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Merhaba,

Geçen Sonbahar sayımızda olduğu gibi, bu kez de bir “ortaya karışık” dergi yaptık. Bu 
memlekette başka türlüsünü yapmak için deli inadı ve takıntısı gerek zaten, şarkıda dendiği 
gibi, “nasıl olsa dünyada bütün işler karışık”!

Geçen sayımızın hemen ardından, bizim için büyük, insanlık için küçük bir adım attık ve 
web sayfamızı açtık: www.amargidergi.com Eski sayılarımızdan seçmeler, güncel yazılar ve 
Amargi Dergi’den haberleri bulabileceğiniz bir sayfa oldu. Önümüzdeki sayıda, dergiden 
seçtiğimiz yazıların İngilizce çevirilerinin de yer aldığı bölümü açtığımız müjdesini 
verebileceğimizi umuyoruz. Sonra da web sayfamızın interaktif hale geldiği müjdesini. 
Böylece, Türkiye’deki tartışmaları Türkçe bilmeyen dostlarımızla paylaşabileceğiz, üç aylık 
olmanın yarattığı sürekli gecikmiş olma duygusunu hafifletebileceğiz ve feminist hareketin 
çeperlerinde durakalan genç kadınların seslerini daha fazla duyurabilecekleri bir alan 
açabileceğiz.

Kürtajın sınırlandırılması girişimi, beden politikalarına ilişkin önemli bir tartışmayı 
alevlendirdi. Kürtaj Haktır Platformu, Bedenim Benimdir Kampanyası ve protesto 
gösterileriyle devam eden bu tartışmaya bir katkı olarak, biz de Feminist Tartışmalar 
bölümümüzde geniş yer verdik. 

CHP Olağan Genel Kurulu sonrasında, parti meclisine kadın hareketinden 
arkadaşlarımızın girmesi üzerine feminist tartışma listelerinde epey konuşuldu. Bu 
gelişmenin anlamı üzerine bir söyleşiye de yine Feminist Tartışmalarda yer verdik. 

Sema Aslan’ın Olcay Bingöl’le ve Defne Koryürek’le yaptığı söyleşiler, Türkiye’deki feminist 
hareketin her zaman bir biçimde ilişkili olduğu ama yeterince konuşulmamış bir alana 
dikkat çekmesi bakımından önemsediğimiz bir katkı oldu. “Başka bir gıda mümkün mü” 
sorusunu iki farklı biçimde soran ve yanıtlayan söyleşiler bunlar.

Sandık köşesi, web sayfamızda Amargi Dergi’nin tarihini biriktirdiğimiz bir yer. Dergide 
ise, benzer biçimde, bir kadın tarihi yazımına katkı olarak düşündük. Bu sayıda iki ayrı 
zamandan, iki farklı sese yer verdik: Tennur Koyuncuoğlu, 1990’larda Barolarda yürütülen 
ve kadrinin yeterince bilinmediğinden endişe ettiğimiz kadın çalışmasından bir deneyim 
aktarıyor. Ceyda Karamürsel’in yazısı ise, ikinci meşrutiyet döneminde hararetle savunulan 
hürriyet-i şahsiye’nin sınırlarını cariye Fatma Leman’ın hikayesi üzerinden gösteriyor.

İyi okumalar…



Kürtaj tartışmasının iki kutbunda da haklar söylemi 
bulunuyor. Kürtaja karşı olanlar kutbunda, rahme 
düştüğü andan itibaren ceninin hayat hakkı olduğu 
savunulur. Kürtaj, insan haklarına aykırıdır, çünkü 
bu operasyon bir kişinin yaşama hakkını ortadan 
kaldırır. Cenin kişi ise, kürtajla varlığının ortadan 
kaldırılması cinayettir. Bu durumda, yasaca onanan 
ve sistematik bir biçimde yapılan kürtaj, başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi “katliam” 
olarak adlandırılabilecektir. Buna karşın kürtajın 
serbest olmasını/kalmasını savunanlar kutbunda 
ceninin bir “kişi” veya “insan” sayılabileceği öncü-
lünün doğru olmadığı kabul edilir. Hamileliğin ilk 
haftalarında fetüs bölünen ve çoğalan bir hücreler 
öbeğinden ibarettir. Henüz ortada ne bir insan, ne 
bir kişi, ne de bir ben vardır. Bu durumda insan hak-
ları açısından bir ikilem de söz konusu olamaz; çün-
kü yalnızca kadının hayatını özgürce düzenlemesine 
olanak tanıyan insan haklarının korunmasından söz 
ediyor olmamız gerekir. Kürtajı savunanlar kürtajın 
belli bir zaman sınırlamasına tâbi olması gerektiğine 
itiraz etmiyorlar. Türkiye’de hamilelik ilk 12 hafta 
içinde annenin isteğine bağlı olarak, fetüsün testler-
le kanıtlanmış down sendromu veya başka bir ciddi 
oluşum sorunu olması durumunda annenin rızasıyla 
ilk 4 ay içinde sonlandırılabilir. Hamilelik annenin 
hayatına bir risk oluşturuyorsa ilerlemiş bir hamile-
lik de sonlandırılabilir, zira annenin yaşam hakkının 
korunması fetüsünkinin korunmasından önce gelir.

Geçenlerde Recep Tayyip Erdoğan Uludere katliamı-
nı “katliam” olmaktan çıkarmak telaşıyla, Türkiye’de 
yapılan asıl katliamın sistematik bir biçimde uygula-
nan kürtaj olduğunu söylediğinde feminist hareke-
tin buna spontan bir biçimde “bedenim benimdir” 
sloganıyla tepki verdiğini izledik. Bu feminist itiraza 
ne kadar geniş bir katılım olduğunu sosyal medyayı 
takip ederek görmek de mümkündü. “Benim bede-
nim” veya “Bedenim benim” derken kadınlar ne söy-
lemek istediler? Buna karşın nasıl anlaşıldılar? 

Kampanyaya katılan kadınlar kendi bedenleri üze-
rinde tasarrufta bulunma hakkının kendilerine bıra-
kılmasını istediler. Talep, devletin kadın bedeninden 
elini çekmesi talebiydi ve bunun her geçen gün daha 
da önemli bir mesele haline geldiğini kabul etmek 
gerekir. Devlet kadın bedenine daha çok karışıyor, 
giyim kuşama müdahale yoluyla toplumsal cinsiyet 
normlarını toplumsal olarak güçlendirmekle kal-
mıyor, kadınları belli bir toplumsal cinsiyet rolüne, 
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““Bedenim benim” diyen 
kadınlar, bedenlerinde gelişen 
bir yaşamı desteklemek 
yerine sonlandırmayı 
seçtikleri için vicdansızlıkla, 
zalimlikle suçlandılar. Sanki 
“benim bedenim” diyenler 
kürtajı bir diş çektirmeye 
indirgemişler, henüz insan 
olmamış bir varlık da 
olsa, bir kadının birkaç 
ay sonra kendi çocuğuna 
dönüşecek bir potansiyeli 
kaybetmesinin onun için acı 
bir yanı olduğunu görmezden 
gelmişler gibi.”

BENİM BEDENİM/
BEDENİM BENİM

Zeynep Direk



anneliğe mecbur etmek ve kadın istihdamını azalt-
mak için çeşitli politikalar uyguluyor. “Bedenim be-
nim” diyen kadınlar, bedenlerinde gelişen bir yaşa-
mı desteklemek yerine sonlandırmayı seçtikleri için 
vicdansızlıkla, zalimlikle suçlandılar. Sanki “benim 
bedenim” diyenler kürtajı bir diş çektirmeye indir-
gemişler, henüz insan olmamış bir varlık da olsa, bir 
kadının birkaç ay sonra kendi çocuğuna dönüşecek 
bir potansiyeli kaybetmesinin onun için acı bir yanı 
olduğunu görmezden gelmişler gibi. Kürtajın serbest 
kalmasını savunanlar, kürtajın duygusal olarak zor-
layıcı bir deneyim olduğunu kabul ederek kürtajın 
yasaklanmasını isteyenlerin elini güçlendireceklerini 
düşünebilirler. Ama bu hiç de bu sonuca yol açmaya-
bilir. Kadınlar bazen bu operasyonu acı bir olay, bir 
travma gibi yaşamışlardır. Kürtaj bir kurtuluş gibi 
yaşayanlar da yıllar sonra, bu tecrübelerin bastırılan 
kayıp deneyimleri olduğunu fark edebilirler. Kür-
taj olduğu zaman yas tutmamıştır, oysa yıllar sonra 
tutmak gerektiğini duyumsar, çünkü o kayıp zihni-
nin bir yerinde durmaya devam etmiştir. Çoğumuz 
hayatımızın pek azını hatırlar, yaşadığımız olayların 
büyük bir kısmını unuturuz, işte kürtaj da bastırıla-
bilen, unutulmak istenen, ama kaybettirdiği hiçbir 
zaman unutulmayacak bir deneyimdir. Vücudu-

muzda, bilincimizde diğer deneyimlere benzemeyen 
ayrıksı bir deneyim gibi durur bu. Kürtajın çeşitli 
sebepleri olabilir: Çocuğun doğacağı bir aile henüz 
oluşmamış olabilir; kadın kendisini tek ebeveynli bir 
aile kurabilecek kadar güçlü hissetmeyebilir. Maddi 
ve toplumsal imkânsızlıklar vaki olabilir, ortada so-
rumluluğu yeterince paylaşacak bir baba figürünün 
bulunmaması, hayat koşullarının genel olarak bu ço-
cuğa yer açmıyor olması, kadının duygusal sebeplerle 
çocuğunu evlatlık veremeyeceğini düşünmesi, ilerde 
hissedeceği suçluluk duyguları ve pişmanlıklarla baş 
etmeyi göze alamaması onu kürtaj tercihini kullan-
maya sevk edebilir. Peki kürtajın yasaklanmamasını, 
serbest kalmasını isteyen kadınlar bunu neden  “be-
denim benim” veya “benim bedenim” diyerek dile 
getirdiler? Kişinin, çiftin, ailenin tüm hayatına iliş-
kin bu rasyonel/duygusal seçimi bir beden politikası 
sloganıyla ifade etmek doğru mudur?
            
“Bedenim benim” ifadesini Türkçede iki biçimde 
anlayabiliriz: 1) Bedenimin sahibi benim 2) Ben 
bedenimim, bedenim benden ayrı bir varlık değil-
dir. Bunların ne kadar farklı olduğunu anlamak için 
cümleyi İngilizce’ye çevirelim 1) I have my body 2) I 
am my body. Başbakanın sistematik kürtajı katliam 
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olarak niteleyen çıkışından sonra ister istemez spon-
tan bir biçimde, yani yeterince derin düşünmeden 
yapılan kürtaj tartışması esnasında cümle yalnızca 
birinci anlamda okundu. Bu okumada bu slogan 
bedeni sahip olunan bir nesne gibi konumlandırdı. 
Tartışma şu soru etrafında döndü: Bu nesnenin sahi-
bi kim? Devlet mi, Tanrı mı, yoksa bu beden konuş-
tuğunda, eylediğinde kendini toplumsal olarak ifade 
eden bilinç, özne veya kişi (ben) mi? Beden kimin 
malıdır? O bedenin sahibi kimse, bedene ait üreme 
sürecine de yalnızca onun müdahale etme hakkına 
sahip olması gerekir. Bazı dindarlar, canı Tanrı ya-
ratısı saydıkları için, kadın bedenini de kadının de-
ğil Tanrının olarak gördüklerini belirttiler. Tanrının 
verdiği canı ancak Tanrı alabileceğine göre, o beden-
de gelişen fetüs de Tanrı’nındı. O halde “bedenim 
benim” demek Tanrının yaratım işlerine müdahale, 
ister istemez dinsel yaşamın sınırlarının dışına doğ-
ru bir hamle, bir günahtı. Bununla birlikte, dinde 
kürtajın yasak olmadığını söyleyen bazı dindarlar da 
vardı. Bunlar İslamda kürtajın bir pratik olarak va-
rolduğuna veya meşrulaştırılabileceğine işaret ettiler. 
Seküler feministler bedene baktıklarında yaratılmış 
bir can değil, toplumsal ve tarihsel iktidar ilişkileri-
ne ve ezilme süreçlerine maruz bir takım maddi ve 
psişik dinamikler görürler. Patriarki cinsiyet farkını, 
yani bedenin anatomik yapısını ve yapabilirliklerini 
toplumsal cinsiyetlendirme uygulamalarını gizle-
mek ve meşrulaştırmak için kullanmıştır. Bununla 
birlikte feminist söyleme göre bedenin varlığı ille de 
toplumsal cinsiyet pratiklerini öncelemez; toplumsal 
cinsiyetlendirme dolayımıyla varlığa gelen, madde-
leşen bir varlıktır cinsiyetli beden. Fenomenolojik 
bir bakış açısına yerleşip, en derin varlık katmanına 
gözlerimizi diktiğimizde beden veya ten anonim bir 
varlık olarak görünür; kişisizdir, kimsenin malı veya 
mülkü değildir. Bu varlıkta bir “ben” zaman zaman 
ortaya çıkar, sık sık da kaybolur. Uyuyan bir bedeni, 
bayılmış, kendinden geçmiş, dalıp gitmiş, meditas-
yon yapan bir bedeni ele alalım, onda bir ben var 
mıdır? Yaptığı işe dalıp gitmiş bir insanı ele alalım, 
ondaki ben geri çekilmiş değil midir? Ben vücutta 
kendisini gösterdiğinde bedeni üstlenir. Sanki be-
den onun malıymışçasına şöyle veya böyle olmaya, 
şu veya bu biçimde görünmeye çabalar. Kimi zaman 
bedenin bir özelliğini veya bir halini aşmak kimi 
zaman da onu kabul etmek, onunla özdeşleşmek, 
çakışmak ister ben. Beden ile benin arasında bir ça-
kışma/çakışmama mücadelesi hep sürer gider, çünkü 
ben, onda kaybolsa ve geri çekilse dahi bedeninden 

ayrılmaz: Bedenim ben’im: ben bedenimim. Ben 
bedenimden ayrı bir ruh, bir özne, bir zihin değil, 
bedenimim. Ruhum, özneliğim, zihnim bedenimin 
enerjisi, titreşiminden başka bir şey değildir.  

Feminist söylemlere bakılırsa, “ben”i baştan itiba-
ren bedeni sahiplenen, biçimlendiren, denetleyen 
bir varlık olarak görmek yerine toplumsal cinsiyet-
lendirme süreçlerinden etkilenmiş, hatta onlar tara-
fından biçimlendirilmiş bir varlık olarak düşünmek 
gerekir. Benim bedenim olmam ile bedenin benim 
bir nesnem olması arasındaki ikiliği görmezden gel-
memek gerekir. Bugün kapitalizm de, benim bede-
nim olmam ile bedenin benim bir nesnem olması 
arasındaki muğlaklığı veya geçişi son derece başarılı 
bir biçimde sömürmüyor mu? İnsanı, özellikle de ka-
dınları, esasen bedenleri oldukları hissinden kıskıv-
rak yakaladıktan sonra, bedenin biçimlendirilecek 
ve denetlenecek bir nesne olduğuna ikna ederek bu 
bedenleri maddi kâr için dönüştürmüyor mu? Kürtaj 
tartışmasına geri dönersek: “Bedenim benim” ruh/
beden ikiciliğinin ötesine geçen bir zeminde yorum-
lanabilir: Ben vücutta dünyada gelmiş, bedenli bir 
varlığım. Beden dünyada sürekli bir iletişimin, yapa-
bilirliklerin yeri. Tenin anonimliğinde bir özneleşme 
hasıl oluyor; bir ben ortaya çıkıyor. Bu ben dünyayı 
olabildiğince özgürce yaşamak, kendi seçimlerine uy-
gun hale getirmek istiyor. Üremeyi iktidarın deneti-
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mine bırakmak benin özgürlüğünü, dünyada yapıp 
edebileceklerini sınırlamak değil midir? Peki bunları 
söylemek kürtaj yaptırmayı haklılaştırmaya yeter mi?   

Tartışmanın şu ahlakî boyutunu da görmek gerekir: 
Dişi bedende oluş sürecine girmiş olan varlık, fetüs 
ya da cenin, bu bedenin bir parçası mıdır, yoksa 
ondan farklı mıdır? Eğer o, bu bütünün, bedensel 
birliğin bir parçası ise, onunla aynıdır ve ondan ayrı 
bir statüye ve haklara sahip değildir; ondan fark-
lı bir öteki veya başka ise, taşıyıcı bedenden ayrıca 
bir hukukî varlığı ve hakları olmalıdır. İlk durumda 
kürtaj bedenin olmazsa olmaz olmayan bir parçası-
nın kesilip atılmasıdır, ben kürtaj olduğumda öte-
kine değil, kendi bedenime bir şey yapıyorumdur, 
dolayısıyla kendimi öldürmediğim veya sakatlama-
dığım sürece ortada bir sorun yoktur. İkinci durum-
da ise kürtaj olmak bir başkasının hayat hakkını 
elinden almak anlamına gelir. Ne var ki bu durum 
fetüsün anne bedeninden ayrı olduğu varsayımına 
dayanır ki, bu varsayımın doğruluğu sorgulanabilir. 
Hukukumuz ayrılar hukuku, ontolojimiz ayrı var-
lıklar ontolojisi, kürtajın serbest olmasını savunan 
söylemlerde de onu yasaklamak isteyen söylemler-
de de bu ayrılık mantığı belirleyici bir rol oynuyor. 
Halbuki cenin ile onu taşıyan bedenin ilişkisi çok 
özel bir ilişkidir, iki ayrı varlığın ilişkisi değildir. 
Burada başka aynıya bağlıdır, aynı başkaya yalnızca 

mekân olmakla kalmaz, onun yaşamsal koşullarını 
sağlar, besin ve oksijen verir, büyümesi için gerekli 
tüm kimyasal şartları sağlar. Başka aynının desteği 
olmadan, onsuz yaşayamaz. Kürtaj ayrı bir varlığın 
hayat hakkını ortadan kaldırmak değildir öyleyse, 
yaşamak için aynıya bağlı olan başkaya yaşama ko-
şullarını sağlamayı reddetmektir yalnızca. 

Yalnızca bu mu? Hayır elbette. Bir çocuk doğurmak 
ona doğru dürüst bir hayat vermek için sürekli bir 
çaba sarf etmeyi göze almak, bu çocuğun bizden 
ayrılma sürecini örgütlemek, hayatımızı bu çocuğa 
göre ayarlamayı baştan kabul etmek anlamına gelir. 
Hayatı değiştirmek, bir aile kurmak, varolan bir ai-
leye bir fert daha eklemek, ailedeki herkesin hayatı-
nı bu yeni gelene göre değiştirmesi gerekir. Bir veya 
daha fazla çocuğa bakmak ve onları okutmak zaten 
zorken, bu zorluğu hem kadının kendisi hem de di-
ğer çocukları için daha da arttıracak olması da bir 
kürtaj sebebi olabilir. Pek çok kadın, varolan çocuk-
larının selâmeti için henüz dünyaya gelmemiş olanı 
feda eder. Kürtajın en önemli sebeplerinden biri de 
yoksulluktur sonuç olarak.
        
İstenmeyen hamileliklerin olmaması için gereken 
doğum kontrol önlemlerinin alınması en doğrusu. 
Kürtaj basit bir işlem değil; bir yaşam imkânının 
kaybı, kadın bedenini yıpratan, bizi duygusal olarak 
üzen bir operasyon. Ama hiçbir doğum kontrol yön-
temi yüzde yüz güvenli değil. Her şeye rağmen isten-
meyen bir hamilelik meydana gelmişse, doğurmaya 
veya doğurmamaya kadın kendi hayatına rasyonel 
bir biçimde bakarak, maddi ve manevi şartlarını, 
güçlerini ve güçsüzlüklerini göz önünde bulundu-
rarak karar vermeli. Kürtajın yasal kalmasını savun-
mak için bedenim benim/benim bedenim sloganı 
kullanılabilir. Fakat meselenin karmaşıklığı felsefi 
olarak bağlı olduğu önemli noktaların göz ardı edil-
mesine yol açmamalı. Kadınların bedenlerine yapı-
lan bir müdahale kadınların özgürlüğüne yapılan 
bir müdahaledir. Bedenden ayrı olmayan başkaya 
karşı konuksever olmaya veya olmamaya “ben” karar 
vermeli, ama bu süreçte başkayla kurulan bedensel 
ilişkinin beni de hızla anneleştirdiği, kürtajı bir ter-
cih olarak zorlaştırdığını da tespit etmeliyiz. Bura-
daki karar ben ile dünyadaki çeşitli güçler arasındaki 
gerilimlere bağlı bir karar değildir yalnızca; ben ile 
beden, beden ile ondaki başkası arasındaki gerilim-
lerin de verilecek karar üzerinde belirleyici bir rol 
oynayabileceğini görmeliyiz. 

Benim bedenim olmam ile bedenin 
benim bir nesnem olması arasındaki 
ikiliği görmezden gelmemek 
gerekir. Bugün kapitalizm de, 
benim bedenim olmam ile bedenin 
benim bir nesnem olması arasındaki 
muğlaklığı veya geçişi son derece 
başarılı bir biçimde sömürmüyor 
mu? İnsanı, özellikle de kadınları, 
esasen bedenleri oldukları hissinden 
kıskıvrak yakaladıktan sonra, 
bedenin biçimlendirilecek ve 
denetlenecek bir nesne olduğuna 
ikna ederek bu bedenleri maddi kâr 
için dönüştürmüyor mu?
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KÜRTAJ HAK 
OLURSA 
KARAR 
KADINLARA 
KALIR MI?

Esra Demir

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’her kürtaj bir 
Uludere’dir’’ diye buyurmasının ardından, on hafta-
lık yasal kürtaj süresinin sınırlandırılmasına ilişkin 
çalışmaların başlatıldığı haberlerini aldık. Erdoğan’ın 
bu çıkışı üzerine, yaşamın ne zaman başladığına iliş-
kin tıbbi ve dini bilgiler sandıklardan çıkartıldı. Ce-
ninin insan olup olmadığı, dolayısıyla hak sahibi bir 
özne olup olmadığı belirlenmeye çalışıldı. Bu hum-
malı tartışma ortamında cenin üzerine söylenen her 
sözün, bizim bedenlerimize, cinselliklerimize, hatta 
hayatlarımıza dokunduğu elbette ki hakkıyla teslim 
edilemezdi. Belki de işte bu yüzden, biz de varız ve 
bu kararı biz veririz demek için, “kürtaj haktır, karar 
kadınların” diyerek ceninin yaşam hakkının karşısı-
na kürtaj hakkımızla çıkıverdik. Böylelikle kürtajı, 
yani gebeliği sonlandırmak için yapılan cerrahi mü-
dahaleyi bir hak olarak savunmuş olduk.

Tartışmaların daha ilk günlerinde Aksu Bora, kür-
tajın hak olarak tarif edilip edilemeyeceğine dair 
haklı bir soru sormuştu.i Çünkü yaşam hakkı, eği-
tim hakkı gibi bildiğimiz diğer haklar, hiç değilse 
teorik olarak, istenilen şeyleri korur ve buna göre 
tanımlanırlar. Hangi istenebilir hallerin hak olarak 
korunmak üzere seçildiği ya da özellikle evlenme ve 
mülkiyet hakkı gibi hakların hangi arzuları teşvik 
ettiği ve norm haline getirdiği ayrı bir mesele. Fakat 
kürtajın, kendi başına istediğimiz bir hale gönderme 
yaptığını söyleyebilir miyiz? Belki kürtaj hakkı yeri-
ne, “ücretsiz ve güvenli kürtaja erişim” deseydik, hiç 
değilse bu anlamda hak olarak savunulması daha az 
sorunlu bir şeyden bahsediyor olurduk. 

Ama nasıl tanımlarsak tanımlayalım, olası bir kürtaj 
yasağına hak söylemiyle karşı çıktığımızda gerçek-
ten savunmak istediklerimizi savunmuş olup olma-
yacağımız ya da neyi savunmuş olacağımız üzerine 
de düşünmemiz gerek. Çünkü mesele hakların ta-
nınmasıyla bitmez, belki de aslında bundan sonra 
başlar. Anayasalarda ya da uluslararası belgelerde 
korunan haklarla ilgili her bir uyuşmazlıkta, hakla-
rın içerikleri yorumlanır; gerçek hayattaki sınırları, 
içlerinin nasıl doldurulacağı, neyin ya da kimlerin 
dışarıda bırakılacağı ve haktan yararlanmanın koşul-
ları belirlenir. 

Farklı Bağlamlar, Farklı Beden Politikaları
Kürtajın müstakil bir hak ya da örneğin kadınların 
özel yaşamlarına saygı haklarının bir unsuru olarak 
tanınması da, kürtaj hakkının her daim kadınları ya 

“Olası bir kürtaj yasağına 
hak söylemiyle karşı 
çıktığımızda gerçekten 
savunmak istediklerimizi 
savunmuş olup 
olmayacağımız ya da neyi 
savunmuş olacağımız 
üzerine de düşünmemiz 
gerek. Çünkü mesele 
hakların tanınmasıyla 
bitmez, belki de aslında 
bundan sonra başlar.”
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da aynı anda tüm kadınları güçlendirecek şekilde yo-
rumlanacağı anlamına gelmeyebilir. Bir davada bir 
kadının yaşamını korumak, kürtaja erişimin engel-
lenmesini bir ihlal olarak nitelendirmenin gerekçesi 
olabilir; ama aynı gerekçe, başka bir anda, başka bir 
yerde veya başka bir kadına zorla yapılmış bir kür-
tajın ihlal sayılmamasının gerekçesi olabilir. Bebeğin 
engelli olma riskine rağmen kürtaja izin verilmeyen 
bir olayda, kadının haklarının ihlal edildiğine karar 
verilebilir; sonra başka bir olayda bu karar, engelli 
olduğu tespit edilen bebeğin kadının isteğine aykı-
rı olarak alınmasının ihlal oluşturmadığı sonucuna 
varmanın dayanağı olarak kullanılabilir.

Bedenlerimizi denetleyen mekanizmalar bazen he-
pimizi hedef alır; bazense farklı sınıflar, cinsel yö-
nelimler ya da etnik kökenlerden kadınlara yönelik 
farklı mekanizmalar geliştirilir. Bir tarafta kimi ka-
dınların çocuk sahibi olmaları teşvik edilirken, diğer 
tarafta başka kadınların az çocuk sahibi olmaları teş-
vik edilir ya da çocuk sahibi olmaları tümden engel-
lenir. Wendy Brown, belli bir yerde, belli bir anda 
kimilerimizi güçlendiren hakların, başka bir anda ve 
başka bir yerde kimilerimizi güçsüzleştirebildiğine 
dikkat çeker.ii Kürtajı bir hak olarak savunduğumuz-

da, bir beden denetim biçimine karşı koruma talep 
ederken, başka denetim biçimlerine maruz bırakılan 
kadınların hikâyelerini dışlamış, farklı denetim bi-
çimleri arasındaki bağı kopartmış ve belki de başka 
deneyimlerden geçen kadınlara karşı kullanılabilecek 
argümanların inşasına yol açmış olmaz mıyız? Hatta 
kendisi “kurtulmuş kadınların”, “yanlış bilinç” ya da 
“bilinçsizlikten” ötürü çok çocuk isteyen kadınların 
‘kürtaj hakkını’ onlara rağmen savunabilecekleri bir 
mecra bile açmış olabiliriz. 

“Ben” ve Cenin!
Öte yandan, kürtajı hak söylemi içerisinde savun-
makla ceninin yaşam hakkına dair de bir şey söylemiş 
oluruz; çünkü haklar düzeninde bu iki öznenin hak-
ları birbiriyle yarışır, birinin korunması diğerinin sı-
nırlandırılması anlamına gelir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM), bu çatışmaya istinaden kadın-
ların özel yaşama saygı haklarıyla ceninin hakları ara-
sında “adil bir denge” sağlanması gerektiğini söyler.iii 
Aslında AİHM, yaşamın ne zaman başladığı sorusu-
na bir yanıt vermekten kaçınır ve bu kararı devletle-
rin takdirine bırakır.iv Bu yüzden kürtaj yasaklarına 
ilişkin davalarda, kürtajı yasaklayan devletin tarifine 
uygun olarak, gebeliğine son vermek isteyen kadın 
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evlilik dışında yaşadıkları cinselliğin hoş karşılanma-
dığı İrlanda’da yaşayan bu iki kadın da evli değildir 
ve biri hem işsizdir hem de alkolizm tedavisi gördüğü 
için biri engelli olan dört çocuğu da koruyucu ailele-
re verilmiştir (bkz. prg. 13-17 ve 18-21). 

Gebeliklerini devam ettirmeleri halinde, iki başvu-
rucu kadının ve doğacak çocuklarının birlikte ya da 
ayrı ayrı ne yaşayacakları ve nelere maruz kalabile-
ceklerine dair ipuçları veren bu bilgiler, AİHM’in 
“adil denge” arayışının gözettiği meseleler değildir. 
Daha da önemlisi, AİHM’in kararında değinmeye 
bile lüzum duymadığı bu bilgileri dikkate almak, 
çatışan haklar arasında adil bir denge gözetmekten 
ziyade, kadın ve cenin arasındaki ilişki ve bağımlılık 
içerisinde neyin adil olduğunu düşünmeyi gerekti-
rir. Ama biz kürtajı bir hak olarak talep ettiğimizde, 
bunu sosyal bir hak olarak bile talep etsek, hami-
le kadın ve cenin arasındaki bu karşılıklı yok eden/
tahrip eden ilişki varsayımını reddetmedikçe, aynı 
soyut, yalıtılmış, kendine yeten birey kurgusuna yas-
lanmaya devam etmiş oluruz. Bu yüzden, “rahim bi-
zim, hayat bizim, karar bizim” gibi sloganlarımızın, 
yalnızca devlete ve bizi belli bir şekilde davranmaya 

gibi cenini de bir hak öznesi olarak görür. 

Dolayısıyla kürtaj yasağına ilişkin uyuşmazlıklarda 
cenin ve kadın, hakları birbirlerini ihlal eden, ara-
larındaki ilişki sadece birbirini yok etmek ya da bir-
birine zarar vermekten ibaret olan, bedenlerinin sı-
nırları belirgin biçimde birbirinden ayrıştırılmış iki 
özne olarak konumlandırılır. Bu kurguyu mümkün 
kılansa, liberal insan hakları söyleminin, ontolojik 
olarak soyut, özerk, kendi kendisine yeten, sınırlan-
dırılmamış (unencumbered) birey tahayyülüdür. Sara 
Ahmed, hamile kadının bedeninin nerede başlayıp 
nerede bittiğine, ceninin kadının bedeninin bir par-
çası mı olduğu, yoksa kadının bedeninin dışında ve 
ondan özerk mi olduğuna dair belirsizliğin, bu birey 
tahayyülünün dışında düşünmeyi ve kadın ile cenin 
arasındaki ilişkiyi ve bağımlılığı görmeyi mümkün 
kılabileceğini söyler.v 

Hamile kadın özneyi, ceninle böyle bir ilişki ve 
bağımlılık içinde düşünmek, ilk bakışta kadınları 
güçsüzleştiren bir argüman gibi görünse de; haklar 
dünyasında bizi asıl güçsüzleştiren, olmadığımız ve 
olamayacağımız soyut birer birey olarak varsayılma-
mızdır. Örneğin AİHM’in önüne gelmiş A, B ve C - 
İrlanda davasıvi, İrlanda’daki kürtaj yasağı nedeniyle 
gebeliklerine son verebilmek için İngiltere’ye seyahat 
etmek zorunda kalmış üç kadına ilişkindir. Bu dava-
da sağlık ve refahlarına ilişkin endişelerinden dola-
yı kürtaj yaptırmak için İngiltere’ye seyahat etmek 
zorunda kalmış olan iki başvurucunun özel yaşama 
saygı haklarının ihlal edilmediğine karar verilmiştir. 
AİHM’e göre, başvurucu kadınlar İngiltere’ye se-
yahat etmekte özgürdürler! Zira İrlanda devleti bu 
haklarını tanımıştır ve seyahatin öncesinde ya da 
sonrasında İrlanda’da gerekli bilgi ve tıbbi yardıma 
ulaşma imkânlarını da güvenceye almıştır. İşte bun-
lar, AİHM’in gözünde başvurucu kadınların hakla-
rıyla ceninin hakları arasında adil bir dengenin göze-
tilmiş sayılması için yeterli olmuştur (bkz. Prg. 213).
 
Bu kararda AİHM, ceninin ve kadınların menfaatle-
rini birbirlerine karşı rekabet içinde ele almış; kadın-
ları ve hatta cenini soyut özneler olarak konumlan-
dırmıştır. Oysa başvurucu iki kadın da, İngiltere’ye 
gidebilmek için arkadaşlarından ya da tefeciden borç 
alarak, yakınları durumdan haberdar olmasın diye 
sessiz sedasız İngiltere’ye gidip operasyon yaptırmış; 
dönüş yolunda yaşadıkları komplikasyonlar için tıb-
bi yardım istemeye çekinmişlerdir. Üstelik kadınların 
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zorlayanlara karşı mı, yoksa cenini de karşısına alan 
bir yerden mi söylendiği izaha muhtaçtır.

Hakkın Takibini Kim ve Nasıl Yapacak?
Üstelik biz ‘’karar bizim’’ desek bile, kürtajın bir hak 
olarak tanınması halinde kararın aslında kiminle 
paylaşılmış olduğunu da düşünmemiz gerek. Çün-
kü iç hukukta haklara ilişkin uyuşmazlıkları karara 
bağlayan devlettir. Karar vericiler, bazı durumlarda 
kürtaj kararımıza saygı duyulması gerektiğine karar 
vermekle yetinebilirler. Fakat her bir uyuşmazlıkta, 
kararlarımızın meşruluğu ya da gayrimeşruluğuna 
dair nihai kararı veren devlet olur. 

Bu durum uluslararası hukukta da farklı değildir. 
Hem Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ön-
lenmesi Komitesi hem de Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Komitesi, raporlarında İrlanda’daki kürtaj 
yasağının kadınlar üzerinde yarattığı tehlikeler-
den duydukları endişeyi belirtirler ve bu tehlikeleri 
bertaraf edecek tedbirler almak için İrlanda’yı teş-
vik ettiklerini söylemekle yetinirler.vii Bunun hangi 
yollarla ve ne ölçüde yapılması gerektiğine dair bir 
şey söylemezler. Yukarıda bahsettiğim gibi, AİHM 

da, yaşamın ne zaman başlayacağına ilişkin karar-
ları devletlerin takdirine bırakır. Öyle ki, A, B ve C 
- İrlanda davasında bu kararın devlete bırakılması, 
yasağın ‘’İrlanda toplumunun dokusuna derin bir 
şekilde işlemiş olan ahlaki değerlere dayandığı’’ söy-
lenerek gerekçelendirilmiştir (bkz. Prg. 180-181).

Eli Zertsky, 19. Yüzyılda kadın haklarının tanınma-
sının, tıbbın ve devletin kadınların doğurganlıkları 
ve cinsellikleri üzerindeki denetimlerinin genişle-
mesiyle ilişkisine dikkat çeker.viii Biz de kadınları 
güçlendirmek için kürtaj hakkını savunduğumuzda, 
paradoksal biçimde aslında devletin düzenleyici ka-
pasitesini artıran bir mecra daha açmış oluruz. Dev-
leti, bazen kadının kürtaj hakkından yana kararlar 
alıp özellikle bazı etnik grupların nüfuslarını kontrol 
etmenin ya da nüfusunu “engellilikten korumanın”; 
bazense nüfus artışını hızlandırmak için ceninin 
haklarından yana tavır almanın insan haklarına da-
yalı yetkisine sahip kılmış oluruz. Ve sanırım, buna 
karşı durmamız, ancak bizi ceninle karşı karşıya ge-
tirmelerine izin vermeyecek, farklı beden denetim 
mekanizmalarını aynı anda reddedecek bir dil üret-
memizle mümkün olabilir. 

Notlar
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Jersey: Princeton University Press, 1995, ss. 96-134.
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v. Sara Ahmed, ‘’Rights,’’ Differences That Matter: 
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Cambridge University Press, 2004, ss. 23-44.
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188-224.

“Kürtajı bir hak olarak 
savunduğumuzda, bir 
beden denetim biçimine 
karşı koruma talep 
ederken, başka denetim 
biçimlerine maruz bırakılan 
kadınların hikâyelerini 
dışlamış, farklı denetim 
biçimleri arasındaki bağı 
kopartmış ve belki de 
başka deneyimlerden 
geçen kadınlara karşı 
kullanılabilecek 
argümanların inşasına yol 
açmış olmaz mıyız?”
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Kürtaj ve Uludere: 
SÖMÜREREK 
ÖLDÜRME 
ve YAŞATMADAN 
ÖLDÜRME1

Emine Ayhan

Bu ülkede hükümetler, anayasa tartışmaları, dar-
be eleştirileri gelir geçer ama egemen devletin hiç 
değişmeyen şiddet ve denetleme pratiklerine eşlik 
eden “parıltılı” önermeleri, sözceleri kalır hafızalar-
da; hayatla ölümün kıyıcı bir ironiyle yan yana gel-
diği bu sözcelerden en unutulmazı “Hayata Dönüş” 
idi. Başbakanın “Her kürtaj bir Uludere’dir” öner-
mesi “Hayata Dönüş” sözcesiyle yankılanarak bize 
bu ülkede hiç değişmeyeni hatırlatıyor, unutturmu-
yor. Peki hayatın ve ölümün yan yana geldiği bu ku-
lağımıza küpe devlet sözceleri, çoğunluk algılandığı 
gibi, birer laf-ü güzaftan, saçmalıktan ya da salt re-
torik birer ironiden mi ibaret? Devlet sadece bize dil 
çıkarmak için mi böyle sözceleri söylemsel dolaşıma 
sokuyor? İktidarla gözü kör olana özgü akılsızca per-
vasızlığın tezahürü mü bunlar yoksa devlet aklının 
hakikat/doğruluk önermeleri mi? Dahası, bu öner-
me ve sözceler muhalefet olarak bize nasıl bir politik 
düşünüşü salık veriyor? Evet, egemen iktidar(lar) 
yaşatıla öldürüle yönetilen, sömürülen bizleri gör-
müyor, duymuyor belki ama biz ona ne kadar iyi 
kulak veriyoruz? 

Başbakanın hayat-ölüm önermesi, ilk elden infial-
le karşılanırken, egemen pervasızlığın ürünü bir dil 
sürçmesi ya da (haliyle ve nispeten haklı olarak) bir 
hedef saptırma, gündem değiştirme hamlesi gibi 
alımlandı. Kürtaj ve genel olarak cinselliğin düzen-
lenişi meselesiyle Uludere gibi katliamlar arasında-
ki ilişkiyi öyle ya da böyle sezsek de, başbakanın 
önermesinin retoriğin alanından önce, fiiliyatın, 
gerçeğin alanına ait değer/değersizlik koyucu bir 
doğruluk önermesi olduğu bilgisini yeterince değer-
lendirebilmiş değiliz.2 Oysa egemenliğin emanetçisi 
mecazdan en uzak haliyle yaşam ve ölüm üzerindeki 
hükmünü açıkça beyan ediyor, paylaşıyor bizimle. 
Kürt coğrafyasında öldürülenlerle ülkenin daha Ba-
tısında sömürülerek yönetilenler/yaşatılanlar arasın-
daki kader birliğine dikkat çekiyor. Tıpkı “Hayata 
Dönüş” adlandırmasının bizlere, operasyonda öldü-
rülen ve F tipine nakledilen mahkûmların hayatın 
dışına atılmış bulunduğunu, hayata döndürülenle-
rinse asıl biz “dışarıdakiler,” yaşatılanlar olduğunu 
anlattığı gibi. Çünkü bunun gibi her devlet şiddeti 
örneğiyle beraber “hayatlarımız” ve bedenlerimiz 

“Egemenin pervasızlığı, 
kurucu özelliklerinden 
olan tanrısal hesap 
sorulamazlığından, mutlak 
karar vericiliğinden 
kaynaklanır. Bu yüzden, 
egemen devletin, geçici 
hükümetlerin seküler 
veya muhafazakâr 
yönelimlerinden büyük 
ölçüde bağımsız olan teolojik/
ilahi boyutunun kristalleştiği 
bir “bilgi paylaşımı” olarak 
değerlendirmek gerek bu 
ve bunun gibi önerme ve 
sözceleri.”
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hep daha sıkı bir denetim, gözetim, disiplin ve sö-
mürünün toposu oldu. “Hayata Dönüş”le birlikte 
sadece siyasi mahkûmların cezaevi koşulları değil, 
bizim açık hava hapishanemizin koşulları da sıkı-
laştırıldı. Egemen hayatın dışına atılanlarla ilgili her 
pratiğinde, kamusal hayatın çeperlerini belirliyordu 
oysa. Bu anlamda, modern egemenin öldürme hak-
kı, Foucault’nun da dediği gibi, “yaşamı yöneten” 
bir iktidarın “toplumsal bünyenin yaşamını sağla-
ma, ayakta tutma ya da geliştirme hakkının öbür 
yüzüdür.”3 Egemenin pervasızlığı ise, kurucu özel-
liklerinden olan tanrısal hesap sorulamazlığından, 
mutlak karar vericiliğinden kaynaklanır.4 Bu yüz-
den, egemen devletin, geçici hükümetlerin seküler 
veya muhafazakâr yönelimlerinden büyük ölçüde 
bağımsız olan teolojik/ilahi boyutunun kristalleştiği 
bir “bilgi paylaşımı” olarak değerlendirmek gerek bu 
ve bunun gibi önerme ve sözceleri. 

Hâlbuki kürtaj yasası etrafındaki tartışmalarda, ege-
men devletin yaşam ve ölüm üzerindeki mutlak ka-
rar vericiliğinde devreye giren daha derin teolojik 

kökenden ziyade, muhafazakâr bir hükümetin “ya-
saklayıcı” pratiğine vurgu yapıldı. Bağımsız teolog 
ve müminler hükümetin söylem ve pratiklerindeki 
dinselliğe, İslam’da böyle bir yasağın olmadığını 
söyleyerek, yani onu gerçek dine çağırarak mukabe-
le etti. Oysa egemen=Allah/Tanrı/Yehova=sermaye 
denkleminde, kimse egemene gerçek dini öğrete-
mez; din de neoliberal hükümetler tarafından gü-
nümüzün ileri kapitalist ekonomisinin gerektirdiği 
daha verimli iş gücü ihtiyacına göre yorumlanmak 
durumundadır. Nitekim Türk devletinin kadim din 
sözcüsü Diyanet’in yeni kürtaj yasasını destekle-
yen fetvası her zamanki gibi gecikmedi. Bilimciler 
ise, meseleye daha seküler açılımlar getirerek, dört 
hafta sınırının taşıyıcı organizmanın, bu durumda 
kadının hayatı açısından arz ettiği tehlikelere ve 
kürtajın tıbbi gerekliliğine dikkat çekti ve hüküme-
ti bilimin aklına davet etti. Oysa egemenin kendi-
ne has bir aklı vardı zaten; koca bir nüfus olarak 
hepimizin bedenleri üzerinde bilimi ve en yüksek 
teknolojiyi seferber ederek uzundur piyasanın hiz-
metine sunduğu bir aklı. Genel olarak feminist 
söylem tarafından sahiplenilen toplumsal muhale-
fet ise, “bedenime dokunma” kampanyasıyla sesini 
duyuruyor ve haklı olarak, kürtajın herkesten önce 
kadının seçimi olduğuna, dört hafta sınırının kadı-
nın hayatı ve varoluşu üzerindeki ölümcül etkilerine 
vurgu yapıyor. Bu söylemdeki doğal haklılık payını 
(kürtajın her halükârda kadının seçimi olduğunu 
ve bu yasadan doğrudan etkilenecek olanın önce-
likle yoksul ve güvencesiz kadınlar olduğunu) tes-
lim ederek, meselenin bir kimlik olarak “kadın” ile 
sınırlı tutulmasındaki, (feminizmi salt kadınların 
meselesi olarak anlayan) anaakım feminizme özgü 
politik perspektif sorunu üzerinde durmak istiyo-
rum. Zira “(kadının) bedenine dokunma” söylemi 
bu meseledeki tüm haklılığına rağmen, iktidarın 
“böl, parçala, yönet” politikasına uygun bir tikellik 
arz ediyor. Üstelik burada kürtaj salt kadına yöne-
lik bir yasaklama ediminin parçası gibi ifadelendi-
rilirken, egemen iktidarın “cinselliği yararlı ve genel 
(kamusal) söylemler yoluyla düzenleme” edimi ola-
rak kurucu ve daha genel biyo-siyasi niyeti düpedüz 
es geçilmese bile, muhalefet etme tarzına yansımı-
yor.5 Hem de Foucault’nun hayaleti bugünlerde 
aramızda bolca dolaşmasına rağmen. Bu yasanın 
neoliberal hükümetin biyo-siyasetinin bir parçası 
olduğunun ve “biyo-iktidarın kapitalizmin geliş-
mesinin vazgeçilmez bir öğesi olduğu[nun]; çünkü 
kapitalizm[in] bedenlerin denetimli bir biçimde 
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üretim aygıtına sokulması ve nüfus olaylarının eko-
nomik süreçlere göre ayarlanmasıyla güvence altına 
alın[dığını]”6 pekâlâ bildiğimiz halde, hükümetin 
(neo)muhafazakârlığını maddi temellerinden ve ha-
kim sınıf çıkarlarından bağımsız, “saf ” bir ideolojik 
fenomen gibi okumaya, ona refleksif ideolojik tep-
kiler vermeye devam ediyoruz. 

Ülkede bir şeylere ses çıkarmanın istisnai bir durum 
olduğunu, zaten şurada bir avuç insan olduğumuzu 
ve yasanın gündeme gelmesi öncesinde ve sonrasın-
da feminist politik mücadelede yer alan bireylerin 
değerli emeklerini göz önünde tutarak, olumlu ni-
yetlerle bazı eleştirimi paylaşmak istiyorum. Bu doğ-
rultuda, nüfusa “kadın” olarak kayıtlı bir proleter/
prekarya ve “eksik” bir feminist olarak şahsi gözlem-
lerimi de işin içine katacağım. 

(Yönetilen, Yerleştirilen, Hizalanan, Sömürülen) 
“Bedenime Dokunma”: 
Hangi Dokunulmamış Beden?
“Bedenime Dokunma” kampanyasının son derece 
yaratıcı resimlerini gördüğümde, bir müddet dü-
şündüm. Çünkü kürtaj gündemleşmeden önce de 

yönetilen ve sömürülen bir kadın olarak bedenimle 
ilgili büyük sorunlarım vardı. Bedenimi her hareket 
ettirdiğimde, hatta bunu her düşündüğümde onun 
mutlak egemenin yasasına tabi olduğunu biliyorken, 
onu sadece yaşatmak için günde on-on iki saat kadar 
çalışmak zorundayken, “kadın” görünümümden do-
layı kamusal alanda aşırı görünürlük ile görünmezlik 
sarkacında bir varoluş sürerken, sözün kısası onun 
üzerindeki yasal, ekonomik ve cinsi/cinsel sınırlan-
mayı her dakika hissederken, sanki bedenlerimize ilk 
kez dokunuluyormuş gibi bir izlenim yaratıyordu bu 
söylem. Bu yüzden bedene yaptığı vurgunun adeta 
“bedensiz,” yani bedenin bilincinden uzak bir saf-
düşüncenin ürünü olduğunu düşünmekten kendi-
mi alamadım. 3 Haziran’da Kadıköy’de düzenlenen 
“Kürtaj Haktır, Uludere Katliam” mitingine diğer 
cinsiyetlerin değil, öncelikle kadınların çağrıldığı-
nı duyunca kadınlığımı bir kez daha sorguladım ve 
içimden ilk geçen “ben kadın değilim” deyip evde 
oturmak oldu ama vicdanım bedenimi meydana ta-
şıdı. Birkaç polis otobüsünden ve sivil polisten başka 
kimsenin olmaması, devletin de salt “kadın mese-
lesi” söylemine bürünmüş bu muhalefet biçimini 
yeterince ciddiye almadığının bir göstergesi saymak-

Pe
dr

o 
Lu

is 
R

ao
ta



feminist tartışmalar  15

tan da kendimi alamadım. Muhalefeti kadınların 
oluşturmasından değil, muhalif söylemin sadece 
“kadınlarla” sınırlı gibi sunulmasından kaynaklanan 
bir egemen hafifseme olabilirdi bu, dedim içimden. 
Halbuki Uludere ya da cezaevleri için bir araya gel-
miş olsaydık, kolluk sayısı bunun en az beş on katı 
olurdu herhalde.7

Dikkatimi çeken bir diğer şey ise, elimizden bir şey-
ler gidiyormuş gibi (“laiklik elden gidiyor” tepkisini 
anıştıran) bir beyaz orta-sınıf hezeyanına kapılma-
mız oldu bu yasa gündeme gelince; yerimizde ses-
sizce oturalım demiyor, bu konudaki “kadın” mu-
halefetinin değerini görüyorum elbette ama Uludere 
katliamının gerçekleşebildiği, binlerce muhalifin ce-
zaevlerine tıkıldığı, yoksul erkek vatandaşların bede-
ninin on beş ay devlete “armağan” edildiği, yoksul 
kadınların ise ölü yahut kontrolsüz doğumlara, evde 
kürtajlara, devlet destekli erkek şiddetine kurban 
gittiği; hele hele ailenin içinde veya ensesi kalınlar 
tarafından gerçekleştiriliyorsa, devletin (kadına, ço-
cuğa yönelik) her tür şiddet ve tecavüz olayını sis-
tematik biçimde görmezden geldiği; yoksulların en 
ağır koşullarda sömürüldüğü bir ülkede yaşıyorduk 

zaten. Ama bu “zaten” ille de sinik bir konformiz-
min zaten’i olmak zorunda değil;8 zira bugün ka-
pitalist ekonomiyle ve hakim sınıfla ilişkisini her 
zamankinden daha fazla pekiştirmiş olan neoliberal-
neomuhafazakâr devleti biraz daha “ciddiye alma” ve 
ortaklaştırıcı bir politik dil tutturma sorumluluğunu 
bize belletebilecek bir “zaten” olabilir bu. 

Zaten diyorum, çünkü bugün Türkiye’de egemen 
devletin bedenlerimiz üzerindeki öldürme tasarrufu 
hakkında belli bir bilinç düzeyine ulaşmış durum-
dayız. Devletin, yasayı istediği an askıya aldığı ola-
ğanüstü hâl koşullarındaki egemen gerçeği ile sözde 
barış ve istikrar koşullarındaki nispi yasal ve yaşam-
sal görünüşü bu ülkenin doğusuyla batısını, içeri-
siyle dışarısını ayıran hakikat sınırı olarak iş gördü 
cumhuriyetin kuruluşundan bu yana. Doğu’dan sü-
rekli ölüm haberleri gelirken, batıdaki ve dışarıdaki 
suni denge ve düzen görünümünü bozan “Hayata 
Dönüş” gibi şimşek çakımı anlar toplumsal hafıza-
mıza kazındı. Netice itibariyle, bu ülkede egemen 
iktidarı temsil eden herhangi bir figürün/kurumun/
zümrenin (ister polis, ister asker, ister hukukçu, ister 
hükümet yetkilisi, ister devlet memuru olsun) “ba-
rış” yahut “yaşam” koşullarında istediği an darbe, 
yani olağanüstü hâl etkisi yaratabileceğini çocuklar 
ve hayvanlar da dahil artık bilmeyen kalmamıştır. 
Devlet bir yanında sözde vatandaşın ölüm ve değer-
sizliğini, diğer yanında gerçek vatandaşın yaşam ve 
değerini düzenlediği bir hakikat sınırıyla ülkeyi ya-
sal, coğrafi ve deneyimsel açıdan çoktandır bölmüş-
tü zaten. Egemenliğin iki yüzünü birbirinden ayı-
ran ve birbiriyle bağlantısını koparan bu sınırı, en 
azından politik söylem ve eylemlerimizde kaldırmak 
bizim elimizde. Ne ki bu son tartışmalarla, mahut 
yasayı engelleyebilecek güçlü ve ortak bir toplum-
sal muhalefetten yoksunken, yani basbayağı güçsüz 
ve yenikken, toplum sözleşmesiyle tek tek öldürme 
hakkımızı devrettiğimiz bu mutlak şiddet aygıtının 
sömürerek yaşatma politikaları çerçevesinde düzen-
lemeye çalıştığı kürtaj yasasına karşı sadece kadın 
bedenine vurgu yapmak, ortak nedenler yerine (ne 
kadar canalıcı olsa da) sonuçlara yönelme hatasını 
barındırıyor. Oysa egemenin her türlü yasal gücünü 
kapitalizm ve sömürü koşullarını daha sıkı tahkim 
için seferber ettiği küresel ve yerel bir neoliberal 
bağlamda, bu yasayla pekişecek olan kadın bedeni-
ne yönelik denetim bir neden değil, sonuçtur. Bu, 
muhalif siyasette sonuçların önemsiz olduğu anla-
mına değil, nedenlerle birlikte ele alınmaksızın et-

“Bu son tartışmalarla, mahut 
yasayı engelleyebilecek 
güçlü ve ortak bir toplumsal 
muhalefetten yoksunken, 
yani basbayağı güçsüz ve 
yenikken, toplum sözleşmesiyle 
tek tek öldürme hakkımızı 
devrettiğimiz bu mutlak şiddet 
aygıtının sömürerek yaşatma 
politikaları çerçevesinde 
düzenlemeye çalıştığı kürtaj 
yasasına karşı sadece kadın 
bedenine vurgu yapmak, ortak 
nedenler yerine (ne kadar 
canalıcı olsa da) sonuçlara 
yönelme hatasını barındırıyor.”
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kisiz ve egemen iktidarla pazarlık gücünden yoksun 
olduğu anlamına gelir. Kadın, çocuk, hayvan, bitki, 
erkek, LGBTT, vs. kimliklere sahip bedenli varlılar 
olarak hepimizi ortaklaştıran nedense, küresel çap-
taki neoliberal biyo-iktidarların bedenlerimizi biyo-
lojik işlevlerinin verimliliği açısından değerlendiren, 
piyasadaki üretkenlik potansiyeliyle doğru orantılı 
olarak denetleyen anlayışıdır.

Egemen iktidarlar dünyanın her yerindeki yoksul 
kitlelerin bedenlerini teolojik/dinsel söylemlerle 
sömürünün topos’una dönüştürürken, devrim arzu-
sundan geri çekilmiş toplumsal muhalefetin kimlik 
siyasetlerine bölünmüş oluşuna ve sömürülen sınıf-
ların başkaldırıyı unutmuş olduğu varsayımına gü-
veniyor. Egemen, kürtaj ve Uludere’yi aynı önerme 
içinde kullanırken, elindeki ölüm kartını göstererek 
bizi en asgari yaşam koşullarına razı edebileceğini 
ima ediyor. Ama kapitalizm dünyada ve Türkiye’de 
hazırlandığı daha çetin savaşın neferleri olacak ucuz 
işçi yığınlarını hayal ederken, o yığınların da özgür-
leşme hayalleri olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor. 
Bu nüfus politikaları tutacak olsa ve müstakbel iş-
siz ve proleter yığınları olarak üçer beşer bebekler 
dünyaya gelecek olsa dahi, ölüm ile yaşamı kendi 
kelimeleriyle tarif edecek ve sömürülerek yaşamanın 
ölümden farksız olduğunu bugün bizim de gördü-
ğümüz gibi görecekler. Hayatla ölümün sınırını bu-
landırmak sadece piyasanın hizmetindeki egemene 
has bir vasıf değildir. Hapishanelerde özgür hayat 
umudu için canları üzerindeki öldürme tasarrufunu 
kullanan direnişçiler, Uludere’de devletin bombala-
rının bir gün sonları olacağını sezdikleri halde ek-
mek için sınır aşmaya mahkûm edilenler, dünyanın 
dört yanında ölesiye çalışanlar ölümle yaşamın zaten 
hep sınırındalar. İşte bundan, egemenin mutlak öl-
dürme hakkına rağmen, yoksul sınır yürüyüşçüleri 
koyacaktır hayatın kurallarını. Umudun kimlik/
cinsiyet/sınır aşırı anneleri geleceğe dikilmiş gözlerle 
doğacak çocuklarını bekliyorlar!

Notlar
1. Bu yazı, 19 Haziran 2012 tarihinde, www.biri-
kimdergisi.com adresinde yayınlandı.
2. Carl Schmitt egemenin değer koyuculuğunun ikili 
işlevi hakkında şöyle diyor: “Değeri belirleyen kişi, 
eo ipso [yalnızca bununla] değersizliği de belirler. De-
ğersizliğin belirlenmesi, değersizliğin yok edilmesi 
demektir” (akt. Giorgio Agamben, Kutsal İnsan: Ege-
men İktidar ve Çıplak Hayat, çev. İsmail Türkmen, 

İstanbul: Ayrıntı, 2001, s. 180). Türkiye’de egemen 
iktidar Uludere’de ve genel olarak Kürt coğrafyasın-
da, hapishanelerde ve görünür hayatın dışına attığı 
her tür mekânda değersizliği belirler ve yok ederken, 
yani öldürme ve yasayı askıya alma hakkını kullanır-
ken, kamusal alanda hayatın değerlerini belirleyerek 
yaşamı “nispeten” şiddetsiz ve yasaya uygun biçimde 
düzenler, her egemen devletin yaptığı gibi.
3. Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev. H. Uğur 
Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı, 2001, s. 100-101.
4. Egemenliğin ayırt edici özellikleri konusunda bkz. 
Wendy Brown, Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Ege-
menlik, çev. E. Ayhan, İstanbul: Metis, 2011, s. 27.
5. Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, çev. H. Uğur 
Tanrıöver, İstanbul: Ayrıntı, 2003, s. 26.
6. A.g.y., s. 103.
7. Aksu Bora’nın Uludere ve kürtaj arasındaki ilişki-
de muhalif söylemsel vurgunun Uludere’ye çekilme-
sine ilişkin saptaması bu anlamda önemli bir politik 
içgörü barındırıyor. Hâlâ okumadıysanız bkz. “Evet, 
Uludere,” www.jiyan.org/2012/06/06/evet-uludere/ 
(Amargi’nin notu: Yazı ilkin bizim sitede yayınlan-
mıştı: www.amargidergi.com)
8. Tanıl Bora’nın Sol, Sinizm, Pragmatizm başlıklı 
derlemesinde “zaten biliyor olmanın konfomizmi” 
dediği türden sinizme gönderme yapıyorum.



feminist tartışmalar  17

Merhaba sevgili kadınlar, sizlere anlatacaklarım var. 
Gün yirmi dört saat ama benim güne sığdırmak 
zorunda olduğum işler ben diyeyim otuz, siz deyin 
otuz beş saatlik. Bu sebeple kendimi tanıtma faslını 
atlayarak diyeceklerimi bir çırpıda söyleyip işlerime 
dönmem gerekiyor. Zaten adım Ayşe olmuş, Sühey-
la, Derya, Deniz olmuş, anlatacaklarımı ne kadar 
değiştirecek ki? Ya da yaşım on sekiz değil de yirmi 
dokuz, kırk yedi değil de elli sekiz olsa ne fark ede-
cek? Mesleğim var mı yok mu, varsa ne işle meşgu-
lüm, yoksa nasıl doyuyor karnım, diplomalı mıyım, 
yoksa hiç mi gönderilmedim okula? Evli bekâr, ni-
şanlı ya da boşanmış mı yazmakta medenî halimin 
karşısında? Bu sorulara verilecek cevabımın o kadar 
önem arz etmediğini de bildiğimden, hemen geç-
mek istiyorum anlatacaklarıma. Zaten derdimi an-
latırken kurduğum cümlelerden beni tanırsınız “Aaa 
bizim Sevda değil mi bu?” dersiniz.

Ben ve benim durumumdaki kadınların mağduri-
yetinin had safhada olduğunu düşündüğümü söyle-
meliyim önce. Kadın olmasından ötürü her kadına 
yaşatılan olumsuzlukların üstüne bir de kendimizi 
ifade edemeyişimiz, sessizliğimiz, güçsüzlüğümüz 
ekleniyor. Güçlü kadınlara yani kendini ifade ede-
bilen, haklarını bilen, arayan, isyan etme gücü olan 

ÇEŞİT ÇEŞİT 
“BEDENİM 
BENİMDİR” 
VAR

S. Dilek Şentürk

“Bir gün temizlikten dönerken kürtaj 
eylemi yapan kadınları gördüm. Asuman’ın 
da içlerinde olduğunu görünce sevindim 
ama çekindim, gidemedim yanlarına, gece 
de televizyonda gördüm onları. İyi ki de 
gitmemişim dedim kendi kendime. Niye 
mi? Kocam beni boşardı. Kayınlarım, 
ağabeylerim, kaynatam, babam, amca dayı, 
teyze halaoğulları yüzüme bakmazlardı. 
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kadınlara ulaşamamak, anlayamamak, onlara dâhil 
olamamak, yetişememektir ikinci mağduriyetim!

Asuman’a giderim ayda bir, iyi kadındır, gittiğim baş-
ka evlerdeki kadınlar gibi muamele etmez bana, hiç 
karışmaz işime, kontrol edip eksik bulmaz. Hatırımı 
sorar, gönlümü hoş tutar. Günlük işleri kocasıyla be-
raber yaparlarmış da, beli ağrıdığından ayda bir beni 
çağırıyormuş. Sanki benim belim çok sağlam! İyidir 
hoştur ama işin ucundan hiç mi hiç tutmaz. Ne varsa 
şu bilgisayarında, yazar durur ben silip süpürürken. 
Odasını toplarken bir gün bir derginin kapağı dikka-
timi çekti, kadınlar isyan ediyordu. Fark edince Asu-
man “al senin olsun, okursun” dedi, aldım. Okumak 
için fırsat kolladım da günler sonra okumak kısmet 
oldu. Hiç bir şey anlamadım yazılardan, ilk cümle-
de kafam karıştı. Allah’ım bilmediğim ne çok kelime 
varmış! Oysa sabahtan akşama kadar yüzlerce cümle 
kurup, insanlarla konuşur anlaşırken beni mahcup 
etmez dağarcığımdaki kelimeler. Zaten insanların 
çoğu da benim bildiğim kelimelerle kurmakta cümle-
lerini. Hal böyleyken dergide çoğunluğun kullandığı 
kelimelerle yazılmış olan ve dolayısıyla benim anla-
yabildiğim iki yazı vardı sadece. Çok da hoşuma gitti 
yazılar. Tam benim dilimin ucuna gelen ama demeyi 
beceremediğim ya da demeye çekindiğim şeyleri, bize 
yaşatılanları ne güzel anlatıyordu. Dergiyi, içindeki 
bir iki yazı hariç nasıl okuyamadığımı anlattığımda 
”Haklısın Sevda ama üzülme ben de çoğunu iki üç 
kez okuyunca ancak anlayabiliyorum” diyen Asuman 
koskoca üniversite bitirip yıllarca devlet memurluğu 
yapmış bir kadın, o anlamıyorsa ben nasıl anlayacak-
tım peki? Bu ülkede Asuman gibi kadınlardan daha 
çok okumuş, daha çok bilen, yani bu dergide benim 
anlamadığım, Asuman’ın iki-üç kere okuyunca an-
ladığı yazıları yazan, bir kerede anlayabilecek kaç 
kadın var ki zaten? Kim okusun diye çıkıyor bu say-
fa dolusu dergiler? Benim sıkıntım, yol gösterirken 
kullanılan dilin bana yabancılığı, anlaşılır olmaması. 
Keşke daha çok yazıyı anlayabilseydim bu dergide. 
Tamam, paramla alamam belki ama Asuman’dan alır 
okurum, komşularıma, arkadaşlarıma ulaştırırım. O 
kadar çok Asuman varken neden olmasın… Birbiri-
mize ulaştığımızda, ezilirken kazandığımız pratik çö-
zümler, hayata tutunma mücadelelerimizle çorbada 
benim de tuzum olsun diyecek o kadar çok Sevda 
varken neden olmasın…

Bir gün temizlikten dönerken kürtaj eylemi yapan 
kadınları gördüm. Asuman’ın da içlerinde olduğunu 

görünce sevindim ama çekindim, gidemedim yanla-
rına, gece de televizyonda gördüm onları. İyi ki de 
gitmemişim dedim kendi kendime. Niye mi? Raşit, 
yani kocam beni boşardı. Kayınlarım, ağabeylerim, 
kaynatam, babam, amca dayı, teyze halaoğulları yü-
züme bakmazlardı. Asuman iyi kadındır ama onun ve 
yanındaki kadınların söyledikleri çok korkuttu beni. 
Korku dediğim şey aslında ailemden, çevremden 
göreceğim baskı ve dışlanma kaygısıydı. “Bedenim 
benimdir” yazıyordu ellerindeki kartonlarda mesela. 
Aslında yalan da değil, bedenim benimdir elbette. 
Ama kocama, babama, anneme, komşuma, “be-
denim benimdir” dersem bunu nasıl anlarlar, beni 
ne hale koyarlar bir düşünün hele. Bunu Asuman’a 
söylediğimde uzun uzun ve öyle tatlı öyle güzel an-
lattı ki, sonuna kadar haklıydı. Hamilelik, doğum 
ve çocuk bakımı yükünü çekecek olan kadınlarken, 
bu konuda son sözü söylemek neden kadının hakkı 
olmasın? Zamanımız, kazandığımız para elimizden 
alınırken bedenimiz de elimizden alınıyor aslında. 

Asuman’a ve arkadaşlarına hak vermemek mümkün 
mü? Ama ya benim kaygılarım? Kürtajı yasaklayan-
lara kızmamak, karşı çıkmamak da mümkün değil 
ki! Benim kaygılarım mı haksız yoksa? Hem bir ka-
dın nasıl bu hakkının elinden alınmasına kızmaz ki! 
Hangi kadın arzu eder istemediği bebeği doğurma-
yı! Bizim mahalleli kadınlarla pek konuşur olduk 
bu konuyu bugünlerde, “Bakamayacağım çocuğu 
neden doğurayım ki onlar mı bakacakmış, kolay-
sa kendileri doğursun baksın” diyor bizim kızların 
çoğu, doğru söze ne denir? Onlar da ‘bedenim be-
nimdir’ diyor ama televizyonda bunu diyenlere kı-
zıyorlar sanki. Asuman’la bizim kızların ”Bedenim 
benimdir” deyişleri neden aynı olmuyor ki?

“‘Bedenim benimdir’ yazıyordu 
ellerindeki kartonlarda. 
Aslında yalan da değil, 
bedenim benimdir elbette. 
Ama kocama, babama, 
anneme, komşuma, ‘bedenim 
benimdir’ dersem bunu nasıl 
anlarlar, beni ne hale koyarlar 
bir düşünün hele.”
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İKTİDAR 
ve KADIN

Fatma Tuğcu

“Ana karnındaki yumurtayla ilgilenen toplum, 
doğan çocukların yüzlerine bile bakamaz.”
Simone De Beauvoir

Bu toplumun ve devletin yüzlerine bakamayacağı tek 
kesim çocuklar değildir elbet. Bu toplum ve iktidar 
kadınların da yüzlerine bakamaz. Çünkü istatistikle-
re vuran her kadın cinayetinin ardında sorgulanma-
mış ön yargılardan, kanıksatılmış toplumsal bellek-
ten beslenen, devletin tüm kurumlarıyla çözümsüz, 
hantal kaldığı sarmal bir sistem yatmaktadır.

Bu yazının konusu, iktidarın “hümanist” maskesi-
nin altında yatan ideolojidir. Kapitalizm, en tutulan 
toplumsal yapı olduğu zaman cinsellik kapitalizm 
tarafından biçimlendirilmiş, denetim altına alınmış, 
istismar edilmiş ve bastırılmıştır. Cinsellik, toplum-
sal anlamda bir biçim alması, bir kalıba dökülmesi 
gerektiği için toplumsaldır. Ataerkil toplumsal ko-
şulların, cinsellik yönünden kadınlar üzerindeki et-
kileri çok büyük olmuştur. Kadın cinsel bir varlık 
olarak görüldüğü halde, cinselliği yüzünden acı ve 
hatta utanç duymaya mahkûm edilir. Tarih boyunca 
kadınların büyük çoğunluğu, erkeğin cinsel zevkini 
sağlamak, çocuk doğurmak ve büyütmek gibi işlev-
leri yüklenmiştir. Böylelikle kadın, analık ve birkaç 
ayrıcalık dışında cinselliğini saklar halde ancak be-
den işçiliği, ev işlerinden meydana gelen kısıtlı yaşa-
mın angaryası içinde yaşamıştır. Kadın üzerine öne 
sürdükleri, toplumda mayalanan cinsel ideolojinin 
hiç de kendiliğinden yaygınlaşmadığını, devletin ve 
iktisadi tutumun dayattığı politikanın sonucu oldu-
ğunu göstermesi bakımından Nazi Almanya’sında 
kadının hayatına bakmak aydınlatıcı olacaktır:

Hitler Almanya’sında kadınlara düşen rol, aileye 
ve analık duygusuna kendilerini adamaktı. Analık 
duygusu üzerindeki direnme, milliyetçi duyguların 
çok küçük yaşta ana-babadan aşılandığı varsayımına 
dayanıyordu. Analık kavramı, kadınları Nazi dene-
timindeki örgütlere sokmak için bir araç olarak kul-
lanılıyordu. 

Nazi Alman hükümetinin aldığı bir kararla, üniver-
site öğrencilerinin ancak onda birinin kadın olması 
öngörülüyordu. Lise öğrencilerinin ise üçte biri ka-
dınlardan meydana geliyordu.

Nazi ideolojisinin gerçek amacı, belirtildiği gibi ka-
dını yuvasına döndürmek değil, kadınları meslek 

Şe
hl

em
 S

eb
ik

, İ
sim

siz
, 2

01
2

“Cinsel politika ekonomiye 
ve diğer toplumsal kurumlara 
bağlı olmakla birlikte, 
tıpkı ırkçılık gibi bir yaşam 
biçimidir. Yaşamın bütün 
diğer ruhbilimsel ve duygusal 
yönlerini etkiler.”
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dallarından alıp, düşük ücretli işlere yerleştirmek 
olmuştur. Bu dönemde pek çok feminist kadın tu-
tuklanmış, feminist federasyonlar kapatılmıştır. Ka-
dınların yargıç olmaları yasaklanmıştı, 1936’da da 
adliyede çalışmaları yasaklandı. İçişleri Bakanı Dr. 
Wilhem Frick’in tutumu, ideoloji ve ekonomi yö-
nünden çok açık seçikti:

Anne kendisinin tamamen ailesine ve çocukları-
na, eş ise kocasına adayabilmelidir. Evlenmemiş 
kızlar, ancak kadınlara uygun işlere alınmalıdır. 
Geri kalan işlerde çalışmak yine erkeklere özgü 
kalmalıdır.i

Nazi Almanya’sında doğum denetimi konusunda 
bilgi vermek, doktorlar için bile tehlikeli ve ceza-
yı gerektiren bir suçtu. Gebeliği önleyici klinikler, 
1933’ten sonra kapatıldı. Gebeliği önleyici ilaçlar, 
özel izin olmaksızın satılamaz oldu. Kürtaj, göze alı-
namayacak bir tehlike durumuna geldi; ağır cezalar 
kondu. 1933 Mayısında çıkarılan yasa, kürtaja yar-
dım edenleri de ağır cezaya çarptırıyordu. 

Nazi devletinin ataerkil ve erkek üstünlüğünü tanı-
yan karakterinin temel nedeni, siyasal ya da ekono-
mik olduğu kadar, duygusaldır. Kadının baskı altına 
alınması temeline dayanan ve ilkel kabile havasında 
olan bu yapı, otoriter, aşırı milliyetçi ve militarist 
gelişim için bulunmaz bir araç olmuştur.

Buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür, cinsel 
politika ekonomiye ve diğer toplumsal kurumlara 
bağlı olmakla birlikte, tıpkı ırkçılık gibi bir yaşam 
biçimidir. Yaşamın bütün diğer ruhbilimsel ve duy-
gusal yönlerini etkiler. Bu nedenle, cinsel politika, 
kökleri geçmişimize uzanan, yoğunlaşma ve artma 
olurluluğu bulunan ve bugüne dek hiçbir toplumun 
ortadan kaldırmayı başaramadığı bir ruhsal yapı 
durumuna gelmiştir. Ülkemizde yaşanan kadın ci-
nayetleri ancak bu cinsel politikanın sonucu olarak 
görüldüğünde çözüme kavuşabilir. Evde erkek, dev-
letin kadını yönetme aracı haline gelmiştir. Ataerkil 
aile düzeni kadını köleleştirir. Kadını erkeğin insafı-
na bırakır. Erkek, kadını öldürürse, hakkını kullan-
maktan başka bir şey yapmış olmaz. Ataerkil düzen-
de yumuşaklığı, uysallığı ve evcimenliğiyle övülür 
kadın. Erkek içinse durum tersidir. Erkek; güçlü, 
sözünü dinleten, hükmeden olmalıdır. Evliliğin ve 
ailenin ilk görevi, erkeğin hükmünü kabul ettirme-

sidir. Gülay Yaşar, Esin Güneş, Güldünya Tören, 
Necla Yıldız, Çiğdem Tekin, Ayşe Paşalı, Arzu Yıl-
dırım, Hatice Fırat, Zeynep Yılmaz, Sema Karakoca 
ve pek çok kadın, bu cinsel politikanın kurbanıdır. 
Ancak kadınların örgütlü birliği bu cinayetleri ön-
leyebilir. Kadınlar, kendi bedenlerine sahip çıkacak 
akla, iradeye ve cesarete sahiptir.  Bertrand Russel’in 
dediği gibi: 

“Korkusuz bir kadın kuşağı dünyayı değiştirebilir; 
şu bakımdan ki, korkusuz, acayip kalıplara girme-
miş; dürüst ve temiz, cömert, sevgi dolu ve hür bir 
kuşağı meydana getirebilir. Onların ateşli çabası, 
tembel, korkak, katı yürekli ve budala olduğumuz 
için çektiğimiz acıyı, eziyeti silip süpürebilir” 

Notlar
i. Millet, Kate, Cinsel Politika, Çev: Seçkin Selvi, İs-
tanbul, Payel Yayınevi, S. 265 
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Elif Kutlu

Henüz küçük yaşlarda kız çocuklarına verilen oyun-
cak bebekler onlar için hoş görünse de aslında bu, za-
man geçtikçe artacak bir tehlikenin ilk sinyalidir. Bu, 
kız çocuklarına dayatılan annelik duygusundan başka 
bir şey değildir. Daha küçük yaşlarında onlara anlatıl-
mak istenen bir şey vardır: “Toplumsal cinsiyet deni-
len şey seni anneliğe mahkûm etti küçük kız. Büyü-
yeceksin ve o kutsal mertebeye, anneliğe ulaşacaksın.”

İktidar politikalarının toplumsal cinsiyetle ilgili 
ürettiği/yinelediği her politika bu duyguyu besler. 
Kız çocukları küçüklükten itibaren anneliğe alıştırı-
lır ki -zaten bir gün anne olacağından- durumu be-
nimseyebilsin. Fakat bu durum aynı zamanda onu 
eve bağlayan/köleleştiren ve onun bedeni üzerinde-
ki -dış- hâkimiyeti sağlayacak durumu beraberinde 
getirecektir. Çünkü iktidar, toplumsal cinsiyet poli-
tikalarıyla, onları anneliğe alıştırmayı çoktan plan-
lamıştır. Hazır potansiyel varken alıştırmak gerekir: 
“Kadın = Anne”. Sahi, kadın demek anne mi demek?

Kadına Biçilen 
“Doğal Durum” Trajedisi: 
ANNELİK
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“Toplumsal cinsiyet kadını, 
bedeni ve biyolojik potansiyeli ile 
özdeşleştirir ve her kadının, kadın 
olmasından dolayı, annelik arzusu 
ile doğduğunu varsayar.”
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Toplumsal cinsiyet kadını, bedeni ve biyolojik po-
tansiyeli ile özdeşleştirir ve her kadının, kadın olma-
sından dolayı, annelik arzusu ile doğduğunu varsa-
yar. Yani kadını annelik özelliği ile inşa eder. Oysa 
kadın için annelik olgusu toplumsal cinsiyet rolünün 
belirlediği gibi bir “doğal durum” değil, bir seçimdir. 
Bu seçim kadın için ona dayatılan rollerden çıkabil-
menin ön koşuludur. Fakat “doğal durum” olarak al-
gılanan/algılatılan bu zorunlu histen arınmak çok da 
kolay görünmemektedir. Bunun sebebi ise toplumsal 
cinsiyetin inşasında iktidarın oynadığı roldür. 

Foucault, toplumsal cinsiyeti “düzenleyici rejimin 
enstrümanı” olarak tanımlar. Çünkü cinsiyetin inşası 
iktidar, söylem, beden ve bunların düzenlenişi ile iliş-
ki içindedir. Her bir özne temsil edildiği iktidar poli-
tikaları tarafından belirlenir. İktidar bu süreçte, bireyi 
yasalarla sınırlarla, koruyucu açıklamalarla yönlendi-
rir ve inşa eder. Bireyleri kendi yapısına göre/kendi 
normlarına uygun olarak üretme çabasına girer. Bu 
süreçte iktidar, toplumsal cinsiyeti -sürekli yineleye-
rek- inşa eder. Bireylerin yapıp etmelerini denetler. 

Bu da iktidarın bedeni maddeleştirmesine neden olur. 
Böylece iktidar toplumsal cinsiyet üzerindeki tahak-
kümünü maddileştirdiği şey üzerinden devam ettirir. 

Tartışılan kürtaj yasası bu durumun göstergesi kabul 
edilebilir. İktidarın toplumsal cinsiyet politikası İs-
lam üzerinden ilerlediğinden, kadını eve ve anneliğe 
hapseden bir yapı taşımaktadır. Kadını eve hapsetme 
politikası “üç çocuk” söyleminin ardından tasarı ha-
lindeki kürtaj ve sezaryen yasaları ile devam etmekte-
dir. Bu durum toplumsal cinsiyet konusunda en başa 
dönüldüğünün göstergesidir. Ana-eksenli süreçten 
ataerkilliğe geçiş sürecinde kadınlar doğurma ve üre-
me gibi kendi bedenleri üzerindeki kontrollerini kay-
betmiştir. Böylece kadının eve hapsedilmesi/ bağımlı 
kılınması sürecin doğal sonucu gibi görünmektedir.

Bugün, iktidarın hegemonyası aslında tartışılmaya-
cak ve kadının seçimi/hakkı olan bir şeyi tartıştırıyor: 
Kürtaj. Bu durum bir yandan iktidarın toplumsal 
cinsiyet politikalarını beslerken, öte yandan getirile-
cek yasaklara meşru bir zemin hazırlamaktadır. Kür-
tajın “günah” olduğu, “cinayet” olduğu, “anneliğe 
sığmadığı” sözleri şimdiden havada uçuşmaktadır. 
Bu söylem iktidarın toplumsal cinsiyet politikasını 
beslemeyi amaçlayan sürecin ürünüdür. 

Kadına seçme hakkı sunan bazı görüşler ise yine 
mevcut toplumsal cinsiyet rollerini beslemekle so-
nuçlanır. Örneğin; “Kürtaj yapıyorsa başka seçimi 
kalmamıştır” söylemi. Bu söylemin ardında gizlenen 
yine kadının o “kutsal annelik” rolünden başka bir 
şey değildir. Çünkü “kimse isteyerek kürtaj olmaz”, 
“kürtaj yapmışsa mutlaka tecavüze uğramıştır”, “kim 
bilir kürtaj yaptırınca nasıl acı çekmiştir, ama baş-
ka çaresi yoksa ne yapsın?” gibi sözlerle ortaya çıka-
cak şey, yine kadının seçim şansının sıfırlanmasıdır. 
Düşünülemeyen şey, kadının kendi potansiyelini 
kullanmak istememesidir. Yani kadın bedeninde bu 
potansiyeli taşıyorsa “seçme hakkı yoktur” söylemine 
takılan bir sürece ulaşılır. 

Hali hazırdaki yasalarda bile erkeğin izni olmadan 
kürtaj yapılmamaktadır. Oysa seçim hakkı kadının 
değil midir? Şu an tartışılan kürtaj yasağı iktidarın po-
litikasından beslenen, yasağı giderek meşrulaştıran ve 
kadını bir üretim aracı olarak maddeleştiren bir du-
ruma ulaşmıştır. Kadını annelik olgusuna sıkıştırarak 
onun geleceği ile ilgili plan yapma, kendi hayatı ile 
ilgili tasarrufta bulunma hakkını elinden almaktadır.

“Kadına seçme hakkı sunan 
bazı görüşler ise yine mevcut 
toplumsal cinsiyet rollerini 
beslemekle sonuçlanır. 
Örneğin; “Kürtaj yapıyorsa 
başka seçimi kalmamıştır” 
söylemi.”
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Yazar dostum Aslı’nın hikâyesini anlatmaya çalıştı-
ğım yazının, Amargi’nin web sitesinde yayınlanma-
sından birkaç gün sonra, adını Aslı (!) olarak veren 
bir okuyucudan telefon aldım. “Yine mi!” diye-
cektim, tuttum dilimi. Aslı Hanım yazımı okudu-
ğunu ve çok duygulandığını, arkadaş olmasak da, 
hikâyesini anlatmayı isteyip istemeyeceğimi sordu. 
Ne yalan söylemeli, kendimi bir parça arzuhalci gibi 
hissettim; ama söze “Benim bir arkadaş,” diye baş-
layan ben değil miydim! Öyleyse devam edecektim. 
Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesinde buluştuk; deniz 
kenarında, etrafı boş masalardan birine yerleşip bi-
rer çay söyledik. “Yazar hanımın hikâyesinde beni en 
çok etkileyen şu kız kardeşlik meselesi oldu,” diyerek 
girdi söze. “Hep bir şeyleri korumaya çalışmamız ge-
rektiği öğretildi bize. Kızlığımızı korumak, aile iti-
barımızı korumak, inancımızı korumak, yarın bir 
gün evlendiğimizde evliliğimizi korumak, ne olursa 
olsun sükûnetimizi korumak… O kadar ki, sorun-
larımızın üstüne basarak yükselir, yücelir korkusuyla 
kardeşimizle bile paylaşamadık bazı şeyleri, sürekli 
herkese karşı dik tuttuk kuyruğu… Biraz da bu yüz-
den sizinle paylaşmak istedim hikayemi.” 

KAPATILDIĞI 
HAPİSHANEYE 
EDEBİYLE 
AĞLAYAN 
KADIN

Aslı Tohumcu
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Bu yeni Aslı (!) Hanım’ın, kendini hikâyesini anlat-
maya hazır hissetmesini beklerken bir sigara yaktım. 
O da çayından bir yudum alıp suratını buruşturdu. 
Az önce yudumladığım çayı ben de beğenmediğim-
den, “Manzara güzel ama çay acı,” deyiverdim.

“Bugünlerde benim için her şey acı,” diye karşılık 
verip sustu. Bizi tekrar uzun bir sessizliğin bekledi-
ğini düşünerek sıkıntılandım. “Az anne dayağı ye-
medim büyürken. Babamın kırk iki numara Esem 
terlikleri az inmedi suratıma. Ama annemin küslüğü 
dayaktan beterdi. Hoşlanmadığı her hareketimde, 
en az bir hafta konuşmazdı benimle. Abartılı bulabi-
lirsiniz belki ama, bence bir çocuğa verilebilecek en 
sert, en travmatik cezalardan biri bu,” diye devam 
etti. “Kendim olmanın suç olduğu duygusuyla bü-
yüdüm, bir süre sonra her şeyden vicdan azabı du-
yar, her hareketim için özür diler oldum. Hep, başta 
annem olmak üzere kendimi insanlara sevdirmek 
için çabaladım durdum. Annemin beni neden ‘baş-
ka’ türlü sevmediğini sormam uzun zaman aldı. Bu 
sorunun cevabınıysa hiç beklemediğim bir anda al-
dım. Üstelik yüksek sesle dile getirmediğim halde.”

Yanıtı merak ettiysem de, çantasından selpak çı-
karıp, ağladığını gören var mı diye etrafa şöyle bir 
baktıktan sonra gözlerini silmesini bekledim. 

“İstenmeyen çocuktum. Annem on altısında ablamı 
doğurmuş, on dokuzunda da bana hamile kalmış. 
Kendisi çocuk diye herhalde, istememiş beni doğur-
mayı. Doktora da gidememiş aldırmak için. O da 
yabancı bir eczacıdan aldığı haplarla, sonra… içi-
ne tel sokarak düşürmeye çalışmış beni. Olmamış. 
Şimdi pişmanlıkla anlatıyor o günleri ama, bana 
bütün hayatım boyunca bunun acısını çektirdikten 
sonra ne fayda… Ben onun pişman olmasını değil, 
beni dolu dolu sevmesini isterdim.”

“Annelik… kızım Birsen’i kucağıma ilk aldığım an 
hissettiklerim dünyalara bedel. Bazen sonsuza ka-
dar o anı yaşamak istiyorum. Benim ona, onun da 
annesi olduğumu bilerek bana sokulduğu o ilk anı.” 
Muhtemelen o anı tekrar yaşarken bir süre duraksa-
dı. “Neyse, sözü fazla uzattım. Eşime, Birsen’e ha-
mile kaldığım müjdesini verdikten sonra istenme-
miş çocukluğumu da paylaştım, uzun uzun. Eşim 
de benim gibi öğretmen. O felsefe, ben edebiyat… 
İkimiz de çok okuruz. Muhalefet ettiğimiz şeyler 
ortaktır; politik olarak da, toplumsal hayat anla-

mında da. Ailelerin, hatta çoğu zaman okul yöneti-
minin öğrencilerimize yaklaşımını eleştiririz. Eşim 
hakkında soruşturma açılmışlığı bile vardır. Ben ço-
cukluğumun, biraz da unutmak için dile getirme-
diğim bazı anlarını da onunla paylaşınca, ikimiz de 
öncellikle psikolojik olarak kaldırabileceğimizden 
fazla çocuk sahibi olmamaya karar verdik.”

Bu noktada durup benden bir sigara istedi, sigara-
yı yakacakken vazgeçti. Elini karnına götürüp bir 
süre durdu. Şeytan dürttü, hamile olup olmadığını 
sordum. Hamileydi. İçimden bir ses, ilk çocukları 
doğduğunda karı koca birbirlerine hevesle verdik-
leri sözün kocası tarafından bozulduğunu söylüyor-
du. Yine de eşinin hamileliğinden haberdar olup 
olmadığını sordum.

“Biliyor,” dedi. “Benim evlilik anlayışıma sığmaz ya, 
dilim tutulsaydı da söylemeseydim. Demokratlığı-
nı, karşımızdakilerin düşüncelerine saygı gösterme-
miz, herkese bir tercih hakkı vermemiz gerektiğini 
her fırsatta dile getiren kocamdan… Bana sorması-
nı beklerdim. Sormasını. Ne istediğimi sormasını. 
Sormadı ama. Ailelerimize anlatırken de sormadı. 
Dostlarımıza anlatırken de. O etrafta ‘Ailemiz bü-
yüyor,’ diye gülüp oynarken, ben etrafımda daralan 
çembere baka baka ağlıyorum…” derken kendini 
daha fazla tutamadı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya 
başladı.

Karşımda çocuk gibi ağlayan kırk iki yaşındaki, iki 
buçuk aylık hamile bu kadına bakarken bir insanın 
başına gelebilecek en kötü şeyin istemediği bir şe-
yin kendisine dayatılması olduğunu düşündüm. Bir 
çocuk yetiştirmek gençken bile yeterince zorken, 
şimdi iyice zor olacaktı onun için. O yoldan bir kez 

“Kendim olmanın suç olduğu 
duygusuyla büyüdüm, bir süre 
sonra her şeyden vicdan azabı 
duyar, her hareketim için 
özür diler oldum. Hep, başta 
annem olmak üzere kendimi 
insanlara sevdirmek için 
çabaladım durdum.”
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geçmişti, çok da keyif almıştı kızını büyütmekten, 
ama şimdi bir kez daha… 

Okulda dersteyken, otobüsle eve ya da işe gidip ge-
lirken, akrabalarla akşam yemeğinde ya da uykuya 
dalarken… sürekli bu ‘dayatma’yı düşünüp gözyaş-
larına boğuluyordu. Kocasından ayrılabilirdi, ama 
artık hamile olduğunu herkes bildiğinden, o çocuğu 
aldırmak onu bütün tanıdıklarının gözünde kötü 
duruma düşürecekti. Kimine göre günahkâr, kimine 
göre acımasız olacaktı. Kızı Birsen’in ne hissedece-
ğini ise hayal bile edemiyordu. Elini bir kez daha 
karnına götürdü.

“Beni yargılamadığınızı sanıyorum ama yine de söy-
lemem gerek; karnımdaki bu çocuğu seviyorum. 
Hatta o kadar seviyorum ki, onu büyütürken sabır 
gösteremeyeceğimden, vazgeçmek zorunda kalaca-
ğım şeylerin acısını ona çektireceğimden, doğurma-
yı istemiyorum onu. İstemeden de olsa ona kendi 
çocukluğumu yaşatacağım korkusundan doğurmak 
istemiyorum. Şimdi… çocuğum yaşayacak ama işte 
ben… bu zihniyete karşı gelmeyi başaramadığım 
için bir anlamda öleceğim.” Acı bir kahkaha atıp, 
“Hoş, karşı gelseydim de ölecektim ya!” diye ekledi.

Sustu. Ben zaten epeycedir sadece dinliyordum. 
Birden ikimiz de aynı anda, “Dertlerimizi denize 
atsak…” deyiverdik. Birbirimize bakıp gülümsedik. 
Bunları bana anlatmanın ona iyi gelip gelmediği-
ni merak ettim. Yakın bildiği, kendisini anladığını 
düşündüğü arkadaşlarının bile kürtaj yaptırmayı is-
temesini kınadığını söyleyince, sormasam daha iyi 
olurdu sanki diye düşündüm. 

Karnındaki çocuğu doğuracak, eğrisiyle doğrusuy-
la bir şekilde büyütecekti. Bu masal da burda bitti 
diye düşündüm. Bize yutturulan bütün masallar gibi 
aptal bir şekilde bitti. Hesabı isteyip biraz yürüme-
yi önerecektim ki, “En fenası ne biliyor musunuz,” 
dedi. “O çocuğu doğuracağım, seveceğim, onda 
mümkün olduğunca az yara açarak büyütmeye ça-
lışacağım onu ama… en fenası… tekrar eve kapan-
mak, beni aştığını düşündüğüm o emeği sarfedecek 
olmak değil… Bir daha kocama dokunamayacak ol-
mam, çünkü ona zerre güvenim kalmadı.”

Bu cümleden sonra, dışardan bakıldığında, bir ma-
sanın iki ucundan birbirinin ellerine uzanmış, ses-
sizce ağlayan iki kadındık. Aslı’nın kapatıldığı hapis-
hanesine edepleriyle ağlayan iki kadın. 
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Nadiren gittiğim bir kuaför var. Aynı zamanda kom-
şum olan karı koca birlikte işletiyor (gibi görünüyor; 
asıl işletmeci adam). Son gidişimde kadını (K diye-
lim) karnı burnunda gördüm, ertesi gün doğuma 
alacaklarmış. Büyük Tayyip muradına erdi, yoldaki 
üçüncü çocukmuş. İkincisi ile arasında 9 yaş olacak. 
K ben hiçbir şey söylemeden “Durumumuz pek mü-
sait değil aslında ama günahına da girmek isteme-
dim, kıyamadım” diyor. Bir süre benzer şeyler söyle-
meye devam ediyor, çok sevap kazandığını duymak 
istediğini hissediyorum. “Ne bileyim ki K’cığım, 
doğurmak istemediğin çocuğu doğurmak zorunda 
kalmakla ilgili bir günah yok mu ki?” deyip gülüm-

süyorum. Yarın doğumu var ama bugün de çalışıyor, 
“Hazır mısın 9 yıl aradan sonra aynı hengameye?”. 
“Ya, bir de benim çatım dar, doğumlarım da çok zor 
oluyor ama beyim de yanaşmıyor”…

Orada çalışan B ile (genç bir kadın) sohbet ediyoruz, 
iki haftada bir gün izin ve günde 13 saat çalışmaya 
artık bedenleri dayanmayınca işten çıkasılarmış ama 
işletmeci (onun ismini unuttuğum için ona Bey’in 
B’sini diyelim) “Benim Hanımın durumunu görü-
yorsunuz, az biraz vicdanlı olun” deyince kalakal-
mış. “Vicdanlı kızımdır, ne yapayım” diyor, “O da 
vicdansız patronmuş” diye söylenince birlikte kızı-
verdik patrona…

Bu kısa hikayeden çıkan sonuç bana şöyle göründü: 
Bir büyük B var, bu B kuaförü karısıyla birlikte iş-
letir gibi yapıp paranın üstüne konuyor, çalışanların 
giriş çıkış saatlerini belirliyor, kuaförün dönebilme-
si için çalışan işçilerden biri olan karısının doğurup 
doğurmayacağına, karısı doğurduğunda diğer işçile-
rin vicdanlı olup olmadığına karar veriyor.

Cenini aldırmak günah mı değil mi tartışıladursun, 
kadınların hayatına hükmetmenin günahlarını kim-
se saymıyor.i

Sonuçlarına baktığımızda görüyoruz ki kürtaj yasa-
ğı arzusu dini değil iktisadidir. Diğer taraftan dinin 
alanına giren tartışmalarda sınıf, cinsiyet gibi faktör-
lerin yol açtığı dezavantajların talîleştirilmesi, dinin 
salt kültürel bir form olarak tartışmaya açılması eyle-
min günah olup olmadığını meselede ana belirleyeni 
haline getiriyor. Bir anda liberalizmin atomik, sınıf-
sız ve cinsiyetsiz bireyi üzerine konuşurken buluyo-
ruz kendimizi. Çocuğun doğrulup doğrulmayacağı 
tartışması, yoksulluğun yayılışı karşısında hâlâ “Al-
lah rızkını verir” düzeyinde. Öncelikli sözün, daha 
önceki çocuklarında bu rızıktan yararlanamamış 
olan yoksullar için bile bu olması, talîleştirmenin 
gücünü gösteriyor.

Kadın bedeni, bir yandan yeterince liyakat sahibi 
olamayacağı varsayıldığından güzellik öğütleri üze-
rinden kadın için emek gücünün yerine geçirilirken, 
üretim odaklı cinsellikle sarmalandığında emeğin 
yeniden üretimine, üretim odaklı olmadığında ise 
erkeklerin efsanevi cinsel iştahının hizmetine adana-
rak evliliğin devamına tahsis ediliyor. Mesele sürdü-
rülebilirlik ve kadın bedeni meselesi yani…

GÜNAHLAR 
ve KADINLAR

Gülnur Elçik

“Sonuçlarına baktığımızda 
görüyoruz ki kürtaj yasağı 
arzusu dini değil iktisadidir. 
Diğer taraftan dinin alanına 
giren tartışmalarda sınıf, 
cinsiyet gibi faktörlerin yol açtığı 
dezavantajların talîleştirilmesi, 
dinin salt kültürel bir form 
olarak tartışmaya açılması, 
eylemin günah olup olmadığını 
meselede ana belirleyeni haline 
getiriyor. Bir anda liberalizmin 
atomik, sınıfsız ve cinsiyetsiz 
bireyi üzerine konuşurken 
buluyoruz kendimizi.”
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Kapitalizmin verimli işgücü emelinin temelinde di-
siplinli beden arayışının yattığını Foucault başta ol-
mak üzere pek çok kişi yazıp çizdi. İlaveten “bağımlı 
emek” diye bir zor var, işçiler işe/işlerine ne kadar 
mahkum olursa o kadar iyi yani. Bu süreç özetle bir 
zorunlu emek süreci, kadınlar için anneliğin zorunlu 
emek sürecine dönüştürülmesi gibi. Biraz daha geri-
ye çekilip aynı sahneye baktığımızda, ortaya şu çıkı-
yor: İşçiler ne kadar fabrikalara mahkum, kadınlar o 
kadar bedenlerine…ii

Köle Kadınlardan Kadınların Köleleştirilmesine
Beyaz Adam Avrupa’da ücretli emek olmaya dire-
nenlerin isyanlarından ve (hem emek hem de kay-
nak olarak) bedava hammadde aramaktan yorulup 
yeni kıtalar aramaya yöneldiğinde çalışma “alışkanlı-
ğının” kazandırılması gereken bedenleri disipline et-
mek için uğraştı. Sylvia Federici’nin “bedensel güç-
leri çalışma güçlerine dönüştüren toplumsal simya” 
olarak tarif ettiğiiii bu süreç kadınlar için toplumsal 
hayatta nasıl ve ne kadar varolabileceklerini tayin 
eden bir düzenleme olarak iş gördü (Çünkü, Pekin 
Eylem Planı’nda denildiği gibi kadınların kendi do-
ğurganlıklarını kontrol edebilmeleri, diğer hakların 
kullanımı için önemli bir dayanak teşkil ediyoriv). 

“Biraz daha geriye çekilip aynı 
sahneye baktığımızda, ortaya şu 
çıkıyor: İşçiler ne kadar fabrikalara 
mahkum, kadınlar o kadar 
bedenlerine…”
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Köle kadınların hareket alanları böylelikle sınırlan-
dırılırken Batılı beyaz kadınlar da özellikle ticaret 
alanındaki pek çok hakkını kaybetti.v

Batı odaklı gibi görünebilecek bu tartışmada odak-
lanılması gereken nokta, nüfusun üretiminde kadın 
bedeninin bir hammadde olarak tahsisininvi biriki-
min temel stratejilerinden biri olarak kullanımıdır. 
Beden, tıpkı çalışma disiplininin sağlanmasında 
olduğu gibi, yeni işgücünün üretimi için de maki-
nalaştırılır (kuluçka makinası). Ancak bu noktada 
üretimin değil tüketimin belirleyici olduğu bir top-
lumda, yani tüketim toplumunda yaşadığımızı, do-
layısıyla her yeni işgücünün aynı zamanda yeni bir 
tüketici adayı olarak kıymete bindiğini akılda tut-
mak gerek.vii Türkiye bu tüketim saiki dışında, nü-
fusun öncelenmesine temel oluşturan iki saiki daha 
barındırıyor: Savaş ve Avrupa’ya ucuz işgücü.

Rachael Kamel’in dediği gibi “Şayet bir devlet, olgusal 
gerçekliklere karşın ‘tek millet söylemi’ üzerinden ta-
rihsel bir ısrarla teşkil edilmeye çalışıyorsa bu söylemin 
maddileşeceği bir zemine ihtiyacı vardır.”viii 1960’lar-
dan itibaren Türkiye’de nüfusun hızlı artışı geri kalmış-
lığın, cehaletin bir sonucu olarak resmedildi, doğum 
kontrol araçları yaygın olarak dağıtıldı. O dönemde 
yoksulluğun nedeni işsizlik, gelir adaletsizliği, iç göç 
değil, “kontrolsüzce üreyip, sonra da yoksulluktan ya-
kınan cahil kadınlar”dı. Tıpkı şimdi kürtaj oranlarının 
“sorumsuzca cinsellik” yaşayıp doğum kontrolü olarak 
kürtaj yaptıran kadınlar olduğu gibi…

Chatterjee devletlerin bu toplumsal kurgusunu “ero-
tikleştirilmiş milliyetçilik” olarak tarif ediyor. Bu ta-
rife göre devletlerin teritoryal alanı coğrafî bedene 
dönüşmüştür. Erdoğan kürtaj hakkının sınırlandı-
rılmasına ilişkin duyurusuna hazırlandığı günlerde 
“Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice 
bir plan olduğunu bilmek durumundayız, asla bu 
oyunlara prim vermemeliyiz.” derken bu erotikleşti-
rilmiş milliyetçiliğin koynundan konuşuyordu.

Kadınların Bedenleştirilmesi
Hayatın parasallaşması kadınlar açısından işyeri (üre-
tim) ve hane (yeniden üretim) alanlarının ayrılması, 
parasal olmayan yeniden üretim etkinliğinin değer-
sizleştirilerek doğallaştırılmasıix, üretimin yani akıl-
cığının alanından dışlanan kadınların bedenleştiril-
mesi sürecini başlattı. Bu bedenleşmeyi aslında kadın 
bedeninin cinselleşmesi olarak okumak gerekiyor.

Kadınların niyet beyanları, davranışları ya da giyim-
lerinden bağımsız olarak “cinsel bir nesne”ye indir-
genmesi doğrudan kamusal alanı kullanımları ile 
ilgili bir sorun. Diyelim ki bir kahvehanede oturan 
kadının, yine esasen erkeklerin kullanımında olan 
açık bir parkta (herhangi bir erkeğin çoğunlukla ve 
rahatça yaptığı gibi) uzanan kadının, araba kullanı-
mının daha çok “erkeklerin işi” olduğu bir dönemde 
araba kullanan kadının başlı başına erotik bir mesaj 
olarak algılanması bu cinselleşme ile ilgili. Erkekler 
için sıradan sayılabilecek kahkaha ile gülmek, sakız 
çiğnemek gibi davranışlar kadınlar için aşifteliğin 
göstergesi. 

K
at

e 
M

ac
do

w
el

l, 
M

ig
ra

nt
, 2

00
9

K
at

e 
M

ac
do

w
el

l, 
Fi

rst
 a

nd
 la

st 
br

ea
th

, 2
01

0



feminist tartışmalar 29

Kadınların memelerinin ya da sırtlarının görünmesi 
“dekolte” ifadesiyle cinsel bir mesaj olarak kodlanır. 
Bedenin o kısımları için görünmek diye bir şey yok-
tur, oralar gösterilebilir ancak. Erkekler içinse dekol-
te sayılabilecek herhangi bir kıyafet yoktur. Kadınla-
rın donu görünür frikik olur, erkeklerinse “fermuarı 
açık kalmıştır”. 

Tekraren, kadın bedeni kadının niyetinden bağımsız 
olarak cinselleştirilir ve bunun temelinde kadınların 
kamusal alanlardan dışlanması, böylelikle ev içinde 
bedava bir yeniden üretim aracı olarak işgörmeleri 
saiki yatmaktadır.

Fakat durmaksızın kışkırtılan ve “doğallaştırılan” er-
kek cinselliği için bundan fazlası gerekir.

Namuslu olarak ayırdıklarını başka, namussuz ola-
rak ayırdıklarını başka faydalar etrafında örgütler; 
Evde ücretsiz, ev dışında ücretli seks hizmetinden 
faydalanır.x Adı üstünde genelev-genel kadın, genelin 
kullanımına ayrılmış, öbürü bir tek şehzademizin…

Bu nedenle kadınlar çoğu zaman pek çok konu-
da, “öyle olmadığını ispat” ile yükümlü, üstelik 
“öyle”olmanın ne anlama geldiğini bile kendileri 
tarif etmemişken. Rousseau da “erkekler erdemli 
olur, kadınlarsa erdemli olduğunu kanıtlamakla yü-
kümlüdür” derken benzer bir akıl yürütmeden yola 
çıkıyordu. Çocuk doğurmak, anne olmak da işte bu 
ispatın damarlarından birini oluşturuyor. Cinsellik 

ancak üretim odaklı olduğunda kadınlar için meş-
ru bir edim haline geliyor. Kadın sağlığının çoğun-
lukla üreme sağlığı olarak anlaşılmasının temelinde 
evlenen kadının cinselliğini “evine” adamış olması, 
kadınların yaşlandıkça görece bir iktidar olanağına 
kavuşmasının temelinde de artık cinselliklerini kay-
betmiş ve böylelikle erkeklik statüsüne yükselmiş ol-
dukları kabulü yatıyor. 

Kadınların cinselliğine yönelik bütün bu baskıların 
sonunda; cinsellikten korkan kadınlar vajinusmus-
la yüzleşmek, çocuğu olmadığı için eksik kadınlıkla 
sınanan kadınlar kısırlık yaftasıyla mücadele etmek, 
eşi vefat eden ya da eşinden boşanarak “kullanımı 
kamuya açılma riski ile karşı karşıya olan” kadınlar 
“dul ama namuslu” olduklarını kanıtlamak, kızlık 
zarı olmayan kadınlar bekaretini kanıtlamakla yü-
kümlü olarak, yine ispatla ve sorumluluklarla karşı 
karşıyadırlar.

Türkiye’de Siyaset 
ve Ak Parti’nin Kadınlar Projesi
Vatandaşlar olarak Türkiye’de siyasetinde dört 
önemli sorunla karşılaştığımız kanısındayım: Bi-
rincisi siyasi pozisyonların, mevzu bahis konu üze-
rine emek vermiş, kafa yormuş çeşitli insanları bir 
araya getirerek sorumluluğunu taşıdığı insanların 
talep ve ihtiyaçları arasında bir tür aracı kurum 
olarak işlev görmek yerine o pozisyonun muhatap 
olduğu yereldeki bütün insanların talepleri ile il-
gili çözümlere vakıf olduğu ya da böyle bir hak-
kı sağladığı kabulü… Bu yüzden bir sürü siyasetçi 
o güne kadar hakkında bir kişiyi bile dinlememiş 
oldukları, bir kelime okuyup öğrenmedikleri ko-
nularda ahkâm kesmekte beis görmüyorlar. Halk 
tarafından kendilerine hizmet için vakfedilen siya-
si pozisyon, halkın hayatını düzenleyen konularda 
sorgusuz sualsiz söz söylenmesini olanaklı kılan bir 
buyruğa dönüşüyor. 

İkinci sorun ise çok önemli toplumsal sorunların ale-
lacele yasal sürece taşınarak halledilmeye çalışılması. 
Ak Parti özellikle, darbe döneminden kalan, Özal’ın 
kamusal kaynakların pazarlanmasında pürüz oluş-
turabilecek kurumları devre dışı bırakmak ve süreci 
hızlandırmak amacıyla yeni kurumsal yapıları oluştu-
rurken başvurduğu KHK’lerle süreci hızlandırmaya 
çalışıyor.xi Görüş talep ettiği durumlarda bile örgüt-
lerde hiyerarşik olmayan bir karar mekanizması ola-
bileceği ihtimalini göz ardı ederek, “iki-üç gün içinde 

O dönemde yoksulluğun 
nedeni işsizlik, gelir 
adaletsizliği, iç göç değil, 
“kontrolsüzce üreyip, sonra 
da yoksulluktan yakınan 
cahil kadınlar”dı. Tıpkı 
şimdi kürtaj oranlarının 
“sorumsuzca cinsellik” 
yaşayıp doğum kontrolü 
olarak kürtaj yaptıran 
kadınlar olduğu gibi…
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görüş bildirin, yasa hemen çıkacak” yollu tehditlerle 
konu ile doğrudan ilgili kesimleri bile siyasetten uzak 
tutmaya çalışıyor. Hemen her yasal sürecin sosyolojik 
boyutundan sıyrılmış, ancak uzmanlıkla çözülebile-
cek teknik bir mevzuymuşçasına erkek egemen bir 
hiyerarşi içerisinde konumlandırılmasından kaynaklı 
bir katılım sorunu da vuku buluyor.xii 

Kadınları daha çok ilgilendirebilecek üçüncü sorun 
ise kadınlara yönelik düzenlemelerin aile ve/veya 
çocuk üzerinden dolayımlanması. Mesela kürtaja 
karar verecek olanın sadece kadınlar olamayacağı-
nı söyleyen Erdoğan, AİHM’in 2005 yılı başörtü-
sü kararına “Buna mahkeme niye karışıyor, bu din 
alimlerini ilgilendirir!” demişti. Yaşam hakkının 
gebelik ve doğum çerçevesinde ele alan erkek ege-
men akıl yürütme biçimine başvurulmasının sebe-
bi de bu. 

Ve son olarak yukarıda da belirttiğim gibi, İslamın 
söz üretmiş olduğu herhangi bir konuda İslam dışın-
da bir tartışma alanı bırakılmaması ve “Bu ülkenin 
yüzde 99’u Müslümandır”a dayanan çoğunlukçu di-
lin bu vesileyle yeniden üretimine dahil edilmemiz. 

Kürtaj yasağını da işte siyasetin bu sınırlayıcı çehre-
si içinde tartışmanın sıkıntısını yaşadık. Konunun 
doğrudan muhatapları önce psikolojik bir propa-
ganda ile muhatap oldular, sonra fikirleri soruldu.

Erdoğan önce üç çocuk; sonra dilinin, dininin, ırzı-
nın davacısı bir gençlik ve en sonunda da bu zinciri 
garantilemek için kürtajı yasaklamak istedi. Mart 
2004 yerel seçim çalışmaları için hazırladığı “mu-
hafazakar ilkeler” listesinde ağzından baklayı çıkar-
mış asında: “AK Parti… devletin kürtajı ve cinsiyet 
değiştirme ameliyatlarını desteklemesine karşıdır… 
siyasette değişime sıcak bakılmadığı gibi, bireysel 
yaşamda da geri dönüşü olmayan radikal kararlara 
sıcak bakılmaz.” Elbette kadınların hayatını bütü-
nüyle düzenleyen çocuk doğurma kararını, geri dö-
nüşü olmayan radikal karar olarak görmüyor.

Özgürlükler demokrasinin temelini oluşturur ama o 
özgürlüklerin hangi özgürlükler olduğu zamanı gel-
diğinde söylenecek. Kadınların çalışmasına ilişkin 
uluslar arası standartlar uygulansın ama gelirlerin 
eşit bölüşümü değil, ülkenin ekonomik gelişimini 
sağlayacağı garanti edilerek. Ve kadınlar bu sınırlı 

haklardan faydalanabilir, ailelerinin yeniden üreti-
mini sağlayan esaslı fertler olarak.

Öte yandan başbakan üç çocuk istiyor ama doğum 
borçlanması imkanı ancak iki defaya mahsus olmak 
üzere sunuluyor. Üstelik doğum borçlanması, ha-
milelik dönemindeki yükü de kapsamıyor, çocuğun 
yaşaması kaydı ile tanınan bir olanak. Çocuğu do-
ğurmaya karar verdiğinizde, yeni sağlık yasası ile 18 
yaşını geçen, öğrenci olmayan oğlan çocuklarının 
sigorta kapsamında olmadığını unutmayın. İlaveten 
önceden evlenmemiş, boşanmış ve işini kaybetmiş 
kadınların sağlık güvencesi sosyal güvenliği olan 
ebeveynleri (anne-baba) üzerinden sağlanabilmek-
teydi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunuyla, bu hak da yok edildi. 

Bebeği doğurdunuz ama eşiniz ya da sevgiliniz size 
şiddet uyguladığı için bir sığınmaevine yerleştiği-
nizde kürtaj karşısında yer gök inletenlerin aklına 
gelmezsiniz. Genel sağlık sigortasının (GSS) “adrese 
dayalı gelir testi” uygulaması nedeniyle (yeni sistem-
de, kadınların yeşil kart alabilmesi için ikamet ad-
resini bildirmesi gerekiyor) adresinizin saklı kalması 
gerektiğinden, sadece acil servislerden yararlanabi-
lirsiniz. Hizmete erişim böyle bir şey işte; köşe bu-
cak doğum teşvik edilirken, doğumdan sonra kim-
lerin hangi haklardan yararlanacağı konusunda aynı 
imkanlar sözkonusu bile değil. Kadınlar için bunun 
tek istisnası var; hamile olmak. Yeni düzenlemede, 
hastanelerde hamile kadınlar için doğumdan sonra-
ki 8 haftaya kadar sigorta sorgusu yapılmadan tedavi 
başlatılacak.

Hamile ve emziren işçi kadınların hakları da tıpkı 
kürtaj hakkında olduğu gibi kağıt üzerinde. Top-
lamda 16 haftalık izin, gece çalıştırılmama, 7.5 sa-
atten fazla çalıştırılmama, stres faktörlerinden koru-
cuyu önlemlerin alınması, günde 1.5 saat emzirme 
izni, 100-150 işçilik işyerlerinde emzirme odaları, 
150den fazlaysa yurt veya anaokulu (ama oda ve 
yurtlardan, kadın işçilerin çocukları ile erkek işçile-
rin annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olan 
çocukları faydalanır.) gibi haklardan bahsedilirken 
kürtaj yasağının savunulduğu zamanlardaki yüksek 
sesi duydunuz mu hiç?

Hiçbir şey yoksa, bu ikiyüzlülüğe alet olmamak için 
yaşamlarımıza sahip çıkmak gerekiyor.
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Notlar
i. Ankara’da feministler mitinglerine ““Yasal değil 
Yasak Kürtaj Öldürür” ismini vererek, benzer bir 
noktaya dikkat çektiler.
ii. Bu konu ve bu yazı ile ilişkilendirilebilecek pek 
çok başlık için bkz. Silvia Federici, Caliban ve Cadı, 
Çev: Öznur Karakaş, İstanbul: Otonom, 2011.
iii. S. 202
iv. Paragraf 97.
v. Bu konudaki bir çalışma için bkz. Alice Clark, 
The Working Life of Women in 17th Century in 
England, Londra: Frank Cass and Co, 1969
vi. Ki beden, üretebilme, pazarlayabilme vs. gibi 
özellikleri nedeniyle diğer hammaddelerle ikame 
edilememesi anlamında daha “değerli”dir.
vii. Kolonyal bölgelerde kölelerin ürettiği ürünün 
Avrupalı işçilere satılması ile kurulan zincirleme sö-
mürüye dikkat çeken pek çok çalışma yapıldı. Gü-
nümüzde işçilerin sadece artı ürün değil tüketim 
üzerinden de sömürülmesinde bu ilişkiyi göz önün-
de bulundurmak gerekiyor.
viii. Rela Mazali ve Rachael Kamel’in Söyleşisi, “BE-
BEK, DAHA ÇOK BEBEK!” İsrail’de Irk, Toplum-

sal Cinsiyet ve Nüfus Politikaları, Feminist Yaklaşım-
lar, http://www.feministyaklasimlar.org/index.php?
S=jdh2r20u3a5a6r1bch5plqcj16.
ix. “… sürekli olarak toplumsal anlamda değersizleş-
tirilmiş bir insanlık üretmenin, kapitalizm için yapı-
sal bir zorunluluk olduğu..” Federici, s. 11.
x. Kadınların çalışma oranının artması ve geçmişe 
oranla güçlenerek aldatmaları kabullenmemeleri 
yeni süper kadın talepleri ortaya çıktı: Eve para geti-
ren, çocuklarını da ihmal etmeyen, sokakta namus-
lu, yatakta fahişe.
xi. Faşizm döneminde İtalya’da “yasa hükmünde 
kararnameler” olarak ortaya çıkmış olan KHK’lerin 
demokrasiyi “yürütmeye dayalı” bir raddeye taşıma-
sı anlamında tartışıldığı biliniyor. AK Parti 6 aylık 
bir sürede 35 KHK ile 154 yasada 258 değişiklik 
yapmış durumda, KHK ile Bakanlık kuruyor. Ülke-
nin idaresi giderek yürütme odaklı hale geliyor, yasa 
ve yargı yürütmenin himayesine sokuluyor.
xii. Hatta Yasama Organında cumhurbaşkanlığı sü-
reci ile ilgili olarak yapılan bir tartışmada Burhan 
Kuzu milletvekili Oktay Vural’a “Sen ne anlarsın bu 
konulardan!” diye çıkışabiliyor.
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Kürtaj hakkında değil, kürtaj yasağı hakkında ko-
nuşmak isterim. Kürtaj hakkında konuşmak zor. 
Hele ki “mücadele” ve “hak” söylemlerinden başka-
sına yer bırakmayan bir siyasi sözce içinde. Kürtajın 
bir “ne” (bir cinayet, bir Uludere, bir hak,...) olduğu 
hakkında söyleyecek bir şeyim yok; böyle konuşma-
yı istemem zaten. Kürtajın böyle kategorik olarak ta-
rif edilebilir “bir” şey olmadığını biliyorum. Kendi 
deneyimimden, başka kadınlarınkinden… Muhte-
melen bir kadının birden fazla deneyimi varsa, onlar 
bile birbirinden farklıdır- durup kendini dinlemeyi 
becerebilen bir kadın, bunu anlar gibi geliyor bana: 
Kürtaj öyle bir şey değildir. Bunu söylemeye çalıştı-
ğımda, kürtaj deneyimi hakkında konuşmaya baş-
ladığımda (ki şimdiye kadar sözümü tamamlamayı 
başardığım olmadı!) karşılaştığım “duygusala bağla-
ma!” tarzı itirazları pek anlamıyorumi, bunu bağla-
mayacağız da neyi bağlayacağız duygusala?!

Aslında bu itirazlardan önce, belki onları da tetik-
leyen daha büyük bir itiraz: “Tartışma zamanı değil 
şimdi, karşı çıkma zamanı”. “Kürtajı tartıştırmıyo-
ruz” sözünün AKP hükümetine ya da başbakana 
değil yalnızca, “tam da öyle değil sanki…” deme ih-
timali olan kadınlara karşı da söylendiğini hissediyo-
rum. Alınganlık mı dersiniz? Kürtajın yasaklanma/
dört haftayla sınırlandırılma ihtimali karşısındaki 
aciliyet duygusunu anlıyorum tabii, kürtajı bir “te-
mel hak” olarak tescil etmek ihtiyacının bu aciliyet 
duygusuyla ilişkisini de görebiliyorum. Ama hala so-
ruyorum: Kimi tartıştırmıyorsunuz? Başbakanı mı? 
Sağlık bakanını mı? Canın sahibinin kim olduğu 
hakkında konuşup duran bütün o zevatı mı? Emin 
misiniz? 

Başbakanın kürtaj ile Uludere arasında kurduğu iliş-
kinin basitçe bir “gündem saptırma” olduğunu söy-
lemedimii; siyasal gündemler birileri saptırmadıkça 
kendi doğal yatağında akıp giden şeyler değildirler, 
onları kurarsınız. Başbakan da böyle yaptı: Her kür-
taj bir Uludere’dir derken, zayıf karnını güçlü eliyle 
kapattı: Allahın verdiği canı almak isteyen sorum-
suz, ahlaksız ve şımarık kadınlar! “Kürtaj cinayettir” 
dedi, böylece karşılığında söylenecek sözü de belir-
lemiş oldu: “Kürtaj haktır”! O söze denk bir cevap 
ancak o olabilirdi. Ama bir kez onun belirlediği 
kulvara girdiğinizde, onun güçlü eliyle uğraşmak zo-
rundasınız demektir. Bu iki söz dışındaki her söz, 
ikinci planda kalmaya mahkûmdur, tartışma çerçe-
vesi belirlenmiştir.

BİRLİK 
ve BERABERLİĞE 
EN ÇOK MUHTAÇ 
OLDUĞUMUZ 
ŞU GÜNLERDE 
KÜRTAJ YASAĞI 

Aksu Bora

““Dokunulma”nın yeni 
biçimlerine karşı bizi 
koruyacak türden bir hak 
nosyonuna sahip değiliz. 
Dolayısıyla, artık kendimizi 
temel haklar söylemi içinde 
güvende hissedeceğimizi 
sanırsak, yanılırız. Böyle 
bir şey yok. Yaşam hakkı 
da dahil olmak üzere, 
temel haklar ve özgürlükler 
yeniden tanımlanıyor.”
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Aslında şunu ima ediyordu Başbakan: Kimin yaşa-
yacağına, kimin öleceğine biz karar veririz! Çünkü o 
biliyordu, bedenler birbirinden bağımsız insanların 
sahip oldukları şeyler değildirler; tersine, aralarında 
görünmez bağlar vardır. Bir tarafta birilerinin ha-
yatını değersizleştirirken, kiminkinin değerli oldu-
ğuna da karar vermiş olursunuz. Birini öldürürken, 
başkasını yaşatırsınız. Anneliğin politik bir mesele 
olduğunu öne sürerken feministler de sadece “anne-
lik yükü”nden söz etmiyorlardı, işte bu bağa işaret 
ediyorlardı. Liberallerin bedenine sahip olan özerk 
bireyler varsayımının geçersizliğini böyle gösterdi-

ler. İçimde büyüyen öteki ile ben arasında bir bağ 
var; belki bu bağın bilgisiyle başka ötekilerle benim 
aramdakini de anlayabilirim: Aşık olduğumda, ona 
bir şey olduğunda canım yanacak kadar birini sevdi-
ğimde… Hiç tanımadığım birinin bedeninin bom-
balarla parçalanmasına tanık olup da yüreğim yan-
dığında. Bu “başkasının acısına bakmak”tan ibaret 
değiliii; yüreğim yanıyor, çünkü ona bir şey olduğun-
da bana da oluyor. Tanık olduğum için, sustuğum 
için, o öldürülürken yaşamama izin verildiği içiniv… 
Ben ona olanla, onunla “ben” oluyorum. Duygusala 
bağlamak ha? Anlamak bu kadar mı zor hiçbirimizin 
kendimizden ibaret olmadığımızı? Deneyimi politi-
kamızın temeli yaparken, birbirimize hayatımızı an-
latalım da rahatlayalım derdinde miydik?

Kürtajın sınırlandırılması girişimi, buraya özgü de 
değil, yeni de değil. Yani AKP’nin gericiliği türün-
den analizlerle altından kalkamayız pek. AKP bu 
anlamda gerici falan değil, tam da bu günün partisi. 
Kaç çocuk doğuracağımız ve bunu nasıl yapacağımız 
hakkında ileri geri konuşmalarının nedeni gericilik 
değil, bütün dünyada uzun zamandır göregeldiğimiz 
bir şey: Bedenlerin denetimi artık yeni teknolojilerle, 
yeni yollar ve elbette yeni söylemler içinde gerçekleş-
tiriliyor. Sınırları artık duvarlar çizmiyor, duvarları 

“Kadınlar, yasak olsun olmasın, 
hak olduğunu düşünsünler 
düşünmesinler, kürtaj olurlar. 
Öyle gerekir çünkü bazen. Öyle 
olduğu için, hak olan kürtajın 
kendisi değil, kürtaj yüzünden 
ölmemektir. Yani güvenli ve 
sağlıklı koşullarda kürtaj.”
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içimize yerleştirmenin yollarını buluyorlar. Bir yerde 
Evangelist anlatıyı kullanır, ötekinde İslami çerçeve-
yi; birinde sağlıklı olma ideolojisi iş görür, başkasın-
da narsistik bir ekoloji yorumu… “Dokunulma”nın 
yeni biçimlerine karşı bizi koruyacak türden bir hak 
nosyonuna sahip değiliz. Dolayısıyla, artık kendi-
mizi temel haklar söylemi içinde güvende hissede-
ceğimizi sanırsak, yanılırız. Böyle bir şey yok. Yaşam 
hakkı da dahil olmak üzere, temel haklar ve özgür-
lükler yeniden tanımlanıyor. Bu değişimin karşısına 
bedenimizi ve onunla ilgili “hak”larımızı yalıtılmış 
şeyler olarak savunarak mı çıkacağız? 19. yüzyıl tarzı 
bir dokunulmazlık hakları anlayışıyla mı? 

Feminist Politika Dergisi’nin 15. sayısında yayın-
lanan Kürtaj Haktır Derken… başlıklı yazıv, böyle 
bir kavrayıştan yola çıkarak, kürtajın bir “toplum-
sal hak” olduğunu söylüyor. Alışageldiğimiz eko-
nomik-sosyal haklar ifadesinin yerine “toplumsal 
hak”ın kullanılmış olmasının bir sebebi olmalı. 
Üreme hakları kapsamındaki güvenli ve erişilebilir 
kürtaj hakkından daha fazla bir şeyden söz ediyor-
lar; “kürtajın devletin belirlediği sınırlar içerisin-
de (örneğin tıbbi gereklilik halleri ve tecavüz gibi) 
değil, kadınların istek ve ihtiyaçları doğrultusun-
da uygulanması, toplumsal hak tasavvurumuzun 
bel kemiğini oluşturuyor”. Bu cümleyle başlayan 
ve ilerleyen bölümden, bu hakkın kapsamının son 
derece geniş olduğunu anlıyoruz; güvenli ve ücret-
siz kürtaja erişimden hizmetlere erişimi sağlayacak 
uygun ücretsiz toplu taşımaya kadar. Bütün bun-
ların sağlanmasında sosyal devletin bir rolü oldu-
ğunu ama bunun sadece sayılan kapsamdaki hak-
ların gerçekleşmesini sağlamakla sınırlı olduğunu 
ve herhangi bir başka düzenleme ya da denetimin 
kabul edilemez olduğunu da ekliyorlar. Güzel talep-
ler. Katılmamak mümkün değil. Mümkün değil de, 
insanın aklına o fıkra geliyor: “Yok diyeceksin de 
dilin varmıyor”! Bu toplumsal hakkı hangi hukuka 
dayandıracaksınız? Ekonomik- sosyal haklar çerçe-
vesiyle yetinmeyip toplumsal haklardan söz ediyor 
olmak, muhtemelen hukukun sınırlayıcılığından 
politikanın açıklığına geçme ihtiyacından; birbiri-
ni tekrarlayan bütün o kürtaj hakkı yazıları içinde 
bu yazıyı ayrı bir yere koyan da bu: Politikanın hak 
mücadelesinden ibaret olmadığına yaptığı vurgu. E, 
öyleyse neden hala kürtaj hakkı demekte ısrar edi-
yorsunuz? Politika olsun ama hakkın güvencesin-
den de vazgeçmeyelim diye mi? Sanki elde edilmiş 
ve güvenceye alınmış bir hak varmış gibi?

Kadınlar, yasak olsun olmasın, hak olduğunu dü-
şünsünler düşünmesinler, kürtaj olurlar. Öyle gere-
kir çünkü bazen. İlaç içerler, kaynar sulara otururlar, 
elbise askıları kullanırlar, canlarını doktor görünü-
mündeki bir takım kasaplara emanet ederler, bazen 
de birbirlerine… Öyle gerekir. Öyle olduğu için, 
hak olan kürtajın kendisi değil, kürtaj yüzünden öl-
memektir. Yani güvenli ve sağlıklı koşullarda kürtaj. 
Onun için kürtaj yasaklanamaz. Çünkü yasaklanırsa, 
hakkın kullanımı mümkün olmaz. Kürtaj hakkının 
değil, güvenli ve sağlıklı koşullarda kürtaj hakkının.

Bu ikisi arasındaki etik ve felsefi farkı bir yana bı-
rakıp (önemsiz olduğu için değil, elinizdeki dergi-
de başka yazılarda tartışıldığı için) politik-stratejik 
farka dikkat çekmek isterim. Kürtajın kendisi hak-
kında fikirler, duygular, inançlar muhtelif olsa da, 
kadınların çok büyük çoğunluğu, yasağa karşı. Çün-
kü biliyorlar ki yasaklama demek, kadın ölümleri, 
sakatlıklar demek. Ben de dahil pek çok feministi 
bile ikna edemeyen “kürtaj hakkı” talebi yerine kür-
taj yasağına karşı bir söz geliştirmek daha akıllıca 
bir yol olmaz mıydı? Bütün enerjiyi bu tek noktaya 
toplayarak sesi yükseltmek yerine iktidarın farklı ey-
lemleri (ölümler ve yaşamlar hakkındaki eylemleri) 
arasındaki ilişkiyi görecek kadar geniş bakarak ço-
ğalmak, çeşitlenmek, güçlenmek?

Politikaya bu kadar az, hukuka bu kadar çok mu gü-
veniyoruz?

Notlar
i Birkaç yerde karşıma çıktı, sadece benimle ilgili 
olarak da değil: kürtajın duygusal yükü üzerine ko-
nuşmanın muhafazakarlık olduğuna ilişkin güçlü bir 
kanı var; sanki kürtaj yaptıran kadınları acındırmaya 
çalışıyormuşuz böyle yaparak diye mi düşünüyorlar, 
bilemiyorum.
ii. Evet Uludere! www.amargidergi.com
iii. Başkasının acısına bakmayla başlar ama orada 
bitmez: Acı “başkası”na ait olarak kalmamalı, başka 
bir şeye, artık acıdan ibaret olmayan, ortak bir şeye 
dönüştürülmeli- politika buna yaramayacaksa neye 
yarayacak?
iv. Suçluluktan bahsetmiyorum. Tersine, suçluluk 
duygusuna dayanan ahlakçı bir çerçevenin hareket-
sizleştirici etkisini görecek kadar uzun süredir bu-
ralardayım. Bağlantılardan, ilişkililikten, “insanlar 
arasında olmak”tan söz ediyorum.
v. Ayşe Toksöz, Özlem Barın, sy. 12-13.
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CHP KURULTAYI: 
NE OLMUŞ OLDU?

F- Merhaba nasılsın görüşmeyeli?
İ- Valla iyidir. Memleket hallerini izlemekteyim. Bi-
liyorsun CHP kurultayı oldu. Burada bizim açımız-
dan iki şey önemli görünüyor. 1- Kurultayda CHP 
ne dedi? 2- Kadınlar açısından ne değişti?
F- Bana soruyorsan eğer, kurultayda hiçbir şey de-
medi bunlar.
İ-Ha ha ha ben duydum şekerim.. Dediler ki, “artık 
onu biz çözeceğiz”, “bunu biz çözeceğiz”.
F- Valla hiçbir şey demediler. Yerel seçimler geldi 
kapıya dayandı. Onun için de hiçbir şey demediler. 
Başka sorunlar için de bir şey demediler. Değişim 
değişim dediler hani röportajlarda falan da. Önemli 
bir değişiklik vardı ama ilk kez yumruklaşmadılar. 
Kavga yoktu, gürültü yoktu.
İ- Haa!… Onun için çok iyi bir kurultay geçti dendi.
F- Tabii bir de Kılıçdaroğlu tartışmasız seçildi falan 
ama en büyük değişiklik bence kavga gürültü, kü-
fürleşme yumruklaşma yoktu.
İ-Ama şeyi de kabul ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu dedi 

NE OLACAK 
BU MEMLEKETİN 
HALİ? 
(1)

Fitnat ve İfakat

Siyaset kulislerini, dedikoduları, 
söylenti ve rüzgârları yakından 
izleyen iki kadın kafa kafaya verince, 
memleketin haline başka bir bakış 
geliştirebiliyorlar… 
Bu sefer, CHP kurultayını konuştular. 
Bakalım sonra sıra neye gelecek…
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ki işte artık statükocu CHP değil AKP oldu. Yani iki 
yıldır CHP’nin statükocu olmadığını söyledi. De-
mek ki iki yıl öncesine kadar öyle olduğunu artık 
onlar da kabul ettiler.
F- Bir itiraf aslında…
İ-Kurultayı kadınlar açısından aslında çok büyük bir 
değişiklik gibi algılamak için biraz erken ama değil 
mi? Mesela kadın hareketinin içinde bir şekilde yer 
almış ya da bazı kadın çalışmaları yapmış kadınlar 
girdi.
F- Ha girdiler tabii. Ve çok mutluyum. Kadın ça-
lışması yapmış arkadaşlar dostlar girdiler. O açıdan 
ben de çok memnun oldum ama kendileri girdiler. 
Kafa göz yara yara. Listelerde göstermedi ki Kılıçda-
roğlu onları.
İ- Yoo, anahtar listede varlardı.
F- Hepsi var mıydı? Ama çok büyük mücadele ver-
diler, yeni göründüler. Bunlar bir şekilde kadın ha-
reketinde emeği olan kadınlar. CHP’de de yıllardır 
varlar. Sağırlar diyalogu gibi böyle hiç alakasız bir 
sürü kadını getirdiler milletvekili yaptılar seçtiler 
di mi? Bu kadınlar bugüne kadar görünmedi. Ben-
ce onların sabırla ve inatla mücadeleyi sürdürmele-
ri, çalışmaları, verilen görevleri yapmaları yani bazı 
arkadaşlar listelerin sonlarında gösterildi ama gidip 
çalıştılar.
i- Bu dediğine çok katılıyorum. Benim de söyle-
diğim aslında buydu. Hani ne değiştiğini görmek 
açısından beklemeye ihtiyaç var. Kadınların ora-
ya gitmesini biz çok şahane bir şey olarak coşkuy-
la karşılıyoruz. Gerçi siyasetteki kadınların halini 
bildiğim için içim acıyor biraz da. Yaşadıkları onca 
arbede içerisinde nasıl itilip kakıldıklarını görüp. Fa-
kat dediğin çok doğru. Aslında her ne kadar kadın 
çalışması yapmış olsalar da kadın hareketi bizi tem-
silen deyip destekleyerek göndermiyor onları oraya. 
Arkalarında durmuyor ama seçilirlerse de buna çok 
seviniyor. Her ne kadar çok parçalı bir kadın hareke-
ti ve bu konuda farklı yaklaşımlar olsa da genel tu-
tum bu. Orda olduktan sonra destekliyor falan. Ama 
oraya kadar herhangi bir destek olmuyor burada da 
bir acayiplik var. Gidene kadar desteklenmeyen ka-
dınlardan gittikten sonra da çok şey bekleniyor. 
F- Hah çok güzel bir noktaya parmak bastın. Türki-
ye artık öyle bir ülke değil. Yani bir kişinin bir sürü 
şeyi tek başına değiştirme şansı var mı? Yok! Hele de 
kadın meselesi gibi bir mesele... O kadar ucu bucağı 
olmayan bir şey ki. Ve CHP’nin de kültür olarak fe-
minizmle bir bağı falan yok. Erkek egemen bir parti 
sonuçta.

İ-Erkek parti
F- Erkek parti, kibar erkek parti bir de hani. Onun 
için tek tek bir şey yapamazlar. Yine en azından bazı 
çok ciddi konularda, mesela kürtaj gibi bir mesele 
yaşadık, böyle bir konuda belki CHP’li kadınları 
biraz daha öndeymiş gibi gösterebilir bu arkadaşlar. 
Bir de peki sence bu parti meclisine niye bu kadar 
izdiham oldu? Ben bunu anlamıyorum. Bu anahtar 
listeler çok komikti yani havalarda uçuştu. 
İ-PM milletvekilliğine geçişin ara yolu gibi algıla-
nıyor bence. Esas hikaye bu. Gerçi parti içi demok-
rasinin olmadığı bir yerde parti meclisinin ne kadar 
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etkin olduğu tartışılır. Her açıdan. Milletvekili ol-
san da. Kadınlar oraya gitti, 19 kadın girmiş benim 
saydığım. Sonuç itibariyle 20 kadın olacak, bunların 
bazıları kadın çalışması yapmış falan dedik. Ne ya-
pabilirler orda, parti içi demokrasi yoksa bu kadınlar 
aslında dışardan sivil bir hareketin temsilcileri ola-
rak oraya gitmedilerse yani arkalarında böyle bir güç 
destek yoksa ki gidiş biçimlerinde yok. Sonradan 
olması da tabii ki çok önemli ama şu da çok açık ki 
kim kimin aracılığıyla geldiyse yüzünü ona döner.
F- Tabii çünkü ona borçlu oluyor. Diyeti oluyor
İ -Geliş yolu çok önemli. Bundan sonrası için hani 
bütün bunları görmezden gelerek bir analiz yapmak 
ya da bir beklenti oluşturmak zor. Mesela parti içe-
risinde, kadın dayanışması ne kadar mümkün ya da 
sınırları ne olacak? Diğer partilerdeki kadınlarla ve 
kadın hareketiyle nasıl bir işbirliği ve dayanışma ola-
cak? Hakikaten benim esas izlemek istediğim kısım 
o. Muhalefetteyken bu biraz daha kolay gibi geliyor 
bana yani iktidarın karşıtında bir tavır, söz… çok 
karşılaştığımız bir şey  ya…. Sivil örgütlerde de ikti-
dara öfke, bunun dışında kalanlara karşı daha hoşgö-
rülü ve destekleyici bir tavır içerisinde olmak. Gerçi 
bu destekleyici tavır iktidarın dışında kalanların hep-
sine mi ondan da emin değilim ama sen ne diyorsun?
F- Bir bunlar iktidara gelemeyecek zaten diyorum. 
Çok kestirmeden gidiyorum ama iktidar gibi bir 
dertleri yok. Mesela AKP’nin nasıl iktidar hırsını ör-
düğünü hepimiz gördük gözlerimizle. İktidara gelip 
yerleşmek gibi bir dertleri yok. Muhalefette kalacak-
lar. Daha güçlü, daha iyi bir muhalefet isterim, bek-

lerim, umarım. Burada en büyük sorunun, kendi iç-
lerindeki uyum olduğunu düşünüyorum. Çok farklı 
kadınlar var. Kemalizmin çeşitli renklerinden, daha 
solda ya da kadın çalışması yapmış kadınlar var. Sen 
de söyledin ya farklı yollardan geldiler. Partinin or-
tak bir kadın çalışmasıyla gelmediler. Mesela bazı 
partilerde öyle çalışmalar var. Kadınları kadınlar be-
lirliyor. Burada kadınları kadınlar belirlemiyor. Er-
keklerin belirledikleri listeler ya da kadınların kendi 
başına verdikleri mücadele sonucunda. Onun için 
kendi içlerinde uyum problemli. Kadın hareketiy-
le de her zamanki gibi demin senin de dediğin gibi 
muhalefette olmanın verdiği şeyle bazı uzlaşmalar 
oluyor ama bu statüko meselesine gelip tıkanılıyor. 
İ- Nasıl?
F- Başta Kürt kadınlarıyla Kürt meselesiyle tıkanı-
lıyor, başörtü meselesinde çok katı davranıldı. Yani 
o tür konularda da her zaman tıkanıyor. Yıllarca 
çalışıldı işte. En zor çalıştığımız kesim oldular her 
zaman. Tek tek birkaç kadın uyumlu çalışabilir ama 
bu sefer de parti höt diyebilir. Nereye gidiyon ne 
yapıyon diye. Onun için böyle çok coşku falan duy-
duğum yok, parti meclisine seçilince ne olacak onu 
bilmiyorum.
İ-Baştan bunu söyleyince bu muhabbetin sonu nere-
ye varır şimdiden görmek mümkün ama benim için 
de coşku duyabileceğim bir durum yok. Genel tablo 
bu coşkuya engel oluyor zaten. Şundan coşku duya-
bilirdim: Mesela feministler pazarlık yapıp bir grup 
kadının feminist kadının partinin karar mekanizma-
larında yer almasını sağlasalar hakikaten bu beni çok 

“Her ne kadar kadın 
çalışması yapmış olsalar da 
kadın hareketi bizi temsilen 
deyip destekleyerek 
göndermiyor onları oraya. 
Arkalarında durmuyor 
ama seçilirlerse de buna 
çok seviniyor. Gidene 
kadar desteklenmeyen 
kadınlardan gittikten sonra 
da çok şey bekleniyor.”
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heyecanlandırırdı. Ondan sonra kadınların oradaki 
varlığı, nasıl yürüyecekleri, kimden güç alacakları 
daha da belirgin olurdu. Şimdiki şeyim, daha çok 
kaygılı ve çok hani hangi duruma ne yapacağımızı 
bilemezliğin, belirsizliklerin kaygısı. Yoksa elbette 
parti meclisinde kadınların sayısı artmalı. Elbette 
orada cinsiyet, eşitlik meselesini dert edinmiş, bu 
konuda çalışma yapmış kadınlar olmalı. 
F- Biz de bu olmamalı demedik. Ne değişti, dedik. 
Çok umutlanmamızı sağlayacak radikal değişim var 
mı diye sorguluyoruz.
İ- Evet evet haklısın. Parti içi demokrasi konusunda 
ciddi bir değişim göstergesi yok. Dolayısıyla hani bu 
parti disiplini falan, bu partilerin çalışma biçiminin 
bu kadar genel başkan odaklı olması kadınların ha-
reket alanlarının sınırları konusunda da belirleyici. 
Ya da tüzükte kota yüzde otuz üçe çıkarıldı geç de 
olsa ama tam anlamıyla uygulanmadı. Bazı il kurul-
taylarında yüzde 33 kadın gelmediğini biliyoruz. 
Çoğunda bu ihlaller mesela izlenmedi. Bazı yerlerde 
bu kota parti emektarı kadınlar değil, il yöneticisi 
erkeklerin aile akrabalarından kadınlarla doldurul-
du. Hem sana bir şey söyleyeyim mi, tüzüklerinde 
milletvekili seçimlerinde sadece “merkez yoklaması” 
ile belirlenecek adaylara kota koydular. Yani aslında 
milletvekilliği için % 33 kota yok, çok daha az.
F- Bir de kotayla sınırlanıyor olması bir yandan da 
öyle bir şey. İlla yüzde 33 hem o hedeflenmiyor hem 
de yüzde 33 ü geçmesine izin verilmiyor gibi bir hal 
oluyor. Çok kadın var. CHP’de az kadın mücadele 
vermiyor ki…
İ-Asırların partisi ayol, kadınların tabandaki çalış-
malarıyla yükseldi
F- Altı genç seçildi mesela. Kota olmasa o altı genç 
oraya gelemeyecekti. Parti çalışmalarından bilirim 
orta yaşlı adamlar gençlere daha çok sinirlenirler. Bu 
kurultayda mesela değişim değişim deniliyor ama 
artık yani nenemden kalma bir sürü adam var orada. 
Ne gereği varsa? Ne gereği vardı onların sence?
İ- Siyasi körlük mü? Hangi pazarlıkların olduğunu bir 
bilsem? Bir de kurultayın olduğu gün sabah internete 
düşen bazı isimler vardı. Sonra listelerde görünmedi-
ler… Sivil toplum temsilcileri diye geçti adları…
F- Evet ya o neydi ? Ben de çok şaşırdım.
İ- Asparagas mıydı? Balon haber mi uçuruyorlar 
yoksa hakikaten arkada bir pazarlık mı dönüyor? Ta-
bii sivil toplum denilen alanın işleyişi de çok şeffaf 
olmadığı için ne olduğunu bilemiyoruz.
F- Ama bu problemli bir şey de aynı zamanda. Eğer 
öyle bir şey varsa o sivil toplum temsilcisinin kendi 

örgütüne bir bilgi vermesi gerekir en azından. Biz 
yanlış mı gördük ne oldu acaba? 
İ-Benim son zamanlarda zaten kulaklarım da çok iyi 
duymuyor şekerim.
F- Yaşlanmaya başladık ondan şekerim. CHP ku-
rultayı Türkiye’nin gündemini epey meşgul etti. 
Keşke meşgul ettiği kadar da iş çıkarsalar. Bir şeyler 
yapsalar…
İ- Bazen gazete okuyunca içim daralıyor. CHP’ye 
yönelik iki şey var ya hani hiç görmezden gelen bir 
yaklaşım ya da göklere çıkaran. Memleketin halini 
bilmesen görmesen, sözü duymasan diyeceksin ki 
hakikaten bir umut dalgası. Mesela adayların çıkıp 
orda konuşmalar yapması, bu memlekette o çeşitlili-
ği benim orda görmem önemli, hani kadınları da biz 
kurtaracağız, Kürtleri de, onu da biz çözeceğiz bunu 
da demek değil. Hakikaten somut ne yapılacağının 

Kadınların sorunlarının çözümü 
kadınlardan bekleniyor da, 
memleketin meselelerinin çözümü 
de kadınlardan bekleniyor. 
Üstelik her şeyin dışında tutmaya 
çalıştıkları kadınlardan. Şimdi 
oraya girdi beş altı kadın. CHP’nin 
iyileşmesi de onlardan beklenecek, 
memleketin düzeltilmesi de.
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söylenmesi. O zaman izleyeceğim ya da takip edebi-
leceğim bir şey olur ben de bunun peşinden giderim. 
Hani sen bunu söyledin. Bunu yaptın mı ettin mi 
diye. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır de-
seler yapılan da yok. Tam CHP’den bir milletvekili 
somut, çözüme yönelik umut verici bir laf ediyor, ki 
hemen ardından CHP açıklıyor “bu sözler CHP’yi 
bağlamaz”. Ee bu genel hallerini cinsiyet politikala-
rından ayrı mı düşüneceğiz? 
F- Olur mu öyle şey, cinsiyet politikalarını diğer-
lerinden ayıramazsın. Örneğin hiç bahsi geçmeyen 
bir mesele de cinsel yönelimi farklı olan yurttaşlar. 
Onlarla ilgili tek cümle konuşulmuyor. Herhalde 
CHP’de hiç eşcinsel yönelimi olan kimse yok.
İ- CHP’de Aylin Nazlıaka bununla ilgili açıklama-
larda bulundu. Ama mesela kurultayda çıt yok en 
azından çağır kurultaya, örgütleri çağır.
F- Ha sivil toplum örgütlerinden, onlardan kimse 
yoktu, değil mi?
İ- Davet edildiler mi sence? Doğru bir bilgi edine-
bileceğini bilsem… Demin sen bir şey söylüyordun. 
Çok önemli bir şeydi il teşkilatlarına bakarım. Bu 
dediğin çok önemli.
F- Yıllarca siyasetin çok yakınında ya da içinde ol-
duk. Yani parti meclisi en az iş yapılan yerdir. Asıl il 
ilçe örgütleridir. Mesela bir il başkanı bir ilçe başka-
nı bir il kadın kolları başkanı çok daha somut işler 
çıkarır. Asıl politika oradan çıkar. Parti meclisi çok 
yüzeysel görevlerin verildiği bir yer. Ve son yıllarda 
Türkiye’de parti meclisinden milletvekilliğine atla-
mak gibi bir gelenek oluştu. O da çok hatalı bir şey. 

Milletvekili yerelden olmalı. Bir il teşkilatı o yereli 
daha iyi bilir. Parti oradan aday göstermeli, halk onu 
seçmeli bana göre. İşleyiş ters ki bu kadar da talep 
oldu. O neydi öyle altı yüz, yedi yüz tane başvuru 
oldu. Başvuru çok fazla. Çok çok fazla ve görev aş-
kıyla da olduğuna asla inanmıyorum ama yaparsan 
parti meclisinde de bir sürü iş var. Bavulun hep ka-
pının arkasında olmalı. İlleri gidip gezmen gerekir. 
Hepsinin de öyle bir çalışma yaptığını sanmıyorum. 
Belirli bir kesim oturur yerinde…
İ- Bazıları da çok çalışır. Bir elin parmakları kadar az
F- O çalışanlar da ağırlıkla kadınlardır. Git dedik-
leri yerlere giderler. Onun için bu kadar talebin çok 
abartılı olduğunu düşünüyorum. Komik de geldi 
bana hele o yerlerin kağıtlarla dolu oluşu rengarenk 
kağıtlar havalarda uçuştu. Gördün di mi? 
İ-Ama dostum ya, siyaset yapma biçimi böyle olun-
ca zaten bu işleyişin de bu biçime uygun olması bek-
lenmez mi?
F- Uygun tabii. Onun için de bu kurultay umut ver-
medi bana. Hem söylemde köklü bir değişim yok 
hem tavır ve harekette. Ben bir geriye gidiş gibi de 
gördüm 
İ-. Öyle mi? Bak bu dediğin ilginç?
F- Yani parti meclisine bu kadar çok talebin politik 
olarak altı dolu değil. Eskiden il ilçe başkanlıklarına 
güreşirdi millet. Asıl mücadele orada verilirdi politik 
anlamda. Parti meclisine bu kadar izdihamın olma-
sını Türkiye politikası, siyaseti açısından bir geriye 
düşüş olarak görüyorum.
İ- Bu söylediğin önemli ama il başkanlıkları mese-
lesindeki güreşin bittiğini düşünmüyorum. Hala 
kadınlar madınlar yok oralarda. Bu önemli bir gös-
terge il yöneticiliğinin hala çok kıymetli olduğuna 
dair. Kaç il başkanı kadın var CHP’de? Bildiğim 
kadarıyla bir il başkanı kadın var. Bir bakmak la-
zım gerçi CHP’den cinsiyetlendirilmiş veri almak da 
mümkün değil. İsimlerden cinsiyetini çıkarabilirsen 
ancak. Yerel yönetimlerde de durumları kadın açı-
sından çok parlak değil.
F- Valla Allah sonumuzu hayretsin şekerim. Ana 
muhalefet partisini daha canlı, dinamik görmek iste-
riz. Türkiye’nin sorunlarına daha hakim, meseleleri 
çözmeye yatkın.
İ- Bu arada komik olan, kadınların sorunlarının çö-
zümü kadınlardan bekleniyor da, memleketin mese-
lelerinin çözümü de kadınlardan bekleniyor. Üstelik 
her şeyin dışında tutmaya çalıştıkları kadınlardan. 
Şimdi oraya girdi beş altı kadın. CHP’nin iyileşmesi 
de onlardan beklenecek, memleketin düzeltilmesi de. 
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F- Aa çok haksızlık olur. Yazık olur onlara
İ- Dinamikler de öyle işlemiyor zaten. Beklentiyi 
mümkün olduğu kadar asgaride tutmak lazım. As-
garide tutmaktan kastım, mevcut siyasetin, parti ya-
pılarının nasıl bir şey olduğunu iyi analiz etmek ge-
rekiyor, süreci takip etmek, görmek gerekiyor. Onu 
gördükten sonra nasıl bütün başarıyı kendi payına 
çıkarmak ne kadar yanlışsa, her türlü başarısızlığı 
da onların sırtına yüklemek aynı ölçüde yanlış olur. 
Bir şey söyleyeceğim, mesela kadınların orda olması 
ile ilgili olarak hep şey diyoruz ya; kendi çabalarıyla 
ve partide mevcut dinamiklere, güç ilişkilerine bağ-
lı olarak geliyorlar, hakikaten öyle. Yani bakan da 
milletvekili de oluyorlarsa partinin karar organına 
da geliyorlarsa. Tabii kadın hareketinin hiç küçüm-
senemeyecek şöyle güçlü ve dolaylı bir etkisi var. 
Kadınların temsili meselesini bu kadar dillendirip 
bunun üzerine bu kadar gitmeseler bu kadar gürültü 
koparmasalar bu adamların bu işi kendiliğinden ya-
pacakları yok. Dolayısıyla böyle bir etkisi var. Hangi 
kadının geldiği ile ilgili olarak kadın hareketinin çok 
etkili olduğunu düşünmüyorum. Belki son zaman-
larda işte bu sivil toplum, katılımcılık, dünyada da 
esen rüzgarlar çerçevesinde bakın işte biz sivil top-
lum alanından insanları getiriyoruz söylemi var. 
F- Partide adaylaşma deyince şunu da söylemeliyim. 
Tabii kadınların bir bölümü özellikle CHP’de de 
şöyle bir gelenek var. Soy isminden geliyor. O ka-
dınların kendi talebi de olmuyor bazen, gidip da-
vet ediyorlar gel sen falancanın kızısın, sen buraya 
yakışırsın. Yani öyle bir grup kadın da var ve onlar 
parti içinde diğer kadınlarla uzlaşmadaki en büyük 
sıkıntı. Sadece CHP için de geçerli değil. En soldaki 
parti bile yapıyor. Biri öldürülmüş bir siyasinin eşini 
getiriyor öbürü partinin ilk kurucularından birinin 
kızını getiriyor. Aynı kapıya çıkıyor sonuçta. Öyle 
gelen bir kadın grubu da var. Problemli bir durum.
İ-Tabii tüm bunlar erkek egemen mevcut siyasete 
eklemlenme biçiminin nasıl olduğunu ve bu siyasi 
yapılanma, siyaset yapma biçimi böyle devam ettik-
çe yapılabileceklerin de sınırının ne olduğunu göste-
riyor. CHP de bunu kıran bir tablo çizmedi ne yazık 
ki. Bazen bakıyorsun çeşitli çevrelerde güven oluş-
turmuş insanları partiye katıyor ama o insanların 
görüşlerinin parti politikasına yansımasına dair en 
ufak bir şey yok. Şimdi bunun hele de kadınlar için 
farklı olması o kadar kolay mı? Hem öyle bir kopuk-
luk var ki parti içerisinde. Mesela milletvekiliyle par-
ti yönetiminde yer alanın ilişkisinin gücü tartışılır. 
Yerelde çalışanla merkezde çalışanın ilişkisi, dışardan 

ışınlananla parti tabanından gelenin ilişkisi ne kadar 
güçlü ki? Ha ayrıca parti tabanından gelenlerin sayı-
sına baktığın zaman da durum vahim. 
F- Gittikçe azalıyorlar, bıkıyorlar. Çok fazla darbe yi-
yorlar. Kadınlar da darbe yiyince temelli gidebiliyorlar. 
İ- Bazen düşünüyorum da kadın hareketinin için-
deki kadınlar yıllarca hareketin içindeler. Ama par-
tideki kadınlar sürekli değişiyorlar. Bir gördüğünü 
bir daha göremiyorsun. Bu nedenle sivil kadın hare-
ketinin, feminist hareketin yaratacağı baskı, partili 
kadınlarla dayanışması ya da onları buna zorlaması 
bana çok önemli geliyor. Partideki kadınların bir şey 
yapabilmesi, orada güçlü bir biçimde durabilmesi de 
böyle mümkün olurmuş gibi geliyor. 
F- Ben de bazen düşünüyorum, Türkiye’de siyaset 
iyice kötü bir noktaya geldi. Bunun da iki nedeni 
var. Bir milletvekilliği çok çok özel bir konum. Mil-
letvekilleri çok maaş alıyorlar. Çok ayrıcalıkları var. 
Ömür boyu ailesinin bile faydalanacağı imkanları 
var. Bunları çok bilmiyoruz ama sağlıktan tut ko-
naklamaya kadar… Bu ülkede emekli sürünecek ka-
dar para alırken bu kadar zor yaşam koşulları varken 
milletvekilleri aşırı bir maddi ve sosyal güvence için-
deler. Bu milletvekilliğini çok cazip hale getiriyor. 
Bir de çok medyatikler. Dizi film oyuncuları gibi.  
Bazen yolda politikacıları görüyorum bu dizi film 
oyuncusu muydu diye karıştırıyorum? 
İ- Çok doğru ya... Tabii popüler olmasından tümüy-
le onu suçlayamazsın ama şundan ötürü suçlarsın; 
kendilerine gösterilen ilgiyi, taşınan yeri o kadar ger-
çek sanıyorlar ki ondan sonra sana teba, köle mua-
melesi yapıyor ve esası unutuyorlar.
F- Ve sorunların çözümü için kendilerini vermiyorlar. 
Bu ülkede çok ciddi haksızlıklar var. Sokak ortasında 
herkese gaz sıkıyorlar en basitinden. Kendileri bile gaz 
yiyorlar. Hepsi dizi film kıvamında meşhur oldular. 
Bunlar da insan egosunu güçlendiren şeyler, gıdıkla-
yan şeyler. Hayrolsun sonumuz bakalım şekerim
İ- Buradan şey bir şey çıkmaz ama siyasetin geldiği 
nokta konusunda sana katılıyorum. Siyaset en önem-
li sorun çözme aracı derler hakikaten çok önemli bir 
şey. Fakat bugünkü siyasetin kimseye hayrı yok. Bu 
kadar perde arkası oyunların döndüğü bir yer. Arka-
da neler oluyor, hangi pazarlıklar dönüyor, hangi he-
saplarla neler yapılıyor? Şeffaflık hak getire… Yoksa 
AKP iktidarı bu kadar pervasız olabilir miydi? 
F- Aslan sosyal demokratların gerçekten aslanlaş-
ması gerekiyor. Türkiye’nin ana muhalefet partisine 
başarılar dileyelim 
İ- Rastgele!
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TARIMI KADINLAR 
YAPIYOR, 
KASKETLİ AMCALAR 
DEĞİL:
Olcay Bingöl’le Söyleşi

Sema Aslan 

Olcay Bingöl, 1980’lerin sonu, 
‘90’ların başına tarihlenen 
Ankara’daki üniversite 
öğrenciliği döneminde tarım 
politikalarına ilgi duymaya 
başlamış, üniversiteden 
hemen sonra gittiği 
İngiltere’de bambaşka bir 
dünyayla tanışmış. Tohum İzi 
Derneği’nin kurucu üyeleri 
arasında olan Olcay Bingöl 
ile bu bambaşka dünyayı 
konuştuk. 
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Tohum İzi Derneği’nin kurucu üyelerindensin 
ancak Tohum İzi Derneği’ne giden süreçte gıda-
ya dair pek çok farklı deneyim ve bilgi taşıdığını 
tahmin ediyorum. Biraz anlatır mısın?
‘90’lı yılların başında bir yıl İngiltere’de kaldım ve 
çok ilginç insanlarla, yeni bir yaşam şekliyle tanış-
tım. Farklı diyet biçimlerinden söz ediyorum. Me-
sela ben et yiyordum İngiltere’ye gittiğimde fakat 
orada insanların neden et yemediğini, gıda üzerin-
den nasıl bir politika geliştirdiklerini vb. öğrendim 
ve hayvanların yetiştirilme politikasıyla, buna bağ-
lı olarak endüstriyel bitki üretimine dair okumalar 
yaptım. Türkiye’ye döndüğümde bütünüyle politik 
bir tavır olarak, vejetaryen olmuştum. 

Endüstriyel hayvancılık, endüstriyel bitki üretimi 
ne demek? 
Küçük çiftçilerin kendilerine yeten miktarda üre-
tim yapmasına, bitki ve hayvan yetiştiriciliğinin bir 
arada, bir sistem olarak kurgulanmasına tarım di-
yoruz biz. Bir çiftçi dışarıya bağlı kalmadan hayva-
nını yetiştirir, onun gübresiyle bitkisini, bitkisinin 
atığıyla da hayvanını besler. Bu sistem kendi içinde, 
kendine yeten bir ekolojik denge yaratır. Sistemi 
bozarsanız hem ekolojik dengeye hem de ekonomik 
olarak çiftçiye zarar verir, çiftçiyi dışarıya bağımlı 
hale getirirsiniz. 

Endüstriyel hayvancılık da sadece et üretimi için 
hayvanların bir arada ve çok miktarlarda bulundu-
ğu sistemlerdir. Bunlar neredeyse yüzde yüz dışa ba-
ğımlıdır. Yemini dışarıdan almak zorundadır çünkü 
o kadar çok sayıda hayvanı meralara salamazlar, öyle 
meralar yoktur. Bu durumda çeşitli tohum şirketleri 
tarafından üretilen yemleri almak gerekir. Hayvan-
ları çok hızlı büyüten, sütlerini artıran, bir an ev-

vel büyüyüp kesime gitmelerini sağlayan, bu hızlı 
döngüyü destekleyen bir sistem, özetle endüstriyel 
tarım. Hayvanlar kapalı alanlarda bir arada yaşa-
dıkları için hastalıklara çok hızlı bir şekilde maruz 
kalıyorlar, dolayısıyla antibiyotik ve başka ilaç tak-
viyeleri de söz konusu oluyor. Antibiyotik olmadan 
endüstriyel hayvancılık yapılamaz! Tabii, bir can-
lının yaşam hakkına saygı, hayvanların mutluluğu 
gibi konular endüstriyel hayvancılığın gündeminde 
hiç olmayan şeyler.  

Köylüler de artık kendilerine yetmiyorlar değil mi? 
Tüm neoliberal politikalarla birlikte küçük çiftçilik 
yok olmaya başladı. Rekabet edemez çünkü. Bir de 
tabii neoliberal sistemin “endüstriyel olan sağlıklı-
dır,” propagandası var. Aileler, bu bombardıman 
altında köylüden “ne olduğunu bilmediği” sütü al-
maktansa UHT süt almayı tercih ediyor. Dolayısıy-
la üretici ile tüketici arasındaki ilişki de kayboldu. 
Bitkisel üretim de aynı kaderi paylaştı. Kendine ye-
ten, kendi tohumunu bitkiden alan, saklayan ve bir 
sonraki yıl yeniden eken, kendi yöresine ait olan bit-
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kiyi yetiştiren çiftçinin ve çiftliklerin yerine, büyük 
miktarlarda, mono kültür dediğimiz tek ürün ekilen 
alanlar çoğaldı. Yani, tek bir alana karnabahar eker-
seniz hem büyük bir ekolojik dengesizlik yaratırsınız 
hem de küçük çiftçinin asla ulaşamayacağı fiyatlarda 
ürününüzü toptan satarak ekonomik bir yıkıma yol 
açarsınız. 

Türkiye’nin ilk ekolojik yaşam alanlarından biri 
olan Hocamköy Girişimi geliyor sonrasında, de-
ğil mi? 
Evet. ODTÜ’lü bir grup tarafından örgütlenen Ho-
camköy Girişimi gerçekten de Türkiye’nin ilklerin-
dendi. İstanbul’da Buğday, Ankara’da Harman vardı. 
Hocamköy, Kırıkkale’ye yakın bir noktada ekolojik 
yaşam nedir, kendi enerjimizi üretebilir miyiz gibi 
soruları soran insanların bir arada olduğu bir yer-
di. Hocamköy Girişimi’nden hemen sonra Harman 
Ekolojik Yaşam Derneği kuruldu. Dernek, Hocam-
köy Girişimi’nin çalışmalarını destekledi, ürünlerini 
Harman isimli dükkânda sattı, çocuklar için kamp-
lar düzenledi vs.

Bu girişimler ve başka bir gıdanın peşinde olan 
insanlar özellikle o dönemde “marjinal” kabul 
ediliyordu. 
Evet. Birtakım gençler, marjinal işler yapıyor işte, 
deniyordu. Ama bir taraftan da Harman Ekolojik 
Yaşam Derneği’nin ayakları çok sağlam basıyordu 
yere. Çok ciddi eğitimler veriliyordu mesela. 

Harman’la aynı dönemde yürüyen başka bir şey-
den söz edeceğim. O dönem, Uçan Süpürge’de ça-
lışıyordum ve Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma 
Grubu’nun üyesiydim aynı zamanda. Kadınların ev 
içlerinde parça başına çalıştıkları ve neredeyse bü-
tünüyle sanayi için üretilen işlerden söz ediyorum. 
Giysilerin kenarındaki işlemeden makine parçala-
rına değin, çok büyük, kayıt dışı bir sektörden söz 
ediyorum. Çalışma grubumuz, kadınlara baskın 
olarak bir örgütlenmeyi amaçlıyordu; Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde çalışıyordu. Bu süreçte yavaş ya-
vaş fark ettim ki, çok fazla kent odaklı bakıyorum 
dünyaya. Kadınların kentlerdeki görünmez iş gücü, 
köylerde de var. Sebze kurutmadan salça yapmaya, 
gıdayla ilgili aklınıza gelecek her şey kırda kadınlar 
tarafından yapılıyor. Gıda politikalarıyla zaten ilgi-
liyken, kırdaki kadınların görünmez emeğini fark et-
memle birlikte çalışmalarımı kırsal alana kaydırdım. 

Bununla birlikte de KEÇİ kuruldu sanırım. 
Evet. Yedi sendikadan oluşan Çiftçi Sendikaları 
Konfederasyonu’na destek olmak amacıyla kurul-
du KEÇİ (Kentlilerin Çiftçilerle Dayanışma İnisi-
yatifi). Bir grup insan bir araya gelerek Türkiye’de 
küçük çiftçilere ihtiyaçları olan lojistik desteği vere-
ceğimizi söyledik, uzun süre destek olduk, hâlâ olu-
yoruz. KEÇİ çalışmalarını sürdürürken, Tohum İzi 
Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdik. 

Bu dernek ne yapıyor?
Türkiye’de tarım politikaları, ekolojik hareket, kü-
çük çiftçi hareketleri, tarımda kadının rolüyle ilgili 
çalışmalar sürdürüyoruz. Köylü Bilgeliği diye adlan-
dırdığımız ve köylülerin geleneksel bilgilerini kayıt 
altına alan bir faaliyetimiz var. Küçük çiftçilerle 
birlikte yaptığımız eğitimlerde kullanılan bir kayıtlı 
malzemeden ve bir dizi araştırmadan söz ediyorum 
aslında. 

Nedir köylü bilgeliği?
Önce şundan söz etmek lazım: Organik tarım deni-
yor ya, biz organik tarım demiyoruz. Çünkü etkileri 

“Tohum İzi Derneği, Çiftçi 
Sendikaları Konfederasyonu 
ve Boğaziçi Üniversitesi 
Tüketim Kooperatifi,  Ekim 
2012’de düzenleyecekleri bir 
konferansla Latin Amerika 
ve kimi Avrupa ülkelerinde 
yaygınlaşan ‘Katılımcı 
Sertifikasyon’ uygulamasına 
geçmeyi planlıyor. Katılımcı 
sertifikasyon, standart üretim 
kurallarının yanı sıra standart 
sosyal kuralları da prensip 
edinen, yerel örgütlenmelere 
yaslanan ve tüketiciyi de üretim 
sürecine doğrudan dâhil etmeyi 
hedefleyen bir uygulama.”
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ve bize çağrıştırdıkları aslında cepheden karşı oldu-
ğumuz şeyler. Organik tarımı kötülemiyoruz, fakat 
desteklemiyoruz da. Organik tarım, 1970’li yıllarda 
“marjinal”di, doğrusu nefis bir hareketti fakat bu-
gün artık şirketleşmiş bir tarım. Bir elin parmakları 
kadar şirketin kontrolündeki tarımdan söz ediyoruz 
artık organik tarım deyince. Organik tarım sertifika-
ları çok yüksek fiyatlara veriliyor; küçük çiftçinin bu 
sertifikaları alma şansı asla yok. Organik tarımı ya 
tarım şirketleri ya da büyük toprakları olan varlıklı 
çiftçiler yapıyor. Bu durumda niye organik tarımı 
destekleyelim? Türkiye, dünyadaki en büyük sözleş-
meli organik tarım yapılan ülkeleri arasında. Mesela 
Rapunzel, Ege bölgesinde yüzlerce hektarlık tarım 
arazisi üzerinde organik tarım yapıyor. Kimin topra-
ğı üzerinde yapıyor, köylülerin toprakları üzerinde. 
Köylüler, çiftçiler kendi topraklarının bekçisi, işçisi 
oluyor. Çiftçilikle ne ilgileri ne de bilgileri kalıyor. 

Biz bu sistemi dışarıda bırakmaya çalışırken bir 
alternatif getirmemiz gerekiyor. Endüstriyel tarım 
yapamayacağımıza göre, ne yapacağız? Doğayla ba-
rışık yöntemlerle ama verimimizin de düşmeyeceği 
bir yöntem gerekiyor. Geleneksel olarak aktarılmış 
bir bilgiye sahip olduğumuzu o zaman tekrar hatır-
ladık. Biz buna bilge köylü tarımı diyoruz. Tarım, 
bilgelik isteyen bir iş gerçekten de. Bilgelik de çok 
fazlaca kadınlara atfediliyor Anadolu’da. Tarımı da 
kadın yapıyor zaten. En iyi tohumu hangi meyve-
den alacağını kadın bilir, tohumu nasıl saklayaca-
ğını ve nasıl ekeceğini kadın bilir. Tarım da aslında 
tohum demektir. Geri kalan iş, hamaliye; onları da 
erkekler yapar.

Bilge köylü tarımı, kadının emeğini görünür kı-
lıyor yani.  
Çiftçi deyince aklımıza kasketli amcalar geliyor akla 
oysa onlar sadece kadınların öngördüklerini yapıyor. 
Bilge köylü tarımı çalışmasına geçen yıl, Kars’ta baş-
ladık. Toplam on köyde hayvancılık, bitki ve bunun 
mutfağa yansıması üzerine bilgiler derledik, kayıt-
lar yaptık. Bir sonraki aşamada bölge değiştireceğiz 
ve yeni bir çalışmaya başlayacağız. Teknolojiyle çok 
fazla karşılaşmamış yerlerde hâlâ bilgi var. O bilgileri 
alıp Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu’nun eğitim-
lerine entegre etmek istiyoruz.

Bu bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor musunuz? 
Sadece çiftçilerle paylaşıyoruz. Mesela Kars bölge-
sinde yetişen medikal otlar var. Kadınlar bu otları 

tanıyorlar, hangisiyle nasıl ilaç yapılacağını biliyor-
lar. Bazı ilaç şirketleri bölgeye gelip bu bilgileri alıp, 
patentlerini yapıştırıp gidiyorlar! Biz bu bilgileri 
doğrudan eğitimlerde çiftçilere vermeyi tercih edi-
yoruz bu nedenle. 

Tohum İzi Derneği’nin bizi, geniş kitleleri doğ-
rudan ilgilendiren çalışmaları var mı peki? 
Çok önemsediğimiz, katılımcı sertifikasyon dedi-
ğimiz bir çalışmamız var. 1970’lerde organik ha-
reketin yaptığı şeye bir sosyal boyut kattık. Asla 
ticarileşmeme sözü var. Brezilya başta olmak üzere 
Latin Amerika’da yaygın olarak; Avrupa’da da İtal-
ya, Fransa ve İspanya’da sürdürülen bir çalışma bu. 
Katılımcı sertifikasyon, teknik olarak üretimin nasıl 
yapılacağının belirlenmesini sağlıyor: Ekolojik üre-
tim standartları. Bir de sosyal standartlar var. Mesela 
üretimde yer alan kadının yeriyle ilgili çok net stan-
dartlar var. Brezilya’da söz gelimi, kadın işçiliğinin 
bir değeri var, o gerçekleşmiyorsa, belgeyi de alamı-
yorsunuz zaten. Yanı sıra sürekli eğitim ve şeffaflık 
prensipleri var. 

Katılımcı sertifikasyon nasıl yaygınlaşacak?
Topum İzi Derneği, Çifti Sendikaları Konfederas-
yonu ve Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi 
birlikte hareket ederek, önümüzdeki süreçte üretici-
lerle tüketicileri Katılımcı Sertifikasyon çatısı altın-
da buluşturmayı amaçlıyor. Tohum İzi Derneği’nin 
de desteklediği BÜ Tüketim Kooperatifi, yaklaşık 
iki yıl önce kurulduğunda ancak sendikalı ya da 
kooperatif üyesi üreticiden ürün almayı benimsedi; 
tüketicinin de örgütlü olmasını teşvik etmeyi hedef-
leri arasına aldı. Yani katılımcı sertifikasyon sadece 
üreticiyi bağlayan tek taraflı bir şey değil; tüketici-
nin de üretim sürecinin bir parçası olduğu fikrini 
benimsiyor. Merkezi bir sistem değil, lokalleri önce-
leyen bir sistem. 

Herkes kendi kooperatifini ya da alışveriş grubunu 
kurabilir, üreticisiyle birebir iletişime geçerek ürü-
nünü talep edebilir hatta mahallesinde dükkânlar 
açabilir.  Hallere, aracılara bağımlı kalmayı red-
dederek, doğrudan üreticiyle iletişime geçerek bir 
direniş hattı oluşturmak mümkün. Yakın arkadaş-
larınızla bir alışveriş grubu kurabilir, aranızdan yu-
murta, salça, zeytinyağı, bakliyat vs. sorumlunuzu 
seçebilir, üreticinizi bulabilirsiniz pekâlâ. Bu grup-
lar ne kadar çoğalırsa, doğrudan pazar oluşturma 
şansımız o kadar artar. 
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Slow Food Hareketi’nin 
İstanbul’daki örgütlenmelerinden 
Fikir Sahibi Damaklar, 
özellikle Lüfer Koruma Timi 
ile adından söz ettirdi. Fikir 
Sahibi Damaklar’ın kurucu üyesi 
Defne Koryürek ile GDO’yu, 
İstanbul’un balığını ve son 
kalmış tarım arazilerinden birine 
sahip olan Işıklar Köyü’nün 
direnişini konuştuk. 

KADINLAR 
DAYANIŞARAK 
GIDAMIZI 
KORUYABİLİR:
Defne Koryürek’le 
söyleşi

Sema Aslan 

Sizin özellikle evlerde ekşi ekmek yapmayı teş-
vik ettiğinizi, web ortamında, televizyonda ya 
da bulabildiğiniz herhangi bir medyada ekmek 
yapımını anlattığınızı biliyoruz. Ve her seferin-
de kuşaklar öncesine ait olan bir pratiğe vurgu 
yapıyorsunuz. Unutulmuş bir bilgiyi çağırıyor-
sunuz galiba?
Biz, anaokullarından tutun, kurumsal yaşamdaki 
erkeklere kadar maya tutmayı, ekşi ekmek yapmayı 
öğrettik, öğretiyoruz. Etiketin içini bu yolla daha 
iyi okuyabilmenin mümkün olduğunu gördük çün-
kü. Fakat bence başka bir mesele daha var; yavaş-
lıkla, hızla ilgili bir mesele. Biz kadınlar erkekleştik 
aslında. Erkeklerin yavaşlığa tahammülü yok oysa 
kadın yavaşlığın ya da aslında doğanın kendi rit-
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minin sahibi. İstediğiniz kadar debelenin, ağırlığını 
taşıyamaz olun, çocuk zamanından önce çıkmıyor 
anne karnından dışarı, zamanından önce yürümü-
yor, zamanından önce konuşmuyor vs. Kadın bu 
yavaşlığın eşlikçisiyken maalesef hızlanarak, bir 
anlamda erkekleşerek doğanın bilgisinin fevkalade 
gerisine düştü. Evde oturalım anlamında söylemi-
yorum ama kadın, evde oturmama kararını aldığı 
anda aslında doğanın ritmini de unutmuş oldu. Si-
yah ve beyaz değil hiçbir şey; erkeksileşmeden de 
dışarı çıkılabilir ya da evde olan kadınla dışarıda 
olan kadın bir araya gelebilir, bir kadın komünü ku-
rulabilir, yardımlaşılabilir…  

Bütün türler içinde menopoza girdikten sonra ya-
şamaya devam eden tek canlı, kadın aslında. Diğer 
bütün memeliler, ölene kadar regl olmaya devam 
ediyor. Bunun bir sebebi olmalı. Kadının, doğur-
ganlığını yitirdikten sonra da hâlâ bakacağı, koru-
yacağı bir doğal düzen var aslında. Toprağa, tohu-
ma, yaşama bakmak; yaşama sahip çıkabilmek için 
gerekli olan dili üretmek, insanlar arasındaki doğal 
örgünün devamını sağlamak kadının sahip olduğu 
bilgilerle mümkün. Ve kadının doğurganlığını yi-
tirdikten sonra hemen ölüvermemesinin bir sebebi 
daha var aslında: Bilgilerini aktaracağı ve işbirliği 
kuracağı başka kadınların varlığı. 

Bununla birlikte kadının bireyselleşmesinin bu iş-
birliğine ket vurduğunu düşünüyorsunuz sanırım?
Bireysel olma arzumuz, bizi annemizden, teyzemiz-
den, halamızdan, çevremizdeki kadınlardan kopart-
tı. Her bir kadının evinde bulaşık makinesi, buz-
dolabı var ama her bir kadının evinde böceklenen 
bulgur, nohut, un vs. var çünkü üç - dört kişilik bir 
aile için, üstelik de hızlı yaşayan bireylerden kuru-
lu bir aile için her akşam kocaman sofralar kurul-
muyor. Artık aynı evin içinde kalabalıklar halinde 
yaşanmadığı için kadınların sahip olduğu bilgi de 
kadınlar arasında dolaşıma giremiyor. Benim anne-
annem subay eşiydi ve çalışan bir kadındı. Eşinin 
işinden sebep, Anadolu’nun değişik yerlerinde evler 
kurmak zorunda kalmıştı. Ama bu harekete rağ-
men, mesela el işini de çok geliştirmiş bir kadındı. 
Yaptığı muhteşem dantelleri hatırlarım. Bir de tabii 
diyelim dantel yaparken ip düğüm olmuşsa, o dü-
ğümü çözmek size düşerdi. Parmaklarınızla tek tek 
düğüm açardınız. Bu bir yavaşlık ve paylaşım bence. 
Yan yana otururken bir hikâye paylaşırdınız aslında. 
Kadınlar, tüm bu yalnızlaşmanın sonunda, özellikle 

mutfakta ve çocuk yetiştirirken ciddi bir sıkışma ya-
şıyor bugün. Bence hem dışarıda olup hem de kadın 
ağımıza sahip çıkabilmeliyiz. 

Siz ne öneriyorsunuz?
Kadınların yetenekleri fevkalade. Hıza da gelebili-
yorlar, yavaşlığa da. Dolayısıyla elbette evde kalma-
malılar. Bir tarafı seçmek durumunda değil bence 
kadınlar fakat hem dışarıda hem de evde var ola-
bilmek için büyük ihtimalle kadın gruplarına, ka-
dın akrabalarına, kadın dayanışmasına muhtaçlar. 
Tek başına hem sokakta çalışmak hem de gıdanıza 
sahip çıkabilmek, kabil değil. Ama kuzeniniz, ye-
ğeniniz, anneniz, halanız –hadi bırakın aile bağını 
kaybettiniz, kadın arkadaşlarınızla işbirliği yapmak 
çok zor olmak zorunda değil. Bir hafta sonu pazar 
alışverişinizi sizin için kadın arkadaşınız yapabilir, 
siz de karşılığında mesela ona, o haftanın ekmeğini 
çıkarabilirsiniz, gibi. Kadın yavaşlamadığı zaman, 
hikâyelerini anlatamıyor, kelimelerini kaybediyor. 
En vahimi bu, bence. 
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Fikir Sahibi Damaklar, bir karma örgüt değil 
mi?
Pek sayılmaz. Hatta ciddi anlamda bir kadın ör-
gütlenmesi. Slow Food bir kadın hareketi değil 
kuşkusuz. Slow Food, yerelde bir hareket; biz de 
Slow Food’un İstanbul’daki örgütlenmelerinden bir 
tanesiyiz. Fikir Sahibi Damaklar, yüzde 89 kadın 
üyesi olan bir örgütlenme; aktivistlerimizin tamamı 
zaten kadın. 

Peki, biraz Fikir Sahibi Damaklar’ın eylemlerin-
den söz edebilir misiniz? 
“İstanbul lüfere hasret kalmasın” cümlesiyle yürüt-
tüğümüz kampanya, İstanbullu olmak üzerinden, 
İstanbul coğrafyasını anlamak, bilmek, ona sahip 
çıkmak fikri üzerinden geliştirdiğimiz bir kampan-
yaydı. İstanbul’un coğrafyasıyla bizi nasıl beslediğini 
bilirsek, o coğrafyanın zarar görmesi halinde nasıl 
bir muhtaç konuma düşeceğimizi, nasıl bir özlem 
yaşayacağımız da anlayabiliriz çünkü. Talih mi talih-
sizlik mi emin değilim fakat kampanyamız tam da 
Greenpeace’in çok sert, çok erkeksi olan  “Seninki 
kaç santim?” kampanyasıyla eşzamanlı olarak yürü-
dü. Bu kampanyalar çinekopa yaradı tabii.

İstanbul’un son verimli arazilerinden biri üzerine 
kurulu olan Işıklar Köyü’yle ortak bir çalışmanız 
da var sanırım. 
Işıklar Köyü’ndeki mandalar üzerinden İstanbul 
manda sütü ve kaymağı, Pangaltı kaymağı derken 
biz aslında İstanbul coğrafyasına geri dönüyoruz. 
İstanbul’un lodosunu, erguvanlarını biliyorsanız 
mesela, mevsimlerin akışını rüzgârından, çiçeğin-
den, kuşundan izliyorsanız, o zaman çinekopa da 
dokunamıyorsunuz sahiden. Burnumuzun dibinde 
kalmış yedi sekiz köyden biri olan Işıklar Köyü’nde-
ki mandaların tek su kaynağı olan göletin ÇED sü-
recinde olması size fena dokunuyor. Oranın bir kum 
ocağına dönüşmesini istemiyoruz tabii.

Işıklar Köyü, İstanbul’da manda yetiştiriciliğinin en 
yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri. Köylü, hay-
vanlarının su ihtiyacını karşıladığı göletin yanına bir 
kum ocağının yapılacağını ÇED süreci bilgilendir-
me toplantısıyla öğrenmiş. Göletin yok olması de-
mek Işıklar Köyü’nde mandacılığın bitmesi demek. 
Biz hem bu süreci takip ediyoruz hem de mesela 
Bayramiç ile Işıklar Köyü arasında tohum takası ya-
pıyor, köyün tarım arazisinin kıymetli tohumlarını 
diri tutmaya çalışıyoruz. 
 

Organik tarıma bakışı nasıl Fikir Sahibi Damaklar’ın? 
Organik tarım bir sertifika, o kadar. Meçhuller ara-
sından seçim yapmanıza yardım edecek parametre-
lere sahip. Toprakta kullanabileceğiniz tohumun, 
gübrenin ne olduğu, üzerine kullanacağınız ilacın 
limitleri belli. Dolayısıyla organik gıda aldığınızda 
belli bir kefalet sistemi içinde onun iyiliğinin ölçü-
süne sahipsiniz ama o kadar. Sonuçta size 50 hek-
tarda organik olarak da domates üretebilirsiniz kon-
vansiyonel olarak da fakat sonuçta 50 hektara sadece 
domates ekmiş oluyorsunuz! Bu, doğalın dengesiyle 
alakalı bir şey değildir. 

Tarım Bakanı’nın “Ben de GDO’ya karşıyım ve 
evimde olabildiğince doğayla barışık gıdalar tü-
ketmeye çalışıyorum” demesini nasıl değerlendi-
riyorsunuz? 
Çok tuhaf geliyor bu biliyorum çünkü bugün bak-
tığınız zaman GDO’ların legalize olduğu dönemin 
de Tarım Bakanı ama biz Fikir Sahibi Damaklar 
olarak hiçbir şeyin pat diye gerçekleşmediğini dü-
şünüyoruz. Tarım Bakanı’nın bugün uyguladığı 
politikalar, esasında geçmiş 60 yıllık tarım politi-
kasının bir devamı. Bu hükümetin “GDO’ya Ha-
yır” deme şansı yok; kendilerinden önce Dünya 
Ticaret Örgütü ile imzalanmış anlaşmalar var bir 
kere. 1962’de İnönü başbakanken ilk Coca Cola 
plantasyonu kuruldu İstanbul’da. Coca Cola’nın 
bir üretim yapmasına izin verdiğiniz bir dünyada 
mesela Cola Turca’ya mısır şurubu kullanamazsın 
diyemezsiniz; bunun yerli versiyonu da çıkacak, 
pazardan pay sahibi olmak da isteyecek. Bunca za-
mandır Coca Cola’yı kim içti? GDO’ya karşı olan 
bizler. Bu ekonomiyi biz yarattık. Biz bu ekonomiyi 
desteklerken Tarım Bakanı’na GDO’yu yasakla di-
yemeyiz. Bakanın başka türlüsünü yapabilmesi için 
önce bizim değişmemiz gerekiyor. 

GDO, 2009’dan bu yana bizim için mesele. “Ye-
miyorsak sebebi var” başlıklı bir kampanyamız ve 
GDO orucumuz var.  Biz, özellikle antik tohum-
larımıza destek vererek GDO’ya karşı duruşumuzu 
sürdüreceğiz; eylemlerimizin çok ciddi bir cephesini 
bu tohumlara destek vermek oluşturuyor. Buğday 
çok önemli işte bu noktada çünkü GDO buğdaya 
girmeye çalışıyor. Oysa bizim binlerce yıllık buğda-
yımız var. 

Web adresi: fikirsahibidamaklar.org
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Babamın kuzenlerime okumayıp, “düzgün” bir 
meslek sahibi olmadıkları için çok kızdığını ha-
tırlıyorum. Sanırım ortaokuldaydım. O sıralarda 
Fatsa’dan Japonya’ya çalışmak için giden insanları 
duyuyorduk çevremizde. Bana o kadar uzak gel-
mişti ki Japonya! Aklım almamıştı insanların oraya 
gitmek istemelerini. Sonrasında kuzenlerimden bir 
tanesi de Japonya’ya gitmeye karar verdi, zaten oku-
mamıştı, doğru düzgün bir işi de yoktu, o yüzden 
neden olmasın diye düşünüldü aile meclisinde ve 
işçi olarak Japonya’ya uğurlandı. Aradan yıllar geç-
ti, ben üniversiteye başladım ve kuzenim evlenmek 
için Japon bir kadın ile Fatsa’ya geldi. Hepimiz için 
değişik bir durumdu. Bir yandan bağırarak konuş-
tuklarında kendilerini anlaşılabilir kılacağını zan-
neden halamlar, diğer tarafta bizimle İngilizce ko-
nuşabildiği için sevinen Japon gelinimiz. Herkesin 
kafası baya karışmıştı nasıl davranacağı konusunda. 
Yıllar içerisinde ise alıştık, bu durum hepimiz için 
normal bir hale geldi; insanlar Fatsa’dan Japonya’ya 
çalışmaya gidebilir, evlenip orada aile kurabilirdi ar-
tık bizlere göre. 

Fatsalılar olarak biz alışmış olsak da, çevremdeki bir-
çok insanın bu durumu bilmediğini zaman içersin-
de fark ettim. Fatsa yine yapmıştı yapacağını; yine 
kendini farklı bir yere koymayı başarmıştı. Bu sefer 
de göçmenleri ile kendisine Türkiye göç haritası içe-
risinde çok farklı bir yer seçmişti. Bu farklılık zaman 
geçtikçe daha da ilgimi çekmeye başladı: “Neden 
Japonya’yı seçmişlerdi gitmek için, orada ne iş ya-
pıyorlardı, nasıl yaşıyorlardı, diğer yerlerde yaşayan 
Türkiyeli göçmenlere göre hayatları nasıl farklılık 
gösteriyordu, peki ya burada kalan ailelerine ne olu-
yordu?” gibi bir sürü soru kafamda dönerken, bir 
anda geride kalanların, özellikle de geride kalan eş-
lerin, beni daha da düşündürdüğünü fark ettim ve 
kendimi kocası Japonya’ya göç etmiş kadınlarla ça-
lışırken buldum. 

Fatsa’da eşleri gittikten sonra uzun yıllar tek başına 
mücadele veren çok fazla kadın var. Çoğu erkeğin 
Japonya’da yasal olmayan bir şekilde ikamet etme-
sinden dolayı, yıllar içerisinde ne erkekler Fatsa’ya 
gelebiliyor, ne de kadınlar oraya gidebiliyor. Örne-
ğin Lemani bu kadınlardan sadece biri. Eşi 8 yıldır 
Japonya’da ve 8 yıldır ne eşi bir kez olsun Fatsa’ya 
gelebilmiş ne de Leman eşinin yanına gidebilmiş. 8 
yıldır, Leman’ın deyişiyle ailesine daha iyi bir hayat 
verebilmek uğruna gurbet elde: 

“Fatsa’da eşleri gittikten 
sonra uzun yıllar tek 
başına mücadele veren 
çok fazla kadın var. Çoğu 
erkeğin Japonya’da yasal 
olmayan bir şekilde ikamet 
etmesinden dolayı, yıllar 
içerisinde ne erkekler 
Fatsa’ya gelebiliyor, ne de 
kadınlar oraya gidebiliyor.”

BİR GÖÇ 
HİKÂYESİNİN 
ARDINDAKİ 
KADINLAR

Esra Demirkol
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“Toplumsal baskı 
nedeniyle yaşadıkları 
sıkıntılar kadınların 
hayatlarını daha da 
zorlaştırmakla kalmıyor, 
bir yandan da onları, 
aslında olmadıkları 
bir statüyü, “dulluğu”, 
kabullenmek zorunda 
bırakıyor.”

Kocam gitti, çünkü 8 sene önce evimde boya ya-
pan boyacıdan şans eseri öğrendim ki meğersem 
biz batmışız da benim haberim yok. Öğrendikten 
sonra bu durumu eşimle konuştum ve her şey or-
taya çıktı zaten. Bunun üzerine benim kocam da 
Japonya’ya gitmeye karar verdi.

“Biz kocayı unuttuk zaten, 
o kadar yük bindi ki sırtımıza!”
Fatsa’da büyümüş biri olarak kadına aile içinde bi-
çilen rolün bu topraklarda yaşayan diğer kadınlara 
biçilen geleneksel rollerden hiç de farklı bir yerde 
durmadığını biliyorum. Diğer bir deyişle, Fatsa’da 
evlendiyseniz ve herhangi bir mesleğiniz yoksa, evin 
tüm işlerinden siz sorumluyken, “dışarıdan” koca 
sorumludur. Fakat bu durum geride kalan kadınlar 
için göç ile beraber değişmeye başlıyor. Görüşmeler 
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sırasında hemen hepsi “erkek işi” sözünü kullandı ve 
bununla ne kastettiklerini açmalarını istediğimde he-
men hemen aynı cevapları aldım: faturalar ve banka 
işleri ile uğraşmak, evin her türlü tadilat işi ile uğraş-
mak, çocukların okullarıyla ilgilenmek ve varsa fın-
dık bahçelerinin bakımı ve hasatını üstlenmek. “Er-
kek işlerinin” kendilerine kalmasından hem memnun 
hem de yorgundular. Seher şunları diyordu:

O gitmeden önce ben ne çalıştım ne de başka bir 
şey yaptım. Sadece ev hanımıydım. O gitmeden 
önce ne bir fatura yatırmayı bilirdim ne de bir 
kira ödemeyi. O gittikten sonra her şeyi öğren-
dim. Şimdi erkek gibiyim. Her şeyi yaparım, ede-
rim. Hem anne oldum hem de baba oldum hiçbir 
şey bilmezken.

Leman ise şöyle anlattı:

Eşim gittikten sonra bütün yük benim üstüme 
binmeye başladı. Hayatım boyunca hiç elektrik, 
su faturası yatırmamıştım. Bağ-Kur ile uğraşma-
mıştım. Hepsiyle ben uğraşmaya başladım. Bü-
tün bunlarla ilgilenmeyi ilk o zaman öğrendim. 
Benim için de çok zor oldu, çok uğraştım, çok 
yoruldum yıllarca.

Fakat bu kadar işi tek başına sırtlanırken, kadın ol-
duğun için toplumun baskısı eksik kalır mı hiç! Evin 
dışına daha fazla çıktığı anda hemen “çevre baskısı” 
gösterir kendini. Fatsa örneğinde, bu baskı kadın-
ların gerçek olmayan bir rolü üstlenmelerine sebep 
oluyor: Dulluk. Ne eşleri ölmüş ne de boşanmışlar 
ama hem aileleri hem de çevrelerindeki insanlar ta-
rafından öyle bir gözetlenmeye maruz kalıyorlar ki 
kendilerine olmadıkları bir rolü biçmek zorunda ka-
lıyorlar. Seher şöyle ifade ediyor bunu: 

Burası küçük yer, insanlar her şeyi konuşuyor-
lar... Sonuçta senin de adın burada “dul” oluyor. 
Bakışlar, konuşmalar değişiyor. Sürekli yaptığın 
hareketlere dikkat etmek zorundasın. İnsanoğlu 
“başıma bu da gelmez” demesin, her şey geliyor. 

Toplumsal baskı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar ka-
dınların hayatlarını daha da zorlaştırmakla kalmıyor, 
bir yandan da onları, aslında olmadıkları bir statü-
yü, “dulluğu”, kabullenmek zorunda bırakıyor. Öte 
yandan bunu kabullenmekle işler hallolmaz, sürekli 
“dedikodu”, “laf çıkması” endişesini de sırtlarında 

taşıyorlar. Bunlara ek olarak erkeğin gidişiyle birlik-
te artan sorumlulukları nedeniyle ev dışında daha 
fazla zaman geçirmek zorunda kalıyorlar. Ancak bu 
da kendilerini bir gerilimin ortasında bulmalarına 
neden oluyor. Aynur, gerilimi ve yaşadığı sıkıntıları 
şöyle anlattı:

Ev işleriyle uğraşırken bir yandan çocuklarla uğra-
şıyorsun tek başına. Çocukları okula yazdır, onla-
rın buraya alışmalarına yardımcı ol, her şeyle ben 
ilgilendim. Bu sırada bir de her zaman rahatça 
işinizi yapamıyorsunuz burda. Yani demek istedi-
ğim, sürekli dışarıda olunca bu sefer de laf oluyor 
“neden sürekli dışarıdasın?” diye. Ee ne yapayım, 
bankaya gidilecek, fatura yatırılacak, çocukların 
okuluna gidilecek, ustalarla görüşülecek. Bunların 
hepsini ben tek başıma bir günde nasıl yapayım? 
Her gün dışarı çıkmam gerekiyor ama buralarda o 
bile sıkıntı. Hemen laf oluyor “aman nasıl da her 
gün dışarıdasın?” diye. N’apayım ya? 

“Kimseye muhtaç kalmadım. 
Hem kadın oldum hem erkek!”
Fatsa’da iki ay boyunca, yukarıda elimden geldiğince 
anlatmaya çalıştığım ve bu yazıda hepsine yer vere-
mediğim, her biri birbirinden yorucu birçok sorum-
luluğu üstlenen kadını dinlemek benim için önemli 
bir deneyim oldu. Bana göre bu çalışmanın en güzel 
tarafı, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen haya-
ta bu kadar sıkı sıkıya tutunmaları, kendilerini sade-
ce bir “ev hanımı” olarak tanımlamaktan çok daha 
öteye taşımaları ve her ne kadar çok kendilerini güç 
durumda görseler bile her seferinde içten içe önemli 
bir iş başardıklarının farkında olmalarını görmekti. 
İstekleri dışında yaşadıkları bir ayrılık, geleneksel ev-
lilik kurumunun vaadlerini yerine getirmemesi, ev-
liyken “dul” konumunda görülmek ve bir de “namus 
belası” ile uğraşmak, göz göre göre aldatılmak… Fat-
salı kadınlar, bütün bunlara rağmen ayakta kalmayı, 
hayata karşı dimdik durmayı başarıyorlar, Nazlı’nın 
belirttiği gibi:

Tabii ki onun olmadığı zamanlar çok zor geçti. 
Çocuk hasta olur ben ilgilenirim, ben hastaneye 
götürürüm. Elektrik faturası, su faturası, kira bun-
ların hepsi benden sorulur. Çok zorlandım, çok 
yoruldum ama her şeyi kendim yaptım. Kimseye 
muhtaç kalmadım. Hem kadın oldum hem erkek!

i. İsimler gerçek değildir.
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Kadın komisyonu fikri nereden, kimden çıktı?
- Dernek yönetiminden geldi.

Erkeklerden geldi yani?
- Evet, erkeklerden geldi. ‘Bayanlar da girsin bu işin 
içine, aktif olsunlar.’ dendi. 
- Yapılan her etkinlik derneğimizin adını duyuruyor, 
standart etkinliklerimiz var aşure günü, dayanışma 
gecesi ve piknik. Bunlar hep yapılıyor. Bunların dı-

Sivas İli Gürün İlçesi Yuva ve Külahlı 
Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma 
ve Kültür Derneği memleketin çok da 
yabancısı olmadığımız binlerce köy 
derneğinden bir tanesi. Fakat onları 
farklı kılan bir özellik var, derneğin 
yenice faaliyetlerine başlayan Kadın 
Komisyonu. Bizi bir araya getiren 
de bu oldu, ne olmuştu da şehirde 
birlik beraberliği devam ettirme 
çabasında olan bu köy derneği, bir 
kadın komisyonuna ihtiyaç duymuştu? 
Üzerine bir de o güne kadar derneğin 
yakalayamadığı bir heyecanı ve katılımı 
yakalamış, onlarca kadını daha önce 
yapmadıkları çeşitli etkinlere dahil 
etmiş, bir özgüven ve güçlenme pratiği 
yaratmaya başlamışlardı? Kadın 
Komisyonu üyesi beş kadınla bu 
örgütlenme pratiğini, etkinliklerini, 
Kadın Komisyonu’nun onların ve 
kadınların hayatındaki yerini, bir de 
geleceğe dair hayallerini konuştuk. 
Feminist söylemin büyük şehir ve 
orta sınıfa sıkışmış bugünkü halet-i 
ruhiyesini bir parça farklılaştırmak 
için, kıyıda köşede kalan, duyulmayan 
fakat ulaştığı kadınların hayatında 
önemsiz görülemeyecek dönüşümlere 
vesile olabilmeleri sebebiyle göz 
ardı edilemeyecek bu deneyimleri 
paylaşmanın önemine inanıyorum. 
Sizleri de heyecanlandırması umuduyla.

KÖY DERNEĞİ 
KADINSIZ 
OLUR MU?
Ceren Eren
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şında kadınların yaptığı her etkinliği ben bizim ayrı 
yaptığımız olarak konuşmak istemiyorum, derneğin 
etkinliği bu. Ayrıca kadınların etkinlikleri daha faz-
la, etkinlik alanları daha fazla… Kadınlar daha çok 
birlik beraberlik içinde, erkekler bir şeyleri yaşayabi-
liyor ama kadınlara aracı olmak amacımız.  
- Bayanlar olursa mesela insanların yaklaşımları daha 
farklı olur, bir kadının sıkıntısı olduğunda bir erke-
ğe söyleyemez de, yönetimde bir bayan olursa daha 
bir olumlu yaklaşırlar, daha bir kendilerini açarlar. 
Bu mantıkla herhalde böyle bir öneri geldi.

Peki size böyle ulaşan kadınlar oldu mu? Sıkıntısı 
olan, mesela şiddet gören?
- Hayır, hiç olmadı. O tarz şeylerle karşılaşmadık.
- Olsa da kendisi çözüyor zaten.

Nasıl?
- Sıkıştılar mı çözüyorlar. Araştırıp nerede ne yap-
ması gerektiğini öğreniyor.
- Bir de bizimkilerin bir günü var. Ve orada çok de-
şarj olduklarını düşünüyorum. Otuz yıldır günleri 
devam ediyor. Ben son birkaçına davet edildim ve 
gittim. O kadar şeyler ki her şeylerini paylaşabiliyor-
lar. Birbirlerine acayip enerji veriyorlar. Bir bakıyor-
sun ağlıyorlar bir bakıyorsun kahkahalarla gülüyor-
lar. Bir sıkıntı olduğunda da ne yapılması gerektiğini 
birbirlerinden öğreniyorlar. Birbirlerine destek ola-
biliyorlar, ben onu gördüm. 
- Mesela maddi açıdan bu altın fazlalaştı, erkekler 
diyor ki “çıkın bu günden.” Onlar kesinlikle itiraz 
ediyorlar, “kusura bakmayın bizim yıllardır bir araya 
gelmek için bu bahanemiz, beş gram yerine üç gram 
yaparız ama biz bu günden çıkmayız” diyorlar. 

- Biri bir şiir okuyor, birisi türkü söylüyor. Çok etki-
lendim. Hem psikolojik hem maddi dayanışma!
- Diyorum ya bir potansiyel var zaten kadınlarda, 
biz bunu çoğalttık, yaptığımız bu oldu. Bizim ko-
misyonun tek oluşum amacı kadınların dayanışma-
sını sağlamak. Mesela bir yere gidilecek fakat kadın 
eşinden çekiniyor. O zaman bir diğeri hemen ona 
destek çıkıyor, cesaretlendiriyor. “Gel işte, eşin bir 
şey demez.” diyor. O şekilde bir dayanışma oluyor.

Peki kadın komisyonunun ne motivasyonu vardı 
arka planda?
- Kadın komisyonu kurmadan önce de dernekte hep 
bir kadına ihtiyaç vardı. Bir yere kadın eli değdiğinde 
bir değişiklik olur ya, bu özlem vardı. Hem üyeler, 
hem dernek yöneticileri tarafından, ama bugüne ka-
dar öyle bir şey olmamıştı. Yönetim kurulunda bir ka-
dın üyemiz vardı ama çalıştığı için çok uğraşamıyor-
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du. Benim emekli olmamın çok önemli bir rolü var, 
bağımsız olmamın. Ayrıca ben meclisten emekliyim, 
orada da bir sosyal dayanışma derneğimiz vardı, ora-
nın da başkanlığını yaptım. Sağ olsunlar bana teklif 
getirdiler, ben de olur dedim. Hatta üye bile değil-
dim, bir günde üye oldum, sonra da genel sekreter. 
- Daha sonra bu kadın komisyonunu kurulması, 
kadınlar olarak bir araya gelmek, çeşitli etkinlikler, 
faaliyetler düzenleyerek kadınları kaynaştırmaktı 
dernekteki yöneticilerimizin amacı. Bundan dolayı 
kadın komisyonunu kurduk. 
- Ufak tefek etkinliklerle başladık. Ama çok güzel 
başladık. Bizim kadınlarımız bekliyormuş bu tür 
şeyleri. İlk ‘Beş Çayı’ adı altında yazın derneğimizde 
kadınları bir araya getirdik. Herkes evinden bir tepsi 
bir şeyler getirdi, açık büfe yaptık ama envai çeşit. 
Müzikli, eğlenceli, sohbetli bir çay gerçekleştirdik. 
Kadınların bir araya gelmesi, kaynaşması çok hoşa 
gitti, öyle olunca bu etkinliklerimizi çoğaltmayı dü-
şündük. Arkadaşlarımızla oturduk, ‘Neler yapabili-
riz?’ diye. Zaten kadın komisyonun kuruluş amacı 
da o. Bayanları birbiri ile tanıştırmak, kaynaştırmak, 
derneğimize yeni bayan üye kazandırmak. 
- Sonra eğitsel, kültürel şeyler. Sadece eğlence olma-
sın dedik. Birçok kadınlarımız bir yerlere gitmek is-
tiyor ama gidemiyor, işte tiyatro, sinema. Tiyatroya 
götürdük toplu halde, işte doksan, doksan beş kişiy-
di. Sonrasında ‘Kadına Şiddet Haftası’ düzenledik. 
O çok güzel oldu kadınlarımız için, hem kendini ta-
nıma, hem farkındalık açısından. Çok faydalı oldu.
- Ne yapabilirizin farkına vardılar daha çok. Belki 
biliyorlar ne yapmaları gerektiğini fakat böyle yetki-
li ağızlardan, bilinçli kişilerden duyunca biraz daha 
tabi cesaret verici oluyor insanlar üzerinde. 

- Bizim kadınlarımız çok sosyal. Ama bir de önder 
gerekiyor galiba. Tabii bir kişiyle, birkaç kişiyle ya-
pılacak şey değil bu, biz bunu onlara güvenerek ya-
pıyoruz. Onlarla beraber yola çıkıyoruz, hadi şunu 
yapalım dediğimizde yüz, yüz elli kişi geliyor. 

550 üyemiz var dediniz. Kaçı kadın üye bunların?
- Fazla değil ama var. Genelde eşi üye derneğe. Yüz 
kadar kadın üyemiz var.

Bu etkinliklere katılan kadın sayısı yüz kadar o 
zaman, öyle mi?
- Daha fazla. Eşleri var, kızları var, gelinleri var. Bir 
evde dört kişi mesela ama üçü bayan, bir evden üçü 
birden geliyor. Mesela beş çayı etkinliğinde kadınlar 
derneğe sığmadı, kadına şiddet etkinliğinde de dok-
san kadar kadın vardı. 

Ne kadar zamandır faaliyette kadın komisyonu?
2010’da ama 2011’in sonlarında tam faaliyete geç-
tik. Komisyonda beş kadın üyeyiz.

Komisyon etkinliklerini siz mi kararlaştırıyorsu-
nuz? Yoksa dernek yöneticileri mi?
- Sadece kararlarımızı yönetim kuruluna bildiriyo-
ruz. Mesela ne yapmak istiyoruz, kadına şiddet haf-
tası dolayısıyla sempozyum düzenlemek istiyoruz. 
Bunu arkadaşımız yönetime götürüyor.  

Geri dönen etkinliğiniz oldu mu yönetimden? 
Reddedilen?
- Olmadı. Yönetim de bu konuda çok destekliyor 
bizi sağ olsunlar. 

Kuruluş aşamasını biraz anlatabilir misiniz? Na-
sıl tepkiler aldınız, mesela erkekler neler dedi? 
‘Ne gerek vardı böyle bir şeye, nereden çıktı şim-
di?’ diyen oldu mu?
- Yok hayır. Sadece espri yoluyla “bizi kadınlara bo-
şatacaksınız”, “kadınların fazla gözünü açmayın!” 
dediler. 
- Kadınlar faal, hareketli ama biliyorsunuz sonuçta 
kadınların ev içindeki durumu daha farklı. Bizim ka-
dınlar diğerlerinden farklı olarak biraz ayak direyebi-
liyor ama yine de en son erkeklerde bitiyor tabii ki.  

Etkinliklerinize katılan kadınlar daha çok çalışan 
kadınlar mı?
- Daha çok ev hanımı. Fakat çalışan kadınları da 
düşünerek akşam saati ve Pazar günü yapıyoruz et-

Bir potansiyel var zaten kadınlarda, 
biz bunu çoğalttık, yaptığımız bu 
oldu. Bizim komisyonun tek oluşum 
amacı kadınların dayanışmasını 
sağlamak. Mesela bir yere gidilecek 
fakat kadın eşinden çekiniyor. O 
zaman bir diğeri hemen ona destek 
çıkıyor, cesaretlendiriyor. “Gel işte, 
eşin bir şey demez.” diyor. O şekilde 
bir dayanışma oluyor.
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kinliklerimizi genellikle. Amaç çalışandan ziyade 
evde oturan insanları hayata katmak daha çok. Ça-
lışan kadın bir şekilde bir şeyler yapabiliyor ama ev 
hanımı birçok şeyden habersiz. Onları daha aktif 
hale getirmek. Bir tiyatroya gittiğimizde hiç tiyat-
royu görmemiş insanlar vardı. Ev hanımı olup hiç 
çıkmamış insanlar vardı. Bizim amacımız sadece 
çalışanlar değil, annelerimiz, yengelerimiz, akraba-
larımız. 
- İlk etkinlikte belki ne gerek var diye düşünenler 
oldu ama ikincisinde sayı daha çok artıyor. Kulaktan 
kulağa çok çabuk yayılıyor, bir bakıyorsunuz ikinci-
sinde o sayı ikiye katlanmış.
- Biz aslında kadın kolları olarak değil de, derneği-
mizin yapmak istediklerini de yapıyoruz bu vesileyle. 
- Ama kadınlar burada büyük hareket getirmiş oldu 
ve etken oldu. Daha bir canlılık gelmiş oldu. 
- Bugüne kadar böyle bir şey olmamıştı, bir etkinlik 
olmamıştı. 
- Bugüne kadar mantık farklıymış. İşte yardım top-
lama, cenazeye yardım, kişiye yardım hep böyle dü-
şünülmüş ama bayanlar girince biraz daha sosyal 
aktiviteye yöneldi. Gene derneğin dayanışma gece-
si, piknikleri oluyor. Aslında derneğin aktivitelerini 
katarak anlatırsak daha zengin olur. Çünkü kadın 
kolları tek başına hiçbir şey. 
- Mesela derneğimizin bir de müzik topluluğu var. 
Ama sadece kadınlardan oluşuyor, kırk beş yaş üstü 
solist kadınlar, söylüyorlar. Kadınlar Korosu kursak 
kimse gelmez dedik ama şimdi on sekiz kadın var. 
Dernek tarafından bir mesaj gönderildi koroya katı-
lım için, sonra koro kuruldu. O kadar keyifle geliyor 

ki şimdi o kadınlar… Derneğin gecesinde sahne al-
dılar mesela, herkes de keyifle dinledi.   

Peki hiç kadınlardan olumsuz bir tepki aldınız mı?
- Hiç. Hayranlar hepsi, daha fazla etkinlik bekliyorlar. 
- Ama mesela bu etkinliklerde sizlerin de bize yol 
göstereceği şeyler mutlaka olacaktır. Kadınların bi-
linçlenmesi açısından, mesela önemli haftalar olsun, 
etkinlikler olsun. Biz de sizlerden yardım alabilirsek, 
daha iyi olur. 
- Biz çok acemiyiz bu işlerde. Fakat bir sürü şey-
leri değiştirmek istiyoruz, eski kalıplarından çıksın 
istiyoruz. Önceden bayanlara yönelik bir şey yoktu, 
hijyen konusunda olsun, çocuk yetiştirme konusun-
da olsun. Bu konuda şeyler yapmak istiyoruz. Ve bi-
linçli insanlara ihtiyacımız var. Konusunda profesör 
olanlar gelsin, seminer versin. Sadece kadınların ge-
lişimi değil, çocuk yetiştiriyoruz hepimiz, kendimizi 
geliştirmemiz çocuğumuzu da etkiliyor. 

Pek dışarı çıkmayan ev hanımları sinemaya, tiyatro-
ya gitmeye başlayınca evlerde bir gerginlik, problem 

“Kadınlara çiçek dağıtıyor, 
evdeki karısına yok. Kadın 
haklarını çok savunuyor 
ama evdeki pantolonu karısı 
illa jilet gibi ütüleyecek!”
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yarattı mı bu durum hiç? Ya da diğer etkinlikleriniz?
- Çoğu kadınlar biliyorsunuz gururludur ya, evde 
yaşanan şeyi dışarıya pek fazla taşımaz. O yüzden 
kavga ettiler mi gibi sorular zor. O kadar olmuyor 
ama gündelik hayat içerisinde kadın “bu da benim 
hakkım” derse, tepkisini alacaktır, benim tanıdığım 
kadarıyla. O bizim toplumda zaten var, var olan bir 
şey. Zaman istiyor biraz işte…
- Kadınlar ama artık daha bilinçliler, evde otursa bile 
öyle öğreniyor birçok şeyi. Bizim erkeklerimiz de bi-
linçli ve destekliyorlar bizi yaptığımız şeylerde. Şans-
lıyız o bakımdan, dışarıdaki erkeklerden çok farklılar. 
Kadının istediği, eğer kendisi ve toplumumuz için 
uygunsa, erkekler hiçbir zaman karşı çıkmıyorlar. 
- Örneğin bu sene Kadınlar Günü’nü iki farklı şe-
kilde kutladık, bir genel olarak dernekle beraber. Bir 
de sadece kadınlar olarak, yemekli, içkili bir eğlence 
düzenledik.
- İşte burada Ceren’in sorusuna geri dönüyoruz. Hiç 
götürdüğünüz öneride tepki gördünüz mü diye? İşte 
bu tepki gördü. O yüzden biz bir ayrı grup yaptık. 
“Ne gerek var kadınlar siz ayrı yapıyorsunuz, hepsi 
burada olsun” gibi tepkiler oldu.

İçkili olması mı sorun oldu?
- Hem içkili olması, hem paralı olması. Parası olma-
yan gelemez, kutlayamaz dendi. Dernek çerçevesin-
de böyle bir şey olamaz denildi, ama bize katılmak 
isteyen de çoktu, o yüzden hem dernekte oldu, hem 
de biz ayrı yaptık. Kırk, kırk beş kadın kadar vardık. 
Ama tabii, bizim amacımız kadın kolları olarak der-
neğimizi tanıtmak, onun da adını duyurmak.

Peki kadın komisyonu aracı olmasaydı, bu etkin-
likler gene de bu kadar rağbet görür müydü?
- Bu kadar olmazdı. Gene gecemiz falan olurdu ama 
belki tiyatromuz olmazdı. 
- Bir de kadınların şu hoşuna gidiyor, sadece kadın-
ların bu işi kadın komisyonu olarak, kadınlar olarak 
yapması hoşa gidiyor. “Derneğimizin yönetiminde 
kadınlar var, kadınlar değişik organizasyonlar yapı-
yorlar, beceriyorlar bak kadın bile yapıyor” diyorlar.
- Bir de ben kendi adıma söyleyeyim, hep erkeklerle 
uğraşıyoruz. Onlara koşturuyoruz. Ne kadar yar-
dım ediyorum dese de, yardım ettiğini sanıyor. Yo-
ruluyoruz hep. Ama bayanlar bir araya geldiğimizde 
ben mutlu oluyorum. Şurada oturmak bile bana çok 
iyi geliyor.
- Kadınlar neden öldürülüyor işte? O hizmet eden 
insan belirli bir yaştan sonra çekildiğinde boşlukta 

kalıyor erkek. Ne yapıyor, dehşete düşüyor. “Bu ka-
dın gelecek eve!” Gelmediği takdirde başına gelen 
belli işte. 
- İstanbul’dayken çok demokrat, insan hakları sa-
vunucusu insanlarla bağım vardı. Bir tanesi politi-
kacıydı aynı zamanda. Bir 8 Mart’ta çok şaşırdım, 
kadınlara çiçek dağıtıyor, evdeki karısına yok. Kadın 
haklarını çok savunuyor ama evdeki pantolonu karı-
sı illa jilet gibi ütüleyecek! 
- Bir de “Kadınlar çiçektir.” deyip de, ne kadar şey 
değil mi yani, sonra olabildiğince ez o çiçeği!

Şimdi bizim de ilgimizi çeken derneğin genel 
faaliyetlerinden ziyade, bir sürü köy yardımlaş-
ma dayanışma derneği var ama kadın komisyo-
nu olan dernek pek yok. Bir de hep büyük şehir 
kadın örgütleri ön plana çıkıyor. Fakat bunların 
dışında da kadınlar faaliyetteler aslında, herkes 
her yerde çalışıyor. O yüzden sizinkini de merak 
ediyoruz.
- Çok güzel tepkiler alıyoruz ama daha başındayız. 
Çok farklı şeyler yapmak lazım, kadınları daha et-
kin hale getirmek lazım. Gerçekten çok hevesliler 
ve becerikliler, sanki bir cevher var onların içinde 
ve bekliyorlar. Kurslar olabilir, maddi durumu iyi 
olmayan insana da bir şeyler kazandırabilmek için. 
Daha üretken kılabilmek için.      

Dernek faaliyetleri sizin hayatınızda bir şeyleri 
değiştirdi mi, gündelik hayatınızı farklılaştırdı 
mı?
- Şunun mutluluğu, hazzı var, ortaklaşa bir şeyler 
gerçekleştirebilmek, insanlara yardımcı olabilmek 
güzel. 
- En basitinden mesela, bu arkadaşlarımla bir araya 
geldik, ya cenazelerde, ya düğünlerde karşılaşıyor-
duk. Bir kaynaşma yakaladık, en basiti bu.

Sizin ev hayatınızda, evdeki ilişkilerinizde bir de-
ğişiklik oldu mu? Bu yaptığınız şeyler oraya yan-
sıdı mı?
- Benim fazla olmadı ama bu benim dernek yöne-
timinde olmamdan bağımsız, çalışmış olmamdan 
kaynaklanan, ekonomik özgürlüğe sahip olmamdan 
kaynaklanan bir şey, mesela bazen tabii hoşuma git-
meyen şeyi söylüyorum evde. İcabında tartışıyorum, 
icabında kavga ettiğimiz de oluyor. Benim eşim o 
kadar baskıcı değil ama ne kadar demokratım dese 
de şey oluyor… O yüzden bizim kadınlarımızda hep 
başkaldırı vardır. 



56

- Mesela ben ailemle yaşıyorum, bir tane oğlum var. 
Ama nedir, çalışıyorum, bunlarla ilgilenmek de in-
sanı motive ediyor. Baskıcı bir ailede yetişmediğim 
için benim için bir fark yaratmıyor ama belki evli 
olsaydım dernek faaliyetleri sıkıntı yaratırdı. Çünkü 
çocuğumu bırakıp derneğe gitmek zorunda kalıyo-
rum, geç dönüyorum.  

Kadınlarla birlikte bir şeyler yapmaya başladınız, 
aynı zamanda siz beşiniz de bir araya geldiniz? Bu 
size ne hissettiriyor?
- Kendimizi güçlü hissetmek adına biz bunun savaşı-
nı daha önce verdiğimiz için, gerçekten çok daha ön-
cesinde verdik. Ben, şahsen yirmi bir yıllık evliyim. 
Bir on beş yılım o savaşla geçtiği için, ben kendim 
de evde söz sahibiyim artık. Çok zor olmuştur belki, 
bayağı sıkıntılar yaşamışımdır ama şu an insanlara 
bir şeyler verebilmek, onları hayatın içine sokabil-
mek gerçekten mutlu ediyor. Mutluluk açısından bu 
böyle. Ama savaşma açısından, gerçekten biz kadın 
olarak epey bir savaş verdik. 

Peki sizin bu verdiğiniz savaşı, diğer kadınların 
da verebilmesi için derneğin kadın komisyonun 
bir rolü olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
- Tabii ki o rol olmalı bence. Kadın kendini bilmeli, 
haklarını bilmeli. Hayatın içine sokmak, haklarının 
neler olduğunu bilmek önemli.
- İşte onu düşündüğümüz için mesela Kadına Şiddet 
Haftasını düzenledik. En büyük amaç zaten o. 

Başka kadın dernekleri, örgütleri ya da hareketle-
ri ile bir bağlantınız var mı?
- Hayır yok. Bizim zaten siyasetle hiçbir ilişkimiz 
yok, bu sadece sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
kültürel alanla ilgili bir şey. Mesela Pembe Köşk ge-
zisini Cumhuriyet Kadınları Derneği ile yaptık ama 
onu siyaset olarak görmüyoruz, sivil toplum örgütü 
olarak görüyoruz. Fakat diğer derneklerle iletişim 
olabilir, ortaklaşa şeyler neden olmasın? Kadına 
Şiddet Haftası için de Kadın Sığınma’dan destek 
istemiştik. 

Geçtiğimiz günlerde ülkenin gündemini kürtaj 
yasası oluşturuyordu. Gündemde böyle kadını 
ilgilendiren bir mevzu olduğunda bu size, kadın 
komisyonuna nasıl yansıyor?
- Maalesef çok genç bir yakınımızı kaybettiğimiz 
için pek bir şey yapamadık. Ama bizimkiler çok şey-
ler, onlara gerekçesini anlatmaya gerek yok bence.  

Çünkü bilinçliler o konuda.
- Gösterilen tepkileri de dikkate almadılar, gene ya-
sayı çıkardılar. Tabii ki sesimiz yükselteceğiz de… 
Yapmak istediklerini yapıyorlar.

Şunu merak ediyorum, mesela o tepkilerde “be-
denime dokunma, bedenim benim” gibi sloganlar 
çokça yer aldı. Burada o sloganlar neye tekabül 
etti? 
- İşte dediğimiz gibi hiçbir araya gelme fırsatımız 
olmadı, o yüzden değerlendiremedik. Ama yapa-
bilseydik belki bilirkişilerden fikir alabilirdik veya 
o gösterilere katılabilirdik. Dilekçe verebilirdik. Ne 
yapılması gerekiyorsa yapardık. 

Ankara’da eylemler düzenlendi, sizin bir çağrınız 
olsaydı bu eylemlere, cevap bulur muydu kadın-
lar arasında?
- Bulurdu, belki katılım çok olmazdı ama gene de 
olurdu. Biz mutlaka giderdik.

O eylemler de yeterince kalabalık değildi. Sizce 
niye böyle oluyor?
- Baskı ortamından. İnsanlar çekiniyorlar dışarı çık-
maya.

Geleceğe dair neler planlıyorsunuz? Sadece kadın 
komisyonu olarak yapmayı planladıklarınızı de-
ğil, uçuk kaçık hayallerinizi de merak ediyorum!
- Aslında daha çok yeniyiz. Sizlerin de desteği, daya-
nışması ile güzel şeyler yapmak istiyoruz. Mesela ben 
termale bir gezi düzenlemek çok istedim ama yöne-
timden pek kabul görmedi. Ama ben çok ısrar ettim, 
gittim Kızılcahamam’da termallerle konuştum, fiyat 
aldım. Bakalım, belki yapabiliriz. 

Ayrı bütçeniz var mı etkinlikleriniz için?
- Ayrı bütçe yok, gelirler sadece aidatlardan. Bu yüz-
den derneğin çok fazla maddi gücü yok; etkinlikler 
de maddiyata bakıyor biraz.
- Benim hayalim bir kültür merkezi gibi bir şey. Alt-
ta halk oyunları, bale ya da dans gibi etkinliklerin, 
üst katta insanlar istedikleri gibi vakit geçirebilecek-
leri bir kafenin olduğu bir mekan. Çocuklara da et-
kinlikler sunacak, onlar da gelecek. Böylece sadece 
gezi düzenleyen diğer standart sabit köy derneklerini 
aşacağız. Öyle bir dernek hayal ediyorum.
- Benimkisi de erkeklerden habersiz toplanıp terma-
le gitmek! 
- Sonuçta hayal etmek gerçekleştirmenin yarısı.
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“Asimile olmamak” üzerinden kendini kuran bir 
etnik grup ataerkilliği nasıl sorgular? Korumaya ça-
lıştığı belli pratiklerin hangisinin erkeklik iktidarını 
yeniden ürettiğini nasıl irdeler? Üniversiteli iki genç 
Çerkes kadınla kendi kadınlıkları üzerine konuştuk. 
Görüşme güzel bir açık oturum programı gibiydi as-
lında. Ben sordum, Cevriye söyledi, Güzide eleştir-
di, Cevriye savundu, Güzide çürüttü. 

Çerkes kadınların yaşadığı erkek iktidarı üzerine 
Güzide ve Cevriye az yerde ortaklaşıp çok yerde 
farklılaşıyorlar. En genel hatlarıyla, Güzide Çerkes 
kadınlarının görece görünmez ve oldukça derin bir 
şekilde ikinci plana itildiğini düşünürken Cevriye 
onların halihazırda özgür olduğunu ve burada ku-
rulacak mücadelenin gerekli olmadığını savunuyor. 

Güzide’nin anlattığına göre Çerkes tarihinde ka-
dına her zaman özel bir önem atfedilmiş. Sete-
nay Guaşe’den başladık konuşmaya. Efsaneye göre 
Guaşe’ye kadar Çerkes kültüründe anaerkil bir top-
lum varmış. Kadın ciddi bir danışma müessesesi ka-
rar veren konumundaymış. Sonra Setenay Guaşe’nin 
hayırsız oğlu çıkmış ve “Artık kadın olarak sen susa-
caksın” demiş ve ataerkil toplum başlamış. Sosyal bi-
lim okuyan Cevriye “Ama bu destan” diye söze giri-
yor. Güzide ise tüm bunlar bir anlatı da olsa kadının 
yerinin özel olduğunu düşünüyor. 

Feminist bir sorgulamayla hayatı okumaya çalış-
tığımda fark ettiğim bir şey var; “özel” hissettiğim 
anların altını kazınca bir tür “kötü niyet” iktidarı el 
sallıyor bana. Bir erkek tarafından korunan bir ka-
dın olarak kıymetli hissedebilirsin örneğin, ama bir 
bakarsın ki bu sinsi bir yaptırım aracıdır! Kendi kül-
türünde kadınların özel olduğunu düşünmek nasıl 
bir durumdur, buradan devam edelim istiyorum. 

Cevriye’ye göre kadına saygı en önemli vurgulardan 
biri Çerkes kültüründe. Kadın karşısında ayak ayak 
üstüne atılmaz, ona yüksek sesle konuşulmaz, farklı 
ve özel olduğu hissettirilir. Sonra eleştirel bir yerden 
devam ediyor Cevriye, “yine de kadına söz hakkı 
verelim diye açıkça bir şey görmedim, okumadım, 
kimse bana böyle davranmadı”. Kadınların akşam 
eve bırakılması onun için korumacılık aynı zaman-
da. Yaptırımı olacak sözler kadınlara kolayca sarf et-
tirilmiyor. Güzide ise kadının ve erkeğin aynı ölçüde 
söz sahibi olduğunu, sadece iş bölümü ayrımlarının 
olduğunu düşünüyor. Ben irdeledikçe birkaç derin 
fark daha ortaya çıkıyor.

ÇERKES 
KADINLARIN 
ATAERKİLLİKLE 
TANIŞIKLIĞI
Demet Gülçiçek

“Guaşe’ye kadar Çerkes kültüründe 
anaerkil bir toplum varmış. Kadın 
ciddi bir danışma müessesesi karar 
veren konumundaymış. Sonra 
Setenay Guaşe’nin hayırsız oğlu 
çıkmış ve “Artık kadın olarak 
sen susacaksın” demiş ve ataerkil 
toplum başlamış.”
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Çerkes kızı deyince akla güzel burunlu, alımlı, otu-
raklı kadınlar geliyor. Ama Çerkes kızı olmak gene-
tik bir güzellikle açıklanacak kadar da kolay değil. 
Cevriye ve Güzide’nin anlattığına göre bacak bacak 
üstüne atmamalısınız, dik ve kibar oturmalısınız, 
şuh kahkahalar atmamaya özen göstermelisiniz. Mi-
safirlikte de kusur etmeyeceksiniz tabii. Cevriye bu 
durumdan muzdarip. Daha önceki Çerkes kaşen’i 
(kaşen Çerkesçe sevgili demek) bu kriterleri her za-
man hakkıyla uygulamadığı için Çerkes kızı profili-
ne uymamakla itham etmiş onu, bu da küfür gibi bir 
şey. Kavgada söylenmez yani! Güzide de bunun çok 
ağır bir itham olduğunu onaylıyor. Üstelik ona göre 
de Çerkes kızı görünümüne hep uymak zorunda ol-
mak kolay bir şey değil. Kimliğini ilk açıkladığında 
çok önem verdiği mücadelesinden hiç haberdar ol-
mayan insanlar “güzelliğine” vurgu yapıyor çünkü. 
Güzide bu yüzden bakımsız olduğu gün neredeyse 
evden çıkmayacak hale geliyor. Ona da “buzdolabı 
gibisin” denilmiş, ağır oturaklı halinden dolayı. 

Çerkesler kendini savaşçı bir toplum olarak tanım-
lıyor, geleneklerini de bunun üzerine kurmuşlar. Şu 
an silahlı bir mücadele yok ama hala direnişte gö-
rüyorlar halklarını. Asimilasyon en korkulacak olgu 
olarak duruyor karşılarında. Kadınlar bu direnişte ne 
kadar aktif? Çünkü artık aleni bir biçimde biliyoruz 
ki en geniş anlamıyla tanımlanan “direniş” kadınları 
hemencecik kapsamıyor. Kadınların direnişi farklı 
bir noktadan başlamalı ve devam etmeli. Güzide ve 
Cevriye’nin anlattığına göre üniversitedeki Çerkes 
çevresi, Çerkes dernekleri aracılığıyla aktif durum-
da. Çerkes kadınlar da toplantılara ve etkinliklere 
katılıyor. Fakat çok da militan olmamak kaydıyla! 
Militan olmak bir kaşen için çok da makbul değer-
lendirilmezmiş mesela. Çerkes kadın profili azıcık 
da yerini bilen bir kadınlık beklentisi olsa gerek… 
Öte yandan, kendi güzelliğini başka alanlara taşıyan 
kadınlar olursa, Çerkes kızı profilinden uzaklaştık-
ları söyleniyor ve öyle davranılıyor. Çünkü Çerkes 
mücadelesini bırakıp asimile oldukları düşünülüyor. 
Deniz Akkaya ve Nefise Karatay’ın aileleri tarafın-
dan dışlandıkları konuşuluyor.

Deneyim aktarımı da Çerkesler için bir o kadar 
önemli. Bu yüzden yaş çok önemli bir kriter ve yaş 
ilerledikçe karar alma otoritesi artıyor. Öyle ki yaş 
hiyerarşisi kadın erkek hiyerarşisini geçebilecek öl-
çüde önemli bir yere konumlanmış. Ailenin en yaşlı 
erkeği ölürse otorite yaşlı kadına geçiyor. Fakat bu 
bir yandan da genç kadınların bu sürece çok daha 

az katılması demek. Cevriye bu yüzden Çerkes or-
tamına girdiğinde değiştiğini söylüyor. Birey olarak 
değerlendirilmediğini hissediyormuş. Kadın ve genç 
olduğu için ikinci planda kalıyor ve hem erkeğe hem 
büyüğe karşı ezildiğini açıklıyor. “Biz Çerkes kadını-
nı el üstünde tutuyoruz, daha ne istiyorsunuz” min-
valinde bir bakış, genç Çerkes kadınları çok yavaşla-
tıyor Cevriye’ye göre.

Bir yandan tüm bu durum Cevriye’ye göre derin bir 
ataerkil yaşantı getiriyor, sorgulaması daha zor bir 
hal alıyor. Onun sözleriyle: 

Çünkü biz zaten rahat yaşıyoruz diye düşünüyo-
ruz. Bu yüzden garip bir ezilme hali içindeyiz. 
Mesela bizde cinsel özgürlük kesinlikle yok. Bu 
öyle bir düzeyde ki hiç cinsellik yokmuş gibi dav-
ranıyoruz. Bunun olmadığını bilemeyecek bir dü-
zeyde yani. Bir yanılsama gibi bir şey.

Güzide de bu konuda hemfikir. Cinselliğin kendi 
kültürlerinde bir tabu olduğunu kabul ediyor. Ama 
cinsellik öğrenilen de bir şey diye araya giriyorum 
ben, içgüdülere bırakırsak her şeyi, işimiz zor! Bi-
rileri mi anlatıyor evlenmeden önce, nedir yani? 
Cevriye de Güzide de bunu daha önce hiç merak 
etmediklerini fark ediyorlar. Erkekler için de sürecin 
farklı olmadığını düşünüyorlar. İkisi de biliyor ama 
süreci, itiraf edip gülüşüyoruz.

Konuşurken belli konularda ayrıldığımız belli konu-
larda ortaklaştığımız oldu. Bocaladık da bir yandan, 
çünkü bu daha önce neredeyse hiç konuşulmamış, 
yazılmamış bir mevzu. Bir yandan korumaya çalışı-
lan bir kültürü sorgulamak oldukça çelişkili duru-
yor. Daha fazla Çerkes kadın bu zor mevzu üzerine 
düşünse ve bir örgütlenme olsa nasıl olurdu acep?
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ÇOCUKLUKTA YAŞANAN CİNSEL İSTİSMAR 
ÜZERİNE “HAYATTAYIM” BLOGU KURULDU

Blog, ağırlıklı olarak çocuklukta yaşanan cinsel is-
tismar ve tecavüzde maruz kalanlara hitap ediyor. 
Fakat uzun vadede amacı tüm cinsel şiddet biçimle-
rinden etkilenenlerin kullanımına açılmak… Süre-
cin yaşattığı derin etkiden yola çıkarak, onların yal-
nız olmadığını hatırlatmak sitenin ortaya çıkmasını 
sağladı. Çocuklukta yaşanan cinsel istismar ve teca-
vüzün yetişkinlikte yaşattığı huzursuzluklar anlatı-
lıyor bu sitede; yakınlık kurmak, cinsellik, beden, 
aileyle ilişkileri de kapsayarak… Siteye ulaşım için: 
www.cinsel-istismardan-hayatta-kaldim.blogspot.it

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 
YASA TASARISI ÜZERİNE

Maalesef yangından mal kaçırır gibi araya sıkıştırı-
lan yaptırım denemelerini sıkça görüyoruz. Anaya-
sa komisyonundan genel kurula indirilecek kamu 
denetçiliği kurumu yasa tasarısı ile ilgili mektuba 
yasa tasarısını geri çekmek için feminist örgütler-
den tepki geldi. Daha önce kurulacak ombud/kamu 
denetçisinin kadın erkek eşitliği ombudu olması ta-
lep edilmişti. Mektubun talebini aşağıdaki alıntıyla 
özetleyebiliriz:

“Kadın örgütlerinin taleplerini dikkate almaksızın 
ve onlara danışmaksızın ihdas edilecek bir Kamu 
Denetçiliği Kurumu, kadınların devlet karşısında 
korunmayacağının en baştan beyan etmesi anlamı-
na gelir ki bu kabul edilemez. Kadın örgütleri olarak 
14 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 
görüşüleceği açıklanmış olan Tasarıya Kadın-Erkek 
Eşitliği Denetçisinin eklenmesini önemle dikkatle-
rinize getiririz.”

KADINA SORULUR MU!

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, Yeni Borç-
lar Kanunu yürürlüğe girdi. Bu kanunun 584’üncü 
maddesine göre; evli çiftlerden birinin banka kre-
disi alınan herhangi bir borca ya da mal alımına ke-
fil olabilmesi için eşinin yazılı rızası gerekli. Şükrü 
Kızılot bir erkek okuyucusunun “kadınlara sorarsak 
evimizin huzuru kaçar, boşanmalar artar maazal-
lah” serzenişine kulak vermiş. Kadınlarla ortak ka-
rar almanın tüm süreci değiştireceğinin farkında 
olan Kızılot, banka yerine tefecilerden para almaya 
başlanacağını bile onaylıyor, bir de boşanmalar arta-
cakmış! E, korkulur bu kadınlardan!

DEYYUS KİME DERLER

Kadın erkek karışık düğün yapmaya kalkıp bir de 
orda karınızın kızınızın oynamasına göz yumarsa-
nız, eh, size söylenebilecek tek söz kalır: Deyyus. 
Yozgat İl Müftü yardımcısı Nasuf Yaylagül de bunu 
yapmış ve “karısı kızı düğünlerde oynayan adamlar 
var, bunlara deyyus denir” buyurmuş. Yozgat Vali-
si de “talihsiz bir açıklama” değerlendirmesi yapıp 
müftü yardımcısını kendi talihsizliği ile baş başa bı-
rakmış. Allahından bulsun! 

Nasuf Yaylagül’ün evliliklerin karma olması husu-
sundaki görüşünü tam olarak bilemiyoruz, kadın-
larla erkeklerin karışık evlilikler yapması yerine 
herkesin bu işi kendi arasında halletmesi fena bir 
fikir gibi görünmüyor. Hem herkes kendi hemcin-
sinin düğününde oynar, deyyusluk ortadan kalkar!
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TECAVÜZDEN GÖNLÜYLE VAZGEÇENE 
CEZA YOK! 

Yargıtay’dan dünya hukuk literatürüne bir katkı 
daha: Tecavüzden gönlüyle vazgeçtiyse, buna te-
şebbüs değil, olsa olsa bir yanlış anlaşılma denir! 
2009 yılında Zonguldak’ta Erkan ve Murat isimli 
iki kişi, 18 yaşından küçük bir kıza tecavüz etme-
ye kalkışmışlar; kız direnince, vazgeçip kaçmışlar. 
Yerel mahkeme haliyle “çocuğun nitelikli cinsel is-
tismarına teşebbüs”ten mahkûmiyet kararı vermiş. 
Ama Yargıtayın halden anlar yargıçları, çocukların 
bir hata yapıp zamanında fark ettiklerini anlamış ve 
“madem gönlüyle vazgeçti, o zaman ceza vermemek 
gerekir” diye karar çıkarmış. Her yaştan ve her tür-
den tecavüzcüye gösterilen bu göz yaşartıcı empati-
ye ancak şapka çıkarabiliyoruz, daha fazlası yargıya 
hakaret suçuna girer!

CİNSİYETÇİLİĞE KARŞI CİNSİYETÇİLİK: 
“DENİZ ANASI” TARTIŞMASI

Fatih Altaylı Habertürk’te Deniz Seki’nin kilolarına 
ithafen atılan “Deniz Anası” başlığı için tekrar tek-
rar özür diledi. Biz buna özrü kabahatinden beter 
diyoruz! Şöyle yazmış: “O fotoğraftaki kadın ana-
mız, kız kardeşimiz, eşimiz olsa yine aynı başlığı 
atacak mıyız?”. Yine erkek aidiyeti üzerinden kadını 
“korumaya” çalışmaya çalışıyor Altaylı. Seki’nin bu-
nalımda olmasının kilo almasının “özrü” olabilece-
ğini de ekleyerek cinsiyetçiliğini taçlandırıyor.

HOMOFOBİ VE TRANSFOBİ AYNEN DEVAM

“Ege’nin incisi” Çandarlı, Siyah Pembe Üçgen Der-
neği aktivistlerine yönelik bir linç girişimine sahne 
oldu. Bir eğitim kampı yapmak üzere Çandarlı’ya 
giden on iki lgbt birey, fiili ve sözlü tacize uğradı. 
Jandarmanın acilen çağrılmasına rağmen ağırdan 
alması, kampçılara son derece sıkıntılı bir zaman 
yaşattı. Neyse ki Dikili Belediye Başkanı ve Dikili-
li dostlar duruma el koydu da kampı oraya taşımak 
mümkün oldu. Siyah Pembe Üçgen’den arkadaşları-
mıza geçmiş olsun diyoruz, Çandarlı’nın taş fırın er-
keklerini ise tebrik ediyoruz; anlaşılan sizinle daha 
epey işimiz olacak!

HASILI KELÂM…

Polis akademisi başkanlığına atanan Prof. Dr. Rem-
zi Fındıklı, hayat tecrübelerinden ve bilgeliğinden 
yeni kuşakların da yararlanabilmesi için bir kitap 
yazdı, “Hasılı Kelâm- Sözün Özü” diye. Kitap, iddi-
alı çözümlemeler içeriyor: “Laiklik din dışı bir hayat 
şeklidir”, “Batı terbiye edilmemiş attır”, “Fakirin aklı 
olsa, fakir olmazdı”, “Demokrasi vasat insanlar yö-
netimidir”, “Dinsiz insan dengesiz insandır”, “Erke-
ğin göbeklisi kadının da bebeklisi makbuldür”

Hayat ve insanlar üzerine konuşurken kadınları ih-
mal etmek düşünülemezdi; nitekim Remzi Hoca bu 
konuya da el atmış ve şöyle zarif ve latif ifadeler-
le sözün özünü koymuş ortaya: “Bal arıdan, kavga 

İŞKENCECİ SEDAT SELİM AY 
ŞİMDİ TERÖRLE MÜCADELEDEN SORUMLU 
EMNİYET MÜDÜRÜ

Tescilli işkenceci Sedat Selim Ay, İstanbul Te-
rörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdürü 
Yardımcılığı’na atandı. Çağdaş Hukukçular Derneği 
(ÇHD) İstanbul Şubesi, işkence ve gözaltında teca-
vüzden hükümlü olduğu halde Terörle Mücadele 
Emniyet Müdürü Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim 
Ay’ın görevden alınması için imza kampanyası baş-
lattı. ÇHD, 30 Temmuz’da İstanbul il Emniyet Mü-
dürlüğü önünde bir basın açıklaması yaptı. İşkence 
faillerinin fiillerinin devlet yararına olduğu anlayışı 
nedeniyle yargılanmadıklarını, yargılandıklarında 
ise cezalandırılmadıklarını hatta terfi edildiklerini 
belirten ÇHD’nin çağrı metninden bir kısım:

“Sedat Selim Ay, memuriyeti ve terfisi önünde bir 
engel olmadığını söylüyor. Oysa unuttuğu; işkence 
nedeniyle cezalandırılan bir kamu görevlisinin ce-
zasının ertelenmesi, tecavüz suçundan ise cezalan-
dırmaktan kurtulması ‘masumiyetini’ değil ancak 
işkencenin korunduğu gösterir.”
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE 
KÜRTAJ ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

15 Haziran’da Ankara Üniversitesi Kadın Çalışma-
ları Anabilim Dalı öğretim üyeleri kürtaj tartışma-
larına bilimsel açıdan yaklaşmak ve akademinin 
sesini duyurmak için bir basın açıklaması düzen-
ledi. Malum; kürtaj ve sezaryen tartışmaları türlü 
siyasi-bürokratik çevrelerin açıklamalarıyla fırtına 
gibi esmekte, Amargi’nin bu sayısında da tartış-
mayı genişletmeye çalıştık. “Kürtaj Tartışmalarına 
Üniversitenin Bakışı” başlıklı basın toplantısında 
çeşitli disiplinlerden öğretim üyeleri konuyu kendi 
bilim alanlarından değerlendiren açıklamalar yaptı-
lar. Kadın Çalışmalar Bölümünden, Nüfus Etüdleri 
Enstütüsünden, Tıp Fakültesinden, Hukuk Fakülte-
sinden, İlahiyat Fakültesinden kadın akademisyen-
ler konuya eleştirel sunumlarını basın toplantısında 
gerçekleştirdiler.

KAMER VAKFINDAN 
KÜRTAJ ÜZERİNE AÇIKLAMA

Kamer Vakfı da kürtajın sınırlandırılma girişimi 
üzerine bir açıklama yaparak, “Kürtaj yaptıran ka-
dın sayısı artıyorsa, sorumlusu devlettir. Devletin 
kadınların gerçek sorunlarını görmezden gelen po-
litikalarıdır” dedi. “Kadının kendi bedeni, doğur-
ganlığı, ne zaman ve ne şartlarda çocuk doğuracağı 
üzerinde söz sahibi olması, kadının insan haklarının 
vazgeçilmez bir parçasıdır. Kürtajın yasaklanması 
veya dört hafta gibi birçok hamileliğin daha ortaya 
çıkmadığı bir süreyle sınırlandırılması, devleti bir 
kere daha kadının insan haklarını ihlal eder duruma 
sokacaktır”. (Açıklamanın tam metnine www.kamer.
org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

karıdan olur”, “Kadının cihadı, eşiyle güzel geçin-
mesidir”, “15’inde kız ya erde, ya yerde olmalıdır”, 
“Tarlayı taşlı yerden kızı gardaşlı yerden al”, “Malı 
ile cömertlik edenler şerefli, bedeni ile cömertlik 
edenler şerefsizdir”, “İşin eve, avradın ere, paranın 
da ele yakını makbuldür”. 

Hocanın bu bilgeliğinden daha fazla yararlanmak 
isteyen Bakanlar Kurulu, kendisini Yüksek Hakem 
Kurulu yedek üyeliğine atadı. Böylece, hakimlerin 
tecavüzcülerle empati işine de omuz verebilir.

Eh, polis akademisi mezunlarının icraatlerine şaşma-
mız gerekir mi başkanları bu adam olduktan sonra?

KAOSGL AYRIMCILIKLARA KARŞI 
SEMPOZYUM ARALIK’TA

Kaos GL Derneği Aralık ayında, İnsan Hakları Hafta-
sında, (10-15 Aralık) LGBT bireylerin hak mücadelesi 
ve sosyal haklar alanında 5 Sempozyum düzenleyecek. 
 
LGBT’lerle birlikte sosyal haklar alanından ilgili ke-
simler ve uzmanların katılacağı Ayrımcılıklara Karşı 
Sempozyumların başlıkları şunlar:
Sosyal Hizmetler Sempozyumu: LGBT Bireyler İçin 
Sosyal Hizmet Alanları
Sağlık Hakkı Sempozyumu: Hastalıktan Hak Tale-
bine Eşcinselliğin Seyri ve Eşitsizliğe Karşı LGBT 
Mücadelesi
Eğitim Hakkı Sempozyumu: Eğitimde Cinsel Yöne-
lim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı
Kent Hakkı Sempozyumu: Barınma Hakkı, Mekân 
ve Kentin Cinsiyeti
Çalışma Hakkı: Çalışma Hayatı, İstihdam, Sendikal 
Hareket

Kaos GL Derneğinden yapılan açıklamada, Ayrımcı-
lıklara Karşı Sempozyumda aynı zamanda farklı ay-
rımcılıklara maruz kalan kesimlerle birlikte “nefret 
suçları”, “düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü”, 
“insan hakları savunucularının güvenliği” alanları-
nı da tartışmaya açmak ve bu alandaki dayanışmayı 
güçlendirmek isteği belirtildi.

Dernek, Ayrımcılıklara Karşı Sempozyumlarda sun-
mak istediğiniz bildiri özetlerini 20 Eylül 2012 ta-
rihine kadar, kısa bir özgeçmiş ile birlikte, kaosgl@
kaosgl.org adresine göndermenizi bekliyor.
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İstanbul Amargi olarak ikincisini düzenlediğimiz fe-
minizm tartışmaları ile feminist kuram ve feminist 
hareketin tarihsel gelişimini, bugün feminist sözü-
müzü ve sözümüzü söyleme biçimlerimizi belirleyen 
kavramlar ve deneyimler çerçevesinde yeniden tar-
tışmaya başladık…

Hayatın her alanını olduğu gibi, düşünme, akıl yü-
rütme ve söz söyleme biçimlerini de değiştirip dö-
nüştürecek bir mücadele olan feminizmi konuşarak, 
tartışarak, yorumlayarak erkek egemen sisteme karşı 
kendi bilgimizi üretmek, birlikte çoğaltmak, zengin-
leştirmek ve yaygınlaştırmak için Cumartesi tartış-
malarında buluştuk…

24 Mart 2012, Radikal Feminizm: Ayşe Düzkan 
ve Handan Koç ile Valeri Solanas, Shulamith Fires-
tone, Andrea Dworkin ve Christine Delphy’nin izini 
takip ederek Radikal Feminizmi konuştuk. Radikal 
feminizm nasıl ve neye karşı olarak ortaya çıktı? Ra-
dikal feminizm içindeki farklı eğilimler ve sosyalist 

feminizm ile arasındaki farklar nelerdir? Radikal fe-
minizmin Türkiye’de yansıması nasıl oldu? Aile, seks, 
aşk, cinsel yönelim, kadın emeğine vb. dair radikal 
feministlerin görüşlerinin neler olduğunu tartıştık.

31 Mart 2012, Kürt Kadın Hareketi ve Feminizm:  
Bir önceki hafta Radikal Feminizm’in “radikal” çı-
kışını tartıştığımız buluşmanın ardından Türkiye’de 
kadın hareketi içinde en etkin ve önemli çıkışlardan 
birini gerçekleştirmiş olan Kürt Kadın Hareketi’nin 
tarihini, feminizm ile ilişkisini, kadın kurtuluşunu 
nasıl tarif ettiğini ve hareketin örgütlenme pratikle-
rini Figen Aras’ın sunumunun ardından hep birlikte 
tartıştık.

7 Nisan 2012, Dindar Kadınlar ve Feminizm:  
Feyza Akınerdem ile Müslüman Kadın Hareketi’nin 
ortaya çıkışını, feminist hareket ile etkileşimini, İs-

İSTANBUL 
AMARGİ 
FEMİNİZM 
TARTIŞMALARI 
2012

Esen Özdemir

İstanbul Amargi Feminizm 
Tartışmaları, kadınları her 
cumartesi Amargi’de bir araya 
getirirken, feminist hareketin 
başlıca sorularını, güncel 
politikaları da tartışmanın 
odağında tutarak yeniden ve 
yeniden konuştu. Bu yazıda 
“çoğu bitmiş, azı kalmış” 
İstanbul Amargi Feminizm 
Tartışmaları 2012’nin bir 
dökümünü bulacaksınız. 
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lami feminizmi “yakınlıkları”, “uzaklıkları”, Türki-
ye’deki örgütlenme deneyimleri üzerinden tartıştık.

14 Nisan 2012, Anarko Feminizm: Göksun Yazıcı 
ile anarko-feminizm, anarşizm ve feminizmin bir-
leşimi mi yoksa kendi başına bir düşünce ve eylem 
pratiği midir, beslendiği teorik ve pratik deneyimler 
nelerdir, Queer teori ile bağlantısı nedir ve bütün 
bu sorularla bağlantılı olarak anarko - feminizmin 
günümüz siyaset alanındaki potansiyellerinin neler 
olabileceğini tartıştık.

SAVAŞIN ORTASINDA ANTİMİLİTARİZM

21 Nisan 2012, Antimilitarizm ve Feminizm: Be-
güm Özden Fırat Ve Ayşe Gül Altınay ile “Feminizm 
ve antimilitarizm ilişkisi nasıldır?”, “Feminizm her 
zaman antimilitarist midir?”,  “Vicdani retçi kadın-
lar neyi reddediyorlar?”, “Antimilitarist feminist ör-
gütlenme pratikleri nasıldır?”, “Peki, bunların yanı 
sıra savaşın sürdüğü bir coğrafyada nasıl bir antimi-

litarizmden söz edebiliriz?” sorularını ve daha birçok 
soruyu hep birlikte tartıştık.

28 Nisan 2012, Ekoloji ve Feminizm: Kızılca Yü-
rür ve Mine Selin Sayarı ile ekoloji hareketi ve femi-
nist hareketin birbirinin içine geçmesinin mümkün 
olup olmadığını tartıştık. “1970’lerde adı duyulan 
ekofeminizm, böylesi bir kaynaşmanın varlığına ve 
gerekliliğine mi işaret etmektedir?” diye sorduk. Ül-
kemizde de, feministlerin zaman zaman ilgisini çe-
ken ekofeminizm, neden kendine güçlü bir zemin 
oluşturamadı? Ekofeminizm örneğinden hareketle, 
feminist yelpazenin geliştirebileceği ve kapsayacağı 
direniş ve dönüşüm yolları üstüne ne söyleyebiliriz? 
Tartışmada ekofeminizm örneğinden yola çıkarken, 
ekoloji ve feminizmin, birbirini besleme ve böylece 
tahakküm biçimlerinin etkilerini kırma potansiyeli 
üzerine de kafa yorduk.

5 Mayıs 2012, Seks İşçiliği:  Şevval Kılıç ile seks iş-
çiliğini konuştuk. Patriyarka temelli toplumsal yapı 
içerisindeki en eski mesleklerden biri olarak tanım-
lanan seks işçiliği, çağlar boyunca anıldığı birçok 
isimle birlikte bugün yaygın bir şekilde seks işçiliği 
olarak anılıyor. Soru(n) işte tam da burada yükseli-
yor. “Bedenin kadın / trans halinin ücrete tabî seks 
hizmeti vermesini bugün nasıl bir mücadelenin par-
çası olarak okuyacağız?”, “Seks işçiliği yapan kadın/
trans bedenler bu mücadelenin kurbanları mı, özne-
leri mi?”, “Seks işçiliği ve bağlantılı alanlar bir öz-
gürlük ve/veya hak mücadelesinin alanı olabilir mi?” 
sorularını hep birlikte tartıştık.

İÇİMİZ ÜRPERİYOR, 
YA HAREKETTE YOKSAK?

12 Mayıs 2012, Trans Feminizm: Gülkan ve Aligül 
ile birlikte trans feminizmi konuştuk. ‘90’lı yıllardan 
başlayarak, Amerika ve Avrupa’daki ana-akım femi-
nizmler ve radikal feminist hareketleri eleştiregelmiş, 

“Trans feminizm nedir?”, “Özneleri kimlerdir?”, 
“Transgender deneyimler bizlere kendi cinsiyetimizi 
anlamaya dair ne sunar?”, “Transbireylerin patriyar-
kaya karşı direnişinin dinamikleri nerden beslenir?” 
sorularına yanıtlar aradık. 

Yanı sıra “Türkiye’de özellikle Kürt, dindar ve anarşist 
feministler ile lezbiyen ve biseksüel kadınlar, seks işçi-
leri ve işçi sınıfından kadınların kendi deneyimlerini 
görmezden gelmekle eleştirdikleri,  çoğunlukla beyaz, 
eğitimli, ekonomik olarak diğerlerinden hayli güçlü 
kadınlardan oluşan feminist harekete, trans feminiz-
min eleştirileri nelerdir?” diye sorduk. Yine, “feminist 
hareket içinde transseksüel, transgender, interseks, 
genderqueer kimlikleriyle var olmak isteyen, sorun ve 
ihtiyaçlarının görünmesini talep ederek transfeminist 
bir bakış açısı getiren bireylerin yaşadıkları çatışmalar 
nelerdir?” sorusu da önemli bir tartışma başlığı oldu. 
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19 Mayıs 2012, Feminist Örgütlenme: Nilgün 
Yurdalan, Banu Paker ve Esmeray ile, kendini diğer 
örgütlenme biçimlerinden iktidar, şiddet, hiyerarşi 
gibi meselelere bakış açısı ile ayırdığını iddia eden 
feminist örgütlenme pratiklerini konuştuk. Bağım-
sız Kadın İnsiyatifi, Sosyalist Feminist Kolektif ve 
Amargi Kadın Dayanışma Derneği deneyimleri 
üzerinden, yatay örgütlenme biçiminin yeni iktidar 
biçimleri yaratıp yaratmadığı; “gönüllülük” esasına 
dayanan örgütlenme biçiminin az sayıda insanın 
omuzlarına yeni yükler ekleyip eklemediği; sınıf, et-
nik köken, din, eğitim düzeyi vs. gibi farklılıkların 
bir hiyerarşi üretip üretmediği gibi daha birçok so-
ruyu, örgütlenme deneyimlerimizde karşılaştığımız 
örneklerle tartışmaya açtık

2 Haziran 2012, Feminizme Farklı Yaklaşımlar ve 
3. Dalga: Gülnur Elçik’in moderatörlüğünde Sim-
ten Coşar, Semra Arcan Gökçen ve Begüm Başdaş ile 
birlikte, “3. Dalga’dan ne anlıyoruz?”, “Dünya’da ve 
Türkiye’deki feminist harekette 3. Dalga Feminizm 
nereye oturuyor?”, “Türkiye’de bu tarihsel izleği ön-
celeyen Roza, Jujin ve Jin u Jiyan dergileri hareket 
içinde nasıl bir tartışma başlattı?”,  “Queer Teori’nin 
3. Dalga Feminizm ile ilişkisi nedir ve bu teori femi-
nizmde ne tür tartışma alanları açabilir?” soruları ile 
birlikte feminizmi farklı deneyimleme biçimlerimiz 
üzerine tartışmalar açmaya çabaladık.

10 Haziran 2012, Farklılıklarımızla Yan Yana 
mıyız?: Sevi Bayraktar’ın moderatörlüğünde İnci 
Kerestecioğlu, Aslı Zengin ve Ülkü Özakın ile 
“Farklılıklarımız ile Yan Yana mıyız?” diye sorduk. 
“Farklılıklarımızla politika yapmanın imkânları ve 
sınırlılıkları neler?”, “Peki, bu farklıklarla nasıl ör-
gütleniyoruz?”, “Cinsiyet ortaklığı ideolojik ve sı-
nıfsal farklılıkları aşmada yeterli mi?”, “Cinsel yö-
nelimler ve cinsiyet kimlikleri, farklılık üzerinden 
nasıl okunabilir?”, “Farklılıkları mutlaklaştırmadan 
kamusal alanda politika yapmanın koşullarını nasıl 
oluşturabiliriz?” sorularını Demokrasi Kuramları ve 
Queer teorinin aracılığıyla başta “farklılıklarla yan 
yana olmanın altını çizen Amagri Kadın Dayanışma 
Derneği deneyimi olmak üzere feminist hareketteki 
deneyimler üzerinden tartışmaya açmaya çalıştık.

16 Haziran 2012, Anayasa Tartışmaları: Seyda 
Selek’in moderatörlüğünde Yasemin Öz, Sedef Çak-
mak ve Ayşe Akdeniz ile birlikte kadınların, LGBT 
bireylerin ve ekolojistlerin anayasa yapım sürecine 

nasıl müdahil olmaya çalıştıklarını, var olan Anaya-
sa taslağında ne gibi değişiklikler öngörüldüğünü, 
Amargi’nin, Ekolojik Anayasa Platformu’nun ve 
LGBT örgütlerinin anayasaya yönelik talepleri neler 
olduğunu konuştuk.

BAŞKA BİR PORNOGRAFİ Mİ?

26 Haziran 2012, Pornografi ve Feminizm: 
Feminist bir Pornografi Mümkün mü?: İstanbul 
LGBT Onur Haftası iş birliğiyle gerçekleştirdiği-
miz buluşmada Berfu Şeker’in sunumunun ardın-
dan ”Marit Otsberg’in Share adlı kısa porno filmi 
ve Sisterhood  adlı orta metraj belgesel filmlerini 
izledik ve “Feminist bir Pornografi Mümkün mü?” 
sorusuna yanıt aradık. “Feminizm illa pornografi 
karşıtı mı olmalıdır?”, “Pornografi her zaman ka-
dınların ezildiği, patriyarkal bir temsil alanı mı-
dır?”, “Robin Morgan’ın neredeyse anonimleşen 
‘Pornografi teoridir, tecavüz pratiktir’ sözünü ger-
çekten savunabilir miyiz?”, “Erkek bakışı kadın be-
denini, cinselliğini ve hazzını yalnızca pornografik 
temsiller aracılığıyla kurgulamadığına göre Ameri-
kalı radikal feministlerin önerdiği gibi sansür, bu 
temsil biçiminin dönüşmesine yönelik çözümün ne 
kadar bir parçası olabilir?”, “Peki, bu filmlerde oy-
nayan kadınlar erkek egemen ideolojinin kurbanları 
mıdır?”, “Hem feminist hem porno yıldızı olmak 
mümkün olabilir mi?”, “Queer cinsel pratikler eril, 
patriyarkal ve heteronormatif bulunan ana akım 
pornografiyi ters düz ederek kadınlar ve transların 
bedenselliklerine ve cinselliklerine dair başka tür-
lü hazların mümkün olduğunu gösteren, alternatif 
fanteziler ve temsiller üretemez mi?” sorularını hep 
birlikte tartıştık.

7 Temmuz 2012, Diziler Nasıl Yapılıyor / Yazı-
lıyor, Nasıl Okunuyor?: Nükhet Sirman ve Feyza 
Akınerdem ile birlikte  dizileri konuştuk. “Yerli di-
ziler nasıl üretiliyor?”, “Neden beğeniliyor?”, “Nasıl 
eleştiriliyor?”, “Gündelik tartışmalara nasıl giriyor?” 
sorularını sorduk; tecavüzün, şiddetin, iyiler ve kö-
tülerin, kadınlık ve erkekliklerin popüler yerli di-
zilerde nasıl temsil edildiğini ve nasıl okunduğunu 
tartışmaya açtık.

15 Eylül 2012’de ise ütopyalarımızı ve ütopyaların 
bize açtığı / açabileceği politik alanları Aksu Bora, 
H. Neşe Özgen ve Yasemin Temizarabacı ile birlikte 
tartışacağız.
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Babaannemin aziz hatırasına…

Türkçeyle ilkokula başladığı 10 yaşında tanışmış, 
sınıfta sarf ettiği her Kürtçe sözcük için ceza almış, 
sonra doğduğu yere göre en yüksek eğitimi alıp 
‘muallim’ çıkmış ve ömrünü Türk eğitim sistemine 
adamış bir babanın evladı olarak büyürseniz; ‘dil’le 
ilişkiniz bir garip olur. Annesinden öğrendiği, kar-
deşleriyle iletişim kurduğu dil nedeniyle yadırganan 
o baba; yılların aşağılanmışlığını çocuklarına yaşat-
mak istemeyince adının sonradan ‘asimilasyon’ ol-
duğunu öğrendiğim bir zulmü kendi eliyle başlat-
makta beis görmez. Belki Kürt hareketi ‘Kürtler de 
var, dilleri de var’ diye yola çıkmamış olsaydı baba-
mın çocukları için kurguladığı gibi binlerce senaryo 
kurgulamış babaların yapımcısı olduğu yaşamları-
mız, başka bir yöne akacaktı.

“İyiliğimiz İçin” Asimile Edilirken
Asimilasyon öyle bir şeydi ki; ‘iyi Türkçe konuşma’nın 
bir tür sınıf atlama manivelası olarak belletildiği kü-
çük belleklerimizde, 10 Kasım’larda en acıklı ses to-
nuyla Atatürk şiirleri okumanın iyi notlarla ödüllen-
dirilmesini hiç yadırgamadık. ‘En Türk’ hallerimizle 
doluştuğumuz okullarımıza gönderilen milliyetçi 
hocalarımız güzel Türkçe’mize hayran olurken, mut-
luyduk, gururluyduk. Ta ki, üniversite sınavlarını 
kazanıp toprağımızdan uzaklara düştüğümüz güne 
kadar sürdü mutluluğumuz. O yılların ‘batıya düşen’ 
her Kürt genci gibi, kuyruklarımızı merak edenlerle, 
aksanımızın olmamasına şaşıranlarla, evimize gizlice 
gelen ağabeylerin - ablaların ‘terörist’ diye gözümüze 
sokulmasıyla anladık Türk olmadığımızı. Bir de ta-
bii, batıdaki evlerde gizli şeyler için ikinci bir dil ko-
nuşulmadığını gördüğümüzde. Her yaz tatilinde git-
tiğim köyde tek kelime Türkçe bilmeyen hepimizin 
‘kılê’si babaannemin konuştuğu dilin Kürtçe olduğu-
nu öğrendiğimde, 15 yaşındaydım. Kürtlerin ayrı bir 
ulus olduğunu öğrendiğim yaş da, o yaşımdır. 

Gözünüzde canlandırmanızı isterim: Ölene kadar 
‘kofi’sini kafasından çıkarmayan, kendi saçlarının 
üstüne ‘gulik’ denilen iplikten saçlarını duvak gibi 
sallandıran, yerlere kadar uzanan fistanıyla gerçek 
bir aşiret kadını olan babaannem 60 yaşının ortala-
rına kadar öğrenmeyi reddettiği Türkçeyle, babamın 
‘Türk gibi’ yetiştirdiği torunları yüzünden tanıştı. 
İlçe merkezindeki evimize her geldiğinde salonda 
başköşeyi işgal eden Atatürk posterli, İstiklal Marş’lı 
Cumhuriyet köşesine şöyle bir göz atıp divana otur-

MUTLU 
BİR ÜLKE İÇİN 
ANADİLDE EĞİTİM

Müjgan Halis

“Babaannem 60 yaşının ortalarına kadar 
öğrenmeyi reddettiği Türkçeyle, babamın 
‘Türk gibi’ yetiştirdiği torunları yüzünden 
tanıştı. İlçe merkezindeki evimize her 
geldiğinde salonda başköşeyi işgal 
eden Atatürk posterli, İstiklal Marş’lı 
Cumhuriyet köşesine şöyle bir göz atıp 
divana oturduğunda köydeki torunlarına 
benzemeyen bize hep öfkeyle bakardı. 
Ama severdi de kendince. Asimilasyon 
onun müthiş Kürt inadını da kıracak kadar 
etkiliydi. 15 yıl önce son nefesini veren 
babaannem bizimle Kürtçe konuşurdu, biz de 
onunla Türkçe. İlginçtir, birbirimizi anlardık.”
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duğunda köydeki torunlarına benzemeyen bize hep 
öfkeyle bakardı. Ama severdi de kendince. Asimi-
lasyon onun müthiş Kürt inadını da kıracak kadar 
etkiliydi. 15 yıl önce son nefesini veren babaannem 
bizimle Kürtçe konuşurdu, biz de onunla Türkçe. 
İlginçtir, birbirimizi sorunsuz anlardık. Şimdi onun 
yaşındaki Türk kadınlarına baktığımda okula hiç git-
memiş babaannemin çok değil birkaç ayda öğrendiği 
Türkçeyi anımsıyor ve zekâsına selam duruyorum, ne 
yalan söyleyeyim. Batı şehirlerinde Kürtlüğümüz gö-
zümüze sokula sokula, kafamıza vurula vurula öğre-
tildiğinde başlayan milliyetimizle barışıklığımız, hem 
içimizdeki gizli kimliklerimizle hem de ‘anadilimizle 
tanışmamızın da sebebi hikmeti oldu. 1990’lı yılların 
başlangıcına denk düşen bu tanışıklık, aralarında be-
nim de olduğum pek çok Kürt bireyini önce Kürtçe 
‘klam’ları öğrenmeye dönüşen bir meraka, ardından 
Kürt illerinin her lehçesini en azından anlayacak ka-
dar iyi bir kulağa, sonra da bulduğu her kaynaktan 
anadilinin sırlarını keşfeden, en önemlisi dilinden 
utanmayan, tersine onu çok seven insanlara dönüş-
türdü. Bu sevginin gün gelip, yönetenleri etkileyecek 
bir güce dönüşmesi kaçınılmazdı. Oldu da.

Seçmeli Değil Anadilde Eğitim 
Şimdi önümüzdeki öğretim yılında ‘seçmeli’ Kürtçe 
dersiyle tanışacak çocuk dimağlar. Her eksiğin, her 
yanlışın içinde ‘iyi bir şey’ bulmaya artık alışan zihin 
dünyamızla ‘her şeye rağmen olumlu bir adım’ ola-
rak nitelenebilecek seçmeli ders meselesi, görünen o 
ki ne idarecilerin ne ailelerin ne de çocukların tama-
men hâkim olduğu bir adım. Ana sütü gibi tatlı ve 
helal olan anadil meselesine gelmemize ise belli ki, 
daha epey bir zaman var. Her bireyin doğuştan sahip 
olduğu, insan olmakla edindiği haklardan biri olan 
anadilde eğitim hakkıyla ilgili daha ne araştırmalar 
okuyacağız, ne köşe yazılarına tahammül edeceğiz, 
ne nutukları sineye çekeceğiz bilinmez ama yukarıda 
kişisel tarihimde anlattığım travmaya benzer acıları 
kimin Kürt, Laz, Çerkez çocuklarına yaşatmaya hak-
kı var, mesele en çok da burada. 

Zaten Cumhuriyet’le yaşıt olan ‘Türk ve Türkçe dı-
şındaki bütün unsurların memleketi böleceği’ para-
noyası bölünme korkusundan çok, nefret suçu ola-
rak tezahür ediyor artık. Marmara Üniversitesi’nde 
sınıfın kapısına ‘Anadilde eğitim istiyoruz’ afişi 
yapıştıran gençlerin önce ülkücülerden, sonra po-
listen dayak yemesini, dayak yiyenlerin daha sonra 
gözaltına alınmasını yahut Shakira’nın Kürtçe şarkı 

söyleyeceği dedikodusunun Türkiye’den milyonlarca 
küfür almasını başka türlü izah etmek mümkün mü? 

Farklı Dilde Eğitim Bireye Zarar Veriyor
Bir gerçek var ki bunu en çok ve acilen bizi yöne-
tenlerin anlaması gerekiyor: Halkların ve onların ço-
cuklarının belleklerine müdahalenin sürmesi anla-
mına gelen anadil yasağı bütün ülkeye zarar veriyor, 
verecek. Çünkü dil, onu konuşan halkın tarihsel bel-
leğinin en önemli ve aslında biricik aracıdır. Halk-
lar; hikâyelerini, masallarını, savaşlarını, barışlarını, 
destanlarını, acılarını, mutluluklarını ana dilleriyle 
anlatır, yabancı bir dille değil. Kürtler özelinde söz-
lü edebiyat geleneğiyle yaşatılan bu bellek, yüzyılı-
mızda artık bir kurumsallaşmaya ihtiyaç duyuyor. 
Çünkü dil, ancak onu konuşanlarla beraber değişir, 
gelişir. Her dilin bir usulü, adabı vardır. Ve bu usul; 
yazıldıkça, güzel konuşuldukça, eser ürettikçe ken-
dini yeniden üretir. Anadil kavramı ‘seçmeli ders’ 
düzeyine indirgenirse, bir insan topluluğunun belle-
ği adım adım yok edilecek demektir ki, bu bellek tek 
başına o halkın özel mülkiyetinde de değildir. 

Diller, dinler, kültürler kaynaşa kaynaşa, çekişe çe-
kişe ömür sürdürürler. İnsanların ancak anadilinde 
onurlu bir kişilik bulacağı, aksinin ise bağlı olunan 
kültürel değerlerin katledilmesi anlamına geldiği 
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gerçeğiyse yapılan araştırmaların sonuçlarını hatır-
latmayı gerektiriyor. Araştırmalar anadilinin dışında 
farklı bir dille eğitime tabi tutulan insanlarda görü-
len kültürel, sosyal ve psikolojik hasarları şöyle özet-
liyor: “Birey, kendi dilini konuşmadığı için ailesine 
ve toplumuna yabancılaşır. Hem kendi toplumuna, 
hem de eğitimini aldığı dilin toplumuna uyum sağ-
lamakta zorlanır. Aşağılık kompleksine sahip olur. 
Kendine güvenemez. Hakkını savunma güdüsü aza-
lır. Aşırı duygusal olup uzlaşmacılıktan çok, saldır-
gan olur, çünkü kendini gerektiği gibi ifade edemez. 
Dili anlamadığı için, kendisine eğitim kanalıyla ak-
tarılanları tam anlamıyla alamaz ve aşağılanır. Sınav-

larda başarısız olur. Ulusal orijini inkâr edildiği için 
sosyal ilişkilerinde kendini ifade etme konusunda 
zorlanır. Kendini hiçbir kimliğe ait hissetmez. Kül-
türel değerleri kendisine görsel ve işitsel anlamda su-
nulmadığı için kültürel edinimi tam olmaz ve diğer 
kültürleri algılayıp, öğrenmede ve yaşamada tatmin-
siz olur. Asimile olur.”

Bu bilimsel gerçeklere ve 1876 Kanun-i Esasi’sinde-
ki “Her kavim kendi anadilinde eğitim öğretim ya-
pabilir” maddesinin 136 yıl sonra büyük bir devlet 
inadıyla karşılaşmasına rağmen; aralarında Artuklu 
Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Kadri Yıldırım’ın da olduğu akademisyenlerin 
ortaya koyduğu doğrular, gelecekten ve barıştan 
umutlu olmamızı sağlıyor. O doğruları anımsatmak-
ta fayda var: Anadilde eğitim, Türkçe eğitimde oldu-
ğu gibi okul öncesinden üniversiteye kadar devam 
etmelidir. Bunun nasıl hayata geçirileceğinden önce, 
bu hakikatin kabulü şarttır. Mevcut anayasanın 42. 
Maddesi’ne göre ‘Türkçe’den başka hiçbir dil, eği-
tim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına 
anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez’ madde-
si değiştirilmelidir. Hâlihazırda ilköğretimin ilk üç 
sınıfından sonra her sene 3 - 4 saat, lisede her sene 
2 saat İngilizce gören gençler ‘yes, no, how are you, 
my name is…’den öteye geçemiyor. Hal böyle iken 
toplumsal hayatta dezavantajlı konumda bulunan 
anadilin öğrenilebilmesi için 2 - 3 saatlik ders hiçbir 
ihtiyaca cevap vermeyecektir. Kürtçe eğitimin veri-
lebilmesini üniversiteler bünyesinde açılan enstitü-
lere endeksleyen yaklaşım, Kürtçeyi sadece devletin 
öğrettiği sonucunu çıkarır ki, bu da yıllardır Kürtçe 
için çalışmalar yapan pek çok kurum ve kişiyi gör-
mezden gelmek demektir. 

Sözün özü… Kişisel anlatıdan bilimsel bazı gerçek-
lere, oradan uygulamadaki yanlışlara varan epey ka-
rışık bu yazının meramı şudur aslında: Kürtler 30 
yıldır on binlerce ölerek, kilometrelerce göç ederek, 
gözyaşları kuruyana dek ağlayarak, ama vazgeçme-
den, ama yılmadan, ama yorulmadan bir yolculuğun 
önemli bir durağındalar. Aramızda dillerine yabancı 
olanlar da, dilleriyle ömür geçirenler de asimilasyona 
en azından yürekleriyle direniyor. Bu direnişin; ‘etle-
tırnak’ denilen -tırnağın uzadıkça kesilen tarafının 
Kürtler olduğu realitesi bir yana- benzetmedeki ‘et’ 
tarafından görülmesi, anlaşılması, kabullenilmesi, 
hatta desteklenmesi gerekiyor. Bir arada ve huzurlu 
bir yaşam ancak böyle mümkün olacak.

“Kürtçe eğitimin 
verilebilmesini üniversiteler 
bünyesinde açılan enstitülere 
endeksleyen yaklaşım, Kürtçeyi 
sadece devletin öğrettiği 
sonucunu çıkarır ki, bu da 
yıllardır Kürtçe için çalışmalar 
yapan pek çok kurum ve kişiyi 
görmezden gelmek demektir.”
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“Millî” eğitim meselesi, neredeyse herkesin bir şekil-
de ilgilendiği bir alan. Vatana millete hayırlı evlatlar 
yetiştirme işini ana babalardan daha çok Milli Eği-
tim Bakanlığı üstlenmiş durumda çünkü. Üniversite 
dahil 16 yıl “öğrenci”, 6 yıl “öğretmen”, 25 yıldır da 
“öğrenci velisi” olarak bir parçası olduğum bu sis-
tem, hayatımın o kadar içinde ve bana öylesine hük-
meden bir pozisyonda ki, herhalde onun hüküm-
ranlığına denk başka bir hükümranlık bulmak pek 
kolay değildir. Öğrencilik dönemimde maruz kaldı-
ğım eğitim sistemini, makbul bir öğrenci olabilmek 
için okulda ders dinlemek, evde ders çalışmak olarak 
özetleyebilirim. Ders denilen şeyin ise, öğrenmek-
ten çok ezberlemeye dayalı metinler olduğu malum. 
Yine de, nevi şahsına münhasır öğretmenlerimin sa-
yesinde, bu sistemden bundan daha fazlasını aldığı-
mı da söylemeliyim. 

Sınırlı sayıda öğrencinin “makbul öğrenci” konu-
muna gelebildiği, çoğu öğrencinin “vasatlık” nite-
lemesine mahkûm edildiği, ilgi ve yeteneklere göre 
seçilebilecek program türlerinin çok kısıtlı olduğu 
bu sistemin “makbul öğrenci” mertebesine erişen-
lerinden olsam da, özellikle lise döneminde hisset-
tiğim “boşuna!”lık duygusunun sıkıntısını hiç unu-
tamıyorum. Ancak içinde kaybolduğum ders, ödev, 
sınav sistemi içinde, nadiren de olsa, kişisel ve özgün 
varoluş anları yaşama fırsatı yakaladığımı da itiraf et-
meliyim. Bunlardan biri ortaokulda Türkçe dersinde 
gerçekleşti. Klasik edebiyat adı altında Yunan traged-
yalarını işlerken çok sıkılıyordum ve öğretmenimize 
bir teklifte bulundum: Bu okuduğumuz parçayı sı-
nıfta canlandıralım dedim. Sağ olsun kabul etti ve 
birkaç arkadaşla çalışıp canlandırdık. Aslında sonu 
ölümle biten bir bölüm olmasına rağmen hep bera-
ber o kadar çok gülmüştük ki,  tragedya sayemizde 
komedyaya dönüşmüştü. Bir diğeri de, yine Türkçe 
dersinde iki grup arasında gerçekleşen bir münaza-
raydı. Bir ay kadar hazırlık sürecimiz vardı. Bu süreç 
içinde, karşı grubun argümanlarını para karşılığın-
da elde etme girişiminden tutun da, moral bozma 
taktiklerine varıncaya kadar, o çocuk yaşımızda türlü 
cinlikler yapma girişimlerinin yaşandığı, başarı uğ-
runa neredeyse her şeyin mübah kabul edildiği, ama 
bundan vicdan azabı duyarak iç eleştiri yaptığımız ve 
namuslu olmaya karar verdiğimiz bir süreç yaşamış-
tık. Buna rağmen münazara günü sınıfta neredeyse 
düşman kamplara bölünmüşüz gibi oluşan gerilimi 
ve namusumuzla kazanmamıza rağmen yenilen ar-
kadaşlarımızın mutsuzluğu yüzünden zehir olan ga-

4+4+4=
BOL SORU 
İŞARETLİ BİR 
DÖNEM 

Hidayet Şefkatli Tuksal

“Bu günden geriye 
baktığımda, karma 
eğitim sistemi içinde 
eğitim görmüş olmayı; 
bu sistem içinde başarılı 
bir kız öğrenci olarak 
“cinsiyet ayrımına maruz 
kalma” duygusunu hiç 
hissetmemiş olmayı, 
bu yüzden erkekleri 
kolay rekabet edilebilir 
ve alt edilebilir bir cins 
olarak algılamayı da 
maruz kaldığım sistemin 
olumlu yanları olarak 
görüyorum.”



libiyet duygumuzu unutamıyorum. O günden sonra 
“galip gelmeye” bir daha hiç heveslenmedim, “dost-
luk kazansın” ekolüne bağlandım. Bu günden geriye 
baktığımda, hatırlayabildiğim böyle birkaç özel şey 
dışında, karma eğitim sistemi içinde eğitim görmüş 
olmayı; bu sistem içinde başarılı bir kız öğrenci ola-
rak “cinsiyet ayrımına maruz kalma” duygusunu hiç 
hissetmemiş olmayı, bu yüzden erkekleri kolay reka-
bet edilebilir ve alt edilebilir bir cins olarak algılama-
yı da maruz kaldığım sistemin olumlu yanları olarak 
görüyorum. Ayrıca kadın öğretmenlerin oluşturdu-
ğu çok yönlü “rol model”in hayatımdaki doğal et-
kilerini ve güçlü arkadaşlık duygularını da, sistemin 
artıları hanesine kaydediyorum. 

Üniversiteyi bitirip öğretmenlik sınavını kazandı-
ğımda ve öğretmen olarak eğitim sistemine dahil 
olduğumda ise bambaşka bir şaşkınlık yaşadığımı 
hatırlıyorum. Bir imam hatip lisesine meslek dersleri 
öğretmeni olarak atanmıştım ve stajyer olduğum hal-

“Bir kere öğretmen 
oldunuz mu, artık binlerce 
öğrenci üzerinde hükümran 
olduğunuz bir makam elde 
ediyordunuz ve müfredata 
uyduğunuz müddetçe 
icraatınızın hikmetinden 
kimse sual edemiyordu. Bu 
makam şiddet kullanımını 
da doğal bir hak olarak 
öğretmenlerin emrine 
sunuyordu.”
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de, ilk günden sınıfın başına geçirilip, hiç tecrübem 
olmadan eğitim vermeye başlamıştım. Bu macerada 
bir yandan kendi kendime öğretmen olmanın usulü-
nü, formalitelerini ve inceliklerini keşfetmeye çalışır-
ken; diğer yandan “öğretmen” dediğimiz eğitim nefer-
lerini bu sefer başka bir açıdan ve daha yakın plandan 
gözleme şansına kavuştum. “Kendisi muhtac-ı him-
met bir dede, nerde kaldı gayrıya himmet ede” sözü-
nü haklı çıkaran onca şahsiyetin (kendim de dahil) 
“öğretmenlik” mesleği erbabı olarak eğitim işiyle iş-
tigal ediyor olması, gerçekten acınacak bir durumdu. 
Bir kere öğretmen oldunuz mu, artık binlerce öğren-
ci üzerinde hükümran olduğunuz bir makam elde 
ediyordunuz ve müfredata uyduğunuz müddetçe 
icraatınızın hikmetinden kimse sual edemiyordu. Bu 
makam şiddet kullanımını da doğal bir hak olarak 
öğretmenlerin emrine sunuyordu (Elindeki sopayla 
bir öğrencinin kolunu kıran çıtı pıtı müzik öğretme-
ni arkadaşın hiçbir ceza almaması üzerine, kıymetli 
arabasına çizik atan öğrencilere nasıl öfkelendiğini de 
hiç unutmuyorum.). Öğretmen milletinin yarı tanrı, 
idarecilerin ise “alçak dağları ben yarattım!” edasının 
nereden geldiğini böylece anlama fırsatına eriştim. 
Altı yıl dayanabildiğim bu meslekten, maddi anlam-
da yakaladığımız ilk fırsatta ayrıldım. 

Ben kurtulmuştum ama çocuklarım okul çağına gel-
mişlerdi. Bu bahiste, idealist anne baba olarak devlet 
okuluna başlattığımız çocuğumuzun daha okuldaki 
ilk saatinde mikrofondan velilere “Düşün çocukları-
nızın yakasından!!!” diye höyküren idarecisini, oku-
mayı söken ilk öğrenci olduktan sonra onu sınıfta 
unutan öğretmenini, 10 Kasım’da yaşadığı travmayı 
(yaşlı gözlerle “Anne, bu gün Mustafa Kemal pey-
gamberimiz ölmüş! deyişini) bahane ederek, idea-
listliğimizden nasıl da çark ettiğimizi hatırlıyorum. 
Bu tecrübeden sonra, özel okul tecrübemiz başladı. 
Tahminen ortalama bir ev parasını feda ederek (hala 
evimiz yok) iki çocuğumuza, şahsiyetlerine ve yete-
neklerine saygı duyulan bireyler olarak davranıldığı 
bir ortamda eğitim imkânı sağlamayı başardık. Bu 
okullarda bütün öğrenciler baştan makbul öğrenci 
konumunu haizler, bütün avantajı burada. Diğer 
nitelikler ekstra ve ultra makbuliyet olanakları sağ-
layabilir ama benim keratalar asgari makbuliyet ile 
yetinmeyi şiar edindikleri için, başka bir avantajımız 
olamadı. İki büyüğü mezun ettikten sonra, şimdi 
küçük kızımızla eğitim sistemine tekrar dahil olduk. 
Büyük oğlumdan yaklaşık 17, küçük oğlumdan 13 
yıl sonra yeniden 1. sınıf tecrübesini yaşadık. Arada-

ki en önemli fark, eğitimde daha çok alet edevat kul-
lanılması, kişisel gelişim ve iletişim tekniklerinden 
daha çok yararlanılması ve okuma yazma sisteminin 
değişmiş olmasıydı. Ancak eğitim yine “yekpare bi-
çimde sunulan bir şey” olarak düzenleniyor ve veliye 
hiçbir söz hakkı tanınmıyor. Üstüne üstlük veliler, 
düzenlenen çeşitli seminerlerle bu eğitim sistemine 
nasıl adapte olacakları ve çocuklarının başarısına na-
sıl katkı sağlayacakları konusunda hükümran irade 
tarafından formatlanıyorlar.

Şimdi kızım 2. Sınıfa geçti ve biz yeni bir sistem-
le karşı karşıyayız. Yine bize kimse bir şey sormadı, 
danışmadı. Bu sistemde ailelerin ve çocukların daha 
çok seçme şansı olacağı iddia ediliyor. Ancak okula 
başlama yaşı bile bu kadar tartışmaya konu olmuş-
ken, sistemin diğer özelliklerinin tartışma dışında 
kalması ihtimal dışı bir durum. Yeni düzenleme ya-
pılırken, öncelikle danışma ve tartışma aşamaları-
nın yaşanması gerekirken, aileler ve öğretmenler bir 
emr-i vâki ile karşı karşıya kaldı. Çocuğunuza okul 
seçme şansınız bile yok, kayıt ve yerleştirme ikamet 
adresinize göre Bakanlık tarafından otomatik olarak 
yapılacak. Belki yeni düzenlemenin geçmişe göre 
en büyük farkı, 28 Şubat sürecinde kapatılan İmam 
Hatip Liseleri’nin orta kısımlarının tekrar açılması 
ve bu okulların neredeyse her semte yaygınlaştırıl-
masıdır. Şu anda bu okullara ne kadar talep olaca-
ğı belli değil, geçmiş dönemdeki teveccühe mazhar 
olabilecekler mi henüz bilmiyoruz. Geçmiş dönemde 
imam hatiplerin nârına yandırılan mesleki eğitimin 
de bu dönemde canlandırılması amaçlanıyor, ancak 
uygulamada yaşanabilecek sıkıntılar endişe verici bu-
lunuyor. Seçmeli derslerin çoğalması sevindirici bir 
durum olmakla birlikte, öğretmen sıkıntısı sebebiyle 
bu hakkın kağıt üzerinde kalmasından çekiniliyor. 
“Dindar gençlik” sevdasının açıkça dillendirildiği bir 
dönemde, ders içeriklerinin bu sevdaya hizmet eder 
şekilde belirlenmesi ihtimali karşısında, insan hakları 
ve demokratikleşme hedefinin nasıl korunacağı yine 
merak ve endişe konusu olmaya devam ediyor. 

Açıkçası bol soru işaretli bir döneme giriyoruz. Hü-
kümran kuruluşumuz MEB, bu soru işaretlerinden 
rahatsız olsa da, “eti senin kemiği benim” dönemi-
nin artık kapandığını ve vatandaşın çocuklarını ilgi-
lendiren konularda en az devlet kadar söz hakkına 
sahip olduğunu kabul etmek durumundadır. Aksi 
halde “4+4+4”ten dört dörtlük bir eğitim sistemi 
çıkacağına kimseyi inandıramaz.
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9 - 11 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul’da dü-
zenlenen 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası,  
büyük başarılara ve büyük isimlere sahne olurken, 
değişen yıllara, organizasyonlara, ülkelere ve isimlere 
rağmen değişmeyen şeyler de vardı: Kadın sporcula-
rın medyada kadınsı özelliklerinin ön plana çıkar-
tılması, sportif başarılarının gölgelenmesi ve haber-
lerde daha az yer almaları gibi. Tabii okuyucularını 
‘güzelleri’ izlemeye davet eden yazılar da görmedik 
değil. Şanslıyız ki bu organizasyonda (bildiğimiz 
kadarıyla) önceki yıllarda olduğu gibi kadın spor-
cuların kadınlıklarını sorgulayan, erkek olmalarına 
yönelik iddialar gündeme gelmedi ve hiçbir kadın 
sporcu cinsiyet testine tabii tutulmadı. Fakat sayılı 
ayların kaldığı 2012 Londra Olimpiyatlarında kaç 
kadın sporcunun cinsiyet testi zorunluluğu ile karşı 
karşıya geleceğini şimdiden kestirmek zor. 

Çok değil, bundan üç yıl önce 12. Dünya Atle-
tizm Şampiyonası’nda 800 metrede şampiyon olan 
Caster Semenya, cinsiyet testine tabii tutulmuş-
tu. Semenya’nın babası Jacob, kızı cinsiyet testine 
maruz kalırken, gazetelere “O benim küçük kı-
zım” demek zorunda kalmıştı1. Sanırız ki, annesi 
Semenya’nın cinsiyetini sadece hamileliğin başla-

CİNSİYET TESTİNİN 
NİYETİ

Pınar Öztürk
Mustafa Şahin Karaçam 

“Maruz kaldıkları cinsiyet testi 
uygulamasıyla ve ‘erkeklikle’ 
fişlenmeleriyle adları spor 
tarihine dramatik bir şekilde 
geçen kadın sporcuların ne sayısı 
ne de yaşadıkları travmanın 
hayatlarında açtığı yaralar net 
olarak biliniyor.”
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rında merak edip, kızı doğduktan sonra bunu bir 
daha sorgulamazken; 2009’da, 800 metre kadınlar 
kategorisinde altın madalya kazanan sporcunun cin-
siyeti artık bütün dünyanın merak konusuydu. Öyle 
ki, uluslararası gazetelerin yanı sıra, Türkiye’den bir 
gazete, “Bu atlet kadın mı erkek mi?” başlığını kul-
landığı haberde Semenya’nın fotoğrafını işaret ede-
rek, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin 
(IAAF) başlattığı ‘cinsiyet testi uygulamasını’ meş-
rular gibiydi.2 Test sonuçları açıklanana kadar geçen 
sürede, kardeşlerinin, antrenörlerinin açıklamaları-
na ek olarak her fırsatta Semenya da “Kendimi bir 
kadın olarak hissediyorum” demeçleri vermek zo-
runda kaldı. 2010 Haziranı, IAAF’ın Semenya’nın 
testlerinin ‘temiz’ olduğunu duyurduğu ve herkesin 
rahat bir nefes aldığı tarih oldu ama bu bir ilk değil, 
tarihin bir tekerrürü idi. Durum tıpkı 1992 Barce-
lona Olimpiyat Oyunları öncesi Fransız yelkenci 
Michele Auxon’ın yaşadıkları gibi. Auxon’un anla-
tısı durumun vahametini ortaya koyması açısından 
büyük bir öneme sahip3: “Bundan birkaç ay önce 
ikinci çocuğumu doğurdum. Fransa Olimpiyat Ko-
mitesi yetkilileri benden cinsiyet testi istediler. Yeni 
doğum yapmıştım. Kabul etmediler, zorunlu olarak 
testten geçtim. Anne olmama rağmen kadınlığımı 
ispat ettim. Şimdi de Barcelona’da yarışlardan önce 
aynı testten geçirildim. Sanırım birileri bu işlerde 
fazla ileri gidiyor.” 

Cinsiyet testinden değişik boyutlarda zarar gören at-
letlere bir başka örnek de engel koşucusu Maria Jose 
Martinez Patino. Maria, 1983 yılındaki cinsiyet tes-
tini geçerek ‘kadınlık kartı’4 alan ve 1985 yılındaki 
bir yarışmada bu kartı unuttuğu için tekrar cinsiyet 
testine tabii tutulan ve bu sefer testi geçemeyen bir 

İspanyol atlet. Cinsiyet testini geçememesi, onun 
İspanyol Milli takımından çıkartılmasına, ulusal re-
korlarının silinmesine, madalyalarının ve bursunun 
elinden alınmasına ve tüm yarışmalardan yaşam 
boyu men edilmesine neden oldu. Yaşadığı durum, 
Maria’nın sadece spor hayatını etkilemekle kalmadı. 
Bedeller zinciri medyanın üzerine gelmesini, sevgili-
sinin terk etmesini, çevresinden dışlanmasının yanı 
sıra psikolojik sorunları da beraberinde getirdi. Ama 
Maria köşesine çekilmek yerine, bilim insanlarının 
da desteğini alarak 1988’de ‘yarışabilirliğini’ (kadın-
lığını) tekrar elde ederek, cinsiyet testi sonuçlarının 
kullanılan test yöntemine göre değiştiğini ve bundan 
dolayı güvenilir olmadığını gözler önüne serdi. Ewa 
Kłobukowska, Tamara ve Irina Press kardeşler, Sant-
hi Soundarajan, 1996 Atlanta’da önce yarışmalarına 
izin verilmeyen sonra herhangi bir avantaj sağlama-
dığı nedeniyle ‘kadınlıkları’ geri verilen sekiz sporcu 
ve diğerleri… Maruz kaldıkları cinsiyet testi uygu-
lamasıyla ve ‘erkeklikle’ fişlenmeleriyle adları spor 
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tarihine dramatik bir şekilde geçen bu kadınların ne 
sayısı ne de yaşadıkları travmanın hayatlarında açtığı 
yaralar net olarak biliniyor.

Cinsiyet Testinin Tarihsel Arka Planı
Antik olimpiyatlarda site devletlerinin sportif başa-
rı ile üstünlük gösterme serüvenleri zamanla ırksal 
üstünlüğün kanıtlanmasına ve devamında soğuk 
savaşın bir cephesine dönüşmüştür. Savaş meyda-
nına dönüşen uluslararası yarışmalarda / olimpi-
yatlarda devletlerin / ideolojilerin üstünlük göster-
me araçları ve silahları sporcular olmuştur. Antik 
olimpiyatlardan modern olimpiyatlara gelindiğin-
de bu durum, Doğu ve Batı bloğunun üstünlük 
mücadelesine dönüşmüş ve de tüm Batı medya ve 
kurumlarının “Doğu bloğu kadın sporcularının as-
lında erkek oldukları” iddiası ile başka bir boyuta 
taşınmıştır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) 
başkanı Avery Brundage’ın, Batılı kadın sporcula-
rı yenerek Batı’nın gücünü sarsan ve Batılı kadın 

imajına uymayan Doğu bloğu sporcularının aslında 
erkek olduklarına yönelik şüphesi ise, Batı’nın cinsi-
yet testi uygulamasını gündeme getirmesine neden 
olmuştur.

1966’da uygulamaya konulan cinsiyet testi, tüm ka-
dın sporculara ‘adil bir yarışma ortamı’ sağlamak ve 
erkeklerin kadın kılığında yarışmaya katılım girişim-
lerini önlemek önerisi ile ortaya atılan ve kadınların 
kadınlıklarının test edildiği bir kontrol yöntemidir. 
Testin yöntemine baktığımızda tek bir yöntemin ol-
madığını ve zaman içerisinde değişikliğe uğradığını 
görüyoruz. Testin ilk uygulaması, kadınların bir ge-
çit alayı şeklinde doktorların gözetiminden geçiril-
mesi şeklindeydi. Kadın sporcuların maruz kaldığı 
‘pantolonlarını indirme’ testinde, sporcular genital 
bölgelerini doktorlara göstermek zorundaydılar. Sa-
dece kadın sporculara uygulanan cinsiyet testi prose-
dürü yıllar içerisinde değişime uğramış, kromozom 
analizi, DNA testi, polimeraz zincir reaksiyonu te-
melli genetik testler gibi yöntemlerle kadın sporcu-
ların kadınlıkları ‘uzmanlar’ tarafından doğrulan-
maya çalışılmıştır. Testi yaptırmak istemeyen kadın 
sporcuların yarışmalara katılma hakkı ellerinden 
alınmış; testlerde kromozom anomalisi tespit edilen 
kadın sporcular ise doğrudan kadın olmamakla eti-
ketlendirilip, diskalifiye edilmiştir. Biyolojik cinsi-
yet kadınlarda XX, erkeklerde XY kromozomlarının 
varlığı üzerinden tariflense de, ortalama 500 kadın 
sporcudan en az birinin sonuçlarında anomali (XO 
kromozomu, Turner semdromu gibi) çıktığı göz 
önünde tutulduğunda5, test kriterlerinin bir yerden 
sonra yanılgı içerdiği düşünülmektedir. 

Testin zaman ve yönteme göre değişiklik gösterme-
sinin yanı sıra, teste etik bir açıdan ve insan hakları 
çerçevesinden yaklaşılması, cinsiyet testinin meş-
ruluğunu sorgulamamıza başka bir yön ekleyebilir. 
Kadın sporcuların kişilik haklarının hiçe sayılması 
ve özel hayat mahremiyetlerinin ihlal edilmesi, cin-
siyet testinin etik olmamasının en temel zeminidir. 
Ayrıca durumun manipüle edilebilirliği, kadın spor-
cuların dezavantaja maruz kalmalarına zemin hazır-
layarak, kendi içinde bir kez daha avantaj temeli-
ne kurulan cinsiyet testinin başka bir etik olmayan 
yanını göstermektedir. Bir kadın sporcunun sadece 
performansından değil görünüşünden dolayı erkek 
olduğu iddiası ile yıpratma amaçlı şikayet edilmesi, 
medyanın bu durumu kendine eğlence aracı yap-
ması ve bu şüphenin medya aracılığıyla beslenerek 

“Cinsiyet testinin ilk 
uygulaması, kadınların bir 
geçit alayı şeklinde doktorların 
gözetiminden geçirilmesi 
şeklindeydi. Kadın sporcuların 
maruz kaldığı ‘pantolonlarını 
indirme’ testinde, sporcular 
genital bölgelerini doktorlara 
göstermek zorundaydılar. 
Sadece kadın sporculara 
uygulanan cinsiyet testi 
prosedürü yıllar içerisinde 
değişime uğramış, kromozom 
analizi, DNA testi, polimeraz 
zincir reaksiyonu temelli 
genetik testler gibi yöntemlerle 
kadın sporcuların kadınlıkları 
‘uzmanlar’ tarafından 
doğrulanmaya çalışılmıştır.”
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kadın sporcuların teste maruz bırakılması, IOC’nin 
herkese adil yarışma ortamı sunma ilkesine ters düş-
mektedir. Çünkü tüm sporcular için adil ortam sağ-
lama ilkesi, hiçbir sporcunun herhangi bir sebepten 
dolayı dezavantajlı duruma düşürülmemesi sorum-
luluğunu da beraberinde getirmektedir. 

Birçok tartışmaya neden olan, birçok sporcunun 
spor, sosyal ve özel hayatını, ayrıca duygu durumunu 
olumsuz yönde etkileyen cinsiyet testinin, cinsiyet 
ayrımcılığı temelinde düşünülmesi de kaçınılmaz-
dır. Çünkü cinsiyet belirlemede kullanılan ölçütler, 
toplumsal cinsiyet politikalarının ve söylemlerinin 
arasından yükselmektedir, tıpkı iddiaların bu ze-
minlerden beslenmesi gibi. Modern Olimpiyatların 
kurucusu Baron Pierre de Coubertin’ın “Kadınların 
rolü, erkeklerin galibiyetini takdir etmektir” ve ”ka-
dın sporları, doğanın kurallarına aykırıdır,” cümle-
leri ile IOC başkanı Avery Brundage’ın cinsiyet tes-
tinin uygulanması sonrasında “Kadınlar artık daha 
kadınsı,” söylemi, testin yapılma ‘niyetiyle’ birlikte 
değerlendirildiğinde, spor alanındaki cinsiyetçiliğin 
hem bir yansıması hem de bir sonucu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Cinsiyet testi, bugün androjen se-
viyesine dayanan ‘hiperandrojen’ testi ile son şeklini 
alsa da, erkeğe ya da kadına özgü androjen oranına 
dair bir referans noktasının bulunmaması ve daha 
önce de vurgulandığı gibi sadece kadın sporculara 
uygulanması, spor alanındaki cinsiyet-beden politi-
kaları tartışmalarının merkezinde durmaktadır. 

“Tecavüz edilmiş gibiyim…”
Yarışma öncesi ya da sonrasında, cinsel organlarını, 
kromozomlarını ve duygularını tüm çıplaklığıyla 
ortaya sermek zorunda bırakılan kadınlar, erkeğin 
egemenliğindeki bu alanda var olmaya ve direnmeye 
çalışıyorlar. Vurgulanan ‘dişiliğe’ ve ‘kadınsı görselli-
ğe’ sahip olmayan başarılı ve atletik sporcu kadınlar 
hedef tahtasına oturtulup, kadınlıkları tüm dün-
yanın bakışları arasında sorgulanabiliyor. ‘Bilimsel 
röntgencilik’ denilmesinde bir sakınca olmayan bu 
uygulamanın, insanlık onurunu küçük düşürücü ol-
duğu pek çok spor bilimci ve bilim insanı tarafından 
paylaşılan bir düşünce. Maria’nın “Tecavüz edilmiş 
gibiyim. Tek farkım beni tüm dünyanın izlemesi ve 
buna şahit olması,” sözleri, başarılı bir kadın sporcu 
olduğu için Maria’nın kadınlığının tartışılmasının, 
tüm özel yaşam hakkının hiçe sayılarak özellikle 
medya tarafından yargılanmasının, elindeki tüm 
sportif başarılarının geri alınmasının ve ‘bilimsel 

röntgenciliğin’ ne demek olduğunu gözler önüne se-
ren en dolaysız yol olacaktır. 

Spor ve beden, sosyal pratiklerin bir yansıması ola-
rak, onun söylem, politika ve iktidar savaşlarından 
her zaman etkilenmiştir ve değişik amaçlar için kul-
lanılmıştır. Adil bir yarışma ortamı sağlamak için 
erkeklerin kadın kılığında yarışmalara katılmalarını 
engelleme ve avantaj / üstünlük sağlayacak durum-
ların ortadan kaldırılması amacını kendine dayanak 
edinen cinsiyet testi, bugün yerini, kadın kılığındaki 
bir erkeği ve kural dışı bir avantaj durumunu tespit 
edebilecek kıyafet yönetmeliğine ve doping testleri-
ne bırakmıştır. Yani test ‘fair play (adil oyun)’ adı 
altında sığındığı iki dayanağını kaybetmiştir. Üstelik 
testlerin sonuçlarının testin türüne ve zamanına göre 
değişkenlik göstermesi de, kadınlar için spor alanın-
da adaleti sağlama argümanı altında meşru hale geti-
rilen cinsiyet testini temelden çürütmektedir. Nasıl 
bir sporcunun uzun olmak ya da kaslı olmak gibi 
özellikleri onlara avantaj sağlayabilir düşüncesiyle 
test edilip, diskalifiye kriteri olarak belirlenmiyorsa; 
bireyin cinsiyete özgü genetik yatkınlığı, kromozom 
dizilişleri ya da androjen miktarının kriter olarak be-
lirlenmesi ve böylece kadın sporcuları rencide eden 
cinsiyet testinin uygulanması sorgulanmalı ve ya-
saklanmalıdır. Siyahîlerin basketboldaki başarılarını 
bilimsel ve tarihi bir perspektiften uzak bir şekilde 
ırk temellerine dayandırarak açıklamak nasıl ırkçı 
söylemlerin bir parçası ise, cinsiyet testi de her ne 
şekilde olursa olsun, spor alanında kadınlara karşı 
ayrımcılık ve sosyal alandaki hegemonik üstünlük 
söyleminin bir parçasıdır.

Notlar 
1. http://www.guardian.co.uk/sport/2009/aug/20/
caster-semenya-sex-row athletics? INTCMP= ILC-
NETTXT3487
2. http://www.milliyet.com.tr/Spor/SonDakika.asp
x?aType=SonDakika&KategoriID=14&ArticleID=
1130305&Date=20.08.2009&b=Bu%20atlet%20
kadin%20mi%20erkek%20mi&ver=32
3. http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Ara.
aspx?araKelime=Michele%20Auxon&isAdv=false
4. Cinsiyet testine tabii tutulan sporcuların “yarı-
şabilir” (kadın olduklarını)  olduklarını belirten ve 
tüm yarışmalara getirilmesi beklenen belge.
5. http://ts-si.org/thompson-&-gaughan/18753-
the-third-lane-intersex-and-the-modern-athlete
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İlk önce hayvanlar üzerinde deney yapılarak ulaş-
mışlar bu kavrama. Kanatları daha geniş olan ve 
sesi daha yırtıcı olan kuşun, diğer kuşları daha 
çok sesi ile sindirip, korkuttuğu görülmüş. Tıpkı 
mobbing’de olduğu gibi. Dünyada kadın çalışan-
ların yüzde 42’sinin mobbing mağduru olduğu gö-
rülmüş. Türkiye de ise mobbing kavramı bir kadı-
nın başbakanlığa yazdığı mektup ile ortaya çıkmış. 
Evet, kazanılan davalar var ama hâlâ açılan dava 
sayısı çok düşük. Mobbingle Mücadele Derneği’ne 
gelen mağdurlar genellikle kadın. Hayatın her aşa-
masında gördüğümüz baskı, iş hayatımızda da ya-
kamızı bırakmıyor tabii. Bu kavramın hayatları-
mıza girmesi ve sık sık yazılı ve görsel basında yer 
alması yetkilileri de harekete geçirmiş. Mesela artık 
SGK Alo 170 hattını arayıp mobbinge uğradığını 
belirten kişinin işyerine sosyal güvenlik müffettişi 
yollayıp denetim sağlatıyor. Kamu sektöründe daha 
bu adımlar atılamadı tabii. Ama özel sektörde iler-
lemeler var. Engelleyici yaptırımlar hızla yol alıyor. 
Bu aşamada yapılması gereken, mobbinge uğradığı-
nızda susmayıp mücadele etmek. Mobbing hakkın-
da biraz daha bilgilenmek için, Avukat Aslı Çok-
güler Işıkal ile konuştuk.

Mobbing ne demektir? Ortaya çıkışı ne zaman oldu? 
Uygulayan açısından davranış bozukluğu mudur 
yoksa kapitalist sistemde yoğrulan bir olgu mu?
İngilizce ‘yıldırma’ (Mobbing) kavramı, ‘mob’ kö-
künden gelmektedir. ‘Mob’ sözcüğü, İngilizcede ya-
sal olmayan biçimde şiddet uygulayan kalabalık veya 
‘çete’ anlamındadır. Bir eylem biçimi olarak mob-
bing sözcüğü ise, psikolojik şiddet, kuşatma, topluca 
saldırma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına 
gelmektedir. Heinz Leymann tarafından kullanılmış 
ve mobbing “Bir veya birkaç kişi tarafından diğer 
kişilere yönelik sistematik bir biçimde düşmanca 
ve ahlâk dışı bir iletişim yöneltilmesi olarak orta-
ya çıkan bir psikolojik terör” olarak tanımlamıştır. 
Fransa’da mobbingle ilgili olarak şöyle bir düzenle-
me yapılmış: “Hiçbir işçi, çalışma koşullarının geri-
ye götürülmesi sonucunu doğuran, insan onuruna 
ve temel haklarına zarar verebilecek nitelikte olan, 
beden ve ruh sağlığına veya mesleki geleceğine etki 
edecek nitelikte, devamlılık arz eder şekilde manevi 
tacize maruz bırakılamaz.”

Mobbing kavramı, ilk kez 1984’de İsveç’de “İş Haya-
tında Güvenlik ve Sağlık” konulu bir raporun kap-

MOBBİNG: 
YILACAK MIYIZ?i

Bahar Çubuk

“Mobbingi ayırt etmemizde en 
önemli şey de devamlılığının 
olmasıdır. Eğer bir seferden fazla 
psikolojik şiddet devam ediyor 
ise, bunun devamlılığı var ise 
evet, mobbing mağdurusunuz 
demektir. Üstünüz, altınız hiç fark 
etmiyor herhangi bir hakaret ile 
karşılaşıldığında bu TCK’da yer 
alan madde ile bir suçtur.”
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samında Heinz Leymann tarafından ortaya atılmış, 
1993’te İsveç’te çıkarılan İşyerinde Kişilerin Mağdur 
Edilmesi adlı kanunla da ilk kez yasal bir nitelik ka-
zanmıştır. Evet, aslında bakıldığında kapitalist sis-
temin gelmesi ile mobbing kavramı hayatlarımıza 
girmiştir. Politik dengelerin değişmesiyle birlikte 
ihtiyaçların değişmesi, arz ve talep dengesizlikleri ve 
en önemlisi işsizliğin yükselmesi ile mobbing orta-
ya çıkmıştır. İlk önce hayvanların üzerinde deneyler 
yaparak ulaşmışlar bu kavrama. Kanatları daha geniş 
olan kuşların diğerlerini bedensel yapıları ve daha 
çok sesleri ile korkutup sindirdikleri görülmüş. Tıp-
kı şu an mobbing failleri gibi yani. 

Mobbing çeşitleri nelerdir? Mobbinge uğradığı-
mızı nasıl anlarız bu kadar yeni bir kavram iken?
Baktığımız zaman kişilerin uğradıkları mobbingleri 
ayırt etmeleri için tam tanım vermek en doğrusu, 
onu da şöyle paylaşırsak;

1. İletişime Yönelik Saldırılar: Mobbing uygulayı-
cısı (tacizci), mobbinge maruz kalanın (kurbanın) 
kendini ifade etme olanağını sınırlar. Kurban ko-
nuşmaya başladığında devamlı sözü kesilir. Kendini 
ifade etme olanağını sınırlanır. Azarlanır, küçüm-
senir, yaptığı işler ve özel yaşantısı sürekli eleştiri-
lir. Uzaklaştırıcı bakışlar ve davranışlar yöneltilerek 
veya dolaylı imalarda bulunularak kurbanla temas 
reddedilir.

2. Sosyal İlişkilerde Saldırılar: Kurbanla konuşulmaz. 
Kurbana herhangi bir söz yöneltilmez. Kurban çalış-
ma arkadaşlarından uzakta bir ofiste çalışmak zorun-
da bırakılır. Çalışma arkadaşlarının kendisiyle ko-
nuşmaları yasaklanır, sanki o yokmuş gibi davranılır.

3. Sosyal İmaja Saldırılar: Kurbanın arkasından ko-
nuşulur. Kurban hakkında çeşitli dedikodular yayı-
lır, gülünç duruma düşürülür. Kurbanın akıl hastası 
olduğuna dair kuşku yaratılır, psikiyatri doktoruna 
gidip muayene olması için ikna edilmeye çalışılır. Fi-
ziksel engelinden dolayı kendisi ile alay edilir, taklit 
edilir. Politik ve dini inançlarına saldırılır, özel yaşa-
mıyla, milliyeti ile alay edilir.

4. Mesleki ve Özel Konumun kalitesine yönelik sal-
dırılar: Kurbana iş verilmemeye başlanır. Kurbanın 
işini yapamaması için her türlü çalışma faaliyeti en-
gellenir. Anlamsız ve uzmanlık alanının çok altında 
veya yeteneklerinin çok üstünde görevler verilir.

5. Sağlığa Yönelik Saldırılar: Kurban sağlığına za-
rarlı işlerde çalışmak zorunda bırakılır. Kurban fi-
ziksel şiddetle tehdit edilir (ufak şiddet hareketinde 
bulunulması).

Mobbingi ayırt etmemizde en önemli şey de de-
vamlılığının olmasıdır. Eğer bir seferden fazla psi-
kolojik şiddet devam ediyor ise, bunun devamlılığı 
var ise evet, mobbing mağdurusunuz demektir. Üs-
tünüz, altınız hiç fark etmiyor herhangi bir hakaret 
ile karşılaşıldığında bu TCK’da yer alan madde ile 
bir suçtur. Bunun önlenmesi için farkındalık önem-
li. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Ka-
nunu, bireysel iş hukukunu canlandırdı ve çalışma 
hayatımıza yeni kurumlar kazandırdı. Özellikle iş 
güvencesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte çok şey 
değişti. İşverenin fesih hakkını sınırlandıran bir 
yapılanmaya gidilmesi işçinin kişilik haklarının 
korunması konusunu da gündeme taşıdı. Genelge 
çıkarılması, Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler 
kamuoyunda, mobbing ve cinsel taciz konusunda 
duyarlılığı, yarayı ve bilgilenme isteğini göstermek-
tedir. Konunun İş Kanunu düzeyinde de ele alın-
ması, gereken düzenlemelerin yapılması, öncelikle 
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mobbing kavramının hukuki bir tanıma kavuştu-
rulması gerekiyor. Hukuki sorumluluk bağlamın-
da psikolojik tacizin ne olduğunu gerçekte bilmek, 
yasal bir tanım kavramın iyi anlaşılması ve hayata 
geçirilmesi ile mümkündür.

Uygulayıcının amacı daha çok nedir? Aslında 
baskı mekanizmaları onun da mı üzerinde çalış-
makta da farkında değil?
Amaç sizi burada yıldırmak, bezdirmek. Eğer özel 
sektörde mobbing uygulaması söz konusu ise kendi 
isteğiniz ile istifaya sürüklemektir amaç. Ya da istifa 
için uygun şartları yaratabilmektir. Daha fazla işlev-
siz hale gelmenizi isterler. Fakat kamu sektöründe 
daha çok makam merakından, yüksek egodan kay-
naklanır. Orada algı şöyledir: Daha az çalış, fazla 
yükselme, fazla görülme. Çabalamak göze batıcı un-
surlar arasında görülüyor. Kimse düzeninin bozul-
masını istemiyor. Bunun için sizi pasifleştirmek en 
mantıklı görünen oluyor.

Mobbing oranları nelerdir peki?
Bu alandaki sınırlı veriler hem AB’de hem de 
Avrupa’da mobbingin sıra dışı bir durum olma-

dığını göstermiştir. ABD’de yaklaşık 6 çalışandan 
birinin  (yüzde 16, 8) işyerinde mobbing mağduru 
olduğu aktarılmaktadır. ABD’de kamu çalışanlarını 
kapsayan bir araştırmada; kadın çalışanların yüzde 
42’sinin, erkek çalışanların ise yüzde 15’inin son iki 
yılda işyerinde duygusal tacize ve zorbalığa maruz 
kaldığı, İsveç’te ise intiharların yüzde 15’inin mo-
bing kaynaklı olduğu belirtilmektedir. 

Bazı meslek gruplarında mobbing daha sık görül-
mektedir. Bunların başında, sağlık çalışanları gelir. 
Sağlık çalışanları arasında mobbing oranı, Tayvan’da 
yüzde 50, 9, Bosna’da yüzde 76 olarak bildirilmek-
tedir. Ülkemizde, hemşirelerde yapılan bir çalışmada 
son bir yıl içinde mobbing davranışına maruz kalma 
oranının yüzde 86, 5 olduğu belirtilmiştir.

Ülkemizde en çok sağlık sektöründe uygulandığı gö-
rülmüş ama bu sadece o alanda araştırma yapıldığı 
için görülmüş. Yani diğer sektörler de yapılan her-
hangi bir araştırma yok. Özellikle akademisyenlerde 
çok sık rastlanan bir olgu mobbing. Akademisyen 
mağdurların daha çok siyasi yönde mobbinge uğra-
dıklarını görüyoruz. Uydurulan kılıflar ayrı oluyor. 
Öğrencilerinin gözü önünde hakaretlere uğruyorlar. 
Derslerden alındıkları oluyor. Tabii bir de askeri per-
sonelin fazlasıyla mobbinge uğradığı görülüyor. Ama 
TBMM’deki alt komisyonlarda askeriyenin mobbin-
gi ayrı tutuluyor. Yani aslında pek de görülmek is-
tenmiyor. Ama aldığımız başvurularda askeriyede de 
çok yüksek oranda mobbing uygulandığını görüyo-
ruz. Hatta bununla ilgili mobbinge uğrayan erler bir 
platform oluşturarak meclise taslak sundular.

Mobbing mağdurları ne yapmalı, nerelere başvu-
rabilirler? 
Bir kere öncelikle mobbinge uğradığını düşünüyor-
sa kişi Alo 170’i, Çalışma Bakanlığı’nın hattını ke-
sinlikle aramalı. 5 - 6 ay öncesine kadar işleyiş çok 
daha arttı. Değişen çok şey var. Açılan telefonlarda 
bir uçta psikologlar oluyor ve size onların desteği 
sağlanıyor. Ayrıca kayıt altına alındığı için mahkeme 
aşamasında kanıt olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni 
bir sistem geliştirerek artık mobbinge uğradığını be-
lirtiyorsa kişi SGK’nın atadığı müfettişler özel sek-
törde teftişe gidiyorlar. Bu, en güzel uygulamalardan 
biri. 4 ay içinde işyerinize bir müfettiş gelmiş oluyor. 
İşyerleri açısından bu caydırıcı bir adım. Son bir yıl 
içerisinde bu hatta 2 bin 600 kişi başvurdu. Ayrıca 
mağdurların Çapa Adli Tıp Kurumu’na başvurma-

“Kişi mobbinge uğradığını 
düşünüyorsa Alo 170’i, Çalışma 
Bakanlığı’nın hattını kesinlikle 
aramalı. Açılan telefonlarda bir 
uçta psikologlar oluyor ve bu 
görüşmeler kayıt altına alındığı için 
mahkeme aşamasında kanıt olarak 
kullanabiliyorsunuz. Kişi mobbinge 
uğradığını belirtiyorsa SGK’nın 
atadığı müfettişler özel sektörde 
teftişe gidiyorlar. Bu, işyerleri 
açısından caydırıcı bir adım. Son bir 
yıl içerisinde bu hatta 2 bin 600 kişi 
başvurdu. Ayrıca mağdurların Çapa 
Adli Tıp Kurumu’na başvurmalarını 
da öneriyoruz. Orada mobbinge 
uğradığınızı ölçmek için sizi 
psikologlar gözlemliyor ve bilirkişi 
raporu olmuş oluyor elinizde.”
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larını da öneriyoruz. Orada mobbinge uğradığınızı 
ölçmek için sizi psikologlar gözlemliyor ve bilirkişi 
raporu olmuş oluyor elinizde. 

Peki, kanunlara göre işverenin yükümlülükleri 
neler?
Kanunda da belirtildiği üzere işveren yükümlülükle-
rini şöyle özetleyebiliriz:

MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişi-
liğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüst-
lük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle 
işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu 
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar gör-
memeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 
noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güven-
liği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yü-
kümlüdür. 

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve söz-
leşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vü-
cut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının 
ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılık-
tan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.

Suistimal olabiliyor mu? 
Kesinlikle. Suiistimale fazlası ile açık. Bize gelen bir 
başvuruda arkadaşlarımız mobbinge uğradığını ile-
ten kişide bir sorun olduğunu düşünüyor ve anla-
şılıyor ki kişide Sindirella Sendromu var. Yani hayali 
durumların içerisine sokuyor kendini, var olmayan-
ları yaratabiliyor. Ve tedavi aşamasında görülüyor ki 
aslında şahıs mobbing mağduru değil de mobbing 
uygulayıcısı. Bu tür durumlarla da karşılaşıyoruz.

Mesela Alo 170’e başvuran kişi bilgilerinin gizli 
kalmasını istiyor. Ne yapılıyor bu aşamada?
Tabii ki bu hakları var. Ama mobbing saklanarak, 
gizlenerek aşılabilecek bir konu değil. Bizim her za-
man tavsiyemiz paylaşmaları, başvurmaları, cesaretli 
olmaları. Maddi zararı bir şekilde mahkeme tarafında 
ispat ediyorsun ama manevi zarar ispatı zor ve bu aşa-
mada başvurular fazlası ile önem taşıyor. İş yaşamına 
başladıklarında 25 - 30 yaş aralığında oluyor kişiler, 
yani en verimli zamanları. Bu dönemdeki kayıplar, 
kamuya da özel sektöre de zarar olarak geri dönüyor. 
2008 yılında Fransa Telekom’da 58 intihar görüldü. 

Ve nedenleri araştırıldığında mobbing ile karşılaşıl-
dı. Karşılaştırmalar yapıldığında ayrıca görülüyor ki 
Fransa Telekom değer kaybetmiş. Mağdur ve uygula-
yıcı yönünden zararları fazla ağır, yıpratıcıii.

Şirketler çıkıp şunu öne sürebilir; piyasa koşulla-
rı gereği bu takım psikolojik davranışlar gerekli-
dir. Bu aşamada ne denilebilir peki?
Ama burada şahsa bizzat yapılan hakaretler var. 
Hedefler söz konusu iken diğer yandan hedeflerin 
üzerinden kişiliğe saldırı var. Tüm çalışanların orta-
sında aşağılama var. Bunlar haklı gerekçeler olarak 
görülemez. Sürekli bir psikolojik baskı ile bezdirme 
söz konusu. Eğer hedef söz konusu ise baskı unsuru 
burada asıl devre dışı kalmalı. Örneğin bize başvu-
ranların arasında bir banka şube müdürü yer almak-
taydı. Bölge müdürlerinden mobbing gördüğü gö-
rülüyordu, hem de tamamen çalışanlarının önünde 
yaşanıyordu bu olay. 

Mobbing uygulayıcısı aslında bir mobbing mağ-
duru olabilir mi?
Kesinlikle evet. Daha önceki şube müdürüne mob-
bing uygulayan kişiler de tepe yönetimden mobbing 
görüyordu. Baktığımızda bunların öğrenilmiş davra-
nışlar olduğu görülmekte. 
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En çok kadınların mobbinge uğradığı görülüyor. 
Sebebi nedir? Hangi kadınları daha çok seçiyorlar 
burada mobbing uygulayıcıları?
Burada da devreye toplumsal kalıplar giriyor. Nasıl 
ki gündelik yaşamda her zaman ezilen kadın, aynı 
burada da öyle. Çünkü erkeklerin bakış açısında 
kadınlar ezilmesi gereken cinstir. Bu yaklaşımı yı-
kamadıktan sonra toplumun her alanında bunu 
görmemiz olağan. Daha çok boşanmış ve orta yaşta 
evlenmemiş kadınları seçiyorlar. Çünkü onlar en za-
yıf halka olarak görülüyor. Toplumda da öyle değil 
mi? Bu sebeple birçok kadın boşandığı zaman bunu 
saklamayı tercih ediyor. Özellikle hamile kadınlara 
uygulanan mobbingler çok can sıkıcı. Tabii orada 
kadınların mağduriyeti hakim tarafından daha kolay 
tespit edilebiliyor, sonuçta aileyi korumaya yönelik 
bir mekanizma var, bir de orda kadın değil, anne 
faktörü işin içine giriyor. 

Mesleki dayanışma ne yönde etkiliyor mobbing 
kavramını?
Nasıl ki mağdur sessiz kalmamalı diyoruz, burada 
da aynı şey var. Mobbing halkalarının bir kısmında 
pasif mobbingciler yer alıyor. Dayanışma çok önem-
li. Mutlaka mobbing mağduruna “yanındayım, sana 
tanıklık ederim” denmeli. Hem kendine olacakları 
önleyecek hem de artık bu konuda bir ses getire-
cekler. Bu işin en önemli adımı birlik ve mücadele. 
Psikolojik bir harp bu, her açıdan güçlü olmanız ge-
rekmekte.

Açılan davalar hakkında bilgi verir misiniz? Sen-
dikaların burada katkısı nedir?
Son 7 ayda açılan 6 dava var. Ve bunların hepsi 
devam ediyor; sonuçlanmadı. Aslında daha fazla 
mobbing mağduru var ama dava açma kısmı biraz 
sıkıntılı geçiyor. Bir sonraki işinde bunun bilinme-
sini istemiyor daha çok mağdur. İlk dava 2008’de 
kazanıldı.

Sendikalar bu konuda burada tamamen yetersiz, 
hatta mağdura köstek olduklarını da gelen başvuru-
larda gördük. Mesela bir başvurumuzda mobbinge 
uğradığını sendikaya bildirdikten sonra kişinin her 
gün iş yeri tayininin çıktığı görülmüş. Tuzla’dan kal-
kıp Marmara Ereğlisi’ne her gün giderken oradan da 
iş yerinin değiştiğini öğreniyormuş. Çünkü burada 
sendikanın işveren ile ortak davranması söz konusu. 
Biz daha önce Kıyı Güvenliği Emniyet Teşkilatı’na 
eğitim verdik. Akabinde sendikadan baskılar yedi-
ler. Yönetim kadroları bile değiştirilmek durumun-
da kaldı. Sendikalara, hakimlere çok iş düşüyor. 
Mobbing ile iyi mücadele şart. Psikolojinizin alt üst 
edilmesi ağır bedellerle ödeniyor. Artık daha fazla 
adımlar atılmaya başlandı bu konuda. Avrupa’da 15 
saatlik eğitimler verilerek “bu işyerinde mobbing 
yoktur” sertifikaları veriliyor. Bu da tabi mobbing 
uygulayıcılarını daha fazla korkutuyor. Çünkü rast-
landığında sertifika sonucu olarak bedeli daha farklı 
oluyor. Korkmamak, yılmamak gerekli. Susmamak 
çok önemli. Mobbing mağdurlarının yalnız bırakıl-
maması, başlarına gelenlerin paylaşılması önemli. 
İnsanlar daha çok sonuç kısmı ile ilgileniyorlar ama 
psikolojik yönü çok daha fazla; tedavi edilmesi gere-
ken ve önlem alınması gereken bir baskı türü.

Etnik kimliğe bağlı olarak uygulanan mobbing-
ler var mı?
Var tabii. Mesela Kürt kadınlar daha çok kendi çev-
relerinin olduğu yerlerde çalışmak istiyorlar. Çün-
kü o aşamada farklı dinamikleri olan olgularla ağır 
mobbingler oluşabilir. Ayrıca göçmenlerin uğradık-
ları mobbingler var ülkemizde.

Notlar
i. Bu söyleşinin daha geniş bir versiyonu, www.nuve.
biz adresinde yayınlandı.
ii. Amargi’nin notu: 2008 yılında Fransız Tele-
kom’unun özelleştirilmesi sonucunda çalışma koşul-
larında ve iş güvencesinde çok büyük değişimler ol-
muş ve bir yıl içinde elli sekiz çalışan intihar etmişti.

“Daha çok boşanmış ve orta yaşta 
evlenmemiş kadınları seçiyorlar 
mobbing için. Çünkü onlar en zayıf 
halka olarak görülüyor. Toplumda da 
öyle değil mi? Bu sebeple birçok kadın 
boşandığı zaman bunu saklamayı 
tercih ediyor. Özellikle hamile 
kadınlara uygulanan mobbingler çok 
can sıkıcı. Tabii orada kadınların 
mağduriyeti hakim tarafından daha 
kolay tespit edilebiliyor, sonuçta aileyi 
korumaya yönelik bir mekanizma var, 
bir de orda kadın değil, anne faktörü 
işin içine giriyor.”
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Alemi amargi. 12 ayımın sultanları! Oldu mu be-
nim için sene 1! Sazlar sözler, çalsın davullar zurna-
lar, yansın tüm lafı sözü beş para etmez, ağzı lağım, 
gönlü foseptik, eti cana gelmiş ziyanlar. Fakir fukara 
halinden anlarım; lakin zengin neyler, Alfonzo ner-
de benim zevk-i sefa çadırım, diyen kadınlarım. Bu 
ayında adı Pelinsu, Nilsu, Sinemcan olsun, cennete 
gidecek canların halini anlayalım; ibreti aldım biraz 
da motive olayım diyen bre ruhu güzellerim!

Milletin ne kadar milli manevi değeri varsa daha öğ-
len olmadan tarumar edebiliyorum. Maddi değer-
lerime sahip çıkıyor, başımın üstüne taç ediyorum. 
Ağzımı açıyorum para. Kapatıyorum dölar diyorum. 
Hayata dair çok fazla şey öğrendim bu yaz. Mesela 
gazeteci olmaktan, pasta aşçılığına, oradan kreş aç-
maya kadar uzanan maymun iştahlıyla kobi ruhlu 
manyak arasındaki ince çizgide en son para lazım 
gerçeğiyle huzura erdim. Artık ne istediğimi biliyo-
rum. Para istiyorum ben. Tercihen kâğıt para. Öyle 
Atatürk, Lincoln, Hamilton bana çok fark etmiyor. 

Fakat para nasıl kazanılır onu çözene kadar buralarda-
yım; çünkü kız çocuklarına otostop çektirtmiyoruz. 
Başıboş bırakmıyor, 12’de balkabağına dönüşmüyorsa 
bizzat kabak tadı verene kadar eve gelmesi için çirkin-
leşiyoruz. Prensip olarak benim soyumda böyle ana-

nelerimiz var. Naninaanilerimiz var. Bizim için ana-
neler değiştirilemez, değişmesi teklif dahi edilemez 
bazı kurallardan oluşur. Yaz bu yüzden çok sıkıcı. İki 
sıkılma arasında çocuk gelişiminde staj yaptım. Be-
densel ve zihinsel gelişmelerine yaptığım katkılardan 
dolayı kendimi tebrik ettim. Çiçek gibi nesil geliyor 
eğer bozmazsanız. Yeni nesle göz diktim. Ben, 3 değil 
15 tane çocuk bir de yetmez beş tane kocayla hedef-
lediğim cemaatimi kurar müritlerime, mürit katarım. 

Zaten bu topraklarda diğerleriyle yaşamak, hayatı 
şükredilecek bir mucizeden çıkartıp görmekle la-
netlenmiş ömürlük ızdıraba dönüştürüyor. Diyorlar 
ki şu tarihi esere bu zeval gelmiş, ahanda şuracığa 
köprüyü, buraya da camiyi eyleyeceklermiş. Gram 
sızlamıyor yüreciğim. Yansın ulan diyorum. Komple 
yakın buraları. Tecavüzcü işkencecinin İstanbul Em-
niyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Yardımcı-
lığına getirilmesine mi, Alevilere yönelik saldırılara 
mı, Şemdilli’de süren savaşa mı, zenofobiye, transfo-
biye, homofobiye… Aylardır devletlümün amımla 
kafayı bozması da cabası. Gördüklerimizle hayatta 
kalmak için yüreğimiz yerine hangi ceylanınkini sö-
küp yutturalım kendimize insan olduğumuzu. Sahi 
diyorum, nasıl oluyor da yaşayabiliyoruz.

Aklıma gelmişken Seen Lee’nin koltukaltı kılları 
üzerine ne muhabbet döndürdünüz be olimpiyatı 
magazinli sevenler. Kıl o kıl. Sende de var bende de 
var hepimizde var. İnsan dediğin özünde hayvan. 
Var onlar. Kıllıyız biz. Bacaklarda da oluyor.  Yeri 
geliyor suratta da varlığını hissettiriyor. Kıl o. Olur 
öyle. Hâlâ kıl görünce yaygara koparıyorsunuz geri 
zekâlılar. Çok kızıyorum. Hele yaz günü zaten bu 
konuda çok derdim var, hepten kafam bozuluyor. 
Bir de bi’ haber var, sırf son cümlem anlaşılsın diye 
bahsetmem gerekiyor. O son cümleyi de takdir eder-
siniz ki yazmam gerekiyor. 

Başbakan olimpiyatlarda yarışan milli sporculara 
arayıp taktik vermiş. Onlar dediklerini yapmamış 
“yüzünü kara çıkartmışlar” (elbette Milliyet). İşte 
taktikler: Voleybol takımına: “Çin maçında blokla-
ra dikkat edin” boksörlere: “Gardınızı alın, kontra 
yumruklara dikkat edin” güreşçilere de başantre-
nörleri talebi iletmiş: “Sporculara, ‘Başbakanımızı 
kırmayın. Şampiyon olurken mutlaka birkaç tane 
künde atın’ dedim”. 

Bugün başbakan için künde attım.

AŞURE
Didem Türe 
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Hazırlayan
Ülkü Özakın

PUSSY RİOT’A KARŞI PUTİN’İN BASKI REJİMİ: 
SON GÜLEN KİM OLACAK? 

Rus feminist punk kolektifi Pussy Riot’ta yer alan üç 
kadın holiganlık ve dini nefreti kışkırtma suçundan 
iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aynı gün dünya ça-
pında 48 şehirde “Pussy Riot’a Özgürlük” eylemleri 
gerçekleştirildi. Bu, Rusya’nın nefret suçlarıyla mü-
cadele için çıkarılan yasaları, sanatçıları, bağımsız 
medyayı, LGBT ve diğer sivil toplum gruplarını ce-
zalandırmak için nasıl kullandığının son örneği oldu. 
Human Rights Watch’dan Jane Buchanan, bu çeşit 
kısıtlamaları Putin’in kişisel projesi olarak niteliyor. 

Kadınların ikisinin küçük çocukları olması, durumu 
daha zorlaştırıyor, iki annenin 5 yaşında bir oğlu ve 
4 yaşında bir kızları var. Anneler, yetkililerin çocuk-
ların vesayetini alarak bakıcı ailelere vermesinden 
korkuyor. 

Ayrıca grup üyesi üç kadını iki yıllığına hapse atmayı 
garantiledikten sonra, Rus Ortodoks kilisesi Hıristi-
yanlık etiğini hayata geçirmeyi uygun gördü ve iki ta-
nınmış din adamı, devlet televizyonundan alay eder-
cesine punk rock’çıları “bağışladıklarını” açıklarken, 
kadınların “yaptıklarının ne kadar korkunç olduğunu 
anlamış olduklarını” umduklarını söyledi. İş burada 

ON ALTI YIL SONRA 
TEKERLEKLERE GELEN ÖZGÜRLÜK 

Kuzey Kore’de kadınlar artık bisiklete binmekte öz-
gür. Bu etkinlik 1996’da kadınca olmadığı için ka-
dınlara yasaklanmıştı. (Kaynak: Women’s e-news)

ABD’DE DOĞUM KONTROLÜ ARTIK 
SİGORTA KAPSAMINDA

ABD başkanı Barack Obama’nın köklü sağlık reformu 
kapsamında, sigortalı kadınlar temel tedavi hizmet-
lerine daha kolay ulaşacaklar. Yeni yasanın yüksek 
mahkeme onayı ile yürürlüğe girmesinin ardından, 
Amerikalı kadınlar için birçok temel sağlık hizmeti 
ücretsiz hale geldi. Yeni sigorta planlarını etkileyen 
yasa hükümleri bir yıl içinde faaliyete geçerek doğum 
kontrolünü sigorta kapsamına aldı. Maryland sena-
törü Barbara Mikulski’nin yaptığı açıklamaya göre; 

Sağlık yasası ile birlikte tedaviye muhtaç kadınlar ar-
tık ekonomik kaygıları olmadan tedavi olabilecek.

Yeni sağlık yasası ile birlikte aile içi şiddet danışman-
lığı, kadınlar için yıllık check up, AIDS taraması, 
rahim kanseri testleri gibi hizmetlerde sigorta kap-
samında olan kadınlar için ücretsiz olacak. Yaklaşık 
47 milyon kadının bu yasadan yararlanacağı tahmin 
ediliyor. (Kaynak: ntvmsnbc.com)
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YASAKLARA KARŞI SINIRLARI AŞAN 
KADIN DAYANIŞMASI 

Dalgalardaki Kadınlar’ın (Women on Waves) kuru-
cusu ve direktörü Rebecca Gomperts, Hollanda’da 
tıp ve görsel sanatlar okuyup mezun olduktan sonra 
Greenpeace’in ünlü Rainbow Warrior (Gökkuşağı 
savaşçısı) gemisinde gemi doktoru ve çevre aktivis-
ti olarak yer aldı. Güney Amerika’da yol alırlarken, 
güvenli ve yasal kürtaja erişimi olmadığı için büyük 
acılar yaşayan birçok kadınla karşılaştı. Bu kadınla-
rın hikayeleri onu Dalgalardaki Kadınlar girişimini 
başlatmaya yöneltti. 

Kürtajın yasak olduğu ülkelerin kadınlarıyla da-
yanışmak amacındaki Dalgalardaki Kadınlar gru-
bunun çalışma şekli şöyle: Kürtajın yasak olduğu 
ülkelere doğru yola koyuluyor. Ülkenin açıklarında 
demirleyen bu gemide erken dönem kürtajlar (altı 
buçuk haftaya kadar hamilelik) güvenli, profesyo-

nelce ve yasal olarak yapılabiliyor. Çünkü o ülkelerin 
ceza kanunları, dolayısıyla da kürtaj yasaları da, kıyı-
dan 12 mil (ya da yelkenle iki saat) uzaklıktan sonra 
geçersiz hale gelir, açıktaki gemide artık Hollanda 
yasaları yürürlükte olur, bu yüzden bütün etkinlikle-
ri yasaldır. Grubun Hollanda Sağlık Bakanlığı’ndan 
cerrahi klinik için de izinleri var ama 2008’den sonra 
gittikleri ülkelerde kadınlara sadece hap alarak ger-
çekleşen tıbbi kürtajın uygulanması hakkında bilgi 
ve ilaçların temini konusunda destek sunuyorlar. 
Dalgalardaki Kadınlar 2001 yılında İrlanda, 2003 
yılında Polonya, 2004 yılında Portekiz ve 2008 yılın-
da İspanya’da gerçekleşen başarılı kampanyalarıyla 
büyük kamuoyu ilgisi yarattı. Ayrıca Ekvador, Şili, 
Peru, Venezuela, Arjantin, Pakistan, Endonezya ve 
Kenya’da güvenli kürtaj danışma hattı oluşturuldu. 
Gönüllüler, arayan kadınlara, Misoprostol’u güven-
li bir kürtaj için nasıl kullanacakları hakkında bilgi 
veriyor. Şimdiye kadar dünyada milyonlarca kadın 
Mifepristone ve Misoprostol adındaki ilaçlarla ha-
mileliklerini etkili ve güvenli bir şekilde sonlandırdı. 
Bu yüzden, bu ilaçlar 2005 yılından beri Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün Ana İlaçlar Listesi’nde yer alıyor. Bu 
ilaç, grubun aşağıdaki açıklamasına göre Türkiye’de 
yasaklandı:

Basın Bildirisi 16-07-2012:
Türkiye, emniyetli medikal kürtaj için kullanılan 
ilaçlara ulaşımı engellemek amacıyla eczanelerde 
ilaçların satışını yasakladı.

Kürtajı yasaklama hazırlığında olan Türkiye’de, ka-
dınların kişisel kullanımı ile emniyetli düşük yap-
masını sağlayan Misoprostol’ün satışı, eczanelerde 
yasaklandı. Misoprostol, Türkiye’deki eczanelerde 
bugüne değin Arthrotec marka adı altında kolay 
ulaşılabilir bir ilaç olarak yer almaktaydı. Women 
on waves kuruluşu, web sitesinde, Misoprostol içe-
ren ilaçlarla nasıl emniyetli düşük yapılabileceğini 
Türkçe olarak duyurmuştur. Misoprostol’ün erişimi 
yasaklanarak kadınların kendi başlarına düşük baş-
latma imkânları da yasaklanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Misoprostol, gebeliğin 
dokuzuncu haftasına kadar düşük başlatmak ama-
cıyla emniyetle kullanılabilir. Bu ilaç, doğum bilimi 
ve jinekolojik endikasyonları sebebiyle Dünya Sağlık 
Örgütü’nün Ana İlaçlar Listesi’nde yer alır. Misop-
rostol, düşük indüksiyonunda kullanımının yanında, 

kalmadı, gelen haberlere göre, Madonna’nın Ağustos 
ayında verdiği konserde Rusya’daki eşcinselleri des-
tekleyen bir konuşma yapması ve bu konuşmanın 
verdiği “ahlaki zarar” nedeniyle de kendisine 10 mil-
yon dolarlık bir tazminat davası açılması isteniyor-
muş! (Bu pasif fiilleri şöyle anlayın: Putin ve onun 
gibi Rus homofobikler!)

Şimdi, bütün bunlara seyirci kalmamak için, dünya 
çapında bir imza kampanyası başlatıldı:
www.allout.org/RussianRiot

(Kaynaklar: AP, Human rights first, Women’s e-news, 
Care2.com)
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post-partum hemoraj tedavisinde ve önlenmesinde 
de kullanılır. Post-partum hemoraj yani doğum son-
rası görülen aşırı kanama, dünyada, gebelik sonucu 
görülen ölüm sebeplerinin %25’ini oluşturmaktadır.

Women on Waves, uluslarası, hükümete bağlı olma-
yan, dünyada emniyetli kürtaj ve sağlıklı üreme hiz-
meti sağlamayı amaç edinmiş bir kuruluştur. (Kay-
nak: womenonwaves.org)

İRAN’DA KADINLAR 
ÜNİVERSİTELERDEN MEN EDİLİYOR

İran’da kadınların üniversitelerce 77 lisans derece-
sinden men edilmesine izin veren yasa bu eğitim 
döneminde yürürlüğe giriyor. Bu dalların arasın-
da İngiliz edebiyatı, İngilizce tercümanlık, Elektrik 
Mühendisliği, İşletme ve Bilgisayar Mühendisliği 
var. Ayrıca petrol mühendisliği bölümlerine ka-
dın alımına tamamen son verilecek. Üniversite öğ-
rencilerini (yüzde 65’le) dünya çapında en yüksek 
oranda kadınların oluşturduğu İran’da evlenme ve 
çocuk doğurma oranları düşüşte. Nobel Ödüllü Şi-
rin Ebadi, 17 Ağustos’ta Birleşmiş Milletler’e hitaben 
yazdığı mektupta, “İslami Cumhuriyet’in bu adımla 

RIO+20 KADINLARI ES GEÇTİ

200 kadın sivil toplum kuruluşunu temsilen Rio+20’ye 
katılan The Women’s Major Group (WMG), yayınla-
dığı bir bildiriyle konferansının sonuçlarından dola-
yı büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. “Biz, 
dünya hükümetlerinin kadınları ve gelecek nesilleri 
tamamen görmezden geldiğini düşünüyoruz” dedi. 
Rio+20’ye kadar süren iki yıllık müzakereler sonucu 
sürdürebilir gelişme çerçevesinde kadınların ve ge-
lecek nesillerin hakları konusunda neredeyse hiçbir 
gelişme kaydedilmediğini söyleyen WMG, Rio+20 
Sonuç Bildirgesi’nde de toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
üreme sağlığı haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

“Sürdürülebilir kalkınma ve üreme sağlığı hakla-
rı arasında ilişki Gündem 21’de ve ardından 1994 
Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) 
Eylem Planı’nda tanınmış ve onaylanmıştı. Rio+20 
Konferansı’nın çift yönlü değil çok yönlü olacağı dü-
şünüldüğünde, 20 yıl önce tanınmasını sağladığımız 
ve kazandığımız üreme sağlığı haklarımızın yeniden 
müzakere edilip sonuç dokümanında yeniden onay-
lanmaması kabul edilemez” denildi. WMG’yi des-
tekleyen ICPD ve Pekin Eylem Platformu da Rio+20 
sonuçlarını benzer şekilde eleştirdi, tüm hükümetle-
ri toplumsal cinsiyet eşitliği için verilen taahhütleri, 

özellikle de üreme sağlığı ve cinsel sağlık hakları ko-
nusunda, yeniden onaylamaya çağırdı. Rio+20’de ka-
dınların arazi, mülk, miras haklarına da vurgu yapıl-
madığı belirtildi. WMG, binlerce insanın sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkının ihlal edildiğini söylerken, 
Rio+20 sonuç bildirgesinin kabul edilemez boyuttaki 
nükleer kirlilik riskini ve nükleer enerji üretiminin 
yüksek maliyetini göz ardı etmemesi gerektiği belirt-
ti. Pek çok ülkede kadınların besin üretiminin yüzde 
80’ini sağladığının, kendilerine ait olmayan ve üze-
rinde hak iddia edemedikleri toprağı işlediklerinin 
ifade edildiği bildiride, “Kadınların doğal kaynaklara 
ulaşımını ve bu kaynakları kontrolünü güvence altı-
na alan somut önlemlerin alınmadığını görüyoruz. 
Oysa bu haklar kadınların yaşantılarının temelini 
oluşturuyor” denirken, kadınların yerel toplulukların 
ve yerli halkın su kaynaklarına ulaşımını ve bu kay-
nakları kontrolünü sağlamak için su kaynaklarının 
özelleştirilmesine karşı çıktığı, hukuki bağlayıcılığı 
olan uygulamalar olmadan “yeşil ekonomi”nin “yeşil 
yıkıma” dönüşeceği söylendi. (Kaynak:Bianet.org)
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TUNUSLU KADINLAR 
İKİNCİ DEVRİMİ İSTİYOR 
       
Şermin Oran

Ağustos ortasında Tunus’un aynı adlı başkentinin 
merkezindeki Burgiba Bulvarında yaklaşık 6 bin ka-
dın yürüdü. 2011 başında rejimin yıkılmasına yol 
açan ayaklanmadan beri ülkedeki en etkili gösteriler-
den biriydi bu. Kadınların sloganlarından üçü, dertle-
rini özetliyor: “Anayasada eşitlik”, “Kadınsız bir gele-
cek tasavvur edilemez”, “İkinci bir devrim istiyoruz”.

Mesele, Ekim’de halk oylamasına sunulması öngö-
rülürken, en erken önümüzdeki sene Nisan’a erte-
lenen yeni anayasa. İktidarı sosyal demokrat eği-
limli koalisyon ortağıyla paylaşan güçlü En Nahda 
Partisi, “tartışmalı noktaların” çokluğundan ötürü 
anayasa hazırlığını zamana yaymak istiyor. İşte o 

“tartışmalı noktalardan” biri de kadın hakları. Liberal-
muhafazakâr çizgideki İslamcı En Nahda, Ekim’deki 
seçimlerde, 1956’den kalma medeni kanunun yürür-
lükte kalacağını taahhüt etmişti. Temel eşitlik nosyo-
nuna dayanan bu yasa, Tunus’un kadın haklarında en 
liberal Arap ülkesi sayılmasının nedeni. Kürtaj “bile”, 
çok erken bir aşamada (mesela Avrupa’dan önce) ya-
sallaşmıştı burada. (Burgiba’ya radikal modernist po-
litikası nedeniyle “Kemalist” denmesi boşuna değil.)

Bu kazanımların gerisine düşmek istemeyen Tunus 
kadın hareketi, En Nahda’nın kadın haklarını bu-
damasından endişe ediyor. Zira hem parti içindeki 
Selefi kanadın güçlenmesi, hem de Ekim seçimleri-
ne katılmalarına izin verilmeyen iki Selefi partinin 
sıkıştırması, En Nahda’yı “daha İslamcı” bir pozisyo-
na itmekte. Yeni anayasa taslağındaki 28. Maddedeki 
“Kadınla erkek birbirini tamamlar” ifadesi, kadınları 
alarma geçirdi. Bu “tamamlama” lafzının, eşitliği ilga 
eden düzenlemelerin kapısını açmasından korkuyor-
lar. Yürüyüş, özellikle 28. Maddeye karşıydı.

2011 başında Zeynelabidin Ali yönetimini devi-
ren muhalif kalkışmanın öncülerinden olan blogcu 
Line Ben Mhenni, “Sokağa bunun için çıkmadık, 
Zeynelabidin’i bunun için devirmedik biz” diye isyan 
ediyor. Genç kadınlara sokaklarda saldırılar olmaya 
başlamasından, etek giymekten korkar olduklarından 
yakınıyor Ben Mhenni. 

YENİ “YAŞAMI KORUMA” YASALARI 
KADINLARI SAĞLIK İÇİN MEKSİKA’YA 
GEÇMEYE ZORLUYOR

Kadınların evine girip doğum kontrol araçlarını çal-
mak ya da Tanrının izin vermediği cinsel ilişkilere 
girmelerini yasaklamak mümkün görünmediğinden, 
ABD’nin bazı güney eyaletlerinde kürtajın mümkün 
olduğunca zorlaştırılmasını sağlayan yasalar çıkarı-
lıyor. Tennessee’de, daha önce Mississippi’de gördü-
ğümüz gibi kürtaj hizmeti sağlayıcılarını hedef alan 
yasalar çıkarıldı. Kürtaj hizmeti veren kliniklerde 
çalışacak doktorların hastanede çalışma yetkileri ol-
masını şart koştu. Bunun sonucunda Knoxville’deki 
Gönüllü Kadın Tıp Merkezi, faturalarını ödeyemedi-
ği gibi, yeni Yaşamı Koruma Yasası’yla da başa çıka-
madı ve kapandı. Bu arada, Teksas’taki senatörlerin 
fetüslere olan düşkünlükleri, birçok kadını kürtaj ve 

amaçladığı, kamusal alandaki varlıklarına tahammül 
edemediği kadınları ev içi özel alana döndürmek ve 
muhalefet ve hak taleplerini terk etmelerini sağla-
maktır” dedi. Bu yasanın arkasında, toplumsal mu-
halefetin kaynağının üniversitelerde dini prensiple-
rin yeterince var olmaması olduğunu savunan dini 
lider Hamaney’in olduğu düşünülüyor. Geçen yıl da 
kadın ve erkek öğrencilerin ayrı okullarda okuması-
na dair yasanın geçmesini, Cumhurbaşkanı Ahme-
dinecad son anda engellemişti. (Kaynaklar: Care2.
com, Huffingtonpost.com)
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DOKUMENTA SERGİSİNDE 
MARİFETLİ KADINLAR 
       
Şermin Oran

Dünyanın en önemsenen sanat platformlarından 
biri, Almanya’nın Kassel şehrinde beş yılda bir yapı-
lan “Dokumenta”. Bu yaz açılan 13. Dokumenta, Brad 
Pitt’in ziyareti kadar, sunulan işlerin yaklaşık yarısının 
kadın sanatçıların eserleri olmasıyla dikkat çekti. Po-
zitif ayrımcılık sayesinde olmuş değil bu. Küratörün 
bir kadın olmasıyla da (Carolyn Christov-Bakargiev) 
alakası yok. Kadınlar sağlam işler yapmışlar! Yoğun-
laştıkları konu, cinsel sınır çizgilerinin sorgulanması. 
Bunun yanında, Suriye’den cep telefonu çekimlerin-
den derleme yapan Lübnanlı bir kadının videoları da 
görülebiliyor. Türkiye’den de ressam, heykelci ve ens-
talasyon sanatçısı Füsun Onur var kadroda. 

Katılan kadın sanatçıların “ulusal” kimlikleri ve ilgi 
alanlarındaki çeşitlilik, şahane. Maria Anna Maioli-
no mesela, İtalyan, Brezilya’da yaşıyor, minimal sanat, 
enstalasyon ve performansla uğraşıyor. Gürcü Thea 
Corcadze Berlin’de yaşıyor, enstalasyon, performans, 
video, çizgi, resim, heykel, müzik üretiyor. Sırp-
Romen Ana Prvacki Singapur’da performans sanat-
çısı.  İranlı Nataşa Sadr Haghighian kitap tasarımcısı 
ve konsept sanatçısı. Anjalika Sagar Hintli antropolog 
ve ses sanatçısı (yanlış anlaşılmasın, şantöz değil, tek-
noloji marifetiyle seslerle oynuyor, müzik üretiyor.) 
Tejal Şah Hintli fotoğrafçı, çizer, ressam, fotoğrafçı, 
video ve performans sanatçısı.  

Ne marifetli kadınlar var! Dahi veya yetenekli olma-
ları kadar, cesaretleri, girişkenlikleri etkileyici değil 
mi! Dokumenta etkinliğini tanıtan feminist bir site-
nin sloganları boş konuşmuyor: Sanat dişidir – akıllı 
kadınlar daha iyi öper!

hamilelik bakımı için Meksika’ya geçmeye zorluyor. 
Yakın zamanda, Teksas’ta 60’tan fazla kadın sağlığı 
kliniği kapanmak zorunda kaldı. Yine Teksas’ta çı-
karılan kürtajdan 24 saat önce ultrason yapılması-
nı zorunlu kılan yasa işleri daha da kötüleştirdi ve 
kadınları tehlikeli olsa da üreme sağlığı ihtiyaçları 
için Meksika’ya yönlendirdi. Meksika’da başkent dı-
şında kürtaj her yerde yasak olsa da tıbbi kürtaj için 
kullanılan hap yasal ve ülsere karşı reçetesiz olarak 
satılıyor. Burada da sorun hapın dozunun iyi ayar-
lanmadığı durumlarda kanama olmasına karşın ha-
mileliğin sürmesi ve doğum sonrası sorunlara yol 
açması. Kadınları koruma iddiasıyla çıkarılan bu 
yasalarla kadınların sağlığının tehlikeye atıldığı açık. 
(Kaynak: Jezebel.com, Texas Tribune)

MOSKOVA YEREL MAHKEMESİNDEN 
SONRA YÜKSEK MAHKEME DE ŞEHİRDE 
ONUR YÜRÜYÜŞLERİNİ 100 YIL BOYUNCA 
YASAKLAYAN KARARI ONADI

Rusya’da eşcinsel haklarının önde gelen savunucula-
rından Nikolay Alekseyev, bu kararın geri çekilmesi 
için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Mayıs ayın-
da meclis önünde bir grup aktivistin düzenlemek 
istediği onur yürüyüşüne polisin tepkisi sert olmuş, 
onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Uluslararası Af Ör-
gütü, Moskova’da yetkililerin kentin lezbiyen, gay, 
biseksüel ve trans bireylerinin (LGBT) toplanma ve 
ifade özgürlüğü hakkını gözetmesi gerektiğini dile 
getirerek Rus hükümetini düzenleme yapmaya davet 
etmişti. 25 Mayıs’ta St.Petersburg Şehir Mahkemesi 
bir LGBT hakları kuruluşunun suç olarak tanımla-
nan “eşcinselliği yayma” amacını taşıdığı yolundaki 
şikayeti geri çevirmişti. (Kaynaklar: Digitaljournal.
com, Milliyet, cbc.ca) 
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DÜNYANIN EN ZENGİN KADINLARI
       
Şermin Oran

Forbes Dergisi, bu yaz başında, dünyanın en zengin 
100 kadınının listesini yayımladı. En az bir milyar 
dolar serveti olan kadınlar… Birinci sırada Avust-
ralyalı maden sanayi üreticisi Lang Hancock’un 58 
yaşındaki kızı Georgina Rinehart var. Uzun yıllar 
babasının “yanında durup” iş öğrenmiş. Hammadde 
fiyatlarındaki artışı iyi değerlendirmesi ve bilhassa 
Çin’le iyi “alışveriş” yapması, onu birinciliğe taşıdı. 
Üç çocuğuyla kıyasıya bir veraset mücadelesi içinde 
kendisi. Daha önce de üvey annesiyle yaptığı miras 
kavgasını kazanmış. En küçük çocuğu (kızı!) onu 
destekliyormuş. 

En zengin 100 içindeki en genç kadın, 30 yaşındaki 
Çinli emlakçı Yeng Huiyan (4,7 milyar dolarlık ser-
veti var). En yaşlısı 92 yaşındaki Amerikalı medyacı 
Anne Cox Chambers (12, 5 milyar doları var).

100 milyarder kadının kırk beşi, yarıya yakını yani, 
ABD’li. Almanya’dan 10, Çin’den ve Brezilya’dan ye-
dişer kadın var. Arkadan beş zengin kadınla Türkiye 
geliyor! Zenginler listesinin bir gelir eşitsizliği liste-
si işlevi de gördüğünü buradan da çıkartabiliriz. 48. 
Sırada Koç Grubunun varislerinden Semahat Sevim 
Arsel (2, 6 milyar dolar), 55. sırada Filiz Şahenk (2,4 
milyar), 62. sırada Suna Kıraç (2,2), 89. sırada Ülker 
Grubu varislerinden Ahsen Özokur (1,3), 90. sırada 
Deniz Şahenk (1,3) yer alıyor.

Çin burjuvazisinin yükselişi kadınlarda da dikkat çe-
kici. 2006’da Çin’in en zengin kadını olarak ünlenen 
Cheung Yang, şimdi ülkesinin zengin kadınlar liste-
sinde 7. sıraya gerilemiş durumda. Dünya listesinde 

de ilk yüzün kıl payı dışında kaldı: 101. sırada! Che-
ung Yang, o yıllarda dünyanın en zengin “selfmade” 
kadını sayılıyordu; yani mirasla değil “bizzat” zengin 
olmayı başaran kadınların dünya şampiyonu! Bir 
Kızıl Ordu subayının sekiz çocuğundan biri olarak 
yıllarca muhasebeci olarak çalışmış. Sonra Komünist 
Partisi üyesi olarak ilişkilerini kullanıp kredi alarak 
30 bin yuanlık (yaklaşık 150 bin lira) bir sermayeyle 
kendi işini kurmuş. Tek kelime İngilizce bilmeden, 
ABD’den kullanılmış kağıt ithal edip dönüştürerek 
büyük bir kağıt ve ambalaj sanayi kurmuş.  Bugün 
Los Angeles’te yaşıyor, hâlâ iyi bir partili! Cheung 
Yang’la beraber dünyanın en zengin “selfmade” ka-
dınları olarak anılan üç kişi vardı: Harry Potter’ın 
yaratıcısı Joanne K. Rowling, uluslararası elektronik 
pazarlama ağı eBay’in CEO’su olarak yükselen, şim-
di Hewlett-Packard’ın CEO’su olan Meg Whitman 
ve Amerikalı televizyon programcısı Oprah Winf-
rey.  Annesi temizlikçi olan Winfrey şimdi “selfma-
de” zengin kadınların birincisi; dünyanın en zengin 
kadınları listesinde 46. sırada. 

Dünyanın en zengin kadını olan Georgina hanım, 29, 
2 milyar dolarlık servetiyle, dünyanın en zengin in-
sanları listesine ancak 8. sıradan girebiliyor. En zengin 
erkek olan Meksikalı Carlos Slim Helu’nun serveti, 
Georgina hanımınkini iki buçuğa katlıyor: 69 milyar. 

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar ama en zen-
ginler arasında bile bu denksizlik insanın kanına do-
kunmuyor mu yani?

“GAYRI MEŞRU TECAVÜZLERE KARŞIYIZ, 
MEŞRULARI KENDİ İMKÂNLARINIZLA 
ENGELLEYİN!” 
      
ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin Missouri adayı Todd 
Akin’a bakılırsa, tecavüzler ikiyi ayrılıyormuş: Meş-
ru olanlar ve olmayanlar. “Bana göre; doktorlardan 
anladığıma göre, tecavüzde hamilelik oldukça nadir. 
Meşru bir tecavüzse kadının vücudu her şeyi kapat-
ma yeteneğine sahip. Ama diyelim ki bu olmadı bu-
nun bir cezası olmalı. Bu ceza çocuğa değil tecavüz-
cüye verilmeli” diyen Akin, bize “çocuğun ne günahı 
var, anne kendini öldürsün” diyen Melih Gökçek’i 
hatırlattı. Canımızı korumak için vücudumuzun 
“kapatma yeteneği”ne güvenmekten başka çaremiz 
yok gibi görünüyor! (Kaynak: BBC Türkçe Haberler)
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Son on iki yıldır güvenlikle ilgili uluslararası örgüt-
lerde ‘gender’ konusu gündemde. Yani toplumsal 
cinsiyet. İnanılacak gibi değil, ama bu konu askerî 
alana ciddi şekilde girmiş durumda. Çünkü 2000 
yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1325 
sayılı, “Kadın, Barış ve Güvenlik” konulu bir karar 
çıkardı ve bunu referans alıp da daha ileriye giden 
pek çok karar alınmaya devam etti. Bütün bu karar-
lar, özetle şunları diyor:

•	 Kadınlar tarih boyunca barış ve istikrara yönelik 
faaliyetlerden dışlandı. Hâlbuki çatışma önleme 
aşamasından çatışma sonrası ve yeniden imar 
aşamasına kadar tüm faaliyetlere kadınların tam 
ve eşit katılımı gereklidir.

•	 Çünkü kadınların bakış açısının bu işlere katılma-
sına ihtiyaç var. Çünkü kadınlar sorunlara erkek-
lerden farklı çözümler bulabiliyor. Barış müzake-
relerinde muhakkak masaya kadınlar oturmalı. O 
zaman barışı sağlamak daha kolay olur.

•	 Çağımızın vahşeti, cinsel şiddetin savaşın bir 
parçası olarak, savaş silâhı olarak kullanılması-
dır. Bunu durdurmak, tüm barışı koruma mis-
yonlarının görevidir.

ULUSLARARASI 
GÜVENLİK 
ÖRGÜTLERİ 
FEMİNİST Mİ 
OLUYOR?!

Gülbahar Yılmaz
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•	 Savaş illâ olacaksa, kadınla erkek beraber savaşa-
caktır. Kadın askerin erkek arkadaşlarının cinsel 
şiddetinden kesinlikle korunmuş olması gerekir 
ki, bir askerî birlikte uyum ve bütünlük olsun, 
insanlar birbirine güvensin.

•	 Kadınlar yönetici kadrolarında bulunmalıdır ki, 
onların bakış açısından ve çözüm bulma yön-
temlerinden yararlanabilelim.

•	 Kadınların, erkeklerin, kızların ve oğlanların 
farklı güvenlik ihtiyaçları vardır. Hepsinin dik-
kate alınması ve karşılanması gerekir.

•	 Çeşitlilik korunmalıdır.

Üst Düzey Kadrolarda Kadınlar
Bu konuda en sıkı çalışan güvenlik örgütünün 
NATO olduğunu söyleyebiliriz. 2007 yılında 
NATO ve ortakları hep birlikte bir siyasa belgesi ve 
bir eylem planı kabul ettiler. 2008 yılında da Kon-
sey, NATO’nun en üst düzey iki komutanlığına bu 
konuda rehber ilkeleri belirleme görevini verdi. Bu 
iki komutanlık beraber çalıştı ve 2009 yılında bir 
direktif yayımladı. “Bi-SC Directive 40-1” diye ge-
çen ve tam başlığı “1325 Sayılı BM Güvenlik Kon-
seyi Kararının ve Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı-
nın Silâhlı Çatışma Sırasındaki Koruma Tedbirleri 
Dâhil Olmak Üzere NATO Komuta Yapısına Dâhil 
Edilmesi” olan bu direktifi internette şu adreste bu-
labilirsiniz: 
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/
pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTI-
VE_40-1.pdf

Bu direktifle; kadınların ihtiyaçlarının plânlama 
aşamasında hesaba katılması, kadınların askerî 
harekâtlara ve barışı koruma misyonlarına dahil edil-
mesi, NATO’nun bütün faaliyetlerinde toplumsal 
cinsiyet konusunda bilincin yükseltilmesi, kadınla-
rın NATO Komuta Yapısında ve kriz dönemi kadro 
yapılanmasında temsilinin arttırılması, bu yapıların 
bütün seviyelerinde toplumsal cinsiyet danışmanı 
kadrolarının açılması ve görevlendirme yapılması is-
tendi. Bunun ardından bir sürü kadro oluşturuldu 
ve dolduruldu. Ayrıca “A kadroları” denilen üst dü-
zey kadrolara da birçok kadın yerleştirildi.

Bu arada arka arkaya birçok ülke “1325 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi Kararının Uygulanmasına İlişkin 
Ulusal Eylem Planı” isimli planlar hazırlayıp ya-
yımlamaya başladı. Bazıları planlarını gözden geçi-
rip yeni versiyonlarını bile yayımladı. Son durumu 

www.peacewomen.org ve www.womenpeacesecu-www.womenpeacesecu-
rity.org sitelerinden takip edebilirsiniz. Türkiye’nin 
henüz böyle bir eylem planı yok. 

NATO’daki bütün askerî eğitimlere toplumsal cinsi-
yet konusu dâhil ediliyor. Avrupa Birliği, AGİT ve 
Birleşmiş Milletler de bu konuda oldukça aktif. Bir 
sürü komite, bir sürü danışman, toplumsal cinsiyet 
konusuyla uğraşıyor, bu konuda bir sürü toplantı, 
seminer, kurs düzenleniyor. İnternet üzerinde özel 
sayfalar hazırlanıp bültenler yayımlanıyor. AGİT’in 
‘Gender Section’ diye, işi sadece bu olan bir birimi 
var. AGİT’in toplumsal cinsiyetle ilgili dokümanla-
rını www.osce.org/gender/documents adresinde bu-
labilirsiniz. NATO’nun resmî web sitesinde de ‘gen-
der’ kelimesiyle arama yapın, bakalım neler çıkacak?

Avrupa Birliği de “Kapsamlı Yaklaşım” dokümanıyla 
bir “Kadın, Barış ve Güvenlik Görev Gücü” kurma 
kararı aldı. Bu konuyu plânlarına dahil etti, her yere 
toplumsal cinsiyet danışmanları atadı. 1 Aralık 2008 
tarihli, 15671/1/08 REV1 nuaralı bu belgeyi şu web 
adresinden indirebilirsiniz: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/hr/news187.pdf 

Barış ve arabuluculuk görüşmelerinde, seferberliğin 
kaldırılması ve silâhsızlanmada, çatışma sonrasında 
ortalığın toparlanmasıyla ilgili faaliyetlerde kadınların 
daha çok rol almasını istiyorlar. BM misyonları, ka-
dın görevlilere ve özellikle kadın çevirmenlere çok ih-
tiyaç duyuyor. Bu aralar kadın çevirmen kadar önemli 
hiçbir şeyin olmadığını söylersek abartmış olmayız.

Konu o kadar önem kazanmış ki, bazı örgüt ve ül-
keler de, sırf göze girmek, reklam yapabilmek için, 
toplumsal cinsiyetle ilgili bir başlığı olan, içi boş 
projeler üretmeye başladı: “Bakın, ben de birşey ya-
pıyorum!” -Ama bunun bile bir değeri var.

Haliyle, bu konuda uluslararası örgütler birçok ya-
yın da yapmakta. Birtakım rehber kitaplar var.

Türkiye’de Ne Oluyor? 
Türkiye ne yapıyor derseniz, konuyu teorik olarak 
desteklemek dışında fazla birşey yapmıyor. Bizde 
kızlar askere gitmiyor. (Kızları gönüllülük esasına 
göre askere alan ülkeler giderek çoğalıyor, ileride ne 
olacağını bilemeyiz.) Ama kadınlar subay ve astsu-
bay olabiliyor. Son birkaç yıldır kurmay subay da 
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oluyorlar. Şimdilik kadın generalimiz yok. Olursa 
da, muhtemelen kendini pek yalnız hissedecek.

Güvenlik sektöründe yalnız askerler yok. Polisler, 
Jandarma, özel güvenlik şirketleri ve savunma sa-
nayii de var. Bunların tamamında rolü olan bütün 
kadınlar, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının 
kapsamına girer. Ayrıca adalet kurumları da bu işle 
yakından bağlantılı.

Kadınların askerliğe ve polisliğe uygun olmadığı dü-
şüncesi tam bir safsata. Kadınlar bazan askerî disipli-
ne ve savaşa o kadar yatkın olabiliyor ki! (Bunun iyi 
birşey olup olmadığı ayrı bir konu...)

Bu noktaya gelinmesinin bir sebebi, dünyanın ta 
öbür ucunda icra edilen askerî harekâtlarda belli 
bir yolun katedilmiş, belli bir deneyimin kazanıl-
mış olması ve klasik askerî yol ve yöntemlerle her 
şeyin çözülemeyeceğinin anlaşılması. 2000’i biraz 
geçe “Haa, askerî harekât yetmiyormuş! En iyisi sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapalım, hepsiyle ko-
ordineli çalışalım. Yerel makamları ve olabilecek bü-
tün aktörleri bu işin içine katalım. Başka çare yok!” 
dendi. Bu, Newton yaklaşımından kuantum yakla-

şımına geçiş gibi bir zihinsel değişimdi. Bundan bir 
süre sonra da “Kadınlar olmadan olmuyor! Kadın-
lar da bize yardım etsin. Hattâ mümkünse yönetimi 
de onlar alsın. Biz beceremiyoruz, onlar becersin ve 
ortalığı toparlasın”, noktasına gelindi. Kadınlar bu 
yardım çağrısına cevap olarak işe el atmaya başladı-
lar, ama daha yapılacak çoook şey var...

Batı ülkeleri arasında toplumsal cinsiyet konusuna 
ve kadının güçlendirilmesine en çok önem veren 
ülke Norveç. Her toplantıya bu konuyu getiriyor, 
söz sahibi olduğu yahut liderlik yaptığı her plat-
formun gündem maddelerine bu konuyu sokuyor, 
konuşma hakkını (süreler bellidir, ülke sayısı çok 
olunca herkese ancak iki üç dakika düşer) hep bu 
konu için kullanıyor. Etrafındaki kuzey Avrupa ül-
kelerini de etkiliyor. İsveç, Danimarka gibi ülkeler 
de ona uyuyor. Bir de son yıllarda Hollanda, İspanya 
ve Bulgaristan bu konuda oldukça aktif sayılır.

İsveç’te Ocak ayında “Askerî Harekâtlarda Toplum-
sal Cinsiyet Nordik Merkezi” (Nordic Centre for 
Gender in Military Operations) açıldı. Tabii ki, 
Norveç’in büyük katkılarıyla. Kendilerine başarılar 
ve iyi şanslar dileriz.
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Bir coğrafyanın sınırları nerede başlar, nerede biter, 
kim isimlendirir, nasıl? Kadınlar bu sınırlar içinde ve 
arasında ne gibi bir ortamda yaşarlar ve nasıl müca-
dele edebilirler? 

Bu soruların cevaplarını Türkiye’nin batısı, doğusu 
ve güneyindeki ülkelerden; Avrupa’nın merkez alın-
dığı haritaların isimlendirdiği şekliyle Ortadoğu’dan 
kadınlarla tartışmayı bir zamandır düşünüyorduk. 
Coğrafyanın meselesi denince akla ilk gelen liberal 
uluslararası teorilerince norm haline getirilmiş olan 
savaş ve şiddet elbette. Savaş belli ülkelerin sınırları 
içerisinde cereyan etse de biliyoruz ki, çıkışı sade-
ce sınır içi değil sınırları aşan dinamiklere de bağlı 
oluyor. Ve sadece sınır içi değil, sınırlar arası ortak 
feminist mücadele de oldukça önemli. Bu yaklaşım-
la, savaş ve totaliter rejimlerin coğrafyasında yaşayan 
ülkelerdeki feminist ve kadınlarla bir araya gelerek 
ülkelerindeki kendine özgü savaş ve şiddet halleri 
kadar bunların sınırlar arası ortaklıklarını ve mü-
cadele şekillerini konuşmak üzere 26- 27 Mayıs’ta 
İstanbul’da bir araya geldik. Toplantımızı özellikle, 
bugünlerde gündemimize hep giren haliyle Ortado-
ğulu kadınların buluşması diye de adlandırabilirdik. 
Ancak, batıyı merkez alan bilgiye biraz mesafe ala-
bilmek, ülkelerin sınırlarını aşan ortak güç yapılarını 
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anlayabilmek ve bir arada feminist mücadele alan-
larının olanaklarını anlayabilmek için “sınır ötesi” 
kelimesini önemsedik. Irak, Irak Kürdistanı, İran, 
Kıbrıs (Kuzey ve Güney), Libya, Lübnan, Tunus’tan 
ve İsrail’de yaşayan Filistinlilerden feminist ve kadın 
hareketi üyelerini davet ettiğimiz toplantımıza Er-
menistan, Mısır ve Suriye’li katılımcılar ülkelerinde-
ki savaş veya gerilim nedeniyle katılamadılar. Davet 
edilen kadınların coğrafyasının dışında yaşamasına 
rağmen oradaki kadınlarla yıllardır beraber mücade-
le eden bir ekibin parçası olan Cynthia Cockburn 
ve Hindistan’daki dinamiklerin Ortadoğu’dakilerle 
benzerliklerinin çokluğunu vurgulayan Karen Gab-
riel İngiltere ve Hindistan’dan gelen katılımcılardı. 

Savaşların Ortaklığını Değerlendirirken... 
Bu konferans için oltamızı feminist analize atıp an-
ti-militarizm üzerine konuşabileceğimiz en azından 
bir pozisyon edinerek fikirlerimizin akacağı bir gü-
zergah belirliyoruz kendimize. Bu işleri hemen ko-
laylaştırmıyor tabii, ana akıntı yan akıntı derken 
savrulup duruyoruz öznelliklerimizin içinde, ama 
ortaklaşa bir söz üretmenin öneminin de bilinciyle. 
Etnik, dini, sınıfsal her türlü farklılığın bir araya ge-
lip birbirimizi dinlemenin önüne geçmemesi gerek-
tiği gibi, farklılıkları göz ardı etmek de birbirimizin 
gerçekliklerini yok sayıp kendi gerçeklerimizi dayat-
maya dönüşebiliyor. Konferansta açılış oturumunun 
moderasyonunu yapan Nükhet Sirman’ın dediği 
gibi de öznellikleri içinden savaş ve antimilitarizmle 
farklı biçimlerde ilişkilenen kadınların farklılıkları-
nın da bu tür ortamlarda dile getirilmesi önemli. 

Açılış oturumunda Cynthia Cockburn de kadınların 
bütünlüklü politik dinamiklerin dışında olmadığını 
vurguladı. Politik ve ekonomik milli ve global çıkar-
lar iç içe geçince savaşın ortak alanları beliriyor. Ül-
keler milli çıkar söylemi ile kültürel ve dini normları 
manipüle etmeye başlıyorlar ve kadına ve topluma 
karşı şiddet bu alanda beliriyor. Biz Amargi’deki gö-
rüş ayrılıkları nedeniyle bu toplantıya erkeklerin ka-
tılmasını sağlayamasak da Cynthia erkeklerle birlik-
te mücadelenin savaş ve şiddetle mücadelede önemli 
bir yeri olduğuna değiniyor ve kapalı feminist alan-
larda karma örgütlerdeki kadınların işlerinin zorlaş-
tırılmaması gerektiğine de değiniyor.  

Feminist, kadın, Kürt ve LGBT hareketlerinden 
Türkiyeli Nilgün Yurdalan, Gülkan ve Şefika Gür-

büz sunumlarında feminizmin bütünlüklü şiddet 
eleştirisine ve gündelik hayatın militarizasyonunu 
antimilitarist bir yaklaşımla engellemenin ancak 
bir mücadele sonucu mümkün olduğuna değinerek 
Cynthia’nın konuşmasının devamında bir anlam-
da bütünlüklü ortak bir yaklaşımın önemine vurgu 
yapmış oldular. Gökkuşağı Kadın Derneği’nden Şe-
fika Gürbüz’ün sunumunda ifade ettiği gibi Türkiye 
topraklarında tüm şiddetiyle devam etmekte olan 
savaşın 30 yıldan beri sürüyor olması, olabilmesi, 
militarizmin sadece devlet, kolluk güçleri ve asker-
lerden oluşan bir yapı olmadığını, devletin kurumla-
rını yücelten zihniyetle de beslenip büyütüldüğünü 
kanıtlamaktadır. Türkiye’de askerlik yapmayı redde-
den erkeklerin başlattıkları vicdani ret örgütlenme-
lerinin içinde yer alan kadınların, cinsiyetçiliğin mi-
litarizmin asli öğelerinden biri olduğu konusundaki 
direnişlerine dair deneyim aktaran Gülkan da böyle-
ce kadınların militarizm konusunda sahip oldukları 
bütüncül politik bakışı gösteriyor bizlere..

İslamiyetle sekülerizmi “ılımlı” bir şekilde harman-
layarak demokratik koşullarda varlığını sürdüren, 
Ortadoğu’nun parlak yıldızı olarak görülen ve su-
nulan Türkiye’de durumun aslında ne kadar vahim 
olduğunu biliyoruz. Bu duruma yol açan militarist 
zihniyetlerden, ve onun cinsiyetçi görünümlerim-
den kurtulmanın yolunun, savaşı norm olmaktan çı-
karamamış görünürdeki demokrasiler içinde sürekli 
mücadele vermekten geçtiğini de görüyoruz. Sınır 
ötesinden gelen kadınlar da bize kendi coğrafyala-
rındaki demokratikleşme deneyimleri içerisinde ya-
şadıklarından, anayasal süreçlerden ve bütün bunla-
rın militarizmle olan kesişim noktalarında verdikleri 
mücadelelerden bahsettiler.

“Demokrasiye Geçiş”lerden “Demokrasi”lere, 
Kadınların Tabağına Düşen…
“Ortadoğu”dan eksik olmayan savaşlar boyunca ka-
musal alanda erkeklerden boşalan yerleri doldurarak 
nispeten güçlenen ve özneleşen kadınlar savaş son-
rasında ise müdahaleci devletlerin ve ülke içindeki 
İslamcı güçlerin de katıldığı bir başka güç yarışında 
yeniden araçsallaştırılıyorlar. Demokratik bir düze-
ne geçişin alameti farikası olarak addedilen seçimler, 
kadınlar tarafından İslamcı partilerin muzaffer çıka-
bileceği varsayımının gölgesinde geçiriliyor. Parla-
mentolarda İslamcı partilerin sayıca egemen olmala-
rı, politikaların ve yasaların bu çoğunluk tarafından 
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belirlenmesi kadınları toplumsal ve hukuksal zemin-
de zaaflı bir konuma sürükleyebiliyor. Kadınlar ise 
sivil toplum kuruluşları aracılığıyla anayasal düzen-
lemeleri kendi lehlerine dönüştürmek için mücadele 
veriyorlar.

2011’deki devrimi takiben iş hayatından politikaya 
her alanda haklarını daha çok arayan Libyalı ka-
dınlar da dini liderlerin hak arayışlarını ahlaksızla 
eşleştiren anlayışına karşı mücadele etmek zorunda-
lar. Konferansın gerçekleştiği dönemde anayasa ha-
zırlama sürecinde olan Libya’da ‘Libyalı Kadınların 
Sesi’ gibi grupların katkısıyla kadınların da bu süre-
cin bir parçası olması için yoğun çaba sarf ediliyor. 
Bu grupta gönüllü olarak çalışan Issraa Murabit su-
numunda daha fazla kadının parlamentoda yer al-
masını amaçlayan fermuar sistemi uygulamasının 
ise işleri çok da kolaylaştırmadığını söylüyor çünkü 
bu uygulamanın bilinen handikapı olarak seçim lis-
telerinin ilk sıralarına yine erkekler yerleştiriliyor ve 
Ulusal Kongre’ye temsilci olarak giden onlar oluyor. 
Adayların açıklanmasıyla kongre üyesi olarak seçil-
meleri arasında geçen 3 haftada ise kadınları erkek-
lerle eşit imkanlara sahip olmadıkları bir kampanya 
süreci bekliyor.

Anayasal düzeydeki kota uygulamasından yararla-
nan bir başka ülke olan Irak’ta kadınlar parlamento 
ve yerel meclislerin % 25’ini oluşturuyorlar. Fakat 

güvenlik ve politik deneyim eksikliği gibi zorluk-
ların yanında kadın parlamenterlerin çoğunun İs-
lamcı kadınlardan oluşması kadınların siyasi katılı-
mının etkenliğini azaltıyor Iraklı konuşmacı Ilham 
Makki’ye göre. ABD’ye ait geçici güçlerin çekil-
mesinin ardından ise erkeklerin öfkelerinin ilk he-
defi haline gelen kadınlar için kaçırılma ve cinayet 
korkusuyla dışarı çıkmanın giderek zorlaştığından 
da bahsediyor Ilham. Bu da kadınların işgücünden, 
eğitimden yoksun kalmalarına neden oluyor. Baas 
rejiminin yarattığı infiallerden sonra başlayan isyan-
ların neticesinde federal bir devlet olan Irak Kür-
distan’ından gelen katılımcı Kajin Hesen ise sivil 
toplum örgütleri aracılığıyla bölgesel parlamentoda 
birçok kanunun kadınların isteklerine göre uyar-
landığını söylüyor. Savaş sürecinde kadınların gerek 
savaşçı gerek destekleyici olarak aktif rol oynadık-
larından bahsederek Kajin, ezilenlerin uyguladığı 
şiddeti rejimin şiddetinden ayırıp onayan bir anti-
militarizm anlayışı sergiliyor. İşgalci kültürden kalan 
bir alışkanlık olarak tanımladığı kadın sünnetlerinin 
bölgede devam ediyor oluşu da Kajin’in düştüğü 
dipnotlardan biri. 

Şeriatı getirmeyi amaçladıklarını söylediği radi-
kal Salafilerin güçlenmesinden büyük tedirginlik 
duyan Khadija Arfaoui, demokratların çabalarıyla 
gerçekleşen devrimin getirilerinin İslamcılar tara-
fından geri alınması riskinden bahsediyor ülkesi 
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Tunus için. Nikab (kadınların yüzünü tamamen 
kapatan bir örtü) kullanan kadınların sayısının art-
masından ve erkeklerin Afgan erkekleri gibi giyin-
mesinden rahatsız olan Khadija’nın söylemi Türki-
ye’deki Cumhuriyetçi kadınları andırsa da, Tunus’a 
sık giden bazı katılımcılardan kadınlar ve insan 
hakları lehine edinilmiş hakların Müslümanlar de-
ğil ancak, İslamcı hareket tarafından tehdit edildiği 
konusunda destek alıyor. 

Benzerlikler olsa da, bu ülkeleri kadınların özgür-
lükleri bağlamında Türkiye ile aynı eksene oturtmak 
doğru bir tespit olmayabilir. Her ne kadar özellikle 
İranlı kadın arkadaşlarımızdan sık sık duyduğumuz 
gibi devrim muhafızları aracılığıyla kadınların kıya-
fetlerinin denetlenmesi Türkiye’de zamanındaki ba-
şörtüsü ikna odalarını anımsatsa da, sokakta muha-
fızların gerçekleştirdikleri şiddete maruz kalmak çok 
eş görülebilir bir durum değil. 

Militarizm Çeşitlemeleri 
ve Vatandaşlığın Militarist Halleri
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin dışından tek 
katılım, bir Güney Asya ülkesinden, Hindistan’dan 
oldu. Hindistan’ın karakteristiği olan dil ve din 
çeşitliliği ve sınıflı toplumu ülkedeki kadın hare-
ketlerine de bir çeşitlilik olarak yansıyor, ama ta-
bii ki tadı çıkartılan bir çeşitlilik değil bu. Delhi 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Karen Gabriel’in 
de belirttiği üzere bazı anaakım feminist gruplar 
milliyetçi eğilimler gösterip Hinduluğu merkeze 
koyarak toplam nüfusun çeyreğinden daha fazlasını 
oluşturan ve savaş koşullarında yaşayan kabile top-
luluklarını göz ardı ediyorlar. Durumu bir iç savaş 
olarak tanımlıyor Karen, Amerikan ordusundan ak-
tarılan istihbarat ve teknolojiyle beslenen Hindistan 
ordusunun kendi sivillerine karşı yürüttüğü bir iç 
savaş. Kırsalda yaşanan bu gerçekliğin kadın hare-
keti tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini söy-
leyen Karen, kentlerde yaşayan orta sınıf kadınların 
refahının kaynağını kırsalda süregiden şiddetten de 
aldığını ve bu anlamda kadınların şiddeti gerçekleş-
tiren devletle yaptıkları ittifakı sorgulamaları gerek-
tiğini düşünüyor. 

Bir diğer uçta ise yaşadıkları topraklar üzerinde son-
radan kurulan bir devletin ikinci sınıf olarak bile 
muamele edilmeyen vatandaşları olarak Filistin-
li kadınların yaşadıkları sorunlar var. Üst düzeyde 

militerleşmiş İsrail Devleti’nde Filistinli vatandaşlar 
olarak yaşamanın ağırlığına karşı kendi örgütlerin-
de mücadele vermeye devam eden Einas Odeh Haj 
ve Aida Touiman gündelik hayattan yasalara Filis-
tinlilerin maruz kaldığı sistematik ayrımcılıktan 
bahsettiler konuşmalarında. Aida diğer militarist ve 
patriyarkal ülkelerdeki kadınların durumları için de 
kullanılabilecek türden bir sınıflandırmayla üç fark-
lı zeminde ele alıyor uğranılan ayrımcılıkları: İsrail 
gibi militer bir devletin kadın vatandaşları olarak; 
milliyetçilik üzerinden Filistinli kadınlar ve erkekler 
olarak; toplumsal cinsiyet üzerinden Filistin toplu-
munun içindeki Filistinli kadınlar olarak. 

Einas’ın sunumunda ayrıntılı olarak anlattığı Yeni 
Vatandaşlık Yasası ise Filistinli vatandaşlara ve ka-
dınlara uygulanan ayrımcılığın bir başka yüzünü 
oluşturuyor. İsrail’de yaşayan Filistinlilerin işgal al-
tındaki Filistin topraklarında yaşayan biriyle evlen-
mesi durumunda İsrail’de bir araya gelmeleri büyük 
ölçüde engelleniyor. 2007’de yapılan bir düzenle-
meyle yasa düşman devletler olarak tanımlanmış 
Suriye, Lübnan, Irak ve İran gibi ülkelerden gelebi-
lecek eşleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. 

Lübnan’da da benzer bir ayrımcılık söz konusu. Na-
sawiya örgütünden Hiba Abbani’nin aktardığına 
göre bugün Lübnan’da kadınların yüzleşmek zorun-
da kaldıkları en büyük problemlerden biri vatandaş-
lıklarını kocalarına ve çocuklarına verememeleri. Bu 
yasal düzenlemenin kaynağı ise Lübnan’da yaşayan 
Filistinli kadınların varlığının yarattığı endişe. Lüb-
nan’daki Filistinli kadınlarla evlenerek ülkelerine ge-
lecek Filistinli erkeklerin halihazırdaki kabile çekiş-
melerini ve politik dengeyi etkilemesini engellemek 
istiyor Lübnan devleti. Sonuç olarak iki ülkede de 
kadınların militarist politikaların araçları haline ge-
tirilerek  aile kurma ve sevdikleriyle birlikte yaşama 
haklarının savaş ortamındaki güç dengelerini boz-
mamak adına engellendiğini görüyoruz.

Klasik Bir Dayanışma Örneği
Sınır Ötesi Feminist Buluşmalar’a ismine en yakı-
şır biçimde gerçekleşen katılımlardan biri de kanla 
çizilmiş sınırları hiçe sayıp, ülkelerinin resmi ad-
landırmalarında geçen kuzey ve güney niteleme-
lerini kaldırarak sadece Kıbrıs’tan geldiklerini ve 
buluşma için hazırlanan programda bunun böyle 
yazılmasını talep eden antimilitarist feminist arka-
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daşlarımız tarafından oldu. Bu sadece isimlendir-
meden ibaret bir ortaklaşma değil elbet, aynı örgüt 
altında beraber verdikleri mücadelelerle de bir barış 
hareketinin nasıl yürütülebileceği konusunda çok 
özel bir örnek oluşturdular. Kıbrıs’ın kuzeyinden 
ve güneyinden kadınlar adada toplumsal cinsiyetin 
de parçası olduğu bütünlüklü bir politikayla barı-
şın tesis edilmesi için Sınırı Aşan Eller (Hands Ac-
ross the Divide) olarak Maria Hadjipavlov ve Neşe 
Yaşin’in de içinde bulunduğu bir ekiple 2001’de bir 
araya geliyorlar. Kıbrıs’ın her iki tarafındaki köy-
lere seferler düzenleyen “Barış Otobüsü” ve “Barış 
Sadece Erkeklere Bırakılamayacak Kadar Kıymet-
lidir” diyerek düzenledikleri ve oldukça ses getiren 
yürüyüşleriyle yollarına tüm hızıyla devam ediyor-
lar. Yazar Leyla Kıralp’in 1974’te kaybolan eşi için 
ağlarken kendisine Rum arkadaşı Maria tarafından 
gözyaşlarını silmesi için uzatılan beyaz mendil üze-
rine yazdığı hikayeden esinlenip empati duygusu-
nu ortaya çıkarmak istedikleri “Barış Gelene Kadar 
Sakla” etkinliğinde birbirleriyle hediyeleşiyor Kıb-
rıslı Türk ve Rum kadınlar. Barış aktivisti feminist 
şair Neşe Yaşın bu etkinlik için bestelenmek üzere 
bir de şiir yazıyor:

Düşmanım denileni kız kardeş ilan ederim
Ve bu küçük armağanı veririm ona
Barış gelene kadar saklasın diye

Bu tür barış etkinliklerine her zaman destek veren, 
Kıbrıs’ın kuzey kesiminde antimilitarist feminist bir 
düzlemde örgütlenen Feminist Atölye grubundan 
Doğuş Derya da sunumunda bize Kıbrıs’ta olup bi-
tenleri ve buradaki yoğun milliyetçi şiddeti aktardı. 

Sonuç Yerine...
Militarizm gibi eğitim “yuva”larından, aile “yuva”-
larına, asker “ocak”larından, şucu bucu ocaklarına 
değin sinmiş yaygın ve sisteme içkin bir ideoloji 
karşısında yerel düzeyde olduğu kadar uluslararası 
düzeyde de örgütlenmek önemli bir mesele olarak 
duruyor karşımızda. İstatistikleri, isimleri değişen 
acıların vücudumuzda aynı yerleri yaktığını, aynı 
yerlerde yaralar açtığını biliyoruz. Üstelik sadece 
cephelerde maruz bırakılmıyoruz bu bedelleri öde-
meye; heteronormatif sistem bir mutfağı, bir ilişki-
yi, bir bedeni kendine savaş alanı olarak seçebiliyor 
patriyarkadan aldığı güçle. Biz de feminist dayanış-
madan aldığımız güçle bu örgün sistematik şiddetin 
işini bozmaya niyetlenerek yola çıkıyoruz,  hem ken-

dimize hem diğerlerine başka seçenekler olduğunu 
hatırlatmaya çalışarak.

Yukarıda bahsettiğimiz “Barış Gelene Kadar Sak-
la” etkinliği “içeri”deki ve “dışarı”daki feministlerle 
buluşmayı önemseyen ve ortaklaşa söz üretmenin 
yollarını arayan İranlı feministlerin düzenlediği Bir 
Milyon İmza Kampanyasıi etkinliği gibi girişimler 
bizlere mücadeleye devam etmek için motivasyon ve 
yeni eylemlilikler için de ilham veriyor. Hak müca-
delelerinde yer alan başka birçok İranlı gibi ülkesini 
terk edip yabancı bir ülkede yaşamına devam etmek 
zorunda kalan Parvin Ardalan’ın konferansın açılış 
konuşmasında da söylediği gibi bizi birbirimizden 
koparmaya çalışıyorlar. Birbirimize Sahip Çıkıyoruz 
platformundan Feyza Akınerdem’in de kapanış otu-
rumunda hatırlattığı gibi din, sekülerizm, çağdaşlık 
üzerinden kadınları bölen devlet politikalarına karşı 
uyanık olmamız gerekiyor. 

Yine de bütün karşı mücadelelere rağmen bizden 
koparmayı beceremedikleri ve yüzünü, gülümseme-
sini görmeyi başarabildiğimiz biri daha katıldı kon-
feransımıza; davası Türkiye’deki adaletsizliğin koyu 
bir damgasına dönüşmüş olan Pınar Selek… Parvin 
gibi cesur bir hak savunucusu olan Pınar da sınır 
ötesinden iletti bize sesini, bir video kaydı aracılığıy-
la. Avrupa ve Amerika da dahil olmak üzere birçok 
coğrafyada gerçekliğini yitirip sembolik hale gelmiş 
barış hareketlerine dikkat çeken Pınar, profesyonel-
leşmenin ve akademinin dışına çıkılması gerektiğini 
düşünüyor. Bağımsız feminist Nilgün Yurdalan’ın 
da ifade ettiği gibi şiddetle mücadele entellektüel de-
ğil, yaşamsal bir faaliyet olarak ele alınmalı! Umarız 
Sınır Ötesi Feminist Buluşmalar barışın yolunu ay-
dınlatmak için bir mum daha yakabilmiştir ve yeni 
buluşmalar için de bir ilham kaynağı olabilir.

Aklımızın karamsarlığı, irademizin iyimserliğiyle…

Not:
i. İran hükümeti üzerinde baskı oluşturarak kadın-
lara yönelik ayrımcılık içeren yasaların yeniden dü-
zenlenmesini amaçlayan ve 2006 yılında başlatılan 
uluslararası bir kampanya. Kampanyaya verilen Si-
mone de Beauvoir Kadınlara Özgürlük Ödülü, Kü-
resel Kadın Hakları Ödülü gibi ödüllerin yanı sıra, 
kampanya yürütücülerinden feminist aktivist Par-
vin Ardalan’a katkıları nedeniyle 2007 Olof Palme 
Ödülü verildi.
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Militarizmin şiddet ve zor yoluyla değil, aksine top-
lumun kabulü, aktif destek ve katılımıyla süregeldiği 
ve daimileştirildiği ülkelere verilebilecek en uygun 
örnek İsrail olmalı. “Düşmanlarla çevrili” oldukları 
bir coğrafyada sürekli bir “yok olma” tehdidiyle karşı 
karşıya olduklarını hisseden İsrailliler için ordu, tıp-
kı çoğunlukla hiç sorgulanmadan gereklilikleri kabul 
edilen diğerleri gibi içselleştirilerek benimsenmiş bir 
kurum. Bu özelliğiyle ordu, sadece devlet politikala-
rına yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda toplumu 
bir arada tutan ve birbirine bağlayan dev bir ağ göre-
vi de görüyor. Ordu görevi sırasında farklı sosyo-eko-
nomik sınıflar aynı şartlar altında bir araya geliyor, 
kurulan arkadaşlıklar evliliklere, iş ortaklıklarına ya 
da çoğunlukla işe yarar bağlantılara dönüşüyor. Kı-
sacası, bir millet, kadınlı erkekli aynı tornadan ge-
çerek “biz”i oluşturuyorlar. Militarist değer yargıları 
ve davranış kodları böylelikle topluma ve bireye şe-
kil vererek sivil yaşama  yayılıyor. Ordunun ve “güç” 
odaklı ideolojinin böylesine egemen bir konumda ol-
duğu toplumlarda, bu askeri hakimiyet “güvenlik”in 
sağlanması için bir gereklilik sayılıyor. Karşı çıkmak 
“öteki” rolüne düşerek toplumdan dışlanmayı bera-
berinde getirirken, bu durumun kabulü bireye toplu-
ma üyeliği ve sistemi eleştirme hakkını veriyor.  

“ŞU 
PROVOKATÖRLER”!
İsraildeki 
Anti-Militarist 
Feminist Harekete 
Bir Bakış

Duygu Atlas
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Konumuza girmeden önce, bir iki genel bilginin, 
militarizmin İsrail toplumundaki yerini daha iyi 
kavramamıza yardımcı olacağı görüşündeyim. 
İsrail’de 18 yaşına gelen her genç askere çağrılır. 
Erkekler üç yıl, kadınlar ise iki yıl olan zorunlu 
görev sürelerini tamamladıktan sonra, kadınlar 25, 
erkekler ise 45 yaşına gelene dek her yıl 20 ila 30 
gün yedek askerlik (sherut miluim) yaparlar. Yedek 
askerliğin daha çok erkekler için bir deneyim gibi 
algılanmasının sebebi, kadınların savaşan birlikler-
de çok yer almamaları nedeniyle aslen yedek asker-
lik de pek yapmamalarıdır. İkinci bir sebepse, tabii 
ki evlilik ve doğum... Aktif olarak orduda görev 
yapmanın dışında, militarizmin popüler kültürden 
günlük yaşama, eğitimden iş yaşamına sahip oldu-
ğu merkezi rol de unutulmamalı.

Her ne kadar kadınların orduda görev almaları ka-
dın-erkek eşitliği açısından -liberal feministler tara-
fından- bir artı olarak gösterilse de radikal feminist 
yazar ve akademisyenler, ataerkil ve milliyetçi değer-
ler üzerine kurulu olan militarist sistemin kadınla-
rın aleyhine işlediği görüşünde. Bu görüş, askerlik 
görevini, cinsiyet rollerinin yaratılması ve kalıcılaş-
tırılmasının en merkezi araçlarından biri addediyor. 
Hebrew Üniversitesi’nden Orna Sasson-Levy, kadın 
askerler üzerine yaptığı bir araştırmada, bu askerle-
rin “1) Erkek askerlerin söylemsel ve bedensel pra-
tiklerini taklit ederek; 2) ‘Geleneksel femininite’den 
kendilerini uzaklaştırarak; ve 3) Cinsel tacizi önem-
sizleştirerek” kendi cinsiyet rollerini yarattıklarını 
söylüyor ve ekliyor: “Kadın askerler ordunun mas-
külen ideolojisini ve değerlerini içselleştiriyor ve 
ordu ve devletin erkek egemen düzeniyle özdeşleş-
meyi öğreniyorlar.”i Askeriyede kadınlara sunulan 
fırsatların kısıtlı olması ve kadın askerlerin çoğun-
lukla ileriki profesyonel yaşamlarında faydasını pek 
görmeyecekleri küçük ofis işlerinde kullanılmasının 
da kadına “yerini bildirme” amaçlı olduğunu belirti-
yor, feminist gruplar.

Şunun altını çizmek gerekiyor ki, yukarıda belirttiği-
miz görüş sadece sınırlı bir feminist çevre tarafından 
paylaşılıyor. Genele bakıldığında, İsrail’de kadınlar 
sadece yaptıkları ordu hizmetiyle değil, bu milita-
rist çerçeveye olan bağlılıkları ve destekleriyle de bu 
hakim sistemin en büyük çarklarından birini oluştu-
ruyorlar. Yiyecek reklamlarında askerden haftasonu 
iznine gelen oğluna yemek pişiren anneden, Tel Aviv 
sokaklarında RayBan gözlükleri ile dolaşan genç as-

ker kızlara genci yaşlısı ve her sınıftan kadın tarafın-
dan son derece değer verilen bir kurum askerlik. 

Bu kemikleşmiş militarist toplum profiline karşı 
çıkan az ve öz feminist gruplara baktığımızda, liste-
nin başında anti-militarist duruşu en keskin Profil 
Hadash: Tnuah LeIzruach HaHevra BeIsrael (New 
Profile: Movement for the Civilization of Israeli So-
ciety) örgütünü görüyoruz. New Profile grubunun 
adının altında, İsrail’de her bireye biçilen askeri 
profilin yerine sivil bir profil çizme isteği yatıyor. 
New Profile aktivistleri, toplumun geneli tarafın-
dan kabul gören “İsrail, güvenliğini sağlamak için 
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başka bir seçeneği olmadığı için ve sadece kendi-
ni korumak amaçlı savaş yolunu seçer,” anlayışını 
reddediyor. Aksine, grup İsrail güvenlik politika-
larını ve bu politikalar sonucu baskın bir konuma 
yükselen ordunun görevini, kaybedilen hayatlara ek 
olarak, İsrail demokrasisine ve ülkedeki insan hak-
larına bir darbe olarak görüyor.  

İsrail’deki “halkın ordusu” anlayışı ve vicdani reddin 
İsrail toplumundaki yeri ve bireyin yaşamı üzerinde-
ki olası etkileri üzerine yapılan bir çalışmanın etra-
fında biraraya gelen bir grup feminist aktivist tara-
fından Ekim 1998’de kurulmuş, New Profile. Yaşları 
15-76 arasında değişen 40-60 aktif üyesi hem kadın 
hem de erkeklerden oluşuyor. Grubun çalışmaları 
arasında militarizm, feminizm, sivil toplum ve eşit-
lik gibi kavramların tartışmaya açıldığı 15-21 yaşla-
rı arasındaki gençler için düzenlenen yaz kampları, 
vicdani retçiler ve en az onlar kadar sosyal baskıya 
maruz kalan ailelerine sunulan yasal ve manevi des-
tek bulunuyor. Bunlara ek olarak, grup, vicdani ret 
konusunda toplumu bilinçlendirmek ve konunun 
en azından daha sıklıkla tartışılabilmesini sağlamak 
amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bazen de, örne-
ğin, 2007 yılında “Gerçek İsrailli Askerlikten Kaç-
maz” sloganıyla başlatılan bir kampanyaya, “Askere 
Yazılmadan Önce Düşünün: Çoğunluk Sivilleşme 
Kararı Alıyor” adlı kampanyayla cevap vermesi gibi, 
karşı kampanyalar düzenliyor, New Profile. Work-
shoplar, çalışma grupları ve militarizm üzerine aç-
tıkları sergiler de New Profile aktivizminin diğer 
parçalarını oluşturuyor. 

New Profile’ın da destek olduğu bir diğer anti-mi-
litarist grup ise -feminizme yaptıkları referans daha 
az olmakla birlikte- Shministim. Kelime anlamı 
“onikinci sınıftakiler” olan Shministim, vicdani 
retçi lise öğrencileri. Yıldırım Türker’in bir maka-
lesiyle Türk kamuoyuna Filistinli bir çocuğu bir İs-
railli askerden kurtarırken çekilmiş bir fotoğrafıyla 
tanıttığı ve solcu babası 2006 yılında Filistinli çift-
çilerin tarlalarına ulaşmalarına yardım ettiği sırada 
bir yerleşimci tarafından öldürülen Sahar Vardi ise 
grubun en tanınmış yüzlerinden. Shministler’in an-
ti-militarist tutumunun temelinde İsrail devletinin 
Filistin topraklarını işgali yatıyor. Aslen bu işgalin 
İsrail’in güvenliğini tehdit ettiğini ve ülkenin eko-
nomik kaynaklarını kuruttuğunu vurguluyorlar. 
İsrail ordusunda görev almayı reddetmenin yanı 
sıra, işgal karşıtı yürüyüşlerde ve gösterilerde de on-

ları sıklıkla görmek mümkün. Bu gençler, vicdani 
reddin cezası olarak 21 ila 28 gün arasında değişen 
hapis cezalarına çarptırılıyorlar. İlk hapis cezasının 
ardından tekrar redde bulundukları halde yenile-
nen bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu 
belirsiz süreç, vicdani retçi ordudan ne zaman veri-
leceği öngörülemeyen tezkere belgesini alana kadar 
devam ediyor. 

1983 yılında kurulan ve son zamanlarda çatışma or-
tamının kadınlar üzerindeki etkisini araştıran çarpı-
cı çalışmalar ortaya koyan İsral’in en eski feminist 
örgütü Isha L’Isha (Kadın Kadına) da barış ve gü-
venlik konseptlerinin feminist bir elekten geçirilip 
yeniden tanımlanmasına ihtiyaç olduğuna vurgu 
yapan bir diğer feminist grup. İsrail’de her şeyin gü-
venlik konusu etrafında döndüğüne ve sorunların, 
kadın ve kadın bakış açısını dışlayan militarist bir 
yaklaşımla çözüldüğüne dikkati çekiyor, Isha L’isha 
örgütü. Erkek egemen sisteme karşı geliştirilecek, 
milliyet, cinsiyet, etnisite ve sosyo-ekonomik fark-
lılıkları gözönüne alan, farklılıkları kucaklayan ve 
bu özellikleriyle toplumun genelini barışa yönelik 
bir tartışmanın içine dahil edebilecek alternatif bir 
feminist söylemin asıl barışın yolunu açacağını be-
lirtiyorlar. Benzer bir şekilde, farklı feminist grupları 
bünyesinde barındıran ve İkinci İntifada’nın patlak 
vermesinin ardından 2000 yılında kurulan Koalitz-
yat Nashim LeShalom (Coalition of Women for Peace) 
örgütü de işgale karşı duran ve kamusal tartışmalar-
da kadınların sesinin daha çok duyulacağı daha eşit 
bir toplum yaratma çabalarında İsrail’deki aşırı mili-
tarist yapıya bir sorun olarak dikkat çekiyor.

Bu yazı için görüşlerine başvurduğum, askerlik gö-
revini yapmış genç bir kadın tanıdığımın tepkisinin 
orduya karşı genel bakışı ve buna oranla anti-mili-
tarist feminist grupların toplumdaki marjinal ko-
numunu yansıtması bakımından ve yerinde bir son 
olarak aktarıyorum:

- Bu anti-militarist, vicdani retçi feminist grupları 
tanıyor musun?
(Bilmediği için açıkladıktan sonra)
- Ha şu provokatörler mi?

Not
i. Orna Sasson-Levy, “Feminism and Military Gen-
der Practices: Israeli Women Soldiers in ‘Masculine 
Roles’”, Sociological Inquiry, Vol. 73, No. 3, (August 
2003): pp. 440-65.
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Bölge, “istisna hali” üzerine kurulu bir sergiydi; 
izleyene hem sunumu hem de üslûbuyla çok şey 
söylüyordu. Sizi Bölge’ye hangi süreç getirdi? 
Bölge, Arabölge-Gölge ve Arabölge-Av başlıklı sergi-
lerden sonra gelen bir parantez sergi. Bölge herkesin 
hemen anlayacağı gibi belli bir coğrafi alana işaret 
ediyor. Beni buraya bakmaya yöneltense yıllardır sü-
rüp giden savaşta devletin hedef alarak ya da hedefte 
bırakarak öldürdüğü çocukları mesele eden, benim 
de katkıda bulunmaya çalıştığım bir rapor çalışması 
oldu. 1989–2012 tarihleri arasında medyada popü-
lerleştirilerek yer alan Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol 
gibi öldürülmüş 520 çocuk var ve bu ölümler maale-
sef halen devam etmekte. Meselenin görünürlüğünü 
sağlamak, sorumlulardan hesap sorulmasının yolu-
nu açmak niyetiyle oluşturduğumuz bir inisiyatiftik 
başta. Şimdi, kalıcı bir hafıza oluşturmak için, daha 
kapsamlı, çok ayaklı bir çalışmayla meseleyi rapor-
laştırmak istiyoruz. Bölge böyle bir çalışmanın için-
deyken çıktı. Roboski’de olanlar, 34 kişinin devlet 
tarafından bombalanarak öldürülmesi de itici güç 
oldu sergi için. 

Aslında başbakanın Roboski’den hemen sonra 
söyledikleri, Bölge’nin haklı bir yerden konuştu-
ğuna da teyit niteliğinde. Siz koyu renk zeminler 
üzerine gölge figürler çalışarak insanların görün-
mezliğine işaret ettiğiniz sırada “Ahmet, Mehmet 
fark etmez” lafı geldi. Ne ironi değil mi? 
Evet. Tam üstüne düştü çalışmanın ve durumu çok 
güzel özetledi başbakanın sözleri. Devlet, insansız 
hava aracının gözü gibi bakıyor bölgeye. Oysa o te-
peden bakışla gölgeler olarak gördüklerinin tek tek 
adları var, kimlikleri var. Çocuklar da işte bu bakışla 
çok kolay gözden çıkarılabiliyor, çok kolay öldürüle-
biliyor. Sayı çok yüksek ve medyanın gösterme biçimi 
de çok sorunlu; ölümleri tekil bir olaymış gibi göste-
riyor, arkadaki büyük resmi görünmez kılıyor. Mesela 
Ceylan Önkol’u güzel gözleriyle popülerleştirip diğer 
yüzlercesinden söz etmiyor bile. Sözünü ettiğim ra-
poru biraz da bu yüzden hazırlamak istiyoruz. 

Politik olarak belki tam da bu gerekiyor; Türkle-
rin söz söylemesi. 
Kürt meselesinin esasında Türk meselesi olduğu ifade 
ediliyor zaten. Devletin verdiği kimliği kabul ederek 
bir kalıp içinde mutlu mutlu yolumuza devam et-
mişiz. Bunun bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum 
Türkler açısından. Belki de bu yüzden “bölge”deki 
feryada gözler, kulaklar kapalı. Oysa Kürtler, dev-

“DEVLET, 
İNSANSIZ HAVA 
ARACININ GÖZÜ 
GİBİ BAKIYOR 
BÖLGEYE”

Sema Aslan 

Sevinç Altan, Galeri 44A’da izlenen 
ve epey yankılanan sergisi “Bölge”yle 
ilgili sorularımızı yanıtladı. 
Yıllar boyu ‘bölge’de öldürülen 
çocuklar, Altan’ın “Bölge” sergisini 
hazırlamasında en büyük etken; Altan, 
sayıları beş yüzü aşan ama nasılsa 
görülmeyen “ölü çocuklar”la ilgili 
bir rapor çalışmasının içindeyken, 
sergisiyle, devletin bölgeye tam da 
nasıl baktığını bir kez daha gösteriyor.
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letin verdiği kimliğe karşı çıkarak kendi kimlikleri, 
varoluşları için direnişe geçmişler. Kürtlerin kendi 
kimliklerine sahip çıkmak için verdikleri mücadeleyi 
görmek kendimize bakma şansı olabilir belki. 

Resimlerinizde iki şey dikkat çekiyor: Çok koyu 
zemin üzerine işlenmiş küçük figürler, büyük 
bir ironi yaratıyor. Neredeyse görünmezler, ka-
ranlıkla -diyelim ki, hasbıhal ediyorlar. Bir di-
ğer ilginç nokta da resimlerinize verdiğiniz isim-
ler. Öldürme eyleminin gösterildiği resimlere 
mesela “İş’e giderken” gibi isimler vermişsiniz. 
Devlet tarafından görevlendirilmiş resmi/gayri 
resmi kişilerin öldürme eylemini tam da bir va-
zife, bir iş gibi görmelerine açık bir göndermede 
bulunuyorsunuz. 
Evet. Devlet derinlerinden iş’e giden adamlar çıkar-
dı, hepsi de gözlerini kırpmadan işlerini yaptılar. 
Sergi, heronun hedef işaretiyle başlıyor, “5 No’lu 
Bina” ve oradan devam eden bir izlekte ‘iş’e giden 
adamla resimleri takip ediyoruz. Hemen her resimde 
dolaşan bu tekinsiz figür resme bakanla hiçbir iliş-
ki kurmuyor, sadece ‘iş’ine bakıyor. Bir bakıma faili 
meçhullere işaret ediyor, 90’lı yıllara götürüyor bizi.
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Bir de bir ceylan figürü var ki o resme bakanla bir 
ilişki kuruyor. Bu figür sanırım hem öldürülen Cey-
lan Önkol’a hem de bir masumiyete işaret ediyor. 
Evet, ceylan resme bakana bakarak hem bir hatır-
latma yapar gibi hem de bir anlamda şimdiki zama-
na getiriyor bizi, meselenin devam ettiğine de işaret 
aynı zamanda. 

“Bölge” ile kast edilenin tam da neresi olduğu-
nu hepimizin biliyor olması ilginç değil mi? Siz 
“Bölge”yi serginize isim olarak seçerken aklınız-
dan neler geçmişti? 
Bölge, Kürdistan tabii ki! Kürdistan lafını telaffuz 
edemediğimiz için bölge diyoruz bence. Bu lafın ne 
zaman ortaya çıktığı ve ilk nasıl kullanıldığını hatır-
lamıyorum ama “bölge” demek beni artık neredeyse 
eğlendiriyor. Çünkü bölgeyle neyi kast ettiğimizi bi-
liyoruz hepimiz, aklımıza Marmara Bölgesi gelmiyor 
yani! Hep Olağanüstü Hal’in uygulandığı Kürdistan 
işte! OHAL kaldırıldı ama fiilen devam ediyor hâlâ 
bence ve resimler buna da işaret ediyor. “Yasasızlık 
ile hukuk arasında mutlak bir belirsizlik bölgesi”nde 
dolaşıyoruz.

Bölge’de aslında bir tür yansıtma yapmışsınız. 
Bölge’de bölge, tam da yaşandığı, hissedildiği, 
görüldüğü/görülmediği, uygulandığı, içselleşti-
rildiği gibi. Fakat buna rağmen, yani bu doğru-
dan “yansıtma”ya rağmen izleyeni ters yüz etmeyi 
başarıyorsunuz. 
Bunu özellikle yaptım, doğrudan bir dil kullandım. 
Lafı dolandırmaya gerek yoktu. Önceki çalışma-
larımda da çok örtülü bir dil yoktu ama özellikle 
Bölge’de daha basit ve açık oldu. Bir şeyi basit bir 
şekilde ifade etmek o kadar kolay değil, arada ince 
bir çizgi var; o çizgi üzerinde hamasete düşmeden 
söz söylemeyi bilmek önemli.

Bölge’ye yaklaşmanın, politik duyarlılığın da 
ötesinde yaklaşmanın, bir özdeşlik kurmanın 
imkânlarını işletebilmek mümkün mü sizce? 
Ben ilk kez “bölge”ye gittiğimde, güya bildiğimi zan-
nettiğim bir sürü şeye şaşırarak baktığımı hatırlıyo-
rum. Küçücük çocuklar erken yaşta büyümüş, politik-
leşmişlerdi. Yıldız Üniversitesi’nde bir grup öğrenciyle 
yaptığım bir atölye çalışmasını Diyarbakır’da bir grup 
gençle tekrarladığımda öyle farklı sonuçlar çıktı ki 
gerçekten şaşırmıştım. O çocuklar, diğerlerinden daha 
mı çalışkan, daha mı zekiydiler? Hayır, ama heyecan-
lıydılar, meseleleri vardı, farkındalıkları vardı, kimlik-

lerine sahip çıkıyorlardı. Onun için bu empati, sem-
pati, şefkat gibi lafları sevmiyorum, tepeden bir bakış 
içerdiğini düşünüyorum. Ama görmek önemli. Ancak 
görebilirim ve onun yanında yürüyebilirim, belki böy-
lece eşitlenebiliriz. Biz, susarak ya da yeterince bir şey 
yapmayarak bu savaşın müdahili oluyoruz. 

Öldürülen çocuklarla ilgili yaptığınız araştırma 
gösteriyor ki, çocukların tamamı, biri hariç, Kürt 
çocukları. Bunlar, farklı zamanlarda ve teker te-
ker öldürülmüş çocuklar olsa da bir tür toplu kı-
yım söz konusu değil mi? 
Çok kaba hatlarıyla bir harita çıkardık; ölümlerin yo-
ğunlaştığı yerlere noktalar koyarak; bölge kıpkırmızı 
oldu. Bölge dışında sadece Safranbolu’da bir kırmızı 
nokta vardı. Sadece bu fotoğrafa bakarak da savaşın 
tarihini okuyabilirsiniz. Bu kadar kolay ve bu kadar 
çok ölüm nasıl olabiliyor ve mesele edilmiyor! Bu ço-
cukları öldüren serseri kurşunlar değil, trafikte kazara 
da ölmediler. Evinin önünde ayaklarında terlikleriyle 
öldürülen Uğur Kaymaz 12 yaşındaydı, 13 kurşun 
yağdı üzerine ve terörist ilan edildi. Mehmet Nuri 
Çoban kaçakçı olduğuna hükmedilerek vuruldu. Bir 
uzman çavuşun kafasına sıktığı kurşunla öldürüldü 
Enver Turan. Dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle 
öldürüldüler. Cömertçe atılan gaz bombalarıyla öldü-
rüldüler. Askeri mühimmatlar çocukların oyuncakları 
oldu, öldüler. Köy bombalamalarında ölen, taranan, 
havan topuyla parçalanan çocuklar var. Askeri alan-
larla yaşam alanların bir aradalığı en çok “bölge”de 
söz konusu. Uluorta atış talimi yapılırken ölüyorlar. 
Her yer askeri bölge sanki. Her tarafta gözetleme 
kuleleri. Panzerler sokak aralarından hızla geçerken 
çocuklara çarpıveriyor ve ölüveriyorlar! Diren Basan 
öyle öldü Şırnak’ta. Ne olacak ki! Nasıl olsa “Ahmet 
Mehmet fark etmez”. Bu, orada olan bir şey, burada 
değil. Orada oluyor ve maalesef ses çıkmıyor. Bu gün 
de bu çocuklar öldürülmeye devam ediyor; yargıla-
nan yok, hesap veren yok… Uğur Kaymaz’ı öldüren 
polisler beraat etti, daha yeni Mahsun Mızrak’ın ölü-
müyle ilgili davada, Mızrak’ın kafatasından çıkarılan 
gaz fişeğinin adli emanette değiştirilerek yerine av 
tüfeği fişeği konulduğu tespit edildi; devletin dahlini 
silmek için. Biz sözünü ettiğim raporu bu nedenle de 
önemsiyoruz çünkü bu raporun sonunda bir hesap 
sorulabilirlilik de söz konusu olacak. Ailelerin birço-
ğu, belki korkudan, belki başka nedenlerden, çocuk-
larının ölüsünü alıp gitmiş, şikâyetçi olamamış, dava 
açılmamış. Yargıya intikal eden durumlarda da so-
rumlular aklanıyor ya da çok az cezalarla geçiştiriliyor.
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“UCUBEYE İTİBARINI 
GERİ VERMEK GEREKİYOR”

Kalıcılıkla ilgili bir meseleniz var; sanatın kalıcı 
malzemeyle ve büyük -dikey olarak konumlanışı-
na uzak duruyorsunuz. 
Kalıcılık, sanatın kutsallığıyla ilintili çünkü. Benim 
anladığım sanatın başında kutsal hale yok. Ben bu-
güne dair basitçe sözümü söylüyorum, yarın başka-
ları başka şeyler söyleyecek. Sanatın müzelerde tıkılı 
halinden ve huşu içinde tapınmalardan içim sıkılıyor. 

Mehmet Aksoy’un yıkılan heykeli “İnsanlık Anı-
tı”, sizin karşı çıktığınız dikey sanat ürününe ör-
nekti sanırım. 
Mehmet Aksoy’un söyleminde ve pratiğindeki eril ve 
militarist dilin karşısındayım. Mehmet Aksoy “İn-
sanlık Anıtı” diye ancak c4’le yıkılabileceğini ken-
disinin söylediği anıtsal, devasa ve beton bir heykel 
dikti oraya, başbakan da “tez yıkıla” dedi; biz de or-
tada kaldık! Ben artık özellikle “kamusal alan” denen 
yerde bir şeyler “dikmek”tense yıkmaktan yanayım. 
Tabii bu başbakanın “tez yıkıla”sı ile karıştırılmama-
lı. Bence başbakan ve Mehmet Aksoy aynı iktidar 
dilini kullanıyor. Biri “çıktığı” kürsüyle, diğeri “dik-
tiği” heykelle. Sanatın dili akışkan olmalı, iktidarın 

yüksek ve dikey diline karşı yatay bir dil kurmalı 
diye düşünüyorum.

Kadın sanatçılar, güncel politikalara daha açık, 
kodları deşifre etmeye daha yatkın gibi. Taş atan 
çocuklar ya da kentsel dönüşüm, kadın sanatçıla-
rın gündeminde en çok. 
Katılıyorum. Bu soruyu “ucube”yle bağlayayım. 
Mehmet Aksoy’un heykeline ucube demişti başba-
kan hatırlarsınız, Aksoy da heykelinin ucube ol-
madığını söylemişti. Doğru söylüyor, ucube değil, 
norm içi bir heykel. Ucube kendiliğinden iktidarın 
karşısında durur, akademik, iktidar odaklı sanat an-
layışına muhaliftir, tehdittir. Herkes ağız birliğiyle 
“ucube”ye saldırırken Mehmet Aksoy’un heykeline 
değil “ucube”ye itibarını geri vermek gerektiğini dü-
şünüyorum. 

Ben ucubeden yanayım. Kadınlar da ucube işte! Sa-
katlar, eşcinseller, kadınlar veya şu anda Kürtler… 
En çok saldırıya uğrayan isimlerden biri mesela, 
Emine Ayna. Kürtlüğünün yanı sıra hem cinsiyeti 
hem de fiziğine atıfla saldırılıyor ona. Ataerkinin 
karşısında kadınlar; ürettikleri dil ve söylemleriyle, 
eylemleriyle en çok direnenler de, yol açıcı söz üre-
tenler de kadınlar.
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Nasıl giyinir, ne kadar süsleniriz? Ayna karşısında 
kendini beğenmek güçlendirir mi, yoksa nesneleş-
tirir mi? İyi eş, iyi anne, iyi dindar, iyi entelektüel, 
iyi iş kadını, iyi siyasetçi, hatta iyi feminist olmanın 
yolu nasıl ve ne kadar süslenmekten / süslenmemek-
ten geçer? Sanırım feminizm de bütün bu normlara 
karşı çıkarken, kendi içinde çeşitli normlar üretebi-
liyor. Birbirine benzememeye çalışan bir estetikle, 
özensiz ve rahat olmaya çalışırken, saçlarımızı örtü-
yor veya açıkta bırakıyor olsak da, bu özensizlik ve 
rahat giyim tarzının, görüşleri birbirine benzemeyen 
feministleri bile görsel olarak birbirine yaklaştırdığı-
nı söylemek mümkün. Peki, o zaman süslenmeyi / 
süslenmemeyi nasıl anlamak gerekir? Güçlendirici, 
özgürleştirici ve muhalif bir pratik mi, yoksa nesne-
leştirici ve metalaştırıcı mı? 

Süslenme konusu benim gündemime en çok, popü-
ler bir evlilik programı üzerine saha araştırması yap-
mak için bir televizyon stüdyosunu ziyaret etmeye 
başladığımda girdi. Kadınların, rutinin dışına çıkıp 
‘kendileri için bir şey yapmak’ya geldiklerini söyle-
dikleri evlilik programına çıkmadan önceki hazır-
lıklarını yakından izledim. Araştırmacı merakım bir 
yana, zamanla televizyon stüdyosuna gidip gelirken 
nasıl giyinip ne kadar süslenmem gerektiğini düşü-
nürken buldum kendimi. 

Bu yazıda, araştırmaya katılan kadınların evlenme 
amacıyla tanışılan bir erkeğe kendini beğendirmek 
için süslenmeleri kısmını biraz geri plana atıp, daha 
ziyade ‘süslenmek kadınların kendileriyle ilgili ola-
rak ve bizzat kadınların kendilerine ne söyler?’ soru-
suna bir cevap aradım. 

Televizyon, cazibesini “70 milyon bizi izliyor” cüm-
lesinden alan gerçekten bir sihirli kutu. Bu nedenle 
televizyon programına çıkmanın önemli bir kısmı, 
70 milyona görünür olmaya hazırlanmakla ilgili 
olsa gerek. Bir evlilik programında ise bu hazırlık, 
sadece hayal edilen bu muğlak kalabalığa değil, kar-
şınıza çıkacak etten kemikten bir damat / gelin ada-
yına da kendini beğendirmek içindir. Bu durumda 
evlilik programının arka planında, kadın adayların 
“Ayakkabım uymuş mu, fön mü çektirsem topuz 
mu yaptırsam, makyajım, ojem…” sesleriyle izini 
sürebileceğimiz, hummalı bir giyinme ve süslenme 
telaşı yaşanır. Erkek adaylar ise çoğu zaman hazırlı-
ğını evden / programın misafir ettiği otelden yapmış 
olarak gelirler. Kimi zaman stüdyoda ütü yaptıkları 
ve üstlerini değiştirdikleri olur, fakat onlara kadınlar 

SÜSLENMEK: 
Bir Evlilik Programı 
Stüdyosundan 
İzlenimler

Feyza Akınerdem 

“Süslenerek televizyona 
çıkmanın, kadınların kendileriyle, 
kendi bedenleriyle, kendi 
hayatları ve kendi hikâyeleriyle 
ilişki kurmakla ilgisi olduğunu 
düşünmek benim için kaçınılmaz 
hale geldi. Dolayısıyla tüketmek, 
tüketerek var olmak ve erkek 
bakışının nesnesi haline gelmek 
üzerinden gidecek bir analizi 
yeterli bulmuyorum. Bütün bu 
süslenme ritüeli içinde kadınları 
güçlendiren bir taraf olabilir mi 
diye soruyorum.”
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delemeden, ayağı burkulmadan 3 saatlik yayını en 
yüksek topuklu ayakkabıyla sürdürür. Diğer kadınlar 
da görünür oldukça topuklu ayakkabıya geçiş yapar-
lar. Locada oturan kadınlar topuklu ayakkabı giyer. 
Eğer yoksa program ekibi, sponsorlardan gelen ayak-
kabıların arasından kadın adaylara topuklu ayakkabı 
temin eder. Arka odada yayına çıkmak için bekleyen 
kadınların bir kısmı, topuklu ayakkabılarını yayına 
çıkmadan önce giymek üzere yanlarında bekletirler. 

Kadınlar, görünür olmakla görünmez olmanın ara-
sındaki eşikte fön çektirir, oje sürer, makyaj yapar, 
en son da topuklu ayakkabıları giyip görünür alana, 
‘70 milyon’un gözü önüne çıkarlar. Bu süreç için-
de çok sıra beklemek, belki sırada beklerken biraz 
tartışmak, bazen bu işleri yapan ve koordine eden 

personelle gerginlik yaşamak da vardır. Dolayısıyla, 
alınan hizmet de hiyerarşik olarak belirlenir: Progra-
ma konuk olan kadınlar, hiyerarşinin en tepesindeki 
kadına benzer pratikleri, pek ona benzemeyen süreç-
lerle yaşarlar. Sunucu kadına verilen tepeden tırnağa 
‘eksiksiz’ bakım hizmeti, konuk kadınlara biraz ek-
sikli, biraz acele, biraz apar topar verilir. Diğer ta-
raftan, muhtemelen gündelik hayatlarında aynanın 
karşısında her gün makyaj yapıp fön çektirmeyen 
kadınlar, bu yeni gündelik rutini tüm aksaklıklarıyla 
kabul eder ve çoğu zaman da tadını çıkarırlar. 

Ayakkabısına, süsüne dikkat ettiğim bir başka grup 
kadınsa, bütün günü beraber geçirdiğimiz, yayın ön-
cesi, sonrası ve yayın esnasında sürekli ayakta koş-
turan, çoğunlukla spor ayakkabı giyen ve programı 
‘olduran’ program ekibi. Ekibin çoğunluğunu oluş-
turan her kademeden kadın çalışan, mümkün oldu-
ğunca rahat giyinir. Makyajsız, fönsüz ve süssüz hal-

gibi ayrılmış giyinme, kuaför ve makyaj odaları yok-
tur. Yani her yerde olduğu gibi, evlilik programında 
da süslenmek ‘kadın işi’dir.  

Esra Erol’da Evlen Benimle programına aday olarak 
çıkacak kadın ve erkekler, öğlen saatlerinde stüdyoya 
servislerle gelirler. Kadın adaylar, stüdyo binasının 
hazırlanmaları için kendilerine ayrılmış bölümüne 
geçerler. Çoğu önce kıyafetlerini değiştirir, değiş-
tirmese bile en azından babet / sandaletlerini yahut 
gündelik ayakkabılarını çıkarıp topuklu ayakkabıla-
rını giyerler. Makyaj yapmak, süslenmek ve topuklu 
ayakkabı, programa gelen bir kadının hayatında hiç 
yoksa bile, televizyona çıkmaya karar verdiği andan 
itibaren kısa süre içinde hayatına sızar. Evlilik prog-
ramına katılan kadınlardan konuştuklarım arasında, 

“Ben sandalet ve babetten başka şey giymezdim. 
Burada başladım topuklu ayakkabıya” gibi cümleler 
sarf edenlerin sayısı hiç az değil. Benzer şekilde, genç 
bir kadının, “Makyaj yapmayı burada öğreniyorum. 
Burada ne yapıyorlarsa bakıp, evde aynısını deniyo-
rum” sözleri, onun gibi makyaj yapmayı programda 
öğrenen / geliştiren diğer kadınların benzer sözlerine 
örnek teşkil edebilir. 

Görünmekle Görünmemek Arasında
Topuklu ayakkabı, programın nerdeyse olmazsa ol-
mazıdır. Şunu diyebilirim ki, televizyon topuklu 
ayakkabı giymek üzere kariyer yapmanın yeri. Öyle 
gözüküyor ki topuklu ayakkabının görünür olmak-
la ilgisi var. Kadınlar arasındaki hiyerarşiyle de ilgi-
si var. Hiyerarşinin de zaten görünür olmakla ilgisi 
var. En yüksek topuklarla en güzel yürüyen kadın; 
hiyerarşinin de en tepesinde, en görünür olan, en çok 
sözü olan, ortamın sahibi olan sunucu kadındır. Sen-
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leriyle, süslenmenin normal olduğu bir ortamda bir 
hayli dikkat çekerler aslında. Ancak bu durum sezon 
finali gününde değişir: Yıl boyu düz ayakkabılarla 
koşturduğunu gördüğüm ekip, son yayın günü hep 
beraber sahneye çıktıklarında, kadın çalışanların he-
men hemen hepsi topuklu ayakkabıya ‘terfi etmiş’, 
kimisi sahne öncesi elbiselerini değiştirmiş, makyaj 
yapmıştır. Görünür olmakla görünmez olmanın ara-
sındaki eşikte onlar da topuklu ayakkabılarını giyip, 
ekipten bir kadının söylediği gibi, birkaç santim 
‘yükselip’, öyle görünür olurlar 70 milyona… 

Süslenmenin oldukça geçişken bir arzu olduğunu, bir 
süre sonra arzunun neredeyse zorunluluğa dönüştü-
ğünü gözlemlerken, bu geçişkenlikten ben de biraz 
nasibimi aldım. Aslında bu programa giderken benim 
derdim, araştırma için geldiğim mekânda ‘normal’e 
yakın, dolayısıyla biraz görünmez, biraz da ortamda-
ki kadınlara benzer / yakın olabilmekti sanırım. Ama 
bunun yanında evdeki iş güç, çocuklar, derken onca 
hengâmenin arasından, programa yetişmek üzere 
evden çıkarken ben de birkaç dakika durup aynaya 
bakar oldum. Anne olmakla araştırmacı olmak ara-
sındaki eşikte, birkaç dakika sadece kendime, kendi 
dolabıma, kendi aynama bakıp nasıl görüneceğini 
düşünmek, sanırım o geçişte bana iyi geldi / geliyor. 

Kendisi İçin Bir Şey Yapmak
Belli ki bütün bu ‘show’un özneleri olan kadınların, 
hem televizyon dünyasının ‘olmazsa olmaz’ diyerek 
bir nevi dayattığı hem de aslında kendi aralarında 
birbirlerine geçirdikleri süslenme alışkanlığı / pra-
tiğini benimsemelerinde, ‘görünür’ bir alana, sah-
neye çıkıyor olmak oldukça etkili. Dolayısıyla süs-
lenmenin nedenlerinden / motivasyonlarından biri, 
var olan ve varsayılan bakışların karşısına çıkmak. 
Sunucu, konuklar ve program ekibi için bu geçerli. 
Buradan, televizyon endüstrisinin metalaştırdığı ve 
nesneleştirdiği kadın bedeni üzerine analizler yapıla-
bilir, yapılıyor da. Kadınların televizyona çıkacakları 
için özellikle alışveriş yapmalarını da tüketim kültü-
rü üzerinden açıklamak mümkün. Peki, evden prog-
rama geçerken, ben de dâhil olmak üzere bir sürü 
kadına o eşikte süslenmek, aynaya bakmak, kostüm 
değiştirmek neden iyi gelir? Başkasının bakışı dışında 
bir neden ve motivasyon olamaz mı? Bence tüketim 
kültürü ve nesneleşme / metalaşma üzerinden giden 
açıklamalar, bu soruya tam olarak cevap olmaz. 

Bu pratikleri izlerken ve kadınlarla konuşurken dik-
katimi çeken bir şey var: Kadınlar gündelik rutinle-

rinin dışına çıkıp, programda kaldıkları müddetçe 
yeni bir rutin olarak benimsedikleri süslenme pra-
tiklerini, ‘kendileri için’ bir şey yapmak olarak gö-
rüyorlar. Araştırma boyunca kadınlar için, ‘kendisi 
için bir şey yapma’nın başlı başına bir mesele oldu-
ğunu gözlemledim. Örneğin, genç bir kadın doğum 
günü hediyesi olarak ailesinden evlilik programına 
çıkmak izni ister. Daha ileri yaşlarda bir kadınsa yıl-
larını verdiği ev hayatını, çocuklarını belli ki kendisi 
için bir şey yapmak olarak görmemiştir; o da “Ar-
tık kendim için bir şey yapmanın zamanı gelmişti,” 
diyerek, tam da bu cümleyi bana söyledikten sonra 
programa çıkmaya karar verir. Pantolon ve düz ayak-
kabıdan başka bir şeyle rahat edemediğini söyleyen, 
aynı zamanda bu süreç içinde arkadaşım olan kadın 
katılımcıyla, birkaç program sonra yeni elbiseler ve 
topuklu ayakkabılarını giymiş halde makyaj odasın-
da karşılaştık. Artık o da televizyon stüdyosuna girer 
girmez kendine, kendi bedenine, kendi arzularına 
vakit ayıran bir kadındı. 

Bu durumda süslenmenin ve süslenerek televizyona 
çıkmanın, kadınların kendileriyle, kendi bedenleriy-
le, kendi hayatları ve kendi hikâyeleriyle ilişki kur-
makla ilgisi olduğunu düşünmek benim için kaçı-
nılmaz hale geliyor. Dolayısıyla tüketmek, tüketerek 
var olmak ve erkek bakışının nesnesi haline gelmek 
üzerinden gidecek bir analizi yeterli bulmuyorum. 
Bütün bu süslenme ritüeli içinde kadınları güçlen-
diren bir taraf olabilir mi diye soruyorum.

Hiçbir sorunun tek cevabı yok. Süslenmenin nesne-
leştiren / metalaştıran biçimleri ve pratikleri olduğu 
kadar, durup kendine bakmaya, kendini düşünmeye 
sevk eden, bu yolla güçlendiren bir tarafı da var. Bu 
açıdan, bilhassa kadınlar bunu ‘kendisi için bir şey 
yapmak’ olarak tanımladığı müddetçe süslenmenin 
güçlendirici olduğunu söylemek mümkün. Ancak ta-
bii ki hikâye burada da bitmiyor. Süslenmenin kendi-
miz için bir şey yaptığımız ve bu yolla güçlendiğimiz 
bir pratik olduğunu söyleyip bırakmak da eksik olur. 
Onun yerine yine bir soru sorup süslenmenin, kendi-
mize bakmanın, baktığımız aynanın anlamları üzeri-
ne düşünmenin kapısını açarak bitirebiliriz: “Kendi-
miz için bir şey yaptığımızı” söylediğimiz anda, tam 
da aynada kendimizi gördüğümüzü düşünürken baş-
ka neleri görür, hangi bakışları kendi gözümüze takıp 
da bakarız? Aynaya bakmanın bize verdiği, ‘kendimiz 
için bir şey yapma’ imkânını, aynadan başka verebile-
cek bir alanımız, süslenmekten daha geniş bir zamanı 
ve duyguyu kapsayan pratiklerimiz olabilir mi?
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Sahnede bir grup kadın var kısa, uzun, topluca, za-
yıf, şişman, genç, orta yaşlı... İnanılmaz bir keyifle 
dans ediyorlar. Sahneye çıkıp yerleştiklerinde, henüz 
performans başlamadan önce, “ee dans okulunun 
büyükler için olan kısmı, n’apalım izleyeceğiz” diye 
düşünen bir salon dolusu insandan biriyim. Ne ya-
zık bana ve önyargılarıma. Müzik önce salonu, sonra 
sahnedeki bedenleri sarmaya başlıyor. Ritm… Hare-
ket… Ritm… Benim bedenime de ulaşıyor işte. Ni-
hayet… İki ay boyunca tüm o hareketleri düşünüp, 
bu yazının başına oturmama sebep olacak kilidi açı-

NEDEN 
DANS EDEYİM Kİ?

Burcu Şimşek
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yor. Bu yazıyı okuyan, dans eden kadınların çoğu 
içlerinden “ohoo sen nerdeydin bunca zamandır?” 
diyorlarsa haklılar. Ben nerdeydim bunca yılı yaşa-
mımın? Kendimi, dertlerimi kelimelerle ifade etme 
peşindeydim. Ya bedenim? Onun kelimeler dışında 
anlatacak, kendini ritme, kendi istediği armoniye 
bırakma isteği? Nerelerde acaba? Dilediğince, dü-
şüncelerden, yargılardan kopup, zaman ve mekân 
içinde kendine bir alan açma isteği… Kelimelerle ne 
kadar mümkün? Hareketin kendisi değil mi ihtiya-
cımız olan? Bunu yaparken belki de müzikle açılan 
kapıdan bedenle girmek artık? Eksik kalan, yeni de-
vinimleri tetikleyecek olan? Politika için de aslında.

Dans… “Dans edemeyeceksem bu benim devrimim 
değil”. Emma Goldman’ı nasıl unuturum? Alix Ka-
tes Shulman’ın Dances with Feministsi yazısında da 
hatırlattığı gibi, belki de Emma Goldman o sözleri 
asla o şekilde söylemedi ama hepimizin aklına kazı-
nıverdi işte. Onun için sokakta dans etmeyi önem-
sedi feministler oldum olası ama hepimiz becereme-
dik, beceremiyoruz hala. Ya bedenimizin dans ile 
kendimize ve isyanımıza dair başkalarına anlatabile-
cekleri? “Benimle dans eder misin?”in İngiltere ver-
siyonu “So you think you can dance” Sezon 8’de Sas-
ha ve Melaine’nin özellikle District 78’in Game on 
ile sergiledikleri performansii… Isadora Duncan’ın 
mirası… Yvonne Rainer’in dances of denial’ı (inkâr 
dansı)… Adını Melaine ve Sasha’nın performansları 
yüzünden öğrendiğim Sonya Tayeh ve koreografi-
leriiii… Tahey kadınların bedenleri ile anlatacakları 

yeni anlatılara sadece profesyonel performanslarla 
fikir vermiyor. New York’ta bir toplum merkezinde 
verdiği derslerle sayısız bedene dans ile derdini anla-
tabileceğini kanıtlıyor.

Konuşmak, yazmak yetmiyor. Kesmiyor hiç biri-
mizi. Bedenler hakkında konuşurken, bedenlerin 
devinimleri, “söylem olarak beden”ive bakmaya ihti-
yacımız var. Belki “kelimelerin yakalayamadıklarını 
dans yakalar”v!

Notlar
i. http://ucblibrary3.berkeley.edu/Goldman/Featu-
res/dances_shulman.html
ii.http://www.youtube.com/
watch?v=DdsTQoN4WcQ
iii. Kanserle mücadele eden bir arkadaşı için 
yaptığı koreografi “Fighting for Salvation”- 
http://www.youtube.com/watch?v=9CFOH0-
mTm0&feature=plcp, ya da Chasing 
Pavements http://www.youtube.com/watch?v=-
7kZOINi7kY&feature=context-cha
iv. Women and Performance: A Journal of Feminist 
Theory 1987/88 dansa adadığı sayısını bu kavram 
üstüne kurmuş. Ayrıntı için: Daly, Ann (1991) Un-
limited Partnership: Dance and Feminist Analysis, 
Dance Research Journal içinde, Bahar (1991).
v. Megan Kearns’nin “Dancing Queen: How dance 
evokes feminism and female empowerment http://
opinionessoftheworld.com/2011/08/01/how-
dance-evokes-feminism-and-female-empowerment/
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“Lars von Trier 
Deccal’de çok tanıdık bir 
numara çekiyor, kadınları 
susturuyor. Trier’in filmlerinde 
masumiyetleriyle melek 
mertebesine yerleştirilen ve 
ancak bu şekilde acılarını 
dönüştürebilen kadınların bu 
“şeytani dünyada” kurban rolünün 
hakkını verebilmek için ağızlarını 
açmaya hakları yoktur.”

SUSTURULAN KADIN, 
YOK EDİLEN BENLİK, 
İĞDİŞ EDİLEN KADINLIK 
ve “DECCAL”: 
Bir Lars Von Trier Masalı

Oya Kasap
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Dogma95 hareketinin en kışkırtıcı isimlerinden biri 
olarak adlandırılan Danimarkalı yönetmen Lars von 
Trier’in kadınlarla -belki de Trier’in sözleriyle söyler-
sek, kendi içinde hâlihazırda eyleyen kadınlarla başa 
çıkma yöntemlerine aslında uzun zamandır aşinayız. 
Filmlerinde masumiyetleriyle melek mertebesine 
yerleştirilen ve ancak bu şekilde acılarını dönüş-
türebilen kadınların bu “şeytani dünyada” kurban 
rolünün hakkını verebilmek için ağızlarını açmaya 
hakları yoktur. İşin aslı onlar dilsizdirler, konuşmaya 
muktedir değildirler çünkü ancak bu dilsizlikle ka-
dının etkin varoluşu, yani bireysel eğilimlerinin bas-
kı altına alınmasıyla yaratılan edilgen varoluş, onun 
payesidir, tıpkı Dalgaları Aşmak, Karanlıkta Dans ya 
da Dogville’de karşımıza çıktığı üzere.

Trier Deccal’de de çok farklı bir alt metinle karşımıza 
çıkmaz, sadece –bu kez- sağ gösterip sol vurur. Olay 
örgüsünü kısaca hatırlayalım: Adı olmayan, “SHE” 
olarak adlandırılan bir kadın, çocuğu öldükten sonra 
yaşadığı şiddetli travmayı kocası üzerinden yaşan-
tılar; psikozunun acısını ondan çıkartır. Şiddetinin 
bilinçli ya da bilinçsiz nedeni olarak, çocuk öldüğü 
sırada kocasıyla yaşadığı cinsel ilişki ve bu sırada ko-
casının cinsel nesne olarak var olmasının onu anne-
liğin sorumluluklarından uzaklaştırması gösterilir. 
18. yüzyıldan bu yana hepimizin de bildiği üzere bir 
kadın anne ise, artık annelik dışında ona atfedilecek 
bir kimlik/varoluş yoktur, çocuğa bakmakla yüküm-
lüdür ve ancak çocuğu için yaşamalıdır.  Kendi haz-

larının ve hayatının hiçbir önemi yoktur artık. Ancak 
SHE bu sefer HE’nin cinsel eylem sırasındaki ortak-
lığı paylaşımını ve çocuğun ölümünde oynadığı rolde 
kendine de pay biçmesine izin vermez. Ve asıl masal 
şimdi başlar, zira filmde çocuk düştüğü pencereden 
bir kez daha düşer, düşer ve düşer… geride cennetten 
sürülen, cehennemin ateşinde yanıp kül olan bir ka-
dın ile erkekten oluşan bir “çift” insan bırakır.  

Yönetmenin alıştığımız sinematografik çizgisinde 
ilerleseydi film, oluşan depresyon ve suçluluk duy-
gusuyla yüzleşme şekli, cinsel eylemin bir daha-
ki imkânsızlığı olurdu. Böylece kadın cinsellikten 
uzaklaşarak, yine kendi hayatını ve kendi hazlarını 
kurban ederek, suçu kendi içinde halledebilirdi. Fa-
kat SHE farklı bir yola girer: Bir sadiste dönüşür, 
kocasına şiddet uygulayan, onun cinsel organını ke-
sen, fakat kendi bedenine de zarar veren bir sadist. 
Bu sadizmin arkasında, çektiği acıları karşı tarafın da 
çekmesini istemesi yatabilir, ancak her ne sebepten 
olursa olsun SHE ve dolayısıyla kadın, aydınlanma-
cı aklın dayattığı gerçekliği yitirmiş, kendi ruhuna 
sahip çıkamamış ve aklını kaybetmiş, doğanın delir-
tici şiddetinin bedenleşmiş hali olur; “kötü doğanın” 
yerine geçer. Bedeni de tüm bu şiddetten nasibini 
alır; kadın, klitorisini iğdiş eder. Belki de SHE’nin 
HE ile ortak bir acı yaratmaya çalışırken ulaştığı 
dilsizlik, kadın bedeninin bir sembol yüzeyi olarak 
görülmesine bir zemin hazırlar. SHE konuşmaz, o 
bedeni ile dünyaya yabancıdır, dişi bedeni buram 
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buram erotizm kokar ve bu, ikonografik bir sistem-
de görselleştirilir. Bu sistem kendini mitolojinin ve 
Hıristiyanlığın kodlarında meşru kılar. Dişi – günah 
- kefaret düşünce dizgesinde ilerleyen bir kurban 
ediliş ve postmodern bir acı çekme hikâyesidir as-
lında anlatılan. Bu öykü Eski Ahitte kadının günah 
keçisi ilan edilmesinden Yeni Ahitteki kurtuluş mi-
tine kadar uzanır. Filmin büyük bir kısmı CENNET 
adı verilen bir orman kulübesinde cereyan eder. Ço-
cuğun ölümü sırasında erkek ve kadının yaşadığı 
cinsellik ilk günahın ta kendisidir. Cinsellik ölüme 
mahkûm bir hastalık olarak ele alınır ve yargısızca 
infaz edilir. Başka bir çıkış yolu, umut kapısı ya da 
olasılık yoktur. Cinsel eylem sırasında alınan hazdır 
suça yol açan; ondan doğan şiddet safi şiddettir ve 
bu şiddet dişi kılığındadır. Ve nihayetinde kadın 
bedenine, 20. yüzyılın başında kendisine psikanaliz 
tarafından yaftalanan histerinin gözüyle yaklaşılır: 
“Histerik beden tipik olarak… arzusu imkânsız bir 
tarih yazımına yol açan mağdur kadın bedenidir.”i 

SHE cinsel histerinin beden halidir, o filmde cadı-
larla ilişkilendirilerek büyüyle, akıl dışı oyunlarla 
yıkıcı olanı temsil eder. Erkek onu değil, o erkeği 
baştan çıkartmayı istemektedir, oysa erkek ne bunu 
istemektedir ne de cinsel olarak buna gücü vardır. 
Kadın bir kez daha kontrol dışı, akıl dışı doğadır ve 
iktidarı delmektedir. Kontrole, bastırılmaya ihtiyacı 
vardır, der erkek. Çünkü erkek ancak kadının ide-
alize edilmiş aynasında kendisine varabilir. İktidar 
ve kontrolü kendi içinde önkoşul olarak barındıran 

bu ‘ideal imge’ kadının kayıtsız şartsız teslimiyetini 
talep eder, sözüm ona “doğal düzeni’’in devamı için. 

Filme göre kadını kontrol altında tutmanın ve hü-
küm süren sistemin iktidarını sürdürmenin tek bir 
yolu vardır: Kadını susturmak. İletişime geçmek, 
bildiğimiz anlamda bir gönderen - alıcı formülün-
den yola çıkarsak, tamamıyla tahrip edilir. İletişime 
geçmenin bildiğimiz yöntemlerle imkânı yoktur. 
Erkek konuşur, erkek anlatır. Filmde neredeyse hiç 
konuşmayan ve konuştuğunda da kurnaz bir tilki kı-
lığında dile gelen SHE’de iletişim dil ile değil beden 
ile sağlanır. Beden, dilin kendisi olur. Bedenin dil 
haline dönüşmesinin bedeli büyüktür: Erkek ege-
men iktidarın sürebilmesi için kadın kendini kurban 
edecektir. SHE’nin teslimiyetinin Ofelya’dan, Ma-
dam Bovary’den ve hatta Medea’dan hiçbir farkı yok-
tur. Erkek egemen anlayışın dayattığı koşullarda bu 
kadınların hiçbirinin bireysel olarak kendilerini var 
etme olasılıkları yoktur. Yaşadığı acısına inat hayata 
devam eden ve kaderin dizginlerini kendi eline alan 
Medea’nın dâhi… İşte SHE’de ve hatta Trier’in ne-
redeyse tüm kadınlarında bu kendini kurban etmeye 
duyulan istenci heterojen, geleneksel toplumlarda, 
onu mümkün kılan iktidar koşullarından bağımsız 
düşünmek mümkün değil. Hatta filmde kendini 
var etme biçimi olan kendini yok etme bile iktidarı 
desteklemenin ve meşrulaştırmanın bir yoludur, geç 
kapitalist toplumlarda karşımıza çıktığı gibi.   
      
HE ormandan kaçar ve rasyonel aklın hüküm sür-
düğü topluma geri döner. Erkek kadını yenmiştir. 
Anneliğin durduramadığı kadınsı sadist duygular, 
çocuğun yok olmasıyla aileyi yerle bir eden kont-
rolsüz cinsellik, o dişi yara, o dişi hastalık aşılmıştır, 
erkek, cinselliğinin hükmünde olan kadının yarattı-
ğı kaostan kurtulmalıdır, ancak böylelikle yine her 
şey kontrol altına alınabilecek ve egemen düzenin 
devamı sağlanabilecektir. Trier’in göstergeler dünya-
sındaysa kadını susturmak da yetmeyecektir, ondan 
kurtuluşun tek ve biricik yolu kalmıştır artık: Kadın 
ölmelidir. 

Anlatılanlar,  her gün yüzleştiğimiz, kurmaca olama-
yacak kadar gerçek kadın hikâyelerinden alınmıştır.

i. Brooks, Peter: “Melodrama, Body, Revolution”. Me-
lodrama: Stage, Picture, Screen kitabından. Yayımla-
yan: Jacky Bratton, Jim Cook ve Christine Gledhill. 
British Film Institute:London, 1994. S.22

“SHE’nin teslimiyetinin 
Ofelya’dan, Madam Bovary’den ve 
hatta Medea’dan hiçbir farkı yoktur. 
Erkek egemen anlayışın dayattığı 
koşullarda bu kadınların hiçbirinin 
bireysel olarak kendilerini var 
etme olasılıkları yoktur. İşte 
SHE’de ve hatta Trier’in neredeyse 
tüm kadınlarında bu kendini 
kurban etmeye duyulan istenci 
heterojen, geleneksel toplumlarda, 
onu mümkün kılan iktidar 
koşullarından bağımsız düşünmek 
mümkün değil.”
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“Beyoğlu’nda Gezersin”, Nazlı 
Eray’ın çarpıcı dünyasını eşsiz 
bir coğrafyayla önünüze seriyor. 
Kimler, neler yok ki bu dünyanın 
içinde: Nakşibendi Şeyhi Küçük 
Hüseyin Efendi, Beyoğlu’nun 
kraliçesi Madam Tamara, 
“Mazi Kalbimde Bir Yaradır” 
programının yapımcısı Ulvi, 
elinde geçmişteki bir kadının 
hatıra defteri ile Beyoğlu’nda 
dolaşan çılgın âşık Bozacı 
Naki, “Deli Saati”ni sunan ünlü 
Doktor ve gece karanlığını yırtıp 
hafifleten reçeteleri…

1958 Beyoğlu cinayetinin hâlâ 
çözülmemiş esrarı, sanki bu 
dünyayı gerçek hayattan ayıran 
yemyeşil sessizliği ve yılların eğip 
sararttığı mezar taşları ile Eyüp 
sırtları, şehit tayyareci
Fethi Bey’e Rumeli Han’ın 
dökülmüş bir muhallebiyi 
andıran mermer merdivenlerinde 
rastlamak, geçmişin içine sıkışmış 
Markiz Pastanesi ve roman 
boyunca fırtına gibi esen İstiklal 
Caddesi…

Nazlı Eray’ın fantastik 
kaleminden çıkalı zaman 
geçmiş, fakat yeni okurlarıyla 
da buluşmayı bekleyen romanı 
“Beyoğlu’nda Gezersin”, tekrar 
raflarda… 

AK Partinin “Yeni 
Muhafazakârlık” başlıklı politik 
manifestosunda vurgulanan 
“geleneklere bağlılık ve doğal 
süreçlere güven”, feminist 
kadınların yıllardır direndiği, 
mahşerin iki atlısı... Bu kitapta 
yeni muhafazakârlığa karşı 
yazılmış feminist yazılar yer 
alıyor.

Reel İslamist bir düzen altında 
haklarını arayan İranlı kadınların 
“Bir Milyon İmza“ risalesi de 
Türkçe olarak ilk kez bu kitapta.

Sanat tarihçisi ve sosyolog 
Sarah Thornton, New York, Los 
Angeles, Londra, Basel, Venedik 
ve Tokyo gibi çağdaş sanat 
merkezlerinde geçirdiği yedi 
günü anlatıyor.

‘Müzayede’de Christie’s müzayede 
evinde bir akşam satışına, ‘Eleştiri 
Dersi’nde CalArts’ta bir seminer 
dersine konuk oluyor, ‘Fuar’da 
Basel Sanat Fuarı’ndaki seçkin 
müşterileri izliyor, ‘Ödül’de Tate’in 
düzenlediği Turner Ödülü’nün 
arkasındaki rekabeti anlatıyor, 
‘Dergi’de Artforum dergisi 
ve eleştirmenlerini tanıtıyor, 
‘Atölye Ziyareti’nde Takashi 
Murakami’nin atölyesindeki 
eğlenceye katılıyor ve ‘Bienal’de 
Venedik Bienali’ndeki 
küratörlerin ve sanatçıların 
dünyasını gözler önüne seriyor.

Sanatı lüks bir tüketim ürünü 
ya da eğlence aracı olarak gören 
insanlarla, entelektüel bir eylem, 
bir iş, hatta alternatif bir din 
olarak tanımlayanların katılımıyla 
kitap renkli karakterlerle dolu bir 
dünya gezisine dönüşüyor. “Sanat 
Dünyasında Yedi Gün”, çağdaş 
sanat dünyasındaki yaratıcılık, 
zevk, karar, statü, para ve 
güzellik arayışının dinamiklerini 
anlamaya bir kapı açıyor. 

Beyoğlu’nda Gezersin 
Nazlı Eray 
Doğan Kitap 
Fiyatı: 16 TL
ROMAN 

Muhafazakârlığa Karşı 
Feminizm 
Handan Koç
Destek Yayınları 
Fiyatı: 11 TL
FEMİNİZM 

Sanat Dünyasında Yedi Gün 
Sarah Thornton 
Çeviri: Mine Haydaroğlu 
YKY 
Fiyatı: 21 TL 
SANAT 

Büşra Ersanlı, Günay Göksu 
Özdoğan, Ahmet Alış, Cemil 
Gündoğan, Şeref Kavak, Halil 
Bayhan ve Nesrin Uçarlar’ın 
katkılarıyla hazırlanan “Türk 
Siyasetindeki Kürtler” kitabı, 
Kürtlerin, Türk siyasal hayatında 
karşılık bulacak eylemlilik arayı-
şının gerisinde yatan dinamikleri, 
tarihsel süreci farklı açılardan ele 
alıyor. Kürtlerin siyasi temsiliyet 
ve katılım mücadelelerinden Kürt 
etnobölgesel hareketinin doğuşu-
na, Kürt hareketinin ‘geleneksel’le 
ilişkisinden 2000’li yıllarda 
aldığı pozisyonlara, “Demokratik 
Özerklik” fikrinden Kürtçenin 
direnişine, sürekli olarak Türkiye 
siyasetine katılmak, kendisine yer 
bulmak isteyen Kürt hareketle-
rinin bir panoramasını ortaya 
koyuyor.

Türk Siyasetinde Kürtler 
Büşra Ersanlı, 
Günay Göksu Özdoğan, 
Nesrin Uçarlar 
İletişim Yayınları 
Fiyatı: 21 TL 
İNCELEME 

Hazırlayan: Sema Aslan110  kitaplık



Her Şeyi İstiyoruz 
Nanni Balestrini 
Çeviri: Ufuk Soyer, Deniz 
Erenuluğ Bovo
Otonom Yayıncılık
Fiyatı: 14 TL
ROMAN 

N. Gamze Toksoy tarafından 
yayına hazırlanan kitabın geniş 
bir yazar kadrosu var: Gülnur 
Elçik, Hande Topaloğlu, Bekir 
Düzcan, Ayşegül Taşıtman, 
Aylin Sayın, Sabahattin Şen, 
Volkan Yücel, Mehmet Şiray, 
Ezgi Bakçay, Tuğrul Abbasov, 
Doğan Emrah Zıraman, 
Melike Işık Durmaz ve Murat 
Yaykın. “Bellek İzleri”,  ‘görüntü 
temelli araştırmalar’ başlığı 
ile tanımlanan literatüre 
katkı niteliğinde. Görüntüler 
üzerine düşünen sosyal bilimin 
olanakları neler olabilir? Sosyal 
bilimlerin klasik argümanlarına 
getirilen eleştirilere görüntü 
temelli araştırmalarla yeni 
bakışlar sunmak mümkün 
olabilir mi?

Kitap, görüntülerin iktidarların 
araçlarına dönüştüğü süreçleri 
farklı bağlamlarda ele alan ve 
özellikle toplumsal cinsiyet, 
kimlikler ve aidiyetler, bellek 
siyaseti kavramlarına öncelik 
veren makaleleri bir araya 
getiriyor. 

“Yakalandığımız bütün 
hastalıkların tek bir kaynağı 
vardır: hayatı sevme hastalığı! 
Bu amansız hastalığın tek çaresi 
ise kaybetme korkusunun 
aşılmasıdır. O zaman insan 
soyunun acıları son bulacak, 
diğer bütün terk ediş ve terk 
edilişler anlamsız kalacaktır. 

Şükran, ördüğü mavi kazak 
melankolinin içinden 
çıkıp kadınca bir direnişin 
kahramanı olduğunda kızına 
bunları söyleyecektir. İntihara 
eğilimli bankacı Neşe, geçmiş 
ve geleceğin peşindeki tarot 
kartlarını açtıkça, Ayda’nın 
aşk acısı da artarak ilerler. 
İki kadın, karabasanlarını 
buluştururken siyaseten 
çarpışırlar ama bir damla kan 
akmaz.”

Sibel K. Türker’in yeni romanı 
“Hayatı Sevme Hastalığı”, 
kadın karakterleri aracılığıyla 
bir dönemi, dönemin yaşam 
pratiklerini sorgulamayı 
hedefliyor. 

Türkiye’de 2000’li yıllardan 
günümüze Queer kuramının 
ve politikalarının geçirdiği 
aşamaları özgün bir literatür 
taramasıyla anlatmayı 
amaçlayan kitapta, Adnan 
Yıldız, Alisa Lebow, Başak 
Ertür, Birkan Taş, Bülent 
Somay, Cenk Özbay, Cihat 
Arınç, Erdal Partog, Evren 
Savcı, Fatih Özgüven, Nami 
Başer, Özlem Güçlü, Sibel 
Yardımcı, Tuna Erdem, Veysel 
Eşsiz ve Zeynep Direk’in 
yazılarının yanı sıra Deniz 
Kandiyoti ve Cüneyt Türel ile 
yapılan söyleşiler ve sanatçılar 
Erinç Seymen, Murat Morova, 
Nilbar Güreş ve Taner 
Ceylan’ın eserlerinden örnekler 
yer alıyor. 

Cinsellik Muamması’nda 
bugüne dek Queer kuramına 
getirilen eleştiriler ele 
alınırken, uluslararası LGBTQ 
hareketinin söylemi, ideolojisi 
ve kavramlarının ötesinde 
başka / alternatif queer 
siyasetleri ve cemaat algıları 
tahayyül edilebilir mi sorusuna 
da yanıt aranıyor.

İtalyan şairi ve görsel sanatçı 
Nanni Balestrini, 1968’de kurulan 
İtalyan İşçilerin Gücü hareketinin 
de kurucuları arasında yer 
alıyordu. Otonomist Marksist 
hareketin hem öznesi hem de 
gözlemcisi olarak, yaşananları 
edebiyatla iç içe geçirerek aktaran 
Balestrini, “Her Şeyi İstiyoruz” 
isimli ilk romanıyla FIAT 
fabrikasında gerçekleşen uzun 
direnişi ve mücadeleyi, İtalya’nın 
Güney kesiminden Kuzey’e 
göç etmiş bir işçinin ağzından 
anlatıyor. İşçinin anlattıkları, 
yazarın kalemiyle renkli bir 
şiirsellikle yeniden düzenlenmiş 
ve sözcükler adeta fabrikanın 
bantlarının işleyişinin ve yaşanan 
olayların dinamikliğinin ritmiyle 
yan yana dizilmiş…

Bellek İzleri 
Yayına Hazırlayan: 
N. Gamze Toksoy 
Kalkedon Yayınları 
Fiyatı: 20 TL 
İNCELEME 

Hayatı Sevme Hastalığı
Sibel K. Türker 
Can Yayınları 
Fiyatı: 18 TL 
ROMAN 

Cinsellik Muamması / 
Türkiye’de Queer Kültür ve 
Muhalefet 
Hazırlayanlar: Cüneyt 
Çakırlar, Serkan Delice 
Metis Yayınları 
Fiyatı: 35 TL
İNCELEME 
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“BİR KÖPEK 
YAŞAMIYDI 
SENİN YAŞAMIN 
DİLBERCİĞİM!”1 

Nihan Bozok

Bu beli bükülenleri sevelim, bir canlar onlar.
Buz gibi giysileri, delik eteklikleri 
… 
Hiç dikkat ettiniz mi, nice yaşlı kadının
Tabutları küçüktür çocuk tabutu kadar?
Bilge Ölüm…
…
Charles Baudelaire, Ufak Yaşlı Kadınlar’dan

Bok içinde… Ter içinde… Acı içinde… Geçmiş 
içinde… Rüya içinde… Kâbus içinde… Hepsi ka-
dının içinde, kadın hepsinin içinde… Lüks hastane 
odasında, namlı bir doktorun bakımında, hasta ya-
tağında. Koskocaman şişmiş karnı. Bok dolu. Yeni 
ameliyat edilmiş yaşlı bir kadın. Haberi yok ameliyat 
edildiğinden. Karnı ağrıyor. Ah! Bir boşaltabilse şu 
bağırsaklarını rahatlayacak sanki! Kurtulacak! Yaşa-
yacak… Uyur uyanık yatıyor. Rüyalar, kâbuslar gö-
rüyor. Abilerini, teyzesini, Mehmet çobanı, köyünü 
bir de. Konağı, büyük hanımefendiyi, konağın işle-
rini, işlerini, işlerini… Hem de. Rüyalar, kâbuslar 
boyu ağrıyor karnı. Tüm dünyası, hayatı bir karın 
ağrısı. Yanık konağın hizmetçisi, beslemesi, evlat-
lığı... Konaktan sonraki evin emektarı, yardımcısı, 
eşya kabilinden insanı... Dilber. 

Başında refakatçisi. Fatma. Büyük hanımefendinin 
torunu. Küçük hanımın kızı. Yirmilerinde. Uyan-
masını bekliyor hastanın, evin emektarının, çocuk-
luk oyuncağının. Tehlikeli üç yirmi dörtsaati atlat-
masını ve iyileşmesini. Gidip geliyor düşünceleri, 
hisleri bir o uca bir bu uca. Fatma çok iğreniyor 
Dilber’den. Bir de seviyor mu onu ne? Yoksa alışıklık 
mı çocukluktan bu yana kalan? En çok ayaklarından 
tiksiniyor Dilber’in. Durmadan annesiyle meşgul 
küskün, hırçın düşünceleri Fatma’nın. Eski koca-
sına, yeni sevgilisine dalıp çıkıyor düşünceleri. En 
çok da annesine. Nasıl öylesine iyi, böylesine kötü 
olabiliyor annesi? Ne kadar yabancı şimdi şu hasta 
Dilber de ona. “Artık hiçbir zaman ‘Bizim Dilber’ 
diyemeyeceği biri yatıyordu yatakta. Kızgın ve acılı!”

Fatma’nın annesi. Küçük hanımı Dilber’in. Büyük 
hanımefendinin kızı. Odada değil. Odadakilerin ak-
lında. Aklı odadakilerde. Nefret ediyor annesinden, 
büyük hanımefendiden. Konak yangınından üç beş 
yıl sonra öldü büyük hanımefendi. Kahrından. Kızı-
nı vermedi sevdiğine. Yoksuldu damat adayı. Başka 
sınıftan. Başka bilgiden, görgüden. Baskıcıydı, çok 

“Üç kadın… Peride Celal’in Üç 
Yirmidört Saat romanının ana 
kişileri. Roman bir hasta yatağının 
başında geçen üç günü anlatır. 
Bu üç günde kadınlar birbirlerini 
düşünür, yargılar, gözetir. Bir sevip 
bir nefret ederler birbirlerinden. 
Hayatlarını döküp sererler 
önlerine. Eski defterler açılır, 
hatıralar canlanır, küsülür, barışılır, 
nefretler alevlenir.”
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baskıcı büyük hanımefendi. Fatma’nın babasıyla 
evlendi sonra. İnat mı? Sevdi mi onu? O da ölüp 
gitti. Bir sevgilisi var şimdi. Sahi kim yaktı konağı? 
Fatma’nın annesiyle Dilber bir olup yoksa? Kim bi-
lir? Annesinin ona vermediği özgürlüklerin hepsini 
vermek istedi kendi kızına, Fatma’ya. Nerede hata 
yaptı? Neden bu kadar sevgisizler kızıyla? Ölecek mi 
yoksa Dilber de?

Üç kadın. Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat romanı-
nın ana kişileri. Roman bir hasta yatağının başında 
geçen üç günü anlatır. Bu üç günde kadınlar birbir-
lerini düşünür, yargılar, gözetir. Bir sevip bir nefret 
ederler birbirlerinden. Hayatlarını döküp sererler 
önlerine. Eski defterler açılır, hatıralar canlanır, kü-
sülür, barışılır, nefretler alevlenir. Hayatlarındaki 
erkekleri de düşünürler, eski kocalarını, eski sevgi-
lilerini, yeni sevgililerini, abilerini, babalarını. On-
larla kapanmayan hesaplarını. Romanda bir taraftan 
Fatma ve annesinin sorunlu ilişkisini, diğer taraftan 
hasta yatağında Dilber’in efendilerine beslediği ve 
giderayak açık ettiği nefretini okuruz. Roman en 
çok Dilber karakterinde derinleşir. 

İçi Kâbus Dışı Yamsuk Bir Kadındır Dilber
Peride Celal, ilk bakışta Dilber’i dilsiz bir karakter 
olarak kurmuştur. Roman boyunca hasta yatağında 
uyur uyanık yatar Dilber. Acılar içindedir ve çok 
çok az konuşur. Acısı onu suskun bırakmıştır. Bu 
rastlanır bir durumdur. Çünkü bedensel acı çeken 
insan konuşmadan yoksun kalır ve acının dili, biz-
zat acıyı çekmeyen ama acı çekenin namına konuşan 
başkaları tarafından kurulur. Ağlamaları, inlemeleri, 
sızlanmaları konuşma öncesi bir dilden çıkarıp ko-
nuşmaya kavuşturan, acı çekenin kendisi değil ya-
nındakilerdir genellikle.2 Ancak dilsizliğine rağmen 
romanda Dilber’in hem bedensel acılarını hem de 
hayat acılarını yine kendisinden öğreniriz. Peride 
Celal, Dilber’i konuşma dilinin uzağına düşürmüş 
fakat ona rüyayla, kâbusla örülü başka bir dil ver-
miştir. Dilber’in gördüğü rüyalar ve kâbuslar onun 
hayat hikâyesine, özlemlerine, öfkesine, kinine, geç-
mişine açılır.

Dilber’in iç dünyası onun karmakarışık rüyalarından, 
kâbuslarından taşar. Rüyalarından, kâbuslarından 
öğrendiğimize göre köylüdür Dilber. Bir öksüzdür. 
Abilerinin ona kalan tarlaları alabilmek için döv-
düğü, kafasına işediği. Teyzesinin sahip çıktığı. Bir 
umutla Mehmet çobana sevdalı. Bok çukuruna at-

mıştır bileziklerini abilerine yar olmasınlar diye. Hep 
rüyalarındadır şimdi o bilezikler. Çok sevmiştir tey-
zesini, kimsesizliğinin yerine. Teyzesi ölünce, abile-
ri İstanbul’daki konağa satmışlardır onu. Henüz on 
yaşında. Bambaşka bir hayat başlamıştır onun için. 
Yine eziyetli eskisi gibi. Ama dışlaması, itmesi, kak-
ması başka usulden. “… ağlıyordu. Hanımefendinin 
karşısında sessiz, saygılı. “İstemem böyle şeyleri” di-
yordu, hanımefendi… “Maskaralık!”… Çabuk çabuk 
yapıyordu hanımefendinin dediklerini. Ne büyük ev! 
Ne çok eşya! Ne kurumlu kadın! Titriyordu korkusun-
dan… Bir yandan da üzerine yürüyen hanımefendinin 
tokadına karşı kolunu yüzüne siper ediyordu.”  

Bir de adı değiştirilmiş konakta. Dilber değilmiş ki 
onun adı. Ayşe imiş! Adı çalınmış kendisinden, giz-
lenmiş, unutturulmuş. Köyde geçen çocukluğu da 
adıyla beraber. O da acı doluymuş ya neyse. Yine 
de kendisiymiş o zamanlar. Şimdi inatla kendini 
Ayşe olarak görüyor rüyalarında, kâbuslarında. Ya-
bancılar karşısında, efendiler önünde hep kork-
muş kekelemiş. Hiç korkmuyor şimdi rüyaların-
da, kâbuslarında. Kızıyor. Bir cesaret karşı çıkıyor. 
Kendisine eziyet edenlerin önünde sıçmak isteyerek. 
Hem şu karın ağrısından kurtulacak hem de onca 
yılın horlanmasından sanki. “Bir kez benim adım ne 
Dalboroş, ne Dalbur, ne de Dilber! Benim adım Ayşe, 
Ayşe Tekcan… Ağabeyleri, o soysuzlar ve o çok soylu 
hanemefendi cadısı! Göstereceğim hepsine… Bilezik-
leri attığı avludaki çukura oturur, bir güzel abdesini 
yapardı. Öyle bir buruntu, öyle çekilmez bir acı!” 

Peride Celal, Dilber’in iç dünyasını karmakarışık, 
olay sırası takip etmeyen, ölülerin dirilerin, olanın 
olmayanın, hayalin gerçeğin birbirine karıştığı ağrı-
lı, öfkeli, sancılı rüyalar ve kâbuslarla anlatırken, ev-
deki yerini ve evdekilerle ilişkisini bedeni üzerinden 
kurar. Dilber ve efendileri arasındaki sınıfsal mesafe, 
Dilber’in bok dolu karnında, terinde, pis kokusun-
da, sidiğinde, hastalığında bedenlenir.  Konakta ve 
yeni evdeki Dilber kendi bedeniyle kuşatılmış, içine, 
sınıfına kapatılmıştır. Bedeninin salgıları, kokuları 
onun evdeki yerlerini işaretler. “Dilber… kokardı, 
mutfak kokardı, çiş kokardı.” Rahatsız edici bir be-
dendir Dilber. Hanımlarının güzelliğinin aksine. 
Küçük yamsuk bir kadın. “Sahiden de dilbermiş ayol! 
Şuna bakın ecücük bücücük!” Çok kısadır, güdük. 
“Yaptığı dolmalar büyüyor, elleri büyümüyordu.” Ne 
fenadır ayakları. “…kabarmış nasırları, fırlamış ke-
mikleri…” Çişlozdur üstelik. “Aman bu Dilber don 
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değiştirse bile çiş kokuyor be!” Yaşlıdır şimdi. Uyur-
ken puflayıp çöken dişsiz ağzıyla, hasta. “Dişsiz ağzı, 
oyuklarına çekilmiş gözleri, buruşuk yanaklarıyla 
çürümüş, ezik meyveye benziyordu yüzü.” Alt sınıf 
bedeniyle iğrenmeli karşılaşmalarla doludur roman. 
“Fatma iğreniyordu ondan. Utanıyordu iğrendiği 
için… iğreniyordu… gözlerinin önünde şiş karnı ile 
serilmiş Dilber’den.”  

Dilber, evde her zaman yüklük odasında yaşamıştır. 
Salonda sandalyesi hep bellidir. “Dilber, salonun ka-
pıya yakın köşesinde, cezalı gibi, yeşil iskemlesinde 
başı önünde, korkulu.” Başka yere otur(a)maz ki. 
Efendilerin kendi temiz alanları vardır. Dilber du-
raklayamaz, yaşayamaz oralarda. Aynı evin içinde 
başka dolaşılır. O temizlese de tüm evi, yine de yük-
selemez temizlik mertebesine.3 Pistir! Kokuludur! 
Çişlozdur! Tüm bunlar yetmezmiş gibi içi bok dolu 
karnıyla hasta yatıyordur şimdi de. “Bacaklardan he-
men sonra büyük bir tümsek gibi karnı fırlıyordu 
dışarı.” Ama yine de yaşanmıştır bir ömür aynı evin 
içinde. Ne de olsa bir hayali akrabalıktır kurulan 
aralarında. Cömerttir Dilber’in efendileri. Gözlük, 
takma diş, özel ayakkabı, terlik, rengârenk naylon 
donlar almışlardır ona. Hem de bir cam yüzük ve 
altın bilezikler! Sadıktır Dilber, boğaz tokluğuna.4 
Bir çift terlik, naylon don, cam yüzüktür yılların 
emeği. Ne giydirilirse giydirilsin üstüne, nasıl çeki 
düzen verilirse verilsin haline tavrına, yaşadığı evde 
her zaman bir hizmetkârdır Dilber. Hiçbir zaman 
evden biri…

Evden hiç çıkmayan odur. Evde kendini en yersiz 
yurtsuz hisseden de. Çalıştığı evden öteye gideceği 
bir yeri yoktur zaten. Bir defasında kaçmayı kur-
muştur konaktan. “Duvarı aşması gerekecekti önce. 
Karar verdi: Böyle şey olmaz. Gidecekti.” Ama nereye? 
Efendisi iyi başka bir eve hizmetkâr olmaya. Bir de-
fasında da manavla evlenmeyi kurmuştur. “Manav 
yaşlı, çirkindi. Kocaman oğulları vardı. Oğullarını 
baktırmak için, karı değil, hizmetçi arayan pis herifin 
biri.” Olmadı. Başaramadı. “Neden manavla evlen-
medim? Neden “Kaç!” dediler de kaçmadım? Neden 
hakimin hanımına sığınmadım, diye ağlıyordu.” Bo-
şuna ağlıyordu Dilber. Kaçsa ne olurdu ki? Evden 
eve kurtuluş mu olurmuş? Ev değil mi bu? Hepsi 
aynı kapan! Kaçıp da kurtulunur mu öyle kolayına.

Lakin bu roman böyle sürüp gitmedi! Yılların sadık, 
sığıntı, korkak Dilber’i, evden uzakta bir hastane 

odasında kinini açığa vurdu. Durmadan kustu ve 
sıçtı. Efendilerinin önünde. Kendisi gibi öksüz, ga-
riban bir hastabakıcı kızla arkadaş oldu. Adaşı Ayşe 
ile. Üç günde ne çok sevdi onu. Bir ömür geçirip de 
sev(e)mediklerine inat. Ona konuştu sadece. Anlat-
tı hayatını. Kimselere anlatmadığı. Olduysa onunla 
akraba oldu. Ezilmeyle, dertle, pislik temizlemekle, 
hizmetle akraba oldular. Konuşmadı efendileriyle. 
Kızgın, öfkeli nefret dolu baktı yüzlerine. Öfke sa-
dece ruhta yuvalanmaz ki. O da bedenlenir. Kasılan 
ağızda, rengi atan benizde, kanlanan gözde, kızaran 
yanaklarda, incelen seste…5  Dilber de böyle. Hasta 
yatağında ruhuyla, bedeniyle öfkelendi. Çişinin ko-
kusundan evin nerelerinde dolaştığını anlayanlar, bu 
defa da gözlerinden, ağzından, tüm bedeninden ta-
şan kinini pekâlâ anladılar. Diber şaşırttı, üzdü efen-
dilerini. Yemedi ellerinden yemek. Kustu yediğini. 
Birer yabancı olduklarını belli etti açıkça. Hayalden 
akrabalık mı olurmuş dercesine. Yabancıydılar. Apa-
çık. Olsa olsa çıkar aralarındaki, alışıklığı yılların, 
gündeliği kolaylaştırma derdi. Yaşatmadı bir düşkü-
ne, emektara yardım etmenin sevincini onlara. İzin 
vermedi. Üç günde, bir ömürlük vefanın, emeğin 
hesabının usulca kapanmasına. Ve romanın sonun-
da. Altına sıça sıça öldü Dilber!

Notlar
1. Aksi belirtilmedikçe metinde yer alan alıntılar, Üç 
Yirmidört Saat’dendir; Peride Celal, Üç Yirmidört 
Saat, İstanbul: Can Yayınları, 1991. İtalikle yazılmış 
alıntılar Dilber’in rüyalarındandır. Peride Celal metin 
boyunca Dilber’in rüyalarını italikle yazmıştır. İtalik 
olmayan alıntılar ise metnin geri kalanındandır.   
2. Eleine Scarry, The Body In Pain: The Making and 
Unmaking of the World, New York: Oxford Univer-
sity Press, 1987, s. 6.
3. ““Kaderin garip cilvesi” o ki, hijyenik bir ortam 
sağlamak üzere işe koşulanlar sembolik düzende 
“kaba”, “bayağı”, “kirli”, “sağlıksız” ve dahi “tehli-
keli addedilen “aşağı” sınıflardır.” Necmi Erdoğan, 
“Gündelikçi Kadınlar, Emir Erleri ve Benzerlerine 
Dair “Aşağı” Sınıflar, “Yüksek” Tahayyüller”, Biri-
kim, Nisan, 2000, Sayı 132,  s. 3. 08.07.2012’de 
www.birikimdergisi.com dan indirildi.
4. Sibel Kalaycıoğlu ve Helga Rittersberger Tılıç, Cö-
mert “Abla”laların Sadık “Hanım”ları: Evlerimizdeki 
Gündelikçi Kadınlar, Ankara: Su Yayınları, 2000.
5. Maurice Merleau-Ponty, Algılanan Dünya: Sohbet-
ler, çev. Ömer Aygün, İstanbul: Metis, 2005, s. 49.
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Türkiye’deki feminist mücadele tarihinin kendi ta-
nık olduğum ve çok önemsediğim bir boyutunu, 
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu’nun 
kuruluşunu anlatmak istiyorum. Bir yerlerde kaydı 
dursun, unutulmasın, seslerimiz, hikâyelerimiz bir-
birine eklensin diye. 

Kadın Hakları Komisyonu’nun kurulması için 8 
Mart tarihi seçildi. Çünkü bu tarih kadın hareke-
tini eylemle bütünlemişti. Biz de sokak hareketleri, 
kampanyalarla toplumun ataerkil zihniyetini dö-
nüştürmeyi amaçlıyorduk. İstanbul Barosu ise erkek 
egemenliğinin doruğundaydı. Başkanı Turgut Ka-
zan. Onu kadın dergisine yazdığı önsözde belirttiği 
gibi yürekten yakalamıştık: “Ben ki, yıllardır kadın 
hakları deyimine karşı çıkmışım, her soruna insan 
hakları açısından bakılacağını savunmuşum... bu 
yanlışla birlikte yaşamışım”1.

Sabahlara kadar uyuyamadık. Toplantıya avukatlar, 
siyasiler ve kadın hakları uzmanları katıldı. İsteği-
miz, ayırımcı olmadan kadının özgürlüğü için mü-
cadele veren tüm güç odaklarını birleştirmekti.

BAROLARDA 
KADININ ADI YOK 

Tennur Koyuncuoğlu
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Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Türk 
Hukukçu Kadınlar Derneği’nin düzenlediği 13 - 
14 Haziran ‘Kadın’ Sempozyumu’na katıldık, “Biz 
de varız,” dedik. Arkasından somut girişimler baş-
lattık. ’Her mahalleye bir avukat’ adıyla sürecek 
danışmanlık ağını genişlettik2. Baro’da CUMK 
çerçevesinde zanlıya sağlanan zorunlu avukat uy-
gulamasını haksızlığa uğrayan kadına tanımak için 
yazıhanede, çalıştığımız şirkette gönüllü avukat çağ-
rısı listeleri oluşturduk. Arkamızdan ‘kadın hakları, 
kadın hakları, nerede şirket hakları’ ile laf atanları 
umursamadık bile. Topluma göre feministtik, ücret-
siz avukattık, gerçekte bir avuç çılgındık, çağrılara 
yetişemiyorduk3. Doğru yoldaydık, bir yanımızda 
Duygu Asena4 öteki yanda Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü vardı. Resmi bültenler ve kadın dergileri 
bizi anlatıyordu. 

1996’nın 6 - 7 Mart ayında “TMK’nın Vazgeçilmez 
Özü, Eskiyen Sözü” konulu bir çalışma ile işe doğ-
rudan el attık5. TMK’nın her yıldönümünde ısrarla 
(716,727,738) yapılacak değişiklikleri söylemekten 
bıkmadık. Başka kadın kuruluşlarıyla çok sesli ça-
lışarak, erkek egemen hukuk içinde, bugün geriye 
sarılmak istenen gedikler açtık. Devleti yatak oda-
sından kovduk9. “Devlet zina gözetlemesi yapamaz, 
eşlerin mahremiyet alanına giremez,” dedik. İlko-
kul disiplin cezalarına kadar inen bekâret deneti-
minin anayasal hak ihlali olduğunu kabul ettirdik. 
Kadının bağımsız çalışma özgürlüğünü kabul ettir-
dik. Yine bir ilke imza atarak, çok ses getiren bir 
kampanya ile TMK’da geçerli olan aile mal rejimini 
yasa yapılana kadar toplum önünde tartışmaya aç-
tık10. Hazırladığımız evlilik malvarlığı örnek sözleş-
mesini, İç İşleri Bakanlığı’na gönderdik ve aldığımız 
olumlu yanıt üzerine11, nikâh dairelerine bilgi veren 
broşürler dağıttık.

Ah o basın toplantılarımız! Herkes eleştiriyordu. 
Basın toplantıları kısa olmalı, diye. Biz elimize sazı 
almıştık ya, susmak bilmiyorduk. Oysa basın top-
lantılarımız devlet bakanları tarafından incelenerek 
yanıtlanıyordu12. 

Baro’da hiçbir denetime girmeden basın toplantı-
larını kaleme alıyorduk. Baronun kadın kolu değil, 
bağımsız ve özerk olmaya dikkat ediyorduk. Gerçek-
ten kadın hakları söyleminden feminizme doğru yol 
almaya başlamıştık. Bunu bizden önce anlayanların 
övgüsü, yergilerle yer değiştirdi. Baro başarımızı 

kullanırken, bir yandan da avukatların (erkeklerin) 
iş bulma gücünü sınırladığımızdan yakınıyordu. Ka-
dın hakları ve feminizm arasında gidip gelmeler, ka-
dın derneklerinin de hoşuna gitmemişti.  

Birden umulmadık bir şey oldu. Dönemin Devlet 
Bakanı Aysel Baykal, yanında, danışmanı Prof. Fat-
magül Berktay ile İstanbul Barosu’nu ziyaret etti. 
Baykal, yerinde gidip gördüğü, dinlediği Bosna Her-
sek savaşında tecavüze uğrayan kadınların yanından 
geliyordu. Kendi ülkesindeyse İstanbul Barosu’nda 
kadın hakları komisyonunun gönüllü avukatlarla 
kadın hakları üzerinden yürüttüğü proje onu çok 
etkilemişti. 

Şanlıurfa’da aile meclisi tarafından infaz edilen Sevda 
Gök için yapılan toplantımız, bizi derinden etkiledi. 
Feryat figandık artık Şanlıurfalı Sevda, İstanbullu 
Rukiye, İzmirli Hülya, Gaziantepli Oruç, gecemiz 
gündüzümüz olmuştu. Bu çıkışımız tüm sivil top-
luluklarının dikkatini çekmişti. Yerel örgütlenmeler 
de bize katıldı13. 

Girdiğimiz bu yol, uzun bir yoldu; yapılacak çok şey 
vardı ama pek çok şey de yarım kaldı. 1999 yılında 
komisyonun adı Merkez oldu14. Sanki ilk kuruluş 
amaçlarından uzaklaştırılmak istendi. Bizim düşün-
cemiz Baro’nun bağımsız kadın politikasını oluştu-
rurken, kadının avukatını da bulmaktı. Gereğinde 
Baro’nun ataerkil yapısına direnmekti15. Merkez’in 
görevi kadına avukat sağlamakla sınırlandı. Daha 
sonrasında ise, kadın mağdurların doğrudan Kadın 
Hakları Merkezi’ndeki uzman avukatlarca görev-
lendirilmesi isteğine karşı çıkılarak ve kamu deste-
ği hiçe sayarak16 sıradan adli yardımda görev alacak 
avukatlar tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı17.
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Tüm kuşakların geçmişi bilmesinde yarar var. 2012 
yılındayız. Yasalar zamanla değişti, değişmesine de, 
hesap hep bir hesap. Bugün TBB ve diğer Barolar-
da kadının adı yok. Baro başkanları tecavüzcünün 
avukatı oldu18. Daha yeni Melek öldürüldü, ailenin 
yaptığı işkence infazıyla19. 

Gönüllü avukatlar çaresiz! Bir ara Ankara Barosu 
‘gelincikler’ projesiyle benzer bir adım attı. Yeterli 
değil. CUMUK gibi olalım derken, onun da bütçesi 
küçüldü. Devlet bu alanda artık yok. TBB ve diğer 
Barolar görevlerini yerine getiremiyor. Yeniden genç 
feminist kadın avukatlara, doğal olarak yeniden mor 
iğnelere ve resmi feminizme ihtiyaç var20.
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1. İBD, 1995, Kadın Hakları Komisyonu Eki.
2. Sabah Gazetesi, 3 Temmuz,1995 Eki, Melodi, 
Milliyet, 8 Ekim 1995. Milliyet Gazetesi, 8 Ekim 
1995
3. En doğal avukat sorumluluğumuzu yapmaya ça-
lışırken, ‘feminist avukatlar’,’para kazanmak isteme-
yen ücretsiz avukatlar’ olarak merakla izlenir olduk. 
Tempo, sayı 51 / 523, 24 Aralık 1997, Hürriyet Ga-
zetesi, 19 Aralık 1997 Kelebek eki.
4. Bk.Kim, Sayı 64, Temmuz, 1997, s 76 - 78.
5. TMK’nın Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü, İBY, 
İstanbul, 1996

6. TMK’nın 70. yıldönümünde Baro Çocuk Hakları 
Komisyonu ile birlikte ‘aile içi şiddet’ konusunu iş-
ledik. bk. Sabah,  9 Ekim 1996, Devlet Bakanı Işılay 
Saygın 14 Ekim 1996 tarihli yazısında, 25 Kasım’da 
da aynı konunun kamuoyuna anlatılması için deste-
ğimizi beklediğini açıklıyordu.
7. TMK 71. yıldönümünde konumuz “Nikâh, Ka-
dın ve Hukuk Devleti” idi. İslam’a karşı olmadığı-
mızı, kötü uygulamalarına ve imam nikâhı ile ka-
dının hukukunun korunamayacağına dikkat çektir. 
bk. Cumhuriyet Gazetesi, 19 Şubat 1997, Radikal 
Gazetesi 18 Şubat 1997
8. TMK 72. yıldönümünde, hükümetin 17 Şubat’ta 
açıklayacağı değişikliklere karşı beklentimizi bir 
gün önce açıkladık.  bk. Milliyet Gazetesi, 16 Şubat 
1998, “Erkekler Değişmiyor”. Tasarı açıklandıktan 
sonra da ilk eleştirileri yine biz yaptık bk. Cumhuri-
yet Gazetesi, 19 Şubat 1998
9. Mimoza, 22 - 28 Ekim 1998 yıl, 2. sayı, s 35. 
Nokta, 7 - 13 Eylül 1997, 15. sayı, s 37.
10. “Evlilik Kontratı”, Kosmopolitan Dergisi, Ka-
sım  1997, Sabah Gazetesi, 24 Nisan 1997, Melodi, 
Nihal Mete, “Kadınlar Evlilik sözleşmesi İstiyor”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 3 Temmuz 1997, Sabah Ga-
zetesi, 5 Temmuz 1997, Melodi, Özlem Akalan, 
“Benimle Evlilik Sözleşmesi Yapar  mısın?” 9 Kasım 
1997 Milliyet Gazetesi, Pazar.
11. 30 Aralık 1997 tarihli yazı
12. Devlet Bakanı Işılay Saygın,  8 Ekim 1997 tarih-
li yazısında önerilerimiz gibi son altı ay içinde 5 bin 
247 imam nikâhlı çiftin resmi nikâhının yapıldığını 
ve TMK 153 maddesinde 14 Mayıs1997 tarihli de-
ğişiklikle kadının evlendikten sonra bekârlık soyadı-
nı da kullanmasının sağlandığını açıklıyordu.
13. Anadolu Platformu, Gaziantep Kadın Platformu, 
Eşitlik İzleme Politikası, Kadın İçin Destek oluşturma 
Grubu, Türk Yunan Kadınları Hazırlık Komitesi…
14. Kadın Haklarının tarihçesi bölümünde, ilginç-
tir, İB’ndaKomisyonun kuruluşuna yer verilmemek-
te, Komisyonun merkeze çevrilişi kayıtlanmaktadır.
15. Bk. Baroda Gönüllü Avukatlar, Radikal İki, 25 
Ocak 2009.
16. Nazan Özcan, Radikal Gazetesi, 1 Ocak 2009
17. İB Yönetim Kurulunun 8 Ocak 2009 tarihli, 12 
/ 109 sayılı kararı.
18. http://bianet.org/bianet/bianet/137886-
tecavuz-sanigini-baro-başkanı-neden-savunamaz
19. Vatan Gazetesi, 27 Temmuz 2012
20. Bk. Mehtap Çiloğlu,Tempo, sayı 32, -661, 10 - 
16Ağustos 2000.

“İstanbul Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu, Baro’nun 
kadın kolu değil, bağımsız 
ve özerk bir birim olmaya 
dikkat ediyordu. Gerçekten 
de kadın hakları söyleminden 
feminizme doğru yol almaya 
başlamıştı. Komisyon, sivil 
toplulukların dikkatini çekiyor, 
yerel örgütlenmeler tarafından 
da destekleniyordu. Yapılacak 
daha çok iş vardı ancak çoğu 
tamamlanamadan kaldı…” 

  sandık  117



Evvelki sene. Hocamla oturuyoruz, kahve içiyoruz. Ben 
İstanbul’dan, Başbakanlık arşivinden Philadelphia’ya 
yeni dönmüşüm, eli dolu dönmüşüm hem de. Heye-
canla Üsküdar’da fakir göçmen kızlarını ailelerinden 
‘türlü desais ile’ alıp koparan, sonra da oraya buraya, 
bilhassa Mısır’a satan Tophaneli üç kadından bahsedi-
yorum kendisine. Kadın kadına bunu nasıl yapar? Ho-
cam ‘kadın kadının pezevengidir’ diyor. İnsan insanın 
kurdu, kadın kadının pezevengi. 

Üç kadından ilki, ‘çete’nin zenciyesi, “Adım Şirin 
Kadın” diyor sorgu raporunda, ‘sanatım esirciliktir”. 
İkincisi, Çerkez olanı ise açıklıyor, diğerlerini nasıl 
sattıysa maksadı Zekiye kızı da aynı şekilde ‘ticaret ile’ 
satmaktır. Çetenin taşralı ‘dellal’ının derdi ise bam-
başka. Dediğine göre Çerkez hanım körleşmekte olan 
gözlerini doktora baktırmayı vaat etmiş kendisine. O 
bu sebeple karışmış işe. Gerçi aralarda, orada burada 
tefecilik etmemiş, büyük paralarla iş yapmamış, ver-
diği bir borcun faizi karşılığı kira ödemeden bir eve 
yerleşmemiş değil. Orası ayrı. 

Böyle ‘Türk’ kızlarını Çerkez diye satmanın yasal ol-
madığını onlar da biliyorlar bilmesine ya, Beşiktaş 
Sarayı en mühim müşterilerinden iken yaptıklarının 
çok da yanlış bir şey olduğuna inanmak zor geliyor 
belki de. Olayın vuku bulduğu 1888 yılında, esir alım 
satımının yasaklanmasının nereden baksanız bir otuz 
yılı var ise de, polis soruşturmaları esnasında o me-
şum beslemelik, evlatlık yahut raporda geçen adıyla, 
ahretlik kurumunun açtığı muğlak alan imdatlarına 
yetişiyor. “Biz” diyorlar, suçlarını itiraflarından çok 
evvel, “ahretlik bakıyordu”.

Ahretlik bakanlar, esir kız alıp satanlar; oğullarına 
zevce arayan hanımefendilere cariye olsun hür olsun 
gelin çöpü çatanlar; ellerinin altında güzel halayık ek-
sik olmayanlar; Krikor Zohrab’ın ‘az laftan çok şey 

anlayan’ dellal Hacı Dürük’ü gibi köy köy dolanıp 
tarife uygun ‘denemelik’ kız bulanlar; sayıları hem 
az hem çok, kendileri hem zalim hem mazlum, aynı 
anda hem hanım hem hizmetli olan kadınlar… Ka-
dın kadına bunu nasıl yapar? Daha doğrusu, kendi-
si ‘orada burada, odalarda, hanımları evde olmadığı 
zamanlar merdiven başında, kapı arkalarında, bazen 
mutfak köşelerinde sıkıp sıkıştırılmış’ Hacı Dürük, 
anadan babadan yetim Dikranuhi’yi olacakları bile 
bile nasıl Onnik’in kollarına atar? Yahut kendileri de 
Çerkezistan’dan Sudan’dan daha on üçüne varmadan 
çalınıp satılmış, ellisine varmadan bir bakıma kenara 
atılmış bir Sıdıka yahut Şirin, aynı şeyi henüz sekizin-
de, gözleri ma’iye meyyal, Silistreli Zekiye kıza nasıl 
yapar? Gerçi ma’iye meyyal deyip geçmemek lazım. 
Ma’i göz yeri gelir fazladan ‘yüz adet lira Osmani’ eder 
ya, her şey para mı peki? Her şey para.

BOA Yıldız tasnifinden cariye alındı makbuzu. 1315 
yılı. “Yaşmaklı büyük cariye 200 lira. Diğer yaşmaklı 
büyük cariye 200 lira. Diğer yaşmaklı büyük cariye 
biraz çirkincesi olan 150 lira. Küçük ma’i gözlü cariye 
200 lira. Diğer küçük cariye 100 lira. Diğer küçük 
cariye 100 lira.” 

Ekmek almaya dahi gücü yetişmediği sorgu raporu-
na not düşülmüş Zekiye’nin annesi olan Zehra; on 
dört yaşındaki kızı saraya satılmış, kendisi fahişelik-
ten Trabzon’dan sürülmüş Emine; on iki yaşındaki kızı 
Müzeyyen’i zaten hizmetçiliğe göndererek geçimini 
sağlamakta olan dul Penbe için para her şey. Evvelinde 
kendileri de cariye olup her nevi akrabalık ilişkisinden 
ve sosyal güvenceden yoksun yaşlanmakta olan Çer-
kez Sıdıka ile Zenciye Şirin için para her şey. Benzer 
biçimde, Nabizade Nazım’ın Zehra’sında biçareliği 
esaretinden gelen cariye Sırrıcemal için para her şey. 
Ahmet Midhat’ın Çingene’sinde kocasının hastalığı 
üzerine esirciliğe başlamış Düriye Hanım, Zohrab’ın 
yine bikes olduğu anlaşılan Hacı Dürük’ü için para 
her şey. Recaizade Mahmut Ekrem’in Vuslat’ında, cari-

“HER ŞEY PARA”, 
“HÜRRİYET - İ 
ŞAHSİYE”YE 
KARŞI

Ceyda Karamürsel 
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yesi elinden yine hile ile yitmiş olan Naime Hanım’ın 
kızın bulunduğu ve taşrada bir paşanın nezdinde oldu-
ğu haberine (ki oyunda Naime Hanım’ın aşk acısı ile 
yataklara düşmüş oğlunun hayatta kalabilmesi, cariye-
nin geri dönmesine bağlıdır) ilk tepkisinin ‘kaça satıl-
mış?’ olması, hali vakti yerinde bir paşa hanımı için de 
paranın hayli mühim olduğuna (Recaizade Mahmut 
Ekrem eliyle de olsa) işaret etmiyor mu? 

“Ben de hürüm!”
İşte bu yazının asıl kahramanı olan Fatma Leman 
nam cariye de 1908’de, Meşrutiyet’in ilanının hemen 
ertesinde “Umum-u millet ve efrad-ı Osmaniye’ye 
hürriyet verildiğinden ben de hürüm!” diyerek evden 
kaçtığında, sahibesi Hatice Berriye Hanım’ın iade 
talebinde haklılığını ispat için değindiği noktalar da 
yukarıda bahsi geçenlerden farklı değil. Yani bir ölçü 
gelenek, bir ölçü ‘İstanbul ekabirinin hane ve ko-
naklarını esir ve esirelerle’ doldurmaya devam eden 
yaygın uygulama, ancak daha çok kendisinin ‘peymal 
edilmiş’ hukuk-u mülkiyeti, Fatma Leman’ı satın alır-
ken ödediği para, yaptığı masraflar, cariyenin kaçar-
ken yanında götürdüğü ‘tarafı[n]dan yapılan ve bir 
sandık dolusu bulunan eşyası.’ 

Fatma Leman cariyenin hayat hikâyesi, bizim için, 
1908 yılının mart ayında, Fatih’te Hatice Berriye 
Hanım’ın kendisini esirci Mehmed Efendi’den satın 
almasıyla başlar. Yirmi iki yaşındadır, yüz yirmi lira 
eder. Para her şeydir ya, işte o yüz yirmi liranın içinde 
de neler yoktur, neler; geçmiş yirmi iki yılı, güzelli-
ği, çirkinliği, yara izleri, hastalıkları, iyi huyları, kötü 
huyları, uykusunda sayıklamaları, cinselliği, doğur-
ganlığı, aklı yahut ezberi, belinin incesi, saçının kıv-
rımı... Bir halayık senedinde ifade edildiği gibi ‘peder 
valide hizmetinden başka kimsenin hizmetinde bu-
lunmamış’ olmaklığı (yahut olmamaklığı) da vardır. 
Dellalın, esircinin, önceki hanım yahut hanımlarının 
elinden gördüğü talim ve terbiyenin ne kadarını kabul 
edip, ne kadarını yadsıdığı, evvelce yaşadığı hanelerde 
beylerin kendisini gözlerine ne kadar kestirdikleri, ha-
yır diyememeleri, hanım yahut hanımlarının bu du-
rumu kendilerine ne kadar dert ettikleri, itaatkârlığı, 
isyankârlığı da vardır. 

Yeni ile Eski Arasında 
Fatma Leman, Hatice Berriye Hanım’ın hanesinde 
altı ay kadar kaldıktan sonra eylül ayının yirmi dör-
düncü günü ‘her şey para’yı karşısına alır, ‘hürriyet-i 
şahsiye’sinin peşinde firar ederek Adliye Nezareti’ne 
sığınır. Neden şer’iyye mahkemesine gitmez de, yeri-
ne Adliye Nezareti’ne sığınır, bilinmez. Belli ki beriki-

ni yeni düzene ve bu düzenin hediyesi, fener alaylarıy-
la, davulla zurnayla kutlanmakta olan ‘hürriyet’e daha 
yakın bulmuştur. Yahut kim bilir, evvelki teşebbüs ve 
tecrübelerinden aldığı derslerden gitmek istememiştir 
şer’iyye mahkemesine. 

Fatma Leman’ın Adliye Nezareti’ni seçmede geçerli se-
bepleri var ise de, nezaret kendisini bu meselede yetkili 
görmez ve cariyeyi arzuhali ve özel bir tezkere ile bir-
likte Zabtiye Nezareti’ne gönderir. Gönderir gönder-
mesine ya, onlar da kızcağızı ne yapacakların bilemeye-
rek sahibesine haber verirler. Bu konuda bir avukatın 
yardımını almış olduğu sonradan anlaşılan ve eski dü-
zene güveni tam olan Hatice Berriye Hanım, cariyenin 
şer’iyye mahkemesine götürülerek hürlüğünün ispat 
ettirilmesi gerektiği, ispat edilememesi durumunda 
ise kendisine iade edilmesi gereği konusunda zabtiyeyi 
iknaya çalışır. Fatma Leman’ın yeni düzen ‘hürriyet-i 
şahsiye’si ile Hatice Berriye’nin eski düzen ‘her şey 
para’sı arasında sıkışıp kalmış Zabtiye Nezareti geçici 
bir felç geçirir, kızı ne ‘Bab-ı Meşihat’e izam’ edebilir, 
ne de sahibine geri verebilir ve Hatice Berriye’nin ifa-
desiyle, cariyenin serbest kalmasına vesile olur. 

Hatice Berriye Hanım yılmaz. Ona göre bir esirin 
efendisine aidiyeti ‘kaide-yi şer’iyye’dendir ve ‘cariyeyi 
elden kaçırmamağa ve rabıtasını bir yed-i resmiyede 
bulundurmağa medar olur ümidiyle’ Fatma Leman 
cariye hakkında bir hırsızlık davası açar. Dava dosyası 
savcılığa gönderilir ancak savcılık da kendinde yetki 
görmemiş olacak ki dosyayı ‘hıfzi’ işaretiyle işaretler 
ve takibinden vazgeçer. Hâlbuki Hatice Berriye’ye 
göre ceza kanununun esasını da kaide-i şer’iyye oluş-
turmaktadır. Hırsızlık davası da bu şekilde askıya 
alınınca kendisine cariyesi hususunda müracaat edi-
lecek merci bırakılmadığı, mülkiyet hakkının ayaklar 
altına alındığı, polis müdüriyeti ve meclisinin ‘usul-i 
müttehaz-i kadimeye riayet emrinde vazifedar’ gör-
meyip hakkını zayi ettikleri şikâyetleriyle Meclis-i 
Mebusan başkanlığına başvurur. ‘Dem-i mes’ud meş-
rutiyet ve hürriyetten beri’ birçok esirci cariye alıp 
satmaya devam etmekte, İstanbul’un ileri gelenlerinin 
konakları bunlar ile dolup taşmakta iken, hürriyet na-
mına polis idaresi bu lakayt tavrı ile sadece kendisini 
mi hukuktan istifade etmekten mahrum bırakmayı 
uygun görmüştür? Hatice Berriye, o esnada pek çok 
esir sahibinin sorduğu soru yahut yaptığı talep ile bi-
tirir arzuhalini; esirlerinin hür olduklarına dair kabul 
edilmiş bir usul var ise ilan olunması ve herkesçe bi-
linmesi, aksi halde eski muamelenin yürürlükte oldu-
ğuna dair zabtiyeye emir verilmesi. ‘Bana da günah 
değil midir?’ der son olarak ‘her şey para’ düzeninin 
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Hatice Berriye’si, ‘altı ayda yüz yirmi liramı zabıtanın 
[...] müsamaha ve vazife bilmezliğinden kaybedeyim?’

Fatma Leman’ın izinde
Hatice Berriye’nin arzuhalinin arka sayfasına düşülen 
not Meclis-i Mebusan’da tebliğe değer görülmediğine 
ve red olunduğuna dair olsa da yaklaşık bir sene sonra, 
1910 yılının ocak ayında, dosya yeniden açılır. Belki 
artık hürriyet kutlanılan bir şey olmaktan çıkmıştır 
yahut belki arzuhal ve şikâyetlerin ardı arkası kesilme-
miş, Meşrutiyet hükümeti geri adım atmak zorunda 
kalmıştır ya da belki yeni hukuki düzenlemelerin eski-
siyle ilişkisi değişmiştir, bilinmez... Dosyanın yeniden 
açılmasıyla beraber Fatma Leman hakkında pek çok 
yeni ayrıntı, geçen zaman zarfında başından geçenler 
de eklenir raporlara. Misal, zabtiyeye ilk getirildiğinde 
hürriyetini ispat edene kadar geçecek zamanda emin 
bir yerde bulunması için kendi arzusu üzerine mer-
hum Safa Bey isminde birinin hanımının hanesine 
gönderilir. Safa Bey kimdir, Fatma Leman kendisini 
ve hanımını nereden tanır, rapor ve arzuhallerde belir-
tilmediğinden bilinmez ancak kendisini orada güven-
de hissetmiş olacak ki hürriyetinin ispatı için şer’iyye 
mahkemesi yerine Meclis-i Mebusan’ın açılışını bekle-
yip oraya müracaat etmeye karar verir. Bu arada Ha-
tice Berriye Hanım da boş durmaz, cariyeyi ikna edip 
eve dönmesini sağlamak üzere kızın yanına bir dava 
vekili gönderir, ancak dava vekiline göre kendisi oraya 
vardığında cariye çoktan Safa Bey’in evinden ayrılmış, 
Aziziye’ye gitmiştir. Hatice Berriye Hanım’a göre ise, 
cariyesi dava vekili ile görüştükten sonra ortadan kay-
bolmuş, onca dava vekili tarafından kaçırılmıştır. Ra-
porda Fatma Leman’ın bir zaman Osmanlı Oteli’nde 
saklandığı, bir zaman da Nafiz Paşa’nın konağına hiz-
metçiliğe verildiği not edilmiştir ve bir de en altta kü-
çük bir not olarak, ‘hamile idüğü.’

Dosyanın açılmasıyla polis soruşturmaları da başlar. 
Fatma Leman önce Bafra emniyet genel müdürlüğün-
den sorulur. Bafra kaymakamı cevabında, kendisinin 
sadece dört aydır bu görevde olduğunu, ancak bir 
önceki kaymakam Ali Faik Bey’in zamanında oraya 
bir cariye ile gelmiş olduğunu bildirir. Sonrasında Ali 
Faik Bey’in izi sürülür ve sonunda Fatma Leman cari-
ye köyünde, annesinin yanına dönmüş, bir kız çocuğu 
dünyaya getirmiş halde iken bulunur.

Fatma Leman’ın sorgu polisi eliyle kaleme alınmış 
ifadesi hikâyeyi hayli karmaşıklaştırıyor. Misal, Fat-
ma Leman’ın asıl adı Fatma Sıdıka’dır. Esirci Mehmed 
Efendi’den onu satın alan ise Ali Faik Bey ve onun re-
fakatinde bulunan, ismini bilmediği bir hanımdır. Ali 

Faik Bey bir müddet sonra Fatma Leman’ı odalık et-
miş, Bafra’ya kaymakam olarak atanınca alıp Bafra’ya 
getirmiş, orada iki ay kaldıktan sonra hamile olduğu 
halde köyüne göndermiş ve kendisi orada bir kız ço-
cuğu doğurmuştur. Cariyenin kimseyle evli olmadığı, 
annesinin hanesinde ‘ağlaşmakta’ olduğu da not dü-
şülmüştür rapora. Neden olduğu tam anlaşılmaz ama 
yalan söyler Fatma Leman. Hatice Berriye diye birini 
tanımamaktadır, Dersaadet’te adı geçen mahallede hiç 
ikamet etmemiştir, kendi oturmuş olduğu mahallenin 
ismini ise anımsamamaktadır. Hâlbuki bir kaç ay ev-
velinde Gedikpaşa komiser muadilinin raporuna göre 
Ali Faik Bey, Berriye Hanım’ın damadından başkası 
değildir.

Cariyeler Hürriyet Kutlamalarının Neresinde?
1909 yılının mart ayında başlayan yazışmalar, 1910’un 
mayıs ayında sona eriyor, Fatma Leman kızın hikâyesi 
nihayete ermeden. Fatma Leman hürlüğünü ispat ede-
bildi mi? Ettiyse hayatında neler değişti? ‘İşte hürüm’ de-
diği gün gidecek yeri var mıydı? Peki ya hayatını idame 
ettirecek parası? Gazetelerin, misal, Hanımlara Mahsus 
Gazete’nin ‘yaşasın hürriyet!’ nidalarıyla, ‘hürriyet neşi-
de’leri ile coştuğu, sokaklarda ‘salah ve takva ile maruf 
birçok simaların [dahi] neşe-i hürriyetle çırpındıkları,’ 
hiç üzerine vazife değilken Singer Kumpanyası’nın bile 
‘hürriyet’ modeli bir dikiş makinesi piyasaya sürdüğü 
bir zamanda Fatma Leman ne kadar iştirak edebildi bu 
kutlamalara? Nafiz Paşa’nın konağında ne kadar süre 
hizmetçilik etti? Nasıl davrandılar orada ona? Neden 
Osmanlı Oteli’nde saklandı? Ne ara hamile kaldı? Ali 
Faik Bey kendisini odalık etmek istediğinde hayır di-
yecek gücü, takati var mıydı? Fatma Leman kızın ya-
zılmış hikâyesi, söylenilen yalanların nedenleri açıklığa 
kavuşmadan sona eriyor ayrıca. Fatma Leman neden 
Hatice Berriye’yi tanıdığını bildirmedi? Hatice Berriye 
Hanım damadının, cariyesini kendisine odalık ettiğini 
gerçekten bilmiyor olabilir mi? Bilinmez.

Esaretin Tarihi, Kurumların Tarihi
Bunlar ve daha pek çok sorunun cevabı zaman içinde 
benzer hikâyelerle karşılaşıldıkça açıklığa kavuşur mu-
hakkak ya, burada mühim olan, esaretin tarihini dev-
let politikaları ve kurumlar üzerinden okumanın başka 
şey olduğu, kurumlar tarihini esaret üzerinden oku-
manın ise bambaşka bir tarih ürettiğidir. Esaretin sonu 
diye bahsettiğimiz şeyin ‘hürriyet’ söyleminin içinin 
boşluğundan ayrı gelişmediği, kırılganlıkta ikisinin 
de birbirine denk olduklarıdır. Joan Scott ve Kathleen 
Canning’e bir küçük selamla, söylem her şey olmadı-
ğı gibi, tecrübeyi de her zaman şekillendiremeyebilir. 
Kuşaklar gerekir bazen. Bazen bir yüzyıl yetmez.
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