’nun kendine özel, benzersiz doğası gereğidir. 
Giderek yaşama eklemlenen cehaletten, yozluktan, 
dönemin köreltilmiş siyasi olan biteninden bunalan 
Tomris Uyar’ın yozlaşmayla direnecek cümleleri bu-
lamayınca “Gündökümleri”ni yazmaya son verdiği-
ni, içinde bulunduğumuz döneme bakınca bir ön-
görü gibi yaşadığını anımsatır. Sema Kaygusuz, or-
tak anılarından söz ederken, Virginia Woolf ’un eze-
li rakibi Katherine Mansfield’in ölümü ardından 
“Ben şimdi kimin için yazacağım?” cümlesini Tom-
ris Uyar’ın nasıl dokunaklı algıladığını, bunu kendi 
yaşamışcasına aktardığını söylediğinde salonda bel-
ki de ilk duygusal an yaşandı. Bunun karşılığı ne ya-
zık ki günümüzde olmadığı için, özlenen bir tavrın 
anımsanmasıydı yalnızca. Tam da bu noktada edebi-
yat okuru olmanın, gerçekten okur olabilmenin ken-
di içinde kurallar ve duygular taşıyan özel bir dünya 
olduğu gerçeği devreye giriyor. Yazarın söz ettikleri 
ancak böyle bir algıyla tam olarak kavranabilir.  

Konuşmacılar arasında bir dönem evinde verdiği 
ve adını “Kıyıdan Açılmak” koyduğu derslere katı-
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lan Zeynep Miraç Özkartal da vardı. Onun anlatı-
mı bambaşka bir Tomris Uyar resmi çizmek açısın-
dan farklıydı. Tomris Uyar’ın gençlerle kurduğu bağı 
ve onlara yaklaşımını Özkartal’ın capcanlı ifadesi ele 
verdi. Tomris Uyar’ın “Gündökümleri”nde “Biz bu 
gençlere ne yapıyoruz, onları nasıl yalnız bırakmı-
şız” serzenişini anımsayanlar, aslında özeleştiri yap-
ması gereken son kişi olduğunu bu konuşmadan çı-
karacaklardır. Zira onun tahlil ve tespitleri, yaklaşım 
biçimi gençlere hep ‘kıyıdan açılmak’ fırsatını verdi. 
Ancak günümüzde Tomris Uyar’ın gördüğü kıyının 
yerinde yeller esmektedir. Zeynep Miraç Özkartal’ın 
sıklıkla yinelediği “Kafa karıştırmayı severdi” cümle-
si, bilinen keskin Tomris Uyar zekâsının bir örneğidir. 
Birlikte yaptıkları derslerde, aynı anda sevilemeyecek 
yazarlardan, yaşama sanatından, usul ve tavırdan, hat-
ta “Sigara içmenin bir haysiyeti var,” diyerek yaşam 
algısından üstü kapalı söz edecek kadar özgün dünya-
sını öğrenciye zorlamadan yansıtmış kaç yazar vardır?

Haydar Ergülen “Yüksek Terzi” adını verdiği ko-
nuşmasında sanırım Tomris Uyar’ın en şiirsel an-
latımını yaptı: “Tomris Uyar kadın yazarlar içinde 
yaşının da arada olmasına bakmadan sanki böyledir. 
Karıştırıcıdır, ne karıştırdığını bilmezsiniz ama var-
lığı bunun için yeterlidir, doğal lider diyelim, seçim-
siz, tartışmasız, itirazsız ve öyle... O yüzden kadınla-
rına bakarak anlaşılır bir dilin güzelliği, bir edebiya-
tın birikimi, bir hikâyenin inceliği ve elbette bir iti-
razın sürekliliği ve yalnızca var olma değil var kalma 
mücadelesinin, arzusunun da sarplığı, çetinliği. Ka-
dınlar bunu yapmak için tırnaklarıyla mı tutunuyor-
lar hayata? Öyle de olabilir ama Tomris Uyar güzel 
akışlı bir nehir gibi, bunu demiş miydim, öyleyse şim-
di yalnızca Tomris Uyar için söylüyorum, uslu, taşkın, 
dalgın, hülyalı, kızgın, derin, ama her zaman geçti-
ği yerlere, topraklara, ağaçlara, göklere dokunarak hep 
yüksekten ama hep kıyıdan gitti: Yüksek bir kıyıdan, 
iç kıyıdan.” Böyle bir tanımın ardından insan en 
çok yakından tanıyamadığına, oturup bir yaz ak-
şamüstü rakısı içemediğine mi yanar; yoksa yalnız-
ca içinden böyle kadınların geçtiği hayatta hâlâ ne-
den bir şeylerin değişmediğine mi? Sanırım Haydar 
Ergülen’in anlatımı bütün soruları aynı anda sorup 
yanıt arıyordu. Bu konuşmanın ardından salonda 
gerçek bir sessizlik oluştuğunda, geç kalmışlık his-
si kendini ele verdi. 

Yakın dostu, güncelerinde sıkça adı geçen Fatih Öz-
güven, ona dair bambaşka bir dünyanın kapısını 

araladı. Burada mizahla hüznün kendi içindeki uyu-
muna şaşırmamak elde değildir. Aslında bu Tom-
ris Uyar’ın ta kendisidir ve ancak bu denli yakın bir 
dostunun dilinden tahlil edildiğinde yerini bulur. 
Fatih Özgüven O’nun büyük aşklarından, flörtöz 
yanından söz etti. Bu aslında o dönem için bir kadı-
nın adıyla yan yana anılamayacak kadar sert bir ta-
vırdı. Ancak muhalif bir kadınla karşı karşıyaydı dö-
nem. Çetin cevizdi ve önceden belirlenmiş kurallara 
pabuç bırakmayacak kadar ustaydı savaşmakta. Ko-
nuşmanın başlığı “Tomris Uyar’ın Çapkınlığı” idi. 
Ama elbette bunca yakın bir dostun söz edebilece-
ği kadar incelikle dokunmuş bir Tomris evreniydi 
dile gelen. Sevilen, seven kadın; bir sanatçının tutku 
dolu yaşamsal kavrayışı… Türk şiirinin dört büyük 
adamının ortak noktası Tomris Uyar aşkıydı belki. 
Ama bu hiçbir zaman şimdinin dünyasında alıştırıl-
dığımız gibi içerikten yoksun bir yorumlamaya ma-
ruz kalmadı. Aksine güzel dostlukların, dönemin 
gerçekten sanat ve edebiyat konuşulabilen paylaşım-
larının özeti olarak yer aldı. Fatih Özgüven, Tom-
ris Uyar’ın ölümünün ardından yazdığı yazıdaki gibi 
kendine has, kimselere benzemez o kadını anlattı. 

On yedi konuşmacının her birinde farklı bir dün-
yaya dâhil edilen izleyici aslında özünde hep aynı 
duruşu ve dünya fikrini görebildi. Bu Tomris Uyar 
dünyasının doğalıydı zaten. O dingin bir yaşamın 
ezberlenmiş komutlarına uymaktansa yitirmek pa-
hasına didişen bir uyumsuzdu. Bunu en çok dostla-
rının bakışı, onu yakından tanıyanların anlatımla-
rı böyle olanca gerçekliğiyle dillendirebilirdi. Yara-
tının günümüz icadı sayılabilecek ‘kendine dönük 
ve kapalı’ tavrının aksine bir dönem, kalabalıklar 
içinde, sokaklarda yaşanan; paylaşılan bir hayat ke-
siti olduğu düşüncesini Tomris Uyar ve çağdaşların-
dan bir kez daha anımsamak adına böyle bir sem-
pozyum umut verici oldu. Yitirilenin büyüklüğü-
ne rağmen, geride kalanlarla yola devam edebilme-
nin en akılcı yolu, izlekleri doğru yorumlamaktır. 
Tomris Uyar belki de en çok iz bırakan ve bıraktı-
ğı bütün izlerden yeni, yepyeni hayatlar çıkarılabi-
leceğinin öngörmesini yapan yazardı. Sempozyum 
sonunda bunun en dokunaklı kanıtını Leyla Erbil 
verdi. Sahnede, dolu dolu bir hayatın ve paylaşımla-
rın ardından yaşanan o büyük boşluk Leyla Erbil’in 
yalın ve derin cümlesinden okunabilir: “Arkadaşım-
dı”… Yalınlığı yaşamının özü saymış bir yazarın ar-
dından söylenebilecek en sade ve çok katmanlı ifa-
de buydu belki de.  
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