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“Sadece bireysel ahlâkın kritik noktası mıdır bu? İnsanları ister hastanelerde olsun 
ister köprü altlarında, tek başlarına ölmeye terk eden bir toplumun 
kendisini kökten yıktığını düşünmeye başladım ben kendi hesabıma”.

A. Lingis, 
Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı

Yıkılan istinat duvarlarının altında, okulda; 
heyelan sularına kapılarak, mahallede; 
“disko” denilen kabustan çıkamayarak, askerde; 
temel insan haklarını elde etmek için açlık grevine girerek, cezaevinde… 
İnsanları kendi başlarına ölmeye terk eden 
bir toplum, artık toplum değildir.

{

}

Aylin Kızıl, Nar Photos 



Merhaba,

Bazı sayıların hazırlık süreci, diğerlerinden daha zor oluyor- bu da öyle oldu: Elimiz 
yüreğimizde, her an ölüm haberleri alacağımız kaygısıyla izlediğimiz açlık grevleri sürerken, 
İstanbul Amargi’nin kapandığı haberi geldi, hemen arkasından Pınar’ın gerçeküstü bir korku 
hikâyesine taş çıkartacak mahkemesi… Memleket halleri beterdi, payımıza düşen kısım 
da öyle. Bu durumlarda yeleğinin önünü şöyle bir toparlayıp kollarını kavuşturarak “Allah 
beterinden saklasın” diyen kadınlardan olabilmek varmış!

Feminist tartışmalarda, İstanbul Amargi’nin veda mektubuna yer verdik. Feminist 
örgütlenme tartışmalarına bir katkısı olur diye. Biliyoruz ki çeşitli vesilelerle gündeme 
gelen derin ve zorlu sorunlarımız var. Can yakıcı, emeklerimizin heba olduğunu 
hissetmemize neden olan örgütlenme sorunları. Aynı zamanda bir endişeyi de taşıyoruz: 
Acaba bu deneyimi paylaşmak, örgütlenme sorunlarının onlar hakkında gevezelik edilerek 
çözülebileceği yanılsamasına mı katkıda bulunur? Göreceğiz.

Geçen sayıda “Ne Olacak Bu Memleketin Hali” başlığıyla CHP üzerine biraz dedikodu 
yapmıştık. Bu sefer, dedikodu oklarının hedefinde AKP var. AKP dedikodularını bir seferde 
bitirmek mümkün görünmüyor gerçi ama “içerden” bilgilerle desteklenmiş bu kısmi 
çerçevenin de ilginizi çekeceğini sanıyoruz.

Bu sayımızın dosya başlığı, Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak. Ağzımızı doldura doldura 
“neoliberalizm” diye konuşmaktansa, bu meret bize ne yapıyor, hayatımıza neler oluyor diye 
bakmayı meşrebimize daha uygun bulduk. Mutfaktan başladık; sadece evin değil, hayatın da 
kalbinin orada attığına ilişkin bir sezgiyle. 

Tarihe çentikler atmayı, kayıtlar düşmeyi önemsiyoruz, biliyorsunuz. Bunları Yaşadık ve 
Dünya Alem sayfalarını bu sorumlulukla hazırladık- ve büyük bir eksiklik hissiyle. Keşke 
duyduklarınızı, haberdar olduklarınızı, yaptıklarınızı minik haberler olarak yazsanız bize 
ara ara- bu çentik atma işini birlikte yapsak. 

Çok şey var bu sayıda, çok daha fazlası da yok! Belki yola devam etmemizi sağlayan, esasen 
budur: Eksiklik duygusu! 

İyi okumalar…

Küçük bir not: Bu sayıda abonelerimize küçük bir armağanımız var. Çok zorlu bir maddi sıkıntı 
dönemi geçirdik; bu dönemi atlatabildiysek, onlar sayesindedir. Abone çağrımıza yanıt verdiler, 
abone oldular, arkadaşlarına abonelik hediye ettiler. Bunu hatırlayacağız. Bu küçük hatıra, onun 
nişanesidir. Teşekkür ederiz.



Sevgili dostlar,

Amargi’nin içinden geçip gidenler, Amargi’ye şu ya 
da bu biçimde dokunanlar, Amargi’yle birlikte eyle-
yenler, Amargi’yi tanıyanlar, Amargi’yi uzaktan, ya-
kından takip edenler, bu mektubumuz hepinize.
 
Amargi yolculuğunu sonlandırıyoruz. Ve bunun ne-
denlerini sizinle paylaşmak sorumluluğunu hissedi-
yoruz. Bu paylaşım, biliyoruz ki, feminist hareketin 
kendisine de bir ayna olacak.

Amargi, pek çoğunuzun takip ettiği gibi, son yıllar-
da, yaptığımız pek çok çalışmaya rağmen, nispeten 
içe kapanmış, kendini yenileyemez, eylem üretemez, 
yeni yollar açamaz olmuştu. Bir yandan Amargi’ye 
umutla gelen yeni arkadaşların sayısı artıyor, bir 
yandan da arkadaşlarımızın arka arkaya ayrılması-
nı engelleyemiyorduk. Öncelikle bilmenizi isteriz 
ki, kapatma kararımız ayrılmaların bir sonucu de-
ğil, tersine ayrılmalar Amargi’nin bu hale gelmesi-
nin sonuçlarından sadece biri. Üstten eleştirip ken-
dini dışarıda tutarak, kimse bu sorumluluktan muaf 
olamaz. Bunun sorumluluğunu kabul edelim ya da 
etmeyelim, Amargi’yi biz hep birlikte kapanma nok-
tasına getirdik. Yeterince emek vermemekle, anlayış-
sızlıkla, bireycilikle, insiyatifsizlikle, küçük hesaplar-
la, büyük laflarla…

Ancak önümüze dikilen en çıplak gerçek ise şu: 
Amargi deneyimi hepimize çok şey kattı. Erken ayrı-
lanlara da, bugüne kadar getirenlere de, feminist ha-
reketin ve Türkiye muhalif hareketin bileşenlerine de. 

Amargi’de bizi birleştiren feminist harekete yöne-
lik eleştirilerimiz, farklı bir kanal açma ihtiyacımız-
dı. Açtık da. Patriarkanın kadınları toplumsal hiye-
rarşideki yerine göre farklı mekanizmalarla kuşattı-
ğını söyleyerek yola çıktık. Toplumsal kimliklerimi-
zin yarattığı hiyerarşileri sorgulayarak, konuşarak ve 
göstererek. Feminist mücadelenin savaşa, milliyetçi-
liğe, militarizme, heteroseksizme, kapitalizme, insan 
merkezciliğe karşı mücadeleyi de içerdiğini söyleye-
rek ve buna göre davranarak. 

Amargi, feminist hareketin durgunluğu ve iletişimsiz-
liği yaşadığı bir dönemde, bir enerji yarattı. Monoli-
tik söylemin kırılmasına katkı sağlayarak, söz ve eyle-
mi birlikte kurarak, farklı mücadele alanlarına yayıla-
rak, harekete dinamizm ve derinlik katmaya çalıştık. 
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Amargi’nin veda yazısına üzülerek 
yer veriyoruz. Üzülüyoruz, çünkü 
elinizdeki dergi, Amargi yapısı 
içinden çıktı, o yapıdan ayrıldıktan 
sonra da bağını sürdürdü. Bu 
bağın bir tarafının eksilmesi, bizim 
eksilmemiz demek. Üzüntümüzü 
hafifletebilecek tek şey, Amargi’nin 
vedasının bir feminist örgütlenme 
pratiği tartışmasına zemin 
oluşturması olacaktır. 

Veda ederken söyledikleri şeylere 
örgütlü hiçbir feminist yabancı 
değil; bunların hiç biri Amargi’ye 
özgü de değil. Bu nedenle, 
Amargi’nin kapanması, bütün 
bunların ortadan kalkacağı 
anlamına gelmiyor. Umuyor 
ve diliyoruz ki, bu veda, daha 
verimli ve daha yapıcı bir döneme 
girebilmek için silkinmemize vesile 
olur. Amargi Dergi olarak, böyle 
bir tartışmanın ilerleyebilmesi için 
elimizden geleni yapacağız.

İSTANBUL 
AMARGİ’NİN 
VEDA MEKTUBU

İstanbul Amargili Kadınlar



Amargi bir arayış atölyesiydi. Biz bu atölyede, fark-
lı ezilmişliklerimizle ve ezilenler arasındaki iktidar-
la, yani birbirimizle ve kendimizle şiddetsiz çatışa-
rak yüzleşmek, kendimizi ve birbirimizi dönüştür-
mek, özgürlüğe dokunabilmek için birlikte mücade-
le verdik. 12 yıllık tarihinde, eylem ve söz kapasite-
mizin arttığı, azaldığı dönemler oldu. Fakat kimi-
miz başından itibaren, kimimiz daha sonra bu dö-
nemleri farklı bir okul gibi yaşadık. Yatay ilişkilerle 
büyük işler yapabileceğimizi, şiddet karşıtlığının pa-
siflik anlamına gelmediğini öğrendik. Herkesin girip 
çıktığı, kendini yapabildiği kadar katabildiği Amar-
gi mekanlarında güzel kesişmeler, karşılaşmalar, ka-
lıcı dostluklar yaşadık. Özgürlük talebimizi eyleme 
geçirerek özneleştiğimizi, kendimizi açığa vurabildi-
ğimizi hissettik.

Amargi, feminist mücadele tarihinde radikal bir çizgi-
yi simgeliyor. Keskin değil ama, radikal ve sistem kar-
şıtı bir mücadele içinde yer aldı. Gelinen noktada bu 
mücadeleyi, geçmişteki canlılığıyla sürdüremiyoruz. 

Tüm iktidar ilişkilerini hedef alan bir yol çizmek ve 
buna göre bir mücadeleye girişmek, emek, sorumlu-

luk ve katılım ister. Bizler, son yıllarda nelere karşı 
mücadele ettiğimizi ve iddiamızı zaman zaman unu-
tarak katıldık çalışmalara. Bu katılım biçimi sistemi, 
yaşamın örgütleniş kodlarını alt üst etmeye değil de, 
bunun içinde bazı değişiklikler yaparak kendimizi 
gerçekleştirmeye denk düştü. 

Bu daralma, bizim hareket içindeki eleştirel ve eylem-
sel konumumuzu da zedeledi. Baştan beri ana akım 
feminist hareketten radikal feministlere kadar femi-
nist politikanın sistem içi bir noktaya evirildiğini söy-
lüyorduk. Ama geldiğimiz noktada Amargi, egemen 
sistemi muhatap alan, reaksiyoner, örneğin kürtajı 
hak olarak tanımlayan söylemin, özgürlüğü “serbesti” 
kazanmaya indirgeyen çizginin parçası oldu.

Bir örgüt sabit değildir. Her yeni gelen insan, her 
bağlantı ona yeni bir şey katar. Kaldı ki o insanların 
politik pozisyonları ya da idealizmleri, kendini kat-
ma güçleri de aynı kalmaz.

Bir örgüt, kendini, politik amaçları doğrultusunda 
sürekli beslemedi mi ya küçülür ya da başka amaç-
lar doğrultusunda hareket eder. Her birimizin çakı-
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şan, çatışan amaçları... Bunlar da her zaman sistem 
karşıtı olmayabilir. 

Geldiğimiz nokta bunu gösteriyor. Politik iddiadan 
uzaklaşınca, çatışma da bitti. Şiddetsiz çatışma yön-
temini, eleştiri-özeleştiri mekanizmasını işletememiş 
olmamız, birbirimize emek vermek yerine gizil şid-
det yöntemleri geliştirmeye, gruplaşmaya, etiketle-
meye, hedef göstermeye, dedikoduya yol açtı. Ken-
di aramızdaki hiyerarşileri, farklı ezilme biçimlerini, 
ülkemizde yaşanan politik gerilimleri (gündemimi-
ze) Amargi’nin gündemine almamaya, buna yönelik 
sorumluluk hissetmemeye başladık. Bu durum, söy-
lemlerin içinin boşalmasına neden oldu. Dolayısıy-
la, politik tutumlara ilişkin çatışmalar kişisel sorun 
haline geldi ve birbirimizi karşıt olarak konumlama-
ya, meseleleri toplantılar yerine farklı ilişkilenmelere 
dâhil olarak çözmeye yönelerek gruplaşmalar yarat-
tık. Sonuç olarak, temel değerlerimizden olan açık-
lık, dayanışma, empati ve güven duygusu köreldi. 

Oysa Amargi’nin bir dönemki fark yaratan etkisi-
nin altında kendini herkese ait kılması vardı. Yola çı-
kış ilkelerimize uymak şartıyla kendini gerçekleştir-
mek, söz söylemek, bir şeyler yapmak isteyen insan-
lar kendilerini Amargi’de var edebiliyordu. Amar-
gi, herkesindi, bir o kadar da dışarısıydı. Zamanla 
Amargililik bir üst kimliğe dönüştü. Ama bu kimlik 
kimseyi temsil etmez olmuştu.

Yenileyemediğimiz örgüt işlememeye ve sorunun 
kendisi olmaya başladı. Biz, onu yenileyemediğimiz 
için, paylaştığımız çalışmalar sıradanlaştı, daraldı, 
politik amacından ve müşterek bir eylem alanı ol-
maktan uzaklaştı. O zaman işler, projeler, idari so-
runlar ön plana çıktı. Amargi’de oluşturulan emek 
ile birlikte değerler dönüştürülüp zenginleşeceğine, 
kurumu ayakta tutmaya döndü amaç.

Ama biz, özgürlüğün, düzenlenmiş, belirlenmiş bir 
ortamda yaratılmasının mümkün olmadığını, bek-
lenmedik olanı yaratmak için inisiyatif göstermeyle 
ilgili olduğunu Amargi’de öğrenmiştik. Yani, örgü-
tün amaç değil, özgürlük politikası için bir araç ol-
duğunu. Şimdi de buna göre davranmak istiyoruz.

Hepimizin bildiği gibi, özgürlük sınırsız bir kavram. 
Sınırsız bir arayışı, sürekli bir politikayı gerektiriyor. 
Durgunluğun olduğu yerde, sisteme entegre olmak 
kaçınılmazdır. Ateşi sürekli kılmak, insanlara bağlıdır. 

Biz, şu anda, 12 yıllık tarihinin bu döneminde 
Amargi’de birleşmiş insanlar, bu ateşi birlikte yete-
rince harlayamadık.

Amargi’yi kapatmak, bizim özeleştirimizdir.  

Aslında diğer önemli bir özeleştiri de, politik hedef-
lerimiz doğrultusunda, Amargi’ye yeniden ateş ver-
mek, onunla birlikte yeniden doğmak olurdu. 

Ama bunu birlikte, şu zamanda yapabileceğimizden 
emin değiliz. Bu nedenle, en azından, içinde bu-
lunduğumuz durumun adını koymakla yetiniyoruz. 
Yelkenimizin büyüklüğü, bu rüzgârda bizi istediği-
miz yere taşıyamaz. Alabora olmamak için, yelkeni-
mizi indiriyoruz.

Daha fazla cepten yememek, ortak yarattığımız gü-
zellikleri daha fazla tüketmemek, Amargi’den gelece-
ğe anlamlı bir iz bırakmak için noktayı koyuyoruz. 
Gerektiğinde bitirmesini bilmek de feminist ve anti-
militarist bir eylem olabilir. Biz şimdi böyle yaptığı-
mıza inanıyoruz. Yeniden başlama gücümüzü kazan-
mak için. Yani nefes almak, soluklanmak, güç top-
lamak için.

Dostlar,

Amargi’nin yola çıkış manifestosunda belirttiği iddi-
ada bir politik amaç için örgütlenme enerjimiz yok 
ama özgürlük arayışımız sürüyor. Ve yeni başlangıç-
lar yapma ihtiyacımız. 

Amargi’nin arşivinin büyük bir kısmını Kadın Eser-
leri Kütüphanesine bırakıyoruz. Bizleri ise, özgür-
lükler için verilen toplumsal mücadelelerin içinde 
göreceksiniz. Ayrıca, Amargi’de başlattığımız çeşit-
li aktivite ve girişimlerimizi sürdürüyoruz ve sürdü-
receğiz. İyi ki artık feminist hareketin pek çok me-
kanizması var. Yine birlikte çalışacağız, tartışacağız, 
eyleyeceğiz, kuracağız. Ve yeni yollar açacağız, belki 
de açıyoruzdur…

Feminist politika tarihinde, Amargi deneyiminin 
önemli bir yeri olduğuna, bu deneyimin her yönüy-
le özgürlük arayışçılarına güç katmaya devam edece-
ğine inanıyoruz.

Feminist dayanışmayla!
İstanbul Amargili kadınlar
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KOSKOCA PARTİ 
AMA KONUŞAN BİR KİŞİ: AKP

İ- Ee hemşire söyle bakalım AKP’de neler oluyor?
F- Neler oluyor? Çok da kapalı kutu. Bence Parti 
içindekiler ciddi bir zapturapt altındalar herhalde. 
Eskiden çok görüşülüyordu, görüyorduk. Kadın fa-
aliyetleri yansıyordu falan. Hiç yoklar ortalarda.
İ- Haklısın. Parti disiplininden ölecekler yakında. 
İçerde birbirlerini vursalar biz bir ay sonra öğreniriz. 
Ciddi kavgaların olduğunu söylüyorlar ama dışarıya 
yansıtmaya gelince... Baksan koskoca bir parti, din-
lesen tek kişi! Ağzını açan anında susturuluyor.
F- Aslında sağdan soldan duyuyorum, adalet baka-
nıyla aile bakanıyla falan görüşüyormuş insan hakla-
rı örgütleri, kadınlar…
İ- İyi de Fitnat Hanımcım baksana idamı bile geri 
getirmekten söz ediyor genel başkanları hiç mi bir 
vicdan sahibi AKP milletvekili çıkıp bir laf etmez?! 
F- Belki etmiştir de kendi aralarında kalmıştır. 
İ- Haa bir de sürekli şu “yanlış anlaşılmış sözler” 
açıklamaları var. Allah etmesin bu evlere de sirayet 
ederse kimse kimseyi doğru anlayamayacak.

NE OLACAK 
BU MEMLEKETİN 
HALİ? 
(2)
Fitnat ve İfakat 

“Yangından mal bile bu kadar hızlı 
kaçırılmıyor ayol. Kimseye sormadan yasa 
çıkarıyorlar. Muhalefetin sesi desen, kapalı 
salon konuşmalarının dışına çıksa aşk 
olsun. Birçok belediye kapatıyorlar onu 
biliyoruz. Zaten geçen seçimlerin öncesinde 
de bayağı bir belediyeyi kapatmışlardı.”
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F- Hangi sırat köprüsünden geçiyorsak bir gün hak 
hukuk demokrasi havariliği ertesi gün asarım kese-
rim…
İ- “Çözüm sürecinde olur bunlar” diyorlar da da-
yanacak hal kalmadı. Bir de hangi birine hangi bi-
rine… 
F- Geçenlerde Başbakan yerel seçimlerin 2014’te ya-
pılacağını açıkladı.
İ- Şimdi 3.dönemi biten bazı milletvekili ve bakan-
ları belediye başkanı yapacakları söyleniyor. 
F- Hadi ya kimleri?
İ- Duyduğuma göre Fatma Şahin’i Antep belediye 
başkanlığına, Binali Yıldırım’ı İzmir’e, Ali Babacan’ı 
Ankara’ya...
F- Yaa! Vallahi Melih Gökçek’in dışında kim olur-
sa olsun seviniriz buna herhalde... Bıktık ya, Melih 
Gökçek gitsin artık.
İ- Haaa bu dedikoduyu duyduğum zaman Alla-
hımmm Ankara için bir şans mı bu dedim?  Haber 
doğruysa acaba Ankaralıyı düşündüklerinden mi, 
başka pazarlıklardan mı çekiyorlar Gökçek’i deme-
den de edemedim.
F- Bu habere sevindim ben çok garip bir şekilde.
İ- Melih Gökçek’i de artık önce milletvekili sonra 
içişleri bakanı yaparlar.
F- Aman ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bizi hiç ilgilen-
dirmez. Ha ne bakanı? İçişleri? Yok canım o kadar 
da değil. Melih Gökçek bugüne kadar AKP’ye rağ-
men yerini korudu. Ben yaşlanıyorum yanlış duy-
dum söylediğin şeyi. Allah etmesin! Melih Gökçek 
emekli olsun!
İ- Haa haa “Ankaralı bahtı karalı” mı göreceğiz?!
F- Peki Fatma Şahin’in yerine kim gelir ki? Şu sıra-
larda başka kadın da görünmüyor ortalarda.
İ- Yine bir dedikoduya göre Zeynep Karahan 
Uslu’dan söz ediyorlarmış.
F- Fakat ilginç olur. Kabul eder mi ki Fatma Şahin? 

Talimat yukardan olunca mecbur kabul edecekler 
zaten, orayı geçiyoruz.
İ- Valla hiç kabul ret meselesi değil. Kendince “mil-
let karşısında sınanmışların millete sunumu”. 
F- Büyük şehir sayısını da artırıyorlar tabii bu arada.
İ- Belediye meselesi aslında o kadar önemli ki... 
Daha karşımıza ne çıkacak belli değil, ama durum 
çok parlak görünmüyor. Yangından mal bile bu ka-
dar hızlı kaçırılmıyor ayol. Kimseye sormadan yasa 
çıkarıyorlar. Muhalefetin sesi desen, kapalı salon 
konuşmalarının dışına çıksa aşk olsun. Birçok be-
lediye kapatıyorlar onu biliyoruz. Zaten geçen se-
çimlerin öncesinde de bayağı bir belediyeyi kapat-
mışlardı.
F- Epey, epey. Küçük beldeleri birleştirmişlerdi.
İ- Dur bakim 243 belediyeyi kapatmışlardı. Bunlar-
dan 190’ı AİHM’de Fitnat Hanımcım. 
F- Başvurmuşlar mı?
İ- Tabii… Kapatılan 190 belde belediye başkanı 
AİHM’e başvurdu ve başvuruları kabul edildi. Üste-
lik içlerinde AKP’li belediye başkanları da var.
F- Hadi ya… Politika böyle bir şey zaten.
İ- Şimdi 1000’in üzerinde belediye kapatılacakmış.
F- Gittikçe yerellerin yetkisini azaltıp Tayyip Erdo-
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ğan tek başına her şeyi idare etmeyi düşünüyor her-
halde. Değişik bir başkanlık sistemi yaratacaklar.
İ- Aaah hemşire ah, mesele kimin idare edeceğin-
den çok kimlerin dışarda kalacağı. Zaten bildiği tek 
ilişkilenme biçimi merkezden çevreye olan yönetici-
ler, küçük yerleşim alanlarındaki yerel örgütlenmeyi 
de kaldırınca vah oralarda yaşayanların haline. Hani 
kentli hakları, insan hakları diyorlar ya, yalan olacak 
yalan. “Sana belediye baksın” derlerdi ya, görmeye-
cek ki baksın…
F- Ay zaten şehrin azcık kıyısına düşünce bile be-
lediye hizmeti falan hak getire, şimdi daha da be-
ter olur?! Eyvaaah! Desene bizim mahalle zor görür 
bundan sonra da çöp konteynırını.
İ- Yerel seçimler geliyor, yine diyecekler ki, kadın-
lar hadi siyasete.
F- Her zamanki gibi.
İ- Biliyorsun siyaset akademisi kurdu AKP. Aman 
bilmem ne kadar kadın eğitimden geçti, o akade-
miden mezun oldu diye davul zurnayla ilan ettiler. 
Nerde o kadınlar şimdi, gördün mü sen?
F- Mutfağa yollandılar herhalde, siyasi yemekler pi-
şirsinler diye
İ- İllere bakıyorsun bir tane il başkanı, ilçe başka-
nı kadın yok.
F- Ama İfakat Hanımcım asıl mesele başörtüsü ko-
nusundaki samimiyetsizlikleri. Yerellerde başörtülü 
kadınları seçmeyi başarabilseler kadınların sayısı bu 
noktada artabilir. Onlarda da yine başı açık, tepe-
den inen hani geçen sefer CHP için konuşmuştuk 
ya, böyle kadınlar gelip oturuyorlar. Yerellerde onun 
önünü açmak zorundalar.
İ- Sence giriş olanağı tanısalar başörtülü kadınları 
getirir il, ilçe başkanı yaparlar mı?
F- Aşk olsun yani ne biçim sorular soruyorsun? Ta-
bii ki yapmazlar. 0nlara kalsa başı açık kadını da başı 
örtülü kadını da yapmazlar. 

İ- 2004 yerel seçimlerinden sonra AKP’den 2 kadın 
belediye başkanı vardı, 2009’da 4’e çıktı. Bu muy-
du yani, kadınların sayısını artıracağız vaadi? Üstelik 
AKP’de 3,5 milyon kadın üye var, diyorlar. Meclis’e 
bak, AKP’nin kadın milletvekili oranı %14. Ay bir-
den aklıma geldi, CHP’de de %14, işe bak!
F- Kadınları hiçbir şekilde istemiyorlar. Ama benim 
demek istediğim başörtülü kadınlar bu partide par-
tinin felsefesine daha yatkın kadınlar, canla başla 
inançla çalışan kadınlar. Onun için onlar mücade-
le verebilirler gelmek konusunda… AKP’de de çok 
emek verdiler, mücadele verdiler ama işte keşke ka-
dın bakış açısı, bilinci olsaydı. Tabii muhafazakar bir 
partide nereye kadar olacak ki. Kendi alanlarına sa-
hip çıkmaları anlamında diyorum.
İ- Ama anacığım bu muhafazakarlık meselesi dersek, 
AKP’nin halen ardında olan kadın gücünü de an-
layamayız. Partinin içinde partinin tabanında olup 
da o partiyi iktidara taşıyanlar ya da destekleyenler 
arasında çok cevval kadın var. Hatırlasana Tayyip 
Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu dönemi. E aynı 
şekilde iktidara gelmelerinde de bu kadınların ma-
halle mahalle, kapı kapı yaptığı çalışmaların çok bü-
yük etkisi yok mu? Peki sonra nereye gitti o kadın-
lar? Buharlaştılar mı? Tasfiye edildiler. O zaman Er-
bakan ailesini getirmişlerdi. 
F- Tıpkı evdeki roller gibi… Kadınlar öyle de, er-
kekler değil mi? Onların iktidar hırsı çok daha bü-
yük.
İ- Memlekette siyaset kadın gücünü çok kolay kul-
lanıyor. Çünkü siyasi partilerde kadınlar iktidar ile 
aralarında doğal bir mesafe olduğunu zımnen bir re-
alite olarak kabulleniyorlar. Kendilerini en başta eşit 
ortaklar olarak ortaya koyamadıkları için sonradan 
umduklarını dahi bulamıyorlar.
F- Ya o kürtaj çıkışı ve sonrası neydi? Tayyip Erdo-
ğan en büyük darbeyi AKP’li kadınlara vurdu. Bü-
yük bir hakaretti bence. Kendi kadın kolları kongre-
sinde, Fatma Şahin’in bile haberi olduğunu sanmı-
yorum, küt diye öyle bir açıklama yaptı kürtaj me-
selesiyle ilgili. Korkunç bir şeydi. O zaman kadınları 
ayağının altında adeta çiğnedi. Ben öyle düşündüm 
hep biliyor musun? Ama hiç gıkları çıkmadı. Ertesi 
gün adamın sözünü düzeltmeye çalıştılar.
İ- Aaay hep bir habersizlik hali… Ayrıca şu da var, 
kadınlar çalışıyor, parti kocalarını bir şey yapıyor. 
Üstüne o kocalar orada kalsın diye kadınlar susabi-
liyor.
F- Hatırlar mısın, zina tartışmasında aynı şeyi De-
niz Baykal yapmıştı. Kadın kollarından hiç biriyle 

“Tayyip Erdoğan en büyük darbeyi 
AKP’li kadınlara vurdu. Büyük bir 
hakaretti bence. Kendi kadın kolları 
kongresinde, Fatma Şahin’in bile 
haberi olduğunu sanmıyorum, küt 
diye öyle bir açıklama yaptı kürtaj 
meselesiyle ilgili. Korkunç bir şeydi. 
O zaman kadınları ayağının altında 
adeta çiğnedi.”
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konuşmadan küt diye geri adım atan bir açıklama 
yapmıştı. 
İ- AKP bu ayıbı hep yapıyor.
F- Hep yapıyor ama bu en büyük ayıptı. Fatma 
Şahin’i biliyoruz da başka kadın yok mu? Ne kadın-
ların ne erkeklerin sesi çıkıyor.
İ- Ay niye ayol orda 46 kadın milletvekili var. Var da 
işte yine geliyor, o kadar erkeğin içinde bu kadar ka-
dın ne yapar sorusuna. Ne yapar sence? 
F- Güldal Hanım vardı mesela kafası nispeten açık 
bir kadın. Bakanlığı döneminde de kadın örgütle-
riyle ilişki halindeydi. Haksızlık da etmek istemem 
ama şimdi kadın kolları başkanı. Kadın Kollarının 
biraz daha dinamik, biraz daha hareketli olması ge-
rekmiyor mu? Şu anda çok bürokratik bir başkanlık 
gibi algılıyorum. 
İ- Bu arada biraz önce Başbakanın kürtaj açıklama-
sını söyledin de aklıma geldi, kadınlarla ilgili bakan-
lığın adının değiştirilişi. 
F- Bakanın haberi yokken mi değişti yoksa?
İ- Aman ne bakanı ne milletvekilleri hiçbirinin “ha-
beri yoktu”. Bence müsteşarın haberi vardı.
F- Behzat Ç haklı o zaman. Sürekli müsteşarlarla uğ-
raşıyor dizide.

İ- Belki de milletvekillerini bırakıp başbakan ve 
müsteşarlarıyla uğraşmak lazım. Amanıııın “yalan 
rüzgarları” dizisi gibiydi ortalık o zaman; hangi mil-
letvekili, hangi bakana sorsan “yooo bakanlığın adı 
falan değişmiyor”, “asparagas haberler bunlar”, “Yok 
efendim yalan, nereden çıkarttınız?”, “Siz de amma 
abarttınız” demekten başka ses çıkmamıştı. Sonuç-
ta şak diye ismini değiştirip aile bakanlığı yaptılar. 
Partide kimin neyden, ne kadar haberi oluyor acaba? 
E n’olacak, iktidarın diyeti… Hareket alanını o alanı 
sana tanıyan çiziyor. Burada da ne yazık ki tek adam.
F- Çok fazla tek adama döndü. AKP 3 dönemdir 
iktidarda. Yaptığı yapacağı bu. Kadın bakan sayısı-
nı 3’e çıkaramadılar. Zaten kadınlar bence durum-
larını biliyorlar. Bakan olma hırsları yok hiçbirinin. 
Çünkü olmayacaklarını biliyorlar. Kabinede ancak 
bu kadar yer verdiler. Erkekler öyle değil, bakan ol-
mak istiyorlar bilmem ne…
İ- Ya hemşire bak bu 2002-2007 arası aslında “umut 
dönemi” gibiydi. Reformlar, yasal mekanizmalar, 
açılımlar… Hatırlasana Türk Ceza Kanunundaki 
değişiklikleri. Kadın örgütleriyle işbirliği, en azın-
dan kavga gürültüyle bile olsa oralara müdahil ola-
bilmek… Ayol olan oldu, 2007’den sonra direksi-
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yon kırıldı. Tabii hak ve özgürlüklerden de çark 
etme… 2011 iyiden iyiye bunlara noktanın koyul-
duğu dönem oldu. Ağzıyla kuş tutsa yaranamayaca-
ğı bir kesim, “hah asıl yüzünü gösterdi” dedi. Güneş 
geç doğsa “dış güçlerden” bilenler, “Eee Amerika’nın 
talimatları tabi” dedi. Cemaat kavgalarından, “çö-
züm süreci”nin sancılarına, yeniden yapılanmanın 
sonuçlarına kadar bir sürü yorum yapıldı, yapılıyor.  
Yani Fitnat Hanımcım, herkes 10 yılı tartışıyor, ko-
nuşuyor, açıklıyor, her ne oluyorsa oluyor, sonuçta 
şiddet sürüyor, insanlar ölüyor. 
F- Aslında biliyor musun Tayyip Erdoğan’ın işi-
ni kolaylaştıran da AB’nin ekonomik krize düşme-
si. AB’nin sönükleşmesi. Daha demokratik kesim-
de çok savunuluyordu. Zaten kendileri batıyor kelin 
ilacı olsa başına sürer hesabı. Bu sefer adam Ortado-
ğu liderliğine döndü yüzünü. Yani derdi Ortadoğu. 
Orda da çok tehlikeli bir şey yapıyor. Allah göster-
mesin bir savaş neyim olursa kötü bir şey yani.
İ- Savaş çıkarsa mı kaldı, ortalık kan gölü. Suriye 
kucağında kaldı. Ya İsrail?
F- Yani tehlikeli şeyler yapıyor. 
İ- Tabii ilk iktidar dönemlerinde şöyle şeyler de duy-
muştuk:  “Başbakan kadın kollarını kadınların par-

tiye katılması konusunda çok teşvik ediyor, destekli-
yor.” Bunu söyleyen üst düzey yönetiminden bir ka-
dın şöyle bir şey anlatmıştı. Genel kurullara falan 
taşra teşkilatlarından hep erkekler, il başkanları fa-
lan gelirken kadın kollarının konuya dikkatini çek-
mesiyle Başbakan talimat vermiş, mutlaka bir kadın 
bir erkek gelecek diye. Hakikaten bu talimat üzerine 
bir kadın bir erkek gelmeye başlamış. Fakat ekono-
mik olarak bütçe yok diye erkekler uçakla gelirken 
kadınları otobüsle gönderiyorlarmış. 
F- Haaa yürüselerdi bari.
İ- Bu kadınlar bunu gelip kadın kollarına şikayet et-
miş, Başbakan’a iletilmiş. Para yoksa kadınlar uçak-
la, erkekler otobüsle gelecek demiş o da. Ve fakat 
2007’den sonraki dönemde davalık olmuş bir kadın 
bakan, kendi örgütlerini yaratan bir iktidar partisi. 
Birdenbire bir şekilde kapıları kırarak da olsa giri-
lebilen komisyonlar, toplantılardan politik bağımsız 
kadın örgütlerini dışlama, giderek daha marjinalize 
etme… Aileden hiçbir zaman vazgeçilmemiş olsa da 
“kadın”ın üstünü tamamen çizmeler… Ay neredey-
se bütün şehirlerde harıl harıl aile ile ilgili proje ha-
zırlıkları, çalışmaları var; aileyi güçlendirme, koru-
ma, aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı… Başba-
kan burada daha ağzını açıyor taşra teşkilatında ha-
vada kapılıyor. Dolayısıyla burada ne denilirse orda 
anında daha ertesi gün olmadan hayata geçiyor öyle 
şeyler. 
F- Geriye düştüler ve kadınlar da aslında iktidarın 
rüzgarına kapıldılar. Hiçbir şey üretmediler. Yani 
başörtülü kadınlara haksızlıklar da sürmekte. Bir şey 
yok aile, aile, aile… Dediğin gibi acaba hepsi mutlu 
evlilikler mi yapıyorlar? Bir de 3 çocuk var.
İ- Fatma Şahin’in hakkını yememek lazım. Hem 
önemli adımlar attı hem çok uğraştı. Fakat parti içi 
dinamikler, müsteşarlar, sağlanamayan siyasi karar-
lılık … derken bakanın gücünün sınırlarını da gör-
mek lazım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
il teşkilatlarına alanın uzmanları değil, milli eğitim-
den kaydırılan personel alınıyor. Konuyla hiç alakası 
olmayan insanlar. Üstelik bunların bir kısmı il mü-
dürü olarak atanıyor. KEFEK başkanı da son dere-
ce iyi niyetli ve duyarlı bir kadın. Ama ne olacak ki, 
Başbakan kadınlar aleyhine bir laf ediyor, anında her 
şey kitleniyor.
F- Kadına yönelik şiddet konusunda Başbakan da 
kadının dövülmesinden çok hoşlanmıyor, şiddete 
uğramasından. Zayıf ve şey gördüğü için de biraz 
kadına yönelik şiddet konusunda elleri daha rahat 
sanki. Ama iş sığınak açmaya gelince tık yok!

“Aile ve sosyal politikalar 
bakanlığının il teşkilatlarına 
alanın uzmanları değil, milli 
eğitimden kaydırılan personel 
alınıyor. Konuyla hiç alakası 
olmayan insanlar. Üstelik 
bunların bir kısmı il müdürü 
olarak atanıyor.”



12  feminist tartışmalar

İ- Şiddet kendi başına bir şey değil ki anacığım.
F- Kadın yapısı da buna sığınıyor. Kolay, Başbakan’ın 
sesini çıkarmadığı bir alan, höt demiyor. Onu deme-
ye çalışıyorum kadına yönelik şiddet konusunda bir 
artış da var. Kelepçe takmaktan bilmem neye kadar 
bir dizi “modern” önlemler getirilmeye çalışılıyor 
ama evinden çıkıp sığınağa gitmesinden yana değil-
ler. Tabii o zaman 3 çocuğu kim yapacak? 
İ- Bütün dert aileye bir şey olmasın, kadına ne olur-
sa olsun. Sığınağa gitmek demek aileyi terk etmek 
demek, olacak iş değil! Ha bu arada 3 çocuk yapsan 
kreş de yok! Çalışmakmış, siyasete girmekmiş, unut! 
Zaten “tek partili Meclis” dönemi gibi… Yapılan 
hiçbir hak ihlaline kimsenin sesi çıkmıyor. Muhalif-
lerin işte... O muhalifler de hakikaten hak ve özgür-
lük mücadelesi veren muhalifler.
F- Diktatörlüğe götürüyor. Güçlü bir kadın yapısı 
olsaydı partinin. Yani güçlüden neyi kastediyorum? 
Kendi kararlarını alabilen, ayakta durabilen, söz söy-
leyebilen başbakanın üslubunu falan ikna edebilir-
lerdi. Bir şeyler değiştirilebilirdi. Kadınlar etkin olur 
o tür şeylerde. Ama hiç o kadınların da umuru değil 
gibi geliyor bana.
İ- Problem temel olarak siyaset yapma biçimi. Bu 
kadar güç ve şiddet gösterisi, tebaa ilişkisi, tek adam-
lık, antidemokratik siyasi parti yapısı, hak ve özgür-
lükler söylemenin bu kadar gerilemesi… Hidayet’in 
Taraf ’taki röportajında Hidayet şeyi söylüyor bir ka-
palı grupta Uludere konusunda konuşmuyor bazı 
kadınlar, niye konuşmaya zorluyorsunuz kocaları iş-
ten mi çıkarılsın istiyorsunuz. Yok artık! Güce sür-
tünmek, iktidardan pay alma çabası, bu payın ne ka-
dar olduğunun bir önemi yok. İnsanları bu kadar 
susturabiliyorsa... 
F- Susturuyorlar ve din de çok iyi kullanılıyor. Ben 
eskiden buna hep itiraz ediyordum. Bu adamların 
şeriat gibi bir dertleri yok hala da öyle düşünüyo-
rum. Fakat dini argümanlar insanların ruhuna en-
jekte edildi. Dini dizi filmler de başladı artık. İnsan-
ların iç mutluluğu da dinle huzura ermek, bütün so-
runları dinle yatıştırmak Allaha inanmak, görevleri-
ni yapmak, hacca gitmek, orucunu tutmak gibi şey-
leri de çok yaygın bir şekilde topluma enjekte etti-
ler. Zaten toplum da müsait, ya da müsait olduğu-
nu varsayıyorlar. 
İ- Göz var izan var ayol, yoksulluğun dibine vurmuş 
dindarların, iktidarın bütün dünyalıklarından yarar-
lananların din söyleminin peşinden gitmesi nereye 
kadar?! Her neyse bence sadece din üzerinden değil, 
çok farklı yerlerden siyaset yaptılar. Daha önce ne ol-

dukları ya da olmadıkları değil artık şu anda neler ol-
duğuna bakıyorum ve korkuyorum. Adil yargılanma 
yok. Her şey nasıl birbirini tamamlıyor, bir yanda ka-
munun yerel teşkilatlarında aile odaklı kadın aleyh-
tarı kadrolaşma, yargıda kadına şiddet ve tecavüz va-
kalarında beraat kararları, 13-14 yaşındaki çocukla-
ra tecavüzde “rıza” açıklamaları, beraat ettirilen te-
cavüzcüleri alkışlarla karşılayanlar… Bir de art arda 
hazırlanıp çıkarılan paketler var. Bir takım mekaniz-
malar kuruluyor. Hakikaten hangi birine bakacağını, 
izleyeceğini bilemiyorsun. Ne şeffaflık, ne katılım… 
F- farklı yerlerden siyaset yaptılar ama şimdi hal-
kın nabzını böyle tutuyorlar. Dünyanın neresinde 
bu kadar zamma itiraz etmeyen bir halk vardır? Ek-
meğe zam yapıyor, vergiye zam yapıyorlar çıt yok. 
Herkes şükrediyor. Bir şükür havası, dua havası yok-
sul semtlere yerel yönetimler kanalıyla acayip bir yi-
yecek yardımı falan yapıyorlar biliyor musun onlar 
çok yatıştırıyor sanki insanları. İnsanların asi yönle-
ri, eleştirel yönleri çok törpülendi. Öyle hissediyo-
rum ben. 3 dönemlik iktidarlarının en büyük zarar-
ları bu sanki. Morfin gibi hani Marx der ya din mor-
findir. Öyle bir morfinlenme hali var halkta. Şurada 
bir terörist var desen şiddet kendi içinde, yoksulluğa 
karşı çıt yok. Herkes sessiz
İ- Dine ihtiyaç mı var ayol, itiraz eden ya gaz yiyor, 
ya hapsi boyluyor. Kendine çok fazla dokunmadıkça 
ses çıkarmıyor insanlar. 
F- Bunlar yanlış işte. Yanlışı söylüyorum. 
İ- Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki AKP’nin eşitlik 
gibi bir derdi olmadı hiçbir zaman. Hele kadın er-
kek eşitliği gibi bir derdi hiç olmadı.
F- Zaten eşit olmadığını düşünüyor. Kadınlar daha 
“zayıf varlıklar”.
İ- Kurduğu bakanlığının adını aile koyarak, kadın 
erkek eşitliğini fırsat eşitliği biçiminde oluştura-
rak…
F- Kadına yönelik şiddeti sadece fiziksel şiddet ola-
rak alarak.
İ- Kadın sorununu sadece böylesi bir şiddete indir-
geyerek bu noktaya geldi. Yapılacaklarda kadın ör-
gütleri bir yanından, AKP öteki yanından çekiştire-
rek nerede ne kadar ne sağlanabilirse o sağlandı. 
F- Kötü bir noktadalar fakat iktidarını zayıflatacak 
alternatif bir politika da görünmüyor yani AKP’yi 
zayıflatacak onun yerine çıkacak sol bir rüzgar da 
görünmüyor.
İ- Zaten bu pervasızlık biraz da ondan değil mi? Ar-
tık hakkımızda hayırlısı…
F- Hakkımızda hayırlısı olsun…



Hayatın Dönüşümü (1): 
MUTFAK
Hayatın Dönüşümü “dizisi”, neoliberal dö-
nemde gündelik hayatımızda neler olup bit-
tiğine yakından bakma ihtiyacına cevap ve-
rebilir diye umuyoruz. Hikâyelerin can alıcı 
noktalarının temel motifte değil ayrıntılar-
da olduğuna inanarak. O ayrıntıları önemse-
meden yapılacak olan politikanın pek de po-
litik bir etki yaratmayacağını bilerek.

Mutfak, genel olarak da beslenme, haya-
tın dönüşümünü izlemek için temel bir gi-
riş noktası. Bir yandan tarım politikalarıy-
la ilgili, bir yandan beslenme söylemleriyle. 
Aynı zamanda “geleneğin icad edildiği” bir 
alan mutfak. Elbette cinsiyet rejiminin en 
önemli savaş alanlarından biri. Dosyamızda, 
mutfağın kadınlar için ne anlamlara geldiği-
ne ilişkin yazılar bulacaksınız. Bir hapisha-
ne mi yoksa güçlenme mekânı mı olduğuna 
ilişkin o eski bildik tartışmaya ek olarak, bir 
farklılık mekânı olarak mutfak üzerine dü-
şünmemize kapı aralayacak yazılar da. “Or-
ganik beslenme” söylemini kurcalayan, ona 
isyan edenlerin yanında, bu söylemle arasına 
mesafe koyan vegan feminizme ilişkin tar-
tışmalara yer verdik. Ve beslenme ile cinsiyet 
arasındaki ilişkinin içinde yaşadığımız çağa 
özgü görünümlerinden birine, bulumia’ya. 
“Bedenimiz bizim” demiştik, “buyur o za-
man, bedenine iyi bak” dediler bize. Ondan 
sonra gelsin sağlıklı beslenme, gitsin fitness. 
Kimisi de bedenine o kadar iyi bakmadı, bü-
tün o sağlık, güzellik, mutluluk hikâyesini 
yutamadı. Bulumia üzerine iki yazımız var 
dosyada. Beden, bir iktidar alanıysa, direni-
şin de alanıdır. Peki bulumia’yı bir direniş 
biçimi olarak görebilir miyiz? Neoliberalizm 
denilen o kocaman şey, yediklerini kusan bir 
kadınla ilişkilendirilemez mi? Bizce yabana 
atılır bir tartışma değil bu. Politikanın ala-
nıyla, sınırlarıyla ilgili bir tartışma.

Buyrun mutfağa… 
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Kırk yıl önce, bu kuru ve sade evliliğin içinde orta 
Anadolu’nun bozkırları misali kuruyup gideme-
yecek bir güzelliğe sahip olduğuna kanaat getiren 
anne, o güzelliğin varisi torun ve güzelliğin mima-
rı anneanne, güneyin büyük kentlerinden birine göç 
etmeye karar verdiler. Üç nesil kadın bir başlarına, 
her birinin yaşamını acılarla bezeyecek olan bu koca 
kentin kâğıttan umuduna sarıldılar. Kısa zamanda 
bir iş bulur çalışırlar, büyük kent onlara, onlar da 
büyük kente alışır sandılar. Çok kısa bir zaman son-
ra o küçük bozkır kasabasına sığmayan güzelliğin, 
bu koca kente hiç sığmayacağını anladılar. Sekreter-
lik için başvurdukları tüm yazıhanelerde aynı gün 
işe alındılar, ertesi gün işe patronun yatak odasından 
başlamaları koşulu ile... O uçsuz bucaksız toprakla-
ra yem olmamak için kaçtıkları bu sokaklar, bu kent, 
bir nefeste yutmaya hazırdı onları. Bir süre sonra gü-
zeller güzeli anne zengin bir işadamının koruması al-
tına girmeyi bir kurtuluş olarak gördü. Önce met-
resi sonra da karısı olmayı düşlediği bu adama tes-
lim oldu. Başlangıçta annesi ve kızını da kabul et-
miş görünen bu adama kısa zamanda aşık da oldu 
çocuk gönlüyle. Bir kaç ay sonra adamın evli oldu-
ğunu öğrendiğinde artık çok geçti. Evler tutulmuş, 
dayanmış, döşenmişti. Ama genç anne ağladı sızla-
dı, köye döneceğini söyledi. Güzeller güzeli metresi 
kaybetmeyi göze alamayan adam, 5 çocuğuna bak-
ması koşulu ile karısından boşamaya razı oldu. Pi-
jamaları, takım elbiseleri ve 5 çocuğu ile taşınıveril-
di imam nikahı kıyılmış (tüm ömrü boyunca resmi 
nikah vaadiyle oyalanacak olan) taze güzelin evine. 
Artık anneanne ve 3 yaşındaki küçük kıza evde hem 
yer hem de gerek kalmamıştı. Oysa güzelliğin mima-
rı olarak evin başköşesine yerleştirilerek ödüllendiri-
leceğini, eller üstünde taşınacağını düşlemişti anne-
anne. Müreffeh, saygın yaşam hayalleri ile göç ettiği 
kent, varoşlarda tek göz bir gecekonduyu reva gör-
müştü anneanne ve toruna. Bir kurumda hademe-
lik işi buldu ve 3 yaşındaki torununun üstüne kapıyı 
kilitleyip işe gitti her sabah gün ağardığında. Torun, 
akşam karanlığına kadar kilitli kaldığı tek göz odada 
yere serili eskimiş kilimin iplerinden hayali bebekle-
rine elbiseler dikti sessizce, bir başına. Anneanne, yı-
kılan hayallerinin ve iş yükünün altında iyiden iyi-
ye ezilince, 5 yaşına gelen torununu büyük kente ya-
kın bir köyde yaşayan babasının akrabalarının yanı-
na götürmeye karar verdi. Korkuyla eteğine yapışmış 
torununa “daha güzel bir eve taşınınca gelip alacam 
seni birkaç gün sonra” diyerek çoktan kül olmuş ka-
ğıttan düşler kentine döndü. 

Yedi yıldır annesini görmemişti. Annesinin evine 
üvey evlat olarak yeniden kabul edildiğinde 11 ya-
şındaydı… Üç yaşındayken anneannesi ile bu evden 
gönderilmişti… Güzeller güzeli annesi, başına bir iş 
gelmesin diye orta Anadolu’nun bozkır kentlerinden 
birinde suskun, dingin, sade bir adamla erkenden ev-
lendirilmiş, 14’ünde çocuk gelin, 15’inde çocuk an-
nesi olmuştu. Annesinin evlendiği adamın dingin-
liği, karıncayı incitmeyen naifliği ve sadeliği, ufuk-
suzluğa uzayıp giden sarı, kuru, çorak bozkırın ür-
kütücü sessizliğini, renksizliğini bir o kadar da iddi-
asızlığını taşıyordu. Kırk yıl görmediği bu babanın 
ölüm döşeğine düştüğü haberi aynı toprakların iddi-
asız anıt bilgesi Neşet Ertaş’ın ölüm haberi ile birlik-
te gelmişti… Bir hastanenin yoğun bakım servisin-
deki camının arkasından konuşma yetisini yitirdiği 
için gözleri ile af dileyen bu kaybedilmiş, kaybetmiş 
ve kaybolmakta olan babaya bakarken hor görülmüş 
bu iddiasızlığının ne denli barışçıl, huzurlu ve kıy-
metli bir mütevazılık taşıdığını ancak 40 yıl sonra 
anlayacaktı. 

MUTFAĞA 
SAKLI

Gülşah Seydaoğlu

“Ve kimseler bilmez ki 
mutfaklarına saklanan bu 
kadınlar, “kadınlığıma ve 
kimliğime tecavüz etmeyin” 
diye yalvardılar, iktidarla 
kirlenen, taşlaşan babalara. 
Kalplere giden yolun mideden 
geçtiğine inanılan bu ülkede 
yemek pişirip durdular. 
Kalpleri yumuşatmak için…”
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Köyde halalarının yanına sığındırılan kız çocuğu, 
küçük bedeni ile koyun gütmeye, ocak yakmaya, su 
taşımaya, yerleri süpürmeye başladı. Ama ne yapar-
sa yapsın, erkek kardeşlerini terk edip başka erkeğe 
giden annesinin günahını onun küçük boynuna yı-
kan halalarının dinmek bilmez öfkelerine, dayakları-
na karşı koyamadı. Ne yapsa bir kez bile başını okşa-
madılar, saçlarını taramadılar. Ağlamadı, utanmadı, 
kuyruğunu dik tuttu hep. Madem ki bir yabancıdan 
farkı yoktu, sevgi dilenmenin, gardı düşürmenin de 
bir alemi yoktu. Kendine güvenliydi. Hakkını koru-
yor, hepsine kafa tutuyordu. Bir başınaydı ama ba-
şının çaresine bakabiliyordu. Onu oyunlarına alma-
yan köyün çocukları, evlerine almayan büyükleri ile 
kapışıyordu vahşi kaplanlar misali. Annesinin ya da 
anneannesinin birkaç güne kadar gelip onu buradan 
kurtaracağını düşleyerek ayakta durdu dimdik. 

Anneanne ancak 6 yıl sonra geldi onu almaya. An-
nesinin evine geldiğinde 11 yaşında güçlü, becerikli, 
kocamış bir kız çocuğuydu artık. İlk gün baba dedi-
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ği üvey baba, ona kıyafetler aldı, kucağına alıp saç-
larını okşadı. Ebediyen bir arada yaşayacakları gibi 
bir his oluşuverdi küçük yüreğinde çarçabuk. Bir sı-
cak dokunuşa, sarılışa kalbini açtı, gardını indiriver-
di. Başı okşanan kedi misali tırnaklarını içine çeki-
verdi. Şefkat onu uysallaştırmış, evcilleştirmiş, dişle-
rini sökmüştü. 

Ne olduysa ondan sonra oldu… Başlangıçta okşama-
lar, tatlı sözler ve hediyeler ile içeri alınan kız çocu-
ğu, aylar içinde önce annesi tarafından hırpalanmaya, 
dövülmeye başlandı. Ardından gece yarıları üvey ba-
banın attığı tokatların, tekmelerin sesi duyuldu evin 
arka odalarında. Defalarca gece yarıları kapıya konul-
du. Kapı eşiğinde uyudu sabahlara kadar. Kapı açıl-
dığında sessizce evin içine sızıp mutfağın bir köşesine 
sığındı. Geceleri babadan, gündüzleri anneden yediği 
dayağın gerçek nedenini bilemedi uzun süre. 

Annesinin doğurduğu iki yeni kardeşe ve evdeki di-
ğer 5 kardeşe bakması için okuldan alındı. Köydeki 
yaşama dönmemek, bu evin bir parçası olarak kabul 
edilmek için canla başla çalıştı. Ama yetmedi. Anne 
ve babasının yanı sıra evdeki erkek kardeşler de onu 
hırpalamaya, aşağılamaya, sofradan kovmaya başla-
dılar. O sıralarda başladı gece yemekleri alışkanlığı. 
Gece yarılarına kadar yemek yapar oldu mutfakta. 
Nerdeyse bütün geceyi mutfakta geçiriyor, sabaha 
doğru da mutfaktaki divana kıvrılıp yatıyordu. Her 
geçen gün daha lezzetli, daha maharetli yemekler ya-
par oldu. Mantılar açtı, içli köfteler doldurdu gece-



nin bir yarılarında. Evdeki kızları, çocukları uyandı-
rıp onlara sofralar hazırladı. Uyumasınlar, mutfak-
tan el ayak çekilmesin diye yemeğin ardından pasta, 
pastanın ardından şerbet, onun ardından çay pişirdi, 
geceyi sabaha yakın kılmak için. Giderek yaptığı ye-
meklerin lezzeti biricik olmuştu. Yemekleri vazgeçil-
mez olursa kendisi de vazgeçilmez olur diye düşün-
dü. Ama ne yemeklerden ne de hoyratlıktan vazge-
çildi. Geceleri el ayak çekilince, annesi, kız kardeşle-
ri uykuya dalınca hıçkırıklarını, yükselen çığlıklarını 
yan komşuları Maria teyzeden başka duyan olmadı.

O günlerde memlekette askeri darbenin ardından 
kimsenin konuşmadığı terör, Avrupa ülkelerin-
de büyükelçilere yapılan suikastlarla tekrar günde-
me gelmeye başladı. Bir Ermeni örgütü, ardı ardına 
Türk elçilerini öldürmeye başlamıştı. Paris’te Orly 
havaalanının bombalanmasıyla birlikte ülkede ba-
sın, medya, siyasetçiler, devlet büyükleri, Ermenile-
rin hainliğinden, bu ülkede yaşamasına göz yumu-
lan Ermenilerin bunu hak etmediğinden bahsetme-
ye başladı, yüksek sesle. 

Yüzünde taşıdığı ürkek gülümseme ile arada sırada 
çay içmeye, mantı açmaya ve onu evden kurtarma-
ya gelen yan komşuları Maria teyze, artık ziyaretle-
rine gelmez olmuştu. Avrupa’da olaylar arttıkça Ma-
ria teyze evden hiç çıkmaz oldu. Ağrıdan kıvranırken 
diş hekimine bile gitmedi. Bütün gün mutfakta Tokat 
mantıları açtı, annesinden gördüğü usulle. Tepsi tepsi 
yemekler yapıp konu komşuya dağıttı. Çocuklarının 

okul arkadaşlarını yemeğe çağırdı, sofralar kurdu on-
lara… Paskalya çörekleri, topik, anasabur pişirdi gün-
lerce. O da kız çocuğu gibi mutfaktan çıkmaz oldu. 
Kız çocuğunu yardıma çağırdı zaman zaman. İki ka-
dın yemek tariflerini paylaştılar saatlerce. Diğer ka-
dınlara tarif verirken sakladıkları o ince sırları paylaş-
tılar birbirleri ile. Mutfağa sakladıkları sırlarını ise hiç 
konuşamadılar ömürleri boyunca. Kız çocuğu, önce 
üvey babasının, sonra evde büyüyen erkek çocukların 
geceleri sıraya bindirdiği tacizi anlatamadı. Tacizler-
den kaçabilmenin tek yolunun en kalabalık yer olan 
mutfağa saklanıp sabaha kadar yemek yapmak oldu-
ğunu söyleyemedi. Bu sırrı sadece bu acıyı geçmiş-
te yaşayanların (annesi) bilebileceğini, ama onların 
da evde kalabilmek için kabahati işleyene değil ma-
ruz kalana fatura ederek bu acı ile başa çıkabildiğini, 
o nedenle annesinden yediği dayakların aslında gizli 
bir tanıklığın inkârı ve öfkesi olduğunu konuşamadı. 

Asaletin ve acının ürkek gülümsemesini taşıyan Er-
meni kadın da uzaklarda bir yerlerdeki terörden 
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tüm Ermenileri sorumlu tutan, geçmiş acıları ya-
şayanların inkârından güç alan bir dille tacizde bu-
lunan devletten-toplumdan korktuğu için mutfa-
ğa saklandığını anlatamadı. İkisi de yaşadıklarının 
“ortak” adını koyamadılar. Biri aile babasının, di-
ğeri devlet babanın ensest kurbanları idi. Her ikisi 
de kendi öz evlatlarını taciz ediyordu. Her defasın-
da bir daha olmayacak yeminleri ederek ve her de-
fasında sessiz suç ortaklarından destek alarak. Eve 
gelen misafirlere “o da benim evladım sayılır” di-
yen aile babası, ülkeye gelen yabancılara “onlar da 
bu vatanın evlatları sayılır” diyen devlet baba, ih-
san eylenen lütfun takdiri ile gururlandılar ortalık 
yerde. Ve sessiz tanıklar uykuya her daldığında, tv 
dizileri ile kendilerinden geçtiğinde babalar, kuytu-
larda “evlatlarını” köşeye sıkıştırmaya, mıncıklama-
ya, mahrem yerlerini avuçlamaya devam ettiler. Ko-
nuşurlarsa başlarına bir dolu kaza bela geleceğini, 
kendilerini bir başlarına sokakta-başka bir ülkede 
bulacaklarını hatırlattılar her seferinde. Sustular… 
Dünya sustu…

Bir başınayken hayat belalı ve zordu. Sokaklar sal-
dırgan itlerle doluydu. Ama onların kendilerine gü-
veni vardı. Tırnaklarını yaşama geçirebiliyorlardı. 
Devlet babanın, aile babasının sevgisinin onları sa-
rıp sarmalayacağına, koruyup kolaylayacağına dair 
inançları koruma duvarlarını yıkmış, savunmasız bı-
rakmıştı. Direnci insan sevgisi ile kırılmış sokak ke-
dileriydi bu kadınlar. Kedilerin saldırgan sokak kö-
peklerine karşı direncini kıran tek şey, insan sevgisi 

imiş. Bir kez başı okşanan ve şefkat gören sokak ke-
disi kendini koruma altında zannedip sivri tırnak-
larını içeri çekermiş ömür boyu. Bu zorla eve alın-
mış sokak kedileri, ne zaman ki küçük bir dokunuş-
la saçlarını okşayan elin ilelebet onları koruyacağını 
sanıp gardlarını düşürdüler, koruyan kollayan “ba-
baların” şefkatlerine sığınıp pençelerini içeri çekti-
ler, derin yaralarla yaralanır oldular. Teslim oldukla-
rı şefkat, en büyük zaafları, tacizcileri, katilleri oldu. 
Üstelik hiç de akıllanmadılar… Her yara aldıkla-
rında kanayan yaralarını kendi dilleri ile yalayarak 
iyileştirdiler. Bir daha asla olmayacak diye söz ve-
ren “babalara” inanıp barikatlarını gönüllü yıktılar. 
Gırtlaklarına yapışan azgın dişlerle yara bere içinde 
yaşadılar. Bir görünüp bir kaybolan bu sevgiyi keş-
ke hiç tatmasaydım diye gecelerde sessizce ağladı-
lar. Sevgisizken aldanmazlardı. Ama şimdi hem al-
datılmış hem de korumasız, çırılçıplak kalmışlardı. 
Nefretten korkarlarken şefkatle zehirlenmiş, aldatıl-
mayla vurulmuşlardı. Sökülmüş tırnakları ile yeni-
den vahşi köpeklerin yaşadığı sokaklara dönemezler-
di artık. Bu nedenledir ki kimsenin çözemediği “iş-
kencecisine aşık kurban” denkleminde tacizcilerini, 
tecavüzcülerini, katillerini sevmeye devam etmekten 
başka yol bulamadılar. Ya kendini koruyabilen, vahşi 
köpeklerle başa çıkabilen ama hiç sevgiyi tanımamış 
sokak kedisi olacaklardı ya da sevgiyi tatmış, gardı 
düşürülmüş ev kedisi.

Aile ve devlet babanın her sevgide biraz eksilmiş, tır-
nakları çekilmiş üvey evlatlarının acıyla yoğurduğu 
ekmekle doyurulmuş evlatlarız biz. Dünyanın ünlü 
aşçılarının yaptığı yemeklerde bile annemizin yeme-
ğinin tadını bulamayız. Hiçbir annenin yemeği ken-
di annemizin yemeği gibi olamaz. Her anne yemeği 
biriciktir. Her acı gibi… Her aşk gibi... Mutlu sonla 
biten aşkları konuşmaz kimse. Mutlu aşkın efsane-
si olmaz. Acılar, özlemler, zulümler doğurdukça ef-
saneleşen aşklar misali zulümlerle tatlandırılmış ye-
mekler yapan kadınlar bir başka efsaneleşir mutfak 
becerileri ile. 

Bu efsaneleri dinlediğimden bu yana, sıra dışı lez-
zetler yaratan kadınların gözlerinde mutfağına sak-
ladığı zulümleri ararım gizlice. Yemeklerine övgüler 
yağdırırken mutfak maharetlerine değil, direnişleri-
ne şapka çıkarırım. Yemeklerinin içine gizledikleri 
acıları akıtırım mideme. Bir ağrı saplanır, içim bu-
rulur… Ben uykuya daldığım için bu yemeklerin bu 
denli lezzetli olduğunu bilirim. 

“Bu efsaneleri dinlediğimden bu 
yana, sıra dışı lezzetler yaratan 
kadınların gözlerinde mutfağına 
sakladığı zulümleri ararım gizlice. 
Yemeklerine övgüler yağdırırken 
mutfak maharetlerine değil, 
direnişlerine şapka çıkarırım. 
Yemeklerinin içine gizledikleri 
acıları akıtırım mideme. Bir 
ağrı saplanır, içim burulur… 
Ben uykuya daldığım için bu 
yemeklerin bu denli lezzetli 
olduğunu bilirim.”
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Akrabaları Avrupa ülkelerine doğru yola çıktığı gün-
de “dolmaya koymak için evde maydanoz yok, ne 
yapacağız şimdi” diye herkesin şaşkın bakışları altın-
da katılırcasına ağlayan Süryani Samira teyzenin as-
lında neye ağladığını da bilirim.  

Ve ben yine,  
-Çerkez Ethem’in ayaklandığı günlerde köydeki dü-
ğünlere tabak tabak Çerkez tavuğu, hirmisa, puf bö-
reği yollayan Albina kadının, 
-Mübadele günlerinde yoğurtlu Mostar köftesi, do-
matesli muhacir böreği ile mahalleyi besleyen Boş-
nak göçmeni Şengül ablanın,
-6-7 Eylül olaylarının patlak verdiği günlerde büyük 
adadaki evine kapanıp yüzlerce kavanoz reçel pişirip 
İstanbul’a yollayan Yahudi Alis teyzenin,  
-Antakya’da Müslüman Hıristiyan çatışmalarının 
alevlendiği günlerde mutfakta tek bir boş yer kalma-
yana kadar ceviz reçeli, dut aşı, zerde, mileytut pişi-
rip konu komşuya dağıtan Ketra teyzenin,
-Kıbrıs çıkarmasının yaşandığı günlerde fasulaki, sa-
kızlı yahni, domatesli Girit kabağı mezeleri ile do-
nattığı sofrasını ada sakinlerine açan Rum Olyarcan 
ablanın,  
-Süryanilerin ülkeyi terk ettiği günlerde tüm ilçeye 
helhel, ıkbeybet, alluceye, pisik köftesi, maklube pi-
şirip gönderen Behice ablanın, 
-Maraş katliamlarının olduğu günlerde dev kazan-
larda koca bir mahalleyi doyuracak kadar çok hırisi 
pişiren alevi Hadra kadınının,
-Çadırlarının sökülüp yerleşik düzene zorlandığı 
yaylalara gelen devlet erbabına sini sini Özbek pi-
lavı, paçik, toygar çorbası pişiren Yörük Aybike ne-
nenin,    
-Faili meçhullerin kol gezdiği günlerde sumaklı so-
ğan dolmalarını, kaburga dolmalarını komşularına 
dağıtan Kürt Berivan nenenin,  
-Başörtüsü yasağı nedeniyle kızların üniversitelere 
alınmadığı günlerde yaptığı Osmanlı şerbeti, gül-
laç ve aşureleri lüks apartmanlarında yaşayan kadın 
günlerinde dağıtan türbanlı Sümeyye kızın,  
-İslami referans taşıyan bir partinin yüzde elli oyla 
iktidara geldiği günlerde elmalı, havuçlu, cevizli, 
mangolu, ahududulu kekler kabartan “kekim kabar-
dıkça benim de egom kabarır” diye övünen cumhu-
riyet kadını Müjgan hanımın, 
-Suriye’de iç savaşın başladığı günlerde tabule, arap 
tava, başkavurma, felafel, öcce, kubbe siniyye ile sof-
raları donatan Arapçadan başka dil bilmeyen Had-
ra kadının

neden mutfaklarına saklandığını bilirim… Ve kim-
seler bilmez ki mutfaklarına saklanan bu kadın-
lar, “kadınlığıma ve kimliğime tecavüz etmeyin” 
diye yalvardılar, iktidarla kirlenen, taşlaşan babala-
ra. Kalplere giden yolun mideden geçtiğine inanılan 
bu ülkede yemek pişirip durdular. Kalpleri yumu-
şatmak için… Sokaktan içeri alındıkları bu evde, bu 
ülkede kalabilmek için. Yok edilmek istenen kimlik-
lerinin aslında tadına doyulmaz lezzetler olduğunu 
anlatmak için. Kimlikler yok olursa sofralarda ölü-
mü kutsayan ölü helvası, yedi yemeği, kırk yemeği, 
52 yemeği ve kazma kürek tıkırtısından oluşan “ölü 
aş”larından başka aş kalmayacağını göstermek için... 

Ölümü değil yaşamı kutsadılar. Kadınlıklarının ve 
kimliklerinin özgün adının yer almasına izin verilen 
tek yer olan yemeklerini var ederek hayatta kalabil-
meyi başardılar. Her birinin kendi kokusunu, ken-
di tadını koruduğu rengârenk baharat çarşılarında, 
bir çerçi direnişi sürdürdüler, bir ipek yolu döşedi-
ler… Mutfaklarımıza saklı “gülen ayva, ağlayan nar” 
oldular… 

Memlekette engelli sayısı artıyor diyenlere “hayır 
artmıyor, sadece sokağa çıkıyorlar, bu dünyayı on-
ların yaşayamayacağı kadar yüksek kaldırımlarla do-
nattığınızı görmeyen gözlerinize göstermek için” di-
yorlar. Memlekette taciz, tecavüz, ensest sayısı ar-
tıyor diyenlere “tıpkı engellilerin daha çok dışarıya 
çıkması gibi ruhları engellenmiş, istismara uğramış 
kadınlar mutfaklarından çıkmaya başladılar, mut-
faklarına sakladıkları utancın gerçek sahiplerini gör-
meyen gözlere göstermek için” deyin…  

Ve mutfağından çıkmayan bir kadın görürseniz, 
“acaba hangi acıları sakladı mutfağına?” diye sorun. 
Ve yine “ben, ne zaman uykuya daldım, arkamı dö-
nüp neden sustum?” diye sorun. Bu ülkenin-ailenin 
üzerindeki yaşanan bütün bu kaza belanın gitmesi 
için, kusurunuzun-günahınızın affedilmesi için ateş 
görmemiş, kırk çeşit yiyeceği biraya getiren “Zekeri-
ya Sofrası” ve “Halil İbrahim Sofrası” adayın. Adağı-
nız yerine gelirse, evlerinize komşularınızı çağırın. 
Adak adadığınız mumla diğer kadınların da, adakla-
rı yerine gelsin diye bu mumdan mumlarını yakın. 
Herkes elindeki mumu söndürdükten sonra kendi 
mumunu saklasın. Sofranın etrafında yedi kez dö-
nerek yeni dilekler tutun; “günahımızı, kusurumu-
zu bağışlatmak için Kefaret Adaklarında kurban kes-
meyi nasip etme bir daha”.
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Mutfak birçok şeyi çağrıştırıyor bana; açıkçası uzak 
diyarlara göçtükten sonra daha fazla düşünür oldum 
mutfak üzerine. Sadece karnımı doyurmadığım, ba-
zen vakit geçirmekten zevk aldığım, derin düşünce-
lere daldığım, kafa dağıttığım bir mekân. Farklı ülke 
mutfaklarına dalmak, farklı tatlar keşfetmek keyifli 
gelse de bazen, kadınların hapsolduğu / hapsedildi-
ği bu ‘özel alan’ kurgusunu meşrulaştırmaya kesin-
likle yetmiyor. Kadının ‘aile’yi beslemekle görevlen-
dirildiği bir iş bölümünü kabul etmek nasıl müm-
kün olabilir ki?

Mutfak deyince çocukluğumu, annemi düşünme-
den edemiyorum. İşten koştura koştura gelip üs-
tünü başını değiştirdikten sonra ilk görevi mutfa-
ğa girmek olan annemi... Mutfak, bazılarının en de-
ğerli kaleleri olarak tabir ettikleri ‘ev’in sadece bir 
odası. Ama bu oda farklı, sadece anneme ait, başka 
kimsenin yer alması mümkün değil sanki. Burada 

MUTFAK: 
ANNEMİN ODASI

Asuman Özgür Keysan
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“Aslında çocukluğum boyunca 
gördüğüm ve sonrasında zihnimi 
meşgul eden şey erkek iktidarın 
kadın üzerindeki hegemonyasının 
en somutlaşmış halinden başka bir 
şey değilmiş.”
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pişirdikleriyle tüm aileyi doyurmaya yükümlü in-
san annem, tüm sorumluluk onun üzerinde, yapa-
yalnız o odada. Ama hiç büyütmüyor tüm bu yap-
tıklarını gözünde, bu benim görevim diyor ve her 
gün aynı şekilde başlıyor güne. Hatta bazen mut-
faktaki başarısızlıkları için üzülüyor, dert ediyor 
bunları kendisine. Ben ve kardeşimse masanın ha-
zır olmasını ve babamızın eve gelmesini bekliyoruz 
annem bunlara kaygılanırken. Sadece birkaç an var 
çocukluğumda bu manzaranın aksini yaşadığım. 
Bunlardan aklıma en kazınmış olanı, annemin ra-
hatsızlandığı bir gün babamın pişirdiği kabak dol-
maları! Babamın belki de ilk defa annemin ‘oda’sına 
girdiği gün.

Bence annem ara ara bu durumu sorguladı ama bu 
dengesiz ilişkileri kırmaya ya güç bulamadı ya da 
gücü yetmedi. Aklım biraz ermeye başladıktan son-
ra kafa yormaya başladım ben de bu meseleler üzeri-
ne. Bu işte bir terslik olduğu apaçık ortadaydı: Ne-
den hep annem mutfaktaydı? Neden beslenme çan-
talarımızı hep annem hazırlıyordu? Neden diğer in-
sanların karınlarını doyurma görevi anneme ve çev-
remdeki diğer birçok anneye aitti? Nasıl bir yüktü 
bu annemin üstündeki? Üstüne üslük annem tüm 
gün çalışıp yorulduktan sonra yapmakla yükümlüy-
dü tüm bunları.

Bu sorular hep zihnimin bir yerlerinde dolandı. 
Sonra, bu meseleler üzerine kafa yoran, sadece kafa 
yormakla kalmayıp aktif olarak mücadele eden ka-
dınlarla karşılaştım. Evet, yalnız değildim. Bu du-
rum içime birazcık da olsa su serpse de ‘mutfak / eve 
ait’ olan kadınlarla ne kadar ilişkileniyor sorusu hâlâ 
aklımda.

Hepimizin bildiği gibi feminizmin bugüne kadarki 
önemli mücadelelerinden biri, özel ve siyaset dışı bir 
alan olarak aileyi sorgulamak ve gündelik pratikleri-
mizin ne kadar politik olduğuna işaret etmek oldu. 
Aile gibi mutfak da politikadan bağımsız değil tabii 
ki. Aslında çocukluğum boyunca gördüğüm ve son-
rasında zihnimi meşgul eden şey bugüne dek oku-
duğum teorilerde bahsedilen erkek iktidarın kadın 
üzerindeki hegemonyasının en somutlaşmış halin-
den başka bir şey değilmiş.

Mutfakta annem yalnızken, babama -en yakınım-
dakine- kızıyorum; tek kızmam gerekenin o olma-
dığını bilerek. Çünkü o erkek sadece ve basitçe ba-

bam değil. Erkek mantalitesinin vuku bulduğu bir-
çok pratik ve algı var bahsedilmesi ve baş edilmesi 
gereken ve hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Bun-
ların belki de en başında ‘erkek devlet’ geliyor. Ka-
dın bedeni üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan 
‘eril-baba devlet’ tabii ki mutfağa da girmeyi ihmal 
etmiyor ürettiği politikalarıyla medyayı da yanına 
alarak. Kadının maharetleriyle ün saldığı bir mekân 
olarak mutfağın, AKP iktidarı döneminde gelenek-
sel cinsiyet rollerinin perçinlenmesiyle daha da gö-
rünür hale geldiği muhakkak. Bu iktidar, politika-
larıyla kadını ‘erkeğinin-devletinin’ dizinin dibinde 
oturmaya, kanatları altında yaşamaya mahkûm et-
meye çalışıyor.

Kadın-mutfak özdeşliği, kadını maharetli olduğu-
na inandırıldığı tek alana, ev ve mutfağa hapsedi-
yor. Ama ben inanıyorum ki başka türlü kurulabi-
lir mutfakla ilişki(ler), kadın yapayalnız kalmaya-
bilir orada. Benim mutfakla ilişkim anneminkin-
den farklı, daha ‘eşit’ ve ‘sorumluluksuz’ belki. Ben 
mutfaktaki maharetlerimle övünüp başarısızlıkla-
rıma dertlenmiyorum. Benim mutfağımda sadece 
ben yokum, hiç yalnız olmadım orada. Erkeklikle-
rini terk etmiş suç ortaklarım hep yanımda oldu! 
Bundandır belki mutfağın eril iktidarların kurdu-
ğu sınırların aşıldığı, daha özgür ve keyifli bir ala-
na dönüştürülebileceğine inancım. Annemle konuş-
tuğumda o da “Keşke” diyor, “ben de öyle kurabil-
seydim mutfakla ilişkimi, kendimi bu alana hapset-
meseydim!” Ama sonra da “Çok geç be kızım, ar-
tık bununla savaşacak gücü bulamıyorum kendim-
de” diyor usulca. Ben bunun umudunu hiçbir za-
man yitirmedim, yitirmeyeceğim anne, sen de yi-
tirme olur mu?
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Ebru Gedik Askan

İnsanoğlunun mutfakla tanışması sanırım, anne sü-
tünün ilk aydan sonra ‘yetmediği’ ya da anne sütü 
gibi mamaların artık maliyetine katlanılamadığı, 
daha doğrusu doyuruculuğu kalmadığı, takriben 4 
ila 6 aylık olduğu döneme denk geliyordur.

Annesinin kucağınca cork cork keyifle sütünü içen 
küçük insan, birden kendini mutfakta bir kocaman 
sandalyede buluveriyor, bir de o sandalyeye kayıp 
düşmemesi, daha sonrasında da kaçıp gitmemesi 
için 3 - 4 noktalı emniyet kemeriyle sıkıca sabitle-
niveriyor. Kocamanından önlük takıp, eline de asla 
ama asla bünyeye zararlı olmayan plastik kaşığı tu-
tuşturdun mu… Evet, sahne… Dünyada yiyece-
ği ilk yemek geliyoooor. Tabii bu doktor reçetesiyle 
verilmiş bir yemektir. Asla ve kat’a salçalı yemeğin 
suyu, kendimize pişirdiğimiz sebze yemeğinin püre-
si falan değildir. Bir küçük patates, azcık havuç piş-
me sırasına göre haşlanır, kapatmadan az önce üze-
rine zeytinyağı gezdirilir ve işlem tamam. Tuz mu 
dediniz, nasıl olur, tabii ki kesin yasak. Sonra bu 
yemek tembel, pardon zamansız annelerce bir güzel 
blendırdan geçirilir ki, bebesi 2 yaşına kadar ağzına 
parçalı yemek koymasın, blendırdan geçirmeyen tel 

MUTFAKLA 
İMTİHANIM
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“Tam bir bilmezlik ve 
zorunlulukla başlayan maceram, 
daha sonra bezelye yemeğinden 
kalanı yıkayıp süzüp ertesi güne 
bezelyeli pilav yaptığım bir 
gün, komşu teyzenin, artık sen 
oldun, bak mutfakta tasarrufu da 
öğrendin övgüsüyle, nirvanaya 
ulaşmıştı.”
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süzgeçten geçirir, daha da olmadı kola kuvvet ezive-
rir çatalın arkasıyla.

Beyaz bir sıvıdan başka bir şey yememiş ve yemek 
de istemeyen bebekler bu harikulade yemeğimizi 
afiyetle annenin yüzüne püskürtüverir, büyüdükçe 
ağzını açmaz, açarsa kaç saat ağzımda tutabilirim 
yarışması düzenler.

İkinci raund, meyve öğünüyle başlar, evinde son 
teknoloji aletleri ile geniş geniş mutfağının her ta-
rafı istenilen mutfak gereçleriyle doludur da yılların 
emektarı cam rende yoktur. Yoktur, çünkü bu eski 
modadır, anneanne işidir, sonra başka da bir işe ya-
ramaz. Doktorun kesin emri ise, asla çelik rende ol-
maz, cam cam cam rende. Yoksa meyvenin vitamin-
leri ölür. Yeni anne kişisi bu bilgiyi asla sorgulamaz, 
sadece burun kıvırdığı bu aleti almak için annean-
ne yolunu tutması gereklidir. 

Velhasıl-ı kelam, yeni nesil insan oğlunun yeme-
ği özeldir, her şeyi yediremez, her şekilde sunamaz, 
yemezse kızamaz –maazallah sonra travma geçirir, 
obez falan olur- ama kucağında yeni bebeği, belki 
mutfakla tanışıklığı evlendikten sonra başlamış biz 

yeni nesil anneler ise çıldırır çıldırır da kendimize 
postpartum depresyonlarından depresyon seçeriz, 
ama kimin umurunda. Evet, aynen böyle oldu, be-
nim bebeğin mutfakla macerası.

Hâlbuki daha bir nesil önce, ben anne değil, bir be-
bek iken ve zaten 40 gün sonra işe başlamak zorun-
da kalan bir annenin bebeği iken, böyle değildi ye-
mekle mutfakla tanışmak. Aile ne yerse bebek ve 
sonrasında çocuk da onu yer, yemeğin taneleri su-
yuyla azıcık eziliverir, olmadı yemeğin suyuna ek-
mek doğranır, daha olmadı yemeğin içine bir tane 
patates atılır, o öğün karnı bir güzel doyurulurdu. 
Zannetmiyorum ki bu zamanki kadar yemekten, 
içmekten, mutfaktan böylesi kaçan çocuklar olsun.  
Tabii ondan bir nesil öncesine hiç girmiyorum, an-
nemin şekerli su muhabbeti hiç bitmez, biz onları 
yedik de n’oldu?

Bu tecrübe ve bilim savaşı bebek akıllanıp 2 yaş ci-
varına geldiğinde, yerini çocukerkil bir yönetime 
bırakır ve anne ile anneanne sulh yapıverir. Zira 
artık toddler olmuş çocuğunuzu mutfakta tutmak 
imkânsızlaşır, yeme içme konusu ya savaş nedeni 
olacak ya da artık relaks moda geçilip, amaaan bir 
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öğün yese yetiyormuş, diğerlerinde de canının iste-
diğini yeyiversin denilecektir. Tabii ki ben ikinci, 
annem birinci yolu seçti. 

Annem, eve ekonomik katkısı olsun diye nöbet üs-
tüne nöbet tutan hemşire, ardı ardına iki çocuk do-
ğurmuş, eşi asker, tam bir işkolik… ‘Doğal olarak’ 
pazar alışverişi, yemek işleri ve her türlü ev işi ka-
dında. Annemi yıllar sonra bile biri kucağında, biri 
bebek arabasında, elinde de alışveriş poşetiyle çok 

gördük seni, diye anlatır kardeşleri, arkadaşları. Fe-
laket bir adanmışlık mı yoksa bir kabul mü? Tabii 
ki kabul, bunun böyle olması gerektiğine inanılmış. 
Bir an bile akla, neden eşim de bir işin ucundan tut-
maz sorusu gelmemiş.

Sonra yıllar geçmiş, çocuklar büyümüş, erkek ni-
hayet yumurta kaynatmayı öğrenmiş. Ama bu sefer 
de çocukların okulu, sınavı, dersi, geleceği derken; 
iki kız çocuk asla mutfağa sokulmamış, ders çalı-
şırken meyve suyu – keki - poğaçası, olmadı mey-
vesi soyulup dilimlenip odalarına taşınmış. Hâlâ 
her işin peşinden koşulmuş… Derken önce kadın 
emekli olmuş. Yılların yoğun temposunun ardın-
da gizlenen hastalıklar kadının eve girmesiyle bera-
ber ortaya çıkıvermiş… Sonra erkek emekli olmuş. 
Önce askeri usuller denenmiş tutmamış, razı olun-
muş, artık yaşın da kemale ermesiyle pazar alışveri-
şi yapmak, sonrasında da marketten sebze - meyve 
seçmek, hangi market ne zaman taze ürün getiriyor 
gibi hayati bilgiler ışığında mutfağı doldurmak gö-
revi, adama geçmiş.

Ama maalesef bu süreçte, anne yatağa düşmüştür. 
Nihayetinde yaşam döngüsü devam ettiği için, bi-
rileri o lise son sınıfta başladığı, amaaaan anne bi-
raz da başka şeyler pişir, hep aynı usulde pişiriyorsu-
uuun, şu tencerelerini bari değiştir yaaaaa, diye bu-
run kıvırdığı her işin içinde kendini buluvermiştir. 

Benim mutfakla imtihanım, üniversite 3. sınıf öğ-
rencisi olduğum işte tam da böyle bir dönemde baş-
ladı. Önce tencere ve malzemeler annenin yattı-
ğı odaya götürülüp, ne, ne kadar kullanılacak so-
rulmak suretiyle, o yetmediği zaman canım ho-
cam Alev Özkazanç’ın 20-30 sayfalık makaleleri ya-
rım sayfada anlattırdığı siyaset psikolojisi, sosyolo-

“Ben mükemmel değilim, 
her şeyi ben yapmak zorunda 
değilim, mutfağın hâkimiyeti 
/ hâkimiyetsizliği benim 
kadınlığımı etkileyemez, 
yardım alabilirim, 
yapamayabilirim, hazır şeyler 
yiyebilir, gerekirse dışarıdan 
da söylerim.”
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jisi derslerinde, Balıkesirli en iyi arkadaşım Özlem’i 
dirsekle dürtüp bu kabakla nasıl yemek yapılır so-
runsalını tartışmamız yoluyla yeme içme mevzuları-
na girdim. Özlem’den daha iyi kim bilecekti, o tam 
bir yeşillik ve ot canavarıydı, eee kabak da yeşil.

Tam bir bilmezlik ve zorunlulukla başlayan mace-
ram, daha sonra bezelye yemeğinden kalanı yıkayıp 
süzüp ertesi güne bezelyeli pilav yaptığım bir gün, 
komşu teyzenin, artık sen oldun, bak mutfakta ta-
sarrufu da öğrendin övgüsüyle, nirvanaya ulaşmıştı.

Sonra ben evlendim, memur oldum. Sadece kendi-
min bildiği gibi yemek yapmamam gerektiğini, ar-
tık bir ‘eş’in de isteklerine göre bir şeyler yapmam 
gerektiğini evlendiğimin ertesi günü öğrendim. Ev-
liliğin en sevmediğim özelliği de daha ilk günden 
bu olmuştu sanırım; yemek yapma mecburiyeti. 
Mutfak artık benim mabedim mi olacaktı? Koca, 
salonda playstationda gol üstüne gol atarken ben 
mutfaktan çıkamayacak mıydım?

İtiraf ediyorum; ilk zamanlar kendimi kaptırdım bu 
işe. Hatta o kadar sevdim ki, yaptığım ilk şekilsiz 
şemalsiz poğaçaların fotoğraflarını o zamanlar tut-
tuğum bloga bile koydum. Ama yavaş yavaş iş de-
ğişti, babam en azından yumurta haşlıyor, dolaptan 
peyniri çıkarabiliyordu, peki ya benim kocam? Ke-
sinlikle hiçbir şey bilmiyordu mutfak hakkında, üç 
kadının olduğu bir evde büyütülmüş, evlendiği gü-
nün ertesinde bile annesi tarafından aranıp, hava-
lar soğudu süveterini giy uyarılarına maruz kalan 
bir adamla ne yapılabilirdi ki? Ya annem gibi ola-
cak, her şeyi üstlenecektim, son teknoloji mutfak eş-
yalarımla kendimi o yemekten bu yemeğe parala-
yacak, kocam maydanoz demetle mi alınır kiloyla 
mı bilmediği için market market gezecektim (paza-
ra gitmeyeli yüzyıl oluyor herhalde) ya da onu da bu 
işe dâhil edecektim. İkinci yolu seçtim; ilk zaman-
lar çürük domatesler, kart biberlerle geldiği alışve-
rişlerden artık beni beğenmeyecek mahirliğe ulaşa-
rak döner olmuştu. 

Sonra hayat zorlaştı, ciddileşti. Sabah 8’de evden çı-
kıp akşam 6’da geldiğimden midir, iş yükümün artı-
şından mıdır, yoksa bu üç öğün ev yemeği olayı insa-
nı bir süre sonra yemek yapmaktan zevk alamaz hale 
getirdiğinden midir bilinmez, buzdolabındaki yiye-
ceklerde değişiklikler başladı. Hiçbir zaman buzlu-
ğunda önceden hazırladığım köftelerim, haşladığım 

nohutlarım, fasulyelerim; kilerimde turşularım, re-
çellerim olmadı. Hem evimin hanımı, hem işimin 
uzmanı olurum sloganıyla çıktığım yolda bazısına 
göre fireler, bana göre özgürlük yoldaşları edinme-
ye başladım. Tabii çokça işyerindeki erkek arkadaş-
larımın alay konusu da oldum, patates soymaya üşe-
niyorum, hazır patates kızartıyorum ya da yıkanmış 
sebzelerden kullandığım da oluyor dediğimde. 

Sonra bir bebeğim oldu. Hiç unutamadığım bir 
ansa; hamileliğimin son günlerinde kendimi buz-
luğa bir şeyler doldurur, annemin de delirdi bu kız 
herhalde şeklinde bakarkenki halimiz. Bir daha ne 
zaman yemek yapabilirim, evimde hemen pişirebile-
ceğim yemeklerim olmalı, ben evimin yönetimini-
hâkimiyetini kaybedemem, bebeğime de bakarım, 
işimi de yaparım, evimin dirliğini de korurum. Ben 
mükemmelim, tıpkı annem gibi. Kocam arkadaşla-
rıyla buluşabilir, pes oynayabilir. Sanırım benim de-
ğişimim, kocamınsa en azından geçmişten getirdiği 
kodlarını fark etmesi bu zamana denk geliyor. 

Hayır, ben mükemmel değilim, her şeyi ben yap-
mak zorunda değilim, mutfağın hâkimiyeti / 
hâkimiyetsizliği benim kadınlığımı etkileyemez, 
yardım alabilirim, yapamayabilirim, hazır şeyler yi-
yebilir, gerekirse dışarıdan da söylerim.

Üç öğün ev yemeği kuralının ihlalinin ardından, 
mutfağa hazır gıdalar da girdi, dışarıdan yemekler de 
söylendi. Annem hâlâ bu noktada laflarını sokmaya 
devam ediyor gerçi, ama olsun, benim belki sağlı-
ğım etkileniyor; GDO, hormonlar falan filan. Ama 
kendim için, varlığımı hiçe saymamak için, belki de 
fazladan bir kitap okuyabilmek için ‘fire’ vermeyi 
öğrendim. Şimdilerde sular biraz duruldu, kocama 
hâlâ yemek yaptıramadım belki ama en azından ça-
bası takdire şayan, en azından bu kadın işidir diye 
çıktığı yoldan, ben ne yapabilirim noktasına ulaştı. 

Erkekler artık eskisi kadar bu kadın işi, burası se-
nin mabedin demese de, hâlâ daha o eski kodların 
hortladığı anlar olmuyor değil. Benden daha çok fe-
minist görüşe hâkim, kadın hakları savunucusu bir 
erkek arkadaşım, annesini ne çok sevdiğini anlatır-
ken “Onu o kadar çok severdim ki mutfakta oturur-
dum, o da bana patates, soğan doğratırdı, ben ye-
mek yapmayı bilirim, kız çocuğu gibi büyüdüm,” 
diyebiliyorsa yolumuz daha hâlâ uzun ve çetrefil-
li demektir.
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“Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk 
Hiç bir yere gitmiyor...”
Edip Cansever

1980’li yılların başında şehir merkezi, henüz yüksek 
binalar tarafından istila edilmemişken oturduğu-
muz mahalle, bahçeleri de olan derme çatma alçak 
evlerden oluşuyordu. Biz de aynı avlunun içinde yer 
alan bir kaç evden birinin kiracısıydık. Birinin de-
mek bile yanlış olur aslında. Çünkü biz, bir evin di-
ğer yarısında oturuyorduk bir bakıma. Sırt sırta ver-
diğimiz ve bizimkinden daha çok odası olan bitişi-
ğimizdeki evle, giriş kapılarımız farklıydı yalnızca. 
Oturduğumuz ev, muhtemelen o eve sonradan ek-
lenmiş iki küçük oda, bir küçük mutfak ve banyo-
dan ibaretti sadece. Tuvalet ise evin hemen ön kıs-
mında dışarıda, gri briketlerle örülmüş dört duvar 
ve bir çatıdan ibaretti. 

Yarım evimizin yerle aynı hizada ve dışarıya açılan 
kapısı, aynı zamanda oturduğumuz odaya açılan ka-
pıydı. Dış kapının bir adım ilerisi bahçe, bir adım 

Değer Kavaz Gürgöz

ÇAYDANLIK 
KAPAĞINDAKİ 
TEREYAĞI

“Yer sofrasında hemen yanımızda 
duran alüminyum çaydanlığın üst 
kapağı ters çevrilir, alttaki suyun sıcak 
buharıyla üstteki kapak ısınır, kapağa 
konulan tereyağı yavaş yavaş erirdi. 
Küçücük çocuk yüreğimle annemin bu 
buluşunu sanki büyük patlamayı annem 
keşfetmişçesine izler, o tadı ağzım 
sulanarak beklerdim.”
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içi oturduğumuz odaydı. Öyle salonmuş, misafir 
odasıymış, yok holmüş bilmezdik o zamanlar. O gi-
rişteki oda hem oturma odamız, hem misafir oda-
mız hem çocuk odamızdı. Pembe çiçeklerle işlen-
miş yeşil bir etamin kumaşla örtülü olan bir divan, 
bir yer döşeği, ahşap bir vitrin ve tüm bu minima-
list tarza kış günleri eşlik eden bir odun sobasından 
ibaretti odanın demirbaş eşyaları. Tüm bu eşyala-
ra ise divanın altında yer alan ve çocuk kıyafetleri-
mizin koyulduğu plastik bir mavi leğen ile vitrinin 
iki yanındaki camların içini süsleyen sarı fincan-
lar, porselen tabaklar, beyaz elbiseli bir oyuncak be-
bek, danteller ve vitrinin tam orta yerindeki televiz-
yon eşlik ederdi. Aynı yoksunluk kendini mutfakta 
da devam ettirirken, aşağı doğru inen çatının altın-
da yer alan mutfak, mimarisiyle Tim Burton filmle-
rine ilham verebilecek nitelikteydi. 

Çocukluğum, o küçük ve yarım evde geçti. Bir yan-
da Kürt komşularımız, bir yanda çocuklarına ‘ceyar’ 
adını veren Çingene komşularımız, diğer yanda da-
yımlar, onların yanında bir etnik kimlik gibi “Anka-
ralılar,” dediğimiz komşularımızla yan yana, sırt sır-
ta, iç içe yaşardık aynı avlunun içinde. Daha mey-
velerinin çekirdeğini bile oluşturamadan çocukların 
saldırısından kurtulamayan bıkkın yeşil erik ağacı; 
yarım kalmış bir subasmanın köşesinde yapayalnız 
kalmış küçük zeytin ağacı; dallarından çocukların 
inmediği ve kırmızısını çocuk oyunlarına kan olarak 
ödünç veren bodur ama vakur karadut ağacı; eski 
ama kadim bir dostu görünce içine dert olmuş tüm 
sırları bir anda ortaya saçıveren insan misali, silkele-
nince dutlarını alta serilen beze patır patır salıveren 
heybetli dut ağacı ve kimi yörelerde yenidünya ve 
malta eriği denilse de bizim için her daim muşmula 
olan muşmula ağaçları ile birlikte tabii... 

Yeme-içme kültürü, mutfak deyince nedense hep 
o meyvelerin tadı ile çaydanlık kapağında eritil-
miş tereyağı gelir aklıma. Hafıza-i beşer dediğimiz 
şey, biraz da tatlar ve kokularla şekillenmez mi za-
ten? Kimi soğuk kış günlerinde babam, soğuktan 
korunmak için bekçi kıyafetinin içine koyduğu ga-
zetesi; üç katlı sefer tası ve bisikletiyle işe gittikten 
sonra üç kız; yani annem, ben ve kız kardeşim kalır-
dık baş başa. Annem, kimi sabahlar sobanın hemen 
dibine bir yer sofrası kurar ve kahvaltıda yememiz 
için bana ve kız kardeşime yağ eritirdi. O zamanlar 
kahvaltı sofralarında genellikle çayın yanına peynir, 
zeytin, kimi zaman yumurta ve belki bazı evlerde de 

reçel ya da bal eşlik ederdi. Serpme köy kahvaltıla-
rının popüler olacağı, organik ürünlerin talep edilir 
hale geleceği, annelerin çocuklara hiç olmazsa okul 
servisine binmeden iki kaşık da olsa cornflakes ye-
dirmeye çalışacağı yıllara en az bir 25 yıl vardı. Yok-
sun soframızdaki asıl seremoni, işte o yağın eriti-
liş şekliydi. Yer sofrasında hemen yanımızda duran 
alüminyum çaydanlığın üst kapağı ters çevrilir, alt-
taki suyun sıcak buharıyla üstteki kapak ısınır, ka-
pağa az miktarda konulan ve üstüne tuz atılan te-
reyağı yavaş yavaş erirdi. Küçücük çocuk yüreğim-
le annemin bu buluşunu sanki büyük patlamayı an-
nem keşfetmişçesine izler, o tadı ağzım sulanarak 
beklerdim. Sonradan değişen her şey gibi biz bü-
yüdükçe erimiş tereyağı da değişti. Önce çaydanlık 
kapağı yerini tavaya bıraktı. Tava aslına bakarsanız 
o zamanlarda da vardı tabii ki. Belki kimi günler 
annem tavada da eritmiştir yağ ama hiç bir mütava-
zı ve heyecanlı yanı olmadığından zerre aklımda yer 
etmemiş. Gel zaman git zaman o tadın yapılış şekli 
de değişti; yeni eklemelerle sözde zenginleşti. Son-
radan yağ, tavada eritilir hale geldi ve içine peynir, 
tuz ve genellikle bizim buralarda sebze yemeklerin-
de kullanılan tatlı toz kırmızıbiber eklendi. 

Değişen elbette eriyen tereyağının yapılış şekli ya 
da içine konulan malzemeler değildi. Şehir de de-
ğişiyordu, çaydanlıklar da, mevsimler de, domate-
sin tadı ve kokusu da, biz de. Yoksulların şehir mer-
kezinin dışına itildiği yıllar henüz yeni başlıyordu. 
Şehir merkezinde apartmanlar yavaş yavaş yükse-
lirken; şehrin dışında yeni mahalleler oluşuyordu. 
1980’lerden itibaren gözde turistik şehirlerden biri 
olan şehrimize, artık rant girmişti. Kıyı şeridinde 
olan önemli miktarda arazi, yapılaşmaya açılırken 
kentleşme giderek hızlandı. 
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Henüz kanıksanmamış bir kabullenişle yola çıktığı-
mızda o zamana göre şehrin epey dışında yer alan 
boş bir arsaya gelene kadar ne olduğunu hiç anla-
mamıştım. Nereye gidiyorduk? Burası neresiydi? 
Bilmiyordum. Ta ki bir gün o boş arsada dış sıva-
sı tamamlanmamış, pencereleri naylonla örtülmüş, 
tavanından çatıdaki kırmızı kiremitlerin göründü-
ğü evin inşaatına taşınana kadar. Artık bir evin ya-
rısının kiracısı değil, tapusuz da olsa bütün bir evin 
sahibiydik. Artık ortak kullanılan bir avlumuz de-
ğil kendimize ait bir bahçemiz bile vardı. Evin oda-
ları artık daha geniş ve daha çoktu. Ekleme odalarla 
ileriki yıllarda daha da büyüyecek olan yeni evimiz-
deydik artık. Ekleme kültürü görüldüğü üzere yeni 
evin mimarisinde de göze çarpıyordu. Nedense hep 
yarım kalan, sonradan eklemelerle tamamlanmaya 
çalışan bir hayat hiç peşimizi bırakmadı. 

Aza kanaat edilen yıllar bir çırpıda bitiverdi sanki. 
Artık çaydanlık kapağında eritilen tereyağı yerini ek-
meğin üstüne sürülen margarine; alüminyum çay-
danlık yerini çelik çaydanlıklara, daha sonraki yıl-
larda ise elektrikli çayçılara bırakıyordu. Annem bir 
daha bize çaydanlık kapağında tereyağı eritmedi. 
Her gün soframıza yeni gıdalar eklenirken, buzdola-
bında yeni meyvelere yer açıldı. Erikler, muşmulalar, 

karadutlar; avokado, ananas, mango, kivi gibi mey-
velerle aşık atmak zorunda kalacaktı. Biz uzun yıl-
lar tüket(e)mesek de o meyveleri, tüketim alışkan-
lıkları değişiyor; yaş meyve sebzeler çeşitleniyordu. 
Makro politikalar, mikro etkilerini öyle arttırdı ki, 
dönüşümden dönüşüme başımız döner hale geldik. 
Önce gıda zincirinin ilk halkası olan ‘tohumlar’ de-
ğişti. Tohumlar değişince de sebzelerin tadı ve şek-
li. Bir zamanların salça ekmek yiyen çocukları ar-
tık kahvaltılarında ya da salatalarında cherry (kiraz) 
domates tüketmeye başladı. Turistik şehrimizin lüks 
otellerinde şeflerin mutfaktaki tercihi suyunu bırak-
mayan domatesten yana oldu. Karpuz kabuğu deni-
ze düşmeden denize girilmeyen şehrimizde, karpuz-
lar da değişti; mevsimler de. Okul çıkışlarında ‘‘tir-
mis’ satılan yıllardan, süpermarketlerde satılan bar-
dakta tatlı mısır devrine geçildi. 

Geçişler, çeşitler, birbiri içine geçti. Mevsimler ka-
rıştı, yaz kışa erişemedi. Bir yaman çelişki çağın-
daydık artık. Bir yanda gıda güvenliği, sürdürüle-
bilir tarım gibi konuları tartışırken; diğer yanda şe-
beke suyundan soluduğumuz havaya kadar her şey 
değişiyordu. Rant, girdiği her yeri kirletip yok edi-
yordu. Ve her şeyi kendine yontan serbest piyasa, bu 
kez hiç duracağa benzemiyordu. 
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Mutfak bizde tamamlanamayan, sürekli eksik bir şey 
olarak kaldı hep. O kadar dağınıktı ki her şey her za-
man, en son hatırladığım, 190 metre kare evde buz-
dolabına yer bulunamayarak (!) sonunda giriş kapı-
sının tam karşısına, hole konulmasıydı. Yani yumur-
taya, süte, işte öyle küçük şeylere ihtiyacı olan kom-
şuların kolaylıkla kapı bile çalmaya gerek duymadan 
girip alabildikleri bir pozisyon! Odama gitmek için 
salondan çıktığımda buzdolabının başında komşula-
rı bulduğum çok olmuştur. Tabii bu annemin mut-
fağının kamusallığının değil, onun hayatının dağı-
nıklığının bir sembolü olarak kaldı hep aklımda. 

Annem, derli toplu bir hayatı, düzenli bir evi olsun 
istedi hep ve işe mutfaktan başladı. Daha biz küçük-
ken yaptığı dantel işlerini satıp tencere tava alırdı. 
Bu sonra sonra bir hastalığa dönüştü. Pazar alışveri-
şinde mesela meyve yerine tava alırdı annem! Bir tef-
lon tava, onun için portakaldan çok daha önemliydi. 
Diyecek bir şey yok. 

Çok matrak hikâyeler var aklımda annemin bir türlü 
tamamlanamamış mutfağıyla ilgili. Yani mesela kek 
yapmak ister ama sadece un vardır elinde, dört bir 
koldan komşulardan malzeme avına çıkarır bizi ve 
ne yapar eder o keki pişirir. Günün her saatinde kek 
de pişirilebilen bir mutfağı olsun istemiş sonuçta. 
Baklava yapacak mesela bayramda ama sofra Kadri-
ye Abla’dan, merdane ve oklava İfakat Abla’dan, fa-
lan işte.  Demek ki evin yöneticilerinin ihtiyaçlar hi-
yerarşisinde annemin mutfağına hiç sıra gelmemiş. 

Emel Uzun

HEP EKSİK 
MUTFAK 

“Annem, derli toplu bir 
hayatı, düzenli bir evi olsun 
istedi hep ve işe mutfaktan 
başladı. Daha biz küçükken 
yaptığı dantel işlerini satıp 
tencere tava alırdı. Bu sonra 
sonra bir hastalığa dönüştü. 
Pazar alışverişinde mesela 
meyve yerine tava alırdı 
annem! Bir teflon tava, onun 
için portakaldan çok daha 
önemliydi.”
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O da ne yapsın el işi parasıyla çözmeye çalıştı bunu 
yıllar içinde yavaş yavaş. Ama annem kararlıdır be-
nim. Kafasına taktıysa hiç kurtuluşu yok, yapar. Bir 
mantığı olması gerekmiyor tabii. 

Yazın bir öğleden sonra Akçakoca’da... Kuzenlerle bir-
likte evde oturuyoruz, çocuğuz daha. Bir ay çalışmışız 
fındık tarlasında, biri bize özel bir şeyler hazırlasın da 
yıllık çilemizin bitişini kutlayalım istemişiz, annemin 
başının etini yiyoruz bize kek yap, poğaça yap, pasta 
yap diye. Ha evimizin neden bu kadar eksik bir ev ol-
duğunu da anlatayım: Bizde her şey, yani torunlar ola-
rak biz ve tabii ki babam da dâhil, babaanneme aittir. 
Dolayısıyla tepsinin, oklavanın hesabı sorulamaz. İh-
tiyaç duyulabilecek her şey babaannemin yanında, ya-
kınında tutulur. Ondan bir kaç kilometre uzağa düş-
tüysen, babaannem gelene kadar yokluk, sefalet seni 
bekler. Annem hem kıyamadı bize hem de dayanama-
dı demek ki aslında varken bu kadar yokluk çekme-

ye, başladı poğaçaları yapmaya. Meraklı seyirciler ola-
rak çoluk çocuk toplandık başına tabii. Evde bir şen-
lik havası… Poğaçalar tepsilere konuldu, yumurtaları, 
çörek otları derken, özenle hazırlandı poğaçalar, de-
meye kalmadan annemi dışarı çıkmak üzere hazırlan-
mış bulduk. Holde babamla telefonla konuşuyordu. 
Canım benim, hatırlayınca hâlâ gülüyorum “İsa, ben 
poğaça yaptım ama fırın yok, ben fırın almaya gidi-
yorum!” Olay bu aşamaya gelmiş, ama yine de haber 
veriyor tabii. Ne bekliyorsa karşı taraftan? İki tene-
ke fındığı attığı gibi sırtına, vurdu bayırdan aşağı, ya-
rım saat geçti geçmedi, omzunda bir kocaman davul 
fırınla geldi annem. Poğaçalar kabarmış, annemin bir 
koca eksiği daha tamamlanmış oldu. Hayatını mutfa-
ğını tamamlamakla geçirdi ve sonunda çılgın projesi-
ni de gerçekleştirerek 60 metrekare bir mutfağa sahip 
oldu şimdi annem.  

Bir de çocukluğumdan bir mutfak - ev konsepti ha-
tırlıyorum; her fındık zamanı bu konseptin ne kadar 
kullanışsız olduğunu söylerdim. Çünkü tüm köy ev-
lerinde olduğu gibi her şey her yerdedir bizim köy-
deki evde de. Yani kuru baklagiller bir odada, yufka, 
şeker çuvalı, yağ tenekesi bir başka odada. Ama ba-
baannemin iç tasarım anlayışının kendine özgü ta-
rafı, tavayı tencereyi de muhtelif yerlere dağıtması-
dır. Yufkaların konulduğu bir yüklüğü anlayabilirim 
de tepsilerin, konserve kavanozlarının, çeşitli şekil 
ve büyüklükteki plastik kapların konulduğu bir oda 
akıl işi değil. Her odada bir seyyar mutfağı vardır 
babaannemin. Sadece annemle babamın odasına bir 
şey koyamaz. Yani her odaya istediği her an girebil-
mek için iktidarını dağıtır babaannem evde. Kedile-
rin etrafı işaretlemesi gibi… Günün her saatinde fü-
tursuzca girip çıkar odalara ve maksimum gürültü 
çıkarıp hatırlatır kendini. Babaanneme her yer mut-
fak yani. Dolayısıyla evin her köşesi her daim onun-
dur. Sorgulamaya gerek yok.  
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Yarı güneşli bir gün, üç kuşaktan bir grup komşu ka-
dın, tek katlı evin bahçesinde harıl harıl uğraşıyor-
lar. Arada bir kafalarını kaldırıp, güneşi örten bulut-
lara bakıyorlar. Sonra daha da bir hızlanarak işleri-
ne devam ediyorlar, çünkü eğer güneş gücünü fazla 
kaybederse, hele bir de yağmur yağarsa, uğraştıkları 
şey berbat olabilir. Ne yapıyorlar dersiniz? Tarhana 
ufalıyorlar! Önce unu, domatesi, kırmızıbiberi, so-
ğanı, salçayı, tuzu ve tabii ki yoğurdu koca koca le-
ğenlerde karıştırmışlar, sonra 10 gün boyunca gidip 
gelip karıştırıp kıvama gelmesini beklemişler. Gün-
ler geçtikçe tarhana hem kokusunu hem de kıvamını 
bulmuş. İşte bugün de o tarhananın sabah erkenden 
önce içinde neminin çoğunu kaybedeceği çarşaflara 
serildiği, sonra da çarşaflardan kopartılan küçük kü-
çük parçaların gecenin ilerleyen saatlerine kadar el-
lerde ufalana ufalana bildiğimiz, marketlerden satın 
aldığımız toz tarhanaya döneceği gün… 

Kuşaklardır bunu yapıyorlar demek isterdim ama 
bu tarhanayı, bu köyde sadece 4 kuşaktır yapıyor-

İlhan Zeynep Karakılıç

TARHANANIN 
DÖNÜŞÜMÜ1
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lar. Çünkü bahsettiğim bu kadınlar mübadiller. 
Yani, 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması’nın 
ek protokolü gereğince Yunanistan’da yaşadıkları 
köyden Türkiye’ye yaşadıkları köye zorunlu olarak 
göç ettirildiler. Yunanistan Makedonya’sında tü-
tün üretimi ile meşhur bir köylerinden, yine tütünü 
ile meşhur Bafra’nın Rum sakinlerinin önce çeteler 
yüzünden sonra da Lozan Anlaşması gereğince ni-
hai olarak boşaltılmış, ilçe merkezine oldukça yakın 
köylerinden birine yerleşmişler. Geldikleri ilk yıllar-
da çevredeki zengin Bafralıların tütün çiftliklerin-
de çalışmışlar. Zamanla devletin kendilerine verdiği 
arazilerde kendi tütünlerini üretmişler. 2000’lerden 
itibaren ise tarım politikasındaki değişimlerle köy 
bir kere daha büyük bir dönüşüm geçirmiş. Tütün 
üretimi 10 sene içinde tamamen bırakılmış, tarla-
larda artık ayçiçeği ya da buğday var. Yaşlı köylüler 
çoğunlukla emekli maaşı ile geçimlerini sağlıyorlar. 
Gençler ise köyde bir geleceklerinin olmadığını bi-
liyorlar; ya üniversite ya da iş yoluyla köyden ayrıl-
mak derdindeler. 

Bu köyde yapılan tarhana; kuskus ve erişte ile birlik-
te mübadillerin zorunlu göç sırasında beraberlerin-
de getirdikleri mutfak kültürlerinin önemli bir par-
çası. Köyün mutfak kültürü etraftaki diğer köyle-
rinkinden o kadar farklı ki, köyünüzü nasıl anlatır-
sınız yabancılara diye sorduğumda özellikle kadın-
lar –ama erkekler de- tarhanaya, kuskusa ve erişteye 
vurgu yapıyorlar ve her birinin başına gururla ‘ma-
cir’2 sıfatını ekliyorlar. Bunları hazırlamak için ge-
reken esas malzemenin buğday olması bu yemekle-
ri ulaşılabilir ve ucuz kılıyor. Zorunlu göçten sonra-
ki ilk yıllarda beyaz ekmek ya da pirinç ağaların ye-
meği olmuş, kendi değirmenlerinde öğüttükleri un 
ve bulgur köy sakinlerinin hemen hepsinin hafıza-
sında birer cankurtaran olarak kazınmış. Bu ilk yıl-
lardan sonra da tütün tarımının yoğun olarak yapıl-
dığı dönemlerde, bu yiyecekler önceden –genellikle 
yaz sonunda- hazırlanıp, bir sonraki yaz sonuna ka-
dar yenebildiği için, pratiklikleriyle köyün mutfak 
kültüründe kalıcı bir yere sahip olagelmiş.  Böylece 
Mart ile Kasım arasında tütün ve buğday tarımın-
da çok yoğun bir şekilde çalışan kadınlar, yılın bel-
li zamanlarında, hep birlikte bu saklanabilir yiye-
cekleri üreterek iş yüklerini bir parça da olsa hafif-
letebilmişler. Tarımsal üretimin neredeyse durma-
sından sonra, köy sakinlerinin ekonomik durumla-
rının tüm yeme alışkanlıklarını dışarıdan aldıkları 
ürünlere dayandırabilecek kadar iyi olduğu bu gün-
lerde ise tarhana, kuskus ve erişte üçlüsünden geri-
ye sadece tarhana kalmış gibi gözüküyor. Kuskusu 
yapmak hem çok vakit hem de çok emek istiyor. Ay-
rıca canı kuskus isteyenler hemen markete gidip ha-
zır paketlerden alabiliyor. Erişte ise evlerde arada sı-
rada yapılsa bile yerini hazır makarnalara kaptırmış 
durumda. 

Sadece tarhana üretimi eski günlerdeki kadar çok, 
hatta belki de daha çok yapılıyor. Çünkü artık sade-
ce kendileri için değil, Bafra’daki ya da İstanbul’daki 
yerel ürünler satan dükkânlar da ‘macir’ tarhanası ile 
ilgileniyor. Kadınlar ya kendileri ya da İstanbul’da 
yaşayan akrabaları yoluyla bu dükkânlara tarhana-
larını ulaştırabiliyorlar, tarhana için aldıkları para 
da aynı yollarla geri geliyor. Böylece tarhana yapı-
mı hem farklı kuşaklardan kadınların bir araya gel-
mesini sağladığı için kadınların birbirine deneyim-
lerini aktarabildikleri bir köprü oluyor hem de köy 
sakinlerini piyasa mekanizması ile dışarıya bağlayan 
en önemli ekonomik mekanizmalarından biri hali-
ne geliyor.

“Tarhana üretimi 
eski günlerdeki kadar çok, 
hatta belki daha çok yapılıyor. 
Çünkü Bafra’daki ya da 
İstanbul’daki yerel ürünler satan 
dükkânlar da macir tarhanası ile 
ilgileniyor. Kadınlar ya kendileri ya 
da İstanbul’da yaşayan akrabaları 
yoluyla bu dükkânlara tarhanalarını 
ulaştırabiliyorlar, tarhana için 
aldıkları para da aynı yollarla geri 
geliyor. Böylece tarhana yapımı 
hem farklı kuşaklardan kadınların 
bir araya gelmesini sağladığı için 
kadınların birbirine deneyimlerini 
aktarabildikleri bir köprü 
oluyor hem de köy sakinlerini 
piyasa mekanizması ile dışarıya 
bağlayan en önemli ekonomik 
mekanizmalarından biri 
haline geliyor.”
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Tarhana yapmak, özellikle yoğurma aşamasında, 
daha önce de belirttiğim gibi komşu ya da akra-
ba kadınların bir araya gelmesini gerektiren bir sü-
reç. Tarhana topaklardan un inceliğine getirilince-
ye kadar geçen sürede kadınlar bir yandan çalışır-
ken, bir yandan da konuşurlar. Bu konuşmalara kü-
çük kızlar da, yaşlı nineler de dâhil olur. Bu sırada 
büyükler küçüklere tarhana yoğurmanın incelikle-
rini anlatır, aralara anılarını da sıkıştırırlar. Küçük-
ken çoğu açlık çekmiştir, büyüklerinin otlardan ye-
mek yaptıklarını bile duymuşlardır. Ama imdatla-
rına tarhana yetişmiştir, tarhana zaten fakir fuka-
ranın çorbasıdır. Onların zamanında her şey ne ka-
dar zordur, hem evle, hem tarlayla, hem hayvanlar-
la onlar igilenirlerdi. Oysa şimdi öyle midir! Genç-
ler çok şanslıdır. Hem kızlar da akıllanmıştır artık 
kimse köylere gelin gitmiyordur, bazıları evde ka-
lıyordur ama olsundur, köye gidip de ne yapacak-
lardır, hem böylece anne - babalarına daha çok fay-
daları oluyordur! Bu konuşmalar sırasında ev sahi-
bi kadın, kendisine yardım eden komşularına çay 
da ikram eder. Sonraki günlerin, yani kimlere tar-
hana ufalamaya gidileceğinin planları yapılır. Akşa-
ma yapılacak yemekler konuşulur. Bu yüzden tarha-
na yapımı, ekonomik ve tarımsal aktivitenin nere-
deyse durduğu bir köyde alan çalışması yapan araş-
tırmacı için bulunmaz bir nimet olduğu gibi köy sa-
kini kadınlar için de ilişkileri canlandırmak, belli 
pratikleri değişikliklerle de olsa genç kuşaklara ak-
tarmak ve sosyal hafızayı canlı tutmak için bir fır-
sat yaratmış olur.

Tarhananın tek marifeti özellikle kadınlar üzerin-
den köyün geçmişi ve bugününü bağlamak değil, 
aynı zamanda bir ürün, pazarda satılan bir meta 
olarak, köyü ekonomik sisteme de eklemlemek. Bu 
eklemleme hem tarhananın malzemeleri –bazen ve 
özellikle bazı malzemeler- köy dışından satın alındı-
ğı için hem de tarhana Bafra ve İstanbul’da satıldığı 
için gerçekleşiyor. Örneğin tarladaki domates ya da 
kırmızıbiber yeterli olmadığı için bunlar köye gelen 
kamyonlu satıcılardan satın alınabiliyor. Bazen en 
çok kullanılan malzeme olan unu bile dışardan al-
mak zorunda kalıyorlar ki bu, tarhanadan elde edi-
len kazancı oldukça azaltıyor. Tarhanayı satarken 
de satın alan dükkânın sahibinin belirlediği fiya-
ta uymak zorunda kalıyor kadınlar. Köyde tanıştı-
ğım kadınlar, Bafra’da tarhanayı tek bir dükkâna 
götürebildiklerini, onun da aynı köyden olduğunu 
ve tanış birisi olduğu için fiyat konusunda pazar-

lık yapamadıklarını söylediler. Zaten, tarhana sat-
maya genellikle Bafra’da alış - veriş yapılacağı za-
man gidiliyor, alış - veriş yapmadan önce de köyden 
getirilen tarhanayı satmak ve dolayısıyla mevcut fi-
yata satmak zorunda kalıyorlar. Böylece piyasa me-
kanizması her iki taraftan tarhana üreticisi kadınla-
rı sıkıştırıyor. Aslında kadınlar da bu durumun açık 
bir şekilde farkındalar, emeklerinin hakettiği değe-
ri bulamadığını biliyorlar, dükkân sahibinin ya da 
domates satıcısının fiyatları belirlediğini ve onlara 
düşen payın azaldığını görüyorlar, kendi aralarında 
bundan şikâyet de ediyorlar. Ama tarhanasını paza-
ra götürüp kendi belirlediği fiyattan satmayı dene-
mek bir macir kadının yapacağı iş değil onlara göre; 
hem o kadar girişken davranamayacaklarını hem de 
zaten kocalarının izin vermeyeceğini düşünüyorlar. 
Bu mekanizmadan bir nebze de olsa kurtulabilmek 
için bazı kadınlar tarhanayı büyük şehirdeki akra-
baları yoluyla satmayı da denerler. Böylece akraba-
lık ilişkilerini kullanarak yeni tüketiciler bulabilir-
ler. Fakat bu durumda da akrabaları ile parasal me-
seleler konuşmak gibi riskli bir işe girişmiş olurlar. 
Tüm bunlara rağmen, bir taraftan aile bağları, bir 
yandan piyasa bağları sıkıştırırken yine de organik 
‘macir’ tarhanalarından umutlarını kesmez ve ekler-
ler: “Belki başka bir şeyler yaparız”!

Notlar
1. Bu yazı devam doktora çalışmamın, Haziran -  
Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirdiğim alan 
çalışmasına dayanmaktadır. G. Çorbacıoğlu, G. 
Dağdelen, N. P. Erdoğan ve B. C. Zırh’a katkıları 
için çok teşekkür ederim.
2. 1870’lerin sonundan itibaren Anadolu’nun nü-
fus yapısını değiştiren Rumeli göçmenleri için ya-
zında çok farklı adlandırmalar kullanılmakta ve bu 
adlandırmalara söz konusu göçmenler tarafından 
oldukça önem verilmektedir. ‘Muhacir’ ya da ‘ma-
cir’ Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden Anadolu top-
raklarına sığınmak zorunda kalan göçmenlere veri-
len isimdir. ‘Mübadil’  ise sadece Lozan Antlaşma-
sı sonucunda Türkiye’ye gelen göçmenlere denir. Bu 
yüzden mübadiller kendilerinin macir değil müba-
dil olduklarının bilinmesini isterler. Alan çalışması 
sırasında da bazı köy sakinleri macir değil mübadil 
olduklarını vurguladılar. Fakat köyde, günlük ha-
yatta kendilerinden hep ‘macir’ olarak bahsettikle-
ri için, bu yazıda onlara macir demeyi daha uygun 
buldum.
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Mutfak deyince ilk olarak anneannemin ve baba-
annemin, Ankara’nın merkezine 40 km uzaklıkta 
olan köyümüzdeki mutfakları geliyor aklıma. Otur-
ma odası büyüklüğünde, bir köşesinde tandırın, bir 
köşesinde tezgâhın ve duvarlarında küçük perdeler-
le örtülmüş rafların olduğu mutfaklar... Geniş aile-
nin ihtiyacını karşılamak için bazlama, ekmek yapı-
lan ya da komşularla beraber gözleme, yufka açılan; 
içinde buzdolabından başka elektronik eşya olma-
yan büyük mutfaklar... Yalnızca tandır yandığında 
ısınırlardı; hele de kış günlerinde buz gibi olan bir 
mutfakta iş yapmanın nasıl bir şey olduğunu dü-
şünün! Bu mutfakların yanına bizim de bir dönem 
yaşadığımız, amcamların Ankara’nın İskitler ma-
hallesindeki gecekondularının mutfağını koyuyo-
rum. Köyden, o büyük mutfaklı evinden kente göç-
müş yengemin daracık, ancak tek kişinin sığabildiği 
mutfağını anımsıyorum. Sonra annemin ve yenge-
min o mutfağa sığışarak beraber yemek yapışlarını, 
sofra hazırlayışlarını, bulaşık yıkayışlarını… Küçü-
cük boyumla mutfağın sokağa açılan; yemek buha-

Figen Uzar Özdemir*

MUTFAKTA 
NELER OLUYOR?

“Mutfaksız ev ya da ortak mutfak 
projelerinin, vaktinin çoğunu 
evde geçiren kadınlar açısından 
kısıtlayıcı bir etkisi olduğu 
söylenebilir. Kadınların bir kısmı 
için mutfak, erkek iktidarının en az 
hissedildiği ‘özgürlük alanı’ olarak 
tanımlanabilir.”

dosya: Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak  33



rıyla buğulanmış penceresinden dışarı bakmaya ça-
lışırdım. ‘80’li yılların son zamanları…

Sonra biz büyüdük; ‘90’lı yılların başında, gecekon-
dudan apartmana giden yolda, pek çok komşumuz 
gibi biz de bir apartman dairesine taşındık. Önce-
ki mutfağımızla karşılaştırıldığında kocaman mut-
fağı ve yemek masası olan bir eve... Bu arada köyde-
ki mutfaklara da yemek masaları kondu. Artık ye-
meği evde, sininin üzerinde değil yemek masasında 
yiyorduk köye gidişlerimizde.

Taşınmamızın üstünden uzun yıllar geçtikten son-
ra bir gün anneme “Evin neresi senin?” diye sor-
muştum. Annemin cevabı düşündürücüydü: “Her 
yer benim”. Kardeşimle benim odalarımız vardı; 
babam annemle yatak odasını paylaşıyordu; salon, 
mutfak ve diğer köşeler ortak noktalardı. Dışarıda 
bir işte çalışmayan ve vaktinin çoğunu evde geçi-
ren annemin ise kendine has bir odası yoktu. Ama 
annem evin hepsinin kendisinin olduğunu düşünü-
yor ve bundan mutlu oluyordu. Her yer cevabı as-
lında en çok da mutfaktı. Ev dışında bir işte çalış-
sın çalışmasın kadınların evde en çok vakit geçir-
dikleri yer değil miydi mutfak? Sadece yemek yapı-
lan, bulaşık yıkanan yer değil arkadaşlarla çay içi-
lerek koyu sohbetlere dalınan, komşularla dertleşi-
len mekândı mutfak. Şimdi ise benim kendi otur-
duğum apartman dairesinde mutfak ve salon bir 
arada. Son zamanlarda yaygınca karşımıza çıkan; 
genelde tek başına yaşayan öğrenci ya da çalışanla-
rın, ya da ‘yeni orta sınıf ’ diye tabir edilen ailelerin 
tercih ettiği evlerde bulunan ve Amerikan mutfak 
tipi diye bilinen bu mutfaklarda sosyalleşme yönü-
ne vurgu daha fazla oluyor. Salonda misafirlerini-
zi ağırlarken, muhabbetten kopmuyor; odanın mut-
fak bölümünde işinizi yapıyorsunuz. Fakat değişen 
ev tasarımı ve düzenlemesi, özelde de mutfak tasarı-
mı, kadının konumunu etkilemesi açısından bu ka-
dar da masum olmasa gerek.

Genel olarak baktığımızda, dar bir mutfakta yal-
nızca ev işi yapılabilirken, günümüzde tasarlanan 
geniş mutfakların mutfak işi dışındaki aktivitelere 
de olanak verdiğini görüyoruz. Örneğin, yeni tasa-
rımlarda mutfakta artık sadece yemek masası de-
ğil, kitaplık ve çalışma masası da var. Bu anlam-
da mutfakta vakit geçirmek bazen o kadar da kötü 
bir şey olmayabilir. Mesela mutfakta ders çalışma-
yı pek çok arkadaşım gibi ben de çok seviyorum. 

Ama aynı zamanda bazılarına göre bu durum ka-
dının mutfaktan çıkmasını iyice zorlaştırıyor diye 
de düşünülebilir. Küçük mutfakta işinizi bitirip çı-
karsınız; daha fazla kalmak istemezsiniz. Fakat ge-
niş ve farklı aktivitelere olanak veren bir mutfak-
ta bütün gün vakit geçirebilirsiniz. Bu durumu öte 
yandan, “kadının yeri evidir; hatta mutfağıdır” söy-
lemine hizmet ediyor olarak da yorumlamak gayet 
mümkün- ki bu konuda çok sayıda feminist eleşti-
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riye rastlıyoruz. Böylelikle, ev belki de en fazla cin-
siyetlenmiş mekânsal birim olarak karşımıza çıkı-
yor. Evi bu şekilde düşündüğümüzde, ücretsiz ev içi 
emek kavramıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu kavra-
mın altında ise şüphesiz mutfak işleri ve çocuk ba-
kımı öne çıkıyor. Bu noktada, bir evin ya da mut-
fağın farklı şekillerde tasarlanması, kadının ücret-
siz ev içi emekten kurtulmasına katkı sağlar mı so-
rusu birçok feministin gündeminde yer etmiş ve et-
meye devam ediyor.

Ataerkil toplumlarda kadın ve erkek mekânlarının 
birbirinden ayrılması ve ev tasarımlarının dolay-
lı (belki de doğrudan!) etkisi nedeniyle kadınların 
hayatının evle sınırlandırılması durumu, bazı femi-
nist tasarımcı kadınları harekete geçirmiş1. Hiç şüp-
hesiz mekân ve cinsiyet ilişkisi feministlerin uğraş 
verdiği en önemli konulardan. Kadının toplumdaki 
konumunu değiştirmek ve iyileştirmek için işe ko-
yulan ilk kuşak feministler, kadını özgürleştirme-
nin yolunun onların ücretsiz işgücünden kurtarıl-
ması ve kadınların ücretli işgücüne artan sayılarla 
katılmaları olduğunu savundular. Bu ideali gerçek-
leştirmenin yolunun ise ev işinin yalnızca kadınlar 

“Toplumsal olan ve mekânsal 
olan birbiriyle sürekli etkileşim 
içerisinde: Cinsiyet ilişkileri, özelde 
de kadının konumu değiştikçe 
ev ve mutfak tasarımları bundan 
etkileniyor; öte yandan ev ve 
mutfak tasarımları değişerek kadın 
ve ev işi ilişkisini iyice karmaşık 
hale getiriyor. Örneğin, anneannem 
ya da annem mutfaksız bir evde 
oturmak isterler miydi? Ya da 
mutfaklarını başka kadınlarla 
paylaşmak isterler miydi? 
Dışarıdan bakıldığında mutfak 
onları kısıtlıyormuş gibi görünse 
de, kadınların mutfakla ilişkisinin 
duygusal bir boyutu olduğunu da 
gözden kaçırmamamız gerekiyor.” 
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tarafından değil topluluk tarafından beraberce ya-
pıldığı evler ya da mahalleler tasarlamak olduğunu 
düşündüler. 19. ve 20. yy. Avrupa ve Amerika’sında 
yaşayan ve bu alanı önemseyen feministler, döne-
min önemli plancılarının2 18. ve 19. yy. sosyalist ko-
lektif konut planlarından etkilenmişlerdi. Ev işinin 
ve çocuk bakımının özel konut dışında ve topluluk 
tarafından beraberce yapıldığı ‘toplum merkezleri’ 
ve ‘ortak mutfaklar’ önermişlerdi3. Bu tasarımlar-
da, mutfağa özel bir vurgu vardı. Bu anlamda ‘or-
tak mutfak’ ve ‘mutfaksız ev’ projeleri, kadınları ev 
işinden özgürleştirmek için düşünülmüş iki örnek 
olarak verilebilir. Fakat Hayden’ın da belirttiği gibi, 
bu ortak mutfaklarda çalışanlar yine kadınlar oldu-
ğundan, yani cinsiyete dayalı iş bölümü değişmedi-
ğinden bu projeler, kadının özgürleşmesini berabe-
rinde getirmedi. Buna ek olarak, bu projelerin başa-
rılı sayılamamasının önemli nedenlerinden bir di-
ğeri, evin ve mutfağın kadını kısıtladığı yönündeki 
vurgu olsa gerek. Oysaki kadınlar, içinde yaşadıkla-
rı ve çalıştıkları mekânla - özellikle mutfak gibi ha-
yatlarında büyük bir yer teşkil eden mekânlarla- çok 
özel bağlar kurup, bu mekânlara kısıtlanmanın öte-
sinde olumlu anlamlar atfedebiliyorlar. Belki de bu 
erken dönem feministlerin içine düştükleri çıkmaz 
biraz da bundandı. Onların tecrübelerinden, fizik-
sel mekânı dönüştürmenin tek başına kadının öz-
gürleşmesini sağlamayacağı sonucunu çıkarıyoruz. 

Aynı zamanda, mutfaksız ev ya da ortak mutfak pro-
jelerinin, vaktinin çoğunu evde geçiren kadınlar açı-
sından kısıtlayıcı bir etkisi olduğu da söylenebilir. 
Kadınların bir kısmı için mutfak, erkek iktidarının 
en az hissedildiği ‘özgürlük alanı’ olarak tanımlana-
bilir. Türkiye’de gösterimde olan komedi dizilerin-
de sıkça rastlanan mutfak sahneleri, bu gözlemi des-
tekler nitelikte. Evin babasından bir şey saklanaca-
ğı zaman mutfakta konuşulur ya da birisi saklana-
cağı zaman mutfağa gizlenir. Çünkü erkek mutfa-
ğa ya hiç girmez ya da çok az girer. Tabii bu resim, 
daha çok geleneksel aileler için geçerli. Kadının üc-
retli işgücüne katılımı arttıkça, aile yapısının da dö-
nüştüğünü gözlemliyoruz. Tek başına çocuk büyü-
ten anne ya da babalardan oluşan aileler ve eşcin-
sel çiftlerden oluşan aileler Türkiye’de son dönem-
de farklı aile örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ay-
rıca, yeni bir orta sınıfın varlığından da bahsetmek 
mümkün. Bu yeni orta sınıfın aileye ve ev işine at-
fettiği değer, geleneksel ailelerin ya da 19. ve 20. yy. 
feministlerinin atfettiği değerden çok farklı. Kadınla 

beraber artık erkeğin de mutfağa girdiğini ve mutfak 
işleri yaptığını görüyoruz. Bu nedenle, yeni ailelerin 
istediği ev ve mutfak tasarımları da çok farklı olabi-
liyor. Yani bir yandan fiziksel mekânın sosyal yapı-
yı değiştirme olanakları, böylece de kadının toplum-
daki konumunun iyileştirilmesinin olanakları zor-
lanırken bir yandan da dönüşen sosyal yapı fiziksel 
mekândaki değişiklikleri beraberinde getiriyor. De-
ğişen ihtiyaçlar ve talepler, mutfaklı ya da mutfaksız 
stüdyo ev ya da farklı etkinliklere fırsat verecek şe-
kilde donatılmış çok geniş mutfaklı ev konseptleri-
nin geliştirilmesine yol açıyor. Yani, toplumsal olan 
ve mekânsal olan birbiriyle sürekli etkileşim içeri-
sinde: Cinsiyet ilişkileri, özelde de kadının konumu 
değiştikçe ev ve mutfak tasarımları bundan etkile-
niyor; öte yandan ev ve mutfak tasarımları değişe-
rek kadın ve ev işi ilişkisini iyice karmaşık hale geti-
riyor. Örneğin, anneannem ya da annem mutfaksız 
bir evde oturmak isterler miydi? Büyük olasılıkla is-
temezler, hatta bu fikri saçma bulurlardı. Ya da mut-
faklarını başka kadınlarla paylaşmak isterler miy-
di? Buna cevapları da eminim hayır olurdu. Dışa-
rıdan bakıldığında mutfak onları kısıtlıyormuş gibi 
görünse de, kadınların mutfakla ilişkisinin duygusal 
bir boyutu olduğunu da gözden kaçırmamamız ge-
rekiyor. Gününü geçirdiği mekânı, evini, mutfağını 
seven bir kadın için hapsolmuş deyimini kullanmak 
ne kadar doğru olur? 

Özetlemek gerekirse, değişen toplumsal ilişkiler ve 
cinsiyet ilişkileri hem mutfak tasarımlarını hem de 
kadının mutfakla olan ilişkisini dönüştürüyor. Ka-
dının mutfakla olan ilişkisi ise onun toplumsal ko-
numunu ve aynı zamanda mekân ve çevresiyle na-
sıl ilişkiler kurduğunu yansıtan önemli göstergeler-
den biri. Diğer yandan, bir mutfağın tasarımı değiş-
tirmek, cinsiyet ilişkilerini dönüştürebilir mi sorusu 
ise hâlâ güncelliğini koruyor. 

Notlar
*Araştırma Görevlisi, ODTÜ Sosyoloji Bölümü
1. Domosh, M. ve Joni Seager. (2001). Putting 
Women in Place: Feminist Geographers Make Sense of 
the World, The Guilford Press: New York
2. Feminist plancı kadınların etkilendiği isimler, 
Robert Owen ve Charles Fourier gibi plancılardı.
3. Hayden, D. (2000/1982) The Grand Domestic 
Revolution, The MIT Press: Cambridge, Massachu-
setts and London
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“bu yazıyı yazarken kaybettiğimiz 
sevgili Orhan’ın anısına”

Hâlihazırda etrafımdaki birçok kişi, endüstri ürün-
leri tasarımı lisansı ve mimarlık tarihi yüksek lisan-
sı yapmış olup üzerine de sosyoloji doktorası yapıyor 
olduğumu duyunca şaşırıyor, “Neden bu kadar ge-
ziyorsun?” diye. Oysa ben tam da hedefe doğru iler-
liyorum. Üstüne bir de buzdolabı üzerine tez çalış-
ması yapıyor olduğumu duyunca iyice kafaları karı-
şıyor. Soran bakışlara ve şaşkınlıkla karışık gülüm-
semelere ve “Ciddi misin?” sorularına, “Kısaca buz-
dolabı üzerinden sosyoloji, buzdolabı sosyolojisi...” 
diye ben de gülümseyerek cevap verip sonra elbet-
te açıklıyorum “Nasıl yani?” diye soranlara. Buzdo-
labı öyle bir hazine ki içinde sadece yemek saklamı-
yoruz; gündelik ev hayatımızın dışarısı ve içerisi ile 
olan ilişkilerinde sosyal ve kültürel kodların, norm-
ların, kişisel ve toplumsal anlamların içinde devin-
diği bir dolap o; kimisi iyi bildiğimiz, kimisi aslında 
bu hususta hiç düşünmemiş olduğumuzu fark etti-
ren, kimisi de dokunaklı ve hassas...

Figen Işık

BUZDOLABI 
HİKÂYELERİ

“Buzdolabı öyle bir hazine ki içinde 
sadece yemek saklamıyoruz; gündelik 
ev hayatımızın dışarısı ve içerisi ile 
olan ilişkilerinde sosyal ve kültürel 
kodların, normların, kişisel ve 
toplumsal anlamların içinde devindiği 
bir dolap o; kimisi iyi bildiğimiz, 
kimisi aslında bu hususta hiç 
düşünmemiş olduğumuzu fark ettiren, 
kimisi de dokunaklı ve hassas...”
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Buzdolabı konusunda çalışmaya başladıktan bir süre 
sonra alan araştırması vakti geldiğinde beni bir dü-
şünce almıştı; zaten bu kadar uzun sürecek bir gö-
rüşmeyi insanlara nasıl kabul ettireceğim diye endi-
şelenirken bir de üzerine gecekondu bölgesine git-
tiğim zaman karşılaşacağım dokunaklı buzdolabı 
manzaraları karşısında “Ya ağlarsam?” kaygısı ek-
lendi. Bu yüzden düpedüz çekiniyordum gecekon-
du mahallelerine gitmekten. Zira araştırmacı olarak 
duygularım, düşüncelerim ve davranışlarım konu-
sunda çok dikkatli olmalıydım. Öte yandan, böyle 
bir şey yaparken kendi kişisel tarihinizden veri alma-
manız da olanaksız ama bunu dikkatli harmanlamak 
gerekiyor. Çocukken annemin bana kimsenin evin-
de buzdolabını açmamam gerektiğini tembihlemesi-
ni, buzdolabımızın temizliğine ve düzenine göster-
diği özeni, babamın Antakya’dan getirdiği o acı kır-
mızı taze biberleri bozulmasınlar diye tek tek kâğıda 
sarıp buzdolabına özenle istiflemesini, keza tek tek 
kâğıda sararak buzdolabında uzun süre saklayabildi-
ğimiz yine Antakya’dan gelen o turuncu kütür kütür 
hurmaları hiç unutmuyorum. Buzdolabı bizim evi-
mizde önemli bir şeydi. Antakya mutfağının o ay-
rıntılı, uğraştırıcı ama çok lezzetli yemekleriyle bü-
yüdüğüm için zihnimde yer eden çok buzdolabı ve 
mutfak anısı var. Antakya’dan gelen yiyecek malze-
melerimizin zenginliği, çeşitliliği ve uzaktan geldiği 
için her zaman bulanamayacak şeyler olması, dolayı-
sıyla saklamak için ayrı bir özen istemesi nedeniyle 
no-frost donduruculu buzdolabı aldığımızda anne-
min işinin ne kadar kolaylaştığını hatırlıyorum. Bu 
konuda çalışmaya başladığımda şüphesiz bunlar hep 
zihnimin bir köşesinde yer aldı.

Farklı sosyal sınıflardan insanlarla buzdolabının kul-
lanım farkları, benzerlikleri ve buzdolabına atfedi-
len anlamlar üzerinden modern yaşam biçimi an-
layışı üzerine görüşmeler yapmaya karar vermiş-
tim. Türkiye’de henüz maddi kültür çalışmalarının 
az sayıda olması, özellikle ‘buzdolabı’nın dünyada 
da maddi kültür çalışmaları çerçevesinde sosyolojik 
boyutlarıyla dokunulmamış bir alan olması da çok 
önemliydi benim için. 

Görüşeceğim kişiler çoğunlukla kadınlar olacaktı. 
Orta sınıf kadınlarla başladım görüşmelere. Bu beni 
kaygılarım konusunda hem rahatlattı hem de bana 
tecrübe kazandırdı. Artık hem görüşme yapmaya 
alışmış hem de rahatlamıştım. Orta sınıf mensubu 
bir ailenin kızı olarak yaygın normların ve sosyo-

kültürel kodların elbette farkındaydım, işte bu ne-
denle hem gecekondu bölgesinde hem de orta-üst sı-
nıf mensubu kadınlarda neler göreceğimi merak di-
yordum. Ama gecekondu bölgesi hakkındaki kaygı-
larım tamamen duygusaldı. Görüşme yapma tecrü-
besi kazandıkça kaygılarımın yerini kısa sürede önü-
ne geçilmez bir merak almıştı. Ne duyacaktım o ka-
dınlardan? Gündelik hayatlarını nasıl yaşıyorlardı? 
Buzdolabı ve buzdolabı etrafındaki pratikleri onlar 
için neler ifade ediyordu? Nasıl farklar ve benzerlik-
ler görecektim farklı sosyal sınıflara mensup kadın-
ların gündelik yaşamlarında?

Sonunda başladım gecekondu mahallerine gitmeye. 
Görüşmeler oldukça iyi gidiyordu, dolu dolu geçi-
yordu. Hatta görüştüğüm kadınların tanıdıklarına, 
komşularına daha fazla görüşme yapabilmek için çok 
kolay ulaşıyordum, orta sınıf mahalledeki tecrübele-
rimin aksine. Çünkü buzdolabı satıcısı olmadığım, 
onlara senet veya benzeri bir şey imzalatmayacağım, 
kısacası onları aldatacak herhangi bir şey yapmayaca-
ğım konusunda güvenlerini kazanmıştım.

St
ep

ha
ni

e 
de

 R
ou

ge
, I

n 
Yo

ur
 F

ri
dg

e

38  dosya: Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak



dosya: Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak   39

Bu kadınlarla yaptığım görüşmelerde sıklıkla öne çı-
kan bir husus dikkatimi çekmeye başlamıştı, nere-
deyse görüşmenin büyük bir bölümünü kaplıyordu 
her defasında; komşu olsun, arkadaş olsun, akraba 
olsun ev dışından herhangi bir kimsenin buzdola-
bını açması konusundaki hassasiyet. Bu husus o ana 
dek orta sınıf kadınlarla yaptığım görüşmelerde de 
gündeme gelmişti ve daha sonra orta-üst sınıf kadın-
larla yapacağım görüşmelerde de gündeme gelecekti. 
Ama bunun anlamı ve yoğunluğu alt sınıf mensubu 
kadınlar için diğerlerinden biraz farklıydı. Bu husus 
birçok görüşmede dokunaklı hikâyelerin ortaya çık-
masına neden olduysa da korktuğum başıma gelme-
di; duygusal kaygılarım yerini hemen, daha önceden 
anlamlarının o ana dek farkında olduğum ama zih-
nimde henüz berraklaşmaya başlayan bir meseleye 
bırakmıştı. Dokunaklıydı çünkü bu hassasiyet bü-
yük oranda buzdolabının dolu olup olmamasıyla, ne 
kadar dolu olduğuyla ve nelerle dolu olduğuyla il-
giliydi. Bu kendi başına ayrı bir meseleyken bir de 
buzdolabının bir başkası tarafından açılması, hassa-
siyeti iyice artırıyordu bu kadınlar için. Çünkü me-
sele aslında hanenin mahremiyeti, mahallede ve ak-
rabalar arasında dedikodu, kısacası buzdolabı aracı-
lığıyla tezahür eden birbirini denetleme mekanizma-
sı ve sınırları korumanın zorluğuydu.

Sabiha1 bu duruma ilişkin şöyle söylemişti:

Kimsenin evinde dolap açmam. Gelinimde bile 
açmam. Şöyle bir şey var, gelinime gidince “Bak 
benim kaynanam geldi, buzdolabımı kontrol edi-
yor” düşüncesinden. Benim de kaynanam gelse, 
baksa hoşuma gitmez. Zaten çok çektim kayna-
namdan. Onun için ben de açmam. Benim bir 
komşum var gelir açar, ben sinirlenirim. … Yani 

benim dolabımda bir şey olmayabilir veya dolu 
olabilir. Sen benim evimin ferdi değilsin ve dola-
bımın kapağını açamazsın. Bunu söyleyemiyorum 
işte, insanların kalbini kıramıyorum. Hazzetmi-
yorum, onun için gitmiyorum o komşuma, o da 
bu aralar gelmiyor. Şöyle bir şey var; bir insan ha 
gidip yatak odasına oturmuş, ha gidip buzdolabı-
nı açmış, benim görüşüm o.

Sabiha’nın kızdığı şey, buzdolabını açanı herhan-
gi bir biçimde kontrol edemiyor olması ve utandı-
ğı için yapamadığı uyarısından başka elinde bir araç 
olmayışıydı. Kışın yakıttan tasarruf edilebilsin diye 
neredeyse birlikte yaşıyorlar sayılabilecek kadar evde 
vakit geçiren oğlunun, gelininin ve küçük torunun 
‘iyi’ yemesi için uğraşan Sabiha’nın rahatsız olduğu 
diğer bir husus da, mahalledeki komşuların birbir-
leri hakkında sırf birbirlerinin buzdolaplarında ne-
ler olduğu üzerinden dedikodu yapıyor olmalarıydı. 
Tıpkı Gülnur’un belirttiği gibi:

Karıştırmak için açtığı için ben rahatsız olurum. 
Merak ediyordur, bir de eleştiri vardır, ben huzur-
suz olurum. Varmış - yokmuş gibi eleştiri yapar, 
onun için ben huzursuz olurum. Eleştiri olmaz-
sa niye açsın, o manada açar. İşte, istemediğin bir 
komşun geliyor, açıp bakıyor “Bu varmış, şu yok-
muş, yok temiz değilmiş”, eleştirilerin yapılıyor. 
Gidip başka yerlerde konuşuyor sonra. Benim ba-
şıma geldi. Ama söyleyemiyorum, karşıdaki gu-
rursuz olduğu için söyleyemem.

Feride ise komşusunun kendisinden saklamasına alı-
nıyordu:

Bir gün bir komşumun evine gittim tavuk doğru-
yordu, biz içeri girerken tavuğu götürüp dolaba 
koydu. Koymaması gerekirdi. Biz görmemiş deği-
liz, benim beyim burada olduğu zaman şurada her 
gün mangalı yakar.

Görüşmelerde bu konu hakkında ortaya çıkan hikâ-
yeler, buzdolabı muhteviyatının mahalleli arasın-
da, “Sıkıntıdayız diyorlar ama buzdolaplarında nele-
ri var…” dedikoduları üzerinden varlık - yokluk he-
sabına dair hikâyelerdi. Görece varlığın komşular ara-
sında yarattığı şey ise eğer gizliden gizliye ‘aynı derdi’ 
paylaşmıyorlarsa mahalle içinde yaşanan yakın kom-
şuluk ilişkileri çerçevesinde birlik ve aidiyet duyguları 
açısından güvensizlikti. Tıpkı Sevgi’nin söylediği gibi:



Birisi geldi benim buzdolabımı açtı şimdi, boş, ha-
beri yok, “Yazık, bak bunların hiçbir şeyi yok” der. 
Benimkini açsalar rahatsız olurum, niye benim en-
gin tarafımı arıyor diye canım sıkılır. Ama herkes 
bilir benim etim, tavuğum, her şeyim vardır.

Her ne kadar yokluk hikâyelerinden çıkan anlam-
lar olsa da bunlar, gecekondulu kadınların mahal-
le içi komşuluk ve aile içi akrabalık ilişkilerinde baş-
ka kaygıları da vardı, o da buzdolaplarının temizli-
ği ve düzeni:

... Bir yabancı açsa öyle düşünebilirim. Mesela, 
acaba dağınık mı, kirli mi diye düşünebilir. Me-
sela benim eşimin bir akrabası devamlı salçasını 
kavanoza koyarmış, bana geldiğinde yardım eder-
ken dolabı açmıştı. Bende salça tenekesinin için-
de duruyordu, bir kiloluk alırım ve ondan kulla-
nırım. Ta ki o arkadaş takip edene kadar, bir yön-
den kınamıştım ama bir yönden de faydası oldu 
bana, bir şey öğrendim. Bana “Niye tenekede kul-
lanıyorsun?” dedi. Ben çoğunun evinde dolapları 
açıp bakıyorum dedi. Çünkü ben kavanoza koya-
rım, böyle üstü barlanır, küflenir, sen de koy dedi. 
Ben de o günden sonra kavanoza koydum.

Öte yandan, ‘buzdolabını kimler açar’ konusunun 
orta sınıf ve orta-üst sınıf kadınlar için de birçok an-
lamı vardı, bu anlamlar gecekondudaki kadınların 
atfettikleri anlamlara aslında çok benziyordu. Hangi 
sosyal katmandan olursa olsun görüştüğüm kadınlar 
ağız birliği etmişçesine buzdolabının mahrem oldu-
ğunu, nedenleri farklılaşsa da içinin dolu olmasının 
kendileri için rahatlatıcı ve aileleri için birçok açı-
dan anlamlı ve önemli olduğunu söylüyorlardı. Fa-
kat hali vakti yerinde kadınların kaygıları daha çok 
temizlik ve düzen hususları etrafında toplanıyordu. 
‘İyi’ bir ev kadını olmak, evi neredeyse profesyonel-
ce çekip-çevirmek, misafir ağırladıklarına ne kadar 
nitelikli ve görgülü bir ev sahibi olduklarını ortaya 
koymak bakımından. Yani anlamlar çok benziyordu 
ama dinamikler ve sonuçları farklıydı. Dediğim gibi, 
temizlik ve düzen ilk sırayı alıyordu bu kadınlar için. 
Songül, bu konuda kayınvalidesinin bile onun düze-
nini çok beğendiğinden bahsediyordu:

Ben misafirimi teklifsiz açma aşamasına getirmi-
yorum. Herkesi çok misafir ediyorum. Kayınva-
lidem geldiğinde her zaman açar ve açtığı zaman 
çok beğenirdi. İstanbul’a gittiğimizde ne olur buz-

dolabımı yerleştir derdi. Ben her şeyi indirirdim, 
bir de onun buzdolabını yerleştirirdim. Onun do-
labı karışık olurdu. Ben yerleştirirdim, üstüne 
üstlük bir sürü de boş yer çıkardı. … Oğullarımın 
evinde açarım, o da bekâr oğlumun evinde. Çün-
kü gelinim de çok titiz. Açarım ama hep yabancı 
bir buzdolabı gibi açarım. 

Benzeri bir biçimde Saadet de bu hususa değiniyor, 
kendisi açısından:

Beni çok rahatsız etmez, genelde düzenlidir, onun 
için açılmasında bir mahsur yok. Açıyorsa ihtiya-
cı için açıyordur. Açan da zaten çok yakın arkada-
şımdır. Ben de ailemin evinde, yakın arkadaşım-
da açabilirim. Tanımadığım resmi birinin evinde 
açmam. Açılması konusunda tek endişem temizli-
ği ve düzenli olması gerektiğidir. Her hafta temiz-
lenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bozu-
lanlar ve çürüyenler oluyor.

Temizlik ve düzen kaygılarının yanı sıra bu kadın-
lar için farklı olan şey sınırları kontrol edebiliyor ol-
malarıydı. Gecekonduda kadınlar arasında bu daha 
sert yaşanırken orta-üst sınıf kadınlar arasında sa-
mimiyetin, yakın arkadaşlığın, akrabalığın ve gör-
gü kodlarının belirlediği rahatlatıcı sınırlar içerisin-
de tarafların sessizce bildikleri, onayladıkları ve uy-
dukları kurallar mevcuttu. Nevin’in ve eşinin belirt-
tikleri gibi;

Benim için o çok özel bir hayatın parçasıdır. Ra-
hatlıkla buzdolabını hop diye açamam. O hep 
bir talep diye düşünürüm, dolayısıyla kardeşimin 
evinde bile çok rahat açamam. Annemin evinde 
biraz daha rahat açarım galiba. Ona yardım etti-
ğim için o konuda biraz daha rahatım. Evim dı-
şında hiçbir yerde buzdolabını açarken kendimi 
çok rahat hissetmem. Bizim evimizde belli kişi-
ler açar.
Eşi: Eve gelen bir insanın mutfağa girmesi bir sa-
mimiyet ölçeğidir. Nasıl olsa evin içeriği içerisin-
de misafirin doğrudan girdiği bir alan değildir. 
Oraya girebiliyorsa ekstra bir samimiyet. Salon, 
oturma odası, tuvalet ve mutfak.

İlknur’un sözleriyle örneklenebilecek bir diğer hu-
sus da orta - üst sınıf mensupları arasında bu sınır-
ların birinci dereceden akrabalık içinde bile koruna-
biliyor olması:
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Annemin dışında, kardeşlerimin dâhil, buzdolabı 
açmam. Hoşlanmam, saygı olarak görürüm onu, 
buzdolabı özeldir. … Ablamlar mesela, biz çok ya-
kın kardeşleriz ama ben pek hoşlanmam, açacağım, 
bir şey alıp koyacağım, düzeni bozulacak. Birbiri-
mizden ihtiyacımız oluyor, gidip - gelip alıyoruz, 
ablamın benim dolabımı açmasından hiçbir zaman 
rahatsız olmam ama tanımadığım bir insanın gelip 
pat diye dolabımı açmasından hoşlanmam. Arka-
daşlarım da girmez, ben de onların mutfağına gir-
mem. Girildiği zaman da eleştirileriyle ilgili konu-
lara birkaç sefer şahit oldum. … Biz aynı apart-
manda otururuz [ablalarıyla] ama biz birbirimi-
ze pat diye hiçbir zaman girmeyiz, belli mesafemiz 
vardır. Ve ben ilişkilerin uzun vadeli olabilmesi için 
bu mesafenin gerekli olduğuna inanıyorum.

Bu yazının sınırları içerisinde aktarmak istediğim 
en önemli husus şu; farklı sosyal katmanlardan ge-
len kadınların hepsinin ‘buzdolabını kim açar’ ko-
nusuna görgü, saygı, nezaket gibi ilişkileri düzenle-
yen modern sosyal normlardan yaklaşıyor olmaları 
ve bir ev kadını olarak temizlik ve düzen kaygıla-
rı. Ancak özellikle alt sınıf mensubu kadınlar için en 
önemli husus, buzdolabının, modern kent yaşamın-

da, hanenin ekonomi - politiği ve manevi ekonomisi 
açısından dışarısı ile olan ilişkilerinin düzenlenme-
sinde çok önemli ve hatta belirleyici bir maddi nes-
ne olması; ev içi yaşamının günlük döngüsünün vaz-
geçilmez bir nesnesi olarak hanenin maddi - manevi 
ekonomisinin dışarıya karşı bir ölçeri olması… Fa-
kat bulanık ve delikli sınırlardan hassasiyet noktala-
rının yara almasına davranış normlarının engel ola-
maması, bu normların pratik tezahürüne karşı sınır-
ları koruyabilen başka araçların olmaması ve mesele-
nin ilişkilere ve huzura zarar veren dedikodularla so-
nuçlanması… Görüşme yaptığım hemen herkes ta-
rafından mahrem ve özel olarak adlandırılan buzdo-
labının, gündelik hayatta, özellikle alt sınıf mensu-
bu kadınlar için bir dedikodu kutusu rolü oynuyor 
olmasının farkına varmam, benim eşyalara bakışımı 
zenginleştirdi. Modern hayatın vazgeçilmezlerinden 
biri olan buzdolabının sadece yiyecekleri korumaya 
yarayan bir makine olmasının ötesinde tüm özellik-
leriyle, biz kadınların annelik ve ev kadınlığı rolle-
ri çerçevesinde aslında duygusal dinamiklerimizi de 
çekip - çevirme aracı olduğunu görmek paha biçil-
mez bir deneyim oldu benim için.

1. İsimler gerçek değildir.



Annem aylardır tuhaf bir mücadelenin içinde. Onun 
anlamlı çabasını tuhaf bir mücadeleye dönüştüren 
aslında anlaşılması güç bir zihniyet. Mücadelenin se-
bebi bir kapı… Giriş katında arka cepheye bakan bir 
apartman dairesinin mutfağından bahçeye açılacak 
bir kapı… 92 yaşındaki anneannem tekerlekli san-
dalye ile dışarıya günde 15 dakika çıkabilsin, güneş 
alsın, kendi elleriyle diktiği ağaçlarına, güllerine ba-
kabilsin diye…

Anneannemin dairesi apartman girişinden bir kat 
altta arka cepheye bakan bir bahçe katı. Ben küçük-
ken, dedemle aldılar o daireyi.  Yıllarca yaşamları-
nı adadıkları toprak kokusuna şehirde en yakın ola-
cakları seçeneğe kavuşmuş oldular. Ev güneş almı-
yor ne yazık. Annem karşı çıkmış, anneannem iste-
miş, dedem beğenmiş almışlar. Küçüklüğümün haf-
ta sonları özellikle dedemi kaybettikten sonra o kü-
çük ama dünyalar barındıran evde geçiyor. Zengin-
leşiyor hayal gücüm anneannemin anlattıkları ile… 
Annem ve teyzem küçükken, ziraat mühendisi ola-
rak çocuklarını da yanına katıp, köy köy yaptığı ça-
lışmaları anlatıyor. Hayretler içindeyim. Duvarlar-
da asılı, bazen beni ürküten tabloların hepsini anne-
annem yapmış.  Gerçeküstü hikayeler barındırıyor 

o tablolar. Bana her gidişimde bir diğerini anlatıyor 
tontonum. Her ziyarette, her baktığımda başka şey-
ler keşfediyorum. Kahramanım o benim. 

Anneannem beni evimizden alıp her evine götürdü-
ğünde apartman girişinde diktiği gülleri gösteriyor. 
Bazen kuru dalları alıyor, bazen evden bahçe maka-
sını alıp geliyoruz. Arsuz’daki evinin bahçesindeki 
gülleri anlatıyor budama yaparken. Her anlatışında 
aklıma o ev ve benim için hala sakladıkları geliyor. 
Özlediklerimi dinliyorum. Yaşlılık ağırlığını anne-
annemin bedenine ağırlığını salmaya başladığından 
beri güllerini pek de göremiyor. Çünkü giriş katına 
çıkan toplam kırk basamak var geçilmesi iki kez kal-
ça ameliyatı geçirmiş ve walker ile yürüyen bir kadın 
için oldukça güç olan.

İlk kalça ameliyatı olduğunda anneannem yıl 2003. 
Yoğun bakımdan çıkamayacağını düşündüren bü-
yük bağırsak ameliyatı 2006. İşte o ameliyat son-
rası annem ilk girişimde bulunuyor. Bahçeye doğ-
rudan açılan küçük bir kapı… Anneannemi dışarı 
çıkarabilmenin en kolay yolu zaten arka tarafa ba-
kan bahçe katından dört sıra tuğla kırıp açılacak bir 
kapı ile bahçeye erişim sağlamak. Apartman yöne-
timine başvuruyor annem dilekçeyle. “Efenim par-
ti mi yapıceksiniz? Olmaz öyle şey “ deniyor. An-
nemin, annesinin ameliyat olduğunu ve artık eski-
si kadar yürüyecek gücünün olmadığını söyleme-
si gereksiz. Komşularla ayrı ayrı konuşmaya çalışı-
yor annem; “yönetim ne derse artık” diyor çoğu ki-
racı olan apartman sakinleri. Annem eski kazan dai-
resinin içinden geçirip, tekerlekli sandalye ile inme-
ye pek de müsait olmayan bir rampadan anneanne-
mi dışarı çıkarmaya çalışıyor. Her zaman mümkün 
olmuyor, çünkü rampa çok dik, en az üç kişi gerek-
li anneannemin tedirgin olmadan tekerlekli sandal-
ye ile o rampadan indirilebilmesi için. 

2012 başında anneannem ikinci kalça ameliyatını 
geçirince, annem 2006 yılındaki talebini yeniden 
gündeme getiriyor. Bu kez aldığı cevap daha da can 
sıkıcı. “Anneniz çok yaşlı, o öldüğünde siz evi sa-
tarsanız yeni sahipleri uygunsuz kullanır evi belki”.  
Hepimiz bu cevaba çıldırıyoruz. Hayatta ve akıl sağ-
lığı yerinde olan yaşlı bir kadını evine hapsetmenin 
gerekçesini ölümü halinde olabileceklere bağlayan 
bir zihniyet karşısında ağzımız açık kalıyor. Annem 
bir yandan süreci araştırırken, anneanneme hastane 
sürecini atlatmasına yardım edecek mutlu haberi ve-

Burcu Şimşek

BAHÇEYE 
AÇILAN KAPI

“Duvarlarda asılı, bazen beni 
ürküten tabloların hepsini 
anneannem yapmış.  Gerçeküstü 
hikayeler barındırıyor o 
tablolar. Bana her gidişimde bir 
diğerini anlatıyor tontonum. 
Her ziyarette, her baktığımda 
başka şeyler keşfediyorum. 
Kahramanım o benim.” 
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riyor. “Bahar geliyor anneciğim ve artık sizi dışarı 
çıkarabileceğimiz bir kapımız var mutfaktan”.  An-
neannem daha hastaneden çıkmadan annem ustala-
rı sokmuş vaziyette eve. Mutfak penceresinin altın-
dan dört sıra tuğla kırılıyor, pencere yerine bir kapı 
takılıyor. Bir de demirden portatif rampa yaptırıyor 
annem. Tekerlekli sandalyenin rahatça indirilebile-
ceği eğimde. Rampanın korkuluklarına da baharla 
birlikte saksılar içinde petunyalar yerleştiriyor an-
nem. Küçük bir balkon yaratıyor anneanneme. İste-
diği zaman bahçeye inmeden üzerinde açık bir bar-
dak çayını içebileceği. Kuşları ve güllerini camın ar-
dından değil de bahçenin içinde izleyebileceği.  An-
neannem hastanede yattığı yerden “Eee komşular ne 
dedi yavrucuğum?” diye soruyor. Annem gereğince 
kocaman bir ayıbı örten yalanı söylüyor anneanne-
me. “Teyzemizi  dışarı çıkarmanız için ne gerekiyor-
sa yapın dediler anneciğim” diyor annem. 

Anneannem hastaneden çıkıp evine geldiğinde te-
kerlekli sandalyesi ile annem mutfağa götürüyor 
onu. Gösteriyor kapıyı ve minicik portatif balkonu. 
Mutlu oluyor anneannem. “Çayımı burada içerim 
değil mi yavrucuğum?” diyor. Tüm tantanaya de-
ğecek mutlu öğleden sonraları ile geçiyor 2012 yazı 
annem ve anneannem için. 

Diğer taraftan apartmandaki tuhaf yönetim boş dur-
muyor tabii ki. Hemen belediyeye şikayet ediyorlar. An-
nem sözüm ona apartmanın temellerine indirmiş inşa-
atı. Gerekçelerin komikliği karşısında şaşkınız. Annem 
avukatlarla konuşuyor, Engelliler Yasası’na bakılıyor der-
ken yasal bir mücadele de başlamış oluyor. Ankara’nın 
orta yerinde Çankaya’da bir apartman, sözüm ona seç-
kin sakinleri… Yaşlı bir kadının hareket özgürlüğünü el 
birliği ile kısıtlamanın peşine düşmüşler. Belli ki onlar 
hiç yaşlanmayacak, hepsi ölümsüz mü ne?….
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Demet: Önce mutfağın sizin anlam dünyanızdaki 
yerini tanımlamaktan başlayalım, mutfağı nasıl kul-
lanıyorsunuz? Ne zaman girilir mutfağa; nedir, ne 
değildir?
Derin: Annemizin yaşam alanı. Benim odam var, 
kardeşimin var, annemle babamın bir ortak alanı 
var, mutfak da annemin alanı. Bir yandan sohbet 
edilen yer, sadece yemek yeme yeri değil.
Berrak: Ben mutfağı çok az kullanıyorum. Çok acık-
tığımda ya da evde yemek yapacak hiç kimse olma-
dığı zaman kullandığım bir alan. Annemin de misa-
fir ağırlama alanı. Asla kimse annemle salonda otur-
maz, masa başı sohbeti mutfaktadır. Ben de canım 

yemek yapmak istediğinde bazen giriyorum mutfa-
ğa. Aslında yemek yapıp yapamadığımı görmek iste-
diğimde, eğlence amaçlı yani. 

Demet: Canın ne zaman yemek yapmak istiyor?
Berrak: Genelde pek istemiyor. En son üç yıl önce 
istemişti. Yapmam gerektiğinde yapıyorum tabii. 
Annem arayıp gecikeceğim dediğinde makarna yapı-
yorum. Aslında mutfakta televizyon olsa yemek yap-
mak daha eğlenceli olabilir. Tamamen yemeğe odak-
lanmayı sevmiyorum.

Demet: Berrak sen üniversiteye gitsen, ailenden ba-
ğımsız yaşadığın bir evin olsa, mutfağı nasıl kullanır-
dın? Mutfakta geçireceğin zamanı başka türlü kul-
lanmaya tercih eder miydin?
Berrak: Kendim evim olsa yemek yapmak daha eğ-
lenceli olabilir. Çünkü zaten şimdi annem veya ab-
lam yapıyor, benim yapmam gerekmiyor. Kendin 
için yemek yapmak daha keyifli bir şey. Ablamın canı 
çekti diye makarna yapmaktansa kendime yaparım.

Demet: Peki Derin, üniversiteyi başka şehirde oku-
dun. Sen nasıl ilişkilendin mutfağınla?
Derin: Yemek yapacak bir anne figürü olmadı-
ğı için kendini beslemelisin. Ailemle yaşarken ayda 
bir yapıyorsam kendi evimde günlük rutin oluyor. 
Ama şöyle bir fark var; anneminki daha zorunlu-
luk üzerinden gidiyor, ben kendi evimde canım is-
tiyorsa yemek yapıyorum. Böyle söyleyince çok ga-
rip geldi kulağıma aslında. O sırada canım okumak 
veya yazmak istiyorsa dışarıdan yemek sipariş edebi-
liyorum mesela. Ama mutfakla ilişki ritüeller ve ke-
yif üzerinden kuruluyordu benim evimde, kahve, si-
gara gibi.

Demet: Anneniz ne hissediyor sizce bu durumda?
Berrak: Ablamın yaşı kadar düşünürsek… Annem 
24 yıldır bu işi yapıyor, mutfakta ve yemek pişiriyor. 
Sürekli aynı işi yapınca sıkılıyor. Ben bunca yıl bu işi 
yaptıysam siz de benim için yapacaksınız diye düşü-
nüyor. Ama bize de yemek yapmak günlük bir eylem 
gibi gelmiyor. Yemek yapınca çok özel bir şey yapmı-
şım gibi hissediyorum ister istemez.
Derin: Bunu eleştirerek söylüyorum, biz yaptığımız-
da lütuf gibi oluyor. Ama annem yaptığında hiç so-
runsallaşmıyor. 

Demet: Artık sizden talep ettikleri var anladığım ka-
darıyla annenizin?

Demet Gülçiçek

MUTFAK 
KEYİF YAPMA 
MEKÂNIMIZ 
OLSUN MU? 

“Okumuş kız çocuklarının 
mutfakta işi yok mu? Aynı 
mutfağı farklı şekilde yaşayan 
abla kardeş ile ‘kendi’ mutfakları 
üzerinden konuştuk. Derin, 
üniversiteyi şehir dışında okuyup 
yüksek lisans için ailesinin 
yanına taşındı. Berrak şimdi 
lise öğrencisi ve üniversiteye 
hazırlanıyor. Anneanne – 
anne - kız çocuklar üzerinden 
mutfak nasıl değişti sorusunu 
kız çocukların gözünden 
sorgulamaya çalıştık beraberce.”
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Derin: Annemin içine ‘yeter perisi’ kaçtı. Annem 
açısından iyi hissediyorum, gayet makul bir şekil-
de “Oturup beraber yiyoruz işte, ben yapabiliyor-
sam siz de yaparsınız” diye düşünüyor. Biz de onu 
desteklemekle birlikte çok radikal değişim yapma-
dık aslında.

Demet: Bu değişimi onda yaratan nedir? Onun ‘ye-
ter perisi’ nereden geldi?
Berrak: Ben ailem için bir sürü fedakârlık yapıyorum 
ama benim için bir şey yapan yok, diye düşünmeye 
başladı. Karşılığını alamayınca da isyan ediyor. Ne-
reden çıktı bu bilmiyorum ama sıkıldı sanırım artık.



Derin: Annem bunu sesli söylemeye başladığından 
beri iş bölümü değişmeye başladı. Babam kabak tat-
lısı yapıyor, balık yapıyor. Başka şeylere yardımcı ol-
maya çalışıyoruz. Yardımcı olmak da sıkıntılı farkın-
dayım ama şimdilik elimden gelen bu sanırım. Ne-
den böyle oldu ben de emin olamıyorum.

Demet: Anneannenizin mutfağı nasıl bir şey?
Berrak: Yemek ye - çık mutfağı orası. Muhabbet çok 
edilmez.
Derin: İçeride bir sürü oda varken niye burada otu-
ralım diye düşünüyorlar. Otuz tane oda yok tabii 
ama algıları böyle. Büyük aile toplantılarında aile-
nin çocuklarının babanın yanından kaçtığı yer aslın-
da. Babadan kaçak sigara içilen yer gibi. Ailenin ka-
dınlarının ve kaçak çocuklarının kullandığı yer, ço-
ğunlukla kadınların sosyalleşme alanı. Bir de erkek 
muhitine yemeklerin taşındığı depo. 

Demet: Bu aile toplanmalarında kadınlar arasında 
‘iş yapma hiyerarşisi’ var mı? Genç kadınlar, gelin-
ler yapsın gibi?
Berrak: Bizde pek gelin yok. Ama bize yaptırılmaz 
mesela. Bunlar okuyor, yemek yapmaktan ne anlar-
lar, diye düşünüyorlar. 

Demet: Peki öyle mi gerçekten? Biz okuyoruz ve bi-
zim mutfakla işimiz olmaz mı? Dershane, üniversite 
bunlara engel mi?
Berrak: Bu bizim için her şeye mazeret. Anneanne-
me iki hafta gitmesem “Yazılım var,” deyince hiç-
bir şey denmez. Ama annem işim çok yoğundu dese 
kabul görmez. Biz istediğimizde giriyoruz mutfağa, 
annemin veya anneannemin öyle değil mesela.
Derin: Annem bilerek mutfakla ilişkilendirmeme-
ye çalışıyor bazen bizi. Kariyer konusunda destek-
liyor örneğin. Okuduğum şehre ziyarete geldiğin-
de erkek arkadaşına yemek yapan kadınları görün-
ce “Şimdiden alıştırıyorlar böyle, sonra kadınlar çı-
kamıyor mutfaktan” demişti. 

Demet: Peki mutfağa girmemek bir tür özgürlük 
mü sizce?
Berrak: Farklı bir şey gibi gelmiyor, zaten yolu bu 
gibi. Azad edilmiş gibi hissetmiyorum.

Demet: Yemek yapmak, kullanacağın malzemeleri 
dönüştürerek bir üretim ortaya koymak olarak yo-
rumlanabilir mi sizce?
Berrak: Bunu kendin için yapıyorsan daha eğlence-

li olabilir, ama annem başkaları için yapıyor mesela. 
Bu bana eğlenceli gelmiyor. Bencil bir şey gibi du-
rabilir ama başkaları için bir şeyler yapmak sıkıcı. 
Derin: Üretimin keyfine varalım değil de sorum-
luluk üzerinden ilerliyor annemin mutfakla ilişki-
si. Yani, ürettiğim şey olarak değil de insanların tü-
ketimi olarak bakıyor. Sorumluluk olarak olmaz-
sa keyifli olabilir, belki o zaman üretim de olabilir. 
Yine üretim tabii ama böyle olunca yabancılaşıyor-
sun bence.
Berrak: Tekrarlama sıklığıyla da ilgili bir şey. Ab-
lam küçükken hep pasta yaparmış annem misafir-
lere falan. Ama şimdi “Kim uğraşacak kimse gel-
mese eve,” kafasında. “Yaparım yaşasın” olmuyor da 
“Aman yine mi geldiler” oluyor. 

Demet: Benim hatırladığım ilk aile mutfağımız çok 
genişti. Ama ev sobalı ve mutfak ben çocukken hiç 
girmemem gereken bir yer, hasta olurum diye. Anne-
min hemen gidip gelmeye çalıştığı soğuk bir alan... 
Bu yüzden çok az kullanılıyordu ve evde en az eşya-
nın olduğu yer mutfaktı. Sizin mutfağın mekânsal 
durumu nedir?
Berrak: Annem mutfağı sürekli güzelleştirilmeye 
çalışıyor. Radyo, ekmeklik, örtüler, kalemler… An-
neannemin böyle değil ama o da çok az kullanıyor 
mutfağı. Annem asla mutfağa çamaşır makinesi koy-
maz ama anneanneminki mutfakta. “Burada vakit 
geçiriyorum ve düzenlemem lazım” diye düşünüyor 
annem.
Derin: Şekerin durduğu kavanoz bile önemli annem 
için. Anneannemin de mutfak eşyasını annem alır. 
Kadının bir işte çalışıp çalışmamasıyla da ilgili. An-
nem daha verimli kullanmaya da çalıyor alanı. Otu-
rup yarınki dersi nasıl anlatacağına da çalışıyor çün-
kü mutfakta. Ve her eşyayı en kısa zamanda kullana-
bilmek üzerinden de düzenliyor. Konuştukça hoşu-
ma gitmedi bu durum, domestik alanı kendine ya-
kın olarak tanımlaması kötüymüş. Annemin odası 
yok, mutfağı var. 

Demet: Annenizin yaşında olduğunuzda nasıl bir 
mutfağınız olur sizce, nasıl kullanılır o mutfak?
Berrak: Televizyon olurdu kesin. Buzdolabında 
örgü de olurdu belki. Ama kitap da olur. 
Derin: Üniversitedeki evim gibi. Keyif üzerinden ri-
tüele dönüşen şeyler. Anneme yakın aslında, ama so-
rumluluklarım olacak mı bilemiyorum. Sohbet üze-
rinden olsun mutfak olacaksa. İşten koşup üstümü 
çıkarmadan yemek yaparım diye düşünemiyorum.
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Kadınbudu köfte1 yediniz mi? Peki, hanım gerdanı 

ya hanımgöbeği2. Şıllık3 ve yosma4’nın tadına baktı-
nız mı? Bitmedi Prenses böreği5 ve cadı yemeği6 de 
var. Analıkızlıyı7, dulavrat8 çorbasını, dilberdudağı9 
ve sütlü nuriye’yi10 de unutmamak lazım. Bu isim-
ler, bir erkek dergisinden ya da pornografik bir ya-
yından alınmadı. Bu isimler, yemek kültürümüzden 
günümüze kadar taşınan ve mutfaklarımızda, ço-
ğunlukla kadın elinden pişen yemek ve tatlılara ait. 

Daha mutfağın cinsiyetini tartışmadan, yemek adla-
rı nasıl bir cinsiyetçi kültürde yaşamak durumunda 
kaldığımızı söyler bize. Sadece yemek isimlerine bak-
tığımızda, kadın bedeninin metalaştırılmasına, eril 
hazzın isteği doğrultusunda nasıl bir sunum nesnesi 
haline getirildiğine tanık oluruz.  Kadın bedeni par-
çalanarak dudakları, budu, gerdanı, göbeği, avratlı-
ğı, çocuğunu beslediği sütü, yemekler üzerinden top-
lumun tüketimine sunulmaktadır. Adeta kadını par-
çalamaya, yok etmeye kodlanmış eril kültür örüntü-
leri, kadın bedeninin eril şehvet ve hazzı çağıran kı-
sımlarını bedenden ayırarak, her bölümü tek tek tü-
ketmekle yetinmez üstelik. Eril hazzın doymayan is-
temine kadın bedeninin bölümleri sunulmuştur ama 

Derya Şaşman Kaylı

GERDANLAR, 
DUDAKLAR, 
BUTLAR, 
AVRATLAR, 
ŞILLIKLAR, 
YOSMALAR 
ve MUTFAK*
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şehvet ve erotizmi çağrıştıran parçalanmamış bir be-
dene yine de ihtiyaç vardır. Bunun da reçetesi ha-
zırdır mutfaklarda… Böylece şıllık, yosma11 servi-
se sunulur. Zeytinyağlılar, tatlılar, tuzlular mutfak-
lardan, daha çok eril iştahı memnun etmek için bir 
bir sıralanır sofralara. Bu tarifler, televizyonların ye-
mek programlarında, yemek kitaplarında, elden ele 
geçer. Hiçbir tuhaf yanı yoktur bunun. Sözüm ona 
yemektir, tattır, lezzettir ve kültürümüzün bir parça-
sıdır. En önemlisi ‘normal’ bir işleyiştir bu. Aynı za-
manda eril söylemin cinsiyet ayrımcılığını pekiştir-
ten, kadını ikincilleştiren tüm uygulamalarının nor-
malliğe açılan kapılarında, eril söylemin ödüllendir-
diği kadınlara ihtiyaç vardır. Böylece en iyi kadınbu-
du köfte, dilberdudağı, hanım gerdanı kadın elinden 
pişer. Yaşadığımız toplumda kültürle, gelenekle, örf-
le adetlerle içi içe olan yemek kültürünün mutfakla, 
cinsiyetlerle kurduğu ilişkinin eril ihtiyacı önceledi-
ği açıktır. Dolayısıyla kurulan bu ilişki kadınlığa ve 
erkekliğe dair, kurgulanan varoluşu pekiştirmektedir. 

Kadını akıldan yoksun değil ama eksik akıllı ola-
rak kurgulayan ve uygarlık tarihinin inşasını ken-
dine mal eden eril söylem, kendi ihtiyaçlarını mer-
keze alarak bu ihtiyaçlar çerçevesinde kadını tanım-
lamıştır. Dolayısıyla yaşamın her alanında kendini 
ve ihtiyaçlarını önceleyen eril akıl, kadının emeği-
ni de bedenini de mülkiyetinin bir parçası saymış-
tır. Böylece, erkek doğacak çocuklarla kendi soyunu 
garantilerken, ev içi hizmet alanının bitmeyen işleri-
ni, çocukların bakımını, beslemeyi, büyütmeyi, ka-
dının sırtına yüklemişken de kadının bedenini iste-
diği gibi kullanabilme hakkını kendinde toplamıştır. 
Kurgulanan bu hakkın hem erkek hem de toplum 
tarafından kullanıldığı temel alanların en önemlisi 
de ailedir. Dolayısıyla, eril söylem, rasyonelliğe sahip 
olmadığını düşündüğü, belirsizliklerle dolu, denet-
lenmesi zorunlu duygusallıkla tasavvur ettiği kadına, 
ev içi alanı tasarlamıştır. Bu tasarı, evrensele ulaşma 
yolunda, toplumun geleceğini, kültürünü, tarihini, 
bilimini inşa etmek amacıyla erkeğin bedenini, gü-
cün, otoritenin ve hâkimiyetin sembolleriyle beze-
yip, aynı zamanda bedensizleşirken, kadın bedenini 
eril söylemin denetimine ve kontrolüne bırakmıştır. 

Böylece rasyonel akıldan eksik kadının korunma-
sı gereklidir. Çünkü kadın, erkeğin mülkiyeti için-
de soyun devamını sağlayan namusun taşıyıcısı ve ev 
içi hizmetin sürekliliği, dolayısıyla erkekliğin garan-
tisi olarak kurgulanmıştır. Böylesi eril akıl tahakkü-

münde ev içi alanda kurgulanarak etkinliği dış dün-
yaya kapatılan kadının yaşamı, kocaya, çocuklara 
ve ev içi hizmet alanına adanmıştır. Evin dışında-
ki yaşamda, paranın, gücün, tahakkümün denetimi-
ni elinde bulunduran erkeğin işi zordur! Toplumun 
geleceği için savaşmak, teknolojiler yaratmak, keşif-
ler yapmak, yönetmek için tarih yazmak, kültürler 
inşa etmek, bilimde, tıpta, ekonomide hemen he-
men tüm alanlarda önde olmak zorundadır! Erkek, 
tüm bunları yalnızca yaşadığı toplum adına yapmaz, 
ailesi, karısı, çocukları için de yapar! Buna karşın ka-
dın savaşını ve ganimetini,  ev içindeki tozlara, dü-
zensizliğe, ağlayan çocuklara, kirlenen çamaşırla-
ra karşı verir! Otomatik bir şekilde bozulanı düzelt-
mek, biteni çoğaltmak için kendini adamıştır. Ya-
şam enerjisi bu adanmışlıkla, dur durak bilmeksizin 
ev içi hizmet koşuşturmalarıyla tükenmektedir. Be-
lirleyici eril söylem karşısında sessizdir. Sabır, itaat 
ve tabii ki sessizlik kadınlığın başat öğretileridir. İşte 
eril söylemin kadına biçtiği önemli bir sınır noktası-
dır mutfak. Sabırla beklemek mutfağın dilidir ade-
ta. Reçelin, turşunun olmasını, tarhananın kuruma-
sını, kekin pişmesini, hamurun mayalanmasını bek-
lemek gerekmektedir. Hepimizin bildiği gibi bunla-
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rı beklerken kadın çamaşırı yıkar, ütü, temizlik ya-
par, çocuklarının, kocasının diğer isteklerini karşı-
lar. Birbirini takip eden koşuşturmacaların her adı-
mı kadını, kendinden uzaklaştırır ve kendine yaban-
cılaştırır. Belki de bu yüzden sorgulamadan, analı-
kızlı çorbasından sonra kadınbudu köfteyi12, yanına, 
prenses böreğini ve üzerine de dilberdudağı13 ya da 
hanımgöbeği tatlısını servis eder. Çünkü erkek ege-
men kültürde kadınlar, erkeklerin gözleriyle görme-
ye, düşünmeye o kadar alışmışlardır ki, birçok ka-
dın, bunu kadın olmanın ‘doğru yansıması olarak 
içselleştirmeye’14 başlamıştır. Bu nedenledir ki adla-
rını kadın bedeninden alan yukarıda bahsettiğimiz 
tatlılar ve yemekler günlük yaşamda daha çok kadın 
elinden çıkar ve evlerimizin masalarını süsler. 

Mutfaklardan masalara giden yemeğin yolculuğu ka-
dına ve erkeğe farklı farklı şeyler söyler. Kadın kendi-
si için uygun görülen ev içi alanda eril tahakküm sı-
nırları içinde yaşamak durumunda kalırken, bitme-
yen ev işlerinden mutfakta pişirmek durumunda kal-
dığı ardı arkası kesilmeyen yemeklerden yorgun ve bi-
tap düşerken, sorgusuz pişirdiği ve yemek sonrası ser-
vis ettiği dilberdudağı tatlısının cinsiyetçi kültürü na-
sıl meşrulaştırdığını sorgulayacak vakti bulamamıştır.  

Kadın bedeninin denetiminin, yemek kültürüne ve 
özel / ev içi alana, mutfaklara nasıl esin kaynağı ol-
duğunu ve kadınlığı belirleyen eril kodların, kültü-
rel ve ahlaki yapılarla gündelik yaşam içinde nor-
malleştirilerek dolaşımda tutulduğunu feminist bir 
bilinçle sorgulamak gerekmektedir. Böylece eril söy-
lemin, üzerine konuşulacak, yaşamı biçimlendirile-
cek ve sahip olunacak, erkek için yaratılmış bir be-
den ve arzu nesnesi olarak tasarladığı kadın kurgu-
sunu, yemek kültürüyle nasıl pekiştirdiğini görmek 
ve bu işleyişi bozmak gerekmektedir.  

Yaşadığı dünyayla bedeni arasında kendini dolaysız 
gerçekleştiren erkek gibi kadının da bedenine hap-
solmadan, özgürce, bedensel bütünlüğü parçalan-
madan yaşamaya hakkı vardır. Binlerce yıldır toplu-
mun tarihine, edebiyatına, ninnilerine, masallarına, 
adetlerine, ahlak yapısına nüfuz etmiş cinsiyetçi öğe-
lerden arınmak kuşkusuz daha sistemli mücadeleleri 
gerektirmektedir. Bu nedenle bütünün değiştirilme-
si için, bütünü oluşturan parçaların dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışma bu dö-
nüşümün sağlanmasına yönelik minik bir adımdır.
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“Sadece yemek isimlerine baktığımızda, 
kadın bedeninin metalaştırılmasına, 
eril hazzın isteği doğrultusunda 
nasıl bir sunum nesnesi haline 
getirildiğine tanık oluruz.  Kadın bedeni 
parçalanarak dudakları, budu, gerdanı, 
göbeği, avratlığı, çocuğunu beslediği 
sütü, yemekler üzerinden toplumun 
tüketimine sunuluyor çünkü.”



“Elif ’in Mutfağından Denenmiş, Gerçekçi, 
Anarşist Tarifler” sitesine bayıldık! Peki siz hiç 
korkmadınız mı orada yuvalanmış kadınları çı-
karmaya kalkmaktan erkek başınıza?
Haklısınız kimse böyle bir işe durup dururken gi-
rişmez. Bir rahatsızlık, bir uyumsuzluk hissetmek 
gerekiyor ki şahsen bunu hissettim. Çevremde-
ki tüm kadınlar bir şeylerden şikayetçi; hatta sını-
rı genişletirsek herkes şikayetçi, fakat kişi şikayeti-
ni karşıdakini ötekileştirerek mi yapıyor, yoksa bir 
şeyleri değiştirmek için mi yapıyor ona bakmak la-
zım. Genelde kimse “bu konuda bir rahatsızlığımız 
var, haydi şu düzeni bir gözden geçirelim” demez. 
İşte fark burada başladı sanırım. İnternetin en bü-
yük avantajı, istediğiniz kişiye savaş açabilmek. Ben 
de mutfağı kale edinmiş ve oradan erkek dünyasına 
söylenen kadınlara seslendim. Dedim “buyurun, siz 
dışarı, ben içeri; bakalım yer değiştirince neler ola-
cak?” Korkmadım, aksine çok da eğlenceli olacağı-
nı düşündüm ve öyle de oldu.

Bir mutfağı “feminist hareket” olarak adlandır-
mak fazla iddialı değil mi?
“Feminist hareket”i ulaşılmaz bir konuma koyarsak 
iddialı bir söylem gibi görünebilir; ancak sosyal bi-
limcilerin en büyük hatası yerelden kopmaları ben-
ce. Yani bir feminist hareket, mutfaktaki anneme, 
sevgilime bir şeyler veremiyorsa bence hiç bir değe-
ri yok. Cinsiyetçiliğe karşı yapılan her türlü hare-
ket bence feminist bir harekettir, en basiti annemin 
“kalk da sofrayı topla” demesi ya da ne bileyim, er-
kek kardeşime “salatayı hazırla” demesi, bir babanın 
veli toplantısına gitmesi de, yani zihindeki o cinsi-
yetçi alışkanlıklara karşı her eylem feminist bir ha-
rekettir bence.

2010’daki halinize baktık, çok aptal! Peki n’oldu 
da siz bu hale geldiniz?
Haklısınız, o versiyonu aslında bir web tasarım kur-
sunun bitirme ödeviydi, aceleyle yapmıştım. Ve ace-
le olması bilinçaltımda depolanmış “kadın, bebek, 
yemek, süs, ıvır zıvır...” dolu tüm düşüncenin de fo-
toğrafı gibi olmuş. İnanır mısınız o gün tasarım sı-
nıfındaki herkes sınıftaki kızlar da dâhil, siteyi be-
ğendi. Teknik olarak değerlendirdiler tabii; ama o 
tasarım aslında günümüzdeki ataerkil düşüncenin 
de ibretlik bir görünümü olduğu için önemli.

Peki n’oldu? Aslına ben bir şey yapmadım, ken-
di blogumda efendi efendi yazılarımı yazıyordum; 

Selda Tuncer, Aksu Bora

“DİŞİ SİNEĞİN 
BİLE UÇMADIĞI 
BU PİS MUTFAK 
FEMİNİST BİR 
HAREKETTİR!”

“Bu site eğlenmek için doğmuş, 
sonradan “kadın cahilliğine ve 
erkek öküzlüğüne” tepki olarak 
evrimleşmiş yerel cinsiyetçiliğe kafa 
tutacak hale gelmiştir. Basit bir yemek 
tarifi sitesinin, feminist anarşist 
bir harekete nasıl dönüştüğünü 
merak ediyorsanız aşağıdaki yazıyı 
okuyabilirsiniz” diye başlayan bir 
siteye ilgisiz kalamazdık! Acemi 
aşçı Serdar’ı bulduk, konuştuk. 
Olmayacak siteye admin diyor, desin. 
Ya tutarsa?
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fakat sitenin o haline bile ziyaretçilerin düştüğünü 
tespit edince biraz depresyona girdim. Emek harca-
dığım sitelere kimseler uğramazken o yemek sitesi-
nin “demo”suna bile daha çok ziyaretçi geliyordu. 
“Demek Google’da bu daha çok araştırılıyor, demek 
halk bu konulara daha çok eğilime sahip. Peki, öyle 
olsun, siz misiniz o dandik siteye bakan” dedim ve 
siteyi öyle bir hale getirdim ki “feminist mutfaktan 
anarşist tarifler” fikri doğdu. Daha da indirgemek 
gerekirse, her şey “inat”la başladı diyebiliriz: Sis-
teme karşı söylenip akşamları İnternet’te tarif ara-
yan hanımlara, TV karşısında maç ve haber seyre-
den adamlara, kadın olduğu için feminist olduğunu 
zanneden kızlara, yani homurdanan herkese inat.
Arkhe’miz inat yani :)

Hadi feministi anladık diyelim; anarşist tarif de 
ne?
Sıradan bir yemek tarifi sitesine ya da basit bir yemek 
kitabına baktığınızda ne görürsünüz? Ben insan eli 
değmeden üretilmiş, pahalı mutfakların mutfak 
robotlarıyla çırpılmış, yapay ışıkta aşırı çözünür-
lüklü dijital makinelerle çekilen fotoğraflarla dolu, 
gerçeküstü idealist kapitalist ‘McDonnalds’laşmış 
yemek tarifleri görüyorum. Fakat yaşadığımız reel 
dünyada o ideal koşullar yok. Sürekli aksilikler 
olur, malzeme eksiktir, elektrik kesilir, tencere tef-
lon değildir, kapak yuvarlanır tozlar yapışır, dal-
gınsındır, ocağın altını zamanında kısamazsın, ya 
dibi tutar ya sulu olur, bunlar olur. Ama sanki bu 
şartlar hiç olmuyormuş gibi davranma huyu da ne-
reden geliyor? Bu soğuk ve samimiyetsiz yaklaşım 
da alışkanlık olmuş. Becerikli olmak zorunda de-
ğiliz. Açlık evrensel bir duygu. Ve bu perspektiften 
bakınca tariflerimiz pek bir anarşist kalıyor. Çün-
kü hâlâ o ideal makarnaya bir türlü ulaşamadık. 
Ulaşamadık belki ama sitede denenmiş, yenmiş ve 
ölünmemiş gerçekçi anarşist yemek tarifleri sunu-
yoruz daha ne olsun.

Bir iki örnek?
Mesela bir “sucuklu kaşarlı tost” tarifim vardır par-
maklarınızı yersiniz. Yazıda sucuk erkeği, kaşar da 
kadını temsil ediyor; fakat yazı aslında hayatın bu 
kadar basit olmadığını tosta birçok malzemenin ka-
tılabileceğini, hatta hayatın bol çeşnili bir kahval-
tı olduğunu anlatmaya çalışıyor. “Ergen Ayıldı” ta-
rifi ise belli bir yaşa gelmiş ve hâlâ anne yemeği yi-
yip, babasının yanında çalışan ergenlere çatıyor. Fe-
minist figürlerden de bahsediyoruz mesela o tarifte 

BoneyM grubunun bir zamanlar hit olmuş bir par-
çası var “Ma Baker” gangster bir anneyi anlatan şar-
kıyı yorumladık. Tek bir konuya değinmiyoruz; her 
tarif çok alakasız bir yöne doğru gidiyor. Bazen de 
yapmak zor geliyor, dışarıdan hazır mantı alıyoruz 
ama onun bile kıvamını tutturmak beceri istiyor, 
sanırım malzeme de önemli. Lezzet garantimiz yok 
ama tarifler keyifli oluyor.

Elif ne diyor bütün bunlara?
Elif halinden memnun, zaten pek ön plana çıkar-
mak istemiyor. Sonuçta kadınların terk ettiği bir 
mutfak metaforu söz konusu. Sitede de anlattığım 
gibi Elif, benim DTCF felsefe bölümünden sınıf ar-
kadaşım. Benim okul bitmedi ama o okulu bitir-
di, tesadüf?! Kadın Çalışmalarında yüksek lisansa 
başladı (ateistler bunu da açıklasın), onun sayesin-
de akademik anlamdaki feminist teoriyle de bağlan-
tım kopmamış oldu. Ev arkadaşım Tolga da aynı 
bölümde yüksek lisansa başlayınca haliyle bu konu-
ları tartışacak ortam sıkıntım olmuyor. Bu konuda-
ki fikirlerimi geliştirmede ve sitedeki tanıtım yazısı-
nı oluşturmamda büyük katkısı oldu Elif ’in. Uma-
rım ilerde başarılı akademisyenler olurlar.

Gelen tepkiler/yorumlar nasıl oldu?
Kadınların tepkisi genelde olumlu oluyor. Yemek ta-
rifi ararken bize takıldıklarını söylüyorlar. Tabii her 
kesimden kişiye bir meydan okuma yemek konu-
su, ters bir yoruma denk geldiğimiz de oluyor. Bil-
diğiniz gibi muhafazakâr kesimler için korkutucu 
bir kavram “feminizm”. Bunu da mizahla aşmaktan 
başka bir yöntem bulmadım. Muhafazakâr kesimin 
en büyük sıkıntısı fazla ciddi olmaları. Gördükle-
ri her şeye kutsallık atfederek dokunulmaz hale ge-
tiriyorlar. Sonra biri çıkıp da eleştiride bulununca 
vay sen misin bunu söyleyen. Sosyal bilimciler ben-
ce birbirleriyle didişeceklerine ellerini taşın altına 
sokup halkla didişseler çok daha iyi olur. Bu düşün-
ceden yola çıkarak paylaştığımız yazıların aydın ke-
simler tarafından da beğenildiğini görüyoruz. Ta-
bii bu moral veriyor. Mesela bir edebiyat atölyesin-
de hocam Müge İplikçi siteyi biliyormuş ve bir soh-
bet esnasında siteyi benim yaptığımı öğrenince bir 
an afalladı ama sevmiş siteyi. Bu gibi geri bildirim-
lerle düşüncemizi iletebildiğimizi düşünüyorum fa-
kat daha yapılacak çok şey var.

http://elifinmutfagi.net



Mutfaklar ne zaman ve nasıl evin diğer köşelerinden 
ayrıldı (1980’lerde ben Söke’nin bir köyünde araş-
tırma yaparken ocağın olduğu oda mutfak, yatak 
odası, salon/salomanje her şeydi), ne zaman aydın-
lığa bakan küçücük bir koridor olmaktan çıkıp en 
parlak davlumbazlar, duvara şıppadak oturan hare-
ketli dolapları (bundan şunu anlıyoruz: bazı dolap-
lar kapalı, bazıları kapaksız, bazıları buzlu camlı, bazı 
yerlerde irili ufaklı ve lütfen asimetrik raflar içeren 
modüller) ve içlerinde güzel masalar ya da orta alan 
tezgâhları barındıran evlerin en kocaman, en göste-
rişli mekânları haline geldiler, bilmiyorum. Ama bu 
değişiklikler yaşanalı çok uzun zaman geçmedi. Bu 
mutfakların orta ve orta üst sınıfların yaşam tarzla-
rının ayrılmaz parçası olduğunu televizyondaki dizi-
lerden ve reklamlardan anlıyoruz. Ama caanım orta 
alt sınıflar “Yemekteyiz” yarışmalarıyla birbirlerinin 
gözlerini oyadursunlar, mutfaklarımızın özel  ya da 
mahrem hiç bir tarafı kalmadı. Mutfaklarımız dün-
yaya açık, çeşitli etki ve duygulanımlarla bizi kapita-
lizmin de, milliyetçiliğin de, ataerkilliğin de kucağı-
na atan, tehlikeli ve tehditkâr, cazibeli, kışkırtıcı ve 
kıskandırıcı, insana gerçekten de “tıksırıncaya kadar 

Nükhet Sirman

MUTFAKLARIMIZDA
DAVETSİZ 
MİSAFİRLER

“Kapitalizmle patriyarka 
kadınlığımızın da eksik olduğunu 
söylüyor bize. Öyle anneden 
öğrendiğimizi pişirmenin zamanı 
çoktan geçti.”
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yiyin” (ya da bugünün ağzıyla “tüketin”) dedirten, 
emeğimizi ve arzularımızı yutan ve şekillendiren her 
türlü rüzgâra açık ova ya da platolar haline geldiler.

Yerli malları haftaları gerilerde kaldı. Kızım ilkoku-
la giderken, yani bundan onbeş kadar sene önce, ona 
yerli malları haftası için kestane süslü bir taç yaptığı-
mı hatırlıyorum. Bugün ise artık yerli malı olmuş ki-
wiler, avokadolar, zamanlı zamansız patlıcanlarla çeri 
domatesleri, sağlık için birebir keten tohumları, zen-
cefil çayları ve daha benim bilmediğim bir sürü baş-
ka mal İtalyan taklidi mutfaklarımızda fütursuzca ge-
zip tozuyorlar. Ama bu besin maddelerinin peşinden 
çeşitli endişeler de mutfağımıza giriyor. Hangi seb-
ze hormonlu, hangisinde gluten var, hangisi organik 
hangisi yapay, nasıl anlamalı. Cücüklü domatesi anla-
dık da diğerleri nasıl ayırd edilecek? Orta alt sınıflar-
da ise bunlar biraz farklılaşıyor: Oralarda kimsenin ne 
avokadoya ne de glutene dikkat ettiği yok. Eşek etin-
den yapılmış sucuklar, domuz kanıyla renklendirilmiş 
kuru üzümler, kireç karıştırılmış peynir, endişeden zi-
yade küçük çapta panikler yaratmaya yetiyor. Bütün 
bu sorular, içimize aldığımız şeyleri, yani hem evimi-

zin en kutsal saydığımız hem ocağımızın içine, hem 
bedenimizin hem de sevdiklerimizin bedeninin içine 
aldıklarımızı artık sorgusuz sualsiz kabul etmediğimi-
zi gösteriyor. Kapitalizm ve onun dayattığı kazanma 
hırsından korunabileceğimiz bir sığınamız yok artık.

Kapitalizmle patriyarka kadınlığımızın da eksik ol-
duğunu söylüyor bize.  Öyle anneden öğrendiğimi-
zi pişirmenin zamanı çoktan geçti. Artık moda moda 
yemekler var, rokfor peynirli lazanyalardan Çin usü-
lü wok’larda pişen zencefilli, ince ince kıyılmış et ve 
sebzelere kadar. “Siz hiç layçi yediniz mi? Çok gü-
zel bir meyva, bir deneyin”li konuşmaların geçtiği 
mekânlarla Sevi Bayraktar’ın Makbul Anneler Müs-
takbel Vatandaşlar kitabında (2011, Ayizi Yayınla-
rı) anlattığı Gazi mahallesindeki annelik kursların-
da öğretilen “yemek odasıyla mutfağınızı ayırın”, 
“çocuklarınıza sofra adabı öğretin” dersleri birbirin-
den ne kadar uzak. Orta sınıflar için ise televizyonda-
ki yemek programları ne güne duruyor? Hem de ar-
tık dünya görüşünüze göre TV kanalları olduğu gibi, 
yemek çeşitleri de var: ister Belma ablanın gelenek-
sel gül böreklerinin, ister bir mimar edasıyla düzen-
lenmiş,  birbirine değmeyen küçük renkli tepecikle-
rin arasından yılan gibi kıvrılan dereciklerden müte-
şekkil tabaklardan oluşan sofralarının nasıl yapılabi-
leceğini öğrenmeyi seçebilirsiniz. Ya da Vedat bey’le 
lokanta lokanta gezer, Kürşat bey’le sofra muhabbe-
ti nasıl yapılır (bu birkaç yıl önceki bir olay) öğrene-
bilirsiniz. Ya da şeflerin nasıl yarıştığına bakıp muzip 
bir “işte gördün mü” keyfi yaşayabilirsiniz.  (Aslında 
bugün ne giyeceğimiz de evinizi “şahane” yapmanız 
da artık uzmanların(!) konusu ama o başka bir yazı-
nın konusu olabilir.) Her halûkarda, önemli olan si-
zin (bizim) bildiklerimizin artık geçerli olmadığını, 
bu bilmediklerimizin üstesinden piyasaya ve millete 
başka başka biçimlerde entegre olursak ancak gelebi-
leceğimizi iyice bellememiz.

Mutfaklarımızın karşısına çıkan rakipler sadece sanal 
alemden gelmiyor. Bir telefonla eve neler getirtilebi-
leceğini bir düşünün. Pizza, mantı, börek ,dolma... 
1982 ya da 83 yılında Ankara’da Perşembe grubu ola-
rak çıkarmaya çalıştığımız bol isimli fotokopi dergi-
mizde kayınvalidemin kime mantı, kime salata yedir-
diğini kadınların mutfak üzerinden kimlere nasıl me-
sajlar verdiğini anlattığım makalenin üzerinden yıllar 
geçti. Mantılar bize bir telefon kadar yakın olduktan 
sonra kayınvalideler gelinlerini ya da kocalarını man-
tıyla hizaya getiremezler. Şimdilerde eve gelmeyen ne 

“Bulaşık makineleri, robotlar, çay, kahve 
makinaları hep bizim emek süremizi 
kısaltmak için.  Bu kadar boş vakitle ne 
yapacağız acaba?  Reklamdaki çocuğun 
dediği gibi “Annem bana mı kalacak”, 
yoksa iş yerinde daha çok mu çalışmak 
ya da daha fazla tüketebilmek için mi 
gerekli  bu “boş(!)” zamanlar?”



köfte ne de makarna ya da pilav kaldı.  Üstelik kayın-
validenizi “ben yaptım” diye kandirabileceğiniz kadar 
lezzetli bu yemekler. Pizzanız ya da mantınız yarım 
saat içinde gelmezse şikayet edebilirsiniz. Şikayet etti-
ğiniz zaman şikayet edilen kişinin başına neler gelebi-
leceğini düşünmenize gerek yok.  O başkalarının işi.  

Diyeceksiniz ki eskiden de eve hazır bir şeyler gelir-
di, eskiden de yemek tariflerinin dolaştığı güzergâhlar 
vardı, eskiden de üretici sömürülürdü. Doğru, ama 
şimdi farklı olan bu işlerin hacminin ve sıklığının 
müthiş boyutlara varmış olması. Bazılarımız mikro-
dalga fırınların sağlığa zararlı olup olmadığını düşüne 
dursun bu inanılmaz aletlerle 5 dakikada yemek ısıtı-
lıveriyor. Düdüklü tencerenin pabucu çoktan dama 
atıldı. Her şey hızlı ve çabuk. Ne kadar çabuk devr-i 
daim olursa kâr marjı o kadar artar. Piyasa tarafından 
tanımlanmış farklılığa ne kadar çabuk adapte olur-
sak, o farklı dünyaların esintilerine kendimizi ne ka-
dar kaptırabilirsek yaşam dediğimiz şeyin her alanını 
o kadar çabuk içselleştirir, o kadar mükemmel bir şe-
kilde bu hızla dönen dünyanın kontrolüne girebiliriz. 
Yemeklerimizi artık pişirmeyip, hazırlayabiliriz. Aşu-
re ayında aşure yapmak için paketçiklerde satılan ha-
zır karışımlar, annemizinkinin tadını aratmayan su-
pangle preparatları, ya da üzerine kaynar su dökerek 
hazır ettiğimiz çeşit çeşit çorbalarla işimizi kolaylaştı-
rabiliriz. Bizim olduğu söylenen mutfağımızda Bolu-
lu ahçılardan daha güçlü yeni erkek rakiplerle de kar-
şılaşabilir, füzyon yemeklerinin inceliklerini onlardan 
kapmaya çalışabiliriz. Bu hızı mümkün kılan bir alay 
makinemiz de var nasıl olsa. Bulaşık makineleri, ro-
botlar, çay, kahve makinaları hep bizim emek süremi-
zi kısaltmak için. (Çocukluğumda annemin mikseri 
vardı yalnızca ama o bile bir mucizeydi.) Bu kadar boş 
vakitle ne yapacağız acaba? Reklamdaki çocuğun de-
diği gibi “Annem bana mı kalacak”, yoksa iş yerinde 
daha çok mu çalışmak ya da daha fazla tüketebilmek 
için mi gerekli bu “boş(!)” zamanlar?

Mutfakların kadınların iktidar alanı olduğunu söy-
lemenin ne kadar yanıltıcı olduğu ortada. İşin ilginç 
yanı bir değil, bir çok gücün iktidar alanı mutfak-
lar. Medyanın, patronların, erkeklerin, psikologların, 
beslenme uzmanları ve diyetisyenlerin, hatta sosyo-
logların... Biz kadınlar da kendimizi küçük dünya-
mızın kraliçeleri sanarak bu alanlarda uğraşıp durur-
ken eski bir sözümüzü hatırlamak gerekecek. “Biz ka-
dınlar emeğimiz, bedenimiz ve kimliğimiz üzerinden 
eziliyor ve sömürülüyoruz.” Şimdi bu söze “arzuları-

mız” ibaresini eklemenin zamanı çoktan geldi geçti. 
Mutfaklarımız ve içinde üretilen üzerinden sınıf da 
yapıyoruz, beden de yapıyoruz, kimlik de. Hem biz-
ler dışarlarda çalışırken işimizi yapmaya gelen kadın-
larımız da var Gül Özyeğin’in Elinin Kiri kitabında 
anlattığı gibi, hem de başkaları için saçımız süpür-
ge ediyoruz Aksu Bora’nın Kadınların Sınıfı’nda an-
lattığı gibi. Yani hem eziliyoruz, hem eziyoruz hem 
de üzerimizden çeşitli iktidarların kurulmasına gö-
nüllü oluyoruz. Diyetler yapıp belli kalıplara girdi-
ğimiz, dolayısıyla önünden korkuyla geçtiğimiz bir 
mekân olarak mutfak aynı zamanda boş buzdolabıyla 
da çeşitli yenilgilerimizin sergilendiği alan da oluyor.

Boş da olsa dolu da içinde çalışanı biz de olsak, ol-
masak da mutfak, arzular kadar çeşitli duyguların da 
kol gezdiği bir yer. Endişeden korkuya utançtan gu-
rura ve daha nice duyguların dolaştığı tekinsiz bir 
mekân aslında mutfak. Bu duyguların hangisiyle 
hangi anda karşılaşılacağı da bilinmediğinden daha 
da korkutucu. Tam da bu duygular üzerinden dene-
time açık hale geldiğimiz için, üstelik denetimi yapa-
nın da kendimiz olduğunu farkettiğimiz için de daha 
da korkutucu hale gelen... Mutfaklarımızın artık ya-
şamın da ölümün de ailenin de kadınlığın da, mille-
tin de sınıfın da kapitalizmin de neoliberal versiyo-
nunun da apaçık görünür hale geldiği bir kullanım 
alanı haline gelmesi, birçok davetsiz misafirin haya-
letiyle boğuştuğumuz ya da seviştiğimiz ürkütücü bir 
gündeliğin yaşandığı bu mekânlar üzerinde daha çok 
düşünmemizi  gerektiriyor. 

Bu kadar yemek biçimi saymaktan benim de mide-
me bir şeyler oldu. Sanırım bu açlık grevlerinin etki-
si. Açlık grevleri sürerken mutfak hakkında yazmak 
biraz zor geldi haliyle. Böyle bir siyaset yapma bi-
çimi doğru mudur değil midir tartışıladursun, bel-
ki bu sürede bazılarımız beden üzerinden siyaset ya-
panların, sadece açlık grevlerinde olanlar olmadığı-
nı görebilmişlerdir.  Belki de açlık grevleri tam da bu 
siyasetleri düşünmemiz gerektiğini hatırlatarak siya-
set yapıyor aslında. Bedenlerimiz gibi onun içine gi-
ren ve çıkanların denetlendiğini, ne zaman yenip ne 
zaman yenmeyeceğinin belirlendiğini ve nerelerde, 
hangi şartlarda bu yemeğin hazırlanacağının sıkı sı-
kıya tanımlanmış kurallara bağlı olmasını, bu içerisi 
sandığımız yerin çeşitli güçlerin kullanımına ne ka-
dar açık olduğunu belki de bize açlık grevleri sürer-
ken o mutfağa attığımız her adımla yaşadığımız ka-
rın ağrısı hatırlatıyor. 
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“Nedir sizi yiyen?”1 Yemek, cinsellik ve bedenlerin 
maddeselliğini kullanarak kuir kuramın çıkmazları-
nı aşmaya çalışan Avusturalyalı feminist kuramcı Els-
peth Probyn böyle soruyordu. Ya da belki daha ye-
rel bir tercüme yapmalıyım: “Nedir başınızın etini 
yiyen?” Sizin şu hayattaki derdiniz nedir? Neyi an-
lamaya, neyi parçalamaya, neyi inşa etmeye çalışı-
yorsunuz? Ne sizi mücadele etmeye, söz söylemeye, 
dil kurmaya zorluyor? Nedir sizi yoğuran ve öldü-
ren? Patriyarka, heteroseksizm, cinsiyetçilik, türcü-
lük, homofobi, transfobi, şiddet, militarizm, kapita-
lizm? Sorunun kısa cevabı benim için hep bedenim-
le ilgili bir noktaya varıyor. Darbeleri buradan alıyo-
rum, politikamı buradan kuruyorum. 

Feminizmin en büyük buluşu: “kişisel olan politik-
tir.” Bedenleri yok saymayan, siyasetlerin, kuramla-
rın, kelimelerin doğrudan etimize işlendiğini, etleri-
mizi parçaladığını, etimizden geçtiğini inkâr etme-
yen tek seküler ideoloji belki de feminizmdir. Cin-
siyetini ve/veya cinselliğini düzenin buyurduğu per-
formansla sergilemeyenler, kadınlar, LGBT bireyler, 
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trans bireyler, sakatlar, kısacası bedenleri ve pratikle-
ri normun dışına çıkanlar, yani düzenin sindireme-
dikleri, hazmedemedikleri. Düzenin çiğnediği, ezdi-
ği, tükürdüğü bedenlerimiz. Bizi buradan yerler ve 
bizi yiyen budur. 

Politika bedensel bir şeydir. Özellikle muhalif siya-
setler bedenlerin alanlara çıkmasını ana eylem biçimi 
olarak benimsemiştir. Bedenler, oturan bedenler, el-
lerinde dövizler taşıyan, bağıran, şarkı söyleyen, ko-
lektifler içinde coşku duyan, dans eden, korkan, slo-
gan atan, koşan, yürüyen bedenler, kendini ağaçla-
ra zincirleyen, pankart asmak için köprülere tırma-
nan bedenler. Devlet şiddetine, polis şiddetine, biber 
gazına, dayağa maruz kalan bedenler. Kelepçelenen, 
kilit altına alınan bedenler. Açlık grevi yapan beden-
ler. Açlık grevi belki de en bedensel, en yakıcı poli-
tik eylem biçimlerinden biri çünkü bedenin sınırları-
nı zorlarken, bedenin ölümlülüğünü kendi sınırı ola-
rak alan tek politik eylem. Açlık grevcisi ulvi politi-
kaların ve söylemlerin içine bedenin o güçlü kırılgan-
lığını sokuverir, dili sekteye uğratır. Çünkü dil (gra-
mer, düzen) bedeni dışlar; bedenin karmaşıklığı dilin 
düzenini bozar.

Birkaç yıl önce bir yüksek lisans tezi yazmam gere-
kiyordu. Her şeyi olduğu gibi bu işi de fazla ciddi-
ye alıp buradan “hayatın anlamını” çıkarmaya ça-
lıştım. Tam bizi yedikleri yerden politika yapmak, 
oradan etik bir duruş yaratmak istedim. Bu yüz-
den Elspeth Probyn’nin peşinden gittim. Probyn de 
Foucault’nun, Deleuze ve Guattari’nin peşinden git-
mişti. Onlar da Spinoza’nın peşinden. 

Türkiye’de daha çok hapishanelerin ve cinselliğin ta-
rihi çalışmalarıyla bilinen Foucault son yıllarında 
etikle daha özel olarak ilgilenmeye başlamıştı. Öldü-
ğü yıl basılan Cinselliğin Tarihi’nin ikinci ve üçüncü 
ciltleri, antik Yunan metinlerinde bedensel bir etiğin 
izlerini sürüyordu2. Zaten hep bedenlerin iktidarla 
olan ilişkisiyle, iktidara maruz kalan/direnen beden-
lerle ilgilenmişti, bunların hepsi etik ile bağıntılıy-
dı, şimdi de kendi ölümüne bu kadar yaklaşmışken 
ayakları yerde, bu dünyada olan ve sınırı bedenleri-
miz olan bir etiği hayal ediyordu. 

Bu neden beni heyecanlandırıyor? Çünkü genelde 
beden, özellikle de normatif olmayan bedenler, “ah-
laksız” olarak kurgulanır. “Ahlak” denilen şey beden-
lerimizi ayıp, kirli, kontrol altına alınması gereken, 

belli bir kalıba sokulması, belli yerlerinin örtülme-
si gereken tehlikeli et parçaları olarak kurgular. Hem 
Foucault hem de Deleuze ve Guattari “etik” ve “ah-
lak” arasında önemli bir ayrım yapıyor.3 Ahlak genel 
hatlarıyla din, hukuki sistemler ve disipliner yapılar 
gibi pedagojik ve normatif kurumlar üzerine kuru-
lu yazılı davranış kurallarına gönderme yapar. Etik-
se bir insana ne yapması gerektiğini söyleyen bir dav-
ranış kodu olmaktan çok herhangi bir eylem sırasın-
da kişinin kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkidir.

Deleuze’ün Spinoza Üzerine 11 Ders’inin beşincisi 
ahlak ve etik arasındaki farkı anlatıyor. Bu paragraf-
ta Ulus Baker’in çevirisi ve kendi çevirimden bir özet 
yapmaya çalışıyorum: “İnsana dair bütün klasik kav-
rayış onu özüne dönmeye ikna etmeye dayanır.”4 Bu 
öz gerçekleşmesi zorunlu olan bir potansiyel gibidir 
ve bu potansiyeli gerçekleştirecek şey de ahlaktır. Ah-
lak amaç olarak algılanır; görevi özü edime dönüş-
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türmektir. Etik tartışmaysa özlerden bahsetmez, özle-
re inanmamaktadır. Daha çok bir şeyin muktedir ol-
duğu eylem ve tutkulardan bahseder: “Bir beden ne-
ler yapabilir? Bu ahlaki sorudan çok farklıdır. Özün 
bakımından ne yapmalısın, sen nesin diye sormaz. 
Neler yapabileceğini, nelere muktedir olduğunu so-
rar.” Etik anlayışa göre insanlar, hayvanlar ve şeyler 
sadece “neler yapabildiklerine” göre birbirinden ayrı-
lır, “ne” olduklarına göre değil. Niteliksel değil nice-
liksel bir ayrım. Çünkü farklı şeyler yapabilirler. Bir 
deve uzun süre susuz yaşayabilir. Bir kurt etle besle-
nir, bir inek otlar. Sindirim düzeni farklı varoluş bi-
çimlerine gönderme yapar. Şeyleri muktedir olduk-
larıyla, yapabildikleriyle tanımladığımızda büyük bir 
deneysel alan açılır5.
 
Ahlak ve özcülük arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıkla-
mak gerekirse mesela patriyarkal bir toplumda kadın-
ların “özüne dönmesi” heteroseksist aile yapısı içinde 
çocuk, yaşlı ve hasta bakıcı/ hizmetkar/ aşçı/seks sağ-
layıcı görevlerini hayatları boyunca karşılıksız olarak 
yerine getirmeleri bu arada asla heteroseksist evlilik 
dışı seks yapmamaları, evden alışveriş gibi yine hiz-
metkarlık durumlarına yönelik eylemler dışında pek 
çıkmamaları, vücutlarının cinsellikle ilgili olarak ta-
nımlanan yasak parçalarını itinayla gizleyen bir giyim 
tarzına sahip olmaları, kendilerine ait bir gelirleri ol-
maması vs. şeklinde olabilir. Bunun dışındaki varoluş 
ve eylem biçimleri ahlak dışı olarak algılanır.

Özetle ahlak, dini, politik ya da hukuki düzenin be-
lirlediği soyut özlerimize dönmemiz için bize dikte 
edilen bir kurallar silsilesidir. Etikse hiçbir zaman bir 
bakış açısı veya prensiple sınırlı kalmayan, hep bir 
pratik veya edim biçimini alan bedenselleştirilmiş bir 
varoluş. Tek başına bir reçete değil, sadece bir bu-
luşsal yöntem [heuristic]. Heuristic kelimesi Yunanca 
heurisko’dan geliyor, kelimenin tam anlamıyla “bulu-
yorum” demek, bir sorunsala deneme-yanılma, ke-
şif ve oyunla yaklaşmak anlamını taşıyor6 (Bu kelime 
bana her zaman yeni keşiflere açık, oyunu da avlan-
mayı da aynı büyük ciddiyetle karşılayan, kıpırdayan 
her şeyin tehlike ve haz potansiyelini patilerinin zarif 
hareketleriyle tartan kedileri hatırlatıyor.) 

Foucault İ.Ö. birinci yüzyıl ve İ.S. ikinci yüzyıl ara-
sında yazılmış Helenik ve Roma felsefi metinlerinde 
“kendine dikkat etmek, kendinle ilgilenmek, kendi-
ne özen göstermek”7 anlamlarına gelen epimelesthai 
sautou kavramı etrafında dönen bir etik keşfediyor. 
Bu güçlü kavram çok geniş bir yaşam teknikleri yel-
pazesini tanımlıyor; bir şeyin üzerinde çalışmak, bir 
şeyle yakından ilgilenmek anlamına geliyor ve dik-
kat, bilgi, teknik içeren bir çalışmayı tanımlıyor. Zi-
raat, bir hükümdarın ülke yönetimi veya bir dokto-
run tedavisi için de aynı kavram kullanılıyor. Kendi-
ne dikkat etmek bir “askesis” içeriyor, yani egzersiz, 
çalışma, tecrübe, talim. Antik dünyada bu yıllarda 
“Kendine dikkat et” prensibi daha sonra dominant 
olan “Kendini bil” prensibinin ön koşulu. 

Ancak Hıristiyanlığın ilk yıllarında önemli bir para-
digma değişikliği oluyor ve kavramların önceliği yer 
değiştiriyor, zamanla birbirini dışlayan kavramlara 
dönüşüyorlar. Kendine özen göstermek, bilgi uğru-
na feda edilen bir şeye dönüşüyor. Askesis kavramı 
da bugün bildiğimiz anlamına evriliyor ve bir edim-
ler toplamı yerine çilecilik, kişisel zevklerden arınma, 
kendini feda etme anlamları kazanıyor. Bu paradig-
ma değişikliğinin bir ayağı da 16. yüzyılda seküler 
düşüncede gerçekleşiyor. Descartes sayesinde doğru-
dan kanıt olduğu sürece her düşünen özne gerçeğe 
ulaşabiliyor. Greko-roman kültüründe kendini bil-
mek, gerçeğe ulaşmak, ancak kendine dikkat etme-
nin bir sonucu olabiliyordu, yani etik olmayan bir 
özne bilgiye ulaşamıyordu. 

Bu paradigma değişikliğinin son noktası bir anlam-
da modern bilimin kurumsallaşmasına ön ayak olu-
yor ve şu hayatımızın her anında karşımıza çıkan akıl 
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ve beden arasındaki kartezyen dualizm ve aklın be-
dene kıyasla yüceltilmesini ortaya çıkarıyor. Modern 
dönemdeyse artık öyle bir noktaya geliyor ki kendine 
özen göstermek etik bir kavram olmaktan çıkıp tam 
tersi bir bencillik, yani bir ahlaksızlık olarak algılan-
maya başlıyor. Elde kalan bedeni ve ihtiyaçlarını teh-
likeli ve temelde ahlak dışı bulan, kurtuluşun ken-
dini feda etmek olarak kodlandığı (ruhu önceleyen) 
dini ahlak ve dışarıdan empoze edilen seküler kanun 
ve kuralları temel alan (aklı önceleyen) seküler ah-
lak. Foucault “kendine özen göstermek” kavramının 
kurumsal ahlak ve iktidardan bağımsız bir etik anla-
yışı için ilham verici olduğunu düşünüyordu. Ona 
göre haz bir heuristic’ti: “insanın haz aldığı deneyim-
ler, üzerinde daha çok düşünmeye, deney yapmaya 
ve yeniden düzenlemeye değer tecrübelerdir.”8 Haz 
veren bedensel deneyimler bir ahlaksızlık örneği ola-
rak kullanılmaktan ziyade bedeni ve yapabildiklerini 
öne çıkaran bir etik oluşturmak için kullanılabilirdi.   

Foucault’nun okumasını yaptığı antik metinlerde 
kendine özen gösterme kavramı içinde yemek düzeni 
cinsellikten daha büyük öneme sahip. Binlerce sayfa 
sağlıklı beslenme gibi konulara adanmışken cinsellik-
le ilgili çok az yazı bulunuyor. Ancak yine 17. yüzyıl 
civarında cinsellik insanın hem dünyaya açıklaması 
hem reddetmesi, hem itiraf edip hem baskılaması ge-
reken bir “iç gerçeklik” (ya da “öz”) olarak şekilleni-
yor ve etrafında çok fazla söylem ve kural oluşuyor. 
Elspeth Probyn’e göre yemek ve cinsellik arasında-
ki ilişki günümüzde yeniden tersine döndü. Yemeği 
seksle bağlantılandıran yeni söylemler yemekle ilgi-
li konuları belli kimlik, sınıf ya da grupların “öz”ünü 
yansıtan bir paradigma olarak kullanıyor: “Yemekte 
orijinallik, evrensellik ve aşkınlık arayan yeni banal-
likler yüzünden yemek yeni seksimiz oldu.”9 Probyn 
yemekle ilgili alanları kimliklerin ve normatif kate-
gorilerin doğrulandığı alanlar değil, tam tersi kişinin 
daha önce akla gelmeyecek imkanlara, yeni etik iliş-
kilere ve şizofrenik Deleuzoguattarian kaçış yollarına 
açıldığı yerler olarak kabul ediyor: “sindirim esnasın-
da katı sınırlar bulanıklaşır.”10

Ben de tezimde Probyn’den ilham alarak sindirimsel-
liğin etik bir buluşsal yöntem olarak kullanılabilirli-
ğini anlamaya çalıştım. Sindirimsellik yine şu an çe-
virmeye çalıştığım bir kavram. Alimentary kelimesini 
karşılamak için kullanıyorum. Alimentary dudaktan 
başlayarak tüm sindirim sistemini ve yemeğe dair he-
men hemen tüm fiilleri içeren bir kelime, o yüzden 

“yemek”ten daha doyurucu. Bizi yemekle ilgili geniş 
bir pratik yelpazesine taşıyacak bir kavram.  

Sindirimselliğin etikle veya bedensel politikalarla 
buluşabileceği birçok alan var. Politik açlık grevleri 
bunlardan biri olabilir. Bir başka aşikar alan vejetar-
yanizm/veganizm olabilir. Ancak bunlar kolayca etik 
bulduğumuz alanlar, hatta bu anlamda ahlaksal alan-
lar. Çünkü daha çok kendini feda etmek veya ken-
dimiz dışındakilerin faydasını düşünerek oluşturulan 
etik ve bedensel varoluşlar. 

Peki, baskın tıbbi ve akademik söylemlerde “yeme 
bozuklukları” olarak tanımlanan anoreksik ve buli-
mik davranışları etik davranışlar olarak tanımlaya-
bilir miyiz? Peki ya “obez bedenleri? “Obez” beden-
leri etik bedenler olarak görebilir miyiz? Bu konu-
lardaki söylem kalabalığı baskın etiolojik paradig-
ma yüzünden aşırı patolojizasyonla boş kutlama ara-
sında gidip geliyor. Peki, “yeme bozuklukları” söyle-
mini “normatif olmayan sindirimsel pratiklerle” de-
ğiştirdiğimizde anoreksik, bulimik veya obez beden-
leri “normatif olmayan bedenler”le değiştirdiğimiz-
de ne olur? Bu pratikleri uygulayan öznelerin aslında 
“ne” olduklarıyla değil (hasta, patolojik, obur, kendi-
ne güvensiz vs.) Spinoza’nın peşinden giderek beden-
lerin neler yaptığına/yapabildiğine odaklandığımızda 
farklı bir bakış açısı kazanırız. Normatif olmayan sin-
dirimsel pratikleri gündelik özne teknolojileri, özel-
likle kadınların kullandığı gündelik haz, sağaltma ve 
hayatta kalma stratejileri olarak incelediğimizde bel-
ki de akıl/beden, anatomi/kültür gibi ikilikleri aşma-
nın ve bedensel bir varoluş etiğini hayal etmenin eşi-
ğine gelebiliriz. 

Feminizmin bu konuda daha çok söyleyecek sözü ol-
malı. Çünkü bu normatif olmayan beden ve pratikler 
neredeyse tamamen kadın bedenleri ve pratikleri11. 
Anoreksik ve blumik sindirimsel pratikler kadınların 
yaklaşık yüzde ikisi tarafından kullanılıyor, obezite 
ise neredeyse her iki kadından birinin şu an içinde 
bulunduğu bedensel bir varoluş12. Benim araştırma 
yaptığım birkaç yıl öncesine kadar bu konuda çok az 
feminist çalışma vardı. Şimdi durum ne kadar değiş-
miştir bilemiyorum. Ama en çok anoreksik sindirim-
sel pratikler üzerine söylem üretilmişti. Çileciliğe ya-
kın, yemek yemeği reddeden, bedenini aç bırakan va-
roluşa daha yakın hissediyor olabilir miyiz? Peki, aşı-
rı yiyip sonra kusan blumik bizim için mide bulan-
dırıcı ve utanç verici bir bedeni ve pratiği mi çağrış-
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tırıyor? En büyük günahlardan oburluk ve tembelliği 
çağrıştırdığı için obez bedenleri düşünmekten uzak 
duruyor olabilir miyiz? Bu pratikleri “zengin hasta-
lıkları” olarak görüyor olabilir miyiz? Oysa en yok-
sul ülkelerde kadın obezitesi en yüksek orana sahip. 
Sadece ağza girip çıkanlar değil sindirimsel olan. Bu 
sindirilemeyen pratikleri ve etik bedenleri düşünme-
ye devam edelim.
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“Feminizmin bu konuda daha çok 
söyleyecek sözü olmalı. Çünkü 
bu normatif olmayan beden ve 
pratikler neredeyse tamamen 
kadın bedenleri ve pratikleri. 
Anoreksik ve blumik sindirimsel 
pratikler kadınların yaklaşık 
yüzde ikisi tarafından kullanılıyor, 
obezite ise neredeyse her iki 
kadından birinin şu an içinde 
bulunduğu bedensel bir varoluş.”



Bu yazıyı eskiden iyi vakit geçirmenin önemli öğe-
lerinden biri olan “ne yesek” sorusundaki heyecanlı 
beklentinin, yerini son yıllarda nasıl sıkıntılı bir ça-
resizliğe bıraktığını, kişisel bir macera ile paylaşmak 
için yazdım.  

Mesainin düzenlediği günlük hayatımda yemekle 
ilişkim, hafta içi günlerinde büfede ekmek olup ol-
madığına bağlı olarak; “pideci çorba da getirir mi” ile 
“bu akşam da kahvaltı yapılabilir bence” arasında de-
ğişiyordu. Son üç dört yıldır ise “beslenme” çevresin-
de çeşitlenen tuhaf bir performans sorunu daha ha-
yatıma girdi, sanıyorum benzer hayatlar yaşayan her-
kesinkine de. On yıl öncesine göre, bu sefer çok sıkı 
örgütlenmişti: Zebil gibi kitap ve teoriyle, envai çe-
şit uzmanla, bin türlü televizyon programı ve herke-
sin üstüne en az bir saat konuşabileceği bir spekülas-
yon dağarcığı ile geldi. 

Her yerde karşılaşır oldum bu meseleyle, gittikçe 
daha sıklıkla “merhabalar”a “aaa sen kilo mu aldın”lar 
ekleniyordu. Gündeme geldiği yere göre farklı şekil-
de ifade ediliyor ve içerik kazanıyordu: Anne azarı-
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na konu olduğunda “Evde yemek yapmanın hijyen, 
ev ekonomisi ve sağlık üzerindeki etkisine” yöneli-
yordu. Mesaideki sigara molasında “kilo, karın yağ-
ları, radyo frekans, basenlerin değişen boyutları ve 
Mango’nun kırk bedenini küçültüp küçültmedikle-
ri” üzerinde detaylanıyordu. Yüksek ücretli diyetis-
yenlerde “bu yaşta bu kilo olmaz; sağlınız için bin 
yüz elli kilo vermelisiniz ve ideal kilonuzu korumak 
için beş yüz yıl koruma diyeti yapmalısınız” gibi ifa-
delerle hayatımıza yepyeni bir meşruiyet sorunları 
getiriyordu. Dr. Öz gibi popüler beslenme şovlarında 
ise “İşte hayatınızı değiştirecek tatlı seçenekleri: Bir 
daha asla diyet yapmayacaksınız!” bölümleri ile bir 
cennet vaadi halini alıyordu. 

Beslenme meselesi günlük konuşmaların vazgeçilmez 
bir parçası haline geldiğinde, aklımda sağlam şüphe-
ler olduğu halde ona yenildim ve aşağıda anlatmaya 
çalışacağım macera beni diyetisyenin önüne götürdü.

Mesele önce büyük ölçüde kadın sohbetlerinde yerle-
şip, zaman içinde kök saldı: Yakın arkadaş çevremde, 
hangi diyetisyenin “bir arkadaş” için mucize sonuç-

lar yarattığı ve üç yüz bin kilo verdirdiği, radyo fre-
kans ile hangi yağlarınızın parçalanıp nerelerinizden 
çıktığı, “onu” yerseniz on yıl sonra nerelerinizden tu-
tulabileceği, “bunu” yemezseniz nerelerinizin kilitle-
neceği ve ne biçim ziyan zebil olacağınız üzerine ha-
raretli konuşmalar olabiliyordu. Güç ilişkilerinin ha-
kim olduğu zorunlu iş sohbeti ortamlarında durum 
değişiyordu: Bir duruşun ifşa aracı oluyordu bu me-
sele; bir dilim kremalı pastanın ağır kardiyovasküler 
egzersiz biriminden dakika veya km karşılığı, kötü 
beslenmenin cehalet ve sorumsuzlukla bir tutulma-
sı gereğine ilişkin “evrensel” kavrayış, tavuklu sala-
ta dışındaki her tür dışarıda yemek seçeneğinin -ko-
nuşanın konuşulan kişiyi ne kadar ezmek istediğine 
göre- lüks veya aymazlık olarak- tercihen göz devire-
rek- yorumlanması gibi.  

Etrafımdaki bu açıklamalar resmi geçidi, uzun za-
man bana film izlemek gibi geliyordu. Kendimi tüm 
bu sağlıklı beslenme ve güzel görünme konuşmala-
rından muaf tutarak, misafir gibi dinliyordum, zira 
bunlara ayıracak ne zamanım ne enerjim vardı. O 
“daha da iyiye hep ileriye” liginde top koşturmuyor, 
daha ziyade aklımı koruyarak hayatta kalmak ligin-
de, amatör kümede oynuyordum. Bir yandan da, ka-
dın bedeninin nasıl politika aracı olabildiğine aşi-
na idim, kapitalizmin kadınları zayıflatma aşkının 
muhtelif meallerine, zaman zaman feminist analiz-
lerle zaman zaman Heidi Klum’a televizyon ekranın-
dan suçlayıcı ifadeler sarf ederek ilişiyordum. 55 kilo 
iken bile aynaya bakıp çok şişman olduğumu düşün-
düğüm ilk üniversite yıllarımdan “beden algı bozuk-
luğu, blumia, aneroksia” gibi akıl meselelerini öğ-
renmiş, akabinde on iki yıl sonra 82 kiloya çıkarken 
kendimi çok hırpalamamıştım.

Malum +42 mağazalarındaki beli lastikli pantolo-
na bakmak durumunda kaldığım günlerde, herkese 
“atipik disk kayması” gibi daha alengirli bir ifade ile 
aktardığım, bildiğiniz bel fıtığına tutuldum. Beslen-
me meselesindeki misafir pozisyonum son buldu ve 
mecburen diyetisyene yolum düştü. Çatık kaşlarla 
ve konusuna hakim bir ses tonu ile diyetisyen, me-
tabolizma hızımın ne biçim düşük olduğunu, “Me-
tabolizmanız kriz durumuna ayarlanmış! Ne zaman 
besin alacağını bilemiyor!”, sağ bacağımda beş, sol 
bacağımda beş buçuk kilo yağ; toplamda vücudum-
da 29 kilo yağ olduğu belirtti. Görüşme sonucun-
da “şunları şu kadar, şu saatte yemem ve şunları asla 
ve hiçbir saatte yememem” gerektiğini belirleyen bir 

“Beslenme meselesi ile ilgili kişisel 
dileğim, bu meselenin, cam tavanlarla 
çivili yataklar arasında sıkışmış 
kadınların her cepheden üstüne 
yıkılan “kişisel sorumluluk/kişisel 
tercihlerin bedeli” kılığında değil de, 
cinsiyet eşitsizliğini gören bir büyük 
resimde nereye müdahil olunması 
gerektiğini veya olunabileceğini işaret 
eden bir çerçevede gündeme gelmesi.”



diyet listesi, “eti senin kemiği benim” makinesinin 
çıkarttığı analiz kağıdının verdiği güce dayanarak 
ilan edildi. 

Beş-altı hafta kadar dayandık evde eşimle birlikte 
kilo analiz makinesinden güç alan fermanlara, altı ila 
sekiz kilo kaybettik. O haftalarda yemek bizim için 
anlamını değiştirdi, her tür törenden uzaklaştı (ma-
sada yemekten bile vazgeçtik), bilim kurgu filmle-
rindeki uzay kapsülü yemek hapları menüleri, yahut 
Mad Max filmindeki gibi dünyanın sonu gelmiş, ha-
liyle sınırlı kaynaklardan payımıza düşeni idareli kul-
lanalım biçiminde, kendimizi “tatlı canımız iki gün 
daha yaşayacak ha gayret” diye iteledik hırpaladık. 
Bu zulüm haftaları süresince muhakkak evde olma-
sı gereken besinleri marketten temin etme telaşı, sa-
atler süren toplantılarda aklın bir kısmını “o kayısı-
yı nasıl yaparım da çaktırmadan ağzıma atarım” kay-
gılarına ayırmak, öğle yemeğini yanında götürebil-
mek için uyuduğun beş saatten fedakarlık etmek ve 
yediğin tuhaflığı görenlere garabet diyetini anlatmak 
zorunda olmak, akşam çayına bile veda edince evde 
sohbet edilecek hiçbir zemin kalmaması gibi pratik 
sorunlar vardı. Diyetisyen köleliğinin alternatifini, 
hemen her okumuş insan gibi, “bunun kitabı var-
dır alalım okuyalım öğreniriz sonuçta” yaklaşımın-
da bulduğumuzdan, kitabevlerinde satılan ve “Du-
kan Diyeti” ile başlayıp “Bana Diyet Deme” yelpaze-
sindeki tüm kitapları aldık.

Bu kitaplarda, sadece kendim için değil ailem için de 
son derece sorumsuz ve feci cahil davrandığım, içi-
ne düşeceğim her türlü sefillikten sadece kendimin 
sorumlu olacağı, bu kayıtsızlığımın yaşama hakkımı 
sorgulanabilir kıldığı gibi mesajlar alt metinleri beze-
mişti. Böyle bir sorumluluğa daha gücüm olmadığı-
nı düşünürken, neden hayat eskisi gibi basit değil di-
yordum. 

Buradan düşünürken mesele benim açımdan hakika-
ten o zaman berraklaştı; kitaplarda farklı farklı yakla-
şımlarla sunulan bu beslenme meselesi, tümüyle ha-
berdar olmadığım bir tür bilgi setiydi; lojistik ve mal-
zeme temini yönetiminde tecrübeyi, kuvvetli dört iş-
lem hesabı bilmeyi, sürdürülebilir bir iç disiplini ge-
rektiriyordu. Hayatın diğer cephelerinde kesinlik-
le sahip olmamamız istenen ve her an sürdürülme-
si gereken bir farkındalığa sahip olmaya dayanıyor-
du ve bunu anlatılan şekilde yapacak araçlardan şid-
detle yoksunduk.  

Nasıl yoksunduk ve ne eksikti? En az şu kadar su iç-
mek gerekiyorken; suyu şehir şebekesinden içemedi-
ğimiz, zamanında evde olursan damacanası en az beş 
TL’den eve sipariş verebileceğin bir su sağlama meto-
du söz konusu idi ve bir haberle o damacanalardan 
da tifo bulaşabileceğini öğrenmemiz durumu için al-
ternatif bir plan yoktu. İçinde genetiği değiştirilmiş 
organizmalar, mısır şurubu veya başka şaibeli unsur 
olmayan gıdaları seçerek dengeli tüketmemiz uygun-
ken, gıda yasasının neyin içinde ne olduğunu yazma-
sına olanak vermemesi, yazanları bile anlayacak ter-
minoloji hakimiyeti için başvuracağımız tek referans 
kaynağının “toplu forward emailler” olması söz ko-
nusuydu. Mutlak felaketten tek çıkış gibi görünen, 
şehrin tek organik gıda pazarı ise bir buçuk saat öte-
de, haftanın sadece bir günü kuruluyordu: O mesa-
feyi kat etmek için 3 vasıta ile yolculuğu kotarmak 
(gitmek ve çantalarla dönmek) ve alışveriş için sağ-
lam bir bütçe ayırmak zorunluydu. Günlük hayatta-
ki bilgi bombardımanı içinde ise farkındalık kimbilir 
kime emanetti. Karnımız guruldadığında yemek bu-
lursak yiyor, dayak bulursak kaçıyorduk.

Ben naçizane, meselenin en kabul edilebilir ifadesi-
nin “sağlıklı beslenme” olabileceğini kabul edebil-
dim. Ancak bu haliyle bile meselenin, günlük hayat-
ta sağlık sorunu yaşamamak için belirli biçimde bes-
lenmekle mi yoksa özellikle kadınlara yönelik kabul 
edilebilirlik kriterleriyle mi ilgili emin olamıyorum.  

Beslenme meselesi ile ilgili kişisel dileğim, bu me-
selenin, cam tavanlarla çivili yataklar arasında sıkış-
mış kadınların her cepheden üstüne yıkılan “kişisel 
sorumluluk/kişisel tercihlerin bedeli” kılığında de-
ğil de, cinsiyet eşitsizliğini gören bir büyük resim-
de nereye müdahil olunması gerektiğini (gıda yasası-
na mı, tabiatı koruma kanununa mı, asgari ücret dü-
zenlemesine mi, çalışma saatleri düzenlemesine mi, 
yaşadığımız kentte ışıklandırma ve toplu taşım ola-
naklarının düzenlemelerine mi yahut her birine mi) 
veya olunabileceğini işaret eden bir çerçevede günde-
me gelmesi. 

Bu henüz olmamışken, sağlıklı beslenme ile ilgili her 
şeyi, anne usulü mercimek çorbası yaparak aklımın 
arkalarına itelemeye çalışıyorum: Mercimek çorba-
sını blendırdan geçirirken, çocukken annemle koca 
tencere çorbayı tülbentten süzdüğümüz günleri dü-
şünüp, beslenme meselesindeki duruşumu, “blenderi 
bulanın alnından öpeyim” ile sınırlandırıyorum.
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Vegan olunca, yani hayvan sömürüsü izleri taşıyan 
tüm ürünleri hayatınızdan çıkarınca, ev düzeniniz de 
bir silkeleniyor ister istemez. Özellikle de mutfağınız. 
Ben sizlere vegan olduktan sonra mutfağımla yaşa-
dığım ikinci baharın hikayesini anlatmak istiyorum.

30 yaşına kadar, hayatı müzikten ibaret bir müzis-
yen ve müzik öğretmeniydim. Yoğun çalıştığım za-
manlarda yoğunluktan, çalışmadığımda ise yoğun-
luktan kalma alışkanlıklardan dolayı mutfakta kola-
ya kaçmaya çok meyilli olduğumdan, evimden süt, 
yoğurt, yumurta, peynir eksik olmazdı. Arada da 
şarküteri ve o kadar düşkün olmasam da et. Hepsi 
cızbız pişen şeyler çünkü at tavaya koy ekmeğin ara-
sına yemek hazır. Sebze öyle mi ya, anneden öğrenil-
diği üzere, yıka, soy, kes, pişir, bazılarını akşamdan 
ısla, beklet... Kim uğraşacak değil mi? 

Bir akşam yine işten güçten yorgun argın gelmiş, ye-
mek sonrası bacaklarımı uzatıp internette geziniyor-
dum. Bir arkadaşım Earthlings diye bir belgeselin 
linkini paylaşmış, yorumlar da “!!!!!!!!”, “?!?!?!?” gibi 

Gülce Özen Gürkan

MUTFAĞIN 
YENİDEN DOĞUŞU

“Herkes vegan beslenmenin 
çok zor olduğunu zannediyor 
ya, Türkiye gibi bir meyve 
sebze cennetinde vegan 
beslenmek hiç zor değil.”
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bol noktalama işaretli. Merak ettim, izlemeye baş-
ladım. Hayvancılık endüstrisinde yaşananları, hay-
vanla beslenmenin nelere sebep olduğunu anlatıyor-
du belgesel. Sonradan öğrendiğim kadarıyla insan-
lar birkaç seferde izliyorlarmış bu belgeseli, ben saf 
saf, “dünyada böyle şeyler yaşanıyorsa en azından so-
nuna kadar izleme sorumluluğum var” düşüncesiy-
le ağlaya zırlaya sonuna kadar izledim. O gece uyu-
yamadım, kabullenmenin ilk 4 evresi olan “inkâr, 
öfke, pazarlık ve depresyon” aşamalarını geçirdim. 
Ertesi sabah vegandım.

İlk işim mutfağımda hayvansal ne varsa konu kom-
şuya dağıtmak oldu. Vicdanımı rahatlattıktan son-
ra güzel bir Pazar kahvaltısı için huzur içinde mutfa-
ğıma döndüm ve fakat... Ne yiyecektim ben şimdi?

Dolaba baktım, iki üç salatalık, domates, biber, zey-
tin, zeytin ezmesi, reçel, ekmek... Başlangıç için hiç 
fena değildi. Yedim. İki kat yedim. Biraz da panikle 
yedim. Patlayana kadar yedim. Maazallah ya protei-
nim eksik kalmışsa? Hemen kuru fasulye ısladım bir 
kaba, en azından akşam yemeğinde yerdim. Baktım 
soğanla salça da var, önceden etsu bulyon koyma-
dan yapmazdım kuru fasulyeyi, biraz lezzetsiz ola-
caktı ama olsun. Lezzetli oldu. Yine yedim. Panikle 
yedim. İki kat yedim.

İlk aylarım böyle geçti. İnternetten okuduğum kay-
naklarda proteine zannettiğim kadar ihtiyacım ol-
madığı yazıyordu ama bunu hep vegan siteler söy-
lüyordu. Hiçbiri de doktor değildi üstelik. Çevrem-
de tek bir vegan yoktu, beş ay sonra rastladığım tek 
Türkiyeli vegan da Bali’de yaşıyordu; üstelik onun 
da beş yıllık vegan hayatı boyunca Türkiye’den ilk 
tanıştığı vegan bendim. Artık kesinlikle ikna olmuş-
tum Türkiye’deki tek vegan olduğuma ve bunun bir 
hayatta kalma savaşı olacağına. Mutfağım sebzelerle 
doluydu. Yemek yapmaya zaman ayırmaya başlamış-
tım, fena da gitmiyordu. Yemeye devam ettim. Bol 
bol da kilo aldım.

Sekiz ay sonra bir arkadaşım Beşiktaş’taki Loving 
Hut adlı restorandan bahsetti. Restoran veganmış! 
Dünyam aydınlandı birden, vegan bir restoran ol-
duğuna göre İstanbul’da benden başka veganlar da 
vardı! İlk fırsatta Loving Hut’a gittim ve bir vegan 
burger yedim. Mutluluktan gözlerim doldu, için-
de vegan mayonez (vegonez) bile vardı! O gün hem 
Loving Hut’ın aşçısı Gizem’le, hem de Vegan Kolek-

tif adlı yeni oluşumdan Cihan’la tanıştım, hayatıma 
bir günde iki vegan girmişti!

Hemen ardından Vegan Kolektif ’e katıldım ve mu-
azzam bir bilgi alışverişinin içinde buldum kendimi. 
Mutfağıma daha önce pazarda markette hiç farketme-
diğim bir sürü yeşillik, kök sebze, meyve, tahıl, bak-
lagil, baharat, yosun ve çaylar girmeye başladı. Soya 
sütüyle tanıştım ve müptelası oldum; inek sütünden 
çok daha hafif ve lezzetliydi. B12 ve spirulina gibi ve-
gan besin takviyeleriyle tanıştım, bitkilerden vücudu-
ma gerekenleri alamamak gibi bir derdim kalmadı. Et 
ve peynir gibi oldukça pahalı gıdaların yükünü büt-
çemden attığım için dilediğimi dilediğim kadar alıp 
tüketiyordum. Yepyeni tarifler öğrendim, yepyeni lez-
zetler girdi hayatıma. Damak tadım başka türlü şekil-
lenmeye ve detaylanmaya başladı; öyle ki, damak ta-
dımın rehberliğinde mutfağımda harikalar yaratıyor-
dum. Hangi bitki hangisiyle bir araya gelince nasıl 
bir tat elde edildiği kafamda az çok oturduktan sonra 
kendi tatlarımı yaratmaya başlamıştım. Mutfağım ar-
tık bir simya laboratuarıydı! Bu coşkuyla yemek yap-
maya ve yalnız yaşadığım için yaptıklarımı kendim 
yemeye devam ettim. Kilo almaya da tabii.

Artık sıra vegan beslenmenin de sağlıklısı ve sağ-
lıksızı, kalorilisi ve kalorisizi olduğunu anlamaya 
gelmişti. Amerikan Beslenme Derneği’nin Vegan 
Kolektif ’ten bir arkadaşımla çevirdiğimiz bir ma-
kalesi vardı; vegan ve vejetaryen beslenmenin avan-
tajlarını ve sağlıklı uygulama biçimlerini anlatan bu 
makale çok yardımcı oldu. Vegan Kolektif ’in web 
sayfasından (http://www.vegankolektif.org/vegan-
likuzerine/makaleler/) bulabilirsiniz makaleyi. Zor 
bir geçiş olmadı, yemek repertuarımı oldukça ge-
nişletmiştim. Aldığım kiloları yavaş yavaş vermeye 
başladım. Hâlâ da veriyorum. Güvenle ve huzurla.

Mutfağım hâlâ bir simya laboratuarı. İçinde vakit ge-
çirmekten çok keyif alıyorum. Herkes müziği hobi 
edinir, müzisyen ne yapsın? Bu sorunun cevabı mut-
fağımda. Herkes vegan beslenmenin çok zor olduğu-
nu zannediyor ya, Türkiye gibi bir meyve sebze cen-
netinde vegan beslenmek hiç zor değil. Az önce an-
lattığım üzere çok da keyifli. Üstelik Türkiye’deki ve-
gan sayısı ve bununla birlikte veganlığı anlatan do-
küman sayısı hızla artıyor. Bu da bir yandan şu anla-
ma geliyor; veganlığı denemek için önünüzde hiçbir 
engel yok. Yeter ki niyet edin, ihtiyacınız olan her 
bilgi ve türlü türlü lezzet sizi buluyor, göreceksiniz.
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Eğitimli, beyaz yakalı, orta sınıf kadınlarla ve erkek-
lerle, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin 
bünyesindeki bilgi işlem şirketinde çalışmak üze-
re Ankara’dan İstanbul’a taşındığımda çok daha ya-
kından tanıştım. Birçoğu, Boğaziçi Üniversitesi ve 
ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun, aynı sektörde çalışan, aynı işi yapan birçok mü-
hendisten daha fazla kazanan kadın ve erkekler-
le üç sene birlikte çalışmak, bir anlamda, Sosyoloji 
Bölümü’nde edindiğim kuramsal bilgiyle alana çık-
mak gibiydi. Öte yandan, çalışan diğer kişilerle aynı 
çalışan statüsünü paylaşan mühendisler kendilerinin 
mühendislik bilgisi, benim de insan kaynakları konu-
sundaki “uzmanlığım” hasebiyle olsa gerek, yönetim-
le aynı takımda olduklarını düşündükleri ve de öyle 
davrandıkları için, birlikte çalışmaktan ziyade, onlar 
için çalıştım demek daha doğru bir ifade de olabilir. 

Camı açamadığınız, her şeyinizle her an gözetim altın-
da olduğunuz, etrafınızda olup bitene ve etraftakilere 
isteseniz de kayıtsız kalamadığınız, “nezih” bir çalış-
ma ortamına yakışır şekilde tüm gün merkezi sistem-
den klasik müzik dinleyebildiğiniz, dışarıdan bakıldı-
ğında fazlasıyla sosyal bir ortammış gibi duran, ancak 

Ebru Arıcan

YİNE YEŞİLLENDİ 
KRİZİN 
MAĞDURLARI

“Çalışmaya başladığımda 
yemekle ilk karşılaşmam 
ve bir anlamda kültür 
şoku yaşamam şirketin 
yemekhanesinde oldu.”
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Ritzer’in deyişiyle basit bir izolasyondan daha kötü 
olan, üretim bandının en yeni versiyonu kübik ofiste1, 
insan kaynakları bölümünde ve Sennett’ın ifadesiyle 
“takım çalışmasının icat ettiği sahte cemaat”2 içinde 
çalışırken, “ekip arkadaşlarımı” ve şirketin “iç müşte-
rilerini”, hem işyerindeki hem de iş dışındaki pratik-
leriyle gözlemlemem mümkün oldu. İşten ayrıldıktan 
sonra çok daha rahat “yorumlamak” diyebildiğim ey-
lemin adı çalışırken kulağa bu kadar sempatik gelen 
bir şey değildi elbette. “Benim burada işim ne”, “ben 
burada ne yapıyorum”, “bunun için mi okudum” gibi 
farklı şekillerde dillendirdiğim yakınmalar, ancak iş-
ten ayrıldıktan sonra, anlatılacak ve Berman’ın ifade-
siyle, sokaktaki insanın düşündüğümüzden daha fazla 
şey söyleyen hikâyelerine dönüştü3.

Eski şirketimin, çalışma ortamımın ve iş arkadaşla-
rımın tahmin edebileceğimizden fazla şey söyleyen 
hikâyelerinin hepsini burada paylaşmam mümkün 
olmasa da, metnin derdi itibariyle önem taşıdığını 
düşündüğüm özelliklerine ara ara değinmeye çalışaca-
ğım. Eski şirketimin kurumsal ve hiyerarşik, fazlasıy-
la hantal işleyen, her şirkette olduğu gibi ,“bunu böy-
le yapalım”, “bu yazıyı şöyle daha iyi hale getirelim” 
şeklinde konuşmalarla işverenlerin bizlerle birlikte 
çalıştığı; şirket ortamının oldukça modern ve steril; 
iş arkadaşlarımın da, oldukça detaylı bir işe alım sü-
recinden geçmiş, alanlarında “uzman”, modern iş eti-
ğini savunan, takım çalışmasına odaklı kişiler oldu-
ğunu söylemem genel olarak bir fikir verecektir ka-
nımca. Şirketin ve iş ortamının tüm bu özellikleri-
nin yansımalarını, işlerin organize edilme ve yürütül-
me biçiminden, çalışanların giyim-kuşamlarından, 
ofis içindeki oturma-kalkma, yeme-içme pratikleri-
ne kadar uzanan bir aralıkta gözlemlemek ve bir ça-
lışan olarak hissetmek için özel bir çaba harcamak 

da gerekmiyordu. Öte yandan, sosyoloji eğitimi al-
mış bir insan kaynakları “uzmanı” olarak benim biraz 
daha az çaba harcamış olmam da ihtimaller dâhilinde 
elbette. Metnin içeriği itibariyle, şirketin yapısından 
ya da şirketteki işleyişten ziyade şirket çalışanlarının 
yeme-içme pratiklerine değinmek öncelikli olduğu 
için, özel bir şirkette çalışmanın nasıl bir şey olduğu-
nu tüm yönleriyle tartışmayı başka bir yazının konu-
su olarak şimdilik bir kenara bırakıyorum. 

Eski işyerimde tanık olduğum yeme-içme pratikle-
rini, birkaç farklı alandan örneklerle paylaşmanın 
daha fazla fikir vereceğini düşünüyorum. Çalışma-
ya başladığımda yemekle ilk karşılaşmam ve bir an-
lamda kültür şoku yaşamam şirketin yemekhanesin-
de oldu. Gerçi, haftalık değişen yemek menüsünü 
gördükçe ve de başka yerlerde çalışan arkadaşlarım-
la konuştukça, bir süre sonra buraya yemekhane de-
mek haksızlık gibi gelmeye başlamıştı ama! Netice-
de, bir sürü çeşit arasından istediğimiz yemeği seçe-
biliyorduk. Dahası annelerimizin yaptığı kabak ye-
meği yerine sandal sefası, kuzu haşlama yerine beef 
strogonof, sütlaç yerine browni yeme “imkânı” bulu-
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yorduk. Sevgililer gününde kalp şeklinde kuki’lerle, 
Kadınlar Günü’nde karanfillerle yemekhanenin ka-
pısında karşılanıyorduk. Zaman zaman da Meksika, 
İtalyan yemekleriyle dünya mutfağı yemekhaneye 
geliyordu. Çoğunun adını ilk defa duyduğum, söy-
lemekte zorlandığım, “şirket kültürünü” öğrendik-
çe kulağıma çok “normal” gelmeye başlayacak ye-
meklerin biz çalışanlar için “özenle” hazırlandığını 
ve “şanslı” olduğumu düşünmeye başlamakta gecik-
medim elbette. Öte yandan, çalışanlarına bu kadar 
“özen” gösteren bir şirkette çalışanların bile, arada 
sırada dışarıda yemek yemesinin adetten olduğunu 
da kısa sürede öğrendim. Şirketin yemekhanesinde 
herhangi bir ücret ödemeden yemek yerine, arada sı-
rada civardaki bir kafeye gidip Sezar salata türevin-
den bir şey yemek ya da ev yemekleri yapan küçük 
bir lokantada, özlenen -mantı gibi- yerel lezzetleri 
tatmak da şirket çalışanlarının pratikleri arasında ol-
malıydı. Sezar salata benzeri bir şey yendiyse şayet, 
öğle yemeği arasını cafe latte ya da espresso türevle-
riyle, geleneksel bir yemek tercih edildiyse de Türk 
kahvesiyle taçlandırmak gerekiyordu. Elbette içecek 
hizmeti de, şirkette cappuccino’dan espresso’ya ka-
dar türlü çeşitte kahveyi çalışanların önüne getiren 
kahve makinelerinden değil dışarıdan alınmalıydı. 

Çalıştığım süre boyunca yemeğin, yemek yemenin 
“hassas” bir mesele olarak karşıma çıktığı bir diğer 
yer ise, bizzat organize etmekle yükümlü olduğum 
şirket dışında yapılan eğitimlerdi. Bu eğitimler ge-
nellikle beş yıldızlı otellerde, “kişisel gelişimi” ve “ta-
kım çalışmasını” güçlendirmeye yönelikse de konak-
lamalı olarak yapılıyordu. “Doğal” olarak, yemek ye-
mek ve kahve-çay molalarında kuru pasta ikramı ge-
rekiyordu. Yemek yemek “doğaldı” ancak yemek 
yeme işini iki günlüğüne bile olsa “doğal” akışına bı-
rakmak şirketin hizmet anlayışına pek uymuyordu. 

Açık büfede sunulan yemeklerde kırmızı ve beyaz et 
dengesini, tatlılarda sütlü, şerbetli tatlı ve meyve tat-
lısı dengesini gözetmek yine bir “uzmanlık” gerek-
tiriyordu. Bu seçimleri otel yönetiminin inisiyatifi-
ne bırakmak demek, “iç müşterileri” yemekler yü-
zünden mutsuz etme, “iç müşterilerin” odalarına 
otel çalışanları tarafından bırakılan ve üzerinde dört 
farklı dilde “iyi geceler” yazan kutu içindeki bir adet 
çikolatanın unutulması riskini göze almak demekti 
çünkü. Tam da bu riskleri bertaraf etmek için, eğiti-
me gidecek çalışanların tercih edebilecekleri yemek-
ler ve de kuru pastanın şirket kültüründeki karşılı-
ğının aslında kuki olduğu üzerine, insan kaynakla-
rı “uzmanları” arasında yapılan uzun tartışmaların 
ardından menüler oluşturuluyordu. Velhasıl, şirket 
yöneticileri, şirket binasında olmadıklarında da çalı-
şanlarının yiyeceği şeylere “özen” gösteriyordu. 

Yemekle bir diğer karşılaşmam, çalışanların iş dışın-
daki yemek yeme pratiklerine ilişkin olarak, ağırlık-
lı olarak kadınlarla yaptığım küçük sohbetlerle oldu. 
1990’ların sonları, dondurulmuş, hazır yiyecekle-
rin pek revaçta, aynı şekilde pahalı olduğu yıllardı. 
Sektörlerinde oldukça yüksek ücretle çalışan bu ka-
dınlar, genel olarak yüksek gelir grubundaki kişile-
rin alabileceği hazır gıdaları tüketme “lüksüne” sa-
hiptiler. Çalıştığım dönemdeki algım itibariyle hazır 
gıda tüketiminin ilgimi en fazla çeken tarafı, hazır 
gıdaların çalışan kadınların zamandan, emekten ta-
sarruf etmelerine yardımcı olup olmadığından ziya-
de, başka şeylerin göstergesi olup olmadığıydı. Ço-
cuklarının sağlıkları, eğitimleri konusunda takıntı-
ya varacak derecede titizlenen bu kadınların sağlık-
sız olduğu iddia edilen dondurulmuş, hazır gıdalar 
yerine, daha sağlıklı olduğu tartışılan organik ürün-
leri tüketmemelerin elbette birçok sebebi vardı. Bu 
yıllar organik gıdanın çok da popüler ve kolay ulaşı-
labilir olmadığı yıllardı. Gıda güvenliği, kimyasallar, 
kimyasalların çevre, doğa ve sağlık üzerindeki etki-
lerine, doğa koruma, “sağlıklı” ve “bilinçli” beslen-
me konularına dair tartışmalar popüler medyada bu 
kadar yer bulmamıştı. Organik-konvansiyonel kar-
şılaştırması yapmak, dondurulmuş, hazır gıdalar ko-
nusunda yapılan araştırmalara değinmek ya da han-
gisinin daha “sağlıklı” hangisinin daha “sağlıksız” ol-
duğu konusunda yapılan değerlendirmelere yer ver-
mek şu anki metnin sınırlılıkları içinde çok müm-
kün görünmüyor. Ancak, aradan geçen zaman için-
de organik (ekolojik) ürünlere dair tartışma popü-
ler medyanın gündemine yerleşti, orta, üst-orta sı-

“Şirketteki tüm yapılanmalar 
gibi yeme-içme pratikleri de 
değişmişti. Belki de bu oraya dair 
yaşadığım son “kültür şoku”ydu. 
Zira hem yemek menüsüne hem de 
“şirket kültürü”ne yeşil mercimek 
yemeği girmişti. Ekonomik krizle 
birlikte yemeklerin rengi de yeşil 
olmuştu artık!”



nıf kadınlarının sağlıklı beslenme algısında hızlı bir 
değişim oldu. 

İstanbul’da çalıştığım süre zarfında ve aradan geçen 
on yılda edindiğim her türlü somut bireysel dene-
yim ve konuyla ilgili olarak yürüttüğüm akademik 
çalışmalar beni farklı soruları sormaya zorladı ve 
zorluyor da. Konvansiyonel tarım ürünlerinin ya da 
benim örneğimdeki gibi dondurulmuş, hazır gıdala-
rın sağlık açısından etkilerinin bugünkü kadar fazla 
sorgulanmadığı ya da gündemde olmadığı dönem-
de bu ürünleri tüketen eğitimli, yüksek gelir düze-
yindeki kadınların sonrasında bu ürünlere koyduğu 
mesafeyi ve eş zamanlı olarak organik ürünlere duy-
duğu yakınlığı, basitçe ve sadece “bilinçlenme”, or-
ganik ürünlerin yaygınlaşması, erişilebilir olmasıy-
la vb. açıklamak mümkün müdür? Organik gıda tü-
keticisi kimdir? Hangi faktörler ve dinamikler bu 
ürünleri tüketmeye yönlendirmektedir? Tüketicile-
rin doğru ve yanlış, sağlıklı ve sağlıksız, çevre dostu 
organik gıda ve konvansiyonel gıda arasında yaptık-
ları/yapacakları basit ve düz bir seçimle karşı karşıya 
olduklarını söylemek ne kadar mümkündür? 

Eski işyerimde yemekle son karşılaşmam ise, işten 
ayrıldıktan sonra eski arkadaşlarımı ziyaret etmek 
üzere şirkete gittiğimde oldu. Ziyarete gittiğim ta-
rih 21 Şubat Ekonomik Krizi sonrasına denk gel-
mişti. Şirketteki tüm yapılanmalar gibi yeme-içme 
pratikleri de değişmişti. Belki de bu oraya dair yaşa-
dığım son “kültür şoku”ydu. Zira hem yemek me-
nüsüne hem de “şirket kültürü”ne yeşil mercimek 
yemeği girmişti. Ekonomik krizle birlikte yemekle-
rin rengi de yeşil olmuştu artık!

Marshall Berman’ın deyişiyle, sokaktaki işaretleri 
nasıl yorumlayacağımızı bilmezsek Kapital’i okuma-
nın bize çok fazla faydası olmayacaktır4. Ben de, he-
pimizin aşina olduğu sokaklarda dolaşacak vakit ve 
enerji bulamadığım bir dönemde en fazla görmek 
zorunda kaldığım mekânda gözüme çarpan işaretle-
ri yorumlamayı denedim. Bir parça dağınık, kabaca 
kategorize ederek paylaşmaya çalıştığım “özel bir şir-
kette yemekle karşılaşma” deneyimlerimin her biri, 
daha önce de ifade ettiğim gibi, “bu deneyimlerle sı-
nanan felsefi fikirlere”5 ve kuramsal bir tartışmaya 
ihtiyaç duymaktadır. Bu haliyle, birçok örneği ve so-
mut deneyimi, “ee, yani?” dedirten bir noktada bı-
raktığımın farkında olarak özet geçmek zorunda kal-
dım. Ancak, tüm bu deneyimlerin baş aktörleri olan 

beyaz yakalılara dair bir iki noktaya değinerek son-
landırmak istiyorum. 

C. Wright Mills beyaz yakalı işçilerin ve yeni orta sı-
nıfın önemini çok erken bir tarihte fark etmiş ve be-
yaz yakalıları yirminci yüzyılın temel rutinlerini icra 
eden yeni aktörler olarak tanımlamıştı. Marx’ın pro-
fesyoneller, entelektüeller ve sanatçılar için söylediğine 
benzer şekilde Mills de, beyaz yakalıların ücretli işçi-
lerle aynı mülkiyet-sınıf pozisyonunda olduğunu çün-
kü üretim araçlarıyla doğrudan ekonomik hiç bir bağ-
larının olmadığını tartışmaktadır6. İşte beyaz yakalı iş-
çilerin bir kısmını yıllar boyunca çalıştıran şirket, 21 
Şubat Krizi’nin patlak vermesinden bir süre sonra ka-
patıldı. Yönetimdekiler ve mühendisler hizmet verdik-
leri bankanın bünyesine dâhil edilirken, idari kadro-
da çalışanların işine son verildi. İşten çıkarılanların bir 
kısmı başka işler ararken, aralarında, sahip oldukları 
özel arabaları satarak aldıkları minibüsle servis şoför-
lüğüne başlayanlar da oldu. Modern, hijyen açık ofis 
ortamı, yüksek maaşlar, sosyal güvenceler, “güzel” ye-
mekler, “şık” kıyafetler ve diğer şeyler, yıllarca, “Marx 
yanılıyor, siz aslında proletaryanın mensubu değilsi-
niz” mesajını verdiği için, “zaman ve emekleriyle bir-
likte kişiliklerini, gülümsemelerini, kibar jestlerini de 
satmaya” razı olan beyaz yakalıların, kübik ofisin dı-
şına çıkmak zorunda kaldıktan sonra beyaz yakalı gü-
lümsemelerin arkasındaki öfkeyi bastırmaları için de 
bir sebep kalmamıştır diye düşünüyorum. En azından 
işten çıkarılan eski iş arkadaşlarım için. 

Notlar
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talizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, (İstanbul: 
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“Annem ellerini ne vakit reddetti hiçbirimiz anımsa-
mıyoruz” diyordu Leylâ Erbil, aklını yitiren anne-
sini anlatan kızın ağzından, Karanlığın Günü’nde.1 
Galiba benimki de buna benzer bir hadise. Bu yazı 
başka şeylerle ilgili olacaktı. Olmadı. Sol elim, dü-
şündüğüm yazıyı sağ elime yazdırmadı. İki elimi 
birlikte güdemedim. Uzlaştıramadım onları. Mem-
leket havaları dokundu ellerime. Yemekle ilgili kö-
tücül şeyler yazmak geçti içimden. Böyle olunca bu 
yazı yemeği yedikten sonrasına dair bir itiraz üzeri-
ne kuruldu. Bizi hayvan kardeşlerimizin yemesine 
de yaklaştıran bu itiraz, başka birçok yeme itirazın-
dan biri olan kusmadır.

Yemeği Bedenden Çıkarma Labirentleri…
Christian Boudan, Mutfak Savaşı: Damak Zevki-
nin Jeopolitiği’nde2 mutfağı anlamak için üç aşa-
malı bir düşünme önerir. İlki, teknikler, mutfakta 
yapılan işlemler, bu işlemlerin birbirini takip ediş 
usulleri,  pişirmenin kuralları ile ilgili olan mutfa-

Nihan Bozok

ET, SÜT, 
BARBİ BEBEK

“Böylece yemek, sadece 
acıkmakla, istekle, ihtiyaçla, 
lezzetle değil aynı zamanda 
reddetmekle, iğrenmekle, 
dışkıyla da birlikte 
düşünülebilir.”
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ğın mantığıdır. İkincisi, besin kaynaklarını, paza-
rı, mutfaktaki malzemenin tarihsel seyrini, malze-
menin mutfağa ve bir araya gelişini ele alan yayıl-
ma güçleridir. Üçüncü mesele ise, yemeği yiyenle-
rin neler düşündüğü ile ilgilidir; yemek yiyenin ka-
fasındadır.3 Kanımca bu çözümleme mutfak çem-
berini tam anlamıyla kapatmaya yetmez. Dördüncü 
-ve belki de beşinci, altıncı- aşama eklenirse mutfa-
ğı anlamak için bir adım daha atılabilir ve çözüm-
lemenin psikanalitik boyutu da derinleşebilir. Böy-
lece yemek, sadece acıkmakla, istekle, ihtiyaçla, lez-
zetle değil aynı zamanda reddetmekle, iğrenmekle, 
dışkıyla da birlikte düşünülebilir. Dördüncü başlık 
yemeği bedenden çıkarma labirentleri olabilir mese-
la. Aşağıda, bu dördüncü başlığa dahil edilebilece-
ğini düşündüğüm üç örneği anlatıyorum. Üçü de 
midenin içine gireni dışarı çıkarma devinimine fiz-
yolojik olanın ötesinde anlamlar yüklemeyi müm-
kün kılıyor sanki.

Paha Biçilemez Kusmuk!
Yetiştirme yurtlarında kalan genç kadınları güçlen-
dirmeyi amaçlayan bir projede çalışıyordum. Genç 
kadınların dışlanmayla, etiketlenmeyle, alta sıra-
lanmakla, suçlanmakla başa çıkmak için geliştir-
dikleri tutunma stratejileri üzerine bir rapor yaza-

caktım. Bundan iki yaz önceydi. Genç kadınlarla 
birlikte bir otelde kalıyorduk. Bir öğle yemeği sı-
rasında, yurt deneyimi olan genç kadınlardan biri-
siyle birlikte tabaklarımıza yemek alırken, genç ka-
dın yemeklerin içinde et olmasından şikâyet etti ve 
yemeyeceğini söyledi. Genç kadına vejetaryen olup 
olmadığını sordum. “Hayır değilim.” dedi. “Et sev-
miyor musun?” diye sordum. “Severdim aslında…” 
dedi. Yemesi için onu ikna etmeye çalıştım. Aklım-
da etin kilosu kaç para, acaba bu çocuklar açlık-
la mı terbiye ediliyorlar, hiç görmemiş olabilir mi, 
dikkat çekme isteği olabilir mi gibi densiz sorular 
dolanıyordu. Sanki tüm yememelerin kapısı yok-
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luktan, bulamamaktan, alamamaktan kaynakla-
nan bir açlığa çıkacaktı ve et gibi pahalı, muteber 
bir besini yiyebilmek bir şeylerin temsili olacaktı. 
Ne kör bir akıl yürütme. Genç kadını ikna edeme-
yince neden yemediğini tekrar sordum. Yanıtı araş-
tırmam boyunca, genç kadınların bana anlattıkları-
nı nasıl dinleyeceğimi ve nerelere bakacağımı yön-
lendirmemde çok etkili oldu. Genç kadın kurban 
bayramlarında yetiştirme yurtlarına çok fazla kur-
ban bağışlandığını ve bu bağışlardan dolayı yurt-
ta uzunca bir süre sabah akşam etten başka bir şey 
yenmediğini söyledi. “Midem bulanıyor, öyle çok 
yedim ki bıktım, bir kere daha yesem kusacakmı-

şım gibi geliyor.” dedi. Yüzü buruştu. Öfkenin alevi 
parladı gözlerinde. İnandım. Kusardı. Kusacağı şey 
benim önyargılarımdı; toplumun ölçülü, duygusuz, 
uhrevi kurallı, otomatik vicdanıydı; günahları affe-
decek olan tanrıydı; onun istediklerini vermek yeri-
ne kendilerinin uygun gördüğü kefareti verenlerdi; 
karnını tıka basa dolduran samimiyetsizlikti; derin-
den gelen mutsuzluğuydu; hiç öyle olsun istemedi-
ği geçmişiydi.  

Kendini “Kendi” Yapan Kusmuk!
Julia Kristeva, Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine 
Deneme’de4 süt örneği üzerinden yazar, bebeğin an-
nesi ve babasından kurtulmak, kendisi olmak için 
bir eşik eylem olarak, aslında sütü değil kendisini 
kusma anını. Uzunca bir alıntıdır diyeceklerim. 

İğrenmenin en temel ve en arkaik biçimini bel-
ki de yiyecekten tiksinme oluşturur. Sütün yüze-
yindeki, o savunmasız, bir sigara kâğıdı gibi ince, 
tırnak kırpıntısı gibi önemsiz tabaka göze çarptı-
ğında, dudaklarla temas ettiğinde, gırtlakta, daha 
aşağıda midede, karında, tüm iç organlarda orta-
ya çıkan bir spazm bedeni kasar, gözyaşlarını ve 
safrayı harekete geçirir, kalpte çarpıntıya yol açar, 
alnı ve elleri sicim sicim terletir. Bulantı, gözle-
ri karartan baş dönmesiyle beni sütün kaymağı 
karşısında iki büklüm geriye iter ve onu bana su-
nan anneden ve babadan beni ayırır. “Ben” onla-
rın arzusunun göstergesi olan bu öğeyi istemem, 
“ben” onun hakkında bir şey bilmeyi reddederim, 
“ben” onu özümsemem, “ben” onu dışarı atarım. 
Ama bu besin, anne ve babanın arzusundan baş-
ka bir yerde varolamayan “ben”im [le moi] için 
bir öteki de olmadığından, kendimi oluşturmaya 
çalıştığım aynı edimle aslında kendimi dışarı ata-
rım, kendimi tükürürüm, kendimden tiksinirim. 
Bu önemsiz detay ama anne-babamın amaçladı-
ğı, üstlendiği, takdir ettiği, bana dayattığı detay, 
bu hiç, beni sanki bir eldiven gibi, bağırsaklarım 
ağzıma gelmiş bir şekilde tersime çevirir: Böyle-
likle onlar, anne ve babam, benim ölümüm paha-
sına bir ötekine dönüşmekte olduğumu görürler. 
Bu dönüşüm yolculuğunda, hıçkırığın ve kusmu-
ğun yarattığı kasılmadan kendimi doğururum. 
Semptomun dilsiz ortaya çıkışı, bir çırpınmanın 
yankı uyandıran, kuşkusuz simgesel bir sistemde 
kayıtlı, ama semptoma yanıt vermek için bu sis-
temle ne bütünleşmeyi isteyen ne de bütünleşebi-
len şiddeti, orada tepki verir, boşalır. Tiksindirir.5

Kusacağı şey benim 
önyargılarımdı; toplumun 
ölçülü, duygusuz, uhrevi 
kurallı, otomatik vicdanıydı; 
günahları affedecek olan 
tanrıydı; onun istediklerini 
vermek yerine kendilerinin 
uygun gördüğü kefareti 
verenlerdi; karnını tıka basa 
dolduran samimiyetsizlikti; 
derinden gelen 
mutsuzluğuydu; hiç öyle 
olsun istemediği geçmişiydi.
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Arzulanmış İmgeli Kusmuk!
“buna başladığım zaman bir seferlik diye başladım 
ama tam 4 yıl oldu.” “Hepimiz zayıflayınca bıraka-
caktık! Ne oldu?” “içtiğim suyu dahi kusuyordum” 
“Ne zaman bir sorunla karşılaşsam sanki kustuğum-
da kendimi güçsüz, zayıf hissederek sorunlardan ka-
çıyordum.” “Kusmaktan adeta haz duyuyordum.” “En 
guzel gecmesi gereken yillarimda begenilmeyen surek-
li dalga gecilen biriyim ve bu psikolojiye dayanami-
yorum.” “ hayatım tartıdakı ıbre ve aynadakı benden 
barettı” “Bunu hergün evde yalnız kalınca yapıyo-
rum.” “giyinebilme sosyal toplumda dışlanmamak ve 
karşı cinsimle utanmadan anlaşabilmek için bu kdr 
zahmete girdim emek verdim”  “arkadaşalarım psiko-
logum , spor hocam abartılıcak kadar kilom omadığı-
nı söylüyor ama ben inanmıyorum.” “ kusmak aklını-
za geldıgınde açın müziği dans edin.kendinimii sevi-
yorummmmmmm” “vücudumda anlam veremediğim 
şiş bir karın ve yanlarımda yağ depoları.... ve mutsuz-
luk ...kendimi inanılmaz çirkin hissediyorum hep gü-
zelliklerle uğraşıyorum herkes güzel ben çirkin” “ben 
her koşulda heryere kusabiliyorum sokağa bazen tor-
baya bazen şişeye ve onları saklıyorum” “en çok merak 
ettiğim şey sadece akşam yapsam bağımlılık olur mu?” 
“Bir dizide duyana kadar böyle bir hastalığın oldu-
ğunun farkında değildim.” “beni korkutan dini bo-
yuutu insanlar yemek bulamazken ben canımın iste-
diini yiyip kusuyorum.” “1 BİSKÜVİ YSEM SANKİ 
KİLO ALDIM HEMEN ÇIKARTMAYA GİDİYO-
RUM HAYATTAN BİLE NEFRET ETTİRDİ BU 
HASTALIK BENİ” “benmki artık zayıflıktan çıkmış 
arkadaşlar ...ben yemek değil aslında başka bişi ku-
suyorum..” 

Bulimik kadınlar söylüyorlar bu sözleri, bulimia6 
deneyimlerini birbirleriyle paylaştıklar bir inter-
net forumunda.7 Söyledikleri üzere bulimia, utanı-
lan, vazgeçilebilen, vazgeçilemeyen, haz duyulan, 
nefret edilen, sürekli tekrarlanan, ara sıra geri dö-
nülen, saklanan, itiraf edilen, güzel, çirkin, mutlu, 
mutsuz ve -istisnalar dışında- kadınların icra etti-
ği bir kusma hali. Açık ki bulimik kadınlar sade-
ce aynaya baktıklarında gördüklerini zannettikleri 
bedenlerini kusmuyorlar. Aynadan yansıyandan çok 
daha fazlasını, iflah olmazını kusuyorlar. Muteber 
addedilen ince bedenin sınırlarını kusuyorlar. Kus-
mukları ciddi bir sınır ihlali o halde. Kusmukları, 
şimdinin kadın imgesinde yatan görme biçimi8; za-
yıf bedenin oyuklarını dolduracağı varsayılan irade, 
özgüven, başarı, mükemmellik, mutluluk, kontrol, 

öz disiplin, çekicilik, zarafet, kabul; asla somut be-
dende değil sadece soyutlamada, boşlukta, yok yer-
de, saydamlıkta tamlanan güzellik9; kapitalist ataer-
kil pazarda alınıp satılabilen, değiş tokuş edilebilen, 
alevlensin diye türlü çeşit çareye başvurulan arzu. 
Kusmukları, hani o küçük kız çocuklarının oyna-
dığı barbi bebek var ya işte onun uzun uzun bacak-
ları, sarı sarı saçları, ince ince belleri, plastik plastik 
halleri. Kocaman açılmış gözleri!

Notlar
1.  Leylâ Erbil, Karanlığın Günü, İstanbul: Türkiye 
İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, s. 46.
2. Christian Boudan, Mutfak Savaşı: Damak Zev-
kinin Jeopolitiği, çev. Yaşar Avunç, İstanbul Ayrın-
tı Yayınları, 2006.
3. Burada saydığım ve italikle yazdığım üç aşama 
aynı zamanda Boudan’ın sözü geçen kitabının üç 
ana bölümünün başlıklarıdır.
4. Julia Kristeva, Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzeri-
ne Deneme, çev. Nilgün Tutal, İstanbul Ayrıntı Ya-
yınları, 2004. 
5. A.g.e., s.s. 15-16.
6. Bulimia modern batı tıbbında kız kardeşi ano-
reksiya ile birlikte anılıyor, değerlendiriliyor. Söz 
konusu tıbbi model sosyal olandaki yanlışa bedensel 
itirazlar karşısında takındığı tavrı bu iki kız kardeş-
ten de esirgemiyor; onları birer davranış bozuklu-
ğu olarak nitelendiriyor ve elbette biyolojik sebeple-
re ve çözümlere de atıfta bulunuyor. Feminist düşü-
nürlerin anoreksiya ve bulimianın bu biçimde tıbbi-
leştirilmesine yönelik kuvvetli itirazları mevcut. Ör-
neğin, Susan Bordo, bulimia ve anoreksiyayı algısal, 
ailevi, psikolojik, kişisel, sosyo-kültürel nedenleri 
olan çok yönlü birer psikopatoloji olarak görmeyi 
önerir ve bu iki durumun kültürle ilgili yanlış ola-
nın bedende kristalleşmesine gösterilebilecek en iyi 
iki örnek olduğunu söyler. Susan Bordo, Unbearable 
Weight, Feminism, Western Culture, and the Body, 
Berkeley: University of California Press, 1995.
7. Sözleri, 8.10.2012’de, http://www.hatunca.net/
forum/topic/3970-bulimia-nervosa/ adresinden ya-
zılış biçimlerini değiştirmeden alıntıladım.
8. “Her imgede bir görme biçimi yatar.” John Ber-
ger, Görme Biçimleri, çev. Yurdanur Salman, İstan-
bul: Metis Yayınları, 2008, s. 10.
9. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, çev. Hazal 
Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul Ayrıntı Yayın-
ları, 2004, s. 171.

72  dosya: Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak



dosya: Hayatın Dönüşümü (1): Mutfak  73

Kasıklarımda mağara gibi büyük bir yara.
Doğurmakla öldürmek arasında uzun ince bir ip.
Delirmekle yemek pişirmek arasında kısa kalın 
bir kalas.
Gidip geliyorum.
Gidip geliyorum.
Her adımda b-i-r-ş-e-y eziyorum.
Şimdi o şeyi üzerine kusacağım.
Şimdi o şeyle gözlerini oyacağım.
Şimdi bak… iyi bak… ben o şey olacağım. 

(Mine Söğüt, Deli Kadın Hikâyeleri’nden)

Bu yazı, Mine Söğüt’ün deli kadınlarından birisi-
nin sözleriyle boşuna açılmadı! “Gidip geliyorum 
/ Gidip geliyorum…”2 dediği kadının, devam et-
mekle sona erdirmek arasındaki kısa ama kalın me-
safeydi. Bir çırpıda katedilecek kadar kısa ve ince: 
“ÖLÜP GİDİCEM BUNU HİSSEİDORUM”3; 
geçip gitmek istedikçe olunan yere mıhlayan ka-
lınlık ve uzunlukta: “Ölmeyi çok düşündüm, ama 
korktum. Bazen kurtuluşa yakınmışım gibi geli-
yor’ evet,yapabilirim. Ben güçlüyüm’.Sonra kendi-

Meral Akbaş

“BİR YANIM 
ÖBÜR YANIMA 
DÜŞMAN…”1

“Göze görünen o “müthiş” 
şey, görünürde sen olan, senin 
olan ve ama başkalarının 
arzularının sergilendiği o 
“parlak”, “mükemmel” şey 
mutlu etmemiş seni... Belli! 
Ondan mıdır eridiğin?”
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me geliyorum’aptal,kendini kandırma! istemiyor-
sun bile...”4 Devam etmek isteyip devam edilemi-
yorsa eğer, sona da erdirilemiyorsa devam edilen ku-
sarak yaşanıyor galiba... Kusmak, yemek yemek de-
mek... yani devam etmek! Kusmak, yediğini bir an 
önce kendinden uzaklaştırmak da demek... yani de-
vam etmekte olduğunu bir türlü sineye çekememek!    

“saklıyorum”5

Nedir sakladığın?
“tam 8 yıl kustum”
8 yıl kustun! Kustun... 8 yıl... 
“Bilincli olarak yapiyordum”
Kendindesin ama! Biliyorsun niye kustun; niye ye-
din... Sahi niye kustun; niye yedin? Biliyorsun! Bir 
tek sen!
“Kimse bilmiyordu” 
Dışta(n) görüneni, başkaları; kustuğunu, hiç kim-
se! Yalnızca sen!
“bazen kendimden ölmek isteyecek ve kendimi 
öldürecek kadar nefret ediyorum aslında çoğu za-
man böyle düşünüyorum. Bunu denedim fakat 
geri döndüm”
Niye döndün geri?
“ya yüzümde kilo alırsa? ya artık iyi görünmez-
sem? diye kaygılanmaya başladım ve o günkü 
ilk yemeğimden sonra bulantılar başladı ve çı-
karttım. Artık hergün bunu yapıyor üstüne üst-
lük mutluydum sanki bana bahşedilmiş bir hedi-
ye gibi geliyordu istediğini yiyip kilo almamak.
Bundan bir hafta sonra artık bulantı olmuyor ye-
diklerimi kendi irademle çıkarabiliyordum sade-
ce yemek yerken yanında sıvı birşeyler tüketmem 
yeterliydi bunu için zorlanmadan 2dk içinde çı-
karıp tekrar normal hayatıma geri dönebiliyor-
dum ve halada öyle yapıyorum”
Mutlusun o zaman!
“yedikçe kusmaya başladım kustukca cok yedim 
yaklasık 10 senedır kusuyorum”
Yedin, kustun... Kustun, yedin... Sonra yine yedin; 
yine kustun... yine kustun; yine yedin! Mutfakta ye-
din; banyoda kustun... Kustun banyoda; yedin mut-
fakta... Kustun, yedin, yedin, kustun, kustun, kus-
tun, kustun, yedin, kustun... Gidip gelmek gibi 
uzun ince bir ipin üzerinde... ya da kısa kalın bir ka-
lasın üzerinde...

Bir kusma hali olarak bulimia, hep bir yerden bir 
yere gitmeye, gittikten sonra dönmeye, döndüğün 
yerden bir an önce kaçmaya, kaçtığına pişman olup 

gerisingeri sürüklenmeye benziyor sanki: Yemek ye-
mek, yediğini hemen kusmak, kustuktan sonra yine 
yemek yemek, yine kusmak... yine... Bu gitgeli sü-
rekli halin, yani bulimianın iki ucu var; ipin, kalasın 
iki ucu: gösterilen ve saklanan... evde/okulda/işye-
rinde ve banyoda/tuvalette... herkesin gözü önünde 
az ve kimse yokken çok... herkesle yemek yemek ve 
hiç kimseyle kusmak... Bir sır var ortada; sırrın sahi-
binden gayrısının bilemediği ve bir gövde gün geç-
tikçe kuruyan, sebebini kimsenin bulamadığı...

“iki ruhluyum galıba yada cok ıyı bır oyuncu 
baskalarının yanında mukemmel kızı oynuyo-
rum kendımleyken hasta kızı”
Kimsenin bilmediği bir sırrın var bu hayatta!
“waktimin çoğu tuvalette geçiyordu..yeme ve kus-
ma nöbetleri..artık tamamen çığırımdan çıkmış-
tım insanlar bana ölüceksin dediğnde hoşuma 
gitmeye başlamıştı..kmse benim gibi değildi ve 
kmse benim gibi olamazdı..hayatımda kendi ba-
şıma kmsenin yardımı olmadan yaptıım tek şey-
di kilo vermek..ilk zmnlar boğazımı parmakla-
yarak kusarken bizmn snra kendiliğnden gelme-
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ye başlamasıyla kendime kendimi öwmeye başla-
mıştım..hala yediklerimi kusuyorum ..hatta şuan 
bile çıakrtıcam..ama artık zayıflık için değl başka 
bişi için kustuğumu düşünüorum...hatta kusma-
dan önce soda fln içiorum içimi resmen boşaltıyo-
rum...benmki artık zayıflıktan çıkmış arkadaşlar 
...ben yemek değil aslında başka bişi kusuyorum”
Nedir kustuğun?
“bunu kimseye söyleyemiyorumm”
Söylesen eğer, kim anlayacak seni?! 

Gerçekten de böyle bir dünyada, “bir kültür varlığı 
gibi çekip çevril[en], düzenlen[en], sayısız toplumsal 
statü göstergelerinden biri olarak güdümlen[en]... 
haz aracı ve prestij sergileyicisi olarak yeniden ele ge-
çirilen”6 bedenlerin dünyasında bedenini sevmeyen-
leri, ona şefkat göstermeyenleri, üzerine titremeyen-
leri ve hatta günbegün onun mahvına ilk elden ta-
nıklık edenleri kim anlayacak? 

“baslama nededım aslında aılemdı.. nedenmı cun-
ku bana ozguven veremedıler.. hep şişman oldugu-
mu ve zayıflamamı soyleyen benı bu yuzden azar-
layan kıyafetlerım olmadıgı zaman “kılo ver bana 
ne” dıyen insanlardı..benı kabullenmedıler. kafa-
larındakı cocuk resmıne benzetmeye calıstılar.za-
yıf ınce 5 sınıfta 80 kılo olmayan bır cocuk..“
“Bedeni[ni] en parlak, en mükemmel... nesne olarak 
dışarıya yönelik olarak oluşturma[nı]”7 salık veren-
ler vardı... bir de sen: “zayıf ınce 5 sınıfta 80 kılo ol-
mayan bır cocuk”... sen de yedin kustun yedin kus-
tun kustun yedin; değil mi? 

“İnsanlar bana baktığında sadece kilo almış mı 
vermiş mi diye bakıyorlardı. Yüzün çok güzel ama 
zayıflaman lazım gibi şeyler duyuyordum. Her 
şey kilom üzerine kuruluydu. Her şey”
Bakarlar... eksiğini, fazlanı görmek için... “mükem-
mel”den kaçan her şey, göze takılır; dile dolanır...
“aklım hep dıette yiyeceklerde ve ınsanların bana 
bakıslarındakı hayranlıklarındaydı.. evet vucu-
dum zayıftı evet benı gozlerı ıle alkıslıyorlardı 
evet muthıs bırseydı ama hemde A M A bu cok 
buyuk bır yanılgıydı... ve ınsanların hayranlıkla-
rı bana degıl vucuduma ıdı bu 2000 lıra verıp alı-
dıgınız ıphona duyulan hayranlıkla aynı seydır”
Göze görünen o “müthiş” şey, görünürde sen olan, 
senin olan ve ama başkalarının arzularının sergilen-
diği o “parlak”, “mükemmel” şey mutlu etmemiş 
seni... Belli! Ondan mıdır eridiğin?

Bulimik kadınların paylaştıkları deneyimlere bakıl-
dığında belki de en çarpıcı mesele, arzuladıkları ki-
loya ulaşan kadınların kendilerini durdur(a)mayarak 
kusmaya devam etmeleridir. Kusmak artık başka bir 
“şey”dir sanki; “kendinde” bir şey! “Zayıflatma” işle-
vi son bulmuş kusmuk, hâlâ oradadır; her yerde: So-
kakta, torbada, şişede, tuvalette... 

“vazgeçebiliyormuyum kusmaktan hayır vazgeçe-
miyorum çünkü kilo alamak benim için kabus as-
lında şuanda 52 kiloyum... ben her koşulda her-
yere kusabiliyorum sokağa bazen torbaya bazen 
şişeye ve onları saklıyorum tuvalete heryere ku-
suyorum zorlamadan bile çıkarta biliyorum artık 
bu için uzmanı oldum diyebilirim... bunu neden 
bırakamıyorum bilemiyorum...”
O kadın mısın sen, hani şunları söyleyen: “Gidip ge-
liyorum / Gidip geliyorum / Her adımda b-i-r-ş-e-y 
eziyorum / Şimdi o şeyi üzerine kusacağım / Şimdi 
o şeyle gözlerini oyacağım / Şimdi bak… iyi bak… 
ben o şey olacağım”. 
“artık bıktım kusmaktan kendımden nefret edı-
yorum sımdı herkez cok guzel bır kız oldugu-
mu soyluyor ama kımse bılmıyor aılem dısında 
elımın uzerındekı yaraları yandı dıyorum soran 
herkeze... onlardan gızlı yıyorum cıkarıyorum ve 
sonra yıne onlarla bırlıkte yıyorum bazen 4 ba-
zen 2 bugun mesela 2 kere kustum ve saatlerdır 
acım sabahın olmasını ıstemıyorum hergun yok 
dıyorum bugun kusmuycam ama bır anda kendı-
mı yemegın basında buluyorum napıcam bılmı-
yorum cok caresızım yıyorum nasıl olsa kusuca-
mı bıldıgım ıcın daha cok yıyorum”
Güzelsin artık! Öyle diyorlar! Ya görseler yaralarını, 
ellerindeki yaraları?!! Ama korkma! İçinde kapanma-
yan, o kocaman yarayı göremez kimse... görmek is-
temez... sen biliyorsun yaranın yerini... belki kasık-
larında o yara ya da çok, daha çok derinlerde... bil-
miyorum ben de! 
“kusmaktan kendımı alamıyorum”
Kustuğun nedir? Nedir kusarak kurtulduğun? İçine 
aldığını bu kadar çabuk yok etmen niyedir?  

Kusmayı, bulimiklerin yediklerini sindirmeden ken-
dilerinden uzaklaştırarak zayıf kalma istekleriyle açık-
lamak yeterli değil sanki...  Değil mi ki kusmuk, artık 
ve artakalan? Kusmuk, değersiz... Ve kendinin ilk ha-
line, aslının ne olduğuna dair hiç ipucu vermeyen... 
Bulimiası olan, yemek yer; ama çok yemek yer. Çok 
yediğini gizli gizli yer. Yediklerini hemen kusar. Yani 
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kusmuk, gizli olarak çok yapılan bir “şey”in tek ka-
nıtıdır. Belki de bu sebeple, bulimik kadınların çoğu 
kendilerini “iğrenç” hissettiklerinden, “suçlu” his-
settiklerinden bahsederler. Kusmuk, çoğu zaman, 
sadece onların gördüğü, herkesten gizli işlenen bir 
“suç”un artığıdır. Gizli işlenen bu “suç”, kadınların 
bedenini tam da arzulanan sınırlara çeker. Kusarak 
zayıflayan ve “norm”lara ulaşan beden, norm/kural 
olanı “suç” işleyerek, norma/kurala karşı gelerek ger-
çekleştirmektedir. Bu gizlilik, bir tür aldatmadır as-
lında. Aldatılan, “mükemmel” beden arzusundaki-
lerdir. Hem yiyen ve hem de buna, onca yemeğe rağ-
men zayıflayan bedenin sahibi niye mutlu olmasın-
dır? Hayır! Kusmuk, değerlidir. Kusmuğun değeri-
ni, kusan bilir!

“Igrenc bir seydi”
İğrenç mi?
“Bu igrenc seyleri daha fazla yazmak istemiyorum”
Yaz! “Beyaz mürekkep”inle, “annenin ak sütü”yle 
yaz!  
“şimdi kusmak beni mutlu ediyor bunun bir so-
run olduğunu bilsem de durum bu yıllar boyun-
ca yapabilirim“
Kusmak mutlu ediyor seni! Anladım! Hep mutlu 
musun gerçekten?
“kusmak benim için bir kurtuluş ya da yakın bir 
arkadaş gibi oldu deliriyor muyum acaba diye dü-
şünüyorum”
Nedir kurtulduğun? Bu nasıl bir arkadaş? Deli mi-
sin; sen nesin?
“ben sanki inadina midemi doldurup yine kusu-
yordum”
İnadına! Neyin inadı bu? 

Kendini eritip bitirmenin, elindeki “sermaye”yi göz-
den düşürmenin ve “pazar”da giderek değersizleşme-
nin inadı mı bu? Gözaltı morlukları, saç kaybı, elin 
üstünde ve eklem yerlerinde yıpranma ve yaralar, da-
mar çatlaması, diş çürümesi/erimesi/dökülmesi, diz-
lerin ve belin yanlarında yağ depolanması... Bulimi-
anın, bedenin en görünür yerlerinde açtığı yaralar 
bunlar... “Mükemmel” güzellik isteğinin tükendiği-
nin işaretleri... Hiçbir yemeğin kendine uzun süreli 
bir yer bulamadığı, bir türlü dolmayan, doldurula-
mayan o boşluğun izleri... 

“mutsuzum daha öncede mutsuzdum”
Hani mutluydun? Şimdi neden mutsuzsun? Neden 
mutsuzdun?

“Kendime zarar verdiğimi bildiğim halde, daha 
fazla yaparsam yakında ölücem dediğim halde bı-
rakamıyorum”
Ölmeyi istiyorsun! Bırakıp gitmeyi... Ağzından ek-
silmiş o dişi kimse farketmedi hâlâ... Yara izlerini 
görmüyor hiç kimse; değil mi? 
“biliyorum sonunda ölüm bekliyo beni,şimdi bu 
bedeni taşıyabiliyorum... ama ya sonra bu beden 
hiçbir yere gidemediğinde ölümün adım adım 
yaklaştığında hissedeceğim o acıyı pişmanlığıda 
biliyorum...ama elimden bişey gelmiyo belki ha-
yat biraz kendinden soğuttu beni..o yüzden düzel-
mek istemiyorum,herşeye rağmen hayat güzeldir 
diyemiyorum,belkide bu yüzden günden güne eri-
yerek yok olmayı ölmeyi seçiyorum kendime...”
Birden bire, hiç olmamış gibi, hiç yaşamamış gibi... 
İstemiyorsun bunu! 
“Yavaş yavaş intihar etmek bu”
Yavaşlığın, yaralarının görünmesini istemenden mi? 
Bu kadar hazla kendine “parlak” vücutlar arayanla-
rın gözüne gözüne mi yaşıyorsun? İnat dediğin bu 
mu? Yavaş yavaş intihar etmekliğin, inadından mı? 
“çürüyüp gitmek istemiorum”
Gitmek istemiyorsun! Gitme! 
“neden yazdım bunları bilmiyorum”
Sahi neden yazdın bunları?
“sanırım içimi dökmek istedim”
Döktüğün içindir; için boş değil demek... Kusmadı-
ğın bir şeyler var hâlâ... Ne var içinde? Şimdi o şeyi 
üzerime/üzerine/üzerlerine kussana! Sokağa, torbaya, 
şişeye, tuvalete değil de, üzerime/üzerine/üzerlerine... 
“sürekli miğdem bulanıyor”
Benim de!

Notlar
1. Birhan Keskin’dendir. 
2. Mine Söğüt, Deli Kadın Hikâyeleri, İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 2011, s. 17.
3. Bu alıntı, http://www.hatunca.net/forum/
topic/3970-bulimia-nervosa adlı internet adresin-
dendir (14 Kasım 2012). Bu adresten yaptığım 
alıntıların yazılış biçimini değiştirmedim.     
4. Adı geçen internet adresindendir.
5. Bu yazıda koyu harflerle ve tırnak işareti içinde 
alıntılanan her ifade, yukarıda adı geçen internet ad-
resindendir.
6. Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, İstanbul: Ay-
rıntı Yayınları, 2004, s. 167.
7. A.g.e., s. 166.
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Benim 12 Eylül’üm de bir bakıma sıradan. İçeri-
de hapis, dışarıda sürgün yaşayanlardan değildim. 
Hikâyemdeki karakterlerin hikâye edilmeyi hak 
edip etmedikleri tartışılabilir. Ama izninizle bu fikri 
takip etmek istiyorum. 

12 Eylül 1980’de on altı yaşında, bizim koşulları-
mızda tehlikeli kabul edilen iki konuyla (siyaset ve 
aşkla) ilgilenen, lise öğrencisi bir kız çocuğuydum. 
Üniversiteye girmek önemli hedeflerimdendi. Üste-
lik bilmiş bilmiş ‘ailemden ayrı okumak’, üniversite-
de kendimce ‘bağımsız olmak’ gibi isteklerim vardı. 
Kim ne derse desin, Ankara’da, evde okumayacak-
tım. Meselâ İzmir’e gidecektim. İstanbul da olabi-
lirdi ama tek ebeveynin kısıtlı imkânlarıyla İzmir’de 
okumak daha kolay görünüyordu. Gerçi annem 
benden ayrılmak istemediği için İzmir’e gitmeme de 
karşıydı… İşte üniversite serüvenim bu iç ve dış ko-
şullarda, bir tarafta ailevi endişeler, diğer yanda dar-
be iklimiyle kuşatılmış bir şekilde başladı. 

Üniversite için Ankara’yı terk edip İzmir’e gideceği-
min anlaşıldığı bir 1981 yazı akşamı annem bilin-
mezlerin verdiği korkuyla ağlıyor, dayım ve yengem 

Pelin Başçı

HERKESİN 
12 EYLÜL’Ü

“78 kuşağının bir ucundanım 
ama o sırada 12 Eylül’ün 
şamarını kuvvetle yemişlerden 
değilim. İşimden ve okulumdan 
atılmadım, hapse girmedim, 
işkence görmedim. ‘78 kuşağının 
çektiklerini çekmedim. Ama 
12 Eylül’ü çok çeşitli şekillerde, 
gençliğimin unutulmaz bir parçası 
olarak yaşadım.”
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onu avutuyordu. Babam vardı ama aslında yoktu. 
Ne kahraman ne de solcuydu. Merkez sağa güven-
miş, Almanya’da ikinci eşiyle yeni bir hayat kurmuş-
tu. Tıp doktoruydu ama Almanya’da işsiz olduğunu 
söylüyordu. Kendi gidişi dışındaki hiçbir ayrılık ve 
kavuşma, yaş günü ve özel günde veya bunaltıcı yal-
nızlıklarda yoktu. O nedenle İzmir serüvenime en-
gel olmamıştı; beni ne azarlamış ne de desteklemişti. 
Hayatımızdaki alt - üst oluşlardan uzaktı. 

Türkiye’de 12 Eylül’ü en yoğun hisseden kurumlar-
dan biri üniversitedir. Darbe, dışarıda var olan şid-
det kadar, hatta neredeyse sokak şiddetinden de çok, 
üniversitelerde nüveleşen farklı düşünme, araştırma 
ve sorgulama yöntemlerine karşı yapılmıştı. Bu yön-
temleri vurgulayan müfredat, aktaran öğretim gö-
revlisi ve kullanan üniversiteli gençlik, sanki dar-
benin asıl hedefiydi. Bu, işin bir yanı, yani ‘yıkım’ 
kısmıydı. Diğer yanı ise, yepyeni bir akademi ‘inşa’ 
etme süreciydi. Bu süreçte 12 Eylül, önemli devlet 
üniversitelerinin imkânlarını ve özerkliklerini elin-
den alıp, aynı dönemin bile yasalarını çiğneyerek 
özel üniversite kurmuş, bu üniversiteyi devlet üni-
versitelerinden kaydırılan imkânlarla, örneğin dev-
let üniversitelerinde yetişmiş öğretim üyeleriyle do-
natmış, sonra da bu adaletsizliği kurumsallaştırarak 
devlet üniversitelerine tepeden bakma ikiyüzlülüğü-
ne neden olmuştu. 

Üniversitelerin kütüphane bütçelerinin dondurul-
duğu, kütüphanelerin müze gibi düşünüldüğü, ki-
tapların tehlikeli bulunduğu, öğretim üyelerinin 
erozyona uğratıldığı, yeni personel alımlarında gü-
venlik soruşturmalarının altı ilâ sekiz ay sürdüğü, 
özerkliğin hafızalardan silindiği, ‘80’lerin kapka-
ranlık günlerinden bu yana epey mesafe kaydedil-
di. Gerçi son 12 Eylül oylamasından bu yana, araş-
tırmaları veya konuşmaları yüzünden başı derde gi-
ren hoca ve öğrencilere bakınca kötü anılar ister is-
temez canlanıyor... 

Şimdi başka bir yerde, başka bir üniversitede 12 
Eylül’ün film ve dizilerdeki izdüşümleri üzerine çalı-
şıyorsam, bu ‘78 kuşağından olduğum için değildir. 
‘78 kuşağının bir ucundanım belki. Ama o sırada 
12 Eylül’ün şamarını kuvvetle yemişlerden değilim. 
İşimden ve okulumdan atılmadım, hapse girmedim, 
işkence görmedim. ‘78 kuşağının çektiklerini çek-
medim. Ama 12 Eylül’ü çok çeşitli şekillerde, genç-
liğimin unutulmaz bir parçası olarak yaşadım. Etra-

fımızdaki kimi arkadaşlar veya ağabey, ablalar içe-
ri giriyor ve sonrasında hayatlarının akışı değişiyor-
du. Bunun da bize ‘bir ders olması’ umuluyordu. En 
sevdiğim kız arkadaşım bana okulda bir aile dostla-
rının askerî cemsede dövülerek öldürüldüğünü (İl-
han Erdost) anlatmıştı. Aynı sıralar annemlerin ar-
kadaşları içeri giriyor, bürokrasinin üst düzeyindeki 
görevlerinden bile bir anda atılabiliyorlardı. İçeri gi-
renlerle bağlantı kurmak bile korku ve kuşkulara yol 
açabiliyordu. Karakollardan işkence sesleri lâfın ge-
lişi değil, resmen taşıyordu. Hapsi boylamamış olan-
ların -‘karışıp barışmak’ durumunda kalmayanların-
özgürlükleri de bazı bakımlardan tesadüfîydi. Kor-
ku her yerdeydi. 

Bir başka kız arkadaşım lise son sınıftayken alınmış-
tı. O ve ortadan kaybolan diğerleri hakkında kötü 
söylentiler dolaşıyordu. Acaba dışarı taşan sesler on-
lardan mı geliyordu? Mamak’taki bazı mahkûmların 
Bahçelievler’e taşındığını duymuştuk. Okulumuz 
bir süre için oraya taşındığından, pencereden göre-
bilir miyim diye bakardım. Kadın mahkûmlar cam-
dan liselilere el sallardı. Pamuk Yıldız’ın O Hep Ak-
lımda (2001) kitabını okurken mahkûmların da bizi 
gördüğünü ağlayarak okudum. Hem içeriden hem 
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dışarıdan haber almak zordu. Ülkede olan biteni an-
lamak için TRT’de Ertürk Yöndemli programlar iz-
lemektense kısa dalga BBC’de ölen ve öldürenlerin 
haberlerini dinlerdik. Gerçek örtülüydü, ulaşılmaz-
dı; konuşulmaz ve uzaktı. Tehlikeliydi. Görsen de 
görmemezliğe, duysan da duymamazlığa vermen ge-
rekirdi. 

Üniversitede hocalar 1402’lik olurken yükselen bir 
anti-entellektüelizm toplumun her kesimini etkili-
yordu. Köy Enstitüsü kurucularından dedem ve öğ-
retmenlerinden anneannemin bize bellettiği, hepi-
mizin halk çocuğu olduğumuz önermesi ve büyür-
ken önem verdiğimiz değerler -dayanışma, paylaş-
ma vb.- şimdi görünür olan herkesin aşağıladığı kav-
ramlardı. Tartışma daha çok ‘kimin daha iyi burjuva’ 
olduğu konusundaydı. Yarışma ve rekabet gibi Özal 
Türkiye’sinin yükselen yeni değerlerinin yanında bi-
zimkiler önemsiz ve gereksiz algılanıyordu. Benim 
gibiler ‘işini bilmiyor’lardı. Üstelik biz teknik olarak 
halk da değildik. Halk, ‘orada’ kepenklerin kapandı-
ğı yerlerde, Orta Anadolu’da tarhana içenlerin diya-
rında, büyük şehirlerin inşaat alanlarındaydı. Ger-
çekçi değil, romantiktik. Entel - dantel konulara ge-
reğinden fazla takılıyorduk. Yanlıştık.

Belki ‘80 öncesi gençler kaldırabileceklerinden faz-
la siyasi projeleri yüklenmişlerdi ve Leyla Neyzi’nin 
de gençlik üzerine kaleme aldığı bir makalesinde 
bahsettiği gibi, gerçek anlamıyla ‘genç’ olamıyorlar-
dı ama ‘80 sonrası gençlik de ‘entel - dantel’ mu-
habbetinin alayıyla toplumsal ve siyasal projelerden, 
bunların getirdiği sorumluluktan tamamen koparıl-
mıştı. ‘İçeri’de çok, ‘dışarı’da azdık, yalnızdık. Takip 
ettiğim fikrin bir yazarının da Amargi’de belirttiği 
gibi, 1980 Anayasası’na ‘Hayır’ oyu vermiş küçücük 
azınlıktandık. 

12 Eylül’ün birinci senesinin sonunda yüz binlerce 
kişi içeriye alınmışken üniversiteye başladım. Yurt-
larda kalıyordum. 12 Eylül bana yurtlarda siyahî öğ-
rencilerle sohbet eden kızlara küfreden bir albayı 
idareci bırakmıştı. Askere gitmeyebilir, hapiste onun 
eline düşmeyebilirdin ama bu emekli albay gelir he-
pimizi bulurdu. “Albayım Sağ ol!” dedirtirdi. Bir kız 
arkadaşımı herkesin içinde küçük düşüren bu in-
san, kaldığımız Ege Üniversitesi yurtlarının tartış-
masız tanrısıydı. Bizi dışarıdaki sıkıyönetime benzer 
bir şekilde, yurtlarda da ‘örfi idareyle’ yönetiyordu. 
Anadolulu delikanlılara yurt bahçesinde dayak çeki-
yor, kızlara herkesin önünde, her türlü hakareti reva 
görüyordu. Gece üç - dört saat aralıklarla kat nöbe-
ti tutuyorduk. Yataklar askeriyedeki gibi, bilye kay-
dırılacak şekilde yapılırdı. Hiçbir özel eşya ortada 
bırakılamaz, hâşâ sevgilinin resmi veya beğendiğin 
pop grubunun posteri bile dolap kapaklarına veya 
duvarlara asılamazdı. Ders dışındaki kitapların hepsi 
-hatta bazen ders kitapları da- şüpheliydi. Gece yarı-
sı beklenmedik anlarda aramalar yapılır, herkes terö-
rize edilirdi. Sığınacak hiçbir liman, saklanacak ba-
rınak yoktu. Değil kendini aramak, deney yapmak, 
aşk veya siyaset peşinde koşmak, özetle genç olmak 
külliyen yasaktı. 

Nihayet para denkleştirip eve çıktığımda bir arkada-
şımın arkadaşı 7 - 8 yaşında, hiç tanımadığım bir kız 
çocuğunu bana emanet edip ortadan kaybolmuştu. 
Küçük kızın annesi ve babası hapisteydi. Bütün aile-
ye, yaşlı başlı anneanne ve dedeye baskınlarla sürekli 
eziyet ediliyordu. Arkadaşımın arkadaşı olan dayısı, 
çocuğu bu ortamdan uzaklaştırmak istemiş ve onu 
bizim öğrenci evine getirip belirsiz bir süre için öyle-
ce bırakmıştı. Ben on sekiz - yirmi yaşlarındaydım, 
öğrenciydim, ‘yanlış zamanda’ ailemden ayrı oku-
yordum, param azdı. Doğru dürüst yemek yapmayı 
bilmiyordum. Doğrusu, ömrümde bir - iki saat dı-

“Bence hepimizin 12 Eylül 
hikâyesi biraz farklı. Bu nedenle 
anlatılar da farklı. Önemli olan, 
anlatılara ve anlam dünyası 
bastırılmışların düşünce ve 
anılarına yer açabilmek. Hikâyeler 
bunun için önemli. Hatırlamak 
ile hikâye etmek arasında ciddi 
bağlar var, özellikle de kadınlar 
için. Geçmişle yüzleşmek kendi 
başına önemli bir konu elbette. 
Ama peşinde olduğumuz şey belki 
biraz da hatırlama ve hikâye etme, 
dolayısıyla anlam üretebilme, 
böylece kendine şu dünyada yer 
açabilme hakkı.”
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şında çocuk bakmamıştım. Şimdi bu güzel ve yaralı 
küçük kızla beraberdik. Küçük kızla sabahları kah-
valtı ediyorduk. Sonra ben onu okuluna gidebilsin 
diye Karşıyaka dolmuşuna bindirip yolluyordum. 
Bunların geçeceğini söylemek istiyordum ama gizli-
ce, geçip geçmeyeceğinden emin olamamanın deh-
şetini yaşıyordum. Birlikte eve giren fareden ve kö-
şede bekleyen beyaz Renault’dan ürküyor ve aileleri-
mizin bizi geri istemesini bekliyorduk.

Bu küçük kızı dayısı geri aldıktan sonra, ‘normal’ 
zamanlarda da öğrenci evimizin köşesinde beyaz bir 
Renault araba beklerdi. ‘Gâvur’ lakabıyla özgürlük-
çü olmasıyla övünen İzmir’de yalnız oturan kızla-
rı ve öğrencileri sadece devlet, polis değil, mahalle-
li de büyük bir titizlikle izlerdi. Aileden özgürleşme-
nin yeni anayasamıza ‘Evet’ diyen ezici çoğunlukla 
karşılaşmak olduğunu öğrenmem uzun sürmemişti.

Yeni kurulmuş olan YÖK’ün üniversitelerinde ho-
calarımız da tepeden inen müfredatı eleştirmekten 
çekinir, haklı olarak korkardı. Kantinde emir kipiy-
le yazılı ifadelerin kaldırılması için hazırlanmış or-
tak bir dilekçeyi imzaladım diye, aynı dilekçeyi im-
zalayan arkadaşlarımla beraber bir hafta üniversite-
den uzaklaştırma almıştım çünkü toplu dilekçe im-
zalamak suçtu. Fikrini hem tek başına hem de bir 
grubun dayanışması içinde açıkça ifade etmek suç-
tu. Bağımsız fikir sahibi olmak şüphe yaratacak bir 
durumdu. Hatta çok derin düşünmek bile neredey-
se suçtu. Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılında 
sahip olabileceğimiz tek fikir, estetik ve düşünsel sı-
radanlıklarıyla bizi bezdiren şiir, çeviri ve yazılar-
dı. Üniversite derslerinde iyi not almak için Batı’da 
Devlet ve Çocuk (Kürşat Bumin, 1983) kitabını oku-
yup, sonra ‘gerçek hayat’ta bütün okuduklarımızı 
unutmamız beklenirdi. Bertolt Brecht tiyatrosunu 
bilip sonra siyasal tiyatrodan uzak durmamız gere-
kirdi. Sylvia Plath’in “Daddy” [Baba] şiirini okuyup 
başkan babamızın elini öpmek gibi bir şey…

Hapse girmedim. Ama kantindeki sivil polisleri ta-
nırdım. Hepimiz tanırdık. Aynı dönemde bana iyi 
gelen şey arkadaşlarım, ortak dili kullandığımız ho-
calarım ve edebiyattı. Bir bakıma beraber sakla-
nıyorduk. Örneğin, Allen Ginsberg ve Lawrence 
Ferlinghetti’yi okumak bana iyi geliyordu. Ben de 
göğe ulumak istiyordum, ama Ülkücüler gibi değil. 
Dehşetten, yalnızlıktan, umutsuzluktan, korkudan. 
Ginsberg ve Ferlinghetti, hatta belki Enver Gökçe ve 

Ahmet Arif ’i okumaktan daha iyi geliyordu çünkü 
bu cennet yarım ada dışında da bir hayat olduğunu, 
katillerimiz ve gardiyanlarımızla baş başa kalmak dı-
şında seçeneklerimiz olduğunu düşündürüyorlardı. 

“Yorgun Savaşçı” filminin cunta kararıyla yakıldığı 
yıllardı. Kemal Tahir okumak, Karaosmanoğlu oku-
mak neredeyse bir direniş olmuştu, bunlar da iyi ge-
liyordu. General Evren’in herkesle ‘hemşeri’ olup, 
şehir şehir gezerek “Netekim asmayalım da besleye-
lim mi?” dediği, Marquez’in başkan babası gibi her 
konuda bir fikir belirttiği, Picasso’nun resmi için 
“Ne varmış, bunu ben de yaparım” diye sanatı ve sa-
natçıyı küçümsediği günlerde sanat ve edebiyat der-
dimize derman oluyordu. Yeni Gündem ve Gençlik ve 
Toplum gibi dergiler, Yeni Türkü gibi müzik grupları, 
yüreğimize su serpiyor, bunun bir kâbus değil, ger-
çek olduğuna ama bir gün geçeceğine işaret ediyor-
du. En azından benim deneyimim böyleydi. 

Bence hepimizin 12 Eylül hikâyesi biraz farklı. Bu 
nedenle anlatılar da farklı. 12 Eylül’ün sinemada, 
tiyatroda, yazında tek değil, çeşitli anlatıları olma-
lı. Önemli olan, anlatılara ve anlam dünyası bas-
tırılmışların düşünce ve anılarına yer açabilmek. 
Hikâyeler bunun için önemli. Frankfurt okulundan 
ilham almış çeşitli çalışmalar psişik evrenimizin sö-
mürgeleştirilmesinin önemine değiniyor. Bunlardan 
Kelly Oliver hikâye etme yoluyla anlam üretmenin 
bir direniş biçimi olduğunu anlatır. Hatırlamak ile 
hikâye etmek arasında önemli bağlar var, özellikle 
de kadınlar için. Geçmişle yüzleşmek kendi başına 
önemli bir konu elbette. Ama peşinde olduğumuz 
şey belki biraz da hatırlama ve hikâye etme, dolayı-
sıyla anlam üretebilme, böylece kendine şu dünyada 
yer açabilme hakkı. 

Benim hikâyemde 12 Eylül, yüzünü gördüğüm ama 
çok şükür tanışmadığım bir işkenceci. 12 Eylül, 
kaybolan arkadaşlar. Hapishane penceresinden hür-
riyete doğru sallanan eller. Derin uykularımızı sa-
baha karşı aramalarla bölen, kendisini ahlâk poli-
si ilân etmiş ama aslında düpedüz ırkçı ve faşist bir 
emekli albay. 12 Eylül BBC dinleyip ‘orada’ olanla-
rı tahmin etmek. 12 Eylül, kantinimizdeki sivil po-
lis. Toplu dilekçeye tahammülsüz üniversite idaresi. 
Evden ayrılarak annesini üzen çocuk. Eve dönebile-
ceği günü bekleyen başka bir çocuk. 12 Eylül bun-
lar gibi, geçmeyen, öfkesi ve kırgınlığı bile içe bü-
külmüş bir şey.
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“DEVLET KİNİDİR… 
DEVE KİNİNDEN BETERDİR!”

Pınar Selek’in yaşadıklarına inanmak bazen gerçek-
ten zor… Çok zor: “Tüm bunlar film değil mi gerçek-
ten?” 13 Aralık’ta yanındayız Pınar ve hâlâ tanığız!!!

Hâlâ Tanığız Platformu’nun duruşmaya ilişkin ba-
sın bültenidir:

Dünya hukuk tarihinde 
eşi benzeri görülmemiş skandal karar
Sosyolog-yazar Pınar Selek’in tam üç kez beraat etti-
ği Mısır Çarşısı davası ile birleşen diğer yan davalarda-
ki usul eksikliklerinin tamamlanmasına ilişkin son du-
ruşma, skandal bir karara sahne oldu. 22 Kasım Per-
şembe günü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Şubat 
2011 tarihinde Pınar Selek hakkında vermiş olduğu ni-
hai beraat kararını yetkisi olmadığı halde geri aldı. Sa-
dece Türkiye hukuk tarihinde değil, dünya hukuk ta-
rihinde de eşi benzeri görülmemiş skandal karara is-

tinaden ilk kez bir mahkeme Yargıtay’ın bozma kara-
rına direnerek verdiği kendi beraat kararını yok saydı.

Yasalar alenen çiğneniyor
Gerek avukatları gerek duruşmayı izleyen kalaba-
lık izleyici kitlesini şoka sokan ve gündeme alınma-
sı usulen mümkün olmayan bu ara karar, açıkça ve 
alenen Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun çiğnenmesi 
anlamına gelmektedir. CMK uyarınca beraat bir ara 
karar değil, nihai bir karardır, bir hükümdür. Ancak 
Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. Mahkemenin 

hüküm verdiği karar onun yetki alanından çıkar ve 
artık Yargıtay’ın alanına girer. Pınar Selek davasında 
mahkeme beraat kararını geri alarak kendisini tem-
yiz mercii yerine koymuş, Yargıtay’ın yerine geçerek 
kendi kararını temyiz incelemesine tabi tutmuştur.

Yok hükmünde kararlara devam
Hatırlanacağı üzere, Savcılık makamının temyi-
zi nedeniyle Mısır Çarşısı davasının Yargıtay Genel 
Kurulu’na gitmesi gerekiyordu. Ancak birleşen di-
ğer davaların henüz sonuçlanmamış olması nede-
niyle davanın gidişi bekletiliyordu. Bir başka deyiş-
le, çoktan Yargıtay Genel Kurulu’nda olması gere-
ken bir dosya hakkında önce Savcılık tarafından ve-
rilen yok hükmünde mütalaa, şimdi de mahkeme-
nin yetkisi olmadığı halde ara kararla geri aldığı be-
raat hükmü, bu davada yasaların müdanasızca çiğ-
nenmesinin yinelenen, bilinçli bir stratejiye dönüş-
tüğünü göstermektedir. 

Bilinçli ve incelikli bir operasyon
Mahkeme heyeti, davayla ilgili duruşma başlamadan 
önceki bir buçuk saat boyunca Savcının hazır bulun-
duğu, ancak avukatların salon dışında bekletildiği 
bir ortamda dosyayla ilgili söz konusu ara kararı aldı. 
Heyet, ardından duruşma öncesi aldığı bu kararı, 
duruşma sırasında avukatlara söz hakkı tanımadan 
ve herhangi bir gerekçe sunmadan tebliğ etti. Dahası 
bu gerekçesiz beraat kararı bir yıl dokuz ay sonra ve 
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AÇLIK GREVLERİ

12 Eylül’de PKK ve PJAK’lı 63 tutuklu ve hükümlü 
“PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin son bul-
ması ve başta mahkemeler olmak üzere eğitim ve 
kullanımında anadil üzerindeki engellerin kaldırıl-
ması” talebiyle cezaevlerinde açlık grevi başlattı. 10 
gün içinde çeşitli cezaevlerinden çocuk, kadın, er-
kek tutuklu/hükümlü katılımlarıyla açlık grevi eyle-
mi yayılmaya, beraberinde de daha fazla duyulma-
ya başladı. Eylem sürdükçe, “sayı” arttıkça daha fazla 
insanın dikkati çekilmeye, sesler de yükselmeye de-
vam etti. Bir yanda yaşam hakkı, ifade özgürlüğü, öte 
yanda Kürt sorunu tartışmaları tekrarlanadurdu. Bir 
yanda hızla anadilde savunma düzenlemeleri yapı-
lırken, “tek kişilik açlık grevi” açıklamalarına idamın 
dönüş tehditleri eşlik etti, anladığımız, anlamadığı-
mız, bildiğimiz bilmediğimiz mesajlara boğulduk.  

İlk başlayanların 55. gününe girdiği 5 Kasım iti-
bariyle 72 cezaevinde sürdürülen açlık grevine, 
10 Kasım’da BDP’li bazı vekiller Diyarbakır’da, 14 
Kasım’da Leyla Zana TBMM’deki odasında başladı. 
Sesler birbirine karıştı, boğuldu, arka planlar alt me-

tinler giderek zayıfladı, “kimler” “kaç kişi” mesele-
sinden çıkıldı, her geçen dakika, her geçen gün ölü-
mün sınırına dayandıkça, “ölüm değil, çözüm istiyo-
ruz” sesleri yükseldi. İmralı-Ankara arasında kuru-
lan hat, bakanlığın yeni aldığı kosterle yapılan ziya-
ret, ziyaretçinin getirdiği haberle; 68. gününde PKK 
lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla açlık grevleri 
sona erdi.

Kan ve gözyaşı üzerinden yapılan siyasetten geri 
adım atılmayan bu topraklarda bir kisi bile ölme-
den sona erdiği için bırakılan nefesler, açlığın ölü-
me yatan bedenlerde bıraktığı tahribatın düşünce-
siyle ağırlaşıyor.

beş celsenin ardından tam da mahkeme başkanının 
izinli olduğu bir celsede dosyayı bilmeyen geçici baş-
kan ve yeni üyeler tarafından verildi. Bu noktada şu 
soruyu sormak gerekir: Tüm bu skandallar silsilesi-
ne imza atanlar, kamuoyunun gözü önünde bu den-
li müdanasızca hareket etme cesaretini nereden al-
maktadırlar? Sorunun yanıtı çok bilinçli ve incelik-
li bir operasyona işaret etmektedir. On dört yıldır Pı-
nar Selek nezdinde adalet talep eden ulusal ve ulus-
lararası kamuoyu bu büyük oyunun farkındadır ve 
oyunu bozacaktır.  

Gelin bu oyunu hep birlikte 13 Aralık 2012 Perşem-
be günü saat 14:00’de görülecek duruşmada bozalım!

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR…

Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirli-
ğiyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi’ne başlıyor. 
Türkiye’de toplumsal yaşamın her alanında var olan 
cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını de-
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mokratik bir toplumun gereği kabul eden bir yakla-
şımla hazırlanan eğitim programı, her yaştan kadın 
ve erkek araştırmacıya, kamu görevlisine, sivil top-
lum ve demokratik kitle örgütü mensuplarına hitap 
ediyor. Toplam 48 saat sürecek eğitim programının 
sonunda katılımcılara sertifika veriliyor.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki web adre-
sinden ulaşılabilir: 
http://www.ankusem.ankara.edu.tr/

TAKİP ETME BENİ TURKCELL!

Kadınların hayatına her gün yeni sınırlar koy-
mayı nasıl böyle sürekli, her gün yeniden ve yeni 
“buluş”larla becerdikleri hayret verici; değil mi? 
Yeni bir kampanyadan söz ediyoruz: Turkcell’in 
“Yolda Takip” isimli kampanyası… Bu servisi kul-
lananlar, yani takip edenler, takip etmek istedikle-
ri kişilerin telefon numaralarını adı geçen operatö-
re gönderdikten ve bu istekleri “evetlendikten” son-
ra, merak ettikleri yer bilgisine ulaşabiliyorlar. Ekşi 
Sözlük yazarlarından Welebrity’nin “kadın iyice ok-
sijensiz kalmalı temalı Turkcell servisi” olarak ta-
nımladığı “Yolda Takip”, hayatları sürekli takip al-
tında olanlara, babaları, abileri, sevgilileri, kocala-
rı, eski kocaları tarafından bir ömür gözetim altın-
da tutulan kadınlara, her türlü hakimin en bilin-
dik denetleme yolu olan takipten/gözetimden sıyrıl-
mak için kendilerine türlü çeşit patikalar örenlere 
ne sunuyor peki? Bu sorunun muhatabının bize ve-
recek bir cevabı yok belli ki… O, komşusunun kapı-
sını gözetleyen, başkalarının hayatına kulak kabart-
manın sonsuz hazzını duyan, gözünün önünde ya-
şanan acının, şiddetin seyircisi olmayı tercih eden 
“müşteri”lerinin memnuniyetinin peşinde! Biz de 
onun peşindeyiz ama! Bu kampanyaya itiraz yüksel-
tenlerin metni aşağıda, metnin gönderileceği inter-
net adresi de… Ne kadar seri, o kadar iyi!  

“Turkcell’in erkek şiddetine hizmeti 
“Yolda Takip” kaldırılsın!

Turkcell’in başlattığı Yolda Takip servisi bireyin en 
temel hak ve özgürlüklerini ihlal ediyor. Kişinin ne-
rede olduğunun operatör kanalıyla öğrenilmesine 
yarayan bu “servis” güya takip edilmek istenen kişi-
nin “rızasını” alarak yerini talep eden kullanıcıya bil-

diriyor. Eşitsiz ilişkilerdeki denetim mekanizmasını 
güçlendirmeyi hedefliyor. Öte yandan, bu takip sis-
temi cinsiyetsiz bir “kişi” öne sürüyor fakat biz bi-
liyoruz ki halihazırda en çok takip edilenler babala-
rı, abileri, sevgilileri, kocaları, eski kocaları tarafın-
dan baskı altında tutulan kadınlar. Bu servis yeni bir 
takip mekanizması sunarak erkeğin kadını baskı al-
tında tutup denetlemesine davetiye çıkarıyor. Rıza-
nın ne gibi koşullara bağlı olduğu, onay/cevap ver-
meme durumunda nelere yol açılabileceği düşünül-
meden kullanıma sunulmuş bu servisin vakit kaybe-
dilmeden kaldırılmasını talep ediyoruz.

Takip servisi öncelikle hak ihlalidir ve sonuçları en 
çok da kadınları etkileyecektir. Erkeklerin kadınlar 
üzerindeki baskı ve şiddetinin önemli araçlarından 
biri takiptir ve erkeğin kadın üzerindeki iktidarı dü-
şünüldüğünde takip isteğine “kadın istemezse onay 
vermez” demek boş bir söylemdir. Kadınların bu ta-
lep karşısında ne demek, ne yapmak zorunda bıra-
kılacaklarını Turkcell görmezden gelmiş, Türkiye’nin 
en büyük operatörlerinden biri olarak süregiden er-
kek şiddetine “servis sunarak” ortak olmayı seçmiştir.

Sadece erkeğin kadını değil, işverenin çalışanını vb. 
denetlemesini de kolaylaştıran bu servisin doğura-
bileceği her türlü hak ve özgürlük ihlalinin vebali, 
toplumdaki eşitsiz ilişkileri fırsat bilerek ticari ka-
zancı bireyin hak ve özgürlüklerinin üstünde tutan 
Turkcell’indir.

Yolda Takip derhal kaldırılmalıdır!”

Bu metnin gönderileceği adres:
http://www.turkcell.com.tr/site/tr/bizeulasin/Sayfa-
lar/turkcellhizmet/turkcellhizmet.aspx

Amargi’nin notu: Tepkiler üzerine Turkcell bu servi-
si kaldırdı.
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24 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 12:00’DE 
GALATASARAY MEYDANI’NDAYIZ!

Polis müdahalelerine, gözaltına alınmalarına rağ-
men 1995 yılından bugüne kayıplarının ardı-
nı bırakmayan Cumartesi Anneleri, eylemleri-
nin 400. haftasında yine aynı yerde, Galatasaray 
Meydanı’nda olacaklar. “Sezen Aksu’nun şarkısın-
daki gibi, bizim canımız kayıp… Yaramıza her do-
kunduğunuzda hem acı verir hem de kanar. Çok zor, 
ifade etmek çok zor… Ama konuşmak zorundayız. 
Kimse aynı acıyı yaşamasın diye, konuşmak zorun-
dayız... Vicdanı olan insanlara sesleniyorum: Ka-
yıp ailesi olmak istemiyorsanız, yanımızda olun ki, 
kimse kaybolmasın…” çağrısında bulunan Hanım 
Tosun’un sözlerinin peşi sıra… 24 Kasım Cumar-
tesi günü saat: 12:00’de Galatasaray Meydanı’na… 
“Failler belli, kayıplar nerede?” pankartının önü-
ne… Ellerimizde kırmızı karanfillerle… 

[Unutmadan!!! Bianet’in Cumartesi Annelerine 
dair arşivindeki haber ve yazılarından hazırladığı 
derlemeye buradan ulaşabilirsiniz: http://www.bi-
anet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/138407-cumartesi-
anneleri-uzun-mucadele]
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HAYIRLI İPTAL! 

Hatırlayalım: Danıştay 10. Dairesi geçen yılın hazi-
ran ayında verdiği bir kararla, tapuya “aile konutu 
şerhi” düşülmesi için mahkeme kararı getirilmesi-
ni zorunlu kılan bir karar vermiş; aile konutlarının 
eşlerden birinin şerh düşmesi halinde satılamayaca-
ğına ilişkin hüküm böylece geçersizleşmişti. Danış-
tay Dava Daireleri Genel Kurulu, kadınların bireysel 
başvurusu üzerine tapu dairelerince aile konutu şer-
hi konulmasına ilişkin işlemi iptal eden bu daire ka-
rarını oy birliği ile bozdu şimdi. Hayırlısı!

KAOS GL’DEN ÖĞRETMENLERE 
EĞİTİM BROŞÜRÜ...

Kaos GL Derneği’nin, LGBT öğrenciler ve aileleri ile 
çalışan öğretmenler için “LGBT (Lezbiyen, Gey, Bi-
seksüel, Trans) Öğrencileri Aile ve Okul Kıskacına 
Karşı Nasıl Korumalı!” başlığıyla hazırladığı ve da-
ğıtımını ücretsiz yaptığı eğitim broşüründe, öğret-
menlerin sınıflarda ve okullarda homofobik ayrım-
cılığa karşı nasıl yaklaşım geliştirebilecekleri anla-
tılıyor. “Öğretmenler, Aile ve Okul Kıskacına Karşı 
LGBT Öğrencileri Nasıl Korumalı?”, “Cinsiyet, Top-
lumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği”, “Cinsel Yöne-
limler, LGBT Terimler ve Tanımlar”, “LGBT Birey-
lere Yönelik Ayrımcılık İdeolojileri”, “Eşcinsellik-
le İlgili Yaygın Yanlışlara Karşı Bilimsel Doğrular”, 
“LGBT Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışan Öğretmen-
lere Öneriler” başlığını taşıyan bölümlerin yer al-
dığı LGBT Öğrenciler ve Aileleri ile Çalışan Öğret-
menler İçin Eğitim Broşürü’nden edinmek isteyen-
ler egitim@kaosgl.org adresine yazabilirler.
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“İYİ HÂL”İNİZ BATSIN!

Yine tekerrür… Adana ve Zonguldak’taki iki “ayrı” 
kadın cinayetinin sanıklarına “aynı” karar: iyi 
hâlden ceza indirimi… Hülya Güler ve Sibel Yılmaz, 
sevgilileri tarafından öldürülen iki kadın; Gök-
sal Pekayılan ve Anıl Tezcan ise sevgililerini öldür-
mekten yargılanan ve ancak “giden gitsin; kalan sağ-
lar bizimdir!” kanaati ile verildiğini düşündürten 
“iyi hâl”/“ağır tahrik” indirimi ile müebbeden tu-
tuklu kalmaktan yırtmış iki adam… Başka bir ha-
berde adını andığımız, bize “fesuphanallah!” dedir-
ten Mehmet Şevket Eygi’nin dertlenmesine hiç ge-
rek yok sanki… İçi rahat olsun… İstisnalar kaideleri 
bozmuyor: Kadınlar öldürülüyor; öldürenlere “indi-
rim” yapanlar her zaman bulunuyor…  

TARİH YENİDEN YAZILIR!!!

İstanbul Kadın Müzesi, İstanbul Kadın Kültür 
Vakfı’nın iki yıl süren çalışmalarının sonunda sanal 
ortamda açıldı [http://istanbulkadinmuzesi.org]. 

Müzenin açılmasıyla beraber kentin eski sokakla-
rında gezen farklı kadınların, mesela ilk Rum ka-
dın kantocunun, ilk Kürt kadın modern dans sa-
natçısının, ilk Ermeni kadın dergi yayıncısının, 
ilk hattat kadının, ilk kadın restoratörün, ilk kla-
sik Batı müziği kadın orkestra şefinin, Mihri Müş-

fik Hanım’ın, Hayganuş Markaryan’ın, Cahide 
Sonku’nun, Hale Asaf ’ın, Vasfiye Özkoçak’ın, Leyla 
Bedirhan’ın, Neveser Kökdeş’in, Eleni Küreman’ın, 
Peruz Terzakyan’ın adlarının, adımlarının, hayat-
larının bilinirleşmesine, görünürleşmesine ve pay-
laşılmasına önemli bir katkı sunulmuş oluyor. Öz-
nesi erkek olan resmi tarih yazımının yıpratılması-
na dönük önemli çabalardan biri olarak değerlen-
direbileceğimiz İstanbul Kadın Müzesi, kendisine 
tahsis edilecek bir müze binasının peşinde şimdi… 
Kolaylıklar… 

[Beril Eski’nin, müzenin kurucusu Gülümser Yıl-
dırım ve küratörü Meral Akkent ile yaptığı rö-
portaj için bkz.: http://www.agos.com.tr/haber.
php?seo=istanbul-kadin-muzesi-tarihi-yeniden-
yaziyor&haberid=2837]

“HER GİTTİKLERİ YERDE 
KARŞILARINA ÇIKACAĞIZ!” 

6 Haziran’da Beşiktaş Dolmabahçe’deki Başbakan-
lık Ofisi önünde kürtaj yasağını protesto eden ve 1 
yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 
4 Halkevci kadın için beraat kararı çıktı. Adliye-
nin önünde dava öncesi yapılan basın açıklamasın-
da AKP’nin kadın düşmanı kararlara imza attığına 
dikkat çekilerek, “Burada yargılanması gereken ka-
dınlar değil, gerici, cinsiyetçi AKP’dir… AKP’nin 
kadın düşmanlığı üzerinden siyaset yürütmesine 
izin vermeyeceğiz. Her gittikleri yerde karşılarına 
çıkacağız” denildi. Davanın görülmesinden ve çı-
kan beraat kararının ardından yapılan açıklamada 
ise AKP’nin kadın düşmanı tüm politikalarına kar-
şı sokak mücadelesinin inatla devam edeceği sık-
lıkla vurgulandı: “Bu davanın sonucu sokakta mü-
cadele eden kadınların mücadelesinin kazanımıdır. 
O yasayı onlara çıkartmamak için sokaklarda mü-
cadele etmeye devam edeceğiz. Kadın düşmanı her 
açıklamalarında yine bizi karşılarında görmeye de-
vam edecekler”. Yine, yine!!!
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ZÜLFÜ’NÜN ANISINA…

Ankara Mamak’ta yaşayan Zülfü, kocası tarafından 
öldürülen bir kadın… Şimdi geride kalanlar onun 
için sokaklarda yürüdüler; yaptıkları toplantılarda 
Zülfü’nün yaşamını yitirdiği evin önündeki Güven-
dik Parkı’nın adının Zülfü Kadın Yaşam Parkı ola-
rak değiştirilmesi talebiyle imza kampanyası baş-
lattılar; önce ciddiye alınmadılar; topladıkları bin-
den fazla imza ile bir kez daha belediyenin karşısı-
na dikilen kadınlar, belediyeye geri adım attırdılar; 
Zülfü’nün adını parka verdiler; ve bu parkın, kadı-
na yönelik şiddete karşı verilen mücadelenin sim-
gelerinden biri olmasını dilediler: “Zülfü Kadın Ya-
şam Parkı bir uyarıdır. Kadına el kaldıranlar artık 
beş kere düşünecek, bu parkı hatırlayacaktır!”

İMZA ATMAK YETMİYOR!

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi [CEDAW] Komitesi’nin İstanbul’da ger-
çekleşen 30. yıl kutlama etkinliği, İstanbul Feminist 
Kolektif ’in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin’i protesto etmesiyle başladı. “CEDAW ve İs-
tanbul sözleşmelerine imza atmak yetmiyor; Türki-
ye cinsiyet ayrımında 135 ülke içinde 124.sırada!” 
çağrısıyla toplantının düzenlendiği otelin önün-
de gerçekleşen eylemde kadınlar, “Aileye değil, ka-
dına destek!”, “Aile değil kadınız, feminist isyanda-
yız!”, “AKP elini bedenimden çek!”, “Kürtajla uğraş-
ma, cinayeti engelle!” sloganlarıyla hükümetin ka-
dın politikasının cinsiyetçiliğini bir kez daha dile 
getirdiler; imza atılan uluslar arası sözleşmelerin 
uygulanmadığına ve kadına karşı ayrımcılığın hâlâ 
sürdü(rüldü)ğüne dikkat çektiler.

FEMİNİST POLİTİKA’NIN YENİ SAYISI ÇIKTI

Feminist Politika Dergisinin 16. sayısı, “Pek Tabii 
Aşka Veda” başlığı ile çıktı.

“KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN 
“HAYIRSEVERLİK” DEĞİL, 
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ!”

İlki 1998 yılında gerçekleştirilen “Kadın Sığınakları 
ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı”nın 
on beşincisi “Cinsiyetçi Sosyal Politikalar” günde-
miyle İzmir’de toplandı.  

Adana Akdam, Antalya Kadın Dayanışma Derne-
ği, ÇEKEV İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derne-
ği, Diyarbakır Selis, Elder Çanakkale, Ergani Selis, 
Gökkuşağı, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, KA-
DAV, Mersin Bağımsız Kadın Derneği, Mor Çatı 
Kadın Sığınağı Vakfı, Muş Kadın Derneği, VAKAD 
Van Kadın Derneği’nin bir araya gelerek düzenledi-
ği ve kürtaj politikalarının, feminist sosyal politi-



TAKSİM HEPİMİZİN!

Taksim Meydanı’nın “yayalaştırma” adı altında be-
tonlaştırılmasına, insansızlaştırılmasına ve kim-
liksizleştirilmesine karşı gelenler projenin acilen 
durdurulması talebiyle nöbet tutuyor; her gün saat 
18:00-21:00 arası meydanın metro çıkışında…

kaların, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yü-
rütülen yasa çalışmalarının, yasanın uygulamasına 
dair yönetmeliğin, şiddet önleme ve izleme merkez-
leri yönetmeliğinin, kadın sığınakları yönetmeliği 
hazırlık sürecinin, kadın örgütleri ve Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı arasındaki ilişkilerin tar-
tışıldığı kurultayın açılış konuşmasını yapan Mor 
Çatı Kadın Dayanışma Merkezi üyesi Açelya El-
mas, hukuki kazanımların kadın-erkek eşitsizliği-
nin son bulmasında yeterli olmadığını; yapılan ya-
sal düzenlemelerin uygulanmasında kararlılık gös-
terilmediğini vurguladı. Kadınların başta sığın-
ma evleri olmak üzere bir çok resmi kurum tara-
fından mağdur edildiğine dikkat çeken Elmas, kür-
taj yasağı başta olmak üzere kadın bedeni ve kimli-
ğini denetim altına almak isteyen muhafazakar ve 
milliyetçi politikalara, kadınları destekleyecek sos-
yal politikalara bütçe ayırmak ve kreş açmak yerine 
“aile” vurgusu ile kadınların sırtındaki yükü ağır-
laştırmaya çalışan uygulamalara karşı mücadelenin 
devam edeceğini de belirtti. 

Antalya Kadın Dayanışma Merkezi gönüllüsü ka-
dınlar hakkında başlatılan soruşturmanın, Canan 
Arın’ın Antalya Barosu bünyesindeki bir toplantı-
da cinsiyetçilikle mücadele kapsamında yaptığı ko-
nuşma nedeniyle göz altına alınmasının, Akdeniz 
Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi gönül-
lüsü kadınların tutuklanmasının kınandığı konuş-
malara mekan olan kurultayda, hükümetin yürüt-
tüğü ve en fazla çocukları ve kadınları mağdur etti-
ği/edeceği belirtilen savaş politikaları da eleştirildi.

ŞEMSİ PAŞA PASAJI’NDA 
SESİ BÜZÜŞESİCE…

13 yaşındaki bir kız çocuğuna “nitelikli cinsel is-
tismarda bulunmak” sebebiyle 6 kişinin tutuklan-
masına Millî Gazete yazarlarından Mehmet Şevket 
Eygi’nin yüreği dayanmamış anlaşılan… İçeriği-
ne dair tek kelime bile alıntılamaktan imtina ede-
ceğimiz bu yazının kız çocuğunu “esas suçlu” ilân 
ettiğini ve bu “suç” karşısında Müslümanları ken-
di yöntemlerini kullanmaya davet ettiğini, tutuk-
lananlara dair tek bir laf etmediğini, kullandığı di-
lin pasını, kirini söyleyelim… Bir de şunu: Bazıla-
rının ağzı torba olsa keşke; bize de o ağızları büz-
mek düşse...!  

KADIN EMEĞİ VE İSTİHDAMI GİRİŞİMİ 
[KEİG] PLATFORMU’NUN YENİ İNTERNET 
ADRESİNDE…

KEİG Platformu’nun yenilenmiş web sitesi artık ya-
yında: http://www.keig.org. 

2010’da çıkan “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fır-
sat Eşitliğinin Sağlanması” adlı genelgenin çıkmasının 
ardından platformun birçok ilde yürüttüğü “Genel-
genin Ardından İstihdamda Kadının Durumu” adlı 
araştırmanın ara raporunu da yine bu adreste [http://
www.keig.org/arastirmalar.aspx] bulmak mümkün!  

SADECE ON AY: 
BİNİ AŞKIN ŞİDDETE UĞRAMIŞ KADINA 
ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

Geçtiğimiz sayılardan birinde kuruluş haberini ver-
diğimiz İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve 
Hukuk Araştırmaları Merkezi, açılışından sade-
ce on ay sonra kadınlar için bir nevi can simidine 
dönüşmüş görünüyor. 200 avukatın hizmet verdiği 
merkezde, her gün bir gönüllü avukat kalıyor. Sade-
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BAHSE GİRERİZ Kİ KADIN DÜŞMANISINIZ!

İnönü Stadyumu’nun güzide pisuarları bugünlerde 
muhteşem reklam afişleri ile bezeli. O aşina olduğu-
muz gözlüklü, sarışın seksi kadın sesleniyor: “Bah-
se gireriz en büyük sensin!” Ah zavallı erkek taraf-
tarlar, en erkek oldukları yerlerden biri olan stad-
yumlarda bile gene de pohpohlanmadan, erkeklik-
leri okşanmadan duramıyorlar. Neyse ki tümü bun-
dan mürekkkep değil zira Beşiktaş Beleştepe taraf-
tar grubu bu bahsi geçen kadın düşmanı reklamlar-
la ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınladı. 
Açıklama ayrımcı ve cinsiyetçi reklamları kınıyor ve 
kaldırılmasını talep ediyor. “Maddi kazanç uğruna 
her reklam mübah değildir.” diyen Beleştepe taraf-
tar grubu, cinsiyetçi stadyumların sadece erkeklerin 
değil, herkesin olmasını savunuyor. Aslında konu 
Beşiktaş olunca pisuarlar pek de şaşırtıcı değil zira 
hatırlarsak geçen zamanlarda, aynı spor kulübü şort 
giyen sporcusunun uğradığı tacizi protesto yürüyü-
şüne sporcunun katılmasını yasaklamıştı. Artık bu 
sefer, Beşiktaş’ın cinsiyet körü gözlerinin görmesi, 
kulaklarının duyması umuduyla. 

ERKEKLİK ÇALIŞMALARI DERGİSİ

İnternet üzerinden yayınlanacak yeni bir akade-
mik e-dergi, Masculinities. Hazırlık ekibinin ver-
diği bilgiye göre, “6 ayda bir yayınlanacak ve teme-
lini toplumsal cinsiyet çalışmaları ve kimlik mese-
lelerinin oluşturduğu ama özelde erkeklik çalışma-
larını dert edinen makalelerin ve eleştiri yazıları-
nın oluşturduğu, bağımsız (herhangi bir üniversi-
te ya da dernek çatısı ve kontrolü altında olmayan), 
uluslararası, hakemli, eleştirel ve sorgulayıcı bir ya-
yın olmayı amaçlıyor.” 

Edebiyattan kültürel çalışmalara, tarihten tıp bi-
limlerine, ilahiyattan biyolojiye kadar geniş bir çe-
şitlilik içinde, erkeklik çalışmaları alanının inşa-
sına katkıda bulunmak isteyen derginin web sitesi 
henüz yapım aşamasında: 
http://masculinitiesjournal.org . 

Derginin hazırlığını yürüten grup, bir de tartışma 
platformu oluşturmuş: https://groups.google.com/
forum/?hl=en&fromgroups#!forum/masculinities-
journal)

ce kadına şiddetle ilgili değil, çocuk istismarı ile de 
destek veren merkez, kadınlar için bir sığınma evi 
olmuş durumda. Merkez İzmir Adliyesi’nin içinde 
Baro’ya ait B Blok, 3. Kat, 131 numarada. Telefonla 
da danışmak mümkün: 400 0 004

TACİZCİYİ İFŞA EDİN!

Hollaback! [www.ihollaback.org] akımının bir parça-
sı olan Hollaback! Ankara, kadınları yaşadıkları so-
kak tacizlerini yazmaya, paylaşmaya çağırıyor. Şu ad-
reste: http://ankara.ihollaback.org Çağrılarını aynen 
alıntılıyoruz: “Sokak tacizinin kabul edilemez oldu-
ğu bir dünya hayal ediyoruz. Ankara sokak tacizi-
ni durdurabilecek güce sahip! Yürürken karanlık bir 
sokağa girdiğiniz vakit, “Galiba 3. sayfa haberi ola-
cağım” korkusu, kaçımızın aklından şakayla karışık 
da olsa geçiyor? Kaçımız yabancı/kadın/erkek oldu-
ğumuz için bindiğimiz araç şöförünün basit bir se-
beple bize bağırmasını sineye çektik? Kaçımız tacize 
uğramamak, bakışları üzerimize çekmemek için kı-
yafetimizden, saçımızdan, makyajımızdan, kendimi-
zi ifade ediş şeklimizden, düşüncelerimizden, elimiz-
de taşıdığımız kitaptan ödün verdik? Kaçımız sözlü 
veya elle tacize uğramamak için bulunmak istediği-
miz yerlere gitmekten vazgeçtik? Daha da önemlisi 
kaçımız kendimiz olmaktan vazgeçtik? Kaçımız tüm 
bunları sineye çekmeyip sesimizi çıkarınca “Aman bu 
da pek narin, menopoz kadın işte n’olucak!” diye yaf-
talanmaktan, daha çok sözlü ve elle tacize mağruz 
kalmaktan korkuyoruz? Hollaback! Ankara sesiniz 
artık çıksın istiyor. Sokakta yürürken yaşadığınız, ak-
lınıza gelince utandığınız olayları paylaşın, niye eliniz 
kolunuz bağlı kaldı anlatın, nereden yardım alabilir-
siniz, bir daha olursa neler yapabilirsiniz, birbirimi-
zin hikayelerinden öğrenelim. Hikayenizi anlatın, ta-
cizciyi ifşa edin, uğrayan değil uğratan utansın!”
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Geçtiğimiz Ekim ayında, üye sayısı bakımından 
dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nda 
genel kurul seçimleri yapıldı.

Dört grubun yarıştığı seçimde herkesin malumu ol-
duğu üzere ulusalcı sol eğilimli “Önce İlke” grubu-
nun başkan adayı Av. Ümit Kocasakal, seçimleri açık 
bir farkla kazandı.

Biz, kendini özgürlükçü sol siyaset periferinde ifade 
eden avukatlar “Özgürlükçü Katılımcı Çağdaş Avu-
katlar Grubu” olarak seçime katıldık ve ilk kez femi-
nist / insan hakları savunucusu bir kadın başkan ada-
yını ittifakla destekledik: Av. Filiz Kerestecioğlu’nu.

Bu sefer yazılı ve görsel basın da seçimlere şaşırtıcı 
derecede fazla ilgi gösterdi, son bir iki haftada baş-
kan adaylarını birçok televizyon programında uzun 
uzun dinleyip değerlendirme şansımız oldu.

Amerikalı büyük dansçı Martha Graham, “Hareket-
lerimiz asla yalan söylemez, okumasını bilenler için 
insanın beden dili, ruhunun durumunu anlatan ha-
kiki bir barometredir” demiş.

Emel Ataktürk

BUGÜNÜ GÖRMEK 
DE GÜZEL…

“Televizyon programlarında 
başkan adaylarını dinlerken, bu 
nedenle, sözlerini işitemediğim 
jestlerine, mimiklerine, ses 
tonlarındaki kibre takıldığım 
çok oldu. Filiz içlerinde bir 
taneydi, içime su serpti. İşte bu 
dedim kendi kendime, aşk olsun 
Filiz’e dedim. Sakindi, sahiciydi, 
kendine güvenliydi.”
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Bu çok sevdiğim sözün arkasındaki yaklaşım benim 
bir çeşit hayat düsturu oldu. Öyle ki bedende te-
zahür edenle dilin söylediği aynı olmadığında, ben 
hep bedende tezahür edene itibar etmeye meylettim 
ve ne zaman tersini yaptıysam yanıldım. 

Televizyon programlarında başkan adaylarını din-
lerken, bu nedenle, sözlerini işitemediğim jestlerine, 
mimiklerine, ses tonlarındaki kibre takıldığım çok 
oldu. Filiz içlerinde bir taneydi, içime su serpti. İşte 
bu dedim kendi kendime, aşk olsun Filiz’e dedim. 
Sakindi, sahiciydi, kendine güvenliydi. Tabii ki daha 
iyi olabilirdi ama bence çok zor bir iş başardı ve bü-
tün bunlar gerçekten çok kıymetli.

Seçime bir buçuk ay kala üç ayrılmış grubun ortak 
başkan adayı olmayı kabul etti Filiz. Risk aldı, kendi 
değerlerinden vazgeçmeden ama temsil ettiği geniş 
grubun tümünü dikkate alan gayet doğru bir çizgide 
durabildi -ki hiç kolay değildir- ve oradan konuştu. 
Konuşmalarındaki, fikirlerini ifadedeki güvenli, sa-
kin, dikte etmeyen, tepeden bakmayan üslubu, emi-
nim herkes kaydetmiştir. Katıldığı televizyon prog-
ramlarında, rakiplerinin insan evladının sabrını taşı-
ran o hamasi diskurlarına çok iyi dayandı, harika ge-
nel kurul konuşmasında hepimizi ağlattı, ama olma-
dı işte, seçimleri kaybettik.

Seçim sonuçları hakkında yorumlar muhtelif. Bizim 
ittifakın yüksek oy kaybının nedenlerini herkes ken-
dince konuştu lakin bu konuda yapılmış uzun ve derli 
toplu bir değerlendirme de olmadı bildiğim kadarıyla. 

Uzun bir yazının konusu olabilecek çok fazla sebep 
olmakla birlikte benim en önemsediğim üç nedenin 
şunlar olduğunu söyleyebilirim:

İlki ve en önemlisi grup olarak, Kürt sorununun 
milliyetçi ve askeri değil özgürlükçü ve sivil yön-
temlerle çözümünden yana olmamız (dolayısıyla 
ittifakımızda Kürt avukatların yer alması), ikinci-
si Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinde tezahür eden 
anlayışa eleştirel yaklaşımımız ve üçüncüsü de sol 
siyasetin ve grubumuzun hukuk fakültesi öğrenci 
gençliği ile ilişkisinin kesilmesi, buradan kaynakla-
nan enerji eksikliği, grubun yaşlı / kaşektik bir grup 
olmaya doğru süratle yol alışı (Kürt hareketi hariç).

Oy kaybının en belirleyici faktörlerinden birinin salt 
kadın avukatlara ulaşılamaması olduğunu söyleyen-

ler de var ama ben bu konuda aynı kanıda değilim. 
Memleketin içinde bulunduğu siyasal iklim, İstan-
bul Barosu seçimlerine doğrudan yansıdı. Cumhuri-
yet ilkelerinin, laikliğin, toprak bütünlüğünün İsla-
mi rejim ve bölücü terör tehdidi altında olduğunu, 
ordunun etkisiz bırakılıp, komutanların nahak yere 
hapishanelere doldurulduğunu düşünen avukatlar, 
vatanı savunma refleksi ile bir araya geldiler. Mes-
leklerini unutup birden bire Mustafa Kemal’in as-
kerleri, milli değerlerin yılmaz bekçisi oldular.

Bu arkadaşlarımız için her konuda kendi tanım ve 
değerlendirmeleri kadir-i mutlak. Onlara göre nasıl 
‘kadın hakları yoktur, insan hakları vardır’sa, insan 
hakları ihlalleri nasıl sadece Ergenekon davasındaki 
ihlallerle sınırlıysa , ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ da, 
‘ana dil hakkı’ da aynen öyle, sadece Türk etnisitesi-
nin hakları ile sınırlı.

Önce İlke Grubu mensubu avukatların, açıkça söy-
lemeseler de ‘devletin menfaatleri gerektiriyorsa bir 
miktar hak ihlali görmezden gelinebilir’ diye düşün-
dükleri, KCK davalarına gösterdikleri (göstermedik-
leri mi demeliyim?) ilgiden belli. Onlara göre, konu 
Kürtler olunca, Şeyh Sait’in torunları  bu memleke-



tin köküne kibrit suyu dökmeye her zaman teşne ol-
duklarından, uygulanan vahşi yöntemler hukuk ku-
rumları tarafından da  anlayışla karşılanabilir.

Bu yazdıklarım seçimlerin perde arkasıdır, kazanıp 
kaybetmeyi gerçekte belirleyen sessiz faktörlerdir.

Ulusalcı Önce İlke grubu, böyle bir ortamda örgüt-
lendi ve seçime gitti; İslami baskı, bölünme korku-
sunu yaşayarak, büyüterek, bunun üstünden nefre-
ti ve öfkeyi yaygınlaştırarak, hatta bir miktar toplu 
histeriye de dönüştürerek, avukatların yüzde 58 kü-
surunun desteğini almayı başardılar. İyi veya doğru 
şeyler söyledikleri için değil, korkuyu iyi yönetebil-
dikleri için seçimi kazandılar.

Kazandılar çünkü muhafazakâr, Müslüman, sağ eği-
limi temsilen seçime katılan grubun gittikçe yükse-
len (son seçimde de yüzde 21 oranla ikinci sıraya 
oturan) oyları, “Baro elden gidiyor!” infiali oluştur-
du; panik diğer tüm ayrılıkları sildi, tek şeyin öne-
mi kaldı, nasıl olursa olsun önlerini kesmek, seçi-
mi almak.

Kendileri gibi düşünmeyenden korkan, düşman gö-
ren, uzak duran anlayışları gerçeği arama, tartışma 
ihtiyacını ortadan kaldırdı. Baro’nun kamusal rolü 
unutuldu.

Gelinen noktada Önce İlke grubu oluşturduğu ka-
palı devre sistemin içine yerleşip kapıları da kapattı. 

Herhalde orada rahattırlar ama dışarıda kıyamet ko-
puyor; savaş, açlık grevleri, kapıya dayanmış ölüm-
ler var ve Baro’nun umurunda değil.

Kendimize gelince, ne demeli bilmiyorum. Bizim it-
tifak, hem bu topraklarda hem meslekte olan biten 
üstüne çok daha hakiki şeyler söyleyip çok daha ger-
çekçi önermelerde bulundu bulunmasına ama ken-
dine yeterince inanmadı. İçimizde ittifaka dair çok 
fazla şüphe, çok fazla inançsızlık, geç kalmışlık duy-
gusu, bir de parmağının ucuyla iş yapma hali vardı. 
Hayat bu kadar tereddüdü kaldırmadı; Filiz’in, bir 
avuç insanın deli gibi çalışması yetmedi, inançsızlı-
ğımızın cevabını muazzam ve müstehzi bir gülümse-
me ile aldık; tarihimizde ilk kez üçüncü grup olduk. 

Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik, en kendimiz gibi 
olduğumuz, düşündüklerimizi en açık şekilde ifade 
ettiğimiz seçim buydu aslında. Ama olmadı, belki 
bir dahaki sefere. Biz kendimize yeterince inanırsak 
ve hayat o sefer izin verirse.

2000’li yılardı, tarihi tam hatırlamıyorum. O za-
manki Çağdaş Avukatlar Grubu toplantıları 
Tünel’deki Muammer Karaca tiyatrosunda yapılır-
dı ve salon hınca hınç dolu olurdu. Seçim rotasını 
belirlemek için toplanmıştık, iç tartışmalar çoktu. 
Söz alan herkesin kendisine tanınan sürede görüş-
lerini bildirmesi gerekiyordu ama öyle olmuyordu. 
Çoklukla erkek olan konuşmacı avukatlar, hırçın 
bir üslupla söz alıp sözü bir türlü bitirmek bilmiyor, 
devamlı birbirlerini suçluyorlardı. Bir ara konuş-
malardan çok sıkıldığımı ve kahve içmek için dışa-
rı çıkmaya hazırlandığımı hatırlıyorum. Tam o es-
nada sıra Filiz’e geldi. Arkamda oturan birkaç erkek 
avukatın “Off yine mi Filiz, şimdi başlayacak ka-
dın hakları aşağı, kadın hakları yukarı” diye gülüş-
tüğünü duydum. Dönüp kim konuşuyor diye araş-
tırası oldum, birden susup sağa sola havaya bakın-
maya başladılar. Sanki kimin konuştuğundan ha-
berleri yokmuş da onlar da arıyorlarmış gibi! Kendi 
yaptıklarından mı benden mi utandılar bilmiyorum 
ama Filiz’in başkan adaylığını öğrendiğimde tuhaf 
bir şekilde o anı hatırlayıp gülümsedim.

“Off yine mi Filiz” noktasından “Başkan Adayımız 
Filiz Kerestecioğlu” noktasına gelen yolda Filiz’e, 
birlikte yürüdüğüm bütün kadın arkadaşlarıma ken-
di adıma teşekkür ederim. Seçim kazanmak da iyi 
olurdu haliyle ama bu günü görmek de güzel!

“Memleketin içinde bulunduğu 
siyasal iklim, İstanbul Barosu 
seçimlerine doğrudan yansıdı. 
Cumhuriyet ilkelerinin, laikliğin, 
toprak bütünlüğünün İslami 
rejim ve bölücü terör tehdidi 
altında olduğunu, ordunun etkisiz 
bırakılıp, komutanların nahak yere 
hapishanelere doldurulduğunu 
düşünen avukatlar, vatanı savunma 
refleksi ile bir araya geldiler. 
Mesleklerini unutup birden bire 
Mustafa Kemal’in askerleri, milli 
değerlerin yılmaz bekçisi oldular.”
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 25 
Kasım’da bir yürüyüş düzenleyerek bütün kadınla-
rı, kadın cinayetlerini durdurmaya çağırdı. Yürüyü-
şe yalnızca İstanbul’dan değil, Türkiye’nin dört bir 
yanından kadınlar ve öldürülen kadınların aileleri 
de katıldı.

Öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadın-
lar, yürüyüş boyunca “Asla yalnız yürümeyecek-
sin”, “kadınlara adalet, katillere müebbet”, “kadın 

cinayetlerini durduracağız” sloganlarını attı. Yüzler-
ce kadının katıldığı yürüyüş, Taksim Meydanı’nda 
sona erdi. 

Yürüyüşe katılan kızları öldürülen ailelerden Gül-
lü Yılmaz, Fikret Keskin, Fahriye Işık, Suna Maviş, 
Duran Yaşar ve en son Sakarya’da öldürülen Emine 
Yayla’nın ailesi duydukları üzüntüyü dile getirerek 
katillere en ağır ceza verilmesi talebinde bulundu.

Yürüyüşte bulunanlardan Sevim Belli, kadınların 
ve erkeklerin eşit haklara sahip olması gerektiğinin 
altını çizerek, kadınların da sistem içinde ezildiğini, 
sömürüldüğünü ifade etti.

Yürüyüşe katılanlardan oyuncu Nur Sürer de, gün-
de ortalama 5 kadının öldürüldüğünü hatırlatarak, 
kadın katillerinin en ağır cezayla cezalandırılması-
nı istediğini söyledi.

Platformun açıklaması ise şu şekildeydi:

“Öncelikle buradan bu alandan boşanmayı zorlaştı-
ran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e 
sesleniyoruz. Boşanmayı zorlaştırdığınız her gün 
biz bu topraklarda canlarımızı kaybediyoruz. Hani 
başbakan bize diyor ya ailenin sıcaklığından ne an-
larsınız diye. Biz ailelerin sıcaklığından o kadar iyi 
anlıyoruz ki, biz bugün kızlarını kaybetmiş aileler-
le, ablalarla, tüm akrabalarıyla, gecemizi gündüzle-
rimizi, yollarda olarak geçiriyoruz.”

“Platform olarak diyoruz ki, hangi kesimde olursa 
olsun, hangi coğrafi bölgede olursa olsun, öldürü-
len tüm kadın arkadaşlarımıza, öldürülmeden önce 
korunma talebinde bulunan tüm kadınlara sahip 
çıkıyoruz.” 

İlke Acar

KADINLAR 
25 KASIM’DA 
ADALET İSTEDİ

“Biz ailelerin sıcaklığından 
o kadar iyi anlıyoruz ki, biz 
bugün kızlarını kaybetmiş 
ailelerle, ablalarla, tüm 
akrabalarıyla, gecemizi 
gündüzlerimizi, yollarda 
olarak geçiriyoruz.”
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Kadın müzelerinin ortaya çıkışlarını ve gelişimle-
rini anlatır mısınız?
İlk kadın müzeleri Avusturalya ve Amerika’daki 
ünlüler salonlarına karşı mütevazı muhalefetler ola-
rak ortaya çıktı. Ünlüler salonlarında sadece er-
kekler temsil ediliyordu. Kadınlar görünür olabil-
mek için kadın ünlüler salonlarını açtılar. Mü-
zeler o dönemlerde “ulvi” mekânlar sayıldığı için, 
bu salonlara “müze” adı verilmedi, “kadın ünlü-
ler salonu” ifadesi kullanıldı. Bir kadının anısı-

Şehlem Sebik

Bir Muhalefet Biçimi: 
İSTANBUL 
KADIN MÜZESİ

““Biz”in alanını genişletmek, 
“öteki” ile aramızdaki 
sınırları sorgulatacak. 
Parçası olduğumuz kadın 
tarihi bize bu olanağı 
sağlıyor.”

Bilinen ilk Türkiyeli Ermeni kadın tiyatro 
sanatçısı, Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
atölye sahibi olan ilk kadın ressam, ilk 
profesyonel kadın foto muhabiri, ilk 
Çerkes kadın editör, ilk kadın restoratör ve 
dahası... İstanbul Kadın Müzesi’nde... 

Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü kent 
kadın müzesi İstanbul Kadın Müzesi, bir 
buçuk yıllık yoğun bir emeğin ardından 
sanal ortamda açıldı! Müzenin kuruluş 
öyküsünü küratör Meral Akkent ile 
konuştuk. 

Be
di

a 
M

uv
ah

hi
t, 

İK
M

 A
rşi

vi
93



na ilk müze,  1927’de Bremen’de (Almanya) res-
sam Paula Modersohn Becker’in1 anısına kuruldu. 
1929’da ise, erkek dünyasında var olmaya çalışan 
kadın pilotlar Oklahoma’da (ABD) Kadın Pilotlar 
Müzesi’ni2 kurdular. Kadın müzesi adını kullanan 
ilk müze 1981’de henüz Batı Almanya’nın başken-
ti olan Bonn’da kuruldu. Boş bir alışveriş merke-
zinin yıkılması ve araba park yeri yapılması düşü-
nülüyor. Bir grup feminist kadın, sanatçı Marianne 
Pitzen’le burasını işgal ederek “Bu binayı kadın mü-
zesi yapıyoruz” diyorlar ve “Frauenmuseum”3 açılı-
yor. Bu gelişmede ikinci dalga feminizmin yükse-
lişinin de büyük etkisi var tabii. 1984’de Aarhus’ta 
Danimarka Kadın Müzesi4 açılıyor. 1987’de dün-
yanın ilk kadın sanatçılar müzesi National Muse-
um of Women in the Arts5 (Washington, ABD) açı-
lıyor. Dünyada kadın sanatçılara müzelerde çok az 
yer verilmesine karşı “Guerilla Kızlar”ın6 yaptıkları 
eylemlerin etkisini de bu gelişmelerde gözardı etme-
mek lazım. 1980’li yıllardan sonra kadın müzeleri-
nin sayısı arttı içerikleri çeşitlendi. 2009 yılında sa-
nal ortamda kurulan karşılaştırmalı metod kullana-
rak kız çocuk kültürünü araştıran Girl Museum’u 
en beğendiklerimden birisidir.7 Tüm dünyada kız 
çocukları, nasıl “kız çocuk” olarak yetiştiriliyor, sa-
natta nasıl temsil ediliyorlar, kız çocuklarına nasıl 
mesajlar veriliyor gibi soruları araştırıyor. 

Kadın müzelerinin bir birliği var mı? 
Dünya Kadın Müzeleri yaklaşık altı yıldır bir ara-
ya geliyorlar. Neler yapıyoruz ve yapmak istiyoruz 
konularında konuşurken, örgütlü hareket etmenin 
önemini de kavradık. İletişim ağı kurduk. Dün-
ya Kadın Müzeleri Derneği kuruluyor. Güç birliği 
oluşturmak ve Dünya Müzeler Birliği’nin (ICOM), 
bünyesinde kadın müzeleri seksiyonu açılması için 
başvurmak istiyoruz. 

İstanbul Kadın Müzesi’nin kuruluş hikayesi na-
sıl? Türkiye’de kadın müzesi kurulma girişimi 
oldu mu daha önce?
Dünya Kadın Müzeleri ilk toplantısında kadın anı 
evleri konusu da tartışıldı ve sonuç olarak, anı evle-
rinin de kadın belleğine katkı sağladıkları için, ka-
dın müzesi kategorisinde sayılmaları kararlaştırıldı. 
İstanbul’da, Florence Nightingale’in bazı özel eşya-
larının sergilendiği, Kırım savaşı sırasında başlattı-
ğı hemşirelik mesleği konusundaki çalışmalarına de-
ğinen Florance Nightingale anı evi, 1959’da Selimi-
ye Kışlası’nda açılmış. Fakat ziyaret etmek için önce 

faks göndermeniz gerekiyor. Ödemiş’te türkücü Be-
dia Akartürk8, Ödemiş Belediyesi’ne öneri götürerek 
tarihi bir evin restore edilmesini sağlıyor ve 2008’de 
plaklarının, posterlerinin, hakkında çıkan haberle-
rin, sahne kıyafetlerinin sergilendiği Bedia Akartürk 
Müzesi’ni açıyor. Bir üçüncü örnek de İstanbul Kül-
tür ve Sanat Vakfı bünyesinde, sanatçının vasiyeti 
üzerine 2010’da açılan ve özel eşyalarının sergilendi-
ği Leyla Gencer Evidir.9
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Meral Akkent Kimdir? 
İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji, sosyal 
antropoloji ve etnoloji eğitimi, 1975 yılından 
itibaren kültürlerarası kadın günlük yaşamı 
konusunda çalışıyor, kadın politikası eğitim 
projeleri danışmanı ve koordinatörü, Mu-
seum Frauenkultur Regional International 
(Fürth/ Bavyera, Almanya) kurucusu, İstan-
bul Kadın Müzesi (İKM) küratörü.

İstanbul Kadın Müzesinin kuruluş öyküsü 2009 yı-
lında Türkiye’de kadın müzesi konusunu tanıtma ve 
kadın müzeleri açılmasını teşvik amaçlı bir dizi kon-
ferans yapmamla başladı. Kadın Eserleri Kütüphanesi 
ve Bilgi Merkezi’nde yaptığım bir sunumda, iş kadını 
Gülümser Yıldırım kadın müzesi fikrinin kendisini 
çok heyecanlandırdığını belirtti ve bu projeyi üstlen-
mem konusunda beni ikna etti.  İstanbul Kadın Kül-
tür Vakfı’nı kurdu. İstanbul Kadın Müzesi’nin küra-
törlüğünü üstlendim. Çoğunluğu kadın olan büyük 
bir çalışma grubu ile bir buçuk yıllık yoğun ve özve-
rili bir çalışma sürecinde İstanbul Kadın Müzesi’nin 
internet sitesini hazırladık. “Proje Dostlarımız” bö-
lümünde yer alan tüm isimlerle bilgi, belge ve görsel 
malzemelerin temini ve sitenin İngilizce, Almanca ve 
İtalyanca çevirileri için kolektif çalıştık. İstanbul Ka-
dın Müzesini 23 Eylül 2012’de www.istanbulkadin-
muzesi.org adresinde açtık.  

İstanbul Kadın Müzesi’nin amaçlarından, müze-
nin içeriğinden ve sergilerden bahseder misiniz?
İstanbul’da böyle bir müzenin varlığı gerekli. Her 
kent için böyle bir müze gerekli. İstanbul Kadın 
Müzesi bir model olmak istiyor. Diğer kentleri de 
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teşvik ediyor. İstanbul Kadın Müzesi, resmi tarih dı-
şında kenti anlatabilecek bir kültür kurumu. Nesil-
ler, cinsler ve kültürler arası bir barış ve diyalog plat-
formu olmak istiyor.  

Sürekli sergisi de İstanbul’da doğan, sonradan gelen, 
yolu bu kentten geçen ve varlığı ile kenti zenginleştir-
miş,  bu nedenle de bugün hepimizin yaşam kalite-
sinde payı olan kadınlar var. Bu kadınlar kentin ku-
ruluşundan günümüze kadar kültür ve sanat alanında 
denenmemişi denemeye cesaret etmişler, yol açmışlar. 
Alanında “ilk” olan kadınlar hakkındaki bilgilerimiz, 
şu andaki kadın araştırmalarının verilerine dayanıyor. 
Yeni verilerle “ilk” sıfatı her zaman değişebilecek. Sü-
rekli serginin konusunu dar tutarak, çalıştığımız ko-
nuda yoğunlaşmayı hedefliyoruz. Ama müzenin geçi-
ci sergileri için konu sınırlaması olmayacak. İstanbul 
ve kadın bağlamında her konu incelenecek.

Kadın tarihi bizlerin de şu anda içinde bulunduğu-
muz bir süreç. Kent kadın tarihi ise “biz” kavramı-
nın içeriğini doldurma olanağı veriyor. Dünyanın 
bilinen ilk kadın bestecisi Konstantinopelli Kassia, 
bizim hemşerimiz, büyük büyük büyük annemiz. 
Kassia bizim. Kadınların yaşam kalitesini yükselte-
cek kanunların çıkmasına gayret göstermiş I. Theo-
dora da bizim, dünyanın ilk kadın tarih yazarı Anna 
Comnena da, becerisiyle ünlenen hattat Esma Ibret 
Hanım da. Antimilitarist, feminist yazar Zabel Yesa-
yan da bizim hemşerimiz, ilk kadın caz bestecisi Ni-
lüfer Verdi de. Bu zenginlikten neden feragat ede-
lim? “Biz”in alanını genişletmek, “öteki” ile aramız-
daki sınırları sorgulatacak. Parçası olduğumuz kadın 
tarihi bize bu olanağı sağlıyor.

Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? 
İstanbul Kadın Müzesi’ne mekan arıyoruz. En az 
dört bin metrekarelik alana gerek var. Bu arayışımız-
da kadın dayanışmasının önemi büyük. Kadın Eser-
leri Kütüphanesi dahil bir çok kadın projesinin bir 
arada olabileceği bir alanda İstanbul Kadın Müzesi’ni 
konumlandırmak, tüm kadın projelerini besleyen 
bir ortam yaratır. Yedikule’deki Gazhane böyle bir 
kadın kültür projesi için son derece cazip bir alan su-
nuyor. Tıpkı Berlin’deki kültür adası gibi. Japonya’da 
çok beğendiğim bir örnek var: Japan Association for 
the Advancement of Working Women kurumu, 2000 
yılında Tokyo’da Center for the Advancement of Work-
ing Women isimli kadın müzesini açmıştı. Bu müze-
de 1868’den günümüze gelen süreçte, kadın çalışma 

tarihi inceleniyordu. Müzenin içinde bulunduğu bi-
nada “kadın ve iş yaşamı” konusunda çalışan Kari-
yer Desteği, İşyeri Kurma Yardımı, İş Bulma Büro-
ları ile birlikte Sağlık Danışmanlığı, Kadın Kütüp-
hanesi, Kadın Grupları Bilgi Merkezi, Kadın Kültür 
Programları gibi akla gelebilecek tüm kurum ve ku-
ruluşlar da yer alıyordu.10 Türkiye’deki kadın kültür 
adası modeli de, kadın eğitimi ve danışmanlığı ve-
ren tüm kadın sivil toplum kuruluşları, kadın tiyat-
ro grupları, sanatçı atölyeleri, Kadın Eserleri Kütüp-
hanesi,  ve kadın oteli dahil, akla gelebilecek her tür-
lü kadın projesinin bir arada olduğu bir proje olabi-
lir. Düşündüğümüz seçeneklerden bir tanesi böyle. 
Ama en heyecan verici olanı. 

Notlar
1. Paula-Modersohn-Becker-Museum: 
http://www.pmbm.de/
2. Museum of Women Pilots: 
http://www.museumofwomenpilots.com/
3. Frauenmuseum: 
http://www.frauenmuseum.de/en/
4. Kvındetmuseet in Denmark: 
http://kvindemuseet.dk/uk/ 
5. National Museum of Women in the Arts: 
http://www.nmwa.org/
6. Guerilla Girls:  
http://www.guerrillagirls.com/
7. Girl Museum: 
http://girlmuseum.org/
8. Bedia Akartürk Müzesi: 
http://www.odemis.bel.tr/i-hakki-ayvaz-kent-
muzesi.html
9. Leyla Gencer Anı Evi: 
http://www.iksv.org/tr/leylagencer 
10. Eşi olmayan bu model, devlet müzesi statüsün-
de olduğu için, 2012 başında Japon hükümetin ikti-
sat politikaları nedeniyle kapatıldı. 

• Dünya kadın müzelerinin listesi ve internet sitesi 
adresleri için bkz: http://www.istanbulkadinmuzesi.
org/onerdigimiz-baglantilar 

• www.istanbulkadınmuzesi.org adresindeki “Mor 
sorular”, dünya kadın müzeleri hakkında detaylı 
bilgi verir.

• Network “WOMENINMUSEUM” Uluslararası 
kadın müzeleri iletişim ağı:  
http://www.womeninmuseum.net
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Birkaç aya kadar kitapçılarda yeni bir akademik der-
gi göreceksiniz, duymadık demeyin; adı KaosQ+. 
Queer çalışmaları olarak yola çıkan dergi okurlarıyla 
altı ayda bir buluşacak. Derginin ismindeki +, top-
lumsal cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsellik bağlamın-
da olabildiğince geniş bir düşünsel yelpazeyi kucak-
lamak arzumuza işaret ediyor… 

Derginin temelleri aslında 17 Aralık 2011’deki Ulus-
lararası Homofobi Karşıtı Buluşma için bir araya ge-
len Danışma Kurulu toplantısında atılmış. Akade-
misyenler arası etkileşimin güçlendirilmesi ihtiyacı-
nın dillendirilmesi üzerine Melek Göregenli akade-
mik dergi önerisini paylaşmış. Derginin en önem-
li tanımlayıcı kavramlarından biri de gene aynı top-
lantıda söze gelmiş; Şevki Sözen ve Tuğrul Erbaydar 
derginin mutlaka “transdisipliner” olması gerektiği-
ni söylemişler. Zira en çok da birlikte, birbirimizden 
öğrenmeye ihtiyacımız var. 

O ilk toplantıya gidememiştim ben. Ama sonrasın-
da, geçtiğimiz Antihomofobi buluşmasının hemen 
öncesinde ben ve birkaç arkadaş hem toplantının içe-
riğinden hem dergiye dönük ilk çerçeve tartışmalar-
dan haberdar olmuştuk bile… Derken, çok da za-
man geçmedi, tatlı heyecan başladı.  Temmuz’un ba-
şıydı ki Ali (Erol), hazır yazın sıcağı bastırmışken, ge-
lin ayaklarımızı serin sulara sokalım, biz şu dergi işini 
enine boyuna bir konuşalım, diye işmar etti. Toplan-
dık. İçeceklerden limonata zamanıydı, yiyeceklerden 
tatlı… Bir de Trabzon fındığı getirmiş Ali toplantıya, 
bir yandan dergi üzerine sohbet ettik bir yandan da 
dişlerimiz elverdiğince kırdık kırdık fındık yedik… 

Nasıl bir dergi olmalı bu dergi, niye olmalı? Ger-
çekten içini doldurabileceği düşünsel bir mecra var 
mı? Aslında defalarca dile getirilmişti bu sorular, bu 
derginin önemli bir eksikliği tamamlayacağını bili-
yorduk ama soruları baştan sormaktan da geri kal-
mayalım istedik, tedbiren… Üstelik bir değil birkaç 
kere. Nitekim derginin ikinci toplantısının yapıldı-
ğı Ekim ayındaki buluşmamızda üşenmeyip bir kez 
daha soracaktık aynı soruları. 

Toplantıdan çıkıp Kızılay’a doğru yürürken Gülbanu 
(Altunok), Emek (Çaylı) ve ben, dayanamadı Gülba-
nu, hislerimize tercüman soruyu soruverdi; daha ön-
ceden dergi deneyiminiz de yok, biz bu işi yapabile-
ceğiz, değil mi arkadaşlar?! Birbirimize baktık, kendi-
mizi ölçtük, yaparız dedik. Kendimizden emin ola-

Gülsüm Depeli

KAOSQ+
DÜŞÜNDÜKÇE 
HEYECANLANIYORUZ!

“Toplumsal cinsiyet, cinsel 
kimlik ve cinsellik bağlamında 
olabildiğince geniş bir düşünsel 
yelpazeyi kucaklamayı hedefleyen 
ve yılda iki kez yayımlanacak olan 
KaosQ+, raflardaki yerini almaya 
hazırlanıyor.”
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masak dahi Kaos GL’den eminiz. Hem sadece biz de 
değiliz ki; Ali Erol var, Remzi Altunpolat var, Aksu 
Bora var, Melek Göregenli var, Tuğrul Erbaydar var, 
Levent Şentürk var… Daha gelecekler de var! Kaos 
GL’nin neredeyse 20 yıllık üretken, heyecanlı yürüyü-
şünü kendimize güvence yaptık, yatıştık, o gün oto-
büsümüze, metromuza gönül rahatlığıyla bindik…

Birbirimize nasıl bir heyecan vermiş olmalıyız ki, 
birkaç gün içinde, ilk çağrı metnimizi dahi kaleme 
almıştık. İşte o yazı, coşkumuzdan, teklifsizce kapıl-
dığımız bazı dağları biz yaratabiliriz inancından mı-
dır nedir, birazcık iddialı olmuş… Melek Göregen-
li ikinci toplantımızda heyecanımıza, haydi vakittir 
yola çıkıyoruz serinkanlılığıyla yol gösterdi; arkadaş-
lar, çağrı metnimizde biraz daha davetkâr, cesaret-
lendirici ve rahat ifadelere mi yer versek? Şu akade-
mik, ağır dilin belini büksek ya biraz, ne dersiniz… 

Söyledim ya, toplantılarda nasıl bir dergi olmalı bu 
diye epey düşündük; akademik bir dergi olmalıydı 
ama arada bir aktivist dil akademinin katılaşmaya 
müsait dilini aşılamaya yetişmesin miydi? Hakemli 
dergi diyoruz da, kimi zaman dilin serbest formları-
na da açık olmamız hoş olmaz mıydı? Hoş ne kelime, 
bilakis gerekli. Şimdi düşünün, Judith Butler’dan ri-
cacı olsak da o da dergiye yazı yazıverse biz onu ha-
keme mi göndereceğiz yani? Estağfurullah. Bu arada, 
Butler’ı da işin şakası sanmayın, hatırlarsanız Kaos 
GL 2010 Mayıs’ında Butler’ı Ankara’da ağırlamıştı; 
aralarındaki muhabbet hâlâ taptazeymiş. Hem müte-
vazı bir kişilikmiş kendisi, Ali söylüyor…  

Madem Butler ve benzeri yazarların katkıları doğ-
rultusunda dergi uluslararası mecraya göz kırpacak 
gibi, o halde derginin yayın dili de kararlaştırılsa pe-
şinen iyi olur, dedik. Acaba dergi İngilizce ve Türk-

çe yazılara mı açık olmalıydı? Peki ya başka dillerden 
de yazı gelirse… Yoksa yabancı dilde gelen metin-
leri doğrudan Türkçeye mi çevirmeliydik? Tartışma 
dallanıp budaklanıyordu ki Remzi işimizi kolaylattı, 
derginin dili ile ilgili olarak gönlünden geçeni söyle-
yiverdi: Yabancı dilde gelen yazılar Türkçeye çevril-
sin, bizim KaosQ+’yı Londra okuyacağına öncelik-
le Urfa okusun, dedi. Bize örneğin New York, Paris, 
Amsterdam, Berlin yazı göndereceğine, öncelikle İs-
tanbul, Diyarbakır, Ankara, Van, Adana yazı gön-
dersindi... Nitekim Türkiye böyle bir dergiye katkı 
sağlayabilecek kişiler ve deneyimler açısından hiç de 
çorak sayılmaz… Bilakis, Türkiye’de toplumsal cin-
siyet, cinsel kimlik ve cinselliğin iktidar mekanizma-
larının ne tür yapılar ve ilişkiler ürettiği üzerine eleş-
tirel ve aktivist bir perspektifle düşünen ve üreten 
bir fikri birikim oluşmuş durumda. Sadece iktida-
rı değil, iktidar ilişkilerinin normalleştirici, entegre 
veya marjinalize edici etkilerine karşı direnişi de, da-
yanışmayı da kıvılcımlı bir merakın konusu yapan 
bir çok aktivist ve akademisyen var. KaosQ+ olacak 
ise, her şeyden önce farklı farklı disiplin ve çalışma 
alanları içinde ilk bakışta görünür olmayan fakat as-
lında hacimli diyebileceğimiz bu birikime bir mecra 
olabilmeliydi tam da. Böyle konuştuk.

İşte bu bizim yola çıkış hikâyemiz… 

Farklı mecralardan farklı kanallara akan bu düşünsel 
dinamiğin bir araya geldiğinde daha da güçleneceği-
ne ve zenginleşeceğine duyduğumuz inançla, diliyo-
ruz ki, KaosQ+ bir buluşma noktası olsun; hem Tür-
kiye içindeki, hem de ulusötesi platformlardaki her 
türlü karşılaşma ve etkileşim olanaklarımızı çoğalt-
mak için… Bütün disiplin ve çalışma alanlarına açık 
olan, katı disipliner düşünme tarzını kıran, aşan, es-
neten, hatta kimi zaman bozan bu buluşma nokta-
sına bizler transdisipliner diyoruz. ‘Bilgi’nin cinsi-
yetlendirilmişliğinin her daim farkında olan bütün 
akademik çalışma alanlarından katkılara, fikir egzer-
sizlerine, yaratıcı fikir çelmelerine açık olduğumuzu 
duyurmak istiyoruz. 

Birbirimize ulaşabileceğimiz yaşayan, ortak bir dü-
şün / eylem dünyası kurmak için, ömrü uzun bir 
belleğin ve arşivin temellerini atmak dileğiyle… 

En kısa sürede çağrı metnimiz ve dergi hakkındaki 
diğer gerekli bilgilerle birlikte www.kaos-q.com ad-
resinde huzurlarınızda olacağız… 
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Yaratmanın sırrı, akla uyan bir reçetesi yoktur. Ona 
dâhil olanla, ondan çıkan arasındaki zamana dayalı 
mesafenin herhangi bir formülle açıklanacağını sav-
layan, zifiri bir dehlizde kendiliğinden debelenir du-
rur.  Tariflerle yol almayan tek unsur olarak sanatın 
benzersiz mutfağından yükselen kokuyu, bu yönsüz-
lükten bir çıkış olarak düşünmek yersiz olmayacak-
tır. Sanatçıyı yaratının kucağına iten, gücünü - kay-
nağını eksik etmeyen o kutsal mekânda, yer ve za-
man bildiklerimizden muaf kalır çünkü.

İstanbul için sanatın bu coğrafyadaki en kalabalık 
mutfağı demek abartılı bir tanımlama sayılmaz; ona 
koşanla ondan kaçanın mutlaka bir iz bıraktığı; yer 
yer kaosun da eklemlenmesiyle hiçbir tanıma sığma-
yan malzemesi sonsuz o tuhaf yaratı evreni... Bura-
da sanatçı olmanın, sanata izlenceyle katılanın her-
hangi bir kaçış olanağından söz edilemez. Yerle gök 
yarılsa gene orada bir yerde ‘yaratı’ya dair bir şeyler 
kımıldayacaktır. Hâl böyle olunca da ona zemin ha-
zırlayan, üretime destek / köstek arasındaki bilinme-
zi çözerek ya da hiç içinden çıkamayarak dâhil olan 
mekânlar, arka bahçeler gün geçtikçe çoğalıyor. İç-
lerinde hangisinin bu katılıma canı gönülden adını 

Ayşe Sağlam

KHALKEDON’UN 
MUTFAĞINDAN 
YÜKSELEN 
GÜZEL 
KOKULAR…
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yazdırdığı upuzun tartışmaların odağıdır; ancak göz-
leri sanata alışmış; neyin itki neyin çelme olduğunu 
bilenler bir çırpıda anlayacaktır; Halka Sanat Pro-
jesi, İstanbul’un sıklıkla ötelenen Anadolu, yel de-
ğirmenlerine kafa tutmakla kalmıyor, oradan çıkar-
sadıklarıyla, sanat yapmak için başka ‘ahbaplıklar’a 
uzak duranların üretimlerine doğrudan destek olu-
yor. Bir anlamda sanatçının yaratırken gereksindiği 
o mutfağı dileyene sunuyor. Kentin sanat akımının 
en yoğun olduğu, hatta bir nevi entelijansiya coğ-
rafyası sayılabilecek ‘belirli’ nefes noktalarını içeren 
Avrupa Yakası’nda bu türden bir yapılanma olağan 
görülebilirken, Anadolu Yakası’nda tek tük hare-
ketlenme çabalarının dışında bir sayfiye anlayışının 
asla kırılamadığı o dinginlikte buna cesaret denile-
bilir ancak. Kavramla, kavramsal sanat algısının bile 
henüz oturmadığı bir ülkede sanatı, kendi kırılmaz 
izleyici - katılımcı aurasından söküp, şehrin başka 
merkezlerine yaymanın cesaretle koşut bir hayranlık 
uyandırdığını, Halka Sanat Projesi ‘neyin peşinde’yi 
sorguladığımızda fark edebildik. “Biz üç kadın mes-
leklerimizin itkisiyle, yıllardır kurduğumuz o haya-
li gerçekleştirdik” diyen, bunu derken yaratıcının 
heyecanına epey yakın bir coşkuyu ifadesinden giz-
leme gereği duymayan Zeynep Çelebi, Sezgi Attal 
ve İpek Çankaya, nasıl bir savaşa girdiklerinin far-
kında olup yine de bildiklerinden caymamayı seç-
mişler. Sanatçının yuvası kavramını, uluslarası plat-
formda rezidans olarak tanımlanan bir oluşumu bu 
şehrin en sakin yakasında, ama yıllardır taşıdığı bi-
rikimi bir aradalık kavramıyla yoğurmuş Kadıköy’de 
var ediyorlar. Rezidans oluşumu, dünya çapında sa-
natçı değişim programlarının en revaçtaki hali şim-
dilerde ve bu İstanbul’a yavaş yavaş soluk katmaya, 
zaten her daim geliş - geçişlere alışık bu kenti biraz 
daha aynaya bakmaya itiyor. Yabancı sanatçılar ses-
sizce bu programlar dâhilinde Türkiye’ye geliyorlar, 
daha sonra kendilerine seçtikleri ‘yuva’nın mutfağın-
da üretime katılıyorlar. Ortaya çıkan eserlerin, ya-
ratı alanına yakın, yani aynı zamanda yaşadığı yer-
de sergilenmesi fikri buraya gelen sanatçıları cezbe-
den; onları üretim süresince buralı kılan bir anlayış. 
Halka Sanat’ın bunu Avrupa Yakası’nda değil de gö-
rece sakin Anadolu Yakası’nda biçimlendirme fikri, 
gerekçesini destekleyen bir adım. Salt, yabancı de-
ğişim programı odaklı sanat yürütücülüğü yapma-
dıklarını, üretime doğrudan olmasa bile dolaylı yol-
lardan canla başla katıldıklarını ve bu işi, ana akı-
mın uzağında yapmaya çalıştıklarını gözlemleyin-
ce, sanatın bu ülkedeki yaygın elitist algısı kırılıveri-

yor. Sanatçıya yaratı süresince gereksindiği pek çok 
olanağı veren, buraya geldikten sonra kendi evin-
de, kendi mutfağında üretme hissini korusun iste-
yen Halka Sanat Projesi, ütopik sayılabilecek bir dü-
şün izleğinde ilerlemekte bir an olsun tereddüt et-
memiş. Deli misiniz, neden böyle bir işe kalkıştınız 
diyecek halimiz elbette yok. Ama neden doğrudan 
üretimin içinde değilsiniz, bundan nasıl bir çıkarı-
nız var dediğimizde, yanıt oldukça naif: “Biz yara-
tı sürecine rehberlik eden bir eğitimden geçtik, an-
cak bu ülkede sanat yapmak kadar sanatın gerçekle-
şebilmesi için de bir artalana ihtiyaç vardı ve bu bi-
zim düşümüzdü. Halka Sanat, kollektif üretim ya-
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pan, yaşanan alanda üretim yapılması fikrini be-
nimseyen sanatçılara yaşama, üretme ve sergi alanı-
nı aynı yerde temin eden bir fikrin sonucudur.” Sa-
natçının özellikle bu coğrafyada üretime geçebilme-
si için belli olanaklara ve o malum ‘kendine ait bir 
oda’sına kavuşabilmesi öncelikler arasında yer alır, 
salt kadının üretimi açısından bakıldığında durum 
elbet daha da vahimleşiyor, ancak burada çok daha 
ilginç bir resim ortaya çıkıyor. Halka Sanat Proje-
si, akademik kariyer yapmaya çalışan ve düşleri için 
ilk önce kendi evlerini üretim alanı haline getirip 
sonradan Kadıköy’deki bu mekâna geçmiş üç kadı-
nın muazzam cesaret ve idealizm örneği. “Hiçbiri-
miz büyük olanaklara sahip değiliz, ancak bunu ger-
çekleştirmek için neyimiz varsa ortaya döktük, aka-
demik kariyer süreçlerimizle eş zamanlı bir yola ko-
yulduk. Sonuçsa tahminimizden daha tatmin edici 
oldu” diyor Zeynep Çelebi. Lokasyon seçiminde de 
bu yakanın kendine özgü diline, henüz yıpranma-
mış bir aradalık kültürüne tutunduklarını özellikle 
belirtiyor. Kadıköy’de o bildik karşılaşmaların yeri-
ne, kendiliğinden gelişen, her an değişen bir ortam-
da üretilen eserlerin dili de değişiyor. Yurtdışından 
belli bir başvuruyla gelen sanatçı uluslarası sanat fo-
nundan aldığı bir nevi ödenekle buraya gelip 2 haf-
tadan az olmamak şartıyla kalıp üretim sürecini ken-
di yöntemince başlatabiliyor. Buranın kendi kendi-
ni döndürebilmesi, sanatçıya istediği koşulları, mal-
zemeyi sağlayabilmesi için bu ödeneklere gereksinim 

var ancak, kâr elde etme amacını tamamen dışladık-
larını belirtiyorlar. Mekânın biçimlendirilmesi bile 
imece usulüyle yapılmış, Kadıköy’de hali hazırda sü-
ren mahalle - esnaf kültürünün desteği alınmış. Hal-
ka Sanat, bir sanatçı oteli, ya da hostel anlayışından, 
üretimin ve sergilemenin yaşanılan mekânda olması 
yaklaşımıyla ayrılıyor. Gelen sanatçılar bir arada üre-
timlerini besleyebildikleri gibi, diledikleri gibi ken-
di atölyelerinde yaşadıkları o inziva halini de sür-
dürebiliyorlar. Önceliği, kendini var etme sürecin-
de oldukça sancılı bir yol izlemek durumunda kalan 
gençlere veren Halka, keskin hatlarla belirlenmiş sı-
nırları, sert ve yerleşik söylemleri arkasında bırakı-
yor. Yurtdışına buradan sanatçı göndermeye başla-
dıklarında bu konuda önceliği genç sanatçılara ve-
receklerinin altını çiziyorlar. Güzel Sanatlar Fakül-
telerine ulaşarak, öğrencilerden portfolyolarını alıp 
bu süreci kendilerince hızlandırmak gibi bir amaç-
la attıkları adımlar, “bize isteyen herkes ulaşsın” tav-
rının çok ötesinde gerçekçi bir yöntem oluşturuyor. 
O nedenle bu ekibin, sözüne, fikrine güvenebilece-
ği her genç sanatçıya kapısı açık. Dünyanın bir baş-
ka ucunda, bir anlamda mobil üretime destek ve-
ren diğer rezidans ve trans artist programlarıyla dir-
sek teması kurdukları sürece, sanatçıların Halka’nın 
mutfağına yolu düşecek gibi görünüyor. Tipik bir 
galeri mantığına göre kolektif ve mobil üretim açı-
sından, yeni fikirlere ve onların sahiplerine bir tanı-
şıklık, bilinirlik, tanınırlık gibi kriterleri sorgulama-
dan yol açan Halka Sanat Projesi, Türkiye’de yepye-
ni oluşumların varlık gösterdiğinin bir kanıtı. Sanat 
yaparak yaşamda kalmak gibi bir hedefi olanın, üto-
pik ve yorucu serüvenini, çok da imkânsız görülebi-
len ‘başka dünyalar’ tanıma fırsatını da vererek des-
tekleyen ekibin gerçek cesaret ve başarı örneği oldu-
ğu söylenebilir. İzleyiciye ulaşabilme hazzına varmak 
kadar yaratı sürecinin tüm sancılarını, heyecanı ka-
dar çaresizliklerini de kapsayan mutfağı, kendi özel 
ve sıklıkla doğaçlama tarifleriyle üretmeye hazır hale 
getiren Halka Sanat Projesi, özellikle, meselesi olan 
genç sanatçılara Kadıköy’e bir kez daha uğramaları 
gerektiğini hatırlatıyor. 

Halka Sanat’ın Aralık ayı etkinlikleri arasında Slobo-
dan Dan Paich ve Lucy Staggals adlı iki sanatçının ça-
lışmaları yer alıyor. 

aysesaglam81@gmail.com
perikmaz.blogspot.com 
http://www.halkaartproject.net 

“Halka Sanat Projesi, 
İstanbul’un Anadolu yakasında 
kurulmuş bağımsız bir sanat 
organizasyonu. Yerli ve yabanca 
sanatçı, küratör ve teorisyenlere 
araştırma ve üretim olanakları 
oluşturmayı hedefleyen Halka 
Sanat, sanat üretiminin kendisi 
kadar, üretim alanlarının 
da önemli olduğuna vurgu 
yapıyor; sanatçılara, kâr amacı 
gütmeksizin bir üretim ve 
deneyim alanı sunuyor.”
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Bugün, sinema ve edebiyat anlattıklarına, göster-
diklerine dair alışıldık/bilindik algıları altüst et-
mediğinde söz ya da görüntü güdük ve cılız kal-
maktadır. Beden, kimlik, toplum, cinsiyet, toplum-
sal cinsiyet vb. üzerine söz alan, bunlarla kendisi 
hesaplaşmadıysa sineması ya da edebiyatıyla toplu-
mun tıkır tıkır işleyen totaliter çarkına yağ sürecek-
tir. Oysa bedenin, aklın, eylemlerin eril ve baskıcı 
iktidarlarca kontrol edilmeye, denetim altına alın-
maya çalışıldığı Türkiye toplumunda kadın ve er-
keğe dair söylenecek her söz hazırkalıp zihniyetle-
ri tedirgin ve rahatsız etmelidir -artık-. Kadınlık ve 
erkeklik rollerinin, kadın ve erkek olma süreçleri-
nin sorgulanmadığı; aksine “çoğunluk”larca kadın 
ve erkek ol(durul)ma halinin sürüp gittiği bir top-
lumda, söz ve görüntü bu hallerin devamlılığı üze-
rine değil, devamlılığın kırılabileceği üzerine olma-
lıdır. Hele kadın üzerine söz alındığında beklene-
nin, var olanın dışına çıkmak, birey olmak için ve-
rilen her çabanın toplumca çizilen kader kuyusu-
na düşmek zorunda bırakılması, direncin kırılması 
kişinin/kadının kendi potansiyelini gerçekleştirme 
imkân ve ihtimalinin yok edilmesi demektir. Top-
lumun kadın repertuarında yer almayan, yer alma-
sına izin verilmeyen bir parçayı çalmak isteyen bire-
yin engellenmesi, repertuarların hep aynı kalması-
na neden olacaktır. Birey, diğeri için var olmayı red-
dediyorsa; bu ret, eril kodlarla örülü toplumun gö-

Melike Koçak

ARAF: 
TOPLUM ANNELERİNİN 
ve HAYAT MEMURLARININ 
GENÇ KIZLARA 
KARANLIK NASİHATLERİ

“Erkek kendi istediği, dilediği yola 
gidebilecek -ki bu bir araf dahi 
olsa o bunu tercih edebilecek- hep 
“ıssız”, hep “kaybeden”, hep “yalnız”, 
hep “yabancı”, hep “yeraltı insanı”... 
olacaktır. Kadınlarsa trajedilerin 
başkahramanı, cezaya ve cefaya 
mahkumgillerdir!”
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rünen/görünmeyen araçlarıyla engelleniyorsa, baskı 
altına alınıp yok ediliyorsa; reddeden dilsizleştiri-
lip sunulu/verili olana muhtaç bırakılıyorsa, bu, her 
tür ret çabasının, arzusunun hayalden öteye geçme-
sine izin vermemek, bireyi kadere mahkum etmek 
değilse, nedir? 

O halde, üvey anneler hep kötü, prensler hep yakı-
şıklı, cadılar hep çirkindir ve zehirli elmalarla kan-
dırır; prensesler hep saf, güzel, sarışın, uslu, masum, 
uysaldır ve prenslerini beklerler; cüceler cinsiyetsiz-
dir, kırmızı başlıklı kız çok saftır, kurt hep kötüdür...1

Bir meseleyi, durumu, duyguyu, olayı ifade eder-
ken dilimizi, biçimimizi, bakışımızı belirleyen na-
sıl bir insan, hayat, dünya tahayyül ediyoruz, isti-
yoruz sorusuna vereceğimiz yanıtlar olsa gerek. Var 
olandan rahatsız değilsek ya da teslimiyetten ya-
naysak... Daha da fenası, rahatsızsak ama çıkış, çö-
züm olmadığını düşünüyorsak, buna ikna olduy-
sak... Evet, cadılar hep çirkin, üvey anneler kötü-
dür... Evet, kimseyi tedirgin etmemeli, beklenenin/
verili olanın dışına çıkmamalı, reddedişlerin failini 
meçhul kılmalı... Yıkım, kaçış, başka’ya dair her ça-
banın can suyunu “ceza/trajedi/travma” şırıngasıyla 
çekmeli. Bu sayede reddedenin özneliğine, özerkli-
ğine saldırmak, parmak sallayarak onu korkutmak, 
boynunu eğip uysallaşmasını, evcilleşmesini sağla-
mak kolaylaşacaktır. Egemen olan sorgulanmaya-
cak, eleştirilmeyecek, yıkılmayacaktır. Kadın/top-
lumsal cinsiyet meselesinde, erkek egemenliği daha 
da güçlenecek; kadın bedeni, aklı, ruhuyla saldırı-
ya uğramaya devam edecek; kadının sadece bedeni 
değil; aklı, arzuları, tutkuları, hevesleri, hayalleri de 
toplumun eril kodları ve araçlarınca süresiz ipotek 
altına alınacaktır. 

Erkek kendi istediği, dilediği yola gidebilecek -ki bu 
bir araf dahi olsa o bunu tercih edebilecek- hep “ıs-
sız”, hep “kaybeden”, hep “yalnız”, hep “yabancı”, 
hep “yeraltı insanı”... olacaktır. Kadınlarsa trajedile-
rin başkahramanı, cezaya ve cefaya mahkumgiller-
dir! Lezbiyen, gey, biseksüel ya da transsanız, baştan 
yandınız! Ne çeşit çeşit, afilli sıfatınız ne arafta bir 
yeriniz olacaktır. Trajedilerden trajedi beğenip ara-
nızda paylaşınız!  

Bütün bunları söylerken Türkiye toplumunda 
“çoğunluk”un erkekleri “sürüne sürüne erkek olmak”2 
zorunda bıraktığı da unutulmamaktadır elbette. Sü-

rüne sürüne erkek olma hallerine -”Çoğunluk”3 fil-
mi bu anlamda önemli örneklerden biridir- de-
ğil de, sürüne sürüne kadın olma hallerinin traje-
disine tanıklık etmemizi, bunları kabullenmemizi, 
normalleştirmemizi isteyen diziler, kitaplar, haber-
ler ve filmlerden yorgun düşmüşken; Filmekimi’nde 
yıkım’dan ve başka’dan yana söz alan pek çok film-
den sorular, delikler, başka bakışlarla çıkmışken aynı 
dönemde izlediğim Araf ’ın yarattığı kırıklık, boşluk 
üzerinedir buradan sonra sözümüz.  

Yeşim Ustaoğlu’nun filmi “Araf ”ta Zehra ve 
Olgun’un hikâyesi anlatılıyor. Bir otoban üzerin-
de, 24 saatlik vardiya usulüyle çalışan bu iki gencin 
her günü birbirinin aynıdır. Tatil günlerinde televiz-
yon izler, bazen kasabadaki diskoya giderler. Televiz-
yon dışındaki eğlence araçları internettir; ama daha 
çok erkekler -ergen erkekler- için. Televizyonda kö-
şeyi nasıl döneceklerini, parlak gelecekleri, aşkları, 
uzaklara kaçmayı gösteren programlar izlerler. Bura-
daki bu hayatın içinde sıkışmışlardır. Bir sabah ça-
lıştıkları yerin park alanına kamyonuyla Mahur ge-
lir. Bu geliş, rutinin değişeceğine işarettir. Zehra ona 
âşık olur. 

Kurgudaki olaylar ve örgü Türkiye toplumuyla bire-
bir örtüşüyor. Filmi izlerken “şimdi bu olacak, bun-
dan sonra da şöyle diyecek ya da demeyecek, gide-
cek ve gelmeyecek, ve şimdi hamile kaldı” gibi hiç 
de yabancısı olmadığımız dram sahnelerini sıralıyo-
ruz ezberlerimizin dolabından. Evet, film bu top-
lumda yaşanan travmalardan birini yansıtıyor. Evet, 
film gerçekçi mi gerçekçi! Ama sadece bu kadar! 
Neden? Başka ne olmalıydı? Bu her ne ise, yönetme-
nin böyle bir zorunluluğu var mı?

Yeşim Ustaoğlu, Altyazı’daki röportajında şöyle söy-
lüyor: “Aslında ben bir hikâye yazmaktan çok, sa-
dece kızın ve diğerlerinin psikolojik dinamikleriyle, 
iç dinamikleriyle ilgilenmek istedim. (...) Zehra’nın 
başına gelen disassociation tam bir kopma, anı yaşa-
yamama hali; tamamen bir durma. Benim istediğim 
hikâyeyi oraya taşımaktı aslında, bir vaka anlatmak 
değil. Filmde, yaşanmış zamanla film zamanının bu 
kadar örtüşmesinin nedeni, seyirciye bu deneyimi 
kızla birlikte yaşatabilmek. O şuursuzluğu onunla 
birlikte yaşamak.”4 Evet, Ustaoğlu kişilerin iç dina-
mikleriyle ilgilenmiş ve onları göstermeyi dert edin-
miş filmde. Deneyimi de yer yer yaşatıyor izleyiciye 
Zehra’yla birlikte. Benim tartışmak istediğim, yap-
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tıkları, yapmayı tercih ettikleri değil; yapmadıkları. 
Bunun bir tercih olabileceğini elbette göz önünde 
bulunduruyorum. Ancak başka bir yerden bakmak, 
sormak, okumak gerektiğini de düşünüyorum. 

(Filmi izlememişlere not: bundan sonra, filmle ilgi-
li ayrıntılar var!)

Araf, sorgula(t)mayıp egemen bakışı yeniden üreti-
yor. Aynı röportajda, “bu çaresizlikten uzak tutma-
lıyız kızlarımızı. Toplumu eğitirken de bireye önem 
vermeliyiz.” ve “bir insanın önce kendisine saygı 
duyması, kendini anlatması, inisiyatif alabilmesi, 
bu değeri öncelikle kendine verebilmesi” önemlidir 
diyen yönetmen, birey olmak için mücadele etme 
kıpırtısı gösteren, gördüğü, izlediği, bildiği, içine 
doğduğu hayatların dışında başka bir hayatın müm-
kün olup olmadığını merak edenin, bunu keşfetmek 
isteyenin kanadını kırıyor, çabasını bir kasabanın 
toprağına gömüyor ve o kişiyi/kişileri -sadece ka-
dınları da değil ayrıca, ama en çok onları- katmer-
li bir çaresizliğe hapsediyor. “Bu hayat bu insanlara 
başka bir perspektif yaratabilme imkânı tanımıyor.” 
diyor ama sadece bu hayat değil, bu film de baş-
ka bir perspektifin olup olmadığını, bunun müm-
kün olup olmadığını göstermiyor. Onları cezalan-
dırarak, öteleyerek yok sayıyor. Onlar hep sorunlu, 
hep eksik, hep arızalı, hep uyumsuz, karanlık ve tra-
jik sona yazgılı. Yönetmen, böylece toplumda yerle-
şik perspektifin devamlılığını sağlıyor. 

Toplumsal yapının değişmezlerinin devamlılığın-
da en güçlü araçlar olan aileye, kurumlara -özellikle 

okullara-, medyaya sinema da eklenmiş oluyor. Ede-
biyat gibi hatta içinde bulunduğumuz çağda edebi-
yattan daha da güçlü araçlardan biri olan sinema, 
bir görev/misyon/zorunluluk olarak değil; bir diren-
me, bir yıkım, başkaldırı olarak; çözüm değil başka 
bir dil/yaşam/bakışın imkânlılığına dair bir işaret 
olarak bir altüst ediş -ki bugünün konjonktürü içe-
risinde çok da önemli olan- fırsatını ıskalamasa fena 
olmaz mı? Araf ’ta bunlar ıskalanıyor! 

Sinema, var olanı temsil etmeyi tercih edebilir. Bu 
alkışlarla da karşılanabilir. Fakat bir yıkım, bir al-
tüst ediş/oluş söz konusu değilse; bugün olup bi-
ten her şeyi medyanın her çeşit aracından ve sos-
yal medyadan ayrıntılarıyla görebiliyorken sinema-
ya neden ihtiyaç duyalım? Hem biçim hem dil hem 
de anlattıkları açısından bir altüst oluşa/edişe ihti-
yaç duymuyor muyuz sinemada, edebiyatta, günlük 
yaşamda?  

Hele hele toplumsal cinsiyete, kimliklere, bedene, 
cinselliğe, geleneklere dair söz alacaksa sinema, on-
dan bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuzun dı-
şında bir dille, biçimle ve anlamla bizi sorudan so-
ruya, yıkımdan yıkıma taşımasını, atmasını, ters-
yüz/altüst etmesini beklemek insafsız, anlamaz bir 
yaklaşım mı; modernizmin “işlev” hastalığının şid-
detle nüksetmesi mi? Baktığım, durduğum, eleştir-
diğim yerin buralar olmadığını düşünerek/bilerek 
devam ediyorum. 

Sevişmesiz sevişme sahnesi -seks, erkeğin penisi-
nin kadının vajinasına girmesidir ve kadının canı-
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nın yanması-, ikinci sevişme sonrası Zehra’nın ha-
mile kalması, bebeğin ve çözümsüzlüğünün için-
de büyümesi, Zehra’nın çözümsüzlükte boğulma-
sı; Derya gittikten sonra onun yanına gitmenin yol-
larını aramaması, böyle bir ihtimal ve imkânın ol-
duğunun dahi gösterilmemesi (olsun, gösterilsin ve 
kadın onu tercih etmesin.), kasabada kalması; ailesi 
tarafından hastaneye götürülmesi, tuvalette bebeği 
düşürmek için uğraşması, düşürmesi (Bunu anneli-
ğin reddi ve kendi potansiyelini gerçekleştirme ar-
zusu olarak okumayı ne çok isterdim; fakat müm-
kün olmuyor! Çok açık ki çocuğun babasının ya-
nında olmaması, onunla konuşma, kaçma, “evlen-
me” ihtimalinin olmaması ve sonraki sürecin be-
lirsizliği sebebiyle bunu tercih ediyor. Aksi durum-
da bile bir mahkumiyet söz konusu ayrıca!), pen-
cereden atması ve sonrasındaki donma/kaybolma/
unutma hali; âşık olup beklediği, yalnız ve gizem-
li adamın gelmemesi; âşık olmadığı ama ona deli 
gibi âşık ve uğruna hapse düşen Olgun’la evlenme-
si (Annelik, onun seçim haklarını yok etmiş, bu ev-
liliğe mahkum etmiştir! Anneliği ve evliliği reddet-
me hakkı tanınmamıştır ona.). Bunlar peş peşe ek-
lendiğinde her biri Zehra için inşa edilen hapisha-

nenin parmaklıklarıdır. Bu, sadece Zehra için de-
ğil, bütün kadınlar için inşa edilen bir hapishane-
dir. Zehra bunun dışına çıkmak istemiş fakat çıka-
mamış “çoğunluk”tan biridir sadece. Zehra ve Der-
ya, hatta filmdeki diğer kadınlar. Ben fani izleyici-
ye de yönetmene ve senaryoya “pes!” demek kalıyor! 

Seks acı verir, seksin sonu üremektir, evlilik dışı 
seks başa beladır, bilmediğin/tanımadığın adamla 
sevişme, seni seven biri varsa sevmesen de onunla 
evlen, arzular, tutkular kadının başına beladır, bun-
lar erkeklere “helal”, kadınlara “haram”dır! Annen 
gibi, kocanın donlarını ütüleyen ya da kocanın sar-
hoş geldiği akşamlarda banyonun her köşesine yayı-
lan sidiklerini temizleyen kadın olmak istemiyorum 
demek lükstür. Gözünü buralara dikme! Dikersen, 
cezasını çekersin. 

Toplum annelerinin (kadın ya da erkek, fark etmez), 
hayat memurlarının genç kızlara karanlık nasihatle-
ridir bunların her biri. 

Her biri yaralı bu kadınlar için, yaraların tedavisi 
mümkün görünmüyor. Bir yara, açılacak başka ya-
rayla yer değiştiriyor. Yaralar bir karabasan olup çö-
küyor. Zehra, bir arafta ise, toplumun yazgısı onu 
araftan çekip kendi tarafına dahil ediyor. 

Yönetmenin istediği bizim bunları “hissetmemiz”. 
Evet, hissediyoruz. İçimiz sıkışıyor. Bunalıyoruz. 
Ama daha önce de belirttiğim, taciz, tecavüz, öl-
dürme haberlerinin sökün ettiği bir toplumda bun-
ları hep aynı sıkışmayla okuyor, dinliyor, duyuyor, 
yaşıyoruz. Gerçekliğin yarattığı bu ağırlık halini si-
nemada ya da edebiyatta aynen görmek, sinema ya 
da edebiyatı kolaycılık çukuruna düşürüp benzer-
lerin resmi geçit alanına dönüştürüyor. Hele “genel 
ahlâk kuralı” safsatasına bulanmış muhafazakârlık 
dozu yüksek ve kadınların kelle koltukta direndiği, 
direnmeye; bu direnci genişletmeye, yaymaya çalış-
tığı böylesi bir toplumda. 

İlla “gerçeklikse” derdimiz, bu toplumda annean-
nelerimizden, annelerimizden devraldığımız bir ka-
dın mücadelesi de var. Örgütlü ya da örgütsüz, baş-
ka bir kadın/beden/cinsellik mümkündür diyen; 
eril bakışın şekillendirmelerini reddeden kadınlar 
da var. Türkiye toplumunda çözümsüzlük hep böy-
le deyip bunu göstermek; bu karanlığı ve yargıyı 
tekrarlamak, kadının mahkumiyetinin, toplumun 
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kadın üzerindeki arzularının yeniden üretilmesine; 
bunun sorgulanmamasına yol açıyor. “Türkiye’de 
namusa ilişkin genel algıyı oluşturan toplumsal ku-
rallar ve normlar kadın bedenini kadının kendine 
ait bir bedenden öte, erkeğin, ailenin ya da toplu-
mun mülkiyetiymiş gibi kodluyor. Sonuç olarak ka-
dının cinselliğinin kamusal görünürlüğü toplumun 
genel düzenine dair bir tehdit oluşturuyor. Bu du-
rum kadınları, namus, edep ve bekâret üzerinden 
kategorilere ayrılabiliyor. Kadınlar bedenlerini ege-
men olan namus kodları çerçevesinde düzenledikle-
ri ve kontrol ettikleri sürece, kadınların cinsellikleri 
aileyi kurucu bir unsur olarak kabulleniliyor; tüm 
toplumca övgüye layık görülebiliyor. Dolayısıy-
la kadın cinselliğinin mahremiyetini bireye ait de-
ğerlerden dışlayarak doğum ve toplumun devamıy-
la ilişkilendiren erkek egemen bir görüş birliğinden 
söz etmek mümkünken”5 kadın hikâyeleri, insana 
ve hayata dair her şey eril dile ve toplumun çizdiği 
kadere mahkum ve kurban eden bir bakışla değil; 
altüst eden, sorgulatan, eleştiren bir bakışla anlatıl-
dığında bugün, daha izlenesi, daha dirimden yana, 
daha sahicidir. Yoksa Zehra’ların ve Derya’ların ya-
bancısı değiliz hiçbirimiz! 

Notlar
1. Masallara dair okumalar için bkz: Amargi, Mart-
Nisan-Mayıs 2012, Bahar sayısı
2. Pınar Selek, Sürüne Sürüne Erkek Olmak, İletişim 
Yayınları, 1. Basım Kasım 2008 
3. Bu filmde de erkek/Mertkan, toplumun kendi-
sinden beklediklerinin dışına çık(a)maz. Fakat bu 
imkânı vardır, bunu Mertkan kullanmaz. Yönetmen/
senaryo çıkış kapısını aralar, çıkış olabileceğini, çıkıp 
çıkmamanın tercihe bağlı olabileceğini gösterir. Mert-
kan, bu imkânı/fırsatı ya kullanabilecek güçte değil-
dir ya da babasının sahip oldukları ve ona sağladık-
larını bırakmak istememiştir... Bu başka bir yazının 
konusu olabilir. Fakat kısaca, Mertkan, “sürüne sü-
rüne erkek olma”ma imkân ve ihtimalinin kapılarını 
görmüş, ama bu kapıları açmayı tercih etmemiştir. Ki 
hatta Gül’ün cesaretini taşısa belki her ikisi de ne sü-
rüne sürüne kadın ne sürüne sürüne erkek olacaktır!)
4. Altyazı, Aylık Sinema Dergisi, Sayı. 120, Eylül 
2012, Ölü Zamanlar ve Araf, Söyleşi: Fırat Yücel - Fo-
toğraf: Derya Koç - Deşifre eden: Uğur Çalışkan, s. 27
5. Aslı Zengin, İktidarın Mahremiyeti - İstanbul’da 
Hayat Kadınları Seks İşçiliği ve Mahremiyet, Metis, 
Aralık 2011, s. 32
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Demir renkli hasret kuyruklu
Alev alev kollarla sevgiyi arayan...
Tuhaf  yıldızlar dünyaya bakıyorlar 
gözlerini kırpmadan

Yazının alt başlığı, Else Lasker-Schüler’in bir şiirin-
den. Bir yerlerde duyup belleğin derinliklerine yol-
ladıktan sonra, Emine Sevgi Özdamar’ın 70li yıl-
larda Almanya’da tuttuğu defterlerinin basılmasıyla 
(İletişim, Nisan 2012) izini kaybettirdiği kuytular-
dan meydana çıktı.

Yanyana gelmiş birkaç yuvarlak harften oluşan to-
parlak kelimelerin hissettirdiği gözetlenme duygusu-
nun eylem halini düşünmek yeterince ürkütücüydü.

Anime halleriyle tahayyül ettiğim gözlerini kırp-
madan bakan tuhaf yıldızlar bile rahatsız ediciy-
ken, gerçekten gözetleniyor olmak karşısında edil-
gen kalmak nasıl bir çaresizliktir, neler yaşatır, ne-
lere etki eder sorularını, Pelin Esmer’in “Gözetleme 
Kulesi”ni izlerken düşündüm. İnsanın gözetlenme 
karşısındaki aczini yeniden yaşadım.

Bircan Polat

GÖZETLEME 
KULESİ
*Tuhaf Yıldızlar 
Dünyaya Bakıyorlar 
Gözlerini Kırpmadan

“Pelin Esmer, Seher karakterini 
Nihat’tan daha güçlü tasarladı 
mı bilemiyoruz, ancak Seher’in 
kendini bir köşeye kıstırmak yerine 
yolda olmayı seçmesi, onu benim 
nazarımda daha güçlü kılıyor.”
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Pelin Esmer’i daha önce “Koleksiyoncu” ve “Oyun” 
adlı belgesel filmleriyle tanımıştım. Yeni filmi “Gö-
zetleme Kulesi” festivallerden ödüller almaya başla-
yınca, inat edip sinopsisine bile bakmadım merakımı 
öldürmemek için. Filmi vizyonda görene kadar da, 
sağdan soldan duyduklarımla Nihat ve Seher’in tesa-
düfen kesişen yollarıyla ilgili tamamen kurmaca bir 
hikaye izleyeceğimi sanıyordum -ki Pelin Esmer de 
Altyazı’ya (Kasım sayısı) verdiği röportajında ilk kez 
tam anlamıyla bir kurmaca film çektiğini söylemiş.

Yönetmenin, tamamen “kurmaca” hikayesini, ka-
dına yönelik şiddetin, sinemacıların film yaparken 
konu bulmakta zorlanmayacakları kadar çeşitli ve 
yoğun yaşandığı coğrafyamızda belgeselden uzak 
değerlendirmek mümkün değil. Siz de yazıyı okur-
ken ya da filmi izlerken Seher’in yaşadıklarının ne 
kadarının kurgu ne kadarının belgesel olduğunu 
düşünmekten kendinizi alamayacaksınız. Tabii bu 
arada Nihat’ın da.

Gözetleme Kulesi, Seher ve Nihat’ın etrafında, ta-
nık olma-gözetleme, utanç ve vicdan duygularıyla 
gezindiriyor bizi.

Filmin erkek karakteri Nihat’ın, başka bir hayatı 
geride bırakarak bir orman gözetleme kulesine yer-
leştiğini, sığındığını hatta daha sonraları duyduğu 
suçluluk duygusundan kaçtığını görüyoruz. Sığın-
dığı, saklandığı gözetleme kulesinde her şey nor-
malmiş gibi davranarak normalleşmeye, içindeki 
suçluluk duygusunu uzaklaştırmaya çalışıyor Nihat.

Filmin kadın karakteri Seher ise, Nihat’ın mün-
zevi hayatının aksine gizini korumak, giziyle yaşa-
mak için yolda olmayı seçiyor. Pelin Esmer, Seher 
karakterini Nihat’tan daha güçlü tasarladı mı bile-
miyoruz, ancak Seher’in kendini bir köşeye kıstır-
mak yerine yolda olmayı seçmesi, onu benim naza-
rımda daha güçlü kılıyor. Erkeklerin hakimiyet ala-
nına dönüşmüş uzun yollarda, çokçasını gördüğü-
müz “Kamyoncu Lokantası”nda bir odada yaşamayı 
göze alması ise onu daha güçlü yapan bir diğer ne-
den benim için.

Öte yandan, Nihat’ın Seher’e nazaran hayattan, ka-
labalıktan, gözönünde olmaktan kaçınmasının te-
mel nedeninin suçluluk duygusu olduğunu düşüne-
biliriz. Nihat’ın geride bıraktığı hayatının muhase-
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besini yapıp, yaşanılan trajedide payı olduğunu ve 
diyetini kendisini yalnızlaştırarak ödemek için inzi-
vaya çekildiğini, Seher’in ise yaşadıklarının muha-
kemesini yaptığında kendini temize çıkardığını ve 
bu yüzden hayatın içinde kalmayı seçtiğini çıkar-
mak mümkün.

Nihat ve Seher’in yollarının kesiştiği nokta olan yol 
lokantası, her ikisinin de kendi geçmişlerini gör-
mezden gelerek birbirlerini gözetlemeye başladıkla-
rı nokta oluyor.

Nihat’ın gözetlediği hayata karşı vardığı peşin yar-
gı ile kendi vicdanını temize çekmeye çalıştığı-
nı hissediyoruz. Seher’in “vazgeçtiği” ile kendisi-
nin “kaybettiği”ne dair duyduğu suçluluk duygu-
sunu temizlemeye çalışıyor. Öte yandan, Seher’in 
“yaşadığı”na ettiği şahitlik merakını kabartıp, gö-
zetleme ateşini körüklüyor. İşte bu noktada, Seher’e 
çevirdiği gözleri ile elde ettiği “üstün bilgi” saye-
sinde Seher’in hayatına müdahil olma hakkını bu-
luyor. Seher’e yardım ettiğini sanırken, onun ken-
di trajedisine daha fazla gömülmesine neden oluyor. 
Seher’in görmeye tahammül dahi edemediği gerçe-
ğine sahip çıkması baskısını yapıyor Nihat.

Nihat’ın Seher üzerinde kurduğu hakimiyetin-
üstünlüğün sona ermesi ise, Seher’in yine bir tesa-
düf sonucu Nihat’ın geçmişine dair aktardıklarını 
duyması sonucu oluyor. Görevi gereği sürekli telsiz 
konuşmaları yapan Nihat’ın gerçeğini bu yolla duy-
ması, zorlama bir tesadüf sonucu olmadığı için etki-
si de üzerimizde daha gerçekçi.

Yüzleşme başlıyor...
Nihat’ın kendisini gözetlemesi sonucu öğrendi-
ği gerçekler, Seher’in müsebbibi olmadığı bir tra-
jediden dahi suçluluk duymasına neden olurken, 
Nihat’ın gerçeğini öğrenmesiyle tarafların eşitlendi-
ğini anlamak mümkün. Seher, bu eşitlenmenin ya-
rattığı ferahlıkla Nihat’la yüzleşme fırsatını buluyor. 

Bu yüzleşme ile Seher’in kendi iç hesaplaşmasında 
kendisini temize çektiğini, Nihat’ın ise içindeki suç-
luluk duygusuna ve sorgulamalarına geri döndüğü-
nü söyleyebiliriz. Zaten Pelin Esmer de topu burada 
taca atıp, izleyiciye ucu açık sorular bırakmış.

Son olarak...

Yazının başında da belirttiğim gibi, filmin kurgu-
sunun belgeselden ne denli ya da nerede ayrıldığı-
nı konuşmak güç, filmi spoiler vermeden analiz et-
mek ise hiç kolay değil. Ben de bu nedenle yalnız-
ca iki ana karakterin etrafında dolanarak gözetleme 
-  gözetlenme hallerinin nelere etki ettiğinden, suç 
işlemeden dahi suçluluk duymaya neden olabilecek 
hallerden -  baskıdan bahsetmeye çalıştım.

Pelin Esmer’in “kurmaca” filminin, kadın meselesi-
nin ne kadar yakınında ve gerçeğinde olduğunu iz-
leyince göreceksiniz.
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Hazırlayan
Ülkü Özakın

2012’DE 265 TRANS BİREY ÖLDÜRÜLDÜ

2012’de tüm dünyada en az 265, Türkiye’de en az beş 
trans birey öldürüldü. Trans bireylere karşı nefret ci-
nayetlerinin en çok işlendiği ülke ise Brezilya oldu. 
2012’de tüm dünyada 265 trans bireyin öldürüldüğü 
kayıtlara geçti.

Trans Cinayetleri İzleme projesi dünya çapında trans 
bireylerin cinayetlerini izliyor, veri topluyor ve ilgi-
li raporları inceliyor. 56 ülkede faaliyet gösteren pro-
je, Ocak 2008 ila Kasım 2012 arasında dünya çapın-
dan 56 ülkede 1083 trans bireyin öldürüldüğünü or-
taya koyuyor.

2009’da 162; 2010’da 179; 2011’de 221 trans bire-
yin öldürüldüğü kayıtlara geçerken, Trans Bireyle-
ri Anma Günü uluslararası komitesi trans bireylerin 
maruz kaldığı şiddet ve cinayetlerin ürkütücü bir şe-
kilde artış gösterdiğinin altını çiziyor.

2012’de trans cinayetlerinin en çok yaşandığı ülkeler 
ise Brezilya (126), Meksika (48), ve ABD (15) olarak 
sıralanırken, onları Venezuela (9), Honduras (8), Ko-
lombiya (6), Uruguay (6) ve Guatemala (5) takip edi-
yor. Asya’da trans cinayetlerinin en çok raporlandığı 
ülkelerin Hindistan (6), Pakistan (5) ve Filipinler (4), 
Avrupa’da ise Türkiye (5) olduğu belirtiliyor.
(Kaynak: bianet)

İNTERNET’TE FEMİNİST HAREKET 
KURANLAR İÇİN SÖZLÜK YAYINLANDI

İngilizce dilindeki sözlüğe ulaşmak için: 
http://www.justassociates.org/publications_files/
Dictionary_2012.pdf

ABİDELER DE PUSSY RİOT’UN YANINDA: 
BAVYERA ADINDAKİ HEYKEL ASLINDA 
BİR FEMİNİST ÇIKTI (!).

Pussy Riot’u örnek alan ve onlarla dayanışan Al-
man radikal feministler, Bavyera’nın sembolü olan 
bir abideyi ele geçirip onun milli sembol ve kilise-
vi bir işlev olarak kadın bedenini istismar ediyor 
oluşunu protesto ettiler. Grup, basın açıklamaların-
da, abidenin gelip geçenlere cinsiyetçi Oktoberfest’i 
değil, feminist bir kadını akla getirmesi gerektiği-
ni yazdı. “Hayal edin ki “Bavyera” (heykeldeki ka-
dının adı) feministmiş ve Pussy Riot’la dayanışma 
gösteriyor”. 

Abide’nin kaidesine de pembe sprey boyayla “Tan-
rıça aşkına, feminist olun” yazıldı. 
(Kaynak: tz-online.de) 
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SOMALİ’DE İLK KADIN DIŞİŞLERİ BAKANI

Somali’nin yeni başbakanı Abdi Farah Shirdon, ülke-
nin ilk kadın dışişleri bakanını atadı.

Fauzia Yusuf Haji Adan, küçülen kabineye dâhil edi-
len 10 yeni siyasetçiden biri. Adan, kabineye girme-
sini hem ülkesi hem de Somalili kadınlar için “tarihi” 
olarak niteledi. Muhabirler ise, bazı kabilelerin doğru 
oranda temsil edilmediklerini hissetmesinden dola-
yı Shirdon’un seçimlerinin meclisten geçmesinin zor 
olabileceğini söylüyor. (Kaynak: BBC Türkçe)

UGANDA’DA LGBT’LERE KARŞI 
KORKUNÇ YASA YİNE MECLİSTE

Uganda’da eşcinsellerin ölümle cezalandırılması veya 
ömür boyu hapse mahkum edilmesini öngören bir 
yasa tasarısı parlamentoda oylamaya sunuluyor. Ta-
sarı mecliste komisyondan geçti. Politikacılar, çöz-
meleri gereken gerçek problemleri (yolsuzluk ve ifa-
de özgürlüğünün olmayışı gibi) insanların gündemin 
uzaklaştırmak için mayıs ayında uluslararası kamuo-
yunun baskısıyla geri çekilen bu yasayı yeniden öne 
sürdüler. Yasa tasarısına karşı imza kampanyasına 
destek için: www.allout.org/uganda

İRLANDA’DA KÜRTAJ BAŞVURUSU 
REDDEDİLEN KADIN ÖLDÜ

İrlanda Cumhuriyeti’nde kürtaj için yaptığı başvu-
rular reddedilen 17 haftalık hamile bir kadının ölü-
mü ardından, ilgili hastanede iki ayrı soruşturma 
başlatıldı.

Ailesi, ölen Savita Halappanavar’ın sırtındaki şiddet-
li ağrılar ve düşük yapma olasılığı nedeniyle, defa-
larca kürtaj yaptırmak için başvurduğunu söylüyor. 

Aile, bu başvuruların, ceninde hala kalp atışı olduğu 
gerekçesiyle reddedildiğini kaydediyor.

Savita Halappanavar 28 Ekim tarihinde öldü. İki gün 
sonra yapılan otopside, ölüm sebebi septisemi, yani 
kan zehirlenmesi olarak belirlendi. 31 yaşındaki Ha-
lappanavar diş hekimiydi. Katolik kilisesinin güçlü 
olduğu İrlanda Cumhuriyeti’nde, yasal olarak kür-
taja, sadece annenin hayatı tehlikede ise başvurula-
biliyor. Bu nedenle İrlanda Cumhuriyeti’nden, tah-
minlere göre binlerce kadının, kürtaj olabilmek için 
İngiltere’ye geçtiği biliniyor.

2005 yılında kürtaj yaptırmak için İngiltere’ye ge-
çen üç İrlandalı kadın, İrlanda yasalarındaki sınır-
lamalar ve belirsizliklerin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin bir çok maddesini ihlal ettiği gerek-
çesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvur-
du. Mahkeme 2010 yılında verdiği kararda, kadınla-
rın “kürtaj hakkı” bulunmadığına ama İrlanda hükü-
metinin, kadınların mevcut yasalar nezdinde kürtaj 
yaptırmasının yasal olup olmadığı konusunda, işler-
liği olan ve erişilebilir bir mekanizma geliştirmediği 
için, sözleşmeyi çiğnediğine karar kıldı. 
(Kaynak: BBC Türkçe)
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FEMİNİSTLERE YENİ ALANLAR YARATMAK: 
GÜNEYE GİTMEK TOPLANTISI

İlk feminist LezBiTransInter Toplantı, “Güney’e Git-
mek” 2-3-4 Kasım’da Paraguay’da yapıldı. Her gün 250 
civarında kadının izlediği toplantı, feminizmlerin çe-
şitliliğini temsil eden tüm sesleri, bedenleri ve pratik-
leri yaratıcı ve devrimci bir tarzda biraraya getirmek 
düşüncesi taşıyordu. İhtiyaç, 2010’da Guatemala’da 
lezbiyen bir feminist olmak üzerime gerçekleşen ve 
harekete giriş noktası olarak anatomilere dayanan çö-
zülmemiş bir tartışmaya dayanıyordu. 

AWID’in görüştüğü Rosa Posa’ya gore, “Feminizm, 
tüm toplum için kültürel değişim ve toplumsal ada-
leti savunur. Tek bir siyasi öznesi olmayan bir düşün-
ce ekolü, yani sadece biyolojik, beyaz kadınlara ait çe-
kirdek, düz bir feminizm var ve diğerleri preferik ve 
eklenti feminizmler değil. Tüm bedenler feminiz-
min siyasi özneleri.” Toplantıya Kolombiya’dan “Sı-
nırdaki kadınlar ”, Buenos Aires’tan “Çitleri Yıkmak”, 
Arjantin’den “Anormallerin Festivali”, Uruguay’dan 
“Günah Keçileri” gibi oluşumlar ve Şili, Kosta Rika 
and Nikaragua, Uruguay, Brezilya, Bolivya, Peru, Ek-
vador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Meksika, 
Dominik Cumhuriyeti ve Küba’dan bireysel katılımlar 
yer aldı. Paraguay’da gerçekleşen darbe önceden kamu 
kurumlarından sağlanan desteğin kaybolmasına yol 
açsa da toplantıyı organize edenler darbe karşıtı bir 
çerçeveye dahil olacaklarını açıkladı. (Kaynak:AWID)

SUUDİ ARABİSTAN’DA DA “YOLDA TAKİP”

Suudi Arabistan’da yanlarında ailelerinden yakın bir 
erkek olmadan seyahat etmeleri yasak olan kadınlar 
için elektronik takip sistemi üretildi. Tanıtılan yeni 
sistemle kadınların eşleriyle birlikte seyahat etseler 
bile ülkeyi terk etmeleri halinde eşlerine bir mesaj gi-
decek. Suudi kadınları sınır ötesi izleyecek bu sisteme 
aktivistlerden ve Twitter üzerinden kınama geldi. Ül-
kede kadınların araba kullanmaları ve eşlerinin rızası 
olmadan seyahat etmeleri yasak. 

Türkiye’de de Turkcell’in “Yolda Takip” hizmetinin 
benzer amaçlara hizmet edebileceğini düşünen çok 
sayıda feminist kadın Türkcell’e şikayet başvurusun-
da bulundu. (Kaynak: Radikal/ Dış Haberler)

BİZ DAHA ÖLMEDİK!

İspanya’da tuhaf şeyler oluyor. 60-89 yaş aralığındaki 
bir grup dede ve nine meydanları, bankaları işgal edi-
yor. Che kolyeleri, sol yumrukları havada, ne yapaca-
ğını şaşırmış polisin önünde dimdik dikiliyorlar.

Onlar Franco döneminin hızlı solcuları, daha güzel 
bir dünya arayan delifişek çocuklarıydı. 36 yıllık dik-
tatör rejimin eziyetini herkesten fazla çekmiş, hayat-
larının bir kısmını kaçarak, bir kısmını sürgünde, bir 
kısmını hapiste geçirmiş ama vazgeçmemiş bir kuşa-
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ğın inançlı, inatçı çocukları… Ölmeyecekmiş gibi ya-
şayan bütün küstah diktatörler gibi Franco da öldü 
ve hayalini kurdukları hayatın ihtimali, yani onlar ka-
zandı. Sonra sendikalarda, komünist partilerde, sivil 
toplum örgütlerinde görevler aldılar, belki de en çok 
onların sayesinde, İspanya daha güzel bir yer oldu. 
Onlar yaşlanıp hayatlarının kalanını torunlarıyla 
mutlu mesut geçirmek için evlerine çekilirken, ülke 
de yeni sorunlarla boğuşmaya başladı. 

“Torunlar sokaktayken evde oturmak olmaz”
Franco’nun ölümü üzerinden üç on yıl geçtikten son-
ra, çatırdayan kapitalizmin Avrupa’daki gürültüsü Yu-
nanistan ve Portekiz’den sonra en çok İspanya’dan yük-
seldi. İspanya halkları uzun süre sonra ilk kez işsizliğe 
ve hükümetin kemer sıkma politikalarına tepki olarak 
mevcut ekonomik ve siyasi sisteme karşı sokağa dö-
küldü. Bir buçuk sene evvel 15M işgalleriyle başlayan 
bu eylemlerin devamı da geldi. İşte o zaman nicedir 
evlerine çekilmiş olan o eski kurtlar, yani kanlı Franco 
döneminde bile kafa koltukta gezmekten çekinmemiş 
olanlar, tekrar bir araya geldiler. Çocukları ve torunla-
rı sokakta isyandayken evde oturamazlardı, gözlerini 
yeniden sokağa diktiler. Kendilerine ‘Iaio Flauto’ adını 
verdiler ve yeniden bir araya gelip evvela Barselona’da 
örgütlendiler. Şu anda Barselona’da 380, Katalunya’da 
700, İspanya’nın tamamında yaklaşık 1000 kişiler. Yaş-
ları 60 ile 89 arasında değişen bu delikanlılar ve hanı-
mefendiler, evvela düzenli toplantılar yaptılar, eylem 
biçimlerini tartıştılar. Ciddiyetle ele alınan bir hazırlık 
sürecinden sonra da tıpkı eski günlerdeki gibi sokağa 
çıktılar! Ve macera başlamış oldu… 

‘Iaio Flauta’ ne demek? 
İspanyolcada ‘Iaio’ dede, ‘Iaia’ da nine demek. ‘Flauta’a 
gelince… Hikâye medyanın 15M işgal eylemlerine ka-
tılan gençlere yönelik giriştiği itibarsızlaştırma kam-
panyası kapsamında, onlara ‘Perro Flauta’ adını tak-
masıyla başladı. ‘Perro’ İspanyolca köpek demek, ‘Fla-
uta’ da flüt. Kendilerince ‘kılıksız’ buldukları gençle-
ri, yanında köpeği cebinde flütüyle dolaşan, bir tür fa-
reli köyün kavalcısı ilan etmişlerdi. Bu isim kayıtla-
ra geçti ve sağcı kesimlerce iştahla kullanılmaya baş-
landı. Bizim ihtiyarlar ortaya çıktıklarında, “Vay siz 
misiniz bizim torunlarla dalga geçen, alın size fareli 
köyün kavalcısı” deyip, ‘Iaio Flauta’ yani flütlü dede-
nine adını aldı. Hem o isme yüklenen negatif anlam-
ların içini boşalttılar hem de iktidarın medyasını ken-
di silahıyla vurmuş oldular. (Kaynak: Radikal)

OBAMA’NIN “FEMİNİZMİ”

Şermin Oran 

6 Kasım’daki ABD seçimlerini Demokrat aday Barack 
Obama tekrar kazandı. İlk siyah başkan olmak gibi 
bir tarihsel tacı taşıyor, Obama. Peki onun “diğer” 
ötekileri, kadınları -temsil demeyelim- işitme kabili-
yeti nedir? 

ABD’li feminist gazeteci Irin Carmon’un (feminiz-
min önemli genç seslerinden biri aynı zamanda), 
bu seçimi feministler adına ciddi bir başarı olarak 
değerlendiren bir yorumu var. Öncelikle, ABD’nin 
KADER’i olan “Emily’nin Listesi”nin tarihsel bir ba-
şarı gösterdiğine dikkat çekiyor. Kadın adaylara mad-
di yardım toplayan bu organizasyonunun destekledi-
ği kadın adayların çoğu seçilmeyi başarmış. Carmon, 
Obama’nın bu ikinci galibiyetinde, onun basbayağı 
“feministçe” konuşmasının da payı olduğu kanısında. 
Üç noktayı vurguluyor: Kadının doğurmayla ilgili söz 
sahibi olması, “eşit işe eşit ücret” ilkesi ve “tecavüz te-
cavüzdür” şiarı. Obama’nın bu üç noktada açık seçik 
tavır almış ve bu tavırla kazanmış olmasını önemsiyor 
Carmon. Kürtaj yardımı sağlayan kuruluşların kamu 
bütçesinden sağlanan desteği tekrar başlatması da 
hem pratik hem sembolik açıdan önemli (ta Reagan 
döneminde, yani 1980’lerde kesilmişti bu destek!).  
İlk iktidarı döneminde feminist açıdan Obama’ya bu-
lunan kusur, kısa sürede fark edilmesi halinde gebe-
liği “iptal etmek” üzere geliştirilen hapların serbestçe 
alınıp satılmasına onay vermemiş olması. 

Neticede, Amerikan feministleri özellikleri “üreme 
hakları” diye tanımladıkları alanda epey mesafe ka-
tetmiş durumdalar, moralliler ve dahasına hazırla-
nıyorlar.



114  dünya alem

BU DEVİRDE ANAERKİLLİK Mİ?

Şermin Oran

Çin’in Güneybatısında, Lugu Köyü kıyısında yaşa-
yan küçük bir topluluk var: Mosuolar. Yaklaşık 40 
bin kişilik bu kapalı (olabildiğince kapalı) tarım top-
luluğunda ailenin reisi kadın. Geçim, onun sorum-
luluğunda. Miras ve soyad kızlara kalıyor. Kadınla-
rın geçici ilişkiler yaşamaları sorun teşkil etmiyor, 
babanın kim olduğu önemli değil. 13 yaşındaki kız-
lara alayüvalayla kadın kıyafeti giydirilen erişkinliğe 
geçiş töreni, topluluğun en önemli seremonisi. 

İnandıkları tanrı da kadın: Lugu gölünün, dağ tan-
rıçasının gözyaşlarından oluştuğuna inanıyorlar. Er-
kekler çocuklara bakıyor. Cinsiyet rolleri tuhaf bi-
çimde tersine dönmüş; erkekler ürkek, yere bakan 
yürek yakan havalardaymış, bazıları makyaj yapı-
yormuş. Kadınlar içiyor, yüksek sesle konuşuyor, 
birbirleriyle ellerini omuzlarına kocaman vurarak 
selamlaşıyormuş. Ama “yine de” giyinmeye ve güzel 
görünmeye önem verdikleri söyleniyor.

Bu sene gösterime giren bir belgesel sayesinde biraz 
daha geniş bilinir hale gelen Mosuo “uygarlığı” hak-
kında etnologlar “anaerkil” mi demek lazım yoksa 
sadece “anasoylu” mu diye tartışıyorlar.

Asıl merak konusu, bu “kültürün” nasıl olup da bu 
vakte erişebildiği, nasıl hala ayakta durabildiği… 
Çin Kültür Devrimi döneminde rejim Mosuolarla 
biraz uğraşmış. Kadınların serbest cinselliğini en-
gellemek için evlenme zorunluluğu getirilmiş ama 
işler gevşeyince çoğu boşanmışlar.

Son yıllarda gelişen ticarileşmeyle beraber, turizm-
le, ekonomik göçle, açılıyorlar. Henüz belirgin bir de-
ğişim emaresi yokmuş. Ama şu globalleşen dünyada, 
Çin de yerinde duramazken, hele bir on yıl falan bek-
lemeli. Bakalım on yıl sonra hala bu halde kalırlar mı?
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ANTONY’NİN EZOTERİK FEMİNİZMİ

Şermin Oran

Britanyalı şarkıcı Antony Hegarty (şimdi 41 yaşın-
da), Lou Reed tarafından keşfedilmiş, Björk, Bri-
an Ferry, Marianne Faithfull gibi büyüklerle düet-
ler yapmıştı. Antony & The Johnsons adlı grubuyla 
da epey şöhret yaptı. Son yıllarda ekolojist ve trans-
gender oldu kendisi. Transgender konumunun, “do-
ğuştan cadı olmaya” imkan sağladığını söylüyor! Sa-
mimi bir dindarlıkla Tanrıya şükrediyor bunun için.

Son konserlerinde, “geleceğin feminizmi” üzerine 
konuşuyor. Biraz ezoterik bir feminizm bu: Burç-
lardan, kadınların kanamasından, med ve cezirden 
söz ediyor. “Kadın bedeninden gelen kan, dünyanın 
suyudur” diyor. Tanrının da peygamberlerin de ka-
dın olduğunu düşünüyor. Kadınlığı öncelikle “doğa-
ya yakınlık” olarak düşünüyor. Feministler on yıl-
larca bu klişeyle mücadele etmemişler miydi? Şöh-
retlerin, popçuların bir davayı benimsemesinin yan 
etkileri işte… 



İtalya’ya çok sık seyahat eden ve yabancı hayranlı-
ğını eleştirdiğim bir arkadaşım, “İtalya’da hiçbir şey 
yapamazsan dahi bir kafeye git otur gelen geçene 
bak” dediği zaman tam olarak ne demek istediğini 
anlamamıştım. Yine de bu sözler bir şekilde kafamın 
bir yerine çakıldı kaldı. Bir gün geldi, denk düştü 
ve ben İtalya’ya gittim. Aradan çok geçmeden tek-
rar gittim ve tekrar gittim. Ve sanırım gidip geldikçe 
neden bahsettiğini biraz çözebildim. Atmosferden 
bahsediyordu. Arkadaşımın bir kafede oturup ge-
len geçene bakarak içi açılmıştı. İyi de bu methiyeler 
büyük şehir için mi geçerliydi yoksa daha küçük öl-
çekli yerlerde de aynı atmosfer söz konusu muydu? 

İtalya’ya giden hemen her tanıdık yemeklerin ne ka-
dar harika olduğunu söylüyor ama bana elle tutu-
lur bir malzeme vermiyorlardı. Bundan son derece 
rahatsızdım. Çünkü nereye gidersem gideyim koşa 
koşa marketleri ve sokak pazarlarını geziyordum. 
Karşımdakiler İtalya’nın yemeklerini övdükçe soru-
lar soruyor ama elle tutulur cevaplar alamıyordum. 
Sanıyorum hayal kırıklığım anlaşılabilir. Yurt dışı se-
yahat deyince benim aklıma önce oralarda neyin ye-
nip içtiği geliyor. Ne fena değil mi? Sanki başka hiç-
bir şey düşünemiyorum. Sabah neyle kahvaltı eder-
ler? Ne tip salata malzemesi kullanırlar? Nerelerden 
alışveriş ederler… Okullarını, parklarını, elektrikçi-
lerini, kuru temizlemecinin yaptığı paketi dahi me-
rak ederim. Kısacası oranın vatandaşının günlük ha-
yatını öğrenmek benim için çok önemlidir.

En son gittiğim İtalya seyahatimle beraber bu so-
rularıma olabildiğince –en azından gezdiğim böl-
gelerde- cevap aldığımı sanıyorum. Cevap aradıkla-
rım ya da aramaya sıra gelmeden tesadüfi keşiflerim 
de var. Gittiğim şehirleri sayacak, hepsini paylaşa-
cağım. Yanlış bir bilgi vermemek için şehirlerarasını 
arabayla geçtiğim ve duraklama yapmadığım yerle-
şim yerleriyle ilgili yazmaktan imtina ediyorum. Ge-
nelde edindiğim intiba ve bana değişik gelen nokta-
ları ile kısaca Roma, Napoli, Floransa, Pescara ve ta-
bii ki Venedik’i yazacağım.

Gittiğim şehirleri anlatan onlarca hatta yüzlerce yazı 
olduğundan eminim. O nedenle bilinen noktaları 
geçip benim yeni fark ettiğim, ben olsam bilmek is-
tediğim bölümleri yazdım. 

Roma Fiumicino, Leonardo da Vinci Havalimanı’n-
dan Termini tren garına ulaşım çok kolay. Aktarma 

Zeynep Ünal

OTUR BİR KAFEYE, 
GELENE GEÇENE BAK: 

İTALYA
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yapmadan tek bir trenle şehrin göbeğine iniyorsu-
nuz. Bundan gerisini yürüyerek ya da otobüslerle 
yapabilirsiniz. Termini’den günlük bilet alabilir, bu-
nunla rahatça seyahat edebilirsiniz. Bir şehri mer-
kezden kalkan ve size turistik yerleri gösteren ge-
nelde üstü açık otobüslerde yapmak özellikle hari-
tayla kolayca yön bulamayanlar için çok kullanışlı. 
Bu otobüslerle gezerken şehre “yukarıdan bakıp” be-
ğendiğiniz noktada inip, yürümekten yorulduğunuz 
noktada da bir başka tur otobüsüyle devam ediyor-
sunuz. Bence çok mantıklı. Bunu birinci günden sa-
yarsak geri kalan günlerde nokta atışı yapmanın ya-
nında doğaçlama gitmek kişi adına büyük fayda sağ-
lıyor. Ben nasıl yaptığımı anlatayım. Önce bir A-Z 
Roma alın. Paranıza kıyamıyorsanız edicola denilen 
gazete, kart, içecek vs. satan büfelerdeki şehir harita-
ları da pekala olur. 

Alacağınız otobüs kartıyla herhangi bir otobüse bi-
nin. Son durağa kadar gidin. Bir yandan yolu takip 
edin ve beğendiğiniz sokaklara 10 üzerinden puan 
verin. Bu şekilde en son durağa vardığınızda ya aynı 
veya aynı numaralı başka bir otobüs geri dönecek-
tir, binin. İşte başladığınız noktadasınız. Bunu çeşit-
li günlerde çeşitli yönlere deneyebilirsiniz. Roma’da 
bunu yapabilmek mümkün. Çünkü yollar çok geniş 
ve ferah. En azından merkezde öyle. Ben Roma’ya 
her gidişimde orta ayar ama seyahat kolaylığı açısın-
dan merkeze en yakın otellerde kaldım. O yakın çev-
rede hiçbirinin diğerine açık ara üstünlüğün olma-
dığını söyleyebilirim. Ayrıca merkezdeki sokak isim-
leri tabelalarda değil, binalara kazınmış. İnsan gözü-
nü alamıyor. Roma’da hemen her yerde güzel yemek 
yiyebilirsiniz. Ama benim gibi hem turist olup hem 
de turistik yer sevmeyenlere işte bir adres: Ristoran-
te Fiammetta, Piazza Fiammetta,10. Bir de yakın-
larınızda süpermarket göremezseniz size öyle geli-
yor sanmayın. Uzun zaman önce süpermarketler şe-
hir merkezinden uzağa taşınmış. Roma’nın en etki-
leyici özelliklerinden biri de her sokak başında rast-
layabileceğiniz heykellere son derece saygılı davra-
nılması. Bu kendilerinden veya polisin sıkı tedbirin-
den olabilir ama sonucu değiştirmiyor, kültür far-
kı burada da kendini belli ediyor.  Roma’ya şimdi-
ye dek üç defa gittim. Gösterişli ve ferah bir kent ol-
masına rağmen turistik amaçlı bir daha gideceğimi 
sanmıyorum. 

Napoli: Roma’dan Napoli’ye trenle gittim. Napoli’de 
ne var derseniz, bizim gibi bir ülkeden gelen biri-

ni fazlasıyla şaşırtacak pek bir şey yok. Yani koşa 
koşa gitmeye gerek yok. Ama şu var ki gitmesey-
dim bu kadar çok vuruk, bu kadar eğri büğrü ara-
bayı bir arada göremezdim. Yıllar sonra İtalyan bi-
riyle tanışıp Napoli’de bir tane kazasız araba görme-
diğimi söyleyince “Ah, bu onların yaşam tarzı” de-
yip beni çok güldürmüştü. Eğer araba kiraladıysanız 
ve Akdeniz’i bir de buradan görmek, açığa bakıp hü-
zünlenmek isterseniz gidebilirsiniz. 

Pazar günleri Napoli’de harika bir balıkçı pazarı ku-
ruluyor. Balıkçı demek istedim çünkü satanlar balık 
ve böcekleri tutanların ta kendisi. Hem ucuz hem de 
görmediğim çeşit deniz böceği gördüm. Ne yazık ki 
gezmek için yalnızca bir günüm olduğundan ve ora-
da konaklamadığımdan alamadım.  

Napoli’nin ana caddelerinde gezerken apartman zil-
lerine bakmayı ihmal etmedim. Bizdeki hanlardan 
orada hala bol miktarda var. Mesela bir handa sa-
dece avukat isimleri vardı. İtalyan isimleri bana öte-
den beri çok melodik gelmiştir. Zillerin fotoğrafları-
nı çekip o apartmandakilerle ilgili bir öykü yazayım 
derken yakalandım, garipseyen bakışlar altında fo-
toğraf makinemi çantama atıp kös kös yoluma de-
vam ettim. 
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İtalya’nın hiçbir köşesi size Katolizmi unutturmadı-
ğı gibi bunun güzel bir örneği de Napoli’de. Bazı ev-
lerin pencerelerinde sergilenen Meryem Ana ve Hz. 
İsa heykellerinden hangi evlerin koyu dindar oldu-
ğunu kolaylıkla seçebiliyorsunuz. Hatta bu tapınma 
köşelerinin özenle yapılıp sokağa dönük yerleştiril-
mesini görmek gerekiyor. Bazı sokak aralarında ev-
lerin dış duvarlarına asılmış dini resimler veya tuttu-
rulmuş heykeller de epeyce.  

Bunun dışında Napoli bir bakıma İstanbul’un eski 
haline benziyor. Pazar günü yollarda tek tük insan 
var ama ortalıkta kadınlar ve taksi hariç -öğlene ka-
dar- hareket halinde tek bir araç görünmüyor.

Pescara: Cetvelin bir ucunu Roma’ya diğer ucunu 
aynı seviyede doğuya uzatırsanız Pescara işte orada. 
Pesca İtalyanca’da balık avı demek. Oraya İtalya’nın 
Palm Beach’i dediklerinde inanmamıştım ama son-
suzluğa uzanır gibi görünen müthiş kumsalı görünce 
anladım ki abartmamışlar. Kaldı ki havaların en so-
ğuk olduğu, karlı bir dönemde oradaydım ve kum-
ların üstü tamamen karla kaplıydı. Hemen karların 
içinden birkaç tane midye kabuğu alıp çantama at-
tım. Şimdi arabamda taşıyor, ne zaman o seyahati-
mi hatırlamak istersem torpido gözünü açıp bakı-

Ayaküstü yenilen meşhur 
sokak pizzaları. Yerli halkın da 
müdavimi olduğu bu pizzalar 
hem ekonomik hem çok lezzetli. 
Ara öğün olarak doyurucu bir 
dilim yiyebilirsiniz. İstediğiniz 
büyüklükte dilim kesilip 
tartılıyor.
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yor veya ne zaman o gözü açsam çıtır çıtır deniz ha-
vasını içime çekiyorum. Uçsuz bucaksız sahilde yan 
yana dizili restoranların hemen hepsinin aynı ayar-
da olduğunu söylemek mümkün. Yemeklerinden ve 
servisinden çok memnun kaldığım bir tanesi payla-
şıyorum (sonbahar ve kışın rezervasyona gerek yok); 
Ristorante ALCYONE:  
65123 Pescara - Viale Riviera,24.

Pescara binaları, sahil boyu ve meydanlardaki palmi-
ye ağaçları, kumsalı, balık lokantalarıyla gözünüze 
tipik bir yazlıkçı şehri gibi görünüyor. Aslında değil. 
Sadece denizi ve kumsalı o kadar güzel ki kafanızda 
öyle bir imaj oluşuyor. Birbirinden güzel müstakil 
evlerin yanı sıra geniş bloklara oturmuş çok yüksek 
olmayan apartmanlar da mevcut. Yaz kış oturanların 
sayısı iki yüz binin altında. Ama yazın Bodrum’un 
nüfusunun yüz kat artması gibi burası da aynı hale 
geliyormuş. Yerliler evden çıkmak istemiyorlar, hat-
ta evlerini kiraya verip 3-4 aylığına şehir değiştiri-
yorlarmış. Burada en dikkatimi çeken evlerdeki çöp-
lerin toplanma şekliydi.

İtalya’nın geri dönüşüm konusuna hassasiyeti diğer 
Avrupa ülkelerini fersah fersah geçmiş durumda. Şe-
hir merkezlerinde uygulama bu denli sıkı değil ama 
oralarda da büyük konteynerler var; karma kontey-
ner veya kağıt, plastik, cam, organik olarak ayrılmış 
olanlar. Merkezin birazcık dahi dışındaysanız işi-
niz çok zor. Belediyeler her eve aşağıdaki gibi dört 
ayrı renkte konteynerler dağıtıyor. Yani mutfaktaki 
tüm çöpü bir kovaya atıp sonradan elinizle teker te-
ker ayırmak istemiyorsanız mutfak evyesinin altında 
dört tane konteyner bulundurmak zorundasınız. Yu-
murta mı kırdınız doğruca organik kutusuna, kul-
lanılmış tuvalet kağıtlarını kağıt kutusuna atacaksı-
nız. İyi de kağıt konteyneri bir tane. Tuvalette mi 
duracak mutfakta mı? Tuvalette bir torbada birikti-
rir sonra mutfaktakine boşaltırım diyorsanız poşeti 
konteynere atamazsınız. Ayrıca eskimiş bir diş fırça-
sı gibi bir atık varsa, o zaman sakın tuvaletteki kutu-
ya değil, mutfağa gelip plastik konteynerine atacak-
sınız. “Aman ne var, konteynerlerden ikişer tane alı-
rım, hem mutfağa hem banyoya koyarım” derseniz 
üzgünüm, alamazsınız çünkü her eve birer tane ve-
riliyor. Bir diğer sorun ise çöplerin haftada bir top-
lanıyor olması. Ufak ebatta bir kovanın iki günde 
dolduğunu düşünürsek haftanın yarısı ağzından ta-
şan çöplerle baş etmekle geçiyor. Bunu istemiyorsa-
nız çöpünüzü alıp sokaklardaki uygun konteynerle-

re atmanız gerekli ama o da o kadar az yerde var ki 
yürüyerek buralara ulaşamayabilirsiniz. Bazı uyanık 
yerliler onun da yolunu bulmuşlar. Evdeki kovaları 
dolunca büyük bir çöp torbasına haftanın geri kalan 
tüm çöplerini koyup arabayla şehir merkezine iniyor 
ve buradaki karma çöp konteynerlerine çöp poşeti-
ni atıveriyorlar. Neticede sistemli ve düzenli olmanız 
gerekiyor aksi takdirde büyük miktarda ceza az ileri-
deki köşede sizi bekliyor olabilir.

Pescara karlar altında dahi çok güzel bir şehir. Re-
fahın kokusunu şehre girer girmez alıyorsunuz. Ev-
ler güzel, dükkanlar çeşitli, sokaklar bakımlı. Bura-
da da hemen balık pazarına gittim. Bir hangarı an-
dıran balık hal’indeki balıkçılardan alışveriş etmek 
çok zevkli. İnsan unuttuğu esnaf tipini burada hatır-
lıyor. Güler yüzlü, size isminizle hitap eden, gönlün-
den geçeni hediye olarak torbanıza atıveren, bir ön-
ceki konuşmalarınızı unutmayan, akıllı ve gönlünü 
bu işe vermiş insanlar var. 

İtalya’da garsonluk bir meslek olarak seçiliyor. Alt-
mış yaşında bir adamı Türkiye’de garsonluk yaptı-
ğını görmek içimizi burkar değil mi? O yaştaki bir 
(kıdemli) garsonun size hizmet etmesi, espri yapma-
sı, ilk defa gidiyorsanız muhakkak tatmanız gereken 
yemeklerden bahsetmesi çok güzel. Şarap seçimin-
de -benim gibi- bilginiz yeterli değilse nasıl bir tat 
istediğinizi söyleyin ve arkanıza yaslanın. İşte sahi-
binin başında durduğu, oğlunun garsonluk yaptı-
ğı restoranlardan bir tanesini, enfes ev yapımı ma-
karnası ve deniz ürünleriyle hayatım boyunca şimdi-
ye kadar gittiğim İtalyan lokantaları içinde en hari-
ka iki tanesinden birini paylaşmak istiyorum (diğe-
ri Venedik’te), akşam yemeği için rezervasyon şart; 
Ristorante LA BARCACCIA Tel: 085.4217426
65122 Pescara, Piazza 1 Maggio,33

Şayet iyi bir yön duygunuz varsa, güzel ve güvenli 
bir şehirde kaybolmak gibisi yok. Kaybolma lüksü; 
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sırt çantanızda veya elinizde yükünüz yoksa, bacak-
larınızda bir rahatsızlık peyda olmadıysa, ayakkabı-
larınız rahatsa, buluşmaya gitmiyorsanız ve yanınız-
daki uyum gösteriyorsa, gezip görmenin kocaman 
bir parçası oluveriyor. Bana göre oturup bir bardak 
şarap içmek kadar eğlenceli. Dahası diğerlerinin fark 
etmediği bir takım detayları görebilme şansına sahip 
oluyorsunuz. 

İtalya bölgesel olarak epey farklılık gösteren bir ülke. 
Roma İmparatorluğu döneminde tüm Akdeniz böl-
gesine egemen olmuş, Rönesans döneminde sanata, 
kültüre ve felsefeye damgasını vurmuş, Orta Çağ ve 
Yeni Çağ boyunca kent devletler tarafından yönetil-
miş olan İtalya ancak 1861 yılında birleşerek çağ-
daş anlamda bir devlet haline gelmiş. Ama baktığı-
nız zaman hâlâ kendi bayrakları ve sembolleriyle ya-
şıyorlar. Ülkenin kuzey ve güneyi her ülkede oldu-
ğu gibi burada da fark gösteriyor. Kuzey’in zengin-
liği ve havası tiramisunun içindeki konyağın tat ve 
oranından tutun insanların saç kesiminde dahi ken-
dini belli ediyor.

İtalya’da kahvaltı kültürü yok o nedenle kahvaltı ya-
pacak bir yer beklemeyin. Roma’da Romalılar gibi 
yaşayın. Kahvenin yanında bisküvi veya tatlı bir şey-
ler atıştırıp yolunuza devam edin.

Şarküterilerimizde bol mayonez, turşu, salam ve jam-
bondan oluşan salataya neden İtalyan salatası deni-
yor sanıyorsunuz? Çünkü İtalyanlar salataya inanmı-
yorlar ve salata istediğinizde iki üç yaprak ve birkaç 
cherry domatesten oluşan zayıf bir salata geliyor. Bi-
zim İtalyan salatası dediğimiz şey İtalya’da yok, için-
deki her malzeme İtalya’yı anımsattığı için böylesi bir 
uydurma salata yaratmışız.

İtalyan kahvesi bizim kahvemiz gibi küçücük ama 
zehir gibi. Espresso demenize gerek yok. Kahve de-
diğiniz anda mırra kıvamında bir şey geliyor. Filt-
re kahve istiyorsanız Cafe Americano diyeceksiniz. 
Ama her yer yapmıyor dikkat edin, emin olmadan 
bir cafeye gidip yayılmayın. Buradan da anlaşılacağı 
gibi Amerikan zincir kahve dükkanları İtalya’da yok. 
Kendi espressoları varken Americano’ya kimse rağ-
bet etmiyor.

Tasarım alışverişi yapmak istiyorsanız çok ideal bir 
yerdesiniz. Paraya kıyıp kullandığınız bir objenin ta-
sarımını rahatlıkla alabilirsiniz.

İtalya’da ev şaraplarının içimi çok yumuşak ve gü-
zel. Kalitesi de markalarına göre aynı restoranları 
gibi çok fark etmiyor. O nedenle Türkiye’ye şarap 
getirmek isterseniz sakın cam şişe almayın. Hem kı-
rılma riski var hem ağır. Zaten limitli olan bagajı-
nıza iki cam şişe yerine dört kutu şarap alıp farkıy-
la da peynir alabilirsiniz. Markette aşağıda görülen 
şarapların tanesi  €4’dan fazla değil. Ben aşağıdaki 
markayı buldum ve bilmeden aldım çok da mem-
nun kaldım.

Hediye getirmek istiyorsanız freeshop yerine her za-
man marketleri tercih edin. Peynir, salam, şekerle-
me, likör, sos, kahve, marmelat hatta hazır yapım 
risottoların en taze, ucuz ve iyileri marketler satılı-
yor. Ben de öyle yaptım. Böylece en ekonomik şe-
kilde hediyelerimi de dağıtmış oldum. €100 vererek 
tüm alışverişinizi bir seferde tamamlayabilir, geri ka-
lan günleri mutluluk içinde gezerek geçirebilirsiniz. 

Neticede eğer sizin veya eşinizin işi seyahat etmeyi 
gerektirmiyorsa, orada yaşayan yanında kalabileceği-
niz en az bir akrabanız yoksa, özellikle yurt dışı seya-
hat etmek çok pahalı. Bundan dolayı seyahat bilgi-
lerinin, çıkarılan derslerin, memnun kalınan yerler-
den alınan kartvizitlerin paylaşılması gerektiğini dü-
şünüyorum. Ne yazık ki çevremde bu tür paylaşımı 
yapabilen pek kimse yok. Gidip gören dolu ama ge-
lin görün ki ortada en ufak bir bilgi yok. Bunun not 
alma/yazma alışkanlığımız olmamasından tutun, 
plan yapma ileriyi görme(me) alışkanlığına dek uza-
yan bir dolu sebebi var. İhmalkârlık, bir daha gele-
bileceğini düşünmeme, hatıra almayı hediyelik eşya 
satın almaktan ibaret olduğu zannetme gibi. Kendi 
kuşağımın böylesi boş vermiş bir tutumu olduğunu 
çok iyi görüyorum. 80 ve sonrasında doğanları he-
nüz keşfetmiş değilim ama gözüm üzerlerinde!

Not: Venedik’e haksızlık olmaması için çıkarımları-
mı ayrı bir sayıda paylaşacağım.
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Suriye’de geçtiğimiz Bahar döneminde gelişen halk 
ayaklanmasına dair deneyimlerini aktarmak üzere 
birkaç günlüğüne gelen genç Suriyeli kadınlardan 
biriyle kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Rejimin ga-
zabına uğramaması için adını ve fotoğrafını kullana-
mayacağımız bu kadın aktiviste, gelin ona Arapça’da 
kadınlar anlamında Niswan diyelim, Suriyeli akti-
vistlerin el saura (devrim) dediği ayaklanmanın zor 
sorularını yöneltmedik. Suriye’deki halk hareketleri-
ni ne ölçüde emperyalist güçlerin yönlendirdiği, ha-
reketin siyasal İslamcı ajandası ya da etnik kutuplaş-
maya kayması gibi merakları dışarıda bırakıp, ayak-
lanmanın kadınları ne şekilde dahil ettiğini sorma-
ya çalıştık. 

Sorular Suriye’deki halk hareketlerine ilişkin gelinen 
aşamayı varsaydığı için buna ilişkin bir arka plan 
sunmak kaçınılmaz. Suriye’de 2011’in Mart ayında 
Deraa şehrinde okul çağındaki çocukların duvara re-
jim karşıtı slogan yazdıkları için işkence gördükleri 
haberiyle protesto gösterileri patlak vermişti. Reji-
min protestoları bastırmak için şiddetle karşılık ver-
mesi sonucu başlayan çatışmalarda bugüne kadar 
çoğu sivil 40 bine yakın insan öldü. 

Niswan, başkent Şam’ın merkezinde orta sınıf bir 
muhit olan Mezze’de yaşıyor. Kimsenin işine gide-
mediğini ve yiyecek sıkıntısı yaşanmaya başladığı-
nı vurguluyor. Zira Şam merkezinde 500 metrede 7 

Hatice Pınar Şenoğuz
Çeviri: Şenay Özden

SURİYELİ 
GENÇ 
KADINLARIN 
GÖZÜNDEN 
SURİYE DEVRİMİ

“Rejimin yapmaya çalıştığı şey, 
Kürtleri ve Arapları ikiye bölmek, 
birbirinden uzaklaştırmaktı. Biz de 
Arap öğrenciler olarak özgürlük ve 
demokrasi adına Kürt Hareketiyle 
Arap Hareketini bir araya 
getirmeye çalışıyorduk.”
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kontrol noktasıyla karşılaşabilirsiniz. Asker geçme-
nize “o günkü ruh haline göre” izin verebilir ya da 
vermeyebilir. Her an kapınızı çalıp arama yapabilir. 
İnsanlar kahvede otururken açılan ateş sonucu vuru-
labilir. Niswan hiçbir yerin güvenli olmadığını anla-
tıyor. Öyle ki Mezze’nin ünlü kaktüs tarlaları bile re-
jimin gadrine uğramış. Adanalıların yazın seyyar tez-
gahlarda görmeye alışık olduğu o kaktüs meyveleri 
Mezze’nin gelir kaynağıymış. Halk protestolara ka-
tılmaya başlayınca Esad yönetimi tarlalarda isyancı 
savaşçılar saklanıyor diye önce havan topları ve heli-
kopterlerini, sonra tanklarını göndermiş.1 Sonunda 
da kaktüs ağaçlarını sökmek için iş makineleri! 

Amargi: Suriye’de ayaklanma başlamadan önce ne 
yapıyordun diye başlayayım.
Niswan: Devrimden önce üniversiteyi bitirmiş-
tim, arkeoloji okumuştum. Aynı zamanda 2002’den 
2009’a kadar üniversitede öğrenci hareketinin için-
deydim. 2009 yılında mezun oldum ve çalışıyordum. 

Öğrenci hareketinin gündemleri neydi peki?
Irak’ın işgali ile başladı öğrenci hareketi. Talepleri-
miz bir yandan basit taleplerdi. Mesela üniversitenin 
içine polis girmesin, bizim yaptığımız konferanslar-
da siyasi konuları özgürce konuşabilelim. 2004 yı-
lında devlet bir kanun değişikliği yaptı; o kanun de-
ğişmeden önce devlet üniversite mezunlarına iş ga-
rantisi veriyordu. 2004 yılındaki kanun değişikliğiy-
le devlet o iş garantisini kaldırdı. Bununla birlikte 
Suriye’deki en büyük öğrenci hareketi başladı. De-
ğişikliğe karşı büyük çapta gösteriler oldu. 2004 yı-
lında Kürt İntifadası başlayınca biz de Arap öğrenci-
ler olarak Kürtlere destek vermek üzere örgütlendik. 
Bu defa Kürtlerin üzerinde olan baskıya karşı bir öğ-
renci hareketi gelişti. Birçok arkadaşımız tutuklandı,  
birçoğu üniversiteden atıldı ve Öğrenci Birliği lağve-
dildi. Böylece öğrenci hareketini bastırmış oldular. 

Kürt İntifadasında 2004-2009 arası öğrenci hare-
keti nasıl bir rol aldı?
Bir Suriyeli Arap olarak Kürt İntifadası’ndan2 ziya-
de bizim rolümüzün ne olduğunu daha iyi anlata-
bilirim. Rejimin yapmaya çalıştığı şey, Kürtleri ve 
Arapları ikiye bölmek, birbirinden uzaklaştırmaktı. 
Biz de Arap öğrenciler olarak özgürlük ve demokra-
si adına Kürt Hareketiyle Arap Hareketini bir araya 
getirmeye çalışıyorduk.  Biz Arap öğrenciler olarak, 
rejimin kontrolü altında olan Öğrenci Birliği’yle bir 
anlaşmaya vardık: Kürt öğrencilerin yaptığı protes-

tolarda (okulun dışına çıkmadığı sürece) öğrencile-
rin üzerine ateş açılmayacaktı. Biz Arap öğrenciler, 
başlarına bir şey gelirse engel olabilelim diye o sınır-
da, yani okulun duvarının önünde duruyorduk. 

O zaman şöyle diyebilir miyiz? Suriye’deki hare-
ketin bundan bir sene önce, diğer Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerindeki hareketlerle, mesela 
Tunus’ta genç işsiz Buazizi’nin kendini yakma-
sıyla, Tahrir Meydanı’ndaki eylemlerle, Suriye’de 
13-14 yaşındaki çocukların duvara rejim karşı-
tı slogan yazmalarından ötürü işkence görmesi 
gibi olaylarla başladığını düşünüyorduk. Ama siz 
daha önceden de rejim karşıtı hareketin içerisin-
deydiniz, öyle mi? 
Bizim rejim karşıtı hareketimiz [öğrenci hareketin-
den bahsediyor] Beşar Esad’ın başa geçmesiyle, baş-
kanlık yeminini etmesiyle başladı. İlk başta “Suriye 
demokratikleşecek” gibi birtakım sözler verdi, biz de 
başta onun verdiği sözleri kendi çıkarımıza kullan-
mak istedik. Ama sonra o babasının siyasetine geri 
döndü, babasından hiçbir farkı yoktu. Böylece de 
öğrenci hareketi başladı.

Peki bu 2011 Mart’ından itibaren Suriye’de özel-
likle o çocukların alınıp işkence görmesiyle olu-
şan tepkilerle başlayan bir halk ayaklanması ge-
liştiğini biliyoruz. Öğrenci hareketi bu süreçle 
nasıl bir ilişki kurdu? Siz nasıl ilişkilendiniz? 
2002’deki Öğrenci Hareketi 80’lerdeki muhalif ha-
reketler gibi tamamen baskı altına alındı ve geniş-
lemesine çok fırsat bırakılmadan Öğrenci Hareke-
ti boğuldu. Öldürüldü. Çok sert tepkiler gösteril-
di, öğrenciler okuldan atıldı vs. Dolayısıyla sade-
ce atılanlar için değil, atılmayanlar için de korkuy-
la sindirme yöntemine başvuruldu. Tabii bu arada 
pek çok insan da tutuklanmış oldu. Bazıları üç sene, 
bazıları beş sene hüküm giydi. O yüzden devrim-
le beraber ortaya çıkan Öğrenci Hareketi, 2002’de 
başlayan Öğrenci Hareketinden çok farklı. Çünkü 
2002’deki Öğrenci Hareketi tamamıyla boğazlandı. 
Tabii tüm Suriye’de olduğu gibi Öğrenci Hareketi 
de geçmişteki o muhalif hareketle bağlantı kurmaya 
çalıştı. Mesela Muhammed Arab diye birisi Öğren-
ci Hareketi’nden üç yıl hüküm giymişti; şimdi dev-
rimde de tutuklandı. Yani bu şekilde, kişiler üzerin-
den de bağlantı kurulduğu söylenebilir. 

Peki sen 2011’de patlak veren halk ayaklanması-
nı nasıl tarif ediyorsun? Öğrenci Hareketiyle ilgili 



anlattığın kadarından rejimin sosyal hareketleri 
baskı altında tuttuğunu görebiliyoruz. Devlet ya-
pısı da keza buna izin vermiyor. 2011 Mart’ında 
başlayan, o Arap Baharı dedikleri ayaklanmala-
rın parçası olaraktan görebileceğimiz halk hare-
keti Suriye’de nasıl mümkün olabildi? 
Mısır ve Tunus’ta devrim olduğu zaman veya Arap 
Baharı olduğu zaman o Suriye’yi çok etkilemedi. 
Asıl Libya’da olan daha çok etkiledi. Çünkü rejim-
lerin baskı derecesi, diktatörlük derecesi bakımın-
dan Libya ile Suriye daha çok benzeşiyordu. Bu, Su-
riye halkı için bir nevi meydan okuma oldu. Bura-
daki en temel slogan da “Onur” yani “Kerame”ydi:  
“Onurumuza sahip çıkalım”. Bu şekilde başladı. Ta-
bii Mısır ve Tunus Devrimleri Suriye için çok fay-
dalı oldu. O sivil hareketi örgütleme yöntemleri açı-
sından, gerek protestoların düzenlenmesi gerek slo-
ganları seçilmesi konusunda Mısır ve Tunus Devri-
minden çok faydalandık.

Bütün Arap Baharı ülkelerinde kadınların eylem-
lerde çok öne çıktığını görüyoruz. Mısır’da çok 
örneklerini gördük. Suriye’deki durum bu açıdan 
nasıl, karşılaştırma yapabilir miyiz? Kadınlar ha-
reketin içinde ne kadar yer alıyor? 
Bence Suriye’de kadınların rolü, Mısır veya Tunus’tan 
çok daha fazlaydı. Çünkü Suriye’de insanların içinde 
bulunduğu tehlike daha fazlaydı. Rejimlerin farklı-
lığından bahsettik ya, Mısır’da veya Tunus’ta devle-
tin özgürlükler için bıraktığı alan biraz daha fazlay-
dı. Suriye’de o alan hiç yoktu; dolayısıyla insanların 
göze aldıkları tehlike daha büyüktü. Sonuçta kadın-
ların çok daha fazla rol almasına sebep oldu. Şu tür 
şeyleri kullandık. Mesela kontrol noktasından geçi-
yoruz, kadının üzerini aramıyorlar ama erkeğin üze-
rini arıyorlar. Sonuç olarak Doğu toplumu. Biz de 
bunları kullandık. Bizim üzerimizi aramayacakları-

nı biliyoruz, o yüzden bir şey geçirilmesi gerekiyor-
sa kadınlar geçiriyor. 

Devrimin ilk başlarında şu rolü de oynadık. Mese-
la birini tutukluyorlar, kadınlar araya giriyor. Kadın-
lar “Bırakın, kocamdır, oğlumdur” diyerek pek çok 
insanın bırakılmasını da sağladı. Devrim sırasında 
Doğu toplumundaki kadının geleneksel rolünü kul-
landık. Hatta daha tutucu, daha dindar olan yerler-
de bile kadınlar katıldılar. Belki erkeklerle yan yana 
katılmadılar. Erkekler kendi protestolarını yaptı, ka-
dınlar kendi protestolarını yaptı. Ama kadınlar hep 
vardı, hep mevcutlardı. Kadınlar devrimden sonra 
artık o eskiye dönmeyeceklerini söylüyor. O kadın 
kadına, özel alana durumlarından çıktılar.

Kadınların bu gelişen süreçte başka talepleri var 
mı?
Devrim sırasında kadınların özel talepleri yoktu. 
Herkesin ortak talebi bu diktatör rejimin düşmesi. 
Herkesin ortaklaştığı nokta bu. Diktatör rejim düş-
tükten sonra ülkeyi nasıl yeniden inşa edeceğimizi o 
zaman tartışacağız. Ama şu an herkesin ortak hedefi 
önce bu rejim düşmesi. Bir yandan da tabii, bazı du-
rumlarda kadınlar kendi protestolarını yapmak iste-
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diler. O tutucu kadın-erkek ayrımından dolayı de-
ğil, kadın olarak biz kendi protestomuzu yapacağız 
dediler. Yani bu tür durumlar da var.

Suriye’deki kadın hareketinin durumunu çok bil-
miyoruz. Aslında tam yeri gelmişken sorsam ha-
reketin ne durumda?
Suriye’de değil kadın hareketi, hiçbir hareket yoktu. 
Rejim böyle bir şeye izin vermiyor. Örgütlü hiçbir 
hareket olmadığı gibi hiçbir hareket yoktu. Ama ak-
tivist kadın bireylerin sayısı çok fazla. Devrim başla-
dıktan yaklaşık altı ay sonra kadınlar kendi protes-
tolarını düzenlediler. O sırada rejim ateş açtı ve altı 
kadın öldü. Devrim sırasında kadınlar oturma ey-
lemleri gibi protestolar da yaptı. Evlerde oturma ey-
lemi yapan kadınlar çok oldu. Ama o tutuculukla il-
gili değildi, kendi eylemlerini yaptılar. Dışarıda, so-
kakta atılan sloganlar aynı şekilde evlerde de vardı. 
Evdeki oturma eylemleri hep devam etti. 

Altı kadının kaybedildiği eylem büyük bir şehir-
de miydi? Bu tür eylemler genelde büyük şehirler-
de mi gerçekleşiyor?
Yok, mesela altı kadının öldüğü eylem beş bin kişi-
lik bir kasabada oldu. Lazkiye’ye bağlı bir sahil ka-
sabasında. 

Suriye’de devrimden önce kadın ve erkeğin me-
kânsal olarak ayrıştığı, ortak kamusal alanın ol-
madığı bir hayat mı yaşanıyordu? Anlattıkların-
dan bu sonuca varıyorum. Devrimle beraber bu 
anlamda bir değişme yaşandı mı?
Devrimden önce Suriye’de kamusal alanın ayrışma-
sı ile ilgili durum daha kötüye gidiyordu. Hem top-
lum çok daha fazla muhafazakârlaşıyordu hem de o 
senin dediğin kamusal alanların kadın ve erkek te-
melinde ayrışması artmıştı. Devrimle beraber bu kı-

rıldı. Devrimle birlikte kadınlar ve erkekler kamusal 
alanda bir arada olmaya başladılar. Devrim herke-
sin devrimi, ne olursan kim olursan ol, herkese açık 
olan bir devrim. O yüzden de devrim kadınların ka-
musal alanda çok daha fazla yer almasını sağladı. 

Özellikle bir seneyi doldurduktan sonra Suriye’deki 
halk ayaklanması çatışmalar yoğunlaşmaya başla-
dı. Rejimin silahlı saldırılarına karşı silahla karşı 
koymak zorunda kaldılar ve gittikçe daha fazla si-
lahlı çatışmaya doğru kaydı. Bu kadınların rolünü 
ya da yer alabilmesini nasıl etkiliyor?
Bu şiddet ve silahlanma sadece kadınları değil, tüm 
toplumu çok etkiledi. Bu, toplumdaki o sivil hare-
ketin gelişmesini, duvarlara grafiti yazmaktan, sivil 
örgütlenmeye kadar engelleyen bir şeydi. Ama bu da 
zaten rejimin istediği bir şey: Sivil örgütlenenin en-
gellenmesi. Bir yandan da devrimin silahlanması ile 
birlikte, kadınların devrimdeki, bu sivil örgütlenme-
deki rolü arttı. Son birkaç ayda bu silahsız protes-
toları yapanların çoğu kadınlar. Çünkü erkekler ya 
silahlı, ya tutuklandı ya da öldürüldü. Özellikle de 
üniversite öğrencileri. Biraz önce dediğim gibi, şu 
son birkaç ayda olan sivil protestoları yapanlar üni-
versite öğrencileri kadınlar. 

Peki sen ülkene geri döneceksin, pek çok insan 
can güvenliği olmadığı ya da hayatını sürdüreme-
diği için kaçmak zorunda kaldı. Orada hayat na-
sıl devam edecek?
Şu an durum çok kötü. Önceden Suriye’den çıkanla-
ra “niye gidiyorsunuz?” diyorduk; artık böyle bir şey 
diyemeyiz. Ama kişisel olarak bu benim devrimim 
ve ben Suriye’de kalacağım. Devrimin gerçekleşmesi 
artık benim kişisel hayalim haline geldi. 

Notlar
1. Ayrıca şu habere bakılabilir: http: //www.bbc.
co.uk/news/world-middle-east-18952704
2. Röportaj sırasında Niswan’ın yanında olan Su-
riyeli bir Kürt arkadaşı Kürt İntifadasının rejimin 
ABD’nin Irak’ı işgali sırasında anti-emperyalist bir 
tutum almak adına Saddam Hüseyin’i desteklemesi-
nin ertesinde geliştiğini aktardı. Görünürde Kuzey-
doğu Suriye’deki Kamışlı’da oynanan bir futbol ma-
çında Arap-Kürt çatışması olarak gelişen ve 32 kişi-
nin ölümüyle sonuçlanan olaylar, gerçekte rejimin 
Kürtler üzerindeki baskıları sonucunda patlak veren 
bir isyandı.

“2002’deki Öğrenci Hareketi 
80’lerdeki muhalif hareketler 
gibi tamamen baskı altına alındı 
ve genişlemesine çok fırsat 
bırakılmadan Öğrenci Hareketi 
boğuldu. Öldürüldü. Çok sert 
tepkiler gösterildi, öğrenciler 
okuldan atıldı.”
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Bu yazıda son yıllarda algı evrenimizde tersaneler-
deki işçi ölümleriyle yer edinmiş Tuzla’nın görün-
mez bir yanını, Aydınlı Mahallesi’nde ikamet eden 
Çiğdem’in anlatıları eşliğinde görünür kılmaya ça-
lışacağım.1 

Öncelikle Tuzla’yı yalnızca endüstriyel bir alan ol-
maktan öte, bu endüstriyel alanı gün be gün tecrü-
be eden insanları barındıran, Aslı Odman’ın deyi-
miyle bir “işçi havzası” (2010) olarak tanımlamak 
doğru olacaktır. İlçenin medyadaki temsilinin top-
lumsal cinsiyet, etnisite ve kültürel benlikten arın-
dırılmış, homojenist bir ‘işçi ölümleri’ söylemi şek-
linde üretildiği görülmektedir. Bundan dolayıdır ki, 
devlet tarafından neoliberalizm ve patriyarkaya uy-
gun bir şekilde yönetilen mahallede süregelen çok 
etmenli, heterojen deneyimlerin gün yüzüne çıkma-
sı önem teşkil etmektedir. 

Neoliberalizm ve Patriyarka
Tuzla Kaymakamlığı verilerine göre Aydınlı, ilçede-
ki en kalabalık mahalle olmakla beraber 2008 sayı-
mına göre nüfusu 23 bin 105’dir. Yine kaymakam-
lık verilerine göre 1990 - 1996 yılları arasında, yüzde 
380 gibi bir oranla, Tuzla’nın nüfus artışı en fazla olan 
mahallesidir. Yaklaşık otuz yıl önce ailesiyle birlikte 
Dersim’den Aydınlı’ya göç etmiş olan Çiğdem, o gün-
den bu yana çevre fabrikalarda işçi olarak çalışmakta: 

“Kadın ağırlıklı işçi alıyorlar sanayide, bu hâlâ 
var; kadın işçi çok alıyorlar, sonra iş bitince ka-
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NEO-LİBERAL KENTİN 
YÖNETİMSELLİĞİNDE 
KADIN:

AYDINLI ÖRNEĞİ

“Tuzla’nın medyadaki temsili 
toplumsal cinsiyet, etnisite ve 
kültürel benlikten arındırılmış, 
homojenist bir ‘işçi ölümleri’ 
söylemi şeklinde üretilirken 
neleri gözden kaçırıyoruz? Devlet 
tarafından neoliberalizm ve 
patriyarkaya uygun bir şekilde 
yönetilen Tuzla’nın Aydınlı 
Mahallesi’nde süregelen çok 
etmenli, heterojen deneyimlerin 
gün yüzüne çıkması, bu noktada 
özellikle önem teşkil ediyor.”
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dınları çıkarıyorlar erkekler kalıyor. Evin reisidir, 
evi geçindiren kadın değildir yani. Güç olarak, iş 
olarak aynı şeyi çıkarıyorsun. Ama kadını çıkarı-
yor, erkeği çıkarmıyor. Önce de erkeği işe alıyor.”    

Çiğdem’in bu anlatısı gösteriyor ki Aydınlı’da ka-
dınların neoliberal düzenden maduniyeti, erkekler-
den çok daha fazla. Bu noktada kadınların işten çı-
karılması, erkek işverenler tarafından ‘evin reisi’ ol-
madıkları şeklinde meşrulaştırılıyor. Öte yandan 
Çiğdem’in anlatısına göre kadınlar çalışıyor dahi ol-
salar maduniyetleri ‘ev emeği’ ekseninde farklı bir 
boyuta taşınıyor:

“Kesinlikle kadınların mesaisi bitmiyor. Ben hep 
onu düşünüyorum. Sabah düşün, yedide kalkı-
yorum -evde yapılacak iş varsa altı buçukta kal-
kıyorum. İşe gidiyorum, eve geliyorum, yemek-
tir vesairedir... Düşün mesai kaçta bitmiş oluyor? 
Çoğu zaman on iki, o saatte yatıyorsun hiç din-
lenmeden. Evde iş var. Artık o kadar yoruluyo-
rum ki fabrikadaki mesai aslında devam ediyor; 
orada ücret alıyorsun da evde ücret de yok. Ga-
rip bir durum… Kadınlara bir şey vermek lazım 
ev içi emeği için.”

Gülnur Acar Savran, neoliberal düzende kadınların 
hem fabrikada işçi hem de ev işinden sorumlu ol-
duğunu hatırlatarak, “emeğin ikiye katlanmasından” 
söz eder  (2004:22). Nancy Fraser ise ikinci dalga fe-
minist hareketin neoliberalizmle geliştirdiği “sakın-
calı birlikteliği” anlatırken, neoliberal düzende ilk 
etapta kadınların istihdamının feministler tarafından 
kutlandığını ancak neoliberalizmin kadınların ha-
yatına getirdiği maduniyetin feminist çevrelerce he-
saplanmadığını eleştirir (2009:114). Ona göre ev işi 
emeği, bu maduniyetin sorgulanacağı ve feminizmin 
neoliberalizmden kesin bir şekilde ayrılacağı yeri işa-
ret eder (115). Bahsi geçen bu analizler, Çiğdem’in 
anlatısıyla bir arada yorumlandığında neoliberal dü-
zende giderek keskinleşen yoksulluk ve sosyal eşitsiz-
liği, Aydınlı ölçeğinde gözler önüne sermektedir. 

Diğer yandan, Aydınlı’nın kentin geri kalanıyla olan 
izolasyonu, onun bir kız çocuğu olarak okula devam 
edememesine neden olmuştur. Çiğdem çocukluk 
anılarında, 3 - 4 km ötedeki okula ulaşım zorluğun-
dan ötürü gidemediğini anlatırken, babasının mesa-
fe nedeniyle ‘kaygılandığını’ ve onu okula gönder-
mediğini söylüyor. Ne var ki babası, Çiğdem’in ço-

cuk yaşta fabrikada çalışmasında herhangi bir ‘kaygı 
unsuru’ görmemiş. Patriyarka ve neoliberalizmin el-
birliğinde Çiğdem’in eğitimden mahrumiyeti, onun 
çocuk emeğinin sömürülmesine neden oluyor.  

Yönetimsellik
Çiğdem mahallenin hiç kadın ve çocuk dostu olma-
dığından yakınıyor. Ona göre son yıllarda Aydınlı 
büyük bir gelişme yaşamış ancak kadınların yaşam-
ları iyileşmemiş: 

“Kadın olarak gidip arkadaşını alıp, gidip otura-
cağın bir yer yok. Bir tane pastane, yani kafe bile 
değil. Orada da kadınlar çok gelmiyor. Genelde 
erkekler geliyor. Erkekler fazla olunca da kadın-
lar girmiyor. Bu anlamda hiç bir şey yok. Etkin-
lik yok. Tuzla’ya ya da Kadıköy’e başka bir konse-
re gitmek isteyince de akşam dönüşünü düşünü-
yorsun. Nasıl geleceğim diye düşünüyorsun. Sos-
yal anlamda aslında hiç bir şey yok. Burada tabii 
insanların sosyal şeylere ihtiyaçları var, yok değil, 
var yani. Bir sürü insan oturuyor. Bunların için-
de hiç mi kimse bir yere gitmek istemiyor? Ula-
şım çok kısıtlı.”

Çiğdem “sosyal anlamda hiçbir şey yok” derken, 
sosyal hakları vurguluyor ve bu noktada en önem-
li mahrumiyetlerden biri ulaşım olarak öne çıkı-
yor. Aydınlı, kadınların erkeklerden daha az sos-
yalleşebildigi bir kentsel alan olarak göze çarpmak-
ta. Çiğdem’in dediği gibi, “erkekler hiç bir şey ol-
masa ellerine biralarını alıp gece çıkıyorlar sokağa.” 
Aydınlı’da az sayıdaki pastane ve kafeler erkek - ege-
men alanlar. Sokaklar ise kadınların özgürce dola-
şabildikleri yerler değil. Aydınlı, mahalleyi sistem-
li bir şekilde ‘dışarıda bırakan’ bir takım dinamikle-
ri göstermesi açısından önemlidir. Dışarıda bırakılan 
mahallede ise en fazla kadınlar mağdur olmaktadır: 
Devlet - patriyarka işbirliğinin, neoliberalizmle ek-
lemlendiği bir halde.

Loïc Wacquant’ın çalışmalarında ‘kent’, dışlanmış-
lık dinamiklerini gösteren önemli bir alandır. Wac-
quant, kentlerde ortaya çıkan korunaklı sitelerin ve 
dışlanmışlık alanlarının bir arada varlığına dikkat 
çeker ve kapitalizmden fayda sağlayan üst sınıfların 
kendilerini alt sınıflardan kentsel alanda nasıl etki-
li bir şekilde ayırdığını anlatır (2008). Aydınlı ek-
seninde Wacquant’ın analizlerinden yola çıkarak şu 
yorum yapılabilir: Kent yalnızca dışlanmışlığı ‘ba-
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rındıran’ bir alan değildir; bundan da öte, dışlanmış-
lığı ‘(yeniden) üreten’ bir alandır. 

Aydınlı’da Çiğdem’in sözünü ettiği gibi kentin ‘ta-
dını çıkarmak’ için yakın bölgelerdeki sinema, tiyat-
ro, alışveriş merkezlerine insanları taşımakla görev-
li herhangi bir otobüs bulunmamaktadır. İş dönü-
şü akşam saatlerinde ise bir kadının özel minibüsler-
le sehayat etmesi mümkün olmaz çünkü Aydınlı’nın 
sosyal alanı bu saatlerde sadece erkeklerle doludur. 
Foucault’ya referans verecek olursak Aydınlı, ulaşım 
faaliyetleriyle ‘yönetimselliğe’ tabi kılınan bir alan-
dır (1991). Bu yönetimsellik, devlet eliyle, neolibe-
ral düzenin sürekliliği için tasarlanmıştır; Aydınlı’da 
ikamet eden kadınların hayatları yalnızca işe gitmek 
ve işten dönmek üzerine kurgulanmıştır. Bunun dı-
şında herhangi bir aktiviteye alan açılmaz. Bu du-
rum da yine Foucault’ya (1995) atıfla Aydınlı ma-
hallesinin “disipline edilmiş bir kentsel alan” oldu-
ğunu gösterir. Bu disiplinli alanda devlet ve patri-
yarka, kadınların maduniyetinde işbirliği halindedir. 

Aydınlı’da kadınlar fabrikadan veya ev işinden ka-
lan vakitlerinde sosyalleşemezler. Devlet ve patriyar-
ka beraberce kadınların maduniyetini oluştururken, 
neoliberal pratikler kadınlari ev - işi veya fabrika işi-
ne hapseder. Devlet, patriyarka ve neoliberalizmin 
kesişimselliğinde kadın emeği yönetilirken, yoksun-
luk hallerinin katmanlandığı gözlemlenir. Kadınlar 
toplumsal alandan çekilirken, emeklerinin sömürül-
düğü bir ilişkiler ağına girerler. Bu noktada unutul-
mamalıdır ki kadınları toplumsal alandan mahrum 
bırakmak da bir yönetim biçimidir.

... Ve Direniş
İstanbul’un en önemli işçi havzalarından olan Ay-
dınlı, sadece maduniyetle açıklanabilecek bir kent-
sel alan değildir. Bu yazıda yer veremediğim çeşitli 
direnç eylemleri, kadınların, kentsel dışlanmışlığın 
ve neoliberal düzenin pasif katılımcıları olmadıkları-
nı gösterir. Sona gelmişken, mahallede iki sene önce 
gerçekleştirilmiş bir eyleme yer vererek, mahalledeki 
feminist aktivizme dikkat çekmek gerekir.

Kasım 2010’da Aydınlı’da 14 yaşında bir kız çocu-
ğu tecavüze uğradı. Bu olay üzerine UİDDER, ESP, 
BDP, Deri-İş Tuzla Örgütü, EMEP ve Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi, Aydınlı’da bir protesto gös-
terisi düzenledi2. Çiğdem de bu eyleme katılanlar 
arasındaydı: 

“Bütün kadınları bir araya getiren bir şey oldu. 
Bir çok Kürt kadın da gördüm ben, ‘Bizim habe-
rimiz yoktu, biz de gelirdik’, diye üzüldüler. Ta-
cizi hangi kadının yaşadığına çok bakmıyorlar. 
Hangi şeyden olduğu değil, orada bir haksızlı-
ğın olduğunu görüyorlar... Dinamik var harekete 
doğru, bir yerde yürürsen, doğru yer, derken or-
taklaştırırsan, kadın eylemindeki gibi geliyorlar, 
sahipleniyorlar.”

Protestodaki kadınlar hep birlikte aşağıdaki slogan-
ları atarken direnişleri, etniste, toplumsal cinsiyet ve 
sınıf üçgeninde kesişimsel bir maduniyet haline baş-
kaldırıyı simgeliyordu: 

Kadına karşı şiddete son! 
Ulusal, Sınıfsal, Cinsel Sömürüye Son! Cinsel Suçla-
rın Cezaları Arttırılsın! 
Emekçi Kadınlar Mücadeleye! 
Kadınlar Mücadeleyle Özgürleşecek!

Notlar
1. 2010 senesinin sonbaharında Aydınlı’da saha ça-
lışmasına başladım. Gerçekleştirdiğim derinlemesi-
ne mülakatlar ve katılımcı gözlemlerden ortaya çı-
kan sonuçları bir yüksek lisans tezi haline getirdim. 
Bu çalışma sürecinde bana sonsuz destek veren Ayşe 
Gül Altınay’a çok teşekkür ederim.
2. http://uidder.org/aydinli’da_basin_aciklama-
si_siddete_tacize_ve_tecavuze_hayir.htm
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Tarlataban, nasıl bir ihtiyaçtan, ne zaman doğdu? 
Tarlataban’ın tarihi, 2010 Ağustos’una uzanıyor. Öğ-
rencilerin talebiyle yaptığımız bir toplantı sonunda 
Boğaziçi Üniversitesi’nde tarım yapabilir miyiz soru-
sunu takiben okumalar yapmaya başladık. Bu, kent-
li bir çaba esasen. Dünyada da örnekleri var; mesela 
Küba’da, Kanada’da… Boğaziçi Üniversitesi’nde ta-
rım yapabilmek için nereyi kullanabileceğimizi dü-
şündüğümüz sırada üniversiteye bağışlanmış bir ara-
zinin olduğunu öğrendik.  Sadece öğrenci faaliyetle-
rine açık olan ve üzerine bir yapının inşa edilmemesi 
şartıyla bağışlanan arazi, bizim ‘tarla’mız oldu. 

2011 Kasım - Aralık aylarında, biliyorsunuz, Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde Starbucks işgali oldu. Öğren-
ciler daha ucuz ve daha kaliteli gıdaya nasıl ulaşabi-
leceklerini konuştukları sırada, bir yandan da BÜ-
KOOP ile toplantılar yaptılar. O süreç, bir önceki 
toplantıyı ve orada konuştuklarımızı tekrar günde-
me taşıdı; bir ivme kazandık. Bulduğumuz araziyi 
temizleyebileceğimizi ve çalışmalara başlayabileceği-
mizi fark ettik. Baharın gelmesiyle birlikte tarla sü-
rüldü ve yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda üretim 
yapmaya başladık. 

Amacımız, öğrencilerin ya da üniversite mensupla-
rının gıda ihtiyaçlarını karşılamak değil, üretim aşa-
malarından uzağa düşmüş, tarım hakkında hemen 

Sema Aslan 

ÜNİVERSİTEDE 
TARIM 
YAPABİLİR MİYİZ?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim üyesi Zeynep Kadirbeyoğlu, 
aynı zamanda üniversite bünyesinde 
faaliyet gösteren Boğaziçi Mensupları 
Tüketim Kooperatifi (BÜKOOP) ile 
bir öğrenci inisiyatifi olan Tarlataban 
grubunun gönüllüsü. Kadirbeyoğlu 
ile BÜKOOP, Tarlataban ve oluşum 
aşamasında olan Boğaziçi Üniversitesi 
Öğrenci Kooperatifi hakkında 
söyleştik. 
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hiçbir şey bilmeyen kentli insanlar olarak, üretim 
sürecine tekrar dâhil olmak, marketten aldığımız 
ürünlerin aslında emek yoğun bir biçimde üretildi-
ğini görmek ve paylaşımlarımızı artırmaktı.

Oluşumun adına Tarlataban dedik. Hafta sonları tar-
lada buluşup bir dizi soru sorduk birbirimize ve ni-
hayet üretime başladık. 

Neler ürettiniz tarlanızda?
Önce okulun serasında tohumlarımızı diktik ve fide 
haline gelmelerine bekledik. Sonra da fideleri tarla-
ya diktik. Çok çeşitli ürünler denedik; bazılarından 
şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar alırken bazılarında pek 
başarılı olamadık. Mesela havuçlarımız güdük kaldı 
ama domates ve patateslerden iyi verim aldık. 

Bu arada hiçbirimiz, daha önce bir tarlada üretim 
sürecinin başından sonuna kadar yer almamıştık. Bu 
nedenle, kendimizi bir permakültür hareketi olarak 
görmüyorsak da, tarlaya ekimi yapmadan önce ge-
rekli temel bilgiler için iki günlük bir permakültür 
eğitimi de aldık. 

İlk aşamada kompostlarımızı hazırladık. Evlerde-
ki organik atıkları kullanarak herkes kompost ha-
zırlayabilir -ben kendi balkonumda solucanlı kom-
post hazırlıyorum mesela. Üniversitede de iki haf-
ta süreyle kantin ve yemekhane atıklarını kullana-
rak kompost hazırladık. Kompost, organik açıdan 
son derece değerli olan ve toprağın yapısını koruyan 
bir tür gübre aslında. Fidanların sağlıklı bir şekil-
de yetişmesini sağlayabilecek böylesi bir doğal yapı-
yı, biz, çöp yığınlarına gömüyoruz! Organik atıkları 
kompostlayarak hem atık miktarı epeyce azaltılabilir 
hem de daha verimli tarım yapılabilir oysa.

Tüm bu bilgiler aslında Tarlataban’ı bir tür eği-
tim hareketi de yapıyor… 
Şehir insanı olarak bilmediğimiz pek çok şey öğ-
rendik… Tarladaki süreç, etkili bir şekilde ilerle-
di ve Temmuz ayı itibariyle ürünler meyve verme-
ye başladı. İlk hasattan sonra topladığımız ürünleri 
Tarlabaşı’nda faaliyet gösteren Göçmen Dayanışma 
Ağı’nın mutfağına yolladık. Bu sırada başka gruplar-
la, hareketlerle de ilişkilendik ve hep birlikte “Müş-
tereklerimiz” adındaki başka bir oluşuma evrildik. 
“Kapitalizmin dayattığı tüketim ve üretim alışkan-
lıklarına alternatif olarak ne yapabiliriz?” sorusu et-
rafında toplandık; şehir ortamında neler yapabilece-
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ğimizi konuşmaya başladık. Düzenli aralıklarla yapı-
yoruz şimdi Müştereklerimiz toplantılarını. 

Tarlataban elde ettiği ürünü her defasında Göç-
men Dayanışma Ağı’yla mı paylaştı peki?
Hayır. Bir sonraki hasattan elde ettiğimiz domates-
lerden domates sosu elde ettik mesela ve sosları kava-
nozlayıp BÜKOOP’ta satışa sunduk. Amaç, biraz da 
Tarlataban’ın görünürlüğünü, bilinirliğini artırmaktı. 

Üniversitenin BÜKOOP ve Tarlataban ile ilişki-
si nedir?
BÜKOOP, Boğaziçi mensuplarının kurmuş oldu-
ğu bir tüketim kooperatifi. Dolayısıyla resmi, tüzel 
bir kişiliği var. Üniversite içinde kiraladığı bir oda-
sı var BÜKOOP’un… Ben de BÜKOOP’un üyesi-
yim. Çok sayıda gönüllünün desteğiyle çalışan bir 
kooperatif, BÜKOOP. 

Tarlataban ise aslında bir öğrenci inisiyatifi. Hiç-
bir tüzel kişiliği yok. Ayrıca sadece Boğaziçili öğ-

rencilere değil, dileyen herkese açık olan, yatay ola-
rak örgütlenen bir inisiyatif. Tarlataban çalışmala-
rını sürdürürken, tüzel bir kişiliği olmadığı için za-
man zaman üniversitedeki Çevre Kulübü’yle de iş-
birliği yapıyor. 

Hem BÜKOOP hem de Tarlataban, üniversite tara-
fından destekleniyor. Hatta yeni rektörümüz de BÜ-
KOOP üyesi oldu. 

Tarlataban’a üniversite dışından da katılım müm-
kün fakat anladığım kadarıyla BÜKOOP tama-
men üniversite ile ilişkili olan tüketiciye açık. 
BÜKOOP’un ideal durumlardaki stratejisi sadece 
üyelerine satış yapmak. Fakat başka üniversiteler de 
BÜKOOP’un deneyimlerinden faydalanarak kendi 
kooperatiflerini kurma yolunda; haberlerini alıyoruz. 

http://www.bukoop.org
http://tarlataban.wordpress.com

Boğaziçi Öğrenci Kooperatifi de yolda

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, nitelikli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak amacıyla Kasım 2011’de başlattıkları ve 
80 gün boyunca sürdürdükleri “Starbucks İşgali” ile kamuoyunda da seslerini duyurmuşlardı. Panellerden film 
gösterimlerine zengin bir içerikle sürdürülen işgal sonunda, öğrenciler bir öğrenci kantini / kooperatifi fikri-
ne ulaştılar. 

Öğrenci Kooperatifi Çalışma Grubu adı altında bir araya gelen Boğaziçililer, üniversitede bir öğrenci koopera-
tifi / kantin kurulmasına yönelik yürüttükleri çalışmayı nihayete erdirmiş görünüyor. Temelde nitelikli beslen-
me ve bir öğrenci sosyal mekânı oluşturma amacıyla ortaya çıkan inisiyatifin ilkelerini anlattığı metinden kü-
çük bir alıntıyla, öğrencilerin gıda meselesine bakışını da yakalayabiliriz: 

“Öğrenci Kooperatifi; üretim, tüketim, mülkiyet ve emek süreçlerini kapitalist olmayan ilişkiler içinde kurgu-
lamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda kooperatifin iç işleyişini düzenleyecek bütün kararlar, özellikle üreti-
len değerin nasıl tüketileceği ve dağıtılacağı doğrudan üreticiler tarafından, katılımcı ve demokratik yöntem-
lerle alınacak; kooperatifin ortaya koyduğu temel ilkelere sadık kalarak kendi kendini sürdürebilmesi ve geli-
şebilmesi ön planda tutulacaktır. 

(…) Kooperatifi yalnızca alışverişe dayalı ilişkilerin sürdürüldüğü bir kantin olarak değil; aynı zamanda forum 
kültürünü canlandırabileceğimiz, gündelik yaşama dair sorunlarımızı, fikirlerimizi paylaşabileceğimiz bir kar-
şılaşma mekânı / kamusal alan olarak da hayal ediyoruz. Üreticiler ve tüketiciler arasında dönüşümlülüğün sağ-
lanabileceği, böylelikle satıcı - müşteri ilişkisinin yerini kolektif üretim ve tüketimin aldığı, herkesin kendisini 
ait hissedebileceği bir ‘Öğrenci Mutfağı’ yaratabilmeyi umuyoruz.”

Biz Zeynep Kadirbeyoğlu ile söyleşirken kuruluş hazırlıklarını tamamlamak üzere olan öğrenci kooperatifi ile 
ilgili haberleri şu adresten de izleyebilirsiniz: http://bogaziciogrencikooperatifi.wordpress.com
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Genel geçer bilginin aksine karanlık olarak anı-
lan Ortaçağ değil, ‘aydınlık’ Rönesans’tır kadı-
nın cadıya dönüştürüldüğü dönem. 14. yüzyıl kıta 
Avrupa’sında Papalık ve Kraliyet, Hıristiyanlığın 
içinde yeşeren heretik topluluklardan daha güç-
lü bir düşmana ihtiyaç duyar: Şeytan ve işbirlikçi-
leri. Aslında bu durum evrensel yasaların kurucu-
su pagan Roma’nın mirasçısı olmaya soyunan Ka-
tolik Roma’nın politik iktidara ve paranın iktida-
rına sahip olma arzusuyla başlar. Şeytan’a duyulan 
bu ihtiyaç, heretik kimliğinde yaratılan ‘soyut’ su-
çun büyücü kimliğinde somutlaşmasını gerekti-
rir. Bu süreçte açılan davalarda geçmişte heretikle-
re yöneltilen suçların yanı sıra Şeytan’la bağdaştı-
rılan büyücülük, hayvana dönüşme ve gece uçuşla-
rı gibi yeni suçların da eklenmesi dikkat çekicidir. 
Dolayısıyla suçlanma biçimi, Şeytan’la işbirliği yap-
maya odaklanır. Bu noktada Yahudiler, cüzzamlı-
lar, geleneksel büyücüler ve diğer heretik gruplar-
dan cadıları tümüyle ayırmak gerekir; aralarındaki 
tek ortak nokta Hıristiyanlarca dışlanmış grupları 
içeren geniş çemberin içinde yer almalarıdır. Papa-
lığın görevlendirdiği iki Dominiken Engizisyoncu 

Serap Yüzgüller Arsal 
Seda Yavuz

CADILIK: 
KÖTÜLÜĞÜN 
KADIN KİMLİĞİ 
ÜZERİNDEN ÜRETİMİ 

“Cadı avının ilk dönemlerinde 
kurbanlar, kimsesiz ve fiziksel 
bozukluğu olan yaşlı kadınlar arasından 
seçilirken cadı davalarının yaşandığı 
süreçte cadı profili bir değişime uğrar. 
Geleneksel bilge kadın, önce kadın 
büyücüye, ardından Şeytan’ın işbirlikçisi 
kadın cadıya dönüşür.” 
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rahibin yazdığı Malleus Maleficarum (Cadıların Çe-
kici), üç yüzyıl sürecek olan cadı avlarının el kita-
bı olarak tüm Avrupa’da kullanılmıştır. Kitap, sko-
lastik zihnin ürettiği cadıyı yine skolastik bir dizge 
içinde aşama aşama tanımlar. Cadı olarak tanımla-
nan heretiklerin, insanlar, hayvanlar ve yeryüzüyle 
nasıl etkileştiklerine odaklanan metinde, cadıların 
insanları cinsel ilişkiye girmek ve üremekten alıkoy-
dukları, hatta erkeklerin cinsel organlarını vücutla-
rından kopardıkları uzun uzun anlatılır. Her cin-
siyetten insanı hayvana dönüştürme yetisine de sa-
hip olan cadıların rahimdeki fetüsü ya da yeni do-
ğan çocukları Şeytan’a kurban verdiklerinden söz 
edilir. Tanımlanan bütün bu eylemlerle yeni bir ca-
navar yaratılır; cadının Şeytan’la işbirliği yapması 
doymak bilmez şehvetine bağlanır. Artık kötücüllü-
ğün bir cinsiyeti vardır. Cadılar ayrıntılarıyla açık-
lanan sapkınlıklarını erkeklere değil, diğer kadınla-
ra bulaştırırlar. Maleficarum’da ‘hazırlanmış’ suçlar 
birçok sanığa işkence ya da işkence tehdidi altında 
kolayca itiraf ettirilir. Bu itirafların birer kanıta dö-
nüşmesi, VIII. Innocent’ın Papalık bildirisinde vur-
guladığı gibi ‘cadıyı gerçekten cadıya’ dönüştürür.

Maleficarum’un altını çizdiği cadı kimliğinin kadı-
na yönelişinin kökleri, kötücüllüğün dişil karaktere 
atfedildiği Mezopotamya kültürlerine dayanır. Bu 
noktada erkeklerin rüyalarına girerek baştan çıka-
ran, kadınların doğurganlığını engelleyen, gebe ka-
dınlara ve çocuklara zarar veren dişi gece demonu 
Lilitu’dan söz etmek gerekir. Lilitu, Yunan mitoloji-
sinde çocukları kaçırıp yiyen dişi canavar Lamia’nın 
ve aynı zamanda Yahudi mitlerinde Havva’dan önce 
yaratılan ilk kadın olarak adı geçen Lilith’in öncü-
lüdür. Bu dişi kötücül karakterlerin ortak özelliği, 
Ana Tanrıça kültüne yüklenen anlamın bütünüy-
le ters yüz edilişidir. Bereket ve üremenin koruyu-
cusu dişil güç, erkekleri zürriyetlerinden kesen, şeh-
vet dolu sapkın bir cinselliği ve semeresiz tutkuyu 
amaçlayan bir ‘kötülük temsili’ne dönüştürülmüş-
tür. Yahudi mitlerine göre yaratılan ilk kadın Li-
lith, Adem’e ve Tanrı’ya itaatsizliğinin cezası nede-
niyle kötülüğün tarafında saf tutar. Tanrı’nın yarat-
tığı ilk kadın olan ancak Adem’den yaratılmayan 
Lilith, kocasıyla eşit olduğu konusunda ısrarcı dav-
ranır ve bunun üzerine Adem’in ona güç kullanma-
ya kalkışması sonucunda kocasını terk eder. Dün-
yasal cennetten ayrılan Lilith, Tanrı’nın lanetledi-
ği demonlarla birlikte olup çok sayıda demon do-
ğurur. Tanrı, Adem’e geri dönmesi gerektiğini bil-
dirse de bunu reddeder ve karşılığında çocukları-
nın öldürülmesiyle cezalandırılır. Artık Lilith için 
geri dönüş yoktur; o da gebe kadınların ve yeni do-
ğan bebeklerin düşmanı olmayı seçerek kötülüğün 
saflarına katılır. 

Ekonomik ve toplumsal koşullar bağlamında 14. 
yüzyılın Ortaçağ Avrupası’nın en verimsiz döne-
mi oluşu, cadı avlarının başladığı döneme koşut ol-
ması dolayısıyla dikkat çekicidir. ‘Felaketler yüzyı-
lı’ olarak anılan bu süreçte veba başta olmak üze-
re salgın hastalıklar, kötü iklim koşulları, ürünle-
rin verimsizliği gibi olumsuzluklar söz konusudur. 
Maleficarum’da zihinsel ve ahlaksal açıdan erkekler-
den daha zayıf olarak tanımlanan ve artık büyücü-
lüğü de tekellerinde bulunduran kadınlar, felaketle-
rin nedeni olarak da belirir. Bu açıdan bakıldığın-
da cadılık, toplumsal huzursuzluğun dinsel bir kim-
lik içinde ifade edilmesidir. Cadı avının ilk dönem-
lerinde kurbanlar, kimsesiz ve fiziksel bozukluğu 
olan yaşlı kadınlar arasından seçilirken cadı davala-
rının yaşandığı süreçte cadı profili bir değişime uğ-
rar. Geleneksel bilge kadın, önce kadın büyücüye, 
ardından Şeytan’ın işbirlikçisi kadın cadıya dönüşür. 
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Antikçağ’dan beri kötücül varlık, morfolojisi zede-
lenmiş, insan-hayvan görünümünde fiziksel bozulu-
ma uğramış bir imgeyle temsil edilir. Bu imge gü-
nümüze kadar sürer. Cadı, iri burnu, içine çökmüş 
kırmızı gözleri, bin bir musibet dağıtmak için üze-
rine bindiği süpürgesi ve omuzundan hiç ayrılma-
yan karakargasıyla yaşlı bir cadalozdur. O, orman-
ların kimselerin girmeye cesaret edemediği karanlık 
bölgelerinde gözlerden uzak ve yalnız yaşar. Aykırı 
görünümüne karşın doğanın bir parçasıdır, hayvan-
larla konuşabilir, zehirli bitkileri tanır. Cadıların ke-
çiyle özel bir yakınlığı olduğu düşünülür. Eğer cadı 
varsayılan kişi kedi, köpek ya da kuş gibi bildik bir 
hayvana sahipse, cadının bu hayvana benzediği ka-
bul edilir, hayvanın da şerrin geçici bir cisimleşmesi 
ya da kılık değiştirmesi olduğuna inanılır. Kurbanla-
rın çoğu Avrupa köylerinde hastaları tedavi eden sa-
ğaltıcı, yaşlı, bilge kadınlardır. Hem insanları hem 
de hayvanları tedavi eden bu kadınların doğaüstü 
güçleri olduğuna inanılmakla birlikte sağaltmayı bi-
lenin zarar vermeyi de bileceği düşüncesi egemen-
dir. Kurbanlar arasında genç ve güzel kadınlara, sa-
yısı çok az olan erkeklere hatta çocuklara da rastla-
nır. Maleficarum’da her cadının üzerinde Şeytan’ın 
bir işareti olduğu yazdığından, cadılık davalarında 
sanıkların suçlu bulunması için Şeytan’la işbirlikleri-
ni kanıtlayan işaretler aranır; çatallı olup olmadığını 
görmek için sanıkların ayakları kontrol edilir, alınla-
rı iyice yoklanır ki en ufak bir çıkıntı varsa bir boy-
nuz olarak yorumlansın. Bu işaret, cadının Şeytan’la 
işbirliğini belgeleyecektir; çünkü boynuz Şeytan’a 
atfedilen önemli bir simgedir. Standart Engizisyon 
yöntemi, cadıyı yakaladıktan sonra vücudundaki 
tüm tüylerin kazınması ve sivri uçlu bir cisimle de-
rilerinin kesilmesidir (Haught 1999: 54). Vücut ta-
raması işe yaramazsa işkence başlar. Önce tırnaklar 
sökülür, göğüslere ateş bastırılır, kadının cinsel or-
ganları erkek işkenceciler için özel bir ilgi alanıdır. 
Bedenler işkence tahtalarına, çarklarına bağlanır, iş-
kence gören her kurban itirafta bulunur, bu itiraftan 
sonra da cezaları infaz edilir. Bu cezalandırma yön-
temlerinin paganların Hıristiyan aziz ve azizelerine 
yaptıkları zulümle benzerliği, gözden kaçmayacak 
kadar dikkat çekicidir. Toplu biçimde ikna ve töv-
beye çağrılan heretik Katharlar’dan farklı olarak ca-
dılıkla suçlanan kadınlar itirafla sonlanmak zorunda 
bırakılan işkencelere uğrarlar. 

Augustinus’la başlayan, skolastik yazınla pekiştiri-
len ve Maleficarum’la doruk noktasına ulaşan ka-

dın karşıtı gelenek, cadı kimliğinde uzlaşısal koda 
dönüşür. Yazınla temellendirilen cadı profili, cadı 
avlarının yaşandığı 15. ve 17. yüzyıllar arasında im-
geleştirilerek insandan aşağı olmayı ifade eden gör-
sel koda çevrilir. Papa Gregorius’un, resmi ‘okuma-
yazma bilmeyenlerin İncil’i’ olarak tanımlama ge-
leneğini izleyen Katolik ve Protestan Kiliseleri ya-
yımladıkları imge içeren tek sayfalık bildirilerle 
“cadı kimdir?” sorusunun cevabını yaygınlaştırır-
lar. Bu yaygınlaştırma, ihbarların da iktidara yar-
dımıyla yüzbinlerce kadının toplu katledilmesi-
ne neden olur. Avrupa’nın sömürgeleştirdiği uzak 
diyarlarda yaşayan insanlara yönelttiği fiziksel ve 
ahlâksal canavarlığı ‘içerideki öteki’ye yüklemesi, 
cadının imgeleştirilmesinde kullanılan yöntemler-
den biridir.

Cadının kimliğini ve infazını meşrulaştıran me-
tinlerin, matbaanın kullanıma sokularak bütün 
Avrupa’da yayılmasıyla, 15. yüzyılın sonlarında sö-
zün ürettiği cadı kimliği dönemin ünlü ressamla-
rı tarafından bu kez imge olarak ortak belleğe ka-
zınır. Lilith yerine, yasak meyveyi tadan ve tattı-
ran Havva’yı ilk kadın olarak kabul eden geleneğin 
oluşturduğu ortak bellek, kadına günah keçisi rolü-
nü biçer. Tarihin belli bir zamanında kalıpyargılarla 
imgeleştirilen cadı kimliği, insan olmada ortaklaşa-
mayan zihniyetin kurbanıdır. ‘Eksik insan kadın’ın 
kötücüllüğünü bulaştıramadığı erkek, kadına kendi 
içinde bir öteki yaratma zihniyetini bulaştırır. Cadı, 
artık kadın için de ötekidir!
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Sizi Pembe Bulutlar sitesini açmaya yönelten gü-
zel bir öykünüz var, bizimle paylaşır mısınız? 
Arkadaşlarımdan biri vajinismus tedavisi görüyor-
du. Doktorunun tavsiyesi ile doktorun tavsiye etti-
ği seks shoplardan birine vibratör almaya gittik. Pa-
sajlardan birinin 3. katındaki dükkân, ucuz ve kali-
tesiz ürünlerle doluydu; ağırlıklı olarak şişme bebek-
lerin, kocaman yapay penislerin olduğu izbe mağa-
zada arkadaşım yeni bir travma daha yaşadı. Kötü 
bir tecrübeydi. Bense çok şaşırmıştım çünkü yurt-
dışında gezdiğim eğlenceli, renkli, çekinmeden girip 
gezebileceğiniz mağazalara hiç benzemiyordu. Daha 
sonra araştırdığım internet sitelerinin de mağazalar-
dan farklı bir yanı yoktu. Buradan yola çıkarak yurt-
dışında satılan bu markaları nasıl Türkiye’ye getire-
bileceğimi araştırmaya başladım.

Aynı süreci -sizi bu siteyi kurmaya yönelten öy-
küyü, bir erkeğin sizinle veya başka bir erkekle 
paylaşabileceğini düşünüyor musunuz? 
Tam anlamıyla aynı şey olmazdı sanırım. Kadın-
ların birbirleriyle paylaşımları, erkeklere oranla çok 
daha fazla. Kadın vajinismus olduğunu yakın arka-
daşlarına anlatır ve çözüm arar, dertleşir. Ancak, 
karısı vajinismus olan bir erkek, derdini erkek arka-
daşlarıyla paylaşmaz ya da erken boşalma sorununu 
anlatmaz. Ülkemizde, erkeklerin cinsel sorunlarını 
kadın arkadaşlarıyla paylaştıklarına da çok sık rast-
lamayız sanırım. 

Yakın çevreniz bu kararınızı nasıl karşıladı?
Çok merak edilen bu sorunun cevabı, çok ilginç de-
ğil. Ailem ve yakın dostlarım, kararımı çok destek-
lediler ve beğeniyle karşıladılar. Ancak biliyorum ki, 
bu benim şansım. Erkek arkadaşıyla yolda yürürken 
görülen kızların cinayete kurban gittiği bir ülkede, 
benim babamın kararımı “Tebrik ederim kızım, ka-
dın cinselliği konusunda farkındalık yaratacaksın” 
şeklinde karşılaması pek alışıldık bir şey değil. 

Kadınlara yönelik pek çok ürünün cinsel bir içe-
rik barındırdığında asıl müşterisinin erkekler ha-
line geldiğini söylemek mümkün. Fakat Pembe 
Bulutlar bunun tersine hedef kitlesine ulaşabil-
miş bir site. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Sanırım bir kadın tarafından, kadın beğeni ve ihti-
yaçları gözetilerek her bir ayrıntısının düşünülmesi-
ne bağlı, hedef kitlemize ulaşabilmemiz. Benzer site-
lerde çıplak kadın resimlerini gördüğümde çok şaşır-
mıştım. Kadınlara ürün satıp, çıplak kadın resimle-
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kadınlara yönelik seks 
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kadın olarak yer almanın 
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piyasasının cinsiyetlere göre 
düzenlenişindeki farklar 
üzerine konuştuk.
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rine yer vermek enteresan. Hiç olmazsa seksi erkek-
lere yer verebilirlerdi!

Peki, kadınlar en çok hangi ürünleri satın alıyor? 
Erkekleri cinsel olarak memnun etme çabasının 
etkili olduğunu ya da kadınların yeni hazlarla ta-
nışmaktan ziyade vajinusmus gibi cinsel sorunla-
rıyla başa çıkma çabasının etkili olduğunu düşü-
nüyor musunuz? 
Bizim müşterilerimiz genel olarak ikiye ayrılıyor. Bi-
rinci grup, cinsel sağlık ve tedavi amaçlı ürün satın 
alıyor. Bu grubun en çok satın aldığı ürün we-vibe 
markasına ait parmak vibratörler (bu ürünler daha 
çok vajinusmus tedavisinin başlangıç evresinde kul-
lanılıyor) ve Smartballs (pelvik kaslarının güçlendi-
rilmesi için kullanılıyor. İleri yaşta idrar kaçırma so-
rununu engellediği gibi, kasları güçlendirerek daha 
kaliteli cinsel yaşam imkânı sağlıyor). Pembe Bulut-
lar müşterisi olan kadınların, erkekleri memnun et-
mekten çok kendi memnuniyetlerini ön planda tut-
tuklarını düşünüyorum. 

Kadınların cinselliğinin erkeklere nazaran daha 
utanılan bir durum olmasında kadın cinselliği 
ile ilgili beklentilerin çocuk doğurma odaklı ol-
masının, ancak çocuk doğurma ile meşruluk ka-
zanmasının bir etkisi olduğunu düşünüyor mu-
sunuz?
Toplumun genelinde kadın cinselliği diye bir olgu 
olduğunu düşünmüyorum. Kadınlar, erkeklerin ih-
tiyaçlarını gideren, tabiri caizse görevlerini yerine 
getiren ve çocuk doğuran yaratıklar. Bu öğretiler ve 
tabularla büyüdüğümüz için, şehirli, eğitimli kadın-
ların dâhi kendi cinselliklerinin farkında olmadığı-
nı düşünüyorum. Kadın çocuk sahibi olduktan son-
ra da durum değişmiyor. Kendi istek ve tercihlerin-
den söz eden bir kadın çoğu zaman kocası tarafın-
dan azarlanıp, aşağılanıyor. 

Çiftlere yönelik ürünlerde müşterileriniz çoğun-
lukla kadınlar mı oluyor, erkekler mi? Örneğin 
bir röportajınızda en çok satılan ürününüz olan 
We-vibe II ürününüzü erkeklerin, orgazmı kolay-
laştırmak amacıyla eşlerine hediye olarak aldığı-
nı belirtiyorsunuz. Çiftlerde kadınların erkeklere 
böyle hediyeler alması erkeklerce bir hakaret gibi 
algılanır mı sizce?
Ağırlıklı olarak çiftlere yönelik olan ürünler erkek-
ler tarafından sipariş ediliyor. Bu sevindirici bir du-
rum;  erkeklerin, eşlerinin hazzını önemsedikleri-

nin bir göstergesi. Tespitinize katılıyorum; erkeğin 
aksi durumda, hediyeyi hakaret olarak algılaması 
muhtemel. Ancak Pembe Bulutlar öyle bir site ki, 
kadınlar rahatlıkla partnerlerine, “Bak, böyle bir yer 
var, biz de deneyebiliriz” diyebiliyorlar. Sitede por-
nografinin olmaması, cinslerden birini yüceltip, di-
ğerini alçaltmaması kişilerin tarafsız yaklaşmaları-
nı sağlıyor.
 
Kadın müşterilerinizin evli olup olmamasının 
ve erkek müşterilerinizin evli olup olmamasının 
siteye yönelimde veya cinsel ürün seçiminde bir 
farklılık yarattığını düşünüyor musunuz?
Üyelik sırasında bu kadar ayırt edici sorular soramı-
yoruz ama şunu söyleyebilirim: Evli olanlar ya da bir 
partneri olanlar, daha çok partnerleri ile kullanabi-
lecekleri ürünleri tercih ediyorlar; we-vibe 2 ve 3, ti-
ani, lyla gibi oyuncakları alıyorlar. Yanı sıra, iç ça-
maşırı, masaj yağı ve saten çarşaf alıyorlar. Bu kişile-
rin sepetleri daha geniş oluyor. Yalnız olan kişilerse; 
kadınlar vibratör, erkekler mastürbatör alıyorlar. Ya-
nında bir de kayganlaştırıcı jel. Kısaca, yalnız olanlar 
daha işlevsel ürünlere yönelirken, bir partneri olan-
lar daha fantezi yaratabilecek ürünler seçiyorlar.

Psikolog ve doktorlara danışıyor, soru gönderen 
bazı müşterilerinizi doktorlara yönlendiriyorsu-
nuz. Bu sorular arasında ilginizi çeken, kafanızı 
karıştıran bir soru var mıydı?
Olmaz mı, hangi birini anlatsam? Kadın sünneti ol-
muş, cinsellikten hiç zevk almayan kadının eşinin 
sorularını mı; yıllardır vajinismus sebebiyle birlik-
te olamamış, çocuk sahibi olmak için tüp bebek gi-
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rişiminde bulunan çift mi? Başlarda çok etkileniyor, 
günlerce düşüncelerimden silemiyordum. Ama şim-
di, sorunlara dokunabildiğim ve çözümün bir par-
çası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Bu se-
beple benimle yapılan röportajları çok ciddiye alı-
yorum. Okuyan kişilerin farkındalıklarının artması, 
konu üzerinde düşünmeleri ve sorunlarının mutlak 
bir çözümü olduğunu bilmesi çok önemli. Cinsel-
lik, yemek yemek, uyumak kadar normal ve doğal. 
Bu sebeple bıkmadan bu normalliğin altını çizme-
ye çalışıyorum. Pembe Bulutlar’ın başarılı olmasının 
altında da, her şeyin son derece normal sunulması-
nın yattığına inanıyorum. Son derece normal görü-
nümlü bir kadın (toplumun gözünden baktığınız-
da biliyorsunuz evli ve çocuklu, işinde gücünde bir 
kadın normal sayılıyor) çıkıyor ve tüm ayıp bildiği-
miz şeyleri normalize ederek anlatıyor. Böyle olun-
ca vibratör kelimesini kocasının yanında ağzına ala-
mayacak kadın, kocası ile oturup, siteyi inceleyip, si-
pariş verebiliyor. Ayıplar, utançlar, yasaklar… hepsi 
sırtımızda kocaman bir yük. Bu yüklerden kurtulup 
hafifleyebilmemiz için toplum olarak, kadın, erkek, 
çocuk hepimizin daha çok okuyarak bilinç düzeyle-
rimizi arttırmamız lazım.
 
Cinsellik de dâhil olmak üzere özgürlüğe eri-
şim ile ilgili konularda kadınların erkeklere göre 
daha net bir sınıfsal profilini çıkartmak müm-
kün oluyor, erkekler olanaklardan kadınlara göre 
daha koşulsuz bir biçimde yararlanabiliyor. Sizin 
müşterilerinizin cinsiyetler açısından bu türden 
bir sınıfsal profilini çıkartmak mümkün mü?
Dediğim gibi, üyelerimizi rahatsız etmemek için, 
üyelik sırasında çok fazla soru soramıyoruz. Ancak 
telefonla gelen siparişleri düşünecek olursak, yapılan 
telefon görüşmesine dayalı olarak bizim müşterimiz 
olan kadınların büyük çoğunluğu eğitimli ve göre-
ce olarak özgür kadınlar. Yeniliklere açık olan, ya-
şam kalitelerini iyileştirmek adına denemekten çe-
kinmeyen kadınlar. 

Sattığınız ürünlerin birçoğu tasarım ödülüne sa-
hip. Ürünleri hangi kıstasları göz önünde bulun-
durarak tasarlıyorsunuz ve tasarı ödüllerini kim 
veriyor?
Satmakta olduğum ürünlerin hiçbirini ben tasarla-
mıyorum. Maalesef böyle bir yeteneğim yok. Site-
mizde satılan ürünler, dünyanın önde gelen marka-
larına aitler. Pembe Bulutlar, bu markaların Türkiye 
distribütörü. Firmalar kendi bünyelerinde çok yete-

nekli tasarımcılar çalıştırıyorlar. Ürünlerin birçoğu-
nun uluslararası tasarım ödülü olan ‘reddot’ kazan-
mış olması çok gurur verici. 

“Şunu satmam” dediğiniz ürünler, kırmızı çizgi-
leriniz var mı?
Hiçbir zaman pornografi içeren ürünler satmam.

En beğendiğiniz ürün hangisi?
Ben We-vibe’ın çiftler için tasarlanmış ürününü çok 
dâhice buluyorum. Kadın orgazmını kolaylaştıran 
bir ürün olmasının yanı sıra, seks oyuncağı kullan-
maya yeni başlayan çiftler için çok uygun bir başlan-
gıç ürünü. Bir spiralin etrafında dönen 10 pembe 
dilden oluşan Sqweell’i de çok eğlenceli buluyorum. 

Bu site kişisel olarak sizin hayatınızda bir şeyle-
rin değişimini sağladı mı?
Sağlamaz olur mu? Ben de son derece muhafazakâr, 
utangaç, cinsellik hakkında konuşmayan, düşün-
meyen biriydim. Eşimden utanır, konuşmaktan çe-
kinirdim. Bu işi yapmaya karar verip, araştırdıkça, 
firmalarla görüşüp, fuarlara katıldıkça benim de gö-
rüşlerim ve inançlarım değişti. İşin içine girdikçe, 
ne kadar doğru bir tercih yaptığımı daha net görü-
yorum. Cinsellik, hakkında düşündükçe, konuştuk-
ça, paylaştıkça zenginleşen ve güzelleşen bir olgu. 
Kendi bedenimizi tanımak çok mühim. Kendi be-
denini tanımayan bir kadının zevk alması mümkün 
olmadığı gibi partnerine de zevk vermesi mümkün 
değildir. 

“Orgazm hakkımız söke söke alırız” isimli yazı-
nızda “Cinselliğin hep ayıp sayıldığı bir toplum-
da zincirleri kırmak, döngüden kurtulmak için 
biraz cesaret biraz dayanışma gerekiyor.” diyor-
sunuz. Sizi bu siteyi açmaya yönelten saiki de gö-
zünde bulundurarak kadınlar için nasıl bir da-
yanışma öneriyorsunuz? Bu işe girme sürecinde-
ki deneyimlerinizden yola çıkarsak, kadınlar üze-
rindeki cinsel baskının kırılmasında hangi mese-
lelerin elzem olduğunu düşünüyorsunuz?
Bilinçlenmek, kişisel bir tercihtir. Sadece cinsellik-
ten bahsetmiyorum, her konuda kişinin bilinçli ol-
ması, gelişim için olmazsa olmaz koşuldur. Kadın-
ların çok zeki olduklarını, değişime çok daha kolay 
adapte olduklarını ve eğitime daha açık olduklarını 
düşünüyorum. Kısaca her türlü baskının üzerimiz-
den kalkması için, daha fazla okumamız, daha faz-
la sorgulayıp, düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. 
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2011 Temmuz’unda aramızdan 
ayrılan Didem Madak’ın, 
yayımlanan ve kendisine 
İnkılâp Kitabevi Şiir Ödülü’nü 
kazandıran ilk şiir kitabı 
“Grapon Kâğıtları”, Metis 
Yayınları tarafından tekrar 
basıldı. “İlk sigaram kaldı 
bu gece için maviş anne / İki 
muhabbet kuşum. / İki kendim 
varmış maviş anne / Biri 
benmişim, biri mutsuz / Ben 
ölürsem maviş anne, mutsuza 
kim bakacak? / Dünyaya bile bir 
dünya anne lazım. / Biri sen ol 
maviş anne, biri ben.”

Agora Kitaplığı, sinema 
kitaplarına bir yenisini daha 
ekledi. “Eleni, Niko, Maria 
ve Yorgo: Türk Sinemasında 
Rumlar”, 1990 sonrası 
sinemamızda, karşımıza çıkan 
Rum karakterlerin hangi 
temalarla ilişkilendirildiklerini 
araştırarak, söz konusu 
temsillerin günümüz Rum 
cemaatiyle ilişkisini ortaya 
koymayı amaçlıyor. 

Virginia Woolf, dünya 
edebiyatında ve kadınların 
yaşamında güçlü bir ses. 
Woolf ’un çocuklar için de 
yazdığınız biliyor muydunuz 
peki? Woolf ’un çocuklar 
için kaleme aldığı kısa ama 
etkili hikâyesi “Yaşlı Kadın ve 
Papağan”, İlknur Özdemir’in 
çevirisiyle yeniden yayımlandı. 
Köpeğiyle birlikte yoksul bir 
hayat süren Bayan Gage, bir gün, 
kardeşinin ölüm haberini alır. 
Kendisine kalan mirası almak 
için kardeşinin yaşadığı kasabaya 
giden Bayan Gage, büyük bir 
sürprizle karşılaşır. Kardeşi yaşlı 
kadına sadece mal varlığını 
değil, bir de papağan bırakmıştır. 
Ki bu papağan yaşlı kadının 
yaşamını değiştirecektir.  

Grapon Kâğıtları 
Didem Madak 
Metis Yayınları 
ŞİİR
Fiyatı: 8 TL.

Eleni, Niko, Maria ve Yorgo: 
Türk Sinemasında Rumlar 
Gül Yaşartürk 
Agora Kitaplığı 
SİNEMA - İNCELEME
Fiyatı: 13 TL. 

Yaşlı Kadın ve Papağan
Virginia Woolf
Çeviri: İlknur Özdemir
Kırmızı Kedi Yayınları 
ÇOCUK 
Fiyatı: 6 TL.

Yazar, 19. yüzyıldan günümüze, 
‘biçim’in ‘form’a dönüşümünün 
izlerini takip ediyor. Amacını 
“ayrıntılarda kaybolmak yerine, 
temelde var olanı kavramak ve 
zamana karşılaştırmalı ve eleşti-
rel bir gözle bakabilmek” olarak 
tanımlayan Müfide Aksoy, “Bi-
çimin Serüveni”nde sanat ve mi-
marlık tarihinin önemli başvuru 
kitaplarına atıflar yapıyor; resim, 
heykel ve mimariden bolca gör-
sel örnek veriyor. Sanat ve mi-
marlık tarihine ilgi duyanlar, ki-
tabı inceleyebilir. 

Biçimin Serüveni: 
Tarih Öncesinden 
19. Yüzyıla 
Müfide Aksoy
İstanbul Kültür Üniversitesi 
Yayınları 
SANAT TARİHİ 
Fiyatı: 18 TL. 
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O Muhteşem Hayatınız 
Oya Baydar
Can Yayınları 
ROMAN 
Fiyatı: 29,50 TL 

“Kadın Dehası”, aslında bir 
üçleme. Hannah Arendt, 
Melani Klein ve Colette, 
bu üçleme boyunca 
kendisinden, yaşamından 
ve ürünlerinden söz edilen 
kadınlar. Üçlemenin ilk kitabı 
ise Hannah Arendt üzerine. 
Kristeva, 20. yüzyılın önemli 
entelektüellerinden biri olan 
Arendt’in hikâyesini anlattığı 
kitapta, Arendt’in yaşamını, 
eserlerini, siyaset felsefesini 
konu ediniyor. “Herkesin bir 
hayatı var ve pek çoğumuz 
eğlenceli sayılabilecek, aile 
dedikodularını, bazen yerel 
gazeteyi, hatta kimi zaman 
haber bültenlerini besleyen 
maceralara sahibiz; ama bunlar 
anılmaya değer bir biyografi 
oluşturmaya yetmez. Bizi, 
hikâyelerini anlatmak zorunda 
bırakanlara ‘deha’ diyelim, 
zira bu hikâyeler, onların 
icraatlarından, düşünce ve 
varlıkların gelişimine katkı 
sağlayan yeniliklerden, esin 
kaynağı oldukları soruların, 
keşiflerin ve hazların 
yeşermesinden ayrı tutulamaz. 
Katkıları bizi öyle içtenlikle 
etkiler ki, onları, yazarlarının 
hayatlarına demirlemeden 
üzerimize alamayız.” 

“Jitem’in bahçesinde insan 
kemikleri var,” dediler. 
Anneannem taşa kesti yine. 
Kemiklere tutunması gerek. 
Kemikler dayımın olsa keşke. 
“Kafatasları bulundu!” dediler; 
biri dayıma uysa, dayımın bir 
mezarı olsa, anneannem taşa 
kesmese, ete kemiğe bürünse, 
mırıltılarını herkes duyabilse 
ve gelecekte bir gün rahat 
ölebilse… 

Dokunaklı hikâyeler bunlar; 
bir travestinin, bir Ermeni 
çocuğun, bir delinin, kocasını 
vuran bir kadının…

Ayşe Başak Kaban’ın dikkati, 
toplumun sinir uçlarında. 
Sıradan olmayan hayatları 
sadelikle, onlara kol kanat 
gererek anlatıyor. 

Uzun bir aradan sonra 
yayımlanan “Zamanın 
Farkında” isimli öykü kitabıyla 
okurlarını ihya eden Şule 
Gürbüz, bu kez arayı çok 
açmadan yeni bir kitapla 
karşımızda: “Coşkuyla Ölmek”. 
Gürbüz’ün insanı büyüleyen 
dilinden kopmamak için 
kitaptan küçük bir alıntı: 
“Beklemek, bir şeyin yoluna 
ve haline girmesini beklemek, 
beklerken olacak olanın 
olması için gereken her türlü 
başka hale geçişlere, kalışlara 
tahammül etmek ne zor şeydi. 
Başı da, ortayı da, sonu da 
bilip beklemek ne tahammülü 
güç şeydi. Tanrı’nın da 
yaptığı bu muydu_ baş, orta, 
son belli, helak kaçınılmaz, 
ancak önemli olan o zamanı 
geçirmek, o zamandan 
geçmek. Ve geldiğinde 
gelmemiş gibi, bilmemiş gibi, 
yaşanmamış gibi gelmek, 
rüyayı görüp uyanmak ve 
‘Neyse rüyaymış’ demek ve 
aynı yerden uyumaya devam 
etmek. Yaşamaya da, ölmeye 
de yazık…” 

Her biri kendi kimliğini arayan 
roman kahramanlarıyla insanın 
ve coğrafyanın kuytularında 
bir gezi... Kendini tanımak, 
kendi gerçeğiyle yüzleşmek 
insanı nerelere sürükler? 
Kusursuz görünen yüzümüzde, 
muhteşem hayatlarımızda kendi 
kendimizden bile gizlediğimiz ne 
yıkımlar gizlidir? Edebiyatımızın 
verimli yazarlarından Oya 
Baydar, “O Muhteşem Hayatınız” 
ile okuru bir yolculuğa çıkarıyor.

Kadın Dehası: 
Hannah Arendt 
Julia Kristeva 
Çeviri: Zeynep Mertoğlu 
Oğur 
Pinhan Yayınları 
İNCELEME
Fiyatı: 20 TL.

Ben, Kendim, Bergen 
Ayşe Başak Kaban 
Ayizi Yayıncılık 
ÖYKÜ
Fiyatı: 14 TL 

Coşkuyla Ölmek
Şule Gürbüz
İletişim Yayınları
ROMAN
Fiyatı: 15 TL.  
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Lise yıllarım... Ömrümün en kederli durağı belki 
ama bir o kadar da umutlu, meraklı, haylaz. Durak-
ta karşılaştığım herkese merhaba derdim o yaşlarda. 
Yoktu tenimde hayal kırıklıklarının onarılmaz yara-
sı henüz. Kimileriyle çok uzun yolculuklara çıktık, 
yaşam denen gergefe nakşetmek için nice dostlukla-
rı, neşeleri, acıları, ayrılıkları, politik dertleri, şarkı-
ları ve şiirleri. Ve tabii bir de aşkları. Öyle ya, ben o 
yıllarda en iyi âşık olmayı bilirdim. Bir nehri coşkun 
akan bir suyla doldurmanın en güzel, en zahmetsiz 
yoluydu aşk... 

İşte Fatma hocamı o durakta buldum. Beni yakından 
tanıyan herkes en azından bir kez duymuştur adını. 
Felsefe dersini dinlerken kaç kulağım olduğunu saya-
mazdım. O konuştuğunda sınıfımız rengârenk kele-
beklerle dolardı ve ben özgürce uçuşan bu kelebek-
lerin her birini yakalayabilmek için kulaklarıma ger-
diğim kocaman filelerle bir o yana bir bu yana koş-
tururdum. Beni fark ettiyse, gözlerimdeki merak-
lı çocuk ifadesinden fark etmiştir. “Felsefe nedir?” 
diye sormadı ilk ders, “Her tanım bir sınır getirir,” 
dedi. Defterimin ilk sayfasına büyük harflerle yazdım 

Derya Koptekin

KELEBEKLER 

“‘Felsefe nedir?’ diye sormadı ilk 
ders, ‘Her tanım bir sınır getirir,’ 
dedi. Defterimin ilk sayfasına büyük 
harflerle yazdım bunu hemen. 
O günden sonra da ne zaman 
kendimden emin bir edayla bir şeyi 
tanımlamaya kalksam, kelebeklerin 
en büyüğü bu sözü onun sesiyle 
kulağıma fısıldar ve oracıkta 
tereddütle dururum.”
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lışma masasının üzerindeki masa lambasının ışığın-
da okumaya başladım. Kız kardeşlerim derin uyku-
dayken, oda huzur veren soluyuşları ile dolarken ve 
kendime ait bir oda henüz hayalini dahi kuramaya-
cağım bir şeyken...

Liseden sonra Uludağ Üniversitesi Psikoloji bölü-
münü kazandım. İlk yıllar çok yoksulluk çektim. 
Hazırlıktan sonra birinci sınıfa geçtiğimde öyle he-
yecanlıydım ki, bir an önce ders kitaplarımı alıp 
okumaya başlamak istiyordum. Ne var ki, o pahalı 
Psikolojiye Giriş kitabını alabilecek parayı bir türlü 
denkleştiremedim. Annem, kısa bir süre sonra beni 
ve Bursa’daki birkaç akrabasını ziyarete gelecekti. 
Hocamın o güzel kütüphanesindeki o iki ciltli mavi 
kitapların yerini dahi hatırlıyordum. Sonunda cesa-
retimi toplayıp, ankesörlü telefondan hocamı ara-
dım ve kitapları kısa bir süreliğine ödünç vermesi-
ni istedim. Yağmur yağıyordu. Telefonu kapattığım-
da, gözyaşlarımı tutamayıp ağlamaya başladım. Sa-
nırım, yumuşacık sesi utancımı yatıştırmaya yetme-
mişti. Üstelik İstanbul’u çok özlüyordum. 

Ertesi gün, annem kitapları Fatma hocadan almak 
için okula gitmiş. Ne var ki, evden çıkarken kitap-
ları yanına almayı unutmuş hocam, annemle birlik-
te evine yürümüşler. Annemin ona ilk misafir olu-
şu bu. Reçel yapmanın püf noktalarını anlatmış an-
nem, birlikte reçel yapmaya karar vermişler (anne-
min yaptığı ve kahvaltı soframızdan hiç eksik etme-
diği reçellerinin ne kadar güzel olduğunu ilk defa o 
gün düşündüğüme hayret ediyorum hâlâ).

Annem beraberinde Bursa’ya getirdi kitapları.  “Fat-
ma hocan ödünç vermediğini, bunları sana hediye et-
tiğini söyledi” dedi. Heyecanla kitabın kapağını aç-
tım ve ilk sayfasına düştüğü notu okudum defalarca: 

“En azından bir kere dans etmediğimiz her günü 
yitirilmiş; hiç olmazsa bir kahkahanın eşlik etme-
diği her hakikati sahte saymalıyız.” Nietzsche 
Derya’ya sevgilerimle
2.10.2002

Hâlâ koşarak o kitabı elime alır, yazdığı notu oku-
rum; ne vakit dara düşsem, göğsümde rengârenk ke-
lebekler yerine kederli kuşlar uçsa, bir şarkı ağlasam, 
kaybolsam, sardunyalarım çiçek açmasa, unutsam 
yalnız olmadığımı ya da yalnızlığımın ürkütücü bir 
şey olmadığını...

bunu hemen. O günden sonra da ne zaman kendim-
den emin bir edayla bir şeyi tanımlamaya kalksam, 
kelebeklerin en büyüğü bu sözü onun sesiyle kulağı-
ma fısıldar ve oracıkta tereddütle dururum. 

Kelebeklerini daha çok, tarihte sesi duyulmamış ka-
dınların sesini kulaklarımıza fısıldasınlar diye salar-
dı Fatma hoca. Ailemin erkekler tarafından yazılan 
tarihini kadınlarından dinlemem ve kendi tarihimi 
onların kalbi, gözü ve diliyle yeniden yazmam konu-
sunda beni hep yüreklendirirdi. O, ilk gençliğimin 
en cesur, en güzel ve en zeki kadınıydı. 

İtiraf etmeliyim ki, ne kadar güvensek de ona, an-
lattıklarına inanmakta güçlük çekerdik. Felsefe de-
nen şeyin, salt koca sakallı erkeklerin anlattığı an-
laşılmaz şeyler olmadığını ondan öğrendik. Ne ka-
dar saçmalasak da, yaptığımız şeyin felsefece düşün-
me olduğuna ise henüz kimse ikna edemezdi bizi. 
Son sınav sorumuzu ise hiç unutmam: “Marx, Hegel 
ve Herakleitos’un diyalektik anlayışlarını karşılaştı-
rın”. Şimdi sorsanız mümkün değil yanıtlayamam 
ya, o yıllarda kafamın üzerinde her daim o kelebek-
ler uçuştuğundan sınavdan 100 almıştım.

Bir gün yine ya havanın çok sisli olmasına, ya arka-
daşımı üzen babasına ya da bir çocuğun yoksullu-
ğuna içerlemiştim. Zaten o yaşlarda içerleyecek bir 
şeyler bulmakta üstüme yoktu. “Okul çıkışı size ge-
lebilir miyim hocam? Kendimi iyi hissetmiyorum 
da...” diye sorabildim. Kabul etti. Reddedeceği ak-
lımın ucundan geçse teklif edemezdim herhalde. O 
zamanlar, birinden bir şey isteyecek olsam, dilim lâl 
oluverirdi. Belki de kadınların susturulmuş sesini fı-
sıldarken kelebekler, kendi sesimi duyar gibi olmam 
bundandı.

Evinin kapısından içeri girdik beraber. Kocaman bir 
kütüphanenin olduğu odada ağırladı beni. Bu defa 
da hocamla çok geç tanıştığımıza içerledim. Dedim 
ya, içerleyecek bir şeyler bulmakta üstüme yoktu. 
Ömrüm yetmez ki bu saatten sonra bu diyarı baş-
tan aşağı dolaşmaya diye geçirdim içimden. Birlik-
te kitaplara baktık. Büyülenmiştim. “Bu odaya gi-
ren ve bu kitapların hepsini okudunuz mu hocam 
diye sormayan ilk öğrencimsin” dedi yüzünde muzip 
bir gülümsemeyle. Bu beni de gülümsetti. Sonun-
da okumak için Virginia Woolf ’un Kendine Ait Bir 
Oda’sını seçtim. Kitabı hemen o gece, üç kız karde-
şimle birlikte uyuduğumuz odada, odadaki tek ça-
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Bir kenarcığında inci gibi yazmış adını: Feride Esat. 
Ve hemen altında tarih. 1931 yılının Muhit dergile-
ri. Güzelce ciltletmiş; bez ve dikişli cilt. 

Sahaflarda karşıma çıkan kadınlardan biri değil Fe-
ride Hanım. Kitapların üzerlerine isimlerini yazan, 
aralarında mektuplar, alışveriş listeleri, notlar, fotoğ-
raflar unutan kadınlardan biri değil. Bıraktıkları bu 
izleri takip edip nasıl kadınlar olduklarını hayal et-
tiklerimden. Feride Hanım, benim çok sevgili bir 
hocamın, İpek Gürkaynak’ın annesi. Dergi cildini de 
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bana o verdi. Güzel dikiş diken, harika yemekler pi-
şiren bir kadınmış. Dikişlerini görmedim ama yemek 
reçeteleri bana kadar ulaştı, tarafımdan denendi, çok 
güzel oldu. Ayva reçeli kaynatırken “ayvayı sıkma-
ması için” şekerin sonradan eklenmesi gerektiği tü-
ründen tüyolar da cabası. Ama bunları dedim diye 
sanmayın ki Feride Hanım bir karavel saçlı kadın-
dır; yuvanın dişi kuşudur, Amerikan tarzı bir mutfak 
ve buzdolabından başka hayali, beklentisi yoktur… 

Zaten, 1930’lu yıllarda, ev hanımlarının ayva reçe-
li yapmayı, dikiş dikmeyi bilmesi yeterli bulunmu-
yormuş anlaşılan; en azından, Muhit Dergisi’nin bize 
anlattığı bu. Ev hanımlığı, yalnızca bir ailenin çekilip 
çevrilmesi anlamına gelmiyormuş, evlerde yaratıla-
nın bir millet olduğu bilinciyle, kadınlardan “sorum-
lu yurttaşlar” olmaları da bekleniyormuş. Sorum-
lu yurttaşlık, millete gürbüz çocuklar yetiştirmekten 
çok daha fazlasını içeren bir biçimde tarif ediliyor 
Muhit Dergisinde; dördüncü “intişar senesine” girer-
ken, bu tarifi şöyle yapmışlar: “Muhit, milletimizin 
büyük, belki de en büyük bir ihtiyacına cevap ver-
mek üzere çıkmaya başlamış ve üç seneden beri aynı 
gaye ile intişarında devam etmektedir. Bu ihtiyaç, her 
medeni milletin ve her medeni insanın duyduğu ihti-
yaç: öğrenmek, alâkadar olmak, anlamak, sanat heye-
canı duymak ihtiyacıdır.” Bu ihtiyacın çeşitli kaynak-
lardan karşılanması gereğini belirttikten sonra, neyi 
yapmayacaklarını da söylemişler: “Ruhu hırpalayan, 
sinirleri bozan, fena ihtirasları alevlendiren, yüzleri 
kızartan yazılar, gençliğin ahlakını tehdid eden yazı-
lar, Muhit’in sütunlarında yer bulmaz. Muhit’in hi-
kayelerinden ve muhayyel bediiyatından bütün mek-
tepler ve bütün aileler emindir; çünkü okuyucuları 
Muhit’in öz evlatları ve en samimi dostlarıdır”.

Başvekil İsmet İnönü’nün “yavrusile” çekilmiş fo-
toğraflarını, Recep Peker’in Cumhuriyet Halk Fır-
kası Programının İzahı hakkında “pek mühim 
konferansı”nı da bulabilirsiniz Muhit’te, Sümerlile-
rin lisanı üzerine yazılar da, “Portakal Kralı Ahmet 
Bey”le yapılmış bir mülakat da.  

Resimli Aylık Aile Mecmuası olduğu için, ailenin 
farklı fertlerine yönelik özel bölümler de var- yemek, 
dikiş, moda ve ev yönetimine ilişkin bilgilerin veril-
diği sayfalar yanında, “dimağ işçilerinin” nasıl bes-
lenmesi gerektiği yahut çocuk mahkemelerinin na-
sıl önemli bir toplumsal işleve sahip olacağı üzerine 
yazılar da var. 

Tefrika edilen aşk öykülerinin çoğu, çeviri. Ama 
bunlar tam metin çevirileri değil, pek çoğu Seniha 
Sami tarafından özetlenerek çevrilmiş ve bu, “nakl 
eden” olarak belirtilmiş. Aşk, genellikle mutlu sonla 
biten bir hikaye burada. Bazen bazı yanlış anlamalar 
olsa da, işler genellikle yoluna giriyor, alınması gere-
ken dersler alınıyor; tutku ve çelişki değil, öğrenme 
ve ilerleme anlatılıyor; kimi zaman küçük bir yalanın 
nasıl istenmeyen şeylere yol açabileceği, kimi zaman 
çocukların sevgiyle terbiye edilmesi gerektiği. Tutku 
ve heyecan yerini sükunet ve akla bırakmış gibi. 

Edebiyattan anlayan, dünya ve memleket işlerine 
kafa yoran, “tufeyli”lerden hiç mi hiç haz etmeyen, 
yurttaşlık bilinci gelişkin bir kadın Feride Esat, işte 
bu sükunet ve akıl çağının kadını. Evinin duvarları 
içinde yaşayıp gitmez, kızı için kurduğu hayaller de 
onun evlenip çoluk çocuğa karışmasından ibaret de-
ğildir (İpek Hoca, Amargi’nin 18. Sayısında, Evin 
Halleri diye bir yazı yazmıştı, Feride Hanımı oradan 
da okuyabilirsiniz. 10. Sayıdaki Cinsiyetlenme Süre-
cimin Karşılaşmaları yazısından da.)

Cumhuriyet öncesinde ve sonrasında kadın hakla-
rı için mücadele eden kadınların varlığını öğrendi-
ğimizde nasıl bir heyecan duyduğumuzu, bu kadın-
ları nasıl merak ettiğimizi hatırlıyorum. Cumhuri-
yet Kızı olmanın ne anlama geldiği üzerine epey bir 
konuştuk, yazdık, düşündük. Ama onların kızları, 
Feride Hanımın kuşağı üzerine bilgimiz büsbütün 
az. Nasıl bir zamanda, hangi etkilerle, neler umarak, 
nelerden korkarak yetiştiler? Onlardan ne beklendi, 
kendileri ne istedi? İpek Hoca bana annesinden ka-
lan bu Muhit Dergisi cildini gönderdiğinde, bu so-
ruların hiç olmazsa bazılarının peşine düşebileceği-
mi anladım. Evet, kadınların kendileri yoktu bura-
da ama içinde yaşadıkları zamanın kelimeleri var-
dı; belki de nasıl bir pathos içinde yaşadıklarını ha-
yal edebilirdim. Aylarca elimden düşmedi Muhit cil-
di. Bazen bir tefrikayı takip ettim, bazen giysi mo-
dellerine baktım, sağlık üzerine nasıl konuştukları-
nı dinledim…

Keşke Feride Hanımdan kalan, değer verdiği, oku-
duğu anlaşılan bu dergilerle kendi yazdığı yemek ta-
riflerini, elceğiziyle diktiği elbiselerle çektirdiği fo-
toğrafları, kızına yazdığı mektupları karşılaştırabil-
sek; keşke elimizde başka kadınların başka mektup-
ları, fotoğrafları, anıları da olsa. Bütün bu akıl ve sü-
kunet hikayesini acaba onlar bize nasıl anlatırdı? 
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“Kadın Birliği tarafından İstanbul seçimleri mü-
nasebetiyle yapılan iki taraflı reklama bu sütunlar-
da biraz dokunmuştuk; hanımlar hassas olurlar, 
derhal karşılık verdiler. Doğrusunu söylemek la-
zım gelirse biz de hanımlarımızı gücendirmek iste-
mezdik; fakat ne yapalım ki Türkiye’nin hayatında 
çok mühim meseleler mevcut olduğu bir zamanda 
hanımlarımızın mebusluk propagandası veya rek-
lamı ile meşgul olmalarını ilgisizce seyredemezdik.
 
Dediğimiz gibi: siyasi haklar iddialarına kalk-
mayan hanımlara karşı reverans yapmasını, el 
öpmesini, zarifane söz söyleyerek kırmızı boyalı 
dudaklarda tatlı ve şuh tebessümleri seyretme-
sini biz de hoş bir eğlence bulanlarla beraberiz. 
Lakin karşımızda siyasi haklar iddiasına kalkışmış 
hanımlarla başka türlü konuşmaya cevaz vardır.  
Onun için bize karşılık veren hanımlara haber ve-
relim ki iş onların zannettikleri gibi değildir.

Hayattaki vazifelerini yalnız hassas olmak, roman 
okumak ve roman yazmaktan yahut en son mo-

daya göre giyinmekten ibaret zanneden hanımla-
ra değil ekmeğinin yarısını olsun Anadolu kadını-
nın çalışmasına borçlu olduğu Türkiye’de, dünya-
nın hiçbir yerinde siyasal haklar verildiği yok-
tur. Kadın cemiyet içinde, cemiyet için doğrudan 
doğruya faydalı olmayı bilmedikçe ve onu fiilen is-
pat etmedikçe hak sahibi olamaz. Siyasi hakları bu 
hanımlara mı vereceğiz? Hanım siyasetine hürmet 
ederiz; ancak hanımlar da Türk milletinin işlerini 
reklam ve propaganda oyunlarına alet olamayacak 
derecede yüksek görmek mecburiyetinde oldukla-
rını unutmamalıdırlar!”

Yukarıdaki metin, 1925 yılında Cumhuriyet gaze-
tesinde çıkıyor. Yazı imzasız ama büyük olasılık-
la gazetenin başyazarı Yunus Nadi tarafından yazılı-
yor. Konu şöyle: Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasın-
dan sonra ve Cumhuriyetin ilanına yakın, 15 Hazi-
ran 1923’te dönemin aydınlarından yazar ve öğret-
men Nezihe Muhiddin başkanlığında bir siyasi par-
ti, Kadınlar Halk Fırkası kuruluyor. (Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın da kuruluşundan önce). Mustafa 
Kemal’e bağlılıklarını bildiren bu partinin kurulu-
şuna muhtemelen “taşkın programları” (=kadınlara 
siyasal hak talebi) sebebiyle izin verilmiyor. (İzin ve-
rilmediği kesin de, tam olarak sebebi açıklanmıyor). 
Bunun üzerine Nezihe Muhiddin ve arkadaşları Ka-
dınlar Birliği’ni kurarak programdan siyasi hak ta-
leplerini çıkarıyor ve amaçlarını “kadınlığı düşünsel 
ve toplumsal alanlarda yükselterek çağdaş ve geliş-
miş bir yere eriştirmek” olarak belirtiyor. Programa 
bir de n’olur n’olmaz “birliğin siyasetle alakası yok-
tur” maddesi ekleniyor.

Kamuya açık konuşmalarında kadın haklarını sa-
vunur gözüken ama başyazarı olduğu ve hüküme-
tin sözcüsü konumundaki Cumhuriyet gazetesinde 
imzasız yazı ve karikatürlerle bu hareketi aşağılayan 
Yunus Nadi’nin tutumu en hafif tabiriyle bir acayip. 
O dönem aynı zamanda mebus olduğu düşünülün-
ce Yunus Nadi’nin küçümseyici, çocuklaştırıcı “şöy-
le olursa veririz”, “şunlara veririz, bunlara vermeyiz” 
ifadeleri ayrıca düşündürücü.

Tarihin yanlış ve utanç verici tarafına saplanıp ka-
lan bu zihniyet karşısında yazar Yaşar Nabi şu söz-
leri sarfediyor: “Kadını ve kadınlığı hor gören bu 
zihniyet ne yazık ki en münevverlerimizde bile 
görülmektedir. Kadın Birliği tarafından kadına si-
yasi haklar temini için gerçekleşen girişimin birçok 

Duygu

NEZİHE 
MUHİDDİN’İ 
HATIRLAYIN

5Harfliler.com diye nefis bir 
feminist site var. İşte bu sitede, 
“Geçmişi Senden Geri Almak Bütün 
Ümidimdi” köşesinde, 12 Kasım 
tarihinde yayınlanan bir yazıyı 
kısaltarak aktarıyoruz. 

Yazının tamamına ve daha pek 
çok kafa açıcı, eğlenceli, heyecanlı 
tartışmaya ulaşmak için, siteye bir 
gidip bakın deriz: 
www.5Harfliler.com

sandık  143



münevverlerimiz tarafından nasıl istihza ve istihfafla 
[alay ve iğnelemeyle] karşılandığını gördük. Anladık 
ki en seçkin tabaka arasında bile kadını erkekle eşit 
görmeye tahammül edemeyenler vardır.” Yaşar Nabi 
aynı zamanda Birliğin çıkardığı Kadın Yolu dergisi-
nin yazarlarından biri.

Aslında dönemin siyasal ortamı düşünüldüğünde 
(Şeyh Sait İsyanı’nın yarattığı gerilim, Takrir-i Sü-
kun Kanunu, her kesimden muhaliflerin susturul-
ması) Kadınlar Birliği’nin ve dergisi Kadın Yolu’nun 
varlığına izin verilmesi bile şaşırtıcı. Tüm bu yukarı-
da yazdıklarımı öğrendiğim, karikatürleri taradığım 
Yaprak Zihnioğlu’nun muhteşem Kadınsız İnkı-
lap kitabında Zihnioğlu duruma şöyle bir açıkla-
ma getiriyor: “Kanımca, Kadın Yolu siyasal iktidara 
düşünsel katkı ve danışmanlık işlevini de gördü. Bu 
husus hükümet tarafından açıkça hiçbir yerde belir-
tilmiş olmasa da, büyük olasılıkla dergi yayımlandı-
ğı sürece Mustafa Kemal ve yeni cumhuriyetçi ik-
tidar için kadınlık ve feminizm üzerine bilgilendir-
me görevini de yerine getirdi. Baskıcı bir dönemde 
derginin yayınına izin verilmesi bu ihtimali güçlen-
diriyor. Buna ek olarak Cumhuriyetçi iktidarın ka-
dın hakları reformlarını başlattığı ve uyguladığı kri-
tik bir dönemde, hükümetin kadın hakları siyasala-
rını destekleyici bir öge olarak yayına izin verilmiş 
olabilir.” Nezihe Muhiddin’in kararlı ama ılımlı çiz-
gisi, hükümet ve Cumhuriyet Halk Fırkası ile arayı 
iyi tutmaya çalışması, kadınlar olarak Cumhuriyet 
rejiminin yanında yer aldıklarını sık sık belirtmesi 
da bunu sağlayan diğer unsurlar olabilir. Ve fakat bu 
durum çok da uzun sürmüyor, 1927’de Nezihe Mu-
hiddin hakkında kongrede usulsüzlük ve hesaplarda 
yolsuzluk yaptığı iddiasıyla davalar açılıyor ve birlik-
ten uzaklaştırılıyor. Nezihe Muhiddin, ispatlanama-
yan bu iddialardan, davalardan mahkemede aklana-
rak değil Af Kanunu ile “kurtuluyor”, ancak tüm ki-
şisel itibarı elinden alınmış olarak. Bu olaylar sonra-
sı kimsenin adını anmadığı Nezihe Muhiddin kabu-
ğuna çekiliyor, öğretmenliğe ve roman yazmaya de-
vam ettikten sonra 1954’te ölüyor.

Yunus Nadi’ye geri dönersek, Nezihe Muhiddin’in 
Kadınlar Birliği’nden uzaklaştırılması üzerine yaptı-
ğı saçınızı başınızı  yolduracak yorumları şöyle: “Bir 
millet nihayette bir aile demek değil midir? Bir aile 
ise nihayet bir ananın ve son tahlilde analığın şef-
kat kucağından başka bir şey midir? Daha dün bin-
bir esaretten kurtardığımız aziz Türkiye’mizde kadın-

lık namına ilk safa gelecek mesele acaba sadece ka-
dınlığın haklarından mı ibarettir? Acaba bizde ka-
dın mebus olmadığı, kadın avukat olmadığı, ka-
dın her şey olmadığı için mi azap ve ızdırap var-
dır? Tutalım ki kadın her şey oldu, bununla her dava 
ve bu meyanda kadınlık meselesinin halledilmesi mi 
olur? Dünkü birlik sanki cemiyetimizden hariç gibi 
bir mevcudiyet göstermekte ısrar etmiş idi. Nezihe 
Muhiddin’in şahsında Kadınlar Birliği’nin inatçı 
ve iddiacı mukabeleleri [karşılık verme] doğrusu bu 
meselede tüy üzerine tüy dikti. Onun içindir ki yeni 
vaziyet karşısında: Ooh diyoruz, aman kurtulduk!”

Nezihe Muhiddin’in yerine gelen Kadınlar Birli-
ği’nin yeni başkanı Latife Bekir öteden beri Nezi-
he Muhiddin Hanım’ın icraatine karşı olduğunu be-
lirttikten sonra “kadınların siyasi hakları ile meşgul 
olacak mısınız” sorusunu 1927’de şöyle cevaplıyor: 
“Hayır. Biz Nezihe Hanım gibi hayaller peşinde 
koşacak değiliz.”

Üç yıl sonra, 1930’da kadınlara belediye seçimlerin-
de, 1934’te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı 
“veriliyor”.
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