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Feminist Tartışmalar
ŞÖNİM’ler: Eski Sorunlar, Yeni Tartışmalar
ŞÖNİM’den Koza’ya - Ebru Hanbay Çakır
AKP’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Masalı Deniz Bayram, Selime Büyükgöze
3 Çocuk mu, 3 Kadın mı?- Zehra Tosun
Sloganlar ve Etkileri Üzerine - Kızbes Seyhan Aydın
Ne Olacak Bu Memleketin Hali (3) İktidoş - İfakat, Fitnat, Hayrünisa
Dosya: Hayatın Dönüşümü 2- Popüler Kültür
Editörden
Bozuk - Nazlı Ökten
İdeolojik Bir Ayrım Olarak Popüler Kültür/Yüksek Kültür - Emine Ayhan
Bir Varmış, Hiç Yokmuş - Ayşe Sağlam
AVM’leri Sevmiyorum - Dilek Şentürk
Yeni Çağın Ütopyaları - Simla Sunay
Blogger Mevzusu - Gizem Ekin Çelik
Tutunacak Dal - Ebru Gedik Askan
Kuzey Güney’deki Şiddetin Farkına Varmak - Selin Artan Bayhan
Yine A’lar Çoğunlukta Çıktı - Kübra Taslak
Bas Kuantuma Aşkım - Elif Key
Kalbimi Kıra Kıra - Deniz Gören
Sonuçta Popüler Kültür de Bizim Ananelerimizde Var - Didem Türe
Herkesin Bir Popisi Vardır - Demet Gülçiçek
Dünya Değişiyor - Şaziye Silen
Senin Annen Bir Natüralistti Yavrum - Ebru Arıcan
Küskünüz İki Gözüm - Ayşegül Kurtoğlu
Gizli Bir İlişki - Aksu Bora
En Popüler Bergen - Ayşe Başak Kaban
Bulutların Sakladığı Yıldız’ım - Serap Kurt
Onun Bedeni Bir Tımarhane - Meral Akbaş
5Harfliler: Kendi Nefesimizi Açıyoruz - Aksu Bora
Şeker Kız Candy - Zeynep Özsoy
Revolution Grrrl Style Now - Oya Kasap
Bunları Yaşadık - Meral Akbaş, Zeynep Ceren Eren
Feminist Okumalar - Cansu Şengür
Samatya’dan Sinop’a “Ermeni Soyları” Yolculuğu - Karin Karakaşlı
Metin Kaçan ve G.K. Vakası - Halide Velioğlu
Bu Süreç, Gerçek Barış Süreci Olabilir - Fatma Nevin Vargün
Kuirfest: Ölüyorsam, Homofobidendir! - Bilge Taş
O Karlar Beyaz Değil, Biliyorum - Songül Ağay, Nihan Bozok
Ben Bir Araba Değilim! - İlhan Zeynep Karakılıç
Üniversitelerde Neler Oluyor? - Zeynep Ceren Eren
Dünya Alem - Ülkü Özakın
Seyahatname
Adriyatik’in Gelgitleri Arasındaki Serenissima - Zeynep Ünal
Hindistan’da Kadınlar Tecavüze Karşı İsyanda - Selda Tuncer
Başka Bir Gıda Mümkün
“Hayatı Yeniden Tasarlamak İstiyoruz” - Sema Aslan
“Permakültür Gözüm Açıldı” - Sema Aslan
Kitaplık - Sema Aslan
Bütün O İlginç Kadınlar Nereye Gittiler? - Bircan Polat
Sandık
Kadınlar Dünyası’nın 100. Yılı - Demet Gülçiçek

Merhaba,
28. sayı, 7 yıl demektir. Arkasında okurlarından başka bir destek olmayan
muhalif bir dergi için fena bir zaman değil. Bu yedi yılda başımıza gelmeyen
kalmadı, biliyorsunuz; kurucu editörümüz Pınar Selek’in bitmeyen davasının
geçtiği aşamaları düşünmek bile yeter!
Geçen sayımızdan bu yana geçen süre içinde, “Pınar’ın Davası”nda yeni
gelişmeler oldu, mahkeme kendi beraat kararını değiştirdi… Bizce bu karar
sonrası en berrak yorum, yine Pınar’ın kendisinden geldi: “Zaten kimse de
anlamaya çalışmıyor artık. Herkesin anladığı bir şey var ama. O basit. Beni
kurban seçtiler”. Davanın takipçisiyiz. Sadece mahkemenin değil, Pınar’ın
Davası’nın da.
Üç aylık bir dergi olmanın bazı rahatlıkları var, kendinizi gündemin peşinden
koşmak zorunda hissetmiyorsunuz, başka bir gündem kurma şansınız olabiliyor.
Ama bir yandan da üç ay içinde öyle çok söz, öyle tartışmalar birikiyor ki,
derginin sayfalarından taşıp kabarmaya devam ediyor… Web sitemizi böyle
bir amaçla kurduk ama Derginin sayfa sayısını azaltmayı başaramadık. Sayfa
sayısını (ve dolayısıyla matbaa giderlerini) azaltmakla fiyatı artırmak arasında
bir tercih yapmamız gerektiğinde, okurlarımıza güvenmeye ve ikincisini
seçmeye karar verdik. Derginin yayına hazırlanması sürecinde yaşadığımız
“sığışma” kaygısı bir yana bırakılırsa, bu kabarıp taşmayı hayra alamet görmek
gerek diye düşünüyoruz. Yazar sayımız da, Dergiye gelen yazı sayısı da artıyor.
Üstelik mutlulukla fark ettiğimiz gibi, tanımadığımız yazarlardan gelenler de
dahil olmak üzere, Dergi’yle aynı anlam evreninde, benzer soruların peşinde
yazılar gönderiliyor bize. Demek ki bu yedi yılda bir alan açabilmişiz, bir dil
oluşturabilmişiz diye düşünüp seviniyoruz…
Evet, başımıza epeyce şey geldi, muhtemelen gelmeye devam edecek. Ama
önemli olan bu değil, bizim o başımıza gelenlerle ne yaptığımız. O halde,
önümüzdeki sayıyı planlamaya başlayabiliriz!..
İyi okumalar…
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ŞÖNİM’ler:
Eski Sorunlar, Yeni Tartışmalar

ŞÖNİM’DEN
KOZAYA

Bir Şiddetle Mücadele
Mekanizmasının
Kurulma Hikayesi
Ebru Hanbay Çakır

6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” un çıkarılması için,
kadına yönelik şiddet alanında çalışan pek çok kadın
örgütü ve aktivist yıllardır talepte bulundu, mücadele etti. 2011 genel seçimlerinin ardından, yeni Bakan Fatma Şahin, şiddetle ilgili yeni yasa çalışmalarını hızlandırdı ve kadın örgütlerinden temsilciler ile
çeşitli toplantılar yaparak bu yasanın oluşturulmasına çalıştı. Kadın örgütlerinden temsilciler, bağımsız
kadınlar çıkacak yasanın nasıl olması gerektiği üzerinden bir araya gelerek, yıllardır alandan gelen deneyimleri ve uygulamadaki sorunlu alanları bilmelerinin avantajıyla bir yasa taslağı oluşturarak Bakana
sundular. Kadın örgütleri tarafından oluşturulan bu
yasa taslağı imzaya açıldı ve Türkiye’nin çeşitli illerinden pek çok kadın örgütü bu yasa tasarısını imzalayarak destek verdi. Bu süreç aynı zamanda yasa konusunda kadın örgütlerinin yol haritalarını çizdiği,
bilgi ve deneyim paylaştığı bir alana dönüşen Şiddete Son Platformunun da doğmasına neden oldu.
Söz konusu yasanın kadın örgütlerinin hazırladığı
taslak doğrultusunda çıkması için çok emek verildi,
çok mesai harcandı ve pek çok hayal kırıklığı yaşandı.
Sonuç olarak yasa tam olarak kadın örgütlerinin istediği biçimde olmasa da, kadın örgütlerinin mücadelesi ve azmi ile eski yasa olan 4320’ye göre daha
ileri adımlar içeren bir şekilde çıktı. Yasanın eksileri ve artıları konusunda pek çok şey yazıldı çizildi. Bu sebeple bu yazıda bunlara değinmeyeceğiz.
Bu yazının konusunu 6284 sayılı yasa içerisinde yer
alan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)
oluşturacak.

“Şönim açılımında da kadının
adı geçmemektedir. Buna rağmen
içinde şiddet sözcüğünün geçmesi
iktidarı rahatsız etmiş olmalı
ki, Koza adı kullanılarak durum
yumuşatılmaya ve sevimli bir
hale getirilmeye çalışılmıştır.
Tıpkı sığınmaevi yerine Konukevi
kelimesinin kullanılarak,
durumun vahametinin ve yaşanan
şiddetin üstünün örtülmesi gibi.”

Yasaları ete kemiğe büründüren ve onların nasıl uygulanacağını gösteren en önemli araçlar yönetmeliklerdir. Bu bağlamda 6284 sayılı yasanın hayata geçmesini sağlamak amacıyla yönetmelikler oluşturuldu. Bunların ilki; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde hazırlanan
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik 5 Ocak 2013 tarih ve 28519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliklerin ikincisi olan, 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği 18
Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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lı yasada yer alan 3. Bölümde ŞÖNİM’ler şu şekilde tanımlanmakta:

Afiş koza.gov.tr’den alınmıştır

Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulması
MADDE 14 - (1) Bakanlık, gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu
ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına
yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını yedi gün yirmidört saat esasına göre yürüten, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, şiddet önleme ve izleme merkezlerini kurar.
(2) Kurulan merkezlerde şiddetin önlenmesi ile
koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik izleme çalışmaları yapılır ve
destek hizmetleri verilir.

Elbette bu yönetmeliklerin oluşturulması aşamasında hükümetin yine yıllardır bu alanda çalışan kadın
örgütlerinin görüşlerini almadığını, almak için yapılmış birkaç çağrının göstermelik bir çabadan öteye
gidemediğini hatırlatmak gerekir. Tıpkı kürtaj meselesinde olduğu gibi, kadınların hayatını ve bedenini doğrudan etkileyen bir konuda yapılmak istenen
ihlaller ve yasaklar karşısında kadın örgütleri, hükümetle görüşmeleri askıya aldılar.
ŞÖNİM Nedir? Neye Yarar?
Ankara Şönim Deneyimi..
6284 sayılı yasanın yapılma sürecinde dile getirilen
taleplerden biri de şiddete uğrayan kadınların başvuracağı, gereksinim duyduğu hizmetlerin sağlanacağı, kadının kapı kapı (karakol, hastane, sosyal yardım birimleri, sığınmaevi vb) dolaşarak her gittiği
yerde başından geçenleri bir kez daha anlatıp defalarca aynı travmaya maruz kalmasını önleyecek bir
mekanizmanın kurulması idi. Bu konudaki görüş ve
öneriler Bakanlıkla yapılan çeşitli toplantılarda dile
getirildi. Ancak gelinen aşamada görüldü ki Bakanlık dile getirilen bu görüş ve önerileri dikkate almadı
hatta eskiye oranla daha geri bir uygulamayı başlattı.
8 Mart 2012’de Meclisten geçen ve 20 Mart 2012’de
resmi gazete de yayınlanarak yasalaşan, 6284 sayı-

ŞÖNİM’lerin ilk etapta 14 pilot ilde kurulacağı sonraki 2 yıl içinde tüm illerde kurulmuş olacağı Bakanlıkça dile getirildi. KSGM’nin sayfasında yer
alan ve faaliyetlerine başlamış ŞÖNİM’lerin kurulduğu iller ise şunlar: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon,
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya.
ŞÖNİM’lerin çalışma ilke ve esasları ile sunulacak
hizmetler şöyle tanımlanıyor;
ŞÖNİM’lerin Çalışma İlkeleri; Tek kapı sistemi,
7/24 çalışma esası, insan onuruna yaraşır etkili ve
süratli hizmet sunumu, kadının ekonomik, psikolojik, hukuksal ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı.
ŞÖNİM’lerin Çalışma Esasları; 7/24 çalışma esası, müracaatların alınması ve 8 saat içinde durum
tespiti yapılarak müdahalenin belirlenmesi, tedbir
kararının alınması/devamı/değiştirilmesi/kaldırılması için müracaat, koruyucu ve önleyici tedbirlerin takibi, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
veri toplama ve değerlendirme.
ŞÖNİM’ler tarafından Sunulacak Hizmetler: 1.
Şiddetin Önlenmesi ve Tedbir Kararlarının İzlenmesine yönelik hizmetler. 2. Şiddet Mağduru Kişiler yönelik hizmetler. 3. Şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler.
Şönim’lerin tek kapı sistemine göre çalıştığı söylense de var olan uygulamalarda bunu göremiyoruz. Ör-
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neğin 6 Aralık 2012 tarihinde 11 ildeki Şönimlerle
birlikte açılışı yapılan Ankara Şönim’e başvuran kadınların, öncelikle karakola giderek şikayetçi olması oradan Şönim’e yönlendirilmesi salık veriliyor. Telefonda başvurulara cevap veren Şönim yetkilisi bu
durumu şöyle açıklıyor. “Biz de zaten başvuran kadınları öncelikle karakola yönlendiriyoruz, böylelikle iki iş birden yapılmamış oluyor. Çünkü ilk buraya başvuruyorsa bir de karakola gidip ifade vermesi gerekecek oysa karakola gidip bize geldiğinde git
gel yapmamış oluyor.” Bazı kadınların çekindiği ya
da korktuğu için eşlerini polise şikayet etmek istemediklerini bu nedenle karakola yönlendirmenin onları evlerine geri göndermek demek olduğunu belirttiğimizde ise aynı görevli şu karşılığı veriyor “elbette
gitmek istemiyorsa biz de göndermeyiz”. Ancak bizim Danışma Merkezimize başvuran kadınlar (Kadın
Dayanışma Vakfı- Kadın Danışma Merkezi) karakola gitmenin kendilerine bir ön koşul gibi sunulduğunu söylüyor. Şönim’lerde kadınlara verildiği söylenen hukuksal danışmanlıkla ilgili de şöyle bir sorun
var, Yasada Şönim’de çalıştırılacak personel içine avukatlar dahil edilmedi. Bu sebeple bu merkezlere sürekli burada çalışan, buranın elemanı olan avukatlar
alınamıyor. Hukuksal destek konusu Ankara’da şöyle
çözümlenmiş. Baro’nun Gelincik ofisinden avukatlar Şönim’e gelerek burada kadınlara hukuksal destek veriyor. Ancak Ankara Barosu çerçevesinde kurulmuş Gelincik Ofisinde çalışan avukatların da burada kadrolu olmadığı, sürekli değiştiği düşünüldüğünde, şiddet mağduru kadınlarla görüşme ve onlara yönelik hukuksal destekleri sunma bilgi ve becerisine sahip avukatların sürekli değiştiği bunun da sunulan hizmetin niteliğini olumsuz etkilediği söylenebilir. Hukuksal desteğin şiddetle mücadele açısından
önemi düşünüldüğünde, ŞÖNİM gibi şiddetle mücadele mekanizmasının göbeğinde yer alan bir kurumda kadrolu çalışan eleman içine avukatların alınmamasının büyük bir eksik olduğu görülüyor.
Şiddetle mücadele amaçlı mekanizmalar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri
de bu mekanizmaların kadınlar için ulaşımı kolay, kadınların gitmekten çekinmeyecekleri, merkezi yerlere açılmasıdır. Oysa ilk etapta 14 ilde açılan
Şönim’lerde bu özelliğe ne kadar uyulduğu tartışmalı bir konudur. Örneğin Şönim, Ankara’da Siteler
semtinde açılmıştır. Bu semt hem ulaşım açısından
merkezin dışında yer almakta, hem de pek çok sanayi kuruluşu ve atölyesini bünyesinde barındırdığın-

dan kadınların gitmeye çekindiği bir yer olmaktadır.
Tek bir vasıta ile bu semte gitmek pek mümkün olmadığından birkaç vasıta değiştirmek gerekmektedir. Oysa yıllardır bu alandaki deneyimlerimiz göstermiştir ki pek çok kadın için tek bir dolmuş ya da
otobüs parası dahi problem olabilmektedir.
Şönim’lere yönelik bir diğer eleştiri konusu ise
Şönim’lere daha sonra eklenen Koza ismine yöneliktir. Son dönemlerde hem kadın bakanlığının isminin
değiştirilerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na
dönüştürülmesi, hem 6284 sayılı yasanın adının ısrarla Ailenin Koruması ve Kadına karşı Şiddetin
Önlenmesi şeklinde çıkarılması siyasi iktidarın bilinçli bir tercihidir. Bu tercih ailenin odağa alınarak
kadının yerinin aile içinde eş ve anne olarak çizilmesi ile doğrudan ilgilidir. Şönim açılımında da kadının adı geçmemektedir. Buna rağmen içinde şiddet sözcüğünün geçmesi iktidarı rahatsız etmiş olmalı ki, Koza adı kullanılarak durum yumuşatılmaya ve sevimli bir hale getirilmeye çalışılmıştır.
Yasada Şönim çalışanlarının tercihen kadın olması ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen bu tercihin
kadınlar için kullanılmadığını gösteren örnekler de
mevcut. Örneğin Ankara Şönim müdürünün erkek olması, yine Ankara Şönim’de görev yapan iki
rehberlik uzmanın da erkek olması bu alanda çalışan hiç kadın yok mu sorusunu akla getiriyor. Elbette bu merkezlerde çalışanların kadın olması yetmiyor, kadın bakış açısına sahip olması, bu alanda çalışma deneyimine sahip kişilerden oluşması gibi kriterler de bu alanın olmazsa olmaz ilkelerinden. Ancak hem Ankara‘da hem de diğer illerde açılan Şönim örneklerinde bu ilkenin de gözetildiğini maalesef göremiyoruz.
Şönimler konusunda kadın örgütlerinin eleştiri getirdiği en önemli konulardan biri de bu merkezlerin
hem şiddet mağdurlarına hem de şiddeti uygulayan
faillere hizmet verecek olması. Örneğin bu merkezlerde kocasından şiddet görmüş bir kadın ve ona şiddet uygulayan kocası aynı çatı altında hizmet alacaktır. Böyle bir durum kadınların güvenliği açısından
sorunlara yol açabilir. Kocası hakkında tedbir kararı
çıkartmış bir kadın bu merkeze girerken ya da çıkarken kocasına rastlayabilir, böyle bir karar yüzünden
öfkelenen kocanın şiddetine yeniden maruz kalabilir.
Öte taraftan kocasının burada hizmet aldığını bilen
kadın yaşadıklarını anlatmak konusunda çekinebilir,
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“Hukuksal desteğin
şiddetle mücadele açısından
önemi düşünüldüğünde,
ŞÖNİM gibi şiddetle mücadele
mekanizmasının göbeğinde
yer alan bir kurumda
kadrolu çalışan eleman içine
avukatların alınmamasının
büyük bir eksik olduğu
görülüyor.”
korkabilir. Bu durum da kadınların ihtiyaç duyduğu hizmeti almasını engeller. Dolayısıyla Şönim’lerde
hem şiddet mağduruna hem de şiddet uygulayan faile hizmet verilmesi doğru değildir. Verilecek hizmetlerin ayrı çatılar altında verilmesi gerekir.
Şönim Ankara ilk 3 aylık verilerini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı. Rakamlar şöyle; 326
mağdur hizmet aldı. 263 kişiyle de yüz yüze görüşüldü. Merkeze başvuranlar en çok, barınma imkanı, sağlık desteği, mesleki ve hukuki danışmanlık talep etti. Şiddet mağdurlarından 253 kişiye psikolojik destek hizmeti verildi. 252 kişiye de barınma imkanı sağlandı.
Aslında bu veriler şiddetin yoğunluğunu ortaya koyuyor. Fakat yaşanan bunca şiddete rağmen
Ankara’da sığınmaevi bulunan belediyeler, danışma merkezi ve sığınmaevi çalışması yapan kadın örgütleri ve diğer ilgili resmi kurum temsilcileri ile bir
araya gelinip çalışma yapan, ilin eylem planını oluşturan bir irade ortada yok. İşin aslı Şönim’in ne yaptığına dair ayrıntılı bir bilgi de yok. Verilerde hizmet
sunulan kişilerin kaçı kadın kaçı erkek belli değil.
Şönim’ler erkeklere de yönelik hizmet sunduğundan
bu bilginin de verilmesi gerekiyor.
Şönim’lerin teşkilat yapısı ise şöyle tanımlanıyor; Şönimler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı
olarak çalışacak. Şönimlerin ve Bakanlığın arasında
Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu yer alacak.
Alo 183 Hattı Şiddet Sorumluları, İlk Kabul Birimi
ve Konukevleri ile Şönim’in altında yer alacak.

Şönimler konusunda kadın örgütlerince en çok eleştirilen konulardan biri de Şönim’lerin teşkilat yapısı.
Şönim’lere başvuran ve sığınmaevi ihtiyacı olan kadınlar bu merkezler aracılığıyla o ilde bulunan sığınmaevlerinden birine yerleştirilebilecek.
Şönim’lerin açılması ile birlikte SHÇEK’e bağlı pek
çok birim kapatıldı. Böylelikle SHÇEK‘in çeşitli birimlerinde kadınlara sunulan destek ve danışmanlık hizmetleri de tek bir çatı altında toplanarak merkezileştirildi. Merkezileşme kadınlar için ulaşım ve
bürokrasi anlamında sorunlara yol açtı. Öncesinde
kendi ilinde başvurduğu merkezlerin sayısı birden
fazla olan ve kendine en yakın olan merkeze başvuran kadınlar, Şönim’lere gitmek durumunda bırakıldı. Kadın örgütleri ve belediyeler açısından da
Şönim’ler aracılığıyla gerçekleştirilen bu merkezileşme belediyeler ve kadın örgütlerinin sığınmaevi
- danışma merkezi çalışmalarının özerkliğine ve bağımsızlığına darbe vurdu. Bakanlık Şönimler aracılığıyla belediye ve kadın örgütlerine ait bu mekanları kendi kontrolü içine alarak danışma merkezlerini de bir anlamda fonksiyonsuz kıldı. Bu uygulama
ile kadın örgütleri ve belediyelerin kendi açtıkları sığınmaevi ve danışma merkezleri üzerindeki söz hakkı ellerinden alındığı gibi buradaki veri ve bilgilerin Şönim’lerde toplanması gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır. Belediye ve kadın örgütlerinin sığınaklarını kendi birimi gibi gören bu anlayış, giriş çıkış saatleri, disiplin ve güvenlik uygulamaları konusunda
denetim ve kontrol yetkisi kullanarak aynı zamanda
bir baskı unsuruna da dönüşebilecektir.
Sonuç
Tüm bu nedenlerden dolayı Şönim’lerin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. Elbette bu yapılandırma sadece Bakanlığın ve resmi kurumların yetkilileri tarafından yapılmamalı, ilgili tüm taraflar ve
özellikle yıllardır bu alanda çalışan kadın örgütleri
sürece dahil edilmelidir. Ayrıca 6284 sayılı yasa tasarısında olduğu gibi bu süreç bir oldu bittiye getirilmeden, bir zaman sınırı ile kısıtlanmadan tüm
ayrıntıları ile ele alınmalı ve yönetmelikler bu bakış açısıyla yeniden oluşturulmalıdır. Kadına yönelik şiddete yol açan nedenler, üstü örtülmeden, yumuşatılmadan, ailenin korunma kaygısına girilip,
erkekler de şiddet görüyor bahanesiyle kadına yönelik şiddetin içeriği boşaltılmadan meseleye yaklaşılmalıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ancak
bu şekilde yol alınabilir.
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ŞÖNİM’ler:
Eski Sorunlar, Yeni Tartışmalar

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın “ŞÖNİM’i”

KADIN’DAN
AİLE’YE:
AKP’NİN KADINA
YÖNELİK ŞİDDETLE
MÜCADELE MASALI
Deniz Bayram
Selime Büyükgöze

“ŞÖNİM’leri eleştirirken
sözümüzü sadece kadına
yönelik şiddetle mücadelede bir
mekanizmaya değil, AKP’nin
bütünlüklü aile politikalarına
yöneltmemiz önemli. Zira
adındaki “aile” kelimesinin de
belirttiği üzere 6284 sadece
kadınları koruyan bir yasa değil.
6284 kapsamında hayatımıza
giren ŞÖNİM’ler de kadınların
şiddetten uzaklaşmasından
ziyade ailenin korunmasını
amaçlayan bir mekanizma
olarak karşımıza çıkıyor.”

Mor Çatı’nın çağrısı ile 26-27 Ocak tarihlerinde
“Hukuk, Sosyal Politika ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Açısından ŞÖNİM’ler” başlıklı çalıştayı
gerçekleştirdik. Koza adıyla da tanımlanan bu merkezleri “koza” isminin taşıdığı cinsiyetçi anlamlar nedeniyle ŞÖNİM olarak adlandırmayı tercih ediyoruz. Erkek şiddetine uğrayan kadınların başvuracağı ilk merkez olarak kurgulanan ŞÖNİM’lerin pilot
uygulamaları pek çok ilde başlamıştı. Ekim ayında
İzmir’de düzenlenen 15. Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultay’ında pilot merkezlerden biri olan Bursa Nilüfer Belediyesi’nden kadınların yaptığı sunum ile bizler de ilk defa ŞÖNİM uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olduk. Konukevi yönetmeliğinin de çıkmasından sonra ŞÖNİM yönetmeliğinin de çıkması an meselesiydi. Bu
konuyu kurultay bileşeni kadın örgütleri ve feministlerle tartışmanın acil bir ihtiyaç olduğunu düşündüğümüzden çalıştay çağrısı yaptık ve verimli tartışmaların yapıldığı iki gün geçirdik. Çalıştay her ne kadar
ŞÖNİM’ler üzerine yoğunlaşmış olsa da bu konunun devletin kadın politikalarından ayrı değerlendirilemeyeceğini, bu merkezlerin devletin şiddetle mücadelesinde yeni bir merkezi mekanizma kurulmaya çalışılmasının ve hükümetin uyguladığı aile politikalarının sonuçlarından biri olduğunu konuştuk.
Bu yazıda çalıştayda edindiğimiz bilgiler ve vardığımız sonuçlardan önce, AKP’nin aile politikaları derken ne kastettiğimizi açıklamayı gerekli gördük, sonrasında ise ŞÖNİM nedir, ne değildir diye anlatmak
istedik. Zira ŞÖNİM gibi devletin kadın yönelik şiddet alanında getirdiği mekanizmaların sadece alanda çalışan kadınların değil, tüm feministlerin gündeminde olmasının elzem olduğunu düşünüyoruz.
Aile Politikaları
1987’de Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen “Dayağa
Karşı Yürüyüş”ten bu yana feminist hareket, kadına yönelik erkek şiddetle her alanda mücadele ediyor. Bugün televizyon programlarında kadına yönelik şiddet konusunda programlar yapılıyorsa, kadın
cinayetleri üçüncü sayfa haberi olmaktan çıkıp birinci sayfaya taşındıysa, devlet kadına yönelik şiddeti gündemine almak zorunda kaldıysa tüm bunlar
feminist hareketin mücadelesi sonucunda edinilmiş
kazanımlardır. Bugün hukuk anlamında kadınların
en geniş haklara sahip olduğu bir dönemde yaşıyor
olmamız, kadından sorumlu olması gereken Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öncelik sırasına alıp kadın örgütle-

KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi - Tanıtım Filminden
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riyle “çalışma”lar yapıyor olması bizleri yanıltmasın.
Tüm bunlar olurken aslında AKP hükümeti elindeki tüm mekanizmaları kullanarak kadınların beden,
emek ve kimliklerini kontrol altına almaya, kadınları eve- aileye hapsetmeye çalışıyor. Evet, AKP kadına
yönelik şiddet bitsin istiyor muhtemelen. Bu isteğin
ardında kadınların özgürleşmesine dair bir talep tabii ki yok, tek amaç ailenin korunması. AKP’nin 3
çocuk doğurmuş, o da yetmemiş üç kuruş karşılığında evde yaşlı ve/ya engellilere bakan kadınlar hayali var. Feministler ise yıllardır sıcak yuvanın bir masal olduğunu, kadınların aile içinde karşılıksız emeklerinin sömürüldüğünü, taciz, tecavüz ve şiddete en
çok ev içinde uğradıklarını söyleyip duruyorlar. Kadın cinayetlerinin tamamına yakını koca ya da eski
koca tarafından işleniyor, şiddet başvurularının birçoğunda şiddet uygulayan erkeğin yine koca olduğunu görüyoruz. Koca olmadığı durumda ise baba,
erkek kardeş gibi yine ev içinden erkekler şiddet uyguluyor. Sistem sokakların kadınlar için tehlikeli olduğunu söyleyip biz kadınları eve hapsetmeye çalışırken aslında şiddeti ev içinde yaşıyoruz.
AKP’nin aile politikalarının oldukça planlı olduğunu her yeni adımlarda tekrar tekrar görüyoruz. Bakanlığın adından kadının adını çıkarıp Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmaları kadını ailenin dışında birey olarak görmeyen yaklaşımlarının simge-

si haline geldi. 6284 numaralı yasaya feministlerin
yasa ismi yerine numarasıyla anmalarının nedeninin
adındaki “aile”ye (yasanın tam adı: Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun) itirazdan kaynakladığını da burada hatırlamak önemli. Fatma Şahin’in kendi deyimiyle “herkesin bakanı” olması, tam da kadınların bakanı olmadığı anlamına geliyor. Boşanan çiftlere ombudsmanlık
hizmeti verilmesi, boşanmaktan vazgeçirilen çiftlerin sayılarının gurur kaynağı olarak paylaşılması, anneliğin, esnek - güvencesiz istihdamın yaygınlaşması için yapılan çalışmalar tam da kadınları eve hapsetme, aileye yani erkeklere mahkum kılmak isteyen
zihniyetin tezahürleri. Kaç çocuk yapılması gerektiğinden, doğacak çocuğun kaç ay emzirilmesi gerektiğine kadar kadınların bedenlerine dair söz söylemekten geri durmayan hükümet, kadınların doğrudan
doğruya yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü üzerindeki hakkı olan kürtaj hakkını da yasal olarak engellemeye gücü yetmese de fiili olarak imkansız hale getirdi. ŞÖNİM’leri eleştirirken sözümüzü sadece kadın
yönelik şiddetle mücadelede bir mekanizmaya değil,
AKP’nin bütünlüklü aile politikalarına yöneltmemiz
önemli. Zira adındaki “aile” kelimesinin de belirttiği üzere 6284 sadece kadınları koruyan bir yasa değil. 6284 kapsamında hayatımıza giren ŞÖNİM’ler
de kadınların şiddetten uzaklaşmasından ziyade ailenin korunmasını amaçlayan bir mekanizma olarak
karşımıza çıkıyor. Kadınlar ve erkeklerin aynı çatı altında buluşturulacak olması bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri. Erkeklere öfke, stres kontrolü gibi danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin öngörüldüğü bu merkezlere erkek şiddetine maruz kalan
kadınların yanı sıra, şiddet uygulayan erkekler de gelecekler. Kadınlar ve erkeklerin aynı merkeze gelecek
olmasının sorunları bir yana, kadına yönelik şiddeti bir “öfke” ya da “stres” kaynaklı sonuç olarak görmek başlı başına bir sorun. Bu noktada feministlerin yıllardır söyleyip durduğu malumu tekrar ilan etmek önemli. Kadına yönelik erkek şiddeti kadın erkek arasındaki fiili eşitsizlikten doğar, kadınları kontrol altına almak için sistematik olarak uygulanır. Şiddet uygulayan erkekler bir başkasına (örneği patronlarına ya da diğer erkeklere) aynı şekilde şiddet uygulamazlar. Bu da şiddetin kadınlara kontrollü ve
bilinçli olarak uygulandığının göstergesidir. Şiddeti
bir öfke sorunu olarak sunmanın sonucu kadın erkek eşitsizliğini görünmez kılmakla, kadınlara erkekleri öfkelendirmemek görevini yüklemekle, yani kadınları itaat etmeye teşvik etmekle sonuçlanacaktır.
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Türkiye’de Sığınak Faaliyetleri
Türkiye’de sığınak faaliyeti, son yasal düzenleme öncesinde yaygın olarak SHÇEK, belediyeler, özel hukuk tüzel kişileri (kadın örgütleri) tarafından gerçekleştiriliyordu. SHÇEK’in kanununda kadınlara ve
erkeklere sığınak1 açılabileceği öngörülüyordu. Kanuna dayanak olarak çıkarılan bir önceki Kadın Konukevi Yönetmeliği’nde ise, eşler arası anlaşmazlıklar
nedeniyle evini terk eden ya da eşleri tarafından terk
edilen ve bu sebeple yardıma ihtiyaç duyan kadınlar,
fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlar, boşanma veya eşin ölümü nedeniyle
ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınlar, istenmeyen evliliklere zorlanan kadınlar, evlilik
dışı hamile ya da çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen kadınlar, daha önce
uyuşturucu, alkol bağımlılığı olup, bu konuda tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk etmiş kadınlar, cezaevinden yeni çıkmış olup, yardım ve desteğe ihtiyacı olan kadınlar, kontrolleri dışında oluşan çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine
düşmüş kadınlar olarak düzenlenmişti.
Kadın Konukevi Yönetmeliğindeki bu düzenleme
aslında şu anlama geliyordu: SHÇEK’in yürüttüğü hizmetler içinde kadına karşı şiddetle mücadeleye özgü bir kurumsal yapı yoktu; erkek şiddetinin
yanı sıra çeşitli nedenlerle ekonomik ve sosyal çöküntü içinde olan kadınlar açısından da sığınak süreci işletilebiliyordu.
Erkek şiddetine karşı kadınların güçlenmesine odaklanmış sığınakların olmayışı, buraların birer güçlenme yeri olmasının önündeki en büyük engeldi; her
bir kadının şiddet hikayesine yönelik tedbirlerin
alınması, kadının ihtiyacının sığınak olup olmadığının tespit edilmesi gibi olmazsa olmaz politikaların uygulanması da bu koşullarda mümkün olmuyordu. Burada kastedilen, bir dönem yine basında
yer alan ihtisaslaşmış sığınak meselesi değil. Sığınakların güçlenme yerleri olması için ihtisaslaşmış olması gerekmiyor. Fakat şiddete ilişkin olarak gerekli
risk analizlerinin yapılabildiği, önlemlerin alındığı,
sadece sığınağa yönlendirmek değil, kadınların güçlenmesi için yapılacak çalışmaların gerekliliği de sığınak çalışması bakımından göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur.
Elbette bugüne kadar SHÇEK’in yürüttüğü (ve yürütmediği!) politikalarla ilgili eleştirilerimizi dile ge-

“Sistem sokakların kadınlar
için tehlikeli olduğunu söyleyip
biz kadınları eve hapsetmeye
çalışırken aslında şiddeti
ev içinde yaşıyoruz.”
tirdik, kurumun kadın bakış açısına uzaklığını, sığınaklarda yapılan “uzlaştırma toplantıları”nın yarattığı problemleri dile getirdik. Bununla birlikte, alanda
çalışan kadın örgütleri yerelde ve merkezde SHÇEK
teşkilatı ile ilişkilendi ve bu ilişkilerin olumlu sonuçlarını da gördük. Aynı zamanda, SHÇEK’in bir
kamu kurumu olması nedeniyle siyasal bağlantılardan belirli bir dereceye kadar uzak durabilmesi de
bizim için önemliydi.
Kadın hareketi olarak SHÇEK’in erkek şiddetine özgü politikalar geliştirmemesini eleştirerek sığınakların feminist yöntemler ile işletilmesi gerektiğini söylerken ve buraların kadınların geçici/hayati tehlikenin ve şiddetin neden olduğu zarar ve riskleri bertaraf ederek güçlenecekleri, şiddetten uzakta
bir hayat kurabilecekleri ve gerekli özen ile çalışmaların sürdürecek kurumlar haline getirilmesini talep
ederken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı`nın kurulması ile SHÇEK`in önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı`na devrine sonrasında ise alanda fiilen
lağvedilmesi sürecine tanıklık ettik.
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nin giderek daha merkezi bir politika haline geldiği
bir zamanda, bu merkezlerin yeni uzlaştırma alanları olarak işletileceğinden endişe duymamızda şaşırtıcı bir yan yok herhalde!

ŞÖNİM’lerin Yasal Dayanağı
Şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin yasal dayanağı 6284 Sayılı Yasa’dır. Bu yasa üzerinde çalışılırken, kadınların erkek şiddeti nedeniyle destek hizmetlerini alabileceği, uzaklaştırma kararının alınması ve hukuksal, psikolojik, sosyal desteğin sağlanması için ilgili mercilerin harekete geçirileceği, (şiddet uygulayan erkek ile şiddet gören kadın aynı evi
paylaşıyorsa) müşterek evin kadına tahsisi gibi tedbir kararlarının koordine edileceği bir müdahale birimi olarak planlanmıştı. Fakat yasa, hem kadınların hem erkeklerin başvurabileceği, destek hizmetlerinin sağlandığı, tek etkili yönlendirmenin ise sığınak yönlendirmesi olarak kurgulandığı bir sistem
olarak karşımıza çıktı.
Bu merkezlere esastan itirazımızın sebebi, erkeklerin
şiddet uygulamasını öfke, stres, madde bağımlılığı,
işsizlik gibi nedenlere bağlayarak erkek egemenliğini
yok sayan bir anlayışla kurulmuş olmaları ve erkek
şiddetine uğrayan kadınlara hizmet verecek bir merkezin aynı zamanda erkeklerin “şiddet sebebi” olarak tanımlanan durumlarıyla ilgili destek alabilecekleri yerler olarak da tasarlanmasıdır.
Şiddet uygulayan erkeklere sunulacak destekler rehabilitasyondan ibaret değil. İlgili görevlilerce, gerektiğinde şiddet uygulayan erkekler hakkında şiddet eğiliminin devam edip etmediği, “iyileşip iyileşmediği” gibi süreçlerin izlenmesi, raporlanması, kadın mahkemeye başvurursa bu raporların mahkemeye sunulması da destekler arasında.
Pilot illerde açılan merkezlerin, şehir merkezinden
uzakta ve fiziksel koşulları son derece yetersiz (yeterli görüşme odasının olmaması gibi) maddi koşullara sahip olduğu da göz önünde tutulduğunda, şiddet
uygulayan erkeklere bu destek hizmetlerinin nerede
kimler tarafından sunulacağı daha büyük bir soru
işareti olarak karşımızda. Ailenin güçlendirilmesi-

Halihazırdaki durumda, ŞÖNİM’ler illerde kurulmaya başlandı. Önce pilot olarak birkaç ilde kurulan ŞÖNİM’lerin çalışmaya başlamasına kadar geçen sürede, SHÇEK de fiilen ortadan kaldırılmışken, şiddet mağduru kadınların gidebilecekleri hiçbir yer kalmadı. Kadınlar, ŞÖNİM’i aradıklarında,
“doğrudan karakola gidebilirsin” gibi yaratıcı yol
göstermeler ile karşılaşmaya devam ediyorlar.
Sığınak-Şönim Çalışması Neye Tekabül Edecek?
Yeni konukevleri yönetmeliği uyarınca sığınak desteğinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri tarafından verilmesi düzenlendi. Bu sebeple, ŞÖNİM ve sığınak çalışmasına dair idari teşkilat yapının nasıl kurgulandığına bakmamız gerekiyor.
Daha önce ayrı bir kamu hukuku tüzel kişiliği olan
SHÇEK’e bağlı “Devlet sığınakları”nın yerini artık merkez teşkilatına (Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına) bağlı sığınaklar alacak. Aynı şekilde,
her ne kadar henüz ŞÖNİM yönetmeliği çıkmasa
da yürürlüğe giren konukevi yönetmeliğinde düzenlendiği üzere Şiddet Önleme İzleme Merkezleri de
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerine bağlı olacak.
Bu durum, siyasi ilişkilenmenin daha sıkı olduğu,
aynı zamanda hiyerarşik bir örgütlenmenin içinde
daha yavaş, daha bürokratik, bir başka deyişle işlemlerin merkeze bağlı olduğu bir yapı ihtimalini
karşımıza çıkarıyor. Bu yeni düzenlemeler öncesinde, SHÇEK sığınakları, özel hukuk tüzel kişilerinin sığınakları ayrı bir yönetmeliğe, belediyelerin
sığınak çalışması belediyeler kanununa tabi iken,
yeni yasal çerçeve sığınak faaliyetini gerçekleştirecek tüm özneleri tek bir yönetmelik ile bağlıyor.
ŞÖNİM’in hepsinin fiili olarak üstünde karar verici bir mekanizma olarak kurgulandığını söylemek
de mümkün.
Bu kurgu en belirgin olarak, ŞÖNİM’ler tarafından,
sığınaklara yönlendirme ile ilgili düzenlenmiş. Buna
göre, “ŞÖNİM`ler tarafından doğrudan konukevine
kabulü yapılan veya ilk kabul biriminde kalanlardan
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konuk evine yerleştirilmesi uygun görülen kadın ve
beraberindeki çocukları, bakanlık, belediye, il özel
idaresi veya sivil toplum kuruluşlarına ait konukevlerine yerleştirilirler. Bu suretle yerleştirilen kadınlar,
konukevi tarafından ŞÖNİM`in bilgisi dışında, takdir yetkisi kapsamında çıkarılamazlar.”
Bilindiği üzere, Türk İdare düzeninde yerel yönetimler merkezin hiyerarşisi altında değildir, idari vesayet olsa bile, belediyelerin özerk bir yapıları vardır.
Ancak bu düzenlemeyle, merkezi idare (Bakanlık)
sadece kadın örgütlerinin işlettiği sığınaklar değil,
belediye sığınakları üzerinde de doğrudan müdahale
yetkisi kazanıyor. Böylelikle, hiyerarşinin en üzerine
esas görevi ailenin güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oturmuş oluyor.
Danışma/Dayanışma Merkezleri
Mor Çatı kurulduğu 1990 yılından bu yana dayanışma merkezi faaliyeti ve -belli aralıklarla- üç farklı sığınak çalışması yürüterek feminist yöntemlerle
kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hem bilgi hem de deneyim üretiyor. Bu süreç boyunca kadına yönelik şiddet alanında iyi bir örnek oluşturmayı
da başarmış oldu. Mor Çatı deneyimi hem kadınların şiddet yaşantılarının biricik olduğunu, yani her
kadının şiddet hikâyesinin birbirinden farklı olduğunu, hem de buna bağlı olarak ihtiyaçlarının farklılık göstereceği bilgisini verdi. Mor Çatı’ya başvuran kimi kadınlar devletten alabileceği destekler
konusunda bilgi alma ihtiyacında olurken, kimileri bu süreçlerde yaşadıkları zorlukları paylaşma ihtiyacı duyabiliyorlar. Yasalarda belirtilen haklarını
kullanmak için polise, yargıya gittiklerinde karşılaştıkları cinsiyetçi yaklaşımlar, caydırıcı yaptırımlar karşısında kadın dayanışması ile güçlenmeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Kimi kadınlar suç duyurusunda bulunup koruma kararı çıkartmak isterken, kimi
bu sürece girmeyip sadece sığınağa yerleşmek istiyor. Kimileri ise henüz evden ayrılmak istemeyip,
bu süreci şiddet yaşantısını paylaşıp güçlenerek, psikolojik destek alarak geçirmek isteyebiliyor. Tam da
bu nedenle erkek şiddetine maruz kalan kadınların
öncelikli ihtiyacını sosyal çalışmacı ile görüşmek
oluşturuyor. Tabii ki kadınların görüşeceği sosyal
çalışmacının da kadından yana bakış açısına sahip
olması en temel gerekliliklerden birini oluşturuyor.
Kadına karşı şiddetle mücadelede danışma merkezlerinin büyük önem taşıdığını deneyimlerimiz or-

taya koymaktadır. Bu bakımdan ŞÖNİM’lerin
Türkiye’nin her yerinde onlara başvuran kadınların ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olması, çalışmalarını kadın hareketinin
bu alandaki birikimlerini, bağımsız kadın örgütleri
tarafından son on beş yıldır düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultay’larında
oluşturulan sonuç bildirgelerini göz önüne alan bir
anlayışla yürütmeleri gerekmektedir.
Bakanlık, şiddete uğrayan kadınların öncelikli olarak ALO 183’ü (Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Hattı) aramaları çözümünü sunuyor.
183’e ulaşmayı başarabilen kadınların karşısına şiddet başvurusu alma konusunda bilgisi olmayan “vatandaş temsilcisi” çıkıyor ve öncelikli olarak kadınların TC kimlik numaralarını istiyorlar. ŞÖNİM’lerde
esastan bir sorun olarak karşımıza çıkan, kadınların
GBT’sine bakılması, bilgilerinin merkezileştirilmesi
burada başlıyor. Hattı arayan kadınlardan aldığımız
bilgi ise kadınları doğrudan 155’e yönlendirdikleri
yönünde. Halbuki şiddet sadece kriminal bir durum
değildir. Kadınların biricik şiddet yaşantılarını dinleyip ihtiyacını belirleyecek sosyal çalışmacılara ihtiyaçları vardır. Pilot uygulama olan illerde kadınlar
ŞÖNİM’lere yönlendiriliyor fakat bu merkezlerde
tek telefon var çoğu zaman ulaşılamıyor. Bu nedenle
155 arayan kadınlar kimi zaman Hürriyet Alo Şiddet hattına ya da Mor Çatı’ya yönlendiriliyor. 183
polise yönlendirdikten sonra süreç takip edilmiyor,
sadece yönlendirici bir hat olarak işlev görüyor.
Çalıştay
Düzenlediğimiz çalıştayda pilot uygulamalara dair
deneyim paylaşımı imkanı da bulduk. Oto sanayinin ortasına kurulmuş ŞÖNİM’den, sosyal çalışmacı izindeyken yerinin boş kaldığı, psikologların
sadece istasyon sığınaklarda olduğu örnekler duyduk. En önemlisi de farklı illerdeki kadınların tü-
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münün ŞÖNİM’lere dair esastan sorunları tespit ettiğini gördük. Bu haliyle ŞÖNİM’ler kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadelede işler bir mekanizma
olmak şöyle dursun, var olan sorunlu halden daha
da gerilere gideceğimiz günlerin yaklaştığının sinyalini veriyor.
ŞÖNİM’lerin merkezi yapısı, belediye ve kadın örgütlerinin danışma/dayanışma merkezi ve sığınak
çalışmalarını ŞÖNİM’den gelecek müdahalelere
daha açık kılıyor. Tüm sığınaklara tek merkezden
yönlendirme yapılacak olması, sığınaklarında kimlerin kaldığı, kaç kişi kaldığı gibi bilgileri talep edecek olmaları, kadınlara belediye ve kadın örgütlerinin bağımsızlığına doğrudan müdahale anlamına
geliyor. Bu durum kadınların ihtiyaçlarına uygun
desteklerin verilmesine de engel oluşturacaktır. Uygulamada bu mekanizmanın kadın örgütleri ve belediyeler üzerinde baskı mekanizmasına dönüşeceğinden endişe duyuyoruz.
ŞÖNİM’lerin kurulduğu şehirde tek merkez olması ve kadınların rahatça gidemeyeceği yerlere kuruluyor olmaları kadınların erişiminde ciddi sorunlara yol açacak. İki pilot bölge olan Ankara ile Urfa’da
bu merkezler, bırakın uzaklığı, kadınların tek başına gitmeye korkacakları semtlerde kuruldu. Ayrıca
bu merkezlerde avukat, sosyal çalışmacı ve psikolog
desteklerinin de yetersiz kaldığını görüyoruz. Sosyal çalışmacının tatilde olduğu bir merkezde yerine bakan kimsenin olmadığını gördük. Ayrıca iki
psikologun çalıştığı bir başka merkezde psikologlar
merkezde değil, istasyon sığınağında görev yapıyorlar. Bu tablo ŞÖNİM’lerin dayanışma merkezlerinde kadınların ihtiyaçlarına uygun destek verilmediğini gösteriyor. Kadınlara sadece polise şikayette bulunma ve/ya sığınak alternatifleri sunuluyor.
Halbuki deneyimlerimizden biliyoruz ki her kadının biricik şiddet hikayesine göre hangi destek mekanizmalarının işletilebileceğinin analizinin yapılması gerekiyor. Kadınların şiddet sonrasında güçlenmelerine katkı ve imkân sağlayacak mekanizmaların işletilmesi ve bu bilginin kadınlara kolay ulaşabilecekleri merkezlerde verilmesi gerekiyor.
ŞÖNİM’lerde aynı zamanda erkeklere de destek
verilecek olması ise hiç bir açıdan kabul edilemez.
Arabuluculuğun ne kadar sık yapıldığı düşünüldüğünde, merkezlerin bu durumu da meşrulaştırması kaçınılmaz olacak. Merkezler bir nevi aile terapi

merkezi işlevi görecektir. Kadın hareketinin onlarca yıllık şiddetle mücadele birikimi, bu uygulama
ile hiçe sayılıyor.
Çalıştayda bu sorunları tartışıp, deneyim paylaşımı
yaptıktan sonra aslında tüm bunların AKP’nin aile
politikalarının sonucu olduğunda hem fikir olduk.
Tam da bu nedenle öncelikli taleplerimizden birini Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulması oluşturuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ne kuruluş amacı ne de uygulamaları kadınların maruz
kaldığı cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmeye yönelik değil. Aksine kadınları geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine yönlendiren politikalar izlediklerini görüyoruz. Kadına yönelik erkek şiddeti
kadın ve erkek arasındaki fiili eşitsizlikten kaynaklanıyorken, Bakanlığın hiçbir politikası bu eşitsizliği gidermeye yönelik değil, hal böyle iken kurdukları mekanizmaların da işlemesi mümkün olmuyor.
Bu nedenle kadını aile dışında birey olarak gören,
adını isminde geçirmekten korkmayan bir bakanlık
talep ediyoruz. Bu anlayışın eksikliği yüzünden 8
Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 uygulanamıyor.
Yenilik olarak sunulan kolluğun müdahale yetkisinin, kolluk tarafından kullanılmadığını son bir yılda deneyimledik. Gizli kayıt ilkesi keyfi bir şekilde
uygulanmıyor, uygulamayanlar hakkında yaptırım
uygulanmıyor. Bu nedenle erkekler koruma kararı
olan kadınlara çocukları üzerinden ulaşarak kadınların ve çocuklarının güvenliğini tehdit ediyorlar.
Bakanlığın her yasa, yönetmelik ve uygulamalarının takipçisiyiz. Çalıştay sonucunda da bu alanda
beraber nasıl politika ve eylem planı üretebileceğimiz konusunda yol haritası çıkarma şansımız oldu.
Başta söylediğimizi tekrarlayarak bitirmek en iyisi.
Tüm kadınları, feministleri devletin şiddeti önleme
mekanizmalarını takip etmeye ve uygulamaları ifşa
etmeye davet ediyoruz.
Notlar
1. Kadın hareketi, sığınakların iktidar tarafından
kullanılan “konukevi, şefkatevi, misafirhane” gibi
ifadelere şiddetin nedenlerini, hasıraltı ettiği için,
kadınlar sığınaklara misafir olmaya değil, can güvenliğini sağlamak ve şiddet sonrası güçlenmek
amacı ile gittiği için daima karşı çıkmıştır ve “sığınak” ifadesini politikleştirmiştir. Bu makale içinde
geçen “konukevi” ifadesi ilgili yasal düzenlemeleri
referans göstermek maksadı ile kullanılmıştır.
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ÜÇ ÇOCUK MU?
ÜÇ KADIN MI?
Zehra Tosun

“Üç ile başlayan beş,
altı derken sonunun
nereye varacağını artık
kestiremediğimiz Başbakan’ın
en çılgın projesi ‘en az üç
çocuk’, özellikle Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı (ASPB)
ve Sağlık Bakanlığı eliyle
incelikli biçimde uygulamaya
kondu. Üç çocuk için yapılan
her şeyin, her gün üç kadının
öldürülmesine aracılık ettiğini
bile bile hükümet bu yöndeki
çalışmalarını sürdürmeye
devam ediyor.”
Saraybosna Üniversitesi’ndeki konuşmasında “Türkiye’de üç çocuk diyorum ama siz beş yapın” dediği rivayet olunan Başbakan Erdoğan’ın, üniversite hocalarından da bu konuda destek istediğini öğrendik.
Ardından bir başka toplantıda altı çocuğu olan İdris
Naim Şahin’e, “İdris’ciğim, Ordu’nun nüfusunu artırmak için çok çalıştın” dedikten sonra salondakilere
dönerek “Sizde ne var?” dediği haberini aldık. (Tabii
biz kadınlar “Ordu”yu bu bağlam içinde sadece bir il
olarak algılayamıyoruz.)

Üç ile başlayan beş, altı derken sonunun nereye varacağını artık kestiremediğimiz Başbakan’ın en çılgın projesi ‘en az üç çocuk’, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve Sağlık Bakanlığı
eliyle incelikli biçimde uygulamaya kondu. Üç çocuk için yapılan her şeyin, her gün üç kadının öldürülmesine aracılık ettiğini bile bile hükümet bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Bu projenin iki temel uygulama alanı var: Kadın bedeni ve aile. Birbirine geçmiş olsa da yakın zamandaki uygulamalar Sağlık Bakanlığı’nın kadın bedeninden; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da
aile bütünlüğünden sorumlu olduğunu gösteriyor.
Kâğıt üstünde henüz (!) olmasa da kürtajın fiili olarak neredeyse imkânsız hale getirilmesi; laboratuar
sonuçlarının ve kadınlara ait tıbbi bilgilerin bir merkezde toplanması ve bu yolla kadınların fişlenmesi, Sağlık Bakanlığı’nın başlıca uygulamaları. Bu uygulamaların ya kadınların uygun olmayan şartlarda
hamileliklerini sonlandırırken ölmesine ya da ‘gayrı
meşru’ bebekler bahane edilerek aileleri tarafından
öldürülmesine neden olduğunu hepimiz biliyoruz.
Adı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” olduğundan bu yana Bakanlık, adının hakkını vermeye azami gayret göstererek varını yoğunu aile bütünlüğünün korunmasına harcıyor. Öyle ki hızını alamayan
Bakan Fatma Şahin, evlendirilen iki hayal ürünü robotu, hepimize iyi örnek oldu diye tebrik etti.
Hükümetin bu projesinde sakıncalı kelimeler var:
Kadın, şiddet, sığınak gibi. Buna mukabil neredeyse her şeyin adı aile ile başlıyor. Türkiye Büyük
Aile Meclisi ve ailevekilleri ile karşılaşmamız an meselesi. Bakanlığın adından kadın kelimesi çıkarıldı, kadına yönelik şiddeti önlemek üzere düzenlenen Kanun’un adında hiç ilgisi olmamasına rağmen
hâlâ “Ailenin Korunması” ibaresi var. Kadın sığınakları hâlâ konukevleri olarak anılıyor, Şiddet Önleme
İzleme Merkezleri, kısa adıyla ŞÖNİM’lere de koza
deniyor. Söylendiğine göre kadınlar kozalardan çıkacak, kelebek olup özgürce uçacakmış. Aslında bu adlandırma bir bakıma çok manidar; zira bu ŞÖNİM
yapılanması, daha doğrusu yapılanmaması böyle devam ederse biz kadınların ömrü bir kelebek kadar
kısa olabilir.
Erkek şiddetini önlemek için 6284 Sayılı Kanun, sığınaklar ve ŞÖNİM’ler kadar, gündemde tutmamız
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bu hedef “Kadına yönelik şiddetle mücadelede Alo
183 hattının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi
ve şiddetle ilgili işlevlerinin tanıtılması”na dönüştürülmüş. Bu birkaç yıllık süreçte kadına yönelik şiddet hattından vazgeçilmesine neden olan müspet gelişmeleri Bakanlığın bizimle de paylaşmasını dileriz.
Son eylem planında adı geçen 183 Aile Kadın Çocuk Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı, 2002’de
Ankara’da Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu’nun Özürlüler İdaresi bünyesinde faaliyete girmişti. Uzunca bir süre altı kişilik bir kadro ile
hafta içi 09: 00 - 20: 00, hafta sonu 09: 00 - 18: 00
arasında ücretli hizmet verdi. 183 telefon hattı dışarı
aramalara kapalı olduğundan, hatta çalışanlar gerekli durumlarda ilgili kurumlarla iletişim kuramıyor ve
acil durumlara müdahale edemiyordu. Hat çalışanları, çalışmaya başlamadan önce ve sonrasında konu
ile ilgili hiçbir eğitim almamışlardı. Bu çalışmalar sırasında çalışanları destekleyecek bir mekanizma da
yoktu. Hat ne kadınlar ne de ilgili kamu görevlileri tarafından biliniyordu. 183’e yapılan başvurulara
ilişkin istatistikler de paylaşılmıyordu.

ve talep etmemiz gereken mekanizmalardan biri de
şiddet başvuru hattı. Şiddet hattı olarak bilinen 183,
bugünkü yapısı itibariyle bir şiddet hattı nasıl olmaza örnek teşkil ediyor.
Ayşegül Altınay ve Yeşim Arat’ın 2007 yılında yayımladıkları araştırma, her 10 kadından sadece 3’ünün
kocasından izin almadan dışarı çıkabildiğini söylüyor. Bizi hiç şaşırtmayan bu bilgi, şiddetsiz bir yaşam
mücadelesi veren kadınlar için 24 saat ücretsiz ulaşılabilir bir şiddet hattının neden çok elzem olduğunu
açıkça ortaya koyuyor. Kadınlar genellikle hastaneye
ya da başka yerlere gideceklerini söyleyerek kadın danışma merkezlerine ulaşabiliyorlar. Hal böyle olunca tek başına dışarı çıkması engellenen kadınlar için
24 saat ücretsiz ulaşılabilen bir şiddet hattı hayati bir
araca dönüşüyor.
2006 / 17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde ve 2007
- 2010 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal
Eylem Planı’nda “Alo Şiddet Hattı” kurulması bir
hedef olarak belirlenmişken, 2012 - 2015 Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda

Kısa süre önce Başbakanlık Genelgesi ve 2007-2010
Eylem Planı yok sayılarak, son eylem planında ifade edildiği gibi kapsamlı bir sosyal hizmet hattı olan
183’ün yeniden yapılandırılması yoluna gidildi. Yeni
yapılanmada telefon hattına 24 saat ücretsiz ulaşılabiliyor. Ayrıca hat, 08: 00 - 17: 00 saatleri arasında
3G uyumlu cep telefonları olan işitme engelliler için
görüntülü başvuru alan teknik altyapıya sahip.
Kadına yönelik şiddet başvuruları için özel bir hat
kurulmadığı yetmezmiş gibi, yeniden yapılandırma
sürecinde çocuk ve özürlülere ek olarak şehit yakınları ve gazilere hizmet verilmesi suretiyle hattın kapsamı genişletilmiş. Anlaşılan o ki dört çocuğu olan
ailelere ekonomik destek sağlayabilecek güce sahip
hükümet, kadına yönelik şiddeti önleyecek bu hayati mekanizma için para bulamamış ve bu hizmeti
ucuza mal etmek için ne gerekiyorsa yapmış.
Yeni sistemde hat Ankara’da değil Gaziantep’te hizmet veriyor. Hatla ilgili bilgilerin yer aldığı web sitesinde acil durumlarda acil müdahale ekibine yönlendirildiği belirtiliyor. Ancak bu sistemin pek çok
şehirde işlemediğini biliyoruz. Bu, özellikle kadınların başvurduğu polis merkezleri çalışanları tarafından en sık dile getirilen sorunlardan biri.
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Hattı aradığınızda “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iletişim merkezine hoş geldiniz” mesajını banttan dinliyorsunuz. Ardından yine banttan “Sizi vatandaş temsilcimize aktarıyoruz. Konuşmalarınız
kalite standartları açısından kayıt altına alınacaktır” mesajı geliyor. Aynı Bakanlığa bağlı KSGM’nin
2009 yılında yayımladığı araştırma sonucuna göre
şiddet yaşamış kadınların yüzde 92’si hiçbir kuruma başvurmamış; yüzde 48. 5’i de yaşadıklarını hiç
kimseye anlatmamış. Güven duymama, yargılanma
korkusu ve bunun gibi pek çok nedenle en yakınlarına dahi yaşadıklarını anlatamayan kadınların, görüşmeleri kayıt altına alan bir telefon hattında yaşadıklarını paylaşmasının çok daha güç olacağı kesin.
‘Vatandaş temsilcisi’ olan erkek veya kadın, bir GSM
şirketi çağrı merkezi çalışanının mesafeli ses tonuyla size yanıt veriyor. Başvurular da hâlâ ASPB
il müdürlüklerine yönlendiriliyor. Yakın zamanda
ŞÖNİM’lere yönlendirilecektir; ancak genellikle şehir merkezlerinde bulunan il müdürlüklerine bile
ulaşmakta zorlanan kadınların, örneklerde görüldüğü gibi şehrin en ücra köşelerinde açılan ŞÖNİM’lere
nasıl ulaşacakları ayrı bir tartışma konusu.
Uzun yıllardır kadın dayanışma merkezlerinde başvuru alan kadın örgütlerinin deneyimlerinden ya da
yıllardır faaliyet gösteren şiddet hatlarının deneyimlerinden istifade etme yoluna gidilirse şayet, haliyle hatla ilgili köklü düzenlemeler yapmak gerekecektir. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren deneyimli şiddet hatlarına baktığımızda bu hatların genellikle şiddetle mücadele eden kadın örgütleri tarafından devlet finansmanı ile yürütüldüğünü görürüz. Bu hatlar,
genel bir sosyal hizmet hattı olarak değil kadına yönelik şiddet odaklı faaliyet gösteriyor. Şiddet hattında başvuru alma deneyimi olan, soruna ilişkin farkındalığı yüksek, gerekli konularda eğitim almış ve
süpervizyonla desteklenen kadınlar çalışıyor. Telefon doğrudan kadınlar tarafından açılıyor. Hattın en
azından bulunduğu ülkede konuşulan dillere hâkim
çalışanları ya da hızlıca ulaşabilecekleri tercümanları
bulunuyor.1 Örneğin ABD’deki “Ulusal Aile İçi Şiddet Yardım Hattı”nın İngilizce ve İspanyolca konuşan çalışanları bulunuyor. Gerektiğinde 139 dilde çeviri yapan tercümanları var ve tanıtım için çeşitli dil
ve formatlarda basılı materyaller kullanılıyor.
Bu hatlar; kadın danışma merkezleri, sığınaklar ve
polisle yakın işbirliği halinde çalışıyor. İlgili tüm

kurum ve kuruluşların bilgisini içeren veritabanları kullanılıyor. Şiddet hattına yapılan başvurulara
ilişkin kayıtlar gizli tutuluyor. Kadınların güvenliği için çeşitli önlemler alınıyor. Örneğin İngiltere’de
faaliyet gösteren Women’s Aid çağrı hattının numaraları telefon faturalarında gösterilmiyor. Hatta yapılan başvurulara ilişkin istatistikler ilgili kuruluşlarla paylaşılıyor.
Şiddet hattının kadınlar tarafından aranabilmesi için hattın çeşitli araçlarla sürekli tanıtılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kısa
süre önce yayına soktuğu 183’ü tanıtan spot film,
yaşadığı şiddetle mücadele eden kadınların bu hatta
ulaşabileceği mesajını vermekten çok uzak. ŞÖNİM
tanıtım filmi ise tüyler ürpertici. “Huzurlu toplumun ilk koşulunun aile olduğunu biliyoruz” cümlesi ile başlayan filmde aile tuvaletlerde ve yönlendirici tabelalarda görmeye alışık olduğumuz gri renkte kadın, erkek ve çocuk ikonu; ilişkinin başlangıcı
pembe kalp; ŞÖNİM’ler yerden biten pembe evler;
kadınlar kelebek; tıbbi destek pembe şırınga ve ilaç
kapsülü; güvenlik desteği pembe kelepçe; ekonomik
destek pembe kumbara ile temsil edilmiş. Son karede, kozadan destek alan gri kadını kocası ve çocukları ile ailece mutluluktan pespembe olmuş halde buluyoruz. Tam da saçı uzun aklı kısa biz kadınlara layık, çok zorlasanız ancak üç yaşında bir çocuğa hitap edebilecek düzeydeki bu filmi merak edenler Bakanlığın web sitesindeki “Aile TV”den izleyebilir. (http://tv.aile.gov.tr)
Erkek şiddetine maruz kalmış kadınların yüzde
92’sinin hiçbir kuruma başvurmadığı bir memlekette şiddet başvuru hattı acilen kurulması gereken bir
mekanizma. Ancak sığınaklar ve ŞÖNİM’ler olması gerektiği biçimde yapılandırılmadığı ve ilgili tüm
kuruluşları içeren koordineli bir acil müdahale sistemi kurulmadığı sürece hattın tek başına bir anlam
ifade edemeyeceği de ortada. Bunun için Hükümetin üç çocuk projesini bir tarafa bırakıp her gün öldürülen üç kadının yaşam hakkını nasıl koruyacağına bakması gerekiyor. ASPB de kadın örgütlerinin deneyimlerinden yararlanarak bu hayati mekanizmaları ivedilikle olması gerektiği biçimde yeniden yapılandırmalı.
Notlar
1. Bu ülkelere ilişkin bilgiler 2007 yılına aittir.
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SLOGANLAR
ve ETKİLERİ
ÜZERİNE
Kızbes Seyhan Aydın

“Saat başı verilen bir
antibiyotik ilaç, bırak hastayı
iyileştirmeyi, hastayı komaya
sokar, hatta öldürebilir. Bu
slogan da dozu ayarlanmamış
antibiyotik etkisi yapar ancak.”

Sloganlar, temel ortak taleplerin çözümü için, bir
araya gelen kitlelerin, grup, topluluk, inisiyatif, platform ya da örgütlerin amaçlarını, hedeflerini, çözüm
önerilerini gerek kamuoyuna, gerekse söz - yetki karar merciinde olanlara anlatma, demokratik baskı
mekanizmaları yaratarak kabul ettirme, faaliyetlerinin çarpıcı ve vurucu bir şekilde dile getirildiği özet
söz ve cümleler olarak işlev görürler. Bu sloganlar
hedefe kilitlenmede ve hedefe yaklaşmada önemli işlevler görür. Kadın hareketince ürettiğimiz sloganları da bu çerçevede değerlendirerek hedefe giden yolu
kısaltıcı, bizi geniş kadın yığınları ile buluşturucu
bir işleve sahip olması hayati önem taşımaktadır.
Üretilen sloganlar, ilgili kurum, topluluk, grup ya
da örgütlerin, temsil ettikleri ana kitleyle buluşmasına hizmet edebileceği gibi, desteğini kazanması, o
örgüt ya da kurumun söz - yetki karar mercilerinde
bulunanlar üzerinde demokratik baskısını güçlendirir... Bu da onları çözüme zorlar.
Bu bağlamda; kadın eylemlerinde sıkça duyduğumuz bir slogan üzerinde biraz düşünmeye, kafa yormaya, tartışmaya açmaya ihtiyaç hissediyorum...
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Böylece ortak kadın aklını harekete geçirerek, ortak
kadın çözümlere gidebiliriz diye düşünüyorum.
“Namusumu kaybettim, bulmayacağım, kimsenin
namusu olmayacağım” sloganı belli bir farkındalık
yaşayan, kadın bakış açısını bilince çıkaran kadınlar arasında anlaşılırdır. Ancak, eril zihniyetle yoğrulmuş, onu içselleştirmiş geniş kadın yığınlarınca
ilk elden anlaşılır olmadığı gibi, uzaklaştırıcı, yalıtıcı bir işlev de görebilir. Dolayısıyla Kadının makûs
talihini yenme mücadelesinde yolumuza dikilen eril
çakıl - taş - diken - engebelere, yeni balta sapları eklenmesine kendi elimizle katkı sunmuş olmaz mıyız?
Bu sloganı biraz irdelemek ve tartışmak istediğimi
yazının başında söylemiştim. Evet. Sloganın ikinci kısmına fazla bir itirazım yok. Bu anlaşılabilir ve
anlatılabilirdir. Evet. Kadın hep en yakınındaki erkeğin (baba - kardeş - koca - sevgili - oğul vs. vs.)
namusu görülür. Dolayısıyla ‘Namusuna halel geldiği’ eril kanaatle; baskı, şiddet ve cinayetle karşı
karşıya kalıyor kadınlar. Bu ‘namus’ anlayışı geniş
kadın kitlelerin örgütlü mücadelesiyle değişirse, kadınlar üzerindeki baskı - şiddet ve cinayetlerde ciddi ölçüde azalma olabilir. Bu bakımdan stratejik bir
hedef içerir.
Gelelim “Namusumu kaybettim, bulmayacağım”
kısmına… İşte buna esastan itirazım var. Bunun ne
stratejik anlamda ne de taktik anlamda pratik bir
yararı olacağına inanmıyorum.
Birincisi, bu cümle namus kavramını, kategorisini,
zihniyetini bilinçaltında yeniden, yeniden üretiyor.
Namus denen kavramı farkına varmadan meşrulaştırıyor. Namusun varlığını kabul ama kaybettim
gibi garip bir ifade. Bunun yerine ‘namusu’ esastan
tartıştıran ve buradan doğru reddini meşrulaştıran
bir slogan çok daha işlevli olur.
İkincisi, bu slogan bizi, ne yazık ki ‘eril zihniyetle yoğrulmuş’ geniş kadın yığınlarından koparıcı,
ana gövdeden uzaklaştırıcı, ayırıcı bir özelliğe sahip. Dolayısıyla eril zihniyetin, bizi, yani kadın hareketini, yani feministleri marjinalize etmesine yol
açabilir, ister istemez. Marjinalize edilmiş bir hareketin, kitleleri harekete geçirme ve kitle baskısı ile
söz - yetki - karar mekanizmalarını etkileme şansının olmadığını ya da olamayacağınım biraz mürekkep yalamış herkes takdir eder.

“Sloganlar hedefe
kilitlenmede ve hedefe
yaklaşmada önemli işlevler
görür. Kadın hareketince
ürettiğimiz sloganlar da
bizi geniş kadın yığınlarıyla
buluşturacak bir işleve sahip
olmasıyla hayati önem taşır.”
Bir örnekle yetineceğim. Bundan birkaç yıl önce.
ÇEKEV olarak ilk defa semtimizden iki belediye
otobüsü dolu ev kadınlarıyla 8 Mart mitingine gitmiştik. Bu kadınlardan birçoğu, kadın hak ve özgürlükleri için, evlerinden, mutfaklarından ilk defa
sokaklara çıkıyordu; heyecanlı ve meraklıydılar.
8 Mart yürüyüşünde, ÇEKEV olarak kortejde yerimizi aldık. Heyecanla sloganlara ayak uydurmaya
çalışıyorlar. Tam da bu sırada işte bu slogan yükseldi: “Namusumu kaybettim, bulmayacağım, kimsenin namusu olmayacağım!”. Çevreden seyreden erkekler şaşkın gülümsemeyle bizi seyrederken, mahalleden gelen kadınlardan biri koştu, koluma girdi. Telaşla kulağıma fısıldadı. “Vişt! Hoca sen bizi
nereye getirdin? Bu nasıl söz? Şimdi herkes bizi
orospu sanacak. Ah! Kocam televizyonda gördüyse beni kıtır kıtır keser” diye sızlandı, kaygılandı.
Bir daha derneğe de gelmedi birçoğu. Oysa onlar
dernekteki bilinç yükseltme çalışmaları ile değişime adaydı. Belki bir - iki sene sonra ‘namus’ kavramını da tartışır hale gelecektik. Ama zamansız, hazırlıksız bir durum, onların uzaklaşmasına neden
olduğu için onların değişip dönüşme şansını kaybetmiş olduk. Bu yıl 25 Kasım şiddete karşı yürüyüşte de aynı slogan atıldı. Dernekte yine bu sancı
var. Göbeğimizi çatlıyor şimdi… Sırtımızdaki yumurta küfesi duvara çarptığından yumurtalar kırık dökük.
Antibiyotikler enfeksiyonları tedavi eder. Ama bir
şartla: Öngörülen dozlarda verilirse. 8 ya da 12 saatte bir verilir. Ama saat başı verilen bir antibiyotik
ilaç, bırak hastayı iyileştirmeyi, hastayı komaya sokar, hatta öldürebilir. Bu slogan da dozu ayarlanmamış antibiyotik etkisi yapar ancak.
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Atılan sloganların yalnız kendimizi değil, en az nüfusun yarısı olan kadın ana kitlesini heyecanlandırması, hareketlendirmesi çok daha hayati öneme haizdir. Biz okumuş - aydın - yazar - çizer - sanatkâr
- siyasetçi - akademisyen - feminist kadınlar, marjinal bir hareket olarak kendi kendimizi mi tatmin
edeceğiz? Yoksa kadının makûs talihini değiştirmek
üzere nüfusun yarısı olan ‘kadın ana gövdesini’ mi
harekete geçireceğiz? Hangisi? Eğer kendi kendimizi tatminse maksat bir sorun yok. Sırtımızda yumurta küfesi yok nasılsa. “Kim ne anlarsa anlasın,”
olur yanıtımız. Yok, biz nüfusun yarısı kadın kitlesini harekete geçirmedikçe ‘kadının makûs talihini
yenme şansımız olmaz’ diyorsanız o zaman sırtınızdaki yumurta küfesine dikkat! Hiç birini kırıp dökmeden hedefe kilitlenmek zorundasınız.
Şimdiye kadar marjinal hareketlerin bir sonuç elde
etmediği açık. Ancak geniş yığınlarla buluşan, onların örgütlenmesine yardımcı olarak, onların değişip dönüşmesine hizmet eden, farkındalık ve bilinç yükseltme çalışmaları yapan kitle örgütleri,
hep kazanımlarla çıkmıştır çabalarından. Bu cüm-

leden hareketle, feminizm, marjinal bir görüş olmayıp, yalnız kadın -erkek eşitliği, kadın hak ve
özgürlükleri için değil, yanı sıra, tüm bunları da
güvenceye alacak toplumsal değişim ve dönüşümle ilgili sözü olan bütüncül bir dünya görüşüdür.
Bu dünya görüşünü toplumun yarısı kadınlara ve
diğer yarısı erkeklere, tüm ötekilere, mağdurlara,
ezilenlere, alın teri emeğiyle geçinen, vicdan sahibi
herkese doğru bir biçimde anlatabilirsek, doğru algılanmasını sağlarsak bütün bir toplum için özgür
bir geleceği inşa etme şansını yakalayabiliriz. Üreteceğimiz sloganları biraz bu perspektiften ele almakta fayda var.
Önemli not:
Bu yazıyı; birilerini dışarıdan eleştirmek, karalamak, yerden yere vurmak için değil ama, geniş kadın yığınları içinde alan çalışması yapan biri olarak
ve günlük pratiklerden süzülen deneyimlerime dayanarak; içeriden bir bakışla, kadın hareketini büyütme ve hedefe kilitlenme kaygısıyla kendimi de
işin içine katarak, bir özeleştiri niteliğinde ve tartışmalara açık olarak kaleme aldım.

Mohamed Bourouissa, Le cercle imaginaire, Périphérique, 2007-2008
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NE OLACAK
BU MEMLEKETİN
HALİ?
(3)
Fitnat - İfakat - Hayrünisa

İKTİDOŞ!
İfakat’la Fitnat’ın misafiri var bugün; Hayrünisa.
Fitnat- Hoş geldin Hayrünisacım.
İFakat- Şimdiye kadar anacım bu memleketin hallerinden, şöyle iki lafın belini kırarken kıkırdayamadık bir türlü. Çünkü kıkırdanacak bir malzeme yoktu. AKP’ye girdik Feci. CHP’ye girdik durum daha
iyi değil. Şimdi ne diyorsun sen bu memleketin hallerine?
Hayrünisa- Vallahi ne diyeyim? Yani iktidar konuşacaksak, önce bi gözümüz aydın diyelim, erkekler
de iktidarı konuşmaya başladılar. İktidarın kendilerine neler ettiğini.
F- Ne zaman başladılar ya?
H - Pippa Bacca’nın ölümünden sonra başladılar.
Şimdi “Rahatsız Erkekler”, işte atölye çalışmalarına
devam ediyorlar. Mesela bu hafta sonu bir atölye ça-
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lışmaları vardı. Orda biz erkekler, iktidarla ilişkilerimizin farkında mıyız, ayrıcalıklarımızı hiç düşünüyor muyuz, bu ayrıcalıklarımızdan vazgeçmek gibi
mesela bir problemimiz var mı diye, kendi erkeklik
halleri ve erkekliğin iktidarla ilişkilerini masaya yatırdılar. Ben umutluyum yani.
İ- E Hayrünisa hanımcım, daha önce de biz erk-ek
değiliz platformu vardı.
H- O inisiyatifin devamı zaten. Şimdi rahatsız erkekler. Bir de erkek muhabbeti diye grup olmuşlar. Yalnız
bu arkadaşlar caanım haremlik selamlık çalışıyorlar.
Haaa…haaaa…
İ- Hakikaten mi?
F- Nasıl yani?
H- Kadın almıyorlar aralarına.
F- Ama iyi ediyorlar öyle bir çalışmada. Ben ona
karşı çıkmam.
H- Profeminist değiller. Bunu da özellikle vurguluyorlar.
F- Ama biz kadınlar da erkekleri almadan çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için yıllarca az mücadele etmedik.
İ- Biz kadınlar kim ayol Fitnatcım?
F- Ay pardon şekerim. Yani Feminist kadınlar öyle
yapıyor. 8 Martta erkeklerin sokulmaması için az
mücadele verilmedi. Doğal bir şey ama. Yani öyle bir
çalışmada erkek erkeğe yapmalarında fayda var tabi.
H- İşte öyle yapıyorlar zaten. Yani ben ümitliyim,
bir ümit olacağını, feministlerin yapamadığını rahatsız erkeklerin yapacağını düşünüyorum.
F- Haa… bu önemli bir iddia.
İ- Bu feministlerin yapamayıp da rahatsız erkeklerin
yapacağı ne olabilir ki bacım?
H- Şimdi feministler, karşı tarafla mücadele ettiler.
Yani tamam kendimizle de mücadele ettik. Hani bilinç yükseltmeler şunlar, bunlar. Ama esas olarak
başka bir cinsten üreyen iktidarla mücadele ediyorsun. Ama hem o cinsin mensubu olup o cinsin yani
iktidarın ve o cinsten olmanın avantajlarını kullanmayı reddetmek, iktidarı daha çok sarsacak bir şey.
F- Ama tabii feminist hareket yılların hareketi, çok
işleri var… Hele erkek dünyasında… değil mi, gerçekçi olursak?
H- Şöyle demeye çalışıyorum aslında onlar tabiî ki
feminist literatürden, queer literatüründen çok yararlanarak bu analizlerini ve kendi kimliklerini masaya yatırıyorlar. Yani bu onlar için bir kazanım. Hani
buna dördüncü dalga feminizm diyebiliriz aslında…
F- Aaa… bak bak bak bak.. Dördüncü dalga feminizm ha!.

H- Erkek eliyle feminizm diyebiliriz yani.
İ- Ama kendilerini profeminist falan olarak tanımlamıyorlar. Bunlar orta sınıf, beyaz, Türk erkekler mi?
H- Yoo.. Kürtler de var içlerinde,
F- Hadi ya…
H- Eşcinseller de var…
F- Eşcinselleri yadırgamam da…
H- Ben hepsini tanımıyorum yani dolayısıyla sınıfsal olarak ne durumda olduklarını tam olarak söyleyemem. Ama öyle olsa bile bu daha iyi bir şey aslında. Tam da işte bu, firavunun sarayında yetişen
Musa gibi. Tamam mı?
İ- Vaaay!
H- Firavunu devirecek olanlar bence böyle insanlar.
O yüzden ben önemli buluyorum. Yani şöyle bir şey,
feministler erkek iktidarıyla mücadele ederken erkek
düşmanı bilmem ne diye daha kolay marjinalleştiriliyorlardı. Ama şimdi erkek iktidarıyla ondan çok
Fazla nemalanabilecek konumda olan bir sınıfın, beyaz Türklerin diyelim, ya da dindar erkeklerin diyelim her neyse yani, -şimdi değişti avantajlı konumlar- bunlar uğraşırsa … Neyle suçlayacaklar?
F- İbnelikle suçlayabilirler.
H- Değil, adam evli barklı, çoluğu çocuğu var.
İ- Aman evli olması eşcinsel olmasını engellemez ki
H- Değil ama öyle değil
F-Fiilen eşcinsel olması gerekmiyor, “erkekliğe uymayan” şeyleri yapan erkekleri ibne diye damgalıyorlar ya…
H- Ama onları göze almış erkekler bunlar
İ- İktidar öyle kolay sarsılan bir şey değil. İktidar sahipliğinin korunaklılığı da cabası. Ama küçümsenecek bir şey olmadığı da kesin.
Erkekler erkeklik meselesiyle birlikte iktidarı ele alıyoruz da iktidara sahip olmak ya da iktidardan pay
almak ya da iktidara yakınlaşmak hani bu kadınlara ne yapar erkeklere ne yapar? Farklı bir şey midir?
Hele de siyasette…
H- Valla ben aynı şeyi yaptığını görüyorum. Benim
görebildiğim kadarıyla yani şu anda siyasi iktidara
yakın olan kadınlar ve erkekler kendilerini çok iyi
hissediyorlar mesela. Çok güçlü hissediyorlar.
F- Siyasi iktidara yakın olmaları da gerekmiyor.
Herkesin kendi içinde bir iktidarı var. İktidar öyle
bir şey ki milletvekili olmak, en küçük partide herhangi bir ilçe başkanı olmak, il başkanı olmak bile
bir iktidar getiriyor. Daha önceki statüsünden biraz
daha ilerde olunuyor, ondan sonra kasım kasım kasılmaya başlanıyor.
İ- Hayrünisa’ya katılıyorum kadına da erkeğe de

aynı şeyi yapıyor.
F- Aynı şeyi yapıyor ama İfakatcım herkesin kendi
gücüne göre, anladın mı?
İ- Hah, işte mesele bu!
F- Kadının gücü neyse, ona göre… Erkeğin gücü
daha yüksek tabii, daha çok avantajı var.
H- Amaaa, öyle ama, iyi de arkadaş, mesela adamlar şimdi futbol takımı tutuyorlar değil mi? Bir nemalanma meselesi de yok burada. Ne yapıyor adam,
toplumda erkekliğe yüklenen o güç, başarı, rekabet gibi özelliklerini kendi küçük hayatında yeterince tatmin edemediği için, büyük takım tutup onun
adına bu işleri o kimlik üzerinden yapıyor. Şimdi
orada para yok, pul yok. Siyasi iktidar üzerinden
yaptığında bu işin ayrıca getirisi var.
F- Ama o getiride de sistemi sorgulamak lazım. Ben
her zaman derim, vekillik çok yüksekte duran bir
şey. Ayrıcalıkları çok Fazla. Daha önce de konuşmuştuk ya. Yani insanların ağzı sulanıyor tabii vekil
olmak için. Bütün sülalesinin hayatını kurtarıyor.
Sağlıkta mağlıkta.. onlar da güçlendiriyor bu isteği.
İ- Ya bu söylediğin doğru da, illa vekillik gerekmiyor ki biraz önce söylediğin şey önemliydi. Şimdi iktidarcıklar, iktidar alanları… benim en çok şaşırdığım şey; ulan bunun nesi bu kadar önemli dediğim
alanlarda işte bir partinin bilmem ne biriminin bilmem neresinde görev almak…
H- Soğanın cücüğünün cücüğü diyorsun…
İ- Ama bir bakıyorsun partide başkandan geçilmiyor. Herkes birbirinin karşısında düğme ilikleyip
başkanım başkanım. En büyükten en küçüğe.Yani
söylemek istediğim, aslında iktidarın işleyiş mekanizmaları, siyasetin yapılma biçimi, hayatın kurgulanma biçimi bu kadar hiyerarşik ve iktidara dayalı
olunca hani sen de o alanda gücünle orantılı olarak
bir yer edinmeye…..
H- Güce eklemlenmenle aslında...
İ- Hah aynen öyle…
H- Gücünle değil. Çünkü gücün yok aslında tek başına.
İ- Ona eklemlendiğin zaman oradan nemalanıyorsun.
H- Yansıtma mekanizmasıyla, kendine bir kimlik
biçip göğsünü şişiriyorsun
F- Ve çok yüzeysel değişikliklerle başlıyor değil mi?
Kılık kıyafet değişiyor, içtiği sigara değişiyor, telefonun markası değişiyor.
İ- Tavır değişiyor ayol.
H- Yüzükler değişiyor.
F-İ- Haa! Yüzükler de mi değişiyor?
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F- Bak bunu bilmiyorduk. Daha büyük taşlı yüzükler mi takılıyor?
H- Kadınlar için demiyorum ben bunu erkekler için
söylüyorum. Gümüş yüzük modası başlıyor birdenbire. O yüzükler başka bir iktidar olduğunda hemen
çıkabilir. Ama bu iktidarda gümüş yüzüklü erkekler modası var. Nereye gitsem gümüş yüzüklü erkekler… Bu önemli bir sembol…
İ- Siyasi iktidar deyince hükümet geliyor akla ama
herhangi bir siyasi partinin Meclisteki milletvekili
olmak, iktidar partisinin vekili olmak gerekmiyor.
Bir partinin ilçe teşkilatındaki il teşkilatındaki yönetiminde falan olmak anam böyle üstüne karşı ezik,
altına karşı padişah konumunda bir yer ediniyorsun.
Fakat bu senin dediğin şeye geri dönecem de ben.
Hazır gümüş yüzüklerden açılınca, tabii tüm bu şeylerin dışında kalan, iktidarla hiç alakası olamayanlar
var. Hayatı döndüren, yaşamını sürdürme çabasında
olan, cebelleşen…
F- Alt kademede çalışanları mı diyorsun?
İ- Hayır. Mesela başörtüsü meselesi niye çözülmüyor? Bir yandan iktidar olmuş bir parti ve o partinin, o iktidarın çevresinde olanlar var. Gümüş yüzükler arttı, başörtülüler de daha görünür ve artar
oldu ama onun dışında bu iktidara bu güce hiç bulaşmamış isteyerek ya da istemeyerek dışında kalmış
kesim var. Onlar yine hayatta itilmişlikleriyle, dışlanmışlıklarıyla cebelleşip duruyor. Hal böyle olunca bu dışlanmışları görmek değil de iktidar olana bakıp “eh, artık mesele çözüldü”, biçiminde değerlendiren bir yaklaşım var. Belki de gerçekten öyle ama
bence sadece iktidardakine göre konuştuğun zaman
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“Bir toplantıda Burhan
Kuzu, “başörtüsü yoksa oy
da yok” kampanyasıyla ilgili
“vermezseniz vermeyin, sizin
oyunuza ihtiyacımız yok”
deyip hem başörtülü kadınları
haşladı, sonra da döndü
feministleri haşladı. Siz sahip
çıkarsanız CEDAW üzerinden,
bu iş çözülür dedi. Yahu
iktidarda olan kadınlar değil.”
dışarıdakini tamamen yok sayıyorsun. İşin fenası iktidarda olanların bunu görmemesi ya da bunun üzerine düşünmemesi değil, muhaliflerin de dışlanmışları, ötekileri önemseyenlerin de bu işte pasif kalmasına yol açıyor.
H- Haklısın ama işte… Kör noktalar var. Ben öyle
görüyorum. Senin biraz önce dediğini ben şöyle anladım: Diyelim ki Cumhurbaşkanının, Başbakanın
karısı başörtülü
İ- Ve şürekâsının
H- Oraya çıkınca onlar görünür ve meşru, bir şekilde. Zorla da olsa meşruiyet elde edince sanki bütün
başörtülüler onlar kadar rahatlamış, onlar kadar zengin, onlar kadar refah içinde gibi anlaşılıyor ve işin
sorun tarafı görünmüyor bile.
İ- Görünmemesi değil, bu kadar güçlü bir iktidar,
zenginleşme falan söz konusu olduğu zaman, “yahu
başörtülülerle ilgili de şu mesele var” diye konuşmaya devam etmek, birçok insan için durdurucu bir şey.
H- Birçoğuna abes geliyor.
İ- Abes geldiği için değil bence. Mesela Başbakan bir
ara çıktı kadın örgütleri halletsin başörtüsü meselesini dedi. Örneğin bir toplantıda Burhan Kuzu, “başörtüsü yoksa oy da yok” kampanyasıyla ilgili “vermezseniz vermeyin, sizin oyunuza ihtiyacımız yok”
deyip hem başörtülü kadınları haşladı, sonra da döndü feministleri haşladı. Siz sahip çıkarsanız CEDAW
üzerinden, bu iş çözülür dedi. Yahu iktidarda olan
kadınlar değil. İktidarda olan parti belli. O partinin
görüşü belli. Bunlar böyle konuşunca hakikaten dışlanmış başörtülü kadınların da işini zorlaştıran bir
şey oluyor diye düşünüyorum.

H- Tabii, tabii ki çok zorlaştırıyor.
F- Bir de hayatım, başörtüyle protokole, daha önce
girilmemiş yerlere girilmesi meselesinin üstünde. Şu
anda sadece avukatlar için bir kapı açıldı yani. Öğretmenlik yapamıyor başörtüsüyle, hakimlik yapamıyor bir sürü meslek grubunu yapamıyor başörtülü kadınlar. Kendi eşleri başörtüsüyle orduevine girdiler diye mi özgürlük var.
F- Bir grup tuzu kuru başörtülü kadın, sanki bütün
haklar elde edilmiş.
İ- Haa bir de zenginliğin öyle göze sokula sokula yaşanması meselesi beni öldürüyor. Sadece başörtüsü
meselesi değil.
F- Ama İslamiyetle de çok çelişen bir şey
H- Ya ne diyorsunuz, seksenlerde evlenenler neredeyse bir hırka bir yüzükle evlendik. Öyle diyeyim
ben sana. O zaman mesela lükse karşı, gösterişe karşı bir tutum vardı.
F- Solcular da öyleydik.
H- Evet aynen öyle. Bir şey vardı yani kadınlar hiç
takı takmadılar, evler son derece sade ve basitti. Şimdi öyle şeyler duydum ki uçuklayacaktım az kala. Ve
bunu hiç yermeden anlatıyor anlatan. Bir arkadaşın
işte iki gelini var, ikisi de özel okullarda yetiştiği için
kayınvalidenin deyimiyle “marka hastalığına” tutulmuşlar. İşte onun için başörtüsü 750 lira.
F- Aslında bu bana neyi hatırlattı biliyor musun?
Yıllar önce 12 Eylül darbesinde Türkiye’den kaçan
bir akrabam Sovyetler Birliğinde bir süre yaşadı. Komünist partili bir adamdı. Orada Sovyetlerdeki komünist parti yetkililerinin lüks hayatını görünce komünistlikten vazgeçti. Çünkü son derece rahat bir
dönem yaşamış. Siz iktidar olduğunuz zaman da
böyle şeyler oluyor. Plajlar, lüks evler, iyi yemekler…
Sonuçta geliyorsun sistemlere, solcular da kurunca
böyle oluyor İslamcısı da böyle yapıyor. Bir feministler denemedi yani
İ- Bana göre feminizmin esas derdi iktidarla ilgili.
Ama olan bitene bakınca tek bir feminizm var, diyebilir miyiz? Kendisini feminist olarak tanımlayıp
da siyasi partilerde çalışan bazı insanları görüyorum.
O kemikleşmiş hiyerarşik yapı içersindeki konumları, konuşma biçimleri ile kadın örgütlerinin içindeki konuşma biçimleri tavırları arasında farklılık var.
Anam siyasi partinin içinden geçince birden insanın
kafasının içindeki de değişiyor olamaz.
H- Değişmez belki ama orada o kimliğiyle o kadını
zaten yaşatmazlar. O “parti terbiyesine” uygun davranmak zorunda. Öyle olmak durumunda kalıyorlar. İşte o zaman daha önceki mücadele neydi? Yani
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partilere gelince her şey bitecekse, önceki mücadelenin anlamı ne diye düşünüyorsun. Orda bitiyorsa…
Belki de şöyle düşünüyorlar hani haklarını da yemeyelim daha büyük mevzuları gündeme getiriyorlar.
İ- Ne gibi?
H- Getirmiyorlar mı?
İ- Hayır ne gibi, merak ettim.
H- Yani ne bileyim mesela CHP’de seçimlerde, şu
kotalar motalar uygulandı mesela.
İ- Doğru
H- Yani iç mekanizmada bir takım değişikleri yapmayı başardılar. Altan alta yine kadın mevzularıyla
ilgili bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Bunu görüyorum. Ama yine de orada var olmak isteyen kadınların çok özgür olduğunu düşünmüyorum.
İ- Bir siyaset yapma geleneği var ki bu geleneğin
kendisi zaten iktidar ve hiyerarşi ilişkilerine dayanıyor. Her hiyerarşi kötüdür, her iktidar olumsuzdur gibi bir yükleme yapmıyorum. Fakat ezme ezilme ilişkisine dayalı bir iktidar ilişkisi ve hiyerarşi
kuruluyor. Dolayısıyla öyle bir örgütlenme geleneği,
öyle bir siyaset yapma geleneği derneklerde de aynen devam ediyor. Üstelik kendini feminist olarak
niteleyen kadınların da olduğu... Kimsenin metreyle ölçer gibi sen feministsin, sen değilsin falan deme
hakkı yok tabi de feministim deyip içini her şeyle de dolduramazsın. Hem feminizm insanın kendi

yaşamından başlamaz mı? Hatırlar mısınız feminist
olduğunu söyleyen bir vekil, “ee biz mücadele ettik
geldik, kadınlar da mücadele edip gelsinler” demişti bir toplantıda. Ne zaman unuttu, nasıl gelindiğini oraya?
F- İktidara gelince kılık kıyafetten yüzük takmaya
kadar olan değişikliğin temelinde de biraz düşünsel olarak köylü bir toplum olmamızın yattığını düşünüyorum. Yani algı olarak bir sürü şeye açız biliyor musun? Bir demokratik geleneğimiz yok doğru
düzgün. Ben İsveç’teki parlamentoyu gördüm. Orada bir sürü farklı, solcu veya sosyal demokrat kadınları da gördüm erkekleri de. Çok mütevazılardı. Giyim kuşam, yürüyerek gidip gelmeleri…
H- Ama onlar kaç para alıyor arkadaşım? Burada da
bir ifşaatta bulunayım hadi, Hollanda parlamentosunu ziyaret ettiğimizde Nebahat Albayrak şunu söyledi: “Bizim burada başarılı insanlar, para kazanabilecek insanların hepsi özel şirketlerde. Kimsenin milletvekili olmak gibi bir niyeti yok. Çünkü milletvekillerinin aldığı beş bin euro. Her şeyini bununla
yapmak zorunda, ancak yetiyor. Milletvekilliği burada prestij kaybetmiş bir şey...” Ama burada öyle değil, hala çok itibarlı ve rantlı bir şey. Vipler, cipler…
F- Onu dedim, özellikle sağlık güvencesi müthiş.
Şimdi sağlık hızla da özelleştiriliyor, memurların bile
avantajı kalmadı artık. Hele değişmez sandığın in-
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sanların da hemen fiziken değişmeleri insanı sinir
ediyor.
H- Milletvekili olunca ne oluyor sanki? Milletvekili olmak için birçok şey mubah oluyor. O zaman iktidar partisine niye kızıyorsun? Sen kıytırık partilerde tavizleri veriyorsan, adam, kadın her neyse iktidar partisinde bir sürü imkâna kavuşuyor. Niye düşünmesin ki. Sen köylü bir toplum diyorsun ya,
ben pragmatist bir toplum olduğumuzu düşünüyorum. Çok pragmatist. Kentlisi de böyle, köylüsü de.
Yani dünyayı bir fırsatlar mekanı olarak görüyoruz.
Ve insanlar ayağına gelen bir fırsatı tepmeyi akıllıca
bulmuyorlar; yani bu ilkeymiş bilmem neymiş filan,
kendilerini kandıracak yolları da buluyorlar… Yani
ben şöyle söyleyeyim mesela bizim nesil para konuşmayan bir nesildir değil mi? Yani parasızım demezsin, böyle bir terbiyeden geçmiş bir nesildir. Daha
sonraki köşe dönmeci dönemlerde yetişen insanlar
için hayat algısı başka bir şey.
F- Özal’la başlayan dönem
İ- Ama şekerim, bir yandan dönemsel bir farklılığa
katılıyorum ama o dönemdeki, o yaştaki insanlar da
bugün aynı kalmıyorlar. Sonuçta aynı dönem, aynı
kuşak insanları arasında binbir farklılık. İşte meclis,
git meclisin yaş ortalamasına bak ayol.
İ- Bu arada Birgül Ayman Güler’in haline ne diyorsunuz?
F- O el kol hareketleri çok ilginç erkek gibi tavırları da var.
İ- Hah işte iktidarın aslında bir cinsiyeti var. Kadın
için de erkek için de fark etmiyor. Fakat iktidarı uygun gördüğümüz cinsiyet hangisiyse, onun gibi davranmak iktidar göstermenin yolu galiba. Yoksa erkekleşmiş falan olmuyor. Basbayağı kadın yani. Erkek gibi tavır “iktidarım ben” mesajını da veriyor.
H- Öyle bir şey zaten, erkekçe bir şey
F- Vücut dili o havayı veriyor
H- Neyse öbürü gibi değil, neydi silahlı hatun
İ- Canan Arıtman. silahlı dediğin? Silahlanmayı teşvik eden
H- Silah seven
F- Bireysel silahlanmaya hayır demedi. Evine hırsız
girmiş
İ- Demek ki iktidar aslında herkesi bozuyor ya da iktidara bozuk geliyor.
H- Olsun, keşke biz de biraz iktidar olsak
Gülmeler…….
F- İktidarsız bir dünya ve düzen olabilecek mi ki, o
da çok zor.
H- Ben şöyle bir şey hayal ediyorum; mesela din-

darlar meşruiyetini dinden aldıklarını düşünüyorlar. Halbuki Kuran’da şöyle bir anlayış var: İnsanlar
avantajlı ve dezavantajlı olarak dünyaya geliyorlar.
Fakat avantajlı olanların görevi, avantajlarını dezavantajlıların hizmetine sunmak. Hiçbir şekilde bundan kibir, gurur, rant üretmek değil... O günkü şartlarda kapitalizm yasaklanmamış, yasaklanamamış,
yani nasıl yasaklanacak, neyse, ama o mal, mülk senin malın değil, emanet verilmiş bir şey; bırakıp gideceksin... Ama benim anlamadığım Müslümanların işin bu tarafına pek kafa yormayıp, kapitalizmle
bu kadar kolay uzlaşabilmeleri. Sorun bu…
İ- Bu daha çok rantın paylaşımı ve dağıtımı gibi bir
şey oluyor. Çıkarın olan bir şeyi edinebilmek ve gücüne güç katabilmek için ona bir parça pay vermek.
Dolayısıyla bu pay küçüle küçüle küçüle çok daha
geniş halkalara yayılabiliyor. Bir tür, gücü oranında,
bulunduğu yer kadar suç ortaklığı yapılması. Aslında toplumu birbirine bağlayan en büyük güçlerden
biri. İtiraz edersen bundan da olursun.
H- Ama insanlar suç ortaklığı olarak da görmüyor ki
İ- Ama ben öyle görüyorum.
H- Sen onu öyle görüyorsun, solcu vicdanın sana bu
modası geçmiş lafları söyletiyor.
Kahkahalar
F- Aaa doğru söylüyorsun! Şimdi moda islami kapitalizm
İ- Anam ortada sol, güçlü bir muhalefet, Mecliste
solun sesi falan da kalmayınca geriye nostaljik takılmak kalıyor!
F- O dediğin, bu dünyadan bir şey götürme. Yine
fakirden bekliyorlar. Yine fakire diyorlar ekmeği
atma, iktisatlı ol!
İ- Eğer yoksul kaldıysan yoksulluğundan sen suçlusun. Elindekini yetiremiyorsan senin müsrifliğindendir. Batıda bir ilin göç alan bir mahallesinde kadınlara
meme kanseri anlatacaklar. Gelenlere dağıtılan kartlarla sonrasında ücretsiz mamogram çektirilebilecek.
Salon hınca hınç dolmuş. Konferans çok aydınlatıcı. Ve fekat sunum Türkçe, salondakilerin çoğu sadece Kürtçe biliyor. Düşünememişler. Daha fenası bunu
anlattığın zaman verilen tepki; “çok çocuk doğuracaklarına Türkçe öğrenselerdi”. Bilmiyorsa kendi suçudur. Yoksulsa kendi beceriksizliğidir. Başörtülüyse
kesin zorla kapatılıyordur. Sürekli bir meşruiyet sorgulaması üzerinden gidiyor. Hakkımızda hayırlısı…
F- Yine de karamsar olmayalım...
İ- Bir dahaki sefere çaya bana gelin.
H- Yedi yüz elli liralık başörtümü takıp gelirim.
F-İ- Ayağına sağlık, yine gel Hayrünisacım.

Hayatın Dönüşümü (2):

POPÜLER KÜLTÜR
Bir tür Anjelique dizisi gibi tasarladığımız
“hayatın dönüşüm” dizisi, neoliberal dönemin gündelik hayatımızdaki tezahürlerini
araştırmayı amaçlıyor. Popüler kültür, herhalde bu amacın ilk akla gelecek mecralarından
biri. Çünkü “sistem” ile “gündelik hayat” arasındaki bağlantıların kurulmasında giderek
artan bir rolü var. Çünkü “zamanın ruhu”nu
okumak isteyenler için temel bir kaynak.
Çünkü sadece zamanın değil, bizim ruhumuzla da fazlasıyla karmaşık bir ilişkisi var.
Popüler kültür dosyası yaptığımızı duyurduğumuzda, ilgi göreceğimizi tahmin ediyorduk ama tahminimizin çok üzerinde yazı geldi. Maalesef, yazıların hepsine yer veremedik. Seçimde kullandığımız ölçütlerden biri,
“malzemeyle kurulan ilişki” idi. “Cinsiyet rollerini yeniden üretir” fikriyle başlayıp onunla biten yazılara pek sempati beslemedik mesela. Demet Akalın’la Yıldız Tilbe’yi “üç aşağı beş yukarı aynı şey” zanneden birinin pop
müzik üzerine söyleyebileceği ilginç ne olabilir ki? Üzerine yazdığı malzemeden tutkuyla
nefret etmek (mesela Ayşegül Kurtoğlu’nun
yazısı gibi) de kabulümüzdü, zamanın ruhuna maruz kalıp bundan fena halde rahatsız olmak da (Dilek Şentürk gibi). Popüler kültürü
merak etmek, arzuyla tiksinti karışımı o hisle elini daldırmak, karıştırmak, ne olduğuna
bakmak… Bir yazıyı ilginç kılan şeyler, bizim
için asıl olarak bunlardı.
Popüler kültür ürünleriyle fazla sıkıfıkı ilişkiler kuran (Aksu Bora), hayranlık ilişkisi geliştiren (Serap Kurt, Meral Akbaş), onunla eğlenen (Didem Türe, Elif Key) yazılar kadar,
bu eğlenme halinin kendisine duyduğu şüpheyi öne çıkaranlar (Nazlı Ökten), “popüler kültür”ün “yüksek kültür” karşısında konumlandırılmasına itiraz edenler (Emine Ay-

han) var okuyacağınız yazılar arasında. Ama
her biri popüler kültürün bize ne yaptığı, bizim onunla ne yaptığımız üzerine düşünüyor, bunu popüler kültür ürünleriyle yakın
temastan kaçınmadan yapıyor. Tabii bir de
“feminist bir popüler kültür mümkün mü”
sorusunu farazi bir soru olmaktan çıkaranlar
var. Oya Kasap’ın punk yazısı böyle bir yazı
mesela. Ve 5Harfliler. Ellerini daldırıp çıkardıkları şeyi başka bir şeye dönüştürmeyi becerebilen, umut ve heyecan verici bir feminist sitenin yazarları.
Dosyada ol(a)mayanları da itiraf ederek bitirelim: Moda yok. Olacak şey değil. Alışveriş dergileri yok. Kadın dergileri yok. Evimiz
bahçemiz çılgınlığı yok. “Neoliberal özne”
denince aklımıza neden öncelikle kadın kamusal kişiliklerin geldiği sorusuna odaklanan kimse olmadığı gibi, bu personayı kurcalayan da yok. Kadın kamusallıklarının dönüşümüne dair tek laf yok.
Olsun, bu şarkı burada bitmez, Anjelique
diye boşuna demedik!
İyi okumalar…

Rihanna
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BOZUK
Nazlı Ökten

Je suis la plaie et le couteau !Je suis le soufflet et la
joue !Je suis les membres et la roue, Et la victime et
le bourreau !
L’héautontimorouménos,
Baudelaire
“Hem bıçağım hem de yara! Hem yanağım hem
de tokat! Hem kurbanım hem de cellat! Ezen ve
ezilen, çarkta” (Çev. Reha Yünlüel)

“İşte özgürlük orada, seç beğen al:
Mini etek de giyebilirsin, başını
da örtebilirsin, ama ne şekilde
etiketleneceğine sürekli yeniden
karar verenler, neyi nerede nasıl
yapmanın uygun olduğunu sana
yeniden hatırlatacaklardır.”

Çocukları okula hazırlarken, enerjik ve tekrara dayalı, günün son moda parçalarını dinlemekten hoşlandıkları bir radyo istasyonunu açıyorum. Diamonds in the Sky’ı Rihanna’nın söylediğini falan bu
sayede öğreniyorum, Galatasaray’ın Sneijder’i almasının ne denli önemli olduğunu öğrendiğim gibi.
Sağ olsunlar. Bir şeker firmasının sponsor olduğu yarışma, okul servislerinden gelen telefonlarda,
kimi çekingen kimi neşeli ergenlerin bir paket şe-
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ker için yapabilecekleri ‘çılgınlığın’ facebookta oylanmasından ibaret. “Çılgınlığını söyle, şekeri kap”,
gibi de bir sloganı var. Bazı sabahlar gülüp eğlenerek, bazı sabahlar bir iç bulantısıyla dinliyorum
kimi Fenerbahçe tribününe Galatasaray formasıyla dalacak olanları, kimi öğretmenin gözüne bakarak kopya çekecek olanları. Bana çılgınlığını söyle
sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir felsefe programı yapmak bile geliyor insanın aklına ya da akıl
diye sabahın o saatinde kafasında lıkırdayan şeye.
Zaten facebook arkadaşlığının değerinin, ortalama
kişi başına 37 sent olduğunu düşünürsek işin akılla,
izanla pek de ilgisi yok. 2009 yılında listesindeki 10
arkadaşı silene bir hamburger veren Burger King’in
kampanyası o kadar başarılı olmuş ki, 10 gün içinde çeyrek milyon insan, arkadaşlıktan men edilmiş.
Hamburgerin maliyet hesabına göre kişi başına 37
sent düşüyor1. Mc Luhan’ın küresel köy kehanetindeki gibi, mecra mesajın kendisiyse, meşrebi de bu
minvalde.
Yavrum seni layk ettim diye kısa süren bir reklam
kampanyası, genç insanların sosyal medyada kendilerine kurdukları personayı yerle bire eden, birinin
‘yavrusu’ olmak fikrine dayanıyordu ve çok iyi yakalanmış bir damardı. Aileden ayrı bir kimlik oluşturmak, doğduğun yere değil, özlediğin yere ait olmak, kendine bir ‘ben’ çizmek, dikmek, giyinmek
için bunca uğraşan genç insanların, perde arkasında çamaşırlarını yıkayıp ütüleyen annelerinin gölgelerini taşıdıklarını hatırlatan türden bir oyunbozanlık. Ama bu oyunbozanlıkta zamanın ruhuna dair
bir şeyler var. Kendiyle dalga geçmek (autodérision)
neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Seksenlerin
aerobikle damgalanmış yuppie (genç, kentli, meslek
sahibi kişi) dinamizmi, yerini doksanların kriz hüznüne bıraktıktan sonra iki binler, “durumun içinden çıkamayacaksak halimize gülelim bari!” diye tarif edebileceğimiz bir ruh haliyle dalgalandı. ‘Çılgınlığın’ yükselişi de benzer bir süreçte başladı. Özellikle reklam, pazarlama gibi, çalışanlarından yeni fikirler bulmaya, yaratıcılığa, sıradan olana dışarıdan ve
farklı bakmaya yatkınlık bekleyen sektörlerdeki büyüme, bu alanlarda çalışan kentli nüfusun çoğalması, seksenlerde marjinal bir gençlik ya da muhalefet kültürüne ait sayılan mizah dergilerinden çıkan
damarın, ana akıma kan pompalamasıyla sonuçlandı. Seinfeld’in loser bireyleriyle Kuruntu Ailesi’nin
norma uyması artık mümkün olmayan üyelerinin
bir kırması sayabileceğimiz dizilerin gerçekten çok

başarılı yazarı ve oyuncusu Gülse Birsel ile Cem
Yılmaz’ı bir arada düşünürseniz, söylediklerim biraz daha somutlaşabilir. Geleneksel, bildik, güvenli sulardan kaygan ve riskli zeminlere geçmesi beklenen bu insanların, başka türlü bakmak, farklı düşünebilmek için gündelik hayatı çevreleyen davranma, yapma, etme biçimlerine de farklı bir bakış getirmeleri gerektiği açık. Bir anlamda Baudelaire’in
“Yapay Cennetler”de sözünü ettiği ‘özgünlüğün sıradan biçimi’ (la forme banale de l’originalité), bireyin öğrenilmiş kurallara göre değil kendi yargılama ve duyularına güvendiği (bir hakaret olarak değil, toplumsal bir tanımlama olarak) küçük burjuvazide kişileşen modern insanın ana özelliği sayılacak birey oluş / farklı / kendine has / özgün2 bir tavır. Klasik edebiyatın sıra dışı özellikleriyle ayırt edilen epik kahramanının yerini alan, romanın sıradan
ama kendine özgü bir varoluşu sıradanlıktan kaçarak arayan bireyi.
Zirveyle Dip Arasındaki Erkekler
Türkiye’de mizah dergileri, bir anlamda tüketim toplumuyla karşı karşıya kalan, bir ailenin üyesi olmaktan çıkıp tüketici bireye dönüşecek insanın, özellikle genç erkeklerin etraflarını saran tahakküm ilişkilerinde kendilerine düşen payı ölçüp biçtikleri, sadece
iktidarla değil, o iktidarın yarattığı ‘iktidarsızlık’larla
da dalga geçtikleri alanlar oldu. Mizah dergilerinin
tipik yazarlarından biri olmasa da buralarda ilk okuyucularını bulan kuşaktan Nihat Genç’in, yine bu
dergilerde büyüyen Metin Kaçan’ın ardından yazdıkları bize bir ipucu verebilir:
‘Ve gazoz alınır ve tüm gün büfecinin nasıl kıl olduğu telaş ve panikleri kullandığı her kelimeyi ağzımıza takarak, hayat dediğimiz böyle bir şeydi,
en âlâkasız insanlar ve nesneleri bozma ve bozukluk yarışı. Ve gündelik neşemiz hasadını bu tür
olur olmaz şeylerden çıkartması için kendimizi
bir bozukluk yarışı içinde bulurduk’3.
Devlet Baba’nın köşeye sıkıştırdığı bu erkekler, aynı
zamanda bu yeni oyun alanının içinde, dışarıda
akan hayatı ‘bozarlar’. Başka türlü bakmanın, yeni
bir hayat kurmayı arzulayan devrimci abilere has yolunu devlet baba ezip geçmiştir. Kenarında durdukları bu hayata karşı yapabilecekleri onu ‘bozmaktır’4.
Bir anlamda iktidarsızlıklarından iktidar devşiren bu
erkeklerin macerası, zirveyle dip arasında ayrı bir roman konusudur.
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Her Güne Bir Kimlik
Sıradan hayata farklı bakmak, günümüz popüler
kültürünün, özellikle mizahla beslenen reklam dilinin, sitcom’un, stand up’ın, hatta hınzır trollerin, dünya ekonomisiyle bütünleşme hızıyla bunları
kendi diline tercüme etme hızı uyuşmayan biz Türkiye halklarının üyeleri için, ‘geleneksel’in katı ama
yüzyılların ısıttığı kucağından, ‘yeni’nin esnek ama
soğuk yüzeyine geçiş sürecinde bireyleşmenin, tekilleşmenin yoludur. Twitter cümlelerinde ilan ettiğimiz, facebook sayfalarında ifşa ettiğimiz kimliğimiz,
her gün yeniden kurmak için çaba harcamamız gereken bir lego-yapıdır. Biz kadınların farklılığı, değişirken aynı kalması beklenen bir rolü yeni nüanslarla oynamaya zorlanmamızdır. Bu bozulan hayatta kalmak istiyorsak önümüze atılan yeme atlamadan önce durup düşünmemiz beklenir. İşte özgürlük orada, seç beğen al: Mini etek de giyebilirsin, başını da örtebilirsin, ama ne şekilde etiketleneceğine
sürekli yeniden karar verenler, neyi nerede nasıl yapmanın uygun olduğunu sana yeniden hatırlatacaklardır. “Yalan Dünya”nın erkeği Rıza bir salak olabilir ama etrafında onunla evlenmek için hazır bekleyen ‘ev kızı’ bir Nurhayat’ı ve ‘özgür’ bir Deniz’i

vardır. Jenerik şarkısını çocuk da kariyer de yapacak
olan ‘özgür kız’ söyler. Bir erkeğe yeteceksen ya ikiye bölüneceksin ya iki kadından biri olmaya razı geleceksin. Biz kadınların tarafından bakınca eski hayat o kadar da bozulmuş, yeni hayat şıp diye de kurulmuş görünmüyor. Belli ki daha gidecek çok yolumuz var.
Notlar
1. Wortham, J.The Value of a Facebook Friend?
About 37 cents. The New York Times, 2009/01/09.
2. Bugünlerde hoş bir galat-ı meşhur çalınıyor kulağıma: kendine özgü yerine, “kendine özgün”
3. http://www.odatv.com/n.php?n=metin-kacanoldu-mu-issiz-acun-kaldu-mu--0901131200
4. Bu hazin hikayenin uçlarının açıldığı korkunç
olaylar, eril şiddetin hem sembolik hem somut şekilleri, kadınlar için sonuçları, kısa bir yazı çerçevesinde “harcayamayacağımız” kadar ağırdır. Halide Velioğlu’nun Ağır Roman hakkındaki yazısı bu konuda önemli saptamalar içerir. Velioğlu H.,
‘Muhafazakâr dekadans: Ağır Roman’, Toplum ve Bilim, sayı: 81, s. 92-115.

Murat Palta, Kill Bill
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İDEOLOJİK BİR
AYRIM OLARAK

POPÜLER KÜLTÜR
YÜKSEK KÜLTÜR
Emine Ayhan

“Diyelim bir Woolf metnini para
kazandıracak pop bir proje üretmek için
kullanan biri ile akademik puan kazandıracak
bir makale üretmek için kullanan biri
arasında, ilkinin bundan ticari, ikincisininse
‘kültürel sermaye’ edinmeyi umması dışında
nasıl bir fark var?”

Estetik, politik sezgisine, birikimine güvendiğim
bir dostumla arada kafa dağıtmak için Bahariye’deki
filmciye gidip çoğaltılmış film alırız. Benim bu saikle tercih ettiğim türler korku ve (romantik) komediyken, onunki genelde aksiyon ve komedidir. Neyse, bir gün komedide karar kılmışız, filmciye girmişiz. Arkadaşım, “Usta, Kolpaçino geldi mi?” diye sorunca filmcideki muhtemel ‘sanat filmi’ seyircilerinin aramızdaki farkı sezdiren, ayıran ve yerleştiren
yan bakışları, hafiften seğiren atmosfer. Anlaşılmayacak bir şey yok: Hazzetmiyorlar popüler şeylerden ve bunları ‘tüketenlerden’. Hatta basbayağı hakir görüyorlar bizim gibileri. (Birden kendimi bir
‘biz’ içinde bulduğum bu otomatik istikrah!) Çünkü
biliyorum, evvelce de kültürün söz konusu olduğu
muhtelif ortamlarda benzer jestlerle karşılaştım, dahası bazı şeylerin zikredilmemesi gerektiğini hissettim çokça. Havada (yüksek) kültürel bir elektrik yükünün hissedildiği ortamlar, beni oldum olası tedirgin etmiştir. Pek bulunmam böyle yerlerde ama sözgelimi katılımcıların kültürün, sanatın ve ölü yazarların, vs. sırrına erilmez, sofistike güzelliğini bütün
jest ve mimikleriyle ikrar ettiği seminer, sempoz-
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yum gibi ritüel ortamlarda kendimi pek yersiz hissederim. Sanki “Ebru Şallı’yla pilates yapıyoruuum!”
veya bu bağlamda çok da farklı bir etki yaratmayacağını düşündüğüm “Yoksulluk vardııır!” gibilerden
haykırsam ancak rahatlayacağımdır. Edebiyat, sanat ve felsefenin konu edildiği kültür seminerlerinde adeta istisnasız gözlemlediğim bir hal de, kültürün bir çeşit öte - dünya fenomeniymiş gibi yüceltilerek mistifiye edilmesidir. Katılımcıları böylesi yerlere götüren bütün olumlu güdüler bir yana, uzman
konumundaki kişilerin bu makamın tadını çıkartırcasına ortamdaki büyüyü bozmamak ve yüksek kültür ürünlerine nüfuz etmenin güçlüğü fikrini pekiştirmek için hususi çaba harcamaları, ne kadar yüceltilirlerse yüceltilsinler, bana, konuşulan malzemeye
ve figürlere ihanet gibi gelir, içim ezilir, öfkelenirim.
Doğallaşmış bir bilen - bilmeyen, öğreten - öğrenen
hiyerarşisinin insanlığın kültürel birikiminin mistifikasyonu dolayımıyla bir kez daha üretilmesi, yüksek ve aşağı yerlerin böylece bir kez daha paylaştırılması gündemdedir, kültürün tarihsiz bir fetiş nesnesi kılındığı yerlerde. Hem de eşitliğin, erişilirliğin
sezdirilmesi onca kolayken. Beğeni başta olmak üzere kültürel kategoriler söz konusu olduğunda, kaçınılmaz olarak, Ranciere’ci anlamda ‘duyumsanabilir olanın paylaşımı’ ve toplumsal yerlerin dağıtımı
devreye girdiğine göre, neyse ki, bütün bu hislerimin de nesnel bir karşılığı, ideolojik bir izahı var demektir. Anlaşılan, konu popüler kültür olduğunda,
akla ister istemez, onun kurucu karşıtı olan yüksek
kültür geliyor. Böyle olunca, bir yergi nesnesi olarak pop kültürün (ya da kitle kültürünün) mahiyetini tartışırken bir yüceltim nesnesi olarak yüksek kültürü (ya da burjuva kültürünü) de sorunsallaştırmak
ve mümkünse, bu ayrımın kendini eleştirel bakışa
açtığı bir kerteriz noktası aramak gerekiyor. Yani, iki
kültürün sırasıyla tayin edici unsurları olan kitlesel
eğlenceden de, yüksek estetik beğeniden de itinayla
defedilen siyasal boyutu devreye sokmak.
Pragmatizm ve Filistenizm Açısından İki Kültür
Pop kültür ile yüksek kültür arasında yapılan mutat ayrıma biraz yakından bakınca, bütün ikili karşıtlıklarda olduğu gibi, nesnel ve toplumsal işlev tartışmasından soyut (ya da tartışmanın münhasıran
pop kültür aleyhine döndüğü) doğallaşmış bir algıyla karşılaşırız1. Bu gibi verili ayrımların ürettiği
ve yeniden ürettiği toplumsal ilişkiselliği görünmez
kılan bir algıyla. Oysa bunlar çokça kabul edildiği
gibi kıymeti kendinden menkul ayrımlar değil, işa-

ret ettiği özne ve nesnelerin dünyadaki yerlerini tayin etmenin yanı sıra, onlara ilişkin algının (ve öznelerin kendilik algılarının) da sınırlarını çizen işlevsel ayrımlardır. Bu anlamda, kültür-sanat alanındaki yüksek-pop ayrımı da, Bourdieu’den esinle söylersek, (incelikli - kaba, yeni / özgün - basmakalıp,
eşsiz - sıradan, entelektüel - avam, vb.) bütün çeşitleme ve yan anlamlarıyla birlikte toplumsal düzenlenişe içkin temel sınıfsal karşıtlıkları barındıran ve
optik olarak çarpıtan ideolojik matrise aittir. Nitekim “bu ayrımlar şebekesi nihai kaynağını, hükmedenleri imleyen ‘seçkinler’ ile salt istatistiksel olarak
var olan olumsal ve dağınık birçokluk olarak hükmedilenleri imleyen ‘kitle’ arasındaki [işbölümüyle
kayıtlı, tarihsel olarak kurulmuş] karşıtlıktan alır.”2
Bununla birlikte, aralarındaki ayrımın ideolojik koşullandırmaya tabi olduğu gerçeği, pop kültür ile
yüksek kültürün uydurma fenomenler olduğu anlamına değil, bilakis, karşıtlıkları içinde hâkim maddi - manevi ilişkilere katkıda bulunmaları bakımından nesnel dünyada karşılık bulan ziyadesiyle somut
fenomenler olduğu anlamına gelir. Gene de bu durum, ayrımın üretilme biçimlerinin ve bu esnada işler kılınan parametrelerin, gerisinde yatan maddi süreci, yüksek kültürün, dolayısıyla burjuvazinin üstün
konumunu perçinler şekilde gizlediği gerçeğini değiştirmez. Bu bakımdan, pop kültürün ‘değerlendirilmesinde’ açık veya örtük, bilinçli veya bilinçsiz biçimde işletilen mutat değer ölçütlerini bir de yüksek
kültür (ve genel olarak kültürlülük, eğitimlilik) kategorisiyle karşılıklılığı içinde ele almak önem taşıyor.
Pop kültüre yöneltilen başlıca eleştiri pragmatizmine
ilişkindir. Pragmatizm argümanında, pop kültür öncelikle ticari fayda / kâr yönelimli olmasından, dolayısıyla has kültürel üretimin nişanesi olan fayda gütmeyen, saf estetik mülahazalardan münezzeh olmasından dolayı yüksek kültür karşısında aşağı bir yerde konumlandırılır. Pragmatizm argümanının kapitalizm eleştirisiyle birleştiği bilhassa Frankfurt ekolünden mülhem akademik çalışmalarda ise, popüler
kültür kapitalist meta üretimi - tüketimi veya mübadele mantığının kültürü de kapsayarak ‘araçsallaştırması’ bağlamında gene idealleştirilmiş bir yüksek
kültürle karşıtlığı içinde ele alınır.3
Burada sorun pragmatizm argümanının doğruluğu /
yanlışlığı değil (ki doğrudur), pragmatizmi pop kültüre özgülerken, yüksek kültürün günümüz toplumun-

da hiç de pragmatizmden uzak bir fenomen olmadığı
gerçeğini gizlemesidir. Yüksek kültürün genel söylem
düzeyinde pragmatizmden ve piyasa ilişkilerinden soyutlanarak mutlaklaştırılması, Bourdieu ile Darbel’in
dediği gibi, “burjuva toplumunun ayrıcalıklı sınıflarının […] kendi kendilerinin ‘değerini,’ ayrıcalığını / farkını, -‘zarafeti, asaleti ve görgüsüyle’ avamdan
ayrılmalarının nişanesini- tanımlayan her şeyi doğal
bir veriye çevir[me]” eğiliminin ayrılmaz parçasıdır.4
Hâlbuki kültürün araçsallaşması sadece dolaysız ticari
biçimde gerçekleşmediği gibi, kültürün (kötüye) kullanımı da sadece tüketim metasına dönüştürülme kipiyle sınırlı değildir. Dert araçsallaştırma veya pragmatizmse şayet, bugünün ileri kapitalist burjuva toplumunda sözüm ona yüksek kültür diye tanımlanan
kültür ürünleri de aynı araçsallaştırmaya konu değil
midir? Doldurulacak bir market sepeti ya da CV gibi
tasarlanan öznenin kendine bilgiler katarak kültürel
(sermaye) birikimini artırıp böylece toplumsal konumunu yükseltmesi fikrinde de aynı mübadele mantığı
işlemez mi? Diyelim bir Woolf5 metnini para kazandıracak pop bir proje üretmek için kullanan biri ile
akademik puan kazandıracak bir makale üretmek için
kullanan biri arasında, ilkinin bundan ticari, ikincisininse ‘kültürel sermaye’ edinmeyi umması dışında
nasıl bir fark vardır? Ya da aynı metni çekirdek çitleyerek okuyan birinin, “Woolf hakkında malumatı eksik kalmasın” diye okuyan diğer birinden daha filisten
olduğunu kim söyleyebilir?
Filistenizm6 demişken, gözümüzü siyasal boyutu hiç
es geçmeyen bir düşünüre, Arendt’e çevirmek gerek. Zira Arendt filistenizmi burada söz ettiğimiz pop

Nicole Kidman Virginia Woolf ’ken,
The Hours (2002) filminden

Kolpaçino (2011) filminden
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(kitle) kültürü - yüksek kültür ayrımına paralel bir ayrım çerçevesinde, barbar ve eğitimli filistenizmi diye
ikiye ayırır ve eğitimli filistenizmini burjuvazinin aristokrasiye karşı verdiği toplumsal konum mücadelesinin tarihsel bir ürünü olarak değerlendirir. Buna göre,
aristokrasinin salt ticari faaliyeti hor gören tutumuna
karşı burjuvazi sathında “kültür ‘kişinin kendini eğiterek’ gerçeklik alanı olan aşağı muhitlerden, güzelliğin ve tinin yurdu olduğuna inanılan, gerçekliğin yer
almadığı yüksek muhitlere doğru toplumsal durumunu ilerletmesinin […] başlıca silahlarından biri olarak
muazzam bir rol” üstlenmiştir (239). Böylece sınıfsal
hâkimiyet ve beraberinde kültürel hegemonya yavaş
yavaş el değiştirirken, kültür, burjuvazinin ‘mavi kanın’ intikaliyle ikame ettiği görünüşte eşitlikçi (kendini geliştirerek yükselmek isteyen herkese sözüm
ona açık) başka bir kültürel miras kodunun alanı haline gelir. İşte Arendt’e göre, öncesinde kitle tarafından faydasız ve lüks bir meşgale addedilen kültür ancak bu tarihsel uğraktan sonra gerçek anlamda nüfusun daha geneline yayılmış ve ancak kişiye toplumsal
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“Bugünün ileri kapitalist burjuva
toplumunda yüksek kültür diye
tanımlanan kültür ürünleri
de tıpkı pop kültür gibi aynı
araçsallaştırmaya konu değil mi?
Doldurulacak bir market sepeti
ya da CV gibi tasarlanan öznenin
kendine bilgiler katarak kültürel
(sermaye) birikimini artırıp
böylece toplumsal konumunu
yükseltmesi fikrinde de aynı
mübadele mantığı işlemiyor mu?”
konum ve itibar kazandıran bir geçer akçe haline geldikten sonra ‘değer’e dönüşerek meta mübadelesi sürecine dâhil olmuştur. Burjuvazi böylece kitle kültürüne zemin oluştururken, onu kitlenin aşağı katmanlarından ayıracak kendine mahsus bir kültüre ihtiyaç
duymuş, geçmişin kültürel mirasını “süzme bir inceliğin nesnesi” (Arendt, 240) haline getirerek temellük
etmiştir. Bu bakımdan, yüksek kültür söyleminin, içine kattığı bütün geçmiş unsurlarını mutlak bir estetik alana havale ederek, onları (egemen din yorumcularının kutsal kitaplara yaptığı gibi) adeta teolojik bir
haleyle sarmalaması, altta yatan toplumsal koşulların
-ideolojinin gereği olarak- gizlenmesine hizmet eder.
Genelde pop kültürün aleyhine işleyen mahut ayrım,
bizi çalışan kitlenin barbarca filistenizmi ile eğitimlinin incelikli filistenizmi arasındaki karşıtlığa gönderir ki, Arendt’in şu sözleri seçimin bu ikiliğin ötesinde aranması gerektiğini hatırlatır:
Kültürün varlığı açısından bakıldığında, tehdidin büyüğü boş zamanlarını eğlence ile değil,
toplumsal durumlarını iyileştirmek için rastgele eğitsel zımbırtılarla dolduran kimselerden gelmektedir. Sanatsal üretkenlik açısından ise, kitle kültürünün kaba iğvasına karşı koymak ya da
kitle toplumunun gürültücü martavallıklarından uzak durmak, süzme bir sosyetenin kültürel snobluğunun çok daha incelikli iğvasından ve
çok daha sinsi vaveylasından kaçınmaktan daha
zor olmasa gerektir. (245)
Burjuvazinin geçmişin bütün içeriğini egemen konumunun donuk, cansız bir kaydına dönüştürerek

çevreleme, ‘muhafaza’ etme girişiminin öteden beri
en etkili ideolojik araçlarındandır kültür - sanat. Bu
yüzden, kültür tartışmasını burjuva kapitalizminin
ürettiği pop - yüksek gibi tarihsiz ayrımlardan kurtarmak ve günün değişen koşulları doğrultusunda sürekli güncellemek, tarihsel şimdi adına verilen
mücadelenin gereği olarak önümüzde duruyor. Geçmişin kültürel eserlerini birer kendinde - şey, mutlak kendilik olarak, kamusaldan azade biçimde değerlendirirken, salt estetik duyularımız yahut mutlak beğeni ölçütlerimiz devredeymiş gibi, bu ölçütlerin altında yatan siyasal içerimleri yok sayan elitist
tutum, (Arendt’in sözünü kendimize bükerek söylersek) eşitlikçi bir toplumu amaçlayanların estetik
duyularından önce “siyasi duyularını incitmektedir”
(263). Dahası, bu tutumu sahiplenenlerin toplumdaki ayrıcalıklı konumu, estetiğin / duyumun egemenlerin siyaseten yapılandırdığı bir kamusal alanın
sınırlarına tabi olması hasebiyle siyasal hayatla ayrılmazlığını ortaya koymaktadır. Bugün burjuvazinin
el değiştirdiği bir Türkiye’de kültürel alana yapılan
ve genelde eksik bir şekilde dini muhafazakârlıkla
tanımlanan siyasal müdahaleler, evrensel burjuvazinin kültür ve tarih algısına öteden beri içkin olan
muhafazakâr, seçmeci eğilimin hegemonik siyasi boyutunu belirginleştirirken, bu eğilimin geldiği son
noktanın neomuhafazakârlık olmasında şaşılacak
bir yan olmadığını bize söyler. Nitekim ne tarih ilk
kez yağmalanıyordur ne de kültür ilk kez siyasi hegemonyaya alet ediliyordur. Geçmişle olan bağların
koptuğu bu hegemonik koşullarda, Arendt’in gerçek
beşeri bilimcilerin ve kültür üreticilerinin kulağına
küpe sözlerini ne kadar tekrarlasak azdır: “[B]izler
geçmişi kendimiz bulmak -yani geçmişin yazarlarını sanki daha önce kimse onları okumamış gibi okumak- zorundayız” (242).
Günümüz siyasi ve iktisadi bağlamında, egemen sınıflara bakarak iyice bellediğimiz bir şey varsa o da,
geçmişin daima mevcut dertlerden kalkışla yorumlanarak bugüne taşınmaya muhtaç olduğu ve kültürel ürünlerin sadece mübadele değerine değil, bir
de kullanım değerine sahip olduğudur. Kapitalizmin
ve burjuva ideolojisinin kültürü araçsallaştırmasını,
pragmatizmini olumsuz yönde eleştirirken, bir yandan da eldeki araçları olumlu toplumsal saiklerle nasıl kullanabileceğimizi daha etkin şekilde düşünmeye ve bize has bir ‘iyi pragmatizmi’7 hayata geçirmeye başladık. Bu doğrultuda, çeşitli alanlardaki kültür
üreticilerinin pop - yüksek ayrımını bir kenara bıra-
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kıp, araç - amaç kategorilerini yeniden tanımlayarak
nüfusun çoğunluğu için nitelikli ürünler verdiklerine şahitlik ediyoruz.
Sonuç yerine
Kültür, eğitim, yayın ve yaratıcılık sektörünün kültürlü patronları ve seçkinleri paradan (ve eşitsizliği
akla getiren nice şeyden) bahsetmekten hazzetmezler, bilen bilir. Fakat bu sektörde inceden sömürülen okumuş kesimin de, söz konusu (kafa) emekleri olunca onu ağırlıkla parasal değil kültürel, bedensel değil tinsel, maddi değil manevi, niceliksel değil
niteliksel yanlarıyla tanımlama, dahası ‘kültürel sermayeye’ veya yükselme umuduna sahip kişiler olarak kendilerini nüfusun çoğunluğundan az çok şanslı sayma eğilimi ne tuhaftır! Çoğaltılmış, yani ucuza film satan filmcide (gerçek burjuvalar korsan film
satın almaz) bize yönelen o aşağılayıcı bakışın da
gene görece aşağıda olan bu okumuş kesimden gelmesi manidardır. Pop kültür dendi mi otomatikman
yüksek kültürden yana saflaşan, kültürün (saf beğeni, mutlak surette özerk estetik kipinde) yüceltilmesinin her açıdan olsa olsa kendileri aleyhine işlediğini göremeyen bu gözler ve bedenler yukarıda bahsettiğimiz ayrım matrisinin, ideolojik olarak ne kadar güçlü olduğunun, boynumuza nasıl bir çifte zincir olarak vurulduğunun somut kanıtı. Diğer taraftan, aynı kesimden, kitle iletişim araçlarıyla daha barışık olanlar ve kültürel üretime toplumsal sorumluluk sahibi bir ‘iyi pragmatizmle’ yönelenler de giderek çoğalıyor.8 Eleştirinin salt olumsuzlayıcı değil,
olumlayıcı yanına da sahip çıkanlar. Yükseklere havale edilemeyeceği gibi, öyle pop denip geçilemeyecek denli nitelikli olan bu işler de zincirleri şimdilik
kıramasak da çekiştirmeye başladığımızın somut kanıtı. Neyse ki, neyse ki…
Notlar
1. Günümüz koşullarında bu ayrımın çoktandır saf
bir karşıtlığın terimleriyle ifade edilemeyecek denli aşıldığını teslim etmek gerek. Çağdaş sanat, “monobrow” sinema, post-modern edebiyat ve bu ayrımı ideolojik içerimlerinden ötürü reddeden diğer
kültürel üretimlerdeki yaygınlaşmayla beraber ayrım
çizgisi her ne kadar bulanmış olsa da, genel algıda
halen yer tuttuğu için tartışma düzeyinde ayrımı korumayı yerinde buluyorum.
2. Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, çev. Richard Nice,
Harvard&Routledge, 1984, s. 468.

3. Jameson, Frankfurt Ekolünün pop kültüre yahut
kültür endüstrisine yönelik bu negatif-eleştirel tutumunun kıymetini teslim etmekle beraber, modernist
sanatın yüksek değerlerini popüler kültürün “‘aşağı’ konumunun ölçülmesine aracılık eden sabit bir
nokta veya ebedi standart” (133) olarak ele alışındaki mutlaklaştırmayı eleştirir bkz. “Reification and
Utopia in Mass Culture,” Social Text, Sayı 1, (Kış
1979), s. 130-148.
4. Pierre Bourdieu ve Alain Darbel, Sanat Sevdası,
çev. Sertaç Canbolat, İstanbul: Metis, 2011, s. 139.
5. Kendilerine sonradan verilen adla “yüksek modernistlerden” bir örnek seçmem rastlantı değil, zira
kendilerine has üslup arayışları tarihsel bağlamından
koparılarak kültürel elitizm söylemine ve mistifikasyona en çok alet edilen yazarlardır bunlar. Öyle ki,
nerede bir Joyce, Woolf, Faulkner, vs. adı geçse, oraya ideolojik bir duyarlılıkla yaklaşmakta fayda vardır. Ayrıca Orlando’da popülerleşmiş türleri melezleyerek önceki romanlarındaki “yüksek dil”den ödün
verdiği için Woolf ’un yüksek kültür savunucularının eleştiri oklarına hedef olması da manidardır.
6. Arendt filistenizm teriminin “ilk kez Alman öğrenci argosunda üniversiteler ile kent halkını birbirinden ayırmak için” kullanıldığını belirttikten sonra Alman yazar Clemens von Brentano’nun Filistin
üzerine yazdığı yazıya atıfla terimin “her şeyi dolaysız
yararına ve ‘maddi değeri’ne göre yargılayan, dolayısıyla kültür ve sanat gibi yararsız nesne ve işlere değer
vermeyen bir zihniyeti ifade ettiğini” (238) söyler.
Bundan sonra parantez içinde belirteceğim Arendt
alıntıları için bkz. “Kültürde Bunalım: Toplumsal ve
Siyasi Anlamı,” Geçmişle Gelecek Arasında, çev. Bahadır Sina Şenel, İstanbul: İletişim, 2010, s. 233-269.
7. Tanıl Bora sol tahayyül nezdinde “öznelik kapasitesinin geliştirilmesi bağlamında düşündüğünü” belirttiği bu faydalı kavramı “yapabilme kapasitesinin gelişmesine mecra açma; yapılabilir olanı arama ve yapılabilir olanın sınırlarını genişletme hedefiyle; ‘iktidar
olmadan dünyayı değiştirme’ perspektifiyle” bağdaştırır (51). Bu ufuk açıcı yazı için bkz. “İki Sinizm, İki
Pragmatizm ve ‘Eylem’i Yeniden Düşünmek,” Sol, Sinizm, Pragmatizm, İstanbul: Birikim, 2010, s. 43-59.
8. Geniş bir izlerkitle için de iyi kültür üretilebileceğini göstererek umut veren son dönem yapımlar arasında dünyadan Bulut Atlası filmini, memleketten
de Kayıp Şehir dizisini zikretmeden geçemeyeceğim.
Adını anamadığım öyle çok çağdaş sanatçı, sinemacı, müzisyen ve radyo-TV yapımcısı var ki, burada
saymakla bitmez.

Aşk-ı Memnu kavunları, maritsa.co adresinden alınmıştır
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BİR VARMIŞ
HİÇ YOKMUŞ:
POPÜLER KÜLTÜR
Ayşe Sağlam

“Orijinal fikirlere çok rağbet
yok. Sözde çağdaşlarımızın
rahatlıklarından ve garantici
zihniyetlerinden kurtulmaları
ve cesaret etmeleri imkânsız
gibi görünüyor bana. Ne de
olsa sonunda kaybedecekleri
en büyük beslenme kaynakları,
popülariteleri söz konusu!”

Birbirinden farklı hayatlardan geçen, başka yollara savrulmuş; zamanın bir yerinde benzer yollardan
geçmiş ya da birbirinin yoluna ters ters bakmış kadınlarla konuşsam, onlara “popüler kültür size ne
yaptı” desem? Alacağım cevapları bildiğimi zannederek, soruları soracağım kadınları belirledim. Ama
her biri beni ters köşeye yatırdı. Konu popüler kültür olunca; sorunun değeceği yerde de kaya gibi
güçlü kadınlar duruyorsa, her şey beklenmedik bir
hikâyeye dönüşebiliyor. Ben bu hikâyeden yeni algılar yaratmak peşine düştüm, onlar kendi dillerince ve olanca açıklıklarıyla yanıtladılar. Farklı dillerde aynı şeyden yakınacaklar ya da yüceltecekler diye
beklerken daha önce akla gelmemiş yollardan söz ettiler. Hikâyelerine çok ilişmeden, kimisinin adını
bende gizli tutarak popüler kültür ve kadın ilişkisini
kendimce, kendi kadınlarımla sorguladım:
Sel Batum, 28 Yaşında, Bekâr, Sosyolog, İşsiz
Sosyolog olarak popüler kültürden sen ne anlıyorsun, popüler kültüre bilimsel algının dışından
bakabilir misin?
Çoğunlukla ‘dışarıda’ soluduğum, dolayısıyla kendi
kendime bir ‘kurtarılmış / korunaklı alan’ yaratmamı gerektirmiş gibi bir ifadesi var bende. O kurta-
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yanında bir de ufak çocuk belirecektir. Reklam böylece hâkim kültür hakkında bize gerekli argümanı verecektir. Mutfağa kadın yerine erkeği koyduğunda,
hele ki mutfakta yemek yapan ‘baba’ - erkeği koyduğunda bu hem markanın ‘modern’ imajını resimleyecektir hem de onu izleyen kadınlar için ‘lütfetmiş’
olacaktır. Birinde gerçeği ortaya koyarken, diğerinde fanteziyi ortaya koymuş olacak ama her halükârda
hâkim kültürün içinde kalacaktır.

rılmış alan her ne kadar maruz kalınana karşı kurulmuş bir alan olsa da onun hiçbir zaman yeterince
‘kurtarılmış’ olamayacağının farkındayım... Maruz
kalmamak da ‘kurtarılmış alanların’ mücadele alanlarına dönüşümüyle mümkün, zira popüler kültürün en önemli işlevi mevcut patriyarkayı iletim ve
dağıtım gücüdür.
Bunun neresine kadar sokuluyorsun ya da senin
dünyan ne kadarını hariçte bırakıyor?
Devlet politikalarını da her birimiz her gün deneyimliyoruz. Ben kendi adıma bundan hoşlanmıyorum ve dışında kalmak istiyorum mesela. Ama bunun dışında kalmak için TV’yi açmamam yeterli olmuyor, evden çıkıp yürümeye başladığım andan itibaren de zaten içinde oluyorum.

Psikolojik gelgitlerin moda olduğu ve herkesin
kendice bir hastalığı sahiplendiği bir çağdayız.
Meraktayım, popüler kültür gazı mıdır bu?
Ben açıkçası ‘sağlıklı’ olmak nedir bilemiyorum.
Kendimi çok sağlıklı ve toplumu çok hasta hissedebilirim ve buna seni de ikna edebilirim. Öte yandan toplumu normlarından ayrı değerlendiremeyebilir, diğer insanları ‘doğru’, yani sağlıklı bulabilir; kendimi ötelenmişliğimle çok hasta hissedebilirim. Bana sorarsan ikisi de yanlış olur. Ama mesele
şöyle sonlanabilir belki: Yaşadığım dünyadan memnun değilim. Herhangi iki kişi arasında kurulan ilişkiden de pek çok sebepten memnun değilim. Ve nasıl bir dünyada yaşamak istediğimi biliyorum. Eğer
konu buysa, toplum hasta diyerek işin içinden çıkabilirim. Ama bu da eğer içinde mücadele barındırmıyorsa –ki pek çoğumuzunki çoğunlukla barındırmıyor, yine popüler kültüre hizmet etmiş olurum. O
söylem, onun malzemesi olur. Bayağı da sever.

Popüler kültür kötücül bir şey mi?
İşlev olarak evet. İlettiğinin de anlamını (eğer bir anlamı varsa) parçalıyor, onu özetliyor, ikonlaştırıyor
vs. Bu da hem daha etkili olmasına hem de daha
çok, hiç bir şey söylememesine yarıyor.
Kadın ve toplum açısından baktığında, popüler kültür erkeğin (erkin) işine gelen midir, yoksa kadını yer yer kapalı kapılar ardından çıkarandır der misin?
Sorduğun şekliyle, erkeğin işine gelendir diyeyim.
Kadının popüler kültürle pratiği de üzerindeki toplumsal rolle, kadına düşen vatandışlık görevleriyle vs.
ilişkili. Bu da demek oluyor ki popüler kültür eşittir
hâkim kültür olmasa da, popüler kültür hâkim kültürün güdümünde ve öyle de olmak zorunda. Hâkim
kültürde kadının yeri mutfaksa örneğin, popüler kültürün en sevdiği aracında, yani reklamında da mutfakta kadın olacaktır. Mutfaktaki ‘eş’ - kadın yemeği yaparken aynı zamanda ‘anne’ - kadın olduğundan

Alona Shishmintseva, 25 yaşında, Rusya doğumlu (9 yaşından beri Türkiye’de yaşıyor), Marmara Üniversitesi Sinema - TV öğrencisi
Alona, sinema, popüler kültürle en fazla dirsek
teması kuran sanat dalı. Sen bu temasın neresinde durmayı tercih edeceksin?
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Sinema, popüler kültürle bir arada harmanlanan iletişim araçlarından biri. Aktarmaya, anlatmaya, paylaşmaya ya da haykırmaya elverişli, ancak popüler
kültürle çok fazla karıştığı zaman ses tonunun (!)
bir tık geriden gelmeye başlayacağını ve yeterli rahatlıkta bağıramayacağını düşünüyorum. Çünkü o
sesi popüler kültürle paralel çıkarman gerekecek;
hâlbuki ben dilediğim gibi çığlık atmayı tercih ederim. O yüzden kenarından köşesinden seyirci kalmayı yeğliyorum sanırım.

püler kültüre ait bir örnek olarak verilebilir ama bu
onun müziğinin kalitesini etkilemez. O yüzden popülerin bendeki anlamı her zaman negatif değildir.
Popüler kültürü, çabucak üreten ve tüketen bir kitlenin hızlandırılmış ihtiyaçlarının motoru olarak da
algılayabiliriz ve bu daima kalitesizliğe ya da niteliksizliğe işaret etmeyebilir.

Popüler kültür sana neyi çağrıştırıyor? Alternatif
kültürler ve pop kültür arasında kıyasa girersen,
şöyle kesin bir yerdeyim diyebilir misin?
Toplum isteyerek ya da istemeyerek bir şekilde hayatın içine giren, bazen zorla benimsetilen ve sevdirilmeye çalışılan; aynı zamanda da bunu gerçekleştirebilen, modern olarak tanımlanan ancak modernizmle hiç bir alakası olmayan koca bir endüstridir. Alternatif kültür popüler kültüre göre daha ılımlı gibi; ancak fazla isyankâr sanırım bana göre. İkisini de reddetsem?
Rusya popüler kültüre karşı direnebilmiş, bambaşka bir kültür evreni yaratmış bir ülke. Sen bu
sert duruşa dair neler söyleyebilirsin? Popüler
kültür kapitalizm olmadan var olamaz. Rusya’da
yavaş yavaş da olsa popüler kültür varlık gösterebiliyor mu? Türkiye ve Rusya’yı bu açıdan kısaca
bir kıyaslar mısın?
Eskidendi o sert duruşlar. Şimdi kapitalizmin içinde boğulmuş, bütün değerlerinin, geçmişin, direnişin yok olduğu bir ülke duruyor karşımızda. Burjuvazilerin ayak takımının kusmuklarını ve onların
popüler kültürde boğuluşunu seyrediyoruz. Ne yazık ki Türkiye için de durum pek farklı değil.
Çizgisiz Defter, 30 yaşında, Berlin’de yaşıyor,
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Heykel Bölümü mezunu
Popüler kültür denince sende ilk uyananlar nedir?
Popüler kültürün ne oldugunu anlamak icin öncelikle kelimenin kökenine bakabiliriz. Popüler kelimesi ‘public / pueblo’dan gelir. Türkçeye halktan,
halka ait olan olarak da çevirebiliriz. Bu bağlamda entelektüeller tarafindan genelde negatif anlamda kullanılarak, filistinizme gönderme yapar. Antientelektüel bulunur. Örneğin John Lennon da po-

Almanya’dan Türkiye’ye baktığında buralı bir kadın sanatçı olarak, buradaki popüler kültür algısını nasıl yorumluyorsun?
Popüler kültürü terazinin bir tarafına, elitizmi ise
diğer tarafa koyabiliriz. Almanya’da entellektüeller
(ki buna yalnızca okur - yazarlar değil, doktorlar,
mühendisler de dâhil) içinde elitist yaklaşımlar da
en az popüler kültür kadar eleştirilir. Türkiye üç darbe yaşamış, tüm sosyal ve siyasi örgütlenmesi travmaya uğramış bir ülke olarak, esasında her alanda
farklı bir değişime maruz kalmış durumda. Örneğin
Almanya’da en çok satan kitaplar polisiye romanlar
ve bestsellerlar. Bu anlamda Türkiye edebiyat ortamı
tüm zorluklarına rağmen müthiş zengin. Türkiye’de
popüler kültür diğer ülkelere oranla abartılı bir durumda değil. Fakat popüler kültür denirken kastedilen nedir, bunu bilmek gerek. Görsel, yazınsal ya da
sahne sanatları bakımından çok farklı düzlemlerde
ele alınabilir popüler sanat meselesi. Çizgi romanlar ya da bugün yaygınlaşan adıyla grafik romanlar,
daha düne kadar ‘yüksek sanat’ örneği olarak kabul
edilmezken bugün 9. sanat olarak literatürdeki yerini aldı. Bu tür yayınlar içerik bakımından anti - akademik bir boyut taşır. Çünkü fikri idealize etmeden
en yalın ve basit haliyle anlatma derdindedir. Bu bakımdan popülerdir ama pop sanat değildir.
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Güzel sanatlar fakültesinde okurken popüler kültür meselesi sadece pop sanatla geçiştirilen bir
konu muydu yoksa içimize dışımıza buram buram yayılan elle tutulur gerçeğimiz mi?
Plastik sanat bağlamında bizde pop sanat örneği yoktur. Uluslararası düzlemde güney ülkeleri henüz sanatla zanaat arasındaki ayrımı net bir şekilde çizmediğinden, sanat ürünü kabul edilen işlerin çoğu zanaatsal ağırlık taşır. Emek gücünün pahalı ve düşünce üretiminin değerli olduğu endüstri ülkelerinde ise
pop sanat örnekleri yoğundur. Seri üretime dönük,
hazır malzemenin sık sık kullanıldığı ve teorik arka
planının daha ön planda olduğu işlerdir bunlar.
Popüler kültüre bulaşmadan sanat yapmak, sanatçı olmak mümkün müdür?
Popüler kültür kategorisine koyabileceğimiz tüm
üretim biçimlerinin ya da imgelerin temel noktası,
başarının değeri belirlemesi; hız, tüketim, gelip geçici, yani moda / trendi olma halidir. Günümüz sanat
ortamı klasik malzemeyi kullanan her işi geleneksel,
hazır malzeme kullanan her işi ise çağdaş kabul etmektedir. Sergilerin bir elin beş parmağını geçmeyen isimlerle ‘işgal edildiği’ sanat ortamında, grafikleşen ve birbirine çok benzeyen üretim biçimlerinin hâkim olduğunu düşünüyorum. Tarihte ve günümüzde, popüler kültür içinde yer almadan üretim
yapmış birçok sanatçı vardır ve olacaktır. Bunun en
güzel örneği ölümüne az kala iade - i itibar edilen
Louise Bourgeois’dir.
Bulaşmak demişken sence pop kültür umacı mıdır?
Entelektüel bir bağnazlıkta bazen umacı olabilmektedir.
Yeşim Tunç, 34 yaşında, bekâr, Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim
Dalı’nda doktora öğrencisi, işsiz
Alt kültürlerden mi alternatif kültürlerden mi,
yoksa dosdoğru pop kültürden mi beslenmek hayatta kalmayı sağlar? Yani üçünden birini seçmen
gerekse hangisi seni ‘mutlu’ bir birey kılar?
Çok karışık bu konu. Her kültürden beslenilir gibi
geliyor bana. Zaten yaşadığımız şehir tam bir kültür keşmekeşi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Mutlaka birini seçeceksem galiba alternatif kültürü seçeceğim. Mutlu eder mi bilmiyorum ama besleye-

ceği kesin. Hayatım boyunca kendimi hiçbir sınıfa, gruba, akıma, ideolojiye ve kültüre ait hissetmediğimden sanırım soruyu cevaplamak da bir o kadar zor geldi. Okuduklarım, dinlediğim müzikler,
baktıklarım, gördüklerim genelde alternatif kültüre ait öğeler taşıyorlar, bunu inkâr edemem. Kendi iç dünyamdan parçalar bulduğum sürece beni
mutlu eder. Birilerinin beni anladığı hissi, yalnızlık
duygusunu azaltıyor sanırım. Dünyaya benim baktığıma alternatif yönlerden bakabilen, aklına hayranlık duyduğum insanların eserleri büyüleyici etkiler bırakabiliyor.
Popüler kültür nesnesi haline gelen çağdaşlarını
kendince bir yorumlar mısın?
İnsanlar çağdaş olduklarını düşünüyor ama çağdaş
olmak dejenere olmak değil bence. Çağa ayak uydurabilmek gerek. (Kafalar cilalı taş devrinde, bedenler 21. yüzyılda da olmasın tabii ) Bunu yaparken popüler ikonlara tapınmak gerekmiyor. Yüzeysel bir hayat yaşayıp, olan biteni olduğu gibi sorgulamadan kabul etmek ve kafa sallayıp geçmek gerekmiyor. Tam tersi, çağın olanaklarını kullanarak
kendi lehimize çevirmek ve yapıcı eylemlere dönüştürebilmek lazım. Artık istersek sesimizi duyurabileceğimiz çok fazla araç - gereç, yol - yöntem var.
Sürekli birbirini tekrar eden zihin yapılarında üretimlerle karşılaşıyorum. Orijinal fikirlere çok rağbet
yok genelde, kaygılar belli -genelde maddiyatla ilgili. Sözde çağdaşlarımızın rahatlıklarından ve garantici zihniyetlerinden kurtulmaları ve cesaret etmeleri imkânsız gibi görünüyor bana. Ne de olsa sonunda kaybedecekleri en büyük beslenme kaynakları,
popülariteleri söz konusu!
Kadın olarak popüler kültüre sırtını döndüğünde neler oluyor?
Kadın olarak popüler kültüre sırtımı döndüğümde
çok kârlı yanları var benim için. Fabrika üretimi gibi
birbirinin kopyası insanlardan olmamak bile büyük
özgürlük. Profesyonel hayatta canınızı sıkan sorularla karşılaşmak, sürekli insanlar tarafından didiklenmek ve meraklı gözlerin hedefi olmak kaçınılmaz.
Hele ki bizim toplumumuzda kadın olarak evli değilseniz vay halinize!! Öğütler, nasihatler, yakıştırmalar, tembihler hiç bitmiyor. Ama sonuçta ben yaşamak istediğim hayatı yaşamaya gönüllü olduğum
için bu noktadayım ve mutluyum. Kimseye bir açıklama yapmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Artık onlar da bu duruma alışsa fena olmaz.

Hürrem tacı
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Çiğdem Şimşek Çakmak, 35 yaşında, evli,
Büro Yönetimi mezunu, şimdilik ev hanımı / Eda
Çakmak, 11 yaşında, 5. sınıf öğrencisi
Popüler kültür’den ne anlıyorsun Çiğdem?
Tüketim endüstrisini, kültürünü anlıyorum yalnızca. Olumlu bir konu gibi gelmiyor bana. İnsanları,
özellikle de çocukları ezberci, içi boşaltılmış, otomatik tepkiler veren, sorgulamayan tüketime yönelik
makinelere dönüştürüyor. Kalitenin ve kaliteli olanın yitimi anlamına geliyor.

Bir oyun sitesinden

Çocuk yetiştirmek büyük bir savaşımın içinde
olmakla koşut gibi bazen. Sen Eda’yı yetiştirirken bu ötelediğin pop kültürle ilişkiyi nasıl dengeliyorsun?
Çok fazla sakınamıyorum. Arkadaş, okul ortamı, Tv
bu sakınma haline ket vuruyor. Sadece şuna dikkat
ediyorum: Körü körüne sevdiği bir popüler kültür
nesnesini sorgulattırıyorum. Mantığıyla bunun doğruluğunu keşfetmesi için kendimce yöntemler geliştirdim. Kıyas yapmayı, değerli olanı anlamasını ancak bu yolla sağlayabiliyorum.
Sen kız çocuk sahibisin ama bir kıyas yapabilirsin: Kız çocuk mu yoksa erkek çocuk mu daha
fazla etkileniyor popüler kültürden?
Erkek çocuk özne, kız çocuk nesne olmaya yönlendiriliyor. Etken - edilgen hali gibi düşünülebilir.
Ama ben metalaşmaya kız çocuğun pop kültürün en
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Çok isterdim (entrikanın anlamını bilmiyor. Bu
noktada annesi devreye giriyor ve bu dizinin yayınlandığı saatlerde büyük bir savaş verdiklerini itiraf
ediyor.)
Çiğdem: Dizilerdeki renkler hiç azalmıyor; çocuklar, normal hayatın da böyle olduğunu düşünüyor.
Arkadaşları tarafından dışlanmamak, kabul görmek, oynanan oyunlarda hariçte kalmamak için
bu dizileri izliyor çocuklar. Çocuğun pop kültürü ve onun kendisine neler yaptığını anlaması için
zamana gereksinimi var. Aile bu noktada onu kollayabilir, zaman algısına kendi kabullerince minimum müdahale edebilirse, sistemin parçası olmaktan kurtulabilir.

Romero Britto, Princess Diana, 2007

Mine Bir, 24 yaşında, Işık Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Heykel bölümü mezunu, işsiz

alt basamağından, TV ve iletişim araçlarından başladığını düşünüyorum.
Eda okulda, sokakta arkadaşlarınla nasıl oyunlar
oynuyorsunuz?
“Muhteşem Yüzyıl” oynuyoruz.
(Burada uzun bir es!) Neden seviyorsunuz bu diziyi?
Kıyafetler yüzünden. Ayrıca entrikalar var. Hem
herkes izliyor ve ben izlemediğimde arkadaşlarımla
konuşacak bir şeyim olmuyor.
Entrikanın anlamını biliyor musun? Hayatında
entrika ister miydin?

Siz sanatın ta içinde yer alırken popüler kültür
size ne kadar sokulabildi?
Popüler kültürün tam olarak içinde yaşıyorum diyebilirim, hepimiz yaşıyoruz. Çoğu zaman izlediğim
filmler veya internet üzerinden okuduğum makalelerden çok etkilenip yapacağım işlerin araştırmasını
buna göre hazırlıyorum. Popüler kültürle kendimi
ayırabileceğimi düşünmüyorum. Hiç bir çağdaş sanatçının popüler kültürden uzaklaşabileceğini zannetmiyorum.
Popüler kültürü sever misiniz, onu yaşamınızda
neyle kullanmayı tercih edersiniz, yoksa olanca
yalınlığıyla saf olarak mı tüketirsiniz?
Popüler kültür hayatımın çok içinde, dolayısıyla bir
hayli seviyorum onu. Teknoloji sayesinde kendim
gibi birçok genç sanatçıyı takip edebiliyor ve çağdaş yeni malzemeler öğrenebiliyorum. Çalışmalarımı Kitsch olarak nitelendirdiğim için televizyonda ve çevremde olan bayağı konuları, bize olan etkilerini araştırmam açısından çok yardımcı oluyor.
Yani aslında popüler kültürü yeri geldiğinde kendime göre eviyorum, yeri geldiğinde ise yalınlığıyla saf
olarak tüketiyorum.
Kadın kimliğinizi sanat yapmakla aynı cümle
içinde nasıl kullanabiliyorsunuz? Kolay mıdır zor
mudur, yoksa size dokunan bir şey yok mudur?
Kadın olarak sanat yapmak aslında çok da zor bir şey
olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten bir sanatçı
olmak Türkiye’de çok zor bir şey.

Princess Hijab
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AVM’LERİ
SEVMİYORUM!
Dilek Şentürk

“Sırf indirimde diye alınan giysi,
ayakkabı, çantalar daraltıyor
ruhumu. İki tane alana üçüncüsü
bedava ürünlerin olduğu
bölmede, üçlü kombinasyonları
tutturmaya çalışanların telaşları
beni yoruyor.”

Lüks mağazaların isimleri, yerleri hiç kalmaz aklımda. Arkadaşlarımın çoğu bir çırpıda hatırlarken hafızamdan utanır, “Yıllarca bu şehirdeyim de neden
bilmiyorum, görmüyorum” diye kendimi azarlarım
bazen. Ama sonra hak verir, hatta özür dilerim kendimden bu paylamam için.
Lüks mağazaların üst üste yığıldığı büyük alış veriş
merkezlerini sevmiyorum, çünkü kendimi oralara
ait hissetmiyorum! Çocukluk ve gençlik dönemimin
alışkanlığından olsa gerek, çarşıda, pazarda kendimi daha özgür hissediyor, sadece ihtiyacım olanı aldığım, ürünlerin “Beni de al!” diye elime koluma yapışmadığı küçük dükkânlarda daha rahat oluyorum.
Bulamadığım şeyler için büyük alış veriş merkezlerine gitmek zorunda kaldığım da oluyor ne yazık ki.
Sırf indirimde diye alınan giysi, ayakkabı, çantalar
daraltıyor ruhumu. İki tane alana üçüncüsü bedava ürünlerin olduğu bölmede, üçlü kombinasyonları tutturmaya çalışanların telaşları beni yoruyor.
“Almak zorunda mıyım?” diye düşünmelerine mey-
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kabul görme, belli bir sınıfa dâhil olabilme varsaydırdıkları bu insanları, sistemin çarkında döndürenlere öfkem iyice artar. Yüreğimi acıtan bu manzaraları görmemek için o katlara çıkmamaya çalışırım
mümkün olduğunca. Bir keresinde kahve içmek için
oturduğum böyle bir mekânda, menüde sadece Türk
Kahvesini tanıyabilmiş olmamla zaten buralara yabancı oluşuma bir kez daha karar vermişliğim vardır.

Princess Hijab

Aslında benim yüreğim büyük alış veriş merkezlerinin tüm reyonlarında acıyor. Mesela kozmetik ürünlerin olduğu kısımlarda neye yaradığını bilemediğim
yığınla malzemenin şiddetine uğruyorum. Bir kadının yüzüne, saçına, ellerine, vücuduna kat kat uygulanacak ürünler makineli tüfeğin namlusundan
fırlamışçasına üstüme üstüme gelir. Senin ‘güzel olman’ gerekir ve nasıl ‘güzel’ olacağına ancak ben karar veririm mesajının şiddeti, neredeyse bedenimle aramı açacak. Dayatılan bu mesaja kulak tıkayan
kimliğimle ‘normalliğin’ sınırlarını zorlarım. ‘Normal’ olmayışımı, bizlere tepeden dayatılan bu ‘güzelliğe’ direnişimi, aslında son derece barışık olduğum
bedenime beni düşman etmeye çalışan bu canavara
meydan okuduğumu görünce de haklısın, bence asıl
‘normal’ olan sensin derim.

dan verilmeden, “Buna mecburum” hissi uyandırılmış bu çoğunlukla terliyor bedenim. Sepetin ne kadar doluysa o kadar mutebersin işte…
Bir de her daim tıklım tıklım olan yeme içme bölümleri var ya, orası beni iyiden iyiye tüketmekte.
Sanki bedava yiyecek dağıtılıyor! Masa kapan insanlar, boşalacak masayı bekleyen biçareler, orada olabilmek için yarışanlara hem şaşırır hem üzülürüm.
Görünmez bir hortumla sokaktaki insanı içine çeken bu canavar, “Gün boyu alış veriş et, acıktıysan
buyur yemeğini ye, çocuğunun oyalanacağı yeri de
hazır ettim, yeter ki düş tuzağıma, seni bırakmam
kolayına,” demekte. Orada olmayı bir ayrıcalık, bir

AVM’lerde denediğim kıyafetlerin çoğu bedenime
dar gelir, ‘normalin’ dışında oluşuma yanarım. Sanki kadınların çoğu ince ve uzunmuş gibi neredeyse
sadece bu bedene hitap eden kıyafetler çoğunluktadır ve ‘normal’ çağrışımı yapmaktadır. İnce ve uzun
olmadığım için dışlanırım ya, aslında ben çoğunluktayım. Sinirden terlerken kendimi büyük beden satan mağazanın birine attığımda cüzdanım şiddet görür bu kez. Çok kumaş gittiği için değil, belli bir
yaşa gelmiş kadınlardan kazanmak amacıyla fiyatların yükseldiğini görürüm. Çarşıda pazarda bedenine
uygun giysiyi bulamayanlar, büyük beden ürünü az
sayıda da olsa bulunduran bu merkezlere bir bakıma
mecbur edilir. “Eee, ayağınla geldin, hem ‘normal’
olma, hem giysi ara, çek o zaman cezanı” der gibi bir
güzel payımı alırım oralarda.
Tüketim çılgınlığının bu boyutlara ulaşmadığı zamanları az çok hatırlarım. Gereksiz tüketimin henüz
moda olmadığı zamanları bilen biri olarak, sınırsız
tüketimin özendirildiği ve cinsiyet rollerinin ‘olağanlığının’ beslendiği AVM’leri sevmiyorum. Kendimi oraya ait hissetmiyor, ‘normal’ olmaya zorlanmaktan da rahatsızlık duyuyorum.

WWF Yeni Zelanda kampanyasından
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YENİÇAĞIN
ÜTOPYALARI
Welcome to hell!
Simla Sunay
“Ah çağımızın insanı yalnız, ne
yalnız... Bir fotoğraf çekeniniz
bile yok ama teknoloji sizi asla
yalnız bırakmaz. Sizi sizle eşler!
Üstelik kimse buna yalnızlık
diyemez artık, şair bile.”

Uzun zaman direndikten sonra gurbettekilerin aşkına Facebook’a üye oluyorum / kaydoluyorum / giriyorum / katılıyorum / kelleyi kaptırıyorum. Adımı, soyadımı, mesleğimi, medeni halimi, okuduğum okulları, çalıştığım şirketleri bir bir yazarken,
sanki kendi hayatımı yeniden tasarlıyorum. Bi kolay
geliyor yani bana tecrübe ettiğim şeyler. On dakika
içinde ‘varım’. Tak tak davetler başlıyor hemen. Hoş
geldinler, nerede kaldınlar…
Londra’da yaşayan 16 yaşındaki yeğenimden ilk mesaj: “Welcome to hell!”
“Arkadaşlar, kendimi kendi elimle yaptım ya burada, bunu da yaşadım ya...”
“Facebook, hayatı ‘oyuncak etmek’ için iyi bir yer.”
Bir şeyleri bu kadar sıkça ‘like’ etmek ayıp değil mi
ya? Nassı alışacağız biz bu merete. Like teşekkür anlamına mı geliyor yoksa?

Aram Bartholl, Map, 2006-2012
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Modernizmin sloganı bu olmalı: “Her kötülüğün başı
can sıkıntısıdır.” (Søren Kierkegaard)

nız bırakmaz. Sizi sizle eşler! Üstelik kimse buna yalnızlık diyemez artık, şair bile.

Facebook insanın kendisini hayatın merkezinde zannetmesini sağlıyor, tıpkı çocukluğumuzda olduğu
gibi bu nedenle bu kadar yaygın. (Bunu Twitter’da
yazıyorum.)

“Facebook yeniçağın ütopyasıdır. Herkes, her şey
mutlu orada.” diye ahkâm kesiyorum Twitter’da.

Sizi Sizle Eşler, Teknoloji
Endişeler / şüpheler / paranoyalar da beraberinde geliyor. Yanda Gökova Emlak reklamı var. “Facebook
beni tanıyor!” diye yazıyorum. Yazlık Gökova’da…
Bir güzel fotoğrafları da paylaşmışım. Herkes gibi
Facebook da beni izliyor. İzleniyorum. Truman
Show’da kendime başrol atıyorum. Bir farkla, yönetmen de, senarist de oyuncu da benim.
Sonra kendi elimle kendi hayatımın en ideal anlarını taşıyorum bu ‘mekâna’. Evet, bir mekân duygusu var. “Facebook’a girdim” diyorsun bir kere. Merdiveni, asansörü yok; kablolu, kablosuz bağlantıları
var. Daha sık fotoğraf çektirmeye başlıyorum ve karelerde güzel çıkmaya çabalıyorum. Kendi fotoğrafımı bile çektim. Ne var, ressamlar da otoportrelerini
yapar. Ah çağımızın insanı yalnız, ne yalnız... Bir fotoğraf çekeniniz bile yok ama teknoloji sizi asla yal-

Daha önceden müptelası olduğum ve kendimi son
derece entelektüel, aktivist, adaletli, merhametli, vicdanlı, gündem sahibi gibi gösterecek bütün
malzemeleri 140 - 140 depolamışım. Epey bir takipçim var. Facebook’a girdim ama bana bir şey olmaz orada, ben Twitter’cıyım. Kürtaj için yürüyüşleri oradan duymuşum da sokaklara dökülmüşüm,
Van Depremi için üzülmüş, yardıma koşmuşum. Bu
arada ne kadar bakan, belediye başkanı varsa hepsine laf etmiş, bazı gazete patronlarından, milletvekillerinden yanıt bile almışım. Feminist bütün hareketi oradan takip eder hale gelmişim. Öyle böyle değil,
Twitter’ın feministi olmuşum bile. Hayallerim yavaş
yavaş gerçek oluyor. Canım hiç sıkılmıyor.
Facebook’ta dolanıyorum. Hollywood’un kırmızı
halısında yürür gibi sanki herkes orada. En şık, en
zengin halleriyle… Rakı masaları, kadeh kaldırmalar, kırmızı rujlu gülümseyişler. Bir yandan ilişkileri
ilan eden bir ‘taç’ / bir nevi sanal yüzük / mahallenin
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“Paylaşıyorum öyleyse varım!”
Yazılar paylaşılıyor bir yandan. Ne mutlu, ne güzel
bir yazı yollamışsın, çok teşekkür ederim, ne kadar duyarlı yazılmış. Okumadım. / Ama bana yollamışsın. /
İyi olduğunu tahmin ettiğim için paylaştım. / Ne kadar harikasın, bak haklı çıktın.
Yaşamadan paylaşılıyorum. Paylaşmak, anıların varlığını ötesine geçmiş. Yaşamak işi geciktirecek! Yaşama, ilet!

“Kendi elimle kendi hayatımın en ideal
anlarını taşıyorum bu ‘mekâna’. Evet, bir
mekân duygusu var. ‘Facebook’a girdim’
diyorsun bir kere. Merdiveni, asansörü
yok; kablolu, kablosuz bağlantıları var.
Daha sık fotoğraf çektirmeye başlıyorum
ve karelerde güzel çıkmaya çabalıyorum.
Kendi fotoğrafımı bile çektim.
dedikoducu ablası / bir kutucuk da var. Evli misin,
kiminlesin belli edebilir ya da etmeyebilirsin. Dedikodular da buraya taşınmış. Pahalı gelinlikler, katlı
katlı doğum günü pastaları, gidilen pahalı restoranlar (o kadar adını veriyorsun, bir indirim yapmıyorlar)… Check-in’ler. Nerdesin, ne yapıyorsun? Balzac
romanları, Moskova Sosyetesi sönük kalmış.
Ama o kadar da ‘boş’ değil hayat, herkes iyi kalpli orada, kan arayanlar, verenler, kent ve doğa için
imza atanlar, toplayanlar. Kendi gazetesini, dergisini, reklamcısını her şeyini yapabilen insanlar ve
bunu sunan şirket ve teknoloji.
Öyle bir ütopya ki bu kimse bırakılan hikâyelerin sonunu bilmiyor. Kan bulundu m? Depremden sonra
ne oldu? Dayaktan ölen kadının cenazesinden sonra
ne konuşuldu? İşsiz adama ne oldu? (Ne olacak Başbakan ona tembel dedi). Yok ondan da sonrası…
Hepimiz yürüyüşten sonra, güzel bir kafeye gidip,
kahvelerimizi söyledik ve gündelik hayata değgin
şikâyetlerimizi yapmaya başladık.
Cesedi hiçbir zaman bulunamayan hayatların intihar çöplüğü mü Facebook?

İletişim obezitesi de başlamış. Aynı daveti hem mail
ile hem Twitter’dan hem Facebook’tan hem bloğundan
hem cep telefonundan hem telefon ederek yaptığı için
çok yorgundu.
Ekşi Sözlük
Genç ve anarşist olmak için artık kentin duvarları yetmiyor. Sanal âlemde, takma isimlerle bunu
yapmak çok kolay. Sözlük patlaması. Herkes sözlük yazmaya ve tabii böylece küçük küçük ütopyalar imal etmeye başladı. Orada ona bahşedilen gizlilik ve sonsuz, bedava alanın verdiği güçle gerçek
ve tüzel kişiler birer sözcükmüşçesine yazıldı, kimi
yüceltildi, yeniden doğdu Oğuz Atay gibi, kimi ise
linç edildi, adı üzerine sözlük savaşları yapıldı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Forum da olamadığı için
bir tür intikam alanına dönüşerek suistimal edilmemesi mümkün değildi ama bir yandan da bir isyanı,
gençliğin sesini taşıyordu. İnkâr edilmesi mümkün
değildi, kapatılması yasakçılık olacaktı.
Bu süreç içerisinde erkek egemen Ekşi Sözlük topluluğunun kadınları aşağılayan ‘entry’leri görmezden
gelindi, üzerinde durulmadı. Kızlar yok muydu baş
etmeye çalışan? Vardı ama Ekşi Sözlük giderek mahalle kahvehanelerindeki başıboş adamlar gibilerce
doldukça bu ataerkil dil de sertleşti, yerleşti. Forum
formatına da dönülmediğinden insanlara kendilerini savunma imkânı vermeyen, doğrudan linç edildikleri, ceza aldıkları bir ütopyaya dönüştü. Nesnelere karşı bir ‘devlet’ gibi tutum alınıyordu. Tanımla, zincirle, hapse yolla, öldür.
facebook’a bikinili fotoğrafını koyup, dışarıda bacaklarına falan bakılınca çemkiriyorsa,
- pucca, pinkfreud gibilerin kitaplarına para gömüyorsa,
- dudaklarını büzerek poz verince güzel ve seksi
olduğunu sanıyorsa,
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- facebook hesabını dondurup dondurup yeniden
açıyor ve her dondurduğunda ‘ohh kafam rahatladı felan yani...’ diyorsa,
- twitter’da isim vermeden ona buna atarlanıyorsa, (ufff canımı çok skıosunnn...)
- ilişkisi olunca facebook hesabındaki bütün erkekleri silip, ayrılınca hepsini yeniden ekliyorsa,
- facebook’tan dakka başı ‘kadın dediğin şöyledir...’, ‘kadın dediğin böyledir...’ diye çok anlamlı
sandığı sözleri paylaşıyorsa
kezbandır.
(okuryatar, 24.07.2012 00:09)
Örnekler bitmek bilmez…
kızların denklemi aşşağıdaki gibidir...
kızlar = para x zaman, para = karekök (şeytan) ,
zaman = para , denklemleri yerine koyarsak...
kızlar = (para) karesi
kızlar = şeytan
(cebani, 27.11.2002 03:38 ~ 03:41)
Bir zamanlar ‘bilinen bayan’ tartışması için yazılmış
bir entry: (İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu bu
basında yer alan ifadeyi tanımlamış, kendisi gerçek
bir ‘sözlük’ yaratıcısı olmuştu: “teşhircilik yaparak
trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bayan.”)
ağlasam mı gülsem mi bilemediğim ‘tabir’: bilinen bayan...
bayan kelimesine mi üzüleyim, polisin boğnus
sistemine mi, fahişelik kurumuna mı, topluma
mı, ‘bilinmiş’ hissedenlere mi, hissettirenlere mi,
o kadınların ‘bilinmesine’ mi, onları bilenlere mi,
köprülerin altındakilere mi, evlerde hapsolanlara
mı, yoksa çıkışı sırtüstü yatmakta görüp kendilerinden vazgeçenlere mi?...
bilemedim hangisi için bir şey yazsam?
kendim için mi?
onlar için mi?
(dearguest, 25.01.2012 12:26)
Ekşi Sözlük bir yandan da iktidarların baskılarına
karşı tekil seslerden örülüydü. Nesillerle bölünen yazarları gündemi sıkı takip ediyor, geçmişi anımsatan
estetik girişler yapıyor, nostaljinin hiç eksik olmadığı buğulu bir mekân olmaya devam ediyordu. Orada yazmakta olan herkes kendini yazabildiği sürece
daha özgür hissediyordu. Bu nedenle bir ütopyaydı
Ekşi Sözlük. Bir yaptırımı da vardı. Bir insan iyiy-

se, seveni çoksa belli olurdu. Sevilmiyorsa hakkında
bi’dolu olumsuz tanım yer alıyordu. (“Eş seçerken
eşe dosta soralım”ın yeni adresi…)
“Ekşi Sözlük’teki kadın yazar azlığı” başlığındaki yorum sayısındaki azlık dikkat çekici.
beni rahatsız eden durum.
neden mi? çünkü bir erkek yazar olarak heteroseksüel erkek yazarların küfürlü, mide bulandırıcı, seksist tavırlarından, istedikleri gibi at koşturmalarından bıkmış durumdayım.
ekşi sözlük yeterince ataerkil. fazlasıyla heteroseksist. kadın yazarların eksikliği açık bir şekilde hissediliyor. küfürbaz erkek yazarlarla yarışan, onlarla savaşan kadın yazarlar yok değil; varlar ve iyi ki
de varlar. ama kâfi değil. daha fazla kadın yazar olmalı bu sözlükte.
kadın kimliğini gizleyen bazı yazarlar da bundan
vazgeçmeli aynı zamanda.
ve bir eksik daha; bu sözlükte eşcinsel yazar azlığı
da var. bu, nazarımda bir eksik. bu sözlüğün daha
fazla eşcinsele ve daha fazla kadına ihtiyacı var.
not: bu entry’nin üçüncü cümlesinde de belirttiğim gibi erkeğim. hatta eşcinselim.
(feministim ben, 03.07.2012 01:25 ~ 01:37
Bu ütopyalar, ayakların baş, başların ayak olduğu sözcükler denizi olduğu ve özgürlük - mutluluk
- intikam maskeleri takındırdığı sürece var olmaya,
başka isimlerle üremeye, birilerini zengin, birilerini
devrimci, birilerini ünlü sanatçı, birilerini rezil, belki de en önemlisi birilerini de salt haberdar etmeye
devam edecek. Farkındayım, harikayım.
Artık bütün sözlükler geçersizdir. İktidar önce sözcükleri işgal etti. Kadının tutsaklığının özgürlük sayıldığı şu zamanda eteğimizde hangi sözcükleri olmayan anlamlar kaldı. Taş dediğimiz.
Çağın bütün vahşetini nazlı ve şımarık ‘can sıkıntısına’ bağlayan Søren Kierkegaard’a katılırız ya da katılmayız. Popüler olan her şey bize ‘sen de katıl’ der. Eksik bırakma / yadsıma / dışlanma / yabancılaşma. Yabancılaşma? Kendi yarattığımız ütopyaya yabancılaştığımız noktada ne yapacağız? Yani şimdi ne olacak?
Eksik parça nerede? ‘Bilginin’ yaşamın yerini aldığı,
sürekli izlediğimiz ama içinde var olmak için nedenlerimizi tam da ararken kaybettiğimiz bu karmakarışık çağda. Hikâyenin sonunu kim biliyor?

Jessica Lagunas. Para verte mejor (Seni daha iyi görmek için), 2005
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Yok, Teşekkür Ederim,
Ben Sadece Bakıyorum:

BLOGGER
MEVZUSU

Gizem Ekin Çelik

“Her şeyi limitsizce
alabildiğimiz bir doğal
durumdan korktuğumuz
için, haklarımızı Leviathan’a
devrettik, inanır mısınız?”

Blog takip etme süreci, aydınlanmalarıma önayak
oldu diyebilirim. Blogları kurcalarken tepemde sürekli homurdanan sosyal bilimci tarafıma “Küçüğüm, ne kafalar yaşıyorsun sen orada kendi kendine,” derken buldum kendimi sık sık. Böyle lisenin
başlarındaki heyecanlı halim gibi, aslında sempatik
bir tarafım var ama her şeyi açıklayabileceğimi sanmam sebebiyle gerçeklikle bağım daha çok işime nasıl geliyorsa öyle.
Önce en cumhuriyet teyzesi sarısı saçlı halimle, “Bu
bloglarda yazan kadınlar, sizi feminizmin güçlü ışığıyla aydınlatsak, kozmetiğin ne büyük tuzak olduğunu göreceksiniz”le başladı süreç. Sonra ‘sayın her
şeyi bilen’ pozlarımdan, ‘erkekler için süslenir, erkekler için boyanırız, kozmetiğimiz fallusunuz etrafında döner’ ön kabulünün karşı tarafı hiç dinlemeden
verilmiş, kadınlar için kadınlara rağmen bir noktaya
doğru ilerlediğini fark etmeye doğru evrildi. Madem
ne etsek, ne yapsak hepsini bir nalıncı keseri misali
erkekler alınıyordu üstüne; bilmeden onlar için yapıyorduk / yapmıyorduk her şeyi; bir arkadaşın dediği
gibi, “Ya dağılalım bence, gidelim, sessizce bir mezara yatalım artık”. Çok anlamlı, çok anlamlı olduğu
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İtinayla Etiketlerim
Bloggerlarla ilişkim twitter’daki RT etme mekanizmasına benziyor. Bir tweet neden RT edilir? Beğenildiği için? “Bak, nasıl insanlar bunlar cık cık” alt
mesajıyla ibret-i âlem olsun diye? İçinde kişiyle ilgili güzel bir söz geçmektedir,- nasıl şahane biri olduğunu duyurmak da duymak kadar önemli-, faydalı
bir link olduğu düşünüldüğünden, takipçiler faydalansın diye? Duyarlılık mekanizmalarımı dosta düşmana sergilemek için -son tahlilde-? Blogger maceram bu seçeneklerin herhangi biriyle -ya da hepsiyle- başladı. Google Reader denilen şeyi keşfettikten
sonra, önüme gelen blogger’ı ekledim. Moda, makyaj, günlük tarzı yazan bloglar, stilist olanlar, olduğunu iddia edenler… Sonra zamanla seyrelttim bu
blogları. Neye göre, hangi ölçüye göre? Blogger mekanizmasını hiç ama hiç anlamamış bir sosyal bilimciye göre tabii ki. Ulusalcı ya da militarist göndermeler yakaladığım her sayfayı çıkardım listemden.
Bir süre sonra durum şu hale geldi: Eskiden 85 bildirim olan reader’da şimdi en fazla 3-5 bildirim oluyor. Nerede yanlış yaptım diye düşünürken, ‘siyasi
duruşunuz itinayla etiketlenir’in ekipler amiri gibi
davranmaktan vazgeçip, “Görüşlerine katılmıyorum ama onları ifade etmen için seni takip etmeye yeniden başlayabilirim” diyerek -niye? Fondötendi, pudraydı, bazdı, fardı, bunları hangi fırçayla nasıl sürerim, en iyi anlatan sensin çünkü. Yeni bir boyuta ilerledim. Neyse ki, ilerlemeyi tadında bıraktım ve istediğin gibi blogger bulamıyorsan, istediğin
blogger’ı yarat diyerek bir blog açma işine girişmedim, hayır. Neden yapmadım bunu? Yemek yapmak
konusunda, soğanı kavurup salça eklemiyor muyuz
anne, nedir bu Hoggard havası çıkışlarındaki ergen
mantığımla, tamam işte fırça ile fondöten değil mi
ya, hah allığı da sağa sola oh bitti mantalitesiyle şahane bir korku filmi makyözü olabilme ihtimalimi
ilk denememde gömdüm. “Bu kozmetik bir girdap
gülüm” bu âlemin mottosu çünkü. Bir fondöten-

Jessica Lagunas. Para besarte mejor (Seni daha iyi öpebilmek için), 2003

kadar da kolayca içinden çıkılmaz bu süreci, ‘kadının
beyanı esas’a doğru sürmeye çalıştım. Birçok blogger kadın kendini iyi hissetmek için, güzel olabilmek
için bu tür şeyler yaptığını yazmasına rağmen, onlara “Yoo, bu sizin düşünceniz değil; bu, tüketim toplumunun dayatması” klişe cümlesiyle karşı çıkmaktan vazgeçtim. Her şeyi hemencecik etiketleyip bir
kenara koyma dürtümü kontrol altına almaya çalıştım, orayı ‘olduğu gibi’ kabul etmeye karar verdim.

le asla yetinemezsiniz, daha iyisi çıkmıştır ve mutlaka çıkacaktır. Hadi fondöteni aldım, peki pudra?
Öyle parıl parıl disko topu gibi mi gezeceğim ortalıkta? Allık mevzusu hassas, oksijene doymuş Heidi gibi mi olayım? Bronzer var, kışın bile kumsalda olduğumu hissediyorum yazmıştı bir kadın. Aydınlatıcı var, kafadan beş yaş atıveriyorsunuz bununla. En son makyajı sabitleyen fısfıslar var. Var da var
yani. Hayatım, seninkinin güneş koruması var mı
sorusuna aval aval bakmak ya da fırçayla mı elle mi
sürmek gerekir -fırça daha orantılı yayarcılara karşılık fırça kullanmak elle sürmekten daha zor şekerimciler- tartışmalarına “Ne fark eder ki?” vizyonumla
pek de muvaffak olamayacağım açıktı zaten. Hadi
diyelim, ataletinizle baş ettiniz ve makyaj yapmaya
karar verdiniz. Yeni başlayanlar için hayati bir soru;
baz denilen şeyden haberiniz var mı? Baz, sürdüğünüz tüm kozmetiklerin sadık bir sevgili gibi sizi sürdüğünüz yerde bir ömür beklemesini sağlamanız
için hayati bir icat. Önce bunu, sonra ne sürecekseniz onu sürüyorsunuz. Hangi bazın daha kalıcı olduğunu bulmak için, -evet bildiniz- üşenmemiş, gitmiş almış, sürmüş, hem resimli hem de videolu şahane bir post hazırlamış bir blogger’a ihtiyacınız var.
Yine aynı bloggerla yüzündeki parlamaya, lekelere
ölümüne savaş açana, kirpiklerin daha da daha da
uzun görünmesini isteyene, az önce koca bir tabak
makarna yemişsiniz gibi görünmeden lip gloss nasıl
sürülür’e hep buralardan ulaşabilirsiniz.
Tester Talihlileri, Dert Ortakları
Bloggerları takip etmenin birçok yönü var. Öncelikle takdir edersiniz ki, tüketim merkezli bir alan
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“Bloglarında bakım ve güzellik
sırlarını takipçileriyle doya
doya paylaşan kadınlara ‘Yoo,
bu sizin düşünceniz değil; bu,
tüketim toplumunun dayatması’
klişe cümlesiyle karşı çıkmaktan
vazgeçtim. Her şeyi hemencecik
etiketleyip bir kenara koyma
dürtümü kontrol altına almaya
çalıştım, orayı ‘olduğu gibi’ kabul
etmeye karar verdim.”
bu. Ve bunu kullanın, şunu asla almayın mesajlarıyla bir tür kanaat önderi haline gelen bu kadınların kozmetik firmalar tarafından gözden kaçırılacağını düşünemeyiz değil mi? Yeni çıkan, çıkacak olan ürünleri denemeleri ve yorumlarını paylaşmaları için afili kutularla ‘hediyeler’ gönderdikleri bloggerların güvenirlilikleri epey bir zaman sorgulandı. Ki artık, hepsi “Tüm dürüstlüğümle sadece ama sadece kendi fikrimi yazdığımı bildiğinize
yürekten inanıyorum kızlar,” tarzı notlar düşüyorlar yazdıklarının sonuna. Ama bu “Para için yapıyor
şekerim!”i savuşturmanın en şahane yolunu kendisine gelen testerları bir çekilişle takipçilerine dağıtan ilk çakal blogger’la birlikte “Kadın yiyor ama
çalışıyor,” dönemi başlamış oldu.
Beğenmiyorsan Okuma Şekerim
Ben tüm bunları niye biliyorum diye soruyor insan kendine. Bu blogger mevzusunu ilk başlarda
bir tür aşağılık kompleksi olarak düşünmüştüm.
Twitter’da bazı kişileri okurken, “Kişisel ezikliğimi
size sınıf duyarlılığı diye yediririm, yanında da sosyal duyarlılık bedava!” diye düşünürüm. Bloggerlarda da benzer bir duygu… Blogger’ın hava atması,
okuyanınsa kıskançlığını gizleyebilmesi için şahane maskeler var. Blogger mantığında, ilkokuldayken
okula getirip “Baaaakk, bende ne var” deyip gösterdiği şahanelikleri; okuyanda ise mülkiyetçiliğin karın burulmalarıyla izlediğiniz sıra arkadaşını anımsatan bir şeyler var sanki. İşte düşünün ki, o sıra arkadaşı büyümüş ve başka bir mecradan seslenmeye başlamış bize. “Kızlar kendime küçük bir sürpriz yaptım,” deyip, tanesi ortalama 60 liradan sekiz

tane kozmetik ürünü almış kendine misal. Yorumlar, güle güle kullan canım ile ay ben de ipin ucunu kaçırdım şekerim arasında gidip geliyor. “Melun
müsrif, n’apacaksın, yiyecek misin o kadar şeyi?”
diyenle hiç karşılamadım ben. Ha diyen olursa da,
sanmayın ki buna verecek bir cevapları yok. “Param var alıyorum, istersen sağ üstteki yerden kapatabiliyorsun sayfamı” yazmıştı bir kadın bu minvalli bir yoruma.
Gerçekten yer gibi tüketen bloggerlar var. Ve aldıkları markalar hiç de azımsanacak meblağlarda değil.
Ve bunu düzenli olarak yapıyorlar. Her ay alıyorlar o ürünü, aynısı olmasa da muadillerini. Şehirli ve çalışan bayanlarız, bunlar bizim hakkımız totemi etrafında birleşmiş durumdalar. Peki, erkekler bu
hikâyenin neresinde? Şöyle ki, bloggerların alamet-i
farikası “Biri beni durdursun n’olurr” çığlığı oluyor.
“Daha fazla şey almam lazım kızlar” noktasında bu
kadınlara yardım edenler erkekleri oluyor. “Erkek
arkadaşıma bana bir şey aldırmamasını söyledim”,
“Kocam ikinci bir emre kadar bir şey almamı yasakladı”, “Aşkımla karar verdik, bu ay sonuna kadar sadece iki kere x miktarda alışveriş yapabilirim, başka
yok” her şeyi limitsizce alabildiğimiz bir doğal durumdan korktuğumuz için, haklarımızı Leviathan’a
devrettik, inanır mısınız?
Toplumsal sözleşmenin ana maddesinin kozmetik
olması dışında güneşin altında yeni bir şey yok maalesef. Bu tür yazıları okunca, “o ne karışıyor, sen
ödemiyor musun, hani şehirli kadın, nerede ekonomik bağımsızlık?” diye yazmayı düşünmüştüm.
Neyi istiyoruz, hakkımızı? Ne zaman istiyoruz, hemen!! diyerek en yakındaki kozmetik mıntıkasına
intikal etmeyelim mi soruma, “sonuçta biz ortak karar veriyoruz, bu sizin dar kafanızla anlayacağınız bir
şey değil, benden güçlü olduğu için değil, bana yardım ettiği için söylüyorum erkek arkadaşıma / eşime
bunları, kadın hakları safsatasına çekmeyin” minvalli bir şeyler yazmıştı bana. Benim bildiğim erkeklere
devredilen bu görevi yakın kız arkadaşlar yapar. Yani
bir şey alırken de almaman gerektiğinde de sana gaz
verme komutu onlardadır. Ama yakın arkadaşından
bahseden blogger hatırlamıyorum ben. Onlar bu işi
daha çok beylere havale etmiş gibiler.
Velhasıl, insan okurken duygudan duyguya koşuyor,
fon müziği sürekli yükselen bir reality show’un orta
yaşlı seyircisi gibi hissediyorum ben çoğunlukla.

Şef Julia Child
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TUTUNACAK
DAL
Ebru Gedik Askan

“Blogları ilk keşfedişim
tabii ki yemek yapma
zorunluluğunu üstlenmemle
başladı. Gün geçtikçe meşhur
yemek blogları ile yemek
yapmaya hevesleniyordum
ama bir yandan da şekli
şemali tutturamayınca kendi
beceriksizliğime değil, aslında
her aşçının kendine sakladığı
bir sırrı olduğuna dair
kanaatim güçleniyordu”.

Yılbaşlarında adettir; kamu kurumlarına ‘hediye’
olarak, hatta hediyelikten bile çıkarak gayet doğal
bir uygulama olarak ajandalar gelir(miş). Ben de babamdan biliyordum, gerçi artık kendim de bizzat şahidiyim, o ayrı. Babam o ajandaları ablamla benim
aramda kardeş payı yapar, kendine belki bir tane ayırırdı. Ablam onlarla n’apardı bilmem ama ben gayet edebi ve entelektüel işlerim için kullanırdım. Beğendiğim şiirleri, kitaplardaki sevdiğim cümleleri bu
ajandalara yazar, gazete, dergilerdeki yine hoşuma
giden yazıları kesip yapıştırırdım. Baktım çok renksiz oluyor, aralarına bebek, kedi, köpek resimleri de
koyardım. Tabii o sıra aşk - meşk acısı çekiyorsam
kendim de bir yazar, şair olur, döktürürdüm. Ama
bunları pek kimseye okutmuşluğum da yoktur. Kendi kendime eğlence mahiyetinde idi her şey. Bir de
sanki saklamak, arşiv etmek, kayıt tutmak vs. gerekliliği vardı içimde bir yerlerde. Sanki benim kişisel
tarihimde beğenip ettiklerimin öyle pek ehemmiyeti olacakmış gibi. Hâlâ da saklarım, kaç ev değiştirdim, eşim kaç kere ‘at bunları artık’ dedi de kıyıp da
atamadım. Neyse ki sonra blog dünyasını keşfettim.
Blogları ilk keşfedişim tabii ki yemek yapma zorunluluğunu üstlenmemle başladı. Gün geçtikçe meşhur yemek blogları ile yemek yapmaya hevesleniyordum ama bir yandan da şekli şemali tutturamayınca kendi beceriksizliğime değil, aslında her aşçının
kendine sakladığı bir sırrı olduğuna dair kanaatim
güçleniyordu.
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Nihayet memur olup uzak diyarlara gidince (Ankara’da yaşıyordum ve Aksaray’a gittim efendim) taşra
sıkıntısından mı bilinmez ben de yazarım bir blog
dedim. Hem yıllardır yazmıyor muydum, şimdi bir
de okuyucularım olur, eh azıcık kendimi de tatmin
etmiş olurdum…
Ama iş o kadar kolay değilmiş, her işte olduğu gibi
bu işte de ‘raconlar’ varmış. Önce blogunu süsleyecekmişsin arkadaş, öyle dümdüz yazı yazmakla olmuyormuş. İlk zamanlar ottan çöpten şeyler vardı bloglara konan; saat, kayan yazılar, haber akışları vs. ıvır zıvır şeyler. Sonra arama sitelerinde gözükebilmen için yazı içinde kullanacağın etiket kelimeler,
hatta yazının içinde bazı kelimeleri koyu yazmak, bir
yerlere bağlantı vermek vs vs… Ama bu işin asıl raconu ‘yorum’muş onu anlamıştım kısa zamanda. Herhangi çok yorum alan bir bloga “Canım, harika yazmışsın” demek arkadaş listeni ve dolayısıyla sana gelen ziyaretçi sayısını arttırmana yetiyordu. Tabii sana
gelip yorum bırakanlara da teşekkür faslını ihmal etmezsen. Gerçi ilk zamanlar ‘güzel ve iyi’ bir yazıya
uzun uzun yorumlar da yazılırdı. İnsanların yazmak
için zamanı vardı… Şimdilerde racon ise fotoğraf eklemek… Zaten artık herkes fotoğrafçı oldu…
Sadece yazdığıyla takip edilen, popüler olan bloglar yok mu, var tabii, ama bence onların da bir farkı var: ‘Geçmişe bağlılıkları’. Ya da bana öyle geliyor, bilemedim şimdi. Yani sadece günlük gibi yazılan bir blogta, yani edebiyat, moda, yemek blogları
dışındaki kişisel bloglarda insanlar ne kadar çok geçmişinden, çocukluğundan, yokluktan, yoksunluktan
ama yine de ne kadar mutlu olduklarından, sevdiklerinden, sevildiklerinden ve tabii naifliklerden kısacası
‘70’li ve ‘80’li yıllardan bahsedip hikâyeleştiriyorlarsa
o kadar çok okunup, yorum alıp, popülerleşiyorlar.
Ve mutlaka bu yorumlardan biri de şu oluyor; “Ahhh
canım, sen kitap yazmalısın.” El cevap da şu; “Düşünüyorum tatlım, zaten başladım bir şeyler yazmaya.”
Şimdilerde blogların tahtını facebook, twitter, instagram ve benim bilmediğim diğer sosyal paylaşım
siteleri sallamaya başladı. Çünkü artık zaman sınırlı, çoğu kişinin öyle uzun uzun yazı okumaya, altına
uzun uzun cevap yazmaya mecali yok. Her şey hızlı
olmak zorunda, o yazıyı yazarken hayat akıp gidiyor,
diğer şeyleri kaçırmamak lazım. Üstelik daha anlatacak çok şey var; yediğim yemeğin, sallandığım salıncağın, sürdüğüm arabanın fotoğrafını koymadım,
aman Allah’ım bugün tweet atmadım!!

Artık herkes hep bir şeyler anlatıyor. Ama bakıyorum da yüzlerce arkadaşı olan, hatta abartmıyorum
on binlerce takipçisi olanın da yazdığına verilen cevap üçü beşi geçmiyor. Eğer paylaşım siyasi içerikliyse ‘RT’ler artıyor, cinsel içerikli ya da ‘geyik’se cevaplar biraz daha çoğalıyor. Kimsenin kimseyle hasbıhal etmeye, söylenenlere bir eleştiri getirmeye ya da
beğendiği şeyi neden beğendiğini anlatmaya, paylaşılan şeyin kendisinde yarattığı etkiden bahsetmeye,
velhasıl-ı kelam bir bağ kurmaya, iletişime vakti yok.
Her şey hemen olmak zorunda, o paylaşımı beğenip,
bir sonrakini RT etmeli, sonra o an nerede olduğunu
yazıp, bir de fotoğraf koymalı. Yani hep online, yani
hep görünür olmalı.
İnternetimiz bir saat bile gittiğinde, akıllı telefonlarımızı o gün evimizde unuttuğumuzda ya da gün içinde online olamayacağımız bir yerde bulunduğumuzda panikliyor, hatta mutsuz oluyoruz. Yazmalı yazmalı, sürekli bir şeyler anlatmalı, bir şeyleri eleştirmeliyiz. Bir saat bile gündem dışında kalmamalı, akşamki diziyi de kaçırmamalıyız.
İşte geçmişi anlatan bloglar, kitaplar, müzikler, fotoğraflar ve hatta film ve diziler tam da burada bizlere
biraz ‘es’ veriyor. Sanki ağır bir yemekten sonra içilmiş Türk kahvesi, öğle arası iş yerinde masanın üstünde yapılan 20 dakikalık bir şekerleme gibi üstümüzdeki tüm bu yağı, kiri, pası alıyor, yorgunluğumuza iyi geliyor.
Geçmiş tüm kötülüklerine, acı ve yaralarına, yokluk ve yoksunluklarına ve hatta yoksulluklarına rağmen şimdi, buradan bakıldığında nedense içimizde
tatlı bir meltemin esmesine neden oluyor. Bu sebepten belki, şimdilerde her şeyi geçmişle kıyaslamamamız (eskiden anne baba olmak, eski bayramlar, eski
yeni yıllar, hatta eski okul hayatı vs) bu kadar çoğaldı. Şimdikinden daha mı az yalnızdık, daha mı çok
tutunacak dalımız vardı bilemedim.
1990 sonrası doğumlular ve kendi 2000 sonrası doğumlu oğlum içinse bir şey diyebilmek zor, onlara
biraz acıyarak ve çokça endişeyle bakıyorum. Acaba
ayaklarımızın altındaki halının çekilmesi misali savrulduğumuz şu dünyada, kendimizi
böylesi görünür kılıp, durup dinlenmeksizin ha bire konuşur konuşurken, onları gerçeğe, hayata ne bağlayacak, neye nasıl tutunacaklar?
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“KUZEY
GÜNEY”DEKİ
ŞİDDETİN
FARKINA VARMAK
Selen Artan Bayhan

“Sami Tekinoğlu neden yok
bu denklemin içinde? Karısına
duygusal, fiziksel ve ekonomik şiddet
uygulayan bir adam, tereyağından
kıl çeker gibi görünmez oluyor
bütün hikâyede.”

Kanal D’nin 2011 senesinde vizyona giren popüler dizisi “Kuzey Güney”, iki erkek kardeş arasındaki
anlaşmazlığı, bitmez tükenmez kavgaları ve intikam
savaşlarıyla ikinci sezona taşıdı. Kardeşler arasındaki husumet geçmişte yaşanan araba kazasına dayansa da, Kuzey ve Güney arasındaki çekişmede anne ve
babalarının oynadığı rol yadsınamayacak kadar büyük. Diziyi izleyenlerin bildiği üzere Kuzey, ağabeyi Güney’in yaptığı kazayı üstlenip hapse girmiş, hapisten çıktığında da intikam yemini etmişti. Biz izleyiciler, kardeşlerin ortak sevdası Cemre’nin asıl neden olduğunu düşünmüş; ilerleyen bölümlerdeyse
husumet tohumlarının aslında çocukluklarında atılmaya başladığını öğrenmiştik.
İki kardeşin arasında Cemre duruyordu ama
Cemre’den daha önemli başka biri daha vardı aralarında: Anneleri Handan Hanım. Kocası tarafıdan
sindirilmiş, yalnız bir kadın. Erken yaşta evlenmiş,
bu yüzden istediği halde üniversite okuyamamış.
Sami Bey evlenmeden önce söz vermiş; Handan Hanım üniversiteyi evlense de okuyacak. Ama sonra sözünü tutmamış. Bu evliliğe razı gelmeyen ailesi de
küsüp sırt çevirmiş Handan Hanım’a. Hayatta yapa-
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yalnız kalmış. Hiç çalışmamış çünkü kocası izin vermemiş. Ama hep çalışmanın hayalini kurmuş; her
gün gazetelerin ilan sayfalarına bakıp kendine iş aramış. Teselli niyetine.
Handan Hanım, oğullarına çocukluklarından itibaren farklı muamele göstermiş. Birinin sırtına gelecek hayallerini diğerininkine de geçmişin hayalkırıklıklarını yüklemiş. Bilinçli olarak yaptığı bu seçim büyük oğlu Güney’e güven aşılarken küçük oğlu
Kuzey’in ruhunda derin yaralar açmış. Ağırbaşlı, sistemin gönüllü iştirakçisi büyük oğluna bakıp kurtuluş planları yaparken isyankâr, sisteme bir türlü ayak
uyduramayan, kavgacı küçük oğlunda kocası Sami
Bey’i görüp ondan bütün umudunu kesmiş.
Handan Tekinoğlu kocasından hem duygusal şiddet
(aşağılanması), hem fiziksel şiddet (yediği dayaklar),
hem de ekonomik şiddet (çalışmasına izin verilmemesi) gören bir kadın. Evin içinde sözünün hiç kıymeti yok. Her ağzını açıp fikir beyan ettiğinde kocası
“Sen ne anlarsın?” diyerek üzerine yürüyor. Eş yerine
konulmadığı bu evlilikte sığındığı tek liman, onu yaşadığı hayattan çekip çıkaracağını düşündüğü büyük
oğlu. Bu yüzden Güney’in kaza yaptığını öğrendiğinde ondan bunu inkâr etmesini istiyor. Kaza gecesi büyük oğluna “Ne olur geleceğimizi mahvetme!” diye
yalvarırken küçük oğluna “Benim umutlarımı mahvettin!” diye çıkışıyor. Bu yüzden (babası gibi serseri olduğunu düşündüğü) küçük oğlunu gözünü bile
kırpmadan hapse yolluyor. Bahis konusu aslında Güney değil, Handan Hanım’ın geleceği ve umutları.
Sami Bey’in şiddet kuşağı sadece karısıyla sınırlı değil. Oğulları da çocukluklarından itibaren paylarına
düşen baba dayağını tatmışlar. Bağırıp çağırmaları,
dayakları ile sadece karısını değil, oğullarını da sindirmiş. Öyle ki Güney’in baba korkusu ilk bölümlerde izleyicinin dikkatini çekecek ölçüde belirgin. Bu
sebeple Handan Hanım’ın, kavga ve gürültünün eksik olmadığı, huzur ve saygının ise bulunmadığı bir
evden günün birinde kurtulmak istemesini, sadece
sınıf atlama hevesine bağlamak çok büyük haksızlık.
Oysa pek çok dizi izleyicisi sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla her hafta bu haksızlığı yapıyor.
Handan Tekinoğlu’na yönelik tepki, TV Aktüel internet sitesinin derlediği sosyal medya mesajlarında açıkça gözüküyor.1 Senaristlerin karakteri giderek daha itici hale getirmesi bu olumsuz tepkiyi kö-
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rüklüyor. Dizi karakterleri de izleyicilerinkine benzer tepkiler dile getiriyor. Mesela Sami Bey, Handan
Hanım’ın tek derdinin sınıf atlamak olduğunu düşünüyor. Üstelik bu konuda yalnız da değil. Handan Hanım’a ‘elbezi’ yakıştırmasını yapan ve kızını zengin bir adamla evlenmeye zorlayarak Handan
Hanım’dan pek de aşağı kalmayan aynı mahallenin
esnafı Gülten Hanım da, dizinin ekonomik anlamda
en zengin kadını Ebru Hanım da aynı gözle bakıyor
Handan Hanım’a: Bir yancı, oğlunu kullanarak zengin olmaya çalışan bir avcı. Üstelik zorla kabul edildiği bu yeni sınıfsal ortama ne saçı - kılığı ne konuşması ne de davranışları ile uyum sağlayabiliyor. Gülten Hanım, dizinin diğer varoş kadını, kızı Cemre
vesilesiyle davet edildiği köşkteki partide, dizinin en
zengini Ebru Hanım’dan iltifat üstüne iltifat toplamayı başarırken, Handan Hanım uyumsuzluğunun
cezasını çekip, bir köşede tek başına kalıveriyor mesela. Senaristler, hem geldikleri toplumsal sınıf bakımından hem de çocuklarının üst sınıfla yaptıkları evlilikleri desteklemeleri açısından birbiriyle epey
benzeşen bu iki kadını seyirci gözünde farklılaştırıyor. Böylelikle biz izleyiciler Gülten Hanım’ın köşkte bulunmasını yadırgamazken, Handan Hanım’ın
yancılığının, yapışkanlığının iyice farkına varıyoruz.
Handan Hanım’ın uç noktaya varmış iticiliği, altı
sıklıkla çizilen sınıf atlama merakı önemli bir detayı
gözden kaçırmamıza neden oluyor: Eski kocası Sami
Bey ile olan ilişkisi. O hiç hazetmediğimiz sevimsizliği kalın bir perde gibi örtüyor geçmişini. Durup
sormuyoruz bile, “Nedir Handan Hanım’ı bu seçimlere sürükleyen?” diye. Nedir onu bunca sene oğlundan medet ummaya iten? Nedir mutsuzluğunun,
çatık kaşlarının sebebi? Sami Bey’in çorbada hiç mi
tuzu yok?
Milliyet gazetesinden Pelin Çini, kürtaj ile ilgili bir
yazısında ‘’Kürtajı yasaklamak Handan Tekinoğlu’nu
klonlamaktır’’ demiş.2 Kürtaj yasaklanırsa aldıramadıkları çocuklarıyla bir mutfağın içine hapsolacak
mutsuz, çatık kaşlı kadınların, kısacası Handanların çoğalacağını belirtmiş. Handan Hanım istemediği iki çocuğuyla bir mutfağa tıkıldığı için mi mutsuz, yoksa ona nefes aldırmayan bir evlilik yaptığı için mi? Sami Tekinoğlu neden yok bu denklemin içinde? Karısına duygusal, fiziksel ve ekonomik
şiddet uygulayan bir adam, tereyağından kıl çeker
gibi görünmez oluyor bütün hikâyede. Bizler Handan Hanım’ın çatık kaşlarına bakıp sosyeteye girme

hevesini ayıplarken, oğlu Kuzey’i hapse gönderişini eleştirirken; suçsuz oğlu hapse girerken karısı gibi
sesini çıkarmayan, devamlı karısını aşağılayan, bağırıp çağıran Sami Bey gözümüzün önünde bütün
ihtişamıyla yeniden evlenme planları yapıyor elinde
çiçekleriyle. Gülten Hanım, ikinci baharında mutluluğu ıskalamaması için Sami Bey’e öğütler veriyor.
Üstelik gerçeği bildiği halde; Handan Hanım’dan bu
adamın gerçek yüzünü dinlediği halde. Gidip bir
başka kadının daha hayatını karartsın diye herhalde.
Sonuçta kocasına karşı gelen, evini terkeden, çocuklarına (en azından birine) ‘fedakâr, kutsal anne’yi
oynamayan, kocasına güler yüz göstermeyen Handan Hanım bu mutsuzluğun tek mimarı gibi algılanıyor. Biz bir kez daha yüzümüzü çeviriyoruz şiddet görmüş bir kadına. Onun gittikçe ‘kötüleştirilen’ karakterinin arkasına sığınıp, ‘oh olsun’ diyoruz. Oğullarıyla olan sorunlu ilişkisi, yediği dayakları ve uğradığı hakaretleri hak ettirirmiş gibi. Sami
Bey’le olan mutsuz evliliğinin, Handan Hanım’ın
yaptığı seçimlere olan etkisini unutuyoruz. Kendi
ayakları üzerinde durmasına izin verilmemiş bir kadının, çaresizliğinden bir erkeğe, büyük oğluna sığınmasını ayıplıyoruz. Zengin damadının bütçesiyle Paris’e gezmeye giden Gülten Hanım’ın bunu böbürlenerek eşe dosta anlatmasını yadırgamıyoruz
ama oğlundan başka gidecek yeri olmayan Handan Hanım’ı yerden yere vurmaktan çekinmiyoruz.
Handan Hanım bir dizi karakteri ve hiçbirimiz onu
sevmek zorunda değiliz. Lakin popüler kültürümüzün bir parçası haline gelmiş, geniş bir izleyici kitlesine sahip bu dizide vuku bulan koca şiddetinin
meşrulaştırılmasına, şiddet gören karakterin iticiliği ve sevimsizliğinin ön plana çıkarılıp şiddetin halı
altına süpürülmesine karşı çıkabilmeliyiz.
Not: Bu yazı ikinci sezonun ortasında, dizinin 60.
bölümü yayınlandıktan sonra kaleme alınmıştır.
Dolayısıyla dizinin gelecek bölümlerinde Handan
Hanım’a nasıl bir kader yazılacağı henüz bilinmemektedir.
1. ‘’Kuzey ve Güney’in annesi Handan Tekinoğlu’na
tepki,’’ TV Aktüel, Erişim tarihi: 08.02.2013,
<http://www.tvaktuel.com/haber/3188-kuzeyve-guney39in-annesi-handan-tekinoglu39na-tep.
html>.
2. Pelin Çini, ‘’Kürtajı yasaklamak Handan Tekinoğlu’nu Klonlamaktır,’’ Milliyet, 28.05.2012

istanbulsokak.com

dosya: Hayatın Dönüşümü (2): Popüler Kültür 55

YİNE A’LAR
ÇOĞUNLUKTA
ÇIKTI

Çok popüler bir hikâyenin bu bölümünde “farkında
bile olmadığı beklentiler için suçlanıp özür dileme”
limiti dolan “kadın” bu yüzden sürekli kendini suçlayıp kendinden özür diliyordu; aynı anda hem kendisi olduğu hem de olamadığı için.

Kübra Taslak

(Yan karakterlerden biri, hafif yan gülümsüyor) “Erkekler gelen karanlığın en çok onları ezeceğini biliyor.
Erkeklere yalan söyleyemiyorsun hemen anlıyorlar. Erkekler söz konusu oldu mu süt dökmüş kediyim.”
(Alkışlar sağır edici boyutta, bu yüzden birkaç kişi alkışlamayı bırakıp ellerini kulaklarına götürmek zorunda kalıyor.)

“Diyelim bir bankta oturuyorsunuz,
yanınızdaki 14-16 yaş aralığındaki
genç twitter hesabından yaklaşık
otuz dört adet aşkla ve kadınlarla
ilgili inanılmaz gerçek ve yaşanmış
kısa ve öykü özelliği taşımayan öykü
attı, onu iki cümleyle “Satılık bebek
ayakkabıları, hiç kullanılmamış.”
yazarak sizi etkileyen Hemingway’le
kıyaslar mısınız?”

En son izlediğiniz aşırı reyting alan o diziyi otobüs
durağında yarım saat bekleyecek olduğunuzu bildiğinizden hani hasbelkader yanınızdaki biri sohbet etme çabasına girer de konuşma konusu bulmuş
olursunuz diye mi izlediniz, yoksa her zaman boş
olan kafanız o gün nasılsa çok doluydu ve bir ses olsun evde diye düşündüğünüzden mi? Sizin için birilerinin (kim oldukları önemli değil.) “Rafine zevkleri vardır.” diyebileceği kadar rafine zamanda rafine
yerde oldunuz mu, yoksa minimal detayların arındırıcı sadeliği gibi kapağında hiçbir mobilyacıda göremediğiniz harika koltuklar olan dergilerden çıkan o
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huzur verici betimlemelere gerçekten dokunabilmeniz için önce ufak çaplı bir banka hesabına mı ihtiyacınız vardı? Hiç bir kadın tarafından jinekolojik şiddete ya da “kadının en büyük düşmanı yine kadındır” temalı bir sohbete -on beş dakikadan uzun sürelisi makbuldür- maruz kaldınız mı? Bu tarz peelinglerden sonra “Size düşmanınızı gösteren insanlardan
sakının çünkü onlar sizin algınızı pişirmek istiyorlardır.” türü bir deyişi hatırlamaya çalışıp güldünüz
mü? Kendi cebinizden on beş lira verdiğiniz bir dergiyi, bir bekleme salonunda hemen sayfalarını karıştırıp beğenmemiş gibi yaparak fırlattığınız gibi rahat
fırlatabilir misiniz? Bir yazının yanlış yerlerinin koyulaştırılmış ve altı çizilmiş olduğunu fark ettiğinizde elinizdeki kalemle diğer kısımların da altlarını çizer misiniz, yoksa okumayı keser misiniz? (Çok fazla seçeneğiniz hiç olmadı.) Diyelim bir bankta oturuyorsunuz, yanınızdaki 14-16 yaş aralığındaki genç
twitter hesabından yaklaşık otuz dört adet aşkla ve
kadınlarla ilgili inanılmaz gerçek ve yaşanmış kısa ve
öykü özelliği taşımayan öykü attı, onu iki cümleyle “Satılık bebek ayakkabıları, hiç kullanılmamış.”
yazarak sizi etkileyen Hemingway’le kıyaslar mısınız? Adınızdan sessiz harfleri atıp kendinizi artık bu
şekilde tanımlarsanız sizi komik bulan birileri olur
mu? Haksızlıklardan en çok kendi çıkarlarınız zedelendiği zamanlarda mı konuşmaktan hoşlanırsınız?
Ben de. Sanırım A’lar çoğunlukta şu an, ama maalesef sizi yansıtmıyorlar, ideal insanınızı yansıtıyorlar. Neden, aralarında anlaşmışlar mı? Acele etmeliyiz, popüler kültürle de anlaşmış olabilirler. Şair burada “Belki de hangi diziyi izlediğinizin, hangi zevklere sahip olduğunuzun, hangi sırf satmak için yazılmış kitabı içerlenerek ve içlenerek okuduğunuzun
pek bir önemi yoktur. Kimi daha “az biliniyor” diye
okuduğunuzu popüler kültüre borçlu olduğunuzun
da bir önemi yoktur. Kitap okumaya dalmışken bindiğiniz tramvaydan kaç durak sonra yanlış durakta
indiğinizle, ne kadar edebiyat düşkünü olduğunuz
arasında bir korelasyon yoktur. Kısaca Ben Edebiyatınızın hiçbir çeşidi belki sandığınız kadar önem taşımıyordur.” demek istiyor olabilir mi hocam?
Sonuçta burası Chuck Palahniuk’un her kitap kapağında “fight club”ın yazarından diye küçük bir
not bulunan bir dünya, ana kucağı değil. Silkelenin
-mümkünse alt komşusu fazla titiz olmayan en yakın
balkondan. Belki de eleştirdiğiniz “o çok kötü” popüler kültür, eleştirilemeyecek kadar iyidir de siz kadın olduğunuzdan ve size doğuştan yalan dedektörü

bağlandığından yalan söyleyemiyordur, ama başkalarına mükemmel görünebiliyordur. Popüler kültür biraz toydur ve karşınıza çıktığı anlarda çok heyecanlanıp süt dökmüş kediye dönüyordur. Dünyada yer çekiminin olmadığı bir yer de olabilir siz bilmiyorsunuzdur. Gerizekalı olduğunuzdan değil yanlış anlamayın lütfen, gitmediğinizden. Sonuçta narin bir çiçekseniz ve seyahat etmeye karar verdiyseniz bazı göreceli küçük beldeler biraz susuz ve güneşsiz olabilir. Her küçük testte sizin diğer paragrafları da okuyup hangisi daha iyi diye belirleyerek cevaplarınızı
ona göre şekillendireceğinizi bile bilen popüler kültürü, o bu kadar ince düşünceli olmaya çalışırken siz
bu kadar sığ değerlendirmeye utanmıyor musunuz?
Neden çözdüğünüz her kişisel gelişim ya da bıkkınlık testinin paragraflarının bir yüzdesi sizi hep kötü
tanıtmak zorunda düşündünüz mü? Ben de çok ince
düşünmedim bunun üzerine. Bazen dünyanın en iyi
insanı olmak için ölmek zorunda olabilirsiniz. Bu
da hepimiz için sonlu aynılaşma demek. -kalbi olanlar ve farklı olmak için CV’sine bile İngilizce olarak
“Gece yatmak sabah kalkmak bilirim.” yazanlar devamını okumasın, üzücü.Ortada gelen bir karanlık var ve o gelen karanlığın
önce seni ezeceğini sanki herkes aralarında sözleşmiş
gibi biliyor ve sen bilmiyorsun; çünkü karanlık geldiğinde bazıları çoktan dönüyorlardı. Onlar, karanlığın
nerede olduğunu her an bilenler, foursquare’de karanlığı eklemişler. (Hafif titrek sesle haddini aşıyor.)
Merhaba şu an Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor; sizin bahsettiğiniz karanlık nerede ve ne yapıyor?
Neden gecikti? Karanlık sizin bilmediğiniz bir yerde
hem okuyup hem de part-time çalışıyor olabilir mi?
Karanlık ve aydınlık, ying ve yang midir? Karanlık
bize doğru ilerlerken aydınlık neden üşengeçlik yapıyor? Aydınlık, bekârlığa selam partisi gibi bir şey mi?
Alışılmadık ve söz edilmemesi kuşku doğuran. Popüler kültürü eleştirirken kendimi ölmeden 10 dakika
önce “Hani herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktı” diye isyan eden yaşlı biri ya da Harvard’a edebiyat dersi vermek için gelen Nabokov’a “Sırada ne
var? Fillere de zooloji dersi verdirecek miyiz?” diye
soran Jakobson gibi hissediyorum. Jakobson, sanırım senin için üzgünüm. Harvard edebiyat kürsüsünü kurtaramadın. Üstelik Harvard edebiyat kürsüsü
senin sandığın kadar değerli değildi.
*Ben Edebiyatı sözü Cem Akaş’a ait.
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BAS KUANTUMA
AŞKIM
BAS KUANTUMA
Elif Key

“Kim sardı bütün bunları
başımıza? Nereden çıktı bu
derin hakikatler, evrenden enerji
almalar, karşı komşuyla birbirine
reiki göndermeler, ayaklarını
himalaya tuzlarıyla yıkamalar, bu
maneviyat arayışları?”

Yaşım yetmediğimden göremedim. Mahallelerde eskilerden üfürükçüler varmış. Canı sıkılan, keyfi kaçan, gebe kalmaya çalışan, yatağa küsen, kocasını
yan sokaktaki kadına kaptıran hanımlar mahallenin
üfürükçüsüne koşar, kendilerini bir okutur, bir üfletir dönerlermiş. Keramet, hocanın nefesinde sanırlarmış. Sutyenlerinin içinde birer muska, parasını kaptıran kaptırana. Şimdi üfürükçüden bahseden
yok. Tek tek bakıyorum. Hepiniz kitapçılardasınız.
Yayınevleri tarafından dükkânlara gönderilip, raf dedektifliği yapıyor değilim. Uzun uzun kişisel gelişim
kitapları önünde duran kadınlar var. Eskiden yoktu
bunlar. Annemi hatırlıyorum. Boris Vian kitapları
alırdı, yanına da Burda dergisinden sardırırdı. Derginin içinden patronlar çıkardı. Bize etekler, yandan
asılmalı çantalar dikerdi. Sonra o kitapçılarda gofretle sakız satılmaya başlayınca yenidünyaya geldiğimizi anlamamız biraz vakit aldı. Şimdi meleklerle
yaşıyor, bizi üzenlere pembeler giydiriyor, onu ışıklarla yolculayıp, sadece kendimizi ve içimizdeki çocuğu sarıp sarmalayıp seviyoruz. En büyük yardımcımızın evdeki gırgır ve singer dikiş makinesi olduğunu sananlar çok ‘80’ler, kusura bakılmasın, artık
bir asistanımız var. Adı: Evren.
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Kuantuma Giriş 101
Kitapçılarda aranızda dolaşıyorum. Fısıltılarla konuşuyorsunuz. Kitapçıdaki görevli de Mevlana’dan
el almışçasına anlatıyor. “Bunu okuyan bunu da
aldı, ruhu için bunu alanlar bedeni için bunu aldı,
alt katta beyin yıkama CD’lerimiz ve elbette ki
yoga DVD’lerimiz mevcut”. Fısıltılarınızdan alıntılıyorum: “Hani benim apartmanda altımın karşısında oturan nursuz Fersah hanımlar vardı ya, işte
onu gördüm geçenlerde, marketten çok ucuza tencere seti almış, bana gülerek, evrenden torpilim var
dedi. Anlamadım. Ne diyor diye kurcaladım. Meğer bunu okumuş, kadını bir gör. O nemrut kadın
gitti, kapıcımıza bile kendini geliştirmesini, işaretleri takip etmesini anlatıyor.” Kocasını, görümcesi
ya da kaynanasının fitneleri sebebiyle didiklemek
dahi kuantuma giriş 101 kuramına göre uygulanıyor. Bir ev hanımının muhtemel günlük programı
da şöyle cereyan ediyor herhalde: Çocuklar okula,
adam işe, sen kilo da verdiren çöp torbasından bozma eşofmanlarınla belediyenin diktiği aletlere, iki
belden kıvır, üç bacak aç kapa. Oradan koş markete.
Gir mutfağa. Yapılan yemeklere, geceden buzluktan
çıkarttığın çözülmesini beklediğin dolmalık içlerini dolmalara tıkıştırırken yemeğe bir pinçik de sevgini katıp bir parça da hızlı pişmesi için enerji yolladın mı? Tamam ya. Bir de sana yemek tariflerini
hep eksik verirsin derler, ayol iki gözün önüne aksın, dolmaların lezzeti kısık ateşte yolladığın enerjiden geliyor değil mi ya?
Evrene Gönder Gelsin
Kim sardı bütün bunları başımıza? Nereden çıktı bu
derin hakikatler, evrenden enerji almalar, karşı komşuyla birbirine reiki göndermeler, ayaklarını himalaya tuzlarıyla yıkamalar, bu maneviyat arayışları?
Ağız dolusuyla bir “Allah belanı versin!” demeyeli ne
kadar oldu bir düşünsenize? Bütün bunlar o paralel evrendeki mahallemizin baskıları. Neymiş? Bela
okuyanı evren sevmezmiş, alırmış o belayı bir boş
vaktinde paketler, aynen sizin adrese teslim edebilirmiş. Selamin kavlem. Bir yaş dönemi midir? Çünkü hayatı bölsek; on beş - yirmi iki yaş arası dünyayı değiştirebileceğine inandığın, yirmi iki - yirmi dokuz yaş arası hayatını değiştirebileceğine inandığın,
otuz sonrası ise tüm değiştiremediklerin karşısında
kendini değiştirebileceğine inandığın yaşlar… Yani
otuzdan sonrası ‘Neredeydi bu panik butonu?’. Şimdilerde onun adı ‘evren butonu’. “Evrene gönderdim, bekliyorum”. Evren de boş boş oturmuş seni

bekliyordu, sana ev de verecek, araba da, o istediğin
adamı da, o çocuğu da.
Artık geri dönüşü yok. Elinde melek kartları, hatta
telefonunda günlük tarot kart ve meleklerden mesaj uygulamaları. Her gün bir mesaj. Kart diyor ki:
“Akışta ol!” Öyle geceleri bardan bara akmak değil
bahsettiği. Diyor ki, “Bırak, seni gideceğin yere akış
götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir”. Bu
yollar memleketin duble yollarına da benzemez. Paralel evrene çıkacağız az kaldı.
Din hanesine: Tai Chi
Harun Kolçak’la başladı bu. Ama 20 yıl önce zamansız öten horoz olduğundan deli dediler adama,
hâlbuki o çoktan ışıklara sarmış, yanında şapkalı kız
Deniz, düetler yaparken kendini etten sütten kesmiş
iyileşiyorum diyordu. Kafasının kimyasal maddelerden uçtuğunu düşünenler varken; ona bakıp, balataları yaktı herhalde diyenler varken o yanaklarını
iki elinin arasına almış, kıvırcık saçlarını savurarak
“Evrenden gelen iyi enerjiye açığım, enerji içimizde, o enerjiyi bekleyin, ben bekliyorum,” diyordu.
“Mayom içimde,” der gibi, enerji içimizdeydi de işte
ilk keşfedenler hep mankenler, şarkıcılar oldu. Tuğçe Kazaz, bir zamanların hızlı rakçı kızı, en sansasyonel ismi, bir gün evrenden aldığı mesajlarla elinde
akbili otobüslerde, metrolarda görüldü. Bir röporta-
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“15 - 22 yaş arası dünyayı
değiştirebileceğine inandığın,
22 - 29 yaş arası hayatını
değiştirebileceğine
inandığın, 30 sonrası ise tüm
değiştiremediklerin karşısında
kendini değiştirebileceğine
inandığın yaşlar… Yani 30’dan
sonrası ‘Neredeydi bu panik
butonu?’. Şimdilerde onun adı
‘evren butonu’. ‘Evrene gönderdim,
bekliyorum’. Evren de boş boş
oturmuş seni bekliyordu, sana ev
de verecek, araba da, o istediğin
adamı da, o çocuğu da.”
jında anlattı: “Senin yediğini yemiyorum. Özenli yiyorum. Az yiyorum. Yerken konuşmuyorum. Sessiz
yemek yiyorum. İyice çiğniyorum, güzel güzel öğütmesi için vücuduma zaman tanıyorum.”
Bizi hep ekmek arası ekmek yerken hayal ettiğinden
olsa gerek o evrende bizim gibi obez adaylarına da
yer olmadığından dem vurmak üzereyken başka mesajlar vermeyi tercih etti. Tai chi yapıyormuş tabii
ki. Kabul görse, o asetonla sildirip sildirip değiştirdiği din hanesine herhalde toplu pilates, tai chi yazdıracaktı. Dövmeyle de evrene gönderdiği mesajları
anlatıyor. Pictionary oynar gibi. Hani ne olur ne olmaz, evrenin anlamayacağı tutarsa? Melek mi istersin, gül mü, birbirine sarılmış kadınla erkek figürleri
mi. Popçusu da türkücüsü de assolisti de bu âlemde.
Belki de biz yanlış evrene düştüysek…
Misal Melih Kibar’ın gün yüzüne çıkmayan bestesi “Bensiz Yapamazsın”la ‘O ses Türkiye’yi yıkıp geçen İrem Derici yarışmaya katılmasına sebep olarak egolarından arınmasını öne sürdü. Ne arınması? Ne egosu? Gidiyorsun kan ter içinde 3 bin 798
adayın içinde bekliyorsun. Sıran gelince sesin de yamulmazsa yarışmadasın işte. Hâlbuki rahmetli Melih Kibar Londra’da adının ne olacağını bilemediği bir parçanın notalarını piyanosuna döktürüp, bir
kasete kaydedip Çiğdem Talu’ya gönderdiğinde Talu

Londra’daki fırtınadan habersizdi. Oturdu “İçimdeki Fırtına”yı yazdı. O zamanlar ne faks, ne e - mail.
Ne kuantum, ne içindeki çocuk, ne bilinçaltındaki tortular. Çok darda kalınca, aşk derdin. Dostum
derdin. Hadi zirveyi zorlamak istedin: “Kalp kalbe
karşıymış” ya da “Gel gel yeni yemeğe oturduk, kaynanan seni sevecek”.
Faksla Gelen Şarkılar
‘90’ların sonlarına doğru ufaktan semboller de gelmeye başladı. Kenan Doğulu gidip boynuna güneş
kolyesi takarken, “RA kolyesi gelmiştir”i A4’lere yazıldı, camekânlara asıldı. Ufaktan Mısır’a yaklaşırken, Kenan, “Hiç bana sordun mu ah sevgimizi harcarken” diye ayrılan âşıkların isyanını dile getirirken,
‘kendini sev’, ‘aslında giden erkek de yoktur’ kitapları raflardaki yerlerini almamıştı. Devamı elbette geldi. Nil Karaibrahimgil tütüyle çıktı. Hep gülüyordu. 2013’te Twitter’a ‘Arkadaşımı bekliyorum panda
dansı yapacağız’ yazan da oydu, hâlbuki o tek taşını
kendi alacak diye bütün kızlar toplanmıştık, onun
tek taşı demek ki panda büyüklüğündeydi. Yoksa bir
insan kum mu dolar, midye mi batar bilmediği bir
sahilde Nil Nehri’ne bakarak yalınayak evlenir miydi? Serdar Erener’le ruh ikiziydi. Erener reklam işlerini bağladı, reklamların müzikleri elbette aile dışına
çıkmadı, Nil’in gitarından çıktı. Bir röportajında,
kendisine yöneltilen, “Nil bir ortaya çıkıyor, bir kayboluyor. Kaybolunca neler yapıyor?” sorusuna cevaben, aramaya başladığını ama neyi aradığını bilmediğini söyleyecekti. “Evde kaybolan kumandayı arıyordum” demek yakışmayacağından, elbette kendini
24 saat bir gözetleme kulesine kapattığını, her şeyde bir anlam, bir tekrar aradığını anlatıyordu. Tanımadığı yüce bir patronun emrine amadeymiş. Hatta
ve hatta şarkılar kendisine faks gibi geliyormuş. Bu
faksın toneri bitmezi mi? Kâğıt sıkışmaz mı? Meğer
bu hisler diyarı ilk başlarda yakınlarına da kendisine de korkutucu gelirmiş. Ama o da insanmış. Sürekli etrafına gülücükler saçarak dolaşan bir prenses ya da Heidi değilmiş. Bizim tanıdığımız Heidi’ye
Alp dağlarının derdi emanetti, kör nineye götürmek
için eteğine ekmekler saklayan bir karakterdi. Peter’e
olan duygularını evrene gönderseydi, Peter keçilerle yaşamak yerine meleklerle yaşasaydı, belki de ikisi dağın tepesine açacakları yaşam koçluğundan parayı kırıyorlardı. Ama işte bunların hepsi kuantum,
anneannem hayatta olsaydı “Kader kısmet evladım,”
derdi. Bir İsmail YK sözünü evirip bitirmek gerek:
“Bas kuantuma aşkım bas kuantuma”.
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KALBİMİ
KIRA KIRA
Deniz Gören

“Zengin değilim, doğuştan güzel
değilim, ne kadar kazırsan kazı
alttan bir afet çıkmaz. Babam
mafya patronu değil adamına
vurulayım, holding sahibi değil
fidye için kaçırılayım, yalımız yok
bahçıvana meyledeyim, şarkıcı
değilim korumama yazılayım.”

Hiç Pygmalion1 sahnem olmadı. Hani salyangoz
hangi çatalla yenir bilmeyen, salon dansından anlamayan ‘yüzüne bakılmaz’ kadın, yaldızlı çokomel
kağıtlarını düzlemek 2 zorluğunda bir çalışma sonrası Türkan Şoray olur ya... Değişim sonrası görücüye
ilk çıkma mekanı merdiven başına çıkar da herkes
yukarıya bakar, kısık kıskanç bakışlar, açık şaşkın
ağızlar... İşte ondan hiç yaşamadım. O beni baştan
yarat operasyonlarına mesafem ne “kitap kafada taşınmaz okunur”a kanaatimden ne de böyle bir kampa girmenin ön koşulu arzunun o belirsiz nesnelerinin hayatımdaki eksikliğinden. Sadece ne yaparsam
yapayım “benden Türkan Şoray olmaz”a derin inancımdan. O kadar uğraşıp, senden en fazla bu çıkar
zirvesini de görmek istemem açıkçası. Gustolu giyinmeyi öğrenmiş olsam da, o eyelineri alnıma kadar çeksem de finaldeki merdivenden ağır ağır inme
sahnesinde aşağıdakiler “hey dostum selam” der geçerdi. Sınıf atlatan, yürek hoplatan o “hava” var ya;
ya oluyor ya olmuyor işte.
Şöyle narin bir nağme yakarak, assolistin işini elinden almışlığım da yoktur. Bence müzik sektörün-
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de çalışmıyor olmam değil bunda sebep. Sesim güzel değil. Dublaj yapacak kimsem de yok. Yoksa balık pazarında lirik “kalkan balığına bakın usta keseri gibi” dizelerini Belkıs Özener’in sesiyle3 kim söylese, o sırada yakınlardaki restoranda yemeğe oturmuş gazino sahibinin kartvizitini kapardı. Olmayabilirdi belki de çünkü yine yolun sonu Türkan Şoray Çıkmazı. Kafadaki kırmızı bere, çizgili balıkçı tişörtüyle gazinoya giren Azize4, iki sahne sonra beyaz kürkler, duvarlardaki afişler kadar işi ilerletebildiyse bu işte bir Türkan parmağı vardır. Zaten
ben bere, balık, dublaj derken gazinocu çoktan yemeğini yer giderdi. Zamanlama da mühim. Ama istemez miyim, sabah işe üç tekerli motorla gideyim,
tüm esnaf arkadaşlar beni sevsin, benim için delirsin, Chopin Kadir’e istakoz tartayım da bana “Sevemedim Karagözlüm” şarkısını bestelesin. Gözüm
kara değil. Hep bir şeyler eksik.
Çirkin talihine hak kazanacak kadar çirkin de değilim bir yandan. Yüklü mirasıma el koymak isteyen üvey anne ve fanfinisi beni deli diye bir odaya
zincirlemişken, maddi sıkışıklığından dolayı tek çaresi olan benimle evlenmek olan genç bir adam da
yok ortalıkta. Genç adam ki çirkinliğimden sekip
nikahtan sonra beni görmek istemesin, genç adam
ki Ayhan Işık olsun5. Olsun varsın, tüm bunlar kapatıldığım yerden zar zor kaçarken duş almaya vakit bulamadan nikah masasına oturmamdandır der,
kocamın bana maymun demesini hırsıma körük yapar, süslenir püslenir, onu takip eder, onunla tanışır, onu kendime aşık eder, benlen evlenmek istediğinde de ben zaten evliyim der adamı delirtirdim.
Hatta en yakın arkadaşına kur yapar kudurturdum.
Yok onu da yapamazdım ben, uzun iş; azimli planlar programlar. Zaten o kadar param da yok. Bir
kot çeker, saçları da lastikle bağlarım, gelmezse kendi kaybeder, paşa gönlü bilir yalanı gölgesinde randevu veririm, hani şark beklemenin yeriymiş, yeterince sabır her şeye yetermiş. Manikür, pedikür,
boya, kıyafet, orada burada karşılaşmak için klüplerde geçecek onca akşam, bir sürü hesap. Para mühim. Ama milli piyango alıyorum, belli olmaz.
Tamam bana çıkmadı da sevdiğime de mi çıkmaz
bu piyango? Oysaki manikürcü Nermin’in sevgilisi kaynakçı Mehmet’e çıkmış 6. Bunlar trençkotlarını giyer elele ev bakmaya giderlerdi, elele demiryollarında yürürlerdi. Çok katlı apartmanların gölgesinde ancak bir oda tutmaya yeter paraları var diye
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atışıp bozuştular da, Nermin kendisine ilk görüşte aşık olan zengin adamın yanına gidip içti de içti.
İşte ondan sonra çıktı Mehmet’e piyango, yaptırdığı apartman dairesinde Nermin’i oradan oraya savururken “bir evin ruhu olmalı” diye haykırıyordu,
“fakir kız zengin oğlan”a karşı “fakir ama onurlu
genç”in isyanı. Bu fakir Ayhan Işık sevgililer ya da
fakirlik cana tak ettiğinde yanıbaşında beliren tutkulu zengin Ekrem Boraları da göremiyorum ben
bulunduğum yerlerden. Şirinleri görmek için uslu
çocuk olmak gerekirmiş, belki Türkan Şoray olmak
gereklidir bunları da görmek için.
Velhasıl maceradan uzak vasata yakın bir hayatım
var benim. Zengin değilim, doğuştan güzel değilim,
ne kadar kazırsan kazı alttan bir afet çıkmaz. Babam
mafya patronu değil adamına vurulayım, holding
sahibi değil fidye için kaçırılayım, yalımız yok bahçıvana meyledeyim, şarkıcı değilim korumama yazılayım. Uçak kaçırmadım, gecekondu dikmedim,
şampuan reklamında oynamadım, aerobik hocası
olmadım, kendim kadar fettan bir arkadaşla “müthiş ikili”ler kurup yaz tatilinde parmak uçlarımda
yürümedim, disko döneminin renkli karanlıklarında lambada yapamadım. En acısı bir turşucu açıp limon mu sirke mi minvalinde tartışmadım.
Ama uzaktan bakmışlığım, yanına gitmeden geri
dönmüşlüğüm vardır. Sonrasında kendini sokaklara vurmuştun değil mi Sabiha? 7 Olmazlarım vardı,
vardır, içimden tekrarlarım ki kaybolmasınlar. Sabiha en başta ne demiştin sonra ne oldu? Peki asıl niye
olmadı? Kararlı mektuplar yazarım, kendime yazarım, karşıya gönderirim, imzadır, yakılmış gemidir.
Masanın üzerine koymuştun değil mi? Ben gördüm
denize karşı oturdu okudu, yere attı, ama sonra geri
aldı. Benden sana yar olmaz demişsin, en iyisi kavgasız gürültüsüz yüzyüze gelmeden ayrılmamızdır yazmışsın, o zaman mı ayrılmıştınız, sonra mı? Sonra
da tüm söylediklerimden, yazdıklarımdan, gönderdiklerimden vazgeçerim. Olmazları olabilecekler,
olsunlar için yıkmak kötü değildir değil mi Sabiha?
En azından denemek? Evet der diye sormadım. Ya
evet derse? Ben öyle bunalamam, uykusuz, öyle düşünüp kendimi yiyemem dedin de yapmadın mı? Kendini yemedin mi? Sorsaydın, evet deseydi, daha mı kötü
olacaktı? İçime attım, içim kalmadı. Saçım sarı değildi, o sürmeyi hiç öyle çekemedim, esans şişeleriyle dolaşmadım ve yine Türkan Şoray’dı ama, bu
sefer oldum.

Notlar
1. Pygmalion, Yunan mitolojisinde yonttuğu heykele aşık olan bir sanatçı iken, bu hikayeden esinle Bernard Shaw tarafından yazılmış bir oyun olmuş ve sinemaya da çokça uyarlanmıştır. (Audrey
Hepburn’lu My Fair Lady) Kaba saba bir kadını cemiyete takdim edilebilir bir hanımefendi haline getirmek için iddiaya giren erkek, “yarattığı” kadına
aşık olur.
2. “ama yazgısını yaldızlı çokomel kağıtları gibi,
tırnaklarıyla düzeltemiyor insan” Didem Madak
3. Belkıs Özener, şarkılı filmler döneminde bir çok
tanıdık simaya, çoklukla Türkan Şoray olmak üzere Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Zeynep
Aksu, Selda Alkor’a sesini vermiştir. Sevemedim
Karagözlüm, Gözüm Sende, Adını Anmayacağım,
Boş Çerçeve ve diğer şarkıları Özener’in 2006’da
Kalan Müzikten çıkan Sahibinin Sesinden adlı albümünde hatırlanmak için bekliyor.
4. Karagözlüm, 1970 yapımı Atıf Yılmaz filmi. Başrollerde Türkan Şoray, Kadir İnanır. Filmin gönüllerde kalan bestesi Sevemedim Karagözlüm ise Orhan Gencebay’a ait.
5. Küçük Hanımefendi, 1961. Serinin ilk filmi. Yönetmen Nejat Saydam, oyuncular Belgin Doruk,
Ayhan Işık, Sadri Alışık.
6. Acı Hayat, 1962. Yönetmen Metin Erksan.
Oyuncular, manikürde Türkan Şoray, kaynakta Ayhan Işık, zengin kardeşler Ekrem Bora ve Nebahat
Çehre, yüksek apartmanlar, müstakil villalar.
7. Vesikalı Yarim, 1968. Yönetmen: Ömer Lütfi
Akad. Oyuncular, Türkan Şoray, İzzet Günay, tabaka, esans, portakal. Filmde çalan Kalbimi Kıra
Kıra’yı Şükran Ay’ın sesinden dinleriz.
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SONUÇTA
POPÜLER
KÜLTÜR DE BİZİM
ANANELERİMİZDE
VAR
Didem Türe

“Görüntü güçlüdür. Aynı zamanda görüntü yüzeyseldir. Dönüştürülmüş halim sizin işte o altı saniye içinde vardığınız düşünceler. (…) Bugün benim
için korkusuz olmak dürüst olmak demek. Bu sahnedeyim; çünkü ben modelim. Bu sahnedeyim; çünkü güzel, beyaz bir kadınım. Çalıştığım endüstri
buna ‘seksi kız’ diyor.”
Cameron Russell, 2012
Küçükken, babaannem ve komşuları televizyondaki ünlünün kim olduğunu kestiremedikleri kritik
anlarda babaannem beni çağırıp “Hadi kızım kim
bu söyle,” derdi. -Elbette daha başka “hadi kızım”lar
vardı: Hadi kızım bir namaz kıl, hadi kızım bir göbek at, hadi kızım İnci’yle güreş vs- Ünlü bilgim, bu
engin camiaya olan hâkimiyetim, tüm gün adını ezberleyecek kadar ekrana maruz kalıp sektörü yalayıp
yutmam ona gurur verirdi. Maşallah çok akıllıydım.
Çok şükür kendi evime çıktıktan sonra TV almayacak kadar üşengeç, altına sehpa ayırmayacak kadar
pintileştiğim için 5 senedir büyülü dünyalarla haşır neşir değilim. Lakin hala resimdeki ünlü kimdir,
konusunda çok iddalıyım.
Artık ünlülerin çoğunu beni güldürecek, eğlendirecek, arkadaş ortamımda geyiğime malzeme nesneler
olarak görüyorum. Dudak büzerken, çikolata dişlerken, catwalkla arz-ı endam ederken benim için fazla
bir şey ifade etmeseler de kendi dünyamda onların
hakkın veriyor, illa metalaşacaksa komiğime hizmet
etsin istiyorum.
Canım çok tatlısın
“Akmerkez’ de depremi hissetmemek,
şans bu olsa gerek”. Demet Akalın

“Hem zaten, eğer istiyorsanız
gerçekten her şeyi yaparsınız.
Bi’zahmet her şeyi yapın diye -buna
inanın diye- koca bir sektör çok
affedersiniz götünü yırtıyor. Adı
psikolog olan veya kendine terapist
diyen bir takım koçlar sabah
kuşaklarında yaşadığınız her şey
için size bahane üretiyor.”

Şükürler olsun ki sosyal medyanın lütfüyle ünlülerin hayatlarına saniye saniye şahit olabiliyorum;
baya başkalarının partisinde kanepe servisi yapıyorum, bazen mutfaklarında maydanoz ayıklıyor,
kimi zaman porselenlerinin tozunu alıyorum. Oysa
onlar tek taşlarını bile kendileri alıyor:(
Gamsızlık benim özendiğim bi’şey, dünyanın kahrını çekmemek, hatta şöyle allı morlu şımarıklığa sahip olabilmek. Ayrıca, hepimiz duyarlıyız da
n’oluuyoor, bana bi diyin güzeller. Hanginiz seke
seke sokaklarda yürümeyi sürdürebildiniz, kahka-
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hanızı kesmeden sohbetinize devam edebildiniz, kaç
adım sonra unutabildiniz sokakta şahit olduklarınızı? Kabul edelim bizim beyinlerimiz üzgün surat
dolu. Herkesin karı dağına kadar demek ki. Adeta
evren bana, beceremez bu şan - ı şöhreti onu da pısırık pısırık yaşar diyor ve hakkını verecek olanlar
poficik pufidik kürkleriyle etrafa gülücükler saçıyor.
Sıradaki parça Ankara’da yaşayan feminist dostlarıma gelsin!
Sıradan olma canımı sıkma
Günde kırk kere mesaj atma
Biraz da erkek olsana
Koyun gibi bakmasana
ve işte Ayşe Özyılmazel’den hayalimdeki erkeğin
sağ profili.
Zaten ‘hayal’i bizim kurduğumuz mu kaldı şekerim.
Hayallerin de hazır kurulmuşu var. Canım o ayağını sokup içine tekmeler savurduğun yer, kafam orası benim! Sahip olduğumuz her şey rengârenk flaşlı güçlerin ellerinde! DA DAN DA DAN! Peki, biz
ne yapıyoruz hop o kadının kafasını atıp kuşe kâğıda
kendi kafamızı koyuyoruz. Hatta kadının kafası bizden daha simetrikse kafayı orada bırakıyor kendi ruhumuzu onun içine atıyoruz. Vay başımıza gelenler.
Mesela hayattaki hazır alternatiflerden biri de Ebru
Şallı paketi. Kendisi mükemmelin sureti olarak pazarlanıyor. O da zaten her hayati konuya hâkim: İş
görüşmesinde ne giyilmeli, evlilik teklifi ihtimali
olan buluşmaya hangi renk kıyafetle gidilmeli, hamileyken nasıl zayıf olunur, o bacak ne kadar sıkı
olmalı, o meme nasıl sarkmamalı, yemeğin lezzetlisi, mamalardan iyisi, çocukların hası, evliliğin âlâsı,
kariyerin cafcaflısı… Peh. Git ve mükemmel olmadan gelme, basit insan!
Off aklıma ne geldi bak şimdi: Türkan Şoray’ın yanağına erik konarak şişmanlatıldığı, güzelleşince
kısmetinin açıldığı, kara bahtının döndüğü, kariyerinin parladığı, IQ’sunun da bi 10 puan kadar arttığı filmi favorilerimdendir.
Hem zaten, eğer istiyorsanız gerçekten her şeyi yaparsınız. Bi’zahmet her şeyi yapın diye -buna inanın
diye- koca bir sektör çok affedersiniz götünü yırtıyor. Adı psikolog olan veya kendine terapist diyen

bir takım koçlar sabah kuşaklarında yaşadığınız her
şey için size bahane üretiyor: Buluşmanız kötü geçti; çünkü ilk buluşmada açık giyinmiştiniz. Çok
yanlış. Erkeğe yanlış sinyali verdiniz. Zaten hayatımızdaki başarısız deneyimler biz gardırobumuzdaki eksiklikleri bulalım diye yaşanıyor.
Kişisel gelişmeyi unutmayınız
Ben nerde içinde ‘psikoloji’ geçen kitap görsem pislik bir sırıtmayla ona doğru uzanıyorum. Şu kadarcık olumlu önyargım varsa kurbağaya dönüşeyim ki
her seferinde bu ne demiş acaba diye kikirdeyerek
kapağında kalplerin çiçeklerle, kelebeklerin bulutlarla raks ettiği kitapları elime alıyorum. Bu sefer
talihlimiz “Kadın Psikolojisi”. Oraya buraya bilimsel ifade sokuşturup bolca da metafor kullanınca her
şey daha ciddiye alınası geliyor tabii insanlara. Feminizmin evliliği tarumar eden etkileri, bekâretin
caydırıcılık rolü, poligami erkekliğin şanıdır, tohumlar falan… Nevzat, sakin ol adamım.
Kendisi profesör, psikiyatrist, rektör, yazar, wiki
bana Türk bilim adamı da dedi. Ayrıca internetten Dabbet-ül Arz diye bahsetmişliği var (Kasım,
2012). Ortak noktamız ise, anti-depresanların bonibon gibi kullanılmasına o da karşı. Aynı davaya
baş koymuşuz bir yerde. Ama zat-ı muhterem gazını
almış bir bilim insanı olduğundan bir yerden sonra uzaylıya daş fırlattım hikâyesine bağlıyor: “Tüpçüye âşık olmuş kız. Baktım hanım hanımcık, örtülü bir genç. İlacı kestik düzeldi. Kızın elinde değil”;
“Öyle bir işadamı biliyorum. İlacı aldıktan sonra
Antalya’ya gitmişti. Hemen orada bir Rus ile tanışmış, doğru nikâh dairesine gitmiş. Yanındaki şoförü aradı, hemen ilacı kestik, nikâh kıymasını önledik. Anti-depresanlar bağımlılık yapmıyor ama aileyi yıkıyor. Masum ilaçlar değil, bilinçli kullanılması lazım.” (Zaman, 2011).
Bu popili mevzular adamı rezil ediyor işte
Nevzat’cığım. Nöron senin sinaps benim takılacaktın kariyerinde.
Anlamı kaçtı ama bak böyle daha güzel oldu
Her şey remix her şey pop art. Herkes, her şeyini,
her zaman, herkese satabiliyor. Ben Demet Akalın
şarkısı mırıldanmamak için özel çaba harcamam
gerektiği gün koyverdim zaten. Bence direnmekten
vazgeçin. Popüler mopüler en nihayetinde kültürdür yaağğğni, diyerek kabullenin gitsin.

Justin Bieber
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HERKESİN
BİR POPİ’Sİ
VARDIR!
Demet Gülçiçek
“Justinciğim 94’lü bir velet. Hayat
hikayesi falan basıldı. Hangi hayat
ya, kaç yaşındasın sen! Onun bu
kadar tutmuş olmasının nedeni hem
youtube hem de o çocuk yüzü olabilir.
Bence popüler kültür artık sosyal
medyadan bağımsız değil.”

Popüler kültür uzak durulması gereken bir alt-kültür
işi mi, yoksa kaçıp saklanamadığımız için itaat edip
öğrenmemiz gereken bir yığın mı? İki genç kadınla
popüler kültür hakkında konuşmaya başlayınca bizim vazgeçilmezimiz, kıymetlimiz sosyal medyaya
doğru meyletti konu. Bizden genç nesil için dertlenildi, çocukluk dönemi “popüler”leri yad edildi,
bizi ulaşılabilir kılan akıllı telefonlar-tabletler konuşuldu, bir gerçeklik-sanallık tartışması bile yapıldı.
Tüm bu sohbet sırasında altmetnimiz genç kadınlar
popüler kültürle ve sosyal medyayla nasıl ilişkileniyor üzerinden şekillendi.
Vardığımız nokta şu: Ah, popüler kültür, seninle de
olmuyor sensiz de!
Demet: Popüler kültür lafını duyunca ilk aklınıza gelen kavramlar veya isimler neler?
Sena: Direkt Serdar Ortaç geliyor. Hadise filan,
Acun... TV’den örnekleri düşünüyorum daha çok.
Mine: Eyvah eyvah! Bende de üzücü bir şekilde Justin Bieber canlanıyor. Yabancı isimlere bakıyorum

Twilight

66 dosya: Hayatın Dönüşümü (2): Popüler Kültür

genelde. Futbolcular, siyasetçiler… Papa mesela, istifa etmiş falan, sevmiyorduk zaten! Öyle ortada duran şeyler gibi.
Sena: Kitaplardan The Secret var.
Mine: Hala var mı o, ben lisedeydim o çıktığında.
Twilight’lar var şimdi. Kitabı ve filmi var, entrikalar
dünyası. Zavallı kızcağız vampiri mi kurtadamı mı
seçse bilemiyor. Epey gidip geliyor ikisinin arasında.
Komik yani, neden bahsediyorsunuz? Bir de küçükler, yeni gençler çok seviyor.
Harry Potter, Yüzüklerin efendisi falan? Bunlar bizim çocukluk dönemine rastlayan popüler kitaplar, filmler. Onları da sevimsiz buluyor musunuz?
Mine: Aa, Yüzüklerin Efendisi’yle aynı kefeye koyamayız. Bir kere Twilight Pegasus Yayınevinden
çıkıyor, Yüzüklerin Efendisi ise Metis’ten. Çocukluk meselesinde emin değilim. Mesela, Justin Bieber örneğinden gideyim, şimdiki çocukların favorisi.
Türkiye’ye geliyormuş. Haberin var mı bunlardan?
İsmen biliyorum kendisini.
Mine: Justinciğim 94’lü bir velet. Hayat hikayesi falan basıldı. Hangi hayat ya, kaç yaşındasın sen! Onun
bu kadar tutmuş olmasının nedeni hem youtube hem
de o çocuk yüzü olabilir. Bence popüler kültür artık

sosyal medyadan bağımsız değil. 94’lüler falan değil
üstü değil ama 98’li gençler bayılıyor, ölüyor buna.
Konser bileti 400 liraymış. Hatta kızlar ailelerinden
konsere gidemeyecekleri cevabını alınca ağlayan fotoğraflarını twitter’a koyuyorlardı. Nasıl oluyor bu,
öğrenciyiz lan biz, 400 liralık konsere mi gidilir!
Ben de Serdar Ortaç’ın Karabiberim şarkısını
sevdiğim, unutmaya çalıştığım bir çocukluk geçirdim. Okumaya etmeye başladıktan sonra, aslında en iyi ihtimalle üniversite başlayınca, popüler kültürden kaçmaya çalışıyor olabilir miyiz?
Sena: Çocukken popüler olandan daha kolay etkileniyor olabiliriz gerçekten. Sonrasında bazı şeyleri
elemeye, bir kenara koymaya çalışıyorsun. Zevk almamaya başlıyorsun her popüler olandan.
Merve: İşte işin kötü tarafı, ben o yaşta ve bu kültürün içine doğmuş olsaydım ben de bu çocuklar kadar Justin Bieber konserine gitmek için zorlayabilirdim. O anlamda çocukluğun önemli bir etkisi var
senin sorduğun gibi.
Peki popüler kültür, her ne demekse, ona hiç dokunmadan yaşamak mümkün mü?
Mine: Popüler kültürle ilişkili olmak zorundayız. Haberin olsun bence popüler kültürde olup bitenden.
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kötüye daha yakınım. Popüler kültür seni çok doyurursa başka alternatifi görmeden oradan devam ediyorsun. Kötü yanı o belki. Ama yaş ilerledikçe, başka
yollardan başka kanalları açmaya başlayınca, “bu da
çöpmüş” deyip başka şeylere yönelebiliyorsun.
Mine: Bana göre internet bize sunulmuş geniş bir
alan. Biz çocukken bunlar yoktu, google yoktu
yahu, çüş! Daha çok uğraşmak, emek vermek gerekiyordu. Mesela ingilizce bir şarkı sözüne ulaşmak
önemli bir şeydi. Lyrics.com diye bir site bulmuştuk
da kendimizden geçiyorduk. Bu yeni gençlerin hemen önünde bu. Popüler kültürle hemen ilişkileniveriyorlar. Hazır paket önlerinde olunca tüketme süresi çat diye başlıyor bitiyor. Bir süre sonra hiparaktif ve yerinde duramayan bir nesille karşılaşabiliriz.
Bence, eklemekte fayda var, popüler kültür ve sosyal
medya iç içe duruyor.
Bir ara bir karikatür görmüştüm. Bir “entel” tiplemesi var, bir de “halk” tiplemesi. Halk olan
adam “Foucault okudum çok etkilendim” diyor.
Entel amcamız da “ay halkın ağzından duydum,
bir daha Foucault okuyamam” diyor.
Mine: Hipster işi.
Sena: Bir reddedişin başka kanaldan popüler olması.
Mine: Bu beni rahatsız ediyor, kaçamazsın popüler
olandan. İster istemez maruz kalıyorsun.
Sena: Ya popüler olandan başlayıp öyle gidiyorsun,
ya da reddediş üzerinden varolmaya çalışıyorsun.
İkisi de sıkıntılı bence. Arasını bulmak lazım.
Siz arada mısınız?
S & M: Galiba (Aynı anda)

Sizin haberiniz var mı?
Mine: Twilight’ı izlemedim ama tüm konuyu biliyorum.
Sena: Ben izledim hepsini, kitapları da okudum
(Twilight anlatmacası).
Aa vampir dünyasında da varmış aşk-entrikaihtiras. Bir kurtulamadık gitti şu üçlüden. Peki,
popüler kültür gündeliğimizi etkiliyor mu, hayatımızı? Kötü bir şey mi bu?
Sena: İyi ve kötü arasında diye tanımlayabilirim, ama

Madem popüler kültür için sosyal medyadan ayrılmaz dediniz, biraz internetten konuşalım. Günlük olarak internetle ilişkiniz nasıl belirleniyor?
Ne işe yarıyor? Ne oluyor, olmayınca ne oluyor?
Mine: Olmayınca ben internetler gitti diye delirebiliyorum. Sorun bende değil ailemde, 3 yaşımdan
beri internet kullanıyorum onlar yüzünden. Benden
genele çıkılmıyor bu yüzden. Bilgisayarımla uyuyan
bir insanım ben, şaka yapmıyorum. İlkokuldan beri
internetten tanıştığım bir sürü arkadaşım var, en yakın arkadaşım dediğim dostlar. Sevgilimle de burdan tanışmıştım.
İnternetten tanışmak deyince pek çok insanın kulağına güvensiz bir şey gibi geliyor. Sen ne dersin?
Mine: Ben çok şanslıydım. Bir istisnayım sanırım.
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Benim takıldığım yerler daha entel-kuntel şeyler.
Yaş ortalaması daha yüksek ve bana kızı gibi davranan insanlarla tanıştım. Koruyup kolluyorlardı sağ
olsunlar. Ama bunlardan biri ben serilip serpilince
bana ilan-ı aşk etmişti mesela.
Sena: Benim için internet daha farklı. Çok yorgunsam baya bir saat internette geçiyor ama bağımlıyım diyemem. Akıllı telefon aldıktan sonra değişti bu durum. İlk birkaç gün ek olarak bilgisayara hiç
ihtiyacım olmadı. Facebookta kaldığım süre kısaldı
ama telefonla işimi halledebildiğim için hiç eksikliğini duymadım.
Telefon veya tabletle hep online olmak nasıl bir
şey?
Sena: Ulaşılabilirliğin güne daha fazla yayılmaya
başlıyor. Ama bilgisayarın başında çok durmadığım
için vaktimi çöpe atmamışım gibi geliyor. Bilgisayarın başında durmanın bir faydası var aslında, ordan
oraya derken normalde araştırmayacağın bir şeyi
araştırmış öğrenmiş buluyorsun kendini.
Mine: Ulaşılabilir olmak bazen korkutucu. Ulaşmasını istediğim insan var, ulaşmasın dediğim var. Gizliliğimi korumak isterim. Bana ulaşmasa yolunu bilenler ulaşsın sadece.
İnternet ve popüler kültür iç içe dediniz. Nerde
birleşiyor, hiç ayrılıyor mu?
Sena: Çok organik bir bağ var arada. Youtube’da kaç
tıklandığın çok kriter.
Mine: Kopamazlar birbirinden. Şirket pazarlamasında, reklamcılıkta bile çok önemli.
Bu ilişkiyi, sizin deyimimizle kopamama halini
politik gruplar için nasıl okumalıyız?
Mine: Bence 5harfliler feminizmi çok güzel gösteriyor mesela. Anneme okutabiliyorum. Popülerlerleştirmek için önemli. Amerika’dan feministfrequency.
com var. Conversation with popculture diye bir başlığı var. En son projesi bilgisayar oyunlarındaki genellemeler mesela. Kadın karakterleri ya bitchdir veya
koca memelidir, o da olmadı kurtarılması gereken
prensestir gibi kategorize ediyor. Görünürlüğü sağlamak için önemli buluyorum.
Sena: Neyi nasıl yansıttığın da önemli. Hipster durumuna da düşebilirsin. Klavye başından her şeyi
yapmak da sıkıntılı. Günlük hayatımıza bir şey yansımazken internetten yaldır yaldır bir şeyi savunmak
da çok anlamlı değil. Bir de şöyle bir durumum var.
Sosyal medyanın görünürlüğünden çok rahatsız ol-

duğum zamanlar da var. Twitter hesabım yıllardan
olmasına rağmen hiç twit atmamıştım, yadırgadım,
facebook kullanımı daha kolay. Geçen gün birkaç
twit attıktan sonra dağıldım: ben kimi takip ediyorum, o kimi takip ediyor, o kimi, o kimi… Takip
üzerinden sonsuz bir insan grubu. Bir twit atacaksın kime gideceği belli değil. Kaybolacağım, bu sanal ortamda kaybolacağım!
Sosyal medyada kadın olmak ve erkek olmak arasında fark var mı?
Mine: Tabi ki var, sosyal medyada asla kendi adımı kullanmıyorum mesela. Artı 10-15 takipçi demek bu, gereksiz tipler.
Sena: Uslupta bile fark var.
Mine: Uzun zamandır ekşi sözlük yazarıyım. Cinsiyetsiz yazmaya çalışıyorum. Oyun veya herhangi nesnelere ithafen. Lisansa yeni başladığımda arkadaşımın adı soyadı üzerine bir başlık açmıştım. Ünlü bir
kuaförün adıydı. Ekşi’den birisi “ben de tanıyorum
bu ismi, nereden” diye sordu, ben liseden arkadaşım
olduğunu söyledim. Bir süre sonra alakasız bir şekilde “ben şu an porno izliyorum, sen napıyorsun”a
döndü muhabbet. Nereden ne çıkacağını kestiremezsin, kadın olmak başka bir şey burada.
Sanal medya ve gerçeklik üzerine çeşitli tartışmalar dönüyor. Bir arkadaşım anlattı, bir alıntı:
“Normalde düşündüğüm veya hissettiğim şeyleri
asla bulunduğum ortamda söyleyemiyorum, ama
sanal ortamda kendi adımı da kullanarak hepsini
rahatlıkla söyleyebiliyorum. Asıl gerçek olan bu.”
Ne dersiniz? Bu kadınlar için nasıl okunabilir?
Mine: Hep şikayet ettiğim bir şeydir, sanal medya
bize kendimizi bir bokmuşuz gibi hissettiriyor. Bazen olduğundan daha fazla görmeye başlayabiliyorsun kendini, ama gerçeklik payı da neden olmasın...
Sena: Bence tanımın değişmesi gerek. Kendini, kimliğini, cinsiyetini değiştirmen için bir yandan olanak
sağlıyor; ama bir yandan normal hayatta söyleyemediği pek çok şeyi ortaya çıkarması potansiyeli de var.
Mine: Ekşi’de kendini erkekmiş gibi tanıtan bir kadın var. Kadınlarla nasıl seviştiğini anlatıyor vs. İnternet kimliksiz başlayacağımız bir alan gibi görülse
de kadınlar bir tık aşağıda.
Sena: Yıllar önce netten okey oynuyordum. Altta da
bir yazışma kutusu var. Ben de “eyvallah” “tebrikler”
gibi şeyler yazıyordum. Benim erkek olduğumu düşünmüşler. Adamlardan biri “hacı çok çaktırıyorsun,
daha kadın gibi davran”.
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DÜNYA
DEĞİŞİYOR:
Sıradan İnsan İlişkisinde
“Bana Cevap Verme” Çığlığından
“Seni Kınıyorum ve Sana Laflar
Hazırladım”a1

Şaziye Silen

“Ne yaparsan “Ya sen de niye takip
ediyorsun”, “Niye Twitter, Facebook
kullanıyorsun” diyen bazı okurlara
ise, sırf twitter’da #hepkahır etiketini
kullanacak yerim olsun diye cevabını
da yapıştırayım giderayak.”

İnsan ufak tefek tuhaflıklara sıklıkla rastgelince ister istemez, Yüzüklerin Efendisi filminin başlarında, hanımefendi kişiliği ve aristokrat tavrı ile arzı
endam eden Galadriel’in dediklerini düşünüyor:
“Dünya değişiyor... Bunu suda hissediyorum, toprakta hissediyorum... Kokusunu alıyorum. Eskilerden pek bir şey kalmadı, zira hatırlayanlardan yaşayan yok artık bunu”. Kadıncağız ormanın derinliklerinde yükselen kötülükten falan bahsediyor, beni
aynı sonuca götüren ise çok daha tırıvırı olan, son
yılların yaygın dijital yaşam alanlarındaki cevap
verme halleri.
Televizyona, radyoya cevap vermek eskiden de vardı: Televizyonda izlediğimiz filmde, eli işte gözü oynaşta başrol oyuncusuna aşık olan kadına “Yapma
evladım kendini yakacaksın, onun gözü göz değil”
diye seslenir, bizi dinlemeyince hayıflanırdık. Televizyonla bu söyleşimizi, sonradan arkadaş sohbetlerinde anlatır, şakalara esprilere destek yapardık. O
günlerin bugünden farkı, bütün bu sohbet ve söyleşi halinin kendi küçük fiziksel dünyamızın sınırları
içinde kalmasıydı. Şimdi durum bu değil: Facebook
ve Twitter’dan şahit olabildiğimiz bu sohbet hali, artık bu kadar kişiye ulaşabilirken, niteliğinde “iyiye,
güzele, gerçeğe” veya en azından akla mantığa” yönelik bir gelişme olmuyor.
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Yukarıda bir resim var, Facebook’ta zebil gibi insan,
benzerlerini yayınlıyor. Mesele kah acılı kah eğlenceli, aynı zamanda çok yaygın bir gıybet konusu:
“Bu sersem nasıl benim patronum oldu?”. Bu resmi
4232 kişinin paylaşmasını, 2011 kişinin beğenmesini sağlayan, patronundan muzdarip kullanıcının
Dunning-Krugger Sendromuna rastlamasının coşkusu. Wikipedia bu hususta şöyle demiş:

Muhtelif canhıraş feryatların paylaştıkça güçlenen
bir kahramanlık destanına dönüştüğü yerler var. Aşağıdaki resimde bir hissi kolaj göreceksiniz: “Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa; ama gülebilmek için
birini ağlatma ve çıkarın için hiç kimseyi satma!” sözleriyle. 4936 kişinin son derece katılıp “paylaş herkes
duysun” diye düğmelere davrandığı bu ibretlik paylaşımın en şahane cevabı şu: “Doğru söze ne denir”.

“Dunning-Kruger etkisi ya da Dunning-Kruger
sendromu, Cornell Üniversitesinin iki psikologu
Justin Kruger ve David Dunning’in tanımladığı
bir algılama eğilimidir… Sonuç olarak insanlar,
bir konu hakkında ne kadar az biliyorsa, o konu
hakkındaki az olan bilgisi aslında ne kadar az bilgi sahibi olduğunu farketmesini engellediği gibi,
sanki konuyla ilgili her şeyi biliyormuşcasına bir
özgüven kazandırmaktadır.”
Elbette insanın içine su serpiliyor patrondan mağdursa: Hangimiz “ben şahsen kendime çok hak veriyorum” demek istemez ki? Garip olan, bu resmi paylaşanlar arasında birbirinin patronu olanların da olması: Hepimiz aynı şekilde hissediyorsak çok manyakça bir durum olmalı değil mi? Ancak cevaplar aksini gösteriyor: “Kıldan ince kılıçtan kesin bir analiz”, “kesinlikle haklısın abi”, “bu kadar güzel açıklayan günümüz insanının sorununu başka birşey olamaz”... Bu yazının konusu için en tipik cevap şu :
“Tek kelimeyle DOĞRU!”

Aslında doğru sözü internetlerde görüyorsak, hani
bir şey demesek de olur sanki. İnternetler bir evimiz bir işyerimiz değil sonuçta. Ancak Facebook’ta
bu cevap verme hissi çerçevede oluyor gerçi, bir nevi
terapötik etkisi olabilir, haksızlık etmeyelim.
Twitter’daki cevap verme işi daha karmaşık: Çok hissi değil genellikle. Acayip cevaplar, bazen birilerinden hesap sorma halinde, bazen de bir tıktan imtina
etme ile beliren tuhaf bir tembellikten ortaya çıkıyor.
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Bir tıktan imtina edildiği cevap verme halleri, genelde haber ajanslarına yönelik. Bu yorumları acı veren haberlerde görünce dikkatimi çekiyor, bu nedenle örneklerim epey kederli. Misal aşağıdaki, güncel bir haberdeki gelişmeyi NTV yazmış: “Didem
Tuncay’dan haber var” diye, cevap bir tıktan imtina
eden kullanıcıdan: “ne gibi haberler var” şeklinde.
Bir başkası Sarrai Sierra cinayeti hakkında: Cinayetin nasıl işlendiğine dair bir tweet atıyor NTV, aldığı cevap “nasıl oldu?”

Yine de dikkate çok değmeyecek mevzularda şahit
olduğum en vahim cevaplar, yeni ünlü camiası olan
bloggerlar arasındaki sanal linç eğilimlerinde karşıma çıktı: Bir örneği popüler blog camiasından Pucca ile blogger annelerin “piç” savaşı: Zebil gibi benzer şey yazılıp çizilirken aniden bir örgütlü blogger
anne taarruzu gelişiyor, hep gözümüzün önünde. Bırakayım resimler konuşsun:

Bu çok da lüzumu olmayan yazımı sonlandırırken,
cevap vermenin çaresizlikten de kaynaklanabileceğine bir küçük örnek vereyim, kimsenin günahına
girmeyelim:

Popüler kültür hakkında bir şey demediğim bu yazımı
dosyaya sokabilirsem, beklediğim fayda, sükutun ikrardan geldiğini hatırlatarak, önüme çıkan resim altlarında “Evet bence de”, “Aynen katılıyorum”, “Adam
haklı beyler” cevaplarının bir tane olsun azalmasını
ummak. “Ya sen de niye takip ediyorsun”, “Niye Twitter, Facebook kullanıyorsun” diyen bazı okurlara ise,
sırf twitter’da #hepkahır etiketini kullanacak yerim olsun diye cevabını da yapıştırayım giderayak.
Bir de ünlüye cevap konusu var ki, ben orada çok zayıfım. Bir kaç örneği ise bir fotoğraf paylaşma aracı
olan Instagram’da gördüm. Demet Evgar bir oyuncu,
burnuna bir havuç takmış, fotoğraf çekmiş ve şahane
cevabı almış: “Aaaa! Demet hanım çok beğeniyorum
nerden aldınız o havucu???”. Şaka mıdır bilinmez.

1. Efsanevi Sezen Aksu forumu tartışmasında kullanılan sözler “gülüyoruz ağlanacak halimize” niteliğinde ama meraklandıysanız 9 yıl once gelişen olaylara ilişkin Ekşi Sözlükte bu başlığa gözatın: “turkishmusic.org’daki Sezen Aksu tartışması”
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SENİN ANNEN
BİR NATURALİSTTİ
YAVRUM!
Ebru Arıcan

Ticari edebiyatın, kültür tarihinde göz ardı edilemeyecek bir yeri vardır. Çünkü başarısını ‘çağın felsefesini’, yani ‘sessiz’ yığınlar arasında baskın olan duyguları ve dünyayı kavrayış biçimlerini göstermeye
borçludur (Gramsci, 1985: 348). Bir dönemin en
fazla basılan, en çok satılan, en çok okunan, dönemin en baskın duygularının kol gezdiği Kemalettin
Tuğcu’nun çocuk romanlarının da, Türkiye’nin kültürel tarihi içinde yok sayılamayacak bir yeri olduğunu düşünüyorum.

“Tuğcu’nun romanlarındaki çocuk
karakterler yetişkin gibi davranırken,
ebeveynler de çocuk kalmış /
çocuklaşmış yetişkinler olarak temsil
edilirler. Özellikle baba kaybıyla
birlikte ailenin sorumluluğunu almak
zorunda kalan çocuklar, çocukluklarını
yaşayamadan büyümek zorunda
kalırken, yetişkinler, özellikle de
anneler acizleşir, çocuklaşır.”

Yoksulluk - zenginlik, öksüzlük / yetimlik / kimsesizlik, yetişkin çocuklar - aciz yetişkinler, köy - kent,
fiziksel ve manevi sakatlık, kadın - erkek ilişkilerinin yanında hukuki meselelere ya da gündeliğe giden kadınlara da romanlarında yer veren Kemalettin
Tuğcu’nun, kesin sayıları bilinmemekle birlikte, üç
yüz kadar basılı, yüzden fazla basılmamış kitabı bulunmaktadır. Didaktik denilebilecek bir üslûpla yazan Tuğcu’nun romanlarında genel olarak dürüstlük, azim, şeref, merhamet gibi değerler yüceltilirken, çocuklar bu değerlere bağlı kalarak acıya tahammül ederler. Zaten önemli olan da, acıları ve maruz
kalınan kötü muameleleri değerlerden ödün vermeden bertaraf etmektir. Değerleri koruyarak elde edilen her başarı sonunda çocuk, toplum içinde daha
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“Benim babam ne kadar fakir ve sessiz bir adamcağız ise onunki o kadar zengin ve hatırlıydı. Aynı
mahallede aynı sokakta oturuyorduk. Onların üç
katlı evleri, bizim küçücük eski ve tek katlı evimizin tepesinden bakar, bizimkini ezecekmiş gibi
görünürdü” (Arkadaşım Teoman, 1976: 3).
O Romanlardaki Kadınlar Bugün Yaşasalardı
Yaygın ve genel kanının aksine Tuğcu’nun sonu kötü
biten romanı pek yoktur. Romanların sonunda kötüler cezasını bulurken, çocuklar hem kendilerini
hem de ailelerini yoksulluktan kurtarırlar. Tuğcu romanlarındaki üvey annelerin / babaların hepsi sanıldığı gibi kötü de değildir. Çocukların hepsi köprü
altında ve sokaklarda yaşamaz ya da madde bağımlısı değildir.

da yüceleşecektir ki öyle de olur. Tuğcu’nun romanlarındaki çocuk karakterler yetişkin gibi davranırken, ebeveynler de çocuk kalmış / çocuklaşmış yetişkinler olarak temsil edilirler. Özellikle baba kaybıyla
birlikte ailenin sorumluluğunu almak zorunda kalan
çocuklar, çocukluklarını yaşayamadan büyümek zorunda kalırken, yetişkinler, özellikle de anneler acizleşir, çocuklaşır. Tuğcu’nun romanlarında çocuk karakterlerin sırtına binen yük oldukça ağırdır. Çalışmaları, aynı zamanda eğitimlerine devam etmeleri
ve tüm bunları da ‘doğru yol’dan ayrılmadan yapmaları gerekmektedir:
“O artık bir ev erkeği idi. O küçük bir adamdı. Küçüktü ama büyük adamlar kadar üzerinde
yük vardı. Bütün sıkıntıları tek başına çekecek, sırasında taş taşıyacak küfecilik edecek fakat yine
de evinin yiyeceğini alıp götürecekti” (Güzel Bir
Gün, 1996: 93).
Tuğcu romanlarında zenginlikle yoksulluk, varlıkla
yokluk iç içedir. Zenginler yoksulluğu, yoksullar da
zenginliği gözlerden uzak yaşa(ya)mazlar. Yoksulluk
da zenginlik de hem maddî - ekonomik hem de moral
- manevi bir durum olarak resmedilir yazarın romanlarında. Öte yandan her iki durum da kader değildir:

Leo Lowenthal’a göre, hayali karakterlerin deneyimleriyle, bu karakterlerin ortaya çıktıkları tarihsel iklim arasında ilişki kurmak, yani edebi metinlerdeki özel temaları toplumsal karşılıklarına dönüştürmek edebiyat konusunda çalışan sosyologların görevidir. Ancak, Madam Bovary’deki ya da Anna
Karenina’daki karakterlerle günümüz kadınları arasında bir analoji kurmak ne mümkün ne de anlamlıdır. Zira bu kadınlar bugün yaşıyor olsalardı, takıntılarından kurtulabilmeleri için psikolojik tedavi
görmeleri gereken, hüsrana uğramış nevrotik kimseler olarak kabul edilebilirlerdi (Lowenthal, 1961:
144). Ben de, Kemalettin Tuğcu romanlarının en
çok okunduğu 1960-1980 arası dönemin kültürel
ve toplumsal iklimini, yazarın kitapları üzerinden
anlamlandırmaya çalıştığım tez çalışmamda, yazarın
romanlarındaki çocuk ve yetişkin karakterlerle bugünün çocukları ve yetişkinleri arasında bir analoji
kurma çabasına girişmemiştim. Böyle bir çaba, yalnızca Tuğcu romanlarındaki karakterleri değil, bugünkü karşılıklarını da nevrotik ya da ‘sağlıksız’ bireyler durumuna düşürebilecek, Lowenthal’ın ifadesiyle mümkün ve anlamlı bir şey olmayacaktı.
Yoksullukla Zinhar Karşılaşmasınlar
Yazarın kitaplarını yetişkin olarak tekrar okumaya başladığımda bazı arkadaşlarım hem benim
için hem de çocukluğu Tuğcu romanları okuyarak
‘heba’ olmuş diğer insanlar için duydukları üzüntüyü dile getirmişlerdi. Onlara göre Tuğcu romanları, o dönemde çocukluğunu yaşamış bireylere, farkında olunmasa bile negatif tesir etmişti. Yaptığım akademik çalışmada yukarıda sözü edilen tür-

74 dosya: Hayatın Dönüşümü (2): Popüler Kültür

den bir analoji kurmaya çalışmadımsa da, gündelik hayatımda, Tuğcu okuyarak büyüyen çocukların ‘sağlıksız’ bireyler olduğunu ifade eden ebeveynlere, özellikle annelere ve de bu annelerin çocuklarına şöyle bir bakmaktan da kendimi alamadım. Sağlıklı ve sağlıksız olan neydi bu annelerin ve anne
adaylarının gözünde acaba? Muhtemelen bunu ‘ancak anne olunca’ anlayabilecektim! Kesif bir yoksulluğu, öksüzlüğü, kimsesizliği anlatan çocuk romanlarının, bir dönem aralığı için dahi olsa anlamlandırılabileceğini düşünmek, yalnızca anne olmayan birilerinin düşünebileceği bir şeydi onların gözünde.
Zira bunun pek de anlaşılacak bir şeyi yoktu. İdeal bir eğitim sisteminde böyle kitapların yeri olmamalıydı ve hiçbir eğitimli anne, hiçbir zaman çocuğuna böyle kitaplar okutmamalıydı. Ne gözle ne de
dokunarak temas edilmeyen yoksullukla, kimsesizlikle metinlerde dahi olsa karşılaşmamak, çocukların ruh sağlığını korumak için olmazsa olmaz bir
şeydi sanırım.
Orta Sınıf Değerleriyle Konuşan Romanlar
Yoksulluk da çocukluk da kuşkusuz aynı değil bugün. 1960’lardan bu yana kamusalın niteliği de değişti elbette. Zamane çocuklarının, Tuğcu’nun çocuk karakterlerinin aksine, gündelik hayatlarında
manavla, bakkalla ve hatta mahalledeki diğer çocuklarla hemen hiç teması kalmadı. Yine de yoksulluk edebiyatı yaptığı, insanların duygularını sömürdüğü için eleştirilen Tuğcu’nun kitapları bugün için
okunsa karşımıza çıkan sadece yoksulluk mu olurdu
acaba? Yazarın romanlarını bugün okusak meselâ;
Tuğcu’nun çocuk karakterler üzerinden önerdiği çocuk terbiyesiyle çoğunlukla orta sınıfa mensup ebeveynlerin günümüzdeki çocuk yetiştirme /terbiye
etme pratikleri arasında bazı yönlerden benzerlikler olduğunu söylemek çok da anlamsız olmayacak
kanımca. Zira gözler önünde ve yan yana yaşanan
yoksullukla zenginliğin anlatıldığı Tuğcu romanlarının, orta sınıf değerlerine seslendiğini, orta sınıf değerleriyle konuştuğunu söylemek de o kadar
imkânsız değil. Tuğcu’nun kentli çocukları genellikle, baba kaybıyla yoksullaşan, yoksulluğu sonradan yaşamak zorunda kalan, ancak çalışarak yoksulluğu alt eden, aile terbiyesi almış çocuklar. Eğitimlerine devam etmeye çalışan, buna imkân bulamasalar da okuma isteklerini kaybetmeyen çocuklar. Tuğcu’nun köylü çocukları ise, ‘medeni’ ve modern olmayan yaşam koşulları yüzünden eğitim,
kültür, sağlık gibi alanlarla teması olmayan, köyde

yaşamanın ‘doğal’ bir sonucu olarak yoksulluğun,
‘cehalet’in içine doğan çocuklar:
“Bir şehir çocuğunun incelmiş bir zevki bir kavrama yeteneği vardır ama köydeki çocukta bu yoktur. Babası da bilmez dedesi de. Böyle olduğuna
göre eğitilmesi için başka bir yol bulunması gerek.
Okuma yazması bile olmayan bir baba dede ne aşılayabilir çocuğuna” (Bu Çocuk Kimin, 1976: 77).
Peki ya gündeliğe giden kadınların kahve ve sigara içme bahanesiyle sık sık mola vermesinden,
gün ortasında işi bırakıp gitmesinden şikâyet eden
Tuğcu’nun varlıklı kadın karakterleri, bugüne baktığımızda bize çok mu uzak? Tuğcu’nun yoksulluk
- zenginlik, köy - kent, çocuk - yetişkin gibi ikilikleri
kullanarak çocuk terbiyesine, çocuğun eğitim sürecini tamamlayıp kendine yeten ideal bir birey olmasına, kentli çocuğun yemekten sanata kadar her türlü alanda, yazarın ifadesiyle incelmiş zevkleri kavrama yeteneğine sahip olmasına yaptığı vurgular, çocukların örnek alacağı rol model yetişkinleri kurgulama şekli ve burada yer verilemeyen diğer temsillerin çoğu, metinlerinde orta sınıf değerlerini tekrar
üretmesinin göstergeleri olarak kabul edilebilir.
Blogger Annelerin Farkı Ne?
Bugün eleştirdikleri yönleriyle [şayet geçerliyse bu
eleştiriler!] Tuğcu’nun yerini, sosyal medyada çocuk terbiyesine ilişkin ‘paylaşımlarıyla’, kendilerini 2006 doğumlu C’nin annesi ya da 2007 doğumlu Y’nin annesi olarak tanıtarak söze giren ‘blogger
anneler’ dolduruyor gibi geliyor bana. Tuğcu kadar
muhafazakâr değiller belki ama paylaşmak için yazdıkları şeyler daha mı az didaktik ya da çocuk sesiyle
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yazan yetişkinler Tuğcu’nun yetişkin karakterlerinden daha mı az çocuklaşmışlar, işte orası tartışmalı!
“Ana baba manifestosu: 1 - Sağlam çocuk, sağlam ana - babada bulunur… 3- Çocuğunun psikolojisi için yapacağın en iyi şey, anne ve babanın
(ya da yakinen ilgilenen kişilerin) kendi psikolojilerini çözmeleri, en azından farkındalıklarını arttırmaları. Kendi komplekslerini aktarıyorsun ona.
En azından farkında ol, belki bir faydası olur...
10- Çocuk olmayacaksın, şımarık olmayacaksın.
Artık çocuk yavruş.”1
Elbette bugünün paylaşımları daha ‘naturel’ ve organik, dolayısıyla daha sağlıklı çünkü bildiğim manifesto sayısını ikiye çıkararak beni aydınlatan bu blogger anneler daha eğitimli ve bilinçli! Tuğcu romanlarında yoksulların et alamadıkları için yemek zorunda kaldıkları fasulye, bulgur gibi gıdalar bugün artık orta sınıf annelerin mutfaklarının olmazsa olmazı. Artık et yiyememek yok, et yememeyi tercih etmek var. Tuğcu romanlarında kocakarı ilaçları diyerek es geçeceğimiz çözümler, alternatif tıbbın içinde
yerini çoktan aldı. Tuğcu metinlerinde karşımıza çıkan ve yazarın köy hayatıyla özdeşleştirdiği ev yapımı yoğurttan kül suyuna kadar pek çok şey ekolojik
oldu da, proje olarak hayata geçti bile.
“[Köylülerin] çoğunun evine sabun girmezdi. Köyün yakınındaki kayalığa gidip oradan çanak çanak kil çıkartır, bunlarla ellerini yıkar, kaplarını
yıkar, küllü su kullanırlardı” (Annemin Hikayesi, 1981: 29).
Buğday Derneği’nin Kül Suyu Projesi: Kül temini ile uğraşacak vaktiniz veya isteğiniz yok ise
Buğday Derneği’nin her cumartesi Şişli Feriköy’de
kurduğu Şişli %100 Ekolojik Pazar’daki Buğday
standından da edinmeniz mümkün.2
Tuğcu’nun romanlarında karşılaşmayı pek de istemediğimiz yoksul ya da engelli çocukların fotoğraflarını, ama kendimiz Ulus civarlarında çekerek ama
başkalarından alarak, barbi bebekli yaş günü pastasını üfleyen çocuğumuzun fotoğrafının hemen üstünde, sosyal medya ortamında paylaşarak ‘sorumluluklarımızı’ yerine getiriyoruz artık: “Muhteşem doğum
günü pastaları... Kızımın doğum günü yaklaştıkça yaş
günü pastası ile ilgili telaşımız da başlıyor. Birinci ve
ikinci yaş günü pastasını … adlı pastacıda yaptırmış-

tık… Fakat geçen sene Temmuz sıcağında … Pasta’dan
aldığımız pasta o kadar hafif ve lezzetliydi ki nerdeyse
dondurma niyetine yedik. Herkese özellikle tavsiye ediyorum. Araştırmalarım sırasında … adında bir blog
ile karşılaştım… Tüm meleklerimizin yeni yaşları kutlu olsun...”3
Tüm bunları Tuğcu romanlarının güzellemesini yapmak için yazmadım elbette. Günümüzün yaygın çocuk yetiştirme / terbiye etme yöntemlerini ve bu yöntemlerin sosyal medyadaki paylaşım şekillerini tartışmaya açmak da değil niyetim. Hem Tuğcu romanlarına hem de Yeşilçam melodramlarından “Ağlayan
Çocuk” posterine kadar uzayıp giden ve daha nicelerini ekleyebileceğimiz, dönemin diğer popüler kültür
ürünlerine bugünün zihniyetiyle, toplumsal ve kültürel bağlamlarını yok sayarak ruh sağlığını bozan,
edebi olmayan, kitsch metinler / ürünler olarak ‘tü
kaka’ demenin hem mümkün hem de anlamlı olmayacağını söylemeye çalıştım örneklerle. Bana “Tuğcu romanları okuyarak büyümenin neden marazi bir
durum olduğunu çocuğun olunca anlarsın!” diyen
annelere ve anne adaylarına “1960 ve 1980’lere bakınca anlayacaksın neden Tuğcu romanlarının bu kadar çok okunduğunu!!!” demek istedim sanırım.
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Roy Lichtenstein, In the Car, c.1963
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YORGAN ALTI
AŞK ROMANLARIYLA
HELALLEŞME:

KÜSKÜNÜZ
İKİ GÖZÜM!
Ayşegül Kurtoğlu

Ne tür bir hadiseyle kavga halinde olduğumuzu iyi
bellemek gerekiyor sanırım. Pek cafcaflı duran, sağda
solda epeyce konuşulan ve elbette çokça satan kimi
kitapların bünyelerde bıraktığı etki pek göz ardı edilemez durumda. İlkin şunu kabul etmek gerekiyor;
edebiyatta çok satanlar listeleriyle başımız fena halde
dertte. Bunun ne anlama geldiğini biliyoruz elbette:
Popüler ve sevimsiz, bir parça da ‘benim’ duygusunu
yerle bir edebilen kitap listeleri bunlar. Zira popüler olanın sizi sahiplenmesi, aidiyetten söz etmesi ile
sizi bir biçimde yabancılaştırması an meselesi. Elden
düşmeyen, ön kapak ile arka kapak arası mesafenin
en aza indiği, yani okuru ensesinden sıkıca kavrayan
bu tür kitapların okuru tavlamaktaki başarısı aşikâr.
Abece’ye aşina olduktan bu yana kupon biriktirilip
alınan Nobel ödüllü kitaplardan daha heyecan verici
bir tablo karşımıza çıkıyor, bu açık. Peki, ama nifak
tohumları ilk kez ne zaman ekiliyor? Kavga demiştik
bir de; öyleyse derdimiz ne? Kurcalamak belli ki bizi
yoracak. Biliyoruz ki bu zamanı tayin edebilecek kadar geriye gidebilsek de sonuç olarak popüler olanın
sevimsizliğini savunmuş olmak bizi bir parça ‘farklı’
yapmaya devam edecek. Öyle ya, artık kütüphane-
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“Bir kitabın popülerliği
okunmadan da peyda
olabilir. Daha acımasız olmak
gerekirse, popülerlik sonradan
kazanılma bir statü değildir.
O kitap popüler olarak satışa
çıkar; alınır ve okunur. Okursa
en edilgen taraftır”
mizde olmayan kitaplarla anılmak hoşumuza gidiyor!
Bu haliyle kulağa pek hoş geliyor, peki, kabul. Ancak
popüler kültür ürünleri olarak müthiş satış rakamlarına ulaşabilen ve Ankara Olgunlar’daki kitap sergilerindeki manzaradan anladığımız kadarıyla epeyce itibar edilen kitapların bize sevimsiz gelen tarafı ne? Bu
noktada, hemen başlangıçta, bu hiddete bir dur diyebilmek ve doğru bir başlangıç yaptığımdan emin olabilmek için nefeslenmem şart diyorum. Nitekim popüler olanla çok satanı, çok okunanı ayırt etmek, en
azından bu şekilde biraz olsun ferahlamak gerekiyor.
Üstelik asıl derdimiz bir şekilde hızla birkaç baskıya
ulaşabilmiş olan aşk romanlarıyla mesafeli yürüyen
ilişkimizi masaya yatırmak iken…
O vakit aşk romanlarının popülerliğinden bağımsız bir kavrayıştan uzak durmak mümkün değil, elde
var bir. Bu aşamada karşımıza dikilen iki ayrı sorunun hangisinin neresinden tutacağımız ise bize kalmış. Popüler olana mı baş tutuyoruz, yoksa aşk romanlarına mı? Haydi, bir seçenek daha; yoksa popüler aşk romanlarına mı? Neresinden tutsak bize sevimsiz gelecek gibi görünüyor bu haliyle. İlkin popüler olanın kuyruğundan tutmalı öyleyse. Edebiyat mefhumunun yer çekimiyle barış halindeki duruşu, ihtiyaç hâsıl olup da kullanıma sokulduğunda
daha da ağırlaşıyor sanki. Bu ağırlık bizi hizaya getirmeye hazırlanadursun, popüler kültür söz konusu
olduğunda baskı hızına erişmenin pek de mümkün
olmadığı bir yığın kitapla karşı karşıya kalabiliyor
insan. Bu kitaplar çokça basılıyor evvela; yayınevleri emin, okunacak nasılsa. Sonra bir baskı, bir baskı
daha… Çok satanlar listelerinde aylarca yerini koruyan, şurada burada sıkça adından söz ettiren popüler edebiyat ürünlerinin elbette ki bizleri ihanete uğramış hissettirecek derecedeki çokluğu baş döndürü-

yor. Eh iyi de, peki bize ne oluyor? Yığınla kitap, onlarca baskı ve bizi ‘ayrıcalıklı’ kılacak olan keşif heyecanından yoksun bırakıldığımız o buruk küskünlük
hali… Peki, en mühim kartı da açalım: Aslında kitleleşmek canımızı sıkacak, mesele bu. Ortaklık hissi
baygınlık getirecek, heyecan değil. Ne diyorduk? Biz
küsmüştük bir kere. Belki en sırnaşık zamanında alınıp da el ayak çekildikten sonra okunmak üzere bir
kenara atılan bu tür kitaplar, bir gün barışılmak üzere yerlerini almış bekliyor kimilerimizin kütüphanesinde. Elbette bu zaman zarfında sağda solda, artık
şu sosyal medya denilen mecrada da sıkça dillendirilen onca şeye kulak tıkama zorunluluğu da cabası!
İyi yahut kötü bir şeyler duymak, birilerinin beğenmediğine ya da aksine baygın baygın nasıl da etkilendiğine dair oyunbozan laflarına maruz kalmak kitabı imha etme sebebi bile olabilir, biline!
Bu noktaya kadar henüz içerikle olan derdimizi bile
dile getiremedik, ne fena. İçerik popülariteden sonra geliyor anlaşıldığı üzere. İlgiye muhtaç bir yeni
doğan misali kulağımızın dibinde çığır çığır ağlayan
popüler edebiyat ürünlerinin popülerliği birinci aşama olur iken, bizler ancak bir sonraki durakta öğrenebiliyoruz kadının sevdiği halde terk etmek zorunda kaldığını. Popülerlik belli bir değerlendirmeye müteakiben oluşabilecek bir etiketlenme gibi duruyor en azından. Yani okursunuz, beğenirsiniz; onlar okur, beğenir -bunun için ciddi bir zihinsel mukayese sürecini atlatmanız da gerekmez üstelik- ve
tavsiyelerle, okur görüşleriyle popülerlik sağlanır(!).
Elbette kitabın ilk kopyasını okuyan omzu kalabalık
muhteremlerin ‘eşsiz’, ‘mükemmel’, ‘başyapıt’ minvalindeki tırnak içi samimi görüşleri de etkili olacaktır. Ez cümle, bir kitabın popülerliği okunmadan da peyda olabilir. Daha acımasız olmak gerekirse, popülerlik sonradan kazanılma bir statü değildir.
O kitap popüler olarak satışa çıkar; alınır ve okunur.
Okursa en edilgen taraftır; o kitabın ilk olarak Yeni
Zelanda’da müthiş satış rakamlarına ulaşmış olması,
okurla işbirliği içinde gerçekleşmez. Belki de işin içine en son dâhil olacak olandır okur.
Dağıldık mı? Şöyle bir toparlanalım o vakit… Popüler kültür ürünlerine mesafeli duruşumuzu bir yandan sorgulayadururken, kült olma, kalıcı olma ve
çok satma gibi vasıfların tamamen tükenmediğini ve
hâlâ birbirleriyle geçinebildiklerini söylemek gerekir
elbette. ‘Kaliteli edebiyat’ diye bir husus var ki, pek
ağdalı, pek hassas bir konu gibi duruyor. Kültürün
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‘yüksekçe’sine atıfla, popüler kültürün azılı düşmanı
gibi duran bu tür edebiyat ürünleri –romanlar diyelim artık, yerimizi bilelim- elbette epeyce farklı bir
kulvarda konumlandırılıyorlar. Sıkça basılıyor, belli bir oranda da satılmaya devam ediyorlar. O halde
yeni bir farkın peşine düşmek, satış rakamlarından
uzak bir değerlendirmeye baş koymak gerekli hale
geliyor. Popülerliği sorgulamak belki de akla gelmeyecek yeni eşikleri aşındırmayı zorunlu koşuyor.

te asla orada bulunmadığı bir süreçte kendine biçilen
rolü layıkıyla yerine getirilebilendir. Metnin romantik görünümü kadınla adam birbirine kavuşsun, tabii
bu arada sürüyle badire atlatılsın, yüreğimiz hop etsin, ama nihayetinde mutlu son bizi kuşatıversin dedirtirken, biz çoktan dağılmış oluyoruz. Yayınevleri
bundan emin en azından! Peki, o vakit okur popülarite söz konusu olduğunda esasında edilgen ise kadın
okurların buradaki kudreti nereden geliyor?

Neydi öyleyse, bizi kuşatan olaylar silsilesi başkasını
kuşatmasa mıydı? Neydi bize dokunan, aşk romanları ile aramıza giren, canımızı sıkan? Bu kadar popülerleşmese belki sevebilirdik aşk romanlarını. Yahut sevmez gibi görünüp, geceleri yorganın altına tüneyip bayıla bayıla okuyabilirdik elbette ki. Bu zaten böyle süregidiyor olabilir, henüz bilmiyoruz tabii. Ancak bir biçimde bizi rahatsız eden, kabullenmekten uzak durduğumuz bu karşı duruşun neyle
ilintili olduğunu anlamak hâlâ can sıkıcılığını koruyor. Tam da bu noktada çok satanlar listelerinde sıkça karşımıza çıkan aşk romanlarına olan küskünlüğümüzü sorgulamak yerinde olacaktır. Neydi bize “ben
aşk romanı okumam” dedirten ilahi güç? Popülerliğin yabancılaştırıcı etkisi bir yana, belki de bu noktada bu tür romanların sağında solunda değil, tam da
merkezinde yer alan aşkla olan ilişkimizi de masaya
yatırmak gerekiyor; masada kalabilir de tabii, aman
dikkat! Kadınların aşkla olan münasebetleri gereği,
bu tür kitapların daha çok kadınlar tarafından okunuyor olduğu gibi bir düşünce var. Bu kabulün ne
tür sonuçlara yok açtığı ise pür-i pak halde karşımızda duruyor sanki: Bu kitapları bu denli popülerleştiren kadın okurlar. Aşk, feminen bir hadise çünkü...
Daha açık olmak gerekirse aşkın hayattaki merkeziliğini teyit etmek üzere bu tür kitaplara yönelen, böyle ihtiyaçları olanlar kadınlar. Aşkın yaralayan, insanı
duvardan duvara vuran, bilemediniz ölümcül sonuçlar yaratabilen kudreti ancak kadınlar söz konusu olduğunda bir anlam ifade ediyor(muş)! Aşk gelir, tamir eder, güç verir ve size bir çeşit şahsiyet kazandırır.
Aşk gider, perişan olursunuz. Kadın olarak tüm bu
vasıfları şahane bir biçimde karşılıyoruz. O vakit aşk
romanlarının -dipnota hacet olmayan- pembe kapaklı versiyonlarının, bilmem kaçıncı baskıdan sonra gri kapakla (kül rengi demek daha afili) yeniden
basılması kimin niyetini açık ediyor diye sormak gerek. Kadın bir biçimde aşkın her türlü halini okumaya gönüllü olan, okuduğunda gerekirse salya sümük
bir hale düşen, başından sonuna dek aşkın hakikat-

Belki de şunu unutmamak gerekiyor: Aşkın en tehlikeli hali kurgusallığıyla ortaya çıkıyor. Bu kurgu nerede hüküm sürerse sürsün… Bu noktada okurun
kurguyla imtihanı pek de başarılı geçmiyor. Hakikate ne denli yaklaşırsa yaklaşsın aşk romanlarındaki kurgunun heteroseksüel aşkın idamesindeki tesiri göz ardı edilemez duruyor, bu da öteki yanı. Tehlike ise kurgunun sarıp sarmalayan yanıyla gündeme geliyor. Ez cümle, aşkın kurgusal yapısı ister romanlarda olsun isterse diğer popüler kültür ürünlerinde, bize pek de yaramıyor. Yorgan altı okumaları
ise burada devreye giriyor. Aşkın bir biçimde eril ya
da dişil okumayla yeniden biçimlendiriliyor oluşu,
aşk romanlarının yorgan altı kütüphanesindeki yerini sağlamlaştırırken sözünü ettiğimiz küskünlük ise
bir türlü geçmiyor.
Sona yaklaşırken şöyle demek lazım gelebilir: Aşk romanlarının naifliği ile aşkın kadını şahsiyetlendirmesi arasında kurulan bağ hâlâ can sıkıcı. Piliç edebiyatı okumaları yapmak ve akabinde şapşal gibi görünmekten çekinmemek ise ayrı bir konu, bunu seçebilirsiniz. Aşk yorar, unutturur, anımsatır yani sizi afallatır; onun aşk romanlarındaki yokluğu bile! Küskünüz, çünkü aşk romanlarıyla özdeşim kurma sorunu yaşamamız ağırımıza gidiyor, kurgunun iktidarı edepsizleşebiliyor. Küskünüz, çünkü kadın olarak
ancak bunlardan anlarız(!). Küskünüz, çünkü aşkın
kurgusallığından ürkerken hakikatin ne olduğundan
bihaber hale düşürülüyormuşuz. Öyle ya da böyle
aşk romanlarını seviyor isek, mesele bundan ibarettir
aslında. Popüler kültürün hümanistliği, herkesi kucaklıyor oluşu ruhumuzu okşuyor olabilir. Ancak bu
durum aşk romanlarının aşkı sunuş biçimini temize çıkarmayacaktır. Açıkça söyleyelim, belki de aşkın
cinsiyetlendirilmiş halinden haz etmiyor ve kemikleştirilmeye devam edilen cinsiyetçi tavrı ziyadesiyle
çirkin buluyoruzdur! Pembelerle, kırmızılarla biz kadınlara mı bir şeyler anlatılıyor, yoksa eril tavra karşı
bir direniş mi sergileniyor bir düşünmek gerek!
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GİZLİ
BİR İLİŞKİ1
Aksu Bora
“Tarihsel romanslar, şaşırtıcı biçimde
‘90’ların ortalarından itibaren başlayan
‘chick-lit’ içinde kendine geniş bir
yer açabildi. Fakat Allah aşkınıza,
Dük Bridgerton’un modaya uygun
bağlanmış boyunbağıyla kim ilgilenir
şu zamanda? Yani bütün o ‘Sex and the
City’ falan zamanında? İlgileniliyor.
Bildiğiniz gibi değil hem de!”

Tarihsel aşk romanı deyince, Barbara Cartland. Tabii ki. Hatta Aspirin gibi bir şeydir Cartland: Bütün
ağrı kesicileri onun adıyla biliriz: Cartland romanları! Pembeler, sarılar, uçuşan ipekler içindeki masum kızların yetişkin kadınlara dönüşümünü izleriz bu romanlarda. “Doğal olarak”, aşk yoluyla. Bu
kızlar genellikle İngiliz aristokrasisinin çeşitli tabakalarından birine mensupturlar, neredeyse hep sarışın, bazen kumral, istisnai olarak da esmerdirler
(yanlış anlaşılmasın: Saçları siyahtır demek istiyorum, teni koyu renk olan herhangi bir Cartland kızı
hatırlamıyorum). Erkekler istisnasız biçimde soyludurlar- bazen bir istisnayla karşılaştığınızı sanırsınız
ama sonradan anlaşılır ki değilmiş, bilinmeyen bir
aile bağı çıkar bir yerlerden. Tam olarak ne düşündüğünü bilemediğimiz, dudak kıvrımlarından, asabi
tepkilerinden, kaş hareketlerinden anlam çıkarmaya çalıştığımız adamlardır bunlar (ama psikopat demeye diliniz varmaz, öyle yakışıklı, öyle çekici, öyle
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zengin…). Bazen “doğu”nun gizemlerini taşırlar, esmer ve vahşidirler (ama en fazla yarım kan -muhakkak bir İngiliz aristokrasi bağı vardır). Garip biçimde, hiç İskoç hikâyesi yoktur Cartland’da, oysa İskoç
klanlarını konu edinen romanlar, tarihsel romanslar
içinde pek sevilen ve hâlâ yenileri yazılan bir alt tür
oluştururlar.2 Aşk yoluyla yetişkin birer kadına dönüşecek tırtıllar, ikiye ayrılır: Uyuzlar ve uyuz değilmiş gibi yapan uyuzlar. Cartland’ın masumiyetle ilgili fikirleri elli yıl önce de, yetmiş yıl önce de bayattı nitekim.
Cartland’ın bayat pembesini, yazdığı döneme bağlayıp kurtulmak da var ama onunla neredeyse aynı dönemde yazan (tabii ki onun kadar uzun yaşamayan!)
Georgette Heyer’i düşününce, işlerin pek o kadar basit olmadığını fark ederiz. Barbara Cartland’da esamisi okunmayan mizah duygusu, onda bol bol vardır. Esas oğlanları gülünç durumlara düşürmekten
korkmaz, aslında kızları da (Ah, The Grand Sophy!).
Aşksa aşk, çatışmaysa çatışma, mutlu sonsa mutlu
son. Onunkiler de tarihsel romanslardır; soylular,
birazcık soylular, avam tüccarlar… Ama Heyer’in tarih bilgisi az buz değildir, nitekim ilk yazdıklarının
romans değil de tarihsel roman raflarında satılması gerekir (sadece tarih bilgisi değil, entrika ve aksiyon merakıyla da Cartland’dan ayrılır, aynı dönemde yazan bir başka kadına, Dorothy Sayers’a yaklaşır). Georgette Heyer, Jane Austen hayranıdır ve yazarken ondan etkilendiğini söyler. Cartland’dan ise
hiç hoşlanmaz, zaten onu kendi kitaplarındaki karakterleri, sahneleri ve isimleri çalmakla suçlar (galiba da haklıdır!). Altın Kitaplar, Türkçe çevirilerde Heyer’i mezarında döndürecek bir iş yapmış ve
Cartland romanlarının arkasına koyduğu uyduruk
metinler arasına onun romanlarını da (feci şekilde
kısaltarak) katmıştı 1970’lerde. Sonradan birkaç bağımsız çevirisi yapıldı ama öyle tatsız tuzsuz, öyle
renksiz çevirilerdi ki, okuyamadım.
Uzun ve acıklı bir Beyaz Dizi-Harlequin döneminin ardından3, son beş yıldır yeniden bir tarihsel romanslar dönemi açılmış görünüyor. Acaba Türkçe
çevirilere has bir eğilim mi diye düşünerek araştırdım; değilmiş. Türkiye’den biraz daha erken başlamış “Regency Romans” furyası; 2000’lerin başında.
Bu kez İngiltere’de değil, ABD’de. Biraz tuhaf tabii,
Colarado’da bir çiftlikte yaşarken Bond Sokağı’nın
terzileri hakkında döktürmek. Hele de onca bağımsızlık mücadelesi, bildirgeler, şunlar bunlardan

sonra, sen tut hayran hayran İngiliz aristokrasisi
hikâyeleri anlat. Bu Amerikalılar bir acayip.
Tamamen Kostüm Meselesi!
Tarihsel romansları Jane Austen’dan başlayan uzun
bir gelenek olarak ele almak adettendir; böylece olay
örgüsündeki, çatışma noktalarındaki ve karakterlerdeki sürekliliği görebiliriz. Fena fikir değildir tabii
bu. Ama bana çok daha ilginç gelen, bu alt-türün
1990’ların ortalarından itibaren (ve galiba Bridget Jones’la) başlayan ‘chick-lit’4 içinde kendine nasıl bu kadar geniş yer açabildiği sorusu. Allah aşkınıza, Dük Bridgerton’un modaya uygun bağlanmış
boyunbağıyla kim ilgilenir şu zamanda? Yani bütün o “Sex and the City” falan zamanında? İlgileniliyor. Bildiğiniz gibi değil hem de! Çünkü tarihsel romanslar artık ‘Barbara Cartland’ değil.
Georg Lukacs’ın tarihi romanlar için söylediği “tamamen bir kostüm meselesi” sözünü tam da burada
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“Cinselliğin sadece kadınlarla
erkekler arasında yaşandığı
ısrarı, hiçbir alt türde tarihsel
romanslardaki kadar belirgin değil.
O kadar ki, lezbiyen romans diye bir
alt tür bile yayımlanmaya başlandı.
Gönül isterdi ki Lady Daphne
Bridgerton da onca yıl erkeklerden
uzak durmasının sebebinin başka
olduğunu keşfetsin bir noktada.”

hatırlamak lazım: Georgette Heyer için Tudor döneminde geçen bir romanı iç savaş bilgisi olmaksızın yazmak mümkün değildi ve bu nedenle İngiltere
tarihini sular seller gibi çalışmıştı. Ama Julia Quinn
için öyle bir mecburiyet yok (laf aramızda, kendisi
sanat tarihi eğitimi almıştır, hem de öyle böyle değil!). Çünkü artık üretmesi beklenen metinler, kendisinden öncekilerin taklitleri; “sanat yapıtının yeniden üretilebildiği çağda”yız ne de olsa. Yani tarihi
değil ama tarihsel romansları bilmesinde fayda var.
Bu durumda, tarihsellik iddiası sahiden de bir kostüm meselesinden ibaret midir? Julia Quinn’in kadınları ile Bridget Jones arasındaki fark, kostüm farkı mıdır?
Öyle olsaydı, “Ye, Sev, Dua Et” o kadar sıkıcıyken
Francesca Houghstone’un bir sonraki macerasını
merakla bekler miydik? New York’un seyrettiğimiz
binlerce film ve okuduğumuz polisiyeler sayesinde
gözü kapalı gezecek kadar tanıdığımız sokakları ye-

rine, okuduğumuz binlerce romans sayesinde gözü
kapalı gezecek kadar tanıdığımız Londra sokakları
ve biraz da “İngiltere kırsalı”nı tercih eder miydik?
Bu saçma soru, dikkatimizi metinden kendimize çevirmemize neden olmalı: Ne buluyoruz bu romanlarda? (Kadınlar ne ister?!)
Bana sorarsanız, tekrarın zevki ve konforu derim her
şeyden önce. Gün boyu takriben yüz elli bin karar
vermiş, otuz bin problemi çözmüş, elli binini ertesi güne havale etmişken, “genç adamın gözlerinde
anlam veremediği bir ifade vardı…” diye konuşulan
bir dünyaya düşmenin zevki. Öyle uzak, öyle saçma
bir dünya ki, “yok artık” demek bile mümkün değil. Okumaya bunu bilerek, beklenmedik bir şeyle
karşılaşma ihtimali olmaksızın başlanıyor5. Her şeyden önce bu var. Sex and the City bir tür gerçeklik
kuruyor ve bu gerçekliğin bizimkiyle bir ilişkisi var.
Candace Camp da bir gerçeklik kuruyor ama sanırım onunkinin bizimkiyle pek ilişkisi yok -hiç değil
tabii ama…
Hiç ilişkisi yok diyemiyoruz tabii, sonuçta aşktan
söz ediyor, kadınlardan, erkeklerden, aileden, evlilikten… Tabii ki pek sevilen bir tabirle, bu romanlar
da “cinsiyet rollerini yeniden üretir”! Ama bu cinsiyet rolleri denen naneler, her yeniden üretiminde
yeni biçimler alabilen, epeyce değişken şeylerdir de.
Örneğin, Amerika’da son on yılda yazılan tarihsel
romanslarla ilgili alımlama çalışması yapıp Latino
kadınların bu romanlarla ilişkilerinin Çin kökenli
olanlardan epeyce farklı olduğunu, onların yetişkinliğe geçişleri ve kadınlık algılarıyla farklı bir etkileşime girdiğini söyleyenler var6 (bu durumda, romansı da bir tür Bildungsroman gibi düşünmek mümkün müdür?).
Ürün Çeşitlendirmesi
Aslına bakarsanız, aşktan söz ediyor, kadınlardan,
erkeklerden, aileden, evlilikten dedikten sonra, asıl
konuya girmek gerekir: 1990 sonrası romans, hepsinden çok daha fazla, cinsellikten söz ediyor. Grand
Sophy’yi dehşete düşürebilecek bir ayrıntı zenginliğiyle ve uzun uzun. Bu dönemin metinlerinin en
önemli özelliği Amerikalı yazarlarca yazılmış taklit
metinler olmasıysa, bir o kadar önemlisi de cinselliğe ayırdığı geniş yer. Bana ilginç gelen, Cosmopolitan ve Marie Claire gibi dergilerde 1980’lerde tepe
noktasına ulaşıp 1990’larda pek geriye düşen cinsellik meselesinin7 o mecrada tükenmişken bu taraf-
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ta böyle önem kazanması. Çağdaş romansın genel
eğilimi bu, tarihsel romans da üstüne düşeni hakkıyla yerine getiriyor. Bir farkla: Cinselliğin sadece
kadınlarla erkekler arasında yaşandığı ısrarı, hiçbir
alt türde tarihsel romanslardaki kadar belirgin değil. O kadar ki, lezbiyen romans diye bir alt tür bile
yayımlanmaya başlandı son iki- üç yıl içinde. Ama
gönül isterdi ki Lady Daphne Bridgerton da onca yıl
erkeklerden uzak durmasının sebebinin başka olduğunu keşfetsin bir noktada. Belki o da olur, romans
endüstrisi öyle bir inceldi, öyle bir karmaşıklaştı ki,
müşterisi olduğunu akılları keserse, düşesle kontesi
al takke ver külah izleyeceğimiz günler de gelebilir.
Türkçe çevirilerinde pek fark edilmese de, alt türler ve alt türlerin alt türleri, yayınevlerince işaretlenmiş durumda: Erotik tarihsel romans alabilirsiniz,
çöpçatan dizisinin erotik olanlarından yahut çocukluk aşkı hikâyelerini seviyorsanız… Deterjanlardaki ürün çeşitlendirmesi burada da uygulanıyor, temel romans kalıplarından sevdiklerinizi raftan seçip
alabiliyorsunuz. Halının püskülü için ayrı, mutfağın
tezgahına ayrı.
O Esnada Türkiye’de
Türkiye’ye, Türkçe yayımlanmış romanslara geldiğimizde, işin rengi epeyce değişiyor. Her şeyden
önce, tarihsel romansın bir geçmişi yok, dolayısıyla
1990’ların sonundan itibaren yayımlanmaya başlanan kitapların taklit edebilecekleri metinler olsa olsa
oryantalist harem romanları olabiliyor8.
Türkçe yazılmış romansın altın çağında, yani Muazzez Tahsin Berkant ve Kerime Nadir romanları zamanında (kabaca, 1950–‘60’lar diyelim), tarih tamamen konu dışıydı. O romanlar hep yayımlandığı
günü, o günün kadınlarını ve erkeklerini konu ediyordu9. Tarihsel romans diyebileceğimiz alt tür, bütün dünyadaki yükselişle aynı zamanda, 1990’ların sonunda ortaya çıktı. Nermin Bezmen’in Kurt
Seyt ve Shura’sı, bu türün ilk ve en parlak örneklerinden biri. Erkekler tarafından yüzyıl başında yazılmış modern aşk romanlarının kurduğu aile, aşk, evlilik ve tabii ki milli kimlik ile bu anlatıyı karşılaştırmak çok ilginç olurdu. Hem “kültür” ile kurulan
ilişkinin farklılığı hem de farkın kendisine verilen
anlam bakımından.
“Barbara Cartland romanları”, bir çoksatan/gerçek
edebiyat tartışmasında tüketilemeyecek kadar zen-

gin bir malzeme sunuyor. Yalnızca “kadınlar bunları okuyor da bakalım nasıl okuyor” sorusu çerçevesinde değil, türün ve alt türlerinin gelişimi, saçaklanması, ne yönlere doğru dal budak uzattığı, nerelerde pek o kadar ilerlemediği sorularıyla birlikte de
düşünmek verimli olur. Ve elbette mecraların bunca
iç içe geçtiği bir zamanda, romans okurlarının bloglarından, sadece Heyer üzerine açılmış sitelerden ve
buralara yazılan yorumlardan bahsetmiyorum bile!
Notlar
1. A Clandestine Affair- Heyer’in en iyi kitaplarından biridir.
2. Cartland tahammül ötesi bir milliyetçidir, üstüne
de ırkçıdır. ‘Soylu vahşi’ fantezisine bir noktaya kadar yol verir ama yeterince uzak olmayan İskoçlar ya
da İrlandalılar, onun romanlarında ancak komik karakterler olabilir. En iyi durumda, ikincil kızın ikincil ve hafif şapşal sevgilisi olarak -ki o da âşık olup
doğru yolu bulduğunda politik iddiasını bir yana bırakır. Hintliler ya da Çinlilerle ilgili ayrımcılığı ise
dillere destandır: Romanda herhangi bir ‘Uzakdoğulu’ varsa, kesinlikle cinayet işleyecek ya da buna
yeltenecektir!
3. Tabii aynı zamanda Danielle Steel ve V.C. Andrews dönemidir bu; ama bu iki yazar için iki ayrı
yazı gerekir- özellikle ikincisi, herhangi bir “ergen
kızları oedipal arzuları” çalışmasına müthiş malzeme sağlar!
4. Piliç literatürü: Kentli, orta sınıftan ve meslek sahibi genç kadınları konu alan romanlar.
5. Ki bilim kurgunun “uzaklığı” ile tarihsel romansın “uzaklığı” arasındaki farklardan biri budur: Birinde iki bin ışık yılı ötede ama pek uzakta değilsindir, ötekinde altı üstü iki yüzyıl vardır arada ama ne
mesafe!
6. Pamela Butler ve Jigna Desai, “Manolos, Marriage and Mantras/Chick-Lit Criticism and Transnational Feminism.” Meridians. C8 No2 Feminism,
Race, Transnationalism sayısı içinde. 2008
7. Türkiye versiyonlarında tamamen görünmez
oldu. Bugünün bir kadın dergisi okuru için Duygu Asena’nın Elele’si mesela, çok şaşırtıcı olurdu! En
son ne zaman orgazmdan söz eden bir yazı okuduğumu hatırlamıyorum.
8. Birkaç örneği yayımlandı, insan daha iyi bildiği bir tarih söz konusu olduğunda kendini saçmanın konforuna o kadar rahat bırakamıyor korkarım!
9. Sadece romans bağlamında değil, Türk edebiyatının geçmişle ilişkisi zaten ayrı bir tartışma konusu.
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Seksenli yıllar...
Alışılageldiği üzere darbeyi yemiş bir toplum ama bu
sefer darbenin gelişinden sonra bir başka dünya...
Fakir ama onurlu, yoksun ve yoksul ama çok umurumda değil düsturuyla yaşayan Türkiye insanının
Özal ile imtihanı: Biz, Sümerbank’tan alınan spor
ayakkabılarımızla öleceğimizi sanarak yaşarken, vitrinleri süslemeye başlayan Adidaslar, Nikeler... Giyeni gördüğümüz zaman uzaylı görmüş gibi baktığımız Levi’s jeanler bir iki adım ötede; dünya değişiyor, Türkiye değişmeye çalışıyor.
Kolay değil; tüketime dayalı her türlü obje burnumuzun dibinde, paran varsa senin. Mesele para kazanmakta...

EN POPÜLER
BERGEN
Ayşe Başak Kaban
“Öldürüleceği de herkes
tarafından biliniyordu; bangır
bangır gelen bir cinayetin tanığıydı
tüm ülke, üstelik bunun için
kimsenin kılı kıpırdamamıştı. Ta o
zamanlardan bugüne ne değişti?”

Köylerden, kasabalardan o umutlarla kalkıp geliniyor büyük şehirlere; heybelerin içinde hayallerden
başka bir şey yok. Bir şekilde o şehirler yerle bir edilecek, savaşın galibi olunacak da... Öyle olmuyor
işte şehirlerin çarkları döndükçe insanlar öğütülüyor, kimse farkına varmıyor, varanlar için ise vakit
çok geç...
İşte arabesk müzik o zaman devreye giriyor. Birbiri ardına kasetler yapılıyor; kahvelerde, arabalarda,
servis otobüslerinde, pazar yerlerinde, kuaförlerde...
Birçok kadın, erkek ve çocuk sözün ağırlıkta olduğu şarkıları en acıklı sesleri ile söylüyor. Dinleyenler;
gözleri buğulu, uzaklara bakarak efkârlanıyor. Dertlerine derman değil, ortak arayanlar bu çatı altında
toplanıyor. Ve elbette pek çok bilen, bu durumu küçümsüyor, burun kıvırıyor; zaten onlar popüler olan
her şeye karşı bu tavrı geliştiriyor. Oysa o zamanlarda bilemedikleri bir şey var; popüler kültürün parçası olan bir öğe, belli bir zaman içinde kültürün bir
parçası haline gelebiliyor.
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Bergen ise çok gençken keşfediliyor, ’82 yılında,
yirmi üç yaşındayken, sonrasında hep dehşet içinde anlatılacak bilindik kezzap öyküsü, acıların kadını olmasında mühim bir rol üstleniyor, birbiri ardına albümleri çıkıyor, o yılların müzik konusunda
en popüler isimlerinden biri haline geliyor. Ne yazık
ki o olaydan yedi yıl sonra sokak ortasında kurşunlanarak öldürülüyor, otuz yaşında, sene ‘89.
Tuhaf olan şu: Bergen, öldürülüşünden yirmi dört
yıl sonra dahi bu ülkenin en popüler isimlerinden
birisi, popüler kültürün mihenk taşı ve kabul etmemiz gerekir ki, artık Türkiye kültürünün de en
önemli parçalarından birisi. Üstelik bu durum sadece ortaya koyduklarıyla sınırlı değil, kendisine yapılanlarla da ilgili.
Yirmi dört yıl önce öldürüldüğünde, o günlerde henüz emekleyen, ilk kelimelerini söyleyen ve hatta
henüz doğmamış olanların aralarında (sayıları binleri buluyor) bulunduğu hayranları azımsanacak
gibi değil. Günümüz popülerlerinin birçoğunun o
kadar hayranı yok. Sosyal paylaşım sitelerinde Bergen adına sayfalar açılıyor, internet siteleri kuruluyor, genç, orta yaşlı binlerce insan hâlâ Bergen’in
şarkılarını dinleyerek efkâr falları tutuyor.
Kendisi ile beraber arabesk müziğin içine giren onlarca rakibini ölü haliyle ezip geçiyor Bergen, onun
karşısında bir başka hemcinsinin tutunması neredeyse mümkün görünmüyor. Bergen, şarkıları ve
hayranları açısından baktığımda bunun daha uzun
yıllar devam edeceğini söyleyebilirim; o hâlâ seviliyor, insanlar acıyı en çok onun sesinden dinlemeyi seviyor. İtilmişlerin, kakılmışların, umutlarını tüketmişlerin ve artık hayallerini sadece şans oyunlarına bağlamış olanların, tüm dünyaya isyan bayrağını çekmek isteyip de cesareti unutanların sığınağı...
İşin bir başka boyutu ise Türkiye’de kadına şiddettin bir simgesi Bergen... Kezzabın insan yakmakta kullanılabileceğini Türkiye onunla öğrendi. Öldürüleceği de herkes tarafından biliniyordu; bangır
bangır gelen bir cinayetin tanığıydı tüm ülke, üstelik bunun için kimsenin kılı kıpırdamamıştı. Ta o
zamanlardan bugüne ne değişti?
Bergen vahşi cinayete kurban gitmeseydi, yaşasaydı
durum farklı mı olurdu; unutulup gider miydi, bir
köşeden tüm olup bitenleri izler miydi?

Sanmıyorum...
Otuz üç yıldır bu ülkede ve dünyada tuhaf bir değişimin içerisinde rol alıyoruz. Tüketerek yok ederken
kendi yok edilişimizi izliyoruz... Masum değiliz biliyoruz ama bu kadar mazlum olmak zorunda mıydık? Burnumuza dayatılan ve asla görmezden gelemediğimiz popüler kelimesinin altında neler oldu,
neler bitti; popüler olduğu için neler yaptık, neler
giydik, neleri takip ettik... Ardımızda tükettiğimiz
yığınlarla yaşıyoruz, yaşayacağız...
Ama Bergen, bu ülkenin kültürünün bir parçası olarak kalacak; kimileri için gümbür gümbür sesi ile karanlık gecelerin, en zor zamanların kader arkadaşı
olarak ama herkes için kadına yönelik korkunç şiddetin kurbanı olarak popülerliğini her daim devam
ettirecek.
Bergen bugün yanı başımda oturuyor olsaydı şu yazdıklarımdan zerre kadar haz etmezdi, sevmez o bu
tür yazıları; “Aman içimi kararttın!”
“Ben, Kendim ve Bergen”i yazarken uzun yürüyüşler yapmıştık onunla. Bir keresinde günün ilk ışıkları henüz şehrin üzerinde süzüldüğü vakitlerde banka oturmuş, denizi seyrediyorduk. Uzun kürk yakalı
paltosunun içine gömülmüş, “Her gönlün bir köşesinde yaralanmış bir yer vardır... Dıdnınımım... Benim gibi bir çilekeşin yaşaması ızdıraptır...”
“Ay,” diyorum, “Ay bir sus, içim kıyılıyor senin şarkılarını dinlerken...”
“Ah haspam,” diyor tek gözüyle gülümseyerek, “Dinlediğin o yabancı müziklerin yarısından fazlası acıklı, melankolik... Ben söyleyince mi kıyılıyor için?”
“Arabesk işte... Sevemedim bir türlü...”
“Sen sevsen ne olur, sevmesen ne olur be? Bak hâlâ
beni dinliyorlar, beni seviyorlar...”
“Neden hâlâ dillerdesin?”
“Di mi, di mi? Hâlâ seviyorlar değil mi? Neredeyse
çeyrek asır oldu hâlâ bana kraliçe diyorlar!”
“Neden?”
Bir pelikan yanaşıyor, sohbete dâhil olmak ister gibi
bir hali var, iki martı kocaman kanatlarını açarak geçiyor önümüzden.
“Bu ülkenin kafası hâlâ dumanlı be güzelim... Hâlâ
şaşkın... O kara duman dağılmadıkça ben hep var
olacağım.”
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BULUTLARIN
SAKLADIĞI
YILDIZ’IM…
Serap Kurt
“O kadar başkaydı ki onu
sevmek, başka derdim
yokmuşçasına onu dinlemek,
aynı zamanda da dertlenmek!”

Aslında Yıldız Tilbe aşkı, hayranlığı diğer Yıldızseverler gibi “Delikanlım”la başladı bende de. Sonra
diğer şarkılarını, türkülerini keşfetmeye başladıkça
daha çok çekti beni içine Yıldız’ın o sıra dışılığı…
Farklı, deli dolu, canlı capcanlı oluşu onu izlediğimde yüreğimin ağzımdan fırlayacakmış gibi olmasına
yeterli sebeplerdi sanki. Küçükken hep onun gibi…
Sanki dünyada hiç kötülük yokmuş gibi… Umursamadan, rezil olma kaygısı yaşamadan dans edip
gözlerimin sevinç dolu bakmasını istemişimdir. O
kadar heyecanlanırdım ki o televizyona çıktığında,
o kadar kaybederdim ki kendimi onu gördüğümde,
kapının zili çalsa açmaz, telefon çalsa bakmazdım!
Ailem, akrabalarım bilirdi Yıldız hayranlığımı ve
hep beni kızdırırlardı. Çok kişiyle tartıştığım bile
olmuştur. “Çıktı senin deli!”, “Sen de onun gibi delisin!” derlerdi. Öyle düşündüklerinden değildi belki de… Beni kızdırmak, savunmaya geçmem hoşlarına gidiyordu sanki. Tabii ki çok sonraları anlaya-
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bildim bu durumu ve susmayı tercih ettim. Ama ne
kadar kızdırsalar da beni, Yıldız televizyona çıktığında haber vermek için her zaman ararlardı.
O kadar başkaydı ki onu sevmek, başka derdim
yokmuşçasına onu dinlemek, aynı zamanda da dertlenmek! Sözlerinde kendimi bulduğum, bulduğum
yerde de aslında hiç olmadığım çok zamanlar olmuştu hayatımda… Beni anlatıyor dediğim her şarkının aslında sadece beni anlatmadığını fark ettim
çok sonra. O sözler o kadar hayatın içindendir ki;
sana yazılmış sanırsın, ama aslında hayatı ve herkesi anlatır. Yazılan sözler, söylenen şarkılar, türküler herkesin yüreğine dokunabiliyorsa, herkesi duygulandırabiliyorsa bir parça, anlatılmak istenen anlatılmıştır çoktan. Yıldız’ın bu kadar geniş bir hayran kitlesine seslenmesinin sebebi de bu olsa gerek:
Hayata dokunabilmesiyle, bu kadar içten ve samimi
olmasıyla, insanlar arasında ayrım yapmamasıyla,
kimseye tepeden bakmamasıyla sevdirmiştir kendisini bize Yıldız ablamız.
Gazetelerden, dergilerden onunla ilgili ne varsa keser biriktirirdim. ‘Yıldız köşem’e kimsenin dokunmasına izin vermezdim. Bütün ailesinin fotoğraflarının ve Yıldız’ın hayat hikâyesinin bulunduğu bir gazeteye rast gelmiştim bir keresinde. Sanki
onunla ilgili bilgileri bir tek ben biliyormuşum gibi
hava atardım arkadaşlarıma. Okulda veya mahallede benden başka Yıldız hayranı varsa ona düşman
gibi tavır alır, kavga etmek için yer arardım. Sanki onu benden başka kimse sevemezmiş gibi! Paylaşılması zor insanlardan birisiydi benim için. Ey gidi
Yıldız hayranlığı… Neler yaptırıyor insana! Acaba
gerçekten onu sevenler de deli miydi; onun gibi (!)
Yıldız’ın televizyonda tartıştığı ya da onun moralini bozacak herhangi bir şey yapan başka bir şarkıcı olursa, nefret edecek derecede kin duyardım ona;
o kişinin evde ya da başka yerde adının anılmasına ve hatta televizyona çıktığında izlenmesine dahi
izin vermezdim. Şimdi bakıyorum da… Ne kadar
da geçmişim kendimden onu severken ben! Kanıma
girmiş ve bütün ruhumu, beynimi uyuşturmuş bir
şey gibiydi onun sevgisi. Kendisinin uyuşturucu etkisi vardır; dikkatli kullanılmasını tavsiye ederim!
Hayatımın tam ortasında yer alırdı. Sevgiliye duyulan platonik aşk gibiydi onu sevişim... Kıskanırdım onu başka hayranına sarılırken gördüğümde;
ona ulaşamadığım için hep isyan ederdim hayata,

ben niye ulaşamıyorum diye… O zamanki isyanımı şimdi daha iyi anlıyorum! Meğer eşit değilmiş
hiç kimse, eşit değilmiş hiçbir yaşanılan ve sanıldığı kadar da kolay değilmiş sessizlikle örtülü bu sinsi
hayat… Şarkı sözleri yazmaya çalışırdım! Sesim güzel olmadığından belki… “Şarkı sözlerimle ulaşırım
ona” diye hayal ederdim. Ona olan sevgimi yıllar
sonra anlattığım bu yazıyı okusa keşke… Keşke…
Küçükken para biriktirirdim albümlerini almak
için; bizimkiler para vermezdi çünkü. “Televizyonda dinliyorsun, yetmez mi?” derlerdi; yetmediğini
hiçbir zaman anlayamadılar! Ben de harçlığımı biriktirip CD’sini alırdım. Kaset almazdım hiç; Yıldız o kadar emek vermiş, daha fazla kazansın diye.
Çocuk aklımla bunları düşünürdüm. Yıldız’ın “Yolumun İçinde” şarkısı, kendi şarkılarının arasında
en sevdiği şarkı. Benim en sevdiğim de, onun sesini işittiğim bütün şarkılardı. Sesinde, şarkılarında
hem gün ışığı gibi kendini belli eden mana; hem de
nihanında umutlar saklı…
Onu bir kez olsun uzaktan görmek için bile deli
olan ben, Yıldız’a sarılıp kolyesini alma şansına sahip oldum. Tarif edilemez bir duyguydu! Bir programa gelmişti ve ben de oradaydım. Ama konuğun
o olduğunu bildiğim halde -o kadar inanamıyordum ki!– sanki adı anons edildiğinde “Şaka yaptık!” falan diyecekler sanıyordum. Aklımdan saçma
sapan bir sürü şey geçerken sahneye geldi ve onu
görmemle gözyaşlarımın yanaklarımdan süzülmesi
bir oldu. Dediğim gibi… O duyguyu anlatmam çok
zor! Kelimelere dökülemeyecek kadar başka “Yıldız
Tilbe’yi sevmek”! Reklam arasında o koca korumaların arasından koşup sarıldım ona ve söylediğim,
söyleyebildiğim tek şey “Seni seviyorum!” oldu.
Programın bitişinde de kolyesini istemiştim; o da
kırmayıp vermişti. Çok tatlıydı… O günden geriye
kalan tek şey kolyesi ve eve dönünceye kadar kokladığım kolyesindeki parfümü…
Her şeyin karşılıklı olduğuna inanıyoruz ya… Yıldız Tilbe sevmek de emek ister, yürek ister! Herkesin harcı değildir onu sevmek, sevebilmek… Annem çok kıskanırdı Yıldız Tilbe’ye olan sevgimi!
Üzülürdü! Onu, Yıldız kadar sevmediğimi düşünürdü: “Keşke o olsaymış senin annen!” der, içerlenirdi
hep. Onun yerinin her zaman başka olduğunu anlatamamıştım ona. Hayatımda iki kadın varsa biri
annem, biri Yıldız Tilbe’dir…
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“ONUN
BEDENİ BİR
TIMARHANE…”1
Meral Akbaş

Ayna, çok yüzü aslında Yıldız
Tilbe’nin… gördüğümüz, görebildiğimiz
ya da gördüğümüzü düşündüğümüz
halleri… “Okan Bayülgen: Yani sahte
bir şey yok! / Yıldız Tilbe: Varsa da sizi
ilgilendirmiyor; sizinle alâkalı değil!”

Yıldız Tilbe bu başlığı görür görmez kızacak bana!
Eminim!2 Sonra da kendisine dair söylenen çoğu
sözü savuşturan o tanıdık haliyle, “Ne yapayım yani,
bana deli diyorlar diye deli mi olayım? Ben normalim!”3 deyiverecek. Belki de gülerek için için, tüm
sakinliğini koruyacak: “Ben deli değilim… çünkü
bana, deli olan birisi “deli” dedi; bütün akıllılar da
buna inandı. Üzülüyorum ben!”4 Ardından olur da
“Hayır ben deliyim çünkü…” cümlesini tamamlaması istenirse hiç mi hiç duraksamayacak ama: “…
çünkü mutluyum! Mutluluk, deli işi!”5 Bir zaman
sonra, kendi dediğine yine kendisi sataşacak: “…
yoo mutsuz değilim ..mutluluktanda ölmüyom..
iyiyim şükür…”6 Yıldız, iyisin; şükür! Hem de şu
gazete manşetlerine inat: “Yıldızlar da kayar!”; “Bir
Yıldız sönüyor!”; “Yıldız’ın yıldızı nasıl söndü?”…7
Kaymayınca yıldız, sönmeyince ışığı nedenler bulmalıydılar bir türlü gerçekleşmeyen arzularına; buldular da: “Yine Çılgın Yine Rüküş!”; “Kaş yapayım
derken göz çıkardı!”; “Bir elinde şişe, bir elinde mikrofon!”…8 Yıldız Tilbe, deliydi ve rüküş; sözünü bilmez ve sarhoş! Ve hatta “İçmeden Sarhoş!”9

88 dosya: Hayatın Dönüşümü (2): Popüler Kültür

Okan Bayülgen, Yıldız Tilbe’ye sesleniyor: “Siz bizimsiniz; bize aitsiniz!”; “Kesinlikle siz de benimsiniz!” diye cevap veriyor Yıldız; “… benimsiniz!”.
Görünen o; Bayülgen, tüm o manşetlerin ardındaki
arzuyu açığa vuruyor; sahip olma, kapatma, çevreleme, tanımlama, sınırlama arzusunu… Çünkü Yıldız “fazla” ve “tehlikeli”; “yerini bulamamış bir şey”
Yıldız’ın bedeni: ne de olsa, “… bir kategoriye oturtamadığımız, var olan kategorilerimizi zorlayan her
şey “pislik”, “fazlalık”, “tehlikeli” olabiliyor”.12 Üstelik “teslim” olmuş göründüğü, “… sevmeyi bilmiyor insanlar ya da yanlış seviyorlar. Sinirimi bozuyorlar. O yüzden bundan sonra sevmem. Hiç halim yok valla... Kırkıma yaklaştım artık. Kimseyle uğraşamam” diyerek sanki aşktan el ayak çektiği, kimi hayranlarının yana yakıla eski şarkılarını
çağırdığı yeni zamanlarında bile Yıldız Tilbe, hep
oyun bozmakta: Polisin kolunda kendisine yöneltilen “manşet” sorulara verdiği cevap - ki bana kalırsa; bu cevapla, kendine nasıl kuvvetlice sahip çıktığını duyurmaktadır etrafındakilere, yüksek sesle! - hâlâ hatırdayken: “Kalbim duraksız haykırışlarda / Ne yapsam vazgeçemem senden asla!”…13 “Plan
yapmayın plan!!!”cı İsmail Türüt’ün kulağına/gözüne soka soka Kürtçe şarkı söyler Yıldız: “canê,
canê, canê were meydanê / Dilê min pir xweş e were
dîlanê…”14 Eski bakanlardan birine canlı yayında
verdiği cevap da unutulmaz tabii: “Ulaştırma Bakanı, “Neden Türk olduğunu söylemiyor?” diye sitem
etmiş. Anam Tuncelili, hem Zaza hem Kürt; ba-

Ben Senin Var Ya klibinden

Nilgün Marmara’nın “Onun bedeni bir tımarhane.”
cümlesiyle başlayan şiiri “İçinde çok işçi, deli ve çalışkan!” diye devam eder; içinde çok işçi: Delikanlı, aşkperest, el adamı, kış güneşi, buz kırağı, arsız
arzular, laftan anlamayan aşk… Bu tımarhanedeki
herkes, tüm bu işçiler deli mi?!!: “Dikkat!!!! Siz sanıyorsunuz ki bu tımarhanedeki herkes deli. Tımarhane, yani sizin dilinizde insanların tımar edildiği yer, mikroplar gibi... Sanıyorsunuz ki siz akıllısınız, buradakiler deli; değil mi? Yanlış efendim!!!
Tımarhane dediğiniz yer, dışarıdakiler kendilerini
akıllı sansın diye içeri tıkılmış insanlarla dolu olan
yerdir… Kafanız mı karıştı? Olur öyle!!!”10 Hiçbir
şey olmamış, yaşa(n)mamış gibi davranan, hep –mış
gibi yapan, acısını, aşkını, güçten düşmesini, gözyaşını saklayan “akıllı” medenilerin giremediği yerdir
tımarhane belki de; ve atlarını çöle, topuğunu dikene süren “deli” barbarlara kapısı açık olan…11 neden olmasın!?!

bam Ağrılı Kürt. Ben bu topraklarda doğdum, büyüdüm. Kürt neyse, benim için Türk de odur, Laz
da odur, Çerkez de odur. Hiçbir farkı yoktur… Ben
Kürt olduğum için utanmıyorum, övünmüyorum
da. Sadece güzel insan olmaya gayret ediyorum…
Aslını inkâr eden haramzadedir. Hepimiz kardeşiz.
Beni kardeş olarak kabul etmeyen alnımın ortasından vurabilir!” Arabasını inatla takip eden magazincilerin arabasına çarpan da yine Yıldız’dır; küfür de eder: “Ben güzel küfür ederim. Bazı arkadaşlarım “Ne olur bana bir kere küfür et” derler; biliyor musun? Küfür etmemi çok beğeniyorlar. Küfür
ediyorum; “oh!..” diyorlar. “Hayatımda senin kadar güzel küfür eden birini daha görmedim” diyenler var meselâ”; özrünü de diler: “Ben basının sokak
elemanlarını çok seviyorum. Yine bir restoran çıkışı
karşılaştık… Ağlamışım, gözlerim kıpkırmızı. Moralimiz bozulmuş, Azer Bülbül hayatını kaybetmiş.
Her an sahne ve ekran haliyle dolaşılmaz ki! Arkadaşlar, sizi seviyorum. Belki sizden kaçmamalıydım
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fakat dediğim gibi her zaman uygun olmayabilir.
Bazen konuşmak istemez insan kendiyle bile...”
Bu kadın gerçekten “siz”in mi sayın Bayülgen; “siz”e
mi ait? “Siz” kimsiniz sahi?!!! Belki şöyle bir “şey”:
“Evet, artık öyle şarkılar yapmıyorum. Zamanında yaptım da ne oldu? Belki de artık siz, Türk halkı
bunu istiyorsunuzdur benden! Hiç böyle düşündünüz mü? Ben artık benden isteneni veriyorum! Sizin
aynanız, ruhum! Belki de siz artık sadece bu kadarını hak ediyorsunuzdur?”15
Furuğ Ferruhzad: Korkuyor herkes
Korkuyor herkes, ancak sen ve ben
Işığa, suya ve aynaya kavuştuk
Ve korkmadık. [Bahçenin fethi’nden…]
İşte aynalar karşısında yapılan o dans, Yıldız’ın kendini çoğalttığı, ondan isteneni verdiği o dans… kıçını sallayarak aynalara ve üç beş altı aynadan sallayarak kıçını “siz”e/“biz”e… bir zaman önce söylediklerini hatırlatıyor sanki: “… beni yanıma koymadılar, karşıma koydular! Rakip olarak karşıma yine
beni çıkardılar. Ben yanımda değil, artık karşımdaydım!” Şimdi, uzun zaman sonra… şimdi, karşısına
aldığı başka Yıldız’larla yeniden bir arada, yanyana
ve daha güçlü sanki… Ruhu, mantığın - kendi deyimiyle “s”sinin benim deyimimle sesinin - sızmadığı ruhu aynalarda işte, sizin/bizim aynalarda! Yıldız
aynalara bakıyor; kendini görüyor… çok kere… ve
çoğalarak “siz”e/”biz”e bakıyor… yalnızca bakmıyor
tabii; bir de kıçını sallıyor, aynalarda çoklaşan kıçını!
Ve söylüyor: “Ne sanıyordun… dağılmamı ya da /
Ne düşünüyordun hakkımda günahın boynuna… /
Benim yolum belli amacım var umutlarım var / Sende senin taşıdığın art niyetlerin var / Ben senin var
ya lafınla şekil alamam… / Sen benim var ya tırnağıma makas bile…”
Ayna, çok yüzü aslında Yıldız Tilbe’nin… gördüğümüz, görebildiğimiz ya da gördüğümüzü düşündüğümüz halleri… “Okan Bayülgen: Yani sahte bir şey
yok! / Yıldız Tilbe: Varsa da sizi ilgilendirmiyor; sizinle alâkalı değil!” Konuşmaktan, sorulara cevap
vermekten, tanımlanmaktan, benzetilmekten sıkılan
ve bir an önce şarkılarına sığınan hali meselâ… şarkı
söylemekten alıkonulduğunda öfkelenen… İbrahim
Tatlıses’e karşı gelen… sarhoş… umursamaz… usul
usul şarkı söylerken birden “cinlenen”… Hepsi Yıldız! Aynadaki! Sürekli fotoğraflarını çekip yaygınlaş-

tırması var bir de! “Yeni Yıldızlar” ekleniyor aynadakilerin yanına… Sanki çoğalarak güçleniyor Yıldız;
bir dolu “yıldız”ı söndüren müzik/magazin dünyasının karşısına “kabul edilemeyecek” yüzleriyle çıkıyor sürekli… Makyajlı, makyajsız… yakın, uzak…
mutlu, mutsuz… mavi, mor, siyah, kırmızı… Parçalandıkça “daha çok” oluyor; çoğalıyor… Görünüyor! Ama bu görünme halleri belki de bir kadının
içindeki hüzünlü, başa çıkılamaz yaraların, yarıkların, yarılmaların izlerini taşıyor! Gördüğümüz dünyasının dışında da bir Yıldız olmalı! Mutlaka vardır
da; vardır!..: “Yani kendi içimde yaşıyorum; başkasının içinde nasıl yaşayayım?!!” Ve belki bu kadar gösterdikçe kendini… kendi kendine daha çok kalıyor
Yıldız… “başıboş gökte kayıtsızca uçan “kara” bir
elbise gibi…” kara bir elbise gibi… içini göstermeyen bir kara elbise… gibi…
Nilgün Marmara: “Ten rengi acıdan sıyrılmış
boşluktaki kara elbise,
Bebek renginden ayrılmış dans ediyor,
esintiye bırakmış, yüzüyor kendini,
şişerek inerek, başıboş
gök ve denizde.” [Giysi’den…]
Bazen mavi saçları var onun, kırmızı yıldızdan yapılma bir toka iliştirdiği… uzun siyah saçları… kırmızı kısa saçları… kimseye aldırmadan, gözlerini kapatarak söylediği sözleri var sonra… elleri iki yanda, öylece salınarak söylediği şarkıları… birden, hızla, herkesin gözü önünde, inadına oynamaları… bilerek isteyerek dur durak vermediği, hesap kitap etmeden söyleyişi: “kalbim duraksız haykırışlarda…”
kafa tutmaları… kahve falları… eğmediği başı…
“Bir Yıldız daha sönüyor!” nidalarına, hevesli ölü yiyicilere eğmediği başı… öncesi var Yıldız’ın, şimdisi… yarını… Bir sürü hikâyesi var: “… o şarkılar dışında söyleyecek bir şeyleri olan biriyim ben. Sadece
söylediğim kırk şarkıdan ibaret değilim yani...” Ama
en çok saçları var Yıldız’ın! Saçlarının hikâyesi: “Saçlarımın boynuna geçti ipek sicim / Gömleğinin bir
kolunu darağacı belledim / Bir ucu sen / Paslı makasın bir ucu / Bendim / Sığ yüzüne kapattığım saçlarımı / Kestim…”
O gün bugündür uzamıyor saçların Yıldız; kimse
görmüyor… Aşkın bir sana sır olmadığını düşünenler gelip gidip soruyorlar sana: “Aşk insanı değiştiriyor mu?”; “Aşık olduğunuz zaman her şey toz pembe olur mu?”; “Albümde “Seni Sevmek İstemiştim”
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demişsiniz. Kimi sevmek istemiştiniz?”… Fark etmiyorlar; demişsin işte: “… hayallerinde bakıma ihtiyacı var.. kesilen saçın küsmesi gibi küsüyolar kurmayınca.. hayal kurmakta unutulabiliyo…” Kısa
belki saçların… küsmüşler sana; olsun varsın! Ama
işte kırmızı onlar, çok kırmızı… Bir otel odasında
kırmızıya boyanan o saçlar boşuna şikayet edilmiyor
Yıldız; biliyorsun… böyle şeyler senin başına geliyor
ancak: “Bundan birkaç ay önce bir şehrimize konsere gittik. Uygun görülen otelde kaldık. Ben saçlarımı otel odasında kırmızı renge boyadım. Gece konserimiz şahane geçti. Uyuduk döndük. Arkamdan
beni odaya boya damlattığım ve havluları kırmızıya boyadığım için savcılığa vermişler. Birazdan karakola ifade vermeye gideceğim… Gideyim güzel güzel saçımı nasıl boyadığımı anlatayım savcıya!.. Böyle bir şey zaten sadece benim başıma gelir”.
Ah! O kırmızı saçlar… İnadına kırmızıya boyanan
o kısa saçlar…
Birhan Keskin: Burkuldum ve ağladım
Kırmızı bir danstı her şey, oynadım.
Tenim ve ellerim yoktu
Kimse görmedi.
Kimse görmedi, saçlarım uzamadı yıllardır. [Delilirikler II’den…]
Notlar
1. Nilgün Marmara’dandır.
2. Ama galiba emin olduğum ilk şey, Yıldız Tilbe’nin
bu yazıyı okuyacak olması! Belki… neden olmasın?!!!
3. Bu alıntı, http://cadde.milliyet.com.tr/2013/02/
13/HaberDetay/1173405 adlı internet adresinden,
Olcay Ünal Sert’in Yıldız Tilbe ile yaptığı röportajdan alıntılanmıştır (13 Şubat 2013).
4. Yıldız Tilbe, Televizyon Makinesi’nde Okan Bayülgen’in konuğu (Video Yüklenme Tarihi: 3 Aralık 2008):
http://www.youtube.com/watch?v=5mlxt6lUMfM.
5. Aynı programdan alıntılanmıştır.
6. Yıldız Tilbe’nin 29 Ocak 2013 tarihli “tweet”idir.
7. Yıldız Tilbe’nin gözaltına alınmasından sonra yapılan bazı haberlerin başlıkları… Gerçekten varlar yani! Dönemin gazeteleri, Yıldız’dan özür dilememişlerdir. Sanmam! Ama tabii vicdanı olan birileri hep var: “cem özer’in laf lafı açıyor’unda tanıdık onu, kenarda durur, şarkı söyler, mülayim bir
portre çizerdi, zülüf dökülmüş yüze’yi söylerdi en

iyi, kimse istemekten bıkmazdı, her hafta söyler
hale gelmişti, sonra albümü çıkacak dedilerdi, laf
lafı açıyor’da promosyonu yapıldı, çıkıyor, alın dendi, nitekim çıktı da, delikanlım’la haftalarca zirvede kaldı, sonra bahtsızlıklar peşini bırakmadı… sonra toparlanır gibi oldu, yeni bir imaj, yeni bir albümle tekrar sevdiklerinin karşısına çıktı, lakin tutmadı, gene söndü… sonra bir daha toparlanır gibi
oldu, bir albüm daha çıkardı (bkz: aşkperest)… sonra gene söndü, anladık ki artık yalama olmuştu, bir
daha asla o eski günler geri gelmeyecekti, yerinde
oynatmadılar yıldız’ı, kaynadı gitti.. 5 sene sonraki edit: nah kaynadı gitti. bu çirkin entri de bana
kapak olsun” [http://www.eksisozluk.com/show.
asp?t=y%C4%B1ld%C4%B1z+tilbe].
8. Yine… gazetelerden…
9. Bu haberden bahsetmemek olmaz: Yıldız Tilbe,
polisin yaptığı alkol muayenesini “sınıfta kalmadan” geçiyor; lâkin magazinciler için Yıldız Tilbe
hep sarhoş, içmeden sarhoş! Bu habere yapılan bir
yorum ise pek hoş: “bu kadının kafasıdoğuştan güzel, alkol almasına gerek yok ...” [dardiya tarafından,
31.03.2011].
10. Bir Samim Akça repliğidir. [bkz. Şubat dizisi!]
11. Birhan Keskin’in “Jospi”sine atıftır.
12. Mary Douglas’ın “Saflık ve Tehlike”sine atıfla
Özlem Köksal, ‘Makine ve Kirpi’, Bir Kapıdan Gireceksin: Türkiye Sineması Üzerine Denemeler’in içinde, İstanbul: Metis, 2012: 234.
13. Yıldız’ın bir hayranının dediğidir: “yıldız tilbe’yle
beni hep çok etkilemiş bir detay vardır, 98-99 civarında kokain yüzünden gözaltına alınırken kameralar, mikrofonlar uzatılıyor ona, var gücüyle bağırıyor,
“kalbim duuuraksız haykırııışlarda, ne yapsam ayrılamam senden aslaaaa.” yıllardır gitmemiştir gözümün önünden. dünyanın tüm amy winehouse’ları,
pete doherty’leri, bir de abi kabilinden dave gahan
ile richard ashcroft’ları bile bir araya gelse bu kadar
rock’n’roll bir gözaltı sahnesi yaratamazdı”
[http://elmosdiyorki.blogspot.com/2009/06/arzagonullerin-kralicesi-yldz-tilbe.html].
14. İsmail Türüt, Yıldız’ın “sürpriz”i karşısında ecel
terleri döküyor:
[www.youtube.com/watch?v=UtyUqmipaBM].
15. “eskiden çok güzel şarkılar yazdığını, delikanlım gibi, aşkperest gibi efsane albümler yaptığını söyleyen, artık neden o kadar derin ve etkileyici albümler yapamadığını soran hayranına verdiği cevap”tandır; [http://www.eksisozluk.com/show.
asp?t=y%C4%B1ld%C4%B1z+tilbe].

www.5harfliler.com
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5HARFLİLER:

KENDİ NEFESİMİZİ
AÇIYORUZ

Aksu Bora

“Bizim muhabbetlerimiz,
sancılı yaşayışlarımız
içersinde zuhur eden
gündelik işler, ilişkiler,
sıradan laflamalar, tepkiler,
topluluklar varoldukça
popüler feminist kültür
üretimi de vardır.”

Kimsiniz siz, üç harflilerle bir ilişkiniz var mı?
Hem var, hem yok! Sitenin adını kadın kelimesinin
neredeyse ayıp sayılması üzerine, cinlere “üçharfli”
diye hitap edilmesine istinaden koyduk. Bayan/kız/
kadın ayrımından yılanlar için... Sitenin ana kadrosunda sekiz kişi kadarız, dışarıdan katılımcılarla
beraber yirmiyi çoktan geçmişizdir. Çağla yazarlık,
editörlük yapıyor, bir de hala öğrenci. Duygu fotoğrafçı. Kiraz, tarih alanında doktora çalışmasını sürdürüyor. Zeynep makine mühendisinden bozma yazılımcı. Oşu yazıyor, çeviriyor, basıyor. Nigar haberci. Feride şimdilik öğrenci. Deniz bir kadın örgütünün yayınlarından sorumlu.
Siteniz müthiş. Çok geniş bir konu ve malzeme
yelpazesi!.. Kadın gündemini takip etmek derken, bununla ilgili bir şey miydi kast ettiğiniz?
Kadın gündemi derken bir kadının gündemine girebilecek her şeyi kastediyoruz, bu konuda da çok
inatçıyız. Konu kısıtlamamız asla yok, içeriğin tek
ortak noktası kadın düşmanı olmaması, nefret söylemi içermemesi. Zaten siteyi biraz da bunun için
açtık - Kadın sitesi dendiğinde kullanılan en yaygın kategoriler Evlilik / Güzellik / Sağlık / Magazin. Koskoca hayat bu dört kareye bölünebilir mi? O
yüzden biz kategorileri olabildiğince geniş tutmaya
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çalıştık: Görsel / Haber / Video / Yazı ve son olarak
çapkın gözlüler için Arzu Tramvayı var. Eski gazete
haberlerinden, seyahatnamelerden ve filmlerden sürekli alıntılar yapıyoruz ayrıca. Zamanında gözden
kaçmış ya da göze zaten hiç batmamış ayrıntıları toparlıyoruz bu kaynaklardan.
Yazıların yorumlarla zenginleşmesine, ana yazar kadrosu haricinde gelen yazılara da çok mutlu oluyoruz.

Kiraz: Yazarlar arasındaki sürekli iletişim sağlayan
e-posta grubu çok iyi işliyor. Ayrıntılar orada yakalanıyor, ya da zaten yakalanmış halleriyle gruba sunuluyor. Bazen ufak eklemeler yapılıyor bunlara, biri
bambaşka bir yerden bakıyor. Bazı yazılar bu süreçten geçerek son haline geliyor. Bu grupta ilginç bir
durum var, bahsetmeye çok değer buluyorum. Herkes birbirine çok yakın, oysa bazılarımız bir diğerini şahsen tanımıyor bile. Buna rağmen kimsenin
önyargısı, bariyeri yok birbirine karşı. Herkes aynı
amaç uğruna birbirine çok yakın duruyor. Tam bir
“kafadar” grubu bu. Ayrıntılarda kaybolmamanın
sırrı da bu herhalde. Herkes ayrıntıları görebilecek
ama büyük resmi de unutmayacak denli alarm durumunda yazıyor yazıları.
Çağla: Siteye arada kozmetik yazıları yazdığım için
hemen üzerime alındım, mini bi not düşmek isterim! Mesela onları “Feministiz ama o çeşit de içeriğimiz olsun, eksik kalmayalım” düsturuyla yazmıyorum, konuya hakikaten düşkünlüğüm olduğu için
yazıyorum. Bir de onun arkasında belki yirmi senelik bir moda dergisi zehirlenmesi var: “Bu ürün olmadan hiçsiniz” vs. - Endüstrinin en büyük silahı,
o yaratılan yetersizlik hissi. O yüzden yazıların adına “güzellik” dememeye çok dikkat ediyorum. Okuyanların bunlara mutlaka ihtiyaçları olduğunu filan
değil, bunun hayatta eğlenceli olabilecek bir fazlalık
olduğunu hissettirmeye çalışıyorum. Makyaj ve güzellik endüstrisiyle acayip çok problemim, kızgınlığım var, aslında onların da yazısı yazdıklarım... diye
düşünmek isterim.

‘Günün Görseli’nden

Evlilik, güzellik, sağlık ve magazin sizin sitede de
önemli yer tutuyor ama beş harfli olunca, dünya
başka türlü görünüyor gibi! Dünyaya beş harfliler gözünden bakarken, ayrıntılara gösterdiğiniz
dikkat ve aynı zamanda onların içinde boğulup
gitmemeniz... Bunu nasıl beceriyorsunuz, nereden besleniyorsunuz? Mesela bir araya gelip konuşuyor musunuz yazılar üzerine?

Nigar: Evlilik, güzellik, sağlık ve magazin ve daha
“kadın kategorisi” olarak kalıplaşmış her konuda
okuyacağım bir yazı türü var aslında; kendimin okuyacağı, arkadaşlarıma anlatmak isteyeceğim konuları seçiyorum, o şekilde yazmaya çalışıyorum. “Güzel
olmaya çalışmakla” ilgili bir derdim yok mesela, sorun bu kategorilerin bir arada veriliş şeklinde ve hem
üslup hem içerikte inanılmaz derecede kıt olmalarında. Çağla’nın söylediği gibi seneler boyu gazete-dergi
okuya okuya neyi istemediğim konusunda gözüm
keskinleşti ama yine de yazarken bazen elimin ezberlediğim kalıplara gittiğini farkediyorum -bir makyaj malzemesini veya kıyafeti hangi sözcüklerle tarif
edeceğim konusunda örneğin- onun da tek çözümü
daha çok yazmak galiba. Ben 5Harfliler ekibinden
doğrudan olmakla birlikte diğer kadınlardan alıyorum ilhamın büyük kısmını - hem arkadaşlarımdan
hem de tanımadığım kadınların fotoğraflarından,
çektikleri vidyolardan, tweetlerinden, yazılarından.
Oşu: Bariz birşey söylüyor olacağım ama bence bahsinin geçmesi önemli. Hepimiz ailelerimizle olan ilişkilerimizden, güncel olaylar üzerine ettiğimiz muhabbet ve tartışmalardan oldukça besleniyoruz bence. Soruda sıralanan kategoriler ekseninde, arkadaş-
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larımın aileleriyle yaşadıkları çatışmalardan ve onları mutlu etmeye çalışma hikayelerinden çok etkilendiğimi buraya not düşmek isterim kendi adıma. Sonra bunları 5harfliler grubuna taşıyıp onlarla düşüp
kalkmak, alıp vermek insanın gözünü açıyor tabii.
Zeynep: Açık söyleyeyim, 5Harfliler olmasa ayrıntılarda boğulup gitmeye çok müsaitim. Gün içerisinde mail grubundan bir şeyler gelince kafam açılıyor,
beni bu aralar ayakta tutan çok şeyi kendi aramızdaki konuşmalarımızda buluyorum. (İş gereği sessiz sakin, çıtır çıtır klavye seslerinden başka pek bir şeyin
duyulmadığı bir ortamdayım, mesai sonrasında da
eve gelip çayımı demliyor, kedimi seviyorum. Böyle
durağan bir hayatım var.) Hal böyle olunca bu grup
bende yaz vakti hafif gölgeli bir balkonda demleniyormuşum gibi hisler uyandırıyor.
Bu yazdıklarınızdan grubun havasını hisseder gibi oldum, çok hoşuma gitti! Kozmetikti,
modaydı, “klasik” kadın mevzularına girmekten korkmuyorsunuz ve bunların nasıl cinsiyetçi, kadınları ezen şeyler olduğu hakkında konuşmak yerine, işte o “fazlalığı” görüyorsunuz. Bunun için malzemeyle baya içli dışlı olmak lazım
tabii, sizin de dediğiniz gibi. Siteye her girişimde bana öyle geliyor ki, siz popüler kültür üzerine
konuştuğunuz kadar, kendiniz de popüler kültürün üreticileri olarak varoluyorsunuz. Feminist
bir popüler kültür mümkün mü?
Zeynep: Popüler kültürü çaya atılan şekerin yüzeyde bıraktığı tabaka gibi görüyorum ben biraz. Kitlenin kültüründe ne varsa, köpüğünde de onun izleri
var. Dolayısıyla ‘Feminist bir popüler kültür mümkün mü’ sorusunun cevabı da feminizmden ne anladığınıza, ne beklediğinize, kadına bu toplum içinde ne kadar yer verebileceğinize göre değişir. Özet
geçeceksem, mümkün. Yakın zamanda mı? Muhtemelen değil. Bu grubu popüler kültür üreticisi olarak düşünmeyi hiç akıl edememişim ama aradığınız
böyle bir şeyse biz elimizden geleni yapıyoruz. Bir
şeyi de eklemek isterim: Açıkçası 5Harfliler’e eklemlendiğimde, kadınlar hakkında, kadınlar için ne yazabileceğimi hiç bilmiyordum. Şimdiye kadar sitede
harcadığım vakit keşif gezisi gibi geçti - eminim bu
konuda benim gibi hisseden yazarlarımız da vardır.
Bir önceki soru ile ilgili olarak misal, ucubeymişim
gibi değerlendirmeyin ama ömrümde makyaj malzemeleri ile ilgili yazı okumuş değildim. Üniversi-

te yıllarımda FHM ve Cosmopolitan’ı karşılaştırmalı okuyup yerlere yattığım tek bir sefer oldu, o kadar. (‘Cinsiyetlere dayatılanlar’ diye şu dergileri alıp
okur, başka hiçbir yere dayandırmadan tez yazabilirsin çok rahat.) 5Harfliler bana nihayet kadınlığımı
yaşatıyor, sağolsunlar.
Kiraz: Çok güzel, ufuk açan bir soru bu. Feminist
bir popüler kültür mümkün elbette. Kadınların sıkışıp kaldıkları dünyaların yeniden ele alınması gibi
düşünebiliriz bunu. Eve, mutfağa, kıyafet dolaplarına, makyaj masasına sabitlenmiş kadın resmini bu
mekânları terk etmeden yeniden ele almak mümkün. Feminizm bu resmin dışına mutlaka çıkmak,
dahası ortaya yepyeni bir resmi koymak gibi düşünülüyor, özellikle Türkiye’de. Öyle olması gerekmiyor. Burada anlatılması, halleşilmesi gereken kadının
o mekânlara mahkûm olmadığı zeminini ve hissiyatını oluşturabilmek. Bunu oluşturmanın en kestirme
yolu da ancak popüler kültürden geçiyor olurdu.
Oşu: Mümkün olmaz mı? Belki bazı 5harfli arkadaşlarım bana katılmayacak ama bence zaten var. Yalnız, gölgelerde yaşıyor. Bizim muhabbetlerimiz, sancılı yaşayışlarımız içersinde zuhur eden gündelik işler, ilişkiler, sıradan laflamalar, tepkiler, topluluklar
varoldukça popüler feminist kültür üretimi de vardır. Burada ne kültürü ne feminizmi tekil olgular olarak anlamamak lazım tabii. Şöyle bir durum var; yaşanılan öyle zor hayatlar, çıldırtan haksızlıklar var ki
feminizm sürekli müdafaa ya da atak hallerine sıkışıp kalabiliyor (en azından insanların belleklerinde).
Haliyle hem uğraştığı meseleler ve öncelikleri, hem
de dili daha sınırlı ve ağır olabiliyor. Halbuki bizim
kendi aramızda yaptığımız muhabbetler, kurduğumuz ilişkiler yani görünenin, yazılanın arkasındakiler
çok daha farklı alemlere, binbir çeşit alana yayılıyor
ki bunlar bahsettiğiniz ‘klasik’ iç bunaltabilen kadın
mevzularını da ‘klasik’ olmayan şekillerde geniş geniş
kapsıyor. Aslında hepimiz farketmeden de olsa, onları yeniden ‘bizce’ üretiyoruz; kendi nefesimizi açıyoruz. Hepimiz derken de sadece kendini açıkça feminist olarak tanımlayan kişileri kastetmiyorum. Eğer
öyle olsaydı feminizmi sadece entelektüel bir fikir
ya da uğraş kalesine kapatmış olurduk ki hiçbirimiz
böyle düşünmüyoruz diye ümit ediyorum. 5H sanırsam bu farklı halleri görünür kıldığı, onlara kendince bilinçleme motoru taktığı için ve siz bu harika soruyu sorup yazıya geçirdiğiniz için artık resmi olarak
bir popüler feminist kültür üreticisi A.Ş. UnLTD.
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Unlimited ha? Aslında siteye bakınca bu iddianın
pek de yersiz olmadığını düşünebilir insan: hem
“dibine vurma” anlamında sınırsız (nedir o Şeker Kız Candy yazısı?!) hem konu çeşitliliği açısından (Arzu Tramvayını biraz daha zenginleştirmenizi bir okurunuz olarak bekliyorum, geçerken belirteyim!!).
Aslında popüler kültür ürünleri ile dalga geçmek
yeni bir şey değil (Murat Belge’nin “Kahır Mektubu” yazısı galiba 1996 tarihli) ama sizin yaptığınız bunun ötesine geçiyor: Her şeyden önce, dalga geçerken Şeker Kız Candy’nin ruhunuzda açtığı yaraların farkındasınız, o dalganın içinde biraz hınç da var- siz kendini bütün bunların “üzerinde” zannedebilenlerin kuşağından değilsiniz
bir defa. Dolayısıyla, bu ürünlerle ilişkiniz farklı;
onlar size dokunmuş, dokunuyor, siz de onlara.
Böyle olduğu için zaten, geçerken bakıp dalganızı geçip yolunuza devam etmediğiniz için, sanki o “fazlalık”tan bir şey yapabilirmişsiniz, yapabiliyormuşsunuz gibi düşündüm. Peki, bunu sizden başka yapanlar var mı sizce? Mesela, Umutsuz Ev Kadınları dizisini Türkiye’ye Hatice Meryem uyarlıyor, onun yaptığı işi feministçe bir popüler kültür üretimi olarak değerlendirebilir misiniz? Yahut Bambaşka Biri ile I will Survive arasındaki farkı bize hatırlatırken, Demet Akalın’ın
“Adın Neydi, Hatırlamadım” tavrını bir tür pop
feminizm olarak görür müsünüz?
Çağla: Ben üzerimde etkisinin çok olduğunu düşündüğüm, bütün lise yıllarımı serviste radyo programını dinleyerek geçirdiğim Ayça Şen’in aktif gazete yazarlığı yaptığı dönemde daha çok röportaj yapmamasına hala yanarım. Onun o müdanasız, ne düşündüğünü çat çat söyleyen hali röportajlarında da
aynen vardı çünkü. Efsanevi Yeşim Salkım röportajı, Ajda röportajında o an sormaya cesaret edemediği dünyanın en matrak sorularının da notunu düşmesi... Radyoda insanları takır takır telefonda işletirken kimsenin aklına onu kadın olarak yaptığı asla
gelemezdi mesela, o kadar da yetenekli. Bir yandan
isteksiz ve tembel öğrenci görünümündeydi de, dilini rekabetle acılaştırmasına pek gerek kalmamış diye
düşünür acayip heyecanlanırdım. 15-16 yaşlarımda yapabileceklerime dair bütün fikirlerimi değiştirdi Ayça Şen. Komedyen ve yazar olarak bende yeri
çok ayrı.
Demet Akalın ise “giderli şarkı” konsepti üzerine bir
imparatorluk kurdu, “sitemkar, dediği dedik, ama

gene de evlilik deyince bütün akan suların durduğu kız” diye bir tipin çivilerini yerine oturttu gerçekten. Bu aşkta kaybeden, çok akıllı, kurnaz ama gene
de kendisini yerine oturtacak adamı bekleyen genç
kadın tipi sadece müzikte değil, genel olarak bayağı satıyor galiba. “A, aynı benim gibi” makamından
bayağı yutturuyorlar. Ama o “aynı benim gibi bak,
o da aşktan dertli” edebiyatı öyle olmanın doğru ve
tercih edilir olduğuna dair devamlı bir onaylama aslında. Matraklığı, espri yeteneğini tamamen romantik ilişkilere harcamayı öğütleyen, insanı çok rahatsız eden bir tarafı var bu “modern ama işte gene bizden” kadın tipinin. İyi tamam bizim gibi de, başka bir şey olmak için hiç mi bir isteği yok? O kadının yok sanki. Demet Akalın’ın evreninde kendi başarılı şarkıcılık kariyeri bile saçma kalıyor neredeyse. Elde ne güç varsa o aşk meşk pijamalı muhabbet
düzleminde yansın bitsin başka şeye de kalmasın istiyor, üzülüyorum öyle düşününce. Bir yandan bir
kadın olarak Demet Akalın’ın onaltı yaşa kilitlenmiş
hali benim bayağı komiğime gidiyor, valla ne yalan söyleyeyim seviyorum. Televizyondaki siyah beyaz Türkan’a “gene öptürmedi bak” diye çıkışmasını
bayağı komik buluyorum, Akalın’ın evreninin beni
bir kaç seneye hurdaya çıkaracağını bile bile gülüyorum. Bu da benim dramım olsun.
Oşu: ‘Kendini bütün bunların üzerinde’ sanmak,
entelektüel ‘cool’un içinde debelenmek tehlikeli
bir durum. Rehavet çöker, sorgulamayı bırakıp ağbilik taslarsın anca. Umarım bu dediğiniz gibi bir
kuşak olayıdır (ben o kadar iyimser değilim sanırsam). Bahsettiğiniz dalga geçme ve hınç aslında bir
yandan onları sahiplenmeyle geliyor herhalde. Çocukluğumun yarısı babaannemle Marimar, Manuela falan seyrederek, babannemin konken partilerine, altın günlerine giderek geçti diyebilirim. Bunlarla ne kadar dalga geçsem de bir yandan bayılıyorum. Manuela’ya nasıl ihanet edebilirim? Ya da;
Manuela’ya bir de ben ihanet edemem . E ne yapacağım? O yaraları yalamam lazım. En nihayetinde kendi ufak tefek tarihine dalıp dipten kum çıkarıyorsun. Önemsizmiş gibi gözüken bu tür şeylere
sahip çıkınca, aslında siyah-beyazlı, altlı-üstlü, şanlı tarihli altın varaklı bir dünya görüşünün temeline nasıl kazık attığını görüyorsun. Geri dönüştürme
mantığı burada da işliyor. Sadece tüketen, ya da tüketenlere yukardan bakan olmayıp, onunla oynamaya evirip çevirmeye alan açıyorsun. Esasen çabalıyorsun. Unlimited derken, yapmaya çalıştığımız bir şey

‘Arzu Tramvayı’ndan
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olarak söyledim. Özyıkım olmadan olmuyor ve bu
da uçsuz bucaksız, zorlu bir şantiye alanı gibi.
Eğer TV ekseninde düşüneceksek, Umutsuz Ev
Kadınları’na birkaç kere bakmaya çalıştım, ne yalan söyleyim olmadı. Cık. Bir Çocuk Sevdim hiç
fena başlamadıydı gerçi sonra fena saçmaladı. Kuzey Güney’de Kuzey’le Ali’nin arasındaki ilişki tüm
homoerotik tonajlarıyla bayağı başarılıydı. Müzikte
90’ların Türkçe popu şimdiki pop üretiminden daha
bereketliydi sanki (10’lu yaşlarda şimdi eril bir dili
olduğunu düşünsem de Nazan Öncel dinleyerek büyümek çok önemliydi bence). Amaaa türkülere bakmak çok acayip kafa ve gönül açıyor. İnsanın var olduğunu düşündüğü köşeli edep adap kurallarını çötank diye çökertiveriyorlar. Türkü dediğin herkesin
dilinde, zaman aşımına uğramıyor üstelik (belki de
bu yüzden).
Zeynep: Çağla Ayça Şen’den bahsetmiş, ne iyi etmiş!
(Öte yandan ben Ayça Şen’in sesini ilk duyduğumda kazık kadardım. Daha küçükken, ailemden gizli aldığım mizah dergilerinde karşılaşıyorduk onunla, Ayça Şen Başkan diye bir köşesi olduğunu hatırlıyorum. Şehir dışında bir enstitüde oturmamız ve
radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlarına oldukça bozuk yayınlarla erişebilmemizin neticesinde, benim büyürken ufkumu açan herkes bir şekilde dergilerden, kitaplardan, gazetelerden tanıdıklarım.) Ergenliğe bir türlü giremediğim ve kızların artık köşelerde buluşup kendi aralarında fısırtılı muhabbetler
ettikleri dönemde ise hayatımı renklendirenler Ramize Erer ve Piyale Madra idi. İkisini de çizgileriyle ayrı ayrı çok severim, onlar gibi olmak istediğim
ve çizimlerini taklit ettiğim günler dün gibi aklımda.
Kafamda da birçok soru yaratmışlardı, sağolsunlar.
Türk yapımı Umutsuz Ev Kadınları’nı hiç izleme-

dim, bilmeden etmeden konuşmayayım. Amerikan
versiyonunun bir iki bölümünü izlemiş ve sevmemiştim. Ayak oyunları, politik ve dolaylı davranışlar,
kulisler, entrikalar vb. gibi kadın için biçilmiş iktidar mekanizmaları bana deli gibi sıkıcı geliyor. (Kınıyormuşum gibi olmasın, stratejik davranışları faydasız ya da gereksiz olarak değerlendirmiyorum. Sadece gerçekleştirmesi aslında basit olan şeyler için
neden bu kadar çok takla atmamız gerektiğini düşünmek, başımı ağrıtıyor.)
Demet Akalın’a gelecek olursak, inşası sürmekte
olan feminizm algımda kendisinin henüz bir yeri
yok. İşlerini değil ama kendisini görmeyi seviyorum,
“gerçekten, gerçek hayatta öyle midir, Demet Akalın
sadece bir persona mıdır” diye hiç düşünmemiş olduğumu da yeni fark ettim.
Kendi kültürümüzle dalga geçebilirim belki ama üstüne çıkıp kafasına basarak poz verebileceğimi sanmıyorum. Oşu çok güzel açıklamış. Ekleyebileceğim tek şey, benim açıkladığı şeyleri yapmaya aslında mecbur olduğum. (Hayatımı birileri filme alacak
olsa, maymun belgeseli diye millete yutturabileceğimiz kadar materyal var: eğitim öğretim hayatım erkekler arasında geçti, dangozluğu birinci elden, yaşayarak, bir parça da içselleştirerek öğrendim. Yine,
sorduğunuz soru sayesinde üzülerek fark etmiş olduğum bir şey daha var, o da pek fazla kadın rol
modelimin olmamış oluşu. İyice küçükken, kendime örnek aldığım karakterler hep erkek veya bir şekilde “delikanlı” olarak sıfatlandırılabilecek kadınlar. “Doğru düzgün” bir insan olmayı başarmışken,
aynı anda “kadın” olarak kalabilmiş karakterler değiller yani, biraz erkekleşmişler hep. Artık yavaş yavaş çocukluktan çıkarken beni en çok yaralamış olan
şey de naçizane, sanırım bu karakterler olmuş.
Şimdi geriye dönüp bakınca, ne olmak istemediğimi net olarak bildiğimi anlıyorum: Toplumun kadına kıza itelediği bir sürü şey olmak istemiyormuşum.
(Daha o zamanlar “erkeğin yancısı, yardakçısı ve kölesi olmak” diye değerlendirdiğim bir rolün nesini isteseymişim gerçekten?) Keşke ne olmak istediğimi de
aynı netlikte bilebilseymişim, belki böylelikle kadınlığımı bir anlamda hadım etmekten kurtulurdum.
Yani top sakal bırakıp kadınlara dudak bükmedim
tabii ama ne kadar olsa cinsiyet üzerine kafa yormak,
sonraları epey sancılı oldu. Kadın düşmanlığı içimize
sinmişken, kadın bu kadar uluorta bir şekilde hor görülür ve bir kenara itilirken, çıkıp da “ben bunlardan
azad ettim kendimi” diyemem- hele ki böyle çapraşık yollardan geçmişken. Bunu diyebilen kadına say-
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gım sonsuz tabii, kuşkularımı hoşgörsün.
Velhasıl, denemeden, amorf şekiller almadan, hamurla oynar gibi oynamadan, iyi yönde gelişmenin
bir yolunu göremedim diyerek bitireyim, Oşu’nun
kaldığı yere bağlamaya çalışayım. Bir söyle bin ah
işit oldu, çok uzattım, pardon.
Günün birinde birimiz, birileri, kadın kuşaklarının içinde yetiştikleri “pathos”lar üzerine bir
şeyler yazsa keşke! Demet Akalın’lar, Ayça Şenler,
Manuela’lar insana ne yapar diye... Yahut da Belgin Doruk’lar, Muazzez Tahsin’ler, Azize’ler... Son
bir soru: Çağla’nın Ayça Şen Başkan’ı dinlediği
gibi sizi okuyan genç kadınlar vardır muhakkak,
yazdıklarınızı konuşan, birbirlerine anlatan... Bu
size nasıl bir duygu verir?
Çağla: Eğer okudukları hoşlarına gidiyor ve bir şekilde kendilerini daha az yalnız hissediyorlarsa, samimi söylüyorum ortalığı Gülhane konserine çevirip sevinçten hüngür hüngür ağlarım. 5Harfliler’in
tam olarak doğduğu gece ilk konuştuğumuz şeylerden biriydi genç kız ve kadınlara hitap etmesinin bizi
ne kadar mutlu edeceği. O geceden bir kaç gün önce
süpermarkette bir çoksatan kitap gördüm. Kapağı
çocuk/ilkgençlik kitabına benziyor ve ifadesi de tam
olarak öyle, ama içeriği yetişkin bir kadının dünyası hakkında aslında, içinde video kameralı şantaj gibi
manyak öğeler var. Baştan hakikaten kime yönelik
olduğunu anlamadım, düşünürken sonra birden çat
diye dank etti: Kitabın kime yönelik olduğu belli değil, çünkü aslında iki tarafa da satmak istiyorlar. Kızları sekiz yaşında ergenliğe sokmaya çalışıyorlar, entrika, dedikodu gibi kadınsı olarak algıladıkları şeyleri de bu anlatıya dahil ediyorlar ki mal satılacak hedef kitle iyice büyüsün, kapılara sığmasın. Bir yandan kadınları da ısrarla çocuksu bir anlatıya çekmek
istiyorlar ki o “kendini bulamamış”lık halinden parsayı toplasınlar. Durumu ilk defa o gün öyle düşündüm ve kitaba bakarken markette maydonozların filan da dibinde sessiz bir sinir krizi yaşadığımı, olmayan kızkardeşimi bunları okurken hayal edip çok çaresiz hissettiğimi hatırlıyorum. “Bir alternatif sunmak için bir şeyler yazsan, basacak insan bulamazsın. Kalmışız Migros’un maydonozkenarı kitaplarına
yani,” diye düşünmüştüm. Benim çocukluk ve ilkgençliğe hususi bir ilgim var, ilkgençlik yalnızlığının
başka türlü bir şey olduğunu düşünürüm. Yaşadığın şey için bir dil geliştirememişsin henüz, hele kadınsan durumun daha da vahim. Olmanın pek hoş

kabul edilmeyeceği şeyler listesi var, her gün bir yenisini keşfediyorsun. Neşeli olmak, laf söylemek de
bunlardan biri. Ben mizah yazarlığı da yaptım, gülünecek şeyler yazma işiyle içimdeki “esprisiz, nemrut feminist”i barıştırmam uzun süre aldı. Espri olarak başka bir kadının görüntüsü hakkında, ne olursa olsun, kötü bir şey söylememe kararını verdiğim
günü ve ertesinde kendimi ne çok kereler tutmam
gerektiğini farkedip şaşırdığımı acayip iyi hatırlıyorum. Anlamadan o enstrümana o kadar güzel alışmışsın ki, ortam da hep müsait. Bir feministin en
çok duyduğu laflardan biridir herhalde “Sen de şakadan hiç anlamıyorsun canıııım!” Sorunun sende olmadığını, şakanın arızalı olduğunu da anlatamazsın
bir türlü. 5Harfliler mizah sitesi değil, hele kadınların da pekala komik olabileceği gibi gerzekçe bir
savı kanıtlamak düsturu hiç yok, ama en azından kabullenici ve neşeli bir dili olduğunu düşünmek beni
inanılmaz mutlu eder. Mesela siteyi Zeynep’in gençliği keşfetse ve beğense, havalara, havalara uçarım.
Gençler bunu okuyorlarsa bize yazsınlar, muhabbet
edelim! Metin olsunlar, hayatın manyak müdür yardımcıları ve etek boyundan daha başka şeyler olduğu
harika dönemleri de var! Sinsice akıllı ve müdanasız
kalsınlar, gerisi gelecek! (Ağlamaya başlıyor)
Zeynep: “Dışarıda bir yerlerde benim gibi başka insanlar da var” hissi o kadar güzel, o kadar aydınlık
bir his ki, benim de şu an gözlerim nemleniyor biraz.
(İşin ilginç ve güzel yanlarından biri, benim bu siteye
uzanan yolda yürürken, Çağla’nın bloguna denk gelmem. Ha, ilk gençliğim değildi tabii, 20’lerimi yarılıyordum nerdeyse. Yine Çağla, Duygu ve Emrah’ın
Normaldiya’sı ile ilk karşılaşışım, yine yüzümün gülüşü!) Daha da küçükken hayatımda internet olsaydı,
çok daha başka bir insan olurdum- madem şimdi var,
önümüzdeki maçlara bakacağız, n’apalım.
Umarım bizi okuyanlar okuduklarını beğeniyorlardır. Umarım bunu zedeleyecek bir iş yapmayız hiçbir zaman, güçlerimizi birleştiririz. (Mini itiraf köşesi: Birilerinin benden ilham aldığını görmek bana
biraz da endişe verir sanırım. *Yine hüzünleniyor*)
Oşu: Birilerinin bu siteden ilham alması kadar ilham veren bir şey olamaz herhalde. Ben 5H’yi biraz da seneler içinde bize esin kaynağı olmuş insanlara teşekkür ediyoruz gibi görüyorum. Okuyup da
alevlenip, gaza gelip, onlar böyle yapmış biz de şöyle şöyle bir şeyler yapsak, diyenler olsa/varsa mesela
voltranlar halt eder yanında.
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BAŞINIZIN
TATLI BELASI:
ŞEKER KIZ CANDY
Zeynep Özsoy

Daha evvel 5Harfliler’in web sitesinde
yayımlanmış Şeker Kız Candy
yazısının kısaltılmış versiyonunu
paylaşıyoruz. 5Harfliler’in gözünden
hiçbir şey kaçmıyor; onlar da bizim
gözümüzden kaçamazdı!

Candy White: Bugünlerde 38 yaşlarında, kendisine
miras kalan bir İskoç şatosunda emekli maaşıyla kuduz rakunları ve sincapları besliyor. Bugün bile hâlâ
hep iyilikten kaybediyor.
Şeker Kız Candy (Candy Candy) yayına girdiğinde senelerden 1975’miş canım 5Harfliler! 12 Eylül
sonrasında yayınına ara mı verildi, her ne olduysa,
bizim kuşak sanırım tekrarlarına yetişti. Böylelikle çocuklukta izlenen çizgi filmlerin bahsi açıldığında, kendimizden 10 yaş büyüklerle de konuşacak bir
şeyler bulmuş olduk.
En az üç kuşağı salya sümük duygusallığıyla sakat
bırakan bu küçük ama dev yapım, Candy’nin yetimhanede başlayan yolculuğunu konu alıyor ve toplam
115 bölüm boyunca insana sıkıntıdan kalp krizi geçirttirebilecek tantanayı vaat ediyor.
‘90’ların ilk yarısını çocuk formatında atlatanlar, o
dönemki televizyon yayınına bi’ takıldılarsa muhtemelen bir daha normalize olamadılar. (Bulabildiği azıcık televizyon yayınında Ferdi Tayfur+Gökhan
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Güney+Küçük Emrah kokteyli ile kendisinden geçenler oldu. İkinci yarıda ise okul servisinde İbrahim Erkal’a yanık yanık eşlik edenler oldu, biliyorum. Gelin itiraf edelim, herkes arabeskten payını
aldı biraz, şimdi artistlik etmenin lüzumu yok. Gündüz kuşağında verem olup yataklara düşen Hülya
Koçyiğit’i kaç kere izlediniz, yalan söylemeyin vallahi taş olursunuz.)
Candy ile ilk sınanışım, tam olarak hangi seneye düşüyor pek çıkaramıyorum. (Yetimhaneli bölümleri
izlerken bayağı küçüğüm, o net. Sonra ne olduğu
ise muamma. Muhtemelen yayından kalkıyor bir süreliğine, yeniden başlıyor. Ne zaman, kim yayınladı
bir fikrim yok.) İkinci raunda ortaokulda yetiştiğimden eminim sadece -o dönem evde gelgitli bir televizyon yayınımız var, Candy’i izlemek bana sınıfımdaki kızlar kadar nasip olmuyor. Olayları sabahleyin
arkadaşlardan dinliyor, bazı günler de sanki izlemişim gibi ayak yapıyorum. Kimi zaman “Ağlak Japonları mı izliyosun? Ver, ben haber izleyeyim” diye babam kumandayı elimden kapıyor, kimi zaman anneannemin başka kanalda pembe dizi izleyesi oluyor:
Ekmeğini yemek bir türlü kısmet olmuyor işte.
Yüzlerce çocuğu “Güldürmedin, hep ağlattın / Derdi bana sen tattırdın” çukuruna iteleyen Şeker Kız’ın
konusundan biraz bahsedelim. Aşağıya özet geçiyorum ki maziye dönücem derken hayattan soğumayın. Ben ağlarım ikimizin yerine…
Candy aymazın tekidir. Yetimhanede ona buna durduk yere iyilik ederek barınmaktadır. Sonra çok
zengin bir aile en iyi arkadaşı Annie’yi evlat edinir.
Candy de üzüntüsünü (bizim Ayşecik skalasında pasif hislilik, iç ses ile dert yanmacılık, vay canım tepelere gidip ağaç altında ağlamacılık) belli etmeden etrafa pis pis neşe saçmaya devam eder.
(Detay bilgi: Aslında o evlat edinilecektir de sırf arkadaşını bırakmak istemediğinden evlat edinilmezden gelir. Çünkü kalbi Annie’yi unutacak kadar adi
ise, elleri onu söküp atacak kadar asildir. Annie de
asil gibidir ama evlat edinilince sanki Silivri’ye donla yüzmeye gidecekmiş gibi arkasına bile bakmadan,
pervasızca gider. Sıfır düşünce, sıfır duyarlılık.)
Sonra en az Annie’yi evlat edinen aile kadar zengin
bir aile, Candy’i evlat edinir. Bu aile zengin olduğu
kadar şerefsizdir de. Candy’nin edilgenliğin sınırla-

rını zorlayacağı yolculuğu bu noktada başlar. (Çabuk başladı dikkat ederseniz.)
Nifak tohumu Neil ve çıbanbaşı Eliza: İşte özlenen, istenen, her bölüm merakla beklenen kötülük
ekseni…
Buraya kadar anlatmışken, Anthony’den de bahsedelim. Kelimenin her anlamıyla beyaz atlı prens.
(Beyaz atı var, prens.) Yalnız bunların alayı aslında
Japon; Anthony niye, Eliza kim falan diye bana gelmeyin -düşündükçe kulaklarım uğulduyor.
Objet petit Anthony, Candy’nin ilk aşkı olup, onu
her tür bataktan kurtaran (sözgelimi, aristokrattan
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“En az üç kuşağı salya sümük
duygusallığıyla sakat bırakan bu
küçük ama dev yapım, Candy’nin
yetimhanede başlayan yolculuğunu
konu alıyor ve toplam 115 bölüm
boyunca insana sıkıntıdan
kalp krizi geçirttirebilecek
tantanayı vaat ediyor.”

Moralimizi bozmuyoruz, çünkü Eliza bütün yılışıkça iyiliklerin kafasına tokmağını indirmeye gelmiş. Soyluluğuyla eziyor, şirretliğiyle gönül çeliyor.
Yegâne talihsizliği Candy’nin asfaltta erimiş sakız
gibi insanın tabanına yapışan iyiliği. Bütün oğlanlar
gene Candy’e hasta.
Beyaz atlı prensin yerine kadroya it kopuk cinsinden
bir arkadaşımız dâhil oluyor. Ergenliğe girdiğimize
göre, biraz da kötü çocukların dibini sıyıralım diye
düşünülmüş olabilir. Ne yazık ki Terry’nin kötü çocukluğu içkisinden, kumarından ibaret. Bir de apaçi
gibi yakasını kaldırıp geziyor, o kadar.
Terry, Candy’nin o uçarıvebirokadardaafacan hallerine tav oluyor, içkiyi kumarı bırakıp panayır hayvanı gibi ortalarda dolanmaya başlıyor.
Ses getiren bölüm: Dudak yetmezliği!
(Sabahleyin sınıfa girdiğimde bir heyecan fırtınası var.
Asrın öpücüğünü kaçırmışım, canım sıkılıyor. Kendi
ilk öpücüğümü kaçırsam ancak bu kadar üzülürüm.)

geçilmeyen partilere donla değil de acayip pahalı kıyafetlerle gitmesini sağlamak gibi) bir figür. Zaten
belli bir süre sonra Anthony’nin ailesi Candy’i evlat
ediniyor. Çünkü onlar daha zengin, çünkü en mantıklı olan da bu.

En önemli bölümü kaçırınca kadere isyan edip
Candy’i izlemeyi bıraktığım için, ilerleyen bölümlerde ne olduğunu tam bilemiyorum. Ama sizi ortada bırakacak değilim canım 5Harfliler’im. Bahçelerden gül derer gibi görsel derledim, aşağıya bıraktım:

Küçük besleme sahnelerine doyamadıysanız üzülmeyin, bu saadet çok sürmüyor.

(Amargi’nin notu: Bu gülleri 5Harfliler.com sitesinde bulabilirsiniz, biz geçiyoruz, kalbimiz dayanmıyor!
Nitekim, siteye bakmanın bir faydası da Zeynep’in kaçırdığı öpüşme sahnesini ve daha neleri neleri ekleyen
yorumları bulmak olacaktır.)

Anthony’nin attan düşüp genç yaşında mefta olması, sevenlerini üzdü. Minikler şokta.
Velhasıl, Anthony ölünce bir süre dost yardımları ile
ayakta kalıyoruz, sınıfta birbirimize sarıla sarıla ağlıyoruz. Ya da ben yalan söylüyorum. Candy bağrını
dövüyor, çok asabı bozuk. Aile onu elimin köründe
bir yerlere, yatılı okula yolluyor. Yatılı okul da düşeslik, konteslik, majesteli mi ne, öyle acayip bir şeyin
okulu. “O öyle yenmez. Böyle yenir”in gümüş çatallı, altın bıçaklı eğitimi verilecek.
Burada hiç anlamadığım, hiçbir zaman da anlamayacağım şey ise, Candy dışındaki karakterlerin neden değişmediği. (Yani farklı renkte boyan mı bitti,
eski personelin orda işi ne? Kadroyu dağıtmayalım
diye oyunculara dönüşümlü olarak birbirini şey yaptıran Amerikan gençlik dramları gibi, karakterlerde
insanın sabrını zorlayan bir kısırlık var.)

“Eee, şimdi artık yalnızım, Candy yok. Çocuğumu
kendi imkânlarımla nasıl aptal edebilirim?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bence televizyonu biraz
açık bıraksanız yeter ama isterseniz bıngıldağının üstüne düşürmeyi veya kafasına kürekle vurmayı deneyebilirsiniz. (Karikatürize iyi ve dallamaca kötü karakterleri aynı potada eriten, yiğidin harman olduğu
bir sürü, bir sürü yerli dizimiz var aslında. Gün olur,
onları da sizin için derleriz.)
Cüce yetiştiriciliği hususunda asla unutulmaması gereken şey ise ergenliğin Japon icadı olduğudur. Evladınız kazara ergenliğe girebilir, ayağınızı denk almalısınız. Gerçi ben ne anlarım, o da var. Ebru Gündeş
falan dinletin, nasiplensin yavrucak.
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REVOLUTION
GRRRL STYLE
NOW!
Oya Kasap

“Pop-kültür üretiminde iktidar
alanlarını ele geçirme stratejilerini
popüler kültür tarihinde ilk dile
getiren hareket Punk’tır. Neredeyse
sadece üç akordan ibaret gitarı, sert
davulu ve fütursuz vokaliyle izleyici/
dinleyiciyi kendi müzik grubunu
kurması için kışkırtır.”

1930’larda Walter Benjamin üretim aygıtının yok
edilmesinden ziyade dönüştürülmesini talep eder1.
Sanat alanında bu, kurumların dönüştürülmesi üzerine yoğunlaşmak anlamına gelir, yani sahne ve izleyici, metin ve sahnelenişi, yönetmen ve oyuncu…
ilişkilerini değiştirmektir. Bu talep aynı zamanda yapımcıların üretici ve tüketenlerin yapımcı pozisyonunu almalarını da içinde barındırır. Üreticitüketici ilişkilerindeki işlevlerin bu şekilde dönüştürülmesine dönem nazarıyla Benjamin epik tiyatro bağlamında, üretici ve izleyici arasındaki karşıtlığı çözen ve böylece üretim aygıtını yok etmeden dönüştüren Brecht tiyatrosunu örnek olarak gösterir.
Benjamin’in üzerinde durduğu “eril” üretici bakıştır
aslında ve o yıllara baktığımızda bu türden bir dile
getiriş her ne kadar gerçekçi gelmese ve aslında söz
konusu gerçekten uzak olsa da, zira o dönemlerde
kadınlar aktif olarak üretimin her alanında varlar aslında, ben bu eril bakıştan azade cinslerarası hassas
bir dil kurarak Benjamin’i alıntılamaya çalışacağım.
Üzerinde durmak istediğim işlevin dönüştürülmesi
meselesini de bu hassasiyette ele alma denemesine girişeceğim. Yaklaşımım karamsar bir popüler kültür
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laşma olanağına sahip olduğumuz bu türden bir dönüşüme, popüler kültür tarihinde yaklaşabilen nadide, kadim bir tavır vardır:
Punk!!! Punk öldü. Yaşasın Punk. Punk öldü.
Yaşasın Punk. Punk öldü……Yaşasın Punk!!!
Pop-kültür üretiminde iktidar alanlarını ele geçirme
stratejilerini popüler kültür tarihinde ilk dile getiren
hareket Punk’tır. Neredeyse sadece üç akordan ibaret
gitarı, sert davulu ve fütursuz vokaliyle izleyici/dinleyiciyi kendi müzik grubunu kurması için kışkırtır. Böylece büyük sahnelerin ve stadyumların Rock
idollerine sırt çevirip, sadece spesifik bir zümrenin
müzik yapabileceği klişelerini de yıkar.

okuması yapan Adorno’yu feyz alarak değil, aksine
başta da belirttiğim üzere farklı hassasiyetleri de göz
önünde bulundurarak kendimi Benjamin’in söz konusu düşüncesi üzerine konumlandırmak ve bunun
için Pierre Bourdieu’nün kültür üretimi alanına bakışına başvuracağım. Bourdieu, kültür üretimini dinamik bir konsept ve bir sosyal alanlar silsilesi olarak
tanımlar. Bu, bu üretimde rol alanlara aktif olarak
eyleme şansı verir, hakim siyaset ve iktisattan ayrılan
yeni iktidar ilişkileri kurma olanağı tanır ve bu denemeler sırasında egemen sistemle çatışan anlar ortaya çıkar. Tam da bu şimşek etkisi yaratan uçucu ya
da belki de kaçak anlar, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiyi geçici de olsa kırar. Bu kırılma esnasında
üretim süreçleri değişir ve dönüşür. Yani Bourdieu’ya
göre kültür üretimi sırasında egemen iktisadi anlayıştan kaçışı mümkün kılan anlar yaşanır sosyal alanlarda. Ancak şunu da ıskalamamak gerekir belki, sadece dönüşüm yetmez aynı zamanda normları oluşturan kodları da kırmak gerekir, ki özellikle değinmekte fayda var, Bourdieu bağlamında, belli bir hiyerarşiye göre sıralanan sosyal alanlarda bu hiyerarşiyi yıkıp, normları alaşağı etmek mümkün değilmiş
gibi görünüyor. İşte bu zorluk sebebiyle çok az karşı-

Punk 70’lerde “Do-It-Yourself ” (DIY-Kendin yap)
prensibiyle izleyiciye üretenlerin tarafına geçme cesaretini veriyordu ve bu aynı zamanda var olan ekonomik bağlamlardan ayrı, kendi başına eyleyen yapımcıların da ortaya çıkmasını sağladı. Bu, var olan siyasi ve iktisadi yasalara açık bir şekilde kafa tutmaktı.
Eyleyenler, majörlerin ellerinde tuttukları ve kendini kazanç endeksli tanımlayan ekonomik üst gücü ve
de diktatörlüğü yok etmeye çalışırken aynı zamanda
karşıtlık üzerine kendini kuran fikirleri ve sundukları
alternatif yaşamla, karşıt kamusal bir tavır sergilerler.
Savunduklarıyla nihayetinde “Bağımsız” müzik prodüksiyon şirketlerinin kurulmasını sağladılar ve popüler kültür üretimini otonom hale getirdiler.
Ancak Punk tutumu, siyasi ve iktisadi kırılmaların
yanı sıra aslında birçok hareketten ayıran en önemli özellik, normların kodlarını kırmayı becerebilmesidir. Popüler kültür içinde heteroseksüel aşk ve cinselliğe olan tasavvurlara saldırıda bulunan ilk fenomendir Punk. Tüketim nesnesi olarak kurulmuş cinselliğe ilişkin yapılanmalara “Hayır” der Punk müzik grupları. Bu türden normların reddi sonucu
DIY-hareketi, kadınlara kendilerini ifade etmeleri
için sert, tiz ve her türden kuraldan azade geniş bir
alan açar.
Punk’ın tek nefeslik ömrü olduğunu iddia edenler, yanılırlar. Çünkü Punk’ın tüm redlerinin haklı
sebepleri vardı; böylece DIY ruhu farklı biçimlerde
tekrar ve tekrar ve tekrar canlanabildi. 70’lerde Punk
küresel ekonominin içine yedirildiğinde ifade biçimi
her ne kadar eskimiş olarak görülse de, DIY popüler
kültürün farklı alanlarında hep yeniden yorumlandı.
Böylece DIY ideolojik bir yerde durmaya devam et-
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miştir ve bu duruşuyla egemen sistemi eleştirme hakkını her zaman elinde tutar. DIY ruhunu taşıyan en
önemli hareketlerden biri de Riot-Grrrl-hareketidir.
Kişisel Olan Politiktir
1990’ların başında Washington D.C. ve civarında
kadınlar tarafından oluşturulan Post-Punk hareketi
tabiri caizse “patlar”. Popüler kültürde kadının saydam olmayan yerini görünür kılmak öncelikli niyetlerden biridir. Gerçi Pattie Smith ya da Bonnie Raitt
gibi kadının toplum içindeki geleneksel rolünü red
eden kadın hakları savunucusu kadın müzisyenler
vardı, ancak Riot-Grrrl hareketi içerik olarak onlardan ayrılıyordu. George Bush ve Ronald Reagan’ın
muhafazakâr, cumhuriyetçi yönetimleri döneminde
kök salan hareketin medyada ve kamuda sürekli olarak tanımlanmaya çalışılmasına karşı, Riot-Grrrl hareketi kendini kız/kadın olarak var olmanın çelişkisi üzerine kurar. Kız/kadın olmak zaten kendi içinde bir çelişkidir ve dolayısıyla tanımlanamazdır. Bu
duruş, sürekli değişime ve dönüşüme açık kapı bırakır. Tüm stratejileri ve kategorileri iletişim gerillası taktiğiyle yıkmak, egemen iktidarın işleme biçimini mütemadiyen dönüştürmek, hareketin kendi içinde sürekli devrimin dinamiklerini taşımasını sağlar. Riot-Grrrl hareketi sadece sahnedeki varoluşuyla değil, aktif olarak üretime katılan, pop kültür fenomeninin kapitalist pazarına doğrudan saldıran tavrıyla da özel bir yerdedir. Bikini Kill, Heavens
to Betsy ve Bratmobile gibi gruplar, hareketin önemli bileşenleridir.
1997’de Riot-Grrrl hareketinin önemli isimlerinden Kathleen Hanna tavırlarını şu sözlerle ifade eder:
“Kapitalizmin örneklerini tedirgin etmek için sadece
kendini mal olarak pazarlamak istemeyen sahne sanatçılarına değil, aynı zamanda aktif katılıma açık ve
körü körüne tüketmeyen bir izleyiciye ihtiyacımız var
(…) Kapitalizmin alışkanlıklarını kırmak istiyoruz ve
bu nedenle de büyük markalar ve işletmelerle çalışmıyoruz. Bu politik ve sanatsal bir karardır (…).”2
Yani, Riot-Grrrl hareketi için politika ve sanatı bir
araya getirmek, feminist teori ve pratiklerini unutmadan, Punk’ın DIY ruhunu anti-kapitalist bir tavırla birleştirmektir. Doğrudan feminizme gönderme yapmaktan çekinen birçok kadın Rock ve Pop
müzik sanatçısına karşın Riot-Grrrl hareketi feminist politikayla sanatsal üretimi bir araya getirmeyi başarır. Kendi ürettikleri fanzinlerle cinsel şid-

det, cinsiyetçi yaklaşım, ırkçılık ve homofobi üzerine edindikleri tecrübeleri aktarırlar ve bu tecrübeleri sanat pratiklerine katarlar. Kısa bir süre içinde
20’den fazla müzik grubu kurulur, çok sayıda fanzin elden ele dolaşır, kendi elleriyle kurdukları prodüksiyon markalarıyla üretimlerini tescillerler. İktidarı kendi eline geçirme stratejisiyle, sahne ve izleyici arasındaki işlevsel bağlar da yer değiştirir.
Üretim alanındaki bu dönüşüm, normların kırılmasında da karşılığını bulur. Punk’ın cinselliği red eden
tavrına karşın Riot-Grrrl hareketinde, cinsler arası
stereotiplerle oynamak, çift cinslilik kavramını dile
getirmek, feminist ve queer teorileri yoğun bir şekilde alıntılamak tavrın pratiğinde öne çıkar. Cinsiyetçiliğe, ırkçılığa ve homofobiye karşı olan bu tutum
popüler kültürün tüm alanlarında ortaya çıkar.
Zaman içinde Riot-Grrrl hareketi politik bağlamından kopar ne yazık ki. Bir süre sonra kendisini sadece “Girlie” markası üzerine kuran ve politik alan
dışında her türden alana açık olan bir isim kalır. Bir
ara bütün bu “Girlie” işlerinden uzaklaşmak niyetiyle “Grrrl” yerine “Lady” kavramı kullanılmaya başlanır. Buna istinaden Amerika’da politik içerikten
taviz vermemeyi ve feminist stratejileri geliştirmeyi
hedefleyen “Ladyfest”3 şenlikleri düzenlenir. Ladyfest organizasyonları Avrupa’da da yankısını bulur.
Bugün de bu şenlikler kadınlar tarafından organize
ediliyor ve DIY’in ruhunu taşıyan, ticari olmayan,
kendini kazanç ve “başarı”yla tarif etmeyen müzisyenlerin/sanatçıların desteklenmesini öngörüyor.
Son dönemlerde Moskova’lı Punk-Rock grubu Pussy
Riot da Riot Grrrl Movement 2012 kavramının tekrar gündeme gelmesinde etkin oldu.
Notlar
1. Benjamin, Walter: Der Autor als Produzent, Gesammelte Schriften. Aufsätze, Essays, Vorträge.
Band II/2. Suhrkamp, Frankfurt 1991, S. 697
2. Hanna, Kathleen: Performance and Image. Baldauf, Anette/Weingartner, Katharina: Lips. Tits. Hits.
Power? Popkultur und Feminismus. Viyana, Bozen
1998.
3. Ladyfest düzenlenen yerler: Londra (www. ladyfesteurope.org/archive/2002/london), Malmö
(www.ladyfest.se/malmo/framesetMalmo.htm),
Amsterdam (www.geocities.com/ladyfestamsterdam) ve Viyana (ladyfestwien.org).
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KÖY KÖY GEZİYORUZ, GÜÇLENİYORUZ!

Erinç Seymen

Hazırlayan
Meral Akbaş
Zeynep Ceren Eren

GAYRİ DOĞAL NEFRETİNİZ
BU KADAR ÇOK MU?
Yasalaşan TSK Disiplin Kanunu ile eşcinsel ilişki
“suç” olarak kabul edildi. Kanunda “gayri tabii mukarenet” olarak tanımlanan eşcinsellik suçunu işleyen subaylar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılacaklar.
Aslında bu “gayri doğal ilişki” olan eşcinselliğin yanına neler konduğuna bakıldığında çok da şaşırtmıyor böylesi bir disiplin suçu: aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz
kimseyle evlenmek veya yaşamak! Yasaya göre eşcinsel olan bir subaysa suçlu, er ise hasta oluyor. “Psikoseksüel bozukluk” sebebiyle ise subaylar işlerinden,
öğrenciler askeri okullarından atılabilecekler. Eşcinsel erlerinse askerlik ile ilişkisi kesilecek. TSK Disiplin Kanunu’nu bu şekilde gönül rahatlığıyla çıkaran
AKP’nin ise nefret-sever yüzü, hoşgörü maskesinin
altından sırıtmaya devam ediyor.

Komela Jinén Wan’é/Van Kadın Derneği’nin “Köy
Köy Geziyoruz, Güçleniyoruz” projesi, 125 günün ardından sona erdi. Van merkeze bağlı 24 köyün genel
durumu hakkında hazırladıkları raporu paylaşan kadınların nihai hedefiyse, köylerdeki deneyimleri anlatan bir kitap yayınlamak. İstanbul Feminist Kolektif, KADAV ve derneğe gezici konteynırı alan Hasan
Kızıldağ’ın destekleriyle yürüyen projenin sonuçları depremin üzerinden geçen bir yılın, köy halkı ve
özellikle kadınlar için çok zor geçtiğini gösteriyor.
Eğitim, sağlık, fiziksel koşullar, temel insan hakları,

tarım ve hayvancılık konularında tespit edilen sorunların hepsi birbirinden iç karartıcı. Erken yaşta evlilik, kız çocuklarının yardımcı anne rolünü küçük
yaşlarda üstlenmesi, sadece 3 köyde sağlık ocağı bulunması, aile hekimliği sistemi ile sürekli doktor bulunmamasından, cinsellik ve mensturasyon hakkında arkaik rivayetlerin varlığına kadar sayısız tespit raporda yer alıyor. Kadın ve çocuk ölümlerinin fazlalığı, evlerde tuvalet olmadığı için yaşlı/yatalak hastaların sırtta tuvalete götürülmesi, 24 köyden sadece birinde su ve kanalizasyon sisteminin olması da diğer
tespitler arasında. Program boyunca köylerde genel
kadın sağlığı, kadının insan hakları konusunda eğitim seminerleri verilmiş, kadınlarla filmler izlenmiş.
Ayrıca şiddet konusunda da bilgilendirmeler yapılmış. Proje bazı sorunların çözümüne de yaramış: Örneğin kız çocuklarının taşımalı sistemle liselere gidememe sorunu VAKAD’ın çabaları ile kısmen de olsa
çözüme ulaşmış. VAKAD’ın projesi kadınların bildik
sorunlarının deprem bölgesinde yaşam ile nasıl daha
da ağırlaştığını anlamamıza yardımcı oluyor.
Raporun tamamına www.vakad.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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VAİZELERDEN KADINA ŞİDDETE
ÖNEMLİ KATKI
Gerçekten bir bu eksikti. Her şey tamamdı da, kadına şiddeti önlemek için sığınmaevlerinde verilecek
dini destek mi eksikti? Gazetelerde yer alan haberlere
göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın ortak projesiyle, kadın sığınmaevlerine vaizeler atanacakmış. Projenin adı da “Kadına şiddetin önlenmesinde din görevlilerinin katkısının sağlanması”! 2010 yılından beri gerekli eğitimi
aldığı söylenen vaizeler kadın sığınmaevlerine rutin
ziyaretlere başlamışlar bile. Projenin bir sonraki ayağındaysa, hastane, cezaevi, huzurevi ve çocuk yurtlarına da din görevlilerinin atanması söz konusu imiş.
Boşanma-fobik hükümetin irşat timlerinin çalışmasını şöyle bir hatırlarsak, bu vaizelerin sığınmaevlerindeki kadınlara yapacağı en büyük katkının, yuvasını yıktığı için kadınların kendilerini kötü, suçlu
hissetmelerini sağlamak olacağını tahmin etmek çok
da zor değil. Hem de arkalarına koskoca dini otoriteyi alarak. Ne diyelim, Allah korusun!
ERKEK ŞİDDETİ, GÖRÜNÜRLÜK VE MEDYA
KONFERANSI: Türkiye’de Medya ve Kadın
Hareketi Üzerine Bir Konferans
“Kadın cinayetlerinin görünürlüğü: üçüncü sayfadan
birinci sayfaya”, “popüler kültürde (cinsel) şiddet: eğlence, eğitim ve/ya tartışma”, ve “medya, kadına yönelik şiddet ve devlet: kadınlık ve kadın bedeninin
yeni tanımına doğru” isimli üç oturumun olduğu
konferans, 15 Şubat, İsveç Araştırma Enstitüsü’nde
yapılacak. Konferans, feminizm ve medya ilişkisi
üzerine –yeniden- düşünmeye davet ediyor.
MUHTEŞEM ÜÇLÜDEN YENİ KAHRAMAN:
ENERJİ HANIM
Bu seferki proje muhteşem üçlüden: Emine Erdoğan,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız. Kahramanımız Enerji Hanım! Bu Enerji Hanım öyle cevval
bir hanım ki, (bütün gün evde olduğu için) kim ışığı
açık bıraktıysa (kocası ve erkek çocukları) arkasından yetişiyor, çıt diye kapatıyor. Asla ve kata çamaşır
makinasını tam doldurmadan çalıştırmıyor, buzdolabının kapağını fazla açık tutmuyor, fırındaki yemeği pişmeden birkaç dakika önce kapatıyor. Muhte-

şem üçlü bize (kadınlara) öneriyor: Ev işlerini elektriğin ucuz olduğu akşam saatlerinde yapın, ülkece,
milletçe tasarruf edelim! Ay ne iyi fikir, Allah razı olsun büyüklerimizden. Bizim aklımıza gelmeyenleri
akıl edip bize söylüyorlar. Mesela, “kocalar televizyon seyrederken uyuyakaldı mı televizyonu düğmesinden kapatın” diyorlar. Doğru söze ne hacet! Ama
niye tasarruf etmek lazım –daha çok HES yapılsın
diye mi?-, niye ev işleri hep kadının, niye evi daha
da, daha da ekonomik geçindirmek zorunda kalan
hep kadın, neden erkekler en fazla televizyon izlerken uyuyakalıyor da şu işlere bir el atmıyorlar, işte
bunları hiç söylemiyorlar.
Ve tabii, kadınların kurtarma vazifelerinin uçsuz bucaksızlığından da söz etmiyorlar: Cumhuriyeti, vatanı, barışı kurtarmak yetmez, ekonomiyi de kurtarmak lazım; aslında, dünyayı kurtarmalıyız!
ŞÖNİM-KOZA Çalıştayı: İmdat Polis!
Kadınlar, kadına şiddet konusunda önemli ve kökten bir değişimle karşı karşıyalar: SÇHEK kapatılıyor! Kadınlar artık sığınak başvurusunu karakollar
aracılığıyla yapacaklar. Hayır, hayır, zaytung haberi
değil; memleketimizin gerçeği. Bu sebeple, Mor Çatı,
26-27 Ocak’ta, İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde,
değişim sürecinde alternatif olarak önümüze getirilen ŞÖNİM/KOZA’larla ilgili bir çalıştay yaptı. Hukuk, sosyal politika ve kadına karşı şiddetle mücadele açısından ele alınan ŞÖNİM/KOZA’lar, birçok kadın örgütünün katılımıyla tartışıldı. Aynı zamanda
çalıştaya katılan kadın örgütlerinin yeni deneyimlerine de yer verildi. Dergimizin bu sayısında, ŞÖNİM
tartışmalarına geniş bir yer ayırdık.
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OTEL ODASI GİBİ F TİPİ HÜCRESİNDEN
SONRA, KONUKEVİ GİBİ SIĞINMAEVİ
Sanki diyorlar ki sığın-ma. Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü’nce geçtiğimizde yayınlanan Kadın Konukevi Yönetmeliği doğrultusunda, sığınmaevleri konukevi oldu. Bu konukevleri, ŞÖNİM’lerin içerisinde yer
alacak. Misafirin az kalanı makbuldür lafı misali, ev
sahibi devletimiz bu konukluğun da fazla uzamaması
ve her konuğun kendi asıl evine dönmesi bekliyor. Bu
yönetmelikle sığınmaevleri de özerkliklerini kaybetmiş oldular. Kadın danışma merkezlerinin de bu kurumlarda yer alması kadın örgütleri tarafından gerekli -elzem!- görülse de danışma merkezleri kendilerine
yönetmelikte henüz bir yer bulabilmiş değiller. Olsun,
önemli olan basına gösterilmek için konukevi odasının masası üstüne konulmuş plastik çiçektir herhalde; en kısa zamanda sayın Fatma Şahin’in de gezmesini, mümkünse bir gece konuk olarak kalıp konukevinin “Vallahi de çok rahat ama insanın kendi evi gibisi yok.” şeklinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

BEDEN ATÖLYESİ VAN’DAYDI
Kadınlarla Dayanışma Vakfı’ndan Gülnur Elçik, 2829 Ocak’ta Vakad’lı kadınlarla beden temelli cinsiyet
çalışmaları yapmak için Van’daydı.
Atölye kapsamının çalışma yapılan yerin ihtiyaçlarına göre yeniden oluşturulduğu beden atölyeleri genel olarak bedenin, özel olarak da kadın bedeninin
gündelik yaşamdaki etkisi ve bunun genel politika ile
ilişkisinin çeşitli uygulamalar yoluyla tartışılmasına
yönelik uygulamaları, bu konudaki çözüm önerilerini içeriyor. Van’da yapılan atölyede beden ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, kadın bedenine doğallık iddiaları üzerinden atfedilen kalıp yargılar ve bu yargılar üzerinden gündelik hayatın düzenlenişi ele alınırken, kadınların birbiri ile dayanışarak üretebileceği çözüm yolları konuşuldu. İki gün yapılan çalışma sadece kadınların bedenleri ile farklı bir ilişki ku-

rabilmesinin olanaklarını ortaya koymayı değil, kadınlar arasında yeni bir paylaşım, tartışma ve üretim
alanı oluşturmayı da hedefliyor.
İLLE DE BARIŞ
Üç ayda bir çıkınca gündemi tekrar hatırlamak bir
tuhaf hissettirebiliyor bazen. Barış sürecinin başında biriktirdiğimiz umutlu seslerle dolu haberler ile üç
Kürt kadın siyasetçinin kaybına ilişkin haberler yan
yana duruyor. Tarihi bu kadar acımasız yazan meleğe
inat, Van Kadın Derneği’nin sesini duyalım: “Dünyanın neresinde olursa olsun tüm savaşlar en çok kadınları olumsuz şekilde etkiler. Fransa’da katledilen
kadınların öldürülmesi de bu duruma açık bir örnektir. Savaşlarda silahları tutan taraflar erkeklerdir, ancak o silahlar her zaman kadınları hedef alır. Kadınların trajik durumları, ölümleri taraflar arasındaki kin
ve nefreti daha da pekiştirir. Savaş kadınlar için ölümün ötesinde tecavüz, taciz ve tüm değerlerin yok
oluşudur. Türkiye tarihi biz Kürt kadınları için askeri
müdahaleler, baskıcı yönetimler ve eril zihniyetin hakim olduğu bir sistemle örülüdür. İmralı ile devletin
görüşmeleri savaşın biteceğine dair umutlarımızı yeşertmiştir. Bu süreci desteklediğimizi, diyalog yollarının sürekli açık tutulmasını belirterek, tüm kesimleri
bu sürece duyarlı olmaya davet ediyoruz. Artık bu savaşın sonuçlarına dökecek gözyaşımız kalmadı. Artık
bu savaşa bir evlat dahi verilsin istemiyoruz.”
SAKİNE, FİDAN, LEYLA İÇİN
“O üç beş takım elbisenin karşısında Sakine Cansız’ın
kocaman kızıl saçları duruyor. Erkekliğe, Türklüğe
inat. O üç kadının yaşamıyla ne kadar gurur duysak azdır.” diye yazdı Nazan Üstündağ arkalarından. Ankara
Kadın Platformu, 16 Ocak’ta Fransa Büyükelçiliği’nin
önünde eylemdeydi. Yapılan basın açıklamasında kadınlar, “Fransa, bu olayın üstünü örtmeyip bir an önce
açıklığa kavuşturmalıdır. Yoksa bu utanç ve vahşetin
ortağı olacaktır. İktidarın ‘örgüt işi’ açıklamasını olayın üstünü örtme çabası olarak görüyoruz. İktidar da
bu komplonun ortaya çıkarılmasında eşit derecede
sorumludur. Barışa gidebilecek görüşmelerin başlatıldığı bu süreçte görüşmelerin engellenmesine yönelik
bu katliamı unutmayacağız. Sakine, Leyla ve Fidan’ın
sesi olacağız. Seslerini sesimize katarak ‘Barış!’ demeye, savaşsız, çatışmasız bir Türkiye ve dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dediler.
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SAMATYA’DAN
SİNOP’A
“ERMENİ SOYLARI”
YOLCULUĞU
Karin Karakaşlı

Hayatın kurgusu edebiyata hep haddini ve çapını
bildirir. Öyle tuhaf şeyler öylesine umulmadık yer
ve zamanlarda o kadar beklenmedik insanlarla birlikte yaşanır ki, bir yandan yaşarken diğer yandan
yaşadığınızı algılamaya çalışırken bulursunuz kendinizi. Absürtlükler ülkesi Türkiye’de birbiriyle eşzamanlı akıp giden nice vahim olay akıl sağlığımızı sınayıp duruyor. Adliye binasında derdest edilen avukatlar, Sinop’ta linç edilmeye çalışılan Kürt milletvekilleri, beri yanda İmralı’ya heyet gönderme faaliyetleri… Hepsi bir ve aynı güne sığabiliyor. İzlanda’da
hayatın nasıl olduğunu düşünüyorum bir an.
Sonra ama yine yazmak gerekiyor. O zaman önce o
dehşet günden bir şeyler anımsatmalıyım. Sinop’taki
saldırıda atılan slogan dikkatinizi çekti mi? “Ermeni
soyları Sinop’tan defolun…” Hah diyorum, bir şey
eksikti zaten. Şimdi tamamız.
Öyle ya hiç içinde “Ermeni” geçmeyen provokasyon
mu olurmuş? Her “öteki”nin ecdadında vardır bir
katli vacip Ermeni.

Maritsa Küçük

Hrant Dink’in öldürülmesinden bu yana ve elbette
şu hiç affedilmeyen “Hepimiz Ermeniyiz” söyleminin acısını çıkartmak üzere Ermeniliği kolay hedef
kılan iklim, gerek siyaset dünyasında, gerek medyanın dilinde, gerekse milli eğitimin tornasında itinayla besleniyor.

“Şimdi ortalıkta yine derin bir
suskunluk var. Kilitli kapılar,
kısık sesli konuşmalar. Maritsa
Küçük’ün bedeni üzerindeki bıçak
darbelerinin haç şeklinde olduğu
şaibesi, kamuoyunda bir süreliğine
belirip yine kayboluveren geçici
ilgi, hükümetin sessizliği, emniyetin
olayı aydınlatamayışı birbiri üzerine
yığılıyor. Hal böyle olunca da ortalığı
kapalı kapılar arkasında korkuyu
büyüten söylentiler kaplıyor.”

Hedefte yaşlı Ermeni kadınlar
İşte bu iklimde İstanbul’un en kendi halinde semtlerinden biri olan Samatya yine en kendi halinde yaşayan yaşlı Ermeni kadınlara yönelik saldırılarla sarsıldı. Aralık ayının başında, yalnız yaşayan 87 yaşındaki bir Ermeni kadın (T.A.) saldırıya uğradı. T.A.
evine girerken arkasından yaklaşan saldırgan, kadını
önce yumrukladı, ardından da boğazını sıktı. Ziynet
eşyaları çalınan T.A., saldırı sonucunda bir gözünü
kaybetti, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu. Ardından 85 yaşındaki Maritsa Küçük
28 Aralık Cuma günü Samatya’da tek başına yaşadığı evinde vahşice öldürüldü. Darp edildikten sonra
vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaşamını yitiren Küçük’ün üzerindeki ziynet eşyaları alınmış; yaşlı kadının çıplak halde bulunması da tedirginliği bir kat daha artırmıştı. 6 Ocak Pazar günü,
Ermenilerin Noel’i olan Surp Dzınunt için kiliseye
gitmek üzere olan yaşlı bir Ermeni kadın, Siranuş
Akdemir, erzak ve para yardımı vaadinde bulunan
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üç kişi tarafından zorla bir araca bindirilmek istendi. Akabinde 80 yaşındaki Sultan Aykar, 22 Ocak
Salı günü bir başına yaşadığı evine girerken, 35 yaşlarında, kır saçlı yüzü maskeli bir erkeğin saldırısına
uğradı. Çığlıklarını duyan komşularının olay yerine gelmesi üzerine Aykar son anda ölümden kurtuldu. Başına ve yüzüne yediği yumruklar sonucunda
ağır yaralanan Aykar’ın sol gözü görme yetisini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Diğer olayların aksine bu olayda görgü tanıkları var.
İki parça ziynet eşyası ile açıklanamayacak orantısızlıkta şiddet kullanımı hırsızlıktan çok zarar verme ve korku salma ihtimallerini akla getiriyor. Kaçırma olayında birden fazla fail bulunması çete şüphesi yaratırken, fail ya da faillerin aradan geçen onca
zaman, hemen her yere yerleştirilen sivil polis ve güvenlik kameralarına karşın yakalanamamış olması da
koca bir soru işareti olarak havada sallanıyor.
Mahalledeki Sessizlik
Bilenler bilir, Samatya, istanbul’un mahalle dokusunu koruyan az sayıdaki yerleşim yerlerinden biridir.
Tanıdık olup olmamasına bakılmaksızın tarihi Surp
Kevork Kilisesi’nin çanının haber ettiği bütün cenazeler için mahalleli birlikte kalkıp kiliseye yollanır.
Çocuklar birlikte okula gider, aynı sokaklarda cıvıldaşır. Hayat, iyisi ve kötüsüyle birlikte yaşanır.
Şimdi ortalıkta yine derin bir suskunluk var. Kilitli kapılar, kısık sesli konuşmalar. Maritsa Küçük’ün
bedeni üzerindeki bıçak darbelerinin haç şeklinde
olduğu şaibesi, kamuoyunda bir süreliğine belirip
yine kayboluveren geçici ilgi, hükümetin sessizliği,
emniyetin olayı aydınlatamayışı birbiri üzerine yığılıyor. Hal böyle olunca da ortalığı kapalı kapılar arkasında korkuyu büyüten söylentiler kaplıyor.
Bakmayın meydanlardaki dayanışma eylemlerine… Tabii ki “Ermeni komşuma dokunmayın” diye
haykıran o eylemlerin hepsi anlamlı ve önemlidir
ama Ayşe Günaysu’nun Özgür Gündem’deki yazısı, “hane içi”nin halini yakalaması ve “meydana çıkılmayan” zamanları göstermesi açısından en müthiş tanıklık. Avukatlar, olay yeri tutanağını ve cenazenin fotoğraflarını görme hakkına sahip oldukları hatırlattığında Maritsa Küçük’ün ailesinin takındığı o temkinli mesafe, azınlık olmaya dair çok şeyler anlatıyor. Ve Ayşe Günaysu, söylenmeyeni kavrayan içgüdüsüyle paylaşmış o mahrem ânı: “Aile-

nin kadınlarının bana bakan gözlerinde bir şeyler
okuyor gibiyim. Yoksa bana mı öyle geliyor, sakın,
‘Teşekkür ederiz. Belli ki bizim için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Böylece görev bildiğiniz bir şeyin
ucundan tuttuğunuz için kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ama çocuğumuzu okula gönderirken, her gün
kapımızı kilitlerken, emniyet yetkilileriyle görüşmelerimizde, televizyonlarımızı izlerken, sabah perdelerimizi açarken yanımızda olacak mısınız’ diyor olmasınlar? Evet, en sıcak kucaklaşmaların bile kapatamayacağı bir mesafe var aramızda. Çünkü inkâr
toplumunda zengin bir uygarlıktan kalan bir avuç
Ermeni’nin yerine geçmenin ve onun hayatını yaşamanın imkânı yok.”
Yaşadıkları topraklardan dönülmez ölüm yollarına
çıkarılan, mezarsız kemik yığınlarına dönüşen soykırım kurbanları, mucize kabilinden yeni bir toprak
parçasına tutunabilen Ermeniler kadar onların yeni
kuşaklarında da koca bir çentik olarak durur. Bahsi geçen Samatya, yıllarca Yozgat’tan göç almış ve o
koca Surp Kevork Kilisesi, her şeyini yitirmiş halde
aklının sınırında çoluk çocuğa, yıllarca sığınak olmuş bir mekân. Şimdi orada hayatlarının son deminde yaşlı Ermeni kadınların yalnızlık ve hastalık
dışında iç kemiren bir can korkuları varsa, orada durup yüzyıllık tarihe bugünden bakmanın zamanıdır.
Belgesiz, sempozyumsuz, tebliğsiz, panelsiz çırılçıplak insan gerçeği üzerinden bir bakış…
Samatya’dan Sinop’a uzandığımızda, Kürtlere “Ermeni soyları defolun” diye bağıran, bağırtan zihniyeti kalbimizde bir tarttığımızda bu saldırıların ne demeye geldiğini sadece bilmez, hissederiz. Topyekûn
temizlenmeden kimselere huzur yok buralarda.
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METİN KAÇAN
ve G.K. VAKASI:
Estetikten Ahlak,
Arzulardan Siyaset
ve Adaletten Hukuk
Mümkün mü?
Halide Velioğlu

“İlk bakışta kısıtlı bir
yer ve zaman diliminde
ve belirli bir kamuda vuku
bulmuş gibi duran bu
hadisenin boğumlarında,
günümüzü hala meşgul
eden ve kurucu öneme sahip
toplumsal değer, pratik ve
anlamlarla ilgili önemli
ipuçları saklı.”

Bu yazı geçtiğimiz ay Metin Kaçan’ın Boğaz Köprüsü’nden atlayarak hayatına son vermesiyle yeniden gündeme gelen bir tartışma üzerine. 1995 yılında gündemi bir hayli meşgul eden ve yazar Kaçan’ın
adını faillerinden biri olarak toplumsal hafızamıza
yerleştirmiş olan bir cinsel şiddet, tecavüz ve işkence vakası G.K. hadisesi ve Ağır Roman metin analizi üzerine 1995-98 yılları arasında üç sene boyunca değişik yoğunluk ve aralıklarla lisansüstü tezi çerçevesinde çalıştım1. Hala kısaca anlatmakta zorlanırım ama Amargi okurları için bir kez daha denemeye değer…
Sondan başlayayım. Tez savunmamın son sözlerini
toparlarken, illa ki büyük bir laf etme genç cüretkâr
merakından mıdır ya da algının bilince sığmaz sıçrama anlarından birinin eseri midir bilinmez, “bu
hikâyede bir şey var, daha bitmedi ve bizi meşgul
edecek” deyivermiştim. “Ne var?” diye sormadı kimse, artık kapanıyordu celse ama sorsalardı da ne derdim o zaman, kestiremiyorum. Ağır Roman’ın önce
film, sonra dans tiyatrosu ve nihai olarak da dizi film
yapılması mıydı algımın öngörüye dönüştüğü kapsam? Belki bir parça, ama sanki daha çok belli bir
kamunun hafızasına G.K. hadisesi olarak yazılmış
olan cinsel şiddet vakasının vicdanlardaki muhasebesiyle hukuki süreci arasındaki yarıklardan sızan
bir hakikat vaadi.
İlk bakışta kısıtlı bir yer ve zaman diliminde ve belirli bir kamuda vuku bulmuş gibi duran bu hadisenin boğumlarında, günümüzü hala meşgul eden ve
kurucu öneme sahip toplumsal değer, pratik ve anlamlarla ilgili önemli ipuçları saklıydı. Yükselen erkek şiddeti ve muhafazakârlaşma karşısında kısıtlarına rağmen kadın özgürlüğü ve hakları siyasetinin yaşamsal öneme sahip olması bunlardan ilki. Diğeri de
80 darbesiyle sol hareketin devlet eliyle bastırılması ve sönümlenmesini takiben oluşan bir nevi tufan
sonrası atmosferinde filizlenmeye başlayan altkültür
mecrasının hayal kırıklıkları, huzursuzluk ve biraz
da yorgunlukla imli beden ve muhayyilelerle buluşmasınının hikâyesidir ki hala açımlanmayı bekleyen
vaatkâr bir düğümdür. İktidara bir toplumsal hareket içerisinden müdahale etme çabasından boşalan
yerlerde kimilerinin gündelik hayatı sorunsallaştırmaya ve onu başat siyasi tahlillerin kurduğu haliyle verili bir gerçeklik olarak değerlendiren önkabullerden geri almaya kalkıştığı bir dönem. Belirli bir
siyasetin tahakkümünden yorulan algıların dikka-

Ağır Roman filminden
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tini yeni gözlerle bedenlere, dile, eşyanın tabiatına,
durumlara, kadınlık ve erkeklik hallerine diktiği bir
yeni zaman haletiruhiyesi…Kısaca anlatayım.

gelir. Murat Belge’nin, siyasi tahlillerinden ziyade ve
yanısıra, İstanbul Gezi Rehberi ve rehberliğiyle nam
salmaya başladığı zamanlar…

90’ların başında (illa ki milat alınacaksa) İstiklal Caddesi’nin trafiğe kapanmasıyla başlayan ve
Beyoğlu’nu güzelleştirme Derneği’nin kurumsal öncülüğündeki çabalarla hızlanan bir Beyoğlu mutenalaşması başladı ki, bu süreç şimdilerde Tarlabaşı’nı
kapsayacak şekilde devam etmekte. Fransız siluetli
kafe-barlar, tiyatro, sinema ve kitapçılara, gece kulüpleri, rock barlar ve sonrasına da türkü barlar eşlik etti. İstanbul’a aidiyet tahayyül, söylem ve pratiğinin milli aidiyeti gölgelemeye başladığı zamanlardı. Devrim düş ve gayretlerine darbenin kestiği cezadan nasiplenen sadece solcular değil, bu coğrafyayı ve ahvalini bir arada düşünmenin kendisi oldu
(Tayfun Talipoğlu’na ne oldu sahi?). Bu yeni şehirli olma hali kendisine, siyasetlerini, estetik ve kültürel formlarını solun söylem ve pratiğinden ayırmaya başlamış olan Aleviler’den ve Kürtler’den başka
yeni bir ‘yerli’ aramaktaydı, öyle ki bulamasa da yaratacaktı neredeyse (‘en iyi yerli’ bir yerli araba reklam logosundan fazla bir şeydi kuşkusuz o zamanlar ve yükselmekte olan İslami kesimse sözünü ettiğim şehre yeni talep formuna en az Avustralyalı yerliler kadar uzaktı). Kimileri İstanbul’u terk etmek
zorunda kalan gayrimüslim azınlıklara düşkünlükler geliştirdiler; gecikmiş bir yasın nostaljiye kırılmış
kayıplarından ‘bir zamanlar Beyoğlu’ ve ‘eski zaman
İstanbul’u’ hasreti, İstanbul’a ve İstanbullu olmaya
talebin en başat emosyonel formlarından biri haline gelmişti. Ellerde kamera grup halinde ya da solo
şehirde gezip fotoğraf çekmeler de bu zamana denk

Ellerde kamerayla değilse de, kimileri hafta sonu
ya da biteviye tükettikleri sentetiklerden aldıkları güçle etrafa yeni gözlerle bakmaya, durdukları yerde algının değişik hallerini deneyimleyip onu
hikâyelendirme yollarını aramaya koyuldular. Madde
sadece tüketildiği anı imlemiyor, takip eden günlerde
dönen, paylaşılan hikâyelerle ‘tüketim’ bir nevi devam ediyor, ediyordu. Siyasi erke doğrudan başkaldırı yerini bir nevi kişisel yaramazlıklara, sivil itaatsizliklere bırakmıştı. Sanki tufan olmuş, sular çekilmiş
ve geriye kalan kimi canlar kalan son zamanlarını da
‘burada ve şimdi’den başka bir gelecek yokmuşçasına yaşamaya, gençliklerinden kalanın hesabını telaşla
görmeye koyulmuşlardı. Bu, en göze görünür haliyle
Beyoğlu’nda hayat bulan yeni haletiruhiyenin ahlaki
kodu ne olabilirdi ve her türlü sınır aşımına duyulan
merak kendi yerlisini nereden bulacaktı?
Mutenalaşan Beyoğlu, benzeri bütün şehir merkezleri gibi bir arka sokağa, arka mahalleye bitişikliğinden medet umdu. Başat ahlaki kuralı sınır aşımı (transgression) olan bir cemaatin mahir anlatıcısı olarak Metin Kaçan, kafe-barlardan hemen sonra başlayan pavyonlardan ötesini (arada yeni Kürt
göçmeni midye ve kâğıt mendil satıcılarını ve dönmeleri hızla geçtikten sonra) hep merak eden ama
nasıl gideceğini pek de kestiremeyen bir tecessüse gönüllü ve kendiliğinden rehberlik eder oldu.
İlk kez bir mekân, edebi temsilini takiben kültleşmiş (Pamuk’un Kars’ından önce), okurların bir kıs-
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“Başat ahlaki kuralı sınır aşımı
(transgression) olan bir cemaatin
mahir anlatıcısı olarak Metin Kaçan,
kafe-barlardan hemen sonra başlayan
pavyonlardan ötesini (arada yeni
Kürt göçmeni midye ve kâğıt mendil
satıcılarını ve dönmeleri hızla
geçtikten sonra) hep merak eden ama
nasıl gideceğini pek de kestiremeyen
bir tecessüse gönüllü ve kendiliğinden
rehberlik eder oldu.”

görmediğim ama kendimden bildiğim bir “köy”dü
Kolera Mahallesi; yakında olması da cabasıydı.
Zihinlerde bir leke gibi kalan paramparça yüzüyle
genç kadın manşetlerden ve ana haber bültenlerinden haykırıyordu: Metin ve Alp (Buğdaycı) bana tecavüz ve işkence ettiler! Bir gün sonra Metin Kaçan
G.K.’nın erkek kardeşi tarafından, tıpkı romanda
geçen dramatik bir jestte olduğu gibi, bir kulağı kesilmiş halde polis tarafından ele geçirildi. Kaçan ve
Buğdaycı’nın ilk sözleri “adalete güveniyoruz” oldu.
Meclislerine katıldıkları hiçbir (eski) solcunun alenen etmeyeceği bir sözdü bu, tersinden bir kimlik
beyanı etkisi yaptı, tınısı kulaklardadır hala…

mı da ziyaretçi müşterilere dönüşmüşlerdi. Ahlaki kodun anahtarı, sınır aşımı bilgisine sahip delikanlıda ve onun raconlarındaydı. Köylü değil ama
gelenek sahibi; Kürt, Alevi ya da İslamcı değil ama
yerli; siyasi değil ama asi; maganda değil ama harbi; (kurumsal) eğitimsiz ama terbiyeli; eğlenceli ve
fakat ‘ille de Roman’ değil; erkeksi ama homofobik
değil; yoksul ama yoksun değil; parasız ama yolunu bulan, avantacı ve yaratıcıydı bu ahir zaman delikanlısı. Kaçan’ın romanında betimlediği racon bir
ahlaki koddan çok daha fazlası; giyim kuşam, beden dili ve konuşma ile kendini ifade eden estetik
bir var olma biçimidir. Türk edebiyatında ahlak ve
estetiğe siyasetten bağımsız alan açan bu metin, bir
ilke daha imza atmış ve pek az temsile nasip olacak
şekilde okuruyla buluşmuştu. Okurunda, resmettiği
dünyaya karşı bir arzu oluşturmakla kalmamış, yazarı aracılığıyla bu arzu nesnesi mekân (Dolapdere) kimi okurların mütecessis bakış ve şehir gezintisi
merakının da renkli bir parçasına dönüşmüştü. Kuşkusuz bu meraklı arayıştan yazar da nasibini almıştı;
Kaçan, Beyoğlu âlemlerinin en aranır simalarındandı artık. Seyir hali çeperini genişletiyordu ve Beyoğlu “en iyi yerli”sini bulmuştu.

Ağır Roman kadar olay kurgusu hayata geçmiş bir
metin o zamanlar edebiyat eleştirisi ve yorumbilimle
haşır neşir olan feminist bir sosyoloji öğrencisi olarak bana son derece ilginç gelmişti ve bu vaka üzerine bir süre kafa yormaya, çalışmaya karar verdim.
Kimileri hem Kaçan’ı hem de G.K.’yı tanıyan pek
çok feministle ve Kaçan yakınlarıyla derinlemesine mülakatlar yapma fırsatım oldu2. Ancak okurun
da tahmin edebileceği üzere, “meşum geceyle” ilgili doğrudan bir tanıklık neredeyse imkânsızdı. Gecenin üç tanığının ifadeleri şüphesiz ki birbirinden
farklı olup, G.K.’nın şikâyeti bir mahkeme dosyası halini almıştı. Hakikat ve adaletin, bu minik Beyoğlu entelektüel, yazar, sanatçı ve feminist kamusunda hangi terimlerle kurulduğunu anlamaya karar
verdim. O “meşum gece”de neler olmuş olabileceği
üzerine feministler ve G.K’.nın birkaç yakını dışında neredeyse hiç kimse doğrudan söz almaya yanaşmıyordu. Ancak, danıştığım neredeyse herkesin, roman ve yazarı, Beyoğlu gece hayatı, Dolapdere merakı, kadınlık ve erkeklik halleri konusunda anlatacak çok şeyi ve son derece önemli tahlilleri vardı elbette ve bana anlattıkları, ne yapılsa, o gece neler olmuş olabileceği konusunda bir kanaatin ifadesini de
dillendiriyordu. Öyle ya da böyle...

1995 senesinde G.K. hadisesi gazete manşetlerine
düştüğünde bir okur olarak ihanete uğramışlık hissi
yaşadığımı hatırlıyorum. Zira ben de yukarıda sözünü ettiğim kimi okurlar gibi anca sonraları ifade edebildiğim haliyle bu Kemalist modernite tasavvur ve
pratiklerinin dışında kalan, yerel bir cemaatin ahlak
kodu olarak estetik varoluş betiminden oldukça etkilenmiş, uzaktan da olsa yazarına, anlattığı mekâna
ve insanlarına muhabbet beslemiştim. Gitmediğim,

“Meşum gece”nin sırrı tek değildi: Bir kaç feminist
hariç neredeyse herkes G.K.’yı, hadiseyi basına yansıttığı için suçluyor, değilse de, kusurlu buluyordu.
Buna, ilginçtir ki o geceden Kaçan ve Buğdaycı’nın
sorumlu olmadığını düşünenler de dâhildi. G.K.’nın
basına beyanat vermesini haklı bulanlarsa, bunun kimin yardım ve aracılığıyla basına yansıtıldığını söylemek istemiyorlardı. Bu konu, neredeyse, G.K.’nın
adalete başvurmasından daha da vahim karşılanıyor-
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du. Kadının gördüğü şiddet üzerinden zedelenen cemaat, dokusunu, bir başka konuda söz ve tavır birliği ederek koruyor ya da sürdürüyordu. Sanki “sır”
bile yoktu ortada: Danıştıklarımın çoğu, Kaçan’ı,
kulağını kesmek suretiyle kişisel olarak cezalandıran G.K.’nın erkek kardeşinin haklılığında ve vakanın en “delikanlısı” olduğunda hemfikirdi. Kaçan ve
Buğdaycı’nın konuyla ilgili masumiyetini savunan
ve bu konuda hiç bir bilgisi olmadığını söyleyenlerden bazıları da dâhil.
Tezin adını “Muhafazakâr Dekadans” koydum. Muhafaza edilen, öncelikle ve sadece cemaatin kendisiydi. Ve bu cemaatin bekasının koşulu “içeride” her ne
olmuş olursa olsun “dışarıya” sır vermemekten geçiyordu. Kadın bedenine şiddet vakası dahi bu kuralı
çiğnemeye yetmezdi. Kaldı ki, hal ve tavırlarıyla ortada en geçer akçe olan “delikanlılığın” raconlarına
da talip olan bir genç kadındı söz konusu olan. Danıştığım kimi insanlar, hadiseden bir üçüncünün tanıklığı ve işbirliğinde gerçekleşen erkekler arası bir
düello gibi söz ediyorlardı. Sanki önceden belirli bir
kadınlık ve erkeklikten ziyade kimin kadın olduğuna bu şiddetli kapışmanın sonunda karar verilecek,
ezcümle, kaybeden taraf kadın olacaktı. Cemaatin
hafıza kayıtları uyarınca, G.K. o geceki çarpışmadan kadın ve de üstelik cinsel şiddete uğramış bir
kadın olarak çıktı. Yine aynı hafıza kayıtları uyarınca, Kaçan da delikanlılığını kaybetmişti ama bir kadına karşı değil, malum, bir başka erkeğe ve cemaate
karşı; bu unvanı kendi romanında betimlemiş olduğu bir jest uyarınca G.K.’nın erkek kardeşine kaptırmıştı. Ancak, kendisinden artık esirgenen sadece delikanlılık değil, dillere destan romanını yazmak için
gerek koşul olduğu düşünülen estetik bir eyleyicilikti (agency) ya da ehliyetti. Kimse Kaçan’dan bir yazar
olarak bahsetmiyordu sanki artık; olsa olsa başından
geçenleri ve gözlemlerini anlatan yetenekli bir meddah, mukallit, oyunbaz ve eğlenceli bir adamdı, o
kadar. Danıştıklarımdan bazılarının sözleriyle, “estetik mesafe ve bilgisi eksikti” (nitekim hadiseden
sonra bir dini tarikata yakınlaştığı, toplantılarına katıldığı söylentileri üzerine, bu dindar gruba mensup
danıştığım birisi de kendisinde “manevi inisiyasyonun eksik” olduğu yorumunda bulunuyordu; nerede
olsa Kaçan artık “eksik” bir adamdı adeta).
O cemaatin içinde yazar olmanın, üstelik sadece muhayyileleri değil, mekânı ve anı (ve artık bedeni de)
imleyen bir yaratıcılığa soyunmanın3 estetik alanda

aranan bilgisinin koşulu, bu cemaat içinde bir başka ölçütü daha gündeme getiriyordu: Kötülük. İlginç
bir biçimde, görüştüğüm Kaçan yakınlarının ve yanlılarının çoğu, kendisinde estetik mesafe eksikliğine
koşut olarak, organize ve sofistike bir kötülük yapma kapasitesinin olmamasından söz ediyorlardı. Bir
bakıma estetik mesafesizlik ve yetersizlik, Kaçan hakkındaki malum suç iddiasını boşa çıkarmanın bir ifadesi olarak belirmekteydi. Bu “kötülük bilgisi”nden,
kendiliğinden yaratıcı olmakla estetik bilgisi tam bir
sanatçı olmak arasındaki ince ama önemli ayrımın
ölçütü olarak da söz edilmekteydi. Nihai olarak, bu
sınıflandırma sisteminde Kaçan’ın payına neredeyse Atlantis4 çizgi romanındaki Neandartal adamına
(Java) yakın, henüz uygarlığın terbiyesinde marine
olmamış güçlü sezgileriyle varolan bir “yerli”nin kaderini paylaşmaktan başka şans tanınmıyordu. Bu ölçüt uyarınca Kaçan, sadece doğuştan sahip olduğu
yetenekten ibaretti, iyi bir roman yazmıştı ama edebiyatçı olup olmadığı şüphe götürürdü.
Kendisiyle 1997 kışında yaptığım derinlemesine mülakatta5 konu, Kaçan’ın kendisine en yakın bulduğu
yazarın kim olduğuna geliyor. Yazar Baudelaire’in6
adını tek geçiyor. Ancak mevzuyla ilgili konuşmanın detaylandığı yerlerde, bizzat kendisinin de kötülük bilgisine (şiddet ve işkence yöntemleri bilgisi
vurgusuyla birlikte) nasıl sahip olduğunu anlatmışlığı var. Cinsel şiddet ve tecavüzle yargılanmış olan
birinin bilgi dağarcığının bu özel kapsamı konusunda bu kadar rahat konuşmasını o zamanlar yadırgadığımı hatırlıyorum. Ancak tüm görüşmeleri yakın okumaya alıp birlikte değerlendirdiğimde anladım ki Kaçan, belirli bir yazar-okur cemaatinin o zamanlar pek önemsediği “estetik mesafe”nin önemli
bir bileşeni olarak “kötülük bilgisi”ni, kendisinden
esirgenen estetik yeterliliğe bir talep olarak ifade etmekteydi acilen ve biraz da savrukça. Savrukluğunda sürç-i lisan yoksa eğer, yazarlığı hilafına yapılan
bu örtük savunmaları duymuşçasına ve bilmişçesine
aldığı, yine de riskli bir tavırdı bir bakıma. Daha öncesinde tanışmıyorduk, ilk ve son buluşmamız oldu.
Cemaatin, nasıl herkesin malumu olan ancak açıkça ifade edilmesi mümkün olmayan sırlar üzerinden
kurulduğunu zamanımızın en ihtilaflı ve kanımca
en büyük bir kaç antropoloğundan biri olan Michael Taussig Defacement (dilimize “Tahrif ”, “Bozma” ya da “Silme” olarak çevrilebilir) adlı eserinde
(1999) tarif ve izah eder. Taussig’in adına “kamusal
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sır” dediği bu sır aynı zamanda “neyi bilmeyeceğini
bilen” özneler oluşturmakla kalmaz, buradan doğru
da bir “epistemik (bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgili) karanlık” yaratır. Bu bilginin elde edilemezliğinin özünde saklama ve ifşa etme arasında
tekinsiz (uncanny) bir diyalektik yatar. İfşası olunan
sır kamusal sırrın kendisi olup, buradaki gizleme ve
saklama jesti de yasağın aleni özelliğidir. Ve bu yasak
hem bu sırrı ifşa etmemeyi hem de ifşa edilesi sırrın ne olduğu herkes tarafından bilinse bile bu sanki bilinemezmiş gibi düşünüp, öyle davranmayı buyurur. Taussig’e göre bu örtbas etmenin kendisi toplumsallığın özünü oluşturur ve kendi özneselliklerini yaratır. Ancak, bu sırrın içinde gizli bir başka sır
daha mevcuttur ki bu da yasağın aynı zamanda kendi buyruklarını çiğnemeyi kışkırtması ve bu kışkırtma uyarınca yapılan ifşaatların, ne yapılsa, yine sırrın sır olarak tesis edilmesinden başka bir işe yaramayacağıdır. Kısacası ifşaat ve gizleme karşıt gibi görünen ama aslında “kamusal sırrı” dolayısıyla cemaati tesis eden eylemlerdir.
Yazıya zihnimi hala meşgul eden bir iki soruyla son
vermek istiyorum. Başat kodu delikanlılık olan bu
erkek cemaatine7 dâhil olmaya ve dahası oranın “delikanlısı” olmaya nasıl oluyor da kadınlar da arzu
duyuyordu? Araştırma sırasında yaptığım en çarpıcı mülakatlardan birinde, Kaçan’la bir zamanlar şiddet dozu yüksek cinsellik içeren bir ilişkisi olduğunu
söyleyen genç bir kadının, “maalesef erken yorulduğunu” ve G.K.’nın “ulaşmış olduğu mertebelere ulaşamadığını” söylemişliği vardır. Gerçek ya da fantezi… Bu sözler de bir hakikati kuran ve katmanlandıran ifadelerdendi. Yine kimilerine göre G.K.’nın
hayatına Kaçan’la girmiş olan ya da bir zamanlar
Kaçan’la ilişkisinin parçası olmuş olan bir takım yerlere, formlara ve pratiklere bağlılığını sürdürmeye
devam ettirmesi hadiseden sonra dahi Kaçan’a olan
aşkının ifadesinden başka bir şey değildi. Peki hal
böyle idiyse ya da bu, adı illa ki aşk olarak konması
gerekmeyen bir bağlılık, alışkanlık ya da iddia idiyse (kaldı ki insanların travma sebep ve vesileleriyle kurdukları karmaşık ilişki de son derece önemli bir konudur), kendini düzayak açıklamalara teslim etmeyen bu çetrefilli durum ve arzuların feminist siyaset ve dilinde karşılığı nedir? Yine bu minval üzere, Kaçan ve Buğdaycı’nın, bir takım değer
ve pratiklerini yukarıda özetlemiş olduğum cemaat
kurgusunda, G.K.’nın suçlamalarını kabul etmeleri
mümkün müydü? Bunlar son derece hipotetik soru-

lar ve olası yanıtları da spekülatif olmak durumunda. Ancak hipotetik, spekülatif ya da potansiyel…
Bir yandan (erkek) cemaatinin kendine kurduğu ve
kadınları çağırdığı gerçekliğe müdahale eden, bir
yandan da (kadın) siyasetinin ve hukukun edimlerini sorgulayan alanlara işaret ediyorlar. Siyasetin solan bahçesinde estetik duruşlardan ahlak türetmenin
imkânını arayanlar, çok geçmeden bizi, arzuların siyaseti ve hukukun adaleti soktuğu açmazlarla yüzleştirdiler. Yara kapandı, hükümler giyildi, cenaze kalktı ama dosya kapanmadı.
Notlar
1. Nükhet Sirman danışmanlığında, Conservative
Decadence: Politics of Language in 1980s Turkey (Muhafazakar Dekadans: 1980ler Türkiyesi’nde Dil Siyaseti’, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji, 1998.
2. Yaptığım derinlemesine mülakatların sayısı yaklaşık otuz adet.
3. Nihat Genç’in Kaçan’ın intiharı üzerine kaleme
almış olduğu 09.01.2013 tarihli, ‘Metin Kaçan öldü
mü ıssız acun kaldı mı?’ başlıklı yazı bu gündelik hayatın detaylarını bir performansla imlemenin yaratıcı ve estetik hazzının topluca paylaşıldığı zamanların
özlü bir betimi olması bakımından bilgilendiricidir.
www.odatv.com/n.php?n=metin-kacan-oldu-muissiz-acun-kaldu-mu--0901131200
4. Bilenler bilir, Atlantis kahramanı Martin
Mystere’in kayıp uygarlıklar, UFO’lar ve doğaüstü
olayların gizemini açığa çıkarmakla uğraşısını konu
alan bir çizgi romandır. Başkahraman Mystere’in
yardımcısıysa sezgileri son derece güçlü bir Neandartal adamı olan Java’dan başkası değildir.
5. Kayıtları gerek yazıya dökülmüş gerekse, ses kasetlerinde kayıtlı haliyle arşivimdedir.
6. Baudelaire’nin dilimize çevrilmiş en tanınmış eseri ilk tercüme edildiği adıyla ‘Elem Çiçekleri’dir (Les
Fleurs du Mal). Ancak aynı eser daha sonraki çeviri ve basımlarında, Fransızca aslına daha sadık bir biçimde, ‘Kötülük Çiçekleri’ olarak tercüme edilmiştir.
7. Feminist yazar Ayşe Düzkan’ın ‘Bir Kadın Uğruna Tadımız Kaçmasın Ağalar!’ başlıklı 14.01.2013
tarihli ‘Başka Haber’ yazısı, asil üyeleri erkek olan
bu cemaatte delikanlılığın başat değer olduğunu düşündüren bir yazı. Ayrıca araştırmam esnasında ve
hala faydalanmış olduğum Düzkan tahlilleri zamanında vakayı yakından takip etmiş olmanın bilgisiyle donanımlı önemli müdahalelerdir.
www.baskahaber.org/2013/01/bir-kadn-ugrunatadmz-kacmasn-agalar.html
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BU SÜREÇ
GERÇEK
BARIŞ SÜRECİ
OLABİLİR!
Fatma Nevin Vargün

Bizim ülkemizin toprakları içinde var olan Kürtlerle
ilgili sorunun çözülmesi esastır diye düşünüyor olsak da artık durum bu değil. Barış sürecini düşünürken Suriye, Irak, İran, Amerika ve daha birçok ülkenin siyasi hareketlerini hesaba katmak zorundayız.
Tamam, böyle olunca da ‘yüksek politika’ dediğimiz
şey ortaya çıkıyor ve bizim gibi sade yaşayan, hisseden insanların kendilerini önemsiz görmelerine yol
açıyor. Hatta “Ya bu kadar devlet varsa… Bu kadar
karışık bir meseleyse ne diye uğraşacağım?” fikrine
kapılıyoruz. Bu da soruna karşı ilgisizliğimizi büsbütün güçlendirebiliyor.
PKK’nin Eruh ve Şemdinli’de silahlı mücadeleyi
başlattığı 15 Ağustos 1984 yılından bu yana 29 yıl
geçti. O günden bu güne hayatını kaybedenlerin sayısını devlet kaynakları 30 bin olarak ifade ediyor.
Bu, savaşın belki de en kolay çıkarılan istatistik bilgisi. Derinlemesine düşündüğünüzde de insana kafayı yetirtebilecek bir sayı. Üstelik yaşamını yitirenlerin yüzde 90, belki daha da fazlasının, 20 - 25 yaş
arası genç insanlar olduğu düşünülürse, tutulan istatistik bilgiler çok daha acıtıcı oluyor.

“Otuz yıldır süren bu savaş
için ortaya çıkan barış
ihtimalleri içinde gerçeğe
en yakın olanın bu süreç
olduğuna inanıyorum.
Koşullar sanki daha uygun.
Ayrıca herkes yorgun.”
İçinde bulunduğumuz süreç barışa gidecek yolun
gerçekçi başlangıcı olabilir. Yıllardır benzer süreçlerle umutlandık ama hep bir şeylerle önü tıkandı.
Her tıkanan süreç yeni ölümleri, yaralanmaları, sakat kalmaları, acıları beraberinde getirdi. Kürt sorunu başladığı yıllardan bu yana öylesine büyüdü, karmaşık bir hal aldı ki… Tarihinden gelen nedenlerle çok sayıda devletin ortak sorunu oldu. Bulunduğu coğrafya, başta Amerika olmak üzere bir çok emperyalist ülkenin sorunun içine dâhil olmasına neden oldu.

Bu sayının daha fazla olduğunu varsaymak çok gerçekçi. Zira hem devlet hem PKK kaynaklarının sayılar konusunda tam veriler verdiğini düşünmüyorum. Ölen insan sayısı savaşanlar arasında her zaman psikolojik savaşın bir parçası olmuştur. Yaralananlar, sakat kalanlar, ömür boyu geçmeyecek psikolojik hastalıklar edinenler, işkence mağdurları ve
harcanan paralar. 30 yılın hepimize yaşattığı zararlar
saymakla bitecek gibi değil.
Köy boşaltmalar konusuysa artık hiç konuşulmuyor.
1984 - 1999 yılları arasında yapılan köy boşaltmaları, faşizan uygulamaların, Hitler dönemini andıran görüntülerin yaşandığı yıllardı. TBMM’nin 12
Ocak 1998 tarihli köy boşaltmalarla ilgili raporu
son derece önemliydi. Zira devlet, bu raporla köyleri zorla boşalttığını resmen kabul ediyordu. Bu rapora göre 905 köy, 2 bin 523 mezra olmak üzere, toplam 3 bin 428 yerleşim yerinin boşaltıldı ve 378 bin
335 kişi zorla yerinden edildi. Hem de ne zor! Gecenin bir yarısında basılan köylerde, toplu işkence eşliğinde, evlerinden eşyalarını almalarına bile izin verilmeden başka şehirlere yaptırılan göçler. Maalesef
iletişim teknolojisi bu kadar gelişmemişti. Jandarma
kayda almadıysa eğer, yaşananlar sadece insanların
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belleğinde kaldı. O zaman küçücük olan çocuklar
şimdi yetişkin oldular. Kimisi dağlara savaşmaya gitti, kimisi düzen içinde kayboldu.
1991 - 97 yılları arasında Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Mutlu İlkokulu’nda öğretmenlik yapıyordum. Mahalle, köy boşaltmalar sonrası zorla göç ettirilen Kürtlerin oturduğu bir mahalleydi. Birçok
şeye tanıklık yapmak zorunda kaldık o zamanlar.
Unutamadığım bir anımı paylaşmak isterim. Şimdi var mı, bilmiyorum ama o zamanki müfredatta
‘Yangın Haftası’ diye bir hafta vardı. Sanırım ikinci sınıfı okutuyordum. Çocuklara herhangi bir yangına tanık olup olmadıklarını sordum. Bu soruyu, o
çocukların geliş koşullarını tamamen unutarak sormuştum. Çocukların gözlerinde öğretmenlerinin
sorduğu soruya doğru yanıtı verebilmenin gururunu, heyecanı görebiliyordum. Neredeyse sınıfın tamamının parmakları havaya kalktı. Ve o masum çocukluklarıyla jandarmanın köyü nasıl bastığını, evlerden hiçbir eşyalarını alamadan yangınların başladığını, yükselen alevleri anlattılar. Bu anlatılarda elbette haftanın amacına uygun olarak konuşulması
gereken itfaiye ve yangın söndürme gibi çabalar yoktu. Çok üzülmüştüm. Kendime lanet etmiştim. Bu
çocuklara böyle soru sorulur mu?
Zorunlu göç, beraberinde büyük travmaları getirdi. İzleri şimdiki nesillere farklı farklı yansıdı.
Göçe zorlanan Kürtler, memleketin iklim olarak sıcak bölgelerini tercih ettiler. Ve köy köy toplu olarak göç ettiler. Adana, Mersin, İstanbul, Antalya,
İzmir en fazla göç alan iller oldu. Güneydoğu tercihi ise Diyarbakır’dı. Göç edilen yerlerde bu sefer jandarma yerine polis baskısı başladı. Özellikle çocukları gerillaya katılmış ailelerin evleri abartısız her gün basılarak evlerin içi işkencehanelere dönüştürülmüştü.
Şimdi ellili yaşlarda olan Kürt siyasetçilerinin devlet
yetkililerine söylediği ve benim de çok katıldığım bir
söz var; “Bu sorunu konuşabildiğiniz, tartışabildiğiniz son nesiliz”. Evet, gerçekten bu doğru. Aslında
sadece bu bile artık savaşın sonuna gelindiğini gösteriyor. 15 Şubat 1998 tarihinde Abdullah Öcalan’ın
Türkiye’ye getirilmesi, Amerikanın Irak müdahalesi
ve şimdi Suriye’de yaşananlar, bugüne kadar emperyalist güçlerin o hiç istemedikleri bağımsız bir Kürt
devletinin oluşmasının zeminine gelip dayanmıştır.

Kürtlerin bağımsız bir devletleri olmasını hiç kimse istemedi ama artık bunun önünde durmanın yolu
yok. Amerika’nın da bu konuda aksi tutumunun
kalmadığını görüyoruz. Barış için somut bir gösterge de budur.
Kürtlerin hızla bir yerden bir yere toplu olarak gitme
becerisine hâlâ sahip olduklarını düşünüyorum. Hatırlarsanız Mahmur kampına bir gecede on binlerce
insan gidivermişti. Böylesine toplu bir gidiş olmazsa
bile Türkiye’de Kürtler açısından umutların tükenmesi Irak’a göçün önünü açacaktır. Bu durum PKK
açısından da Kürtlerin yönetimi ile ilgili bir iktidar sorunudur. Bu soruna müdahil olan tüm güçler
bunların farkında ve Türkiye’de sürmekte olan savaşın bu noktadan sonra kimse için önemli bir çıktısının olmayacağı ortadır.
PKK çok uzun yıllardır Türkiye’den kopacak bağımsız bir Kürt devleti kurmak istediğini söylemedi.
Çünkü bunu gerçekten istemedi. Demokratik Cumhuriyeti savundu. Gelinen noktada ise valiliklere verilecek yetkilerle bir özerklik talebi söz konusu. Tayyib Erdoğan’ın konuşmalarında valilerin seçimle işbaşına gelmeleri hazırlıkları da görünüyor. En azıdan böyle bir düşüncenin var olduğu anlaşılıyor.
Keşke yıllar önce istenen bu olsaydı. Anadilde eğitim hakkı ise asla vazgeçilmemesi gereken bir talep
ve şimdilik bundan geri adım atılmış gibi görünmüyor. Anadilde eğitim konusunda Kürt hareketinin
bu talebin altını dolduracak bir çalışmayı bugüne
kadar yapmamış olması önemli bir eksiklik. Özellikle yerellerde iktidar olduktan sonraki olanaklarla
Kürt dilinin eğitimcileri yetiştirilebilinirdi. Anadilde eğitim, Türkiye’de ki ırkçı kesimlerin önemli bir
direnme konusu. Fakat eninde sonunda hayata geçirilecektir. Yeter ki barışa karar verilsin.
Şüphesiz Öcalan Kürtlerin önemli bir kısmının tartışılmaz lideri. Türkiye’ye getirilişindeki görüntüler PKK’nin görüşlerine katılan, katılmayan bütün
Kürtlerin içini çok acıtmıştı. Tarihinde ilk kez bir
Kürt lider bu devlete bunca yıldır böylesine güçlü
bir şekilde direnmeyi başardı. Medyanın bu süreçte
ısrarla uçaktaki görüntülerini vermesi boşuna değil.
PKK’yi bunca yıldır ayakta tutan ve canlarını ortaya koyan kadroların da tüm barış pazarlıklarında olması gerekiyor. Ancak Öcalan ve PKK’nın üst düzey
yöneticilerinin yaşamlarını nasıl ve nerede sürdüre-
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cekleri bunca yıldır ezilen Kürt halkı için sürdürülen
savaşın ve ödenen bedellerin esas yaptırımları olmamalı. Daha doğrusu bu konuda kademeli iyileştirmelere gidilmesinin önünü açmak, çözümün önünü
tıkamayı engelleyebilir. Esas olarak Kürtlerin ötekileştirilmeden yaşayacakları bir düzene adım atabilmelerini sağlamaktır. Zira Kürt hareketi geldiği noktaya halkının desteği ile gelmiştir. Silah bırakmanın
ise Başbakan tarafından ön şart olarak gündeme getirilmesi, barış sürecini zorlaştıracak bir şey. Güvenli adımlar netleştikten sonra tabiî ki PKK silahlarıyla vedalaşacaktır.

Süreci sonucuna erdirecek kadar iktidarda olurlar
mı? Bilmiyorum. Zira barışın çok kısa sürede inşa
edilmesini beklememek lazım. Zor bir süreç olacağı
anlaşılıyor. Aklı başında bir siyasi muhalefetin olmaması, basit günlük atışmalar, her lafı medyanın desteğiyle de uzatıp uzatıp sündürmek, eski politikalarda
ısrar etmek bu işin uzamasında önemli bir etken olacaktır. Şüphesiz pek çok provokasyon yaşanacaktır.
PKK içinde sıkıntılar çıkacaktır. Savaşan tarafların
bunca yıldır elde ettikleri alışkanlıkları, ortaya çıkan
türlü türlü ekonomik rantlar, Kürt hareketinin tadını aldığı iktidar olgusu gibi o kadar çok sorun var ki.

Otuz yıldır süren bu savaş için ortaya çıkan barış
ihtimalleri içinde gerçeğe en yakın olanın bu süreç
olduğuna inanıyorum. Koşullar sanki daha uygun.
Ayrıca herkes yorgun. Kürtler çok ama çok daha
yorgun. Yukarıda söylemeye çalıştığım, yeni nesillerin algısı da çok önemli. Her on yılda nesillerin algılarında büyük değişiklikler oluyor. Bundan otuz yıl
önce, yirmi yıl önceki nesiller için ülkesini, halkını
kurtarmak ve bunun için kendini feda etmek önemliydi. Hatta gerekliydi. Şimdiki nesillerde ise ‘ben’
önemli. Üstelik hızla gelişen şehirleşme tüm sorunlarıyla üstümüze çullanmış durumda. Yaşamı sürdürmek için çalışmak, bütün gün koşuşturmak zorundayız. Örgüt için ayıracak vakit yok. Bu sıkıntılar tüm dünyada yaşanıyor. Kadın örgütlerinde de,
karma örgütlerde de yaşanıyor. Eskisi kadar gönüllü bulmak, hele o büyük coşku ve imanla çalışan gönüllüleri bulmak çok zor. Bu sıkıntı, Kürt hareketi
için de geçerli.

Sürecin hemen başında Paris’te 3 PKK’li kadının öldürülmesi çok üzücüydü. Cinayetle ilgili pek çok yorum yapıldı. En çok merak edilen, elbette cinayeti kimin / kimlerin işlediğiydi. Türlü türlü tahminler yapıldı. İran’dan başlayıp, para için, hatta aşk için yapıldığına kadar iddia edenler oldu. Tetikçi olarak öne
sürülen kişinin ciddiye alınacak yanı yoktu. Ayrıca
sanık, “Ben yapmadım” demeyi sürdürüyor. Oysa siyasi olaylarda kişi “Ben yaptım,” der. Yani en azından bugüne kadar böyle oldu. İlginç olan Türkiye’de
çok fazla ‘pis terörist’ muamelesi, algısı yaşanmadı. Bunda sürecin başlamasına olan istek kadar öldürülenlerin kadın olması da etken oldu gibi geliyor bana. Hatta televizyonun birinde bu konu tartışılırken Fuat Keyman, “Sakine Hanımefendi” dedi.
Karşısındaki kadın moderatör hemen atlayıp “Sakine Cansız” diye düzeltiverdi. Ufacık bir andı ama benim çok dikkatimi çekti. PKK yetkilileri ısrarla Sakine Cansız’ın kendileri tarafından yetkili bir konuma
getirilmediğini söyledi. Oysa PKK tarihini biraz takip edenler, bunun böyle olduğunu bilir. Bu olay, sürecin hemen başında son derece olumsuz etki yarattı.
Ama kim bilir belki de daha sıradan bir nedeni vardı?

İktidar partisinin muhafazakâr ve dindar bir parti
olması önemli. Leyla Zana aylar önce “Bu işi isterse Tayip Erdoğan çözer,” derken doğru bir şey söylüyordu. Kürtlerin çoğunluğunun dindar olması,
AKP’nin, BDP’den sonra bölgede en yüksek oy alan
parti olması, Türkiye genelinde iki dönemdir yüksek
orandaki oylarla iktidar olması bunu kolaylaştırıyor.
Tabii en AKP’nin demokratik içselliğinin olmaması,
Erdoğan’ın kendini Ortadoğu lideri sanması ve sürekli çelişkili konuşmalar yapıyor olması büyük talihsizlik. Erdoğan’ına güvenmek nereye kadar doğru
olur, sorgulanabilir. Ama bu mesele onu da aşan bir
boyutta. Ayrıca tarihe barış sürecini başlatan siyasetçi olarak geçmek de yabana atılabilir bir şans olmasa
gerek. Erdoğan’ın bu şansı kaçırmak istemediği her
halinden belli.

Sonuç olarak bu savaş bitmelidir. Barışı açıkça dillendirmeseler de Türk asker ailelerinin de büyük bir
umudu var diye düşünüyorum. Açığa vurulamayan
bu istek, tüm olumsuz propagandalara nispet savunulmalı ve desteklenmelidir. Savaşın bu kadar uzun
ve acımasız sürdürülmesinde savaşa sürülen çocukların ailelerinin tutumları da büyük rol oynamıştır.
“Vatan sağ olsun, çocuğumla gurur duyuyorum, şehit mertebesine yükseldi” algısı… Bu algı olmasaydı, bu kadar genç insan böylesine kolayca savaşa sürülemezdi. Şimdi kitlesel eylemliliklerle bu isteğimizi güçlü bir şekilde büyütme zamanıdır.
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2. KUİRFEST:
Eğer Bir Şeyden
Ölüyorsam,
Homofobiden
Ölüyorum!
Bilge Taş

Pembe Hayat Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti,
Transeksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 2. KuirFest, 17-24 Ocak 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Sundance’ten Berlin’e,
birçok önemli festivalde boy göstermiş LGBTK temalı filmleri bir araya getirdi. Seyirciler eşcinsel aşktan isyana, aile ilişkilerinden dine, LGBT hareketin
efsane portrelerinden fantastik bilimkurgu karakterlere birçok farklı türde ve konuda filmle buluştu.
17 Ocak Perşembe akşamı Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda düzenlenen açılış töreni ile başlayan festivalde, gecenin sunuculuğunu Pembe Hayat
LGBTT Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu başkanı Derya Tunç (Selay) üstlenirken, Esmeray son oyunu “Yırtık Bohça”yı KuirFest izleyicisi için sahneledi.
Bu yıl açılış dahil festival programı üzerinde etkisini
hissettiğimiz metnin sahibi VitoRusso’nun yanı sıra
feminist, lezbiyen, siyahi şair Audre Lorde ve Bülent
Ersoy gibi harekete cesaret ve/veya ilham veren figürler film ve panellerle festival programında yer aldılar. Festivali takip edemeyenler için bu figürleri biraz tanıtmak istiyoruz.
Vito
Jeffrey Schwarz’ın yönetmenliğini yaptığı film, The
Celluloid Closet’in yazarı Vito Russo’nun hikayesini
anlatıyor. Russo’nun yazdığı kitap, Hollywood filmlerinde geylerin temsilini eleştirerek LGBT hareket
içinde önemli bir meseleyi gündeme taşımıştı.
Russo’nun kuir film festivallerinin başlamasına öncülük ettiği de ileri sürülebilir. 70’li ve 80’li yıllarda film makaralarıyla gezen Russo, gittiği yerlerde
gösterdiği filmlerle seyircileri Hollywood filmlerinin yazılmamış eşcinsel tarihiyle tanıştırır ve aynı
zamanda LGBT grupları aktivizm konusunda cesaretlendirmek için filmleri araç olarak kullanır. Film
gösterimleri ve sinematekler daha sonra kuir film
festivallerine ön ayak olur.
1980‘li yıllar muhafazakarların dünyayı dar ettiği
bir dönemdi ve ilham verici zekası ve yaratıcılığıyla Vito Russo, Reagan döneminin zalim AIDS politikalarına karşı direnişte önemli bir figür haline geldi. Vito filmi, zeka ve esprinin, yaşama gücünün ve
ölümün gelişine rağmen mücadeleyi asla bırakmayışın, geride kalanlar için kara muhafazakar bir zeminin üstüne gökkuşağı bayrağını sermeye çalışma-
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nın büyük mücadelesini anlatıyor. Filmde ailesinin
sevgisiyle, büyük iç çatışmalar yerine güçlü bir destekle çevrili olan Vito’nun bu sayede harekete kattığı büyük enerjisini nasıl verimli bir şekilde kullanabildiğini gözlemliyoruz. İlerleyen hastalığı ve sevgilisini AIDS’ten kaybetmesine rağmen Vito ölmeden
önce geyleri hedef göstermek için araç olarak kullanılan ve “gey kanseri” olarak tanımlanan AIDS’e
çare bulunması için gerekli kurumları harekete geçirmek ve geyleri cinsel hastalıklara karşı korunma
konusunda bilinçlendirmek için çabalar. Bu çabaların sonucunda HIV ve AIDS’e karşı tıbbi ve politik
davranışlar devrim yaratacak şekilde değişir. Hizaya getirici kurumlar (devlet ve ilaç kartelleri), bu değişimin önüne taş koymak için yaptıkları veya yapmadıkları her hamleyle birçok insanın zamansız ölümüne neden olur.
Vito’nun kurucusu da olduğu ACT UP’ın 1988’de
New York’ta düzenlenen eyleminde yaptığı “Neden
Mücadele Ediyoruz?” (Why We Fight?) konuşmasının bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yıl Avcılar’da
yaşanan olayları, daha önce Eryaman’da yaşananları
da hatırlayarak okuyalım.
Neden Mücadele Ediyoruz?
“AIDS’liyim.” “Hayır değilsin. Eğer olsaydın evde
ölüyor olurdun.”
Eğer bir şeyden ölüyorsam, homofobiden ölüyorum. Bir şeyden ölüyorsam ırkçılıktan ölüyorum.
Ölüyorsam bunun sebebi fütursuzluk ve formaliteler; çünkü bu krize son verebilmemizin önünde
duranlar bunlar. Eğer bir şeyden ölüyorsam ABD
başkanı yüzünden ölüyorum. Ölüyorsam özellikle gazete, dergi ve televizyon programlarının sansasyonelliğinden ölüyorum. Benimle insan olduğum ve hayatım için mücadele ettiğim için değil,
yardıma muhtaç bir kurban olmaya razı olduğum
sürece ilgilenen medya yüzünden ölüyorum. Ölmemin sebebi yeterince zengin, beyaz, heteroseksüel erkeğin AIDS’li olmaması. Ölüyorsam kimse
beni siklemediğinden.
İki buçuk yıl önce Life dergisinin editör yazısını
okurken şöyle bir cümleyle karşılaştım: “Artık bu
meseleyi dikkate almamızın zamanı geldi; çünkü
bu hastalık geri kalanımızı da etkilemeye başladı.”
Amerika’da AIDS ‘bizim’ başımıza gelmiyor. Aksine AIDS ‘onların’ hastalığı. Başına gelenleri hak
eden, harcanmak için var olan ibne ve keşlerin...
Ölmemize izin veriliyor. Hem de düşük riskli kit-

lelere hak ettiğimiz için öldüğümüz korkusu salınarak.
Eğer bizden daha az ve onlardan daha çok olsaydı, AIDS tarihi içinde bulunduğumuz zaman diliminde bambaşka bir konumda olurdu. AIDS bir
hastalıktan ötesi; insanların içlerinde her zaman
hissettikleri dar kafalılığı sonunda ifade edebilmeleri için bir bahane.
Şu sıralar o kadar meşgulüz ki birbirimizle konuşmaya, yeni bir dalga, yeni bir gün, ay, yıl, hafta
için strateji geliştirmeye vaktimiz yok. Ama önümüzdeki aylarda buna da zaman bulacağız ve kendimizi bunu yapmaya adayacağız. Bu hastalığın
canına okuduktan sonra da tüm bunları tekrar yaşamamak için bu sistemin de canına okuyacağız.”
(Vito Russo, Çeviren: Ceren Kocaman)
Audre Lorde: Berlin Yılları 1984-1992
2012 yılı lezbiyen, feminist siyah şair, deneme yazarı ve romancı Audre Lorde’un ölümünün yirminci yılıydı. Dagmar Schulz’un yönetmenliğini yaptığı
film, şairin konuk profesör olarak geldiği Berlin’de
geçirdiği yılları anlatıyor. Lorde’un gelişi Berlin’de
yaşayan siyah kadınlar için büyük bir devrim niteliği
taşır. Lorde bu döneminde Afro-Alman Hareketi’nin
başlatılmasına destek olurken, Berlin Duvarı’nın yıkılışından önce ve sonra Alman siyaseti ve kültürüne önemli katkılarda bulunur. Yine de duvarın yıkılmasından sonra artan ırkçı saldırılar onu hayal kırıklığına uğratır. Lorde kendi kimliklerini, haklarını ve
kültürlerini ortaya koyma biçimi olarak siyah Alman
kadınları, onları izole eden ve susturan bir toplumda yazmaya ve yazdıklarını yayımlamaya teşvik eder.
Lorde için kendi sesini bulmak her şeyden önemlidir. Acının bir mücadele aracı olmadığını söyleyen Lorde için kendi sesi öfkenin sesidir ve öfkesi
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de ahlaki bir otorite içermemektedir. Eninde sonunda öleceksek bunu kendimizi dile getirerek yapmamız gerektiğini, kendimizi ifade edemediğimiz durumlarda hastalanacağımızı belirten Lorde, gün be
gün bize acı bir reçete gibi yutturulan tahakküm politikaları bizi zaten hastalandırıp öldürüyorsa o zaman doğruları söylemenin bedelinin ne olabileceğini sorgular. Onun Berlin’e gelişi ile siyah kadınlar
Afro-Alman kavramıyla tanışırlar ve eşitlik için bir
mücadele alanı inşa ederler.
Lorde, Amerika’da siyah feminizm hareketlerin lider figürlerinden biridir ve çok kültürlülüğe ve çok
sesliliğe inanır. Bir şair ve denemeci olarak eserlerinin ana temasını siyah, lezbiyen, anne ve feminist
olmak oluşturur. Lorde’ın mücadelesi evrenseldir.
Almanya’da yaşayan Türkiyeli ve Vietnamlı göçmen
kadınlar, Güney Afrika’nın apartheid rejiminde karşı mücadele eden kadınlar da onun gündemindedir.
Lorde çok kültürlülüğe o kadar inanmıştır ki hayatının son on yılı boyunca yakalandığı meme kanserinin tedavisinde de klasik ve alternatif tedavileri birlikte yürütür. Lorde’un kitaplarının bu topraklardaki dillere de çevrilmesi dileğiyle...
“kadınım
uzun süredir
gülümsememe dikkat edin
eski büyülerin güvenilmezliği
gün ortasının öfkesiyle doluyum
ve tüm gelecek vaatleriniz
ben
kadınım
ama beyaz değil.” (A Woman Speaks şiirinden)
Bülent Ersoy’un Kanunla İmtihanı
Türkiye LGBTT hareketinin en göz önünde simalarından ve en tartışmalı figürlerinden Bülent Ersoy
üzerinden bir yakın tarih okuması denemesi yapılan
“Bülent Ersoy’un Kanunla İmtihanı” panelinde konuşmacılar AlisaLebow, Başak Ertür, Defne Tüzün
ve Gözde Onaran, Bülent Ersoy’un başrolünde oynadığı yarı otobiyografik “Şöhretin Sonu” filminin
yanı sıra, Ersoy’u gerçek hayatta mahkeme karşısına
çıkaran davalar üzerinden kanun ile ilişkisini incelediler. Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice’nin hazırladığı Cinsellik Muamması kitabının içinde yer alan
aynı başlıklı makalelerinde Lebow ve Ertür, filmi ve
Ersoy’un o dönem yaşadığı mahkeme süreçlerini detaylı ve birbirlerine paralel olarak analiz etmişlerdi.

Darbeye Kuir Bir Bakış
Darbe döneminde adaba aykırı davranış nedeniyle (bir konserinde göğüslerini açar) hapiste olan Bülent Ersoy, 19 Eylül’de görülen ilk davasında da hakime hakaret eder. Bir sonraki duruşmaya bu durumdan duyduğu üzüntüyü göstermek için erkek kıyafetleri giyerek gider ve büyük olasılıkla bu iyi niyet gösterisi nedeniyle Kasım 1980’de devam eden iki davasından da hüküm giymesine rağmen iyi halden cezası ertelenir. Ocak 1981’de Ahlak Masası’ndan uyarı
alan Ersoy, Nisan ayında operasyon geçirmek üzere
İngiltere’ye gider. Panele konu olan Şöhretin Sonu filmi de aynı anda vizyona girer. Ersoy, gerçek hayatında cinsiyet inşa sürecini tamamlar ve pembe kimlik
almaya çalışırken vizyona giren filmin sonunda bu
“bunalımdan” “mavi kimlikle” çıkmaya karar verir.
Mayıs 1981’de sahne yasağı alan Ersoy, 1988 yılına
kadar sahneye çıkamaz. Danıştay pembe kimliğini
almasına izin verirken Yargıtay geçirdiği operasyona
rağmen Ersoy’un kadın olduğunu kabul etmez. Ersoy böylece 8 yıl süren hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle sahneye çıkamaz. Film boyunca bütün erkek
karakterler babayasanın temsilcisi olarak Bülent’e
erkek gibi olması gerektiğini hatırlatırken, mahkeme sürecindeki yargıçlar da erkek kalması gerektiğini imlerler. Arada kalmışlığa, belirsizliğe yer yoktur.
Lebow ve Ertür’ün Foucault’dan aktardığı gibi kanun üzerimizdeki iktidarını bedenlerimizin bilinebilirliği üzerine oturtmuştur. Bu çıkmaz içinde kanun
erkekliğinden kendi iradesi ile vazgeçmiş Ersoy’un
kendi “hatası” nedeniyle kadın olarak sahneye çıkmasına izin vermez.
Yıllarca kadın kılığında şarkı söyleyen Ersoy, cinsiyet inşa süreci operasyonunu tamamladığı halde
sahneye çıkacaksa erkek kılığında çıkmalıdır. Aralarında Sabih Kanadoğlu ve Ahmet Necdet Sezer’in
de bulunduğu Yargıtay mensupları Ersoy’un geçirdiği operasyonu “hata” ve “yanlış eylem” olarak tanımlar ve “çaresizliğine birlikte acır” ama “hatayı affetmezler”. Böylece Ersoy 1987 yılına kadar sahneye çıkamaz ve 1988 yılına kadar da pembe kimliğini alamaz.
Ersoy’un kanunla imtihanı bitmiş gibi görünse de
trans kadınların “Kabahatlar Kanunu” ile mücadelesi
bitmiyor. Ankara’da uzun süredir travesti ve transseksüellere ‘çevreyi rahatsız etmek, kaldırım işgali ve trafiği engellemek’ gibi ithamlarla para cezaları kesiliyor.
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O KARLAR
BEYAZ DEĞİL!
BEN BİLİYORUM!
YOL YOL KIRMIZI…
ANNEM SÖYLEDİ
BANA!
Songül Ağay
Nihan Bozok

Ben bir rüya gördüm.
Rüya değil kâbustu.
Eve gidiyordum.
Her yer kırmızıydı.
Kıpkırmızı.
Kar kırmızı yağıyordu ve kimse bunu garipsemiyordu.
Sanki olağan bir şeydi.
Ve kimse benimle konuşmuyordu.
Anneme seslendim, seslendim… duymadı sesimi.
Bağırdım!
Bağırarak uyandım…
Karlarda yol yol kan izleri varmış. Annem öyle dedi.1
Annem beyazlar üzerine rengârenk nakışlar dokur
hep. “Şimdi beyaza bakamıyorum,” dedi. Zeynep
ablanın başı annemin önüne yuvarlanmış. Annem
dedi ki “Adam Zeynep’in kafasını kesmiş önümüze
attı”. Annem “O günden beri karları kırmızı kırmızı görüyorum,” dedi. Ağladı. Ağladı. Hatırlıyorum…
Ben çocuktum… Zeynep ablanın düğünüydü; gelinliği beyazdı. Gelinliği İstanbul’dan gelmişti. Yengesinindi galiba. Emanetti. Hatırlıyorum… Biz de ablama gelinlik bakıyorduk o zamanlar. Ablamla Zey-
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“Adam çocuklara “Gidin bıçak
getirin annenizi öldüreceğim!”
demiş. Korkmuş çocuklar. Ali,
daha sekiz yaşında o. Hemen
muhtara koşmuş. Muhtar gelmiş
ama yetişememiş. Kilitliymiş
evin kapısı. Demir kapı.”
nep abla aynı zamanlarda evlenmişlerdi. Biz çocuktuk. Beyazdı Zeynep ablanın gelinliği. Gelin arabası kırmızıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Çocuklarla önünü kesmiştik arabanın. Her yer yemyeşildi. Bahardı.
Harman yeriydi. Baharda çok güzel olur bizim oralar.
Ben o zaman oynadım, oynadım. Şimdi annem ağlıyor, ablam ağlıyor, ben ağlıyorum. Zeynep abla ağlamaz artık. O öldü. Kafam çok karışık benim. Çok
üzgünüm. Baştan başlayayım anlatmaya…
Ablama telefon ettim ben, başka bir olay için. Ablamın sesi çok üzgündü. “Kocası Zeynep’i öldürmüş, başını kesmiş, atmış” dedi. Ben “Yok yok!” dedim. İnanmadım. Kapattım telefonu. Annemi aradım sonra; o da aynı şeyi söyledi. Hiç inanmadım
ben. “Nasıl olur!?” dedim. Uykularım dağıldı benim
o gece. Ertesi günün sabahı üçüncü sayfa haberlerinde çıktı Zeynep abla. Üçüncü sayfa haberlerini
okuruz da isimlerin baş harfleri verilir, isimler kısaltılır ya hep… Ben bu haberi okurken başladım
kısaltmaları tamamlamaya. Hem titriyorum hem de
“Tamam!” diyorum, “bu, odur!”. Z. yazıyor, Zeynep
işte! A. yazıyor, bu da Ali, oğlu işte! H. ise, Haydar; küçük oğlan. Yazın süte düşmüştü de kolu yanmıştı hani. “Nazar değdirdiniz oğluma!” deyip gülerdi Zeynep abla. Sonra iyileşmişti de poşet bağlıyordu koluna, utanıyordu yanık izlerinden Haydar.
Daha dört beş yaşlarında o. Tombik. Aklımdan hayat akıyor. Haber de devam ediyor. Muhtara koşmuş Ali, haber vermeye… Muhtar da tanıdık. Harfler tutuyor hep! Tamam! “Başı kesilmiş” yazıyor haberde. Camdan dışarı atılmış. Nasıl olur ki? Kartopu mu bu? Öncesi var… Sonrası var… O haberde
bir hayat var. Ben biliyorum o hayatı! Biliyorum…
Nasıl olur? O mavi gözleri geliyor aklıma hep. Ama
bir o olayı düşünemiyorum ben. Kafasının kesilmesini hiç düşünemiyorum. Hep mavi gözlerini düşünüyorum da o olayı düşünemiyorum işte… Düşü-

nemiyorum! Haberleri görünce iyice dizlerimin bağı
çözüldü, kalakaldım öyle. Nasıl ölür?
Aynı haber internette de vardı. Haber sitelerinde.
Kesik baş cinayeti… Damal… Fotoğraflar… Karlarla kaplı evimiz… Fotoğraflar da var haberde. Karlarla kaplı evimiz de var o fotoğraflarda. Yan yana
bizim evimiz Zeynep ablalarınkiyle. Bitişik komşuyuz. O karlar beyaz değil! Ben biliyorum! Yol yol kırmızı… Annem söyledi bana! Haberdeki fotoğraf da
beyaz; ama değil işte öyle! Adamın birisi de yorum
yapmış internet haberine. Demiş ki: “Kadın kim bilir ne yapmıştır?” Nasıl söyler böyle bir şeyi? Bu kadar kolay mı bir cinayet haberine yorum yazmak?
İnsanlıktan çıkmış olmalı! Sonra Facebook’a da baktım. Her yere bakıyorum… Yanlış haber desinler istiyorum. Zeynep abla ölmemiş, kurtulmuş desinler.
Facebook’a yeğeni fotoğrafını koymuş hemen Zeynep ablanın. “Halamı özledim” yazmış. Şiirler falan… Daha iki üç gün oldu Zeynep abla öleli. Fotoğrafın altında da yorumlar… Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Akrabalardan kadının
biri diyor ki: “Sahipsizlik işte, şikâyet ettik ilgilenmediler bizimle”. Zeynep ablanın kocası, kayınbabası ile kavgalıymış. Neymiş? Saman yüzündenmiş.
Boşanma dilekçesi vermiş Zeynep abla. Eşi çok kızmış. Doğru mu tüm bunlar? Ben bilmiyorum.
Sonra sonra nasıl öldüğünü anlattı annem. Dehşet
içindeyim. Çok kötü oldum ben. Adam çocuklara
“Gidin bıçak getirin annenizi öldüreceğim!” demiş.
Korkmuş çocuklar. Ali, daha sekiz yaşında o. Hemen muhtara koşmuş. Muhtar gelmiş ama yetişememiş. Kilitliymiş evin kapısı. Demir kapı. Açamamışlar hemen. Kalabalık toplanmış kapının önüne.
Gözlerini çatalla oymuş adam. Vahşet. O mavi gözlerini. Kafasını kesmiş, dışarda bekleyenlerin önüne
atmış. Annem bunları anlatınca, köyün fotoğraflarına baktım yine ben. Bizim evin balkonuna baktım.
Oradadır Zeynep abla diye. Belki bizim balkondadır. Ama yoktu. Göremedim. Sanki köye gitsem orada göreceğim onu.
Zeynep abla köyün güzeliydi. Mavi gözlü, iri yarıydı. Pembe beyazdı yüzü. Çekingen bir gülümsemesi vardı. Utangaç gülerdi. Köyün güzel kızıydı
ama yaşlandı çocuklarla. Yoruldu. Çok iyiydi. Candı. Annem hasta olsa hemen bir şeyler yapıp getirirdi. Kimse ondan bir şey beklemezdi. Üç çocuğu
vardı. Kocası fenaydı. Ama o anneme bir şeyler ya-
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par getirirdi yine de. Onu istemeye istemeye evlendirmişlerdi galiba. Yoksa sevmiş miydi? Pek konuşmazdık bunları. Hayat önümüze geldiği gibi yaşanıyordu. Sorgusuz sualsiz… Önceleri kendi evleri yoktu Zeynep ablaların. Kaynanasıyla oturdular bir zaman. Sonra Zeynep ablanın babası bir ev verdi onlara. Bizim evin yanına taşındılar böylece. Kocası hiç
istemedi o evi. Beğenmedi. Bizim oralarda evin altı
ahır gibi yapılır. Ama ev gibidir. Önce burada oturulur. Sonra para oldukça üst kat çıkılır. İnsanlar da
üst kata yerleşir. Aşağısı yine ahıra döndürülür. Hayvanlarla yakın yaşarız. Dost gibiyiz onlarla. Sıcağımız karışır birbirine. Zeynep ablaların da evi böyleydi. Sonra… Evlerin içi hep nakış nakış döşenir.
Zeynep ablanın da evi rengârenkti. Kendi elleriyle
örmüştü, işlemişti. Bizim oralarda kadınlar ev için
örerler hep. Renk renk. Dokurlar. İşlerler. Çocukken biz de yaylada küçük parçalar örerdik. Kilimler
dokunur, yastıklar işlenir, danteller örülür, beyaz kumaşlara şahmeranlar, geyikler, atlar, Zülfikârlar, aslanlar işlenir. Bunlar duvarlara asılır. Boyasız duvarlar rengârenk halılarla, işlerle kaplanır. Duvarın tek
rengi güzel değildir. Mutlaka renklendirilir. Kadınlar hep elleriyle işler. Sıcak bir yuva kurarlar. Zeynep
abla da elleriyle neler neler işlemişti.
Üç çocuğu vardı Zeynep ablanın. Büyüğü kız, iki
oğlan. Hepsi bir umuttu. Kocası akıllanır belki çocukları olunca diye. En küçüğünü daha bir umutla
doğurmuştu. “Bunu belki sever, bağlanır, akıllanır”
demişti. Küçük oğlan doğunca hastalandı Zeynep
abla. Kars’ta hastanede yattı. Bebeğe halası, anneannesi baktı hep. Mama yedirdiler de tombik tombik
oldu. Köy yerinde laf olmasın diye hastalığı söylenmedi pek Zeynep ablanın. Bilemedik neydi, ne değildi… Ama Zeynep abla hastalanınca sakat kaldı.
[Burada, tam bu noktada ikimiz de, Songül ve Nihan, susuyoruz! Herkesin bildiğini durarak susarak
yaz(m)ıyoruz!] Sonra engelli parası almaya başladı.
O parayı biriktirip çamaşır makinası aldı. Bir de
kum, çimento falan almış o paralarla kıştan. Yaza
evini düzeltecekmiş. Evi güzel olsun istemiş. Paralar kocasına gitmesin, eve gitsin. Çocuklar için her
şeye katlanırdı. O ölünce kum, çimento kaldı öylece. Bu beni çok etkiledi. Kum almış, çimento almış da evini düzeltecek, güzelleştirecek. Öldü şimdi. Yok. İnanamıyorum.
Köylüler kıyamet kopar diyorlar şimdi. Gürcistan’da
deprem olmuş da, onu bile tutup bu cinayete bağlı-

yorlar. “Köyün üstünde bela var!” diyorlar. Komşulardan biri, “Ben duramam artık bu köyde” demiş,
kilit vurmuş kapısına. İstanbul’a göçmüş. Adam kısa
zamanda çıkar cezaevinden diyorlarmış. Korku sarmış tüm köyü. Akli dengesi bilmem neymiş adamın.
Zeynep ablanın annesinin evine taziyeye gidiyormuş
tüm köylüler. Çocuklar da orada tabii. Korkmuşlar
da gidip Zeynep ablaların evinden çocukların eşyalarını bile alamamışlar. Girememişler eve.
Çocuklar anlarlar mı ölümü? Babalarını merak ederler mi? Suçlarlar mı? Nasıl anlatılır çocuklara olan
biten? Kim anlatacak? Travma, psikoloji, terapi…
Bu sözler bizim köyün yolunu bulur mu? Annelerini
özler bu çocuklar şimdi. Kıştır, soğuktur, kar altındadır şimdi bizim oralar. Her şey daha zordur. Ben
çocukken, annem kışın hastalanınca “Ne olur baharda ölsün annem…” derdim. Kışın ölürse çok üşüyeceğini düşünürdüm karların altında. Onlar da düşünür mü şimdi böyle? Evlerinin camından mezarlık görünür. O camdan bakar mı çocuklar? Görürler
mi mezarlığı? “Annem orada mı yatıyor?” diye sorarlar mı? Böylesine bir ölümün tarifi… Yok. Yok. Yok.
1. Bu yazının yazılma sürecine dair nottur: Bu yazıyı biz iki kadın, Songül ve Nihan, yazdık. Beraber.
Birimiz konuştu, anlattı da yazdı bu yazıyı; bir diğerimiz dinledi, not tuttu ve yazdı bu yazıyı. Zeynep ablayı bilen tanıyan bendim; Songül! Nihan
bana “Yaz!” dedi; yazamadım. Zorlandım, çok zorlandım. Yazmaya başladığımda olayın geçtiği yeri,
Ardahan’ın Damal ilçesini, yani memleketimi bir
“karlar, yokluklar, üzüntüler ülkesi” olarak tarif ettiğimi gördüm. Dedim ki kendi kendime; bu yazıyı okuyanlar oradaki tüm kadınları mutsuz zannedecekler. Oysa öyle değil! Sildim ben de yazdıklarımı.
Vazgeçmedim ama; yeniden yazmayı denedim. Olayı anlatarak başladım yazıya. Baktım ki üçüncü sayfa
haberi gibi bir yazı yazıyorum. Sildim onu da! Sonra
Nihan’a anlattım yazıyı yazamadığımı; yazamadıklarımı ona anlattım sonra. Zeynep ablanın cenazesine
gidememiştim, anneme sarılamamıştım. Birisine anlatmalıydım ama. Nihan dinledi beni.
Ben Nihan! Dinledim Songül’ü. Notlar aldım. Elim
ses cihazına gitmedi hiç. Belki bu sebeple, Songül’ün
anlattıklarıyla benim anladıklarım bir oldu; bu yazı
oldu! İki biçimde yazılabilirdi bu yazı: ilki, bu yazı
gibi… diğeri, sorulu cevaplı bir mülakât gibi… İkimizin içine sinen böylesi oldu… Sorunun cevabın
birbirine karıştığı…
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BEN
BİR ARABA
DEĞİLİM!
İlhan Zeynep Karakılıç
“Her kadın çocuk istemek zorunda;
tez yazmak, yeni bir şeylere
başlamak falan hep erkeklerin işi,
oysa benim ‘duygusal’, ‘anaç’ bir
kadın olarak bir an önce çocuğumu
kucağıma almam gerek.”

Çok da kısa sayılmayacak bir zamandır düzenli olarak jinekoloğa gidiyorum. İlk zamanlarda evime yakın bir üniversite hastanesine gidiyordum. Burada diğer kadınların tacize varan sorularıyla, doktor ve hemşirelerin neredeyse düşmanca tutumlarıyla ve hasta mahremiyetine hiç önem verilmemesiyle tanıştım. Bekârken “Neden jinekologa geliyorsun?” “Hastalığın ne?”, bir sürü soru. Hem bu yüzden hem de düzgün tedavi edilmediğimden emin
olunca, bu sefer uzun araştırmalar, kadın arkadaşlara danışmalar sonucunda başka bir üniversite hastanesine gitmeye başladım. Burada her şey yolundaydı. Kimse evli mi bekâr mı olduğumu sorgulamıyordu, doktorlar ve hemşireler sevecendi, muayene odası loştu, perdeler kapalıydı. Bu yeni hastaneyi büyük bir gönül rahatlığıyla bir sürü arkadaşıma
da tavsiye ettim.
Bu yaz evlendim, sonra yine rutin kontrol zamanı
geldi. Her zamanki gibi hastanenin polikliniğinden

randevu aldım ve hiç olmadığım kadar rahat bir şekilde -çünkü evliyim artık, kimse beni sorgulayamaz ya- hastaneye gittim. Kim demiş patriarki ile
pazarlık yapılır diye?! En azından ben yapamıyormuşum. Doktorla odasında tanışma faslından sonra muayene odasına geçtik. Evli olduğumu öğrenen
doktor, hamilelik düşünüp düşünmediğimi sordu,
şu anda doktora tezimi yazdığımı ve düşünmediğimi söyledim. Sonra muayene bitti, ben toparlanıp
odasına geçtim. İşte her şey burada başladı. Bana
uzun uzun yaşımın bu kadar olduğunu, artık bundan sonra hamile kalmayı düşünmem gerektiğini,
çünkü her geçen yıl bu olasılığın düştüğünü, zaten
sol yumurtalığımdaki yumurtaların azaldığını anlatmaya başladı. Aslında bunu anlıyorum, hastasını sonraki olası zorluklar için uyaran bir doktor iyi
bir iş yapıyor olabilir. Bunun üzerine tekrar eşimin
yurt dışında olduğunu, benim de ilerleyen zamanlarda onun yanına gitmeyi planladığımı, orada yeni
bir hayat kurmaya çalışacağımızı ve en azından 5 yıl
daha böyle bir planımızın olmadığını anlattım kibarca. Ama doktorumuz benim hamile kalmam gerektiği konusunda çok kararlı idi. Aradan 5 yıl geçip, yeni bir hayat kurunca, bir eksiklik hissedecekmişim: Çocuk! Ve artık çok geç olacakmış, geriye
baktığımda çok pişman olacakmışım. Hem her geçen gün yumurtalarımın kalitesi düşüyormuş! Oysa
benim düşünceli bir kuluçka olarak hemen kaliteli yumurtalarımdan bir omlet yapmam gerekiyor!
Hem neden erkek gibi düşünüyormuşum! Çünkü
her kadın çocuk istemek zorunda; çünkü tez yazmak, yeni bir şeylere başlamak filan hep erkeklerin işi, oysa benim ‘duygusal’, ‘anaç’ bir kadın olarak bir an önce çocuğumu kucağıma almam gerek.
Bu noktada doktorun bitmek bilmeyen lafının arasına girip, eğer istersem şimdi de çocuk sahibi olabileceğimi, bir çocuğa bakabileceğimi ama bunu
istemediğimi söyledim. Çok açık ve net is-te-mi-yorum! Tabii ki durmadı! Kullanabileceğim bir araba varken, neden ona benzin koyup sürmüyormuşum? Burada ben araba oluyorum, eşimin spermleri
de benzin herhalde! Bunu duyunca artık ne düşüneceğimi şaşırdım, şaşırmak ne kelime neye uğradığımı dahi anlamadım! Adam bana araba dedi, bu kadar net! Arabalara kız diyen oğlan çocukları doktor olunca böyle oluyor sanırım! Bir an önce oradan
çıkmak için, başka bir sorun olup olmadığını sordum, ben kontrole gelmiştim çünkü. Ne cevap verdi dersiniz? Bunlar önemli değilmiş! Önemli olan
benim hormonlarımın hamilelik için uygun olup
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olmadığıymış. Yani çocuk istemeyen bir kadın olarak benim sağlığım adamın umrunda değil, ancak
kuluçka olmaya ne kadar müsait olduğum önemli.
Hay bin kunduz!
Sanırım o kurumda böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç
beklemediğim ve daha sadece 6 aylık evli olup, hiç
kimse bebek bebek diye üzerime yürümeye başlamadığı için, yukarıya yazdıklarımın hiç birini doktora söyleyemedim. Hastaneden çıkarken, anladığım şey şu oldu: Bu toplumun kadınlardan beklentileri hiçbir zaman bitmiyor, bu yüzden artık bebek
isteyenlere karşı da bir savunma geliştirmem gerekiyor. Bu nasıl ağır bir yük? Hiç bitmiyor istekleri, hiç. Önce okulunu başarıyla bitirip kariyer yapmanı; sonra evlenmeni; kocan sana bakacak kadar
zengin değilse çalışmanı; yumurtaların bayata kaçmadan çocuk yapmanı; ilk çocuktan sonra o yalnız kalmasın diye ikinci çocuğu, başbakan istedi
diye üçüncü çocuğu yapmanı; bu sırada hem evini hem işini başarıyla -bu dışarıya iyi görünmek demek- idare etmeni bekliyorlar. Tabii sen bunları yaparken doktorlar da sana zorla yaptırdıkları testlerle, yükledikleri bir sürü hormon ilacıyla, tüpledikleri ve sonra sezeryanla tatil planlarını bozmadan doğurttukları onca bebekle kendilerine kız gibi arabalar alacaklar! Oh ne âlâ memleket!
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ÜNİVERSİTELERDE
NELER OLUYOR?
Zeynep Ceren Eren

“Polis akademisinden bir hoca
“Gaz bombasının kullanımı zaten
budur, hedef almazsınız, atarsınız”
diyor. Bir takım “üstlerimiz”
yumurtalı protesto için “yumurta
gözlerime gelirse korneama zarar
verir, kör eder” diyor ama “gaz
bombasını istediğimiz gibi atarız”
diye düşünüyorlar.”

Canı sıkılan parlak ODTÜ’lülerin çıkardığı olaylar bir yandan, yeni YÖK yasa taslağı ile iş güvencesi (ve daha fazlasını) talep ederek örgütlenen asistan
dayanışmaları diğer yandan, bir toplumsal muhalefet zemini olarak üniversiteler bir süredir gündemde. Biz de 18 Aralık ODTÜ olaylarını ve yeni YÖK
yasa taslağını birbirinden ayırmadan, tam tersine
otoriter iktidarın ve neoliberal piyasanın üniversiteye topyekûn saldırısı ve işgal isteğinin bir tezahürü
olduğunu düşünerek, ODTÜ Asistan Dayanışması
ve Eğitim-Sen üyesi iki ODTÜlü kadın ile olan biteni konuştuk. Ama bunların dışında, beraber eyleme halinin ve örgütlenmenin daha iyi bir üniversite için duyulan istekleri hayata geçirmeye dair inancı nasıl da kuvvetlendirdiğini, kadınların kendi tecrübeleri üzerinden dinledik.
ODTÜ’ye 18 Aralık’ta Erdoğan’ın gelişi sırasında
okulda mıydınız?
Meryem: Ben oradaydım, eyleme de katıldım. En
başta, öğrenciler buluştu ve sadece slogan atarak yürürlerken polis aniden müdahale etti. Çatışmalar
kampüsün en içlerine kadar girdi. Polis şiddetinden,
atılan gaz bombalarından öğrenciler, laboratuvarlar,
derslikler etkilendi. Açık biçimde polis kampüsü işgal
etti. Bence, 18 Aralık’ta olanları diğer öğrenci eylem-
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lerinden farklı kılan hocaların ve ODTÜ’nün diğer
bileşenlerinin topluca olaya sahip çıkmasıydı. Sonrasında destek değillerdi sadece, bilfiil sahiplendiler.
Sendikadan, bölümlerden araştırma görevlileri geldi.
Polis Başbakan ODTÜ’den akşam saatlerinde ayrıldığı halde, gece dokuz, dokuz buçuğa kadar kampüste
kaldı. En son, polisin öğrencileri ormanda kıstırdığı,
“orantısız” güç kullandığını duyduk. Öğrenciler kendi kulaklarıyla, polislerin birbirine “dövün ama gözaltı yok” dediklerini duymuşlar. Amaç “güvenliği”
sağlamak değil, bilfiil şiddet uygulamaktı.
Kadın öğrenciler ormanda polis tarafından taciz edildiklerini ve şiddet gördüklerini, polislerin
onlara küfrettiğini söylediler.
Çiçek: Bence sürecin gidişatını değiştiren konu polislerin bizzat ODTÜ’yü işgal etmiş olması. Bu kadar polisin gelmesi koruma amaçlı değil, işgal amaçlı.
Hocalar da buna tepkisiz kalamadılar. Bizzat önlerinde işgal olduğu için dahil olmak durumunda kaldılar.
Polisin o gün saçma sapan bir ihtiyatsızlığı oldu.
Sadece öğrenciler ormandan 2000 tane gaz bombası topladılar. Bu kadar yoğun saldırıda bulununca, neredeyse kendi eliyle muhalefet yaratmış oldu.
Çiçek: Bir TV programında izledim. Polis akademisinden bir hoca “Gaz bombasının kullanımı zaten
budur, hedef almazsınız, atarsınız” diyor. Bir takım
“üstlerimiz” yumurtalı protesto için “yumurta gözlerime gelirse korneama zarar verir, kör eder” diyor
ama “gaz bombasını istediğimiz gibi atarız” diye düşünüyorlar.
Meryem: İlginç bir şekilde polisin bilfiil işgali
tam tersine ODTÜ’ye bütünleştirici bir etki yaptı.
Olaylara cevaben örgütlenen ders boykotu eylemi
ODTÜ tarihinin en geniş katılımlı boykotlarından
biri oldu. Neredeyse tüm bölümlerden katılım oldu;
eleştirel düşünceye pek de sahip olmadığını bildiğimiz iktidara yakın olduğunu düşündüğümüz hocalardan bile destek aldık eylemlerimizin örgütlenmesi
sırasında. Rektörlüğün camlarının kırılmasının tartışma konusu yapılacağını düşünüyorduk, o bile olmadı, sadece söylenip geçildi. Ana odağımız hep öğrencilerin maruz kaldığı şiddet oldu. Bu bir yandan
da arayıp bulamadığımız bir ortam yarattı. Hatta
aramızda şakasını yapmaya başladık: “Bundan sonra
bütün açılışlara çağıralım kendisini!” Bir sürü insanın aktif katılımını sağlaması bağlamında birleştirici
bir deneyim oldu. Tabii, iyi ki oldu demiyoruım, bir

sürü insan bir sancı yaşadı ama böyle bir güç sergileyemeyeceğini görmüş oldu Erdoğan, iktidarın istediğini her zaman her yerde aynı şekilde elde edemeyeceğini de göstermiş olduk.
Çiçek: Eyleme katılmayan hocalar da öğrencilerin
“suçu” olmadan böyle şeyler yaşanabileceğini görmüş oldular. Genelde medyada ne gösteriliyor? “Öğrenciler taş attı.” Sonra polisler cevap veriyor. Bunun gerçekliğinin olmadığını anlamış oldular; daha
çok insanın katılımı sağlandı böylece. Sonrasında üç
günlük bir eylemlilik oldu; bu bahsettiğimiz ders bırakma ile başlayan.
Gözlemleyebildiğiniz kadarıyla, 18 Aralık’taki
eyleme kadınların katılımı nasıldı? Daha sonrasında bu üç günlük eylemin örgütlenmesinde, karar mekanizmalarında katılım nasıldı? Mesela gaz
bombaları -gerçek anlamıyla- yağarken, “siz arkada durun, çok yaklaşmayın.” diyen erkek yoldaşlar var mıydı?
Meryem: 18 Aralık polis şiddetinde gözle görülür
bir fark yoktu; erkek ve kadın öğrenciler hep beraberdi. Öyle ayrışmış bir durum ortaya çıkmadı; “kadınlar arka planda kalsın, erkekler öne çıksın” yoktu. Karar mekanizmasını tarif etmek çok zor, çünkü
gerçekten çok spontane gelişiyordu her şey. Günde-
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min sıkıştırması sebebiyle eylemlerin ayrıntılarıyla
beraber nihai şekli aslında son dakikalarda verilebiliyordu. Bu basınç altında bile son derece başarılı işler
yapıldı. Ders bırakma ve ardından U-3 amfisindeki toplantı çok geniş katılımlı oldu mesela, ardından
üç günlük eylemliliğin sonu olan konser daha çok
öğrencilerin planladığı bir süreç oldu. Bizler sendika, ÖED (Öğretim Elemanları Derneği) olarak destek olmaya çalıştık, “Son irade sizindir.” dedik. Fakat hoca katılımına bakıldığında, daha çok erkek
akademisyenler var tabi.
Çiçek: Genelde ODTÜ’deki eylemleri düşündüğümde, kadınların eylemlerde kendilerini ifade etmekte daha net olduklarını düşünüyorum, kadınların daha istekli durduklarını görüyorum. Erkekler
zaten gözüküyorlar, sayıca çoklar. Kadınlar daha net,
daha çok ses çıkarabiliyorlar gibi geliyor bana gözüktüklerinde. Bu da muhtemelen daha dezavantajlı
gördükleri için kendilerini, -gördüğümüz için kendimizi- bastırdığımız şeyleri daha kuvvetli çıkarma
isteğinden kaynaklanıyor olabilir.
Meryem: Şöyle bir şey hatırladım şimdi, stadyum
konserinin düzenlendiği son gün kampüste yapılan
yürüyüşe katılan idari personeller arasında kadınların sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Bu da yürüyüşte kadın sayısını arttırdı tabi. Ayrıca U3 etkinliğinde, konserde sunuculuk yapanlar hep kadınlardı. Ama kadın öğrencilerin aktif katılımı olsa da,
akademisyen kanadına baktığımızda erkek ağırlığını daha çok gördük.
Çiçek: ODTÜ’de durum biraz daha farklı, kadınlar geride değil, mesela sendikada idari personellerin
atamalarda yaşadığı usulsüzlük problemlerini dile
getiren bir kadın memur oldu. Sürekli çaba gösterdi. Sonuçta sendika, onun bu ısrarlı çabalarının sonucunda bu konuyu rektörlükle görüşme kararı aldı.
Politik olarak aktif olan bir kadın olmanın erkeklerle kıyaslandığında bir bedeli var mı?
Çiçek: ODTÜ’de ben çok sorun yaşamadım. Benim politikleşme sürecim Asistan Dayanışması ile
başladı. Daha öncesinde politik olarak aktif biri değildim. Ama bu sürecin bana hep pozitif bir etkisi
oldu, örneğin kendimi ifade etme konusunda.
Meryem: ODTÜ içinde ben de pek sorun yaşamadım ama belki bir taşra üniversitesi olsaydı, etek boyuma kadar karışabilirlerdi. Okulda değil belki ama
kendi ailemle sorun yaşıyorum, o yüzden “iyi ki yalnız yaşıyorum” diyorum hep. Çünkü benim politik olarak aktif olmam onları endişelendiriyor, kay-

gılandırıyor. Tezimle ilgilenmem, bu işlerle ilgilenmemem gerektiği söylüyorlar. Ama onlarda herhangi bir ailenin çocuğunu koruma refleksinin ötesinde
bir şeyler var. Babam açıkça dillendirdi: “Senden endişe duyuyoruz çünkü hala evlenmedin. Bize bir şey
olsa sen ne olacaksın? Hala senden sorumluyuz.” Benim 5 senedir çalışmam, para kazanmam, bir mesleğim olması hiç göz önünde bulundurulmuyor. Erkek kardeşimin de böyle ilgileri olsaydı muhtemelen
yine korkar, kaygılanırlardı ama evlilik dile getirilmezdi muhtemelen. Bana dair daha özel bir kaygılanma var. Kız evlat olunca söz konusu, babam kalp
krizi geçirme noktasına geliyor! Senelerdir bu işlerle
ilgilendiğimi biliyorlar ama işte kadının muhakkak
bir koruyucusu olmalı. Aile kadını ya babaya emanet edecek ya kocaya emanet edecek. Muhtemelen
ben şu an evli olsaydım, bu aktivizmimle ilgilenmezlerdi bu kadar. “Kocası düşünsün!” derlerdi. Kocam
benden daha faal olsa bile, benim için bu kadar endişelenmezlerdi. Çünkü benimle ilgilenecek, benim
sorumluluğumu alacak birisi var.
Çiçek: Benim ailem biraz daha ılımlı galiba. Onlar
da tabi refleks olarak “aman yapma, aman gitme!”
diyorlar ama bir yandan da haksızlık karşısında sesini çıkartabiliyor gibi de düşünüyorlar.
Meryem: Aslında benim babam da, solcu, sendikacı bir insan. Hatta ben siyaset üniversiteye başlarken, anneme karşı beni savunmuştu: “Tabii ki siyasetle ilgilenecek!” Tabii ki siyasetle ilgilenmenin onların kafasında bir sınırı var. Bu ilgi geliyor, babalık
kurumuna çarpıyor bir yerde! Orası sınır işte, biz o
sınırı aşamadık bizim ailede.
Nereden nereye geldik! Peki, politikleşmeden
bahsederken, ODTÜ Asistan Dayanışması’yla
nasıl ilişkilendiniz?
Çiçek: ODTÜ olayları sırasında, U-3 amfisindeki
ders bırakma eylemi sırasında karşılaştığım bir arkadaşım davet etti. Daha önceden zaten bu süreç hakkında düşünüyordum, çağırılınca gittim ve gidiş o
gidiş! Bu arada daha öncesinde bir politik deneyimim yoktu. Ama ODTÜ olayları sonrasında, sürekli “Ne yapıyoruz, ne yapmalıyız?” soruları kafamdaydı. Asistan Dayanışma benim için iyi bir zemin oldu
yani, haftalık toplantılar yapmaya başladık. Birbirimizle yaşadığımız sorunları paylaştık. Çalışma koşullarından mobinge kadar… Daha kalabalık toplantılar yapıyoruz artık, sorunlarını anlatmak için gelip
bizi bulan arkadaşlarımız oluyor. Biz de neler yapabiliriz diye düşünüyoruz, birbirimize destek oluyoruz.
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Meryem: Benim dahil olmam ÖED’in asistan sorunları ile ilgili yaptığı toplantıda başladı. Sonrasında Dayanışma’nın kurulduğu süreç başladı. “kendi sorunlarımıza dair kendimiz bir şeyler yapalım,
bir araya gelelim” dedik. Belli bir ideolojik duruşum, belli bir örgüt geçmişim de vardı. YÖK meselesi de ilgim dahilindeydi. Bu konuyla ilgili yapılan
eylemlere eklenmenin dışında, kendi alanımızda bir
örgütlenme içine girmeye dair bir zemin göremiyordum. Aslında ODTÜ olayları bana şöyle bir şey kattı, ideolojik olarak önemsediğim bir şey olan üniversitenin tüm bileşenlerinin bir arada eylemliliğine tanık oldum. Buysa, bizi bir şekilde bir araya getirmiş
oldu. Eğitim-Sen’le daha organik bir ilişki içerisine
girdim. Yeni YÖK yasa taslağı ile zaten zeminimizin
daha da ortaklaşacağını düşünüyorum.
Zemin neden ortaklaşıyor? Peki, bu ortak mücadele hattı size göre nereden, nasıl kurulacak?
Meryem: Aslında temel noktalarda zaten benzer
şeyleri savunuyoruz: Eğitim-Sen’in dile getirdiği demokratik özyönetim, bilimsel özgürlük ya da koşulsuz iş güvencesi ortak noktalarımız. Somut örnek olarak ODTÜ’de 50D’lilerin ODTÜ Senatosu
kararı ile iş güvencelerine son verildiğini biliyoruz.
Çok uzun süredir böyle bir süreç yaşanıyor. Şimdi
YÖK yasa taslağı ile birlikte aslında 50D ya da başka bir statü ayrım yapmaksızın- bir süre tanınıyor.
O sürede doktoranı bitirdikten sonra, bir yıl bir ek
süre veriliyor. Yani sana diyorlar ki bir sene iş ara!
Bu noktada, bizim şimdiye kadar ODTÜ’de bireysel
olarak yaşadığımız ve maalesef tekil tekil mahkemelerle çare aradığımız 50D problemi, YÖK yasa taslağı ile daha üst düzeyde birleşiyor. Bu bağlamda, son
dönem asistan örgütlenmeleri ve eylemleri sonucunda daha da aktif bir şekilde çalışmayı planlayan sendikanın içinde bir Yüksek Öğrenim Bürosu var. Sonuç itibariyle, YÖK yasa taslağına karşı çıkan sendika ve Asistan Dayanışma’nın tamamen birbirinden
bağımsız biçimde farklı yerlerde, farklı işler yapması
eşyanın doğasına aykırı.
Diyelim yeni YÖK yasa taslağı geçti, kadınların
bundan özel olarak nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
Çiçek: Üniversitede çalışmanın belli avantajları var
aslında. Çalışma koşulları ya da çalışma saatleri gibi.
Bunlar eğer rekabete açılırsa kadınlar tutundukları
bir dalı daha kaybederler. Kadınların daha fazla ilgilenmesi gerekiyor bu yüzden bu meseleyle.

Meryem: Kadrolu duruş belli anlamlarda daha dik
bir duruş sağlıyor. İşini kaybetme korkusu olan bir
insan, yaşadığı birçok sıkıntıya -ki ODTÜ’de de aynı
bu sıkıntılar, örneğin mobbing- boyun eğmek zorunda kalıyor. Şimdi sözleşmeli personel, proje araştırmacısı ya da doktora-sonrası araştırmacı olarak çalışmaya başlarsanız iki şeyle karşılaşacaksınız: ya projeniz bitmeden bir başka proje bulmak ya da sözleşme
bitmeden işinizden atılmamak. Bu kaygılara sahip
olacaksınız. Performans kriterlerinin perçinlediği rekabet koşulları altında üniversite piyasasında görece
daha “aranır” olmayı gözeteceksiniz. Ayrıca disiplin
soruşturmalarının baskısı altında itaate yatkın “makbul” bir tip olmaya zorlanacaksınız. Çünkü amirine
itaatsizlik bu meşhur performans kriterleri içinde eksi
bir performans kriteri olabiliyor mesela. Mobbingin
türlü tiplerine maruz kalan kadınlar -erkeklerden çok
daha fazla- bu itaat etme zorunluluğundan daha çok
etkilenecek. Namussuzluk suçlaması, etek boyu suçlaması bile olabilir. “Zaten devlet memurluğuna uygun değildi; üniversite ortamına göre giyinmiyordu.”
Bu sadece kadının karşılaşabileceği bir suç kategorisi. Bence mobbing ve diğer tür suçlamalar kadınları
daha da çok bağlayacak. Belki şu an, taşeron kadın işçilerin bir sürü yerde yaşadıkları sorunları ileride üniversitede çalışan kadınlar da yaşayacaklar.
Peki, sizin kendi deneyiminiz nedir? Elbette bu
çok geniş bir soru ama en azından mobbing bağlamında?
Çiçek: Ben pozitif mobbing deneyimliyorum, kendine borçlu bırakma. “Çok iyi” insanlar, bu “iyi niyetiyle” bir şey yaptırma, bir şey isteme ile yaptırım
uygulama.
Meryem: Mobbinge denk geldim ama kadın olmamdan kaynaklı bir mobbing yaşamadım. Fakat tabii ki
Türkiye’de statüsü hangi düzeyde olursa olsun, akademi içerisinde bile erkek bir bakış açısı var; iş ilişkilerimde de var. Mesela, otostop çekerken bir adam taciz etti beni. Ertesi gün olayı anlattığımda, erkek bir
iş arkadaşımdan “Sen de binmeseydin!” tepkisini aldım. Hocalarımda rastlamadım böyle bir şeye… Fakat akademi camiasında bana dair olmasa da başkaları
hakkında “O da çok açık giyiniyormuş.” diye konuşmalara denk geldim. Yakın bir arkadaşımdan duyduğum bir başka şey ise politik bir kadın arkadaşımız işçilerle konuşmaya giderken çok açık giyindiğine dair
bir ithamla karşılaşmış. “Oraya giderken dikkat etmek gerekir!” Ama şikayet işçilerden değil, diğer arkadaşlardan! Uyarmayı üstlerine vazife görmüşler!
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TEHDİT PEK DE UZAKTAN DEĞİL…
BM Nüfus fonu tarafından Lübnan’da mülteci durumundaki 460 Suriyeli kadınla yapılan araştırmada, kadınların % 31 inin silahlı aile üyeleri tarafından tehdit edildiği gerçeği ortaya çıktı. (Kaynak:
France 24, AWID)

Hazırlayan
Ülkü Özakın

FARKLI BİR SEVGİLİLER GÜNÜ:
DÜNYADA V-GÜNÜ DANSI

FRANSIZ KADINLARI
ARTIK PANTOLON GİYEBİLECEK!
Fransız hükümeti, kadınların pantolon giymesini
yasaklayan 200 yıllık yasayı kaldırdı. Yasaya göre kadınların “erkek gibi” pantolon giymesi için semt polisinden izin alması gerekiyor. Bakan, 17 Kasım 1800
tarihinde getirilen yasanın uygulamada zaten delindiğini ifade etti. Kadın Bakanı Vallaud-Belkacem,
yasanın ilk olarak kadınların belli işleri yapmasını
engellemek için çıkarılmış olduğunu söyledi.1892 ve
1909’da yasada yapılan değişiklerle, kadınların “bisiklete ya da ata binerken” pantolon giymesine izin
verilmiş. 1789 Fransız Devrimi sırasında Parisli kadınlar pantolon giyme hakkı talep etmişti. İşçi sınıfına mensup devrimciler de burjuvazinin giydiği
ipek kısa pantolonlar yerine uzun pantolon giydikleri için “donsuzlar” anlamına gelmek üzere “sansculottes” olarak anıldılar. (Kaynak: Bbc)

Bu yılki sevgililer gününde dünyada gündem olan
bir kampanya vardı. Vajina Monologları oyununun
yazarı Eve Ensler, dünyada şiddete uğrayan kadın
sayısı kadar kadını (ve onlara destek olan erkekleri)
sokaklarda dans etmeye çağırdı. Feministler olarak
sürekli uğraştığımız bu konuyu kadınlar için mağdurluktan yeni bir enerjiyle güç toplama hamlesi
olarak değerlendirsek mi bilemedik. Kampanyanın
bu devasa sorunu egemen medyada bu kadar gündeme taşımasını destekleyip desteklememekte kararsız kaldık. Haklı olarak sorduk: Nasıl yani, şiddet dansla mı önlenecek? Ya da Batılı kadınlar yine
üçüncü dünyayı geri kalmışlıkla itham edip ne yapacaklarını söylüyor ya da erkeklerle dans ederek
kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nasıl son bulacak? Ama çok da karamsar olmamak gerek, Türkiye’de gerçekleşen etkinliklerde görünen o ki, beraber dans eden kadınlar evlerine yeni
bir enerjiyle döndüler. Şu an bilemediğimiz, bu etkinlik kadınlar için sadece bir günlük bir moral depolamasından ibaret mi kaldı, yoksa Ensler’in dediği gibi sanat ve bu tip bir kollektif eylem, kadınları
evden çıkararak bu mücadeleye ve kadın örgütlülüğüne yeni bir enerji getirebilecek mi?

130 dünya alem
lan ödülünü kazanan “Merhametsiz Rahibeler” filmi
olayın dünya çapında bilinmesini sağladı.

MERYEMLERE ADALET!
Şermin Oran
Maureen Sullivan, İrlanda’nın güneydoğusundaki
Wexford’daki rahibe yurduna gönderildiğinde on
iki yaşındaymış. Babası ölmüş, yeniden evlenen annesi de onu istememiş. Manastırda adının yerine bir
numara verilmiş Maureen’e, çamaşırhaneye tıkmışlar, günde on iki saatlik mesaisi başlamış. Çay ve ekmekle beslenerek, çile ortağı kızlardan biriyle iki laf
edecek olduğunda “kaytarma” diye dayak yiyerek,
tabii ücretsiz, altı yıl çalışmış burada. Reşit yaşa gelince salmışlar. Sokaklarda sürünmüş, intihara teşebbüs etmiş. Hayatta kalmış, şimdi 60 yaşında.
1922-1996 yılları arasında İrlanda’daki dört rahibe manastırının “Maria Magdalena Yurtlarında”
Maureen’in kaderini paylaşmış yaklaşık on bin kadın olduğu çıktı ortaya. Köle gibi çalıştırılmışlar.
Çoğu reşit olduktan sonra da çaresiz orada kalmaya devam etmiş.
Yurtlara adını veren Maria Magdalena, Türkçesi Mecdelli Meryem, Hıristiyanlığın meşhur azize figürü.
Fahişeyken tövbe eden, tövbesinden sonra İsa’nın en
sadık takipçisi olan kadın. (Hani kalabalığın onu günahkar diye taşlamaya kalkması üzerine İsa “Hiç günahım yok diyen ilk taşı atsın” deyip linci durdurmuştur...) Adını taşıyan yurtların bu hikâyesi, onu da
İsa’yı da mezarında fır fır döndürecek türden.
Bu rezalet 1993 yılında, Dublin’deki bir yurt binası bir inşaat firmasına satılınca ortaya çıktı. İnşaate
başlayınca, 155 isimsiz mezar bulundu yurdun arsasında. 2002’de Peter Mullan’ın Venedig’de Altın As-

İrlanda devleti başından itibaren bu skandalla ilgili sorumluluk üstlenmedi, bu yurtların “özel kuruluşlar” olduğunu söyledi. Oysa Şubat başında bağımsız bir meclis araştırma komisyonu, bin sayfalık bir
rapor yayımlayarak, bu vakaların en az dörtte birinde kızların yurtlara resmi sosyal güvenlik kurumlarının bilgisi dahilinde yerleştirilmiş olduğunu ortaya
koydu. Ayrıca vakaların dörtte biri de polis veya kilise
makamlarının kayıtlarında yer alıyordu. Polis, angarya ve işkenceden kaçan kızları “bulduğunda” da sistematik olarak yurda geri göndermişti. Hemen hepsi yoksul ailelerin kızlarıydı. “İtaatsizlik, ahlaksızlık”,
psişik rahatsızlık, epilepsi, istenmeyen gebelik, Mecdelli Meryem’in adını lekeleyen bu yurtlara yollanmaya yeterli sebepler olmuştu. Rapor, özel otel ve lokantaların yanı sıra, bazı devlet kurumlarının ve ordunun
da, kızların köle emeğine dayanan bu yurtların çamaşırhanelerinden “hizmet aldığı” ortaya çıkarttı.

Şimdi “Meryemlere Adalet” (“Justice for the Magdalenes”) adlı girişim, iliği sömürülmüş bu kadınlar için tazminat talep ediyor. Yıllarca çamaşırhanelere tıkılı yaşamaktan kronik hastalıklara yakalanmış kadınların tedavi masraflarını da istiyorlar.
Katolikliğin kalelerinden İrlanda’nın Muhafazakar
Partili Başbakan Enda Kenny ise bırakın tazminatı,
bir resmi özre bile yanaşmıyor. “Eski yurt sakinlerinin başına gelenden esef duyduğunu açıkladı” sadece.
Ama şarkı burada bitmiyor. Konu parlamento gündeminde. Tartışma devam edecek. “Meryemlere
Adalet” girişimi işin ucunu bırakmamaya kararlı.
İnternet sayfalarına bakın isterseniz:
http://www.magdalenelaundries.com
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HİNDİSTAN’DA CİNSEL ŞİDDET
YASA TASARISI
Büyük tepkilere yol açan toplu tecavüz olayı sonrasında emekli hakimlerden oluşturulan üç kişilik komisyona bir yasa taslağı hazırlatıldı. Ancak kadın
örgütleri, hükümetin, komisyonun anahtar önerilerinden olan evlilik içi tecavüzün taslaktan çıkarmasına ve güvenlik güçleri mensupları için özel mahkeme yerine sivil mahkemede yargılanmalarını öngören maddeyi meclise değiştirerek göndermesine
itiraz etti. Ayrıca cinsel suçlardan hakkında suçlama bulunan siyasetçilerin seçimlerden men edilmesi konusu da taslaktan çıkarıldı. Parlamentoda yeni
yasa hakkında yapılacak tartışmaları, toplu tecavüze katılmakla suçlanan bir siyasetçinin yönetecek
olması bardağı taşıran son damla oldu. Başbakana
yönelik bir imza kampanyasında şöyle denildi:
16 yaşında bir genç kıza yönelik toplu tecavüzle suçlanmış bir siyasetçinin parlamentodaki cinsel şiddet
yasa tasarısı tartışmalarını yönetecek olması bizce
tasarıyla, Hindistan vatandaşlar ve kadınlarla alay
etmektir. Kurien görevden alınmalıdır.
Avaaz.org ise Hindistan’la sınırlı olmayan bir kampanya başlattı. Kampanyanın metni şöyle:
Tüm dünyada aynı hikaye --kadınların korunmasına yönelik yasaları yapma sorumluluğu tacizci,
şiddete başvuran adamların elinde. Ve bu güçlerini avukatlar veya seçmenlerden gelen itirazları savuşturmak için kullanıyorlar -- ama artık bunu değiştirebiliriz.
Hindistan’da hükümet tecavüz veya benzeri bir kadına yönelik şiddet fiiliyle suçlanan politikacıların
istifa etmeleri tavsiyesini dikkate almayacaklarını
söyledi. Bu tür suçlamalarla karşı karşıya olan 260
Hindistanlı politikacı istifa etmemek için canlarını
dişlerine takmış durumda ve şimdilik kazanıyorlar!
Bunu tersine çevirmenin tek yolu, böyle adamları görevlerinden uzaklaştırmak için kitlesel, uyum
içinde bir halk hareketi yürütmek. Siteye bağış yapılmasıyla Avaaz bu korkunç politikacılarla uğraşabilecek. Dünyanın en büyük demokrasisi olan ve
ulusal seçimlere hazırlanan Hindistan’la başlayacak ve politikaları değiştirme ve kadına karşı savaşı

sona erdirme şansımızın olduğu her yerde müdahale etmek için hazırda bekleyecek.
Kadına karşı şiddet içeren, şovenist tutumlar yalnızca Hindistanlı politikacılara özgü bir durum değil. İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmekten yargılanmasına rağmen bu ay tekrar seçilebilir. Kısa süre önce
Fas bir kamu çalışanına tecavüz etmekten bir yıl hapis cezası almış olan bir kamu görevlisini serbest bıraktı ve onun yerine tecavüze uğrayan kişi hakkında dava açtı! Berlusconi İtalya medyasının çoğunu elinde tutuyor ve bu yüzden de paçayı hafif sıyırıyor; Fas ve diğer ülkelerde ise güçlü kişiler hakim ve medya patronlarına istediklerini yaptırabiliyor. O yüzden cezasızlık kültürünü sona erdirmenin tek yolu kitlesel halk kampanyaları! Bu stratejinin işe yaradığını biliyoruz. Bir kaç ay önce ABD
Senatosu için Cumhuriyetçilerin favori adayı Todd
Akin bazı tecavüzlerin “meşru” olduğunu söylediğinde, duyarlı blog yazarları ve kampanyacılar bu
haberi adayın en büyük kabusu haline getirdiler. Yarattıkları fırtına Akin’i yarış dışı bıraktı ve Cumhuriyetçi Parti bu yorum için “aşağılayıcı ve bağışlanamaz” diyerek Todd Akin için verdiği fonu geri çekti
ve adaylıktan çekilmesini istedi. Bu sayede ABD’de
cinsel şiddetle ilgili gündem oluştu ve bu konuda
konuşmalar halen devam ediyor.
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KADIN HAREKETİNİN
ABD’DEKİ SON ELLİ YILINI ANLATAN
BELGESEL YAYINLANIYOR
ABD’de PBS kanalı kadın hareketini inceleyen
“Yaratıcılar: Amerika’yı Yaratan Kadınlar” adında bir belgesel yayınlayacak. Meryl Streep’in sunduğu, Glorie Stenheim, Oprah Winfrey ve Hillary
Clinton’un yer aldığı belgesel son elli yılda yeni bir
Amerika yaratan hareketin lider ve karşıtlarıyla yapılan söyleşilerden oluşuyor. (Kaynak: Bust)

BİR BÜYÜK TWİTTER HAREKATI
Şermin Oran
“Sosyal medyanın gücü” lafında geçilmiyor ya…
Ocak ayında Almanya’da feminist bir twitter eylemi
çok konuşuldu.

ORTAÇAĞ MI DEMİŞTİNİZ?
Papua Yeni Gine’de “büyücülük”le suçlanan 20 yaşında bir kadın, herkesin gözleri önünde işkenceye maruz kalıp sonrasında cadı olduğu gerekçesiyle sarhoş erkeklerin önderliğinde canlı canlı yakıldı.
(Kaynak: Women’s Enews)

Olayın başlangıcında, liberal Hür Demokrat Parti’nin
Meclis Grup Başkanvekili Rainer Brüderle’nin gazetecilerle yaptığı kahvaltılı bir toplantı esnasında cinsiyetçi laflar etmesi var. Kadın gazetecilere imalı laflarla sataşmış. En azından oradaki bir kadın gazetecinin iddiası bu.
Bir tasarım firmasında çalışan 31 yaşındaki bir feminist kadın, Anne Wizorek, twitter’da bu cinsiyetçi politikacıyı protesto etmek için “Çığlık” başlığıyla bir hamle yaptı. “Bu tür sözlü taciz deneyimlerimizi paylaşalım, anlatalım” dedi. “Çığlık” hızla hashtag oldu, üç haftada 50 bini aşkın twit mesajı topladı, en az 30 bin kişi de retweet etti. Almanya’nın twitter tarihinde gerçekleşmiş en geniş boyutlu tartışma
unvanını kazandı böylece. Bu sanal tantana gazeteleri -televizyonları da etkiledi, olay buralarda da tartışılır oldu, iş büyüdü.
Sabah uyanır uyanmaz twit’lemeye başlayanlardan
biri, Anne Wizorek. Twitleyerek tartışmanın televizyon açık oturumlarından da, alışıldık politik oturumlardan da daha anlamlı olduğunu düşünüyor. Feministler için bu mecrayı bilhassa elverişli buluyor. Hatta eski, klasik politik usullere biraz da burun kıvırarak bakıyor, söylediklerinden anlaşılan. Çok da genç
değil, ama böyle bir “genç feministler rahatsız” havasında! (Kaynak: Tageszeitung)

ETEKLİ MAÇOLAR!
Şermin Oran
Hindistan’daki kadın cinayetlerine nihayet erkeklerden de tepkiler yükseliyor. Ocak ayında Bangalore eyaletinde yirmi beş erkek, hemcinslerini uyarmak için “Erkekler, bu meseleden gözünüzü kaçırmayın” sloganıyla bir gösteri yaptılar. Diğer sloganları:
“Oğullarınıza, tecavüz etmemeyi öğretin!” Bu gösteriyi rengarenk etekler giyerek yapmaları da, maçolar
aleminde cesaret isteyen bir işti. Bu eteklerle, “İnsanların bacaklarına sizin giydiğinizden değişik bir şeyler giymesi, taciz ve tecavüz için bir davet değildir”
demek istediklerini söylüyorlar.
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Bir önceki sayıda İtalya’nın Roma, Napoli ve Pescara şehirlerinde dikkatimi çekenleri kısaca anlatmıştım. Bu sayıda Veneto bölgesi başkenti Venedik’ten
bahsedeceğim, eski adıyla Serenissima’dan. Hakkında şimdiye kadar yazılmamış yazı, basılmamış fotoğraf olmadığını bilmeme rağmen gördüklerimi, okuduğum ve sizler için araştırdığım birkaç satırla harmanlayarak yazmak istedim. İnsanın böyle bir şehirden etkilenmemesi imkânsız.

ADRİYATİK’İN
GELGİTLERİ
ARASINDAKİ

SERENİSSİMA
Zeynep Ünal

“Venedik, eski adıyla Serenissima,
turistlerin en gözde şehirlerinden
biri. Bu şehre geldiğinizde
nerelere gidebilir, ne yiyip içebilir,
nerede kalabilir, kaç paraya
yolculuk edebilirsiniz? Turist
rehberleri sorularınızın kimine
cevap verir, kimine vermez. Ama
bu şehre geldiğinizde şehir ne
yapıyordur? Bu sorunun yanıtını
ancak gezen bilir.”

Benim Venedik ziyaretlerim ya kışın karnaval vaktine ya da yazın, ortada tek bir Venediklinin olmadığı
döneme denk geldiği için çok şanslı sayılmam. Bazı
şeyleri keşfetmenin daha zorlaşması bir yana, karnavalın kalabalığı ve konaklamanın pahalılığı sizi bezdiriyor. Bu nedenle bende daha iyi ve net ayrıntılar
bırakmış, birkaç ay önce yaptığım son yolculuğumda gözüme çarpanları paylaşacağım… Ama önce kısacık da olsa tarihi ve coğrafi bilgi…
M.Ö. 6. yüzyılda Venetler, Veneto bölgesine yerleşir. Venetler, güneye yani Roma’ya doğru ilerleyen
ve önüne geleni yağmalayan Got’lardan kaçarak bataklıktaki adalara sığınırlar. Buralarda köyler kurarlar; Aziz Markos Günü’nde yani 25 Nisan’da da Venedik ismindeki şehir doğar. Şehir için Aziz Markos
bir sembol haline gelir. Yıllar sonra adına bir Bazilika yapılacak, meydana adını verecektir. Şehir için
Markos çok önemli bir adamdır. Bundan ötürü Aziz
Markos’un aslanları gittiğiniz her yerden size bakar.
Venedik’e Yolculuk
Ben Venedik’e uçakla ulaştım. İstanbul’dan Venedik
Marco Polo havalimanına direk uçuş var. Havalimanının içinde tren, shuttle, deniz otobüsü ve deniz
taksi durakları var. Daha önce hep başka yönlerden
geldiğim bu şehre bu kez deniz otobüsüyle (deniz
taksi fiyatları € 100 civarıydı) gitmeyi seçtim (€ 15).
Ama çok pişman oldum. Çünkü deniz otobüsleri
hayli küçük ve hızlı. Denizle aram iyi olduğu halde teknenin sallantısı ve dörtte üçünün suyun içinde
gitmesi insanda bulantı ve klostrofobi yaratabiliyor.
Venedik’in ada bölümü ile ana karada bulunan Mestre Mahallesi arasında, dört kilometre uzunluğunda Ponte della Libertà (Özgürlük Köprüsü) adındaki kara ve demiryolu köprüsü bulunuyor. Böylece Venedik - Mestre arasını köprü üstünden alabiliyorsunuz. Burada tren istasyonundan biraz bahsetmek istiyorum. Santa Lucia tren istasyondan iner in-
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mez görüntü inanılmaz; Grand Kanal manzarası nefesinizi kesiyor. Tüm Venedik haritalarında rahatça
seçilebilen “S” harfi şeklinde, beş kilometre uzunluğundaki ana kanal bu. Üzerinde dört tane köprü var. İçlerinden en eski olanı Rialto Köprüsü’nü
görmemeyi, Paris’e ilk defa gidip Eiffel kulesini görmemekle eş tutabiliriz. Sadece Turistler için değil,
İtalyanlar için de oraya gidip köprüyü ziyaret etmemek olmazsa olmaz. 19. yüzyıla kadar Rialto Köprüsü, Grand Kanal üzerinde iki yakayı birbirine bağlayan tek köprüymüş. Bugün bu köprüye, adını, bir
ayağının uzandığı Yalınayak Papazlar Kilise’sinden
alan Ponte degli Scalzi (Yalınayak Köprüsü), Ponte
dell’Accademia ve son olarak Ponte della Costituzione (Anayasa Köprüsü -ki bu köprü istasyona en yakın olandır) katılmıştır.
Venedik’in pahalı olma sebeplerinden biri turizm
cenneti olmasının yanı sıra adaya hemen her şeyin deniz yoluyla gelmesi. Restoran ve çeşitli dükkânlarda
çalışan personel genelde Mestre’de kalıyor. Çünkü
orada konaklama daha ucuz.

Her vaporetto durağında sefer saatleri yazıyor fakat tekneler çok sayıda durakta indi bindi yaptığı
bir durakta ancak yirmi saniye kadar kalabildiği için
ineceğiniz durağı kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.
Venedikli kaptanlar bizim acar taksi şoförlerimizi sıfırlayacak beceri ve kıvraklıkta dümen kullanıyorlar.

Gün bazında satılan biletler. Her biniş öncesinde
durağın önündeki cihazdan okutmanız gerekiyor.
Fiyatları her yerde olduğu gibi burada da ucuz değil.
Dört gün için € 50 civarı verdiğimi hatırlıyorum.

Mestre - Venedik arası Özgürlük Köprüsü
Adalara giriş yapabilmek için Özgürlük Köprüsü’nden geçtiyseniz Cannaregio adasındaki Santa
Lucia tren istasyonuna veya Piazzale Roma’daki otobüs duraklarına geldiniz demektir. Buradan ihtiyacınıza göre vaporetto, tren ve otobüslerde kullanılan
kartlardan ve detaylı bir ‘Venezia’ planı satın almakla seyahatinizi resmi olarak başlatabilirsiniz. Ben ana
adayı, yani San Marco, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro ve Cannaregio’dan oluşan Grand
Kanal’ın çevresindeki adaları gezerken çoğunlukla
yürüdüm. Ama Lagün adalarına (Guideca, Murrano, Burrano, Lido gibi) vaporetto ile gittim.

Konaklama için en büyük ve pahalı ada olan San
Marco’da kalmak için şartlanmayın. Hatta kalmayın. Emin olun, o adada kalmamak hem tecrübenize hem de seyahatinize renk katacak. Mestre’de herhangi bir otelde kalabilirsiniz. Yeter ki otel tren istasyonuna yakın olsun. Hemen burada iyi bir otelin
ismini paylaşayım: Best Western Hotel Bologna (Via
Piave 214, 30171 Mestre). Otelden birkaç adımda
tren ve otobüs duraklarına ulaşıyorsunuz. Otel dört
yıldızlı olmasına rağmen internetten indirim alabiliyor, neredeyse iki yıldızlı otel fiyatına kalabiliyorsunuz. Konforu, temizliği ve kahvaltı servisi -İtalyanların kahvaltıyı bisküvi ve kahveyle geçiştirdiklerini
düşünürsek- çok iyi.
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Yeme İçme Üzerine…
Yiyecek içeceklerden bahis açılmışken… Ben kahvaltıyı otelde, öğlen yemeğini marketten alıp otelde,
akşam yemeklerini ise her zaman Lagün adalarından
en yakın olan Giudecca’da keşfettiğim ve Pescara’dan
sonra hayatımda en beğendiğim ikinci lokanta olan
Al Redentor’da yedim. Adından da anlaşılacağı üzere restoran, Redentore vaporetto durağının hemen
arkasında yer alıyor. Bu restoranın adına turist el kitaplarında veya internetteki “Nerede Yenir?” sitelerinde rastlayamıyorsunuz. Sadece bilenlerin ve yerli halkın gittiği bir yer. Restoranlarda siesta aralığını
unutmayın. Bu da öğlen yemeklerine on iki buçuktan geç, akşam yemeklerineyse tam tersi sekizden erken gitmeyin demek oluyor. Öğlen, ikiden sonra kapanıyor. Yemek masamdan bir görüntüyü paylaşıyorum. Benim tabağım bir antre, yani giriş tabağı. Söğüş böcek tabağı da diyebiliriz ama fotoğrafı çekmeden önce yarısını yediğim için pek bir şey kalmamış.
Yanında tabii ki vin de casa, yani ev şarabı içiyorum.
Bazen de prosecco, yani İtalyanların şampanya tadındaki kabarcıklı şaraplarından içtim. Rengi roze
olan şarabın hem içimi hafif hem de tadı çok güzel.
Şişe söylemek yerine, çeyrek veya yarım litrelik sürahilerde sipariş etmek çok daha ekonomik. Çeyrek
litresi neredeyse kola ile aynı fiyatta.

Al Redentor
Giudecca, 205 / B
30133 Venezia Tel: 041 520 6096
(Çarşambaları kapalı)
İtalya’da gittiğim evlerde ve eli yüzü düzgün restoranlarda tabak yanındaki çatal, bıçak ve kaşığın masaya yüzükoyun dizildiğini gördüm ve çok şaşırdım.
Yanlışlıkla veya tesadüfen o şekilde bırakıldığını zannettiysem de o sırada yanımda bulunan Fransız bir

arkadaşımdan bunun bazı kişi veya ailelerce alışkanlık olduğunu öğrendim. Bu tip yerleştirme, İskoç ve
Fransız usulü olarak geçiyormuş. Kral ve / veya soyluluk armasının gözükmesi için kaşık, çatal ve bıçaklar masaya yüzükoyun konulurmuş. Bu uygulama
bir âdete dönüştüğünden bugün üst sınıfta da görülüyormuş. Buradan da yemeklerini yediğim kimselerin orta sınıftan olmadığı ortaya çıktı.

Eskiden evler içme suyu ihtiyaçlarını her avluda
ya da meydanda açılmış kuyulardan görüyormuş.
Venedik’te su satın almanıza gerek yok. Çünkü bazı
kuyulardan tulumba ile su içebiliyorsunuz. Ama
yine de bugün kuyuların çoğu kapatılmış durumda.
Büyük vebadan sonra ve adanın su dengesinde problem yarattığı için böyle uygun görülmüşse de tek tük
su içebileceğiniz kaynaklar bulabiliyorsunuz. O halde hiç durmayın ve yanınızda taşıdığınız pet şişeyi doldurun. Çünkü su her Avrupa kentinde olduğu
gibi orada da oldukça pahalı (yarım litresi €1.) Kuyuların kapatıldığından bahsettim bunlar ama tamamen kaldırılmış değil. Bu kuyuların en ünlüsü Castello adasındaki büyük bir avluda bulunan üç kuyu.

Venedik’te nereleri gezelim sorusuna internetten çok
güzel cevaplar bulabilirsiniz. Ama lütfen Lagün adalarını es geçmeyin. Hatta camın yapılışını seyredeceğim diye bütün gününüzü Murano’da geçirip ve
o çok pahalı camlardan gönlünüzde yatan modeli satın alamadığınıza hayıflanacağınıza San Miche-
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le adasına gidin. Orada ne mi var? Venedik mezarlığı… Ben hâlâ gidemedim ama siz gidin. Venedik ve
Murrano adaları arasında kalan San Michele adası
bir zamanlar tapınak, hapishane ve manastıra (aralarında bir fark göremedim!) dönem dönem ev sahipliği yapmış. 1800’lerin başında ana adada ölülerin gömülmesinin hijyenik sakıncası olduğu söylenerek mezarlık olarak kullanılmaya başlanmış. Dışarıdan bakıldığında uzun kırmızı duvarlar ardındaki yapıyı seçmek kolay değil. Yıllar içinde yenilenmeye ihtiyaç duyan mezarlığın yeniden. yapılanması
için açılan ihaleyi dünya çapındaki ünlü mimar David Chipperfield’in firması almış ve inşaat 2010’da
başlamış. Şimdilik €25 milyon harcanacak olan mezarlığa bağlantılı bir ada, orijinal mezarlığa bir avlu,
bir şapel ve insanların mezarların aralarında rahatça dolaşabilmeleri için yollar yapılmasına karar verilmiş. İlk avlu 2007 Eylül’ünde ziyaretçilere açılmış
ve hayli beğeni toplamış. Mezarların çoğu duvarlarda bulunan adada inşaat bitimi 2013 olarak verilse de proje verilen tarihte bitecek gibi görünmüyor.

kaklar çok dar olduğundan insanların çamaşırlarını asacak balkon, bahçe gibi alanları yok. Bu yüzden
pencereden pencereye makara sistemiyle çamaşır asıyorlar. Doğrulatamadım ama orada kaldığım sürece
ana adanın merkezi olan San Marco’da çamaşırların
sokaklara yalnızca Çarşamba günleri asıldığını fark
ettim. Diğer günler asılması ya yasak ya da tüm ada
sözleşip aynı günler çamaşır yıkıyor!

Venedik sokaklarının güzelliği bir yana içinizi basacak kadar dar olduğundan sanırım bahsetmiştim. Bazen elinizdeki pazar çantanız bile bir sokaktan geçmenizi engelleyebilir. Bu durumda yükümüzü elimizde değil sırtımızda taşımamız gerekiyor.
Araştırmacı yazar Matvejević “Öteki Venedik” kitabında Venedik berberlerinden söz edilmeden geçilmesine razı olmaz. O halde ben de size yazarın verdiği
bilgiden biraz bahsedeyim. Rossini “Sevil Berberi” karakterini yaratırken Venedik’teki Fenice Tiyatrosu yakınlarında gördüğü ve tanıdığı berberlerden ilham alır.
Zamanında tavernaların rakibi, ayin mekânlarının alternatifi olan Venedik berber dükkânlarında, şehir
ve geçmişi üzerine her şey öğrenilir, hatta buralarda şehrin kaderinin çizildiğinden şüphe edilirdi. Yazar bu sanatkârların özenli konuşmalarıyla ağızlarının bir edebiyatçıdan ne kadar daha iyi laf yaptığından bahseder. Bu zarif barbieri’ler için tiyatro ve operalarda ‘parrucchieri’ adında protokol ayrılır. Dünyaya egemen olmuş İtalyan berberlerini düşününce bu
mesleğin Venedik’ten çıktığını söylemek yanlış olmaz.
Bizim berberlerimizse dünyada İtalyanlardan hemen
sonra geliyor. Venedik’in eskiden her sokak köşesinde
olan berberleri ne yazık ki bugün yok.
Bu kadar detaydan bahsedip çamaşırlardan bahsetmemek olmaz. Venedik’te evler bitişik nizam ve so-

Burada da, hiçbir şey yapmasanız da gün içinde bir
avlu bulup banklardan birine oturun ve yer mozaiklerine, aynı çamaşır ipini kullanan komşu evlere, tek
bir insanın geçebileceği koridor tadındaki sokaklara, ağaçlara, ülkenizde görmediğiniz kadar kırmızı
renkteki ayaklarıyla yanınıza gelen tombul güvercinlere bakın ve dinleyin, bakalım size ne söyleyecekler.
Güneş battıktan sonraysa, dalgakıranlar, sazlar, bataklıklar arasında mücevher gibi parıldayan adacıklara âşık olmamak imkânsız. Melankoli başköşenize yanınızda sevdiceğiniz olsa da olmasa da. Akşam
saatleri o kanallarda zayıflayan ışıklar, azalan sesler,
kaybolan gölgeler… Muhteşem bir güzellik fakat
içinde hiç ışık yanmayan kanal evleri çok hüzünlü.
Azalan vaporetto seyirleriyle iyiden iyiye sessizleşen
suyun durgunluğuna bakarken insan bu uslu suyun,
dibinde yatan tarihi izlerini sır gibi saklamasına hayranlık duyuyor. Ve böylesi güzelliği başkalarıyla da
paylaşmak istiyor.
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Güney’den
Yükselen Sesler:
HİNDİSTAN’DA
KADINLAR
TECAVÜZE KARŞI
İSYANDA!
Selda Tuncer

Hindistan’la gerçek anlamda ilk temasım yaklaşık
dört yıl önce doktora öğrencilerine yönelik bir atölye çalışmasıyla oldu. O zamana dek çeşitli kaynaklardan okuduğum veya bulunduğum okulda tanıdığım Hintli arkadaşlardan dinlediğim birçok şeyi
ama özellikle de akademideki güçlü eleştiri geleneğini ve bu coğrafyada çok etkin bir rolü olan feminist
hareketi birebir görme şansım oldu. Şüphesiz bu kadar karmaşık ve bizim için neredeyse “yabancı” olan
bir kültüre bir anda vakıf olmam gibi bir şey söz konusu değil ama bu iki haftalık ziyaret bile bana çok
önemli ipuçları vermeye yetti. Maalesef Türkiye’de
muhalif hareketler bile yüzü Batı’ya dönük bir halde gelişmiş, bunun dışında en fazla ilgimizi çeken ve
bir parça bilgi sahibi olduğumuz yer Güney Amerika
ülkeleri dersek abartmış olmayız. Bu anlamda Hindistan bizim için epeyce uzak bir tahayyül olmuş ve
çok da temas kurmaya gerek duymamışız. Örneğin bu atölye çalışmasına gideceğimi söylediğimde
çoğu insan “ne alaka?” dercesine bir tutum takınmış
ya da mistik ve egzotik bir macera olarak bakmıştı bu yolculuğa. Bu tutumun bugün çok da değiştiği söylenemez, zira son bir kaç aydır Hindistan’da
ülke çapında yaşanan tecavüz isyanının bizde ne kadar yer aldığı ve ne şekillerde konu edildiği ortada.
İşte bu süreçte bu ülkeyle bir süredir belli bir temasımın da olması dolayısıyla büyük bir merak ve heyecanla Hindistan’da neler olduğunu takip etmeye çalıştım. Atölye çalışması sırasında kurduğum ve hala
devam eden kimi dostlukların da bu konuda epey
bir yardımı oldu. Bunun sonucunda Hindistan’da
kadına yönelik şiddete karşı yükselen bu seslere kulak vermek ve onları birinci ağızdan dinlemek için
orada yaşayan iki feminist genç kadına, Trina Nileena Banerjee ve Diksha Lamba, merak ettiğim soruları sordum. Trina, atölye çalışmasında tanıştığım
post-koloniyel tiyatro ve Güney Asya tarihiyle ilgilenen feminist bir genç akademisyen; kendisi aynı
zamanda sinema ve tiyatro oyuncusu, gazeteci, yazar ve şair. Su an Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nde
ders vermekte olan Trina, kadın protesto hareketleri
ve kadın perfomansı arasındaki ilişkiler üzerine çalışıyor. Son dönemde tecavüz karşıtı ayaklanmalar sırasında, Trina bir arkadaşıyla bu süreçte yapılan eylemler, yazı ve tartışmaları ve bu konuyla ilgili her
türlü yazılı-görsel materyali arşivlemek ve paylaşmak için “Gender and Violence” (Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet) adıyla bir blog kurdu.1 Bir kaç metni
Türkçe’ye de çevirdiğimiz bu blog sayfası sürece dair
önemli bilgiler edinmemi sağlarken bu röportajın da
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bir nevi çıkış noktası oldu.2 Sorularıma cevap veren
diğer arkadaş Diksha ise Trina’nin önerisiyle bu röportaja dahil oldu. Kendisi aynı zamanda Trina’nin
öğrencisi olup tecavüz karşıtı protestolarda çok aktif rol oynayan ve sokağın nabzını tutan genç bir feminist. Diksha, hem sol öğrenci örgütleri hem de feminist kadın gruplarında yer alıyor. Edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında master yapmış olan Diksha
aynı zamanda Trina gibi feminist tiyatroyla ilgileniyor ve uzun süre feminist bir tiyatro grubuyla çalışmış. Bu söyleşide bu iki feminist genç kadının farklı açılardan ve kendi deneyimlerine dayanarak sürece
dair değerlendirmelerini okurken feminizm ve kadına yönelik şiddetle ilgili tartışmaların dünyanın neresinde olursa olsun çoğu noktada ne kadar benzer
ve ortak olduğuna dair birçok ipucu bulacaksınız.
Son bir ay içerisinde Hindistan’da kadın mücadelesi adına çok hareketli ve umut verici bir sürece tanıklık ediyoruz. Otobüste bir kadına toplu tecavüz edilmesine karşı bir anda çok güçlü bir
ses yükseldi. Bu kitlesel protestoların ardındaki
dinamikler hakkında ne düşündüğünüzü merak
ediyorum. Nasıl yorumluyorsunuz tarihsel olarak
istisnai diyebileceğimiz bu anı?
Trina: Tarihteki “istisnai” gibi görünen anları saptamaya kalktığımızda muhtemelen bunların her birinin arkasında uzun zaman birikmiş ve mayalanmış şeylerin bulunduğunu keşfederiz. Biteviye uzayıp giden olaylar zincirinden neden şu belirli bir
anın ya da olayın değil de ötekinin kamusal bir infiale, ayaklanmaya ya da daha önce bir şekilde güçten
düşmüş bir hareketin yeniden canlanmasına neden
olduğunu teşhis etmek her zaman kolay olmuyor.
Delhi’deki (Aralık ortasındaki olayı takip eden) kitlesel protestolardan sonra birçokları, galeyanın esas
sebebinin, tecavüzün başkentte, üst orta sınıfla orta
sınıf arasında yer alan bir semtte gerçekleşmesi olduğunu ileri sürdü. Böylelikle, kendilerini güvende
zanneden seçkin Delhi topluluğunun gerçekte hiç
de öyle olmadıklarını fark etmelerinin olayları tetiklediğini iddia ettiler. Bu gerçekten doğru olsa bile,
2012 Aralık’ından bu yana gerçekleşen olay zincirinin bu yönüne takılmanın zarar verici olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz yıllarda, çok sayıda şiddet
vakasının, tüyler ürpertici tecavüzün (ve sayısız cinsel saldırı ve kadınlara karşı şiddet hareketinin) hem
devlet hem de merkez medya tarafından ihmal edildiği, görünmezleştirildiği ve bastırıldığı bir gerçek.

Bu gerçeği tekrarlayıp durmak (ki bu zaten mantıklı
düşünen her sol örgüt ya da öğrenci yahut kadın örgütü için aşikar bir gerçektir) şu anda hiçbir işe yaramaz. Tersine, bence tam da şimdi bir umut var.
Bu olayın adaletin görmediği çok sayıda kadının adlarının ve hatıralarının daha önce hiç görülmemiş
biçimde kamusal alanda anılmasına vesile olacağı
umudu. Manipur, Dantewada ve Kaşmir’de Hint ordusu, sağcı güçler ve devletin diğer araçları tarafından kabile kadınları, Müslüman ve alt kast kadınlarına yönelik vahşet olayları, bu son olayın yarattığı
öfke sonucunda bir kez daha ön plana çıktı. Yine de
protestolara katılan vatandaşların büyük bölümünün feminist bir amaçla hareket etmediği bir gerçek.
Ama öte yandan kadın hareketinin kendisini bu olay
etrafında kentsel ve yarı-kentsel Hindistan’ın geniş
kesimlerinde yeniden tanımlayıp örgütlemeyi mümkün kıldığını da unutmamak gerek. Dolayısıyla krizin derinliğine ve önümüzde duran uzun savaşa rağmen bunu bir umut anı olarak görüyorum.
Diksha: Bu bir umut sebebi ve insan böyle olmasından çok mutlu oluyor. Siyasi yelpazenin her kanadından liderler haber kanallarında olay hakkında açıklamalar yapmaya mecbur kaldılar ve bu durum kadın düşmanı ve patriarkal bakışlarını açıkça
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ele verdi. Hindistan Kapısı’nda3 öğrenci ve kadın örgütleri diğer protestocularla tartışma yürütme şansı
buldu. Örneğin protestoda bir öğrenci “Buraya sizin için mücadele vermeye gelmedim, kızkardeşim
için mücadele vermeye geldim. Burdan defolup gidin” dedi. Bunu duymak insanın canını yakıyor ama
yine de kimse işlerin bir gecede değişeceğini ve tüm
cinsiyetçi yargıların otomatik olarak ortadan kaybolacağını beklememeli. Sürekli bir taban çalışması gerekiyor. Okullarda ve evde çocuklar bağımsız düşünmeye sevk edilmeli, hazır inançlarla doldurulmamalı. Kişisel olarak bu hareketi kışkırtmada başlıca rolün çok sayıda öğrencinin sokaklara dökülmesi olduğuna inanıyorum. Toplu tecavüz kurbanı, bir öğrenciydi. Aynı zamanda öğrencilerin çoğunun kişisel bir savaş verdiği de gerçek (bu bana, anneme, kızkardeşime, bir arkadaşıma veya kız arkadaşa olabilirdi). Gelgelelim, muhteşem olan şey, bu olayın giderek siyasetten uzaklaşan Delhi öğrenci topluluğunu yeniden siyasallaştırmasıdır. Yine de şunu söylemek gerekir; sol öğrenci örgütleri ve kadın örgütleri
önderlik etmeyip somut ve iyi düşünülmüş bir talep
manzumesi ortaya koymuş olmasaydı bu, kadının
namusuna ilişkin bir orta sınıf dramı örneği olurdu.
Her iki örgütlenme de toplumsal cinsiyet tartışmasını daha yüksek bir seviyeye taşıdı. Hükümetin, hatta bazı öğrencilerin başlangıçtaki önerisi daha fazla
kapalı devre kamera olmasıydı. Şimdi bir düşünün.
Temelde ne kadar orta sınıf ve kentsel bir talep. Kadınların çalıştığı çiftliklere kapalı devre kamera sistemi kurabilir misiniz? Kocaların karılarına tecavüz
etmesini nasıl engelleyeceksiniz?
Bütününde öğrenci kadın örgütlerinin etkili bir şekilde hareket ettiğini, buldukları bu alanı kadınların çok konuşulmayan gerçekliği hakkında konuşup
popüler medyaya taşımak için kullandıklarını düşünüyorum. Biri toplumsal cinsiyet hakkında konuşmaya başladığında otomatikman din, kast ve sınıf
tartışmasına dalıyor. Bu dünyada feminizm hakkında olmayan bir şey yok. Bir kadın olarak haklarımdan bahsediyorsam, tuvaletimi temizleyen kadından
veya ordu tarafından rutin bir şekilde tecavüze uğrayan kadınlardan nasıl bahsetmem! Hindistan’daki
tren peronlarında altı ila on altı yaşındaki oğlan çocukları gündelik olarak tecavüz ediliyor. Ve evet, çoğunlukla karısı ve çocukları olan orta ve alt-orta sınıf heteroseksüel erkekler tarafından. Bu hareket az
sonra unutulacak geçici bir parlama anı olarak kalmamalı. Bütün umudum olup bitenlerin birkaç kişi-

ye toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle, kendi içlerindeki ve dışlarındaki cinsiyetçi önyargılarla mücadele
etme isteği için ilham vermesi.
İkinizin de dikkat çektiği üzere, olayın ardından
bir çok kişi bu kadar güçlü bir toplumsal tepkinin oluşmasını tecavüze uğrayan kadının orta sınıf mensubu olmasına bağladı. Gerçekten sınıf
faktörü bu derece etkiliydi diyebilir miyiz, bu değerlendirmeleri nasıl yorumlamak gerek?
Trina: Daha önce söylediğim gibi, ‘feminist’ mücadelenin seçkin, ‘Batı’dan ithal edilmiş’ bir ideoloji olduğu, Hindistan’ın kültürel bağlamına iyi oturmadığı iddiası bu ülkedeki kadın hareketi tarihinde
yeni bir şey değil. Feminist mücadeleleri bu temelde
itibarsızlaştırıp reddeden birçok girişimde bulunuldu. Ayrıcalıkların kırsal ve yoksul akranlarına göre
kentli ve eğitimli kadınlara kolayca hazır edildiğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini kabul etmekle birlikte, kadına yönelik şiddetin dilsel, kültürel
ve ekonomik farklılıklara bölünmüş toplumumuzda tüm kesimlere uzandığını görmek de kaçınılmaz.
Ama elbette Kaşmir, Manipur ve sürekli kuşatma
altındaki ‘Kızıl Koridor’da kadınlara yönelik sistematik devlet şiddetinin, neredeyse faşist bir devletin
doğrudan/dolaylı desteği aracılığıyla siyasi bir yoğunlaşması ve bir tür rutinleşmiş meşruiyeti var. Bu
inkar edilemez ya da Hindistan’da üst kastın Dalit
kadınlara yönelik rutin cinsel şiddeti yadsınamaz.
Bununla birlikte bu özel tecavüz olayını görece seçkin, kent ortamında olduğu için harekete geçilecek
doğru bir amaç olarak görmemeyi seçseydik, inanıyorum ki bu hem ahlaki hem de stratejik bir hata
olurdu. Keza tecavüze uğrayan kızın alt orta sınıf
bir aileden olduğu, kesinlikle seçkin kesimden olmadığı ve kalın sınıf bariyerleriyle tecavüzcülerinden ayrılmadığı da bir gerçek. Takip eden eylemlilik kentli ve kendini ifade edebilen kadınları görünür kılıp öne çıkardı, bu doğru. Fakat birçok kadın
taban örgütünün katılımı da oldu, bunun özel olarak ‘seçkin’ bir protesto olduğunu söylemek haksızlık olur. Her şeyden önce böyle spontan bir eylemliliğin demografisi hakkında güvenilir ampirik dataya kim sahip ya da kim bunu toplayabilir? ‘Spontanlık’ kelimesi kuşkusuz olumlu ve olumsuz çağrışımlar barındırıyor -gerek başlangıçtaki protestoların arıziliği ve düşünülmemiş doğasının gerek sonrasında kadın grupları tarafında daha örgütlü bir
eylemliliğin dikkate alınması gerekir.
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Diksha: Annemin televizyondaki toplu tecavüz haberlerini izledikten sonra ilk tepkisi “Neden iyi kızları mahvetmek zorundalar, anlamıyorum. Biliyorsun çok ihtiyaçları varsa onlar için şu genelev mahallelerimiz var. Kurtlarını dökmek için oraya gitmeli ve bizi rahat bırakmalılar. O kadınların namusu ya da onuru yok nasılsa.” Teyzem, “bu tip insanların çevremizde olduğunu hayal edebiliyor musun
Diksha”, dedi.
Ben: Ya, tecavüzcülerin başında boynuzu yok.
Teyzem: Hayır yani her sabah sebze satıcısına denk
geliyorum ve şoförümüze çok güveniyoruz. Sen en
azından Delhi’de otobüse binme lütfen.
Ben: Tecavüzler BMW’lerde de oluyor ve onlar çok
daha kolay kurtuluyor.
Yani evet. Sınıf faktörü feminist mücadelenin parçası; bu kötü bir şey değil. Sol öğrenci örgütleri ve
tabandaki kadın örgütlerinin tartışmayı daha yapıcı
bir yöne sevk etmek için sorumluluk alması gerektiği de doğru. Bu protestolara dahil olma, Jawaharlal
Nehru Üniversitesi’nde bir sol öğrenci örgütlenmesi
aracılığıyla oldu; geçtiğimiz bir buçuk yıldan beri bu
örgütleyim. Ama şimdiye kadar yedi yıldır feminist
aktivist bir tiyatro grubunun parçasıydım. Varoşlarda, Delhi ve Rajastan çevresindeki köylerde toplumsal cinsiyet, sınıf ve din üzerine atölyeler gerçekleştiriyoruz. Protestolarda nasıl hissettiğimi düşünüyordum. O an sınıf mücadelesi ve toplumsal cinsiyet mücadelesinin ne kadar sıkı bir şekilde birbirine
bağlı olduğunu düşündüm.
Haberler ve internette paylaşılan fotoğraflardan
izlediğimiz kadarıyla eylem ve gösterilere erkek-

lerin katılımı bir hayli yüksek. Çok sayıda erkeğin kadına yönelik şiddete karsı protestolarda ön
saflarda yer aldığını ve hatta kendilerinin ayrıca
eylemler düzenlediğini görüyoruz. Bu son süreçte erkeklerin katılımı gerçekten bu derece yüksek
mi, en azından haberlere yansıdığı kadar? Eylemlerde yer alan erkeklerle feminist ve kadın grupları arasında ne tür ilişki ve ittifaklar kuruluyor?
Trina: Erkekler elbette bu olayın ardından ortaya çıkan protestolarda kayda değer ölçüde görünürler ve
ses çıkarıyorlar. Fakat erkeklerin büyük kesimi protestolar sırasında bile gayet patriarkal korumacı ideolojiyi ve kadının saflığı/namusunun yitimini öncelikli meseleleri olarak tekrarlamayı sürdürdü. Bunlar
kuşkusuz kadın hareketinin meseleleri olamaz ve aslına bakarsanız Hindistan’da hareketin şu konjonktürde yükseltmek istediği kadınların mutlak özgürlüğü, eşitliği ve onuru taleplerine aykırı düşmektedir. Kadınlara yönelik olarak kamusal/özel yelpazesini tümüyle kesen çeşitli şiddet biçimleri (ev içi şiddetten tecavüze, evden sokaklara) arasındaki sürekliliği vurgulamak istiyoruz. Ayrıca erkeklerin nihayetinde yalnızca ‘erdemli’ kadına tecavüz edilebileceği, ‘iffetsiz’ kadının cinsel şiddet ve patriarkal dizginlerle cezalandırılması gerektiğine yönelik değersiz bir kavrayışa varan klostrofobik saflık nosyonlarını bir kez daha tekrarlayarak ve bakire/fahişe ikiliğini üreterek kadınları anne, kız kardeş veya kız çocuk olarak korumaları gerektiği yönündeki patriarkal düşüncelerini reddediyoruz. Hem bu korumayı
hem bu cezalandırmayı reddediyoruz. Öte yandan,
protestolara çok sayıda (özellikle sol) öğrenci örgütü
katıldığı için, pek çok genç erkeğin gerçekte kadın
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yoldaşlarıyla omuz omuza durduğu da doğrudur. Bu
gerçekle yüreklenip umutlandık.
Diksha: Tiyatro yönetmenim olmasaydı -o bir erkek-, kadın olarak haklarım için mücadele ediyor
olmayacaktım. Bana mücadele etmenin, ailenin ve
okulun sana söylediğinden farklı düşünmenin mümkün olduğunu gösterdi. Hala 20 yıllık aktivizm sonrasında içinde biraz patriarkinin saklı olduğunu söylüyor. Bana kalırsa o benden daha fazla feminist.
İnsanların kitlesel olarak sokakları doldurması ve günlerce devam eden protestolar sonucu
Hindistan’daki tecavüz olayı uluslararası alanda
da epeyce konuşulup tartışıldı. Fakat Batı medyasında, özellikle de İngiliz basınında yer alan yorumlarda epeyce önyargılı bir dile rastlanmakta ve tecavüz kültürü özel olarak Hint kültürü ve
doğu geleneğiyle ilişkilendirilmekte. Bu konuda
neler söylemek istersiniz? Hindistan’da feministlerin bu konuda ne tür tepkiler verdiklerinden
biraz bahsedebilir misiniz?
Trina: Bunu gülünç buluyorum. Bu eleştirinin kesinlikle ne kadar mantıksız ve gülünç olduğunu görmek için Batı’daki, özellikle ABD’deki kadınlara yönelik tecavüz ve şiddet istatistiklerine bakmak yeterli. ABD’de yakın zamandaki seçimler öncesi Cumhuriyetçi siyasetçilerin ‘meşru’ tecavüz açıklamaları ve benzerleri Hindistan’daki Hindu sağ güçlerin
yaptıklarından daha az baskıcı ve kınanacak açıklamalar değildi. Bir kez daha sömürgeci dönemden
kalma eski bir tartışma farklı kılıklarda devam ediyor. Kadınların statüsü çeşitli ‘modernite’, kalkınma
ve küresel sermaye savaşlarının verilebileceği zaptedilmiş bir alan haline geldi. Kadınlar burada esas
mesele değil, saikler başka. Buna ilişkin hayale kapılmıyoruz ve bu meseleler olmaksızın da yapabiliriz.
Diksha: Örneğin ben İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde bir İngiliz’in saldırısına uğramıştım.
Toplu tecavüz olayı tecavüzcüler için ölüm cezasını talep edecek bir halk öfkesini ortaya çıkardı nihayetinde. Peki kadın örgütlerinin ve muhalif grupların bu konuya yaklaşımı ne, feministler arasında bu mesele nasıl ele alınıp tartışılıyor?
Trina: Feminist hareket ve birçok kadın örgütünün
yanı sıra sol öğrenci grupları da ölüm cezasına kesin

bir şekilde karşı. Bunu ilkel ve kınanacak bir adalet
tazmini ve kadın mücadelesini ilerletmeye yaramayacak bir şey olarak görüyoruz.
Diksha: Ölüm cezası kadına yönelik suçtan bireyi
sorumlu tutar. Oysa bu suçlar toplumun tüm toplumsal ve kültürel dokusunun parçasıdır. Bir kişiyi ortadan kaldırmak sorunu çözmez. Ayrıca barbarca bir hareket, sağlıklı bir demokrasiye uygun değil.
Bu ülke çapında ortaya çıkan ayaklanmanın ilerleyen günlerde sonuç ve kazanımlarına ilişkin öngörüleriniz nelerdir? Bu olayın ardından kadına
yönelik şiddeti engellemek ve onunla mücadele
etmek için kadın örgütleri hukuki ve siyasi düzeyde ne tür girişimlerde bulundu? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz?
Trina: Verma Adalet Komisyonunun son derece değerli tavsiyelerinin devletçe göz ardı edildiğini ve
Devlet Başkanı’nın ulusun gözünü boyamaya yarayacak rezalet bir karar olarak değerlendirdiğimiz kararnameyi imzaladığını haberlerde okumuşsunuzdur.
Birçok madde ihmal edildi ve kabul edilmedi: Evlilik içi tecavüz hala var olmayan bir kategori, Ordu
hala tecavüz davalarında yasal dokunulmazlığa sahip,
16-18 yaş arası rızaya dayalı seks hala bir suç ve her
şeyden öte, suçlu toplumsal cinsiyetten azade tanımlanıyor; yani, tecavüzcü ister erkek ister kadın olabilir. Bu ülkede zaten son derece kırılgan bir vatandaş
topluluğunun kırılganlığını daha da arttıran bir faktör bu. Hareket elbette bu göz boyamayla kandırılmayı ya da tatmin olmayı reddediyor; kadın/öğrenci gruplarının Verma Adalet Komisyonu’nun tavsiyelerinin hemen uygulanması için protestoları Delhi’de
ve tüm ülkede devam ediyor. Komisyon raporunun
tam metnine internetten erişilebilir. Parlamento’da
yaklaşmakta olan oturum öncesinde eylemliliği güçlendirip arttırmak istiyoruz.
Notlar
1. www.gender-and-violence.blogspot.in
2. Blog sayfasındaki çevirilerin bazılarını Amargi Dergi’nin sayfasından okuyabilirsiniz:
http://amargidergi.com/ Ayrıca bir çeviri metin de Feminist Mutfak sitesinde yayınlandı:
http://feministmutfak.com/2013/01/12/tecavuzuprotesto-eden-genc-erkege-mektup/
3. ÇN: Yeni Delhi’de 1. Dünya Savaşı ve Afgan Savaşlarında ölen Hintli askerler anısına yapılmış dev bir anıt.
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“HAYATI
YENİDEN
TASARLAMAK
İSTİYORUZ”
Sema Aslan

“Permakültür Türkiye için
hem yeni hem de geçmişi
yıllar öncesine dayanan bir
sürdürülebilir yaşam uygulaması.
Son yıllarda Türkiye Permakültür
Araştırma Enstitüsü ve Marmariç
Ekolojik Yaşam Derneği’nin
düzenlediği eğitimler ile başta
Bayramiç ve Datça olmak üzere
çeşitli bölgelerde sürdürülen
permakültür uygulamalarıyla
adından daha fazla söz ettiren bu
tasarım fikri, esasında ‘90’ların
ikinci yarısında Ankara’da
adından söz ettiren Hocamköy
girişiminde gündeme gelmiş.
Fakat sonra yıllarca unutulmuş.
Şimdi permakültür sayesinde
doğanın kendinde olan
yenilenebilir olma kapasitesini
tekrar hatırlama fırsatımız var.”

Filiz Telek, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun. Yaşamını ‘armağan ekonomisi’nin esaslarına uygun olarak sürdürüyor. 2005’den bu yana
permakültür uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Kendisini bir ‘örgütçü’ olarak tanımlamak
mümkün zira sürdürülebilir yaşam için örgütlediği pek çok etkinlik ve hareket mevcut: “Yıllar önce
insanın ruhunu sıkan, zihnini bulandıran ve yaşam neşesini kaçıran organizasyonlardan uzak durma kararı aldım ve buna sadık kaldım. Resmini net
gördüğüm güzelim dünya için ne gerekiyorsa onu
yaptım. İnsanlara ilham vermek için, sürdürülebilir bir yaşamın gerektirdiği becerilere sahip olabilelim diye film festivali de organize ettim, permakültür ağı oluşsun diye de uğraştım, ekolojik mimari çalıştayı da koordine ettim, grup süreçleri kolaylaştırıcılığı da yaptım. Nasıl olur, olmaz demedim,
kolları sıvayıp giriştim gönlüme düşen fikri gerçekleştirmeye.” Söz, Filiz’de.
Yaşamını doğanın kurallarına uygun sürdürür
görünüyorsun. Toprağın doğal sürecine, sürdürülebilir yaşam prensiplerine ilgin nereden geliyor?
2005’te çalıştığım uluslararası bir STK’dan ayrılarak,
doğaya yakın bir hayat sürdürme kararı aldım. Büyük şehirlerde doğmuş, büyümüş bir insanken, tam
da 30’lu yaşlarımda, doğaya yakın yaşamanın nasıl
bir şey olacağını merak ettim, ilgilendim. Bir arkadaşımın Kanada’nın kırsalında başlattığı bir çiftlik / öğrenme merkezi vardı; hem destek olmak hem de yeni
bir şeyler öğrenmek üzere üç ay bu çiftlikte kaldım.
Orada küçük bir bahçede, sadece “Permakültüre Giriş” kitabını okuyarak, permakültür prensiplerine uygun bir çalışma yaptık. Diyordum ki, bu bahçeden
de bir şey yetişirse, ben hemen permakültürü öğrenir
ve yaygınlaştırmaya çalışırım! Nihayetinde çok zor
bir topraktan çok verimli bir bahçe yarattık! Şu anda
ciddi olarak ihtiyaç duyduğumuz, bizi şifalandıracak
bir dünya görüşüdür permakültür. Özetle, toprak
kaybı, kirlilik, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin
azalması gibi gündemde olan tüm sorunlarımıza çözüm önerileri getiren bir bilgi bütünü, permakültür.
Türkiye’de permakültür eğitimlerinde de rol sahibisin.
2009’da artık Türkiye’de de bir şeyler yapmak gerektiğine karar verdim ve üç ayrı eğitim organize ettim. Steve Read, Fransa’dan bu eğitim için geldi;
İstanbul’da ve Antalya Yunus Emre Çiftliği’nde sertifika eğitimleri verdi. Ardından Amerikalı eğitmen,
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Gıda Hareketi’ne öncülük ettim. Bir yıl süreyle özellikle üniversitelerde birçok etkinlik düzenledik. Fakat sonrasında ben kendi yolculuğumda Slow Food
hareketinden biraz uzaklaştım…
Tüm bahsettiğin süreçlerde şehirli bir hareket örmüşsün aslında.
Evet. Permakültür de köylünün ya da çiftçinin değil,
büyük kentlerde yaşayıp aslında kırsala kaymak isteyen ya da kentte uygulamanın yollarını arayan insanların ilgisini çekiyor bugün en çok.

bilge kadın Penny Livingston ile çalıştık. Bu süreçte özellikle kadın ekolünden eğitmenlerin gelmesini tercih ettim çünkü topluluk olmayı, topluluklarla çalışmayı kadınlar daha iyi becerebiliyor bence.
Permakültür sadece sebze meyve yetiştirmek, bahçe bostan yapmak değil. Permakültür tüm bir yaşam
ağının ilmek ilmek örülmesi, birbiriyle ilişkilendirilmesi demek aslında. Bir şeyin bir diğerini beslediği,
bir döngünün olduğu muhteşem bir sistem var doğada. Biz, doğadan ilham alarak hayatı yeniden tasarlamak istiyoruz aslında. Ve ben bunu da kadınların daha iyi yapabildiğini, hatta içgüdüsel olarak yapabildiğini düşünüyorum.
Bir de Slow Food Gençlik Hareketi’ni örgütledin
bu arada…
Evet. Buğday Derneği’nde çalışıyordum ve Şişli Organik Pazar’ı açan ekibin içindeydim o sıra; organik pazar, açıldıktan kısa bir süre sonra bir platforma dönüştü. Orada, Buğday Derneği aracılığıyla
Türkiye’deki organik çiftlikler ve organik tarım hareketiyle, akabinde de Slow Food hareketiyle tanıştım ve Terra Madre’ye gitmeyi koydum kafama. Ve
gittim! 8 bin kişilik bir dünya! İnanılmaz ilham verici bir tecrübeydi. Döndüğümde Slow Food Gençlik

Tam da bu yüzden biraz kenarda, biraz marjinal
bir hareket olarak kalma tehlikesi var mı?
Olabilir. Adı bile anlaşılamıyor ilk anda. Fakat kırsal uygulamaları da giderek artıyor permakültürün. Çünkü yerel insan ağını da sürece dâhil etmek,
önemli. Gerçi şöyle bir sorun oluyor: Kentten kırsala gidenlerin zaman zaman üstten bir bakışı olduğu doğru, ancak işin komik yanı, köylü de “Bunlar
bir şey anlamıyorlar,” deyip dışarıdan gelenleri ciddiye almayabiliyor. Zamanla aşılabilecek bir sorun
bu bence. Çiftçi, kentlinin karşı karşıya olduğu sorunlardan muaf olmadığına göre, yani, toprak her
durumda ve her yerde kaybedildiğine göre, bu hareketin marjinal kalmasının kimseye yararı olmaz.
Permakültür, sadece kırsalda değil, kentte, apartmanlarda da uygulanabilir çözümler sunuyor diyorsun fakat günlük yaşam trafiği içinde bir de
biyolojik atıkları saksıya, bahçeye gömelim; balkonda solucanlı kompost yapalım, ekşi maya, reçel, salçayla uğraşalım derken, kadınların canı
çıkmaz mı? Önerisi nedir permakültürün?
Valla permakültürün önerisi mi, Filiz’in önerisi mi
bilemiyorum ama önce insanları yan yana getirmemiz lazım. Kadınlar binlerce yıl birlikte yaşamışlar.
Kim yalnız yapmış üretimini? Şarkılarla türkülerle,
kutlanarak üretmiş kadın… O zaman insanları bir
araya getireceğiz. Kadın çemberleri var; mesela ben
bu çemberlerden birine dâhilim. Periyodik olarak bir
araya geliyoruz, yemekler yapıyoruz, hikâyelerimizi
paylaşıyoruz vs. Bir başka örnek: İstanbul’da bir permakültür grubu bir araya gelerek, imece usulüyle birbirlerinin bahçelerini tasarlıyor. İki kişinin bahçesinde çalıştıysanız, siz de bahçeniz için destek alabilme
hakkı kazanıyorsunuz. Böyle böyle işler kolaylaşabilir
mi? Birlikte öğrenmek ve üretmek çok önemli. Kompost ya da ekşi maya önemli ama bana sorarsanız, buradan, temas etmekten başlamak lazım.
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“PERMAKÜLTÜR
GÖZÜM
AÇILDI”
Sema Aslan

yen, onaran ve üreten bir sistem kurabilmenin yolu,
buradan geçiyor. Benim anladığım permakültür, aslında bildiğinizi hatırlama hali.
Öyle olması gerekir; toprak yenilenebilir nitelikte diye öğretildi bize.
Öyle, evet. Siz toprağı kendi başına bırakırsanız o
kendini yeniler ve üretir. Ama siz onu yönetmek ve
endüstriye hizmet eden bir tarım sistemi yaratmak
istiyorsanız, bu, bizim bildiğimiz geleneksel sistemle
olmaz. Düşünün, elli yıl öncesine kadar gübre, hormon ya da ilaç yoktu ve dünyadaki açlık da bu boyutta değildi. Çünkü kendi kendini üreten ve sürdüren sistemler vardı.
Bağlı olduğunuz bir kurum var mı?
Türkiye’de yok; Türkiye Permakültür Enstitüsü, aslında Avustralya Permakültür Enstitüsü’ne bağlı bir
yapı. Bir dernek kurma niyetimiz var fakat ne zaman
sonuç alırız, bilmiyorum. Türkiye’de permakültüre
gönül vermiş birçok insan var ama.

Mimar Yasemen Güreşçioğlu, emekli olduktan sonra dünyayı gezme hayalleri kurarken tanıştığı permakültürün etkisiyle her şeyi bir kenara itip, sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyenlerin safına geçmiş. Datça’da bir grup permakültür emekçisiyle birlikte pek çoklarımıza neredeyse ütopik gelecek bir yaşam sürüyor; doğadaki yerini bilen ve bu yeri tevazuuyla kabullenen insanların arasında, kimilerine göre çiçek çocuklar gibi, kimilerine göre şehirli acemiliğiyle, kimilerine göreyse tam da olması gerektiği gibi, doğayı hatırlayarak
ve dinleyerek yaşıyor.
Siz, permakültürü hem teorik olarak biliyorsunuz hem de uyguluyorsunuz. Nedir permakültür?
Permakültür bir tasarım bilimidir. Tasarım da öğeleri ilişkilendirmektir nihayetinde. Permakültürün
amacı, sürdürülebilir bir sistem kurmak. Sürdürülebilir bir sistemin en önemli aşaması dışarıya olan
ihtiyacı azaltarak eldeki kaynakları çeşitli şekillerde
tekrar üretmek ve kullanmak. Kendi kendini yenile-

Siz nasıl gönül verdiniz permakültüre?
Ben mimarım. Yurt dışında da yurt içinde de epeyce
gezerek çalıştım. Bu sayede hem mesela Türkiye’de
pek çok yer görme şansına eriştim hem de gittiğim
yerlerde, yerel halkla çalışıp, onları tanıma fırsatını
buldum. Bu süreç, hayatımı çok etkiledi. Bir kere
insanların bu mevcut düzende kendi barınaklarını
yapamayacak kadar aciz bir duruma getirilmiş olması, beni çok düşündürdü. Kurtlar kuşlar yuva yapıyor ama biz insanlar yuvamızı yapamıyoruz. Burada bir akıl tutulması var bence. Doğal yapı teknikleri üzerine çalışmaya başladım ben de. Bu süreçte de
permakültürle tanıştım. İnsanı aciz bırakmayan bir
sistem bulmuş oldum. Aslında sivil mimarinin çok
önemli bir bölümünü mimarsız mühendissiz, halk
zaten üretiyor. Biz sanıyoruz ki, insanların hepsi rezidans hayaliyle yaşıyor. O yüzden yıllardır “Yasemen, bildiğini unut” şeklinde yaşıyorum. Bu, zor bir
hayat aslında. Çünkü tam emekli olmuşum, dünyayı gezme hevesiyle planlar yapıyordum… Fakat fark
ettim ki gezip tozmak çok zor değil oysa benim bir
sorumluluk almam lazım. Yanlışları fark edip, bunlar yokmuş gibi yapamazdım. Sonuçta, içinde rüştümü ispat ettiğim bir dünyadan ayrılma kararı alarak Datça’ya yerleştim. Benim gibi büyük şehirlerden gelmiş arkadaşlarımla yaptığım konuşmalar neticesinde bazı adımlar attık. Çünkü permakültürün
küçük ya da büyük arazilerde, kırsalda ya da kentte
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çok kalıcı çözümler önerdiğini gördük ve çok heyecanlandık. Permakültür gözüm açıldı!

miydi? Hatırlıyorum, dedem kiraz ağacındaki tüm
kirazları toplamazdı, “Bunları da kuşlar yesin,” derdi.

Biz nereden başlayabiliriz?
Permakültür Türkiye’de tohum halinde bir hareket.
Ama sağlıklı bir tohum. İlk önerim, permakültür tasarım kursuna katılmanız yönünde. Bu, dünya standartlarında verilen bir eğitimdir ve bütünü algılamanızı sağlar. Tamamen teknik bir eğitimden söz ediyor olsam da insani boyut her zaman çok önemlidir. Permakültürü öğrenir ve uygularsınız; verimli
sonuçlar alabilirsiniz fakat bilginizi ve ürünü paylaşmıyorsanız anlamı olmaz. Biz bugün mülkü hiçbirimize ait olmayan on bir dönümlük bir arazi üzerinde Gelemer Permakültür Projesi’ni sürdürüyoruz.
Ankara’da yaşayan, arazisini kullanmayan ve kısa vadede de kullanmayı düşünmeyen biri, permakültür
uygulamalarımız için kullanma izni verdi bize. Arazi üzerindeki ikiz evde kalıyoruz, her biri en az on
beş gün süreyle çalışan gönüllülerimiz oluyor, birlikte çalışıp üretiyor, birlikte yaşıyoruz; iki yıl içinde çok ciddi sonuçlar aldık. Yaşamı iyileştirmeye çalışıyoruz. http://datcakolektifi.blogspot.com adresine de taşıyoruz çalışmalarımızı.

Permakültürü kentte nasıl uygulayabiliriz?
Permakültürde aslında gerçekten hiç yeni bir şey
yok. Bildiğimizi hatırlıyoruz sadece. Bir dönümlük arazide de, küçük bahçenizde de, apartmanda da
permakültür uygulayabilirsiniz. Balkonunuzda yiyeceğinizi yetiştirmekten tutun, bütün binanın organik atıklarının o binaya tekrar gübre, yakıt ya da
yeniden kullanılan kullanım suyu olarak dönmesini sağlayan örneklere kadar… Elinizde mutlaka kaynaklarınız oluyor. Mesela bahçenize zarar vereceğini düşündüğünüz rüzgâra karşı rüzgâr perdesi görevi görecek ağaçlar dikerken, öte yandan küçük bir
rüzgâr tribünü koyarak evinizdeki lambayı da yakabilirsiniz. Yani sorun olarak gördüğünüz şeylerin aslında çözüm olabileceğini görmeniz gerekiyor.

Neler yapıyorsunuz burada?
Biz 15 - 16 kişiyiz; her hafta toplandık, gündemimizi belirledik. Bir bostan yaptık mesela, mevcut ağaçların rehabilitasyonunu ve malçlama yaptık, budama yaptık, yağmur hendekleri açtık vs. Permakültürde toprak sürülmez mesela. Çünkü toprağın sürülmesi demek, toprağın yıllarca biriktirdiği en verimli yüzeyinin alt üst edilmesi demek.
Geleneksel olarak da yaptığımız bir şey değil mi
toprağın sürülmesi?
Yanlış bir uygulama. Fazla üretime dönük bir tarım
anlayışından kaynaklanıyor bu. Mikroorganizmaları
sürekli alt üst ederek onların kurduğu yaşamı sürekli sabote ediyorsunuz. Oysaki tarım onların desteğiyle verimli bir hale geliyor. Önce mevcut olanı, yani
yaşayanı yaşatmak gerekiyor ki bu bir permakültür
prensibidir. Bu prensiplere göre davrandık hep. Mesela bir yerde kurt varsa, kurdu dışarı çekecek başka bir bitkiyi daha dışarıda bir bölgeye ekmek gibi.
Ağaçtan çık, gel burada beslen dedik. Birbirini destekleyen bitkileri bir araya getirdiğinizde zaten hiçbir böcek de çok ciddi bir tahribata yol açmıyor. Biz
şimdi mesela birçok ürünü bunları da kurtlar, kuşlar
yesin diye bırakıyoruz. Fakat eskiden de böyle değil

Peki, iki yıl içindeki ne gibi sonuçlar aldınız?
Çok bariz bir şey: Nisan ayı sonuna doğru iki yağmur hendeği açmıştık; tüm yaz, hiçbir sulama yapmamamıza ve çok kurak bir yaz geçmesine rağmen,
yemyeşil kaldı arazi. Malç yapıyoruz; ağaçların çevresine koruyucu bir tabaka yapıyoruz aslında. Hem
organik maddeyi çoğaltıyorsunuz böylelikle hem de
ağaç kökünü hep nemli tutmuş oluyorsunuz. Yağmur suyunu mümkün olduğunca tutmanız lazım.
Yağmur hendekleri ve göletlerle suyu tutmaya çalıştık biz de. Mesela ağaç adaları yaptık: Çukurlar açtık
ve içlerine talaş, badem kabukları, herkes ne atıyorsa
onu alıp doldurduk. Sonra da üzerlerini örttük. Etraflarına da ağaçlarımız diktik. Yaz boyunca sadece o
ağaç adalarını suladık; arazimiz hep yeşil kaldı. Düşünsenize, on bir dönüm araziyi sulamak yerine sadece on tane ağaç adasını suluyorsunuz. Bu teknikle
ayda bir kere sulama yapmanız yeterli oluyor.
Toprak üzerindeki bitki arttıkça da daha fazla su
tutmuş oluyorsunuz çünkü bitki kökleri de su tutar.
Bitkilerin büyümesiyle zamanla gölge olacak, gölge
sayesinde toprak daha az kuruyacak ve giderek, giderek gözle göremeyeceğiniz milyonlarca canlı türü
çıkacak ortaya. Toprak, doğa tekrar canlanacak. Bir
ormanı düşünün. Ormana hiçbir şey yapmazsınız,
orman büyür, canlı kalır, milyonlarca canlıya da ev
sahipliği yapar.
Hiç ürün aldınız mı?
Bostanımızdan aldık. Hatta kendimize dışarıdan yeşillik almayı yasakladık!
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Hazırlayan: Sema Aslan

Ne Güzel Suçluyuz Biz
Hepimiz /
Sevgi Soysal İçin Yazılar
Derleyen: Seval Şahin
İletişim Yayınları
Fiyatı: 19,50
EDEBİYAT

Modern Tiyatronun
Toplumsal Önemi
Emma Goldman
Çeviri: Aslı Kutay Yoviç
Agora Kitaplığı
Fiyatı: 20,00 TL
TİYATRO

Film Dilinde Mahrem:
Ulusötesi Sinemada Kadın
ve Mekân Temsili
Serazer Pekerman
Yayına Hazırlayan:
Tuncay Birkan, Eylem Can
Metis Yayınları
Fiyatı: 20 TL
SİNEMA

Ölüler ve Periler
Zeynep Ünal
Ayizi Kitap
Fiyatı: 13 TL
EDEBİYAT

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Sevgi Soysal’ın ölümünün 35. yılında, yazarın anısına iki gün süren bir sempozyum düzenledi. 28 - 29 Aralık
2011 tarihinde düzenlenen bu
sempozyumda okunan bildiriler,
yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Seval Şahin tarafından derlenerek
kitaplaştı. Kitap, Meral Özbek ve
Funda Soysal’ın açılış konuşmalarının yanı sıra, iki bölümden
oluşuyor: “Sevgi Soysal ve Eserleri Üzerine” başlıklı ilk bölümde Sema Kaygusuz, Hatice Meryem, Karin Karakaşlı, Ayşe Gül
Altınay ve İpek Çalışlar’ın da
aralarında bulunduğu kalabalık
bir yazar kadrosunun makaleleri;
“Panel ve Söyleşi” başlıklı ikinci
bölümde ise, biri kitaba adını da
veren iki ayrı metin bulunuyor.
Sevgi Soysal ve edebiyatı hakkında kapsamlı bir derleme…

Agora Kitaplığı, Emma Goldman
kitaplarını yayımlamayı
sürdürüyor. Goldman, “Modern
Tiyatronun Toplumsal Önemi”
isimli kitabında şöyle diyor:
“Modern Tiyatro, bütün modern
edebiyat türleri gibi hayatın
karmaşık mücadelesini yansıtır
ki bu mücadelenin kökleri
insan doğasının ve toplumsal
çevresinin derinlerinde
yatmaktadır, dolayısıyla
evrenseldir. Bu tarz bir edebiyat
ve tiyatro anlayışı insanoğlunun
daha iyi ve daha ulvi olanı
arayışında aynası ve ilham
kaynağı olur.

İspanya, İran, Danimarka
ve Türkiye’nin, Almodóvar,
Kiarostami, Lars von Trier,
Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge
Ceylan gibi öne çıkan yaratıcı
- yönetmenleri tarafından
üretilmiş kadın merkezli
filmlerin ortak özellikleri
üzerine yapılmış bir inceleme
“Film Dilinde Mahrem”. Yazar,
hikâyelerin merkezinde yer alan
kadınlara odaklanıyor ve bu
karakterlerin film mekânıyla
kurduğu bağlara, Deleuze
ve Guattari’nin geliştirdiği
şizoanaliz perspektifinden,
‘kadın - oluş’ ve ‘azınlıksal’
kavramlarının imkânlarından
yararlanarak bakmış. Hem Film
analizi hem de feminist kültürel
çalışmalar alanına önemli ve
özgün bir katkı.

“Dörtnala gelip bağ bahçemize
dalmışsın. Mavimizi kapatmış,
yeşilimizi soldurmuş, sularımıza
göz dikmişsin. Sen bunları
yapacak hakkı nereden aldın?
Sen nesin?
Yavrumun gönül kapısının
önünde durup, açılması için
diller dökmüşsün. Sana bin
zorlukla onardığı kalbinde yer
açmış, seni buyur etmiş, sana
alın terinden masalar kurmuş,
incecik kadehlerde sevgisini
ikram etmiş. Önüne ne konduysa
düşünmeden yemiş, içmişsin.
Altına şefkatinden döşekler
sermiş, seni kollarında uyutmuş.
Uyurken saçlarını okşatmışsın.
Saçlarını okşamış. Nefesini
dinletmişsin. Nefesini dinlemiş;
bazen duymadım sanıp korkmuş,
bazen inledin sanıp kederlenmiş.
Sana sarılıp masallar anlatmış.
Onunla uyurken dinlenmiş,
güçlenmişsin. Yüceler yücesi
seni bize cehennemin esfel - i
safilinden göndermiş. Neden?”

“Bu ülkenin entelektüellerini,
etraflarını saran toplumsal
huzursuzluğa uyandırmak ve
halklarıyla olan bağlarını fark
etmelerini sağlama gücüne sahip
olan aracı, hayatın her evresini
yansıtan ve toplumun her
katmanını kucaklayan modern
tiyatrodur.”
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Avrupa Edebiyatı, Kültürü
ve Tarihinde Hürrem Sultan
Derleyen:
Galina İ. Yermolenko
Koç Üniversitesi Yayınları
Fiyatı: 30,00 TL
EDEBİYAT İNCELEMESİ

Cevapsız Ağrı
Umay Umay
Altıkırkbeş Yayınları
Fiyatı: 11,00 TL
ŞİİR

Feminizm Tartışmaları 2012
İstanbul Amargi
Yayına Hazırlayanlar:
Esen Özdemir
Sevi Bayraktar
Kumbara Sanat Atölyesi
FEMİNİZM

Düğümlere Üfleyen
Kadınlar
Ece Temelkuran
Everest Yayınları
Fiyatı: 20 TL
EDEBİYAT

Hürrem Sultan, Türkiye
gündeminde son iki yıldır,
hiç olmadığı kadar popüler!
Ancak Hürrem Sultan
yaşadığı dönem için de
epeyce tartışmalı bir figür.
“Avrupa Edebiyatı, Kültürü
ve Tarihinde Hürrem Sultan”
epeyce hacimli bir kitap.
“ …Türkiye’de de çeşitli
tartışmaların konusu olan
Hürrem Sultan’ın Avrupa
imgelemindeki temsillerini
ele alan ilk akademik
kitaptır. Hürrem Sultan, on
altıncı yüzyılda daha önce
görülmemiş bir şekilde
kölelikten cariyeliğe, sonra
Kanuni Sultan Süleyman’ın
eşliğine ve danışmanlığına
yükseldi. Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki yeri pek
çok Avrupa ülkesinde efsane
oldu. Bu kitaptaki makaleler
Hürrem Sultan mirasının,
İngiltere, İtalya, Fransa,
İspanya, Almanya, Türkiye,
Polonya ve Ukrayna’dan
alınan vakayinamelerden
gezi yazılarına, tarihi
romanlara, tiyatro oyunlarına
çeşitli kaynaklara bakılarak
yapılan disiplinlerarası bir
incelemesidir.”

Umay Umay, uzun zamandır
eski kitaplarının baskısı
aranan, ancak on iki yıldır
yeni şiir de yayımlamayan,
hafızalarda ’90’ların kült
şarkıcı - şair kazınmış ‘pop’
bir isim. Bunca aradan
sonra Umay Umay’dan yeni
şiirler… Not düşelim: Kitap
yayımlanmadan evvel sadece
adıyla bile sosyal medyada ilgi
odağı oldu!

Yoğun geçen bir yılın ardından
Feminizm Tartışmaları
nihayet kitaplaştı! “Radikal
Feminizm”, “Kürt Kadın
Hareketi ve Feminizm”,
“Dindar Kadınlar ve Feminizm
- Yakınlıklar ve Uzaklıklar”,
“Anarko - feminizmin Politik
Potansiyelleri”, “Antimilitarizm
ve Feminizm”, “Ekoloji ve
Feminizm”, “Seks İşçiliği”,
“Transfeminizm”, “Feminist
Örgütlenme”, “Feminizme
Farklı Yaklaşımlar ve Üçüncü
Dalga”, “Farklılıklarımızla
Yan Yana(mıyız?)”, “Anayasa
Tartışmaları”, “Pornografi
ve Feminizm: Feminist Bir
Pornografi Mümkün mü?”,
“Diziler Nasıl Yapılıyor /
Yazılıyor, Nasıl Okunuyor?” ve
son olarak “Feminist Ütopyalar
ve Politika” başlıkları,
geçtiğimiz yıl kadınları bir
araya getirdi. Gidemeyenler,
kaçıranlar, not alamayanlar
ve elbette tekrar hatırlamak
isteyenler için…

Gazeteci - yazar Ece
Temelkuran’ın “Düğümlere
Üfleyen Kadınlar” isimli yeni
kitabından küçük bir alıntı:
“Amira, bize kadınları nasıl
seveceğimizi anlatan bir kitap
lazım. Yoksa hep böyle şapşal ve
kavruk kalacağız. Bize kadınların
nefesini genişletecek, o nefesin
rüzgârına yelken açmamızı
öğretecek bir kitap lazım. Yoksa
biz ne kadar sevilsek tamir
olmayız.”

Andy Freeberg, Guardians serisinden
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“BÜTÜN
O İLGİNÇ KADINLAR
NEREYE GİTTİLER?”
Bircan Polat

“Kadınların ekonomiye
katılımı ve katkısı, işçi
hareketleri içinde bile
küçümsenmeye devam ediyor.
Nina Power bu ortamda
işgücünün kadınsılaşmasına
yalnızca nicel artış anlamında
bakmayıp, ‘nitel ve kurucu’
karakterine de işaret ediyor.”

Ada* kadınlarının patriyarkal ideolojilere başkaldırışına meftunum. Kadının birey olarak var olmasının mücadelesini verirken, işçi sınıfı içinde çalışan,
cinsiyetçi ve ırkçı politikalarla mücadele eden, savaşın doğrudan karşısında olan ama kadının toplumsal yapı içerisindeki yerini kazanabilmesi için kendi yaratıcı yöntemleriyle savaşmaktan çekinmeyen,
atfedilen bütün normları ters çevirip bedenini tahakküm altına aldırmayan ‘bütün o ilginç kadınlar’a
meftunum.
Roehampton Üniversitesi’nde felsefe dersleri veren
gazeteci Nina Power da onlardan biri. Burada bahsedeceğim kitapta iyimserliği ve akademik dili bir kenara bırakmış, feminizmi salt eşitlikçi okumalardan
çıkarıp samimi bir eleştiri süzgecine sokmuş. Neticeyse bildiri kadar kısa ama zihinsel dönüşüme uygun zemin hazırlayacak kadar esaslı bir kitap olmuş.
Nina Power’ın “Tek Boyutlu Kadın”ı ismini Herbert
Marcuse’un “Tek Boyutlu İnsan” kitabından alıyor.
Marcuse kitabında kapitalist toplumlarda neden özgür birey olunamayacağını analiz ederken, Power
emek piyasası ve işgücünün kadınsılaşması ekseninde günümüz feminizm tasvirlerine, feminizmin dahi
markalaşmasına, ‘tüketici feminizme’ kolay yutulur
ama zor hazmedilir bir bakış atıyor.
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sına yalnızca nicel artış anlamında bakmamış, ‘nitel
ve kurucu’ karakterine de işaret etmiş. Kadının iş hayatına kabulü ile iş hayatında (düşük ücret - eşit ya
da daha fazla iş) neden erkeğe nazaran daha tercih
edilir oluşunu sorgulamış.

Tek Boyutlu Kadın’ın ingilizce basım kapağından

Kadını iş hayatında yetersiz bulan ataerkil düzeni
şimdi de kadının doğum yapıp eve kapanması öfkelendiriyor. Kadınların bireysel iş sözleşmelerine şu
kadar zaman doğurmayacağına dair taahhütler ekleyecek kadar ödü kopuyor. Ancak Power işverenlerin
(kapitalizmin) bunun önüne nasıl geçileceğinin farkına vardığını görüp, işhayatının yarattığı tektip ‘başarılı kadın imajını’ sallamayı pas geçmemiş. İşhayatının yüksek topuklu ‘yürüyen CV’ kadınları yaratıp
kadını nasıl sömürgeleştirdiğini yazmış.

Yazar, savaş çığırtkanlarınca “analar ağlamasın”, “kadınlar oje sürdükleri için Taliban tarafından tehdit ediliyor” gibi gerekçelerle savaşı meşrulaştırmak
için feminizmi kullanan militarist söylemden, günlük toplumsal ilişkilerde kadının çikolatayla ya da
alışveriş yaparak mutlu olacağı gibi gülünç patriyarkal söylemlerden ve her şeyden önemlisi feminizmin
bir marka olarak belli bir kimliğe sahip olmak adına kullanılmasından rahatsız. Tüm bunların yanında günümüzün iyimser feminist hareketinin politik
düşünceyi terk edip feminist olmaktan vazgeçirtecek kadar feminizm antitezi oluşturmasına da söylecek sözü var elbette.
Ana ekseni, işgücünün kadınsılaşması ve tüketici feminizm olan kitap, referans verdiği alıntılarla feminizmin artniyetli tanımları ve militarist çağrılar için
kullanılma gayreti ile birbirlerinin antitezi haline gelen feminist gruplaşmayı eleştiriyor ve okuru bir hesaplaşmaya davet ediyor.
İşgücünün Kadınsılaşması
19. yüzyılın sonları demokratik çağ, sosyalist ilerlemeler ve işçi hareketlerinin canlanması olarak selamlanadursun, kadınların ekonomiye katılımı ve katkısı hâlâ işçi hareketleri içinde dahi küçümsenmeye
devam ediyor. Nina Power işgücünün kadınsılaşma-

Bir Marka Olarak Feminizm
Yazının başında da belirttiğim gibi Nina Power
iyimser feminizmi bir kenara bırakmış, ‘moda’ olan,
‘marka’ haline gelen feminizme saldırmadan tutarlı bir eleştiri yöneltmiş. Feminizmi bir an evvel alınması gereken, bir üst modelini eve sokmadan uyulamayan bir figür haline getiren tüm ‘o tek boyutlu’
kadınları acıtmadan uyarmış Power.
Nina Power marka haline gelmiş feminizmi eleştirirken umudumuzu kaybetmememizi de salık veriyor. Biliyoruz ki feminizmi ‘havalı’ bir sıfat niyetine kullanan sığ ve kadını alışveriş ve çikolata manyağı, başka hiç bir şeyden zevk almayan nesnelere
dönüştüren cinsiyetçi düşüncelerden yine tüketimden - anaakımın akıntısından uzaklaşmış bir feminizm kurtaracak.
*Ada: Britanya adası.
Tek Boyutlu Kadın
Nina Power
Çeviri:
Özlem Kaya
Habitus Yayınları
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KADINLAR
DÜNYASI’NIN
100. YILINDA:
Osmanlı Kadınlarıyla
Latife Edelim
Demet Gülçiçek

“Bu tarihçeyi torunlarımız bir
konferans dolduracak kadar uzun
ve iftiharla yaptıkları zaman, elbet
bizim aciz fakat hüsn-i niyet ve
samimiyetle dolu bin müşkilatla
elde edilen mücadelemizden de
bahsedeceklerdir.”
Geçen gün Nezihe Muhiddin’le oturuyorduk, bir
sohbet bir sohbet aramızda… Şu sıralar tam konuşmak, dertleşmek isteyeceğim kadın kendisi. Aradaki
tam 100 yılı yok ettim. Benim doğum yılım 1989,
onunki ise 1889. Zaman ise şimdi, bu yüzden ikimiz
de yirmili yaşlarımızın başındayız. Önce Ankara’da
Orta Dünya Kafe’de oturduk. Anlattım ben, 80 sonrası kadın hareketini, kendime feminist dediğimde
aldığım tepkileri, muhafazakâr bir kentte büyümenin sınırlayıcılıklarını ve bunu aşmak için ürettiğim
stratejileri… Sonrasında ise zaman değişiyor, etraflıca tasvir edemediğim bir Osmanlı kahvesinde oturuyoruz, mekândaki tek kadınlar biziz. “Aman hemşirem”, diyor, ”burada latife edelim, aşina olsunlar kadınların varlığına, yetti artık!”
Tabi, rüyamda oldu tüm bunlar. Okuduğunuz külliyatın sizi içine çektiği anlar vardır ya, Osmanlı kadınlarıyla olumlu anlamda haşır neşir bir ilişkimiz
oldu şu sıralar. Osmanlıca kelimeler geldi dilim-
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de konuşlandı; “değerli hemşirem, sevgili azizem”
diye hitap etmeye başladım sevdiğim kadın dostlara.
Ulus’a gittiğimde Osmanlı Kadınlarının Kızılay’dan
Ulus’a yürüyerek yaptığı eylemi gözümde canlandırmaya, o ruh halinin içine girmeye çalışacak kadar içlerinde yaşıyorum. Baktık ki 4 Nisan 1913’te yayınlanmaya başlayan Kadınlar Dünyası Dergisinin 100
yılına girmesine ramak kalmış, dergiyi tekrar irdelemekte ve kendilerini feminist olarak tanımlayan Kadınlar Dünyası kadınlarının ruh haline yanaşmakta fayda var.
1868’den başlayarak Osmanlı son dönemine kadar yayınlanan bir sürü kadın dergisinden birisi Kadınlar Dünyası; daha özel değil belki, ama “başka”
bir yerde duruyor. Çünkü dergi, Osmanlı kadınının hak-hukuk sorgusunda, eğitim ve çalışma koşulları taleplerinde, gündeliğin problem edilmesinde çok aktif bir rol oynuyor. Bu anlamda, genel eğilimi “iyi anne ve iyi eş” olmak amacını taşıyan diğer
kadın dergilerinden epeyce farklılar. Çoğu kendini
feminist olarak tanımlıyor ve kadın-erkek arasındaki eşitsizliği bir aynılaşma talebinden çok, bir iktidar
ilişkisi olarak okuyorlar.
İlk olarak 4 Nisan 1913’te, yani tam 100 yıl önce,
yayınlanmaya başlıyor ve “cins ve mezhep tefrik [ayrım] etmeksizin kadınlık hukuk ve menafini [menfaatini] müdâfaa eder musavver [resimli] gazetedir” kendisi. Yaşadıkları cehennemden çıkıp kadınların dünyasını kurmayı hedeflemişler: “Çünkü kadınlar dünyada değil, bu kadar senedir cehennemde yaşıyorduk.
Bu dünya ile alakamız değil, zerre kadar münasebetimiz yoktu […] Fakat dedim, belki hemşirelerimizden bir hayır sahibi bu vazife-i ahlakiyeyi düşünmüş
ve cesaret edip böyle bir şeyi vücuda getirmek istemiştir.” Artık kendilerine dair dünyayı kendi çabalarıyla
kurmaya çalışmış Kadınlar Dünyası kadınları.
Derginin tirajı hakkında net bir bilgi yok, ama bir
sayıda memleketteki kâğıt sıkıntısı yüzünden 165.
sayıda “sadece” 3000 basabildikleri için özür dilemişler. Bu sayıyı değerlendirmek için popülasyonun
bu güne kıyasla epeyce az olduğunu, derginin abonelik dışında çoğunlukla İstanbul ve Selanik’te bulunduğunu, kadınların okuma-yazma oranının düşüklüğünü göz önünde tutmakta fayda var.
Üstelik sadece Osmanlı Türk Kadınlarına çağrı yapmıyorlar. Din ve mezhep ayırt etmeden herkese açık

bir dergi. Türkçe bilmeyen ecnebi kadın ve farklı etnik gruplardan kadınlarla bağlantı için belli gün ve
saat belirleyerek dergi idaresine çağırıyorlar. Ermeni ve Çerkes kadınlardan tebrik mektupları alıyor ve
yayınlıyorlar. Ayrıca, “Avrupa’daki kızkardeşlerinin”
ve Müslüman kadınların diyaloglarını sağlayabilmek
için zaman zaman Monde Feminin adıyla Fransızca
ek çıkarıyorlar.
55. sayıdan itibaren de gelen örgütlenme talebiyle
Müdâfaa-ı Hukuk-ı Nisyan Cemiyetini kuruyorlar
ve 195. sayıya kadar örgüt aktif bir şekilde işliyor.
Tek taraflı bir erkek hakkı olarak boşanma, poligami, görücü usulü evlilik, kadınlar için yükseköğrenim talebi, çalışma koşullarının oluşturulması; bunlar dergide de tartışılan, örgütte ise yaptırım uygulatmak için mücadelesi yürütülen konular. Bir örnek; Telefon Anonim Şirketinde çalışmak için başvuran yedi kadının başvurusu reddedilince cemiyet
hareketleniyor ve şirkete yapılan baskılar sonucu bu
şirkette kadınlar ilk defa çalışmaya başlıyor.
Hem yazı kadrosu hem dergide yayınlanan mektupların tamamı kadınlara ait. Diyorlar ki: “Hukukumuz, hukuk-u umumiye arasında tanınmadıkça,
kadın-erkek her nevi mesaide iştirak kabul olunmadıkça, Kadınlar Dünyası sayfalarını erkeklere açmaz.”
Dergide yazmaya çok meraklı erkeklere ise, bir dolu
erkek dergisi hal-i hazırda bulunduğu için, kadınlara
yapılan zulümden ve dergi çevresinin açtığı alandan
o dergilerde bahsetmelerini öneriyorlar.
Kadınlar Dünyası Dergisinin ilk 100 sayısı Kadın
Eserleri Kütüphanesi tarafından Türkçeye çevrildi. Tüm yazılara ve mektuplara buradan erişebilirsiniz, erişiniz. Bitirişi Halide Edip yapsın, bir konferans
metninde öyle çarpıcı anlatmış ki, rüyamda Nezihe
Muhiddin ile dertleşmekte değilsem, bana laf düşmez:
“Osmanlı kadınlarının terakki yolundaki mesailerinin
henüz hiçbir tarihçesi olmaması, onların bir şey yapmamış olmalarını intaç etmez. Bilakis bugün büyük
ve umumi bir tiyatro salonundan kadınlığa bu kadar
mahrem bir mevzudan bahsetmek ve bu mevzuu dinlemek için bu tiyatroda Osmanlı kadınlarından mürekkep- muhterem ve büyük bir kitle bulmak! […] Bu
tarihçeyi torunlarımız bir konferans dolduracak kadar
uzun ve iftiharla yaptıkları zaman, elbet bizim aciz
fakat hüsn-i niyet ve samimiyetle dolu bin müşkilatla
elde edilen mücadelemizden de bahsedeceklerdir.”

