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Bir fotoğraf bir sır hakkındaki bir sırdır. 
Size ne kadar çok şey anlatırsa, 
o kadar az bilirsiniz.

***

Benim için bir fotoğrafın öznesi 
her zaman fotoğraftan daha önemlidir.

Child with Toy Hand Grenade in Central Park, 1962Identical Twins, 1967

Diane Arbus, Fotoğrafçı, 1923-1971

Albino Sword Swallower and Her Sister, 1970 Triplets in Their Bedroom, 1963



Merhaba,

Yaza girdik. Sadece havalar değil, gündem de çok sıcak. Dergi yayına 
hazırlanırken, Reyhanlı faciasının artçı depremleriyle uğraşıyorduk.

Hep söylüyoruz, gündemi takip etmek önemli ama bir o kadar önemlisi, 
kendi gündemini yaratabilmek. Güzellik meselesi, kadınların değişmeyen 
gündemi olsa da, pek az konuşuluyor, güzellik politikalarına pek az 
girilebiliyor. Herhalde yeterince acil ve can yakıcı bulunmadığı için. Oysa 
dosyamızı okuduğunuzda bir kez daha hatırlayacaksınız, Zorla Güzellik, 
acil ve can yakan bir sorun.

“Kadınlar olmadan barış olmaz” diyoruz. Ülkenin dört bir yanında, 
kadınlar bunu söyleyerek örgütleniyorlar, barış sürecine müdahil olmaya 
çalışıyorlar. Bu çabalardan küçük bir bölümüne yer verdik sayfalarımızda. 
Gelecek sayılarda biraz daha genişçe tartışmak istiyoruz, neden bizsiz 
barış olmaz… İfakat ve Fitnat, bu kez Nefaset’i de yanlarına alarak, “süreç 
dedikodusu” yaptılar.

Feminist tartışmalarda, uzun zamandır isteyip bir türlü nasıl yapacağımızı 
bilemediğimiz bir işe soyunduk: Cinsel taciz ve tecavüz deneyimlerimizi 
paylaşıyoruz. Bunu duyurduğumuzda beklediğimizden çok daha fazla hikaye 
geldi; çünkü konuşmak istiyoruz, anlatmak istiyoruz. İki susma hikayesine yer 
verdik. Farklı iki susma hikayesi. Tacizin ve tecavüzün bize ne yaptığını, nasıl 
ve neden sustuğumuzu bunlar üzerinden konuşmak önemli göründü bize. 

Feminist tartışmalarda yine çok önemsediğimiz bir başka konuyu, kadın 
cinayetlerinin azaltılması için cezaların ağırlaştırılması talebini de gündeme 
getirdik.

“Rüzgârın adını bulup” yollara düşmeyi, kentsel dönüşüm denilen o korkunç 
şiddetin kadın hayatlarına neler yaptığını, oyunları, kitapları konuştuk. 

Sandık’ta bu kez Fatma Nudiye Yalçı var. Mücadeleci bir kadın. Unutturulmak 
istenen bir kadın.

İyi okumalar…



KUKU YILANI

“Aaah abla, sendeki şans bende de olsa, Allah benim 
kocamın da canını alsa, kurtulsam” derdi teyzesi ne 
zaman kocası hiç dinmeyen öfkesiyle ona ve çocuk-
larına vursa. 

Annesi 30 yaşında kocasını kaybettiğinde 8 çocuğu 
vardı. Babasının etrafına öfke ve keder bulaştırmak-
ta teyzesinin kocasından aşağı kalır yanı yoktu. Bir 
rakı kuyusunu andıran ağzından fırtınalar koparan 
bağırtısı, dışarı pörtleyen kanlı gözleri ve konuştuk-
ça uzayan işaret parmağı ile geceleri uykularını, gün-
düzleri oyunlarını bölerdi. Ama annesini öldüreme-
den ölmüştü. Teyzesinin kendi talihsizliğine yeğledi-
ği talih de işte buydu. Onun payına her gün aynı ya-
şama araladığı gözleriyle kendi yavaş ölümünü sey-
retmek düşmüştü çünkü. 

Kız, babasının ölümünün annesinin iyi talihi oldu-
ğunu ilk işittiğinde küçücük bir çocuktu. Balkon-
dan dışarıya bakıyordu. Sanki hâlâ bir kadının rah-
minde doğmayı bekliyordu. Kendisini aşağı atsa an-
nesi onu doğuracak ve bu kez de lanetli kızından 
kurtulacaktı. Çünkü o yaşlarda kukusundan aşağı 
bir yılan sarkardı. Babasının hiddetine rağmen ha-
yatta kalan annesinin bunu öğrendiğinde kederin-
den öleceğinden emindi.

O yılanın kukusuna saldırısı bir erkeğin emriy-
le başlamıştı elbette. 5 yaşındaydı adam ona “Gel 
sana para vereceğim” dediğinde. Peşine takılıp gittiği 
yer bir apartman inşaatının bodrum katıydı. Donu-
nu çıkarıp yere yatırdığında pantolonunun içinden 
çıkardığı yılanın tıslayışını duydu. Ona bakmaktan 
korktuğu için bu izbe odanın tavana bitişik pencere-
lerinden yoldan geçen arabaların dönen tekerlekleri-
ni seyrediyordu. Kafası ve bedeni doğduğu kasvetli 
kasabanın ilk apartmanı olacak olan bu inşaatta, iki 
ayrı daire, iki küskün kiracı, birbirinden habersiz iki 
yaşam, iki yalnızlık, iki çaresizlik oldular. Adam ba-
ğırmasın diye eliyle ağzına bastırdıkça kızın duda-
ğı ince bir sızıyla kanıyor, çığlığı kanla yazılıyordu. 

Artık kendi bedeninde ona ait olmayan bir parçaydı 
kukusu. Bakmaktan korkmadığı, ama baktıkça ona 
daha yabancı gelen. Başka kızlarınkinden bütünüy-
le farklı, bir yılanın saldırısıyla şekil değiştirmiş bir 
kuku. Kuşkusuz, kukusunun dudakları değil, o al-
çak herifin yılanıydı aşağı sarkan. 
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Dergiye gelen çok sayıda taciz 
tanıklığı oluyor. Çoğu isimsiz. Keşke 
taciz deneyimleri üzerine konuşmak 
üzere bir araya gelen gruplar olsa, 
keşke her birimiz tacize uğradığımızda 
kendimizi bu kadar yalnız hissetmesek, 
keşke tekrarlandıkça soyutlaşan 
“kadına yönelik cinsel şiddet”in 
bu somut, bu can yakan halini 
unutturmayacak bir dil geliştirebilsek.

Aşağıda, iki tanıklık okuyacaksınız. 
Her şeyden önce, bizimle bu tanıklıkları 
paylaşanların ve varlıklarından 
haberdar olduğumuz suskun 
kadınların kendilerini daha az yalnız 
hissetmelerini istiyoruz. Sonra, bu 
berbat konunun bir hukuksal/psikolojik 
yardım meselesi haline getirilip politik 
gündemin dışına itilmesine itiraz 
etmek istiyoruz.“Hafif taciz” ile “cinsel 
saldırı” arasındaki ayrımları ince 
ince oluşturmaya çalışmanın anlamı 
üzerinde düşünmek istiyoruz. Cinsel 
taciz ile kadın cinayetleri arasındaki 
bağı unutturmamak istiyoruz… 
Feminist hareketin yirmi beş yıllık 
mücadelesinden damıtılmış sözcükleri 
hatırlamak, hatırlatmak istiyoruz.

“SUSMA, HAYKIR” 
DEMEK O KADAR 
KOLAY MI?

Taciz Hikayeleri



O günden sonra kaç gece altına kaçırdı, yılanı boğ-
maya yetmeyen göller oluşturarak yatağında, hatır-
lamıyor. Kim bilir kaç yıldız kanadı farklı zaman ve 
yerlerde fakat hep o aynı ürpertiyle çocuk bedenine 
bir yılanın sürtündüğü kâbuslar gördüğü gecelerde. 
Yıllar sonra bir gün, ablası ona bir kız çocuğunun 
kukusuna bir yılan saldırdığında, kukusunun kan-
lı gözyaşları akıtabildiğini anlatmış, o günden sonra 
da kanayanın dudağı mı yoksa kukusu mu olduğun-
dan şüphe duymuştu. 

O yılan başka kızların kukularından da sarkar mı 
diye ölesiye merak etti hep. Bir gün, okul tuvaletin-
de kız arkadaşı işerken, kimseler görmeden kapının 
altındaki aralıktan içeriye baktı. Kalbi, hem yaptı-
ğı şeyin utancı, hem de ilk defa bir başkasının ku-
kusunu görecek olmanın heyecanıyla hızla çarpıyor-
du. Onun kukusunda yılan görmedi ama kukusun-
daki yılan canını daha çok acıtmaya başladı. Gittik-
çe daha dayanılmaz hale geldi acı. Yıldızlardan yü-
züne kan damladı.

Bir gün okul çıkışı, bu kız arkadaşıyla eve doğru kol 
kola yürürken, nasıl olduysa birden bire o yılandan 
söz etmeye başladı. Sırrını ifşa ettiği ilk kişi o değil-
di aslında. Olaydan hemen sonra, yaşadıklarına bir 
türlü mana veremiyor, sadece anlamaya çalışıyorken, 
kendileri de henüz çocuk olan ablasına ve kuzeni-
ne de anlatmıştı olanları. Onlar da ne yapacakları-
nı bilemeyip büyük ablasına anlatmış, bu defa o da 

öykünün tamamını öğrenmek için sorduğu sorula-
ra yanıt alamayınca daha çok kaygılanıp “Anne, kı-
zının başına gelenleri biliyor musun? Bir adam ona 
bir şeyler yapmış, anlatmıyor” deyivermişti. O an 
duyduğu utanç annesinin onu boş bir odaya çekip 
sorular sormaya başlamasıyla yerini korkuya bırak-
mıştı. “Ne yaptı sana?” diye soruyordu annesi hid-
detle. Adamın ne yaptığını anlatmaya kalksa suçun 
onda olduğunu kabul etmiş olacaktı besbelli. Anne-
si bunu sorarken hem olan biten her şeyi öğrenmek 
istercesine onu yutan, hem de endişelerinin yersiz 
olduğuna onu ikna etmesi için yakaran iki gözdü. 
Ve o, annesinin gözlerine baktığında anlamıştı ka-
bahatin kendisinde olduğunu ve yılandan söz etme-
mesinin cezasını hafifleteceğini. Sesi titreyerek, “Bir 
adam bana, gel sana para verecem dedi. Ama para 
vermedi. Beni inşaatın bodrum katına götürüp zorla 
dudağımdan öpmeye çalıştı, ben de kaçtım.” demiş-
ti ve annesi suratına indirdiği tokatla cümlenin so-
nuna noktayı koymuştu. Bir daha da bu olayın bah-
sini açan olmadı. 

O gün arkadaşının vereceği tepkiden de korkuyordu 
ama içindeki anlatma isteğini yatıştıramadı. Ne var 
ki, söze başlamasıyla yılanın tısladığını duyması bir 
oldu. Dehşetle, ağzından çıkan her sözü boğazına 
geri tıkmak istercesine defalarca yutkundu. Arkadaşı 
ise yüzüne yayılan sıcacık gülümseme ile daha fazla-
sını anlatması için onu yüreklendiriyordu. O anlat-
tıkça arkadaşının ağzı sevincinden kulaklarına vardı. 
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Meğer onun da kukusundan aşağı bir yılan sarkar-
mış ve o da çok korkarmış yılanı fark edilir de kim-
seler onunla evlenmek istemez diye. Ümitsizce arka-
daşına sokulup kulağına usulca, “Evlendikten son-
ra fark etmeyecekler mi sanki?” diye fısıldadı. “Sus,” 
diye bağırdı arkadaşı, “sus yılanı uyandıracaksın!”

Adı Nedime’ydi arkadaşının ve tek hayali bir gün ge-
lin olmaktı. Oldu da. Yılanını evcilleştirdi ve kendi-
si kadar güzel bir kız çocuğu doğurdu sonra. O ise 
içinde ağlayan çocuğu ne yapıp edip susturmak, ka-
bahatin onda olmadığına inandırmak istiyordu. Üs-
telik ona ait olmayanın kukusu değil, yılan olduğu-
nu anlamaya başlamıştı. Biraz daha büyüdüğünde, 
yılanın başını taşla ezmesi gerektiğini anladı kuku-
sunu ve yıldızları kurtarmak için. Kurtardı da. Ama 
çatallı dilini çıkarıp gözlerine baktığında yılan, o taşı 
başına indirme cesareti olduğuna inanmadı, aynı 
taşla ak duvaklı, kırmızı kuşaklı bir gelinliği parçala-
yarak gücünü sınayana dek.

Yıldızlı gecelerde söylediği ninnilerle avuttu içindeki 
küçük kız çocuğunu. Bir daha da ne kanlı gözyaşla-
rı akıttı kukusu, ne de kanadı dudakları. Sadece tut-
kuyla içine aldı, aşkla öptüler. Kadınların kukuları-
na saldıran yılanları da, o kukulardan nefret eden er-
kekleri de asla sevmediler. 

• • •

PANDORANIN AÇILAN SAÇILAN KUTUSU

1
Eş zamanlı üç şey oldu. Birincisi; bir kadına duydu-
ğum hislerin karşılığının olup olmadığını anlamaya 
çalışıyordum. Benden hoşlanıyor muydu, hoşlanmı-
yor muydu? Geçmişte de kadınlara âşık oldum, ço-
ğunda da bana karşı bir şey hissetmedikleri cevabını 
aldım. Üzüldüm. Bir süre sonra hislerim geçti, bazı-
ları arkadaşım, dostum olarak hayatımda yer almaya 
devam ettiler. Reddedilmek, zorlandığım ama nasıl 
başa çıkacağımı bildiğim bir şeydi.

İkincisi; bir süredir yapmayı bıraktığım cinsel istis-
mar üzerine çevirileri yeniden yapmaya başlamış-
tım. Beni etkilemeyeceğini düşündüğüm bir metin-
di, “benim anne-oğul ensest hikâyem.”

Her zaman, bir şekilde başa çıkabildiğim durumdan 
daha karmaşık bir duruma girdim. Kafamın içinde 

“benden hoşlanmıyor” ile başlayan cümleye “beni 
sevmiyor”, “kimse beni sevmiyor”, “neden beni kim-
se sevmiyor” cümleleri eklendi. Yaşadıklarımı man-
tıklı bir çerçeve oturtmak, bir sıralamaya sokmak 
hala zor. Sanki elimle tutabileceğim kadar kesif bir 
sise girdim. İnsanlarla görüşüyorum, ama onları du-
yamıyorum, kendimi veremiyorum. Sanki düşün-
celerimin içinde hapsoldum. Büyüyen bir panik ve 
korku benliğimi sardı. Dipten, geçmişten gürül, gü-
rül geliyordu, bunu hissediyordum.
 
Çeviriye devam ediyordum. Bir cümleyle karşılaş-
tım, “beş yaşından sonra annem beni vücuduyla ta-
nıştırdı” diyordu.

Üçüncüsü: Gözümün önünden gitmeyen halamın 
kızı Yasemin’in yüzü ve ismiydi. Devamlı aklımday-
dı. Buna bir anlam veremiyordum. Sadece 2009’da, 
oğlunun sünnet yemeğinde görmüştüm. (Babam, 
beni başkalarına benim yokluğumu açıklayamayaca-
ğı için çağırmıştı) Bunun dışında hiçbir iletişimim 
olmadı. Nerden geldi ki aklıma ve neden gözümün 
önünden gitmiyordu?
 
Geçmişten geldiğini hissettiğim duygular korkut-
maya devam ediyordu. İçgüdüsel olarak, arkasından 
intihar düşüncesinin gelmesinden korkuyordum. 
On altı sene önce benzer bir şey yaşadığımı ve inti-
har girişimiyle sonuçlandığını hatırlıyordum. O ka-
dar dibe inmek istemiyordum, çıkamayacağımdan 
korkuyordum.
 
Kendimi kontrol etmeye çalışıyordum. Hissettikle-
rimi, korkularımı etrafımdaki arkadaşlarımla payla-
şıyordum. İçki içmiyordum. Arkadaşlarımın evin-
de kalıyor, geceleri yalnız kalmamaya çalışıyordum. 
Arada kendimi iyi hissettireceğini bildiğim ne var-
sa yapıyordum. İnternette, daha önce bulduğum ve 
çokça yararlandığım siteye tekrar girdim. “Değersiz-
lik” kelimesini aratınca forumda bir cümleyle karşı-
laştım ve hemen Türkçeye çevirdim. Tamamen ya-
şadığımı anlatıyordu, “çocukluğumdan yetişkinliği-
me kadar hissettiğim bütün o reddedilme ve değer-
sizlik, kesinkes sevilmediğim ve istenmediğim inan-
cı ve hissi canlı bir sinema filmi gibi geri geldi ve na-
sıl kapatacağımı bilmiyorum.”
 
Yine de başımı yastığa koyduğumda kırık bir plak 
gibi düşünceler dönmeye devam ediyordu. Sabaha 
karşı, hala uyanıktım. Neden Yasemin’in görüntü-
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sünü gözümün önünden gitmediğini bulmaya ça-
lışıyordum. Çevirideki cümleyi hatırladım, son-
ra da neden Yasemin’i hatırladığımı. Dehşete düş-
tüm. Zaten uyuyamıyordum, kalktım hatırladıkla-
rımı yazmaya çalıştım. Ağlayarak, bir buçuk saat-
te yazdım.

2
“Beş yaşından sonra annem beni vücuduyla 
tanıştırdı.”

Halamın kızı Yasemin, benden 15 yaş büyüktü. O 
olay, tam tarihi hatırlamıyorum ama ben on iki veya 
on üç yaşındayken, onların Caddebostan’daki evlerin-
deyken olmuştu. Daha Bostancı’ya taşınmamıştık.  
 
Halamlar önceleri Ankara’da otururlardı, sonra İs-
tanbul’a, bizim evin çok yakınına taşındılar. Be-
nim ikinci evim de orasıydı. Onlara gider kalırdım. 
Yasemin’in bir de üç yaş küçük kız kardeşi Nilüfer 
vardı. İkisi aynı odada, farklı yataklarda uyurlar-
dı. Çoğu zaman Nilüfer veya Yaseminle yatardım. 
Bir gün yine Yasemin’le aynı yatakta yatıyorduk. O 
bana sokulmuş üşüyen ayaklarını ayaklarıma dola-
yarak ısıtıyordu. “Ne kadar sıcaksın” diyordu. Be-
nim ayaklarımı üşütüyordu. Elimi tutuyor, bana sa-
rılıyordu. O bunu hep yapardı. Arada bir kardeşlik 
duygusu vardı. Elim onun göğüslerindeydi, ben mi 
koydum elimi, o mu elimi aldı koydu oraya orasını 
hatırlamıyorum. Her şey çok karmaşık ve bulanık-
tı. Okşuyordum. “Bundan hoşlanıyorsun değil mi?” 
diye sordu. “Evet” dediğimi hatırlıyorum.
 
“Bundan hoşlanıyorsun değil mi” öyle farklı şekil-
de sormuştu ki “yanlış bir şey yaptım” hissine ka-
pıldım. Utandım. Yapmamam gereken bir şeyi yap-
tığımı düşündüm. Birkaç sene öncesinde, tanıma-
dığım bir adamın cinsel tacizine uğramıştım ve za-
ten utanıyordum. Ergenliğe girmiştim. Kadın bede-
ninin beni heyecanlandırdığını fiziksel ve duygusal 
olarak fark ediyordum ama bilinçli bir şekilde değil.
 
Bu olayı taciz olarak kodlamamışım. Belki de sade-
ce yakın bir akrabam olduğu içindir. Ya da çok “ma-
sum” hareketler arasına karıştırıldığı içindir. Yase-
min yirmi yedi yaşındaydı, ben 12 veya 13 yaşın-
daydım. Onun hayatla ilgili bilgisi benden fazlaydı 
ve benim yönelimimi fark etmişti. Bence, kadın be-
denine olan arzusunu (o çok gizli arzusunu) benim 
üzerimden, benim eşcinselliğimi aşağılayarak (beni 
bu şekilde hissettiğim için utandırarak) yaşamaya 

çalıştı. Benim hislerimi, cinselliğimi manipüle etti. 
Çevirideki o cümle tüm devrelerimi yaktı; kesinlik-
le tacizdi, istismardı.

Bu olay hani nerdeyse bilinçaltımdan koptu gel-
di. Hatırladıklarımdan sonra ilk tepkim savunma-
ya geçmek oldu. Ben mi ona dokundum acaba? Ona 
arzu duyuyor muydum? Bunları araştırmaya başla-
dım. Kendimi suçlamaya dönük araştırmalardı bun-
lar. Fakat cinsel istismara uğrayan çocuklar hakkın-
da yazılan metinlerde, çocukların cinsellik hakkın-
daki davranışlarının ve algılarının yetişkinlerinki ka-
dar net olmadığı yazıyordu. Dolayısıyla bir “rıza” 
aramak gereksizdi. Yasemin’in rızası yoktuysa da bu 
şekilde davranması gerekmiyordu. Başka şekillerde, 
beni kırmadan, kötü hissettirmeden de bir şeyler di-
yebilirdi, davranabilirdi.
 
3
Sonrasında, bir gece, uykuyla uyanıklık arasında, 
canlı bir filmden farksız bir rüya gördüm. Genelde 
rüyalarımı bu kadar detaylı hatırlamam. Sabah hala 
capcanlı olarak hafızamdaydı.

Büyük bir gemideyim. Gece. Karanlık. Birden yu-
karıda, aydan çok daha büyük, parlak, beyaz bir ışık 
beliriyor. Güven veren bir aydınlık. Yavaşça alçalı-
yor. Bir uzaygemisiymiş. İniyor. Bana zarar verece-
ğini düşündüğüm anda bir fırtına çıkıyor. Birdenbi-
re kendimi denizde ve hatta karanlıkta buluyorum. 
Gemi yok. Hiçbir şey yok. Sadece karanlık var. Ka-
ranlıkta dibe doğru iniyorum. Bir süre daha inme-
ye devam ettim. Birden dört atlı kovboy çıkageliyor. 
Birincisi sol elimden, ikincisi sağ elimden, üçüncü-
sü sol ayağımdan, sonuncusu da sağ ayağımdan tu-
tuyor. Popom yere yakın ve ellerimle ayaklarımdan 
tutulmuş, götürülüyorum. Kurtulduğumu düşünü-
yorum. Hemen çocuğu merak ediyorum. Bakıyo-
rum. Kovboylardan birinin arkasına oturmuş çizgi 
film kahramanı çocuğu görüyorum. Aydınlıkta. Ra-
hatlıyorum.
 
Okuduğum çizgi romanda uzaylıların olduğunu, 
çizgi film ve kovboy filmlerini çocukluğumdan beri 
sevdiğimi bir kenara koyarsak bu rüya, bilinçaltımın 
su üstüne çıkıp saçıldığını gösteriyor. Çocukluğum 
aydınlığa çıktı. Tam bir bilinçaltı detoksu oldu. Saf-
ralar atıldı. Tabii ki sarsıntısı devam ediyor ama azal-
dı, daha da azalacak. Hatırlamak başlangıçta acıtı-
yor ama etkisi eskiden olduğu gibi kuvvetli olmuyor.
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Emrah Göker’in www.istifhanem.com’da yer alan 
Kadın Cinayetleri ve “veriye dayalı” Siyaset başlıklı 
kadın cinayetlerinin gerçek sayısına ilişkin veri ek-
sikliği ya da karmaşası üstüne yazdıkları hem çok 
emek verilmiş hem de gerçekten zihin açıcı bir çalış-
ma. Yazıyı okurken vurgu yaptığı bir noktayı olduk-
ça önemsedim. O da şu: Kadın cinayetleri söz ko-
nusu olduğunda, gadre uğrayana bakmaktan gadrin 
üreticisini zayıflatmaya/değiştirmeye yönelik çok az 
iş yapıyoruz. Konu Zeren Göktan’ın, kadın cinaye-
tine kurban gitmiş kadınlar için yapmış olduğu Anıt 
Sayaç adlı sanat projesi kapsamında düzenlenen bir 
panelde de gündeme geldi. 28 Mart 2013’taki top-
lantıda konuşmacı olarak yer alan Kadın Cinayetle-
ri Platformu’ndan Gülsüm Kav, faillere verilen ceza-
ların caydırıcı olması gerektiğini dile getirince, Ceza 
İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nden Zafer 
Kıraç, faillerin cezaevindeki ve cezaevinden çıkma 
süreçlerinde yaşadıklarına vurgu yaptı. Bu anlamda, 
Göker’in tabiriyle gadrin üreticisi olan faili konuş-
maya başlamak önemli.

Cezaların Caydırıcı Olması Efsanesi
Kadın grupları faillere verilecek cezanın uzun (dola-
yısıyla caydırıcı) olması gerektiğini sıklıkla dile ge-
tiriyor. Bu sayede bu cinayetlerin hoş görülmedi-
ğine dair siyasi bir mesaj verilmesini de arzuluyor-
lar. Oysa kriminolojik araştırmalar cezaların caydı-
rıcılığı teorisinin sadece kadın cinayetleri bakımın-
dan değil genel anlamda da ceza vererek suç işlen-
mesini engelleme amacına hizmet etmediğini ortaya 
koyuyor. Neden? Caydırma fikrinin temelinde, ki-
şilerin bireysel fayda ve zevk peşinde koştukları ve 
kendilerine acı veren ve maliyeti olan davranışlar-
dan kaçacakları düşüncesi yatar. Hemen görülece-
ği üzere, burada kişilerin rasyonel düşündükleri gibi 
bir ön kabul bulunur. Bir başka deyişle, suç işleyince 
cezaevi gibi hayatınızın her yönünü kontrol edecek 
bir yere girecek olmak, yüksek maliyetli ve kişinin 
kaçınması gereken bir davranış olarak ortaya çıka-
caktır. Suçların sıklıkla rasyonel olun(a)mayan kız-
gınlık, alkol, uyuşturucu madde etkisinde işlendiği-
ni dikkate almasak dahi, insanları rasyonel varlıklar 
olarak kurgulayan bu teorinin başlı başına problem-
li olduğu düşünülebilir. 

Diğer yandan caydırıcılık bakımından sırf rasyonel 
düşünme yetisi değil, cezanın birey tarafından algı-
lanma şekli de önem taşır. Örneğin kişinin cezaevi-
ne girmedikçe adamdan sayılmadığı bir toplumsal 

“Caydırma fikrinin temelinde, 
kişilerin bireysel fayda ve zevk 
peşinde koştukları ve kendilerine 
acı veren ve maliyeti olan 
davranışlardan kaçacakları 
düşüncesi yatar. Hemen 
görüleceği üzere, burada kişilerin 
rasyonel düşündükleri gibi bir ön 
kabul bulunur.”

KADIN CİNAYETİ 
İŞLEYENLERİ
CAYDIRMA 
EFSANESİ

İdil Elveriş
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kodun bulunması durumunda, cezaevine girmek o 
kişide ceza algısı yaratmayacaktır. Asıl önemlisi, bir 
cezanın sadece suç işleyen fail açısından değil baş-
kalarına örnek olarak genel anlamda caydırıcı olma-
sı için aynı zamanda alınacak cezanın ağır ve kesin 
(kaçınılmaz) olması hem de yargılamanın ivedi ola-
rak yapılması gerekmektedir. 

Tüm bunlar göz önüne alındığında, kadın cinayeti 
işleyen bir kişinin yapacağı hesap tahminen şudur: 
Ben, beni reddeden/benden ayrılmak isteyen bir ka-
dını öldürerek, namusumu/şerefimi korurum. Üste-
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lik bunu iyice düşünerek yaparsam delilleri yok ede-
bilirim. Hatta onu intihara ikna eder veya ölümüne 
kaza süsü verirsem, yakalanmayabilirim. Yakalanır-
sam dahi indirimle ya da şartlı tahliyeyle uzun ceza 
almayabilirim. Yargılama uzun sürer, konu unutulur, 
mahkemede boynumu büker dururum ve yırtabili-
rim. Sonunda ceza alsam da, bu ceza toplumda say-
gın, sözüne güvenilen, kendisine yan bakılmayan bir 
erkek olmak için katlanmam gereken bir bedeldir. 

Failin, kendi durduğu yerden, rasyonel bir hesap 
yaptığı açık olduğuna göre, caydırıcılığın gerçekleş-
mesini sağlayacak diğer unsurlara geçelim. Kadın ci-
nayeti işleyenlerin yakalanma oranının, ortada bir 
öldürme fiili olduğunda, bir hırsızlıktan daha faz-
la olduğunu söyleyebiliriz. Hatta öldürme fiillerinin 
genelde tanıdıklar arasında ve (hırsızlık ve uyuşturu-
cunun aksine) bu işi yapmayı meslek/alışkanlık hali-
ne getirmemiş (dolayısıyla işin uzmanı olmayan) ki-
şilerce işlenmesi yakalanma riskini artıracaktır. An-
cak, yakalanma riskinin yüksek olması da yeterli de-
ğildir, kişilerin aldıkları cezaların ağırlığı ve kesinliği 
de önemlidir demiştik. Hukuk, matematik gibi ke-
sinliği olan bir şey olmadığı için, olayın oluş nedeni-
ne ve şekline (gece-gündüz; tek başına-iştirak halin-
de; silahla-kesici/delici aletle; planlı-ani; failin sabı-
ka durumu) ve uygulanacak tahrik veya iyi hal indi-
rimi gibi faktörlere bağlı olarak kişinin alacağı ceza 
farklı olabilmektedir. Bu anlamda, Türkiye’de kadın 
cinayeti işleyen bir erkek ortalama ne kadar yıl ceza 
alır bilinmiyor. 

Ancak asıl önemlisi, failin aldığı cezanın uzunluğu 
değil, fiilen cezasının ne kadarını yatınca (ya da kaç 
yılda) tahliye olduğudur; zira hükümlüler yatar tabir 
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ettikleri bu süreyi asıl cezadan sayıyor. Bilmeyenler 
için Türkiye’deki infaz yasası uyarınca, alınan ceza-
nın tümünün hapiste geçirilmediğini, kişinin iyi hal-
li olması halinde cezasının 2/3’ünü cezaevinde geçir-
diğinde şartlı salıverildiğini söyleyelim. Bu anlam-
da, fail eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet-
le yargılansa dahi, davaların çoğunluğunda uygula-
nan tahrik ve iyi hal indirimiyle, örneğin 20 yıl ceza 
alabilir. (Bu anlamda resmi eşi olmayan bir kadını 
öldüren bir erkeğin -eşi öldürmenin cezasının daha 
ağır olması nedeniyle-daha az ceza alacağını düşüne-
biliriz). Fail, bu durumda cezasının 14. yılına doğ-
ru şartlı tahliye ile cezaevinden çıkacaktır. Dahası, 
cezasının sekizinci yılında açık cezaevine geçecek ve 
bunun sonucu olarak gündüzlerini cezaevi dışında 
çalışarak geçirmeye başlayacaktır. 15 yıl ceza alsa, 
dördüncü yılında açık cezaevine çıkacak ve 10. yılda 
şartlı tahliye olacaktır. Bu örneklerden de görüleceği 
üzere, faillerin kadın cinayeti işlemekten içeride çok 
uzun kalınmadığına dair bir algısı olabilir. Son ola-
rak, Türkiye’de yargının hızı ortadayken, böyle bir 
yargılamanın ivedi olacağını söyleyebilir miyiz? 

Yukarıdakilerin ışığında, cezaların caydırıcılığının, 
kanuni bir düzenlemeyle cezanın 10 yıldan 25 yıla 
çıkartılması ile bir çırpıda sağlanabilecek denli basit 
olmadığı söylenebilir. Özetlemek gerekirse, alınacak 
cezanın caydırıcı olması için, failin rasyonel olma-
sı; polisin faili yakalaması; hukukun eşit uygulan-
ması ve yargılamanın hızlı yapılması gerekmektedir. 
Son olarak, Türkiye özelinde, infaz yasasının kişinin 
uzun süre cezaevinde kalmasını sağlayacak nitelikte 
olmadığını ekleyelim. Bu anlamda, terör, çete gibi 
suçlarda veya tekrar suç işleyenlere uygulanan ceza-
nın fiilen 2/3 süresi yerine 3/4’ünün yatılmasının da 
çok büyük bir etkisi olmayacağı düşünülebilir. 

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, kadın ci-
nayetlerini önlemek için cezaların caydırıcılığı fik-
rinde ısrar etmek fayda sağlayacak gibi görünme-
mektedir. Ancak burada söylenenler “faillere ağır ce-
zalar verilmesin” demek için değildir. Nitekim her 
işlenen suç toplumsal normlara bir meydan oku-
ma olarak kurgulandığı ölçüde, aynı zamanda top-
lumun hangi değer yargılarının kendisi için önemli 
olduğunu tekrar ortaya koyması için de bir fırsattır. 
Bu anlamda toplumun kadın cinayetlerinin hoş gö-
rülmeyeceği mesajını vermesi siyasal anlamda önem-
lidir. Ancak tek sonucu mesaj vermek olan bir suç 
politikası bizler için yeterli midir?

Bu anlamda mesaj vererek kişiyi kapattığımız in-
faz kurumlarına ve içindeki nüfusa bir bakalım. 
Cezaevinde bulunanların eğitim düzeyleri toplu-
mun da gerisindedir. Adalet Bakanlığı istatistikle-
rine göre cezaevi nüfusunun neredeyse yarısı ilko-
kul veya daha az eğitimlidir. Hatta İngiltere’de yapı-
lan bir araştırmaya göre ancak beşte biri bir iş baş-
vurusu formu doldurabilme becerisine sahiptir. Ce-
zaevinden çıkanların %30’unun gidecek yeri yoktur 
ve 2/3’ünden fazlası kuruma girerken işsizdir. Aynı 
araştırma mahkumların %72’sinin iki veya daha faz-
la akıl ve ruh sağlığı hastalığı olduğunu da ortaya 
koymuştur. Nitekim uzun süreler cezaevinde kal-
mak da başlı başına akıl hastalığı geliştirmeye neden 
olmaktadır. Diğer yandan, cezaevi kişinin suç işle-
miş insanlarla bir araya gelmesini ve yeni suç şekil-
leri öğrenmesini sağlar. Bunun ötesinde, uzun süre 
yatanların çevreleri, ziyarete gelenleri azalmakta, bu 
da aile ilişkisi kaybına yol açmaktadır. Bu ise kişile-
ri yeniden suç işlemeye yöneltmektedir. Nitekim ce-
zaevinden çıkanların %70’i üç senede cezaevine geri 
döndüğü gibi ailesi olmayanların suçta tekerrür ora-
nı da yüksektir. Bu verilere bakıldığında, gadrin üre-
ticisi için cezaevinde olumlu herhangi bir şey gör-
mek mümkün değildir.

Dolayısıyla başa dönüyoruz. Sadece kadın cinayetle-
rinin değil hiçbir suçun önüne uzun cezalar vererek 
geçemeyeceğimizi kabul etmek gerekiyor. Bu anlam-
da, tipik kadın cinayeti failinin kim olduğunu bil-
meye ihtiyaç bulunuyor. Örneğin, failin yaşının, sa-
bıka veya iş durumunun cinayet işlemesine bir etkisi 
olup olmadığını anlamak ve cinayetlerin gerçekleşti-
ği ortam ve durumu daha iyi analiz etmek gerekmek-
tedir. Bu sayede, yüksek risk teşkil eden failleri önce-
den tespit etmek, kadınların bu faillere dair yaptıkla-
rı şikayetleri daha ciddiye almak ve kadınlara ivedi-
likle koruma sağlamak mümkün olabilir. Diğer taraf-
tan, kadınların öldürülme riskinin evden fiziki olarak 
ayrılma noktasında (terk) çok daha yüksek olduğu 
bilinmektedir. Kadınları buna dair bilgilendirmek ve 
kendilerini korumaları için ekstra dikkat etmeleri yö-
nünde uyarmak hatta buna dair farkındalık kampan-
yaları düzenlemek gerekmektedir. Ancak uzun va-
dede, bu cinayetleri azaltmak için asıl yapılacakların 
ceza adaleti sistemi gibi ağır, esneklikten uzak ve ku-
rallara dayalı, köşeli bir mekanizma üzerinden olma-
yacağı açıktır. Toplumsal cinsiyet ve ruh sağlığı gibi 
boş sosyal politika alanlarında çok daha fazla politika 
üretilmesi ve kampanyalar yapılmasına ihtiyaç vardır.
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İ- Hoş geldin Nefaset! Fitnat’la ne zamandır konu-
şuyoruz, pek de heyecanlıyız silahsızlanma, geri çe-
kilme, barış lafları sanki ilk defa ciddi bir hal aldı 
diye. 
F- Uzun yıllar süren acılardan sonra bence her şeye 
rağmen oldukça olumlu giden bir süreç gibi görünü-
yor. Şimdilik…
İ- Valla ben de kim yaparsa yapsın, ne yaparsa yap-
sın ama şu savaş bitsin artık, diyorum. Bu acı sona 
ersin. Hani acılar öyle kolay telafi edilmez, çabuk 
unutulmaz. Karar vermek ve adım atmak önemli bir 
şeydi.
N- Bence de çok önemli. Şimdi geri çekilme süreci 
başladı ya, herkes nefesini tutmuş bu süreç kazasız 
belasız bitsin diye bekliyor. Zaten bu sürece silahla-
rın susacağı süreç demek daha doğru daha anlamlı. 
F- Karar verince bak çorap söküğü gibi bir sürü şey 
hallediliyor. Belki bazı şeyler daha uzun yıllar sonra 
olacak. Mesela Kürtlerle ilgili bazı haklar falan on-
lar uzun işler ama şu anda güzel bir mecrada gidi-
yor şekerim.
N- Tek Kürtler mi? Azınlıklar, Aleviler, mülteciler, 
biz kadınlar bir dolu mesele var. Umuyorum ki si-
lahlar susunca bu sorunların hepsinin iç içe geçmiş 
durumunu aynı anda görüp çözüm üretebiliriz. 

NE OLACAK 
BU MEMLEKETİN HALİ? 
(4)

İfakat, Fitnat ve Nefaset

BARIŞ SÜRECİ
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“Kadınlarla barışılmayan 
yerde barışa gidilmez. Hayatı, 
memleketin her bir köşesinin 
farklılıklarını başka türlü 
yaşayan kadınların deneyimlerini 
hesaba katmayan bir barış süreci 
mümkün mü?”
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İ- Ne hallediliyor? Bütün bu güzellikler içinde “ah, 
ah öyle mi olmalı”, dediğimiz de bir sürü şey var de-
ğil mi?
F- Tabii olmaz mı? Şu akil insanları biraz konuşsak.
İ- Adamlar diye başlayıp kadınlar laf edince, “ne 
ayıp, adam denir mi insanlar, insanlar” diye düzeltti 
başbakan. Sanki ben demiştim adam diye. Biraz aca-
yip değil mi?
F- Çok acayip ama zaten akil insanlar değil akil 
adamlar değil mi? Kadın sayısı son derece az
İ- On iki kadın var. Toplam altmış üç kişi.
N- Hem “adamlar” denmesine hem de “akil” den-
mesine karşı çıkmıştık. Adamlar denmesini isteme-
diler ama komisyonu adamlarla doldurdular. Ne tu-
haf. “Akil” tanımının kullanılması da anlaşılır bir şey 
değil. Başka bir dolu isim bulunabilirdi. Komisyo-
nun içinde de “akil” denmesine kızanlar var ama ses-
lerini duyuramadılar. Üst bir tanım bence. 
İ- Ama CHP’nin desteğini bir türlü göremedik gitti.
F- Bu süreçte destek oldukları bir şey söyleyebilir 
misin bana? Yani dün Kılıçdaroğlu çıkmış mikrofo-
na, TC yi sildirmeyiz, son Türk’ün kanına kadar sa-
vaşırız… 
İ- Yok artık!
F- Yaa, hiç sorma! CHP bu aşamada kötü bir nok-
tada.
İ- Millet artık savaş bitsin istiyor. Herkes bir koldan 
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Üstelik bazı CHP’liler 
de bu çabanın içinde. 
F- Sürece de müdahil olmuyorlar. Keşke bu akil in-
sanlar grubunda CHP’den de birileri olsaydı, iyi 
olurdu.
İ- Tabii canım muhalefetin dahil olmadığı bir sü-
reç gerçekten çok eksik ve sorunlu bir süreç. Bu 
AKP’nin de işine geliyor, sürecin tek ve asıl sahibi 
gibi. Ama CHP de bir şey yaptı tabi
F- Aaa ne yaptı?
İ- CHP tabanının süreci desteklediğini söylediği 
için Gülseren Onanç’ı Genel Başkan yardımcılığın-
dan istifaya zorladılar, o da etti. Bildiğim kadarıyla 
şimdi kendi akillerini oluşturuyor onlar da.
F- Hadi ya!
N- Gülseren Onanç’ın istifadan sonraki açıklaması-
nı okudunuz mu? Hani böyle durumlarda söz konu-
su kişi “yanlış anlaşıldım” falan der ya! Gülseren tam 
tersini yaptı, “tam da anlaşıldığı gibi ..” diye başla-
yan bir açıklama yaptı. Kadın farkı işte..
F- Kadın seçimi neye göre yapıldı, teklif gitti de mi 
gelmediler bilmiyorum, zannetmiyorum öyle oldu-
ğunu. Ama gözüme çarptığı kadarıyla kadın örgüt-

leri temsilcileri hiç yok. Bizzat kadın çalışması yapan 
kadınlar yok. Akiller Türkiye’deki kadın örgütlerini 
de mi bilmiyorlar? 
N- Kadın seçmek ya da kadın kuruluşlarından bi-
rilerini çağırmak gibi bir dertleri olmadı ki! Bu se-
çim hükümet tarafından yapıldı ya, işte bu seçimin 
kendisi kadın hareketine nasıl bakıldığını gösteriyor. 
İ- Ya da barış için bu topraklarda yıllardır emek ver-
miş, mücadele etmiş, çalışmalar yürütmüş bir dolu 
kadın var, onları da görmemişler. Yok, yok çok aca-
yip bu. İnsan hakları örgütlerinin temsilcileri var. 
Mazlum-Der, İHD, Af Örgütü. Akil doğru dürüst 
kadın yok, sadece on iki, memlekette kim var kim 
yok bilen de yok! 
N- Geçen gün bir toplantıda katılımcı birkaç örgü-
tün yönetim kurullarındaki kadın sayısını sorduk. 
Birkaçında hiç kadın yoktu. Bazılarında ise ortalar-
da pek görünmeyen bir iki kadın vardı. Bunun se-
bebini de yine kadınlarda görüyorlar. Mesela bu akil 
insanlardan bir ikisi niye kadınlar az, kadın kuruluş-
larını temsilen kimse yok diye sormuşlar mıdır? 
F- Mesele o zaten. Oradan bakan sanatçılardan bir 
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şey var. İyi kötü öbürleriyle orantıladığında sivil top-
lumda çalışmışlığı var. İyi kötü.
İ- Çok zorlarsan hepsinin geçmişinde bir şey bulur-
sun. Ay neydi bir zamanlar genç sefiller mi, bir şey 
vardı, onlardan da var. Memleketin büyük “sivil” ör-
gütlerinden de var. Fatma Benli de var, kadın ör-
gütünde de çalışmışlığı olan. Duyduğum kadarıyla 
Aile Bakanının gayri resmi danışmanıymış aynı za-
manda. Nefret suçu işlemişler bile var.
F- Nefaset, İfakat biz de ölçüsüz bir ülkeyiz. Vur de-
yince öldürüyoruz. Çok abartılı yaklaşılıyor bu çalış-
maya. Bütün gündem onlarla ilgili. En ufak bir pro-
testo olsa onu gösteriyorlar. Kolay iş değil otuz kü-
sur yıl binlerce insanın öldüğü bir süreçten bahsedi-
yoruz. Bu çalışma bence güzel bir çalışma. Her şeye 
rağmen, tüm eksikliğine rağmen. Ama bu sürecin de 
tek çalışması olamaz. Aşırı misyon yüklediğin zaman 
da çok fazla sataşma oluyor. Niye o yok, niye o var?.. 
Böyle bir çatışmaya girmek bence doğru değil. Me-
sela sanatçıların olmasını çok ciddiye aldım ben. Bir 
Orhan Gencebay’ın. Herkes senin benim gibi dü-
şünmüyor. Bu toplumun canı çok yandı. Çok aykı-
rı düşünen insan var. Bugüne kadar Kürdü çok kötü 
gören, inkar eden insanlar var. Evlatları öldü. Bu tür 
insanların gidip laf anlatması önemli bir şey. Bu top-
lulukta sağ görüşlü insanların sayısı daha fazla. So-
nuçta sağcılar sağcıları ikna ediyor barış için.
İ- Bu söylediklerinin bir kısmı tamam da fakat şöy-
le bir şey yok mu? Geçen gün aslında benzer bir lafı 
akillerden birinden de duydum bana çaya gelmişti. 
“İşte efendim bu memleketin bilmem kaçı bunlara 
oy verdi tabiî ki çoğunluk bunlardan olacak”. Hani 
bu listeye alınmışların oy veren çoğunluğu ne ka-
dar temsil ettiğinden şüphem var. Hiç öyle bir şey 
yok. Temsiliyet de ne ayrıca? Fakat önemli olan bir 
şey var ki bunların Türkiye’yi dolaşması, bilmem 

ne yapması falan bir anda çıkmış bir şey gibi değil. 
Bütün o arka planları konuşmaya gerek yok, altmış 
üçün on ikisi kadınken ne olup olmadıklarını sorgu-
layacak halim yok hemşire de bu akil işi yine de bir 
samimiyet testidir. 
N- Çok yorucu bir çalışma yaptıklarını görüyoruz. 
Ayrıca bazı yerlerde çeşitli tepkilerle de karşılaşıyor-
lar. Katılımcı kadınlarla ilgili izlenimleri duyuyoruz. 
Kadınlar asker annesi olsun gerilla annesi olsun “ben 
çektim başkası çekmesin” yaklaşımındalar. Bu bana 
çok kıymetli geliyor. Kin ve nefret, intikam duygu-
su yok genellikle.
F- Tabii, tabii halkla da gidip görüşüyorlar. Ölmüş 
askerlerin anneleriyle de görüşüyorlar. Kadınların 
bu tür görüşmelerde yaklaşımları daha sıcak. Öyle 
yaklaşacak kadın sayısı da az bu grupta. Bir Kezban 
Hatemi’yi izliyorsun. O konuda bir iki gördüm. Biz 
biraz da uzaktan izliyoruz, sadece televizyonlardan 
izliyoruz. 
İ- Ay olur mu, benim kulağım deliktir Fitnat Ha-
nımcım, hangi bölgede hangi şehirde ne oluyor, du-
yuyorum valla. Bir kere her yerde farklı bir seyir iz-
liyor. Katılım da katılımcı profili de toplantıya dam-
gasını vuran da değişiyor. Organizasyon işini ki-
min yaptığı da etkiliyor. Kim kime ulaşırsa… Bak 
Ankara’ya geldiler. İçerde Anadolu Ajansı çekim ya-
pıyor. Ne işi var ayol medyanın. Hem de Anadolu 
Ajansı, hem de kamera çekimi… Ay bir de masaya 
serilen bayrak işi var ki hiç anlatmayayım onu… Dı-
şarda protesto gösterisi, içerde ne olduğunu sanıyor-
larsa… Meselenin esası bu değil elbette! İsim konu-
sunda da haklısın valla!
F- Bir kıskançlık oldu dışarıda kalanlarda da.
İ- Kadın yok, kadın olsun bilmem ne diyoruz ya, 
neden olmaları gerektiğini her fırsatta siyasetçilerin 
gözüne sokmak gerekiyor. Kadınlarla barışılmayan 
yerde barışa gidilmez. Hayatı, memleketin her bir 
köşesinin farklılıklarını başka türlü yaşayan kadın-
ların deneyimlerini hesaba katmayan bir barış süre-
ci mümkün mü? Üstelik bu deneyimler şiddetin kat-
landığı, yoksunluk ve yoksulluk örnekleriyle doluy-
ken… Barışı tam olarak konuşabilmek şiddetin sona 
erdirilmesini gerektiriyor. Kadına yönelik şiddet bu-
nun dışında mı? Barışın sağlandığı dünya örnekle-
rinden de bilmezler mi bunu? Sadece annelere in-
dirgiyorlar.
F- Olamaz tabi. Bir de lafa gelince barışı yapacak 
kadındır deniyor. Sadece anneye indirgemek de çok 
büyük bir problem; tam ataerkillik hali. Ülkeyi er-
kekler yönetiyor. Her şey erkeklerin. Kadınlar olma-

“Tüm demokratik açılımları 
silah bırakma meselesiyle 
özdeşleştirmek büyük hata. 
Silahların susması toplumsal 
bir rahatlama sağlayacaktır. 
Ardından ne istediğimizi 
kendimiz bulup mücadelesini 
yürütmek zorundayız.”
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dan toplumsal bir barış inşa edilmeye çalışılıyor
N- Kadınlığı anneliğe indirgemek bir politikanın 
göstergesi. Geçen gün birisi sosyal medyada yazmış-
tı. Anne şefkatine sahip olmak için illa çocuk sahi-
bi olmak ya da kadın olmak gerekmiyor. Bahsettik-
leri “annelik” esasında sesi soluğu çıkmayan bir ka-
dın tiplemesi. 
İ- Duyduğuma göre bazıları da zorla girmeye çalışı-
yorlarmış, görüşlerini iletmek için. Ha bazı yerlerde 
de durum daha vahim, Samsun’da Orhan Gencebay’a 
“gelme” demişler. “Gencebay buraya giremez”.
F- İç Anadolu’da da sıkıntılar var anlaşılan.
İ- Karadeniz’in her tarafı da aynı değil ki. Samsun bu.
F- Basın belki de abartıyor bazı şeyleri.
İ- Benim aldığım bu duyum içerden.
F- Hımm ajanların var yani.. Bir de şey var. Kürt 
kadınları barış çalışmasında çok atıllar gibi geliyor 
bana. Bu ayrı bir mevzuu belki? Yani uzun yıllar mü-
cadele etti Kürt kadınları. Günlerce süren etkinlikler 
yapılmadı şimdi öyle özgün, Kürt kadınlara mahsus 
bir çalışma görünmüyor. Belki ben görmüyorum.
İ- Görünürlükle eyleme hali arasında bir fark oldu-
ğunu düşünüyorum. Şimdi kim daha fazla bağırır-
sa o görünür oluyor, bir de kıymetli oluyor gibi bir 
şey var. Hele de teknolojik nimetleri, hareket etmek-

ten daha fazla kullandıklarında. Oysa siz de bilirsi-
niz ayol çok uzun yıllardır Türkiye’de kadınlar ba-
rış için bir şeyler yapma çabasındalar. Hatırlasanıza 
2000’de kurulan Ankara’da Barış İçin Sürekli Kadın 
Platformu vardı. Çok uzun zaman sürdü.
F- Altı yıla yakın sürdü. Eşcinsel hareketten, Kürt 
hareketinden kadınların, dindar kadınların bir araya 
geldikleri güçlü bir oluşumdu.
İ- Diyarbakır’da 2005-2006’da üst üste şiddetsizlik 
üzerine gerçekleşen kadın buluşmaları, tartışmaları, 
paylaşılan deneyimleriyle ne kadar zor ama aynı za-
manda öğreticiydi. Mardin’de yüzleşme toplantısını 
hatırlayın. İstanbul’da 2009’dan beri Barış İçin Ka-
dın Girişimi var. Mayıs’ın başında oldukça önem-
li bir konferans düzenlediler. Barış için farklı mec-
ralarda bir araya gelen kadın grupları var. Şimdi an-
lattıkça sürekli aklıma geliyor yapılan her bir çalış-
ma. Ki bunlar sadece benim bilip hatırladıklarım. 
Tabii barış mücadelesi için oluşmuş karma grupla-
rı ve orada da mücadele eden kadınları düşününce 
az yol yürünmedi bu konuda. Hatırlayın, taa ne za-
man, İstanbul’da barış treni kaldırdı çoğu insan hak-
ları örgütlerinden kadınlar ve erkekler. İstasyonlarda 
binlerce insan karşıladı treni. Aslında yüzlerce ka-
dın kimsenin lafını bile edemediği zamanlarda cesur 
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adımları hiç esirgemediler. 
N- Evet ya ne çok çalıştık şiddetsizlik için, barış için. 
Hem de canımız yana yana çalıştık. 
F- Tarihe bakınca öyle de şimdi yok. Fırlaması gere-
ken bir süreç gibi geliyor.
İ- Nereye fırlayacak şekerim, memlekette operas-
yonlardan dışarda kadın mı bıraktılar? KCK dedi-
ler aldılar, sendika dediler aldılar, belediye yolsuz-
luğu dediler aldılar. Kadın örgütlerinden aldılar, ha 
babam kadın topladılar. Bir kere kadın çalışmaları-
nı hakikaten sekteye uğrattılar, bu kadınların akti-
vizmini felç ettiler. 
F- E uzun süredir içerde kaldıktan sonra örgütlü ey-
lem yapması falan da kolay değil tabii…
İ- Benim bildiğim BDP’li kadınlar aslında çeşit-
li yerlerde kadın gruplarıyla buluşuyorlar. 31 Ma-
yıs-1-2 Haziran koca bir Ortadoğu konferansı yapı-
lacak. Ayrıca barış sadece büyük harflerle, çok bü-
yük başlıklarla bir araya gelinerek yürünecek bir yol 
değil ki! Gündelik hayatı konu edinmeyen, farklı-
lıkları görmeyen hiçbir buluşma, oluşum, tartışma 
çaba sonuç alamaz.
N- Bence şimdi bu geri çekilme süreci takip ediliyor. 
Bazı yerlere çadırlar falan kurulmuş. Sürecin sekteye 
uğrayacağına dair haklı önyargılar var. Geçmişte ya-
şanan acı örnekler akıllarda. 
F- Bir de sürecin çok başı. Daha üç dört ay öncesine 
kadar BDP milletvekillerinin neredeyse hapse atılma-
sı söz konusuydu, kolay iş değil bu sürece de uyum 
göstermek. Hele çocuklarını kaybedenler. Niye öldü 
benim çocuğum diye sorguluyordur insanlar.
İ- Bundan sonra kimse ölmeyecek inancıyla, umu-
duyla bir tutunma var.
F- En büyük tutunma o zaten. Bak kan akmıyor son 
iki aydır bir anne olarak benim de içimi rahatlatan şey 
o. Asıl bundan sonra sıkıntılar başlayabilir karşılıklı
İ- Yüzleşme gerekiyor.
F- Sen Türkiye’de gerçek bir yüzleşmenin yaşanaca-
ğına inanıyor musun bacım?
İ- Yaslar asıl ondan sonra tutulacak.
F- Biz teknik bir savaşın bitmesini konuşuyoruz. 
Yeni nesiller belki farklı bir şey koyacaklar ama ger-
çek bir yüzleşmeyi yapmak konusunda çok  becerik-
siz bir milletiz diye düşünüyorum..
Zaten yeterince sorun var çözülmeyi bekleyen. Daha 
işkence var.  
İ- Hükümette barış işlerinin içinde bir kadın var mı 
hiç biliyor musun?
F- Bildiğim kadarıyla yok. Senin kulağın daha de-
liktir şekerim.

İ- Benim bildiğim meclis içinden yok.
F- Barış çalışması çok geniş bir algıyı gerektiren bir 
şey biliyor musun? Ruhen herkesle barışmaya müsa-
it insan olmak lazım. Eşcinsele yan bakan çingeneye 
garip bakan insanlarla bu algı olmaz. Öyle bir grubu 
yok benim gördüğüm kadarıyla. Bir de onu konuş-
madık; solun tutumunda da bir sıkıntı var. Bütün 
solu kastetmiyorum tabii. Ama soldaki birçok insan-
da bu barışın yanlış bir barış olduğunu, Kürtlerin 
teslim olduğunu algılıyorlar o da çok acıtıcı bir şey.
İ- Kendileri mi savaşıyormuş?
N-Türkiye’de dağ çok, savaşmak isteyen çıksın sa-
vaşsın. Ama başkasının yaşamı üzerinden hesap yap-
mak ne kötü.
F- Kürtlerin hepsi savaşmadı. Bir kısım da karşı sa-
vaştı. Korucular falan neydi? Ama savaşan Kürtler 
bu barışı istiyorlar. Bunun dışındaki herkesin buna 
saygı duyup destek olması lazım.
İ- Getirecekleri eleştirilerde haklılık payları olabilir. 
Çok doğru tespitler de olabilir. Fakat yok Kürtleri 
suçlamakmış, bu barış yanlış barışmış lafları... Bu-
nun “doğrusu”nu kim belirliyor? Sadece ölüm iste-
memekle de ilgili değil. Savaş koşullarında yaşamak 
kolay mı? Kimliğinden ötürü farklı muamele az şey 
mi? Kadın niye kadın yok diyoruz, anadil meselesi 
önce kadını vuruyor. Git de bir bak kadınlar Türkçe 
konuşamadığı için en basit sağlık hizmetinden bile 
yararlanamıyor. 
N- Ben bir kafa karışıklığı yaşandığını düşünüyo-
rum. Genel yaklaşımlarını, açıklamalarını anlaya-
madığım bazı insanlarla sohbet etmeye çalıştım. 
Bir önyargıyla hareket ediyorlar. Mesajlarında san-
ki PKK’nin silah bırakmasına kızıyorlarmış gibi bir 
anlam var. Yüz yüze konuşunca demek istediklerinin 
bu olmadığını söylüyorlar. Süreci kendi içinde ayı-
rarak düşünmek bana daha sağlıklı geliyor. Tüm de-
mokratik açılımları silah bırakma meselesiyle özdeş-
leştirmek büyük hata. Silahların susması toplumsal 
bir rahatlama sağlayacaktır. Ardından ne istediğimi-
zi kendimiz bulup mücadelesini yürütmek zorunda-
yız. Yeter ki kimse ölmesin. 
F- Önemli olan hakikaten bundan sonra insanların 
ölmeyeceği bir sürecin yaşanması.
İ- Ölmeyeceği ve insanca yaşayabileceği...
F- Ondan sonra demokrasiyi inşa etmek zaten her-
kesin, hepimizin görevi.
N- Bence de asıl iş şimdi başlıyor. Sivil mücadele 
alanını genişletmek, şiddetsiz mücadele yöntemleri 
çoğaltmak gerekiyor. Yoksa kimse bize gümüş tepsi-
de bir ikramda bulunmayacak. 



Kadınların “latif cins” oldukları fikri yeni değil; bü-
tün o göğüs bağlama, ayak işkencesi, cıvalı krem hi-
kayelerini hatırlayınca, zorla güzellik çabasının da 
yeni olmadığını düşünebiliriz.

Ama yine de, hayatın dönüşümünü tartışırken gü-
zellik faslına girmeliydik. Çünkü mutfak sayımız-
da da biraz değindiğimiz gibi, beden politikaları, bu 
dönüşümün ayrılmaz bir parçası. Aynı zamanda yö-
netme kipinin değişimini en açık gördüğümüz alan-
lardan biri.

İktidar hiçbir zaman sadece “sopa”yla sürdüremez 
varlığını, hep bir “havuç” vaadi de taşır. Neoliberal 
zamanların iktidarı, sopayı da havucu da her birimi-
zin “özgür irade” dairesi içine sokmayı başarmış bir 
iktidar. Farkı da burada, gücü de. Başımıza gelen her 
şeyin sorumlusunun kendimiz olduğu fikrini besli-
yor,  bir de bu “kendi”nin başka “kendi”lerle bağını 
kesiyor. Mükemmel bileşim! 

Hasta mısın? Kendine iyi bakmadın da ondan! Çok 
affedersin de vergilerimizi senin sigara alışkanlığın 
uğruna harcamamızı beklemiyorsun herhalde!

İşte güzellik, tam da bu söylemin göbeğinde duru-
yor: Çirkin kadın yoktur, güzel olmayı bilmeyen ka-
dın vardır! 

Üstelik güzellik sadece görüntü ile ilgili değil, basba-
yağı bir oluş hali. Hani, “onun içi güzel” durumuna 
da kaçamıyorsunuz. Fit olmak sadece güzellik değil, 
irade, pozitiflik, iyilik, sağlık… her şeyin göstergesi. 
Eh, bu durumda salın kendinizi de görelim!

Dosya yazılarının bir kısmı, güzellik hallerini ve zor-
la güzellik söylemini tiye alıyor. Bazen ironi, iyi bir 
politik araç olabilir. Bir kısmı da dikkatimizi ilk ba-
kışta görülmeyen boyutlara çekiyor: Engelli kadın-
lar, kozmetik ameliyatların sınıfsal profili, sadece 
kendi güzelliğimizden değil, adamın hayatının gü-
zelliğinden de sorumlu oluşumuz…

İlk yazı ise, güzellik ile adalet arasındaki bağı hatırla-
tarak bütün bunların politik çerçevesini çiziyor.
İyi okumalar.

Hayatın Dönüşümü (3): 
ZORLA GÜZELLİK
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Daha önce söylenmemiş bir şeyi söylemeye çalışır-
ken nasıl güzel yazabilirim ki? […] Bu yüzden gü-
zellikten el çekiyor ve onu gelecek nesle miras bırakı-
yorum - Virginia1

İngiliz Dili ve Edebiyatı adlı boğucu kurumda geçen 
öğrenciliğimden bu yana döne döne okur, duymaya 
çalışırım Virginia’yı. Onunla okuru arasına kimseler 
giremez, bilirim. Bu yazıda da kendi okurluk deneyi-
mimden hareketle Virginia’nın güzelliği diyebilece-
ğim bir fenomenle ilgili sezgilerimi açmaya çalışaca-
ğım. İlk okumalarımda tam dile getiremediğim ne-
denlerle karşısında delice ağladığım bu kadın, daha 
sonraları giderek ağlatanın ne olduğunu araştırma-
ya yöneltti beni. Sonraki okumalarda, tüm kimlik-
lerin, özdeşliklerin, (t)özselliklerin eriyip gittiği baş-
ka türlü, evrensel bir kaynaşma hissi duydum onda; 
bu çok güzeldi ama gene de bir eksiklik vardı, çün-
kü hâlâ neredeyse sadece ağlıyordum. Ancak daha 
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sonraki okumalarda fark ettim ondaki yaratıcı jesti: 
Tüm varlıkların katıldığı o evrensel eşduyum halini, 
doluluk ve kaynaşmayla imlenen o saf güzelliği bana 
bir türlü tam vermiyordu Virginia (belki verse, keli-
meler yetse de verebilse tüm ağlamalarımız son bu-
lacak, sanatlar eğlencelik bir uğraştan ibaret kalacak-
tı, biliyorum). Onun yerine, bu eşduyumun parıl-
tısını bir an gösterir gibi oluyor, sonra onu bile bile 
bozuyor, dağıtıveriyor, ortada bırakıyordu. Onun bu 
saf güzelliği nasıl bir hakkaniyet duygusuyla bozdu-
ğunu da şimdi şimdi anlıyor gibiyim: Acı ve eşitsiz-
lik yüklü bir dünyada güzelliğin ancak tam bir eşdu-
yumla, deliksiz bir adaletle mümkün olabileceğini 
söylüyor ve kendi yaratımının güzelliği için bile olsa 
daha azına razı olmuyordu Virginia. Tüm dünya o 
güzelliğe erişmeden kendi eserinde eksiksiz bir tem-
silini sunmaya gönlü razı gelmiyor, gelemiyordu ve 
onu metnin merkezinde bir boşluk olarak bırakıyor, 
daha doğrusu metni bu boşluk etrafında, ona doğ-
ru örüyordu. İşte Virginia’nın güzelliği de, güzellik-
ten anladığı da bu evrensel adalet istencinden başka-
sı değildi; tek tek güzellikler görülecek, çalışılacak, 
işlenecek, kıymetlendirilecekti ama güzellik adalet-
le tamlanmadığı müddetçe mevcut dünyayla temsil 
düzeyinde dahi olsa uzlaşılmayacaktı. Ve ben, sıra-
dan okur, nihayet ağlarken gülümsemeye başladım, 
çünkü o düşsel güzelliği Virginia gibi sorumluluk-
la, hakkaniyetle savunma işinin bir şahit olarak oku-
ra devredildiğini anlamıştım. Bir düşün ve emekçisi-
nin hayattaki bedenlere intikal ederek dünyada nasıl 
yaşamaya devam ettiğini de.

BURJUVA SANAT REJİMİNİN 
BİRİCİK SEMPTOMU: ÖLÜ GÜZELLİK
Virginia’nın saf bir olumlama olarak ütopyacı gü-
zellik anlayışına geçmeden önce bugünün hâkim 
burjuva edebiyat - sanat rejimindeki şeyleştirilmiş 
güzelliğine değinmesem olmayacak. Çünkü bu-
rada Virginia’nın okura sorumluluk şeklinde dev-
reden güzelliğine ters düşen bir şey var ve bunun 
tam da onun kendi estetik edimiyle yıkmaya çalış-
tığı bir mevcudun ayrılmaz parçası olduğunu dü-
şünüyorum. Malûm, edebiyat ve sanat çevrelerinde 
bıktırırcasına Virginia’nın güzelliğinden bahsedilir: 
Kendinin güzelliği, eserlerinin güzelliği, dilinin, 
üslûbunun, şiirselliğinin, lirizminin güzelliği, vs. 
saymakla bitirilmez. Virginia’nın bu her şeyinin gü-
zelliğine ilişkin bitmez sayıklamaların okur açısın-
dan işleviyse, onu daha bir huşu uyandırıcı ve anla-
şılmaz kılmaktan başka bir şey değildir bana kalır-

sa. Aynı güzellik senalarının yanına eklenen, edebi-
yatta yüksek modernizm, bilinç akışı tekniği, mo-
dern bireyin iç dünyasına sıkışmışlığı vb. uzmanca 
sayıltılar da bu anlaşılmazlığı perçinlemekten fazla-
sını yapmaz çoğu kez. Nihayet entelektüel alandan 
sürülmüş bîçare okurun karşısında donuk mu do-
nuk formel güzelliği ve tüm erişilmezliğiyle eşitsiz-
liği telkin eden bir Edebi Tanrıça büstü gibi göklere 
çıkarılır Virginia. Etrafını saran mistifikasyon ha-
lesi büstün yüksek kaidesindeki “Uzman Olmayan / 
Sıradan Olan Giremez,” “Dokunmayınız” yazıları-
nı adeta görünmezleştirmiştir. Virginia’nın ona bu-
günün burjuva ‘yüksek’ kültüründe (daha doğrusu, 
Baker’in deyişiyle “yarım kültürlülüğünde”) atfedi-
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len fetişleşmiş güzellikleri şu siyah - beyaz genç ‘kız-
lık’ resimlerinde cisimleşiyor adeta: Dantelalı soluk 
beyaz elbisesinin içinde, solgun teni ve ölgün ba-
kışlarıyla masum bir bakire olarak Virginia’nın gü-
zel cesedi (corpse) ile sözüm ona dantelsi bir dille iş-
lediği külliyatı (corpus) arasındaki bağdan bahsedi-
yorum.2 Corpse ile corpus, yani ceset ile külliyat ara-
sındaki bu etimolojik bağ; tamamlanmış biyografi-
siyle sanatçının bedeninin sonradan fotoğraf imge-
sinde kazandığı bütünsellik ile geride kalan külli-
yatının bütünselliği arasında kurulan bu bağ nihai 
son, mutlak kapanış anlamındaki bir ölümle dola-
yımlanır. Burjuva kültürünün, mistifiye edici hale-
siyle bedenen ölmüş sanatçıları ve eserlerini belli an-
laşılabilirlik / ifade edilebilirlik kalıplarına dökerek 
çevreleyen, “konserve eden” (Baker), (ekonomik ve 
sembolik - söylemsel düzeyde) sermayeleştiren mül-
kiyetçi - muhafazakâr jestinin bu ölü, şeyleşmiş gü-
zellikten daha iyi bir semptomu olabilir mi? Virgi-
nia ve diğerlerinin etrafına çatılan bu sabit çerçeve-
ler birçok açıdan tabutu anımsatmıyor mu? Oysa es-
tetik bir faaliyet olarak sanatsal yaratımın ‘armağan’ 
niteliğini teslim edenler, onun etrafına, belli zümre-
lere artı - değer yahut ayrıcalık pazarlama işlevi gö-
ren sınırlar çekilemeyeceğini, ona bu tür kapanım-
lar, sabit formlar atfedilemeyeceğini bilir.3 Çünkü 
armağan niteliğindeki değerler tekil bir biçime (bu 
ister belli bir söylem çerçevesinde sunulan hoş bir 
görsel imge, ister biyografik bütünlük ve tutarlılığa 
sahip bir öznelik figürü, ister başlangıç ve sonla im-
lenen bir kitap / eser, isterse tamamlanmış bir kül-
liyat biçiminde olsun) hapsedilmeye çalışıldığında, 

armağanın alâmetifarikası olan dolaşım hareketle-
ri kısıtlanır. İşte bir armağan olarak her türden (ya-
ratıcı) güzelliği sabit bir değer biçiminde şeyleşti-
ren mülkiyet biçimi onu temellük yoluyla kendine 
ayırırken böyle çürütür. Hâl buyken, güzel bakire-
nin ölü olmasında şaşılacak bir yan yok, değil mi? 
Virginia’nın yaratımını bütünsellik ve kapanım fi-
gürleri yoluyla tanımlayan bu ölü güzellik anlayışı, 
mülk edinilmiş ve mülkiyet merkezinde örgütlen-
miş, ayrımlaşmış, kompartımanlaşmış bir dünya-
ya aittir.4 Oysa aynı kompartımanlaşmış dünyadaki 
“duyumsanabilir olanın paylaşımı”na5 yapılmış bir 
etki olarak değerlendirdiğimizde, Virginia’nın yara-
tımı herhangi bir türsel uzlaşıma yahut içi boş bir 
güzel yazı (belles lettres) faaliyetine indirgenemeye-
cek denli kuşatıcı ve sınır tanımaz bir estetik müda-
hale olarak çıkar karşımıza. Nitekim kendini (Ede-
biyat kurumunun bir memuru anlamında) bir ro-
mancı,6 hatta (bütünlüklü, biyografik bir şahsiyet 
anlamında) Virginia olarak bile değil, “sadece bir 
duyarlılık”7 olarak tanımlayan canlı Virginia’ya 
geçmek, böylece uzmanlık kültünün sıradan okura 
ve onu havale ettiği sıradan duyum alanına çektiği 
epistemolojik sınırları aşmak da bu yolla mümkün 
olabilir. Yani Virginia’nın estetiğiyle / duyumuy-
la daha dolaysız, eşit ve özgür bir karşılaşma. Yani 
Virginia’nın çalınıp hapsedilmiş güzelliğini kurtar-
ma ve yaşamsal hareketine geri kavuşturma. Öyley-
se, mülkiyetin (Baker’in deyişiyle) kadastrolanmış, 
haritalanmış dünyasının ambalajlı ölü güzellikle-
rini şöyle bir kenara koyalım ve Virginia’nın aynı 
dünyanın bütün bir duyumsal sathında iş gören es-
tetiğinde güzelliğin nasıl hayata dönük bir iddiaya 
dönüştüğüne bakmaya çalışalım. Zira Virginia’nın 
amaçsız bir formel güzellik için kalemini kıpırdat-
madığı, velhasıl güzelliği kendine ayırmaya gönül 
indirmeyecek kadar dünyayla başı dertli bir yaratıcı 
olduğu malûmumuz. 

VIRGINIA’NIN ÜTOPYACI GÜZELLİĞİ: 
DAHA AZIYLA YETİNİLMEYECEK
Virginia güzellik temasına belki de en yoğun odak-
landığı, güzelliği farklı oluş hallerinin ve bakışla-
rın kesiştiği parçalı bir duyum düzleminde birçok 
farklı veçhesiyle, (adalet, eşitlik, özgürlük, kalımlı-
lık, sonsuzluk, aşk, vs.) çeşitli olumlayıcı nosyon-
larla yan yana ele aldığı Deniz Feneri’nde8 (1927) 
Mrs. Ramsay’nin görsel bir imgesini yakalamaya 
çalışan ressam Lily’nin ağzından şöyle der: “İnsa-
nın görmek için elli çift gözü olmalı, diye düşün-

“Acı ve eşitsizlik yüklü bir 
dünyada güzelliğin ancak tam bir 
eşduyumla, deliksiz bir adaletle 
mümkün olabileceğini söylüyor 
ve kendi yaratımının güzelliği için 
bile olsa daha azına razı olmuyordu 
Virginia. Tüm dünya o güzelliğe 
erişmeden kendi eserinde eksiksiz 
bir temsilini sunmaya gönlü 
razı gelemiyordu. Virginia’nın 
güzellikten anladığı evrensel adalet 
istencinden başkası değildi.”
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dü, o kadını her yanından adamakıllı görebilmek 
için bu kadarı bile yetmezdi. Bu gözlerden biri onun 
güzelliğine karşı tümden kör olmalıydı” (235). Bi-
teviye ‘edebi’9 güzelliğinden bahsedilen bir sanat-
çı olarak Virginia burada hem genel olarak sanatta, 
hem de kendi eserlerinde formel güzelliğe alınma-
sı gereken mesafenin şifresini veriyor gibidir. Çün-
kü Virginia’nın eserlerini salt formel bir güzellik 
nesnesine indirgediğimizde, güzel formun altında-
ki sancılı estetik devinimi göremeyiz: Tıpkı bir ni-
lüfer çiçeğinin altındaki bataklığı görememek gibi 
bir şey bu. Halbuki Virginia bize dört başı mamur 
olay örgüleri ya da kurgular, kendi üstüne kapan-
mış dil evrenleri, ‘doyurucu’ cevaplar ve çözümler 
sunmaz.10 Bunun yerine, imgelerle iş görür; “önce-
den hazırlanmış sahnelerde, tutarlı, bütünlük için-
de değil de, sadece imge[ye]” yaslanarak, “hiçbir za-
man sonuca ulaştırmadan; sadece ima ederek”11 ya-
zar; sadece yazmak da demeyelim de, bütün duyu 
düzeylerini (görme, işitme, vs.) yardıma çağırarak 
duyumsatır. Her duyumun başka bir duyuma (söz-
gelimi kokunun renge, sesin dokunuşa) dönüşebil-
diği, her olma halinin bir başkasıyla içsel etkileşime 
girebildiği, hiçbir şeyin sadece kendi olmadığı ya da 
kendiyle özdeş olmadığı süreğen bir oluşsallık düz-
lemidir Virginia’nın eserleri.12 Bu yönleriyle bizi sa-
natların ve türlerin modern sınıflandırılmasını da, 
onlar için kullanılan ‘güzel’ yargısını da askıya al-
maya çağırır, çünkü o ne edebiyattır, ne romandır, 
ne de güzeldir; duyulur dünyadanın sathındaki öz-
gür estetik / duyumsal devinimdir. Virginia’yı sa-
dece dille yakalamanın, üstüne anlam veya kavram 
ağları atmanın zorluğu da buradan gelir. Bununla 
birlikte, sabit formdan ziyade, harekete yöneldiği-
mizde, güzelliğin metnin bir sıfatı değil, bu estetik 
hareketin etrafında gerçekleştiği bir boş merkez ol-
duğunu görebiliyoruz: Ütopyanın yer tuttuğu boş-
luktur bu. 

Virginia’nın DF’de güzelliği farklı veçheleriyle (do-
ğal, nesnel, yaratıcı, kadına veya anneye özgü, vs.) 
ele aldığını söylemiştim. Burada tek tek hepsini ir-
delemek mümkün olmasa da, metindeki güzellik iz-
leğini takip edebileceğimiz iki belirgin figür var: Gü-
zelliğin ölümlü bir taşıyıcısı ve yayıcısı olarak Mrs. 
Ramsay ve kalımlı, ütopik sembolü olarak Fener. Ve 
bu iki güzellik figürüne karşı belli bir yapıcı yönelim 
içinde olan iki karakter: Mrs. Ramsay’nin güzelliği-
ni araştırıp görsel bir imge şeklinde resimde yeniden 
üretmeye çalışan ressam Lily ile bir düşler diyarı ola-

rak hayalinde canlandırdığı Fener’e gitmek için can 
atan, Mrs. Ramsay’nin küçük oğlu James. 

Virginia DF ’de sekiz çocuklu ‘sıradan’ bir ev kadı-
nı olan Mrs. Ramsay’nin idealize kadınlık - eşlik - 
annelikle tanım kazanan gündelik edimlerinde gü-
zellik ideasının neredeyse tüm sıfatlarını cisimleşti-
rir: Canlı, yalın, içten, müşfik, besleyici, birleştiri-
ci, ilişki(ler) kurucu, derleyip toparlayıcı, üretken, 
düzenleyici ve hayatı olumlayıcı. Güzelliğini gitti-
ği her yere kendiyle birlikte bir ‘meşale’ gibi taşı-
yan Mrs. Ramsay ise kendi güzelliğine kayıtsızdır 
ve ailesi ile etrafındakilerin hayatını çekip çevirme-
ye adamıştır kendini: Felsefe profesörü kocasının 
sıkça sarsılan özgüvenini dik tutmaya çalışır kendi-
ni feda edercesine, bekâr kadınları evlendirip çocuk 
yapmaya teşvik eder, misafirlerinin içlerini görüyor-
muş gibi maddi - manevi ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışır, kasabadaki yoksulları muntazaman ziyarete 
gider, fenercinin kemik veremi olan oğlu için ço-
rap örer, çocuklarının düşlerini ve umutlarını besler 
(Sözgelimi hava tahminlerine ve barometrelere atfen 
fırtına beklendiğini, bu yüzden Fener’e gitmelerinin 
imkânsız olduğunu hatırlatıp duran Mr. Ramsay’e 
ve müridi Mr. Tansley’e rağmen, oğlu James’e erte-
si gün hava güzel olursa Fener’e gideceklerini söyle-
yerek umudunu diri tutar.) Bununla birlikte, Mrs. 
Ramsay başkaları için güzel kılmaya çalıştığı hayat-
la kimsenin bilmediği bir alışveriş; onun hoyratlığı, 
gelgeçliği ve kaosuyla bir mücadele içindedir: “Acı, 
ölüm ve yoksullukla” üstlerine atılan hayatı alt etme 
mücadelesidir bu. Mrs. Ramsay’nin “ardında sırlar 
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taşıyan” tekil güzelliğine en sorgulayıcı bakışı atan 
ve onda tümel bir güzelliğin ipuçlarını bulup çıkar-
maya çalışan tek kişi ressam Lily’dir. Lily DF ’deki 
erkek karakterlerin ‘kadına’ özgülediği, hatta (ente-
lektüalite karşısında) cahilce bir duyarlığın üstüne 
gerilmiş hoş bir örtü addettiği bu güzelliğin ardın-
daki irfanı araştırır. Mrs. Ramsay’nin erkekleri ka-
yırdığını, her kadına evlenip üremeyi salık verdiği-
ni ve kendini hep geride tutarak kocasına boyun eğ-
diğini görür görmesine ama onun, rasyonel kocası 
ve entelektüel dostları tarafından pek kale alınma-
yan duyarlığındaki keskinliği de yakalayıverir: “O 
yalınlığıyla zeki insanların yanlış anladığı şeylerin 
doğrusunu görüyordu. Ondaki o düşünce dürüstlü-
ğü ve kesinliği de dimdik düşen bir taş gibi, kusur-
suzca konan bir kuş gibi doğruca istediği yeri bulu-
yor; ruhu bu nedenle kendiliğinden, bir şahin gibi 
süzülüp inerek gerçeği kavrıyordu - belki de insanı 
boş yere sevindiren, rahatlatan, yaşatan da buydu” 
(45). Lily evli, çocuklu ve bereketli Mrs. Ramsay’nin 
ölümünden sonra bu güzelliğin ardında gizli kal-
mış, ideal güzelliğe ait yönleri yalnız ve çocuksuz 
bir kadın mirasçı olarak sahiplenir ve kendi yaratı-
mı dolayımıyla hayata nakleder. On yıl sonra Mrs. 
Ramsay’nin yarım kalan resmini tamamlamak için 
tuvalin başına geçtiğinde, onun tüm “dar görüşlü-
lüğünü, çağdışı düşüncelerini daha iyi bir biçime 
sokabileceğini” (208) fark eder ve onun geçici gü-
zelliğinin hayatı olumlayan yanlarını resminde ka-
lıcı ve yeni bir bütünlüğe sokar. Lily “busbulanık” 
resminin ortasındaki boşluğu, fırçasıyla çektiği çiz-
giyle doldurur DF ’nin sonunda. Lily’nin merkezde-
ki boşluğa çizdiği bu çizgi, fiziken pek güzel sayıl-
mayan, üstelik bir de hemcinslerine layık görülme-
yen işlere yeltenen bekâr ve çocuksuz bir kadın ola-
rak Mrs. Ramsay’den seçerek aldığı mirasın sürekli-
liğini imler. Lily’nin resmini, Virginia’nın kendi es-
tetik edimi üzerine düşünmesine aracılık eden bir 
meta - eser (yok - eser) olarak düşündüğümüzde, or-
tadaki boşluk manidardır. “Boşluğa doğru yolunu 
bulmaya çalışan” (205) Lily’nin resmindeki bu boş-
luk şimdideki öznenin geçmişi ayıklayarak kurta-
ran, güncelleyen hareketiyle tümlenir: Bu kurtarıcı 
hamleyle, “güzellik onlarla bir olacak, boşluk dola-
cak, o boş kıvrımlar biçim alacak, eğer var güçleriy-
le seslenseler, Mrs. Ramsay geri gelecekti” (215). Sa-
natsal edimin güzellikle ilişkisi işte bu boşluk dol-
durma, biçimlendirme, (dağılan parçaları) birleştir-
me ve ölüleri diriltme dolayımıyla kurulur. Virginia 
ise, kendi metninin ortasındaki boşluğa böyle ta-

mamlanmış bir güzellik imgesini (formu) değil, onu 
yakalayan ideal sanatçının varoluşsal çabasını (ha-
reketi) yerleştirir. En nihayet, insan “şu resmin (ese-
rin) kendisini değil, belki de amaçlananı düşünerek 
‘sonsuza dek kalacak diyebilir’” (214). Nitekim “acı-
nın, ölümün ve yoksulluğun” hüküm sürdüğü bir 
dünyada, ideal güzelliği simgeleyen o boşluğu dol-
duracak hiçbir sabit tekil form yoktur. Mühim olan, 
tekil güzellikleri seçip ayıran gözün hayatı kıymet-
ten düşüren her şeye karşı hayatı olumlayan tüm de-
ğerlerin bir adı olan güzelliğe, o ütopik boşluğa doğ-
ru kararlı yönelişidir. 

Ve Mrs. Ramsay’nin geçici güzelliğinin kalımlı kar-
şılığı ihtiyar Deniz Feneri. Fenerin ışığı tıpkı Mrs. 
Ramsay’nin “güzelliğinin meşalesi” gibi bütünleş-
tirici, kuşatıcı ve hayatı olumlayıcıdır. “Dünyanın 
yapamayacağı hiçbir kötülük olmadığını” (85) ken-
dine söyledikten sonra istifini bozmadan örgüsünü 
örmeye devam eden Mrs. Ramsay gibi kayıtsızdır 
Fenerin güzelliği de. On sene boş kalan evin için-
de, savaşın ve zamanın yarattığı bütün yıkıma, yıp-
ranmaya karşı kayıtsızca dolaştırır ışığını. Her şeye 
rağmen, “yengi iyiliğindir, kalan mutluluktur” der 
gibidir (161) ve evdekileri “karanlığın perdelerini” 
(173) kaldırıp dışarıdaki güzellikleri görmeye da-
vet eder. Dalgaların salınımı ve dünyanın kargaşa-
sının ortasında ışık saçan Fener küçük James için 
erişilmez bir ütopya diyarına aittir. James küçük-
ken Mr. Ramsay’nin rasyonel gerekçeler öne süre-
rek gitmesine engel olduğu Fener’e on yılın ardın-
dan gene onun zoruyla götürülür kız kardeşi Cam’le 
birlikte. İki kardeş babalarının “kara kanatlarının,” 
“tunç gagasının” gölgesinde isteksizce Fenere doğru 
giderken sessizce bakışarak birbirlerine bir söz ve-
rirler: “İkisi de ölünceye kadar kıyıcılığa karşı dura-
caklarına ant içtiler.” Virginia bu andı defaatle tek-
rarlar: “Eli hangi işte olursa olsun […] hep o şey-
le savaşacak -James o şeye kıyıcılık, zorbalık diyor-
du- herkese yapmak istemediği şeyi zorla yaptıran, 
onlara ağız açtırmayan o şeyi yere çalıp ayaklarının 
altında ezecekti” (220). Çocukluğunun düş diyarı 
olan Fener şimdi babasının onu zorla götürdüğü bir 
yer olarak gözüne bambaşka görünür yaklaştıkça. 
James’in ütopya imgesinin üstüne “zorbalığın, kı-
yıcılığın” gölgesi düşer gibi olur: “Fener o zaman-
lar, sisler içinde gümüş gibi parıldayan bir kuley-
di, akşamları birden açılıp, tatlı tatlı bakan sarı bir 
gözü vardı. Oysa şimdi […] Fener buydu demek?” 
James tüm betonarme gerçekliği içinde görmüştür 
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Feneri ama çocukluğunun bir an solmaya yüz tu-
tan bu ütopik imgesini bir hamleyle hemen geri ya-
kalayıverir: “Hayır, öteki de Fener’di. Çünkü hiçbir 
şey sadece tek bir şey değildi […] Bazen körfezden 
güçlükle görülürdü. Akşamları insan başını kaldırıp 
bakınca durmadan açılıp kapanan o gözle karşıla-
şırdı, bu ışık sanki gelir, o açıklık, güneşlik bahçede 
onları bulurdu” (222). Gerçeği tüm katı olgusallığı-
na rağmen, hayalinde yeniden yaratabilmiş; çocuk-
luğunun biricik güzellik imgesini babasının temsil 
ettiği kıyıcı rasyonaliteye, sessiz boyun eğdiriciliğe 
karşı savunabilmiş, koruyabilmiştir genç James. O 
da tıpkı Virginia gibi saf güzelliğin, tahakkümün 
olmadığı bir dünyanın erişilemez bile olsa, uğruna 
mücadele edilesi bir ütopya olduğunu duymuş, onu 
yeniden canlandırmış ve mevcutla uzlaşmamıştır 
James. DF ’de umudun kapısı, Lily ile James’in düş-
sel güzelliği, saf olumlama olanı, özgürlük, adalet ve 
eşitlikle tınlayan ütopyayı geçmişteki tekil örnekle-
rinden ve kıyıcı bir şimdinin elinden çekip aldıkları 
bu kurtarıcı hamleyle açılır okura. Virginia’nın ge-
lecek nesiller dediği okuruna devrettiği güzellik mi-
rası budur işte. 

SONUÇ YERİNE
Şu yüksek modernizm lafları, uzmanca ‘edebilik fe-
tişleri’, türselleştirmeler, tarihsiz dönemleştirmeler, 
bilimsellik kisvesi altındaki ayrım ve ayrıcalık (Bo-
urdieu) üretici mistifikasyonlar nasıl da kutucukla-
ra sokup, hareketsizleştiriyor Virginia’yı. Oysa o hep 
devinerek birleştirmek istiyor ve modern kapitalist 
dünyanın haritalama metotlarını reddediyor: Onun, 
yaşam deneyimini kedi kumu kutularına dönüştü-
ren ayrıştırıcı bilgi rejiminin, tanımlı kimlik - özne-
lik kiplerinin, iktidar üretici kodlarının, tahakküm 
kurucu ikiliklerinin oluşturduğu bu böl-parçala-
yönet duyumsallığını her düzeyde ifşa ediyor Virgi-
nia. Kitabın bir başı - sonu; resmin çerçevesi; özne-
nin özdeş bir biyografisi; bilimin, sanatın, politika-
nın ve tüm bilinebilirlik alanlarının kurumsal bir ça-
tısı; çalışmanın, eğlenmenin, okumanın ve her türlü 
olma halinin bir yeri - zamanı olduğunu dayatan bu 
parselleyici estetik - politik ideolojinin üstüne yeni 
bir duyumsal ağ örüyor Virginia. Onda güzelliğin 
parıltısı, biteviye eşitsizlik, adaletsizlik ve özgürlük-
süzlük üreten bu tunçtan, bu kunt aygıtın kesintiye 
uğradığı anlarda yanıyor. Virginia bizim güzelimiz 
çünkü bu aygıtın ancak güzellik sevdalıların olumla-
yıcı edimleriyle hükümsüz kılınabileceğini söyleyen 
bir güzellik sevdalısı o: 

Sevdanın bin bir biçimi vardı. Öyle sevdalılar var-
dır ki her şeyi parçalarına ayırıp, içinden istedik-
lerini seçerler, sonra onları yan yana koyup birleş-
tirirler, böylece o şeylere gerçekte varolmayan bir 
bütünlük vererek, bir sahneden ya da bir insan 
topluluğundan (artık o şeylerin, o insanların hep-
si yok olmuş, bir yana gitmiştir) hâlâ insanı dü-
şündüren ve sevdalandıran o derli toplu bütünler-
den birini yaratırlar. (229)

Notlar
1. Akt. Maggie Humm, “Beauty and Woolf,” http://
roar.uel.ac.uk adresinden ulaşılabiliyor. Asıl kaynak: 
A Reflection of the Other Person: Collected Letters 4 
1929-31, haz. Nicholson & Banks, Londra: Ho-
garth, 1994.
2. Latince corpus sözcüğü belli bir eserler gövdesi an-
lamında “külliyat” anlamının yanı sıra, bir canlının 
ölü “beden”ine, cesedine, kadavrasına gönderme ya-
par. Bkz. http://www.merriam-webster.com/dictio-
nary/latin
3. “Armağan” ve sanatın armağan niteliği konusun-
da yararlandığım eser için bkz. Lewis Hyde, Arma-
ğan, çev. E. Ayhan, İst: Metis, 2008. Bu bağlamda, 
armağan kapanım yerine açıklık, durağanlık yerine 
devinim / dolaşım, bütünsellik yerine süreğen oluş, 
mülkiyet yerine paylaşımla tanım kazanır.
4. Modern (ulus-) devletin yasa ve kurumlar yoluyla 
mekânın; kapitalist üretimin de zamanın ve karşılıklı 
ilişkilerin düzenlenişini mütehakkim biçimde belirle-
diği bir dünyanın kompartımanlaşmasından bahsedi-
yorum. Böyle bir dünyada zaman, mekân, deneyim, 
bilgi, öznelik, anlaşılırlık, ifade edilebilirlik ve du-
yumsama alanlarının nasıl belirgin çizgilerle birbirin-
den izole edildiğine, böyle sınırlarla haritalanmış bir 
dünyada özgürlüğe yer olmadığına şahidiz çoktandır.
5. Jacques Rancière bu terimi duyu algısı, düşün-
ce ve eylemin olanaklılık koşullarının yanı sıra, ne-
yin duyularla algılanabileceğini siyaseten belirleyen 
a priori kodlar, yasalar manzumesine atıfla kullanır. 
Ranciere’ye göre, siyaset edimi, algı koşullarının çe-
şitli sınır ve ayrımlarla belirlenmesine tekabül eden 
estetik bir edimdir aynı zamanda. Sanatsal edimse bu 
durumda (kabaca) duyumsanabilir olanın bir yeniden 
- paylaşımına karşılık gelir. Bkz. Politics of Aesthetics, 
Fr. çev. G. Rockhill, NY: Continuum, 2004, s. 12-19.
6. Virginia türlerin kabına sığamadığını bizzat şöyle 
belirtiyor güncesinde: “Kitaplarım için ‘roman’ ke-
limesinin yerini alacak yeni bir isim bulmak istiyo-
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rum. Virginia Woolf ’un yeni ….’si. Ama nesi?” (Bir 
Yazarın Güncesi, çev. F. Özgüven, İst: İletişim, 2008, 
s. 108). Gerçekten de Virginia’nın yaratımı tür ola-
rak romanın (hikâyenin, vs.) ve bir kurum olarak 
Edebiyatın sınırlarını aşarak, diğer türlere ve sanat-
lara budaklanır, tüm bu ayrımların nafileliğini ve 
mevcutla yetinmeyen yaratıcının kendine tanıması 
gereken sınırsız özgürlüğü gösterircesine. 
7. Eserlerinde özneyi bir merkezilik figürü olarak 
değil (nitekim onun karakterlerinde bile bir tutarlı-
lık aramak zorlama kaçar), her durumda belli ilişki-
sel, duyumsal ağlar içerisinde bir saçılmışlık olarak 
sahneleyen Virginia’nın kendisinin de “Virginia” ol-
makta zorlandığını güncesinden anlıyoruz: “Bazen 
Virginia olmayı seviyorum, ama ancak parçalarım 
saçılmışken ve türlü türlüyken” (a.g.y., s. 71).
8. Bundan sonra eseri metin içinde DF kısaltma-
sıyla anıyorum (çev. N. Akseki Öncül, İst: İletişim, 
2000). Öncül’ün çevirmen önsözündeki şu sempto-
matik yorumunu aktarmadan edemeyeceğim: “Wo-
olf […] akşam evine yorgun argın dönen insana 
yazmak istemiyor, vd.” (s. 15). Yukarıda bahsetti-
ğim Virginia mistifikasyonunun temelindeki sınıf-
sal eşitsizlik tınısını duymuyor muyuz burada? Vir-

ginia ve “yüksek” sanat, çalışmaktan yorgun düşmüş 
bedenlere göre olmadığını söyleyen o sesi? Oysa bir 
çeviri işçisi olarak Virginia’yı genelde yorgun bir be-
denle okuduğumu, dahası onun son kertede biz yor-
gun bedenlerin özgürlüğü için yorulduğunu söyle-
meliyim. Tabii Öncül’e özgülenemeyecek kadar ge-
nelleşmiş bir ideolojik bakış bu.
9. Virginia buna “edebilik fetişi” der (Günce, 280).
10. Virginia güncesinde umutsuz olmadığını ama 
“halihazırdaki cevapların yetmediği” yerde, “el yor-
damıyla yeni cevaplar arama ve eskilerini baştan 
atma süreci[nin],” hele de “yerine ne koyacağınızdan 
hiç de emin değilseniz, hüzünlü bir süreç” olduğunu 
söyler ve eserlerinde toplumsal çözümler, mutlu son-
lar sunan yazarlara atıfla şöyle der: “Mutlu cevaplar 
-doyurucu çözümler- peki kabul edilebilir cevaplar 
mı, eğer insanın kendi ruhuna bir parçacık saygısı 
varsa?” (a.g.y., s. 26). 
11. A.g.y., s. 206.
12. Virginia’nın estetiğini oluşsallığı bakımından en 
iyi duyan kişilerden biri, kuşkusuz, Ulus Baker’dir. 
Bkz. Yüzeybilim Fragmanlar, “Oluş-Düşünce…” 
bölümündeki yazılar, der. E. Berensel, İst: Birikim, 
2009.
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Okuldan çıktım, yolda yürüyorum. Bir güzellik mer-
kezinin tanıtım broşürünün elime tutuşturulmasıy-
la bölünüyor yürümem. Bir anda o güzellik merke-
zinin kavitasyon, jet peel, kalıcı makyaj, sauna ma-
nikürü, kirpik perması gibi hizmetlerini dinlerken 
buluyorum kendimi.  Akabinde hemen binanın dış 
cephesine asılmış yapay sarı saçları ve dolgulu, ıslak 
dudaklarıyla ‘güzel kadın örneği’nin tüm haşmetiy-
le arz-ı endam ettiği reklam afişi çarpıyor gözüme. 
Sanki dört bir yanım “Senin varoluşunun tek gayesi 
güzel olmak“ diye bağıran binlerce uyarıcıyla kuşa-
tılmış ve bu uyarıcılar kadını erkeğin cinsel hazları-

nı doyurmakla görevli gören ataerkil örüntünün bir-
kaç parçasını oluşturuyor sadece. Bu görevimizi layı-
kıyla yerine getirmek için de güzel olmaya muhtacız. 

Öyle ya…  Daha dört beş yaşlarımızı yeni doldurma-
ya başlamışken güzellik motifleriyle bezeli  “teni pa-
muk kadar beyaz, dudakları kan kadar kırmızı ve saç-
ları pencerenin pervazı kadar kara” prenseslerle uyu-
tulduk. Pamuk prensesin tek kurtuluş yolu güzel ol-
ması idi. Güzelliği sayesinde prensiyle evlenip sonsu-
za kadar mutlu yaşadı… Bu gerçek öğretildikten son-
ra ultra ince bedene ve pırıltılı kostümlere sahip Bar-
bie bebeklerimizle tanışmamız da bilinçaltımızdaki 
güzellik mitinin bütün figüratif kodlarını oluşturdu. 

O küçük kız masal ve oyun çağından kopup büyü-
yüp geliştikten sonra medya ve popüler kültürün 
bir proje gibi standartlaştırdığı, idealize ettiği kadın 
imajıyla karşılaşır. 

Her gazetenin sonunda erkeğin seyirlik zevkine su-
nulan arka sayfa güzeliyle uğurlanırız mutlaka. Ha-
ber sitelerinde devamlı önümüze çıkan “seksi fotoğ-
rafları için tıklayınız” yönlendirmesi de aynı zihni-
yetin internetteki uzantısıdır. Medyanın bütün erk-
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lerini elinde bulunduran eril iktidar metalaştırdığı, 
cinsel bir arzu nesnesi haline dönüştürdüğü, o ‘gü-
zel, kusursuz, mükemmel kadın’ modelini tarih, sa-
nat, kültür programlarında dahi kullanmaktan çe-
kinmez. Yine otorite ve güç sahipleri programa rek-
lam arası verildiğinde kendi çerçevelerinde kurgu-
ladıkları güzellik ögelerinden ibaret kadın imgesiyle 
baş başa bırakırlar bizi. Reklamlarda güzellik ve cin-
sellik unsurlarının öne çıkması kimliksizleşmiş, pa-
zarlama ve satış planlarının kilit noktası adeta bir tü-
ketim nesnesi, görsel bir malzeme haline getirilmiş 
kadın imajını yaratır böylece. 

Bütün kitle iletişim araçları, reklamlar, küresel çap-
ta güzellik ikonu haline getirilmiş kadınlar (bkz. Ma-
rilyn Monroe, Victoria Secret top modelleri…) ve 
tüketim endüstrisi, her şey gayet faşizan bir tutumla 
kafamıza vura vura “bakımlı ve çekici olmak zorun-
dasın” sloganını bağırıyor. Beynimizde yankılanıyor 
bu ses. Beynimize güzel olma mecburiyeti yerleştirili-
yor. Sistem böylece projenin ilk aşamasını başarısıyla 
tamamlıyor. Daha sonra aynı faşizan söylemle “Gü-
zelliğin bütün ölçeklerini belirlerim. Benim normla-
rım çizgisinde senin güzelliğin kabul görür” diyor ve 
evet. Kadın kendi bedeninden nefret eder hale ge-
liyor. Mecburiyet hissinden sonra memnuniyetsiz-
lik hissi de gayet profesyonelce yerleştiriliyor içimize.  
Bundan sonrası kozmetik sektörü, tüketim endüstri-
si kapitalist ve patriarkal düzenin çarklarını döndü-
recek dişil hamlelere emanet sadece. Bu hamlelerden 
ne kadar uzaklaşırsak kadınlık kimliğimiz de zede-
lenmeye o kadar yakın, uygun ve hazırdır. Fırsatlar-
la dolu Avon kataloğundan bir ürün sipariş etmemiz 
bile dışlanmamamıza, ötekileşmememize, toplum-
sal bir kabul görmemize yardımcı olabilir. Aynı şekil-
de eye linerımızı hiç taşırmadan, simetrik bir şekilde 
sürebiliyorsak “hafta sonu halı sahaya gelsin”, “Kez-
ban” yorumları yapılma ihtimali de düşüktür bizim 
için. Formda, fit, incecik, manken gibi bir fiziğimiz 
yoksa zayıflık saplantılarından kurtulamamış yakın-
larımızın “Aslında çok güzelsin. Biraz zayıflasan…” 
öğütlerini dinleriz bol bol. Aynı şeyleri duymaktan 
sıkılır, vücudumuzu helak edercesine diyetler yapa-
rız.  Bu bunalımlı zamanlarda anoreksiya nevroza ya 
da bulimiya nevroza hastalıklarına yakalanma potan-
siyelimiz de yüksektir tabii. Ama sonuç olarak siste-
min bütün isteklerine, beklentilerine cevap vermeyi 
bir şekilde başarmışızdır. Sistemin tüm bileşenlerinin 
el birliğiyle yarattığı, tek tipleştirdiği ve sonra da kut-
sadığı, yücelttiği o güzellik mitine ulaşmışızdır.           
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BEDENİN 
BİR SAVAŞI ALANI1 

Aslı Tosuner 

“Kadın bedenini çok seven 
medikalizasyon kavramına 
yakından bakmak lazım. 
Kapitalizmin tüketim sınırlarını 
sürekli genişletmek için kültürel 
öğeleri yeniden paketleyip pazara 
sunması gibi, tıp da daha önce 
hastalık olarak nitelenmeyen 
çeşitli durumlara ‘hastalık’ 
diyor; ergenlik, doğum sonrası 
depresyonu, menopoz vs. 20. 
yüzyılda hastalık statüsünü 
kazandı.”

Beden, benliğimizin önemli bir parçası, dünyayla 
kurduğumuz ilişkide temel bir iletişim aracıdır. İn-
sanların karşı karşıya geldiğinde, birbirleri hakkında 
fikir sahibi olacağı ilk bilgi kaynağıdır. Bu nedenle 
beden önemlidir; kendimizi dış dünyaya sunma bi-
çimimiz, hangi şekilde onaylanmak istediğimiz, neyi 
savunduğumuz, neye karşı çıktığımız, kimlerden ol-
duğumuz bedende yazılı bir metin gibidir. Durum 
böyle olunca özellikle kadın bedeni çağlardan beri 
kontrol altında tutulmuş, çeşitli kurallarla sınırlan-
dırılmış veya toplumsal denetim aracı olmuştur. 

Kadın bedeni üzerindeki baskılar çeşitli şekilde ola-
biliyorken, sinsi bir şekilde ilerleyen ve günlük ya-
şama yerleşmiş olan medikalizasyon kavramına ya-
kından bakmakta fayda var. Medikalizasyon, tıbbın 
kendi dışındaki alanlara el atarak yeni hastalıklar ta-
nımlamasını ifade eder. Kapitalizmin tüketim sınır-
larını sürekli genişletmek için kültürel öğeleri yeni-
den paketleyip pazara sunması gibi, tıp da daha önce 
hastalık olarak nitelenmeyen çeşitli durumları has-
talık olarak tanımlıyor. Buna göre, çocukluk döne-
mi (hiperaktivite vb.), ergenlik çağı, doğum sonrası 
depresyonu, menopoz gibi çok çeşitli yaşam evrele-
ri 20. yüzyılda hastalık olarak tanımlanmış ve tedavi 
yöntemleri geliştirilmiştir.

Herhangi bir şeyi hastalık olarak tanımlamak, o şe-
yin düzeltilmesi gereken bir sorun olduğunu ifade 
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eder. Hastalıklar, kişinin yaşam kalitesini bozan, ki-
şiyi rahatsız eden veya yaşamının sonlanmasına se-
bep olan sorunlardır. Ancak medikalizasyon süre-
cinde tanımlanan hastalıklara bakıldığında, bunla-
rın tanımlanma sürecinin insanların rahatsızlık duy-
masından veya hayati tehlike arz etmesinden çıkma-
dığını görüyoruz. Tam tersine tanım önce yapılıyor 
ve sonra bu tanım topluma kabul ettiriliyor. Şayet 
öyle olmasaydı hâlâ bu tanımlar üzerine tartışmalar 
sürmezdi. Kişinin bedeniyle ilgili bir durumun, bir 
sorun olarak toplumsallaşması kişiye daha önce duy-
madığı bir toplum dışı kalma korkusu getiriyor.

Medikalizasyon kadın bedenini oldukça seviyor. 
Adet öncesi sendromu (PMS), doğum, doğum son-
rası, menopoz, selülit gibi kadın bedenine ait do-
ğal unsurlar geçtiğimiz yüzyılda hastalık olarak ka-
bul edildi. Buna bağlı olarak tıp kurumlarının yanı 
sıra, ilaç şirketleri, diyet endüstrisi, estetik cerrahi 
gibi alanlar ciddi paralar kazandı ve kendini her ge-
çen gün para kazandıracak yeni çözüm yöntemleri 
bulmaya adadı. Kadınlar dışında herkesin mutlu ol-
duğu bu çerçevede sırayla bakalım:

KİMİN İÇİN ENDİŞELENİYORLAR?
Dr. Katharina Dalton, adet öncesi sendromu (PMS) 
ilk kez 1954’te tanımlayıp, daha sonra bunun üze-
rine çeşitli kitaplar yazmıştır. 1993 yılında uzun 
tartışmalar sonucunda Diagnostic and Statistical 
Manual’in (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayım-
sal El Kitabı) dördüncü baskısına (DSM-IV) resmen 
dâhil edilmiş olan bu sendromun 50 yıl önce tanım-
lanışı pek de masum değildi. (Houppert, 2004) Dal-
ton, kadınların adet öncesinde yaşadığı sinirlilik ve 
gerginlik halini hem erkekleri hem de toplumu et-
kileyecek bir sorun olarak tanımlar. Dalton daha da 
açık şekilde “kontrol edilmediği takdirde kalitesiz iş-
çiliğe, suça iten davranışlara, evliliklerde yıkıma ve 
dengesiz hatta tehlikeli anneliğe neden olabileceği-
ni ifade eder.” (Houppert, 2004: s.133) Sanırım bu 
düşünceleri en güzel ifade eden tanımlardan biri ji-
nekoloji.net’de yer almakta:

“Kadın doğası oldukça karmaşıktır. Kadının do-
ğasını daha iyi anlayabilmek için PMS’nin ne ol-
duğu toplumun her bireyi tarafından bilinmeli-
dir. Özellikle işverenlerin ve eşlerin iletişimde ol-
dukları kadınla ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yü-
rüyebilmesi için bu konu hakkında mutlaka bilgi 
sahibi olmaları gerekir.”

Dalton’ın yazdığına göre PMS geçiren bir kadın ko-
layca fark edilir, çünkü “genellikle ev dağınıktır, ya-
taklar toplanmamıştır, kirli tabaklar masanın üzerin-
den kaldırılmamıştır ve muhtemelen lavabonun ya-
nında yanmış bir kek vardır. Belki de beslenme çan-
taları vaktinde hazırlanmadığı için çocuklar, üzerle-
rinde bir önceki gün giydikleri kıyafetler, okula geç 
kalmıştır.” (Houppert, 2004: s.135) Dalton’un ya-
rattığı tanıma çözüm olarak önerdiği ve hâlâ uygu-
lanan progesteron hormonu tedavisinin gerekliliği 
de aslında kanıtlanmış değil. Hem Dalton’un tanı-
mı hem de yukarıda verilen tanım aslında kim için 
endişelenildiği konusunda bilgi veriyor ve medikali-
zasyonun arkasındaki sebeplere ışık tutuyor: Eş ola-
rak erkek, patron veya iş arkadaşı olarak erkek. Bu-
rada aile birliği ve iş düzeni de bozulmasından kor-
kulan iki sistem olarak çıkıyor karşımıza. 

Kadınların, kanama döngüsü toplumsal sorun olur-
ken, bir başka sorun kapıda belirir. Kadınlar belli 
bir yaşa gelince östrojen salgılamayı bırakıp, olgun-
luk evresine girerler. Binlerce yıldır problem olma-
yan bu doğal süreç, 1960’larda hastalık olarak ta-
nımlanıp bir de isim verilir kendisine: Menopoz 
(Pre-menopoz, post-menopoz olarak birkaç bölüme 
de ayrılır). Adet olmak ayrı bir problemken, olma-
mak da sorun haline gelir. Doğurganlığın sona er-
mesi, bir kadının artık istenmeyeceği, kabul görme-
yeceği, işe yaramayacağı tarzında bir takım inanç-
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larla birleşerek korkutucu bir hale getirilir. Adetten 
kesilme doğal bir süreç olmasına rağmen kadınlara 
hormon tedavileri uygulanır. 2003 yılında ABD’li 
bir araştırma grubu, kadınlara yapılan hormon tak-
viyesinin risklerinin sanılandan daha fazla olduğu-
nu, göğüs kanseri, kalp ve damar hastalıkları ile bu 
tedavi arasında pozitif bir bağlantı olduğunu belirle-
di. (User, 2010) Ek olarak hem adet öncesi sendro-
mu hem menopoza dair sonradan yaratılmış inanç-
lar, toplumda ‘anlamsız yere öfkelenen kadın’ gibi 
bir stereotip oluşmasına yol açtı. Bu durumun ka-
dınların öfkelenmesinin yok sayılması için geçer-
li bir sebebe dönüştüğü açık. 2005 yılında Natio-
nal Institutes of Health, menopozun hastalık değil 
kadınların doğal döngüsünün bir parçası olduğunu 
açıklamıştır. 

YAŞLILIĞA DUR DE!
Yaşlılık - karşıtı (anti - aging) kavramı ilk defa Ame-
rican Academy of Anti Aging Medicine’ın kurucusu 
olan Dr. Ronald Klatz tanımlandı. (Mortaş, 2009) 
Klatz bir söyleşisinde ‘anti-aging’in çok kuvvetli bir 
pazarlama terimi olduğunu, ama kendilerinin yap-
tığı işin, bu terimin pazarlama aracı olarak kulla-
nılmasından farklı olduğunu belirtir. Klatz ve ens-
titüsü masum bir şekilde yaşlılığa bağlı hastalıkla-
rı tedavi etmeyi amaçlar, ancak yaratılan kavram so-
runludur. “Söylemin sunduğu beden projesi, bede-
nin hem yaşlılığın sebebi hem de onun çözüm ara-
cı olarak gösterilmesi ekseninde geliştirilmiştir. Böy-
lece yaşlılığın idealize edilen görüntüsüne ulaşma-
ya çalışan birey, kendi bedeni üzerinde işlem uygu-
layarak onu kontrol etmeye çalışır.” (Mortaş, 2009: 
s.181) Yaşlılık karşıtı, sadece hastalıkları değil bü-
tün yaşlılık sürecini kapsayan ve onu düşmanlaştı-
ran bir tanımdır. Bu sebeple güzellik endüstrisinin 
hevesle ona sahip çıkmasına şaşmamak gerekir. Yaş-
lılığın kötü bir şey olduğu düşüncesi, menopoz gibi 
hastalıkların yaratılmasına da ön ayak olduğu için 
önemlidir. Eskiden toplumda yaşlılar bilgelik kay-
nağı olarak görülüp saygı duyulurken, artık işe yara-
maz, topluma ayak bağı olan kişiler olarak görülme-
ye başlandı. Bir nevi ölümsüzlüğe ulaşma ideali gibi 
duran yaşlılığı durdurma arzusu, yine diyetler, este-
tik cerrahi ve bedenin düzeltilmesi üzerine kurulan 
büyük bir piyasa üzerinden işler. 

Bir başka bela selülit, Fransız bilim adamları Al-
quier ve Paviot tarafından 1920’lerde tanımlanmış 
olup, kavramı özellikle güzellik endüstrisi açısın-

dan 1960’lar popülerleştiren Vogue dergisidir. Selü-
lit de, -ne tesadüf ki- erkeklerde olmayan, kadınlık 
hormonları ile coşan bir sorundur. Sorun olması da 
sağlık açısından yarattığı endişelerden ziyade, görü-
nümdedir. Kadın bacağı ve kalçası pürüzsüz görün-
mez. Problem tam olarak budur. Özellikle yaz ayla-
rı yaklaştı mı güzellik dergilerinde selülit terörü baş 
gösterir, plajda kadınlar birbirini gözler. Kimde ne 
kadar portakal kabuğu var?

Doğurma / doğurmama başlı başına kadın bedenine 
yönelik baskı aracı olarak, politik bir amaçla kulla-
nılırken, doğumun kendisi de bir hastalık süreci ola-
rak ele alınır. Doğum eylemi kadın bedeninin doğal 
bir eylemi, varoluşunun bir parçasıyken yine kor-
kunç hale getirilmiştir: Sezaryen, epidural anestezi 
gibi çok çeşitli yöntemler vardır bu konuda. Gide-
rek kullanımı yaygınlaşan ve teşvik edilen bu yön-
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temler, daha önce var olmayan bir inancı üretmekte-
dir: Bedenin bu acıyı kaldıramaz, bu acıyı kaldıracak 
güce sahip değilsin. Tıp, Tanrı’nın ceza olarak kadı-
na buyurduğu doğururken acı çekme çilesini büyük 
bir lütufla sürekli ortadan kaldırmaya çalışır. Ama 
kadınlar giderek bedenlerine güvensizleşir ve piya-
sa bir kez daha kazanır: Doğum koçları ortaya çık-
maya başlar. Binlerce yıl dayanışma içindeki kadın-
lar, artık birbirine parayla koçluk yapmaya başlarlar. 
Öte yandan acı çekmemek için sunulan yöntemle-
ri kullanan kadınlar da suçluluk duyarlar çünkü sis-
tem sadece bedeni suçlamaktadır; yaptığı veya yap-
madığı her şey için. 

ERKEKLER MUAF
Yukarıda örneklendirdiğim süreçlerin hepsinin bazı 
ortak yanları var. Hepsi kadın bedeninin doğal varo-
luşunda bulunan özellikler. Kadınlar bu konularda 
sorun yaşasa bile, aslında onları kaldırabilecek güce 
sahipler ve bu gücü beslemek için her zaman daya-
nışma içinde oldular. Ama kadın,  bedeninden uzak-
laştıkça ve ona düşman oldukça özgüvenini nasıl ko-
ruyabilir? Hepsinde kadın hormonlarının suçlu ol-
duğunu görüyoruz. Bu sorunların olmadığı bir be-
den ‘ideal bir beden’ olarak tanımlanmaktadır. Peki, 
bu ‘sorunlar’ hangi bedende yoktur?  İdeal bede-
ne dair bazı çağrışımlar oluşuyor: Erkek bedeni bu 
özelliklerin hiçbiri taşımaz. Toplumda var olabilmesi 
için kadının kadınsılığını, hormonlarını törpüleme-
si, hizaya sokması gerekmektedir. Görüldüğü gibi 
bin yıl geçmiş, anlayış değişmemiş…

Peki, kadınlar ne hissediyor bu durumda? Bedeni-
nin doğal döngülerinin korkutucu hale gelmesi ve 
düşmanlaştırılması, ona yabancılaşmaya sebep olu-
yor. Beden içerisinde artık bütün olamıyoruz. Çün-
kü o, hastalıklı olarak tanımlanmış, o bir saldırgan, 
bastırılması gereken bir asi. Böylece dışarıdan gelen 
kontrolün dışında, kendimizi de sürekli denetim al-
tına almaya başlıyoruz. Kadınlar duygusal hallerinin 
hormonal olduğu açıklamasına zaman zaman baha-
ne olarak sarılmayı sevseler de, hayatları boyunca 
bedenlerini sürekli takip altında tutup, ‘hastalanma-
maya’ uğraşmaktalar. 

Sonsöz olarak şöyle toparlayabiliriz: Kadınların ruh 
halindeki değişimler, sinirlilik halleri vb. tanımla-
nırken, başka değişkenler yok sayılmaktadır. Poziti-
vist bakış açısı nedense, konu kadınlara gelince araş-
tırma kapsamını genişletmez. Değişen ekolojik dü-

zen, değişen gıda içerikleri ve kadınların aile, iş yaşa-
mı ve toplum içerisinde yaşadığı sorunlar çok önem-
li olduğu halde hiçbir zaman dikkate alınmamakta 
ve kadınların yaşadığı her sıkıntının suçu, toplum-
sal bağlamından koparılarak bedenlerine atılmakta-
dır. Ayrıca kadınların hormonal sorunları ‘toplum-
sal’ bir sorun olarak ifade edilirken, çözümleri ‘bi-
reysel’, yani sadece kadının tek başına çözmesi gere-
ken sorunlar olarak öne sürülür. Bu bireyselleştirme, 
kapitalizmin en sık başvurduğu bireysellik mitinden 
beslenmekte ve kadınlar arasındaki dayanışmayı da 
olumsuz etkilemektedir. 

Bu sorunlara şahsi olarak getireceğim öneriler; ka-
dınların kendi bedenleri için tanımlanan hastalık-
ların tarihçesini ve etrafında dönen tartışmaları iyi 
takip etmesi, mümkünse bunları beraber tartışma-
larıdır. Kadınlar, aslında kutlanması ve kutsanması 
gereken doğal döngülerine dair bilgilerini birbiriy-
le paylaşmalı, geçmişte ve farklı kültürlerde kadın-
ların deneyimlerine başvurmalı ve bu dönemlerde-
ki sıkıntılarını rahatlatmak için mutlaka dayanışma 
oluşturabilecek bir sosyal ağ yaratmalılar. 

Not
1. Barbara Kruger’ın 1989 tarihli “Your Body is a 
Battleground” isimli çalışmasının adıdır.
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Bir gün spor salonunun soyunma odasında diğer 
birkaç kadına göğüslerini gösteren 20li yaşlarında 
bir kız gördüm. Tereddütle içeri girip giyinmeye ko-
yuldum. Kız göğüslerini “yaptırmıştı” ve diğer ka-
dınları bu operasyon konusunda bilgilendiriyordu. 
Derken 30lu yaşlarındaki kadınlardan biri panto-
lonunu çözdü ve karın yağlarını özelliksiz, konuş-
ma akışında hiçbir değişiklik yaratmayan sıradan 
bir diğer ifade gibi, avuçlayıp çekti ve bunlara ne 
yapılabileceğini sordu. Gevşemişlerdi. Sanki mutlak 
dolaplarının kapaklarında dökülen boyalar vardı 
da kadın çekmiş onları gösteriyordu. 

Güzellik meselesi bağlamında, bedenlerin plastik 
olma hallerinin, estetik ameliyatlar ile diğer müda-
halelere kıyasla (egzersiz, diyet ve kozmetik) çok çok 
yükselmiş olduğu bir vakıa. Güzellik arayışına yöne-
lik bu hızlı ve kolay alternatif, giderek yaygınlaşıyor. 
Estetik cerrahi endüstrisi gelişiyor, estetik operasyo-
nu olumlayan söylem yayılıyor ve kadınların ilgisi de 

BEDEN, 
BAKIM, ESTETİK 
ve PERFORMANS: 
PLASTİK ve ORGANİK
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artıyor. Peki feminist politika, estetik amaçlı cerrahi 
müdahaleye nasıl yaklaşabilir?

Elbette, estetik ameliyatlarla ilgili olarak beden/ikti-
dar/piyasa eksenlerinde yürütülebilecek pek çok tar-
tışma var. Ama benim ilgimi çeken, beden bakımı-
na yönelik, özellikle genç ve orta yaş grubu kadınlar-
da yükselen ilgiye eklenmeye çalışan “estetik operas-
yon” alternatifine yaklaşımın artık, Ajda’dan bahisle 
“her yerini yaptırdı canım” tasavvurunu çoktan geri-
de bırakmış olması. Bir anlamda, beden bakımının 
olumlanabilir bir mertebesi ve devamı olarak görül-
meye başlanması tehlikesi. 

Artan Erişilebilirlik
Estetik ameliyatlar dikkate alındığında, beden ve yü-
zün değiştirme/güzelleştirme açısından limitleri artık 
çok esnek; görünüme ait değişim süreçleri, yaşam bi-
çimi ve yaşlanma gibi doğal süreçlerden önemli dü-
zeyde kopartılabilir. Tabii eğer, sınıfsal ve kültürel 
olarak sermayeniz bu estetik ameliyat kaynağına eriş-
menizi mümkün kılıyorsa. Ancak öyle gözüküyor ki, 
bu imkan da hizmet vericilerin yaygınlaşması ve hiz-
metlerin ucuzlaması ile giderek artıyor.

Estetik operasyonlar yaygınlaşıyor. Peki, estetik ame-
liyatların özellikle genç kadınlar arasında yaygınlaş-
masının, kadınlar arasındaki sınıfsal fark ve farkın 
gösterimiyle nasıl bir ilişkisi var? Öncelikle, sadece 
gözlemlerime ve medya araştırmama dayalı olarak 
şunu iddia etmek istiyorum: Estetik ameliyatlara en 
sık başvuranlar, üst sınıf kadınlar değil, aksine orta 
ve alt sınıfa mensup olanlar. Bu grup, en kapsam-
lı ve en majör operasyonlara (implantlar, liposuc-
tion ve dolgu gibi) en sık başvuranlar. Hatta “sah-
te doktor eline düştü, güzelleşeyim derken sakatlan-
dı”, “kendine yağ enjekte etmeye kalktı, yaralandı” 
gibi haberler hatırlanacak olursa giderek daha alt sı-
nıfın ilgi ve arayışına konu olan bir alandan bahse-
diyoruz. Paralelinde gelişen, henüz ufak ufak uç ver-
mekte olan diğer eğilim ise, daha minör operasyon-
lara (botox gibi) başvurma eğiliminde olan üst sı-
nıf kadınların, kendilerini tüm dünyada, incelikle-
ri, küçük kalça ve göğüsleri, sağlıklı beslenme ve eg-
zersiz ile geliştirilmiş “doğal” güzellikleri ile orta sı-
nıf “implantlı” kadınlardan ayırma arzusu. Bu ba-
kımdan, yakın gelecekte, kadın güzelliği konusun-
daki popüler anlayışın, birkaç takla daha atarak çe-
lişkili bir çeşitlilik sergilediğine tanık olacağız gibi. 
Ancak konu o ki, estetik operasyon giderek lüks ol-

maktan çıkan bir harcama alanı. Daha lüks olan, 
iyi beslenme, düzenli bir spor hayatı, kozmetikler. 
Kadınları güzelleştirmek açısından bunlara alterna-
tif olabileceğini iddia eden estetik operasyonlar, gi-
derek daha ucuz bulunacaklar. Estetik operasyonlar 
da, bu trend ile ilişkili olarak sınıfsal farklılığın ifa-
desinde değişen bir yere oturacak. Daha da önemli-
si, estetik cerrahi, orta sınıfın harcama alanına doğru 
ucuzladıkça, estetik operasyonları pazarlayan söyle-
min genişleyip alan kazanacak ve popülerleşecek ol-
ması. Kadın, güzellik ve bakım üzerine popüler tar-
tışmalarda daha sağlam bir yer edinip, eylem ve söy-
lem alanını artıracak olması.  

Bakım ve Egzersiz Alanına Eklenme Eğilimi
Bilmiyorum farkında mısınız, güzellik salonların-
da, spor salonlarında, spor/trekking gruplarında, di-
yetisyen salonlarında, kuaförlerde, dişçilerde, vesse-
lam kadınların beden güzellik/bakımı için gittikle-
ri her yerde kıyasıya tartışmalar dönüyor. Kadınlar, 
beden performans/görünümüne yönelik müdahale-
lerin ne için ve hangi araçlarla yapılması gerektiği-
ni tartışıp duruyorlar. Spor salonlarında, spor, zayıf-
lamak/güzelleşmek için mi, güçlenmek için mi, bir 
kendine özen/bakım deneyimi olarak mı, sağlık için 
mi yapılıyor/yapılmalı tartışmaları var. Kozmetik ve 
plastik müdahalelerin kabul edilebilir olup olmadığı 
uzun uzun değerlendiriliyor. Kimisi küçük göğüsle-
rin ve şişirilmemiş küçük kalçaların savunusunu ya-
pıp sadece güzelleşmek için vücudunu implant ve 
yağ transferleri ile hareket edemez hale getirmeye-
ceğini anlatıyor. Bir diğeri, öyle mutlu olduktan ve 
yapabildikten sonra kadınların diledikleri operasyo-
nu geçirebileceğini söylüyor. Derken aynı kadınlar 
güzellik salonlarına geçiyorlar ve burada küçük iğ-
nelerle selülitlerini gidermek için deri altı enjeksi-
yon olurken plastik ameliyatları kabul edemeyecek-
lerini, o çileyi çekemeyeceklerini, bu kadarının insa-
nın kendisine eziyet olduğunu anlatıyorlar. Bir diğe-
ri, asıl eziyetin bitmeyen spor ve güzellik salonu se-
ansları olduğunu iddia ediyor. Dişler yapılırken biri-
si, 40 yaşı hedef koyduğunu söyleyerek, “40’tan son-
ra” yaptıracağı ameliyatları saymaya başlıyor ki, baş-
ka bir kadın “hala vakit varken” sağlıklı şekilde spora 
neden başlamadığını soruyor. Kadınlara özgü blog-
larda ise, vücudun ve yüzün her bir parçası, her diyet 
ve beslenme biçimi ve her estetik ve/ya cerrahi işlem 
için ayrı başlıklar açılıp sayflar dolduruluyor. Bura-
larda da, sağlık söylemi, kişisel bakım/özen söylemi, 
güzellik söylemi, sportif güçlenme söylemi birbirle-
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rine karışıyor ve bazen ittifaklar da kurarak birbirle-
ri ile mücadele ediyor.  

Kadınlar, bedenleri ve yüzleri için bir şeyler yapmak 
istiyorlar. Bunu zayıflamak, güzelleşmek, sağlıklı ol-
mak, kendilerine bakma doyumu yaşamak, fizik-
sel olarak güçlenmek gibi pek çok sebeple istiyorlar. 
Ama bir ölçü koymak sıkıntısı olduğu kesin. Neleri 
kabul edebiliriz neleri edemeyiz, hangi yaşta ederiz 
hangisinde olmaz, hangi motivasyonlar daha kabul 
edilebilir, hangileri sorunlu, tartışıp duruyoruz. Bu 
arada da, konuştuğum bazı “beğenilen” plastik cer-
rahlar, bana genç ve orta yaşlı kadınların plastik cer-
rahiye ilgilerinin daha ileri yaşlarda olanlardan faz-
la olduğunu ve artmakta olduğunu söylüyorlar. Plas-
tik cerrahiye daha kolay ulaşan, daha kalabalık bir 
genç kadın kuşağı geliyor ve ben plastik cerrahi mü-
dahalelerin diğer bakım/güzellik amaçlı çabalardan 
önemli bir düzeyde farklı olduğunu düşünüyorum. 

Estetik Operasyon, 
Egzersiz, Diyet ve Bakım Alanına Ait Değil
Estetik ya da plastik dediğimiz ameliyatlar, beden 
bakım ve değiştirilmesine ilişkin diyet, bakım, eg-
zersiz, spor, kozmetik gibi müdahalelerden, artık bir 
“doğallık vurgusu” barındırmaması ile ayrışıyor. Bu-
rada, iyi beslenmek ve spor yapmak gibi, bedenin 
doğal süreçlerinin iyileştirilmesinden bahsedilemez. 
Ne de kozmetik ile doğallığa müdahale edilmeksizin 
sadece görünümün güzelleştirilmesi söz konusudur. 
Göğüse veya kalçaya koyulan implantlar, yapılan ya-
naklar ve çekilen yağlar, dolgular, yüzünüzü ya da 
vücudunuzun bir bölümünü “yapma” kılacaktır. Bu 
doğallıktan uzaklaşma, “plastikleşme”, sadece gün-
lük konuşmalarımızda geçen bir “yaptırmış” olmak 

hali değil. Kişinin, bedenini, bütün ve içinde benlik 
duygusunun da kök saldığı otantik bir deneyim ola-
rak algılayamaması ve yaşayamaması ile ilgili.

Estetik ameliyatlarda, bedenin görünmeyen “içi”, 
çeşitli “komplikasyonlar” pahasına müdahaleye 
konu olur ve görünür kısmı, güzelleştirilir. Sıradan 
beden bakım deneyimlerindeki gibi, “doğa olarak 
beden” ve doğayla bir ilişki, ona bir katılım olarak 
bedenin çalıştırılması/geliştirilmesi söz konusu de-
ğildir. Bunun yerine, beden, içi ve görünümü (dışı) 
olarak katlara ayrılır. Vücudun içi, hormonlar, or-
ganlar, kemikler ve genel olarak anatomi bir “sınır” 
olarak ortaya çıkar; dışı ise bir “imkan”. Sınırlar zor-
lanarak imkanlar artırılır. Vücudun organik bütün-
lüğünü yitirdiği bu beden ekonomisi, bedenin med-
yalarda akan diğer beden imajları ile tam anlamda 
kaynaşması ve “görünüm”leşmesini, biraz daha iler-
lersek bireysel/benliksel/otantik eşsizliğinden/ken-
dindeliğinden kurtulup karşılaştırma, fiyatlama ve 
değişime imkan kazanmasını sağlar. Kişinin bedeni 
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ile ilişkisi de önemli ölçüde bu medya imajlarından 
dolaylanır, performatif derinliği (edimler içerisinde-
ki özduygusu) zayıflar. 

Ayrıca, dikkat edilirse, estetik operasyonlar, bir di-
siplinli faaliyet ve bakım alanı tanımlamazlar. “Dü-
zenli spor yapmak”, “diyetine dikkat etmek”, “bakı-
mını yaptırmak” türü vücutla düzenli/disiplinli bir 
özen ilişkisi kurulmasını gerektirmezler. Vücudu ile 
kişinin ilişkisinin plastikleşmesinin bir diğer boyu-
tu, vücutla kurulan uzun süreli, bakım ve disiplin 
deneyiminin yerine bir “işlem” koyulmasından kay-
naklanır. Ek olarak,  estetik ameliyatların pek çoğu, 
kişinin ameliyat sonrası hareketlerini kısıtlar, sporun 
yerine çok küçük ölçekli ve kısa süreli egzersizleri 
teşvik eder. Sonuçların sağlıklı olması ve komplikas-
yonların engellenmesi için, vücudun durdurulması 
gerekir. Zaten, implantlar, liposuction ve dolgu gibi 
güzellik amaçlı plastik cerrahi işlemlerin çoğu, vü-
cudun hareketleri, egzersiz ve spor ile uyumlu olma-
yan bir beden ortaya çıkarırlar. Bir nevi, Viktoryen 
dönemdeki soluk ve gelişmemiş bedenlerin korseler 
içerisine kapatılarak durdurulması gibi, bu operas-
yonlar da, ince(ltilmiş) ama kalça ve göğüsleri oran-
tısızca büyümüş, yüz kasları dondurulmuş, dudak-
ları ve yanakları doldurulmuş bir beden ile ifade ve 
hareketlere sınır getirir ve onu durdurur. 

İfade ve hareketlerini (edimsel bedenlerini) kesinti-
ye uğratan bu genç kadınların bedenlerinin durdu-
rulması, estetik operasyon furyasına karşı, feminist 
politika açısından itiraz edilmesi gereken ilk nok-
ta. Bu bakımdan, estetik operasyonlarla kadın bede-
ninin plastikleşmesini, erkek egemen güzellik kültü 
ve piyasalaşmış güzellik endüstrisinin hayatımızda-
ki bütün diğer ifadelerinden (egzersiz, diyet, kozme-
tik, saç baş, diş yaptırma, epilasyon...vb.) ayırmamız 
büyük önem taşıyor. Hep bir torbaya koymaya alış-
tığımız bu güzellik amaçlı faaliyetlerin, nereye ka-
dar başka bedensel uğraşılarla da birleşebilen (özen, 
bakım, sağlık, güçlenme..vb.), güçlendirici de ola-
bilecek bir alanda gerçekleştiğini ve ne kadar bede-
nin otantik bütünlüğünün kaybı ve görünümleşme/
imajlaşma ile durdurulmasına yol açtığını tespit et-
memiz kritik. Eğer estetik operasyonların, bedenin 
bakımı, estetik gelişimi ve performansı alanının do-
ğal bir devamı olduğunu düşünme hatasına biz de 
düşersek, tam da diyet, egzersiz, bakım gibi kadının 
bedeni ile düzenli ve olumlu ilişki kurmasına elve-
recek faaliyetlerin hayatımızdaki zengin anlamlarını 
tavsatıp, “hepsi, sadece güzel görünmek için” diyen 
erkek sesiyle, dahası plastik cerrah sesiyle konuşmuş 
olmaz mıyız? Tam da başımıza örülmek istenen ço-
rap zaten buyken. 

Başka bir şekilde söylemek gerekirse, medyada akan 
beden görüntülerinin bombardımanı altında, geli-
şen, yaşlanan, kilo alan, veren, yorulan, sağlığını kay-
bedebilen, görünen ve çalışan, yıkanan, temizlenen, 
giyinen, halihazırda “sürekli değişen” bedenlerimiz 
karşısında, egemen güzellik kültüyle şöyle ya da böy-
le ilişkilenen ya da piyasa ile alışverişi olan her tür-
lü bakım faaliyeti ve disiplinli meşguliyete karşı, yus-
yuvarlak bir laf edip, “bedenini sev” dememiz yeter-
li değil. Buradaki, yoruma bağlı olarak okunabilecek 
altsöylem, “varolan” bedeni “doğal” kabul edip ve va-
rolanı/doğalı pasifçe kabul etmeyi sevgi ve özgüven-
le özdeşleştirerek, kifayetsizliğe varabilir. Beden yaşa-
yan yanımızdır, aktiftir; kültür de -bakım ve perfor-
mans- onun için doğal bir yaşamdır. Bedene yönelik 
sevginin de performatif bir şekilde yaşanıp geliştiri-
lebildiği çok açık. Birçok kadın da, spor ve güzellik 
salonlarında “kendileri için bir şey yapmak”tan duy-
dukları mutluluğu bir yerde mutlaka dile getiriyorlar. 
Belki de, bedenden duyulan mutluluğun gelişip ser-
pildiği bedensel performans/faaliyet alanlarını erkek 
egemen bakışa teslim olmayan yerler olarak geliştir-
meye dikkatimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor. 

“Eğer estetik operasyonların, 
bedenin bakımı, estetik 
gelişimi ve performansı 
alanının doğal bir devamı 
olduğunu düşünme hatasına 
biz de düşersek, tam da diyet, 
egzersiz, bakım gibi kadının 
bedeni ile düzenli ve olumlu 
ilişki kurmasına elverecek 
faaliyetlerin hayatımızdaki 
zengin anlamlarını tavsatıp, 
“hepsi, sadece güzel görünmek 
için” diyen erkek sesiyle, dahası 
plastik cerrah sesiyle konuşmuş 
olmaz mıyız?”

dosya: Hayatın Dönüşümü (3): Zorla Güzellik  33



Kimileri dünyaya şanslı gelir. Güzellik, zenginlik, 
iyilik gibi... Sanki Uyuyan Güzel masalındaki do-
ğum kutlamasına davet edilen iyi kalpli periler, bu 
bebekler için dua etmişlerdir. Kimileri de - doğuştan 
şansız olanlar- çirkin, yoksul ya da cahillikle hor gö-
rülmüş ailelerin çocukları olarak hayata “merhaba” 
derler. Bu hayat yolunda güzellerle, çirkinlerin yolu 
kesiştiğindeyse asıl iyiler ve kötüler kendini gösterir. 
Bundan sonra tüm sıfatlar birbirine karışır.

Tek çocuk olmanın paylaşmaktan kaçmak olduğu-
nu düşünenlere inat hep eli açık saflardan oldum 
ben. Sanırım iyi kalpli periler, kendilerinden bir 
parça üflerken ruhuma, aralarında saflar ve gerek-
siz Polyanna’lar da vardı. Utangaçtım bir de. Arka-
daşa aç yaşarken annem yabaniliğimi atlatabilmem 
için elimden tutup tanımadığım yaşıtlarımın arasına 
atardı beni. Çocuklar bazen çok acımasız olabiliyor-
muş, o yaşta öğrendim. 

Babam bürokrat olduğu için yıllarca oturduğumuz 
bahçeli, süs havuzlu lojmanımıza ilk adım attığım-
da dört yaşındaydım. Annem, uzak komşularımı-
zın düzenlediği altın gününe katılmaya karar verene 
dek bağlı bulunduğumuz devlet kurumuna ait loj-
manın sadece bizimki olduğunu sanıyordum. Meğer 
bizimki müdür lojmanıymış. Asıl yerleşik komün, 
“daire”nin (sakın aklınıza geometrideki hulahop 

KALORİFERCİNİN 
KIZINDAN 
SİNDİRELLA’YA 
ŞORAY’LIK İBRET

Dilek Atlı

“Sindirella’ya öykünen sevgili 
arkadaşım, Kaloriferci’nin 
Kızından bir prensese dönüşmüştü. 
Bense eserini sahneye koyan bir 
tiyatro yazarı gibi gittikçe yükselen 
çoşkulu alkışları duyabiliyordum. 
Fonda Beethoven’ın Moonlight’ı 
çalıyordu.”
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çemberi gelmesin; bilenler bilir devlet kurumların-
dan “daire” diye söz edilir) arka tarafındaymış. Tüm 
personel lojmanlarının bir arada olduğunu öğren-
mem, bundan 22 yıl sonra rujda kanserojen madde 
bulunduğunu öğrendiğimdeki şok ve korku ile aynı 
orandaydı. Daha da sarsıcı olan ise burada benle ya-
şıt üç çocuğun daha yaşamını sürdürmesi olmuştu. 

Nedense yine çok utandığımı ve anneme koala gibi 
yapıştığımı hatırlıyorum. Çocuklardan ikisi erkek-
ti ve biri kız. Şans bir kez daha benimleydi. Böylece 
hayatımın ilk yakın arkadaşıyla tanışmıştım. Kalori-
fercinin kızı Esra. 

Esra, benden biraz farklıydı. Aynı yaşta olmamıza 
rağmen çay tepsisini o taşıyordu mesela. Bir de an-
nesine benim gibi yapışmıyordu. Bağımsız minik 
bir kadın gibiydi. Ama sıra oyuna gelince yaşasın 
çocukluk! Biri Esra’nın kardeşi olan iki erkek arka-
daş, o ve ben oynaya oynaya yılları devirdik. Artık 
14 yaşındaydık. 

Ben aynı şansımla okul, özel dersler, kıyafetler, okul 
arkadaşlarıyla hamburger yemeceler, kuzenlerle Ulu-
dağ’da, Antalya’da tatiller temposunda yoğun bir ha-
yat yaşarken Esra, değişmiyordu. Büyüyordu ama hiç 
Uludağ’a gitmiyordu, gidemiyordu. Hâlâ bir gardro-
bu yoktu örneğin. Çekyatın altındaki boşluktaydı 

tüm kıyafetleri. Bense, iki gardrobumdaki kıyafetleri 
neden evdeki çekyatın altına tıkıştırdığımı soran an-
neme “Esra böyle yapıyor” diyemiyordum. 

Esra da kendince yaşıyordu elbette. Tatile anneanne-
sinin köyüne gidiyordu. Okul arkadaşlarıyla pasta-
neye, parka gidiyordu. Bu ayrı gayrıya karşı koymak 
için babamdan rica ediyor; yazlığa, pikniğe, eğlen-
ceye Esra’yı da götürüyor, her şeyden iki tane aldı-
rıyordum. Onu çok seviyordum. Anca beraber, kan-
ca beraberdi. 

Böyle üç yıl daha geçti. 17 yaşında ben yine haya-
tın kaymağını yalarken o halının altında para bi-
riktiriyordu. Dairede gerçekleşen spor faaliyetlerin-
de onunla birlikte ben de top toplayıcılık yaptım. 
O, para biriktirip kendine bayramlık alıyordu, ben 
paramla herkese dondurma ısmarlıyordum. Odası-
nı kardeşiyle paylaşırken üniversite sınavlarına ha-
zırlanmak zor olduğu kadar bir genç kız odasına sa-
hip olamayan arkadaşım, sivilce ilaçlarını, döndüre 
döndüre giydiği iki kotunu, üç beş parça özel eşyası-
nı gönlünce yayamıyordu benim gibi. Tek çocuk ol-
manın da bir şans olduğuna beni o inandırdı.
 
Okul arkadaşlarımıza dershane arkadaşları eklen-
mişti. Hafta sonlarımızı ve etüt saatleri nedeniy-
le haftaiçi akşamlarımızı geçirdiğimiz dershanelerde 
kıyafet serbesti. Herkes, “dershane fashion” rüzga-
rıyla arz-ı endam ederken şimdiki kadar kapitalizm 
karşıtı sözcükler pek geçerli sayılmıyordu. Markanın 
dibine vurmak, görgüsüzlük ve Nike çok modaydı. 
Hepimiz gençtik. Beğeniyor ve beğenilmek istiyor-
duk. Benim gibi şanslılar “no problem” edasıyla do-
laşırken şanssızlar, ellerinden geleni ardına koyma-
mak için imkânları zorluyordu. 

Şanslıların şanssızlarla yolunun kesiştiği meydana 
gelmiştik işte. Güzellik, çirkinlik, iyilik, kötülük, gü-
ven, eziklik gibi sıfatların birbiriyle karışma ve çar-
pışma zamanı gelmişti. Herkes rengini belli ediyor-
du. Çok güzel bir kız kötü kalpli, çirkin bir delikan-
lı esprili, zengin biri aptal çıkabiliyordu. İlk gençlik, 
çocukluktan da zalimdi. Yaşayarak öğrendik. 

Ben iyi kötü dershane hayatında yuvarlanıp gider-
ken canım arkadaşım bir gün, Tanrı’nın ona lüt-
fettiği birkaç güzellikten biri olan hokka burnunu 
çeke çeke soluğu benim yanımda aldı. O gün ders-
hanede güzelliği ve kötülüğü aynı bedende yaşa-
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tanların zalimlikleriyle canı yanmıştı. Ama onu asıl 
üzen, kalbinin hızla attığı delikanlının da diğerleri-
ne uyup zalimlerden taraf çıkmasıydı. Canım arka-
daşıma bunu yapanlara çok kızdım. Savaş çanları-
nı duyuyordum ve onları nasıl alt edeceğimi de bili-
yordum. Türkan Şoray’ın en son izlediğim Tatlı Me-
leğim filmini kendime emsal alarak Esra’nın elinden 
tuttuğum gibi gardrobumun heybetli kapılarını aç-
tım. Tüm makyaj malzememi aynalı konsolun üstü-
ne serdim. Ayakkabılarımı odanın ortasına döktüm. 
Çalışmalarımız o gece yarısına kadar sürdü.

En güzel elbiseler, etekler, tişörtler Esra’nın üzerinde 
denendi. Üç gün üst üste giyilecek kombinasyonlar 
belli oldu. Takılar, en iddialılarından seçildi. Benim 
hırsım, Esra’yı da sardı. Ayakkabıların ön tarafına 
pamuklar tıkıldı. Saçlar için kıyafete göre modeller 
belirlendi. İnatçı sivilcelere maskeler hazırlandı. Son 
olarak, Türkçe dersleri iyi olan bir öğrenci kibriyle, o 
zalimlere ve şu yakışıklı ama kötü kalpli delikanlıya 
ne söyleyeceğini bir kağıda yazıp ezberlettim. Esra, 
hazırdı. Eserimle gurur duyuyordum. 

Filmlerde görüp kitaplarda okuduğum o sahne-
yi ben yazıyor, ben oynatıyordum. Sindirella’ya öy-
künen sevgili arkadaşım, Kaloriferci’nin Kızından 
bir prensese dönüşmüştü. Bense eserini sahneye ko-

yan bir tiyatro yazarı gibi gittikçe yükselen çoşku-
lu alkışları duyabiliyordum. Fonda Beethoven’ın 
Moonlight’ı çalıyordu.

Ertesi gün oldu. Avuçlarım terleyerek her şeyin yo-
lunda gitmesi için dua ettim durdum. Akşam oldu. 
Esra geldi. Yakasından tutup içeri çektim ve odaya 
koştururken ağzından çıkacaklar için ince dudakla-
rına bakıyordum. Burnu büyük yakışıklı delikanlı 
Esra’yı görünce büyülenmiş, havalı ve karşındakini 
büyüleyen konuşma metnini ezberden suratına bir 
bir okuyunca da kalakalmıştı. O akşam gün sonun-
da Esra’yı kahve içmeye davet edip sevgili olmak is-
tediğini söylemişti. Bunu duyunca birden zıplayıp 
çığlık atmaya başladım. Sevinçten bir yerlere çarptı-
ğım elimin acısıyla farkettim ki Esra hiç kıpırdama-
dan bana bakıyordu. Bir terslik olduğunu anlayın-
ca birden durdum. Alkışlar kesildi. Moonlight sustu. 
Ben sustum. Yüzümdeki gülümseme dondu. Gözle-
rim Esra’nın kahverengi gözlerine dikkat kesildi.

- N’oldu? Neden duruyorsun.
- ......
- Bir şey mi oldu söylesene?
- Reddettim.
- Neden? Kafayı mı yedin?
- Tüm bunlar... Tüm bunlar üç günlük be Dilek...
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Açıklamalarıyla muktedirin dili haline gelen TDK 
güzellik kavramını şöyle açıklar: “1. Estetik bir zevk, 
coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün. 
2. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. 
3. Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran 
şey.” Tanımlardan yola çıkarak güzellik kavramının 
erkek akıl yoluyla nesneye dönüştürülen kadın be-
deni üzerinden kurgulandığı hemen anlaşılır. Do-
layısıyla güzelliğin taşıyıcısının ya da güzel olanın 
rolleri de kendini gösterir: “Zarif”, “nazik”, “ona 
verilen rolleri kabullenen”, “nerede ne yapacağını 
bilen”/“bedenini kullanmayı bilen”, “yerli-yersiz ko-
nuşmayan” vs. Bu rollerden güzelliğin “bakirelik” 
ve “masumiyet”i bir arada bulunduran, etliye sütlü-
ye karışmayan, kendi dünyasında ona verilen rolleri 
gerçekleştirme arzusuyla tüketim kültürü içinde de-
belenip duran kadınlara atfedildiğini söylemek yan-
lış olmaz.

CADILAR 
NEDEN ÇİRKİNDİR?
Elif Kutlu

“Kirpinin yavrusunu “pamuğum” diye 
sevmesi misali ataerkinin dayatması 
içinde yaşamayı kabullenenler ve 
sesini çıkarmayanlar “güzel” rolünü 
üstlenirken feministler “çirkin” 
olmayı kabullenirler.”
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Son zamanlarda kadının sahip olduğu/olmaya ça-
lıştığı bu güzellik aracılığıyla “özgürlüğüne” kavuş-
maya başladığı iddiaları ortalığı kapladı. Kadının 
görüntüsüne odaklanıp onun da böyle yapmasını is-
teyerek başka bir şeyle ilgilenmemesini, söz söyleme-
mesini, düşünmemesini “özgürlük” diye yutturma-
ya çalışan bir söylem. Kadını ve bedenini sömüren 
bu söyleme karşı çıkanlar da güzelliğin karşıtı olan 
çirkinlikle yaftalanıyor. Dayatılan rolleri benimse-
miş olanlar “güzel” diye etiketlenirken, bu dayat-
maların ataerkini güçlendiren erkek akla ait söylem-
ler olduğunu bilenler ve ataerkinin tahtını sallandı-
ranlar “çirkinlik” kategorisinde yer alıyorlar.

16. ve 17. yüzyıllarda, yüzünde iri benleri olan, sa-
kallı, bedenleri deforme olmuş son derece çirkin ka-
dınlar olarak tanımlanan cadılar, “erkeğin toplum-
sal koruyucu gücünden yararlanmayı” reddeden ka-
dınlardır. Toplum dışına itilmelerinin ve bu şekil-
de tasvir edilmelerinin sebebi ataerkil düşüncenin 
yaptırımlarıyla yaşamak yerine bu dayatmaların dı-
şına çıkmayı tercih etmeleridir. Doğaüstü güçlerini 
kullanarak “masum” insanlara kötülük yapan “ucu-
beler” olarak yansıtılır ve yok edilmeleri için “cadı 
avları” başlatılır. Bunun sebebi ataerkinin anlam-
sız iktidarı ile ilgili sorgulamaları yok etmektir. 20. 
yüzyıla gelindiğinde cadılar, ataerkinin baskılarına 
boyun eğmeyen ve bu baskılara direnen kadınların 
verdiği özgürlük mücadelesinin yani feminizmin 
simgesi olur. Bu kez “cadı avı” başlatamayan ataer-
ki, yeni efsaneler yaratmaya başlar.

Oluşturulan efsaneler kadınların isyanının çığlığı 
haline gelen feministlerin “çirkinliği” ile ilgilidir. 
Feministlerin “dişiliğini yitirmiş”, “erkek düşmanı”, 
“koca/sevgili bulamayan”, “saldırgan” ve “cadı”; do-
layısıyla çirkin kadınlar olduğu mitleri yayılır. Bu-
nun nedeni ataerkil iktidarın temellerinin sarsılma-
sında yatmaktadır. Çünkü feministler dişiliğini yi-
tirmiş ya da erkekleşme çabasında olan/ataerkinin 
iktidarına sahip olmaya çalışan kadınlar değil, ak-
sine kadın ve erkeklerin eşit olduğunu savunan, do-
ğal insan haklarının ancak erkeklere ait olabileceği-
ni düşünen ataerkil düşüncenin karşısında olan ka-
dınlardır. Feministler, erkek düşmanı ya da koca/
sevgili bulamamış kadınlar değil, eril tahakkümü 
doğallaştıran ve bunu hayatın tek gerçekliği olarak 
sunan her türlü baskıya karşı direnen kadınlardır. 
Feministler, saldırgan ve agresif değildir. Bu muk-
tedirin söylemidir. Çünkü muktedir, iktidarı elde 

tutabilmek için muhalif söylemleri dezenformasyo-
na uğratarak yanlış/arızalı olarak gösterir. Dolayı-
sıyla feministler itaat eden, hanım hanımcık, şef-
katli, anlayışlı ve yumuşak olmadıkları için bu şe-
kilde resmedilirler.

Kirpinin yavrusunu “pamuğum” diye sevmesi misa-
li ataerkinin dayatması içinde yaşamayı kabullenen-
ler ve sesini çıkarmayanlar “güzel” rolünü üstlenir-
ken feministler “çirkin” olmayı kabullenirler. Daha 
doğru bir deyişle feministler; patriyarkanın kadını 
yok eden politikalarına karşı çıktıkları için, kadın 
ve erkeğin eşit olduğunu savundukları için, ataer-
kinin kölesi olmadıkları için, birer “kuluçka maki-
nesi” olarak görülmeyi reddettikleri için, bedenleri-
nin tek sahibi oldukları için, güvencesiz/esnek çalış-
maya karşı oldukları için, ev içi karşılıksız emeğin 
ücretlendirilmesini istedikleri için, aile dışında da 
hayatın olduğunu bildikleri için, kadına şiddeti gö-
rünür kıldıkları ve bu şiddete karşı çıktıkları için; 
özetle kadınların isyanını dile getirdikleri ve ataer-
kinin iktidarına karşı çıktıkları için iktidar tarafın-
dan çirkin görünmeyi tercih ederler.

38  dosya: Hayatın Dönüşümü (3): Zorla Güzellik



House MD: “Seni gerçekten üzen şey ne? İşe seçi-
lirken genetik avantajının zekân değil de güzelli-
ğin olması mı?”

Kocaman bir reklam tabelası Bahçeli’nin orta yerin-
de “Ne kadar fitsen o kadar sensin”. Neden? Çün-
kü yağdan özünü seçemiyoruz. Senin sen miktarın= 
kilo / boyunun karesi. 

Kate Moss mesela zayıflık ve güzellik timsalidir. Ge-
çen okudum, neymiş efendim Kate Moss’u o ka-
dar fotoşoplamışlar ki kandırılıyoruz demiş tüketici. 
(Gene Milliyet’te okudum. Malzeme bulacağım aya-
ğına ben baya baya Milliyetin çok baldırlı sitesine 
bakıyorum. Kaç yazıma sağ olsun yardımı dokun-
du.) Canım sen Kate Moss’u mu alacaksın? Kimse-
nin seni kandırdığı yok. Buna arz talep denmiyor 
mu işte. Makyajsız ünlü gördün mü aklın çıkıyor 
ayyy ne kadar da yaşlıymış, kolu bıngıldıyomuş, se-
lülitlerine uzaktan bakınca Shar Pei silüeti varmış, 
bak bak nasıl da gıdığı sarkmış diyen sen değil mi-
sin? N’apsınlar daha mızmızlanma diye. Kate de 
uyuşturucudan yamuldu, yaşı da geçti artık; ama biz 

ÇOK GÜZELİZ 
ANAM BİZ

Didem Türe

“Her şey güzel olsunculuk bir 
çocuğa sökmez. Söktürmeyeydik 
iyiydi. Söke söke alıyoruz 
ama güzellik arzumuzu. Ne 
meraklısıymışız güzelin.”

dosya: Hayatın Dönüşümü (3): Zorla Güzellik  39



mayo giydirdik bak nasıl da yakıştı. Bunu mu de-
sinler sana hedef kitle. Güzellik= fotoşop+34 beden

Ajda’yla ilgili de ileri geri konuşuyorlar. Çok estetik 
yaptırmış, evlerden ırak yakından ne fenaymış. Peh. 
Bilimdir başımın üstünde yeri var. Tıp camiasına 
saygım sonsuz. Yapabiliyorsa makul bir fiyata beni 
de 24’ümde dondursun. Belki sahnelerde süperstar 
değilim ama benim de canım pürüzsüz ten çekiyor. 
Canım çekiyor sadece. Suratıma salatalık, göz torba-
ma hemoroid kremi basmışlığım yoktur. Hala po-
posillerle makyaj temizliyorum. Ayrıca, pardon da 
Ajda’yla gece mutfakta su içerken karşılaşacak gibi 
konuşmayın! Süperstar o! Onu sahnede görürüz. 
Kliplerde suratı o kadar parlak görünür ki burnunu 
seçemeyiz. Sizden basitçe, kusura bakmayın isteni-
yor. İtaat edin. Güzellik= estetik + kozmetik. 

Yazın kreşte çalışırken çocuklara kafa nasıl çizilir, 
göz nasıl yapılır; kızsa nasıl etek oğlansa nasıl panto-
lon çizilecek onları anlatırdık. Her zamanki gibi ço-
cuklara anlatacağımız boş şeyler son bulmuyordu ve 
böyle saçmalıklar yapıyorduk. Güzellik= çizgileri ta-
şırmadan boyamak. Taşır be çocuğum ağzını yüzü-
nü dağıt neyi taşırmıyorsun. Her şey güzel olsuncu-
luk bir çocuğa sökmez. Söktürmeyeydik iyiydi. Söke 
söke alıyoruz ama güzellik arzumuzu. Ne meraklı-
sıymışız güzelin. 

Oysa o kriterler bizim için geçerli değil ki neden ca-
nımızı üzelim. Düz insanız biz. Öyle ölümsüz diva, 
yaşlanmayan taş bebek, süperstar falan değiliz ki 
halkımızın karşısına kusursuz çıkalım. Kaygıya bak 
hele: Kusursuzluk. Hımm tamam o zaman siz önden 
koşun geliyorum ben. Halkın bizden beklentileri bu 
kadar yüksek değil bir kere. Mesela yan komşunun, 

tekelin, manavın falan benden beklentisi pijamam-
la dolaşmamam. Bu kadarına razılar. Kısmet olursa 
yaşlanıp buruşacağım, baktım tipim çok müsait ka-
zanda büyüler kaynatıp güzel ve genç prensesleri öl-
dürme planları da yapacağım. Ne var be ne var bu 
ürün şu bölgeyi kaldırıyor öbürü burayı gerdiriyor 
tavsiyelerini dinleyesim, beyazlarımı yolasım, göbe-
ğimden aldırasım yok. Olduğu kadar artık. Böyle 
çok güzelim. Hem benim öptüklerimi Ajda mı öp-
müş, benim kokladığım çiçekleri Kate Moss mu su-
lamış, çizgilerimde kimin ayağı takılmış ya da hangi 
fazlalığımdan kim önünü görememiş de ben onların 
güzeli olamamışım. Güzeliz. Çok güzeliz. Yaz gelmiş 
mis gibi bütün renkler güzelken ben nasıl derim içi-
mizden biri de çirkin diye. 
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Doğada güzellik, türlerin devamı için işlevsel bir an-
lam taşır. İnsan dünyasında ise güzellik vadeden en-
düstriyel kozmetik tüketicisini yaratır. Güzellik kav-
ramının ekonomiye dönüştürülmesi, tüketicisinin 
de güzellik algısını yönetmesi anlamında oldukça 
fonksiyonel. Endüstriyel kozmetik, kadınların ve er-
keklerin bedenlerini, markaların teşhir sahasına çe-
virirken, nesnelerin köleliğine doğru giden bir yo-

ENDÜSTRİYEL 
GÜZELLİK

Lale Sözmen

lun sonunda, güzelliğin anlamından ne kadar uzak-
laşıldığını görmek mümkündür. Bir noktadan son-
ra sektörün varlığı için potansiyel bedenlere döneriz, 

Şirketler açısından tüketicilerin cinsiyetinin artık bir 
önemi olmamakla birlikte kozmetik ürünlerinin en 
iyi müşterisi olan kadınların, hem bu ürünlerin ba-
ğımlısı haline getirilmesi ve kadın olmanın bir ge-
reği algısını desteklemesi, hem de deneylerde kul-
lanılan hayvanların bedenlerinde ve ruhlarında ya-
rattığı tahribatı perdelemesi bakımından, kozmetik 
endüstrisinin belirlenmiş güzellik imajları, çift yön-
lü bir sömürü içerir. Kadınların bedenlerini bir de-
ney alanına çevirmeleri ve tüketici olarak sömürül-
melerinin yanı sıra, hayvanlar açısından durum yo-
ğun bir işkence döneminin ardından ölümle sonuç-
lanır, ancak konu öyle ağır ki, insana dair tek söz 
söylemek dahi oldukça fuzuli.

Çoğu zaman kavramlar karşıtlarını kendi içinde 
hapseder. Son derece şiddet içeren bir olguyu, ma-
sumane bir biçimde sunar ya da farklı bir sömürü 
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biçimini dayanak olarak gösterebilir. En iyi ihtimal-
le hayvanların sömürülmesinin ahlaken yanlış oldu-
ğunu bilsek bile “insanlık için” gerçekleşen zulümle-
re karşı tür üstünlüğünü gözeten yeni bir ahlaki gö-
rüş üretilir. Artık o andan itibaren yapılan her şey 
normal ve meşru sayılacağından etik bir kaygı taşı-
madan hareket edilebilir. Hayvanların köleleştirme 
politikasının en acımasız uygulama alanlarından biri 
olarak deneyler, insanın güzelleşme arzusunun, en-
düstriyel bir olgu haline getirmesinin, nasıl çirkin-
liğe dönüşebileceğinin en somut örneklerinden biri. 

Deney Dedikleri
Kozmetik deneylerinde izlenen prosedür, kullanı-
lan kimyasalların insanlarda yaratacağı olası sorun-
ları, deney yapılmasına hiçbir şekilde rızası olmayan 
ve olmayacak hayvanların üzerinde gözlemlemektir. 
Deneylerde en çok kullanılan hayvan türleri tavşan-
lar, fareler ve sıçanlar. Uygulamalar, mamulün hay-
vanların üzerinde denenmesinden ziyade, içindeki 
etken maddenin denenmesi esasına dayanıyor. Böy-
lelikle kullanılan kimyasalların en üst düzeyde vere-
ceği hasarlar gözlemleniyor. Örneğin bu ürün içe-
riklerinin ne kadar tahriş yaratacağına bakmak için 
derilerine ve gözlerine sürülmesi, sindirim sistemin-
deki etkilerini görmek için yutturulması ve sistemik 
etkilerini görmek için kas ve kan dolaşımına enjek-
te edilmesi en genel uygulamalar arasında yer alıyor. 
Ama farklı hayvan türlerinin bu kimyasallara verdi-
ği tepkiler, insanlar için kesin olmayan, yanıltıcı so-
nuçlara ulaşılmasına neden oluyor. Deney sonuçla-
rının güvenilmez ve kısmen alternatif yöntemleri ol-
duğu halde hayvan deneylerinin devam ettirilme-
sindeki temel nedenlerden biri, ürünlerin başka bir 
canlıda denenmiş olmasının müşterinin güven duy-
gusunu beslemesi.  İkincisi ise kozmetik sektörünün 
hayvan deneyi politikalarını belirleyen yasal dayat-
malar ve sektörel bağlantılar. Hayvan üretim çift-
likleri, deney laboratuvarları ve kozmetik firmaları 
ana faaliyetleri götürse de birçok ara sektör de işin 
içinde. Kimyasalları, deney ekipmanlarını ve hayvan 
yemlerini üreten ara sektörlerde mevcut. Büyük bir 
para döngüsü söz konusu iken deneylerin hayvanlar 
için oldukça ıstırap verici olması işi biten hayvanla-
rın öldürülmesi ya da bütün bu deneylerin ticari bir 
aldatmaca olması önemsiz bir ayrıntı. 

Hayvan hakları savunucularının baskısı nedeniyle 
kozmetik amaçlı deneyleri yasaklayan bölgesel ve ye-
rel kararlar alınmaya başlandı. AB ülkelerinde koz-

metik amaçlı hayvan deneylerinin yasaklanacağı ha-
berleri üzerine, hayvan refahçılığında bu denli geniş 
çaplı bir kararın alınması bir ilk. Ancak alınan kara-
rın kapsayıcı olmaması, deney sektörünün nasıl bir 
strateji geliştireceği ve hangi ülkelerde faaliyetlerine 
devam edeceği konusunda tedirginliğe neden olma-
ya devam ediyor. Şirketler büyük pazarları kaybet-
memek için Çin gibi deneyi zorunlu kılan ülkelerde 
farklı adlar altında deney sürecinden geçmiş ürünle-
rin satışının devam edeceği düşünülebilir.

Güzelliğin Büyüsü ve Kayıtsızlık
Kozmetik amaçlı deneylerin yürütülmesinde uyul-
ması gereken kuralları belirleyen etik kurumlar var 
ancak bu kurallar hayvanların izole ortamlarda üre-
tilip satılmasına, laboratuarlardaki işkence dolu uy-
gulamalara maruz kalmalarına, araştırma bitiminde 
öldürülmelerine ve bir çöp muamelesi görmelerine 
engel oluşturmuyor. Etik kurumlar daha çok bu zul-
mün kontrollü ve insancıl olduğu imajını vermeye 
yönelik kuralları düzenliyor.  

Milyonlarca dolarlık deney endüstrisinin kozmetik 
endüstrisiyle olan işbirliği, hayvanlara yaşatılan ezi-
yetleri bir mamulün üretim süreci içinde sunarken, 
tüketiciler bu zulmün ne kadar uzağında durabilir? 
Eğer bu ürünlerin üretim süreçlerine tanık olsaydık, 
hayvan deneylerini bizzat izleyebilseydik, hayvanla-
rı sömüren başka bir gezegenin varlığını fark edebil-
seydik tavrımız ne olurdu? Deney sürecinden geç-
miş her ürünün milyonlarca hayvana neler yaşattı-
ğını anlamanın bir yolu olarak, insan tarihindeki iş-
kence ve soykırım örneklerini tecrübe etmiş olmak 
dahi empati kurma konusunda işe yaramıyorsa, in-
san türü, insanmerkezci bakış açısını hayvanlara yö-
nelik sömürüyü normalleştirme yolunda ustaca kul-
lanıyor demektir. Üstün tür anlayışı acı ve zulmün 
hiyerarşisini yaratıp, başka türlerin acısına yabancı-
laşırken, mucize yaratan ürünlerin büyüsüne kapıl-
mak işten bile değildir. 

Endüstriyel kozmetik sektörü, deney yapan diğer 
sektörler gibi endüstriyel üretimin doğasına uygun 
üretim süreçlerinden geçmek durumundadır. Kural-
ları belirleyen tüketici olmamakla birlikte, bu ürün-
lerin kullanıcısı olmamak gibi bir seçenek de var. Ne 
acıdır ki, hayvanların durumunu belirleyen şey se-
çimlerimize indirgenmiş durumda. En azından tü-
ketici baskısı oluşturmak için ilk adımı atmak müm-
kün. Kayıtsızlık ise öldürüyor.
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25 Kasım 2013’te Dünya Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü dolayısıyla konuşan Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Kadınlar biz-
lere Allah’ın bir emanetidir ve baş tacımızdır. Savun-
masız masum insanlara yapılan en büyük hakaret 
şiddet göstermektir. Nasıl ki bir çiçeğe itina gösterip 
ona bakıyorsak, kadınlara da öyle yaklaşmalıyız. Ka-
dın da bir çiçektir. Çiçekleri kırmayalım soldurma-
yalım.” demişti.

Biz dediği erkekler mi, iktidar mı, Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı mı belli değil. Ama biz erkekleri kas-
tettiğini düşünerek ilerleyelim. 

Bakan “kadınlar çiçektir” ifadesiyle kadının sosyal sta-
tüsünü konumlandırmakta ve doğanın adıyla kadın-
lar üzerinde kurulan tahakküme ortaklık etmektedir. 

Laleler Güzeldir!
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Çevre ve Şehir Ba-
kanlığı olarak değiştirilmesi, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nın kurulması, Özel Çevre Koruma Kuru-
mu Başkanlığı’nın kapatılması, Kadından Sorumlu 
Devlet Bakanlığı’nın lağvedilerek Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’na devredilmesi aynı zamana denk 
düşer. Şehir ve çevrenin çıkarlarının çatışacağını dü-
şünürsek kuzu, kurda teslim edilmiştir. Doğa, şeh-
rin emrine verilmiştir. Aynı şekilde çevre ve sudan 
yararlanma politikalarının da örtüşmeyeceğini ön-

BİR ŞEHRİN 
LALELERİ 
ya da 
KADINLARI

Simla Sunay

““Kadına dair her şey” 
olduklarını iddia eden web 
siteleri, tıpkı şehirde otobanla 
çevrilmiş, refüjden bozma, 
üzerine laleler dikilen yeşil 
alanlar gibi bir şeyleri 
gizlemektedirler.” 
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görebiliyoruz, bir yanda sözde tarım sulaması için 
baraj yapan, bir yanda tarımı yok eden bir kalkın-
ma planından söz edebiliriz. Ne şaşırtıcıdır ki aynı 
kararnameyle, kadın haklarını savunmak ve ge-
liştirmekle yükümlü bakanlıktan “kadın” sözcü-
ğü çıkarılmış yerine “aile” kavramı yüceltilmiştir. 
Aile devletin en küçük birimidir. Devlet tarafından 
denetlenmesi-yönetilmesi mümkündür. 

Kadın da tıpkı doğa gibi ikinci plana itilmiş, do-
ğanın başka bir parçası adlı adınca tahakküm altı-
na alınmıştır. “Toprakana” ve “kadınkent” metaforu 
bütün bu tahakkümün temelini oluşturacaktır.

3. Köprü, 3. Havalimanı Projesi, Kanal İstanbul, 
İki ada, İki Yeni Şehir gibi “dev” projelerle doğası-
nı tümden yitiren İstanbul, Lale Festivali’yle avutul-
mak istenir. 

Laleler güzeldir! Laleler şehrin makyajıdır. Laleler 
mutluluğun resmidir!

Ormanlar havalimanlarına, toplu konutlara, köp-
rülere; nehirler HES’lere, TES’lere; şehir parkları 
AVM’lere, benzin istasyonlarına devşirilirken, şehir 
halkı laleleri gördükçe gülümsemektedir ve eşsiz lale 
fotoğrafları çekmekle meşguldür. Belediyeler erguvan 

ve sümbül fideleri dağıtırken nükleer enerji arazileri 
çoktan belirlenmiş, ihaleler yapılmıştır. Ankara Ata-
türk Orman Çiftliği’nde 3 bin ağaç kesilmiş, dev bir 
başbakanlık sarayı inşaatı başlamış, Yalova Atatürk 
Orman Çiftliği ise otellere peşkeş çekilme tehlikesiy-
le çoraklığa terkedilmiştir. 2B yasası ile orman vasfı-
nı yitirilen arazilerken kâr kokusu alan bazı uyanık-
lar yeni ormanlara iştahla bakmaktadır. Muhafazakâr 
erkek egemen iktidar Milli Parklar Yasası’nı iptal ede-
rek, büyük projelerde ÇED raporu şartını kaldırarak, 
açılacak karşıt davalara rağmen yürütmeyi durdur-
mama tezgâhını kurarak ülkenin tüm doğasını avu-
cunun içine almıştır. Doğa devletin kumasıdır artık! 

“Laleler ne güzelse” 
Kadınlar da Güzel Olmak Zorundadır!
Kadının hayatın içinde gerçek bir konum elde etme-
sini engelleyen onlara süslü püslü, cicili bicili, uslu 
puslu ayrı bir alan kuran estetik faşizmden başka-
sı değildir. Kadınları tek tipleştiren, belli başlı bir-
kaç kategori içinde sınırlayan, kör bir çemberin içi-
ne alan web siteleri mantar gibi çoğalmaktadır. Şa-
şırtıcı olan profesyonellikleri ve ciddiyetleridir. 

Sebastian Kneipp: “Arada bir civanperçemi çayı içmiş 
olsalar, kadınlar pek çok problemle hiç karşılaşmaz-
lardı!”
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MODA, EV DEKORASYONU, SELÜLİT, NASIL 
SEKSİ OLUNUR, KIRIŞIKLIK… (Bi dakika kırı-
şıklık mı dediniz, bakın bakın şuralarımda, tam şu-
ralarımda ördek ayakları var. Ne yapacağım ben bu 
ördek ayaklarını?)

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN CİVANPERÇEMİ MASKE-
Sİ: Civanperçemi çiçeği, saf su yarım fincan limon 
suyu, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı süzül-
müş bal, çırpılmış yumurta sarısı...1

10 Günde 5 Kilo Diyeti! / Giysilerle Zayıf Görünü-
mün 6 Yolu! / 4 Harekette Güzel Göğüsler! / Selülite 
1 Son! / Yorgun Ciltler İçin 3’lü Cilt Bakım Maske-
leri! / Sigara İçenler İçin 7 Farklı Cilt Bakımı!

Estetik cerrahide ezber bozan, başarılı uygulamala-
rıyla dikkat çeken yakışıklı doktorunuzdan:

“Burnunuz kadınsı mı? Ya değilse!”
“Kadın ve erkeklerde şekli ve yapısı faklı olan bu-
run, ifadeye sadece karakter değil cinsiyet de katar. 
Kalkık burnun dişilik göstergesi iken düşük burun 
ucunun erkeksi bir algı oluşturur, burun estetiğinde 
bu unsurların göz önünde bulundurulması gerekir.”2

Jenerik resminde elinde alışveriş paketleri olan tek 
tip, güzel, açık kadınlar olan başka bir web sitesi ba-
kın bizi hangi ‘farklı’ konulara meyleder.3

Topuklu ayakkabının püf noktaları
“Kadınlar için yüksek topukların yeri ayrıdır. Kendi-
mizi topuklu ayakkabıyla daha güzel, çekici ve güçlü 
hissederiz, kendimize güvenimiz artar.”4

Erkekleri baştan çıkarmanın yolları
“Aslında birçok şey erkekleri baştan çıkartmak için 
yeterli olabilir. Mesela seksi bir buluz, mini bir etek 
vücudu ortaya çıkartan dar bir kıyafet vb. gibi... An-
cak bazen bunlar da yeterli olmaya biliyor. İşte bu 
durumda yapılması gerekenlerden bazıları... ( Me-
tinlerdeki yazım hataları mümkün olduğunca düzel-
tilmiştir.)

1. Onu arzuladığınızı gösterin:
Erkeğinize onu ne kadar çok istediğinizi gösterin. Tele-
fon açın ve onu ne kadar çok özlediğinizi anlatın. Gü-
zel ve iç gıdıklayıcı sözler söyleyin. Akşam eve geldiğin-
de seksi bir giysi ile onu karşılamanız ne demek istedi-
ğinizi anlatacaktır.

2. Kokunuz güzel olsun:
Erkeleri baştan çıkartmanın başka bir yolu da parfüm 
kokusudur. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm sü-
rerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir 
kere geçerseniz dikkatini çekebilirsiniz. 
3. Aynı konulardan bahsedin:
Erkeği baştan çıkaran önemli detaylardan biri de ko-
nuşmaktan geçer. Birlikte olduğunuz erkekle bir konu 
üzerinde tartışmak, farklı şeyler hakkında sohbet et-
mek, düşüncelerinizi paylaşmak işte aradığım kız ima-
jını kolayca oluşturabilir. Genellikle konuştuğunuz ko-
nularda hafif muzırlıklarla seksi çağrışımlar yapma-
nız, erkeği konuştuğunuz konuya odaklayıp dış dünya-
ya kendisini kapatmasını sağlayacaktır. Örneğin spor 
dallarında yapacağınız birkaç doğru yorum ve sporun 
ne kadar seksi olduğunu ballandırarak anlatmanız er-
keğin ilgisini çekmeye yetecektir.
4. Sevgi, saygı ve güven verin
Bir erkeği baştan çıkarmanın yolu ona güvenmek, sev-
mek ve saygı duymaktır. Erkekler kendinden korkan 
değil, kendilerine güvenen, seven ve saygı duyanlardan 
hoşlanırlar. 
5. Öz bakımınıza dikkat edin
Öz bakım önemlidir. Erkekler kendisine bakmasını bi-
len ve dış görünüşüne önem veren kadınlardan çok et-
kilenirler. Güzel bir, ellerin bakımlı olması ve saçların 
göze hoş gelen bir görünüşe sahip olması erkeği etkile-
mek için yeterli olacaktır.5

Bu web sitelerinin misyonu kadınlara “işte sizin ha-
yatınız bu kadardır” demektedir. Hiçbirinde, ülke 
gündemine, kültür ve sanata ve doğa söylemine ya 
da herhangi protest bir dile rastlanmaz. Buna rağ-
men kendilerini kategorik olarak değil kadına dair 
“her şey” olarak sunarlar. Tıpkı şehirde otobanla 
çevrilmiş, refüjden bozma, üzerine laleler dikilen ye-
şil alanlar gibi bir şeyleri gizlemektedirler.

Kadınlar çiçektir. Şehirler kadındır. Bu durumda şe-
hirler de çiçektir. Çiçekler ve alış veriş müptelası, ba-
kımlı, ‘güzel’ kadınlar bir şehrin ne kadar mutlu ol-
duğunun en önemli göstergesidir!

Notlar
1.  http://www.civanpercemi.gen.tr/
2. http://www.kadinca.us/burnunuz-kadinsi-mi.html
3. http://www.kadinlarguzeldir.com/
4. http://www.kadinsam.com/
5. http://www.mahmure.com/
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MAHREMİNİZ ve SİZ 
NE KADAR DA 
GÜZELSİNİZ!1

Sevcan Altunay

“Kadın doğulmaz kadın olunur” derken Simone de 
Beauvoir da bu kadarını tahmin etmemiştir kuşku-
suz. Aslına bakılırsa Beauvoir kadının doğuştan be-
lirlenmiş rollerle değil kendisinin oynamak istediği 
ve bu uğurda kendi olarak çizdiği rolle hayatta var 
olmasını anlatmaya çalışırken, medya da gündelik 
hayatımızın bu denli ortağı değildi. Bütün o kuşak-
tan kuşağa değişen ama her kuşakta dayatılma gücü 
biraz daha artan “kadının oynaması gereken rol” 
çemberi kaçıncı yüzyılda olursak olalım çapını eşsiz 
bir hızla daraltıp, gönüllü kadınlar için bile oksijen-
siz alanlar yaratmakta kararlı.

Önce basit kozmetik ürünleri, arzından giyim ku-
şamda moda ve takıntılar, sonrasında yaşla gelen tarz 
oturtma çabası, “fit”lik mevzuu ve en sonunda cer-
rahi müdahaleler... Hiç kuşkusuz ergenlikle birlikte 
dayatılan bütün güzellik kalıplarını bir sıraya koy-
duğumuzda 21. yüzyılın “ideal kadın”ının kuşak ku-
şak evrimi üç aşağı beş yukarı bu sırayla gerçekle-
şiyor. Dersek 20. yüzyılda kaldığımızı resmi olarak 
belgelemiş oluruz! 

Su artık tersine akıyor. Ne mutlu ki bize, her şeyden 
önce ergenlik denilen çağ ile başlayan ruhsal-fiziksel 
darbeler silsilesi için artık 16-17 yaşını beklememize 
gerek kalmadı. Hatta artık 10’lu yaşlara bile gelme-
den “kadın” olmak için hazırlanan minicik beden-
lerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla artık “eteğini ört-
mesi gereken” kızlarımız ilkokul çağlarında. Hatta 
saflık düzeyinde iyi niyetli olabilirsek; değişen eği-
tim sistemi, 4 yıla inen eski ilkokul düzenini de ça-
ğımıza son sürat ayak uydurmak maksadıyla yapıl-
mış bir düzenleme olarak görebiliriz. 

Çok değil iki veya üç kuşak önce 16-17 yaşında harç-
lıkları ile ilk kozmetik ürünlerini alan kız çocukla-
rı bugün estetisyenlerin kapılarında daha hokka bir 
burun, daha büyük göğüsler, daha şekilli kalçalar, 
daha kalkık kaşlar ve daha “kadın” olmak için sıra-
dalar. Gelişme çağı öyle adının bile ötesinde bir hızla 
gelişti ki geleneksel aile modeli bile doğum günü he-
diyesi olarak kızlarına silikonları seçer oldu. “Moda” 
adı altında tek tip giyim-kuşam ve bunların rol mo-
dellerle desteklenmesi ile birlikte okul üniformala-
rı da kendi devrimini yaptı. Ne şanslıyız ki okul ça-
ğında üniformaların hayatımızdan çıkması da aynı 
döneme denk geliyor! Bu milat sayesinde artık her 
eğitim kademesinde moda ikonaları yaratarak ken-
di içinde belirsizlik yaşayan “buluğ çağı trendleri”ni 
de yakından takip edebileceğiz. Elbette bütün o, as-
lında başkaları tarafından seçilmiş ve sadece bede-
lini ödeyerek hayatımıza dahil ettiğimiz moda çu-
vallarının içine girebilmek için sahip olunması gere-
ken ideal beden ölçüleri de gelişme çağından itiba-
ren ulaşılması gereken en önemli hedef olarak hayat-
larımızda varolan derin boşluğu doldurmaktaki gö-
revini itinayla yerine getiriyor. 

90-60-90 ideal model ölçüleri kalıbına oturabilmek 
için 60 ve ikinci 90’a ulaşmak biraz terlememizi ve 
aç kalmamızı gerektirse de bize fazlaca sorun yarat-
madı. İlk 90’a ulaşmaksa biraz daha acılı olmasına 
rağmen onu da kendimize birer hediye gibi görerek 
bir şekilde kanunen ruhsal gelişimimizi tamamlamış 
sayılmasak da ebeveyn desteği ile halletmiş olduk. 
Tam “ideal kadın” formuna yaklaşmıştık ki bu se-
fer de zamanın o denli tersine akmadığını fark et-
tik. Kaz ayaklarına yapılan yılan zehirli müdahale-
ler samimiyetimizi anlatmak için elimizde kalan son 
aktörler olan mimiklerimizi çalsa da sorun etmedik. 
Zira artık o duyguya ihtiyacımız kalmadı. 

Peki bütün bu düzen-düzensizlik içinde her tür mec-
rada ve en sonunda tüm medyada gördüğümüz, za-
manla değiştiğini bildiğimiz ama ısrarla kaçamadı-
ğımız kalıplara ölüm orucunu aratmayan diyetler-
le sığdıktan sonra nereye vardık? Bizim oruçlarımız 
neye hizmet etti? Kuşkusuz değerimizi güzellik ka-
lıplarıyla belirlerken, bu değeri ölçmesi için artık er-
kek dünyasına sunulmaya hazırız!

Kadını erkeğin hizmetine sunma yarışında, en ide-
al kadın “kusursuz” olan olduğundan beri yapılan 
bütün hazırlıkların bilinen ilk zamanda başlaması-
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na şaşmamalı. Daha bebeklikten cinsiyet vurgusu ya-
pılarak büyütülmeye başlanan çocukların günümüz-
de 5-6 yaşlarında moda unsuru olarak kullanılma-
ya başlanması da bu idealizmin yaşadığımız zaman 
dilimindeki en ciddi göstergelerinden. Hollywood 
yıldızlarının çocukları ile hayatımıza masumane bir 
olgu gibi sokulan “günümüzün moda ikonası çocuk-
ları” bugün dergi kapaklarını 20 yıl sonraki halleri-
nin minyatürize edilmiş şekilleri olarak süsleyebili-
yorlar. Olayın psikolojik boyutu bir yana çağın en 
büyük siber problemlerinden ve suçlarından biri olan 
çocuk pornosu da bu idealizmin medyaya yansıtılmış 
halinden besleniyor. “Kusursuzluk”un kadın için do-
ğuştan başlayıp her yaş grubunda devam etmesi ge-
rektiği mesajı seksi arka fonuyla verilerek pedofiliye 
davet çıkarıldığı gibi, kadına yönelik şiddetin de ar-
tarak devam etmesine neden oluyor. İlahi ya da be-
şeri dinlerle de “mahremiyet” algısına yönelik olarak 
tasvir edilen bedeniyle kadın, erkeğin hizmetine su-
nulan seksapeli tavan yapmış ama iffetli varlıklar ola-
rak çizilen rota dışına çıkmadan sokak-yatak-mutfak 
üçgeninin ağırlık merkezinde durabilirse ne ala. Aksi 

halde yıllarca batıda teşhir, doğuda örtünme ile tasvir 
edilen bedenlerimizin fiziki şiddetle varlığının son 
bulması kaçınılmaz görülüyor. Hem de onu “ideal” 
haline getirmek içi bunca eziyeti çekmişken!

50’li-60’lı yıllarda savaş sonrası psikolojisi ile saldı-
rılan eğlence anlayışının bizleri getirdiği “dayatıl-
mış güzellik” kavramı bugün daha pek çok değeri-
mizi unutmamızın başlıca sebebi. Üstelik unutkan-
lığımız yetmiyormuş gibi dayatılan kalıbın dışına çı-
kanlar için meşrulaştırılan şiddet an geliyor aynı ka-
lıbın içinde yer almanın sonucu olarak da hayatımı-
zın ortasında 21. Yüzyılın ironisi olarak yerini alma-
yı başarıyor. Beden bizim “en güzel tüketim nesne-
miz”.2 Her daim mahremiyetini korumak ama aynı 
zamanda sunulan formlarla cilalanan yüzünü top-
lumdan sakınmamak güzelliği temsil eden bizlerin 
yegane görevi. Bu görevi yerine getirmeyi reddeden-
ler “güzelliğin varlığı”nı nasıl sürdürüyor dersek de 
gözümüz ister istemez Frida Kahlo’nun huzursuzluk 
duygusu ile karışık kendi doğumunu resmetmesine, 
Edmond Rostand’ın Cyrano’sunda uzun bir burnun 
ardına saklanmış zerafeti anlatmasına ya da Diana 
Arbus’un “freak”lerinde cazibeli olanı göstermeye 
çalışmasına takılıyor. Dayatılan değil anlamlandırı-
lan özne ya da nesnede gerçek varlığını sürdüren gü-
zellik algısı ancak mahrem olmaktan çıkmakla süre-
cini tamamlıyor. Ve mahrem olmaktan çıkan bede-
niyle “kadın” da ona dayatılanla değil seçme özgür-
lüğüne sahip olduğu ile “kadın” olmayı başarıyor.

Notlar
1. “Barışırsa Ruhum” Mabel Matiz
2. “Güzelliğin Tarihi” Georges Vigarello s.246
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Bazen kavramlar, içi çoktan boşaltılmış; neredeyse 
yerinde yeller esen kimi duygulanımları nitelemekte 
yetersiz kalıyor. Biri sana hikâyeni yanına al, kavra-
mını da doğruca yerine iliştir ve yapabiliyorsan an-
lat dediğinde o duygular zamana tutsak birer hayalet 
gibi gezinmeye başlar. Ama üzerinden zaman geçmiş 
yaşanmışlıklar, ne kadar renkli kurgularla beslense-
ler de hep biraz eksik kalacaklar. Hal böyleyken zor-
lanmış güzelliğin hikâyesi olur mu?

Bu ülkede sanatla uğraşan kadınların ‘sanatları-
nın güzelliğinin’ zorlandığı doğrudur. Ve o taraklar-
da bezi olan bilir ki, hep o birilerinin(!) dediği gibi: 
Güzellikle olmazsa, zorla olur! 

Hikâyeler değişir, hayat durmaksızın dönüşür ama 
kavramın imlediği o ‘şey’in varlık gerekçesi ve itki 
kaynağı hiç değişmediği için dillendirilmek isteneni 
herkes ortak bir suskunun gölgesinde bölüşerek bi-
lir. Zorlamanın kaynağındaki istenç dışı o gücün ar-
dında ‘olmayacak olanı isteme’ hali beslenir durur. 
O yüzden zorla güzellik olmaz diye dile pelesenk ol-
muş o atasözünün neredeyse karşılığı yoktur. O gü-
zellik bir şekilde, birileri için eninde sonunda ‘olacak 
olan’dır. Çünkü şuursuz bir çoğunluk için, güzellik 
zorla ele geçirildiğinde tadından yenmeyen o kutsal 
emanetin ta kendisidir.

Dünyanın herhangi bir yerinde nasıl yürür, neyle 
beslenir bilemem ancak, bu ülkede sanatla uğraşan, 
yazan çizen kadın için ‘zorla’dan kasıt, pek çok kez 
‘olacak olan’a dirençle ilintili bir konu. Bunun ne 
demeye vardığını da derin bir nefes ve farkındalık, 
kendiliğinden anlatacaktır. Dayatmanın herhangi 
bir türünde, eğer belli bir taciz imlemesi yoksa, razı 
gelişe varan bir pasifleşme, geri çekilme kımıldanır. 
Üstelik bu coğrafyada sanatla uğraşmanın, ‘rahat ve 
açık fikirli’ olmaya uzanan bir algısı varken, dayat-
manın herhangi bir kılıklanmış halinde o rahatlığın 
maskelediği ‘geri kafalı’ olma yargısıyla sonsuz vaha-
da tutsaklık kaçınılmaz bir paradoks gibi sessizce 
vaktini bekler. Ülkedeki kabullerin, söz konusu sa-
natsa, ne kadar feodal olursa olsun, kapısı ansızın ar-
dına dek açılan bir dünyayla sınırlı olduğunu söyle-
mek asla abartılı olmayacaktır. Üstelik patriarkal ah-
lakçı kalıpları biçimleyenin de, onu kendi belirledi-
ği sınırlar ve özgürlükler dâhilinde yorumlayanın da 
erkekler üzerinden gidiyor oluşu elbette tesadüf sa-
yılamaz. Zaten baskılama ve kontrol altında tutma 
aşamasından, aniden sınırsız özgürlükler arenasında 

“BEN GÜZELE 
GÜZEL DEMEM 
GÜZEL BENİM 
OLMAYINCA”

Entelijansiyada 
ataerkil zorbaların 
güzellikle imtihanı...

Ayşe Sağlam

“Eğer işin içinde sanat 
varsa, sanatçı kadın her şeyi 
yapabilecek, hiçbir şeyi asla 
ayıp veya tuhaf bulmayacak 
kişi olarak kabullerde yerini 
alacaktır. Bunun aksini ifade 
eden en ufak tutum karşısında 
kınanma, hafifsenme, ciddiye 
alınmama hatta sanatının 
sorgulanması gibi dolaylı 
ve gölgeli yaptırımlarla 
karşılaşmayı da göze alacak 
kişi, sözünü ettiğimiz ‘sanatçı / 
özgür kadın’dır.”
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esrik bir coşkuyla kendini yitirmeye(!) eğilimli bir 
algının yürürlüğünde, kadına şimdilik edilgenlikten 
muaf bir yerde rastlamak mümkün olmayacaktır. 
Kapılarını kendi istediği zaman dış dünyaya kapa-
tan, yine kendi istediğinde bir başkasının özgürlü-
ğünü mağduriyete çevirme pahasına sonuna dek 
açan zihniyet (erkek zihniyeti) karşısında edilgen 
konumundaki kadın, hareket alanı ölçeğinde özgür-
dür. Kurban demek riskli, abartılı ve yüksek perde-
den bir tanım gibi gözükse de gelenekçi toplum ya-
pısı içinde, mesleği ne olursa olsun ‘zaman zaman’ 
kadının bu konumda olduğu görülür. Mesleğin be-
lirlediği veya kişiye atfettiği kimlik yapısı içinde de 
‘sanatçı’ kadına edilgenlik veya kurban olma hali ya-
kıştırılamaz. Aksine eğer işin içinde sanat varsa, sa-
natçı kadın her şeyi yapabilecek, hiçbir şeyi asla ayıp 
veya tuhaf bulmayacak kişi olarak kabullerde yerini 
alacaktır. Bunun aksini ifade eden en ufak tutum 
karşısında kınanma, hafifsenme, ciddiye alınmama 
hatta sanatının sorgulanması gibi dolaylı ve gölgeli 

yaptırımlarla karşılaşmayı da göze alacak kişi, sözü-
nü ettiğimiz ‘sanatçı / özgür kadın’dır. Ya değilse? Sa-
natın söz söyleme biçimi ne olursa olsun kadın son-
suz özgürlükler dünyasının içinde yine erkeğin be-
lirlediği o ‘her yola gelme’ halinin yakınından bile 
geçmiyorsa... İşte orada sonuna dek zorlanmış güzel-
liğin; güzellik nitelemesinden çıkıp ‘zorla’mayla bir-
likte olumsuz çağrışımın kıyısında dolanan kadının, 
karşısındaki kişiyi ne kadar öfkelendirdiği, nereye 
kadar ‘direnç’ göstereceği önemlidir. Evet, işin için-
de bir de direnç gösterme söz konusudur; “direni-
yorsa, aslında istiyordur!” algısının hastalıklı kori-
dorlarında gezinmeye başlar ve bu koridorun ne ka-
darı labirent, ne kadarı dipsiz, leş kokan bir dehliz, 
ne kadarı özgürleşmeye giden bir yolculuk, hiçbir 
zaman tam olarak bilinemez. Ama işin içinde zor-
lanmış bir güzellik algısı, sanatın güzellemesinden 
çoktan sıyrılmış; etin güzelliğine varmıştır. Buraya 
kadar sözü edilen, “bir yerden tanıdık geliyor” olabi-
lir. Elbette genellemelerin ürkünçlüğü, kurunun ya-
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nında yaş da yanar’a varan bir kafa karışıklığına ka-
dar gidecektir. Yine de epey erişkin, sıkça dillendir-
diği bir ‘nüfuz’a sahip erkeğin, sanatına âşık(!) oldu-
ğu genç sanatçı kadının hikâyesini yazarken, ya da 
ona üretim yapabileceği arenayı sunarken, sanatın-
dan ziyade ruhuna; yok aslında bedenine âşık olu-
vermesi ama zorladığı güzelliğin altından muazzam 
direnç çıkınca bütün o kavramsal kutsaniyeti bir 
anda yıkması, kendisine dik dik bakıldığında topu-
nu alıp kendi bahçesine kaçmasıyla sonuçlanmayan 
bir oyunun da ta kendisidir. Kurallarının kim tara-
fından belirlendiği çoktan belli ancak direncin zer-
resi karşısında sonu herhangi bir kazananla bitme-
yen “güzellikle olmazsa zorla olur” aymazlığından 
kaynak bulan bir oyun söz konusudur burada. Ka-
lem erbabı ‘üstat’(!)ların “hakkında öyle bir eleştiri 
yazarım ki ya var olur göklere çıkarsın / ya da bir 
daha buralarda tutunamazsın” şeklinde örtülü gö-
nül koymasından, büyük Art’istin kendine yar ede-
mediği çaylağı “buralarda ekmek bize kadar var, 
sana hiç kalmadı” tavrına, sanatıyla dünyayı değiş-
tireceğini savlarken ansızın bir akıl hummasına tu-
tulup “ya benimsin ya kara toprağın”a dönüşen yarı 
ilenmeli epey geniş skalada bir ‘yaratıcılıkla’ donan-
mış entellektüel erk(!), kendini bilmezlik aşamasın-
da çocukluğuna, belki de o karşısında olduğu patri-
arkal faşizan yapının kollarına sığınacaktır. Yazar 
kalemini, ressam fırçasını, yontucu aletlerini, sine-
macı kamerasını, gazeteci köşesini parlatıp ortaya 
koyar. Ya hep ya hiçin artistik dilidir bu; anlaşılma-
sı zaman alır. Binbir güçlükle edinildiği savlanan 
bu başarıların nasıl olup da ansızın birer silaha dö-
nüştüğünü kavramak için akıl dışı bir empatiye ge-
reksinim vardır. Zaten öylesi bir empati, tam da bu 
noktada vicdan ve feda arasındaki ikileme dolanır. 
Kan ve gözyaşıyla, alın teriyle kurgulanmış o özya-
şam öyküleri bir anda eline geçirdiği malzemeyle 
karşısındakini köşeye sıkıştıran bir palavra özetine 
dönüşmüştür. Ahlaki kıstırılmanın son noktası, 
zorladığı şeyin elinde kalmasıyla korku, reddetme 
ve yok sayma nöbetleriyle kendini ara ara ele verse 
de, hayata hiçbir şey olmamış gibi –kaldığı yerden- 
devam edecektir. Buradaki ahlaksal eleştiri yaş far-
kı, şahısların kendi özel yaşamlarında, ailelerinde 
(ailenin ne olursa olsun kutsallığı) örtülü ahlakçı bir 
tutum –koruma, sahip çıkma şeklinde- sergiliyor 
olmalarından ziyade, zorlamanın doğasında devi-
nen o ürkütme ve taciz, etken figürü edilgen üzerin-
de bir ‘yok eden’ ve sindiren otoriteye dönüştüren 
mekanizmalar olarak işler. Bu coğrafyadaki sanat 

algısının henüz hiçbir biçimde oturmadığı göz 
önünde bulundurulursa, o sözü edilen “buralarda 
sana ekmek yok” savlamasıyla yılıp caymak çok da 
garipsenemez. Sanat eğitimi almış kadınların bu eği-
tim ve donanımı daha minimal arenada, kimselere 
sezdirmeden sürdürenler; tamamen hikâyeden uzak-
laşıp sanat konusu geçince içleniverenlerler, ya da 
eğer olanakları varsa ateşin üstüne koşar adım ve 
daha büyük yangınlar çıkarmayı göze alarak gidebi-
lenler olarak belli kategorilerde yaşam bulması çok 
da yabancı örnekler olmayacaktır. Gerçekten nite-
likli olanın anlaşılması için ekspertiz sanat izleyicisi 
bile henüz oluşmamışken, sanat yaparak yaşamda 
kalmak başka bir hikayenin oldukça uzun konusu-
dur. Sanat estetik bir duyuşla, görsel / işitsel bir haz 
odağına yöneldiğinden, sanatın gerisindeki uygula-
yıcı da en basit çağrışımla haz ve arzu üzerinden bir 
kavrayışa salt varolmasıyla bile temas eder. Sanatsal, 
kültürel belleği hiç varolmamış, artistik hafızası ol-
dukça yetersiz toplumlarda, sanat uygulayıcısının 
bedensel kimliği yaratısının önüne geçtiğinden ön-
celik ne yaptığından ziyade, nasıl yaptığı olacaktır. 
Dolayısıyla yaratım süreçlerinden üreterek, üretime 
tanıklık ederek, onu yücelterek ya da yererek geçmiş 
yol açıcı erkekler, usta çırak ilişkisinin merkezinde 
kendilerini anıştıran erkekler yetiştirerek ya da ken-
dilerine yarenlik edecek ve hep hayran kalacak ka-
dınlar koyarak durmayı sürdürürler. Bu devamlılı-
ğın kökeninde bir yer tutma hali de söz konusudur. 
Dolayısıyla bir devir teslim gerçekleşeceği zaman 
bile bu kişi, bileğinin gücüne inanılan ya da “duygu-
ları asla işini baltalamayan” bir başka erkek olacaktır. 
Güzelliğinin sonuna dek zorlandığı, ya da güzelin 
kendi içinde durmaksızın kavramsal kayıp yaşadığı 
kadın dayanıklılığı ise bu gibi süreçlerde elenen, za-
yıflığıyla(!) kaybeden ve kurtlar sofrasındaki kurban 
olarak hafızalardan uzak tutulur. Tarihin buraya 
özgü olmayan hafızasında sanatçı kadının, salt cinsi-
yet kabulleri üzerinden yok sayıldığı göz önünde bu-
lundurulunca bu, yaptırımların kendine bulduğu 
dayanağı kuvvetlendirir. Kadın sanatçı, malzemesi 
ve yaratı evreninin sınırları elverdiğince varlığını 
sürdürebilecek, kendisinden isteneneni güzellikle 
vermezse, elinden zorla alınana razı gelecektir. Bu 
sürecin kırılması için oldukça uzun bir direnç süre-
cine ve umuda gereksinim olduğu açık; ancak “zorla 
güzellik olur mu” sorusunun daha sık sorulması ve 
yanıtın sorudaki vurguya istinaden olumsuza epey 
yakın olacağının göze alınması gerekir. Zorla olur, 
güzellikle olmazsa zorla olur!
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On dokuzuncu yüzyıl İstanbul’unda varsıl bir eski 
zaman yalısı. Yalının yüksek tavanlı üst kat sofasın-
da maun ağacından ayaklar üzerine oturtulmuş, dört 
arşın eninde, dört arşın boyunda, neredeyse yalının 
zaten yüksek tavanına değecek, müzeyyen bir en-
dam aynasının önünde yalının hanımı giyinip süsle-
nirken ne düşünürdü? Ne yapardı güzelleşmek için? 
Ayna karşısında İsfahan sürmesi çekerken ela gözle-
rine, kırmızı şebboy suyuyla banyo yaptığı o canım 
gözlerinin geçkin yaşını ele veren kırışıklarla çevre-
lendiğini düşünür, belki de aynadaki bakışından belli 
belirsiz bir hüzün geçiverirdi. Parmak uçlarıyla ipek-
lisinin göğsüne taktığı elmas dalına dokunup geçmi-

“AYNA 
TAM ANLAMIYLA 
BİR ŞEYTAN 
KIÇIDIR”1
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şin hayalini görür müydü aynada? Ya yeniyetme hala-
yıklardan biri geçse aynanın önünden, nasıl bakardı 
kendine? Pirinç mangalları yakan, oda döşemelerini, 
yastıkları perdeleri silkeleyen, nalınları zımparalayan, 
tavan pervazlarının örümceğini alan kocaman, sağ-
lam ellerine takılırdı belki gözleri. Muhtemel ki ken-
dini seyre dalacak kadar duramazdı aynanın önünde. 
Yapacak çok işi vardı. Elleri tüm gün işleyecekti ne 
de olsa. Peki ya yalının kanı sıcak pek rüzgârlı küçük 
hanımı? Onun aklı nicedir hazırlandıkları mesirede 
olacaktı belki. Her gün karşısında hülyalara daldığı 
endam aynasına şöylece bir bakacak, feracesini dü-
zeltecek, dadısına doğru seğirtecekti. Yalıya bir gün 
evvelden gelen misafirlerle, yalının kayıklarına bini-
lecek, Küçüksu çayırına gidilecek, çayırda sazlar çalı-
nacak, kuzu dolmaları yenilecek, buzlu hoşaflar içile-
cekti. Ve belki de kendisine çeki düzen vermek icap 
ederse diye çayır gezmelerinde hep bohçasında gö-
türdüğü küçük, beyzi biçimli, gümüş, çiçek işleme-
li, kibar seyir aynasında sürmeli gözlerini nazlı nazlı 
süzerken, o aynada bakışları bir beyzadenin kara göz-
leriyle çakışacak ve birbirlerine meftun olacaklardı. 
Kim bilir belki bu beyle ilerde bir gün yüz yazısı me-
rasimi yapılacak, sevdaları evlilikle nihayetlenecekti. 
Ah! Şu aynanın çöpçatan işleri!

* * *

On üçüncü yüzyılda, Herkenrode Manastırı’nda, 
dokuz metrekarelik bir hücre. Hücrenin sıkı muha-
fazalı dört duvarı arasındaki rahibenin adanmış gün-
düzleri incecik dantellerde, yüce efendiye yakarışlar-
da ve kendinden vazgeçişlerde eriyip gider; adanmış 
geceleriyse uygunsuz düşlerin pusuya yattığı uykuy-
la mücadelede ve bedenin günahlarına karşı açılmış 
savaşlarda tutuşur yanardı.  Hücrede rahibeye ait ki-
şisel bir eşya hiç yoktu. Tahta bir yatak, ot bir şilte, 
kitap ve raf, bir dua sehpası, bir hasır sandalye ve bir 
de masa. Bu dünyada aynaya asla yer yoktu. Rahi-
benin tüm giysilerini çıkarması, çırılçıplak kalması 
ve bir de üstüne aynadan kendine bakması yasaktı. 
Tanrı aşkına söyleyin! Adanmış bir kadının ayna ile 
ne işi olurdu!? Çağların ortası olan o vakitlerde ayna, 
kâhinlerin, büyücülerin, cadıların en baş aletleri ara-
sında anılırdı. Ayna sinsi şeytanın işiydi. Kadınla-
rı tensel güzelliğin tuzağına düşürür, safları büyüler, 
krallara geleceği gösterir, masumları hipnotize eder, 
sıradan insanlarda trans halleri yaratır, cüceleri dev, 
ayakları baş yapardı. Hele ki bir kadın için ayna göz 
şehvetinin tuzağıydı. Ayna, kadına ancak şeytanlar-

la çevrilmiş ruhunu gösterebilirdi ve aynada yuvala-
nan şeytan kadınları içine çeker, onları cehennemin 
çeşitli yerlerine saçıverirdi. Tanrı korusun! Aynaya 
bakmak, Havva’nın ikiz kızları kibir ve şehvete tes-
lim olmak, bedenini izleyerek içindeki hayvansı dür-
tüleri canlandırmak, kendini baştan çıkarmak, sada-
katsizliğe sürüklenmek demekti. Hoppalık, tembel-
lik, kıskançlık, açgözlülük, kendini beğenmişlik, gu-
rur, yalan, aldatma, düşbazlık, hayalperestlik hep ay-
nanın kadınların başına sardığı şeytansı günahlardı. 
Oysa rahibenin aynaya bakıp da şeytanın pis kıçını 
görecek hali yoktu! Evet, belki o, üfürükçü, çöpça-
tan, otacı, çocuk düşürtücü yaşlı bir kadın veya gü-
zelliği ve tensel arzuları kapanların en büyüğü olan 
genç bir fahişe olsaydı, elbette aynasız duramayacak-
tı. Ama çilede ömrünü geçiren rahibecik için beden-
sel güzellik ilkbahar çiçekleri kadar geçiciydi. Tanrı 
eliyle yazılmış bir kitap olan bu dünyada esas güzel-
lik, yeşil çimen üzerinde ak bir geyikti, hücresine sü-
zülen ışıktı, kilise vitraylarının mavi rengiydi, bem-
beyaz zambaklardı, iyilikti, uyumdu, sadelikti, oran-
dı, çileydi, adanmışlıktı. Güzellik ve zarafet tanrının 
ta kendisiydi. Ah şu biri bin yapan ayna! Çatal toy-
naklı şeytanın olsundu!

K
us

ak
ab

e 
K

im
be

i

52  dosya: Hayatın Dönüşümü (3): Zorla Güzellik



* * *

On yedinci yüzyıl Paris’inde bir seçkin evi. Perde-
leri kapalı karyolanın önünde, sadece kadına ait tu-
valet masasının üzerinde, mermerden yontulmuş iki 
çıplak kadın heykelciğinin başları üzerine oturtul-
muş, etrafı çift sıra inci bezemeli, üst tarafına kır-
mızısı parlak, büyükçe bir yakut yerleştirilmiş, oy-
malı, dikdörtgen, süslü bir ayna durur. Ayna ka-
dında ben duygusu uyandırır. Kadını beninin sı-
nırlarını keşfetmeye sevk eder. Kadın durgun, mut-
suz gözlerle aynadan çırılçıplak bedenini seyreder; 
içinde nedensiz dolaşıp duran hüzünden gizliden 
gizliye keyif alır. Oda tamamıyla kadına ait değil-
dir. Burayı geceleri kocasıyla paylaşır. Gündüzle-
ri hizmetkârlar girer çıkar. Fakat eşyalarının ken-
dine aitliğinde bir mahremiyet alanı oluşturur ka-
dın, kendi biricikliğini duyumsar. Zaman, eşyadan 
kurulan mahremiyet mekânlarının biricik olmaklı-
ğa dair benzersiz kavrayışlar ilham ettiği bir çağdır. 
Kadın da aynasının etrafına saçılmış eşyalarıyla özel 
bir dünya kurar kendine. Elbiseleri, korseleri, eldi-
venleri, perukları, tarakları, pudraları, parfümleri, 
çiçekleri, mücevheratı, kurdeleleri, kitapları, mek-

tupları, günlükleri...  Hepsi kadının mahrem eşya-
larıdır. Bedenine dokunan, aklını besleyen, ruhunu 
yansıtan, duygularını döktüğü, keyif veren, güzel-
leştiren eşyalar. Zamanının çoğunu eşyalarıyla baş 
başa geçirir kadın. İçini duyar, dışını izler. Vücudu-
nu beyaz, pamuk bezlerle siler;  boynunu, bilekle-
rini hanımeli, asmadalı, gül ve lavanta çiçeğinden 
damıtılmış parfümüyle yıkar; koltukaltlarını şarabi 
gül tomurcuklarıyla ovar; astarına iri kıyılmış me-
nekşe serpilmiş bohçaya uzanır, amber kokulu dan-
tel iç giysisini çıkarır ve yavaşça giyer; saçlarını asel-
bentli pudrayla tarar, tarar, tarar... Tüm bunları ya-
parken, ayna karşısında bedeninin hafif hareketle-
rini seyreder, bütün uzuvlarının bu devinimlere ka-
tılmasını, ellerinin, bileklerinin yumuşaklığını iz-
ler. Bedenin zarafetine hayran olur. Tuvalet masa-
sının başına oturur ve usul usul günlüğünü yazma-
ya başlar. Yazarken başını kaldırır, yüzüyle karşıla-
şır aynada. Solgun ve güzel bulur kendini. Kokula-
rı başını döndürür, dantellerinin dokunuşu içini gı-
cıklar, günlüğü kara duygulara, nedensiz akan de-
rin hüzün ırmaklarına, o ırmakların koyu girdapla-
rına sürükler onu. Haz duyar. Ayna tüm bu olan bi-
teni hep ikiye, üçe, sonsuza katlar; kadının biricik-
liğini onaylar; perçinler; çoğaltır. Kadın, bu kim-
sesiz odada kendi başına oyalanıp durdukça, eşya 
kalabalığından yapayalnızlığını, mahremiyetinden 
kendi bireyselliğini doğurur. Ayna, kadının biricik 
olma yolculuğunda bir çarpan etkisidir. 

* * *

Bin dokuz yüz doksanlı yılların ortasında, 
Trabzon’da, kirli bir otel. Otel odasındaki kadın ne-
rede olduğunu bilmiyor. Üç ay önce getirilip buraya 
kapatıldı. Otele girerken deniz kokusunu duymuş-
tu. Deniz yakınlarda bir yerlerde olmalıydı. Odaya 
girip çıkan adamlar kendi adından başka bir adla 
sesleniyorlardı ona. Üç aydır hiç çıkmadı dışarıya. 
Odaya günde kaç adam girip çıkıyordu? Sayamıyor-
du. Yorgundu. Ölesiye. Denizden emindi. Yakınlar-
da bir yerde olmalıydı. Sarı ölgün bir ışık sallanıyor-
du tavandan. Pencerelere tahtalar çakılmıştı. Kalın 
perdeler hiç açılmıyordu. Işık sızmıyordu. Kör ka-
ranlık. Gün ışığı görmemişti üç aydır. Bu odada ha-
pisti. Köleydi. İğrenç vıcık vıcık bir yatak vardı oda-
nın ortasında. Kenarda pis bir tuvalet. Pis bir lava-
bo. Lavabonun üstünde sırları dökülmüş, sarı, plas-
tik çerçeveli bir ayna. Ayna tüm olan bitene tanık-
tı. Geldiğinden beri sadece bir kez bakmıştı ayna-
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“On dokuzuncu yüzyıl 
İstanbul’unda bir eski zaman yalısı; 
on üçüncü yüzyılda Herkenrode 
Manastırı’nda bir hücre; on yedinci 
yüzyıl Paris’inde bir seçkin evi; bin 
dokuz yüz doksanlarda, Trabzon’da 
bir otel odası. Ayna her birinde 
mutlaka başka bir şey söylüyor.”
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ya. Tutam tutam yolunmuş sarı saçlarını görmüş-
tü. Güzelliği gitmişti. Korkmuştu kendinden. Hiç 
bakmadı bir daha. Neredeydi? Dışarı çıkmak isti-
yordu. Borcun var, pasaportun yok diyordu o adam. 
Adamlar gelip gidiyordu durmadan. Borcu yoktu. 
Pasaportunu da o adam almıştı. Yalan söylüyordu. 
Yatak vıcık vıcıktı. Denizden emindi. Onu görme-
mişti ama kokusunu duymuştu. Gelip giden adam-
ların dilini anlamıyordu. Bir o adamı anlıyordu. 
Borcun var, pasaportun yok diyen adamı. Annesi-
ni özlemişti. Evine dönmek istiyordu. Yemek getiri-
yordu o adam. Yiyordu. Canı istemiyordu. Pis lava-
bodan su içiyordu. Naylon çamaşırlar da getirmiş-
ti o adam. Bunları giyeceksin demişti. Giyiyordu. 
Ayna tüm olan bitene tanıktı. Pis lavabonun suyuy-
la, pis tuvalette yıkanıyordu. Günde kaç kez? Su so-
ğuktu. Üşüyordu. Denizi düşünmeye çalışıyordu. 
Olmuyordu. İlk geldiğinde çorap istemişti adam-
dan. Üşümüştü ayakları. Çok fena dövmüştü adam. 
Şimdi dövmüyordu. Şimdi bir şey istemiyordu. Ku-
ralları öğren diyordu adam. Kurallar vardı. Tek sen 
değilsin diyordu. Başkaları da var diyordu. Senin 
kadar güzel hepsi diyordu. Kapıda bir tıkırtı duy-
du yine. Birden ayna geldi aklına. Pis lavaboya koş-
tu. Aldı aynayı. Pis lavabonun kenarına vurdu. Sarı 
plastik fırladı. Sipsivri bir parça kırıldı aynadan. 

Hızla kapıdan içeri giren adama yöneldi. Adamın 
yüzüne hiç bakmadı. Burnuna deniz kokusu geldi. 
Kan damlıyordu ellerinden. Denizden emindi. Kı-
yıcığında büyümüştü…

Notlar
1. Bu ifade, ayna ile ilgili Avrupa’da kullanılan bir 
atasözüdür. Kaynağı, Aynanın Tarihi isimli kitaptır.
Kaynaklar
Abdülaziz Bey, Osmanlı Âdet, Merasim ve Tabirleri, 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002.

Francette Pacteau, Güzellik Semptomu, İstanbul: Ay-
rıntı Yayınları, 2005.

Georges Vigarello, Temiz ve Kirli: Ortaçağ’dan Gü-
nümüze Vücut Bakımının Tarihi, İstanbul: Kabal-
cı Yayınevi, 1996.

Luther Link, Şeytan: Yüzü Olmayan Maske, İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2003.

Malarek Victor, Nataşalar: Yeni Küresel Seks Ticareti-
nin İçyüzü, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2004.

Michelle Perrot, Odaların Tarihi, İstanbul: Yapı Kre-
di Yayınları, 2013.

Sabine Melchior-Bonnet, Aynanın Tarihi, Ankara: 
Dost Kitabevi, 2007.

Umberto Eco, Güzelliğin Tarihi, İstanbul: Doğan 
Kitapçılık Aş., 2006.
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Bu yazıyı yazmaya şöyle karar verdik. Karşılıklı otu-
rup serbest serbest çağrıştık. Güzellik ne dedik, yek-
pare bir güzellik tanımı var mı mesela? Yok dedik 
öyle bir tanım, olur mu öyle. Olmaz. Yoksa olur mu 
yok canım olmaz. O zaman dedik soruyu değiştire-
lim, kime güzel diyorlar ki bu ülkede sorusu ile baş-
layalım hele. Güzel denince gözümüzün önüne ne 
menem bir şey geldiğini netleştirirsek, resmi daha 
net görebiliriz. Soru elbette çok çetrefilli. Geçerlili-
ği, doğruluğu ve değişkenliği açısından çok ihtimal-
li cevapları da cabası. 

Memleketin güzellik anlayışını kurcalarken temel 
turnusolumuz kadının engelli olup olmaması. Hal-
kımız zihinsel engelli kadınları, “ben güzel değilim, 
bahtım güzel olsun” kategorisinde incelediği için, 
engelli kadınlar derken de, fiziksel engelli olan ka-
dınları kastediyoruz. 

GÖRÜN(M)ÜYORUM 
O HALDE VARIM

Hilal Onur İnce
Gizem Ekin Çelik

“Kadın var oluşu açısından 
tarihin hiçbir döneminde güllük 
gülistanlık olmamış olan kamusal 
alan, artık kelimenin tam anlamıyla 
bir podyuma dönüşmüş durumda.”
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Engelli kadınların güzelliği, çoğunlukla bir cinsi-
yetsizleştirme -ki cinsiyetsizleştirmenin kendisi de 
bizatihi bir cinsiyetçiliktir- pratiği üzerinden çizi-
liyor. Tuvalet tabelalarını düşünün mesela. Engelli 
tuvaleti size herhangi bir cinsiyeti çağrıştırıyor mu? 
Böyle bir şeye lüzum görülmüş mü? Kimi güzellik 
ritüellerinden değişen oranlarda muafiyet bahşedi-
len engelli kadınlar, huyu güzel, kalbi temiz gibi ad-
landırılmalarla etiketleniyorlar. Ama tamamen dı-
şarıda bırakılmıyorlar, teşbihte hata olması müm-
kün, “dışlayarak tanıma” noktasında duruyorlar.

Engeliler ve güzellik başlıklı bir yazıda şöyle diyor: 
“Kimi engelli kadınlar, engelliliğini gizleme gerek-
sinmesi duyumsamaktadır. Örneğin, parmakları 
olmayan bir engellinin elini cebine sokması gibi… 
Engelli kadın, güzel görünmek mi istemektedir? Ya 
da kendini çirkin mi bulmaktadır? Öyleyse, gü-
zel nedir? Bir görüşe göre, güzeli güzel yapan uy-
gunluktur. Simetrik bir yüz… Belli beden ölçüle-
ri… Kadın/erkek güzeli ararken, bir mankeni mi ta-
nımlamaktadır? Yoksa sevilecek insanı mı?”1. Buna 
rağmen, güzellik tanımının içinde yer almak iste-
ği, sana o yer verilmediğinde, öylece vazgeçeceğin 
kadar basit değildir. Yazının ileriki bölümlerinde, 
engelli kadınlar için düzenlenen güzellik yarışma-
larından bahsediyor ve şöyle diyor: “Kimimiz, bu 
yarışmalara katılan kadınların eylemini, bir “baş-
kaldırı “ olarak niteledi. Kimimiz, engelli kadınlara 
dayatılan güzellik anlayışına bir tepkidir, dedi. Ki-
mimiz, çirkin bedenlerimizle ‘biz de varız’ demek-
tir, dedi”. Bir kişisel gelişim merkezinin sitesinde 
engelliler güzellik yarışmasına katılan kadınlar için 
şöyle söylenmiş: “Önce hayatla barışmışlar sonra da 
fizikleriyle... Şu an yürüyen, koşan ya da duyan bir 
kadından daha çok güveniyorlar kendilerine... Hat-
ta öyle ki protez bacaklarını göğüslerini gere gere 
gösteriyorlar herkese... Tek bir amaçları var; “Engel-
li kadın da kadındır, güzeldir ve seksidir” sözünü 
herkesin beynine kazıyabilmek.”2

Bu kazıma işlemine itirazlarımız var elbette. Gü-
zellik tornasına girebilmek için bunca gayretkeş ol-
mak, güzellik tornasını kırma fikri için nefes ala-
cak bir yer bırakmıyor. Diğer yandan da, güzel-
lik, yanlış bilinçtir deyip için içinden sıyrılamıyo-
ruz da. Belki yapmamız gereken, güzellik yarışması-
na katılan kadınların hikâyelerine kulak vermektir.3 
Hikâyelere kulak verdiğinizde, bunun bir “güzel” 
olmak iddiasından çok, bir “var olma” iddiası ol-

duğunu görebiliriz. Görünmez olmanın terkedilmiş 
rahatlığı ile varlığından şüpheye düşmenin dayanıl-
maz ağırlığı arasında gidip gelen bir sarkaçta kendi-
ne yer kapmaya/bir yer edinmeye çalışan kadınlar...  

İkinci olarak “engelsiz” bir kadını düşünerek, so-
rumuzu yeniden soralım. Kime güzel diyorlar bu 
memlekette?

Öncelikle, fiziksel bütünlük mevzusu. Mümkünse, 
sıfır engel, full sağlık. İkincisi sarı saçlar geldi aklı-
mıza. Sarı ve mutlaka uzun saç. Saçın uzun olma-
sı önemli. Keza, “kadının saçları akacak böyle abi” 
argümanı etrafında dolanarak kendi çap(sızlığ)ında 
bir erke dönergeci olan rakı/ayran masaları varlığı-
nı sürdürebilsin. Tam da bu sırada, biz bunları konu-
şurken, sünger yayı gibi kıvır kıvır saçlarıyla bir ka-
dın geçti önümüzden. Evet dedik, işte bu.  İlerleme-
ye devam ediyoruz, kadın ince belli olacak. Anatomi-
ye bile züccaciyeci gibi yaklaşan eril kafa öyle seviyor. 
Fiziksel özelliklerin yanında, şüphesiz ki, manevi ta-
rafı da olmalı bu tarifin. İşte, bir tür masumluğu ola-
cak bu Allah’ın emri, ama çok aval aval bir masum-
luk değil, böyle fettan gibi ama çok derinlerde. Sonra 
bir endamı da olsun tabii, ama tahmin edersiniz ki, 
öyle herkese yeşil ışık yakan bir endam değil, kont-
rollü bir geçiş gibi düşünün. İşte, ideal kadın!

Yarattığımız bu kadın figürünün “kusursuz” bir 
“podyum” öğesi olduğunu fark etmişsinizdir. Bu ta-
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hayyülün popülerliği, olması gereken olarak dayatıl-
dığı anda toplumun öjenizminin ayak seslerini duy-
maya başladığımızın alamet-i farikası haline geliyor. 

Kadın var oluşu açısından tarihin hiçbir dönemin-
de güllük gülistanlık olmamış olan kamusal alan, 
artık kelimenin tam anlamıyla bir podyuma dönüş-
müş durumda. Podyumlarımız da olanca spotları 
ile AVM’ler elbette. Engelli kadın açısından olim-
pik atlamaya uygun kaldırımlar ve bozuk yollar göz 
önüne alındığında AVM oldukça elverişli bir yer 

olarak kalıyor. Fakat çifte kavrulmuş bir ötekileş-
tirme deneyimine maruz aklıyorsunuz bu sefer. Da-
hası, bir tür temaşa hep izliyor sizi. Kamusallığın 
panayıra dönüştüğü bir yer oluyor tüm mağazalar. 
“Bakın, ne güzel buralara gelebiliyorsunuz” ile “ay 
ne işi var buralarda” arasında gezen anlamlar oku-
mak mümkün bakışlarda. Sıkış tepiş reyonlar ara-
sında ilerleyip, istediğiniz gibi bir şey buldunuz farz 
edelim, deneme kabininde ayrı bir eziyet bekliyor 
sizi. “zaten, nerede giyecek ki” bakışları geliyor bu 
seferde, kabin hakkını gereksiz yere “gasp ettiğiniz” 
diğer kadınlardan. 

Evet, diyelim kıyafeti aldınız, bir de ayakkabı al-
mak istediniz örneğin. Engelli kadına yönelik bir 
güzellik tahayyülü “usturuplu” gibi, bulanık ve her 
yöne çekilebilir bir yelpazede tanımlanıyor. Ayak-
kabı dükkânlarında bunu bizzat doğrulatabilirsiniz. 
Sizi kendiliğinden ortopedik ayakkabılara, ortope-
dik ayakkabı satmıyorsa içi geçmiş babaanne ayak-
kabılarına yönlendiriyor tezgâhtar -topuklu size bi-
raz şey olur değil mi? Buradaki mevzu, engelli kadı-
nın topuklu ayakkabı alması, almaması değil, sorun 
bir zihniyet prototipi olarak sizin zaten onu almaya-
cağınızı varsayıyor olmasıdır.

Aslında, bu topuklu ayakkabı mevzuu da engelli ol-
sun olmasın tüm kadınlara “şey” oluyor epey, adeta 
cinsimizin kanayan yarası. Stilettolar üzerinde kek-
lik gibi süzülen hemcinslerimizin aerodinamiğine 
saygımızı belirttikten sonra, bu konunun da olma-
dığı gibi görünme olayının ana temalarından biri 
olduğunu söylemek gerekir. Bedeninizi daha “ka-
dın” gösterdiği iddiası mesela. Anatomimize rah-
met okutuyor olabilir, ama vücudumuzu daha kıv-
rımlı gösteriyor. Duruş dikleşir, kalçalar daha güzel 
görünür, bacak daha uzun görünür filan. No pain 
no gain! Feminist bir kadın, erkekler biz rahat ve 
çabuk hareket edemeyelim diye bulmuş onları de-
mişti, beriki de sormuştu “niye, acelemiz mi var?” 
Güzellik dayatmasının olduğu her yerde direniş de 
vardır! Topuklu ayakkabı mevzuunu, dolgu topuk-
lu ayakkabılarla gayet başarılı bir salvoyla uzaklaş-
tırdık bence. Aynı kalça dizaynını onunla da yakalı-
yoruz ama daha çok “öbürü ile yürümeyi beceremi-
yorum işte”nin ilamı olduğu için hiyerarşide alt sı-
ralarda kalıyor bunlar. 

Modern miğferlerimiz olan topuklu ayakkabıları da 
kuşandıktan sonra, podyum için hazır sayılırız. Re-
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“Hepimiz Kate Moss olabiliriz. 
Sadece bunun için aç açına 
uyumamız, zayıflama haplarıyla 
ölmemiz, yanlış diyet ve 
egzersizlerle sağlığımızı 
kaybetmemiz gerekiyor.”
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kabetin daimi canlı kalması için, haliyle oldukça az 
kişinin arz-ı endam etmesi için dizayn edilen bir 
podyumdan söz ediyoruz. Değme giyim program-
ları jürilerini mumla aratacak tiynetsizlikte bir “bu-
gün ne giysem”e dönüşmüş memleket. Herkes sos-
yal bir sniper adeta! Bir kadın kâbusu olarak kodla-
nan bir mevsim düşünün, selülitlerle, kilolarla üze-
rimize çöken bir heyula! Kendisinin aynaya en son 
ne zaman baktığı konusunda birçok rivayet sıralaya-
bileceğimiz bir sürü primat bize akıl verecek. X gibi 
olanlar, bikini giymeyin. Y’ler göz zevkimizi bozu-
yorsunuz. Z’ler çok rerörörö. İşte bu X’lerin Y’ler 
üzerindeki Z’leri ekseninde bir yaz bunaltısı daha 
adım adım yaklaşıyor!
 
Tombul teyzeler memleketinde sadece 20’lerle 
30’lar arasındaki modellere hizmet eden bir piya-
sada, diğerleri için gerek bolluğu gerek şekilsizliği 
ile saç baş yoldurtacak cinsten kıyafetler. Gerçeklik 
ile olmak istenen/olmamız gerektiği söylenen ara-
sındaki yarığın sürekli körüklenmesi... Mango’nun 
mail-listine üyeyseniz siz de görmüşsünüzdür. Mail 
kutuma “Gizem, Kate Moss’un gömleği sadece X 
lira, sen de onun gibi olmak istemez misin?” şek-
linde mailler geliyordu bir ara. “Kate Moss gibi ol-
mak ister miyim, -Johnny Depp tarafından terke-
dilmeyi kaldırabilir miyim acaba, ay yok buna da-
yanamam- bilmem ister miyim acaba” diye ekran 
karşısında kilitlenmek! Hepimiz Kate Moss olabili-
riz. Sadece bunun için aç açına uyumamız, zayıfla-
ma haplarıyla ölmemiz, yanlış diyet ve egzersizlerle 
sağlığımızı kaybetmemiz gerekiyor. Ve bunu kendi-
mize bile isteye yapmamız. Eğer gerçekten iyi birer 
mazoşist olursak, bir gün herkes on beş dakikalığı-
na 34 beden bile olabilir! 

Bedeninizi mümkün mertebe bizi suntadan ayırt 
etmekte zorlanacakları bir inceliğe getirebildiyseniz 
eğer, öncelikle çok geçmiş olsun, ama çileniz burada 
bitmedi maalesef. Katlanarak devam etmekte.

“Bu bahar çoraplar yok gibi” billboardını görünce 
aklımdan şunlar geçti. Biz çorap giymekten utanı-
yor muyuz? Utanıyorsak, neden giyiyoruz? Çorap 
giymek ayıp mı? Affedersiniz, çorap giydim de bu-
gün üzerinize afiyet. Utanmıyorsak, neden görün-
mez bir hale getirmeye çalışıyoruz onu? Bacakları-
mızın aslında doğuştan pürüzsüz -ki değiller- ve ço-
rap yokmuş gibi -aslında var- göründüğüne inan-
dırmaya çalıştığımız kimler? Kendimiz mi? Hem-

cinslerimiz de benzer hallerde olduklarına göre kar-
şı cins mi? Amacımız nedir? Kişisel hijyen ve temiz-
liğimiz ile ilgili tüm detaylar her cadde başındaki 
billboarddan bize el salladığı halde, her şey ayan be-
yan ortadayken yani, biz neyi sessiz sedasız hallet-
meye çalışıyoruz ki? Yanımızda başka birileri var-
ken, ağdaya gittiğimizi belli etmemek için, şeye gi-
diyoruz ya biz hani, ya şey işte. Haaa tamam şey 
evet. Gören de gizli görevle Pentagon’u sallayacağız 
zanneder. Su, şeker, limon acının üç hali, dördüncü 
de maruz kaldığımız bu salaklık!

Bir ara şeffaf sutyen askıları moda olmuştu, hatır-
lar mısınız? Sutyen giymekten de utanıyorduk ga-
liba? Ya da sutyen giydiğimizin anlaşılmaması için 
her şeyi yapmaya hazırdık. Onun yerine omuzları-
mıza seloteyp bantlar yapıştırmışız gibi gezdik orta-
lıkta bir süre! Bizim akrabalardan birinin, “ya Gi-
zem, kadınlar niye kendilerine bant yapıştırıyorlar” 
dediğini hala gülerek anımsarım. Sahi, niye ken-
dimize bant yapıştırıyorduk orada? Marketten ped 
alırken köşe bucak saklanıyoruz ama şehrin göbe-
ğinde bir billboard’da nal kadar ped reklamları var. 
Hayır, kimi kimden saklıyoruz. Esas soru, niye sak-
lanıyoruz? 

Giderek körüklenen, el birliği ile el bebek gül bebek 
büyüttüğümüz toplumsal öjenizm size, arka fonda 
eşlik etmeye devam ediyor. Sürekli, aslında olmadı-
ğı biri gibi görünmeye, fasit bir rol kesme haline kıs-
tırılmaya çalışılan bir apati toplumu.

Geçen bir blogger hayalindeki kadını yazmıştı, roc-
ker gibi ama biraz feminen; asil duruşlu ama çok da 
snob olmasın. Cıvıl cıvıl olsun, ama pastelliğini de 
korusun. Doğal olsun ama asla bakımsız değil. Ba-
kımı da abartmasın, var ile yok arası bir makyaj en 
güzeli. El insaf! Düşünün, Musa’ya bile on emir gel-
mişti. Bizle muhatap olan eleman -kimse artık o- ile 
konuşmamızın -aslında daha radikal bir eylem pla-
nı daha işe yarar olur ama işte süreç- vakti gelmiş de 
geçiyor bile. 

Notlar
1. http://haber.engelliler.gen.tr/hem-kadin-hem-
engelli-olmak-ii/
2. http://www.kigem.com/guzellikte-engel-
tanimayanlar.html
3. Bu hikayelerden bir kısmı için; http://www.
kigem.com/guzellikte-engel-tanimayanlar.html
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Operatör Dr. Serkan Dinar imzalı bir rapor: Türki-
ye’nin estetik haritası. Misal vermek gerekiyorsa: Bir 
coğrafi haritayı örnek alıp, kendi göbeğimize bakıp, 
o bölgeyi yeşile boyayabilir miyiz? Zira dağlar, te-
peler, yanlarda patikalar, aşağılara doğru delta böl-
geleriyle dolu bölge mesela çatlaklarla dolu bacak-
larımız mı? Dinar’ın haritasında Karadeniz bölgesi 
burnuna takmış, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu karnını gerdirip memelerini küçültüyor-
muş. Ege’nin kızları güzel de onların da derdi me-
meleriyle, onlar memelerini büyütüp yağlarını aldı-
rırlarmış. Akdeniz’in kadınları güneşin altında yat-
maktan muzdarip; kendileri cilt lekelerinden kurtul-
mak için hücre spreyine yoğun talep gösterirlerken, 
Marmara açık ara her şeye atlıyormuş. Biliriz doğru-
dur! Çatık kaşlarıyla bakan, gülse de kızıyormuş gü-
len kadınlarla dolu büyükşehrin sokakları. Alınları 
kırışmasın derken hepsi Mareşal Fevzi Çakmak gibi 
bakar oldular son yıllarda… Mönüde her şey mev-
cut: Burun, meme, yüz, popo, göbek. “Şunu bir tık 
büyütelim, şunu da bir tık kaldıralım, şunu ise gö-
züm görmesin”ciler sarmış dört bir yanımızı. Muaz-
zez Abacı buğulu buğulu söylese ya bir Maksim ma-
tinesinde: “Baktığım her yerde estetisyen duruyor. 
Ben seni yaptırmak istemesem de bana her şey bo-
toksu hatırlatıyor”.

BANA 
HER ŞEY 
BOTOKSU 
HATIRLATIYOR

Elif Key

“Alınları kırışmasın derken 
hepsi Mareşal Fevzi Çakmak gibi 
bakar oldular son yıllarda…”
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Marmara Bölgesi’nin açık ara önde gitmesinin se-
bebidir: Ajda Pekkan, Hande Yener, Deniz Akkaya, 
Demet Şener, Ebru Şallı, Helin Avşar, Ebru Gündeş, 
Seda Sayan, Bülent Ersoy hanımefendiler. 

“Sabahları yüzümü Himalaya tuzuyla ovduktan son-
ra gülsuyuna yatırırım”dan öte bir durum. Onur Bey 
ünlülerin estetikçisi, avaz avaz doğurulan çocuklar 
doğduktan sonra annelerini tanımayacak hale gel-
sinler diye, alır sezaryen izlerini yok eder, hazır git-
mişken, alınlara iki botoks, yanaklara silikon, kaşla-
rı kaldırma, gıdığı ensede toplama doktorudur ken-
disi. Kendi websitesinde yazıyor başarıları, makale-
ler eşliğinde: “Kalça asma, kaş asma, dudak asma”. 
Asma yaprağında sardalya çeker insanın canı bu ka-
dar çok asma yanyana. Rivayet göre, Ajda Pekkan’ın 
durumu vahim. Rekor onda: 18! Üç kez burun, altı 
kez dudak, dört defa suratı için gitmiş. Diz kapakla-
rıyla karın bölgesini gerdirmesi, kaşlarını çektirme-
si, göz kapaklarını kaldırtması, göğüslerini diktirme-
si doktorunun promosyonları olsa gerek! Nip-Tuck 
Ajda! Ama anlatıyor baksanıza. Hayatı boyunca da 
bu estetikleri korumak için diyet yapmış, tok evin aç 
kedisi: “Sabahları peynirimle, çok az reçelimle, bir 
tane zeytinimle, minik ançuezimle, bir dilim ekme-
ğimle... Kuş gibi kahvaltı yapıyorum.” Minik ançue-
zin maceraları dizi olsa seyrederiz valla. 

İkincilik Deniz Akkaya’da, kaldı ki kızının kendisine 
ve hatta babasına bile hiç benzememesi estetik önce-
si bir hayata işaret ne acıklı… Onunkiler daha aca-
yip, 17 kere gitmiş de doktorların kapısına, çenesini 
dahi törpülettirmiş, kalçalarını Shakira kalçası yap-
tırmış. 6 ayda bir yaptırdığı botoksları operasyon-
dan bile saymıyoruz. Bunlar ufak rötuşlar. 

Lakin Türkiye’nin estetik haritasında bol acılı ör-
nekler de var. İnsan gidip dergide beğendiği saçı kes-
tirir, Julia Roberts’a benzeyim derken lisedeki vatan-
daşlık hocası Aynur hanım’a benzer de Hande Yener 
gibi gidip “Şu İtalyan mankeni beğendim, ona ben-
zetin beni” der mi? Demiş işte. Altı kere yatmış ma-
saya, ne kaşı eski kaş, ne gözleri eskisi gibi bakıyor. 
Napoli’nin bir köyünden Sinyora Hande Yener gıdı-
ğını bile aldırmış. Gerçi gıdığını aldıranlardan biri 
de Beyaz’mış. Gıdıda ‘r’ harfi olmadığı için sıkın-
tı yaşamamış olmalı. Göbeğinden yağlarını aldıran-
lardan biri de Mahzun Kırmızıgül. Seda Sayan’la ka-
lelerde dansettiği klibinde göbeğini içine çeke çeke 
hareket ederken biz de adamın bademcikleri şiş san-

mıştık. Meğer sıkıntı başkaymış. Bir baksa halbuki 
Rod Stewart’a. Adam 70 yaşında. Zıp zıp sahnede. 
Mesele dansetmekte. Ter atmak lazım ter. Öyle ka-
zık gibi bir köşede durursan dönersin bar fedaileri-
ne. Neyse. 

Benjamin Button’larla dolmuş memleket. Herkes ya-
şını saklar, kilosunu gizler, uzun tişörtler moda diye 
mi giyiliyor sanıyorsunuz? Onlar işte hep ayıp örter. 
Sibel Can’ı beklerdim bu listede başköşede. Olma-
dı. Vallahi kadının eline estetikçi eli değmemiş. Sul-
hi Bey’den sonra aşka da küstü. 9 yılda 182 kilo ver-
diğine dair çıkan haberlere gülüyormuş. “Öyle olsa 
dağılmış olmam lazımdı” diyor. Hayır, 182 kilo de-
mek yeni doğan hadi 3 kilo doğsun her çocuk, 60 
çocuk demek, 2 kiloluk da bir 7 aylık olsa tamamdır 
hesap. Yıllar evvel Engincan’ı doğurunca bir meme-
lerini toparlattırmış. O parayı doktorlara yatıracağı-
na teknolojiye yatırım yapmış: Photoshopçu Sibel. 
Hülya da sever demiş. Hülya dediği Avşar. Seda za-
ten photoshoplu gibi demiş. Neden kimsenin aklına 
gelmemiş, Sibel Can’la Photoshop dersleri DVD’si 
çıkarmak, enteresan. 

Estetiğin haritasında erkekler de var. Kendilerini 
saklasalar da, doktorlar prim yapabilmek için “O 
da geldi bana, toparladık kaportayı” diyebilmek 
için, saçıyorlar isimleri dört bir yana. Kapanışı Or-
han Baba’yla yapalım. Kendi babamız yapsa çirkin-
leşir, çemkiririz de Orhan Bey de gıdısını lazerle erit-
tirmiş. Mübarek elinde lazer kılıcıyla dolaşan Luke 
Skywalker’ın kulakları çınlasın. Şimdi Orhan Baba 
akil adamlarla dolaşırken bunu söylese, vallahi or-
talık karışır, Murat Karayılan kahkahayı bir basar ki 
dağlardan buralara gelir sesi! Bir Kandil’de estetik 
cerrahi merkezi eksikti. 

Ve tüm bu marketlerde satılan plastik banyo süsle-
ri gibi duran kadınlar karşısında aslanlar gibi duran 
Yıldız Tilbe. Geceleri boyar saçını mora, öbür yarısı-
nı turuncuya. Çenesindeki beni kendisinin şovalye-
lik nişanesi! Bir gram yağı yok ki, çubuk kraker gibi 
kadın, işi olmaz photoshopla, lazer ışınlarıyla. Her 
şarkı sözü, her kelimesini başka bir acısından alıp 
koparıp yaralarını sarmaya çalışması da onun este-
tik anlayışı. Herkesin botoksu kendine; bizimkiler 
ruh botoksu. Doktor listemiz uzun; Bergen, Yıldız 
Tilbe, Hamiyet Yüceses, Melihat Gülses diye devam 
eder gider... Paramız cepte, bıraktık kendimizi yer 
çekimine, ruhumuz kafeste!  
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“Zorla güzellik” meselesini Ebru Şallı üzerinden tar-
tışmaya başlamak, yazıyı kurgulamak benim için 
epeyce zor oldu. Öncelikle, pilatesle olsun, kardiyo 
ile olsun yaktıkları yağın miktarını sosyal medyada 
duyurduktan hemen sonra sağlıklı2 yemekler yemek 
üzere evlerine giden, zayıf ve güzel olmanın reçete-
lerini diğer kadınlarla paylaşan, Baudrillard’ın ifade-
siyle hatlarını koruma konusunda saplantılı kişi sa-
yısının pek de az olmaması yüzünden, meseleyi Ebru 
Şallı ile sınırlayıp sınırlamama konusunda tereddüt 
ettim.3 Ancak, konuyu, medyatik olsun olmasın bu 
kişiler4 üzerinden genel olarak ele alırsam, ergen çir-
kinliğinin yarattığı travmayı atlatamamış, zayıf olan 
herkese haset eden bir yetişkin olarak algılanma ris-
kim vardı. Bu çok da isteyeceğim bir durum değildi. 
Ayrıca “meziyetlerini” ve “başarı öykülerini” oku-
maya başlayınca çok fazla Ebru Şallı’mızın olmadı-
ğını fark ettim. İşte tam da bu sebeplerden ötürü, 
“mutlu” ve “güzel” bir evliliği, bu evlilikten “aşk be-
bekleri”5 olan, iki kere doğum yapmasına rağmen 
zayıf ve fit kalmayı başaran, en önemlisi de kitap-
ları üçüncü-dördüncü kez basılan eski bir manke-

“EBRU 
YAK BİZİ, 
ERİT BİZİ”1

Ebru Arıcan

“Çaresiz kadın da artık pek 
yok(muş). Pilates yapmayan, yani 
güzel ve mutlu olmak istemeyen 
kadın var(mış)!”
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ne/modele gıptayla bakan biri olarak algılanacağım 
bir yazı yazmaya karar verdim. (Zorla) Mutluluğun 
sırrı yalnızca (zorla) zayıflık ve güzellikle sınırlı kal-
mayıp, üç-dört kere basılmış üç-dört kitabı, yılın en 
çok satan DVD’sini de kapsayınca, söz konusu ba-
şarı hikâyesi karşısında hissettiğim negatif duygular 
daha da arttı. Umuyorum ki, hissettiklerimin ağırlı-
ğı, bir kez de olsa yayımlanma ihtimali olan bu ya-
zıyla azıcık hafifleyecek. 

Yaşasın Pilates Kardeşliği!
Pilatesin Efendisi6+ Pilates + Yeşil Mercimek= Pilates 
Kardeşliği (mi?)

Pilates Kardeşliği’ne katılmak için tek yapmanız ge-
reken: “Al nefeees, veeer.” Haftanın pilates kraliçesi ya 
da kralı/prensi seçilebilmek içinse, nefes alıp vermekten 
biraz daha fazla çaba harcamanız ve pilates yaparken 
çekilmiş, en az 15-20 adet fotoğrafınızı Ebru Şallı’ya 
göndermeniz gerek. Tercih sizin!

Amargi’nin Mutfak sayısında, yıllar önce çalıştığım 
özel şirketin ekonomik krizle birlikte dünya mutfa-
ğından annelerimizin mutfağına geçiş yapmak zo-
runda kalan ve biz çalışanlara yeşil mercimeğin ta-
dını hatırlatan yemekhanesinden söz etmiştim. Kim 
bilir belki de kriz bahaneydi. Şimdi düşünüyorum 
da, yemek menüsünü hazırlayanlar Ebru Şallı ve ai-
lesinin sağlıklı beslenmek, güzel kalabilmek için haf-
tada iki gün yeşil mercimek yediğini bilselerdi, krize 
maruz kalmadan da mercimek ihtiva eden yemekleri 
menüye koyarlardı belki. Maalesef o dönemde, yeşil 
mercimeğin nimetlerini anlatan, nasıl zayıflayacağı-
mızı, nasıl güzel görüneceğimizi söyleyen Ebru Şal-
lı ve niceleri, ebruli topları, ebruli pilates kardeşliği 
hayatımıza girmemişti! Ya da biz toplum olarak za-
ten güzel ve fit miydik acaba o zamanlar?7

Enver Aysever - Türkiye’deki pilates kardeşi mi de-
ğil mi bilmiyorum ama Türkiye’deki kadınlar dayak 
yiyor, şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Ve aslında 
sizin gibi isimlerin bir taraftan da siyasal kanaat ön-
deri olması gerekiyor. Mesela böyle bir etkiniz oldu-
ğunu düşünüyor musunuz?

Ebru Şallı - Yani dediğim gibi bu tarz konuları her 
zaman kadın hakları bunları önemsiyorum.

Enver Aysever - Siz feminist misiniz?
Ebru Şallı - Yok değilim
Enver Aysever - Feminist değilim derken? Femi-

nizmin siyasal bir hareket olarak önemi…

Ebru Şallı - Yani çalışan bir kadınım, çalışmayı 
seviyorum. Hayatın müşterek olduğunu düşünüyo-
rum. Feminist misiniz derken ne anlamda sordunuz?

Enver Aysever - Kadın haklarının sınıfsal olarak 
da…

Ebru Şallı - Yani her şey ortada zaten. Çok sivri 
bir tarafım yok. 

Görünen o ki, tercihen mercimekle birlikte alındı-
ğında daha da etkili olan pilates pek de azımsanacak 
bir mesele değil(miş). Zira adı geçen egzersizin her 
türlü sorunu çözmede yadsınamaz katkıları var(mış). 
Pilates depresyondan boşanmaya, selülitten hamile-
liğe kadar uzanan bir aralıkta iş görüyor(muş). Üstü-
ne üstlük, pilates yaparak zayıflamakla, güzelleşmek-
le, boşanmaktan vazgeçmekle, sigarayı bırakmakla 
kalmıyor; kendinize, pilates hasebiyle de olsa, yeni 
kardeşler bulabiliyor, kraliçe ya da kral seçilebiliyor-
muşsunuz. Pilates yaparak sorunlarınızdan kurtul-
mak içinse o kadar fazla şeye ihtiyacınız yok(muş): 
Bir adet pilates topu -ki topun yerine alternatif şey-
ler (patik gibi) koyabiliyormuş akıllı Türk insanı-, 
dünyada yalnızca Türkiye’de canlı yayınlanan pila-
tes dersini izlemek için bir adet televizyon ve tadı-
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nı zaten çok iyi bildiğinizi düşündüğüm baklagil-
ler, tercihen yeşil mercimek. İhtiyaç listesine bakın-
ca, güzel kalmak, güzelleşmek, hamileyken bile çir-
kinleşmemek, 10 seansta panik atağı çözmek o ka-
dar da zor ve maliyetli şeyler değil(miş). Yoksul-
luk bir sorun ve engel teşkil etmiyor(muş). Türkiye 
muhafazakârlaşmıyormuş.8 Zaten çaresiz kadın da 
artık pek yok(muş).9 Pilates yapmayan, yani güzel 
ve mutlu olmak istemeyen kadın var(mış)! O halde: 
“Pilatesimi yapıyorum, mutluyum”10

Peki, mutluluğa pilates yaparak ulaşılabileceğini söy-
leyen Ebru Şallı’yla, Ebru Şallı’nın doğal, güzellik ve 
mutluluk reçeteleriyle ve kuşkusuz pilates kardeşli-
ğiyle tanışmasaydık neler olurdu? Bu sorunun olası 
tüm cevaplarını burada vermek zor ama aşikâr olan 
şu ki; hepimiz “şişman” ve dolayısıyla “çirkin” kalır-
dık ya da “çirkinleşirdik; “mutsuz” olup, “mutsuz” ev-
lilikler yapardık! Sağlıklı ve bilinçli beslenmeyeceği-
miz için sütümüz yağlı, çocuklarımız tombik yanaklı 
olmazdı! (“Var da ben mi yemiyorum”u mazeret ola-
rak kabul etmiyoruz. Zaten kilit gıda yeşil mercimek. 
Siz de ona çok yabancı değilsiniz diye tahmin ediyo-
rum. Ayrıca mercimek bulamazsanız da, tombik ya-
naklı çocuklarınızın olması için size alternatif suna-
cak bir sürü yaşam koçu sırada bekliyor.)

“- Sütünüz de yaramış, Pars tombik tombik... 
Oysa siz çok fit bir annesiniz... 
Hatırlarsanız Beren de tombik yanaklı bir bebekti. Sü-
tüm biraz yağlı; bunu sağlıklı ve bilinçli beslenmeme 
borçluyum.”11

Kuşkusuz pilates ve pilates kardeşliği zayıflığa ve 
mutluluğa giden yolda sadece bir başlangıç. Gü-

zel, sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak için, “be-
nim içim güzel,” “ben bedenimle barışığım,” “şişma-
nım ama sempatiğim,” “alacak param olsa ben bun-
ları yerim, cildime sürmeye kıyamam” zihniyetini de 
aşmanız lazım; zira avokadolu, kivili, ballı pekmezli 
karışımlardan güzellik maskesi yapmadan işiniz zor. 
Zorla güzellik o kadar da kolay ve ucuz değil! İyi ha-
ber şu ki; “halk” reçetelerini tercih ederek maliyeti 
düşürme seçeneğiniz de mevcut: 

“- Güzellik tariflerinizde kivi, inci tozu gibi şeyler 
var. Ama bir yandan bu ülkede ekmek alamayan 
insanlar da var. Arada biraz tezat oluşmuyor mu?
Bu tür güzellik önerilerine televizyon programım 
“Ebruli”de cevap veriyorum. Daha uygun şeyler öneri-
yorum. “Yumurta akı ve toz şeker herkesin evinde var-
dır” diye düşünüyorum… Aslında inci tozu12 da çok 
pahalı değil. Tek seferlik yapımı 10 YTL’ye geliyor.”13

Kendisinin de söylediği gibi, inci tozu o kadar da pa-
halı bir şey değil. Yani kendinizi toz şeker ve yumur-
ta ile sınırlamak zorunda da değilsiniz. Ayrıca çocu-
ğunuza Kivican lakabının takılması gibi bir derdi-
niz yoksa aza kanaat ederek, yani abartmayarak -ki 
bu 200-300 kilo kiviye karşılık geliyor- yine de gü-
zelleşebilirsiniz: 

“- O zamanlar [Ebru Şallı hamileyken] oğlunuza 
lakap bile takılmıştı; “Kivican” diye...
Doğru. Evet kivi yedim. Ama 200-300 kilo kadar 
abartılı değil! Sonuçta kivi yararlı bir şey. Zaten her 
gün 2 porsiyon meyve yemeye özen gösteriyorum.”14

Biz Toplum Olarak, Bir Ebru Şallı Daha 
Yetiştirebilecek Miyiz?
Her fırsatta evde yemekleri kendisinin yaptığını, or-
ganik yaşadığını, dört erkekli bir ailenin ana kraliçe-
si olduğunu15, sağlıklı yaşamdan giyim kuşama ka-
dar her konuda eşine yaşam koçluğu yaptığını,16 ha-
yatındaki her şeyin kendiliğinden geliştiğini17 söy-
leyen; inci tozlarıyla dolu gerçekdışı toplumla bizi 
tanıştıran Ebru Şallı, Simone de Beauvoir’ın kent-
soylu kadın anlatısına pek de uzak değil sanki. Azı-
cık hatırlatmam gerekirse; Beauvoir’a göre kentsoy-
lular arasında mutluluk ülküsü evde ya da şatoda so-
mutlaşırken; kentsoylu iyimserliğiyle kadına mutlu-
luk olarak yansıtılan da altınsuyuna batırılmış, insa-
nı hiçbir yere götürmeyen, sonu gelmemecesine ye-
nilenen günlerden oluşan yaşamlardır. Bu kentsoylu 
iyimserlik içinde, kendisi için insan topluluğunun 
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özeti olan kocası ve çocuklarıyla kurduğu, yardımcı-
ları olmasına rağmen ev işleriyle uğraşarak, elini ha-
mura sokarak sahip olduğu yuvasında, kadın ken-
dini tam bir kraliçe gibi hisseder. O korunaklı yuva 
içerisinde bulanık dış dünya gerçekdışılaşır. Yuvayı 
dünyanın merkezi yapan bu kadın, toplumsal doğ-
rulanışını evinin yönetiminden alır. Görevi, beslen-
meden giyim kuşama kadar uzanan bir aralıkta aile-
ye dayanan topluma göz kulak olmaktır.18

Hayatınızdaki her şeyin kendiliğinden, yani plansız 
gelişmesi için ihtiyacınız olanlar: Doğumdan önce 
yemeniz gereken 200-300 kilo kivi, önceden hazır-
lanmış bir doğum odası, önceden hazırlanmış bir do-
ğum fotoğrafçısı ve erken doğmayacak bir bebek…

“Ben erkek ağırlıklı bir ailede ana kraliçeyim19… 
Beren’i beklediğimiz tarihten sekiz-dokuz gün kadar 
önce doğurmuştum. Pars’ta ise her şey programlıydı. 
Fotoğrafları Şengül Pallı çekecekti ve doğum odasının 
hazırlığı yapılmıştı. O yüzden doğuma rahat gittim. 
Sporum, aile yaşantım, çocuğum, yiyip içtiklerim her-
kesin o kadar merak ettiği şeyler oldu ki! İşin ilginci 
her şey kendiliğinden böyle gelişti. Belirli bir plan so-
nucu olmadı.20”

Ebru Şallı Beauvoir’ın kentsoylu kadınlarından bir 
adım daha öteye gitmiş ve romantik bir eş, aşk ço-
cukları, pilates, yeşil mercimek, inci tozu (inci tozu 
bulamazsanız altınsuyu da olur) ve burada saya-
mayacağımız diğer mutluluk unsurlarıyla her gün, 
aynı şekilde tesis edilen kendi aile saadetiyle yetin-
memiştir. Bunu da, doğal, güzellik ve mutluluk re-
çetelerini “yuvasının” sınırları dışında kalan kadın-
larla da paylaşarak ve onun için gerçekliği olmayan 
topluma çeki düzen verip, göz kulak olarak yapmış-
tır! Yapmaya da devam etmektedir. İşte tam da bu 
yüzden, Ebru Şallı’dan bir tane vardır; doğrudur! 
Ancak bırakın bir Ebru Şallı daha yetiştirmeyi, tek 
Ebru Şallı’mızın da kıymetini bilemiyoruz, bileme-
yeceğiz de!

Notlar
1. İkinci oğlunun doğumundan sonra pilatese ara 
vermek zorunda kalan Ebru Şallı, kadınların “Ebru, 
ne zaman başlıyorsun, hadi başla, hadi başla. Yak 
bizi, erit bizi” şeklindeki ısrarlarından dolayı mar-
ketlerde, pazarlarda yürüyemez hale gelmiş; bkz.: 
http://www.youtube.com/watch?v=218XwZTu_n4 

(23.03.2013 tarihli Aykırı Sorular programından). 
2. Sağlık, Baudrillard’ın ifadesiyle, “hayatta kalmaya 
bağlı biyolojik bir buyruk” olarak değil, “doğrudan 
doğruya güzelliğe eklenen ‘form’” anlamında kulla-
nılmaktadır. Jean Baudrillard (1997) Tüketim Toplu-
mu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 169.
3. Jean Baudrillard (1997) Tüketim Toplumu, İstan-
bul: Ayrıntı Yayınları, s. 171.
4. Örneğin, bugünlerde kadınları baştan yaratmaya 
çalışan eski manken Emel Acar, mutlu bir aile kur-
ma ve formda kalma reçetelerini her fırsatta diğer in-
sanlarla paylaşan eski manken Demet Şener, bırak-
tıkları podyumun yerine, performanslarını sergileye-
bilecekleri başka alanlar yaratmış gibiler. 
5. http://kralmagazin.aktifhaber.com/news_detail.
php?id=114362.
6. Aykırı Sorular isimli programda Ebru Şallı için 
kullanılan ifade. 
7. Sosyolog Ecevit adında anonim bir yazarın Biz 
Toplum Olarak… isimli kitabına göndermeyle kul-
lanılmıştır. Sosyolog Ecevit, kitabında “Biz toplum 
olarak, karpuz seçme becerisini bir sosyal statü ba-
samağına dönüştürme tavrından vazgeçecek miyiz?” 
ya da “Biz toplum olarak muhtemel bir uzaylı ziya-
retine ya da akınına hazır mıyız?” gibi “önemli” so-
ruların cevaplarını kendi üslubuyla vermektedir. 
8. http://www.youtube.com/watch?v=218XwZTu_n4
9. http://www.youtube.com/watch?v=218XwZTu_n4
10. http://www.youtube.com/
watch?v=218XwZTu_n4
11. http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/
Magazin/2011/05/08/berene-odevini-hastanede-
bile-ben-yaptirdim.
12. Adından da anlaşılacağı üzere, inci tozu 
bildiğimiz incinin tozuymuş. 
13. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/
printnews.aspx?DocID=10352947.
14. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/
printnews.aspx?DocID=10352947.
15. http://www.hurriyet.com.tr/magazin/
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İlk olarak 6 ile 8 aylar arasında bebek, bir aynada 
gördüğü görüntüsü aracılığıyla bedeninin bütünsel-
liğini ve bir varlık olarak kendini kavrar. Bir bu-
çuk yaşına kadar süren bu evrenin yankıları, işte bu 
özelliğinden ötürü çok önemlidir. Bu ayna evresi, 
“ben”in ilk eklemlenişidir; simgesel düzene girme-
den önce, imgesel (imgelemsel) içinde “ben” oluştu-
ran ilk aşamadır. (Hilav 1982,3)

Ayna evresi, iç dürtüsü, yetersizlikten önalmaya dö-
nüşen bir dramdır: kendi mekânsal kimliğine takıl-
mış olan özne için bedenine ilişkin kapıldığı yalan-
cı görüntüleri üreten bir dram. Bedenin parçalarına 
ayrılmış bir imgesi ile başlayan bu görüntüler gide-
rek bir bütünlük kazanırlar ve sonunda, katı yapı-
sıyla zihinsel gelişmenin tümünde iz bırakan yaban-
cılaştırıcı bir kimliğin zırhına girilir. Böylece, kırıl-
mış olan içdünya-dışdünya çemberinin, nesne- ben’i 
(benlik’i) sınamak için sürekli olarak olanaksızın 
aranması süreci başlar.(Lacan 1949,2)

Güzellik kelime olarak göze hoş gözüken anlamına 
gelir fakat bazen travma kelimesiyle eşdeğerdir.

AYNALARDAN 
YANSIYAN 
DRAMLAR
DRAMLARIN 
BOĞDUĞU KIZLAR

Umut Belek Erşen

“İlk kim size güzelsin dedi 
ve sevinçten havalara uçtunuz? 
İlk neden süslendiniz? Kim için 
süslendiniz?”
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Sene 1987, ortaokulun ikinci yılı. Ergenlik bedene 
tüm ezici yıkıcı halleriyle gelmiş çöreklenmiş. Su-
ratta nal kadar sivilceler, çocukluğun tatlı tombul-
luğu yerini “genç irisi”ne, bırakmış. Daha bir şeyin 
farkında değil, kendisini aynada görmemiş henüz. 
Hala mutlu, kitaplarını alıyor, okurken zevkle antep 
fıstıklarını yiyor. Sonra Lacan geliyor, “aynaya bak, 
arkanda ayna var” diyor. Yok canım aslında Lacan 
falan yok. Sadece sarı saçlı, yeşil gözlü, incecik bir 
kız geliyor okula, yanına oturuyor. Bu kız süslenme-
yi küçükken öğrenmiş, erkek kadın kodlarını farkı-
na varmış, aynayla çok önceden tanışmış. Tüm gü-
zellik normlarının adeta vücut bulmuş hali.

Bizimkinin yakın arkadaşı oluyor. Hah oldu mu 
sana Amerikan filmlerinin en bilinen klişesi, güzel 
kızın yanındaki şişman çirkin arkadaşı. Güzel kız 
yaşamına girdiği anda, kız aynaya bakıyor, bakıyor, 
kendisini göremiyor. Hep o sarı saçlar, yeşil gözler, 
cilveli eda. Klişelerden bir dünya kurdum sana is-
ter al ister alma, fakat kızın seçme şansı olmuyor. Ay 
bu klişelerle ne işim var yürüyeyim gideyim demi-
yor, ne bilsin daha, göremediği görüntüsünün yeri-
ne diğer kızı koyuyor, onun gibi giyiniyor, daha doğ-
rusu giyinmeye çalışıyor, saçlarını onun gibi toplu-
yor- toplamaya çalışıyor-. Papatya alıyor, -demek ki 
güzellik için sarı saç gerekiyor- kaynatıyor, suyunu 
saçına sürüyor fakat kapkara saçlarında en ufak bir 
değişiklik olmuyor. Oksijen sürüyor bu sefer, illa ki 
bu kara saçlardan kurtulacak, çocuk kakasına benzer 
bir renk oluyor saçları. O rengin tuhaflığının farkın-
da bile değil, artık siyah değil saçları, belki onu da 
kabul ederler artık. Kabul edilmeyi ancak bir erkek 
onunla ilgilenirse olur sanıyor, ancak o zaman ayna-
da kendimi görebilirim diye düşünüyor.

Güzel kız, çok abur cubur yeme, yediklerine dikkat 
et diyor. Ama kitap okurken çok zevkli oluyor di-
yor, o zaman okuma diyor. O da okumuyor. O ka-
dar çok gülme diyor güzel kız, o da gülmüyor. Beni 
görün diye haykırmak istiyor. Kızların görmesi ye-
terli olmuyor, asıl erkeklerin görmesi gerekiyor. Kız-
lar da zaten erkeklerin görmediğini görmek istemi-
yor ya da sende ne kadar güzel olduklarını görmek 
istiyorlar. Ne yapsa olmuyor, iğreti kalıyor, güzellik 
aslında erkekler neyden hoşlanıyorsa oymuş diye dü-
şünüyor, üstelik sadece fiziksel olarak güzel olmakla 
da bitmiyormuş hareketlerin tavırların da uygun ol-
malıymış, nasıl davranacağını bilmeliymişsin. Dersi-
ni iyice öğreniyor kız, fakat uygulayamıyor, kim ko-
yuyor bu kuralları bilemiyor.

Çekiliyor içine, kabuğuna, şarkılar dinliyor, şarkıla-
rın kliplerini seyrediyor, dergilere bakıyor, hepsinde 
sarı saçlar, nasıl alımlı olabilirsinler, incecik vücut-
lar, pembe beyaz yüzler görüyor. Bir tiksinti kaplıyor 
içini. Bu tiksinti dışarıdaki kodlara yönelmesi gere-
kirken yön değiştiriyor kendi içine hücum ediyor. 
Haydi buyurun bakalım nur topu gibi bir yaramız-
travmamız oluyor, bir ömür boyu sürecek kendi-
ni her olayda acımasızca aşağılama, yargılama, suç-
lu bulma eylemlerinin biricik zanlısı, acımasız katil, 
sinsi ruh emici böylece vücuda geliyor. Şimdi yıllar 
boyu uğraş dur bu kendine güvensizlik bu eziklik bu 
kendinin acımasız gardiyanı olmanın kaynağı neresi 
diye psikiyatristlere paraları dök dur.

Sene 1962, Austin Texas Üniversitesi. Sonradan ün-
lü rock şarkıcısı olacak Janis Joplin üniversitenin sa-
nat bölümüne yazıldı. Üniversitede kızlar için yazı-
lı olmayan kurallar vardı: saçları bir tür sıkı topuz 
halinde toplamak, siyah deriden yarım botlar ve be-
yaz diz altı çorapları giymek gerekiyordu. Bu hanım 
hanımcık giyimli kızların yanında Janis, rengi at-
mış jeanleri, tenis ayakkabıları ve uzun, tarazlı saç-
ları ile başka gezegenden gelmiş bir kız gibi görünü-
yordu. Kampüste farklı olduğu tespit edildi ve der-
hal ondan nefret edilmeye ve alay edilmeye başlan-
dı. Ara sıra uyum sağlama denemelerinde bulundu-
ğu oluyordu, biraz makyaj yapıyor ve değişik bir şey-
ler giyiyordu. Karşılığında bulduğu daha fazla alay 
ve düşmanlıktı. 1962/63 kışında her şeyin sebebi ol-
duğunu düşündüren o felaket meydana geldi. Üni-
versitede yıllık büyük öğrenci balosu hazırlanıyordu. 
Bu vesileyle her alanda birincilerin seçildi yarışmalar 
düzenlendi. Janis de aday gösterilmişti. Öğrenciler 
onu oybirliğiyle üniversitenin en çirkin erkeği seç-
tiler: The ugliest man on campus. Janis, bu aşağılan-
mayı hiçbir zaman hazmedemedi. Bu olay onda kor-
kunç ve kalıcı bir yara açtı. (Blumenstein 1993, 37)

Janis, dış görünümünden hep utanç duydu. Şöhreti-
nin doruğa vardığı sıralarda bile hakkı olduğu inan-
dığı güzelliğe sahip olamayışını bir türlü hazmede-
medi. En yakın arkadaşlarını sürekli olarak, cevabı-
nı belirten sorular ve abartılı özeleştirilerle bıktırı-
yordu: ”Ben çirkinim değil mi?”, “Galiba şişman-
lıyorum”, “Öff yaşlı ve çökmüş gözükmüyor mu-
yum?”. Güzelliği, çoğunlukla sahne projektörleri-
nin suni ışığında, heyecanlandırıcı müzikal edimi 
tamamlayan bir unsur olarak ortaya çıkıyordu. Yine 
de sahnede kazandığı özgüveni özel yaşamına aktar-
mayı ender olarak başarabiliyordu. Janis Joplin yük-
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sek dozda eroinden öldüğü 1970 yılına kadar yaşamı 
boyunca dış görünümü karşısında eleştirel ve güven-
siz kaldı. Kendini bir türlü olduğu gibi kabul ede-
medi. Başarı ve ünün bile bu noktada fazla yararı ol-
madı. (Blumenstein 1993, 18-19)

Behzat Ç. yayınlanan son bölümünde güzellik kod-
larını ele aldı. Güncel tüm olaylara değinen ve hep-
sini nefis bir şekilde ele alan dizi -biraz kör gözüm 
parmağına da olsa- şişman bir kızın intikamını an-
lattı. Kendisiyle birlikte olan, sonradan tanımamaz-
lığa gelen -hiç alışılmadık bir erkek davranışı!- ve 
kendisini şişmansın deyip diyetisyene götüren ada-
mı estetik ameliyat yaparmış gibi bıçakla çizerek öl-
düren -ki burada hastalarının ameliyat edilmesi ge-
reken yerlerini acımasızca kalemle çizen Christian 
Troy’u anmamak olmaz-; kendisini güya zayıflat-
mak isteyen sahte diyetisyeni zorla yemek yediren, 
sonrasında bıçakla öldüren; dans kursunda zerafet-
ten uzak olduğunu söyleyen dans hocasını saatlerce 
dans ettirdikten sonra öldürmek üzereyken yakala-
nan şişman bir kızı anlattı bize. İfadesini alan Eda’ya 
“Sakın şişmanlama, şişmanlarsan sevgilini kaybeder-
sin” dedi. Yanlış mı söyledi? Hepimiz Eda’yı zayıf, 
biçimli vücuduyla güzel yüzüyle seviyoruz. Şişman-
larsa bizi de kaybetmez mi?

Ne yapmalı o zaman? Şimdi bunları yazıyorum diye 
ben diyet yapmıyorum, tüm gözde diyetleri denemi-
yorum, nasıl mutluysam öyle yaşıyorum desem ne 
güzel olurdu, kusursuz vurucu bir bitiriş olurdu. Gü-
zellik umrumda bile değil, nasılsam öyleyim, makyaj 
bile yapmıyorum desem… Dukan, Karatay hiçbirini 

bilmiyorum, kilom kaç onu bile bilmiyorum, genç 
kalın formda kalın, pilatesle daralın, power plate ile 
günde 20 dakikada çok acayip bir şey olun, taş gibi 
olun, yaban mersini ile probiyotik yoğurdu karıştırıp 
ara öğün yapın vallahi tok tutuyor hem de toksinle-
ri atıyor, o değil de en son metropol diyeti var, bun-
ların hiçbirine gerek yok ne yediğin ne yemen gerek-
tiği internetten takip ediliyor…ay bunlar ne ayol hiç 
işim olmaz hiçbirini bilmiyorum desem...

Diyemiyorum. Vücut kitle indeksini, bel ölçüsünü 
-çok önemli, belli bir bel ölçüsünü aşınca sağlık açı-
sından da zararlı-, artık anneler nasıl fit biliyor mu-
sun, eskiden anne olunca bari salıyorduk, şimdi ar-
tık mümkün değil. Çağla Şıkel bak iki çocuk annesi 
sürekli spor yapıyor, sürekli spor yapmak lazım şeke-
rim, hangi sporu yapacağız, bak Bennu Gerede kaç 
çocuk annesi ama Survivor’un tozunu attırıyor valla-
hi, hep yoga sayesinde en güzeli yoga yapmalı... hep-
sini ama hepsini biliyorum. Bilmemenin yolu yok.

Gelelim bizim kıza. Kız sonrasında da tam olarak if-
lah olmadı. Hoşlandığı adamlar ile ense tokat mu-
habbete girdi, ağzını ayıra ayıra anırarak gülmekten 
vazgeçmedi, şöyle ağzının ucuyla kibarca gülmeyi, 
birinden hoşlanınca -neydi kelime- cilveleşmeyi bir 
türlü öğrenemedi. Güzellik bir bütündü, istediğin 
kadar kilo ver, tüm diyetleri dene, saçını başını yap-
tır eğer kurallara uygun davranmıyorsan güzel sayıl-
mazsın, çünkü güzel kelimesi erkeklerin tekelinde bir 
kavram ve ancak seni onlar o şekilde tanımlarsa güzel 
olabilirsin. İnanmadınız mı? O zaman bir düşünün, 
ilk kim size güzelsin dedi ve sevinçten havalara uç-
tunuz? İlk neden süslendiniz? Kim için süslendiniz?

Şimdi ortamı yine klişelere boğmadan söyleyeyim, o 
kız aynaya baktı ve en sonunda kendisini gördü. Bi-
liyorum kim olduğumu aynaya ihtiyacım yok dedi 
ve dediği anda görüntüsü belirdi. Gel gör ki hala 
barda, cafede kalabalığın içerisinden geçip gitmesi 
gereken yerlerde tuvalete giderken kıçını kapatmak 
için t-shirtini çekiştiriyor.
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GÜZELLİK YETMEZ, 
GÜZELLEŞTİRECEKSİN DE!
S. Dilek Şentürk

“Ziya hayalindeki kadını eve 
döndüğünde ve yanındayken ve 
her zaman bakımlı, süslü, o günün 
fiziksel anlamda güzellik anlayışı 
nasılsa o şekilde güzel de görmek 
istiyordu. Ayla dört dörtlük olunca 
güzelleşecekti Ziya’nın biricik hayatı. 
Ayla’nın dört dörtlük olabilmesi için 
kaç beygir güçlük motor gereklidir 
düşünmüyordu Ziya ama asıl önemli 
olan kendi hayatının güzelleşecek 
olmasıydı.”

Ayla ile tanışmamız, daha doğrusu akraba oluşumuz 
seneler öncesine dayanır. Ayla, dedemin ikinci evli-
liğinden olan üvey amcam Ziya’nın hayalindeki ka-
dındı. Ziya’nın, üniversiteyi ve askerliğini bitirip 
memur olarak iş hayatına başlar başlamaz annesine 
“Hadi anne,” demesinden az sonraya rastlar Ayla’yı 
ilk görüşüm. Annesi teyzeye, teyze halaya, hala da 
yengeye “Hadi” demişlerdi ekip olarak çoktan ha-
zır olduklarını belli ederek. Ziya’nın ölçütleri bel-
liydi zaten. Bugüne kadar gösterilip duyurulanlar, 
öğretilenlerden esinlenip, hayalindeki modeli çok-
tan çizmişti. Bu modelin olmazsa olmazlığını,  böy-
le gelmiş böyle gider diyenler anneye, teyze hala yen-
gelere de dayatmışlardı zaten. Bu durumda yol bel-
li, ölçütler belirliydi. Ekibin gözüne kestirdiği aday-
lar içinden tahlil, test, sorup soruşturma sonucun-
da Ziya’nın doğrularına cevap veren en uygun aday 
bulundu. Ayla ile Ziya evlendiler. Ayla boylu poslu 
karakaş kara gözlüydü. “El içine gururla çıkarılabi-
lecek” endamı vardı. Lise mezunuydu. Dikiş, nakış, 
örgü, oya biliyordu. Ev işinde ve kendisinden küçük 
kardeşinin bakımında annesine yardımcı olduğun-
dan, bu konularda da tecrübeliydi. Tüm bunlar so-
ruşturuldu, araştırıldı. Ağabeyi vardı iki tane, “Abisi 
olsun,” demişti Ziya. Erkek iktidarının normalleşti-
rilmesi ve namustan sorumlu olma mevzusunda ağa-
beyliğin önemini, kendi kız kardeşlerine yaşattıkla-
rından bilmiyor değildi.

Ziya’nın hayalindeki modelin tabii ki birebir benze-
ri değildi Ayla ama zaman içinde öğretildi Ziya’nın 
doğruları. Kısa bir zaman sonra o da hayalindeki ka-
dına tam olarak kavuştu böylece. Ayla kendisinde 
var olmasının gerekli sayıldığı meziyetleriyle güzel-
leştirmeye, kolaylaştırmaya başladı kocasının haya-
tını. Ziya’nın hayalindeki kadın, emeğini esirgeme-
den, karşılık beklemeden sevgiyle yapmalıydı ev işi-
ni. Kocası eve geldiğinde çiçek gibi olmalıydı ev. İyi 
bir aşçı olmalı, enfes sofralar kurmalıydı her akşam. 
Güzel olmalıydı yemeğin üstüne yenecek tatlılar, içi-
lecek kahveler, çaylar, güzelleşmeliydi Ziya’nın biri-Be
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cik hayatı. Giysileri temizlenip ütülenmeli, yarın gi-
yeceği akşamdan sorulup, ayakkabıdan çoraba ka-
dar hazır edilmeliydi. Ziya’nın eşi dostu akrabala-
rı ziyaretlerine geldiğinde sımsıcak karşılanmalıydı, 
istedikleri kadar kalmalıydılar. Hizmette kusur ol-
mamalıydı. Annesini anne, babasını baba bilmeliy-
di, sağlık ve hastalıklarında yanlarında olmalıydı. İyi 
bir anne olmalıydı aynı zamanda, iyi yetiştirmeliydi 
çocuklarını ki onlarla gurur duysun Ziya. Bu yüzden 
eğitimli olmasına özen göstermişti evleneceği kadı-
nın. Ayla okumalıydı, gündemden haberdar olmalı, 
eş dost toplantılarında ülkenin halleri, politika üze-
rinden söz de üretebilmeliydi. Kös kös oturup onu 
mahcup etmemeliydi. Film CD’leri, kitaplar, gaze-
teler boşuna taşınmıyordu eve. İyi bir eş olmalıy-
dı, sohbetli, duyarlı, kocasıyla ilgilenen, ilk seçene-
ği hep kocası olan iyi bir eş. İyi ev kadını, aşçı, anne, 
eş, gelin, sevgili, hemşire, öğretmen, dadı, ekono-
mist, psikolog. Birçok Ayla bir Ayla’nın sırtına ağır 
bir küfe gibi yüklenmişti.

Bunlarla birlikte Ziya hayalindeki kadını eve dön-
düğünde ve yanındayken ve her zaman bakımlı, süs-
lü, o günün fiziksel anlamda güzellik anlayışı nasıl-
sa o şekilde güzel de görmek istiyordu. “İşten yor-
gun gelmişim, bir de seni görünce kaçmasın işta-
hım, moralim düzelsin, neşem gelsin, yorgunluğum 
geçsin” güzellemeleriyle. Sanki Ayla’nın yorgunlu-
ğunu giderecek güzelliklere ihtiyacı olmazmış gibi. 
Ziya kendi hayatının güzelleşmesi adına Ayla’nın 
güzel görünmesi için gerekenleri kozmetik ürünle-
rinden giysilere, jimnastik aletlerinden takıya, par-
füme kadar temin etmek hususunda asla gecikmi-
yordu. Ayla güzel de olmalıydı kocasının hayatının 
güzelleşmesi için. Ayla dört dörtlük olunca güzelle-
şecekti Ziya’nın biricik hayatı. Ayla’nın dört dörtlük 
olabilmesi için kaç beygir güçlük motor gereklidir 
düşünmüyordu Ziya ama asıl önemli olan kendi ha-
yatının güzelleşecek olmasıydı. Önemli olan buydu.

Sık olmasa da arada bir Ayla’ya uğrardım. Ziya’nın 
gelme saatine yakın bir zamansa, balodan yeni gel-
miş ya da gitmek üzere bir halde bulurum Ayla’yı. 
Yok, eğer Ziya’nın iş saatiyse ve alışveriş, çocukla-
rın okula bırakılma, alınma işleri, faturaların öden-
mesi, spor salonu, cilt bakımı gibi görevlerini hallet-
miş evdeyse, ev işine dalmış demektir, zor tanırdım 
Ayla’yı. Mutfaktan odalara, banyodan salona koştu-
rurken kepçeler, tencereler, deterjan ve toz bezleriyle 
boğuşur bir hali vardı hep. Ziya gelmeden hepsi ta-

mamlanmalı, Ziya’nın mutluluğu için kişisel bakımı-
nı da yetiştirmeliydi çünkü. Erişte kesiyordu bir gün 
uğradığımda. “Toptan kesip kurutmamı istemiyor, 
taze kesilmiş erişte pişirmemi istiyor, daha lezzetli 
oluyormuş” diye sitem etmişti haklı olarak. Erişte-
nin bile en güzeli, en tazesi olmalıydı. Sonra memle-
ketten gelen anne ve babasının iki günlük misafirlik-
lerinin ardından apar topar gönderilişlerini gözyaşla-
rı içinde anlatmıştı bana. Ziya, Ayla’nın anne baba-
sı gelince iki gün zor sabretmiş ve Ayla’ya: “Ne ya-
parsın bilmem ama akşam eve geldiğimde gitmiş ola-
caklar, karışmam yoksa” tehdidini savurup işe gitmiş. 
Ayla perişan bir şekilde çözümü şehir dışında üniver-
site öğrencisi olan kız kardeşini arayarak bulmuş, an-
latmış olanı biteni ve kız kardeş telefon edip, anne 
babasını “İhtiyacım var size” diye öğrenci evine ça-
ğırmış. Anne baba farkına varmamışlar kovuldukla-
rının. Ziya’nın yedi sülalesinin süper hizmetler gö-
rüp istedikleri kadar kalabildikleri bu evde ne yazık 
ki bu da yaşanmıştı. Geçirdiği bir ameliyat sonrasın-
da uğradığımda ise Ayla yaşadıklarını ağlayarak an-
latmıştı: ”Evi bıraktığım gibi tertemiz bulacağım, se-
nelerdir kurduğum sofralar hazır olacak sandım. Eve 
gelir gelmez yattım, biraz sonra bana ‘Ne yiyeceğiz?’ 
diye sordu. Beni sevdiğini sanmışım bu güne dek. O 
beni değil benim sağladığım güzellikleri seviyormuş. 
Açım ben dedim, utandı mı bilmem, telefonla yemek 
siparişi verdi. Senelerdir yaptığım mantılar börekler, 
tatlılar, yemekler bir öğünlük olsun razıydım, bana 
özel yapılmış bir sıcak çorba olarak dönmediler bana. 
Üstelik ev savaş meydanı gibi darmadağın bir haldey-
di. Her ikisinin de doğumunda, ‘Bana dünyaları ver-
din’ diyerek beni çok sevdiğini söyleyen kocam, oğul-
larımızla bir olup bana günlerce uğraşsam bile altın-
dan zor kalkabileceğim kadar çok ev işi biriktirmişti. 
Annemleri bana kovdururken de az çok anlamıştım 
bencilliğini ama acaba annemlerin benim görmedi-
ğim bir hataları mı oldu diyerekten açık bırakmıştım 
kapıları, öyle arada kalmıştı düşüncelerim. Ama şim-
di öyle değil, görünen köye kılavuz ne gerek.”

Ziya emekli olduktan sonra taşındılar bu şehirden. 
Ayla şimdi gelinleri torunları ile meşgul. İçinde-
ki sitemi gizli tutarak yıllarca yaptığı gibi Ziya’nın 
hayalindeki kadını oynamaya da devam ediyor ta-
bii. Tüm güzelliklerine rağmen kıymeti bilinmeyen 
Ayla, başkalarının mutluluğu için güzel olmak, gü-
zellikleri ile başka hayatları güzelleştirmek zorunda 
bırakıldığını, tam da bu yüzden Ziya’nın hayalinde-
ki kadın olduğunu bilmiyor değil.

dosya: Hayatın Dönüşümü (3): Zorla Güzellik  69
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Hazırlayan
Meral Akbaş
Zeynep Ceren Eren

AĞRI’DA MELEK KARAASLAN İÇİN EYLEM!

Birgül Arat

Merhaba. Ben Ağrı Kamer’den Birgül. Sizinle Ağ-
rı’da ilk defa gerçekleştirilen bir eylemi paylaşmak 
istiyorum. Melek Karaaslan’ın hikâyesini duymuş-
sunuzdur. Yaşadığı evin tuvalete benzer bir yerin-
de aylarca kapalı tutulduğu için açlıktan, soğuk-
tan hastalanmış ve sonra da hayatını kaybetmişti. 
Melek’in ailesi dava açtı. Nisan ayının 25’inde du-
ruşması vardı. Bizi Antalya’dan arayan Yonca Ayaş 
isimli bir kadın doktor “25 ilde 25 Kasım’a kadar 25 
dakika pedal çevirmek” sloganıyla kadın cinayetle-
rine dikkat çekmek için bisikletli bir eylem gerçek-
leştirmek istediğini, Ağrı’da da Melek Karaaslan 
için pedal çevirmek istediğini ve kendisine destek 
olmamızı istedi. Biz de seve seve kabul ettik. Bizden 
istediği kalacak yer, bir bisiklet ve bulabilirsek ona 
eşlik edecek bir grup kadın. Kalacak yer ve bisiklet 
bulmak çok zor olmadı ama Ağrı’da böyle bir eyle-
me destek verecek bir grup bulmak konusunda hiç 
umudum yoktu. Yine de gerekli görüşmeleri yapa-
rak destek sağlamaya çalıştım. 

Eylem günü çok şaşırdım, çünkü Yonca’yla birlikte 
pedal çevirmek isteyen üç kadın, arkalarından yü-

KADINLAR SUSTURULAMAZ!

Van Kadın Derneği’nin (VAKAD) ve yine Van’da ça-
lışmalarını yürüten on derneğin PKK/KCK ile bağ-
lantılı olduğu gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açı-
lan dava reddedildi! Çok söze ne gerek! Van Kadın 
Derneği Kapatılamaz! Kadınlar Susturulamaz! 

BİR DE BURAYI DENEYELİM: 
KADINLARI HEDEF ALAN DEVLET BASKISI 
AVRUPA’DA 

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu (AKL 
TK) 10-11 Mayıs’ta Ankara’da toplandı. Gündemin-
de bir süredir yürütülen 2013 AB İlerleme Raporu 
hazırlık çalışmaları vardı. Çalıştay sonrası ortaya çı-
kan rapor yakın zamanda ilgili yurtiçi ve yurtdışı ku-
rumlarla paylaşılacak. AKL TK, Türkiye’de örgütlen-
me ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan soruşturma, tu-
tuklama ve cezalandırma rejimini Avrupa’nın gün-
demine taşıdı. VAKAD, İŞTAR, Kibele örgütlerine 
açılan kapatma davaları, bu örgütlerdeki bazı akti-

vistlerin tutuklanmaları, belge ve dökümanlarına el 
konulması, feminist aktivist Canan Arın’ın erken ev-
lendirmelerle ilgili yaptığı konuşma üzerinden açı-
lan dava baskıcı ve sınırlayıcı müdahalelerin kadın-
ları hedef alan örnekleri… AKL TK, bu örnekler-
le soruna dikkat çekerek Avrupa Kadın Lobisi için-
de yer alan kadın örgütlerine acil eylem çağrısı yaptı.
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DİSK TARİHİNDE BİR İLK: 
KADIN BİR GENEL SEKRETER

DİSK’in olağanüstü genel kurulunda, genel sekre-
terlik için adaylığını koyan Devrimci Sağlık-İş ge-
nel başkanı Arzu Çerkezoğlu genel sekreter olarak 
seçildi, ayrıca DİSK yönetim kurulunda yer alan ilk 
kadın oldu. DİSK tarihinde bir ilk bu! Seçim sonra-
sı yaptığı açıklamalarda işçi sınıfının nitel ve nicel 
olarak hızla büyüdüğü, toplumun farklı birçok kesi-
minin “işçileştiği” önemli bir dönemden geçtiğimi-
zi, buna paralel olarak böyle bir dönemde ön plana 
çıkan temel parametrelerden birinin işçi sınıfı içe-
risinde ağırlığı artan kadınların, kadın taleplerinin, 
mücadelesinin, kadın emeği sömürüsünün olduğu-
nu söyledi. “Kadınların sadece yönetimde temsiliyet-
le sınırlı olmadığı, sendikal hareket içinde bütünlük-
lü bir kadın mücadelesine ve kadın emeği sömürüsü-
ne karşı bir programa ihtiyaç var. Bu kuşkusuz yöne-
timlerde temsiliyetle de bütünleştiğinde anlamlı ola-
bilecek” diyen Çerkezoğlu ile DİSK içerisinde kadın 
yanlısı bir bakış açısının hâkim olduğu yeni bir süre-
cin başlayacağını ümit ediyoruz…  

YAŞAMIN HER ALANINDA 
EŞİTLİK, BAKIM HİZMETLERİNDE 
ORTAK SORUMLULUK!

On dört ilde birçok kadın, kadın örgütü, sendika ve 
meslek örgütlerindeki kadınlar tarafından sürdürü-
len kreş atölyelerinin sonucunda belirlenen tespitler 
ve talepler, Kreş Haktır Platformu tarafından geçti-
ğimiz Nisan ayında bir basın toplantısıyla paylaşıldı. 
Platformun da belirttiği gibi toplumsal cinsiyet eşit-
sizliğini en fazla gördüğümüz alanlardan biri olan ço-
cukların yetiştirilmesi ve bakım hizmetleri sadece ka-
dınların değil, erkeklerin de sorumluluğudur. Fakat 
devletin kamusal alandan geri çekildiği bu dönem-
de, bakım hizmetlerinin bütün yükü kadınların sır-
tına binmektedir. Bu yüzden platformun önde gelen 
talebi çocuk, yaşlı, engelli bakım hizmetlerinin kamu 
tarafından sunulması gereken bir hizmet, sosyal bir 
hak olması gereğidir. “Çocukların yaşadığı her yer-
de, her çocuğa uygun kreş!” çağrısı yapan Kreş Haktır 
Platformu, bu bağlamda mahalle kreşleri, işyeri kreş-
leri, Organize Sanayi Bölgesi kreşleri gibi birçok kreş 
modelinin sunulması gerektiğini belirtiyor. Platform 
ayrıca kreşlerin tasarlanmasında çocuklar kadar ebe-
veynlerin de gözetilmesinin önemli olduğunu, ebe-
veynlerin çalışma saatlerine uygun düzenlemeler de 
yapılması gerektiğinin altını çiziyor.  

rümek isteyen 50 kadın ve 8 erkek 24 Nisan sabahı 
hazır beklediler. Ağrı Belediyesi’nin bahçesinde baş-
layan bisikletlilerin de dahil olduğu yürüyüş “Me-
lekler ölmesin! Kadın cinayetleri son bulsun!” slo-
ganıyla Cumhuriyet Caddesi’ne kadar devam etti. 
Yaklaşık 100 metre yürüdük fakat bazı erkekler bizi 
desteklese de çoğunluk rahatsızdı. Hele ki bir tane-
sinin “Kadınlara ölüm, gebertin hepsini!” diyerek 
bağırıp dükkânına saklanması aklımda çok net ka-
lan bir tepkiydi. 

Cumhuriyet Caddesi’nde kalabalık bisikletli kadın-
ların etrafını sardı, yazılan yazıyı okumuş ve rahat-
sız olmuşlardı. Yonca’ya sorular soruyor, “kadın-
larımıza karışmayın, kadın dövülür ama çok kötü 
şeyler yapmazsa öldürülmez” diyorlardı. Bir anda 
kalabalık giderek büyüdü, hepsi erkeklerden olu-
şuyordu. Bir an Yonca’yı dövecekler diye korktum. 
Gerekli mesajın verilmiş olduğunu düşünerek gru-
bu dağıttık ve eylem olaylar çok büyümeden amacı-
na ulaşarak son buldu.

ERKEN YAŞTA YAPILAN 
EVLİLİKLER ÇALIŞTAYI 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Sorunları-
nı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (DİKASUM) 
Mayıs 2012 tarihinde erken yaşta evlendirilmiş 300 
kadınla yaptığı ve diğer verilerle de desteklenen alan 
araştırmasında ortaya çıkan sonuçları tartışmak üze-
re 30-31 Martta Diyarbakır’da ‘Erken Yaşta Evlilik-
ler Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda, sorunun neden 
ve sonuçları ile çözümüne yönelik nasıl bir yöntem 
izlenmesi gerektiği konusunda yürütülen tartışmala-
rın yanı sıra bu sorunun sosyal ve kültürel boyutları, 
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CİNAYET DOLU BİR KAHVE CAMI, 
AFİYET OLSUN

Memleket böyle cinayet dolu olunca, bir kahvenin 
koskoca camını bile doldurabiliyor öldürülenler… 
Neriman Polat ve Arzu Yayıntaş’ın beraber yarat-
tıkları bu projede, kadına yönelik şiddete son de-
mek için İstanbul, Tophane’deki bir kıraathanenin 
ön camı Ocak, 2012 - Ocak, 2013 arasında öldürülen 
kadın ve çocukların isimleriyle dolduruldu. Kadın 

cinayetlerini ifşa etmek için bir erkek mekanının se-
çilmesi elbette tesadüf değil: Polat ve Yayıntaş’ın da 
söylediği gibi “Kıraathanedeki erkekler hemen her 
gün uğradıkları bu mekanda, kadınların isimleri-
nin sardığı camdan, onların izin verdiği kadar dı-
şarıya bakabiliyorlar. Dışarıya bakarken gözlerinin 
takıldığı her bir isim, erkekliğin son verdiği bir ya-
şam üstelik…” 

kadın ve çocuk üzerinde yarattığı travma, hukuk ve 
uluslar arası sözleşmeler ile aile içi şiddet boyutu da 
konuşuldu. Düzenlenen atölyelerde erken yaşta ya-
pılan evlilik meselesi eğitim, sağlık, hukuk ve medya 
boyutu ile tartışıldı. DİKASUM’un açıkladığı üzere, 
çocuk gelinlerin oranı hakkında sadece resmi nikah 
ile evlenenlerin kaydına ulaşabiliyoruz. Fakat bun-
dan daha da fazlası, dini nikah ile yapılan çocuk ge-
lin evlilikleri. Bu ikisi toplandığında, % 30 ile % 35 
arasında bir orana ulaşılıyor. Bu rakamın korkunç-
luğu, çocuk gelin sorununun yaygınlığı hakkında 
da bir fikir veriyor bize; bildirgenin de altını çizdi-
ği gibi, çocuk gelin sadece Kürt coğrafyalarında gö-
rülmüyor, sadece gelenek-görenekle açıklanamıyor. 
Çalıştay, çözüme yönelik de bir öneriler listesi içe-
riyor. Sorunun önlenmesine dair kadın kurumların-
ca görüşmeler alınması, yerel veriler toplanması, Ka-
dın Konukevlerine benzer çocuk merkezlerinin ye-
rel yönetimlerce kurulması ve bu merkezlerin oluş-
turulması için yasal zemin hazırlanması, özelde ka-
dın milletvekillerinin sorunun çözümüne ilişkin ka-
nun teklifleri ve soru önergelerini yasamaya sunma-
ları teşvik edilmesi, yasalarda çocuk tanımının yeni-
den yapılması, 18 yaşın istisnasız ve koşulsuz olarak 
belirlenmesi, erken evliliklerin suç tipi olarak belir-
lenmesi ve caydırıcı cezalandırmaların yasallaştırıl-
ması, bu önerilerin bir kısmı... 

EV İŞÇİSİ Mİ? O DA NE?

İstanbul Valiliği tarafından Ev İşçileri Dayanışma 
Sendikası’nın (EVİD-SEN) kapatılması istemiyle 
açılan dava, Yargıtay tarafından geçtiğimiz günler-
de karara bağlandı. Valiliğin gerekçeleri arasında bu 
birtakım kişilerin aile bütçesine katkı amaçlı geçici 
olarak çalıştıkları, işverenleriyle aralarında patron-
işçi ilişkisi olmadığı (bir çeşit gönül bağı olduğu var-
sayılıyor herhalde!), bir işkolu olmadıkları (ev-işleri 
yardımlaşma ve güzelleştirme derneği olarak faaliyet 
gösterdikleri!) ve bu sebeple kadınların sendika ku-
ramayacakları gibi anlamlı birkaç sebep vardı. 

Bu güzellemeye son noktayı şimdilik Yargıtay koydu: 
“Sendikalar Kanununun kapsamına girmediğinden 
uyuşmazlığın iş mahkemelerinde değil genel mahke-
melerde çözümlenmesi gerekir”. Yargıtay’ın bu kara-
rının valiliğin gerekçelerinden farkı yok gibi görü-
nüyor: Davalılar, işçi değil; işçi olmayan bu kişile-
rin sendika kurması yasal değil! Sendikalı kadınlar 
mücadelelerini sürdürmekte kararlı ama! EVİD-SEN 
Genel Başkanı Gülhan Benli’nin şu sözleri de bu ka-
rarlılığı göstermiyor mu?: “Üye sayımız her geçen 
gün artıyor. Bu kadar güvencesiz kadın varken bu 
sistemin bizi yok saymasına artık izin vermeyeceğiz. 
Artık yaşadıklarımızdan kendimizi değil bu koşul-
larda bizi çalıştıranları, çalışma güvencemizi sağla-
mayan devleti ve yasal düzenlemeleri sorumlu tutu-
yoruz. Biz örgütlenmemizi ve faaliyetlerimizi devam 
ettiriyoruz. Yasalarla, bürokratik engellerle önümüz-
de duramayacaklar!”
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KIRMIZI TANGA İLE MÜEBBETTEN SIYIRIN, 
EŞCİNSEL DİYE OĞLUNUZU KAÇIRIN 
3 GÜN CEZA ALIN

Halil Kandok’un haberine göre “İstanbul Bakırköy’de, 
2010 yılının Haziran ayında 10 yıllık arkadaşı Doktor 
Tevfik İlker İzmirlioğlu’nu öldürmekten yargılanan 
elektrik teknisyeni Savaş Tarkan’ın cezası, cesedin 
üzerinde kırmızı tanga olduğu için haksız tahrik in-
dirimi ile müebbetten 13 yıla indirildi.” Acaba bu he-
teroseksüellerin duyabildikleri nefretin ya da olabile-
cekleri tahrikin bir sınırı var mı? Ayrıca yargının ta-
raflılığının ve adaletsizliğinin de sınırı yok herhalde. 
Son adaletsiz adalet örneği, erkek arkadaşıyla yaşı-
yor diye kendi albay babası ve polis memuru amcası 
tarafından kaçırılan Umut Göktuğ oldu. Daha önce 
de aynı şahıslar tarafından silahla tehdit edilen, zor-
la alıkonan Umut’un hayatından kaçırıldıktan son-
ra endişe edildi. Zorla yatırıldığı hastaneden avukat 
Ahmet Toköz’ü aramayı başararak yardım isteyen 
Umut’un bulunması için polis hiçbir şey yapmadı. 
Ankara 6. Aile Mahkemesi’nde Umut Göktuğ’un ka-
çırılmasıyla ilgili görülen davada ise Avukat Toköz, 
müvekkilinin halen zorla tutulduğunu belirterek, ba-
basına ve ailesine ceza verilmesini istedi. Hâkim Tür-
gen Sakarya, baba ve iki amcaya 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun’a göre, Umut Göktuğ hakkındaki tedbir 
kararını ihlal ettikleri için üç gün hapis cezası verdi. 
Böylece üç günden on güne kadar cezayı gerektiren 
bu suçta en alt sınırdan işlem yapılmış oldu. Herhal-
de hâkim elinde olsa bu cezayı da vermeyecekti ama 
işte ne de olsa memlekette ‘hukuk’ var!

AİLE KONUT ŞERHİ İÇİN 
ARTIK MAHKEME KARARINA GEREK YOK! 

Daha önceki sayılarımızdan birinde ‘hayırlı bir ip-
tal’den bahsetmiştik. Danıştay 10. Dairesi tapuya 
“aile konutu şerhi” düşülmesi için mahkeme kara-
rı getirilmesini zorunlu kılan bir karar vermiş; daha 
sonra aile konutlarının eşlerden birinin şerh düşme-
si halinde satılamayacağına ilişkin hükümü geçersiz-
leştiren bu kararı Danıştay Dava Daireleri Genel Ku-
rulu oy birliği ile bozmuştu. Danıştay konuya dair 
son kararını ise geçtiğimiz ay açıkladı. Verilen karara 
göre   artık eşler, “evlilik birliğinin resmen devam et-
tiğini kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneği veya ev-
lilik cüzdanı ile konutun aile konutu olduğunu, eşle-
rin konutta birlikte yaşantılarını sürdürdüklerini ka-
nıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetimin-
den alınmış belgenin [Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne] 
ibrazı ile” aile mahkemesi kararı ve diğer eşin rızası 
aranmaksızın, harçsız olarak aile konut şerhi koyabi-
lecekler. Böylelikle eş aile konutu üzerinde mülkiyet 
hakkına sahip olmasa bile, bu şerh ile evin kendisin-
den habersiz satılmasını veya ipotek altına alınması-
nı engelleyebilecek. Bazen güzel şeyler…

ULUSLARARASI FEMİNİST FORUM… 
YENİDEN!

Kaos GL’nin düzenlediği Uluslararası Feminist Fo-
rum’un ikincisi 16-17 Mart tarihlerinde Ankara’daydı! 
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nın evsahipli-
ğinde yapılan forum bir çok ülkeden, Sırbistan, Arna-
vutluk, Tunus, Cezayir, Lübnan ve Mısır’dan, Erme-
nistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Yuna-
nistan, Kosova, Makedonya ve Filistin’den gelen femi-
nistlerin katılımıyla gerçekleşti. Farklı ülkelerden ge-
len feministlerin deneyimlerini paylaştığı forumlar-
da, lezbiyen feminist müdahale pratikleri, savaşa kar-
şı mücadele, eşitsiz çalışma ilişkileri, farklı kadın ör-
gütlerinin mücadele deneyimleri tartışılan konular 
arasındaydı.  

HOMOFOBİYE KARŞI!!! 

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fizik-
sel, ahlaki veya sembolik şiddete karşı eylem ve karşı 
durma günü olan 17 Mayıs vesilesiyle Kaos GL, top-
lumsal barışın konuşulacağı ve üç gün sürecek bir ho-
mofobi karşıtı buluşma düzenliyor. “Homofobi Karşı-
tı Yürüyüş” ile son bulacak etkinliklere barış ve ifade 
özgürlüğünün, homofobi ve transfobi karşıtı bir eği-
timin imkanının, eşcinsel evliliğinin yasal zemininin 
oluşturulmasına dair farklı ülke deneyimlerinin ko-
nuşulup tartışıldığı forum ve paneller, 8. Kadın Ka-
dına Öykü Yarışması Ödül Töreni, Fransız yönetmen 
Lionel Soukaz’ın “Ixe” filminin gösterimi de dahil…
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BARIŞ NELERE KADİR

Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

Barış süreci malumunuz hepimizin yıllardır bekledi-
ği arzuladığı bir gelişmeydi. Barış gelsin silahlar su-
sun siyaset ve barış konuşulsun diye mücadele et-
tik. 12 Mayıs’ta Urfa BDP heyetinin halk toplantısı, 
yani halk buluşması vardı.  Süreci aktarmak ve hal-
kın kafasındaki soru işaretlerini cevaplandırmak için 
bir dizi toplantı yapıldı. İyi de oldu. Buna ihtiyaç 
vardı. Toplantıya binlerce kişi katıldı toplantının en 
ilginç tarafı şuydu: BDP bilgilendirme ve halk top-
lantılarına genelde kendi kitlesi ya da üyeleri katılır.  
Ancak bu defa öyle olmadı Urfa’da her kesimden in-
sanın katıldığı ve büyük bir dikkatle izlediği bir top-
lantı oldu; biz de buna tanıklık ettik ya, artık ölme-
yiz. Barışın nelere kadir olduğunu, en kabuğuna çe-
kilmiş insanın bile korku olmadığı zaman hakları-
nı savunmaya başladığını, hatta kendi kimliğini dile 
getirmekten korkanların bile taleplerinin olabilece-
ğini öğrenmiş olduk.

Barış sürecinin barışa evirilmesini ve herkesimin 
kendini ifade edebileceği çok sesli bir Türkiye umu-
duyla…  

KADINLAR 
OLMADAN 
BARIŞ OLMAZ…

2009 yılından bu yana, 
çatışmaların sonlanması, 
savaşın açtığı yaraların 
yileşmesi ve toplumsal bir 
barışın olanaklılığı için mücadele 
eden Barış İçin Kadın Girişimi, 
“kadınlar olmadan barış da 
olmaz” dedi.
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BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ:
BİZ KADINLAR SEYRETMİYORUZ; 
BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ
       
Gülsüm Depeli

Kürt hareketi ile Hükümet arasındaki görüşmelerle 
birlikte savaşın bitmesi, silahların susması gerçek bir 
umudun konusu oldu. Barışın ilk kez resmi ağızlar 
tarafından da telaffuz edildiğini gördük. Resmi gö-
rüşmelerin “barış”ı ile ilgili aramızda görüş farkları, 
bazı belirsizlikler ve şüpheler olsa da, bu asla barışı 
konuşmanın önünde engel olmamalıydı. Çünkü ba-
rış Kürt bir annenin deyişiyle, “sokakta oynayan ço-
cuğun eve dönebilmesi” demekti. 

İşte bu nedenle, 2009 yılından bu yana, çatışmala-
rın sonlanması, savaşın açtığı yaraların iyileşmesi ve 
toplumsal bir barışın olanaklılığı için mücadele eden 
Barış İçin Kadın Girişimi, “kadınlar olmadan barış 
da olmaz” dedi. Süreci seyretmemek, barış için mü-
cadele etmek üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstan-
bul, Bursa ve başka birçok ilde geniş katılımlı top-
lantı ve örgütlenme çağrısında bulundu. 

27 Nisan 2013’te Ankara’da altmışın üzerinde kadın 
“bizim barışımız nasıl olacak?” sorusuna cevap ara-
mak heyecanı ve sorumluluğuyla bir araya geldik. 
Toplantıda Yurdusev Özsökmenler 1325 sayılı Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı’nın bizler 
için yol gösterici olabileceğine işaret etti. Bizlere sa-
vaş coğrafyalarındaki kadınların barış mücadelesi de-
neyimlerini aktardı; Balkan ülkelerinden, Sudan’dan, 
Güney Afrika’dan örnekler verdi. Ayça Kurtoğlu ise 
yaklaşık 6000 yıllık savaş kültürünün ekildiği dünya 
üzerinde, barış kültürünün tarihinin ancak son 200 
yılı kapsadığına dikkat çekti. Toplumsallaşmış, ger-
çek bir barış kültürü için çıraklığın vaktiydi. Kadın-
lar yola çıkmalıydı. Çünkü barış “yolun kendisiydi”. 

Deneyim aktarımları on kişilik atölye çalışmalarıy-
la devam etti. Çalışma gruplarındaki kadınlar için, 
kimsenin görüşlerinden dolayı cezalandırılmayaca-
ğı, herkesin eşit olacağı, her türlü ayrımcılığın orta-
dan kalkacağı, sınırlardan ve askerlikten kurtarıl-
mış bir geleceğin hayalini kurabilmekteydi bizi ba-
rışa ulaştıracak ufuk. Ama bugün ufukla aramızda 
savaşın gerçekleri vardı; affetmeden barış olmazdı. 
30 yıllık savaştan sonra affetmek de kolay değil ki... 
Savaşı ve yarattığı yıkımları doğru kayda almak, sa-
vaşı doğru anlatmak, kadınların uğradığı savaş şid-
detini belgelemek, hakikati araştırma komisyonla-
rının kurulmasını talep etmek ve bu komisyonlar-
da mutlaka kadınların yer almasını sağlamak… Ba-
rışabilmeyi sağlamak için önümüzde zorlu, belki on 
yılları alacak bir yol vardı. Bir yerinden başlamak 
lazım dedik: Önce şu 1325’i ve ilgili başka yasal dü-
zenlemeleri okuyup anlayalım. Önce asker ve geril-
la annelerine mektuplar yazalım. Önce barış süre-
cinde gözlemci ve/ya müdahil olmanın olanakları-
nı ve yollarını araştıralım. Önce en yakınımızda-
kilerle tekrar bir konuşalım; örgütlerimizde, yapı-
larımızda, işyerlerimizde, mahallemizde, evlerimiz-
de…  Konuştukça gördük ki her şey “önce”likli… 
Nitekim 8 Mayıs’taki ikinci toplantımızı, öncelik-
lerimizi bir sıraya koymanın ve barış için bir ey-
lem programı hazırlamanın vaktidir, diyerek bitir-
dik. Çünkü söyleyecek sözümüz, çözümü geliştire-
cek gücümüz var!

İSTANBUL BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ 
ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU

Nilgün Yurdalan

Kış başında barış için müzakereler başlamadan he-
men önce  İstanbul Barış İçin Kadın Girişimi ola-
rak savaşa karşı sesimizi nasıl yükseltiriz diye sendi-
kalarla görüşme hazırlığındayken, dindar kadınlarla 
ve CHP’li kadınlarla barışa ilişkin konular etrafın-
da buluştuğumuz sıralarda başladı barış için müza-
kere süreci. Görüşmelerin başlamasıyla bir kez daha 
gördük ki hem savaştan en çok etkilenen hem de ba-
rış mücadelesine en fazla katkı sunmuş gruplardan 
biri, kadınlar olarak, barış sürecinin dışında tutulu-
yoruz. Bu dışlanmayı aşmak, sürece müdahil olma-
nın yollarını aramak amacıyla buluşmalarımızın sa-
yısı arttı ve sıklaştı. Kadınlar olarak buluşmak için 
bahanemiz zaten çoktu ama söz konusu barış olun-
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ca BM’nin 1325 kararından Cumartesi Annelerine, 
Anayasadan savaşta ekolojiye, savaş bütçesinden zo-
runlu göçe, savaş bütçesinden hakikatlere, yaşadık-
larımızı konuştuk, birbirimizi anlamak için çabala-
dık bir kez daha. Çünkü savaş nedeniyle yaşananlar 
anlatılırken, yaşayanlar tarafından her seferinde ye-
niden çok çok ağır bir yeis ve yük olarak yeniden ya-
şanıyordu ve taşınıyordu.

Bu toplantılarda taleplerimizi oluşturmaya ve talep-
lerimizi hayata geçirebileceğimiz mekanizmaları tar-
tışmaya başladık. Memleketin çeşitli kentlerinde ya-
pılan benzer toplantıların sonucunda, “biz kadınlar 
barış sürecinde aktif yer alıyoruz” diyerek bir sem-
pozyuma hazırlanmaya başladık. Çünkü 100’den 
fazla ülkede yaşanmış olan, kimi zaman yap-boz tah-
tasına dönen barış görüşmeleri şu gerçeği göstermiş-
tir: Barış müzakerelerine kadınlar katılmazsa barış 
toplumsallaşmaz. Barış yerelleşmez. Kadınlar olma-
dan barış olmaz. Gündelik hayatlarımıza sinmiş mi-
litarizmin etkileri azaltılamaz. Ataerkil bir barış sür-
dürülemez olduğu gibi savaşın erkek şiddetini, yok-
sullaşmayı, haklarımızdan mahrum edilmeyi ne ka-
dar fazla körüklediği de unutuluverir. 

Nihayetinde İstanbul’da 4 Mayıs 2013 de Türkiye’nin 
çeşitli kentlerinden iki yüz civarında kadın, sabahtan 

akşama kadar birlikteydik. Dünya örnekleri, katılım-
cı kadınların talepleri ve esas olarak dertlerimize der-
man olacak mekanizmalar konuşuldu. Gün sonunda 
ortaya sayfalar dolusu bilgi ve öneri çıkmıştı. 

Bu bilgi ve belgeler 7 Mayıs 2013’te İstanbul’da ba-
sın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Bu basın 
açıklamada Barış İçin Kadın Girişimi’nin müzake-
re ve barış süreçlerinde kadınların nitelikli ve eşit 
temsili için Birleşmiş Milletler’in 1325 no’lu kararı-
nı pusula kabul ederek alternatif eylem planı oluştu-
racağını, tüm taraflarla görüşeceğini, temas, gözlem, 
anadil, savaşta kadın hakikatleri gibi komisyonlar 
oluşturarak süreci izleyeceğini söyledik. Barış İçin 
Kadın Girişimi olarak resmi ve gayrı resmi müza-
kere süreçlerine artık oluşturacağımız yeni yöntem-
lerle müdahil olacağımızı açıkladık ve öncelikle hü-
kümeti bir kez daha tüm heyetlerde kadınların eşit 
temsilini gerçekleştirmeye çağırdık. Çözüm süreci-
nin aynı zamanda demokratikleşme süreci olduğu-
nu, yeni “ötekiler”, “marjinal” gruplar yaratılmadan, 
toplumun özellikle tüm ezilen kesimlerinin barıştan 
beklenti ve taleplerinin müzakerelerde yer alması ge-
rektiğini söyledik. 

Şu sıralarda ardı ardına komisyonların kurulması 
için yapılan toplantılara devam ediyoruz. 
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On beş yıl önce, sosyolog-yazar ve feminist aktivist 
Pınar Selek’i tüm araştırmacılara ve aydınlara göz-
dağı vermenin sembolü olarak seçenler herhalde bir 
gün kendilerinin sorgulanmaya başlanacağını tah-
min etmemişlerdir. Pınar Selek’in çevresinde kenet-
lenen ulusal ve uluslararası dayanışma Pınar’ın ma-
sumiyetine tanıklık etmenin yanı sıra artık Pınar’ı 
hedef alan komplonun “görünmeyen” arka planı-
nı da sorguluyor. Dayanışmanın içindeki birçok ba-
ğımsız insiyatif, ortada tek başına Pınar’ın üzerine 
yıkılmaya çalışılan bir dava enkazı olduğunun far-
kında.  Artık kimse bu enkazın Pınar’a mal edil-
mesine seyirci kalmak istemiyor. Herkes örgütlen-
meye kendi bulunduğu yerden başlıyor, tıpkı Pınar 
Selek’in tüm hayatı boyunca yaptığı ve halen yap-
maya devam ettiği gibi…. 

Biz de Hala Tanığız Platformu olarak, enkazın altın-
daki sorunlara doğrudan müdahil olmak için dava 
enkazını kendi bulunduğumuz yerden tartışmaya 
açmak istedik. Bu amaçla, 20 Nisan 2013 Cumar-
tesi günü İstanbul Cezayir Salon’da ‘Pınar Selek’in 
Mücadelesinin Düşündürdükleri: Akademide Özgür-
lük, Siyasette İrade, Yargıda Adalet’ başlığıyla ulusla-
rarası bir sempozyum düzenledik. Niyetimiz, dos-
tumuz, yol arkadaşımız Pınar Selek’in başına örü-
len ve on beş yıldır ısrarla sürdürülen devlet komp-
losunun arka planını Türkiye’nin genel atmosferin-
den yola çıkarak irdelemek ve bu komplonun sona 
ermesi için üzerimize düşen sorumlulukları kolek-
tif bir akıl yürütmeyle ortaya çıkarmaktı. Bunu ya-
parken Pınar’ın sosyal bilim ve örgütlenme yöntem-
lerinden esinlendiğimiz için sempozyumun başlığı-
nı “Pınar Selek’in Mücadelesinin Düşündürdükleri” 
olarak seçtik. 

Açılış konuşmaları ve İsmail Beşikçi’nin video kay-
dından gösterilen konuşmasıyla başlayan sempoz-
yum, Strasbourg Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Francis Kern’in “İfade, Yaratma ve Araştırma Özgür-
lüğü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. “Araştırma-
cı Özgürlüğü” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Neşe 
Özgen sosyal bilimcinin tarafsız olmadığını ve resmi 
ideoloji ile sosyal bilimci arasında mutlaka bir mesa-
fe olması gerektiğini belirtti. Müdahaleci sosyal bi-
limi öneren Özgen, Pınar Selek’in bu bakış açısıyla 
sosyal bilim yaptığını ve sorduğu soruların bize ha-
yata yeni bir bakış geliştirme imkânı tanıdığını ifade 
etti. Araştırmacı özgürlüğü bağlamında Fransa’da ya-
şanan sorunları aktaran Strasbourg Üniversitesi Öğ-

‘PINAR SELEK’İN 
BERAATİNİ 
GERİ İSTİYORUZ!’

Hala Tanığız Platformu adına 
Senem Donatan

“Kurumların ve kurumlar içindeki 
bireylerin resmi ideolojiyle 
kurdukları ilişki Türkiye’deki 
toplumsal ilişki ağlarının 
belirlenmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır.”
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retim üyesi Samim Akgönül, ancak Pınar Selek’in 
de doktora öğrencileri arasında yer aldığı Strasbo-
urg Üniversitesi’nin araştırmacısının arkasında hiç 
koşulsuz durabildiğine, bunun da Türkiye’deki üni-
versiteler için örnek oluşturması gerektiğine dikkat 
çekti. Oturumun son konuşmacısı MSGSÜ Sosyo-
lojik Araştırma Kulübü’nden Senem Kahraman ise 
sosyoloji öğrencileri olarak Pınar Selek’in araştır-
ma yöntemlerinden esinlendiklerini, onun araştır-
malarını tartışarak yeni sorular üretmeye çalıştıkları-
nı söyledi. “28 Şubat süreci”nin ele alındığı üçüncü 
oturumda ise Aydın Engin, Cumhuriyet gazetesin-
de çalıştığı dönemden hareketle genel hatlarıyla 28 
Şubat sürecinin atmosferini tasvir etti. Oturumun 
diğer konuşmacısı Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Pı-
nar Selek davasının siyasi boyutuna vurgu yaparak, 
“Selek’in mağduriyeti giderilmeden Kürt sorunu çö-
zülemez” tesbitinde bulundu. 

Her oturumda ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerin 
neredeyse hepsi dönüp dolaşıp “resmi ideolojiye kar-
şı mesafeli durma/duramama” sorununa odaklandı. 
Sonuçta ortaklaşılan noktalar şunlar oldu:   

- Kurumların ve kurumlar içindeki bireylerin res-
mi ideolojiyle kurdukları ilişki Türkiye’deki top-
lumsal ilişki ağlarının belirlenmesinde önemli bir 
rol oynamaktadır. 

- Resmi ideolojiye mesafe alamamak akademide, 
yargıda ve siyasette korku ve çıkar çemberleriyle 
örülü bir toplumsal ve politik atmosferin oluşma-
sını sağlamıştır.

Resmi ideolojinin enkazını Pınar’ın üstüne yıkmak 
isteyenler zamanında bir taşla iki kuş vurmayı plan-
lamış olsa gerek; hem Pınar’ın nezdinde tüm “teh-
likeli” araştırmacıları cezalandırmak, hem de kendi 
var olan enkazın üstünü bir hukuk operasyonuyla 
kapatmak. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. On-
lar Pınar’ı mahkûm etmek için çaba sarf ettikçe en-
kazın altındakiler daha da görünür oluyor ve şu söz-
leri zikredenlerin sayısı her geçen gün artıyor: 

“Pınar Selek’in Müebbetine Alışamayacağız”, 
“Beraatini Geri İstiyoruz”, 
“Bu Hukuk Cinayetine Seyirci Kalmayacağız.”
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TBMM’de son birkaç ay içinde Bülent Arınç, Ka-
mer Genç ve Zeyid Aslan tarafından art arda sergi-
lenen erkeklik performansları ana akım medya ta-
rafından farklı yoğunluklarda gündeme taşındı. Bu 
yoğunluk farkını belirleyen söylemden çok söyle-
yenin kim olduğu, daha açık bir ifadeyle iktidarda 
olup olmadığıydı şüphesiz. 

Törpülemesi bir yana, milletvekilliğinin erkekliği ci-
laladığını çok iyi bilmemize rağmen bu olan biten 
karşısında “nasıl yani?” demekten kendimizi alama-
dık. Daha kötüsü, bu üç örnek, medya aracılığıyla 
gündeme taşınabilmiş olanlar. Sadece 24. dönemde 
bile mecliste kadınlara yönelik cinsiyetçi söylem ve 
tavrın her türlüsüyle karşılaşmak mümkün.

Bu üçlüde öne çıka(rıl)an Kamer Genç, Fatma 
Şahin’e yönelik “Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kur-
masaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve 
o makamda oturacak mıydınız? Eğer zaten otursay-
dınız hangi tarikat mensubu bir kitlenin bilmem 
kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz? Yani, bu 
Atatürk’ün getirdiği nimetleri inkâr etmeyin.” söz-
leri nedeniyle kınandı.

Kamer Genç’in söylediklerinde kınamayı gerektire-
cek bir şey olmadığını düşünenler Bülent Arınç’ın 

ERKEKLER 
MECLİSTE!

Zehra Tosun

“Erkeklerin özgürlüğümüzü 
önce gasp edip sonra da bize 
nimet olarak sunmasını “ama 
adam doğru bir şey söyledi” 
diyerek alkışlayabilir miyiz?”
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Aylin Nazlıaka’ya yönelik “Kürtaj meselesi konuşu-
lurken siz öyle bir söz sarf ettiniz ki benim yüzüm 
kıpkırmızı oldu. Ben asıl o zaman mahcup oldum, 
asıl o zaman utandım, asıl o zaman yerin dibine geç-
tim. Bir evli, bir bayan milletvekili, çocuğu olan 
milletvekili, kendisiyle ilgili, bir organını nasıl böyle 
açıkça konuşabilir, nasıl bundan yüzü kızarmaz, be-
nim yüzüm o zaman kızardı, o zaman mahcup ol-
dum.” sözlerini hatırlattılar haklı olarak ve Bülent 
Arınç’ın neden kınanmadığını sordular. 

Günlerce süren tartışmalarla ortaya çıkan tabloda gö-
rünen; Kamer Genç’in kınanması gerektiğini düşü-
nenler ile kınamayı gerektirecek bir şey söylemediği-
ni, aslında bir hakikati ortaya koyduğunu düşünenle-
rin, bu söylemin cinsiyetine ve cinsiyetçiliğine dair bir 
şey dememe noktasında birleşmeleriydi. AKP’liler bu 
sözleri kişisel saldırı etrafında tartışırken, CHP’liler 
ise kadınlar lehine bir söylem, bir hakikatin ila-
nı olarak yorumladılar. Çeşitli platformlarda Kamer 
Genç’in sözlerinin esasında kadın hakları savunusu 
olduğuna dair görüşler dile getirildi; Kamer Genç’in 
neden kınandığının anlaşılamadığı ifade edildi. Tam 
da bu noktada, bu sözlerin aslında kadınları destekle-
diği görüşü, Kamer Genç’in söylemi ile ilgili tartışma-
ları diğer ikisinden farklı bir noktaya taşıdı. Bu yazıda 
Kamer Genç’in söylemine odaklanmam bu ayrıştır-
manın kendisine yönelik itirazım sebebiyledir.

Kamer Genç’in bir hakikati işaret edip etmediği ayrı 
ve önemli bir tartışma konusu olmakla birlikte, söy-

lenenin bir hakikati ortaya koyması o söylemi cin-
siyetçilikten muaf kılar mı? Söylemin nasıl kurgu-
landığı, söyleyenin kendini nasıl konumlandırdığı 
ve söylenenin neye hizmet ettiği ile ilgilenmemiz de 
gerekmez mi? 

Buna ilişkin itirazlar genellikle kadın mücadelesinin 
küçümsenmesi üzerinden yürütüldü; ancak varsaya-
lım ki biz kadınlar bunun için parmağımızı dahi kı-
pırdatmamış olalım, özgürlüğümüz (ne kadar özgür 
olduğumuz da tartışılır) bir nimet olarak tanımlana-
bilir mi? 

Erkeklerin özgürlüğümüzü önce gasp edip sonra da 
bize nimet olarak sunmasını “ama adam doğru bir 
şey söyledi” diyerek alkışlayabilir miyiz?  

Belki de en mühim soru şu: sırf kadın olduğumuz 
için sınırlandırılmış özgürlüğümüz ve gasp edilmiş 
haklarımızın iadesi için erkeklere minnet duymalı 
mıyız? Kamer Genç Fatma Şahin’den bunu bekle-
yebilir mi?

Kamer Genç, bir erkek geleneğini sürdürerek, bu 
konu bağlamında verilebilecek başkaca örnekler var-
ken gündeme “bilmem kaçıncı hanım olma” duru-
munu getirmeyi tercih etmiş, böylece, karşıymış kı-
lıfında erkeklerin çok eşlilik fantezisini bir kadının 
şahsında yeniden üretmiştir. Kadınlar şu ya da bu 
durumda olurdu gibi genel bir ifade kullanabilecek-
ken, örneği Fatma Şahin üzerinden vererek aynı za-
manda meseleyi şahsileştirmiştir. 

Bakanlık görevini yürüten bir kadına, “bir kitle-
nin bilmem kaçıncı hanımı” olma “ihtimalini” ka-
dermiş gibi sunarak, inceden inceye Fatma Şahin’e 
bir kadın olarak “esas konumunu”nun bakanlık de-
ğil, bilmem kaçıncı hanımlık olduğunu hatırlatmış-
tır. Kendisi erkek olduğu için bu “ihtimal”in konu-
su olmayacağını da dolaylı olarak ilan etmiş olup 
bu “ihtimal”i -kadınlıktan kaynaklı bilmem kaçın-
cı eş olma “potansiyel”ini- bir aşağılama aracı ola-
rak kullanmıştır.

Kadınların öldürülmesine, tecavüze uğramasına ya 
da mensubu oldukları partilerde siyaset yapmasının 
önündeki engellere dair bir şey söylemeyen erkekle-
rin, her fırsatta çok eşlilik örneği üzerinden kadın 
hakları savunuculuğu yapmalarını alkışlamadan önce 
bir kez daha düşünmemiz gerektiğine inanıyorum.
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En sevdiği yabancı grubun yaşadığı ken-
te geldiğini öğrenen ergen gibi sevindim! 
Joan Scott bir süredir gündemimi meşgul 
eden, metinlerini düşünerek uyuyup uyan-
dığım feminist bir tarihçi. Kültür ve Siya-
sette Feminist Yaklaşımlar Dergisi tarafın-
dan hazırlanan ve bgst Yayınları tarafından 
yayımlanan Feminist Tarihin Peşinde kita-
bının tanıtımı için 17 ve 20 Nisan’da “Kur-
tuluş ve Eşitlik: Eleştirel Bir Soykütük De-
nemesi” ve “Toplumsal Cinsiyetin Kulla-
nımları ve Suistimalleri” adlı iki konuşma 
yapmak üzere İstanbul’a geldi. İşte ben de o 
ergenin sevdiği sanatçıya dokunma heyeca-
nı gibi Joan Scott’la muhabbet etme şerefi-
ne nail oldum. Konuşmamız tarih ve femi-
nizm ilişkisiyle başlayıp feminist politikaya 
doğru gidiyor. 

TÜRKİYEDEN 
BİR JOAN SCOTT 
GEÇTİ!

Demet Gülçiçek

“Belli bir sosyal bilim alanının 
veya politik alanın sınırlarını 
aşmak tam da burada başlıyor bana 
kalırsa! Biraz durup tüm soruları 
tekrar sormaya başlamak...”
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Demet: “Eleştirel Tarihin Peşinde” makalenizde 
gayet ayrıntılı bir şekilde femizinizmle olan iliş-
kinizi açıklıyorsunuz, ama ilk tanışma nasıl oldu? 
Feminizm tarihle nasıl ilişkilendi?
Scott: Benim için önce tarih vardı. Wisconsin Üni-
versitesinden, tarih bölümünden mezun oldum.  
Lisans yıllarımda emek tarihiyle ilgileniyordum. 
1960’ların başından bahsediyorum, o süreçte güçlü 
bir feminist hareket yoktu ama hemen herkes emek 
hareketinin içindeydi. Doktora tezimi de cam işçi-
leri ve endüstiyelleşmenin işçiler üzerine etkisi üze-
rine yazdım. Chicago Üniversitesinde ders verme-
ye başladığımda, benim gibi yeni başlayan hocalar 
vardı. Onlarla beraber feminist okumalar yapmaya 
başladık.

Kimleri okudunuz mesela?
En çok aklımda kalan Shulamith Firestone oldu. 
Cinselliğin Diyalektiği kitabı beni çok etkilemişti. 
Firestone çok yeni öldü, yoksul ve gözardı edilmiş 
bir durumdaydı. Zihinsel olarak da çok iyi durum-
da değildi. Bu durum beni çok etkiledi. Her ney-
se, bu okuma grubumuz ortalama on kişiden oluşu-
yordu. Bir süre sonra öğrenciler de kadın tarihi der-
si talep etmeye başladılar. Benim tarih ve toplumsal 
cinsiyeti ilişkilendirme hikayem böyle. Aslında o za-
man toplumsal cinsiyet kavramı yoktu, “kadın” de-
meliyim sanırım. 

Peki sizin için akademide feminist tarihçilik na-
sıl devam etti?
Bir süre sonra bilgi toplama ders materyalleri ha-
zırlama sürecine girdik. Aslında 1920’lerde birinci 
dalgada zaten keşfedilmiş olanı tekrar keşfettik di-
yebilirim. Natalie Davis’in bir ders planı vardı me-
sela, genelde Amerika ve Avrupa kadın tarihi üze-
rine. Bu planı okuma grubumuzda paylaştık ve ge-
liştirmeye çalıştık. Northwestern Üniversitesine ders 
vermek için gittiğimde ise tarih bölümündeki tek 
kadın bendim ve “doğal olarak” bu dersi ben ver-
dim. Bir yandan okuma grubu devam ediyordu. Ju-
liet Mitchell’den psikanaliz okumaları yaptık, şimdi 
hatırladığım. Keşke hepsini hatırlayabilsem! Simone 
de Beauvior da okuduğumuzu hatırlıyorum.

Şimdiki tarih anlayışınızdan farklı mıydı bu sü-
reçteki okumalar?
Kesinlikle, hala geleneksel tarihçilik üzerinden dü-
şünüyordum. Tartışma İngiltere’de daha çok Mark-
sizm ve feminizmi nasıl birleştireceğimiz konusun-

da şekillendi. Tamamen ekonomi mi yaratır mese-
la kadın sorununu? Bunu sadece ataerkillikle açık-
layabilir miyiz? Cevap hayır. Bu soruların açtığı yer-
den analitik ve eleştirel bir tarih okuması geliştirme-
ye başladım. Sorular bulunduğum konumla daha da 
şekilleniyordu, neden bu bölümdeki tek kadın be-
nim? Bunu yaratan nedir? Bu ayrımcılık ne zaman 
başladı, nasıl devam edebiliyor? Sonra sorular daha 
genelleşiyor: Tarihin varsayımı nedir? Neden önem-
li konularda kadın yok? Dışlanan ne ve görünür kı-
labilmek için ne yapabiliriz?

Bu soruları sormak ezberlemeyi bir kenara bıra-
kıp düşünmeye başlamak gibi görünüyor bana. 
Peki ya sonra? 
Bu sorularla beraber Brown Üniversitesine gittim. 
Burada bir grup feminist teorisyen vardı, tarihte de-
ğil ama edebiyat, film çalışmaları gibi alanlarda. Bu-
rada olmak da bana çok büyük katkı sağladı. Ve son-
ra post-yapısalcılığı keşfettim. Foucault, psikanaliz, 
başka türlü bir Freud okuması. Eleştirel tarihi post-
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yapısalcılığın ışığında dil meselesi ile ilişkilendirme-
ye çalıştım.

Bizim de aynı şekilde zihin açıcı iki kişilik bir 
okuma grubumuz var! Bir politik pozisyonunuz 
varsa bazı argümanları sahiplenivermek çok ko-
lay oluyor. Ne zaman ki daha temel soruları tek-

rar sorup derinleştirmeye başlıyorsunuz, o zaman 
bu büyük sorular eleştirel bakış açısına götürüyor 
gibi görünüyor bana. Ne dersiniz?
Belli bir sosyal bilim alanının veya politik alanın sı-
nırlarını aşmak tam da burada başlıyor bana kalırsa! 
Biraz durup tüm soruları tekrar sormaya başlamak... 
Bu sorular eşliğinde kadınların daha önce olmadığı 
bir alana girmeye başlamak kesinlikle heyecan verici.

Sosyoloji için bundan bahsedebiliriz sanırım. 
Böyle bir ayrım varsa eğer, ki bence yok, ampi-
rik çalışmalara kadınlar yönelir ve düşünmeyi ge-
rektiren teori alanında ise erkekler vardır. Küçü-
cük bir gözlemle bile gayet net duruyor bu. Teo-
riyle ilgileneceksen en fazla kadın alanında çalı-
şabilirsin.  
Bu her yerde deneyimlenebilecek bir şey sanırım. 
Tam da bu alanlara sızmamız gerekiyor!

Ben kendi adıma deniyorum! “Eleştirel Tarihin 
Peşinde” otobiyografinizde kendimden çok faz-
la şey buldum, diğer kitaplarınızı okurken de her 
şey daha anlaşılır oldu benim için. Peki otobiyog-
rafinin toplumsal cinsiyetle ilişkisi nedir?
Kesinlikle çok önemli, ama bunun iki aşaması var 
bence. İlki bilgi toplamak olabilir.  Natalie Davis’in 
bir kitabı var. Kadınların tarihle ilişkisini anlatıyor, 
ünlü kraliçeler mesela. Sanırım ilk defa toplumsal 
cinsiyeti kavramı da bu kitapta kullanılıyor. Ayrıca 
çok önemli bir şey; kadının farklı hallerini gösteri-
yor. Günlük hayat ve “sıradan” deneyimlerini anlatı-
yor kadınların. İkinci aşama ise biyografiye eleştirel 
bir bakış olmalı. Nasıl bir bağlamda bunu yazıyor? 
Bu onun için neden önemli? Bu kelimeyi nasıl anlı-
yor? Neden bazı şeyleri önemli buluyor da diğerleri-
ni değil? Neyi seviyor ve neden rahatsız oluyor?  Yani 
ne söylediği çok önemli ve daha önemli olan sonra 
durup bu nereden geliyor sorusunu sormak. 

Belki şu an’ın tarih yazımının yapılacağını hayal 
etmek bu konuyu daha netleştirebilir?
Kesinlikle! Mesela aile tartışmalarını düşünelim. Bil-
diğim kadarıyla Türkiye’de AKP kadını dışlayıp ai-
leden bahsediyor. Sonradan okuyan birisi aileyi tek 
ve dondurulmuş bir kategori olarak alıp bir yorum 
yapabilir. Ama LGBT’lerin evlat edinme isteği aile 
kurmak isteğiyle ilişkili ve burada aile başka bir bağ-
lam içinde karşımıza çıkıyor. Eleştirel bakabilmek 
tam da burada işliyor. Neden bunu seçiyor? Babası-
nı nasıl anlatıyor mesela?

“Fransa’da iki grubu ele alalım, 
seküler ve Müslüman kadınlar. 
Başörtüsü veya eşcinsellik 
konularında anlaşamıyorlar. 
Ama konu kürtaj olunca çoğu 
birleşir. Bir konuda aynı şekilde 
düşünmeyebilirsiniz ama 
birbirinden nefret etmemeli 
feminist gruplar.”
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Osmanlı kadın hareketi üzerine okumak benim 
için tam olarak bu şekilde gelişti. Hala samimi-
yeti koruyarak bir mesafe ile okumaya başlamak. 
Önce çok heyecanlanmak ve “samimi bir mesafe” ile 
“burada bir şey gördüm” diyebilmek... Analitik du-
ruş burada başlıyor. Bana Osmanlı Kadın Hareketi 
ile ilgili makaleleri gönderir misin? 

Zevkle!
Bu konu üzerine okumak istedim çünkü son za-
manlarda sekülarizm meselesiyle ilgilenmeye baş-
ladım. Avrupa tarafına bakınca anti-Müslüman bir 
grup görüyoruz. Ulus devletlerin kurulması süre-
cinde işler zorlaşıyor. Çünkü sekülarizm direkt ola-
rak bir özgürleşme meselesini getirmiyor. Oy hak-
kını alınca kadınlar özgürleşivermiyor. Hatta kadın 
ve erkek arası ayrım daha da derinleşiyor bu süreçle 
birlikte. Sınırları aşmak zorlaşıyor. Kamusalda gö-
rünmeye başlasan veya eğitime ulaşabilsen bile ulu-
sun annesi oluyorsun. Kolonyal ülkelerde de başka 
bir modeli ödünç almış ülkelerde de durum böyle. 
Türkiye için Fransa’nın model alınmandan bahse-
diyorum. Kadın ve erkek eşit olmuyor, güç ilişkisi 
daha da derinleşiyor.

Biraz feminist tarihyazımından konuşalım mı? 
Tarihi nasıl feminist yaparız? Bu nasıl mümkün? 
Büyük tarih anlatısında “görünür olmayan” ka-
dınları tarihe eklemenin yeterli olmadığını söy-
lüyorsunuz. Yeniden bir tarih yazımı gerektiriyor. 
Bu nasıl mümkün olabilir?
Kadın üzerine bilgi toplamak önemli ama feminist 
tarih, kadın ve erkek arasındaki iktidar ilişkisinin 
eleştirel bir tarihini yazmalı. Yani güç ilişkileri üze-
rine soru sormaya başlamak ve tabii bu iktidarın na-
sıl bitebileceğini göz önünde bulundurmak önemli. 
Kadın, toplumsal cinsiyet ve cinselliği içeriyor tüm 
bunlar. Ayrıca potansiyel direniş imkanını görmek 
için de önemli.

Peki, buna ek olarak farklılıkların öneminde vur-
gu yapıp toplumsal cinsiyetin ancak diğer tarih-
sel analiz kategorileriyle beraber incelenebilece-
ğini söylüyorsunuz; etnisite, ırk, sınıf gibi. Peki 
bu farklılıklarla feminist politika nasıl mümkün 
olabilir?  
Çok zor bir soru. Bununla, bu sorunun ağırlığıy-
la, yaşamak teorize etmekten daha zor oluyor. Be-
nim için psikanalizle ilişkilendikçe daha ilginç olu-
yor bu soru. Şu net: İnsanları kadın ve erkek ola-

rak sabitleyemeyiz. Herkes kendi düşünme şekliy-
le yaşıyor ve kimse olman gereken kadın budur di-
yemez. Farklılık hep var. Bir konu üzerinde uzlaş-
sak da aynı olamayız. Politika konusunda ise, fark-
lı konular etrafında farklı gruplar bir araya gelebi-
lir. Mesela Fransa’da iki grubu ele alalım, seküler ve 
Müslüman kadınlar. Başörtüsü veya eşcinsellik ko-
nularında anlaşamıyorlar. Ama konu kürtaj olunca 
çoğu birleşir. Bir konuda aynı şekilde düşünmeye-
bilirsiniz ama birbirinden nefret etmemeli feminist 
gruplar.

Yani her şeye rağmen aynı saflarda bulunmak mı?
Bazen! Farklı gruplar farklı şeyler yapacaktır ama 
belirli konularda ortak hareket etmeyi engelleme-
meli bu. Herkes feminist olsa da feministler arası da 
farklılık var. Aklıma “Vajinamı seviyorum” sloga-
nı geliyor mesela. Lütfen dur diye bağırmak geliyor 
içimden bu kadınlara! Anlıyorum, bir tabu kavramı 
kırmaya çalışıyorlar ama bana kalırsa protesto edi-
lecek daha iyi konular bulabiliriz. Feminist olma-
nın tek bir yolu yok ama kamusalda bir şeyi göster-
meye çalışınca bu doğru politika yapma yolu değil. 
Tam da burada benim pozisyonum bu, farklı düşü-
nüyorum diyebilmeli ve yine de belli konular etra-
fında birleşebilmeliyiz.

Peki ya iki feminist grup aynı konuda çakışın-
ca ne olacak? Ataerkiyi kurdukları yer zıt yerler-
se mesela? En son Muslim women against Femen 
grubunda Müslüman kadınlar Femen’e ciddi bir 
tepki verdiler mesela.
O zaman da çakışırsınız. Bu da iyi bir şey bence. Bu-
nun dışında bir yol göremiyorum çünkü.  

Türkiye’de uygulanan kadınlara yönelik politika-
lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kürtaj mesele-
si, Pınar Selek davası ve diğerleri?  
S: Genel olarak devlet kadın ve feministleri cezalan-
dırıyor gibi duruyor. Kürtaj meselesi örneğin, fark-
lı devletler her yerde bunu deniyor, buradaki temsil-
cisi de AKP! Yorucu ve can sıkıcı, değil mi? Modern 
devletin vaadini düşününce bir yerde durmalı bu sü-
reç ama hiç de öyle olmuyor. 

* Beni Joan Scott’ın yazılarıyla tanıştırarak eleştirel 
bakma çabamda ciddi katkıları olan Barış Mücen’e ve 
Joan Scott okumalarını beraber bir ezber bozma oyu-
nuna dönüştürmemizi mümkün kılan Cemile Gizem 
Dinçer’e teşekkürler…
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Bugün bir masal yazmaya kalsak, günün koşulları-
na uygun “Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar şeh-
rin hemen yanında bir semt varmış. Parasız, havasız, 
çaresiz olanlar oraya gider, kendilerine bir ev bulur-
muş. Sokaklarına insanların taştığı, yollar boyunca 
midye kokan bu semt gel zaman git zaman yok ol-
muş…” diyebiliriz. 

Kısa ömrümüz kentsel dönüşüme tanıklık etmekle 
geçecek, bunun en yakıcılarından biri Tarlabaşı ola-
cak. Yalnızca Beyoğlu’nun değil, bir şehrin, bir za-
manın eriyip gitmesinin simgesi haline gelen Tarla-
başı Projesi başladı, yaşananlar bulvar boyunca geri-
len alüminyum paravanların ardında kaldı. 

Bu değişime tanıklık etmek, tarihe fotoğraflarıyla bir 
not düşmek isteyen üç kadın Jivan Güner, Meltem 
Ulusoy ve Sedef Özge ‘kadınlar için tekinsiz’ ilan 
edilen semtin sokaklarını arşınladı, her bir köşesine 
-erkeklerin hâkimiyet ilan ettikleri kuytulara bile- 
girdi, dönüşüm adıyla ilerleyen yıkımı görüntüledi. 

Güner, Ulusoy ve Özge’nin “Tarlabaşı: Dönüşümün 
Kıyısında” sergisi tahliye öncesi ve sonrasını anlatan 
fotoğraflardan oluşuyor. 

BİR TARLABAŞI 
HİKÂYESİ

GİDEN BİR SEMTİN 
ARDINDAN: 

Ayça Örer

“Üç kadın Jivan, Meltem ve Özge 
bir süre sonra yok olacak bir semti 
fotoğraflarıyla yaşatmaya karar 
verdi. Semt “Aman kadınlara 
göre değil!” telkinlerinin birinci 
adresi olan Tarlabaşı’ydı. Onlarla 
“Tarlabaşı: Dönüşümün Kıyısında” 
sergisini konuştuk.”
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Ayaklarımız geri geri gitt …
Yaşadıklarını dinlemek için Galata Fotoğrafhane-
si’nde buluşuyorum üçüyle. Uzun uzun konuşacağız 
da içinden bir cümleyi cımbızlamak isterim; “Onlar 
ötekiyse biz neyiz?”

O güne kadar yolu Tarlabaşı’yla uzaktan kesişmiş üç 
kadın Aralık’ın soğuk günlerinden birinde çalışma-
ya başladıklarında, akıllarındaki soru ortakmış: “Ba-
şımıza bir şey gelir mi? İnsanlar ya kızarsa?”

Sedef o tedirginliği şöyle anlatıyor: 

“Plansız programsız dalış yaptık. İlk gittiğimiz gün 
kameralarımıza yapışmıştık, çalınır diye korkuyor-
duk. Çekingenliğimiz ilk gün geçti. İnsanlar biz git-
meden geldiler yanımıza. Arada fırça da yedik ama 
genelde çok olumluydu hepsi…”

Durakları neresi? Nereyi çekmeleri gerekiyor? Nasıl 
çalışacaklar? Hepsi anonim ortaya çıkmış. Jivan’dan 
özetle; “Kendi kendine oturdu çalışma düzenimiz. 
Bu da bizi daha dinamik kıldı. Öfleye pöfleye çalış-
madık. Tamamen içselleştirdik.” 

Tarlabaşı’ndan öte köy var mı? 
Üç ay boyunca Tarlabaşı sokaklarında çalıştılar, in-
sanlarıyla konuşup evlerine misafir oldular…

Peki, orada ne oldu? Meltem anlatsın: 

“Bir dükkâna giriyorduk, sahibi, ‘Çaresizim, bize 
para vermiyorlar, dernek zaten bölündü…’ diyordu. 
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Yarın nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor ama o gün 
dükkânı kapatması gerekiyor. Yeni dükkân kurması, 
iş açması lazım. İnsanların oradan çıkmak zorunlu-
luğu vardı ve çoğu gideceği yerde ne yapacağını bil-
miyordu... Bu durum öyle kadar somut ve yakıcıydı 
ki. Bir gün banka hesabına bakıyor 100 bin lira ya-
tırılmış, sonra gelip diyorlar ki, ‘Senin hesabına para 
yatırıldı, hadi çık artık.’ İnsanların o bilinmezlik ha-
linde debelenmesi çok çaresizceydi. Hayat o kadar 
birbiri içine geçip kabuklaşmış. Taşınacak ama evi 
orada, hayatı orada. Çocuğunun okulu orada. Bü-
tün çıkarılmalardan sonra insanlar ne yapacakları-
nı şaşırmış. Birçok hikâye hikâye hikâye… Oradan 
ayrılışları da onlar için ayrı bir hikâye… Çalışırken 
hep böyle bir ikilem yaşadık.” 

Kadınlar Tarlabaşı’nda sokakta yaşıyordu
Gitmek isteyen kadınlara “Aman sakın!” deniyor da, 
Tarlabaşı gerçekten tehlikeli mi? Üç ay boyunca bu 
tedirginliği yaşamamışlar. Konuştukları kadınlarda 
da gördükleri gerçek bu değil… 

Sedef tanıştıkları Kürt kadınlardan birinin cumarte-
si günleri torununu komşuya emanet edip Cumarte-

si Anneleri eylemine gittiğini söylüyor. Kapı önün-
de yakılan köylerinden getirdikleri hayatı sürme-
ye devam ediyorlar. Meltem’e göre Tarlabaşı bunun 
son durağı, taşındıkları yerlerde artık kapı önünden, 
kapı içine çekilmek zorunda kalacaklar:

“Kadınlar TOKİ’lere gittikçe sokaktan çekilecekler. 
Tarlabaşı’nda görünür oluyorlar. Mahalle kadını ya-
şanır kılıyor. Sitelere gittikleri zaman iyice kilit al-
tında kalacaklar. Mahalle kültürü kadının görünür-
lüğünü garanti alıyor bu açıdan. Bir de kalanlar için 
hayat zorlaşacak tabii…

Sınıfsal bir fark olacak. İnsanlar ne kadar direnebi-
lir ki? Ya da direnmek ister mi? Bulvarda midye sata-
bilecek mi? Kalan sokaklarda dönüşüm kendiliğin-
den olacak…”

Orada bir Minik Bar var ki…
Minik Bar çalışmanın saç ayaklarından biri. Seks iş-
çilerinin çalıştığı, ucuz bira içmek, teselli bulmak, 
müzik dinlemek isteyenlerin uğradığı Minik Bar da 
dönüşümle beraber kapanmak zorunda kalan yerler-
den. Müdavimlerinin tamamının erkeklerden olu-
şan bara girmek kolay olmamış elbette. İki ay önün-
den geçip en nihayetinde kapısındaki seks işçileriy-
le konuşmaya başlamışlar. Minik Bar’ın hikâyesi 
Jivan’dan: 

“Minik Bar’a çalışmaya başlamamızın ikinci ayında 
gittik. Çok çekiniyorduk. Hem heyecan hem merak 
hem de mekânla tanışma isteği var… Bir gün dışarı-
da Ahu’yla sohbet ediyorduk ama içeriyi de çok me-
rak ediyoruz bir yandan. O sırada bulvarda gezerken 
transları rahatsız eden polisler vardı, yine geçiyorlar-
dı, Ahu ‘Ay yine geliyorlar’ diye bizi ittirdi ve böyle-
ce Minik Bar’a girmiş olduk. Sonra bizi ‘Onlar çalış-
mıyor, bizim kızlar’ diye sahiplendiler.”

Tarlabaşı efsaneleriyle beraber yıkıldı, kendisi bir 
efsane olarak kaldı. Öyle miydi gerçekten? Son söz 
Meltem’den: 

“Çok değişik bir dünya bulurum diye bekliyorsunuz 
ama çok sıradan bir dünya. Biz burada yaşıyoruz acı-
mızı, sıkıntımızı, onlar orada. Soyutlaştırarak ora-
yı korkulan bir yer haline getirmeleri toplumun ya-
rattığı bir şey. Biri içiyor, biri kızıyla dertleşiyor, biri 
şarkı söylüyor. Hepsi bir arada, bir anda yaşanıyor. 
Fark ettik ki onlar ötekiyse biz de ötekiyiz.”
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Gelin-kaynana ilişkisi başka insan ilişkilerine ben-
zemeyen bir tuhaf ilişki. Yakından gözlemlendiğin-
de hayat yolunda karşı karşıya gelmiş iki kadın kah-
raman onlar. Neredeyse  “birbirlerini kabullenmeye” 
zorunlular. Ama birlikte yaşama hikayeleri de fazla-
sıyla sorunlu.

Ataerkil sistem senaryosunda “esas kadın” rolünde-
ki kaynanaya baktığımızda gençliği sırasında “tepe 
tepe kullanılmış”, emeğinden ve cinselliğinden ya-
rarlanılmış, ancak artık doğurma yeteneği kalmadı-
ğında, erkek çocukları aracılığıyla bedenini dinlen-
dirmeyi “hak etmiş” bir kadın tipi ile karşılaşıyoruz. 

Bu kadın, peşinden gelen “gelin gücünü” isteği gibi 
yönlendirme hakkına ancak yaşlandığında sahip ol-
muş biri. Kaynana, oğlunun evlenmesinin ardından 
adeta başkomutan gibi konumlandırıyor kendini. O 
nedenle de gelin-kaynana ilişkisinde “disiplin”, “sıkı 
eğitim” ve “emirlere uyup söylenenleri sorgusuz su-
alsiz yapma” kavramlarının çoğu etkin rol oynuyor.  
Gelinin “isimsiz, görünmez, her işe koşulabilir” ve 
“her an feda edilebilir nesnel güç” olarak emeği ise 
bu sistemde vazgeçilemez bir önem taşıyor.

Sözün kısası gelin-kaynana ilişkisi ataerkil sistem 
için hayati değer taşıyan, biraz dramatik, biraz tra-
jik ama bolca da ekonomik unsurlarla dolu bir ilişki. 

Kara Komedi
Yine de her şeye rağmen pek çok meselenin oldu-
ğu gibi gelin-kaynana meselesinin de komik bir ta-
rafı bulunuyor. 

Yazar-Yönetmen Filiz Bingölçe, anonim gelin-kay-
nana manileri üzerinde yoğunlaşmış. Bingölçe, yüz-
yıllar boyunca halk kültürü ve halk mizahının en 
zorlu insan ilişkilerinden biri sayılabilecek gelin- 
kaynana ilişkisini temel alan maniler ürettiğini söy-
lüyor. Bu manilerin son tahlilde toplumsal bilinçal-
tında yer etmiş pek çok unsuru yine toplumsal bel-
lek ve ortak payda düzeyinde dile getiren anonim 
unsurlar olduğuna dikkat çeken Bingölçe, “bunların 
pek çoğu kadınlar arası rekabeti, hiyerarşiyi, çatış-
mayı ve paylaşım gerçeklerini mizahın ve fantezinin 
acımasız ışığı altında ortaya seren maniler. Hepsi de 
“kadın ağzı” ile ve “kadın açısından” ses ve söz bulu-
yor. Ayrıca da  “kadın mizahı” ile “kadın kahkahası-
nın” gökkuşağı renklerini taşıyor” diyor.

ATAERKİL  
KOMEDİ

Toplumsal Cinsiyet 
Ayrımcılığına 
Teatral Bir Bakış

Arzu Aydın

“Kaynanaların bakış açısını 
gösteren her bir kaynana manisine 
karşı gelinlerin hazır cevabını 
içeren bir gelin manisi bulunuyor.”
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Kadın Kahkahası …
Filiz Bingölçe, Anadolu’da dolaşarak yaptığı derle-
melerde bin kadar gelin-kaynana manisine ulaşmış. 
Bu manilerin kendi aralarında tematik ve dramatik 
diziler içerdiğini görerek bunları kendi içlerinde tas-
nif eden Bingölçe, sonra da bu dizilerden yola çıka-
rak bir tiyatro oyunu yazmış. Ataerkil Komedi gelin-
kaynana meselesini işleyen, bu noktadaki toplum-
sal cinsiyet ayrımına ışık tutan bir müzikli komedi. 

Oyunda ataerkil sistem senaryosunun temelini oluş-
turan çıkar çatışması, şiddet, baskı, adaletsizlik, eşit-
sizlik, zayıf olana seçme şansı tanımamak, yönlendir-
mek, emek sömürüsü, değersizleştirme gibi tüm kilit 
unsurlar ile bunlara karşı üretilen söylemleri mizahın 
tozuna bulanmış olarak bir arada görmek mümkün.

Kaynanaların bakış açısını gösteren her bir kayna-
na manisine karşı gelinlerin hazır cevabını içeren bir 
gelin manisi bulunuyor. 

Kadın Ortaoyunu
Amatör feminist tiyatro topluluğu Sahne AltÜst, 
Ataerkil Komedi’yi 2013 tiyatro sezonunda sergile-
meye başladı. 

Sahne AltÜst, yaşları 65-35 arasında değişen 13 
amatör kadın oyuncu ile feminizme destek veren iki 
amatör erkek oyuncunun katılımıyla 2012 yılında 
Filiz Bingölçe tarafından kuruldu. Çalışmalarını be-
lediyelerden kiraladıkları salonlarda yapan toplulu-

ğun koşulları çok parlak değil. Ancak gayretleri ve 
azimleri heyecan verici. 

Sahne AltÜst gerçekten de başarılı ve çok değişik bir 
iş çıkartmış. Ataerkil Komedi nevi şahsına münha-
sır bir oyun. Çünkü bu oyunun “klasik tiyatro oyu-
nu” olduğunu söylemek zor. Ayrıca oyunu “köy se-
yirlik oyunlar” sınıfına sokmak da mümkün değil. 
Sekiz sahnelik akışta her bir sahne kendi içinde dra-
matik bütünlük taşıyor. Sahneleri birbirine sunucu 
karakterinin seyircilere bilgi veren metinleri ve mü-
zikler bağladığı için epik özellikler de barındırıyor. 

Yazar-Yönetmen Filiz Bingölçe oyunun karşılık-
lı atışma ağırlıklı yapısı nedeniyle daha çok “kadın 
ortaoyunu” olarak sınıflandırılabileceğini söylüyor. 
Çünkü Ataerkil Komedi zaman zaman hareketlerde 
ve tepkilerde doğaçlamaya kapı açan ruhuyla, atış-
maya ve söz komiğine dayanan içeriğiyle “Kavuklu-
Pişekar” atışmalarını  akla getiriyor.

Kısacası Sahne AltÜst’ün Ataerkil Komedi’sini her-
kesin seyretmesini tavsiye ederim. Oyunda ilk sah-
neden başlayarak son sahneye kadar adeta “minik 
kahkaha bombeleri” patlatılıyor. Oyuncuların akı-
cı bir tempoyla saat gibi işleyen performansları bir 
saat on beş dakika boyunca seyirciyi hiç sıkmadan 
sürüyor. Topluluk altı aylık bir çalışmanın ardından 
şimdilik sadece Ankara’da üç kez seyirci ile buluştu. 
Ama festivallerle ya da toplu gösterimlerle bu rande-
vuları daha sık tekrarlamayı hedefliyorlar. 

ATAERKİL KOMEDİ
(Manilerle Gelin - Kaynana - Oğul Tiyatrosu)
(1 Perde Komedi) Süre: 1.15 dk.
Yazan-Yöneten: Filiz Bingölçe

SAHNE AltÜst OYUNCULARI:
Sunucu: Dilek Ilgın
Kaynana: Fidan Kaygusuz
Eşogelin: Elif Kılıç 
Büyük Gelin: Satı Han
Küçük Gelin: Nalan Çınar
Büyük Oğlan: Kemal Sürücü
Küçük Oğlan: Erdem Tatar 
Büyük Görümce: Feriza Yılmaz
Küçük Görümce: Pınar Bektaş
Birinci Kız: Hatice Aydoğdu
İkinci Kız: Leyla Sevgi
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Yok Anasının Soyadı (Mrs. His Name) Ekim 
2012’den beri Suç ve Ceza Filmleri Festivali, Akbank 
Sanat Kısa Film Festivali, Filmmor Kadın Filmle-
ri Festivali gibi festivallerde gösterilmiş, uluslararası 
akademik iki konferansta (Amerika ve Prag’ta) bildiri 
olarak sunulmuş, önümüzdeki günlerde de 16. Uçan 
Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde ve 
Documentarist’te gösterilecek bir belgesel film. Yö-
netmen Hande Çayır, kendi hikâyesinden yola çı-
karak kadınların evlilik nedeni ile değişen soyadla-
rını, evliliği ve kurumların birey üzerindeki etkisini 
bu belgesel ile tartışmaya açıyor. Hande Çayır’la bel-
geseli, kişisel alanının politik olma sürecini ve dene-
yimlerini konuştuk.

Biraz kendinden bahseder misin? 
1982 yılında Eskişehir’de doğdum. Sabancı Üniver-
sitesi mezunuyum. Babamın tanımlanabilir bir mes-
lek seçmemdeki ısrarları ile Ekonomi okumaya baş-
lamıştım ama içim kabul etmedi, tiyatro kulübün-
deydim, önce Kültürel Çalışmalar programına geç-
tim ondan sonra da Görsel Sanatlar ve Görsel İle-
tişim Tasarımı programından mezun oldum. Çeşit-
li yerlerde çalıştım. 2008 yılında evlendim. 2010’da 
Bilgi Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon yüksek 
lisans programına başladım. 2012 yılında da mezun 
oldum. Yedi sekiz yıl kadar tiyatro ile uğraştım. Şim-
di de doktora ve iş hayatı devam ediyor. Evlilik bitti.

“BIRAK BU KADIN 
MESELELERİNİ” 

Şehlem Sebik

“Çocukluktan itibaren 
evlenmemiz ve kocamızın 
soyadını almamız empoze ediliyor, 
sevgi sözcüğü veya aşk göstergesi 
gibi ismimizin arkasına eklenecek 
bir erkeğin soyadını hayal 
ediyoruz, öyle büyütülüyoruz.”

Hande Çayır ile  
“Yok Anasının Soyadı” 
Belgeseli Üzerine
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Evlilik kurumuna nasıl bakıyorsun? Başlangıçta 
kurumsal olarak mı bakmıştın evliliğe?
Severek ve isteyerek evlenmiştim, evlendiğim kişi ile 
birlikte oyun oynayacağız gibi hissediyordum. Evli-
liğe başlangıçta şu an baktığım gibi bakmamıştım, 
oyun gibi bakmıştım. Ailelerin bir arada yaşamayı 
ancak evlilik kurumunun onayı ile kabul edebilme-
leri durumu da vardı. Ama benim için problemli bir 
şey gibi görünmüyordu. İyi filmler yapacağımı, ko-
camın, gösterim sonrasında çiçekler ve çocukları-
mızla beni bekleyeceğini hayal ediyordum. Bu sü-
reçte kurum olarak bakmıyordum. 

Nasıl bir deneyim yaşadın?
Mesela o dönemde, arkadaşlarımla şu an geçirdi-
ğim kadar vakit geçirmiyordum. Bu o kurum içe-
risine mi girince oldu yoksa kendiliğinden mi oldu 
bilemiyorum. Düzenli aile yemekleri ile belirli bir 
çemberin içinde sanki bir döngü yaşıyordum. Koca-
mı kendi yapacağım şeylerin daha önünde görüyor-
dum; sanki olağanüstü mutlu yuvamıza dönüşü bek-
liyor gibiydim gün içindeki uğraşlarım devam eder-
ken. Birbirimizin hayatına müdahale etmememi-
ze, çok geleneksel bir evlilik yaşamamamıza rağmen 
çevreden gelen etkiler de oluyor. Mesela klasik bir 
koltuk takımı almak yerine evi başka eşyalarla deko-
re ettiğimde “sanatçı evi böyle oluyor yani” gibi eleş-
tiriler, neden benim özel alanımın evlilik kurumu-
nun içerisine girdikten sonra saldırıya açık olduğu-
nu sorgulamama neden oldu. Sanki bir “normalleş-
tirme/düzenleme/sizin adınıza biz daha iyi düşünü-
rüz” durumu vardı ve ben de bu dünyanın küçücük 
bir aktristiydim. Ailelerden “müdürünüz gelse evi-
nize ne diyeceksiniz?” gibi yorumlar almıştık, san-
ki ben hayatımı ben için veya biz için değil de yılda 
bir defa eve gelme ihtimali olan birine göre düzen-
lemeliymişim gibi bir kanı vardı. Evlilik kurumu-
nun içerisinde olup aynı zamanda kendi beklenti-
lerinize göre yaşamaya çalışmak bir anlamda eleştiri 
odağı olmanızı da sağlıyor galiba kimi zaman. Bun-
lar beni incitmişti. 

Peki, yaşadıklarından sonra evlilik kurumu ve so-
yadı meselesini nasıl birleştirdin? Nereden aklına 
geldi kadınların evlendikten ve boşandıktan son-
ra değişen soyadı?
İlk başta bir iş arkadaşım evlendikten sonra eski so-
yadını parantez içine alan yazışmalar yapmaya başla-
mıştı. Kendimi onun hayatını tahmin eder durum-
da bulmuştum ve bu görünür yapı beni rahatsız etti. 

Herhalde alışamıyor diye düşünmüştüm. Daha son-
ra “bir yere gidiyorum yasal ismimi soruyorlar ve 
söylüyorum” ama içimden önceki soyadımı söyle-
mek geçiyordu. Bunun bana dayatılması beni sinir-
lendirmişti, eski kocam işlerimi yayımlarken Han-
de Çayır olarak değil de onun soyadı ile yayımlama-
mı, onu da yapmıyorsam en azından ikisini birden 
kullanarak yayımlamamı istemişti, o zaman da baskı 
hissettim. O arada kalma halinden çok rahatsız ol-
dum; uykularım kaçıyordu iki soyadı kullanmaktan, 
çünkü bu benim seçimim değildi. Aslında bir an-
lamda bu rahatsızlık hali ve herkesin “aman ne var 
bunda” demesi de beni harekete geçirdi. 

Peki devletle ilişkin bu süreçte nasıldı? Resmi ma-
kamlar evlenirken soyadı konusunda kadınları 
bilgilendiriyor mu?
Resmi dairelerde çoğunlukla bir tür erkek birliği ol-
duğunu söyleyebilirim. İki soyadını birden kullan-
mak için bir form imzalamamız gerekiyormuş; ben 
bunu bilmiyordum. Zaten eski soyadını da tek ba-
şına kullanamıyorsun. Bazı arkadaşlarıma erkek me-
murlar bu formları kasıtlı olarak vermemişler. Dev-
letle ilişkim bu noktada başka bir soyadına geçmem-
le oldu. Evlenen diğer kişiler gibi nüfus cüzdanımı 
değiştirme durumu ile yüz yüze geldim. Değiştir-
memek için biraz direndim. İki diplomam oldu ve 
isim karmaşası diplomalara yansıdı. Boşanma süre-
cinde de faturalar farklılaştı, bazı belgelerde ilk soya-
dım yer alıyor. Yeni başladığınız hayatta sizin bir ev-
lilikten çıktığınızı belgeleyen evraklar oluyor bunlar, 
gelip apartman görevlisi sorular sorabiliyor. Bölün-
me yaşanmaya zorlanıyoruz bir anlamda kadın ola-
rak, toplum baskısını kadınlara bu şekilde hissetti-
riyor. Boşanma sürecinden sonra, biri bir şey diye-
cek mi, taciz edilecek miyim gibi şeyleri düşünme-
me neden oldu. “Kendimi nasıl koruyabilirim”i dü-
şündürdü bana. 

Peki, kişisel olan politiktir meselesi hakkında ne 
düşünüyorsun? Filmde de ayrı ayrı kadınlar üze-
rinden örneklerin var ama hepsinin ortak bir der-
dine temas etmişsin. 
“Özel olan politiktir” mevzusu ile neyse ki üniver-
site yıllarımda tanışmıştım. Morçatı’daki eğitimler-
de de şiddet türleri ile ilgili eğitimlerde de “özel olan 
politiktir” benim çok sıkı sıkıya tutunduğum bir 
düşünce oldu. Bu filmi yaparken de özel hikâyelerin 
aslında neye işaret ettiklerinin çok iyi farkınday-
dım. Çevremdeki bazı kişiler farkında değildi. Dal-
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ga geçenler oluyordu. Belgeselde de örnek var, Asu-
man Bayrak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
gidiyor, ısrarla nüfus cüzdanını değiştirmiyor. De-
ğiştirmemek için kocası ile boşanmış ve şu anda 
aynı evde yaşıyorlar. Bu kadın neden bunu yapıyor? 
Eski kimliğini kullanmak istiyor. Başka bir sanatçı 
var, Canan, o mesela soyadını reddediyor. “Ben ko-
cadan da devletten de bunun iznini almak istemi-
yorum” diyor. Neden bu kadın bunu yapıyor? Fat-
ma Teyze “siz evlenirseniz herkes hayatınıza karı-
şır, evlenmeyin” diyor. Neden böyle söylüyor? Ço-
cukluktan itibaren evlenmemiz ve kocamızın soya-
dını almamız empoze ediliyor, sevgi sözcüğü veya 
aşk göstergesi gibi ismimizin arkasına eklenecek bir 
erkeğin soyadını hayal ediyoruz, öyle büyütülüyo-
ruz. Bu aşamada çözüm önerileri var mesela Ayşe-
gül Yaraman’ın söylediği gibi aile adı kullanılma-
sı, kadının da erkeğe soyadını verebilir olması… 
Aynı şekilde LGBT bireylerin görüşlerine yer veri-
liyor filmde, bir örnekte mesela, “herkes seni ken-
din olmamaya zorluyor” yorumu var. Soyadı, baba-
dan da gelse kimileri için bir alışkanlığa işaret edi-
yor. O noktada devlet ve aileden baskı gelebiliyor. 
Kapı zilleri mesela çok ilginç, orada herkesin ne ka-
dar aynılaştırıldığını ve hatta belki iktidarın kimde 
olduğunu görebiliyoruz. Müge İplikçi de yazdı bu 
konu hakkında. 

Filmde ilk başta senin deneyimini izliyoruz, ka-
dınlık üzerine erkekler tarafından kurulan ön yar-
gılı cümleleri duyuyoruz. Kadınların ehlileştiril-
mesi, kontrol altına alınması gibi… Bu filmi yap-
maya isteklendiren şeyler de bu kalıp cümleler 
miydi? İlk çıkış noktandan biraz konuşalım mı?
Bir birey olarak dinlenmemek, sessizleştirilmek, ida-
re etmek ve arabulmak ile ilgili bir derdim var. Ka-
dınlara yüklenilen rolleri sorguluyordum ve kendi 
hayatımda da sessiz olduğum haller ile yüzleştim. 
Kendime dair bir şey söylemek için, sesimin çıkma-
sı için aslında bu filmi yaptım. “Bu kadın da bunu 
yaşıyor” demek için… Bazı arkadaşlarım da “ne var 
ki canım” gibi tavırlar gösterince derli toplu bir şey 
yapmak istedim. Benim için bu süreç terapi gibi 
oldu. Yol içerisinde “ben bunu yaşadım siz ne yaşa-
dınız” diye sohbet ettik. 

Filmin anlatım dilinden biraz bahsedebilir miyiz? 
Filmde klasik bir belgesel yapısı görmüyoruz hat-
ta o yapıyı bozucu bazı sahnelere şahit oluyoruz, 
bu sahnelerde sen de bir yönetmen olarak bu fil-

min bir ögesisin aslında, seni kamera karşısında 
görüyoruz. 
Benim bundan önce yaptığım işler aslında daha so-
yut, performansa dayalı çalışmalar… Dolaylı anla-
tımları daha çok tercih ediyorum. Mesela bir önceki 
çalışmam “Eye-Then-Tea- Tea/Identity” adında 3 da-
kika 40 saniyelik bir video idi. Kimileri o çalışma-
yı çok soyut buldu. Soyadında ise yine kendi soyut 
dilimi koruyarak derdimi anlatabilecek açıklıkta, 
daha çok kişi tarafından anlaşılması muhtemel bir 
çalışma yapmak istedim. Doğrudan derdini anlatan 
görüntülere de soyut görüntülere de yer verdim. Bir 
yerde mesela sesler çıkarıyorum. “Mmmm”, “Bzzz”, 
“Brr” gibi, burada bize her zaman söylenen kalıp 
cümleler var, “İnşallah”, “Maşallah”, “Allah kabul 
etsin”, “Bize de bekleriz” gibi… O kalıp cümleleri 
duyunca bazen sessizleşiyorum, ne diyeceğimi bile-
miyorum, ben de kalıp bir cümle çıkartıp karşım-
dakine veremiyorum. O yüzden bir tepki olarak ses-
li harfleri çıkarıp sessiz harflerle okumaya çalıştım. 
Konuşmaya çalışan ama konuşamayan, bir şey söy-
lemeye çalışan ama belki dinlenilmeyen, anlaşılma-
yan bir kadını ortaya koymaya çalıştım. Çünkü ön-
ceki sahnede bana “Hande” diye sesleniliyor “bir 
şey söyle” deniliyor. Ama benim bir şey söyleyecek 
halim yok orada. Öyle laflar edilmiş ki, “gemi azı-
ya alıyor kadınlar”, “tabii soyadımızı kullanacaksı-
nız”; bu şu gibi yani, “tabii kullanacaksın soyadımı”, 
“tabii koyacaksın yemeği”, “tabii geleceksin o saat-
te”. Bir de, bir grup insan seçip onları analiz edip 
bir film yapmak gibi değil de, kendimi de belgese-
lin malzemesi yaparak durumu eşitlemeye çalıştım. 
Kameranı eline alıp “ötekine” gidince o savunma-
sız bir şekilde düşüncelerini, filmi yapan kişiye söy-
lüyor veya söylemiyor. “Bana da bir kadın olarak bu 
oldu” diye çekim sürecinde kendimi de ortaya ko-
yarsam yalnızca gözleyen ve aktaran durumundan 
da kurtuluyorum sanki. Görüşme yaptığım kişile-
rin bana da soru sormasını sağladım, onlar da bana 
kamerayı yönelttiler. 

Filmin sana kazandırdığı şeyler, bakış açını değiş-
tiren şeyler oldu mu?
Bu filmi yaparken erkeklere tepkiliydim. Filmin ba-
şındaki “bırak bu kadın meselelerini” cümlesine ta-
kıldım uzunca. Yok sayma durumu bu tamamen, bu 
konuları yok sayarsak konu hiç var olmadığı için de 
konuşacak bir şeyimiz kalmamış oluyor. Röportaj-
ları yaparken erkek olmaya dair deneyimleri dinle-
dim. Erkeklerin de üstlerinde yoğun toplumsal cin-
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siyet baskıları var. Yeterince erkek olamamak, kılı-
bık olarak nitelendirilmek baskısı var. Anladım on-
ları da. Değişen şeylerden biri bu… Erkeklerden do-
layı değil sadece, sistemi korumaya çalışan birçok 
kişi var. 

Soyadı meselesinden yola çıkarak aslında sen bu 
filmde ulus-devlet, milliyetçilik, hiyerarşi, ikti-
dar ve aile arasındaki bağları da sorguluyorsun. 
Bu genel çerçeveden bakarak son olarak ne söy-
lemek istersin? 
Homojenleştirme çerçevesinde bakıyorum soyadı 
mevzuuna. Belki bu buz dağının görünen küçücük 
bir ucu ama gündelik hayatımıza etki eden ve bizi o 
heteronormativitenin iyice içine sokmaya çalışan bir 
baskı unsuru. “Bir adam ve bir kadın var aynı evde 
yaşıyorlar, biz ne yapalım da bu iki kişiyi tek tipleş-
tirelim” gibi bir yaklaşım var soyadlarının evlenin-
ce aynılaşmasında. “Bu homojen aile içinden ayrıksı 
bir birey çıkmasın, bu düzen sürsün gitsin” gibi bir 
düşünce var. Aslında bu düşünce çok kültürlü hete-
rojen illerde de devletin tek tipleştirmeye maruz bı-
raktığı, mesela Dersim gibi yerlerde de geçerli. Soy-
kırımla tektiplik geliyor. İktidar hem büyük ölçekte, 
illeri tek tipleştirerek hem de küçük ölçekte evleri-
mizin içine girerek soyadlarımızı değiştirebilecek ka-
dar hayatımıza müdahale eder halde… 

Hande Çayır kimdir?
1982 Eskişehir doğumlu. Lisans eğitimini Sabancı 
Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Ta-
sarımı programında tamamladıktan sonra İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon yüksek li-
sans bölümünden mezun oldu. Yazıları PukkaLi-
ving, Whichcontent, Kaos GL, Kural Dışı, Psikeart, 
Memlekent ve Radikal İki’de yayımlandı. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora progra-
mı öğrencisi. Son beş senedir Whichcontent’te Yayın-
lar Yönetmenliği yapıyor.
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Bu yazının amacı Documentarist’in1 Kadının Adı 
Yok bölümünde izleyebileceğiniz yapımların üçü 
üzerine bir izlenim sunmak.2 Söz edeceğim filmle-
rin her biri tek bir kadının hikâyesine odaklanıyor 
ve erkek şiddetini, kadın cinayetlerini, ayrımcılık ve 
ezilmeyi; görüntülerin, diyalogların ve gerçek yaşam 
kesitlerinin (aslında kısaca belgeselin) gücüyle fail-
siz vakalar ve istatistikî veriler olmaktan çıkararak 
algımızı politik kılan sarsılma halini geri çağırıyor. 
Bu sarsılma “keyifli seyirler” dileğini imkânsız kılı-
yor belki ama bunun yerine başka duygularla üç ka-
dının hayatına tanıklık etmemizi sağlıyor.

BAHAR
“Bir gün mezar taşında ‘sevdi ve uğrunda öldü’ 
yazan bir mezar görürsen beni hatırla.” 
Hikâye bir aşkla başlıyor. Hollanda’da yaşayan bir 
Türk ailenin kızı Bahar’ın sayfalarca yazdığı şiir-
ler, sözler, çizdiği kalpler, resimler hep Mehmet’e. 
Mehmet’le evlenebilmek için ailesini karşısına alı-
yor. Kendine ait bir evi olacak, kendi kararlarını ala-
cak, Mehmet’le çok mutlu olacak. Bahar 17 yaşın-
da hamile kalıyor, evleniyor. Bundan sekiz yıl son-
ra aynı Mehmet sekiz bıçak darbesiyle Bahar’ı öldü-
rüyor. Mehmet ve Bahar’ın iki kızı da olaya tanıklık 
ediyor. Sebep Bahar’ın boşanması. Boşanmanın se-

bebi önemsiz ama yine de yazayım, Bahar’ın kendi-
sini evliliğinin ilk günlerinden bu yana döven, bo-
ğazına bıçak dayayan, aldatan kocasından boşanma-
sı. Belgeselde Bahar’ın annesi, babası, kardeşleri, ak-
rabaları, komşuları konuşuyor. Hem Bahar’ı anlatı-
yorlar hem Bahar’dan sonra kendilerinden geriye ka-
lanı. Bir yandan da Bahar’ın sayfalarca yazdığı hatıra 
defterleri, mektuplar okunuyor. Belgesel topyekun 
bir patriyarka eleştirisi yapmıyor, aile bağları için-
de bir öfke halini koruyor. Ancak diğer yandan öl-
dürüldükçe rakamlara dönüşen kadınlardan birinin 
hayatına yakından bakmamızı sağlıyor.

PİPPA
“İyi şeyler başına ancak diğerlerine 
güvenince gelir.” 
Çoğumuzun bildiği gibi Pippa Bacca 2008 yılında 
“barış gelini” olarak Milano’dan Tel Aviv’e yaptığı 
yolculuk sırasında Türkiye’de tecavüze uğradı ve öl-
dürüldü. Belgesel, Pippa’nın yolculuğunu hem an-
nesi, kardeşleri, arkadaşları ve yol arkadaşı Silvia 
Moro’nun anlatımlarıyla hem de Pippa’nın kendi 
kamerasından elde edilen görüntüler yoluyla izle-
yiciye aktarıyor. Yapım boyunca yolculuğun amacı-
na, Pippa’nın düşüncelerine ve “barış gelini” fikrine 
dair çok şey öğrenmek mümkün. Ancak şunu söyle-
mek gerekiyor ki; belgesel Pippa cinayetine feminist 
bir bakış açısıyla yaklaşmıyor. Bu yüzden bir kadının 
tek başına otostopla yolculuk etmesinin neden teh-
likeli olduğundan çok Pippa’nın cesareti üzerine ko-
nuşuluyor ve bu cesaret Pippa’nın güçlü dini duygu-
ları, kader inancı ve İsa ile kurduğu koşutluğa bağla-
nıyor. Yine de belgesel, finalinde izleyicisini bundan 
daha fazlasına taşıyacak sarsıcı ve ironik bir görün-
tüyle baş başa bırakıyor: Pippa’nın kamerası ile ka-
til tarafından filme alınmış bir “mutlu aile tablosu”; 
gelin, damat, davetli yetişkin ve çocuklardan oluşan 
bir sokak düğünü çekimi. 

SALMA
“Bu mu? Evlen, çocuk doğur, öl.” 
Hindistan’da Salma’nın yaşadığı köyde kızlar regl ol-
duklarında okulu bırakıp eve kapanıyor, kısa bir süre 
içerisinde de kendilerine uygun görülen bir erkek-
le evlenip çocuk doğuruyorlar. Belgesel, bu tek cüm-
leyle özetlenmiş hayat hikâyesinin gerisindeki yaşan-
mışlıklardan bir kaçını; başta Salma’nın hayatı ol-
mak üzere, annesi, teyzesi, kız kardeşi, yeğeni, kom-
şuları üzerinden bu “kader”i perdeye taşıyor. An-
cak belgeselde bundan daha fazlası var: hikâye yal-

BAHAR, PİPPA 
ve SALMA

Üç Belgesel, Üç Kadın: 

Delta Meriç Candemir

“Bahar, Pippa ve Salma’nın 
hayatlarına yakından bakmak 
yaşamlarımızı şekillendiren 
patriyarkal sistemin ortak işleyişini 
tekrar hatırlamamızı sağlıyor.”
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nızca 13 yaşında eve kapatılmış olan Salma’yı değil, 
kapandığı odada meyve sebzelerin paketlendiği ga-
zete kâğıtlarını bile okuyan ve hissettiklerini şiirle-
re dönüştürmeye başlayan Salma’yı anlatıyor. Onun 
evlendikten sonra (kendisini yüzüne kezzap atmak-
la tehdit eden) kocasına rağmen gizli saklı defterleri 
nasıl şiirlerle doldurduğunu, bu şiirleri annesinin iş-
birliği ile bir yayımcıya nasıl ulaştırmayı başardığını 
ve şiirleri basıldıktan sonra kavuştuğu ünü anlatıyor. 
Kocasının Salma’nın yeteneğini nasıl kabullenmek 
zorunda kaldığını ve Salma’nın kaderini kendi elle-
riyle değiştiren gücünü anlatıyor. Üstelik bunu ba-
baların, kocaların ve oğulların yarattığı çelişkileri ve 

kadınların kimi zaman kendilerini baskılayan kural-
lardan yana olmak zorunda kalışları ile bu kurallara 
dayanışma yoluyla direnmelerinin ikircikli halini es 
geçmeden yapıyor. Bu yüzden Salma, kadınların güç-
lenme ve direniş öykülerinin muazzam bir örneği.

Bahar, Pippa ve Salma’nın hayatlarına yakından bak-
mak yaşamlarımızı şekillendiren patriyarkal sistemin 
ortak işleyişini tekrar hatırlamamızı sağlıyor. Kadın-
ların yaşamlarına odaklanan belgesellerin seyircisine 
sunduğu en güçlü yanlardan biri de bu; farklı diller-
de, farklı coğrafyalarda, farklı koşullarda yaşadığımız 
hayatlarımızın ortak deneyimini yeniden fark etme-
mizi sağlaması. 

Notlar
1. Documentarist - İstanbul Belgesel Günleri 1-6 
Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek.
2. Künye: Bahar (Carin Goeijers, 2013), Gelin (The 
Bride, Joël Curtz, 2012), Salma (Kim Longinotto, 
2013)

Gelin, The Bride, 2012
Salma, 2013Bahar, 2013
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Hazırlayan
Ülkü Özakın

İNGİLTERE’DE ESTETİK AMELİYAT 
REKLAMLARINA SINIRLAMA İSTENDİ.

Ülkede 2015 yılında 3.6 milyar İngiliz poundu bü-
yüklüğe ulaşacak olan estetik ameliyat sektörünü 
düzenleyecek yasa üzerine görüş bildiren bağımsız 
komisyon, hastaların güvenliğini korumak için hali 
hazırdaki fütursuz reklamlara kısıtlamalar önerdi. 
Sektörün reklamlarda yeterince sorumlu davranma-
dığı vurgulandı. Ayrıca kozmetik müdahaleleri ger-
çekleştirenlerin ve başta göğüs implantları olmak 
üzere gerçekleştirilen tüm işlemlerin devletçe kayıt 

FRANSA, YENİ ZELANDA VE URUGUAY’DA DA 
EŞCİNSEL EVLİLİĞİ YASALAŞTI 

Fransa, dünyada aynı cinsten evlilikleri yasallaştı-
ran on dördüncü ülke olurken Uruguay da Arjan-
tin’in 2010’daki kararından sonra bu yönde yasa 
yapan ikinci Güney Amerika ülkesi oldu. Yeni 
Zelanda’da parlamento tasarıyı onaylayarak Asya-
Pasifik bölgesinde bu hakkı tanıyan ilk ülke olurken 
karar bazı milletvekillerinin de katılımıyla Mauri 
dilindeki bir aşk şarkısı söylenerek kutlandı. Eşit ev-
lilik hakkının iki hafta içinde üç ülkede kabul edil-
mesi LGBT bireylerin yaşadığı ayrımcılıkların kalk-
masında dünyada belirgin bir hızlanma olduğunu 
gösteriyor. LGBT bireylere saldırıların çok yüksel-
diği Brezilya’da ise ülkenin en tanınmış pop yıldız-
larından Daniela Mercury’nin açılması da sevinç 
yarattı. ABD’de ise bir grup öğrenci Alabama’da öğ-
retmenlerin eşcinsel olmanın yasadışı olduğunu (bu 
doğru olmadığı halde) anlatmasını öngören yasanın 
geri çekilmesi için imza kampanyası başlattı. (Kay-
naklar: AWID, allout.org)

EŞİT EVLİLİĞİN BİR DİĞER BOYUTU: 
KAPİTALİZMDE YENİ BİR PAZAR 

Fransa’da eşcinsel çiftlere de evlenme hakkının ta-
nınmasının ardından eşcinsel evlilik pazarı firmala-
rın yeni odağı haline geldi. Ekonomik durgunluk se-
bebiyle kadın-erkek çiftlerin düğünlere daha az para 
harcamasından ötürü yatırımcılar eşcinsel evlilikle-
ri yeni bir iş fırsatı olarak görmeye başladı.
 
23 Nisan’da Senato’da kabul edilen Herkes İçin Ev-
lilik Yasası’yla Fransa’da eşcinsel çiftlerin evlenmesi-
nin ve evlat edinmesinin önü açıldı. Karardan dört 
gün sonra ise Paris’te ilk kez bir eşcinsel evlilik fua-
rı düzenlendi.

Karar sonrası yaşanan evlilik eşitliği karşıtı protes-
tolardan ötürü fuar, yoğun güvenlik önlemleri altın-
da gerçekleşti. Fuara eşcinsel evliliklerin açtığı pa-
zardan pay almak isteyen 40 kişi ve şirket katıldı. 
Bir düğün fotoğrafçısı olan Alexia Gallouin “Bu bi-
zim için yepyeni bir pazar. Daha önceden ulaşma-
dığımız müşteriler bunlar. Bu fuar ayrıca işlerimizi 
eşcinsel toplumuna göstermek, kendimizi tanıtmak 
için de bir araç,” dedi. Eşcinsel evlilikler için ürünler 
satan Primeday’in kurucusu Jean-François Lacram-
pe, Mayıs ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasay-
la bir yıl içerisinde 6,760 eşcinsel evliliğin gerçekle-
şeceğini tahmin ediyor. Lacrampe, tahminini Belçi-
ka, Hollanda ve İspanya’da yapılan eşcinsel evlilikle-
rin sayısına dayanarak oluşturdu.
 
Lacrampe, “Fransa’da ortalama bir düğünün mali-
yeti yaklaşık 10,000 Avro. Buna göre, yıllık 67 mil-
yon Avroluk bir pazardan bahsediyoruz,” diye ek-
ledi. (Kaynak: Kaosgl.org)



dünya alem  97

altına alınması talep edildi. Deri altı dolguların sa-
dece reçeteyle verilmesi bir diğer öneri oldu. Ayrı-
ca piyasadaki kısa süreli indirim kampanyalarının 
yanlış kararlara yol açtığı da vurgulandı. 

İngiltere’deki feminist grup UK Feminista ise, isten-
meyen beden imgesini kâr hırsı için körüklediği ve 
sömürdüğü; ameliyatların sağlık riskini azımsadığı 
ve kozmetik ameliyatları beden anksiyetesine çözüm 
olarak normalize ettiği için estetik işlem reklamları-
nın tamamen yasaklanmasını savunuyor.

Angelina Jolie’nin sağlık riski dolayısıyla iki göğsü-
nü aldırdığı haberi ise süregiden “sağlık mı, güzellik 
mi?” tartışmasına yeni bir denge getirecek gibi görü-
nüyor.  (Kaynak: ukfeminista.org.uk)

BANGLADEŞ’TE ENKAZIN ALTINDAN 
KÜRESELLEŞMENİN KORKUNÇ YÜZÜ ÇIKTI 

Bandladeş’in başkenti Dakka’da 24 Nisan’da çöken 
tekstil fabrikalarının bulunduğu Rana Plaza’dan çı-
karılan ölü sayısı 1038 oldu. Enkazdan son olarak, 
çökmenin 17. gününde bir kadın sağ olarak çıkarıl-
dı. Wall Street Journal, 20 milyar dolarlık tekstil en-
düstrisine sahip Bandladeş’te bu son olayın ardın-
dan hükümetin üç fabrikayı “güvenlik sebepleriyle” 
kapattığını yazdı. 18 fabrika da geçici olarak kapatıl-

FEMEN’İN EYLEM VE SÖYLEMLERİ 
ERKEKLERİ KORKUTURKEN 
KADINLAR ARASINDA TARTIŞILIYOR 

Tunus’da vücuduna “Bedenim benimdir, kimsenin 
ahlakı değil” ve “Ahlakınız batsın” yazarak çektirdi-
ği fotoğrafları sosyal medyaya yüklemesinin ardın-
dan, dini yetkililer tarafından taşlanarak cezalandı-
rılması istenen Amina Tyler’ın güvenliği için dünya 
çapında endişelendik. Femen’den bir grubun bunu 
protesto etmek için, Paris’teki bir caminin önünde 
üzerinde İslamın sembolü hilalin bulunduğu bayra-
ğı yakması üzerine, Amina Tyler bir Fransız kanalı-
na konuşarak bu kişilerin çok ileri gittiğini, bunun 
sadece bazı Müslümanlara değil tüm Müslümanla-
ra hakaret anlamı taşıdığını söyledi. Üzerinde yo-
ğunlaşan dikkatin Tunus’da can güvenliğinin kal-
mamasına yol açabileceğini de ekledi.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup Müs-
lüman kadın Femen’in bakışını İslam karşıtı ve em-
peryalist olarak nitelendirdi. Kendilerine “Müslü-
man Onuru” diyen bir grup kadın “Müslümanları 
çıplaklıkla savunmayın” mesajı verdi. Femen’in po-
zunun benzerini başörtüleriyle verirlerken, taşıdık-
ları dövizlerde, “Ben zaten özgürüm”, “İslam bizim 
seçimimiz” ve “Özgürlüğe giden daha birçok yol 
var” gibi ifadeler kullanırken “başkalarının, bizi ta-
nımadan bizim adımıza eylem yapmasına izin ver-
meyiz” dediler.

Almanya’da yaşayan yazar ve gazeteci Hilal Sezgin 
de Femen’in eylemlerine eleştirel bakıyor: “Feminist 
dayanışma, bağlantıya geçilmesi düşünülen kadın-
lar için neyin önemli olduğunu araştırmayı gerek-
tirir; bu tam da, Femen’deki kadınların yapmadığı 
şey: Klasik İslamofobik klişeleri kullanıyorlar: Ba-
tılı çıplaklıkla karşı konulan ezilmiş peçeli kadın.” 

Amina Tyler’ın din adamlarınca tehdidine ve kadın 
bedeni üzerindeki kontrole karşı Femen’in yanında 
olunması gerektiği açık. Ancak Femen’li kadınların 
sponsorlar eşliğinde yaptıkları üstsüz eylemlerde İs-
lam ülkelerine bakışlarındaki sorunlu yanlar da ar-
tık iyice ortaya çıktı. (Kaynak: dw.de, CNNTURK)
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JAPON BELEDİYE BAŞKANI: 
SEKS KÖLELİĞİ GEREKLİYDİ

Osaka Belediye Başkanı Toru Haşimoto, “İkinci 
Dünya Savaşı’nda seks köleliği, orduda disiplini sağ-
lamak için gerekliydi” dedi.

Osaka Belediye Başkanı Toru Haşimoto, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında binlerce kadının “seks kö-
lesi” yapılmasının haklı nedenleri olduğunu savun-
du. Savaş sırasında, Japonya tarafından işgal edilen 
bölgelerde ikiyüz bine yakın kadın seks kölesi ha-
line getirilmişti. Seks kölelerinin çoğunun, Çin ve 
Güney Kore’den, bazı kadınların da Filipinler, En-
donezya ve Tayvan’dan getirildiği biliniyor. Japonya 
bu uygulama nedeniyle komşularıyla ciddi gergin-
likler yaşamıştı. 1995’te eski Japon Başbakanı Tomi-
içi Murayama, seks kölelerinden özür dilemiş “Sava-
şın trajedisi içinde, bu kadınlar rızaları dışında seks 
kölesi haline getirildi. Biz şimdi bu eski konfor ka-
dınlarına özür borçluyuz” demişti.

Haşimoto ise, “Konfor kadınları” diye isimlendirdi-
ği sistem için “canlarını ortaya koyarak savaşan as-
kerlere dinlenme ve rahatlama şansı sağlayan bu sis-
tem o zamanın şartlarında gerekliydi. Mermilerin 
yağmur ve rüzgâr gibi uçtuğu koşullarda savaşan ve 
hayatını ortaya koyan askerlerin dinlenmeye ve ra-
hatlamaya ihtiyacı vardı. Bu nedenle konfor kadın-
ları sistemi bir ihtiyaç haline dönüşmüştü. Bu duru-
mu herkes anlayabilir” dedi. Osaka Belediye Başka-
nı, bu sistemin bir tek Japonya tarafından uygulan-

KATOLİK DÜNYASININ YENİ LİDERİ 
KADINLARA NE GETİRECEK? 

Katolik dünyasının yeni lideri, Arjantinli Jorge Ma-
rio Bergoglio oldu. Avrupa dışındaki bir ülkeden se-
çilen ilk papa olan I. Francis, kürtaja, ötenaziye ve 
eşcinsel evliliğe karşı sert tavrıyla biliniyor.

Arjantin’de 1976’daki darbenin ardından diktatör-
lüğünü ilan eden Jorge Videla’nın iktidarı sırasında 
ülkedeki Cizvit tarikatının liderliğini yürüten Ber-
goglio, birçok kişiyi dikta rejiminin elinden kurtar-
mıştı. Bergoglio, buna karşın 1977 yılında kaçırı-
lan ve öldürülen De la Cuadra ailesi üyelerine sırt 
çevirmekle de suçlanmıştı. Söz konusu aileden, ka-
çırıldığı sırada 5 aylık hamile olan genç bir kadın, 
esaret sırasında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. 
Genç kadın, çocuğun “çok önemli bir aileye” evlat-
lık verilmesinin ardından öldürülmüştü. Bergoglio, 
2010 yılında verdiği ifadede dikta rejimi sona erene 
kadar çalıntı bebeklerle ilgili hiçbir şey bilmediği-
ni söylemişti. Bergoglio’nun liderliğindeki Arjantin 
piskoposları, 2012’de bir açıklama yaparak diktatör-
lük yıllarında inananları koruyamayan kilise adına 
özür dilemişti.

Yeni Papa’nın kadınlar konusundaki politikasına 
dair ilk işaretler de olumlu değil. Görevden ayrılan 
Papa tarafından geçen yıl ABD’li rahibelerin çoğun-
luğunun üye olduğu LCWR grubuna dair hazırlatı-
lan raporda bu grupta yer alan din görevlisi kadın-
lar, beklendiği üzere kürtajı lanetlemektense top-
lumsal adalet üzerine çalıştıkları gerekçesiyle radi-
kal feminizmle suçlanıyordu. Rapor, yeni Papa tara-
fından da onaylandı. Önceki dönemde Vatikan tara-
fından “bu grupta yer alan rahibelerin reformuyla” 
görevlendirilen erkek din görevlilerinin görevlerine 
devam edeceği belirtildi. Görünen o ki, ABD’deki 
rahibelerin yüzde 80’ini temsil eden bu din kadınla-
rı grubuna yönelik baskılar, bu Papa’nın dönemin-
de de devam edecek. (Kaynak: Awid, Cnnturk.com)

dı. Hükümetin endüstride iyileştirmelere gideceğini 
belirtmesine rağmen bu haber aktivistlerce şüphey-
le karşılanıyor. WSJ’ye konuşan İşçi Hakları Kon-
sorsiyumu Başkanı, “Büyük markalar ve şirketler 
ücretleri yükseltmediği sürece, bu sistemin bitme-
si mümkün değil. Fabrikalar ancak bu şekilde gü-
venlik önlemlerini kurmayı başarabilir. Bu olmazsa 
hükümetin yaptıkları kısa ömürlü olur” dedi. World 
Socialist Web Site haberine göre, Rana Plaza’da şu 
markalara üretim yapılıyordu: Wal-Mart, El Corte 
Ingles, JC Penney, Kik, C&A, Benetton, Mango, Tri-
mark, Premark. İşçilerin aylık ortalama maaşı ise 37 
dolar.  (Kaynak: Bianet.org)
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madığını sözlerine ekleyerek Japon Devleti’nin öz-
rünü gereksiz bulduğunu gösterdi. 

2001 yılında da, Tokyo Valisi bir kadın dergisine 
verdiği röportajda, “üreme fonksiyonlarını yitirme-
leri ardından yaşamaya devam eden kadınlar gerek-
sizdir ve bu kadınlar yaşamaya devam ederek günah 
işlemektedirler” demişti. 

Ülkemizde de aşina olduğumuz üzere, Japon ataer-
killiği bu anlayıştaki yetkililerin demeçleriyle sık 
sık su yüzüne çıkıyor. (Kaynak: BBC)

İSVEÇ’TE CİNSİYETSİZ ZAMİR 
KULLANIMA GİRDİ

Türkçe’dekinin aksine özellikle Batı dillerinde “o” 
dediğimizde o kişinin cinsiyetinden de söz etmek 
gerekiyor. Avustralya’dan sonra İsveç de bu duru-
mu engellemek için bir cinsiyetsiz zamir belirleyip 
ülkedeki Ulusal Ansiklopedi’ye dahil etti. Artık er-
kek için “han” ve kadın için “hon”un yanında “hen” 
dendiğinde kişinin cinsiyetinden söz edilmemiş 
olacak. Zamirin kullanımının yaygınlığı karşısın-
da tanınmış bir erkek yazarın “Feministler dilimi-
zi mahvediyor” serzenişine karşın, çocuklara verile-
bilecek isimlerin devletçe denetlendiği ülkede, kul-
lanılmasına izin verilen az sayıda cinsiyetsiz ismin 
sayısının artması da feministlerin yeni talepleri ara-
sında. (Kaynak: Awid)

BARBIE PEMBESİ

Şermin Oran

Mayıs ortasında Berlin’de Barbie Dreamhouse açıl-
dı: Barbie Düşler Evi. Hazırlığı 18 ay sürmüş, muaz-
zam bir Barbie bebek cenneti.

Onlarca odası olan 2400 metrekarelik pespembe bir 
kocaman mekan düşünün. Girişte kaydolan her zi-
yaretçiye bir pembe dijital bileklik takılıyor, girdi-
ği her odada ılık bir Barbie sesi onu adıyla selam-
layarak karşılıyor. Müşteri profili, tahmin etmek 
zor değil, ebeveyn veya anne refakatinde, ergenlik 
arifesinde kızlar (mahçup ergenler de eksik değil). 
Barbie’nin yaşam mekanlarına girip çıkıyor, onun 
harika hayatından kesitleri “paylaşıyorlar”. Onun 
evinin balkonundan plaja bakıyor, tuvalete girip 
onun sifonunu çekebiliyorlar. Sifon pembe tabii. Su 
bile pembe akıyor olabilir.

Koridorlarda 350 değişik kıyafetli Barbie manke-
ni sıralanıyor. Nihayetsiz elbise dolaplar, “Barbie-
Kadına kıyafet asla yetmez” mesajı veriyor. “Özgür” 

olduğunu vurgulamak için, 160 değişik meslekte iş 
kıyafeti giydirilmiş, hep gülümseyen pırıl kızımıza.

İnteraktif oyunlar var. Kurabiye yapan Barbie, şarkı 
söyleyen Barbie var. Sergiyi düzenleyenler, “Barbie’si 
olanın başka arkadaşa ihtiyacı yoktur” mesajının al-
tını çizmek istediklerini söylüyorlar. Ekstra bir öde-
meyle Barbie makyajı yaptırmak hatta giyinip kuşa-
nıp top model gibi podyuma çıkıp yürümek müm-
kün. “Sahici” defile fon müziği eşliğinde, seyirci 
efektli filan.

Dünyanın en sevilen ve en nefret edilen oyuncağı de-
niyor Barbie için. On yıllardır gerçekten bütün dün-
yada, yol yordam öğreten şahane bir abla gibi küçük 
kızların güzellik imgelerine müdahale ediyor.  

Pinkstinks grubu, Barbie Düşler Evi’ni canla başla 
protesto etti. Pinkstinks: Pembe Pis Kokar demek. 
Pembeleştirmeye karşı mücadele ediyorlar; kızları 
“kız rolüne iteleyen” reklamlara, pazarlama strateji-
lerine karşı kampanyalar düzenliyorlar, medya eleş-
tirisi yapıyorlar. Kızlar için alternatif kadın imgele-
ri geliştirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, “Pembe ev-
resi”, kızları bu saçından başından başka şey düşün-
meyen sersem küçük kız rolüne sokmanın ilk ba-
samağıdır. Ağır uyuşturuculara geçişi sağlayan ha-
fif uyuşturucudur. Onun için, vaziyete “Pembe ev-
resinde” müdahale etmek gerekir, diyorlar. Barbie 
Düşler Evi’ni de basbayağı “cinsiyetçi propaganda” 
sayıyorlar - ve bir “pembe cehennem”… 
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Orman çağırdığında gitmek, gölge gibi ilerlemek, ha-
yat/ölüm/hayat döngüsüyle yüzleşmek, vahşi bedene 
izin vermek, zedelenmiş içgüdüleri iyileştirmek... hak-
kında bir yazı.

Uzuuun bir yolculuğun sonunda bir taşın altında in-
cecik bir filiz buldumdu. Yüreğime koydumdu. Fi-
lizim büyüdü tohuma kaçtı, çiçek verdi, vadesi dol-
du, kurudu. Şimdi yine parmaklarım kuru, ruhum 
daracık bir kutuda sıkışık, cümlelerim yeşermiyor. 
Eklemlerimde dikişler, üzerimde etrafımda fazlalık-
lar, karanlıklar ruhumu zehirliyor. Kapatıyorum, ka-
panıyorum. Kurtardığım boşluklara şarkılar dinleti-
yorum. Rüzgar gibi şarkılar, yaşlı zeytinlerin delikli 
gövdelerinden geçenler gibi “bir muazzam, bir uçsuz 
bucaksız hayat”ı içime doldursun, yankılansın, evre-
nin nefesi iz dolu yüzeyleri süpürsün, yaladığı yerle-
ri öpsün iyileştirsin istiyorum. Ferahfeza Taksim’ler 
filan. Hafifçe, süzülerek, göğün altında yaşamanın 
hissini hatırlamak için, yolda olduğum zamanları 
unutmamak için.

Yollara düşmeden önceki vakitler bir sürü insan, 
inanmış müezzin, inşaa ettikleri yükseeek kulelerin 
tepesinden günde beş vakit sürekli aynı tonda sesle-
niyordu bana:

“Yerin şurası, evin burası”, “Dışarı çıkamazsın, or-
mana gidemezsin”, “İstediğini yapamazsın, ne iste-
diğini bilemezsin”, “Bir başına dolanamazsın, taşla-
ra kulak veremezsin”, “Bilmediğin yolların hayalini 
kuramazsın”.

“Bana para ver, bana haz ver, bana zamanını ver, 
bana hesap ver, bana yemek ver, bana acı, beni din-
le, beni uyut, bana konuş, bana o, bana bu, bak gör-
dün mü” diyen sesler.

Bu yerde öyle rahatsızdım, olduğum yeri öyle yadır-
gıyordum ki, üç adımlık kafesinin içinde dolanan 
bir kurt gibi, hızla, bir sağ bir sola, bir sağa bir sola, 
bir ona, bir buna. Diye diye, derken derken, hep bir 
kulağım havada. Rüzgârın adını bulursam, gidiveri-
rim gibi geldi. 

İşte böyle beş sene önce Haziran’ın bir güzelim 
günü, İstanbul’da herkes işine gücüne, evine, oto-
büsüne, arabasına, alışverişine, dersine, derdine gi-
derken bisikletime bindim. 3 ay sonra dönene ka-
dar da inmedim. 

İrem Çağıl

RÜZGÂRIN ADINI 
BULURSAM, 
GİDİVERİRİM GİBİ 
GELDİ
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10 Haziran’da İstanbul, Şişli’den Kumburgaz’a ka-
dar gittim. Toplam 65 km’ydi.
ve sonrası çorap söküğü gibi geldi:
11 Haziran Kumburgaz’dan Tekirdağ’a 100 km.
12 Haziran Tekirdağ’dan Uzunköprü’ye 95 km.
13 Haziran Uzunköprü’den Pazarköy’e ve oradan 
da Yunanistan sınırını geçip Rizia’ya, 80 km.
14 Haziran Rizia’dan Svilengrad’a sonra Dititrovgrad 
ve Russe’ye; 58 km bisiklet gerisi mecburi trende.
15 Haziran Russe’den Karamanovo’ya 82 km.
16 Haziran Karamanovo’dan Milkovia’ya 90 km.
Birinci haftamın sonunda Bulgaristan’da epeyce 
ilerlemiştim.

17 Haziran’da Milkovia’dan Orjahovo, oradan da 
Bechet’e yani Tuna’nın öbür kıyısına, Romanya’ya 
geçtim, 108 km yapmışım.
18 Haziran Bechet’den Calafat’a, yine 108 km.
19 Haziran’da Calafat’dan Minova 85 km.
20 Haziran Minova’dan Severin’e sonra 
Goladido’ya, 78 km.
21 Haziran Golalido’dan Branicevo 74 km.
22 Haziran Braniceva ve Belgrad’dayım. Yolculu-
ğun en zor günüydü; o gün sabahtan akşama kadar 
125 km pedal çevirdim.
23 Haziran’da Sırbıstan’ın başkentinden kuzeyinde-
ki Novisad şehrine oradan da Futog denen bir köye 
kadar ilerledim, 85 km.
Ve ikinci hafta da böyle geçti.

24 Haziran’da Futog’dan Osijek’e gittim, 110 km.
25 Haziran Osijek’ten Szekszard’a, 110 km ve artık 
dümdüz bir ülkede; Macaristan’dayım.
26 Haziran’da Szekszard’dan Sarkeszi’ye yine 110 km.

27 Haziran Sarkeszi’den Hyalka, 80 km.
28 Haziran Hyalka’dan Bratislava ve Tuna üzerin-
den bir gemiyle Viyana’ya toplam 122 km.
29-30 Haziran’da Viyana’dayım. Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nın finali vardı, hareket etmek müm-
kün değildi. İspanya Almanya ile oynayıp kazan-
dı; ben de İspanyollarla sevinip dansedip ertesi gün 
onların ülkesine doğru olan yoluma devam ettim. 
Ve üçüncü haftam da böylece geçmiş oldu.

1 Temmuz Viyana’dan Znojmo ve Zalesi; 119 km 
sonra Çek Cumhuriyeti’ndeyim.
2 Temmuz Zalesi’den Jinrichuv Hradec, 75 km.
3 Temmuz Hradec’ten Zaluzi, 88 km.
4 Temmuz, Zaluzi
5 Temmuz, Zaluzi’den Chotilsko, 105 km.
6 Temmuz Chotilsko’dan Prag’a, 45 km.
7-8-9 Temmuz, Prag’dayım.

10 Temmuz Prag’dan Ulice’ye 75 km.
11 Temmuz, Ulice’den Vohenstrauss’a 60 km ve 
Almaya’dayım.
12 Temmuz, Vohenstrauss, Weiden, Regensburg ve 
Neustadt, 145 km. Weiden Regensburg arası tren, 
Kelheim Weltenbur arasındaki 6 km gemiyle.
13 Temmuz Nuestadt’dan İngolstadt, inanılmaz bir 
yağmur altında 40 km.
14 Temmuz, Ingolstadt’dan Dillingen, 75 km.
15 Temmuz, Dillingen’den Dettingen, 75 km.
16 Temmuz Dettingen’den Mohrinden, 95 km ve 
5. hafta bitti.

17 Temmuz Mohringen-Donaueschingen, 25 km 
ve Tuna nehrinin akmaya başladığı yerdeyim.
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18 Temmuz Donaueschingen’den Schafhausen ve 
Albruck’a 60 km. Donaueschingen-Schafhausen 
arası tren, geri kalanı Reine nehrinin güney yakası-
nı takiben İsviçre sınırından.
19 Temmuz Albruck’dan Basel’e, 50 km.
20 Temmuz Basel’de.
21 Temmuz Basel’den L’isle-sur-le-doubs, 70 km ve 
Fransa’dayım artık.
22 Temmuz L’isle-sur-le-Doubs’dan Dole’a 90 km.
23 Temmuz, Dole’dan Chalon-Sur-Saone ve Giury, 
65 km ve 6. hafta da biter.

24 Temmuz, Giury, Macon ve St.Didier, 80 km.
25 Temmuz, St. Didier’den Lyon’a 55 km.
26 Temmuz Lyon-La Voulte-Sur-Rhone-Le Pouzin 
ve St.Julien’e kadar, 120 km.
27 Temmuz St. Julien’den Avignon’a 110 km.
28-29 Temmuz Avignon’dayım. Karnaval var nam-ı 
değer Festival d’Avignon.
29 Temmuz Avignon’dan Frontignan, 120 km.
30 Temmuz, Frontignan’dan Perpignan’a 70 km.

31 Temmuz Argeles’den Banyuls-Sur-la Mer 15 km. 
Artık Fransa’nın İspanya sınırındayım, karşımda Pi-
reneler..
1-3 Ağustos Banyuls’dayım.
4 Ağustos Banyuls’dan Girona ve ve 70 km sonra 
İspanya’dayım.
5 Ağustos Girona’dan Barcelona’ya 100 km. 
Ve 8. hafta’nın sonunda, 4000 küsur km’den sonra 
varmayı planladığım yerdeyim. 

Bana çok sordular: “Neden bisiklete binip bu kadar 
yol gittin?” diye.

Ama herkese olmuyor mudur bazen; insan olma-
nın sadece bu kadar olmadığını duyumsuyor gibi 
olmak? Hep aynı şekilde yürüdüğünüzü, parmak-
larınızın hep aynı amaçlar için çalıştığını, sırtınızın 
hep yaslandığı o yerin artık şeklini almaya başla-
dığını düşündüğünüz olmuyor mu? Belki içinizden 
bir ses birşeyler diyordur cılızca ya da belki gürültü-
den işitemiyorsunuzdur. Benim içimdeki çok yük-
sekti o yüzden çok net duydum ve yerimden kalkı-
verdim.

Gitmemin sebebini hemen kavranabilecek şekilde 
işaret edemem, belki bunları okurken hissedersiniz 
kendi kendinize. Bir amacım yoktu, sadece gitmek, 
bir süre gider olmak istemiştim.  

Denize girmek gibi biraz. Hani şu hepimizin yaptı-
ğı. Bir yarıştaki yüzücü gibi değil ama yarışmadan, 
başkalarıyla kıyas yapmadan, sadece suyla bir olmak, 
insanlık denen ezberi bozup, bir süreliğine mesela 
balık gibi olmak için. Denizde yaşayan herhangi 
bir canlı olmayı deneyimlemek, öyle hareket etmek 
için. Dedem öyle yüzer mesela, suya izin verir, sa-
vaşmaz, yenmeye çalışmaz, birlikte hareket ederler.

Yola çıkmayı ben işte böyle istedim ve koşup koşup 
cup diye iskeleden atlar gibi başladım pedalları çe-
virmeye. Kollarım ağrıdı, bacaklarım acıdı, parmak-
larım sızladı ama ruhum, o kafesteki vahşi canlandı.

Bisiklete nasıl bindiğimi, daha doğrusu hangi ekip-
man, kıyafet ya da donanımla gittiğimi merak eder-
siniz belki. 

Başlangıçta kaskım ve bir çift eldivenim vardı, neme 
lazım diyerek almıştım ama birkaç hafta sonra lü-
zumsuz olduklarını farkettim ve önüme çıkan ilk 
postanede ikisini de eve geri gönderdim. O zaman-
dan beri kaskım portmantonun tepesinde durur, 
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arada gözümü çarptıkça gülümserim. Yol bana bisik-
leti bütün bedeninizle sürerken onu ne kadar hassas 
bir şekilde hissebilirsem o kadar iyi idare edeceğimi 
öğretti. Gidonu kavramış giderken, tuttuğunuz me-
talin nasıl titreştiği aslında size çok önemli bilgiler 
veren, çok kıymetli bir sestir. Günde ortalama 100 
km’yi tali yollar üzerinden yaptığınızda, bisikletin 
aksamındaki küçücük parçalar bir noktadan sonra 
sıkılıklarını kaybedebilir ve hassas elleriniz acımasın 
diye taktığınız bir eldiven yüzünden o titreşimi his-
sedemezseniz ya da bisiklete rahatsız bindiğiniz için 
ona konsantre olamazsanız çok kritik bir anda, me-
sela çıktığınız o tepeden son hız aşağı inerken mili-
metrik bir hatanın size hiç acımadığı gerçeğiyle yüz-
yüze gelirsiniz, sonrası kırılmış parmaklar, bir takım 
kesikler... Kısacası, olası bir tehlikeden korunmanın 
yolunun kendinizi sarıp sarmalamaktan geçtiği fikri-
ne pek inanmadım. Yoldaysanız, bedeninizin ve ak-
lınızın tamamını ona vermelisiniz. Yoksa istediğiniz 
kaskı takın, zihninizle bacaklarınızla aynı anı paylaş-
mıyorsa zaten bir noktada mutlaka yol sizi bir yere 
fırlatır, kendi dışına atar, kabul etmez. 

Giyim kuşam meselesi var bir de. Bisikletçi gibi gi-
yinmedim hiç. Bütün o yapışık, renkli, orası burası 
pedli, üzeri marka isimleriyle dolu, inanılmaz pahalı 
kıyafetler bir yarışçı için uygun olabilir ama benim 
durumumda gereksizdiler. Kaldı ki yalnız yol alıyor-
sanız bu kuşanma biçimi sizi yabancı bakışlara tam 
bir uzaylı gibi gösteriyor ve yolda giderken asıl ve 
belki de yegane gerçek tehlike işte o yabancı gözler 
oluyor. Avrupa’yı boydan boya katederken önünüz-
de 4000 kilometrelik bir yolunuz varsa, kendi ego-
nuzu birkaç kıyafetle tatmin etmeye çalışmak yere, 
bir kuş gibi bütün o karmaşaya dahil olmadan iler-
lemeyi denemek daha mantıklı. Kendinizi yanıp sö-
nen bir tabelaya dönüştürmez de görünmez kılmayı 
becerebilirseniz her yere gidebilirsiniz aslında. Ben 
de biraz böyle yapmaya çalıştım. Büyük kahraman 
bisikletçi olmak yerine, herhangi bir köyün, kasa-
banın bisikletli vatandaşı, herkesin üstünde ne var-
sa, bir tshirt, kesik bir şort.. bunlarla gittim yollarda. 

Nasıl konaklıyordum, korkuyor muydum? Hayır, 
ağaçlardan, topraktan, kuştan niye korkayım ki. Eğer 
çadırda kalma fikri sizi rahatsız ediyorsa o zaman her 
günün sonunda pansiyon ya da otel bulmak zorun-
da olursunuz. Parası bir yana, bu durum rotanız üze-
rinde de belirleyici olur; her günün sonunda mutlaka 
otelin olduğu bir yere ulaşmak durumda olursunuz, 

rotanızı da haliyle ona göre çizersiniz. Örneğin Tuna 
Nehri’nin inanılmaz vadiler yarattığı Karpatlar’daki 
beş günlük bir yolu otel bulamazsanız gitmezsiniz. 
Bisikletimin arka tekerine takılı, iki tane su geçir-
mez sağlam çantam, içinde de uyku tulumum, ça-
dırım ve matım vardı. Onlar sayesinde paralı konak-
lamaya bağımlı kalmadan hareket edebildim, anla-
tılmaz güzellikteki yollardan gittim ve gün boyu ya-
nımdan akıp giden toprağa yaklaşıp, geceleri çadırı-
mı kurdum, sabah her neredeysem oradaki canlılarla 
birlikte uyandım. Doğanın içinde uyuyup uyanmak 
en yüksek hislerden biri bence. Güneşin ilk ışıkları-
nı kutlayan bir otel personeline rastlamadım ama sa-
bah, bir orman içindeki tüm canlılar yeni günü bin-
lerce farklı sesle karşılar, inanılmaz bir seranatın içine 
uyanırsınız. Sabahın ilk anlarından bahsediyorum, ki 
sabah 5 buçuk’ta çadırın içi soğuktur ama yine de ga-
rip bir mutlulukla kalkıp giyinirsiniz, geçici evinizi 
toplar, midenize birkaç şey gönderip, rotanızı göz-
den geçirip, bisikletinizi biner ve gitmeye başlarsınız. 
Ama gözkapağınızın açılmasıyla ayaklarınızın peda-
la basması arasında geçen ve çok da uzun olmayan o 
süre boyunca, otel odası gibi kapalı, izole, cansız bir 
kutuda değil de, yaşayan bir şeyin içinde olduğunuz-
da, tüm o canlılıktan size de bir şeyler geçer. Yaşama 
bu kadar yakın olduğunuz için yaşadığınızı da o ka-
dar iyi anlarsınız ki, o enerjiyle güne başlamak size 
hiçbir yiyeceğin, vitaminin, ekstra vitesin veremeye-
ceği bir güç sağlar. O yüzden çadırda, bir doğa parça-
sının koynunda konaklamaktan hiç korkmadım, ter-
sine bu sayede çok huzurlu uykular uyudum ve her 
güne yenilenmiş bir enerjiyle başladım. 

Ama şunu da söylemek gerek; çadırımı her zaman 
insanlardan uzakta, görünmez olabildiğim yerler-
de ve şekillerde kurdum. İnsanların bilinçli ve plan-
lı kötülükler yapabilen yegane varlıklar olduğunu, 
farklılığı bir tehlike olarak algılandığını hep aklım-
da tuttum. Bu yüzden kendi türüme yakın olmaya 
özellikle çalışmadım sadece gerektiği zaman gerekti-
ği kadar yaklaştım. Bir hayvan gibi iz sürmeyi dene-
dim, duyularımı dinledim. 

Ve milyonlarca farklı canlının oluşturduğu mucize-
vi yaşam ağına, yolda olduğum için her gün binler-
ce kez tanıklık ederken bir yandan da insanların çok 
azının kendinden farklı olanı, yaşamın şahaneliğine 
dair bir güzellik olarak algılayabildiğini gördüm. Ya-
şam karşısındaki bu hissizliğe bu kadar yakından ta-
nık olmak, ağır bir his. 



Pınar Öğünç’ün on dört 
vicdani retçi ile yaptığı 
söyleşilerinden oluşan kitabı 
“Asker Doğmayanlar”, ‘asker 
doğulan’ bir ülkede asker 
olmayı reddedenlerin sesine 
kulak veriyor. “İsimleri sivil 
olarak askeri mahkemelerde 
yargılandıklarında, açlık 
grevi yaptıklarında ya 
da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne taşıdıkları 
davayı kazandıklarında 
anıldı sadece. Hayatlarını 
kökten değiştiren kararlarını, 
devletin üzerlerinde kurduğu 
baskıyı, meramlarını 
anlatmak için imkânları hep 
sınırlıydı. Az tanınmaları, 
toplum dışına itilmelerini 
kolaylaştırıyordu.” Kitapta 
farklı dönemlerde, belki 
farklı saiklerle yola çıkarak 
zorunlu askerliği reddeden 
on dört vicdani retçinin 
tanıklığı ile bu temel insan 
hakkı mücadelesinin 1990’lı 
yıllardan itibaren tarihine de 
ışık tutuyor. 

Film eleştirisinin teorik 
yapısını belirlemek ve 
eleştiri yazımında kullanılan 
yaklaşımları örnekler 
eşliğinde açıklamak 
niyetinde olan kitap, eleştiri 
kavramının incelenmesini 
ve eleştiri yazımında 
yararlanılan temel kavramları 
ele alıyor; film eleştirisinde 
kullanılan yaklaşımları 
irdeleyerek, seçilen 
filmlerle eleştiri yazımını 
örneklendiriyor.

Lale Kabadayı, kuramsal 
çerçeve ile sinemamızdan 
örnek çözümlemeleri 
bir araya getirerek 
sinemaseverler için rehber 
bir çalışma hazırlamış. 

Kitap, erken modern 
dönemde doğdukları yerleri, 
ailelerini ve dinlerini bırakan 
Akdenizli kadınların, 
toplumsal ve siyasi olarak 
sahip oldukları karmaşık 
alanı açık eden hikâyelerini 
anlatıyor. ‘Dönme’ en dar 
anlamıyla, erken modern 
Akdeniz’de Hıristiyanlıktan 
Müslümanlığa geçenler 
için kullanılırmış. Eric 
R. Dursteler, kitapta 
bu anlamı değiştirerek 
kelimeyi, dönemin ve 
bölgenin toplumsal, dini, 
siyasi ve toplumsal cinsiyet 
sınırlarının ötesine geçen 
herkesi kapsayacak şekilde 
kullanıyor. Güçlü bir arşiv 
çalışmasıyla aktarılan bu 
hikâyeler aracılığıyla yazar, 
hem erken modern dönem 
Akdeniz’de kadınların belirli 
deneyimleri ve koşullarına 
hem de daha geniş kültürel 
ve toplumsal pratiklerle 
geleneklere dair önemli 
öngörülerde bulunuyor.

Asker Doğmayanlar 
Pınar Öğünç
Hrant Dink Vakfı Yayınları
Politika 
Fiyatı: 25 TL.

Film Eleştirisi 
Lale Kabadayı 
Ayrıntı Yayınları 
Sinema 
Fiyatı: 20 TL. 

Dönme Kadınlar / 
Toplumsal Cinsiyet, Kimlik 
ve Sınırlar 
Eric Dursteler
Çeviri: Deniz Koç
Koç Üniversitesi Yayınları
Toplumsal Cinsiyet 
Fiyatı: 25 TL. 

“Bu kitabın bir şiir ya da eleş-
tiri tarihi olma iddiası taşı-
madığını, ancak Türkiye’de 
‘milli edebiyat’ paradigması-
na yaslanan kalıplaşmış bir 
edebiyat tarihinin varlığına 
işaret ettiğini vurgulamak is-
terim. Özellikle muhafazakâr 
- devrimci, eski - yeni, özgün 
- mukallit gibi kalıplarla de-
ğerlendirilen şairlerin eserleri 
üzerine artık yeni çalışmalar 
yapılması gerekiyor” diyen 
Emine Tuğcu yeni bir tartış-
manın, yeni bir bakışın ka-
pısını aralıyor. Yazar, gerçek-
lik, güzellik, orijinallik, tak-
lit, şiir dili gibi kilit kavram-
lardan yola çıkarak yaklaşı-
yor konusuna. 

Osmanlı’nın Son 
Döneminde Şiir Eleştirisi 
Emine Tuğcu
İletişim Yayınları 
Edebiyat - İnceleme 
Fiyatı: 17,50 TL.
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Suyun Metalaşması 
Gaye Yılmaz 
Evrensel Basım Yayın 
Politika – Çevre 
Fiyatı: 15 TL.

Defne Sandalcı’nın ilk 
kitabı “Ah!”, yazarın uzun 
bir zaman aralığında 
yazmış olduğu şiirsel 
metinleri buluşturuyor. 

“ne yazıyorsunuz?”
“voltalıyorum, voltalıyorum 
kelimeler içimdeki öfkeyle 
yan yana tırısa kalkacaklar 
az kaldı tırısa kalkıp 
kırılacaklar az kaldı… 
Ana Dil’imi kopartacağım 
az kaldı, piç piç heceler 
ağzımdan çitalar gibi 
fırlayacaklar da bir böğürtü 
dili konuşturacağım az 
kaldı.” 

“Kadının Özgür ve 
Bütünsel Gelişimi” üst 
başlığıyla yayımlanan 
kitap, Çin’in yeni kuşak 
kadın araştırmacılarından 
Yang Feng’in eseri. Yazar, 
araştırmasında Çin’de 
geçerli olan feminist 
teorilere ve feminist 
akımın Çin’de karşılaştığı 
sorunlara; özellikle de 1990 
sonrasının yeni toplumsal 
yapısıyla biçimlenen 
feminist harekete mercek 
tutuyor. Kitapta ayrıca 
postmodern feminizm ve 
sosyalist feminist akım 
üzerine yazılmış iki makale 
de yer alıyor.

Müge İplikçi yine 
görünenin ardındakini 
görmeye çalışıyor. 
Günlük yaşamın gözden 
kaçan ayrıntılarının ve o 
ayrıntıların ardında örülen 
gerçeğin ortaya serildiği 
öykülerinde yazar, bireyin 
sorunlarına yazdıklarıyla 
ayna tutmaya çalışıyor. 

Su kaynaklarının 
metalaşmasının sermaye 
açısından neden, nasıl 
ortak ve sınıfsal bir çıkarı 
temsil ettiğini göstermeyi 
amaçlayan kitap, çelişki gibi 
görünen bir dizi olgunun 
aslında çelişki olmadığını 
da gösteriyor. “Üretimde su 
kullanan kapitalistlerin bu 
suyu devletlerden sübvanse 
edilmiş düşük fiyatlarla 
almak yerine piyasada 
belirlenen çok daha yüksek 
fiyatlarla satın almayı tercih 
etmeleri, ilk bakışta sınıfsal 
çıkarlarına aykırı imiş gibi bir 
yanılgıya yol açmaktadır. (…) 
Ayrıca suyun metalaşmasında 
en fala kullanılan 
gerekçelerin başında ‘su 
kıtlığı’ olgusu gelmekte ve 
metalaşma sürecinin kendisi 
kıtlığa karşı önerilmektedir.” 
Ve benzeri çelişkiler, Gaye 
Yılmaz’ın dünyadan ve 
Türkiye’den örneklerle 
geliştirdiği araştırmasında 
açıklık getirmeye çalıştığı 
olgular arasında yer alıyor. 

Ah!
Defne Sandalcı
Metis Kitap 
Şiir
Fiyatı: 9 TL

Feminizm ve Marksist 
Hümanizmin Diyalektiği
Yang Feng
Çeviri: Aylin Muhaddisoğlu 
Canut Yayınları 
Feminizm 
Fiyatı: 24 TL. 

Tezcanlı Hayalet Avcıları 
Müge İplikçi 
Everest Yayınları 
Öykü
Fiyatı: 12 TL.
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Cinsellik, şiddet ve hukuk sözcükleri, feminist ha-
reket içerisinde -en azından içinde bulunduğum fe-
minist gruplarda- giderek belirginleştiğini düşündü-
ğüm iki eğilimi aklıma getiriyor. Bunlardan ilki, cin-
selliği uzun bir süredir cinsel şiddet bağlamı dışında 
tartışmıyor olmamız. Oysaki feminizmle ilk temas-
larımda durum hiç de böyle değildi; bilinç yükselt-
me gruplarında hayatlarımızı daha fazla paylaşıyor 
olmamız, cinselliği de politik bir zeminde konuşma-
mızı sağlıyordu. Bununla birlikte feministlerin cin-
selliği giderek daha fazla cinsel şiddetle ilişkilendir-
me eğiliminin, bahsettiğim değişimde etkili olduğu-
nu söyleyebilirim. İkinci eğilim ise cinsel şiddettin 
daha fazla hukuk terimleri etrafında tartışılıyor ol-
ması. Bunda takip ettiğimiz cinsel şiddet davalarının 
büyük etkisi olduğunu düşünüyorum; davalar etra-
fında oluşturduğumuz politika bizi hızlı bir biçimde 
hukuk dilinin içerisine çekti. Bu süreçte ben ve bir-
likte politika yaptığım birçok feminist, hukuk söy-

CİNSELLİK, 
ŞİDDET ve HUKUK: 
FEMİNİST YAZILAR

Ezgi Sarıtaş
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“Davalar etrafında 
oluşturduğumuz politika bizi 
hızlı bir biçimde hukuk dilinin 
içerisine çekti.”
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lemine eleştirel mesafemizi koruyabilmenin feminist 
politika için önemini fark ettik. 

Yansımalarını bu şekilde deneyimlediğim bu eği-
limleri derinlemesine çözümleyen ve yeni sorular 
sorduran Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Ya-
zılar geçtiğimiz aylarda Dipnot Yayınları’ndan çık-
tı. Alev Özakazanç’ın feminist bir düşünümselliği 
amaçlayan kitabı, başlığındaki üç temayı özellikle 
cinsel tacize yoğunlaşarak tartışmaya açıyor. Hukuk 
dili içerisinden konuşmanın, şiddeti fail/mağdur te-
rimleri çerçevesinde ele almanın, kadının ve genel 
olarak da iktidar ilişkilerinde tahakküm altına alı-
nanın eyleyiciliğini yok sayan, özneyi korumak adı-
na inkâr eden paternalist bir anlayışı güçlendirdiği-
ni farklı örnekler etrafında tartışıyor. Cinsellik, Şid-
det ve Hukuk, feminizmin bürokratik gündemlerle 
nasıl daha eklemli hale gelebildiği sorusunun ceva-
bını, cinsellik, iktidar ve şiddet arasındaki ilişkile-
rin özgül biçimlerini bu ilişkileri mutlak biçimlere 
indirgeyerek görmezden gelen bir anlayışın eleştiri-
si çerçevesinde arıyor. 

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk, ele aldığı örneklerle hu-
kuk, devlet ve ataerkil düzenin girift etkileşimini 
ortaya koyuyor. Özkazanç’ın çözümlemeleri, fail/
mağdur, suç/ceza terimleri üzerinden yürüyen ka-
musal tartışmanın ve bu tartışmalarla eklemlenen 
ahlakçı söylemlerin Türkiye’de tüm çevrelere ege-
men olan ağır cinsiyetçi kültürü sorgulamadan bı-
raktığını gösteriyor. Cinsel şiddetle mücadele eder-

ken şiddetin değil de cinselliğin tartışma konusu 
haline getirilmesinin muhafazakâr söylem ve politi-
kalarla nasıl kolaylıkla eklemlenebildiğini kitaptaki 
örneklerde görüyoruz.

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk kadınların, çocukların, 
LGBT bireylerin bedenlerinin ataerkil aile ve top-
lum ile ataerkil devlet pratikleri arasında sıkıştığını, 
Türkiye’de kamusal gücün bu bedenlerin ve hayat-
larının korunması için adım atmadığını, sorunun 
devletin ve hukuki aygıtın gündemine giremediği-
ni tespit ediyor. Adli Tıp süreçleri, cinsel suçlara yö-
nelik cezasızlık, kendi ‘cemaatinde’ tacizle karşıla-
şan kurum ve toplulukların olayı savunma reflek-
siyle ele almaları karşısında feminist hareketin ta-
lepleri haklı görünse de, şiddet ve tahakküme karşı 
tek bir söylemsel hattın öne çıkarılmasının toplum-
sal süreçlerin görmezden gelinmesine neden oldu-
ğunu söylüyor. 

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar
Alev Özkazanç
Dipnot Yayınları, 2013
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Adını tanrıçalar katına ister Venüs ister Afrodit ola-
rak yazdırmış olsun, kimine göre ideydi kimine göre 
fiziksel görünüştü ama herkes için meseleydi güzellik.

ABD’li oyun ve bağımsız film yönetmeni Neil La-
bute, güzellik meselesini üçlemeden oluşan oyunla-
rıyla didiklemiş; güzelliğe, öğrencilerin, plaza insanı 
“biyonik yöneticilerin” ve işçilerin gözüyle bakmıştı. 
Üçlemenin son oyunu olan “Zorla Güzellik”, Kent 
Oyuncuları tarafından sahnelenirken, güzelliğe bir 
de başka gözden bakmaya davet ediyorlardı. “Belki 
de güzellik diye bir şey yok. Belki de güzellik bir efsane, 
toplumsal bir dayatma, başımızı döndüren bir büyü. 
Peşinde koştuğumuz, gerçek olmayan bu şey...” 

Alman Edebiyatı’nın meraklı ve huzursuz yazarı Juli 
Zeh, Labute’un davetine icap edip, güzelliğin, sağlı-
ğın toplumsal dayatma olduğu bir yapı tahayyül et-
miş, bizi de duvarları bembeyaz bu yapının koridor-
larında dolaştırdığı bir kitap yazmış.

“Zorla Güzellik olur mu? Peki zorla sağlık, temizlik, 
her türlü mikroptan ve tesadüften arındırılmış steril 
bir yaşam mümkün mü?”

ZORLA GÜZELLİK 
OLUR MU? 
PEKİ YA SAĞLIK?

Bircan Polat

“Kitabın, “milli barışı tehlikeye 
sokma” gibi eylemlerle 
yöntemkarşıtı entrikalar suçuna 
ilişkin ağır ceza mahkemesi 
kararıyla açılışı ise yabancısı 
olmadığımız bir yapının 
sokaklarına kapıları açıyor.”
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Temize Havale, Juli Zeh’in kendi haline bırakılan 
hayalgücünü mesai başına getiren 4. romanı. Konu 
seçimlerinde içindeki başkaldırıcı öğenin yolundan 
giden Zeh, hayalgücü kaşifinin yolunu tesadüfi bir 
keşfin şaşkınlığı içinde sürükleyici bir keyfe çıkar-
dı. Daha ilk sayfada karşılaşılan, “Devlet Meşrutiye-
tinin İlkesi Olarak Sağlık” adlı sıradışı kurgu önsöz, 
temizlik kokusunu duyarak, sessizliği bozmadan de-
vam etmek gerektiğini daha başından hissettiren, te-
dirgin bir yürüyüşün romanına hoşgeldin diyor. Ki-
tabın, “milli barışı tehlikeye sokma” gibi eylemler-
le yöntemkarşıtı entrikalar suçuna ilişkin ağır ceza 
mahkemesi kararıyla açılışı ise yabancısı olmadığı-
mız bir yapının sokaklarına kapıları açıyor. 

Bu yapı ki; yönetici erkin, güzelliği, sağlığı ve ste-
ril bir yaşamı cebren dayattığı bir düzenin üstüne 
kuruludur. Biseps kaslarına yerleştirilen çiplerle her 
daim kontrol altında olan, hasta olma hakları bu-
lunmayan, her türlü mikroptan azade olan, irade 
yoksunu vatandaşların yaşadığı bir yapıdır. Yapının 
sürdürülebilirliğini sağlamak için geliştirilen “yön-
tem” hijyen bölgeleriyle, dezenfeksiyon kanunlarıy-
la yürütülmektedir.  Yöntemin hedefi ise; “her bire-
ye mümkün olduğunca uzun, sorunsuz, sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam garantilemek”. Yöntem uğruna ya-
pılanlar, yüklenilen görevler ise hedefleri kadar hoş 
gelmiyor. 

Yazarın devasa bir yoğun bakım ünitesini çağrıştı-
ran romanının setinde her an karşılaşacağımız musi-
bete karşı tedbirli ve sessiz gezinirken, hikayenin kı-
sık sesi baş karakter Mia Holl’ün ortaya çıkmasıy-
la yükselmeye başlıyor. Mia Holl, otuzlu yaşların-
da, bu yapının içinde uygun adım yürüyen bir biyo-
log. Kamu yararlarını kişisel yararlarından üstün tu-
tan, sisteme karşı kuşkuları olmadan, yönteme tezat 
oluşturmadan üzerine düşenleri yerine getiren iyi ve 
sade vatandaştır!

Protein konservelerinin, km devinimlerini göste-
ren ekstrelerin arasından özgürlüğüne koşan kar-
deşi Moritz yöntemle mücadeleyi seçmiş, yönte-
min muhafızlarınca suçlanmış ve cezalandırılmış-
tır. Moritz’in toplumsal dayatmaya karşı beynini 
“yıkama”ya başladığı Mia ise kardeşinin yargılanma 
sürecinde karşılaştığı hukuksuzluk ile aydınlanma 
yaşıyor ve yönteme meydan okumaya başlıyor. Sağ-
lığına dair bildirim yükümlülüklerini yerine getir-
meyerek yöntemin işleyişine, milli barışa kast eden 

bir isyankâr haline geliyor. Bu yolda, sigara kullan-
mak, toksik madde alımı, günlük egzersizlerini ek-
sik yapma gibi kendince ve kadınca mücadele yön-
temleri deniyor. 

Mia’nın yönteme başkaldırışı kendi yargılanmasıy-
la son bulurken, hukuksuzluk ise baki kalmaktadır. 
Yöntem, geride kalanları yıldırmak ve yönteme ita-
atten ödün vermeyen muhafızlar yaratmaya devam 
etmektedir.

Aşk yaşamanın bir salgını yayma suçu olduğu, gü-
zel olmanın zorunlu olduğu, iyi yaşamanın tek me-
selesinin ise temizlik olduğu bir düzenin içinde hiç 
olmaktansa yok olmayı göze alarak mücadelesini 
sürdüren Mia, için için güldüren değil gülüşlerimi-
zi dışa vurduran hatırda kalır kadın kahramanımız 
olacak.   

Temize Havale
Juli Zeh
Çeviren: 
Sevinç Altınçekiç
Metis Yayınları, 
2011
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Türkiye devrimci hareketi bugüne kadar bedel öde-
yen, “Boş saatlerini değil, inkılaba bütün ömrü-
nü veren” ve “erkeklerin dünyası”nda hem kapita-
lizme hem de erkek egemenliğine karşı mücadele 
eden binlerce kadına tanıklık etti. Türkiye Sosyalist 
Hareketi’nin çeşitli dönemlerinde yer alan Rahime 
Selimova, Cemile Nuşirvanova Zehra Kosova, Emi-
ne Alev Şamilof, Sevim Belli, Fatma Nudiye Yalçı, 
Behice Boran, Oya Baydar, Latife Fegan ve diğerle-
ri sosyalist harekete katılırken, günümüzün sosya-
list kadınlarına kıyaslandığında, erkek egemenliği-
nin çeşitli biçimleriyle daha fazla savaşmak zorun-
da kalmışlardı. 

Fatma Nudiye Yalçı
Fatma Nudiye Yalçı sosyalist mücadele tarihinde 
kendi bağımsız duruşu ile yer almayı başarmış ilk 
dönem komünistlerinden. TKP tevkifatlarını anla-
tan belgelerde, mahkeme tutanaklarında adı yer al-
mış, Vatan Partisi üyelerinin anılarında, yazdıkları 
kitaplarda bahsedilmiş ve ama adı en fazla Dr. Hik-
met Kıvılcımlı’yla birlikte anılmış bir kadın. 

1904 yılında İstanbul’da doğan Fatma Nudiye Not-
re Dame de Sion Fransız Lisesi’ni bitirdikten son-
ra İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve ardından kim-
ya eğitimi görmüş. 30’lu yılların başında Nazım 
Hikmet, Valâ Nurettin, Sabahattin Ali, Suat Der-
viş ve daha birçok sosyalist aydının yazarları ara-
sında yer aldığı, Sabiha-Zekeriya Sertel tarafından 
çıkarılan “Resimli Ay” dergi çevresine genç Fatma 
Nudiye’nin de katıldığı biliniyor. 1932 yılında gaze-
teci yazar Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu ile ev-
lenmiş. Fatma Nudiye o dönemde yazdığı yazılarda 
kendi soyadını kullanmaya devam etmiş. Yedigün 
dergisinde çıkan yazılarında Nudiye Hüseyin adını 
kullandığını görüyoruz. 

Yedigün dergisinde yayımlanan yazılarından sade-
ce 5’i bulunabilmiş: Yazı Arkadaşlarımız (31 Ma-
yıs 1933), Laleler Açtı (7 Haziran 1933), 20 Yaş (14 
Haziran 1933, Daktiloya Açık Mektup (19 Temmuz 
1933) ve Çarşaf ve Peçe Azabını Tanımayan Genç Kız 
(26 Temmuz 1933). 

1933 yılında yazdığı Çarşaf ve Peçe Azabını Tanı-
mayan Genç Kız adlı makalesinde kendi okul yıl-
larını anlatır. Yazısının sonunda genç Fatma Nudi-
ye şu cümlelerle kadının bedeninin gizlenmesine is-
yan eder: “Bermutat ben siyah peçenin altında can çe-

Hikmet Sarıoğlu

Sosyalist Mücadele 
Tarihinde Kadınların 
Görünmeyen 
Emeğine Dair 

FATMA NUDİYE 
YALÇI

“Fatma Nudiye Yalçı 
sosyalist mücadele tarihinde 
kendi bağımsız duruşu ile 
yer almayı başarmış ilk 
dönem komünistlerinden. 
TKP tevkifatlarını anlatan 
belgelerde, mahkeme 
tutanaklarında adı yer almış, 
Vatan Partisi üyelerinin 
anılarında, yazdıkları 
kitaplarda bahsedilmiş ve 
ama adı en fazla Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı’yla birlikte anılmış 
bir kadın.”
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kişiyordum. Karşıdan bir inek sürüsü geliyor. Yüzleri 
açık, hareketleri serbest, yanımdan geçtiler. Eyvah de-
dim. İnekler bile bizden hür.”

Daktiloya Açık Mektup makalesinde ise tanımadığı 
genç bir kadına seslenir. “Artık şairler kadın diye göz-
leri hülyalı, göğsü çiçekli aşk perileri tasvir etmiyor-
lar. Parmaklarının altında konuşan, haykıran maki-
nalarıyla dünyayı eski mihverinden söküp atan, esa-
retin amansız düşmanı olan enerjik, dinamik kadı-
nı anlatıyorlar.”

Prof. Sevda Şener Tiyatro Araştırmaları Dergisi’nde 
(1973, 4. Sayı) “Cumhuriyet döneminde tiyatroya oy-
nanacak düzeyde oyun vermiş kadın yazarlarımızın 
en eskisi Nudiye Nizamettin’ dir. Oyunun adı Beyoğlu 
1931” diye yazar. Nudiye Nizamettin, Fatma Nudi-
ye Yalçı’dan başkası değildir. Oyun Darülbedayi re-
pertuvarına alınmış olmasına rağmen oynanmamış-
tır. Fatma Nudiye Yalçı, ilk tutuklanışında verdiği 
ifadede, eserlerinin tümünün yasaklandığını söyler. 

1933 yılında Fatma Nudiye ve eşi Nizamettin Na-
zif ayrılırlar. Fatma Nudiye Yalçı, Dr. Hikmet Kı-
vılcımlı ile 1933 ile 1935 tarihleri arasında bir tarih-
te Kerim Sadi’nin evinde tanışır. O tarihten yaşam-
larının sonuna kadar süren kişisel ve düşünsel yol-
daşlıkları başlar. 

1935 yılında Fatma Nudiye Yalçı ve Dr. Hikmet Kı-
vılcımlı “Marksizm Biblioteği” Yayınevi’ni kurarlar. 
Marksizm Biblioteği Yayınevi Marksizmin temel 
eserlerini arka arkaya çevirerek yayımlanır. 

O yıllarda Marksist kitapları yayımlamak demek, 
sansürü, polis baskınlarını, yasaklanan kitapların ar-
dından açılan davaları göze almak demektir. Fatma 
Nudiye Yalçı, Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte bu 
zorlu süreci göğüsler. Çıkarılan 7 adet çeviri kitabı-
nın ikisi Fatma Nudiye Yalçı tarafından Fransızca’dan 
Türkçe’ye çevrilmiştir. Karl Marks’ın Enternasyonal 
İşçiler Cemiyetini Açış Hitabesi ve Engels’ten Mark-
sizmin Prensipleri. Marksizmin Prensipleri çevirisine 
Fatma Nudiye tarafından “Eserin Tarihçesi” başlığı 
ile bir önsöz yazılmıştır. Yayımlanan telif eserler ara-
sında bir eser “Fatma Yalçı” imzası ile çıkmıştır. Sos-
yete ve Teknik, Tarih Öncesi Din ve Devlet. 

Marksizm Bibliyoteği Yayınevi çok uzun ömürlü ol-
maz. Dr. Hikmet Kıvılcımlı “Emekçi Kütüphane-
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si”ni açar. Fatma Nudiye Yalçı çocuk kitapları so-
rumluluğunu alır. Emekçi Yavrunun Hikayeleri dizi-
sini yapmaya karar verir ve ilk olarak Gölgenin Ço-
cuğu Güneşin Çocuğu kitabı yayımlanır. İkinci ola-
rak Marabanın Çocuğu kitabının yayımlanacağı du-
yurulur, fakat yayımlanmaz. 1938 Donanma Dava-
sı nedeniyle tüm çalışmalar durur.

13 Haziran 1938’de Fatma Nudiye Yalçı Donanma 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin kararı ile tu-
tuklanır. 9 yıl hapis yattıktan sonra 1947’de ceza-
evinden çıkar. Siyasi çalışmalarına kaldığı yerden 
devam eden Fatma Nudiye Yalçı, 1954 yılında Dr. 
Hikmet Kıvılcımlı tarafından kurulan Vatan Parti-
si’ne katılır ve Kültür Divanı Başkanlığını yürütür. 
Fatma Nudiye Yalçı 30 Aralık 1957’de yeniden tu-
tuklanır ve 7 Ekim 1959’a kadar hapiste kalır. 

Son Yıllar
Cezaevinden çıktıktan sonra Fatma Nudiye Yal-
çı politik olarak eskisi kadar faal durumda değil-
dir. 1965’te ciddi bir guatr rahatsızlığı tespit edilir. 
27 Kasım 1965’te yurtdışına çıkar. Bulgaristan ve 
Doğu Almanya’ya gider. Ancak bu konudaki bilgi-
ler çok sağlıklı değildir. 

Fatma Nudiye Yalçı Temmuz 1969’da Varna’da ve-
fat eder. Ölümünden tam 43 yıl sonra,  2012 yılında 
isimsiz mezarına “110. Yaşında Kıvılcımlı Okuma-
ları” grubundan bir kişinin girişimiyle isim plaketi 
takılır ve böylelikle Fatma Nudiye Yalçı’nın mezar 
taşı isme kavuşur.

Bu Unutuluş Niye?
Fatma Nudiye Yalçı, 30’lu yılların gerici ortamın-
da Marksizme inanmış, ancak bu inancını bir en-
telektüelin teorik olarak bilimsel olana varma iste-
ğinin ötesine geçirmiş; düşüncesini eylemi ile bu-
luşturmayı başarabilmiş bir kadındı. Fatma Nu-
diye Yalçı, Marksizmi iyi bilen, çeviri yapan, 
yazan-yorumlayan, sanat ve edebiyatla uğraşan bir 
entelektüel ve bağımsız bir kadındı. Bedellerini 
göze alarak zamanına göre ortaya koyduğu bağım-
sız kişiliği ve yaşamı da, aslında “fazla cesur”du. 

Fatma Nudiye Yalçı evliliğini sona erdirmiş, baş-
ka bir erkekle evlilik dışı bir beraberlik yaşamak-
tan ve bunun getireceği bedelleri ödemekten kork-
mamış. “Doktorun (Hikmet Kıvılcımlı) kız arkada-
şı”, “Doktorun karısı” gibi tanımlamalarla anılma-

sı, ikincilleştirilmesi ve giderek yok sayılması Fatma 
Nudiye Yalçı’nın ödediği bedellerden sadece biri.

Tarihin geriye dönük feminist bir süzgece tabi tu-
tulması, kadınların görünmeyen emeğinin açığa çı-
karılması için, tarihin yeniden okunması ve hiç kuş-
kusuz yazılması gerekiyor. Kadınların kendi tarih-
lerini yazmaları, “sayıca azdılar” ya da “yok denecek 
kadar azdılar” denen bu kadınları birer birer aramı-
za getirmesi bakımından çok değerli ve önemli. 

Yararlanılan kaynaklar:
“Erkek Akıl” Tebliği, Nuray Ergüneş ve Melda Ya-
man Öztürk, Bilim ve İktidar konulu Karaburun 
Bilim Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Karaburun İzmir

Sanki Eşittik, Gülfer Akkaya, İstanbul, Kumbara 
Sanat Atölyesi ve Toplumsal Dayanışma Derneği 
Araştırma Dizisi-1, 2011

Fatma Nudiye Yalçı, Hayatı ve Eserleri, Derleyen: 
Ahmet Kale, İstanbul, Rezan Yayıncılık, 2012

Türkiye Komünist Partisi ve Doktor Hikmet, Cenk 
Ağcabay, İstanbul, Sosyal İnsan Yayınları, Sosyal 
Tarih Dizisi:5, 2010,  2. Basım

Sintinenin Dibinde, Emin Karaca, İstanbul, Kara-
Kutu Yayınları, 2001, 2. Basım

Zehra Kosova - Ben İşçiyim, Yayına Hazırlayan: 
Zihni T. Anadol, İstanbul, Sarı Defter:21,Türkiye 
Sosyal Tarih Araştırma Vakfı TÜSTAV, 2011, 2. 
Basım

Kim Suçlamış, Dr. Hikmet Kıvılcımlı, İstanbul, 
Yol Yayınları,1979

Sevim Belli röportaj, Siyaset Gazetesi, 0. Sayı, Ara-
lık 2012, İstanbul


