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Merhaba,

Tam sekiz yıl olmuş. 32. sayı. Bu kez Sırlar dosyasıyla çıkıyoruz. 
Herkesin bildiği sırların ortaya döküldüğü bir zaman, sırlar 
hakkında konuşmak için uygun bir zamandır diye düşündük.

Yerel seçimler yaklaşıyor ve biz bir kez daha kadınların dışlandıkları 
ve araçsallaştırıldıkları bir sürece tanıklık ediyoruz. Feminist 
tartışmalarda İlknur Üstün hem yerel siyasetin özel öneminden 
bahsederek son derece önemli bilgiler veriyor, derinlemesine bir 
analiz yapıyor. Yerel siyasetle ilgili yazılarımız İlknur’unkiyle sınırlı 
değil. Web sayfamızda bu konuda bir “korsan paket” bulacaksınız. 
Yerel siyasetin bizce önemli pek çok boyutuna ilişkin doyurucu bir 
tartışma sunabildiğimizi düşünüyoruz: www.amargidergi.com

Feminist tartışmalarda yer verdiğimiz bir başka isim, Nancy Fraser. 
Fraser’ın çevirdiğimiz söyleşisinin daha geniş bir versiyonu daha 
önce Feminist Yaklaşımlar e-dergi’de tartışılmıştı. Ama feminizmle 
neoliberalizm arasındaki “uygunsuz ilişki” hakkındaki bu sözleri biz 
de biraz kurcalamasak içimiz şişerdi!

Yine kitaplar, filmler, memlekette ve dünyada olup bitenler... 
Hadi bakalım, iyi okumalar…

• Amargi’nin gelecek sayı dosya konularını öğrenmek için twitter ve 
facebook hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yazılarınızı üç ayda bir değil, 
her zaman gönderebilirsiniz: amargidergi@yahoo.com ve tabii dergide 
olmayan yazıları, tartışmaları web sayfamızda izleyebilirsiniz.



ya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. 

Demokrasiden, eşitlik, özgürlük, adalet ve barıştan 
söz ettiğimizde çoklukla yüksek siyasetin koridorla-
rında geziniriz. Elbette! Ancak barış, adaletle, eşit-
likle, özgürlükle alakalıdır, başka bir dünya hayalini, 
başka bir yaşam kurmayı anlatır. Dolayısıyla yaşadı-
ğımız yerlere, oradaki yapıp etmelerimize bakmayı 

Yerel seçimler geldi dayandı kapıya. Ne adayların 
tümü belli, ne yerele dair ne yapılacağı. Kadınların, 
ayrımcılığa uğrayanların, kenarda dışarda kalmışla-
rın ise lafı bile edilmiyor. Üstelik hak, hukuk, eşit-
lik özgürlük yolundaki bazı çevrelerde bu konuda 
konuşmak biraz yersiz karşılanıyor; “memleketin 
içinde bulunduğu şu siyasi ortamda, yerele gelene 
kadar…” Bu sert siyasi iklimin yerel ile ve yerelde 
yaşayanla ilişkisini kurmaya, daha yakından bakma-
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İlknur Üstün

“Şehri denizden ayıran otobanın bir kadın sorunu olduğunu görmek 
için kadınların kullanabildikleri kaç adet ortak kamusal mekân olduğunu bilmek 

gerekir. Birkaç mekândan biri sahilken, o da kadınların elinden alınmıştır.“

YERELDEN YEREL SEÇİME, 
ADALETTEN BARIŞA



gerektirir. Çünkü gündelik hayatımız yaşadığımız 
yerlerde kurulur, oradaki bütün yapıp etmelerimiz 
de hayatın bütününü kurar.

Öyleyse barıştan, adaletten, eşitlik ve özgürlükten, 
bunların inşasından söz etmek, yaşadığımız yerlere, 
gündelik hayata bakmak demektir. Günlük hayata, 
yaşanan yere biraz yakından bakınca da doğallaşmış, 
normalleşmiş, gündelik yaşama sızmış birçok dışla-
ma mekanizması görürüz. Bu denli çeşitli ve farklı 
yüzleri olan şiddet ve ayrımcılık biçimlerinin varlı-
ğında adaletten, eşitlik ve özgürlükten söz edilemez.

Şiddet ve ayrımcılık yerelde mekânların düzenlen-
mesinden şehir planlamasına, belediye meclislerinin 
oluşturulmasına, yerel siyasetin ilişkilenme biçimle-
rine sirayet eden dışlama mekanizmalarıyla daimi-
leşir. Çoğu kez alışılmış, kanıksanmış ve önemsiz 
görünen mekanizmalar ile kimlerin, nerede, nasıl 
yaşadığını dikkate almayarak, görmeyerek, bilmeye-
rek ya da bile isteye yok sayarak, hatta yok etmeye 
çalışarak hayatımıza müdahale eder.

Nasıl olduğuna yakından bakalım.
Hepimiz biliyoruz ki kadınlar ve erkekler haya-
tı aynı yerde aynı biçimde yaşamazlar. Aynı evde, 
mahallede, köyde, şehirde birbirinden farklı koşul-
lar içindedirler. Deneyimleri, sorunları, ihtiyaçları, 
beklentileri farklıdır. Bu nedenle yerel politika ve 
uygulamalardan farklı etkilenirler. Sokağın çöpü, 
çamuru, karanlığı, kreşin, semt pazarının, sığın-
maevinin varlığı/yokluğu, aşiretin baskısı da yok-
sulluk, savaş da kadınları ve erkekleri farklı etkiler. 
Çamur kadın için daha çok yıkanacak ayakkabı, 
pantolon paçası, sürekli yer paspaslamak, iş yükü 
demek iken, erkek için daha çok iş yerine, şehrin 
merkezine çamurlu ayakkabılarla gitmenin utancı 
anlamına gelebiliyor1. 

Karanlık sokaklar, kadınların güvenliği için daha 
büyük bir tehdit oluşturup yaşam alanının daral-
ması anlamına gelebilir. İzmir, Antalya gibi büyük 
sahil kentlerinde denizi, Ankara’da şehrin merkezi-
ni görmemiş pek çok kadın yaşıyor. Sorduğunuz-
da adını yoksulluk koymuşlar. Yoksulluğun kenti 
kullanma hakkını elinden aldığı kadınlarla aynı 
evde yaşayan erkekler, cebindeki üç kuruşla otobü-
se binip şehrin değişik yerlerine gidebilirler. Aynı 
hane içinde paranın tasarruf şekli dahi yoksulluğun 
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düzeyini ve paylaşılmasını farklılaştırır. Bu neden-
le belediye yöneticilerinin “halka, herkese hizmet” 
olarak sunduğu şeyler söylendiği gibi “herkese” yö-
nelik olmaz. Mahalleye halı saha açarsa mahallenin 
genç erkeklerine, kreş açarsa çocuk bakımından 
vazifeli personel kılınmış kadınlara hizmet sunmuş 
olur öncelikle.

Kadınlar da aynı biçimde yaşamazlar, 
birbirlerinden farklıdırlar
Dini, dili, etnik kimliği, cinsel kimliği farklı, genç, 
yaşlı, engelli, yoksul, çocuklu, yalnız kadınların 
farklı sorunları ve farklı ihtiyaçları vardır. Bu neden-
le, tek tip kadınlık algısı ya da yaklaşımı -orta sınıf 
beyaz eğitimli, Türk, Müslüman, yoksul, eğitimsiz 
Doğulu, gecekondulu- ile yapılan şeyler “bütün 
kadınlar için” olamayacaktır2. Bu farklılıkları gör-
meyen politika ve uygulamalar sadece eksik değil, 
sorunludur. Şiddet ve ayrımcılığı yeniden ve başka 
biçimlerde üretmekle kalmaz, kadının insan hakları 
ihlallerinin yaygın ve sistematik hale gelmesine yol 
açar. Nitekim memleket bunun örnekleriyle dolu.

Denizli’nin göç alan dış mahallelerinden birinde çe-
şitli kurum ve örgütlerin işbirliği ile kadınlara meme 
kanseri konusunda konferans verilir. Mahallede bir 
bina ayarlanır, kapı kapı dolaşıp el ilanları dağıtılır, 
mahalleye giden dolmuşların arkasına duyuru afişle-
ri asılır, üniversiteden bir hoca getirilir, salon tıklım 
tıklım dolar ve hoca çok aydınlatıcı, şahane bir su-
num yapar. Her şey bittiğinde öğrenilir ki salondaki 
kadınların çoğu Türkçe bilmemektedir. Mahallede 
Kürt kadınların olduğu ve bazılarının sadece Kürtçe 
bildiği hiç hesaba katılmamıştır.

Kamu binalarında, belediyenin hizmetlerinde en-
gelli kadınları görmek neredeyse imkânsızdır. Karga 
tulumba taşınarak bir yerleri aşabilen erkek engel-
lilerden de farklı olarak “herkese” açık etkinliklerin 
yasaklıları gibidirler. Seçim izlemesi yapılan birçok 
şehirde aynı manzaralar ile karşılaşırsınız: evinden 
çıkamayan, oy kullanamadan dönen engelli kadınlar. 
Ortak toplumsal fırsatlardan yararlanmak için kadın-
lar birçok engeli aşmak zorundadır. Çeşitli yerlerde 
örgütlenmiş engelli kadınlar bir araya gelip hem tanı-
şıp hem tartışacakları bir kamp yapmak istediklerin-
de engellilere uygun odaları olan bir otel bulmaları 
zulüm olmuştu. Belediyeler engellilere uygun düzen-
leme yapma zorunluluğu için tanınan süreye rağmen 
bir şey yapmamakta, merkezi siyaset de bunu destek-
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lercesine süreyi uzattıkça uzatmaktadır. Sonuç olarak 
engelli kadınlar ihmali katlayarak yaşarlar.

Trans bireyler ise bütün bu farklılıklar içinde gö-
rülmemenin, yok sayılmanın ötesinde erk sahibinin 
kendine uymayanı, uyduramadığını dışlamasının 
hatta yok etmesinin örnekleri gibiler. Daha çok, geç-
mişte Ülker sokak örneğinde, Ankara Eryaman’da 
olduğu gibi, ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen sal-
dırı, cinayet haberleri ile görünüyorlar. 

Dolayısıyla “herkes”, “insanlar”, “halk” gibi bir belir-
sizliğin içinde kimlerin olduğunu, nasıl yaşadıkları-
nı, nelerden nasıl etkilendiklerini bilmek, buna göre 
hareket etmek gerekir ki gerçekten “herkes” içerile-
bilsin. Atılan her adımın kimler için nasıl sonuçlar 
yarattığına bakarak, her farklılığı hesaba katarak… 
Tabii sorunlar ve ihtiyaçlar farklılaşınca çözümler de 
farklılaşmak zorundadır. Bugün ülkede giderek kes-
kinleşen kamplaşmanın, sert politik gündemin tüm 
bunları dışlayan yaklaşımdan bağımsız olmadığına 
aşağıda değineceğim. 

Bir deniz şehri olan Samsun’da deniz sanki şehirden 
uzaklaştırılmıştır. Karşıdan karşıya geçmenin son de-
rece zor olduğu büyük caddelerle kesilmiş, daraltıl-
mış insan mekânlarının arkasında kalır. Sahilde uzun 
yürüyüşler yapmak, istediğin yerden şehrin içine 
doğru ilerleyebileceğin geçişler bulmak zordur. Sanki 
şehir arabalara göre düzenlenmiştir. Sorunca da “her-
kesin arabası var” derler zaten. Öte yandan belediye, 
ürünlerini satıp para kazansınlar diye bir pazar yeri 
yapmış kadınlara. Ama pazara ancak üç araç değiş-
tirerek ulaşılabiliyor olması zaten yoksullukla baş et-
meye çalışan kadınların gitmelerini engellemeye yet-
miş. Belli ki arabaları yok! Otobüse verecek paraları 
da… Belediyenin ise bunu görecek gözü yok!

Trabzon’da durum farklı değildir. Şehri denizden 
ayıran otobanın bir kadın sorunu olduğunu gör-
mek için kadınların kullanabildikleri kaç adet ortak 
kamusal mekân olduğunu bilmek gerekir. Birkaç 
mekândan biri sahilken, o da kadınların elinden 
alınmıştır. Çocuğunu, yaşlısını, engellisini alıp de-
niz kenarına inen, çekirdek çitleyip iki laflayıp evine 
dönen kadınları daha aza, daha dara mahkûm etmiş 
şehrin yeni düzeni. Sahildeki balıkçı barınakları er-
kekleri ağırlamaya devam ediyor. Kadın örgütleri 
uğraşadursun, ne valilik ne belediyenin derdi kadın-
ların sokakları kullanması… 

Kadınlar için yapılan her şey 
kadınların hayrına olmadığı gibi 
cinsiyet eşitliğine de hizmet etmiyor
Kadınlar deyince el işi, ev işi kurslarından öteye 
geçmeyen, eşitlik değil de sadece ‘eş’ anlayan yerel 
yönetim örneği, yaygın olan. Nitekim memleket 
kadınlara istihdam hayalli beceri kursları çöplüğü-
ne dönmüş durumdadır. Bu beceriler, geleneksel 
kadınlık rollerinin devamına hizmet ettiği gibi, ge-
nellikle paraya dönüşebilecek piyasa olanaklarından 
da mahrum etme özelliğine sahiptir. Bunun aksini 
yapabilmek mümkünken ve böylece eşitlik hedefi-
ne adım atmayı sağlayabilecekken üstelik. Şükür 
ki memlekette az sayıda da olsa en azından örnek 
olabilecek farklı uygulamalar da var. Bağlar beledi-
yesinin 120 kadına ehliyet kursu verip belediyede 
otobüs şoförü olarak istihdam etmesi tam da bu ya-
pabilirliğin örneği. Cinsiyet rollerini dönüştürecek, 
bir alanı yalnızca erkeklerin olmaktan çıkaracak bu 
uygulamayı engellemek için ellerinden geleni yapan 
erkeklere rağmen.

Diyarbakır Bağlar’da belediyenin, pazar yerini kadın 
pazarcılara tahsil etmesi, birbirinden farklı kadınla-

“Memleket kadınlara istihdam 
hayalli beceri kursları çöplüğüne 
dönmüş durumdadır. Bu beceriler, 
geleneksel kadınlık rollerinin 
devamına hizmet ettiği gibi, genellikle 
paraya dönüşebilecek piyasa 
olanaklarından da mahrum etme 
özelliğine sahiptir.”
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rın bir arada çalışmasına olanak sağlaması ise sadece 
cinsiyet eşitliğine hizmet etmekle sınırlı kalmıyor. 
Ya da BDP belediyelerinin bazılarında belediye baş-
kanlarının sekreterlerini erkek, belediye birimlerinin 
müdürünü kadın yapmaları gibi3. 

Kadınlar adına, kadınları dahil etmeden ama “ka-
dınlar için” yapılanlar ise kadınların hayatlarına do-
kunan, dönüştüren sonuçlar yaratmadığı gibi eşitlik, 
özgürlük, umudu da taşımıyor. Bu nedenle, ne ya-
pıldığı kadar hangi yöntemlerle, nasıl, kimlerle bir-
likte yapıldığı da önemlidir.

Bir zamanlar Antalya’da kadın örgütlerinin uzun 
mücadeleleri sonucu sığınmaevi açılması sağlanmış, 
ancak açılış yerel idarenin kendi bildiği gibi, üzerine 
tabela asılıp davul zurnayla yapılınca kadınlar şaşırıp 
kalmıştı. Gizlilik ilkesini anlatıp, sığınmaevinin ye-
rini değiştirtmek için de bir o kadar mücadele etmek 
zorunda kalmışlardı. Yerel idarenin kadın örgütleri-
ni dışarda bırakan, tabela yapılarla vitrin oluşturma 
ya da ‘mış’ gibi yapma gayretlerinin bedelini kadın-
lar hayatlarıyla ödüyorlar. 

Devletin 14 ilde kurduğu Şiddet Önleme ve İzle-
me Merkezinin Urfa’da kadınların gitmesinin pek de 
mümkün olmadığı sanayi bölgesinde, yine Ankara’da 
benzer biçimde ulaşımın pek de kolay olmadığı, 
erkeklerin iş alanı bir bölgede açılması kadınları, 
koşullarını, yerin niteliğini ne kadar bilip hesaba 
kattıkları ve yaptıkları işle ilişkilendirdiklerine dair 
önemli bir gösterge4. Önlemek istedikleri şiddet mi, 
kadınların bu merkezlere gitmeleri mi? 

Kadınlar söz konusu olunca “kaynak yokluğu”, 
hep bir engeldir. Oysa cinsiyet eşitliği yaklaşımı 
bütçeden, kaynakların dağılımından başlar5 
Cinsiyet eşitliği, sadece kadınlara yönelik ‘alt baş-
lık’ oluşturmak değildir. Hizmetten de ibaret değil-
dir. Yerel yönetimin tüm politika ve uygulamalarını 
cinsiyet eşitliği perspektifinden ele almak, hayata 
geçirmek, bütçeyi buna göre oluşturmak, kaynak-
ları buna göre dağıtmaktır. Bir yanıyla toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin bir kategoriye indirgenmesinden 
kurtarmaktır.

Kaynak da paradan ibaret değildir. Üstelik yapmak 
isteyince çok “basit” uygulamalar önemli dönüşüm-
ler sağlar ve mali kaynaktan çok, hesaba katan yak-

laşımı gerektirir. Kanada’da belli bir saatten sonra 
kadınların iki durak arasında evlerine yakın yerlerde 
inmelerini sağlayan düzenleme kadınların güvenli-
ğini sağladığı gibi evin dışında kullandıkları zaman 
dilimini de genişletmiştir. İngiltere’de kadına yöne-
lik şiddetin kent güvenliği kapsamına alınması da 
kaynaklara değil, cinsiyet eşitliği politikalarının var-
lığına işaret eder.

Bu anlamda Küçük Dikili Belediyesi eski başkanı 
Leyla Güven’in, belediyenin personel sözleşmesine 
kadına yönelik şiddet uygulayan personele yaptırım 
getiren uygulaması önemli örneklerdendir. Sonra-
sında birçok belediyeye yaygınlaştırılmıştır.

Niyet ve irade olunca yapılabileceklerin sınırı da 
bir hayli genişliyor. Dersim Belediyesi eski başkanı 
Songül Erol Abdil belediyede, kadına yönelik şid-
det konusunda tespit yapması ve başvuru alması için 
psikolog ve sosyologları görevlendirir. Ancak evlere 
kadar gittikleri halde elleri boş dönerler. Bu yolla 
evden birinin şikâyetinin öğrenileceği kaygısının 
kadınları konuşmaktan alıkoyduğunu öğrenen be-
lediye, elektrik sayaçlarını okuyan görevlileri kadın 
memurlardan seçer. Başvurular artar. Kimse elektrik 
sayacı okuyan belediye görevlilerine evdeki şiddetin 
anlatıldığını bilmez.

“Niye, bedava değil?” 
Batman’da Salı günleri kadınlara otobüs de sinema 
da ücretsiz. Kadın intiharlarıyla aklımıza kazınan 
kentin sokakları Salı günleri kadınlardan geçilmiyor. 
İşini, gücünü, hastanesini, gezmesini Salı gününe 
programlamış kadınlar. Her Salı sabah örgüsüyle bi-
nip en arka koltuğa yerleşen, bir yandan örgüsünü 
örerken diğer yandan bütün gün otobüsle şehri do-
laşan teyzenin “sen inmeyecek misin, teyze?” diyen 
şoföre yanıtı yukarıdaki gibidir. Bir uygulama sade-
ce kadınların kenti kullanma hakkını hayata geçirip 
kadınların hayatını etkilemez, kentin hayatını da 
etkiler, değiştirir.

İstanbul’da, Ankara’da, Mersin’de kadınlar, kentsel 
dönüşüm projelerinin “kendileri için en iyi koşul-
larda yaşam” anlatılarıyla sürüldükleri kent dışın-
daki apartmanlardan, harcanacak paranın, zama-
nın yokluğuyla mahkûm edildikleri hapishaneler 
olarak söz ediyorlar. İşlerinden, uğraşlarından, yıl-
larca dişleriyle tırnaklarıyla açtıkları yaşam alanla-
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rından koparılmanın öfkesini taşıyorlar. Çocuğunu 
bırakabilecek, hastasını emanet edebilecek dayanış-
ma ağlarından da mahrum kalmanın çaresizliğiy-
le. Deprem sonrası Van’da yapılan toplu konutlara 
yerleştirilen ailelerde kadınların benzer hikâyelerini 
oradaki kadın örgütlerinden duyuyoruz. Bakalım 
Diyarbakır Sur’da kentsel dönüşüm nasıl yaşana-
cak, kadınlar nasıl etkilenecek? 

Sorunlar ve ihtiyaçlar hep aynı kalmaz, 
zamanla değişir, farklılaşır 
Politika ve uygulamalar da buna göre olmak zorun-
dadır. Bir zamanlar çok ihtiyaç duydukları ve bu 
nedenle bazı belediyelerin açtığı çamaşırhaneler ve 
tandır evlerinin yerine şimdi çok amaçlı kadın mer-
kezleri, sinema salonları istiyor kadınlar. Bismil’de 
gidebilecekleri, eğitim alabilecekleri, film izleyebile-
cekleri bir yer isteyince, belediye de dört katlı bir 
bina yapmaya başlamış bunun için kadınlara.

Yaşadığımız yerlere bakmak, aynı zamanda 
kategori dışında kalanları görmek demektir 
Kategorilerin, içermediğini görünmez kılan gücü-
nü kırmak, kategoriler üzerinden baktığımız hayata 
dışarda bıraktıklarımızla bakmaktır. Nevşehir’de ça-
lışma yürütene kadar orada en büyük kadın soru-
nunun depresyon olduğunu bilmiyorduk. Turizmin 
gelişmesi, yabancıların akınıyla şehirde ekonomi 
canlanıp kentte yaşayan bir kesimin yaşam alanını 
genişletip kalkındırmış. Ancak kadınları dışlayıp ev-
lerine kapatmış, yaşam alanlarını daraltmış. Şehrin 
merkezi dışındaki bu yerleşim yerlerindeki kadınlar 
katmerleşmiş sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. 
Meselenin tek ilgilisi kadın örgütleri.

Ezberler ile konuşamayız. Karadeniz’de karanlık so-
kakların kadınların güvenliğini tehdit ettiği söyler-
seniz ihtimal ki size müstehzi bir gülümsemeyle sa-
bahın kör karanlığında beli silahlı bağa bahçeye inen 
kadınları anlatırlar. Ancak resmin bir diğer yüzü de 
vardır: Sarp sınır kapısının açılıp kapanmasıyla aza-
lıp artan ensest… Ezberler, şiddet ve ayrımcılığın 
yere göre değişen, belirlenen çeşitliğine körleştire-
ceği gibi görünmez kılınanların hayatlarını gözden 
çıkarmaya yol açar. 

Birkaç yıl önce Urfa’da erkeklerin parayla aldıkları, 
kuma getirdikleri Suriyeli kadınların giderek artma-

sı, kadınlar ve kadın örgütlerinden başka kimsenin 
derdi olmamıştı. Bir süre sonra erkeklerin bitirdi-
ği bazı ilişkiler sonucu ülkesine, evine dönemeyen, 
resmi hiçbir bağı olmadığı için bu ülkede bir statü 
de edinemeyen kadınlar, çok boyutlu sorunun çare-
sizleri oldu, insan hakları örgütlerinin de dikkatini 
çektiler. Şimdilerde çeşitli şehirlerde artan Suriyeli 
nüfusla ilgili her şey konuşuluyor, ama son günlerde 
küçük yaştaki Suriyeli kız çocukların fuhuşta kulla-
nıldığına dair haberler karşında ne yapılabileceğini 
yereldeki kadın örgütleri konuşuyor. Batman’da yar-
gıya taşınan vaka gizlilik ibaresi taşıyor.

Tanımlanmış, belirlenmiş alanlara sıkışarak çözüm-
ler üretmeye kalkmanın, sorunu, sorunun sahiple-
rini de görmeyi engellediğini söylemiştik. Buna bir 
de, “kim için, neyin, nasıl olması gerektiğini, en 
doğrusunu biz biliriz” yaklaşımı eklendiğinde artık 
sadece çözümsüzlük değil, şiddet ve ayrımcılığın ye-
niden üretimi söz konusu oluyor. 

Göçle gelen kadınların yoksulluğunu çözmek için 
yürütülen beceri kursları, istihdam projelerinden 
geçilmiyor yerel yönetimlerde. Ama birçok dışlama 
mekanizmasıyla birlikte işleyen yoksulluğun çözü-
mü için gereken içerme politikalarını görmek müm-
kün değil. Geldikleri yerin yabancısı, birkaç metre 
kareye mahkûm edilmiş kadınları oralı yapacak bir 
çalışma da. Hal böyle olunca bütün çabalar sonuç-
suz kalıyor. Adana’da bir dönem “kirli göç”e karşı 
yürütülen, “adabı muaşeret projesi” ise bu içerme 
politikalarına uzaklığın ifadesi.

Yine kent merkezine gelemediği için kendisine gidi-
len, eğitilmesi ve aydınlatılması gerektiğine inanılan 
kentin çeperlerine kurulmuş mahallelerdeki kadınlar 
için düzenlenen kurslar da en sık karşılaşılan çalış-
malardan. Ne istedikleri sorulmayan, niye kent mer-
kezine gelemedikleri sorgulanmayan, kendileri için 
bile doğru karar verebileceklerine hiç güvenilmeyen 
bu kadınlarla kurulan tek taraflı ilişki bir yanıyla 
gücü elinde tutanın yönettiği ‘demokrasi’ anlayışı-
nın birçok örneğinden biri. Böylelikle bu kadınların 
kent merkezine gelmesini engelleyen ulaşım sorunu 
da bu kurslarla kadınların hayatlarını ne kadar iliş-
kilendirdiği de gerçekte neye ihtiyaç duydukları da 
göz ardı edilir. 

Belli ki meselelere farklı perspektiflerden çok boyut-
lu bakmak gerekiyor. Bu da meselenin sahiplerini 
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sürece dahil etmekle, katmakla mümkün. Merkez/
siyasi otorite, biçtiği elbiseyi uysa da uymasa da 
giydirmeye çalışırken “belli bir yurttaşa” yönelirvi. 
Katmak derken de, politika oluşturma, karar ver-
me, uygulama, denetleme süreçlerinin hepsinde 
yer almaktan söz ediyoruz. Örneğin bazı yerel yö-
neticilerin kadın örgütlerinin katılımını sağlamak-
tan anladıkları gibi değil: “Ne zaman araba isteseler 
verdik, yer isteseler gösterdik.” Katılım, talep eden 
edilen ilişkisi değildir. Ya da merkezi siyasetin çok-
ça yaptığı, yerel kamu idaresinin de kopyaladığı gibi 
yapılmış işin duyurulması için toplantı yapıp kadın 
örgütlerini davet ederek icabetçi kılmak değil. Belli 
bir yerde ve alanda temsil edilmek de değil.

İzmir’de belediye, düzenlediği etkinliğe “otobüs yol-
ladığı halde” gelmeyen kadınlara çok öfkelendi. Ki-
misinin evde, kimisinin okuldan gelecek çocukları 
bırakacak yerleri olmadığı için etkinliğe katılamayan 
kadınlar ise daha da öfkeliydi belediyeye. Ne kreş, 
ne etüd merkezi, ne de etkinliklerde kadınların ço-
cukları için özel bir düzenleme var. Sadece otobüs 
yetmiyor. Gerçek muhataplık ilişkisi kurulmaması, 
onlar ‘adına’ eylenenleri de geçersizleştiriyor. 

Nilüfer Belediyesinin mahalleli ile yürüttüğü çalış-
malar sonucu oluşturduğu mahalle komiteleri katı-
lımcı belediyeciliğin iyi örneklerinden. Belediyenin 
politika ve uygulamalarında, %50 kadın kotası olan 
bu komiteleri ve yürütmesini görebiliyoruz. Tek bir 
örnekle sınırlı kalmayan uygulamaların tarihi de 
yeni değil. Bursa Gölyazı Köyü de bir başka örnek. 
Bir zamanlar kerevit ihraç ederek geçinen ve yaşam 
standardı hiç de fena olmayan köy halkı, bölgeye ya-
pılan fabrikanın etkisiyle mi bilinmez, gölün kirlen-
mesi ile kerevitten de geçim kaynağından da olmuş. 
Giderek yoksullaşan köyün ilk isyancıları kadınlar. 
Birilerine göre belediyeyi ‘basmışlar’, birilerine göre 
ziyaret etmişler. Uzatmayalım, çok eski olmayan o 
zamanlarda erkekler mekân edindiği için kadınların 
geçmekten bile imtina ettikleri köy meydanındaki 
belediye binasında şimdi Gölyazı Köyü kadınları 
örgütlü mücadelelerini kurdukları dernek ile sürdü-
rüyor. Belediye ile yapılan işbirliği ile cennet parçası 
köylerinde turizm yapmaya çalışıyorlar.

Batman’da demokratik katılımcı belediyecilik çabası, 
belediyedeki kadınların çalışmaları sonucu oluşan so-
kak temsilciliklerinden, köylere uzanan yollar açmış. 
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Şikefta Köyü kadınlarının kendi aralarında seçtikleri 
bir temsilcinin bugün belediye meclisindeki varlığı 
bu çabaların sonucu. En küçük yerleşim, yaşam bi-
rimlerini hesaba katmanın da bir başka örneği.

Bir dönem Adana’da 12 mahallede oluşturulan ma-
halle komitelerinin yarattığı güçle belediyeye mü-
dahaleleri katılmak istemenin, kendi hayatına sahip 
çıkma, belirleme isteğinin somut sonuçlarından. 
Katılımın da… 

Kadın meclisleri, stratejik planların birlikte yazılma-
sı ve bunun gibi birçok yöntemle katılım kanallarını 
oluşturma çabasında olan yerel yönetim örneğinden 
söz etmek mümkün. Umut veren, olabilirliği gös-
teren de bu örneklerin varlığı. Ancak sınırlı sayıda 
örnek ya da politik olarak içerlenmemiş, bütünlüklü 
olmayan uygulamalar adaletin tesisinde zayıf bir ışık 
olarak kalmaya mahkûm oluyor. Dolayısıyla “katı-
lımcı yerel yönetimiz” demek yetmez. Mekanizmala-
rını kurmak, “herkes” içindeki farklılıkları görmek, 
kaynaklarını buna göre dağıtmak, kadrolarını buna 
göre oluşturmak yani bütün politika ve uygulamala-
rını toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ele almak, 
düzenlemek gerekir. Örneğin eşcinselleri dışarda bı-
rakmak “sadece” eşcinselleri dışlamak değildir, ada-
leti dışlamaktır. 

Yerelle, genel/makro/yüksek siyaset arasında iliş-
kinin kurul(a)maması mevcut politikaların haya-
tımızdan uzaklığının da bir göstergesi. Yereli konu 
edinmek için yapılan toplantı, konferans, panellerde 
bile yerele dair bir çift laf duyulamıyor neredeyse. 
Geçtik onu, yerel seçimler olacak ama daha yerel bir 
şey göremedik. Bu arada unutulmamalı ki yerel ol-
mak yerele hapsedilmiş bir şey olmak değildir. Yerel 
anlamıyla, örneği ile sınırlarını aşar ve paylaşılabi-
lir. Tekrar etmekte beis görmediğim bir örnek, bir 
dönem Mardin Mazıdağı ile İzmir Seyrek’in kadın 
belediye başkanlarının Seyrek ve Mazıdağı halkını 
Mazıdağı’nda buluşturup bir annenin asker oğlunu 
ziyaret etmeleridir. Bu buluşmanın yarattığı etkiyi, 
toplumsal barışın adımlarını oluşturan hakiki do-
kunmalarda görmek gerek. 

Kadınlara Karşı Savaş Sürerken, 
Barış Mümkün mü?
En başta dediğimiz gibi, cinsiyet eşitlikçi bir yerel 
yönetim, barışın toplumsallaşmasının da koşuludur. 

Bir süredir silahlı çatışmaların olmaması, cenazele-
rin gelmemesi hepimize derin bir nefes aldırdı. Fa-
kat kadın cenazelerini kaldırmaya devam ediyoruz. 
Barış, sadece tarafların müzakeresi, ittifakı değil, 
şiddetin durmasıdır. Şiddetin durmadığı barış, ka-
dınların barışı olamaz. Daha azına razı olunamaz. 
Yukarda yok saymanın, görmezden gelmenin, hesa-
ba katmamanın, ‘mış’ gibi yapmanın, kendine uy-
durmanın gündelik hayat örneklerinden küçük bir 
kesitine bile bakarak sormak lazım: kadınlarla barış-
madan, gerçek bir barıştan söz edilebilir mi? Adalet 
sağlanmadan, bu mümkün mü?

Ülkenin büyük fotoğrafında çok büyük başlıklar 
altında, cinsiyet eşitliği istatistiklerinde yer alan ka-
dınların eğitimde, sağlıkta, istihdamda, siyasetteki 
çok düşük, uğradıkları şiddette çok büyük, her geçen 
gün artan cinayetlerde korkunç oranlarının yaşadığı-
mız yer ve gündelik hayatla kurulan ilişkisi, sayılara 
indirgenen kadın hayatlarını ve koşullarını da tek tek 
görmeyi, temellerinde yatan güç ilişkilerini göster-
meyi kolaylaştırıyor. Yani toplumsal ilişkiler içinde 
kurulan kadınlık ve erkekliğin aynı zamanda nasıl 
iktidar ilişkileri olduğunu gözler önüne seriyor. Çö-
züm yollarına, mücadele alanlarına açıklık getiriyor. 
Ama hala “yasada engel mi var, çalışsınlar, siyasete 
de girsinler” diyenleri bir nebze olsun susturmuyor. 
Eşitlik ve özgürlük talebi, ‘yasa’nın çizdiği sınırlarla 
karşılanmaz. Bazen yasayla karşı karşıya da kalır. İşte 
o zaman sınırları ihlal etmeyi gerektirir. Evet, hayatın 
organizasyonunda dışarda bırakılan kadınların top-
lumsal ve siyasal hayata katılmalarının önünde engel-
ler var. Yani yasada da sokakta da engel var! 

Yerelle merkez arasındaki ilişki, güç odaklarının pay-
laşım ve gücün sürdürülmesine dayanan bağ oldu-
ğunda hayatı biçimleyen, yaşanan yeri düzenleyenin 
demokratik unsurlar olması da beklenemez. Ülke-
nin politik gündemini kaplayan yolsuzluk haberleri, 
her gün her gün rant paylaşımının, suç ortaklıkla-
rının, güç savaşlarının belgelerini boca ediyor üstü-
müze. Başbakandan bakanlara, valilerden savcılara, 
yerel yöneticilerden emniyet amirlerine… içinde 
yok, yok. Güç sahibi erkeklerin paylaşım ittifakı 
tablosu. Bu tablo, bunun yerel güç dinamiklerinden 
bağımsız olmadığını da gösteriyor. Valiyle belediye 
başkanı, işadamıyla, savcının, emniyet amiri ile bir 
diğerinin ilişkisine de yön veren paylaşımlar, suç 
ortaklıkları. Biz bu güç ittifakını, sonuçlarını, güç-
ten yoksun olanların, mülksüzlerin, kadınların ha-
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yatından biliyoruz; kentsel dönüşüm projelerinden 
nemalananlar tarafından sadece şehrin değil hayatın 
dışına atılmalar, bütün kentlere pıtrak gibi dikilen 
AVM fırsatçıları tarafından yok edilen parklardan 
yoksun bırakılmalar7… Kadınlara, kız çocuklarına 
toplu tecavüz davalarında esnaf, alt düzey üst düzey 
memur, asker, polis, yerel yönetici, işadamı tecavüz-
cü, onları beraat ettiren hakim, savcı, psikolojik ha-
sar bulmayan adli tıpçı arasındaki ittifak, bu tablo-
nun dışında sayılabilir mi? Kız öğrencileri taciz ettiği 
için yapılan tüm şikayetlere rağmen yerinden oyna-
tılmayan parti MYK üyesi bu ittifakın parçası değil 
midir? Şiddet nedeniyle devletin çeşitli kurumlarına 
sığınan kadını, her seferinde şehrin ileri gelenlerin-
den olan kocasına teslim eden valiliği, jandarması, 
emniyeti, adliyesi bu ittifakın parçası değil mi? 

Bu durumda gücün sahipleri kentin de sahiple-
ri oluyor. Yerelin yaşayanları ile kurulan ilişki de 
muhataplık değil, sahiplik ilişkisi. Kentin nasıl dü-
zenleneceğini de kaynakların nasıl dağılacağını da 
belirlemek istiyorlar. Yerel yönetimlerin açmadığı 
sığınmaevleri, kurmadığı danışma merkezleri, ka-
dınları eve mahkûm eden kent düzenlemeleri güç it-
tifaklarının ortaklıklarının dışında değil. Siyasi par-
tilerin il teşkilatlarının yönetimlerinde, ya da yerel 
yönetimlerde kadın görmemek boşuna değil. Kentle 

merkez arasında döşenen yollarda kadınlar yok, ol-
sun da istemiyorlar.
 
Aynı yerde farklı hayatlar yaşadıkları halde, yerin 
de hayatın da biçimlenmesinde söz sahibi olmayan 
kadınlar, ne temsil ediliyorlar, ne katılabiliyorlar. 
2950 belediye başkanından yalnızca 28’i8 kadın. 83 
yılda 30000 belediye başkanı seçilmiş yalnızca 82’si 
kadın9. Belediye meclislerinde kadın oranı yüzde 
dördü bulmuyor. Sonuç olarak kadınların gündelik 
hayatı siyasetin konusu da olmuyor. Bunun kadın-
ların hayatına yansımalarını yukardaki örneklerde 
görmüştük.

Partilerin Kadın Karneleri
Seçimlere 1 aylık bir zaman kaldı. Birçok açıdan yu-
kardaki resmi değiştirecek bir şey var mı diye baktı-
ğımızda hiç iç açıcı bir manzarayla karşılaşmıyoruz. 
Siyasi partilerin söyleminde, genelgesinde, progra-
mında, aday listelerinde, aday gösterme yöntem ve 
süreçlerinde umut vadeden bir şey yok! Meclisteki 
partiler içinde BDP ve HDP’nin aday sayısı ve aday 
belirleme yöntemiyle ayrı bir yerde durduğunu söy-
lemek gerekiyor. 

Katılımdan, hayatın biçimlenmesinde söz sahibi ol-
maktan, farklılıkları gören kent düzenlemesinden, 
bunları dışlamanın adalet, eşitlik ve özgürlükten 
yoksunluk olduğundan söz ediyoruz da, seçime bir 
ay kalaya kadar yaşadığımız yerlerin yönetimine 
kimler aday öğrenemiyoruz. Adaylıklar parti yöne-
timleri tarafından rehin alındı.10 Bu, antidemokratik 
parti süreçlerinin kendi yapılanmalarıyla sınırlı ol-
mayıp, halkın iradesine tahakküm etme halidir. 
 
Allahtan aday olmak için başvurulabiliyor ve biz 
başvuru için partilerin hangi koşulları getirdiklerini 
öğrenebiliyoruz. Aday adayı başvurularında birbi-
rinden farklılık gösterse de partilerin önceki seçim-
lere göre kadınlardan başvuru ücretini almama ya da 
%50 oranında uygulama yoluna gitmeleri kadın ör-
gütlerinin bu konuyu yıllardır gündeme getirmeleri-
nin etkisi olsa gerek. Ancak bu da türlü numaralarla 
çok geçerli kılınmadı. Kadınlardan başvuru ücreti 
alınmamasını kararlaştıran MHP’nin teşkilatlarında 
uygulama farklılaştı, bazıları aldı. CHP, kadınlardan 
alınmayacak ücretin reklamını her fırsatta yaptı, 
ama dosya parası, eğitim parası derken ‘adaylık pa-
rasız olmaz,’ demiş oldu11. 

“Ezberler ile konuşamayız. 
Karadeniz’de karanlık sokakların 
kadınların güvenliğini tehdit 
ettiği söylerseniz ihtimal ki size 
müstehzi bir gülümsemeyle sabahın 
kör karanlığında beli silahlı bağa 
bahçeye inen kadınları anlatırlar.”

“Yerelle merkez arasındaki 
ilişki, güç odaklarının paylaşım ve 
gücün sürdürülmesine dayanan 
bağ olduğunda hayatı biçimleyen, 
yaşanan yeri düzenleyenin 
demokratik unsurlar olması da 
beklenemez.”
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BDP ve HDP adaylık başvurusunda kadınlardan para 
almadı. Buna yer verdiği seçim genelgesinde HDP, 
eşbaşkanlık12 ve %50 kota uygulayacağını açıkladı. 
DTP de eşbaşkanlık ve %40 kota uygulayacağını, 23 
yerde belediye başkanlığına kadın kotası koyduğunu, 
kadına yönelik suç işlemişlerin adaylık başvurusu-
nun kabul edilmeyeceğini açıkladı. Merkezi aday be-
lirleme komisyonunda kadınların yer alması, kadın 
adayların belirlenmesinde kadın örgütlenmesinin 
etkin ve belirleyici olması ise cinsiyet eşitliği politi-
kaları açısından önemli bir örnek oluşturdu.

Aday belirleme süreci her zamanki gibi birçok siyasi 
partide anti demokratik bir biçimde gerçekleşti; ge-
nel başkan ve yakın çevresindeki kurmayların iki du-
dağı arasında. Parti meclisinde isim telaffuz etmek, 
yerellerden görüş almak, kadın kollarının aday be-
lirleme komisyonlarında yer alma koşulu getirmek, 
eğilim yoklamaları, hatta ön seçim sonuçları bile ya-
lan oldu, yapıldıysa da sonuca yansımadı13. Anlaşılan 
o ki aslında dışarıya karşı bile değil, parti içindekile-
re “hesaba katılıyorsunuz” mesajıydı. Öyle olmadığı 
görüldü. Nitekim adaylar açıklanmaya başlayınca 
kızılca kıyametler koptu, istifalarla partilerden ko-
puldu. Parti içi demokrasinin yokluğu partiye böyle 
bedeller ödetebilir. Ancak memlekete maliyeti çok 
daha büyüktür; kendi demokratik olmayan partinin 
politikalarının, uygulamalarının eşitlik ve özgürlük 
vadetmesi mümkün müdür?
 
Şu ana kadar yapılan açıklamalarda belediye baş-
kanlıklarında AKP’nin 1394 adayından 18’i ka-
dın (%1.29), CHP’nin 1180 adayından 51’i kadın 
(%4.32), MHP’nin 1394 adayından 36’sı kadın 
(%2.58), BDP’nin 242 yerde açıkladığı adayından 
30’u resmi (%12.39), 168 eşbaşkan kadın (%81.81). 
HDP’nin 232 yerde açıkladığı adayından 50’si resmi 
(%21.55), 119 eşbaşkan kadın (%72.84).

AKP’nin kadınlar konusundaki yaklaşımının bek-
lentileri epeydir eksilere çektiğini de tek adamcılığı-
nı da biliyoruz. Yerel seçimlerde sözü de yok, prog-
ramı da kadın adayı da diyecek halimiz yok. Hatta, 
aman konuşmasınlar! Parti değil, bir Başbakan ko-
nuşuyor, o da konuşunca freni patlamış kamyon gibi 
iniyoruz. 

CHP bu süreçte ne kadar erkek bir parti olduğunu 
bir kez daha gösterdi. Cinsiyet eşitliğine yönelik bir 
beklenti varsa hala, partinin böyle bir basirete sahip 

olduğunu gösteren hiçbir şey yok! Her zamanki gibi 
parti içinde küçük kazanımlar için bile büyük mü-
cadele veren kadınların yetmeyen azminden başka. 
Kurultayda getirdikleri kota da yalan oldu. Kadın 
aday koymamaya ilişkin parti merkezinde “istenen 
niteliklerde kadın bulunmadığı” sözlerinin edildi-
ğini duymak ise artık insanın kanını donduruyor. 
Uzun süre açıklanmayan adayların belli olmaya baş-
lamasıyla birbirinin aleyhine çalışmaları, parti içi 
muhalefetle bile açıklanacak boyutları aşıyor.14

Kadın Koalisyonu’nun seçime yönelik olarak yaptığı 
siyasi parti izlemesinden de öğrendiğimiz, diğer se-
çimlerden de farklı olarak bu seçimlerde partilerden 
bilgi edinmenin güçlüğüydü. Sanki bir tür gizli ör-
güt dokümanı gibi. Bunu bilginin paylaşımı, şeffaf-
lıkla ilgili sorunların varlığı biçimde değerlendirmek 
kadar aslında partilerin de istenen bilgilere sahip ol-
madığı biçiminde yorumlamak mümkün. 

Hal böyleyken partilerden gündelik hayata, yerele 
dair, yerel bir çift söz duymak da mümkün olmadı. 
Ulusal basın yayın araçlarından izlerken de yerel de-
ğil de sanki genel seçim olacak gibi. Nasıl bir yerel 
yönetim, belediyecilik vadediyor yerelin seçimine 
giderken, kim için, kimlerle, hangi yöntemleri kul-
lanarak, nasıl kaynaklarla, neler yapmayı planlıyor-
lar hiç bilemedik. Bolca hangi “büyük” şehirlerin 
hangi “erkeklerle” alınacağının kavgalarını izledik. 
Alternatiflerini değil de havada uçuşan ehveni şer 
tutum alışları dinledik, okuduk. 17 Aralık’ta Pan-
doranın Kutusu açılıp da yolsuzluk kasetleri saçı-
lınca ortaya siyasetin gündemini ‘bu doğrultuda de-
ğişen dengeler’ tartışması aldı. Bir özgürleşme aracı 
olması gereken politikanın alanını daha da daral-
tarak, güç, tahakküm, rant paylaşımıyla biraz daha 
özdeşleştirerek.

Seçimlerin hiç değişmeyen yüzü, partilerdeki ka-
dınların harıl harıl yürüttüğü çalışmalar. Ülkenin 
neresine gitseniz mahalle mahalle, sokak sokak, ev 
ev dolaşan partileri için seçmen örgütleyen kadınlar. 
Normal zamanlarda bütün gün sokakta kalamayan, 
seçim zamanında gece eve kendini yorgunluktan bi-
tap düşmüş halde atan kadınlar. Televizyonlardan, 
meydanlardan “ey kadınlar, size güveniyorum, ça-
lışın” diye seslenen, bu güvenin sınırlarının onları 
aday listelerine, belediye başkanlıklarına, meclisleri-
ne, parlamentoya taşıyacak bir nitelik taşımadığını 
bildikleri parti başkanlarına rağmen, çok çeşitli ne-
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denlerle canhıraş çalışmaya devam ediyorlar. Görü-
nen o ki mevcut siyaseti dönüştürmenin mücadelesi 
kadınların siyasette varlık gösterebilmelerinin de gü-
vencesi olacak.

Tüm bunlar olup biterken insana umut veren ise ka-
dınların, ülkenin her bir yerinde gerçekleştirdikleri 
örgütlenmeler. Yereli dikkate alan, yerelde örgütle-
nen, merkezi siyasetle bağını kuran kadınlar, kadın 
örgütlenmeleri. Hayatlarına, kentlerine, yaşadıkları 
yere sahip çıkıyorlar. Örgütlenmenin giderek daha 
yaygın ve daha gündeliği de içermesi ise güç ve umut 
veriyor; Ankara Batıkent’te mahalle meclislerinde, 

“Kamu binalarında, belediyenin 
hizmetlerinde engelli kadınları 
görmek neredeyse imkânsızdır. 
Karga tulumba taşınarak bir yerleri 
aşabilen erkek engellilerden 
de farklı olarak “herkese” açık 
etkinliklerin yasaklıları gibidirler.”

İstanbul’da Yoğurtçu Parkı forumlarında, Trabzon 
Çaykara’da Karaçam ve Köknar köyleri Solaklı Va-
disi HES eylemlerinde… Çok çeşitli nedenlerle bir 
araya gelen ve sorunlarını çözmeye çalışan bu ka-
dınların oluşturduğu örgütlenmelerin sayısı ve nite-
liği memlekette genel kanı ve kalıpları yıkacak bo-
yutta. Sadece kendileri için değil, ‘herkes’ için daha 
iyi bir dünyanın imkânlarını gösteriyorlar. Farklı 
olanı, dışarda kalanı görünür kılarak, farklılıklarla 
var olabilmenin tanınmasını zorlayarak katılımın 
imkânlarına işaret ediyorlar. Kadın Koalisyonunun 
yereldeki üye örgütleri, katılım hakkı için kamunun 
yerel teşkilatlarını, merkezi politikaların yereldeki 
uygulamalarının kadınların hayatına ne yaptığını 
göstermek, müdahale etmek, dönüşmeye zorlamak 
için izliyor. Siyasi partileri izleyip, “gözümüz üzeri-
nizde” diyorlar; Ankara’dan, Urfa’dan, Muğla’dan, 
Diyarbakır’dan, İstanbul’dan, Trabzon’dan, İzmir’-
den, Adana’dan... 

Kadınlar, hayatın biçimlenmesinde söz söyleme, 
karar verme gücü ve yetkisi ile eşit bir biçimde var 
olabilmenin, bunun için ortak hayatı birlikte örgüt-
leyebilecek alanı açmanın mücadelesini veriyorlar. 
Bu alanın niteliğini de çerçevesini de belirleyerek. 
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Herkes için eşitlik, herkes için özgürlük, herkes için 
barış getirecek. Üstelik onları görmeyen, gözden çı-
karan, yok sayan, yok edenlere inat.

Notlar
1. Sokağın temizliğini, lambasını küçümseyenlerin 
birkaç yereli mercek altına alması yetecektir. Urfa’da 
Fakıbaba’ya oy verenlerin %60’ının kadın olduğu 
söylenince kadınlara sorulur nedeni, “ilk defa ka-
pımın önü temiz” diye yanıtlarlar. Diyarbakır’da 
belediye, sokakların temizlik işlerinde çalıştırdığı 
kadınları geri çekip belediyede başka işlere verir. 
Niyetleri temizlikle kadını özdeşleştirmiş konuma 
düşmemektir. Ancak bir süre sonra kent esnafı bele-
diyeye gelerek kadınlar sayesinde hiç olmadığı kadar 
temiz olduğunu sokakların, kadınların işe geri veril-
melerini söylerler.
2. Burada sözünü ettiğimiz, politika ve uygulamaların 
algı ile sınırlı kalmayan, sadece körlükle açıklanama-
yan politik bir hedef olarak yürütülen “aynılaştırma”ya 
da yönelik farklı boyutlarının olduğudur.
3. BDP, “ekolojik, katılımcı, cinsiyet özgürlükçü” 
bir yerel yönetim anlayışının altını çizme, yaşanan 
yerin ihtiyaçlarını karşılamada etkin çözümler üret-
me ve bunları yaygınlaştırma konusunda önemli ör-
nek uygulamalara sahip. Özellikle de Kürt hareketi 
içinde mücadele eden kadınların gücü ve etkisiyle 
cinsiyet eşitliği konusunda yapılanlar. Bunlar, umut 
vermesi, yapılabilirliği göstermesi ve tüm belediyele-
re örnek oluşturabilmesi açısından son derece önem-
lidir. Ancak henüz BDP’nin bütün belediyelerinde 
benimsenip hayata geçmiş değil. Bir modelin hayat 
bulmuş bütüncül yapısından çok, parça parça uygu-
lamalardan söz edebiliriz.
4. Bir yıl sonra Urfa’da merkezin yerini sanayi böl-
gesinden taşıdılar.
5. Daha geniş bir okuma için Amargi Feminist Der-
gi web sitesinde, Özgün Akduran’ın “seçim gelmiş 
neyime…” başlıklı yazısı.
6. 2014 seçimlerinin ardından uygulamasını göre-
ceğimiz, belediyelerin yeni yapısını belirleyen 6360 
sayılı kanunla birlikte 1556 belediye kapanıyor. 
Böylelikle küçük yerleşim birimlerinin yönetim 
mekanizmaları dağıtılıyor, daha bir merkezileşiyor. 
Bu düzenlemenin yaratabileceği ilk sorunlardan biri 
yerinden değil merkezden yönetimin dışarda bıra-
kılan, gözden kaçanların hepten gözden çıkarılma-
sıdır. (Daha geniş bir okuma için Amargi Feminist 
Dergi web sitesinde, Duygu Dalgıç’ın “636O Sayılı 

Kanun; Yerel Demokrasi mi Merkezileşme mi” yazı-
sına bakılabilir.
7. Urfa’da şehrin merkezinde kentin sakinlerine nefes 
aldıran, küçük taburelerde çay içilen kır bahçesi dağı-
tılmış bir sabah. AVM yapılacağı söyleniyor. Bir söy-
lentiye göre bakanlardan birinin kardeşi yapacakmış.
8. 2009 seçimlerinde 26 kadın belediye başkanı se-
çildi. Daha sonra erkek başkanlardan birinin ölmesi, 
bir diğerinin kaza geçirmesi ile boşalan koltuklara 
belediye meclis kararıyla kadınlar getirildi ve sayı 
28’e çıktı. 2’si KCK’den olmak üzere 3 kadın beledi-
ye başkanı tutuklu. Fiilen 25 belediye başkanı kadın 
görevini sürdürmektedir.
9. Kadın koalisyonu web sayfasından alınmıştır. 
http://www.kadinkoalisyonu.org/tr/node/185
10. Kadın Koalisyonu, “2014 Yerel Seçimlere Gider-
ken Siyasi Partilerin Seçim Karnelerini Açıklamaya 
Devam Ediyoruz” Açıklaması, 17.1.2014
11. CHP’nin yerel yönetici eğitimlerine katılamadı-
ğı için aday olamadığı bildiren CHPli kadınlar oldu.
12. Eşbaşkanlık, cinsiyet eşitliği, kadınların siyasette-
ki varlıkları, ‘tek adamcılığı’ kırması, parti içi demok-
rasinin tesisi açısından çok önemli bir uygulamadır. 
Zamana, zihniyet değişimi gibi kocaman bir belirsize 
topu atmayı bırakıp, kadınlar aleyhine işleyen eşit-
sizliğe müdahale etmenin, yapılabilirliğin göstergesi-
dir. Yasal zemini olmadığı eleştirilerine karşılık yasal 
olmayan ama meşru olanın hayat bulmasına örnek 
oluşturması açısından da çok kıymetlidir. Yıllarca 
kota uygulamamayı Anayasa’ya aykırılıkla gerekçe-
lendiren bazı siyasi partilere, fiili durum yaratmanın 
eşitsizlik gibi elzem ve derin bir sorunu çözmede 
önemini, irade gerektirdiğini gösteren bir örnek.
13. AKP, CHP ve MHP’nin seçim genelgeleri aday 
belirleme koşullarını da açıklıyor. Örneğin AKP, İl 
Genel Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üye aday-
ları inceleme ve belirleme komisyonunda İl Kadın 
ve Gençlik Kolları Başkanlarının bulunma koşulu-
nu, belirlenecek her üç üye adayından birinin kadın 
(Kadın Kollarının önereceği isimlere öncelik verile-
rek) olmasını (birinci sırada ana kademe tarafından 
önerilen, ikinci sırada kadın, üçüncü sırada genç, 
dördüncü sırada ana kademe … şeklinde bir sırala-
ma ile olmak üzere) getirmişti.
14. CHP’nin birbirlerinin aleyhine çalışırlar kaygı-
sıyla adaylarını açıklamadığı değerlendirmeleri için 
Amargi Feminist Dergi, Kış 2013, Sayı 31 “Ne Ola-
cak Bu Memleketin Hali? Ne Kadınlar Ne de Onla-
rın Hayatları Umurlarında”, İfakat ve Fitnat yazısına 
bakılabilir.
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Bir feminist olarak, kadınların kurtuluşu için mü-
cadele etmekle daha iyi bir dünya yarattığımı dü-
şünmüşümdür hep - daha eşit, adil ve özgür. Fakat 
son zamanlarda, feministlerin öncülüğünü yaptığı 
ideallerin epey farklı amaçlara hizmet ettiğinden 
kaygılanmaya başladım. Özellikle de cinsiyetçilik 
eleştirimizin, şimdilerde yeni eşitsizlik ve sömürü bi-
çimlerinin meşrulaştırılmasına hizmet ediyor olması 
beni kaygılandırıyor. 

Kaderin cilvesine bakın ki, kadınların kurtuluş 
hareketi, bir serbest piyasa toplumu inşa etmeye 

Nancy Fraser

FEMİNİZM NASIL 
KAPİTALİZMİN ODALIĞI OLDU

ve NASIL KURTARILIR? 

Kapitalist sömürünün eleştirisi olarak başlayan bir hareket nihayetinde, 
kapitalizmin neoliberal aşamasına kilit fikirlerle katkıda bulunur hale geldi.

yönelik neoliberal girişimlerle tehlikeli bir ilişkiye 
bulaştı. Bir zamanlar radikal bir dünya görüşünün 
parçasını oluşturan feminist fikirlerin, giderek daha 
bireysel terimlerle ifade edilir hale gelmesi başka 
bir duruma yorulamaz. Feministler evvelce kariye-
rizmi teşvik eden bir toplumu eleştirirken, şimdi-
lerde kadınlara “sınırları zorlama”i çağrısı yapıyor. 
Bir zamanlar sosyal dayanışmaya öncelik veren bir 
hareket, şimdi kadın girişimcileri göklere çıkarıyor. 
Bir zamanlar “özeni” ve dayanışmayı takdir eden 
bir perspektif, şimdilerde kişisel tekamülü ve meri-
tokrasiyi teşvik ediyor. 

Ju
no

 C
al

yp
so

, P
op

co
rn

 V
en

us
, 2

01
2.



16  feminist tartışmalar

Kanımca, feminizmin bu müphemliği son yıllarda 
ikinci, yani liberal-bireyci senaryo lehine çözümlen-
di; ama bunun sebebi, neoliberal ayartıların pasif 
kurbanları olmamız değil. Bilakis, bu gelişmeye üç 
önemli fikirle bizzat biz katkıda bulunduk. 

Katkılarımızdan biri, “aile ücreti” eleştirimiz oldu: 
“Ev geçindiren erkek - ev hanımı kadın” ideali, dev-
let kapitalizminin odağını oluşturuyordu. O idea-
lin feminist eleştirisi şimdilerde “esnek kapitalizm”i 
meşrulaştırma çabalarına hizmet ediyor. Ne de olsa 
kapitalizmin bu biçimi, ciddi oranda kadınların 
ücretli emeğine bel bağlıyor; özellikle de kadınla-
rın hizmet ve üretim sektörlerindeki düşük ücretli 
emeğine. Hem de sadece genç ve bekâr kadınların 
değil, evli ve çocuklu kadınların emeğine; sadece ırk 
ayrımına maruz kalan gruplara mensup kadınların 
değil, hemen her milliyet ve etnisiteden kadınla-
rın emeğine de yaslanıyor. Kadınlar dünya çapında 
emek piyasasına aktıkça, devlet kapitalizminin aile 
geliri ideali yerini -görünüşe göre, feminizmin de 
onayladığı- daha yeni, daha modern bir norma bıra-
kıyor: iki ücretli çalışan ailesi. 

Bu değişimin ardında yatansa, kapitalizmin mahi-
yetindeki ani ve köklü dönüşüm. Savaş sonrasının 
devlet eliyle kapitalizmi, yerini kapitalizmin yeni bir 
biçimine bıraktı: “örgütsüz”, küreselleştirici ve neo-
liberal. İkinci dalga feminizm, kapitalizmin bu ilk 
biçiminin eleştirisi olarak ortaya çıkmış ama ikinci-
sinin odalığı durumuna düşmüştür. 

Şimdiki tecrübelerimizden geriye dönüp baktığı-
mızda, kadınların kurtuluş hareketinin iki olası 
geleceği işaret etmiş olduğunu görebiliyoruz. İlk 
senaryoda, toplumsal cinsiyet özgürleşmesinin ka-
tılımcı demokrasi ile sosyal dayanışmanın paralel 
gittiği bir dünya öngörülmüştü. İkinci senaryoya 
göreyse, kadınların yanı sıra erkeklere de bireysel 
özerklik, daha fazla seçim hakkı ve meritokratik ge-
lişme bahşedebilen yeni bir liberalizm biçimi vaat 
ediliyordu. İkinci dalga feminizm, bu açıdan bakıl-
dığında, değişken, hatta birbirine zıt arzuları barın-
dıran müphem bir yapı sergiliyordu. Bu iki toplum 
vizyonundan ya biriyle ya diğeriyle bağdaşması ba-
kımından da onun için iki farklı tarihsel biçimlen-
me söz konusuydu. 
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Ama bu yeni idealin altında yatan gerçeğe aldırış eden 
kim: Hepten düşen ücretler, azalan iş güvenliği, ge-
rileyen hayat standartları, hane başına düşen çalışma 
saatlerindeki aşırı artış, çift -hatta üç ya da dört- var-
diyalı çalışma sisteminde yaşanan patlama ve yoksul-
luk artışı. Üstelik tüm bunlar tek başına kadının ge-
çindirdiği hanelerde giderek daha yoğun hissediliyor. 
Neoliberalizm, kadının güçlenmesi anlatısını allayıp 
pullayarak kadınların ağzına bir parmak bal çalıyor. 
Sömürüyü meşrulaştırmak için, feminizmin aile ge-
liri eleştirisini yürürlüğe sokarak, kadın özgürleşmesi 
hayaliyle sermaye birikimi motoruna yakıt sağlıyor. 

Feminizm neoliberal ethos’a ikinci bir katkıda daha 
bulunmuştur. Devlet eliyle kapitalizm safhasında, sı-
nıfsal eşitsizliğe dikkatle odaklanırken, ev içi şiddet, 
cinsel saldırı ve üreme hususunda baskı gibi “ekono-
miyle ilgili olmayan” adaletsizlikleri göremeyen dar 
bir politik vizyonu haklı olarak eleştirdik. Feminist-
ler ekonomizmi reddetmek ve “kişisel olanı politik-
leştirmek” suretiyle toplumsal cinsiyet farklılığının 
kültürel yapıları üzerinde yükselmiş statü hiyerarşi-
lerine meydan okuyan bir siyasi gündem yarattı. So-
nuç, adalet mücadelesinin hem kültürü hem iktisadı 
kuşatır şekilde genişletilmesi olmalıydı. Gelgelelim 
fiili sonuç, işin ekmek parası kısmını feda etmek 
pahasına, tek taraflı bir “toplumsal cinsiyet kimliği” 
vurgusu oldu. Daha da kötüsü, feminizmin direk-
siyonu kimlik siyasetine kırması, toplumsal eşitliği 
hafızalardan kazımaktan başka derdi olmayan, yük-
selen neoliberalizmin ekmeğine yağ sürdü. İşin aslı, 
tam da şartların siyasal iktisadın eleştirisine iki misli 
daha odaklanmayı gerektirdiği bir anda, bizler kül-
türel cinsiyetçilik eleştirisini mutlaklaştırdık. 

Son olarak, feminizm neoliberalizme üçüncü bir 
fikirle katkıda bulundu: Refah devleti erkek-mer-
kezciliğinin eleştirisi. Devlet eliyle kapitalizm safha-
sında inkâr edilemez bir ilerici etkiye sahip olan bu 
eleştiri, neoliberalizmin “bakıcı devlet”e karşı açtığı 
savaşla ve daha yenilerde sivil toplum örgütlerine 
karşı sergilemeye başladığı samimiyetsiz sahipleni-
ci tutumuyla çakışmaktadır. Bu durumun çarpıcı 
bir örneği, küresel güneydeki yoksul kadınlara yö-
nelik küçük ölçekli banka kredileri programı olan 
“mikrokredi”dir. Devlet projelerinin yukarıdan-
aşağıya yapısına ve bürokratik hantallığına karşı-
lık, güçlendirici ve aşağıdan-yukarıya bir alternatif 
olarak tasarlanan mikrokredi, kadınların yoksulluk 
ve tâbiyetine karşı feminist bir çözüm kılığında 

sunuluyor potansiyel müşterilerine. Ne var ki, bu 
noktada rahatsız edici bir çakışma gözden kaçırılı-
yor: Mikrokredi, devletlerin yoksullukla mücadele 
konusunda, küçük ölçekli kredilerle yeri dolduru-
lamayacak olan büyük ölçekli girişimlerinden vaz-
geçtiği anda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, neo-
liberalizmin gene feminist bir fikre el koymuştur. 
Aslen yurttaşları güçlendirmek için devlet iktidarını 
demokratikleştirmeyi amaçlayan bir fikir, şimdilerde 
piyasalaştırmanın ve devlet tasarrufunun meşrulaştı-
rılmasında kullanılmaktadır.

Tüm bu durumlarda, feminizmin müphemliği (neo)
liberal bireyciliğin lehine sonuçlanmıştır. Öte yan-
dan, dayanışma odaklı diğer senaryo da hâlâ canlı 
olabilir. Mevcut kriz bize, bu senaryonun kuyruğun-
dan yakalayıp kadın özgürleşmesi hayalini dayanış-
macı bir toplum vizyonuyla tekrar birleştirme şansı 
sunuyor. Bu amaç doğrultusunda, neoliberalizmle 
girdiğimiz tehlikeli ilişkiye bir son verip, ona yaptı-
ğımız bu üç “katkıya” kendi amaçlarımız için sahip 
çıkmamız lazım. 

Öncelikle, ücretli emeği merkezsizleştiren ve (onunla 
sınırlı olmasa da) bakıcılık dahil ücretsiz etkinliklere 
değer biçen bir yaşam biçimi için harekete geçerek, 
aile geliri eleştirimizle esnek kapitalizm arasındaki 
sahte bağı kırabiliriz. İkinci olarak, erkek-merkezci 
kültürel değerler üzerine kurulmuş bir statü düzeni-
ni dönüştürme mücadelesini ekonomik adalet mü-
cadelesiyle birleştirmek suretiyle ekonomizm eleşti-
rimizden kimlik siyasetine giden yolu kesebiliriz. Ve 
son olarak, adalet adına sermayeye sınır koymak için 
gereken kamusal yetkileri güçlendirmenin bir yolu 
olarak katılımcı demokrasiye sahip çıkarak, bürok-
rasi eleştirimizle serbest piyasa köktenciliği arasın-
daki düzmece bağı koparabiliriz. 

Kaynak: http://www.theguardian.com/commentisf-
ree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-
neoliberal (kısaltılmış adres: goo.gl/AtmMNt)

Çeviri: Biray Anıl Birer

i. Fraser burada Sheryl Sandberg’in Türkçede “Lean 
in/Sınırlarını Zorla: Kadın, İş ve Liderlik İsteği” 
adıyla yayımlanan, “iş yaşamındaki kadınlar için bir 
manifesto” sloganıyla satışa sunulan kitabına gön-
derme yapıyor- ç.n.
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Aksu: Nancy Fraser’in şu “baştan çıkarma” hikâyesi-
ne1 ne diyorsun? Hain neoliberal kapitalizm tarafın-
dan kötü yola sürüklenen feminizm hikâyesine?

Emine: Öncelikle Fraser’ın üslubunu semptomatik, 
bu üslubun içerimlerini ise sorunlu buluyorum. Fe-
minizm gibi toplumsal bir hareketin politik-ekono-
mik bir uğrak olarak neoliberalizmin “odalığı” ol-
duğu, ona “hizmet ettiği,” “ekmeğine yağ sürdüğü,” 
onunla “tehlikeli ilişkiye girdiği,” “endişe verici bir 
dansa” tutuştuğu (M, 18), onun tarafından “baştan 
çıkarıldığı,” “ağzına bir parmak bal çalındığı,” hatta 
“iğfalcilerin eline düştüğü” (M, 18) gibi son derece 
dramatize bir dil dünyası bu. Sanki Fraser tarihsel 
durumlardan değil de, biri iyi (kadın-feminizm) di-
ğeri kötü (erkek-neoliberalizm) iki kişi arasında ge-
çen bol ayartmalı ve hastalıklı bir aşk hikâyesinden 
bahsediyor. Söz konusu kişileştirici ifadelere eşlik 
eden alarmist ve sansasyonel ton da ayrıca dikkat çe-
kici: “kaygılıyım,” “kaderin cilvesi,” “ikisi -feminizm 
& neoliberalizm- arasında gizli bir benzerlik mi var 
acaba?” (M, 19); “kötü bir zamanlama” (M-13), vs. 
Ortada basit bir üslup meselesinden öte, yazarın ta-
rihsel durumları anlamlandırma biçiminde temel bir 
zafiyet olduğuna işaret ediyor bu ton.

Aksu: Biraz da kavramsal olanla deneyim arasındaki 
farklılığı kaçırıyor gibi, değil mi? 

Emine: Fraser tarihsel deneyimlerden soyutlayarak 
sadece düşünce alanının varlıklarıymış gibi ele aldı-
ğı bu üç feminist eleştiri uğrağının “neoliberalizm” 
denen kaotik bir canavar tarafından ele geçirildiği 
tarihsiz veya sözde-tarihsel bir anlatı sunuyor. Üç 
eleştirel unsuruna indirgenmiş tarihsel bir feminizm 
deneyimiyse bu kişi(sel)leştirici, tarihsizleştirici an-
latının içinde canavar (King Kong?) tarafından her 
şeyi gasp edilmiş bir kurban gibi resmediliyor ade-
ta. Sırf bu iyi kadın-kötü adam imgeleri bile bana 
fazlasıyla anti-feminist geldi, bilemiyorum. Sence de 
bu tarihsel bir anlatıdan çok, peri masalı anlatısına 
benzemiyor mu?

Aksu: Haklısın. Peri masalından da çok, mavi sakal 
hikâyesi! Feminist bir kadının böyle Kaf Dağı’nın ar-
kasında olup biten bir şeyden bahseder gibi konuş-
ması da tuhaf. Kapitalizmin iki farklı döneminden 
söz ederken de öyle, ikinci dalga feminizmden de... 
Sen bir ara neoliberalizmin basitçe “kapitalizmin bir 
evresi” olarak ele alınmasına nasıl illet olduğunu an-
latıyordun, Fraser’ın yaptığı şey de bu sanki, değil mi?

Emine Ayhan - Aksu Bora

N’olacak Bu Feminizmin Hali: 

NANCY FRASER’İN EVHAMLARI 
    ÜZERİNE

“Feminizm gibi toplumsal bir hareketin politik-ekonomik 

bir uğrak olarak neoliberalizmin “odalığı” olduğu, ona “hizmet ettiği,” 

“ekmeğine yağ sürdüğü,” onunla “tehlikeli ilişkiye girdiği,” “endişe 

verici bir dansa” tutuştuğu, onun tarafından “baştan çıkarıldığı,” “ağzına 

bir parmak bal çalındığı,” hatta “iğfalcilerin eline düştüğü” gibi son 

derece dramatize bir dil dünyası bu.”
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Emine: Aslında Fraser bu tezi, benim gördüğüm, 
altı senedir çeşitli mecralarda dillendiriyor, üstelik 
en ufak bir gözden geçirmeye tabi tutmadan. Her 
şey bir yana, özeleştiriden yoksun bu tavır bile aka-
demik feminizmin pratikle, daha doğrusu deneyim 
sahasıyla dönüştürücü bağını kopardığı takdirde te-
orik açıdan besinsiz kalacağına dair bir fikir veriyor. 

Kendisine “sosyalist” diyen bir söz üreticisinin söy-
lemler ve değerler dünyasında işlerin böyle yürüme-
diğini bilmesi gerekir oysa. Özgürlükçü hareketlerin 
değer, söylem ve anlatılarının hakim üretim tarzını 
meşru kılar şekilde hegemonik temellüke konu ol-
duğunu göz önünde tutmak bile yazarı bu alarmist 
ve kişiselleştirici tarzdan kurtarabilir, daha nesnel bir 
bakışa yöneltebilirdi. Kaldı ki, hegemonik temellüke 
veya Fraser’ın deyişiyle, “yeniden anlamlandırmaya” 
konu olan, sadece feminist söylemler değil. Bugün 
solun, hatta siyasal liberalizmin değer ve söylemleri 
de böylesi bir temellüke konu. Yazarın feminizmi ge-
nel hegemonya bağlamından soyutlayarak ele alması, 
onu iyi kadın-kötü adam anlatısına ve formel benzer-
likler düzlemine sürüklemiş. Tarih perspektifinin ol-
madığı yerlerde benzerliklere müracaat edilir genelde, 
nedenlerle sonuçlar da böyle arapsaçına döner tabii. 

Neoliberalizmi kapitalizmin basit bir evresi sayma 
meselesine gelince, bir ekonomizm gafı olduğunu 
düşünüyorum bunun. Fraser’ın tezinin zeminini 
kaypak kılan temel bir sorun bu. Fraser neolibera-
lizm fenomenini devlet eliyle kapitalizmden (DEK), 
yani devletin piyasayı denetlediği bir evreden sonra, 
piyasa üzerindeki kontrolünün azaldığı veya ortadan 
kalktığı (ki Fraser bu konuda bizi pek aydınlatmı-
yor), dolayısıyla refah devleti, sosyal devlet veya ba-
kıcı devlet işlevlerinden geri çekildiği, “pazarın top-
lumsal düzenlemenin dışında tutulmaya çalışıldığı” 
(M, 17) esnek ve örgütsüz bir kapitalizm uğrağına 
indirgiyor. 

Aksu: Esnek ve örgütsüz olunca devlet geri çekilmiş 
gibi… Oysa piyasanın bu biçimde yeniden düzen-
lenmesi devletin rolünün azalması anlamına gelmi-
yor ki! Galiba burada biraz biyopolitika mevzuna 
girmek lazım…

Emine: Zaten tam da tanımdaki bu eksiklikten ötü-
rü, 2. Dalga ile neoliberal zihniyet arasındaki formel 
benzerlik veya çakışmalardan ilerlemekle yetiniyor 
Fraser. Aslında bu formel tartışma düzlemini Fraser 
için olanaklı kılan, neoliberal bağlamda feminizmin 
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de yollarının kesiştiği özgürlükçü hareket ve prog-
ramların değerlerinin, dahası (politik) öznenin neye 
dönüştüğü sorusunun es geçilmesi; ekonomik bakış 
açısından kaynaklanan bir sorun olarak. 

Ne var ki, ekonomik bir moment olarak tanımla-
mak yetmiyor neoliberalizm fenomenini. Wendy 
Brown’un -Foucault’dan da ilham alarak- neolibe-
ralizmi “politik bir rasyonalite,” “bir yönetimsellik 
biçimi” olarak analiz etme çabasını anlamlı buluyo-
rum.2 Wendy, ekonomist bakış açılarının neolibe-
ralizmi “gayriihtiyarî toplumsal ve politik neticeleri 
olan bir dizi ekonomi politikasına indirgediğini” 
belirtiyor (2). Hâl böyle olunca, neoliberalizmin 
“ekonomi politikalarını düzenlerken, bir yandan da 
piyasanın ötesine uzanan politik bir rasyonalite” ol-
duğu hesaptan düşülüyor (2). Wendy neoliberalizm 
fenomenini “devleti içine almakla beraber onunla 
sınırlı olmayan; özneler, yurttaşlık ve davranış bi-
çimleri üreten”; bu anlamda “toplumsalın yeni bir 
düzenlenişi” olarak değerlendiriyor (1). Bu değer-
lendirmesinde piyasa değerleriyle ekonomik ras-
yonaliteyi “yurttaş-öznenin ruhundan tüm sosyal 
kurum ve toplumsal etkinliklere kadar yayma” (3) 
eğilimi gösteren bir “yönetimsellik biçiminin” altı-
nı çiziyor. Dahası Wendy, DEK evresindekinin ak-
sine, devletin piyasanın düzenleyici ilkesi olmaktan 
çıktığını, bizatihi “piyasanın kendisinin devletin ve 
toplumun düzenleyici ilkesi” haline geldiğini düşü-
nüyor (5). Ne var ki, devletin piyasadan tamamen 
el çektiği anlamına gelmez bu. Daha ziyade devletin 
“para ve mali politikalar, göç, ceza, kamusal eğitim” 
ve güvenlik politikalarında yasama ve yürütme gü-
cüyle piyasanın ihtiyaçlarını karşıladığına; bu itibar-
la devletin toplumsal-politik hayatı da bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda düzenleyen bir piyasa aktörü haline 
geldiğine işaret eder (5). 

Burada Fraser’ın iddia ettiği gibi “piyasaları toplum-
sal düzenlemenin dışında tutan” (M, 17) bir mantı-
ğın aksine, gerek toplumsal ve politik, gerekse kişi-
sel, manevi ve ahlaki hayata piyasa değerlerini devlet 
eliyle, daha doğrusu “egemenlik”ten aldığı meşru 
yasal güçle yayan bir mantık söz konusu. Neoliberal 
devletin refah devletine atfedilen işlevleri piyasaya 
devretmesi, Fraser gibi yazarların öne sürdüğü gibi 
onun “küçülmesi” anlamına gelmez, zira devletin 
egemenlik esprisinden kaynaklanan mutlak, âdeta 
tanrısal gücü hiçbir yere gitmemiş, bilakis daha yo-
ğun hissedilir hale gelmiştir. Neoliberal devletler bir 

yandan sermayenin hareketini rahatlatmaya çalışır-
ken, bir yandan da teba-öznenin bedeni ve ruhu 
üzerindeki düzenleyici biyopolitik denetimini artı-
rıyor. Üstelik sadece teba-öznenin bedeni üstündeki 
denetim değil, doğanın bedeni üzerindeki biyopoli-
tik denetim de şiddetleniyor (bugün şirketler haya-
tın en küçük birimi olan tohum üzerinde bile tekel 
kurma gayretinde). 

Velhasıl feminizmin neoliberalizm tarafından alda-
tıldığı fikrine katılmıyorum; biyopolitikaya karşı ha-
len etkili olan bir deneyimler, eleştirel perspektifler 
çokluğu olarak düşünüyorum feminizmi. Ve bu eleş-
tirel perspektifler çokluğu, biyopolitika söz konusu 
olduğunda “kadın” özneyle sınırlanamayacak denli 
geniş bir kapsama alanına sahip. Feminizmi cinsi-
yetli bedenlerin/öznelerin kurulma deneyimlerinden 
hareketle anlamlandıracaksak, bu durumda söz ko-
nusu deneyimlerin biyopolitikayı ve bedeni anlamak 
açısından güçlü bir bilgi kaynağı olduğunu akılda 
tutmak gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, bugün biyo-
politikadan bahsetmeden ne neoliberalizmden ne de 
güçlü bir feminist perspektiften, perspektiflerden söz 
edebiliriz. Fraser’ın eleştirisine -tüm çabalarıma rağ-
men- pek kıymet biçemememin bir nedeni de bu.

Aksu: Sinirlendiğinizde pek akıllı oluyorsunuz Emi-
nanım! O zaman biraz bu politik özne meselesine 
girelim. Ama ondan önce, bir noktayı vurgulamaz-
sam içimde kalacak: Fraser’ın seçtiği o “üç nokta”da 
değil feminist hareket uzun zamandır. Hiç oldu mu, 
o da meçhul. Bunlar Fraser’ın soyutlamaları. Politi-
ka ise soyutlamalardan daha renkli, daha akıllı, daha 
heyecanlı bir şeydir.

Türkiye’de örneğin, yeni sosyal politikalara yönelik 
feminist eleştiriyi düşündüğümde, bunun aile geli-
ri eleştirisinin çok ötesine geçtiğini görebiliyorum. 
“Ücretsiz bakım emeğine değer verilmesi” deyip 
geçtiği politik çizginin nasıl önemli bir mücadele 
alanı haline geldiğini izleyebiliyorum. Senin bahset-
tiğin ekonomizmin bu alanda çok ciddi bir görme 
bozukluğu yarattığını düşünüyorum. Devletin “sos-
yal alan”dan çekilerek yerini aileye bıraktığı, yükü 
kadınların sırtına devrettiği iddiası. Senin söyledi-
ğin, meselenin “devletin çekilmesi” değil, yeniden 
ve daha derinden ilişkilenmesi olduğu, değil mi? Bu 
yeniden ilişkilenmede problem artık basitçe kadın-
ların sırtındaki yükün artışı değil, politik taleplerin 
hak taleplerinin ötesine geçme zorunluluğu gibi gö-
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rünüyor. Yani mesela, bakım emeğinin karşılığının 
ödenmesi türünden taleplerle ilerlenemeyecek bir 
alana dönüşüyor sosyal politika alanı.

Böyle bir çerçevede, politik özne meselesi yeniden 
karşımıza çıkıyor: Sadece feminizmin değil, solun ve 
hatta siyasal liberalizmin de “kullanılabildiği” (bu 
lafı çok sevdim: “beni bir mendil gibi kullanıp at-
tın”!), epeyce “müphem” (Fraser’ın bu lafı nasıl bir 
vurguyla kullandığına dikkat ettin mi? Onu esas en-
dişelendiren şey buymuş gibi geldi bana!) bir zaman-
da, politik özneler hakkında ne diyebiliriz?

Emine: Şimdi, Fraser’ın endişesi neden bende yok, 
acaba çok mu kaygısızım gibi bir soru geliyor aklı-

ma. Sanırım bunun nedeni, ondan farklı olarak, fe-
minizmi başarıya/başarısızlığa yazgılı bir toplumsal 
proje, belli bir seyir izlemesi gereken tutarlı bir prog-
ram gibi düşünemiyor oluşum. Aslında tam burada 
beni değil de, Fraser’ı -hem de endişesine rağmen- 
daha kaygısız ve sorgulamadan uzak kılan bir nokta 
var sanki. Aidiyetle tanımladığım bu noktayı da şu 
soruyla ifade edebilirim: Politik özneden bahseder-
ken ille belli “bir” politikanın öznesinden; belli bir 
politikanın öznesinden bahsederken de, ille de “kim-
likli” bir özneden mi bahsetmek zorundayız? Femi-
nizmin öznesini bunca deneyim çeşitliliğine, bunca 
kimlik akışkanlığına ve bunca queer’e, vs. rağmen, 
hâlâ “kadınlara” eşitlemeyi toptancı, temsili, hetero-
seksist ve özne-merkezci bir tutum sayıyorum. Yani 
tüm bunlar türlü deneyimlerden hareketle o kadar 
inceltilerek tartışılagelen, teorileştirilen şeyler ki, ku-
lak tıkamak olmuyor.

Gerçi Fraser da “tanınma” ve “kimlik” odaklı yak-
laşımları, “ekmek parası meselesini” bir kenara at-
tıkları, yani “yeniden-dağıtım” ilgisinden uzaklaş-
tıkları için eleştiriyor. Ama bu esnada feminizmi 
kadınlar tarafından, kadınlar adına ve kadınlar için 
sürdürülen “bir” politik hareket olarak tanımlarken, 
kendisi feminizmi cinsiyet kimlikli bir özne teme-
line oturtmuş olmuyor mu? Kaş yapayım derken 
göz çıkarıyor. Kaygısızlıktan kast ettiğim de bu za-
ten. Özgürlükçü politik hareketlerin (kimlikli) özne 
merkezinde ifadelendirilmesinin sakıncalarını Marx, 
Foucault ve Butler gibi düşünürler ne kadar incelikle 
işlediler oysa. 

Bu anlamda politikayı belli bir özne merkezinde 
kurmak ile özneyi sorunsallaştırmak bana birbirine 
taban tabana zıt iki tutum gibi görünüyor. Özne-
merkezli politik formülasyonlar, özneyi doğal bir 
verililik, teklik, özdeşlik/kimlik figürü olarak kod-
larken dışladıkları ve içledikleri özneleri hegemonik 
biçimde tanımlıyor ve bu esnada eleştirel dikkati öz-
neleri kuran nesnel koşullardan uzaklaştırıyor. Oysa 
özneyi iktidar ilişkilerinin dışında ya da karşısında 
değil de tam göbeğinde kurulan bir oluş figürü ola-
rak ele almak gerektiğini düşünüyorum. Bize çeşit-
li öznelikleri ortaya çıkaran zorunlu nesnel şartları 
sorgulama ve buradan hareketle öznenin dönüşü-
münü düşünme imkânı sunar bu. Çeşitli verili kim-
lik yaşantılarının kesiştiği bir özne olarak “ben”den 
söz ediyorum. Örneğin, yasa ve toplum tarafından 
bir kadın özne olarak çağrılıyorsam (interpellation), 
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“Politikayı belli bir özne merkezinde 
kurmak ile özneyi sorunsallaştırmak 
bana birbirine taban tabana zıt iki 
tutum gibi görünüyor. Özne-merkezli 
politik formülasyonlar, özneyi doğal 
bir verililik, teklik, özdeşlik/kimlik 
figürü olarak kodlarken dışladıkları 
ve içledikleri özneleri hegemonik 
biçimde tanımlıyor ve bu esnada 
eleştirel dikkati özneleri kuran nesnel 
koşullardan uzaklaştırıyor. Oysa 
özneyi iktidar ilişkilerinin dışında ya 
da karşısında değil de tam göbeğinde 
kurulan bir oluş figürü olarak ele almak 
gerektiğini düşünüyorum.”
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süreğen kadın-oluş deneyimlerimi iktidar ilişkileri 
içinde yasal, siyasal, toplumsal düzeyde nasıl edim-
selleştirdiğimi sorgulamam gerekir. Bedenim neden 
böyle davranıyor, çağrılara nasıl kulak veriyor? Ta-
mam, bedenim benim, bu güzel, ama neden hasta-
neye, işyerine, eve ve devlet kurumlarına gidiyor; 
çoğu durumda istemediğim halde hem de? Burada 
sorgulanması gereken koca bir nesnellik düzeneği 
var, sırf bu yüzden Foucault’ya daha iyi kulak ver-
meliyiz. Özne-merkezci muhalif politik tutumlar 
yer yer özgürlük istencini baltalayan bir vasata ka-
yabiliyor. Şöyle ki, içledikleri kimlikli özneleri belli 
deneyim ve duyuş biçimleri içinde tanımlıyorlar ve 
bu da başka deneyimleri otomatikman dışlayan bel-
li “ahlaki kodları” yürürlüğe sokuyor. Kimlikli özne 
kodları üzerinden işleyen politik hareketlerin ken-
dilerini iktidar ilişkilerinden azade kılmaları, onları 
ahlakçı bir siyasi dil düzlemine çekiyor. 

Buradan bakınca, politik alanın mağdur-masum-
hınçlı öznelerle dolu olması tesadüf olmasa gerek. 
Hangi “-izm” adına olursa olsun, bu kodların ikti-
dar ilişkilerini yeniden üretmenin dışına çıkamaya-
cağını görmek zor değil. Fraser da, ne yazık ki, verili 
kimlikle tanımlı bir “programın” öznesi olarak, yani 
temsili bir düzlemden konuşuyor. “Müphemlikten” 
endişe duyması da muhtemelen bu yüzden. Fakat 
şunu da teslim etmek lazım: Özneyi bir bütünlük, 
tutarlılık figürü olarak düşünme eğilimi sadece 
Fraser’a has bir jest değil, modernitenin doğadan ve 
dişil ilkeden duyduğu çok genel korkuyla alakalı bu. 
Müphemliği ve kaosu bağrına basan deneyimler var 
dünyada, bu yönde politikalar da üretiliyor üstelik, 
hayata güvenmeli.

Aksu: E, tam da burada sosyolojik özne ile politik 
öznenin farkından söz etmek gerekmez mi? Seninle 
biraz farklılaşıyor olabiliriz bu meselede sanki. Bana 
öyle geliyor ki, özne üzerine tartışmaların dışarıda bı-
raktığı çok önemli bir fark bu: Politik özne, senin de-
min bahsettiğin o dolayımı katetmiş, bunun hesabını 
kendisine ve başkalarına vermiş bir öznedir. Dolayı-
sıyla, bir “kimlik” değil, eylemle tanımlanır. Böyle 
olduğu için de öyle yukardan yukardan, steril steril 
konuşarak kavranabilecek bir gerçeklik değildir... 
Çok mu Arendtçi bir yere savruluyorum, ne dersin?!

Emine: Ortalığı biraz karıştırmış olsam da, ifade et-
meye çalıştığım şey biraz buydu aslında. Yani politik 
özneyi ben de bu dolayımı sürekli katetmekte olan 

bir figür olarak düşünüyorum. Başta, politik özneyi 
belli bir politikanın kimlikli öznesi gibi düşünmek 
zorunda mıyız diye sorarken, politik özneliğin bu 
iki algılanış biçimi arasındaki farka dikkat çekmek 
istemiştim. Öte yandan, bugün sadece Nancy’nin 
eleştirdiği yerden bazı feminizmlere değil, kendini 
solda ifade eden toplumsal hareketlerin, aktivizm 
biçimlerinin çoğuna da bakınca, politik özne denen 
şeyin Arendt’in (savrulmak için hep iyi bir yer) kim-
liğe yüklediği anlamda zorunluluğu, verililiği hak-
kıyla sorgulamadan bir temel olarak oradan hareket 
ettiğini gözlemleyebiliyorum. Kimlikli-özne baskın 
bir muhalif politik-özne olarak karşımıza çıkınca, 
politik eylem denen şeyin anlamı, değeri de değiş-
miyor mu? 

Arendt’ten gideceksek, (burada Nilgün Toker’in 
“Arendt Neden feminist Olmadı” yazısını hatır-

“Bana öyle geliyor ki, bugün 
biyopolitikadan bahsetmeden 
ne neoliberalizmden ne de 
güçlü bir feminist perspektiften, 
perspektiflerden söz edebiliriz. 
Fraser’ın eleştirisine -tüm 
çabalarıma rağmen- pek kıymet 
biçemememin bir nedeni de bu.”
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latırım), onun terimleriyle düşününce şuna hak 
veriyorum, her ne kadar bir özel-kamusal ayrımı 
gütmenin işlevselliğinden şüphe etsem de: Verili 
kimlikler zorunluluğun alanına ait şeyler olarak öz-
neyi belirler ama bu belirlenen özne ancak (onun 
özel alan dediği) bu zorunluluk alanından çıkarak 
politik özneleşme sürecine girer, yani gerçek an-
lamda bir politik kimlik kazanır. Burada sadece, 
politik-özneleşme sürecini bir çıkışın terimleriyle 
düşünebileceğimizden şüpheliyim, özel alan denen 
şey yalıtık bir ada değil ki. Bu ayrım çizgisi üzerin-
de kalınca, verili kimliği kolayca ve toptan reddedip 
atabiliriz, sadece argüman düzeyinde olur ama bu. 
Lakin işte bu zorunluluk alanı aynı zamanda veri-
li kimliklerin deneyimlendiği bir yer, yani “ben” bu 
deneyim alanı içinde “ben” oluyor. “Ben”in hikâyesi 
zorunluluk alanından çıkarak değil, onu nesnel şe-
kilde, üretim ilişkileri ve başkalarıyla ilişkisi içinde 
kavrandığı takdirde yeniden yazılıp dönüştürebilir. 
Benim okumamda, Arendt’in düşünceleri belki de 
Arendt’e rağmen özel-kamusal ayrımının aşılmasına 
doğru yol alıyor, en azından ben onu böyle değerlen-
dirmekten kendimi alamıyorum. İşte bu anlamda, 
“özel olan politiktir” şiarını özel-kamusal ayrımının 
aşılması çabası olarak olumluyor; Marx’ın “anlatılan 
senin hikâyendir”deki birleştirici tarz dahilinde dü-
şünüyorum. Tekil hikâyelerin diğerleriyle bağlantı 
içinde yeniden kurulmasından söz ediyorum; tekille 
evrensel arasında sürekli işleyen bir birleştirme hare-
ketinden. Tam da politik bir eylemsellik olarak bu 
birleştirme süreçleri, bizi özel-kamusal, kişisel-poli-
tik ayrımlarını aşmaya götürebilir. 

Özne-merkezli muhalif siyasetlerin dilinin ve de-
ğerler dünyasının da kişiselleşme, psikolojikleşme, 
dolayısıyla ahlakileşme eğiliminde söylemek çok 
mu aşırıya kaçan bir tespit olur acaba? Politikayı ki-
şisel olanın genişlemesi, özel alanın çatlaması olarak 
ele alırsak, bu tespitte bir haklılık payı olabileceğini 
düşünüyorum. Kötümserlik adına söylemiyorum 
bunu, yanlış anlaşılmak istemem. Ama jestlere, mi-
miklere, ahlaki refleks ve retorik kalıplara indirgen-
miş bir politik dil hâkim değil mi bugünkü politik 
hareketlere? Marketten ürün seçer gibi seçmiyor 
muyuz politik duruş ve eylem tarzlarımızı? Biraz 
modaya benziyor bu, yakışanı alıp sepete atıyoruz; 
biz sepet, düşünceler meta. Tabii daha çok orta ve 
alt-orta sınıflarda görülen bir eda bu, gerçi sözün, 
bilginin ve temsilin özneleri de genelde onlar. Marx 
ne kadar haklı, sermayenin kendi imgesini her 

alanda yeniden ve yeniden ürettiğini, çoğalttığını 
söylerken: Koca bir alegori evreni. Gülsüm Depeli 
Amargi’nin geçen sayısında politikanın duygulara, 
tutkulara (passion/affect) feda edilme eğilimini gü-
zide bir dille anlamıştı. Şimdiye kadar konuştuk-
larımızı, neoliberalizm denen ve neo takısının ima 
ettiği yepyenilikle gözümüzü alan süreçlerden ba-
ğımsız tartışamayız. Sanıyorum sadece feminizmi 
değil, politik özneliği, eylemi ve bunların değişen 
anlamlarını bu yeni ışık altında ama modernite-ka-
pitalizm deneyimiyle sürekliliği içinde gözden ge-
çirmeliyiz. Bireyin deneyimlerini hikâyelendirme 
gücüne inanmalıyız. Kim bilir belki de böylece bi-
reyi ve eylemliliğini -izmlerle parçalamaktan, tem-
sillerle susturmaktan da kurtuluruz. Herkesin kendi 
hikâyesini özgürce yazabildiği, bilgi hiyerarşilerinin 
ağlarına takılmadan kendi deneyim bilgisine sahip 
olabildiği, kendi adına söz aldığı bir dünya; bence 
estetiğin de politikanın da anlamı bu. Kurumsal-
lıktan uzak duran bir sanat bunu performe ediyor, 
politika da böyle bir şey olmalı. Ben de hikâyelere 
savruluveriyorum işte.

Aksu: Fraser’ın endişesini haklı bulabileceğimiz 
noktalar olabilir yine de… Yani, bütün o “bedenim 
benimdir”ler, “sınırları zorla”lar falan, bir tür femi-
nizme işaret ediyor ve bu feminizmin kadınlarla er-
kekler arasında, nasıl diyeyim, bir tür eşitlik kurma 
iddiası var. Beni bu eleştirinin kendisi o kadar değil 
ama yarattığı rehavet çok rahatsız ediyor. Gayet ra-
dikal görünen ama “peki, napalım?” sorusuna “onu 
öyle değil de böyle diyelim”den başka bir cevabı 
olmayan bir eleştiri. Garip bir toptancılık, bir ste-
rillik... Mesela, Urfa’da kadınların girişimcilik des-
teğiyle neler yaptıklarını görüp dururken bunların 
neoliberalizmin sinsi bir oyunu olduğu iddiasına na-
sıl inanayım? Mesela, hem Türkiye’de hem dünyanın 
başka yerlerinde, ailenin nasıl yeniden operasyonel-
leştirildiğini görüp dururken, meselenin aile geliri 
eleştirisi olduğuna nasıl ikna olayım?

Emine: “Sınırları zorla” hepten girişimci, neolibe-
ral bir özneyi telkin ediyor, bu öznenin kadın ya da 
erkek ya da lgbtt olmasının bence bir önemi yok. 
Buna karşılık, “bedenim benimdir” sloganını görece 
naif bulmamın sebebi, bedenlerimizin neden aslında 
bize ait olamadığının, yani zorunluluk alanının he-
sabını yeterince verememiş olmamız. Gene de, “be-
denim benimdir”i tercih ederim çünkü bu sloganda 
biraz da “her şeye rağmen benimdir,” gibi bir ısrar 
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duymak istiyorum: Neoliberal-neomuhafazakâr zih-
niyetin sadece kadınların da değil, tüm insanların ve 
canlıların bedenini köleleştirme, güçsüz düşürme is-
temini açık eden ve henüz cılız bir sesle de olsa buna 
karşı koyarken yerini de savunan bir ısrar. Ayrıca, 
son dönemlerde bedene yapılan “bedensiz” vurgu-
nun, bedeni yüzyıllardır neden ve nasıl unuttuğu-
muz sorusuyla hesaplaşmadan, bedeni de tıpkı zihin 
gibi bir fetişe dönüştürme potansiyeli barındırdığını 
düşünüyorum. Belki bedenle, çıplak varoluşumuzla 
ilişkimizi abeceyi öğrenir gibi yeniden kurmaya ça-
lışmalı. Bu varla yok arası bedenlerimizi, bu gözden 
kaybettiğimiz (ama siyasal iktidarların hiç boşlama-
dığı) bios’u ve doğayı, hep yeniden.

Nancy’nin mikrokredi veya aile geliri hususlarında-
ki eleştirisi bana da biraz oturduğu yerden konuşma 
edasıyla söylenmiş gibi geldi: Akademizmin sakın-
caları. Sırf refah devletinden beklentiler suya düştü 
diye mikrokredilerin azımsanmayacak sayıda kadına 
geçim kapısı yarattığı gerçeğinin üstünden atlanabi-
lir mi? Senin de dediğin gibi, kendilerini sol içinde 
tanımlayan bazı kişilerin de büyük meseleler du-
rurken, küçük meselelere burun kıvırma tutumuna 
yakın ve tabii ki altında gene ekonomist bir makro 
bakış var. Hem de Nancy makalesinde 2. Dalganın 
DEK’e ve sola yönelik “ekonomizm” eleştirisinin 
doğrudan doğruya “ekonomiyle alakalı olmayan 
adaletsizliklere” de dikkat çekmesini olumladığı 
halde. Bazen düşünüyorum da, acaba toplumun alt 
katmanlarındaki insanların hayatta kalma çabala-
rından ne zaman öğrenmeye başlayacak bu yüksek 
teorisyenler, bu bilgi satıcıları? Hem neoliberaller de 
sözde bir kadın özgürleşmesi söylemi benimsiyor ol-
salar da, şu ana kadar “feminizm” adına hareket eden 
bir neoliberal görmedim ben. Demokrasi, darbeler-
le hesaplaşma, vs. diyorlar ama şimdilik feministiz, 
sosyalistiz ya da Marksistiz diyen neoliberal çıkmadı 
değil mi? Yoksa çıktı mı? 

Ailenin yeniden operasyonelleşmesi, işte bütün 
mesele bu, diyeceğim geliyor: neomuhafazakârlık-
neoliberalizm ilişkisi. Sözgelimi aile vs. bakanlığı-
nın politikalarında hep aile içinde bir kadın imajı 
ama aynı zamanda piyasaya da işgücü olarak enteg-
rasyonunun güçlendirici öneminden dem vuruluyor. 
Bana öyle geliyor ki, bugün en azından Türkiye için 
konuşursak, kadınlar gelenekle serbest piyasanın ba-
sit “özgürlük” vaatleri arasındaki, neomuhafazakâr 
değerlerle neoliberal-girişimci değerler arasındaki 

ya da aile/ev bakımıyla para kazanma zorunluluğu 
arasındaki yarıkta giderek daha yoğun bir şiddete 
maruz kalıyor. 

Aile bakanlığı kadını piyasaya çağırıyor (zaten bu 
artık bu zorunluluk, yoksulluk tavan yaptı) ama 
evinin de anası olacaksın diyor. Bu durumun kadı-
na yönelik şiddeti nasıl perçinlediği ortada. Aslında 
Nancy de makalesinde bu duruma dikkat çekiyor 
ama neomuhafazakârlığın neoliberalizmin paradok-
sal biçimde kaçınılmaz bir sonucu olduğu gerçeğini 
ıskalayarak. Neoliberalizmin de 2. Dalga feminizmin 
de geleneksel otorite eleştirinde ortaklaştığını söyle-
yerek ekliyor: “Ancak geleneksel otorite, piyasaları 
tarihsel olarak içine alan ve ekonomik rasyonaliteyi 
sınırlı bir alana hapsetmeye hizmet eden toplum-
sal esasların bir parçası olarak, bazı dönemler de 
kapitalist büyümeye engel de teşkil eder. Bugünkü 
durumda da (2012) biri feminist, diğeri neoliberal 
bu iki geleneksel otorite eleştirisi bir noktada bir-
leşiyor gibi görünüyor” (M, 19). İşte bence burada 
Nancy neomuhafazakârlık-neoliberalizm ilişkisinin 
fena halde üstünden atlıyor. Foucault, Cinselliğin 
Tarihi’nde,3 biyoiktidarı (sadece neoliberal kapita-
lizmin değil, genel olarak) kapitalizmin vazgeçilmez 
öğesi kılan şeyin, “kapitalizmin, bedenlerin denetim-
li biçimde üretim aygıtına sokulması ve nüfus olay-
larının ekonomik süreçlere göre ayarlanmasıyla gü-
vence altına alınmış” olması olduğunu söyler (103). 

Geleneği koruma eğilimi olarak neomuhafazakârlığın 
neoliberalizmle görünüşte paradoksal ama ayrılmaz 
bağı buradan kaynaklanır, çünkü bedenlerin üretim 
aygıtına sokulması, onların otomatikman serbest-
leşmesini değil (yok öyle bir şey), üzerlerindeki bi-
yopolitik denetimin şiddetlenmesini gerektirir. E, 
neomuhafazakârlık da bu noktada neoliberalizm 
açısından tamamlayıcı bir ideolojik işleve sahip, 
şayet onu basit bir “gericilikle” özdeşleştirmiyor ve 
salt bir yüzey fenomeni olarak görmüyorsak. Bu ba-
kımdan, genel olarak kapitalizmi ve neoliberalizmi 
geleneksel otorite karşıtlığı bakımından feminizmle 
hiçbir şekliyle ortaklaştırabileceğimizi sanmıyorum.

Aksu: Şu gelenek mevzuna biraz takılmak lazım. Bir 
gelenektir gidiyor, özellikle de aile ile ilgili olarak. 
Özellikle değişim talepleri karşısına çıkartılan acayip 
bir söylem var; bu söylemin çok önemli bir bileşeni 
de “milli irade”. Milli irade, ekmeğinin peşinde, gele-
neksel değerlerine bağlı, öyle haktı hukuktu ortalara 
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dökülmeyen bir millet tahayyülüyle birlikte geliyor. 
Diğer yandan, bırak toplumsal değerlerin korunma-
sını, dünyanın fizik varlığına bir tasallut var, senin 
de daha önce söylediğin gibi. Yani, biyopolitik de-
yince sadece Başbakanın üç çocuk doğurun sözünü 
anlamamak lazım; domates tohumu ithalinden gir, 
mısır skandalına kadar bir yığın mesele… Dolayısıy-
la, bir “gericilik” problematiği içinde kavranamaya-
cak, yeni bir tahakkümle karşı karşıyayız…

Emine: Kesinlikle. Vallahi modernitenin başından 
bu yana işleyen bir gelenek varsa, o da doğanın ve 
onun bir parçası olan insanın tahakküm altına alını-
şının geleneğidir. Modern ulus-devletin meşruiyeti-
nin ve egemenliğinin varsayımsal bir doğa durumu-
nun (herkesin herkese karşı savaşı) anti-tezi üzerine 
kurulduğu, modern devlet yapılanmasını gerektiren 
kapitalist üretimin de hem doğayı ve canlıları hem 
de doğanın evladı insanı böyle bir doğa-toplum ça-
tışması üzerinden tahakküm altına aldığı düşünü-
lürse, hepimiz için özgürlüğün doğayla, ait olduğu-
muz bu Bir’le, evrensel zeminle kurulan sağlıklı bir 
ilişkiden geçtiğini görmek zor değil. Yani sermayeyle 
bütünleşmiş siyasal egemenlerin bu korkunç Doğa 
varsayımı içinde birbirimizin ve her şeyin kurdu mu 
olacağız (çünkü bence modern biyopolitikayla Hob-
besçu varsayım arasında açık bir süreklilik var) yoksa 
Doğayla evrenselleştirici bir özgürlük etiği çerçeve-
sinde yeniden ilişkilenmenin, yabancılaşmamızı aş-
manın yollarını mı düşüneceğiz? Bunu ekolojizm 
anlamında söylemiyorum. Bence uzundur doğadan 
sapmış yabancılaşmış-insan-merkezli politikalarımı-
zın direksiyonunu ona doğru kırmanın vakti çok-
tandır geldi. Çünkü böyle yapmazsak, ekonomik- 
siyasal egemenler Doğayı da, bizim doğamızı da 
bizim adımıza tanımlamaya devam edecek. Halbuki 
bugün tohumdan hayvanlara, hayvanlardan insan-
lara, mezbahalardan cezaevlerine, evlere, işyerlerine, 
okullara kadar her düzlemde yaşanan hikâye ortak 
ve aptalca denebilecek kadar yeknesak. Bu kötü ya-
zılmış hikâyenin mutlaklaşmasını ve kötü anlamda 
evrenselleşmesini önlemek için de üreten, hayatı 
sürdüren bedenlerimizin evrensellikle bağını maddi 
manevi düzeyde yeniden kurmamız şart. 

İşte bu noktada feminizmi vazgeçilmez buluyorum: 
Vandana Shiva’nın İnadına Canlı’da4 batı feminizm-
leriyle özdeşleştirdiği “parçalı feminizm” algısının 
karşısına koyduğu evrensel bir doğa ilkesi olan “di-
şil ilke”nin politik cisimleşmesi olarak. Vandana, 

parçalı feminizmleri dar bir biyolojizm içinde, cin-
siyet temelli bir özgürleşme ideolojisinin kapanına 
kısılmış olmakla eleştiriyor. Ona göre bu bakıştaki 
aksaklık, “erkeklerle aradaki mesafeyi kapatma” 
sendromundan ileri geliyor (hak mücadelesini de-
ğersizleştirmeden bir düşünmeli burada). Böylece 
dişil ilkenin doğa ve kadınların yanı sıra erkekleri 
ve tüm canlıları kapsayacak şekilde yeniden ele ge-
çirilme imkânının dışarıda bırakıldığını söylüyor. 
Yani modernitenin başlangıcından itibaren yok edil-
meye çalışılan, doğayla süreklilik içinde bir eyleme, 
bir bilme tarzı olarak dişil ilkeden hareketle düşün-
mek istiyorum feminizmi; yani -izm’in yükünü atıp, 
feminine’i evrene yayan bir politik etik olarak.

Söylenecek çok şey var da, Nancy’den güzel saptık. 
Gene sağolsun, yetersiz bir düzeyde de olsa, birkaç 
başlık açmamıza vesile oldu. 

Aksu: Gizli amaç buydu Eminecim, çok teşekkür 
ederim, düşünecek çok şey verdin bize…

Notlar
1. Fraser aynı tezi makale olarak ilk kez 2009’da New 
Left Review’in 56. sayısında “Feminism, Capitalism 
and the Cunning of History” başlığıyla yayımlamış. 
Makale başlığıyla Feminist Yaklaşımlar e-dergisinin 
Ekim 2009 tarihli 9. sayısında da Gizem Kurtsoy çe-
virisiyle yayımlandı. (http://www.feministyaklasim-
lar.org/category/sayi-09-ekim-2009/) Fraser makale-
yi aynı başlıkla ve kimi şekli değişikliklerle 2012’de, 
basılacak kitabının Giriş bölümü olarak da yayım-
ladı. Burada yazıdan hareket etmekle beraber, çeviri 
makaleye de pdf dosyasının sayfa numaraları ve M 
harfiyle atıfta bulunuyoruz. FY’nin aynı sayısında 
Özlem Aslan ve Zeynep Gambetti’nin Fraser’ın ma-
kalesine cevaben yazdığı “Fraser ve Feminizm: Söy-
lem Kimin Söylemi, Tarih Kimin Tarihi” başlıklı tü-
ketici (exhaustive) bir eleştiri yazısı var.
2. Bkz. Wendy Brown, “Neoliberalism and the End 
of Liberal Democracy,” Theory & Event 7:1, 2003. 
Yazının şu adresten ulaşılabilen pdf versiyonundaki 
sayfa no.ları veriliyor parantezde: http://brisbin.po-
lisci.wvu.edu/r/download/114178
3. Cinselliğin Tarihi, çev. H.Ü.Tanrıöver, İstanbul: 
Ayrıntı, 2003.
4. Vandana Shiva, İnadına Canlı: Kadınlar, Ekoloji 
ve Hayatta Kalma, çev. E. Ayhan, İstanbul: Sinekse-
kiz, 2014.
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Fatma Nevin 
Vargün

“Bu hukuk sistemi öyle bir sistem ki dünyada eşi benzeri 
yok. Kanıt ihtiyacı duymayan ya da kendi kanıtını kendi 
oluşturan bir sistem. Her zaman kurunun yanında yaşın 

da yandığı, haklıyı haksızdan ayırmadan cezaevlerini 
doldurmaya hizmet eden bir sistem.”
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17 Aralıktan bu yana herkes birbirine bu soruyu so-
ruyor. Ne oluyor? Yoğun bir tartışma var. Analizler 
yapılıyor. Tayyip Erdoğan ve AKPliler, hükümeti ve 
Başbakanı devirmek amaçlı bir komplonun düzen-
lenmiş olduğunu söylemekte ısrarlılar. Üstelik içer-
den, iktidarın iktidar olmasına büyük katkı sunmuş 
bir yerden. Fethullah Gülen ve cemaatinden gelen 
bir komplo. Çok açık ve sert bir kavga sürüyor ara-
larında. Üstelik her şeyin daha da sertleşeceği, hat-
ta kan döküleceği iddiaları dolaşmaya başladı son 
günlerde. Bu komplonun emperyalist ülkeler tara-
fından desteklendiği de pek tabii iddianın başında 
yer alıyor.

Peki ne oldu da İslami hareket kendi arasında böy-
lesine önemli bir çatışmaya girdi? Seçime çok az 
bir zaman kalmışken oy kaybı kaygısı bile duyma-
dan çatışmayı her gün biraz daha tırmandırıp bir-
birlerine operasyon yapıyorlar. Şüphesiz biraz daha 
kapsamlı düşünmek ve analiz yapmakta fayda var. 
Önemli ve bir o kadar da zorlu bir coğrafya üzerinde 
yaşıyoruz. Ortadoğu da yaşayan halkların çoğunlu-
ğu Müslüman ve Amerika’nın, Avrupa’nın kültürel 
gelişim ve değerlerinden çok farklı değer ve algılara 
sahipler. Yeni çağa ayak uydurma çabaları henüz çok 
yeni. Kendi ararlındaki sorunlar uzun ve kanlı savaş-
larla çözülmeye çalışılıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşuyla Ortadoğulu ya-
nını keskin önlemlerle “Kürtleri, Ermenileri, Rum-
ları katlederek yüzünü çabucak Avrupa’ya döndür-
meye çalıştı. Ama Avrupa’nın demokratik devlet 
yapısını hiçbir zaman içselleştirmedi. Vatandaş hak-
larını önemsemedi. Vurdu mu oturan, güçlü devlete 
ve onun kolluk güçlerine koşulsuz itaat eden eril ve 
Müslüman bir Türk Devleti yaratmakta ısrar etti. 

Komünistleri, aydınları, işçileri, emekçiler, Lazım 
diyen Lazları, Kürdüm diyen Kürtleri işkence ve 
baskıyla cezaevlerinde bastırmaya çalıştı. On yılda 
bir gelen darbelerle her seferinde “tehlike” olarak 
gördüğünü yok etmekle uğraştı. 

Kürtlerin 29. isyanı otuz yıldır süren acımasız bir 
savaşa dönüştü. Bu savaş, on binlerce gencin ölme-
sine, trilyonların yok olmasına neden olmakla bir-
likte, Kürtleri güçlendirdi. Artık Türkiye’de yaşayan 
hiç kimse Kürtlerin varlığını inkâr edemiyor. Kürtçe 
diye bir dilin olduğunu da. Yaşadıkları ve göç etti-
rildikleri yerlerde yerel yönetimleri kendi karar ver-

dikleri Kürtler yönetiyor. Galiba Mart seçimlerinde 
daha çok yerde seçilecekler.

AKP iktidara gelir gelmez de mevcut hukuk sistemi-
ni, kendi adamları eliyle askeri vesayeti yok etmek 
için kullandı. Bu hukuk sistemi öyle bir sistem ki 
dünyada eşi benzer yok. Kanıt ihtiyacı duymayan ya 
da kendi kanıtını kendi oluşturan bir sistem. Her 
zaman kurunun yanında yaşın da yandığı, haklıyı 
haksızdan ayırmadan cezaevlerini doldurmaya hiz-
met eden bir sistem. Askerin elinin alıştığı darbelerle 
canları yananların ahı çıkıyor, onlar da yaptıklarının 
cezasını çeksinler derken, hukuksuzluk ve adaletsiz-
likler yeni bir ezilenler cephesi oluşturuyor.

Yaşadığımız tüm siyasi gelişmeleri içinde bulundu-
ğumuz coğrafyadan ve bu coğrafya üzerindeki em-
peryalist çıkarları olan devletlerin menfaatlerinden 
bağımsız değerlendiremeyiz. Üstelik tüm devletlerin 
derin bir yanı var. Bu derinlik ülkelerin demokra-
silerine göre farklılık gösteriyor. Demokrasisi güçlü 
ülkelerde bu derinlikler halkın yaşamını altüst etme-
ye güçleri yetmiyor. Ama bizim gibi demokratikleş-
me konusunda ayak direyen, sürekli kan kaybeden 
ülkelerde altüst olmalar çok daha derin yaşanıyor.

Tabii bu toz duman arasında çoğumuzun açıkça gör-
düğü önemli bir gerçek var. Bu cemaatin tek derdi 
hayır işlemek, memlekete hayırlı evlatlar yetiştirmek 
değilmiş. İktidar olmak devlet mekanizmalarını ele 
geçirmek istemişler. Ve geçirmişlerde. Adalet sistemi 
başta olmak üzere paralel bir devlet kurulduğunu 
bizzat Başbakanın ve hükümetin yetkili ağızlarından 
dile getirildi. Tabii ki o büyük güç para, para. Bi-
zim gibi çalışıp çabalayan ayın sonunu getiremeyen, 
zamların altında ezim ezilen geniş yığınların hafsala-
sını alamayacak kadar büyük rakamlar. 

Aralarındaki kapışmada çok büyük yolsuzlukların 
yapıldığı ortaya çıktı.“Kefenin cebi yok” deyimini 
sıkça hatırlatan bu çevrelerin galiba bize anlatma-
dıkları, bildikleri bir şey var ki bu kadar parayla, 
rantla ilişkililer. Üstelik birbirlerine karşı son derece 
hesaplı kitaplı bir hazırlık var. Teknolojiden yüksek 
oranda yararlanıyorlar. Mekân dinlemeler, birbirle-
rini takip ederek yaptıkları ahlak dışı şeyleri kasetle-
re çekiyorlar. Zamanı geldikçe ortalara çıkarıyorlar. 

17 Aralık, resmi iktidar olan hükümet ile gayri res-
mi ortağı Gülen ve cemaati arasındaki ihtilafın iyice 
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büyümüş olmasından ortaya çıktı. Bu artık su götür-
mez bir gerçek. Dershanelerin kapatılması tartışma-
sıyla başladı. Üstelik dershanelerin kapatılacağı iki, 
üç yıldır söyleniyorken. Bu arada dershanelerle ilgili 
tartışma da bir anda kesiliverdi. 

Ortaya dökülüp saçılan en temel şey, büyük bir yol-
suzluk olduğu. Başbakanın ve çok sayıda bakanın 
çocuklarının da karıştıkları yolsuzluklar. Sözü edilen 
miktarlar öylesine yüksek ki. 

Bu ülkede iktidara gelen ve birazda uzun süre ka-
lan tüm siyasiler yolsuzluk yaptı. Hiçbirinin hesabı 
sorulmadı. Büyük ihtimalle bunların da yedikleri 
yanlarına kâr kalacak. Tayyip Erdoğan’ın tüm hesa-
bı seçimde alacağı oya yönelik. AKP’ye verilen her 
oyu yolsuzluklardan arınmanın bir gerekçesi olarak 
kullanacak.

Başbakanın bu süreçte bile son beş yıldır artarak sür-
dürdüğü saldırgan, agresif üslubu ve kibirli duruşu 
katlanarak çoğaldı. Adeta bir padişah edasıyla her 
şeyi elinde tutmayı sürdürüyor. Gezi olaylarını, dı-
şarıdan desteklenen ve kendisine dönük bir komplo 
olarak değerlendirmiş ve gencecik insanların ölümü-
ne, gözlerinin kör olmasına sebep olmuştu. Oysa bu 
ülkenin gençleri, demokrasi isteyen kesimleri kişisel 
hak ve özgürlükleri için son derece önemli bir mesaj 
vermişlerdi. Bu mesajı almadı, görmedi. Aksine şid-
dete, polis gücüne dayandı. Şimdi de kişisel iktida-
rını korumaya, Cumhurbaşkanı olmaya giden yolda 
ilerlemekte kararlı görünüyor.

Bu nedenle kendi çocukları, kabinesindeki bakan ve 
bakan çocukları ve tüm eşrafının büyük bir yolsuz-
luk batağında olduğu ayan beyan ortadayken o, yine 
komplo iddialarının peşinde. Yolsuzluklara ilişkin 
dürüst bir adım atmaya hiç niyetli görünmüyor. 

Yoksullukla mücadele adına yardımlar yapan, yoksul 
gençler için dünyanın her yerinde eğitim kurumla-
rıyla gençler yetiştiren ve kendisine hizmet hareketi 
diyen cemaatin de bu yolsuzlukları paylaşımda en 
büyük ortak olduğu da açıkça ortada. 

Büyük bir kaosun içindeyiz. Bütün yetkileri elinde 
tutmakta ısrarlı olan Tayyip Erdoğan ve AKP Hü-
kümeti bana göre sonun başına geldi. AKP yıkılma-
dan yerine hangi parti, hangi lider getirilecek? Çok 
yakınlarda seçimler var. Yerel seçimlerde İstanbul ve 

Ankara’nın AKP’nin elinden gitmesi bu sonu hız-
landıracaktır. Ama en önemlisi, Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri. Erdoğan’ın en büyük isteği Başkanlık 
sistemi getirerek kendini daimi başkan yapmaktı. 
İşte bu çok zora girmiş görünüyor. Böylesine bir iç 
kapışma sonrasında Erdoğan’ı seçme ihtimalleri ol-
dukça zayıflamış görünüyor. Bu nedenle Cumhur-
başkanlığı seçimleri son derece önemli. 

Kürt savaşının bir süredir durmuş olması, çatışmala-
rın ve gençlerin ölmüyor olması çok kıymetli. Tayyip 
Erdoğan’ın bu konudaki adımları cesurca adımlardı 
demeye de insanın dili tam varmıyor. Ama Fethullah 
Gülen’in yaklaşımı, sorunun PKK’siz ve Öcalan’sız 
çözümünü istiyor olması, aralarındaki önemli bir 
çelişkiydi. Son günlerde Fethullah Gülen, Kürt so-
runu hakkında böyle düşünmediği, anadilde eğiti-
mi savunduğuna dair günah çıkarır gibi açıklamalar 
yaptı ama bu saatten sonra samimi gelmiyor insana. 
Bu sürecin savaşın tekrar başlamasına hizmet etme 
ihtimali de önümüzde duruyor. Bu çok ürkütücü. 
“Yeter ki AKP Hükümeti yıkılsın, Tayyip gitsin. 
Kürt savaşı da başlarsa başlasın. Zaten bunlarla ba-
rış olmazdı” şeklindeki yaklaşımlar da bir o kadar 
ürkütücü. 

Son yaşadıklarımızdan çıkarılacak en önemli sonuç, 
bu ülkenin ve bu ülkede yaşayan herkesin en temel 
ihtiyacının demokrasi olduğudur. 

Demokratikleşmiş bir ülkede yöneticilerin böylesine 
büyük yolsuzluklar yapması mümkün değil. Yapar-
larsa da cezalarının olmaması mümkün değil. Yasa-
ların değişmesi hiç bir şeyi düzeltmiyor. 

Tam da yerel seçimler arifesinde 17 Aralık tartışma-
ları yine kadın sorunlarının üstünü örttü. Kadınlara 
dönük yegâne haberler fiziksel şiddet haberleri ile 
sınırlı olmayı sürdürüyor. Oysa kadın temsilinin en 
az olduğu alan yerel yönetimler. Partiler kesinleşmiş 
aday listelerinin tamamını henüz açıklamadılar ama 
büyük ölçüde adaylıklar kesinleşti. Tablo hiç iç açıcı 
görünüyor. Eskiye oranla daha düşük olacağa ben-
ziyor. BDP bile yüzde elli kotayı kadınları meclis 
üyeliklerinin birinci sırasında gösterdiği eş başkan 
formülü ile tamamlamaya çalışıyor. Yine de en yük-
sek orana sahipler. 

Önümüzdeki günler önemli gelişmelere gebe. Baka-
lım hep birlikte izleyip göreceğiz. 
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Hayatımızda ne çok sır var. Ve hayatlarımız ne kadar sırsız. 
İsmi “Sır” olan bir kitabın çok satanlar listesinin başından in-
memesinin bir sebebi olmalı!

İşte kalbiniz kadar temiz bu dergi, sırlar hakkında hasbıhal et-
meye koyuldu. Bir kadınlık bilgisi olarak sır ve herkesin bildiği 
sırlar hakkında yazılarımız var. Devletin, milletin, ailenin sır-
ları hakkında. Kişisel sırlarımız, ifşa etmek için yanıp tutuşu-
lan sırlar... Kâh insanın kalbini çürüten sırları konuştuk, kâh 
kalbin sırrının dökülmesinin nasıl bir felaket olabileceğinden 
bahsettik. Konuştukça, açıldıkça, düşündükçe bir kez daha 
fark ettik ki, dünyanın bütün sırları birbirine bağlı. Sırgeçir-
mez bir ışın olsa da bu bağları, bu örümcek ağını gösterse, sır 
perdesinin gerçekliği örtmediğini, tersine, gerçeğin ta kendisi 
olduğunu anlayacağız.

Belki de esas büyük sır budur; Arap deyişinin işaret ettiği gibi: 
Sırrın kanındır, hepsini verirsen, ölürsün!..
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Kadınsal taktikler denilen şeyin “Kendini açıp saç-
ma el âlem önünde” diskurunun rafine hali olduğu-
nu söyleselerdi, sanırım şu boşa geçen seneleri harca-
mazdım. “Öküzün önde gidenisin!” yerine “Bugün 
kalbimi çok kırdın canım” demeyi meziyet sayanlar-
la masaya oturalım. Erkeklerin bizim yüzümüzden 
bir türlü vakıf olamadığı gerçekleri bir ucundan tut-
ma zamanıdır.

O’nlara bu’nlara şu’nlara
Hatırladıkça hâlâ yüzümü al al eden şirretlik vakala-
rıyla beraber dünyanın en masum insanı olmadığım 
aşikâr. Buna rağmen salon kadını duruşumu boz-
madığım anları düşündükçe kendimi “nasıl oldu da 
sesini çıkarmadın a zırtapoz ezikliğim” demekten de 
alamıyorum.
Misal, geçen aydan.
Doing doing… 
Facebook’ta bir vesileyle “arkadaş” olmuşuz, dört 
cümlede bakmışsın samimiyiz. Hemen siz aşılmış, 
sen’e ulaşılmış, sürekli yanıtsız geçen sohbetlerde 
“Ayça???” diye ayarımız bile var.

Şurama kadar geliyor; “Dün boktuk ne gün koktuk 
birader” dedim, diyeceğim. Babaannem tam hayali-
min ortasına dalıp “Deli misin? Kızlar öyle konuş-
maz, terbiyesiz de geç. Yok yok iyisi mi sil sen bu 
münasebetsizi” diye çimdikliyor. Tık. Artık arkadaş 
değiliz. Geçmiş olsun. 

İçimin erkeklerini tokuşturuyorum da, “Biri çayın 
suyu mu bitti?” diye Terkos’ta su tükenmişcesine fer-

yat ederken, biri iki memesi birden alınmış karısına 
apandisit ameliyatında nasıl da uf olduğunu anlatı-
yor. Kadınlar, yüzlerinde o sabırlı tebessüm bakar-
larken; sırlar yine yarım kalıyor.

Sorun şu ki, içimiz şişmiş. Baban on dakika gecikin-
ce “neredeydin sürtük” dedi, sınıf arkadaşın mal mal 
baktı, sevgilin tartakladı, nihayet nişanlandın adam 
yemeğe giderken kızıp yolda bıraktı, hadi evlendin 
kayınpederin ‘gelin’ diye seslenmekten adını unuttu, 
oğlan ergen oldu hop çantasını bir yere kendini bir 
yere attı, kasap aldığın kıymaya karıştı. 

Kadınlık tüm bu olanlara karşı susma sanatı âdeta. 
Sussam olmuyor, konuşsam laf değil de demiyorum. 
Konuşmasan pekâlâ oluyor. O yüzden bakın kadın-
lara kendilerine yapıştırılan dırdıra nispet nasıl da 
susmuşlar.

Erkeklerin yüzüne gerçeği söylememek yaşamsal sır-
rımız. Kalbimiz çat diye orta yerinden ayrıldığında 
sanki hissettiğimizi söylesek kalpleri çat diye orta ye-
rinden ayrılıp, bütün ego kaleleri düşecek, “Gerçeği 
Bilmek Derdinden Ölen Erkekler” kervanına katı-
lacaklar. 

Hal böyleyken arkadaş nezaketsizliğinden, sevgili çe-
kilmezliğine uzanan bir “Düşüncesiz Erkekler Kar-
şısında Susmak Sırrına Vakıf Kadınlar” listemiz var. 

Susmamış kadınların akıbeti de pek parlak değil 
elbet. 

Ayça Örer

KADINSAL TAKTİKLER
BİR SIR HAZİNESİ OLARAK

“Erkeklerin yüzüne gerçeği söylememek yaşamsal sırrımız. 

Kalbimiz çat diye orta yerinden ayrıldığında sanki hissettiğimizi söylesek 

kalpleri çat diye orta yerinden ayrılıp, bütün ego kaleleri düşecek.”
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Büyük halam var mesela, kendisini zilyon kere aldat-
mış kocasına 52 yaşında bir pilav yüzünden çıkan 
kavgada “eh be yeter” dedi de o gün bugündür “ko-
casını kartlığında elinde tutamamış deli kadın” mu-
amelesi görür. Evi var, maaşı var... Kocası yok ama; 
müstahak. 

Sonra Sevda Sonay, bilirsiniz. Uzun uzun düşün-
müş, bir gün “Boşanmak istiyorum” demiş, öldürül-
müş. Kaderin işine bak eşi Ali Haydar’ın akıl sağlığı 
yerinde değil, ceza almayacak.

Didem Yaylalı var. HSYK tarafından hâlâ gerekçesi-
ni bilmediğimiz bir şekilde hâkim olarak atanmayın-
ca önce dilekçelerle itiraz eden, uğraşabildiği kadar 
uğraşan sonra çaresizlikten bir otel odasında… İnti-
har eden. 

Açtığı mobbing davası sonuçlanmadan “Doğruyu 
söyledim diye artık herkes bana ruh hastası muame-
lesi yapıyor” diye işinden ayrılan H.Ç. şimdilerde 
davayı kazandı ama yine de işine dönemiyor.

Bütün bunları görüp kendisine asılanı sakinlikle tes-
kin eden mi ararsın; fatura ödemekten aciz karde-
şini pamuklara saran mı; yan masada pinekleyen iş 

arkadaşını erkek diye kayıran şefine tatlı tatlı dert 
anlatan mı? 

Şalter atınca karşında koro hazır: Aaa aaa manyak 
ayol!

Zaten bir gün o asılana “Neyine güveniyorsun?”, 
abine “Kalk işini kendin yap”, patronuna “Benden 
iyisini bulabilirsen bul” dediğinizde tarihe mal oldu-
nuz demektir. 

Herhangi şehre gidip sorun “Buranın delisi kim?” 
Saydıkları isimler içinden kadının hikâyesine bakın 
göreceksiniz. Doğruları söyleye söyleye delirendir o. 
Denemesi bedava.

El bebek gül bebek büyüttüğümüz, üzerine titredi-
ğimiz kuzucuklarımız elinden telef olduk. Sevgili-
miz gitmesin, bu ilişki bitmesin, işimiz yanımızda, 
ömrümüz cebimizde dursun diye susuyor susuyor 
susuyoruz. 

Belki bir gün “Hayır” desek, bunu örtmeden, gizle-
meden, saklamadan desek, erkekler gibi değil, kendi-
miz gibi desek, teker teker yalnızlaştırılan kadınların 
kederine bir katkımız olacak, içten içe kandırdığımız 
erkeklerle yan yana durmayacağız.

“Kadın dediğin şöyle şöyle olur” diye aklımızın çeyiz 
sandığına atılan yanlış bir doğru bu. İkindi çayla-
rında usul usul çekiştirdiğimiz erkekleri idare edip 
gerçeği söylememekle kalbimizden yiyoruz. 

Gerçek; kırıldık çok kırıldık. Artık gidecek yolumuz, 
söyleyecek sözümüz kalmayacak kadar. Modern ev-
lerimizde de, yün döşeklerimizde de aynı gözyaşının 
izi var. Sakladığımız sırlarca boğuluyoruz. 

Beni “Oğlanlarla konuşma, bir şey sorarlarsa yanıt 
verme. Kızarsan kızdığını belli etme kızmamış gibi 
yap, sonra ince ince sitem edersin” diye büyüten ba-
baannemi çağırdım karşıma. Diyorum ki, kadınlık 
sırrım demlediğim çayda, düzelttiğim dolapta, kaşık 
salladığım kısırda, büyüttüğüm terede kalsın. Erkek-
lik gururuna zeval gelmesin diye parça parça ölmek-
ten yoruldum. Derdi kederi yalnızlıksa, çekerim. 

Üstelik biliyorum, bir kadın ki, yalnız kalamaz. 
Ayna gibi şeffaf olup sırrını sırlayınca, çiçekle bile 
yoldaş olur. 
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neyin çilesini çekiyor lan?” Uğur Yusuf ’a Bekir’den 
esirgediği, daha da önemlisi hayatın kendisinden 
esirgediği bir şeyi verecek değildir elbet ama ünle-
mesinde karşılıksız tutkular zincirine yeni bir üyeyi 
kabul eden kabile reisinin ilk ve en önemli dersi var-
dır: Hayatın karşısında çektiğimiz acıyla eşitleniriz. 
Karşılıklılık da masumiyet de aşkta değil, olsa olsa 
tutku dolayımında yaşadığımız bu acı, sefalet ve ça-
resizlik içinde yanyana düşmüşlüğümüzde barınır. 

Kısmi bir değerlendirme ile Uğur’un o unutulmaz 
ilk ünlemesinin (“Orospuyum ne var!”) kadın güç-
lenmesi açısından barındırdığı olanaklar üzerine 
düşünmek elbette mümkün. Benzer alt üst etme 
(subversion) hamlelerinin siyaseten barındırdı-
ğı olanakları pek çok örnek üzerinden düşünmek 
de. En son Gezi çapulcularından “siyah güzeldir”e, 
“hepimiz Hrantız, hepimiz Ermeniyiz”den “velev 
ki ibneyim”e. Birleşik Krallık’ın önde gelen kültür 
kuramcılarından Stuart Hall bu durumu ikili kar-
şıtlıklardan daha az ayrıcalıklı olanı sahiplenmek 
suretiyle karşıtlığın kurduğu hiyerarşiyi tersine çe-
virmek olarak açıklarken, toplumsal cinsiyet çalış-
malarının öncü ismi Judith Butler nedense görece 
daha az tanınan Telaşlı Konuşma (Excitable Speech) 
adlı kitabında, dil yarasını kucaklamayı ezilenleri 
güçlendiren bir hamle olarak değerlendirir. Hakaret 
işlevi gören terime sahip çıkmak ve üstlenmek onu 

Masumiyet (Zeki Demirkubuz, 1997) filminin unu-
tulmaz sahnelerinden biridir, geçimini seks işçiliğin-
den sağlayan Uğur (Derya Alabora) tutkulu aşığı ve 
pezevengi Bekir’in (Haluk Bilginer) kıskançlık he-
zeyanlarından birinde kendisine “orospu!” diye ha-
karet etmesi üzerine adeta kükreyerek karşılık verir: 
“Orospuyum ulan! Orospuyum ne var!” O ana dek 
esen gürleyen Bekir’in dili dolanır, susar; an be an 
çöküşünü seyrederiz. Hakareti tahrip gücünü yitir-
mekle kalmayıp üstüne üstlük Uğur’un ustaca ham-
lesiyle geriye tepmiş ve imha gücü yüksek bir silaha 
dönüşmüştür. Belki bir an için, belki de daha fazla. 
Nitekim bir sonraki sahnede Uğur’a doğrultmuş 
olduğu silahla intihar etmiş olan Bekir’in yataktaki 
cansız bedenine bakarız. Sonra da askıda asılı ceke-
tine. Bir süre. 

Eşyanın şefkatinden Bekir payına düşeni almış, ar-
dında ceketinden başka bir şey biriktiremediği ha-
yattan çekilmeyi seçmiştir. Ceketi Yusuf geçirir üs-
tüne. Önce Uğur’a pavyonlarda eşlik eder, sonra da 
aşkını ifade etmeye kalkışır, tıpkı Bekir abisi gibi. Ve 
sıra Uğur’un filme damgasını vuran ikinci tiradına 
gelir: “Ne sanıyordun?! Bekir niye kıydı ulan canı-
na? 20 senedir bu bok kokulu otel odalarında adını 
bile bilmediğim şehirlerin siktirici yollarında ne arı-
yorum lan ben? Karılarını bile düzmeyen ibnelerin 
altında ne işim var lan benim? Parmak kadar çocuk 

Halide Velioğlu

KEYİF/ACIYLA BAŞKALDIRIDAN 
DÜNYA AĞRISI’NIN* 
KADIN HALLERİNE

“Kurban ya da mağdurun 
hakaret, işkence ya da tanıklık durumlarında kendisinden 

beklenen duygusal tepkilerin dışına çıkması da direnme ya da 
başkaldırmanın biçimlerinden biri.”
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yeni anlamlarla donatmanın ve geriye tepen bir si-
lah olarak kullanmanın önkoşuludur. Slavoj Zizek 
ise Lacan ilhamlı çözümlemesinde kimi başkaldırı 
biçimlerinin ruhsal dinamiklerini anlatırken, öte-
kinin fantazi dünyasında bize biçmiş olduğu yerle 
bizzat bizim kurduğumuz ilişkinin öneminden söz 
eder. Boşnakların mesela, kendilerine atfedilen tem-
bellik, ilkellik ve aptallık sıfatlarını üzerlerine almak 
suretiyle egemenin söylemini nasıl sarakaya aldıkları 
da verdiği örneklerdendir. Ancak vaka-örnekler hep 
böyle yaramaz, eğlenceli ve ifadesini dilde bulan ve/
veya kuran tahakküm biçimleriyle sınırlı değil elbet. 
Siyasi duygudaşlık, tahayyül ve doğruculuğumuzun 
sınırlarını zorlayan durumlara odaklanmadan önce 
muktedire direnmenin zemini olarak duygusal çer-
çevelerden de söz etmeli. 
 
Kurban ya da mağdurun hakaret, işkence ya da ta-
nıklık durumlarında kendisinden beklenen duygusal 
tepkilerin dışına çıkması da direnme ya da başkaldır-
manın biçimlerinden biri. Tecavüze uğradığını iddia 
eden bir kadının mesela, duruşma esnasında soğuk-
kanlı ifade vermesinin ya da giyim kuşamında “ne 
ifrat, ne tefrit” ölçülerine itaat etmemesinin inan-
dırıcılığını ne şekilde etkileyeceğini hepimiz az çok 
bilir veya tahmin edebiliriz. Bosna’dan devam edecek 
olursam, konuştuğum Boşnakların neredeyse tama-
mına yakın çoğunun savaş üzerine en beğendikleri 

film olan ‘Yeni Baştan Yapmak’tan (Remake, Dino 
Mustafić, 2003) çarpıcı bir sahneyle söze devam ede-
yim. 1992-95 savaşında Bosna’da bir esir kampında 
Boşnak savaş tutsakları önlerine konan birer tas ye-
meği yere eğilerek ve el yordamıyla yedikten sonra 
komutan içlerinden birine sevdalinka söylemesini 
buyurur. Tutsaklardan sesinin güzelliğiyle tanınan bir 
genç, komutan ve arkadaşlarının oturmakta olduğu 
çilingir sofrasının önünde şarkısını söylemeye başlar. 
Ancak nağmenin daha ilk satırlarında korku duva-
rını aşmış ve şarkısını içli içli söylemeye koyulmuş-
tur. Komutan hışımla üzerine yürür: “Ben sana şarkı 
söyle dedim, sense tutmuş keyif alıyorsun!” Tutsağın 
mahir başkaldırısında siyasi doğruculuk adına ne bir 
kusur aramak ne de müşkül bir yan bulmak, değil 
söz konusu olmak, akla bile gelmez. Ancak mağdur-
la bu duygudaşlık ve oydaşma hali, eziyetin ‘keyifle’ 
bozguna uğratıldığı her durum için geçerli değildir. 
Mağdur muktediri de şaşırtacak bir biçimde, mese-
la, kendi bozgununu bizzat kendi eliyle sahnelemeye 
kalkışabilir ve muktedirin arzu edip de durum/yasa 
gereği hayata geçiremediğini düşündüğü bir şiddetin 
hem öznesi hem de nesnesi olmaya yeltenebilir. Bu, 
kendi yıkımının sadece mağduru değil bizzat eyleyi-
cisi olmanın (kısıtlı ama hiç yok değil) özgürleştirici 
vaadine sığınma, hayata geçirme hamlesidir. Dibe 
vurmanın bir an için olsun verdiği yaşam öpücüğün-
den nasibini almayan var mı? 
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Nenad Veličković ‘Sahib’ (2007) isimli romanında 
savaş sonrasında Avrupa Birliği tarafından Bosna’ya 
atanmış bir üst düzey sivil toplum görevlisinin anı-
larını kaleme alır. Çeviri, romanın kurucu mecazıdır 
zira aynı zamanda eşcinsel olan bu İngiliz görevlinin 
Londra’daki erkek sevgilisine yazdığı mektupların 
İngilizce’den Boşnakça/ Hırvatça/ Sırpça’ya çeviri-
sinden oluşmaktadır. İngiliz görevli Bosna ile ilgili 
resmi raporlarına yazdıklarından çok daha fazlasını 
ve öncelikle mahrem duygu ve düşüncelerini anla-
tır bu mektuplarda. Yardımcısı, rehberi, gayrı resmi 
danışmanı, ezcümle Bosna’daki temel dayanağı olan 
şoförü Sahib’le ilişkisi, diyalog ve sürtüşmeleri ya-
bancının Bosna’yı anlama ve kendi dağarına çevir-
me gayretlerinin merkezinde yer alır. Metin, (post)
kolonyal ve oryantalist Batı’nın savaş sonrası Bos-
na’sında iktidarını nasıl yeniden kurduğu ve muha-
faza ettiğinin anlatısı olduğu kadar, Bosnalıların bu 
muktedir muhayyile ve pratiklerle kurdukları iliş-
kinin, siyasi temsillerin ifade olanaklarını zorlayan 
kayıtları hakkında fikir vermesi bakımından da son 
derece önemli edebi bir kaynak. Bu anlamda roman 
pekala savaş öncesi ve esnasında bir altkültür ve sa-
nat akımı olarak kendini duyurmaya başlayan Bosna 
neo-primitivizminin (yeni ilkelcilik?) edebi, mah-
rem ve ruhsal dinamiklerinin bir anlatımı olarak da 
okunabilir. Daha önce de sözünü ettiğim gibi neo-
primitivizm, Bosnalıların kendilerine atfedilen geri 
kalmışlık, tembellik ve aptallık sıfatlarını “biz adam 
olmayız” edasıyla üzerlerine almak, sahip çıkmak 
ve estetize etmek suretiyle muktedir algı çerçevesiy-
le başetme ve bir nevi müdahale etme hamlesidir. 
Nitekim Bosna’da gündelik hayat ve haleti ruhiye 
üzerine yaptığım etnografik çalışmada savaş öncesi 
ve esnasında adına neo-primitivizm denen bir altkül-
tür akımının hiç de öyle şehrin grafiti bezeli yüksek 
bloklarının kuytu geçişlerine, basket kortu kenar-
larına, dumanlı esrarlı gece kulüplerine ve çıkışına 
kerteriz alınan bir rock grubu ve radyo programıyla 
sınırlı olmadığına bizzat tanıklık ettim. Etrafımdaki 
tüm Boşnaklar yeri ve zamanı geldiğinde “biz ilkeliz, 
ne var!” sinyali veriyorlardı. 

Romanın Sahib karakteri de işte bu Bosna neo-pri-
mitivizminin şoför, yardımcı, rehber ve danışman su-
retinde cisimleşmiş halidir ve yine İngiliz görevlinin 
mektuplarına bakılacak olursa, aralarındaki gerilimli 
ilişki erotik bir tansiyon da içermektedir. Nitekim 
Sahib yabancı görevliye bir son dakika sürprizi ya-
par (ya da Noel gecesi bir ayrılık hediyesi mi deme-

liyim?); rektumunu vazelinledikten sonra arkasını 
döner. İngiliz görevli ise romanın son mektubunda 
hizmetlisinin bu son jestinden “anlaşılmaz” bir şey 
olarak söz eder. Kendi dağarına aktarmakta sıkıntı 
çektiği tek ve son Bosna deneyimidir, yine de dener. 
Sevgilisine yazdığı not (ve roman) şu sözlerle biter:

Giyindi ve çıktı. Gömleğini ve ceketini giydiğini 
işittim. Gölgesi bir an odayı kararttı ve sırtıma bir 
şey çarptığını hissettim. Üzerime bir şey fırlatmıştı. 
Toparlandım ve uzandım. Daha görmeden ne ol-
duğunu biliyordum, kimlik kartıydı. Anladım ki 
bu sondu. İşi bıraktığını anladım. Artık ofise gel-
meyeceğini. Ama neden? 
Kapı kapandı. Aynı anda dışarda Noel gecesi çan-
ları çalmaya başladı. Yatağın kenarına iliştim ve 
yavaş yavaş ne olduğunu anlamaya başladım. 
Birkaç dakika önce burada olan şey ne onun ça-
resizliğine, ne işi kaybetme korkusuna, ne aşka 
(bir an için olsun bu ihtimale de inandım), ne 
de dostluğa dair bir şeydi; kaldı ki, şu an böyle 
olmasını çok isterdim ve sahip olduğum her şeyi 
vermeye hazırım. 
Bu...bir sadakaydı. 
Gökler beni affetsin George, kimbilir belki de bu 
içine ettiğiminin Balkanlar’ında kafayı sıyırdım 
ama...
İsa’nın o gece onun bedeninde vücut bulduğuna 
inanıyorum...
Ve bana ne demek istediğini hiç anlamıyorum.

İngiliz görevlinin bir açıklama çerçevesi olarak İsa’ya 
sığınması cinsel coşkunluğun dinsel hezeyana ge-
çiştiği ya da dönüştüğü bir an olarak değerlendiri-
lebilir. Tüm çıplaklığıyla teslim olmuş İsa’nın dün-
ya üzerinde çekilen her türlü acı ve özverinin ilahi 
ikonu olması kulağa öncelikle ve sadece Hıristiyan 
bir tema olarak ve durumla son derece alâkasızmış 
ve yabancı sahiden sabukluyormuş gibi de gelebilir. 
Ancak, aşkın da şiddetle olan ilişkisi Hıristiyanlıkla 
sınırlandırılamayacak kadar geniş coğrafyalara yayıl-
mış bir temadır. Bu anlamda İngiliz görevlinin du-
rumu pekala anladığını düşünüyorum. 

Sahib giderayak dağılmanın, boyun eğmenin, ken-
dinden (vaz)geçmenin, sınırlarından olmanın şid-
detli kuytularını açmıştır. Cinsel zevkinde ve bir an 
için bile olsa benliğinin istikrarından olmasında erke 
meydan okuyan, şiddetli bir yan vardır. Kaybedecek 
fazla bir şeyi kalmayanların ölümcül savurganlığı 
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ve cüretiyle, rektumunu kendi elleriyle patronunun 
duhulüne hazırlarken “Ben senin aklından ve gön-
lünden geçenleri biliyorum, ama bunu ben bizzat 
kendi ellerimle yapıp sana sunacağım. Yoksa utanı-
yor musun ne!” der gibidir. Burada belirleyici olan 
Lacancı analizlerin sözünü ettiği fantezi ve gerçek-
lik arasındaki mesafedir. Sahib, patronunun gizlice 
arzuladığı ama hayata geçirmeye yeltenmeyeceği bir 
fantezisini gerçekleştirmiş, kendi kendinin celladı ve 
kurbanı olmanın hükmünü sürmüştür. Bir an için 
bile olsa. 

Ancak keyif/ acı ve güç ilişkilerinin hem kurucu 
hem de beyan edici pratiği olarak cinsellik, kahra-
manlarıyla özdeşleşmesi çok daha müşkül durumlar 
üzerinden önemini bize dayatmaya devam eder velev 
ki, Bosna esir kampındaki tutsaklar bu sefer kadın, 
“keyif ” konusu da sistematik tecavüz ve cinsel şiddet 
ve fantezi ile gerçeklik arasındaki hayati mesafe de 
mağdur hilafına lağvedilmiş olsun. 

Dilimize Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey 
ve Boşnakça/Hırvatça/Sırpça adıyla U Zemlji Krvi i 
Meda) olarak çevrilmiş olan Angelina Jolie’nin 2012 

yılı yapımı Bosna ve ‘bölge’ kamusunda büyük ölçü-
de tartışmaya yol açmış olan filmi yerli ve yabancı ba-
sında Bosnalı Ortodoks Sırp genç bir erkek Danijel 
(Goran Kostić) ile yine Bosnalı Müslüman genç bir 
kadın olan Ajla (Zana Marjanović) arasında savaşın 
ortasında, daha da çarpıcısı, bir tecavüz kampında 
serpilen aşk hikayesi olarak ezcümle tanıtıldı. Başı-
nı Bosnalı tecavüz mağduru kadınlar cemiyeti baş-
kanı (Udruženja žena žrtve rata) Hasečić’in çektiği 
bir grup kadın, filmin çekimleri henüz başlamadan, 
Jolie’yi senaryosunda tecavüzcüsüne aşık olan bir ka-
dını konu edinmeye niyetlendiği ve dışardan biri ola-
rak Bosna savaş dramında söz almaya yeltendiği için 
suçlarken, tartışmaya müdahil olan feministler de 
filmden ziyade Hasečić’in birbirine geçişen cinsiyet 
ideolojisi ile milliyetçiliğin anlam ve hissiyat dağar-
larını sonuna kadar kullanan mağduriyet söyleminin 
sorunlarına dikkat çektiler. Film vizyona girdikten 
sonra ise Hasečić Jolie’nin filminden memnuniyetini 
ifade eden demeçler verdi zira Ajla kamp komutanı 
Danijel ile özel ilişkisinin olanaklarından faydalan-
mış ve kamptan kaçtığı esnada Boşnak gruplarla te-
masa geçip onlara kampı bombalamaları için gerekli 
lojistik bilgileri vermişti. Böylece, bir kadın tecavüz-
cüsüne aşık olabilir mi ya da olası erotik bir bağlılı-
ğın ahlaki çerçevesi nasıl değerlendirilebilir gibi zor 
sorular karşılığını ne filmin anlatımında ne de tartış-
malarda bulmadan kaynadı gitti. Ajla’nın Danijel’le 
yaşadığı bir aşk ya da duygusal bir ilişki idiyse ait 
olduğu etnik/milli gruba bunu kendi canıyla birlik-
te feda etmiş ve sicilini “temiz”e çıkarmıştı. Ancak, 
yine de soru salındı durdu. Ya da zaten hep ordaydı 
da ben biraz gecikerek intisab etmiş oldum. 

2005 senesinde Teksas Hukuk Fakültesi üyesi ve Ber-
nard ve Audre Rappaport İnsan Hakları ve Adalet 
Merkezi müdiresi olan Karen Engle siyaseten özüm-
semesi zor bir yazı1 kaleme aldı. Konu ICTY (In-
ternational Criminal Tribune for former Yugoslavia), 
Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
toplu tecavüzleri savaş suçu olarak kabul etmesi ve 
suçlu bulunan paramiliter Sırpların mahkûm edil-
mesi idi. Engle konu üzerinde çalışan feministleri 
ve hukukçuları bu karar ve uygulamaların kadın 
özgürleşmesi ve güçlenmesi açısından barındırdığı 
gizil sorunları yeteri kadar değerlendirmeden kutla-
yıp övdükleri ve başarı addettikleri için eleştiriyor-
du. Sözünü ettiği sorun, yasanın kadınları savaşın 
mutlak ve pasif kurbanları olarak değerlendirmesi, 
dolayısıyla da kendilerine eyleyici olma alanı bırak-

“Bosna’dayken bizzat ya da 
gıyabında, tecavüze uğramış 
kadınlar tanıdım. Kendilerinden 
kurban olarak söz etmek şöyle 
dursun, göze görünmez bir gazilik 
beratı halesiyle algılandıklarına 
da tanık oldum. Sezgilerim çok 
büyük bir acının bilgisi ve meydan 
okumanın jestiyle kuşanılmış 
olduğunu düşündürüyor bana.”
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mamasıydı. Savaş ortamında farklı etnik gruba ait 
insanların arasındaki gönül ilişkileri, artan fuhuşla 
birlikte rıza ve zorlamanın ayrıştırılamayacağı du-
rumlar, argümanının bel kemiğini oluşturuyordu. 
Kendi adıma, yorumbilim şüphesine (hermeneutics 
of suspicion) duyduğum bağlılığın daha sıkı sınandı-
ğı bir durum pek az biliyorum. Sadece muktedirin 
elinde tahrip gücü çok daha yüksek bir silaha dö-
nüştüğü için değil, öncelikle dilde ve temsilde ara-
dığı hakikatle beni artık ikna etmez olduğu için de. 
Kısaca izah edeyim. 

Mahkeme kararları ve yargı sürecini eleştirmesi dı-
şında Engle’nin en ağır koşullarda dahi kadın ey-
leyiciliğine zemin açma gayretlerine iştirak etme-
mek elde değil. Ancak, ne kadar “rıza”ya benzerse 
benzesin hayatta kalma seçeneklerinin son derece 
sınırlı olduğu durumlarda mağdurun özgürlük ve 
güçlenme vaadi son derece sınırlı hamle, jest ve 
müdahalelerini erki temsil eden beden ve öznelerin 
eyleyiciliğine eş koşacak kadar körleşmemek lazım. 
İktidarın yöneteceği özneleri kurma mekanizmala-
rının kendisine başkaldırı öznesellik ve yöntemlerini 
de kurduğu hepimizin malumu. Yukarda örnekleri-
ni verdiğim keyif/acı ile erke başkaldırma hallerinin 
her biri iktidarın psişik dinamiklerini anlamak ve 
anlatmak için başvurulagelen demistifikasyon (es-
rar çözme) gayretlerinden. Ve bu esrar çözümleri-
nin varsayımı, hakikatin insan olmayan eyleyiciler 
ardında gizlenen güç delisi özneler tarafından giz-
lendiği. Bosna’da hala insanlar yıkım planlarının sa-
vaştan çok önce tüm incelikleriyle tasarlandığından 
başlıyor olan biteni anlatmaya. Birkaç açgözlü ada-
mın tasarlayıp hayata geçirdikleri bir hadise olarak 
yani. Erkin psişik topografyasını anlatan analizler de 
aynı kurban/mağdurun kendinden bir cellat çıkar-
ması jestinin tersinden tekrarı: Celladın kendinden 
mağdur çıkarması. Sonuç olarak bu ruhsal dinamik 
ve onların siyasi önemlerinin esrarlı perdesini ara-
lamak bize oyunun kural ve terimlerini kökten bir 
biçimde değiştirmeye yönelik pek bir ipucu ver-
miyor. Geldiğim noktada en başta sözünü ettiğim 
Masumiyet’in fahişesi Uğur’un ikinci tiradında bak-
tığı yere bakmaya meylediyorum. “Ne sanıyordun, 
ne’’ diye ünledikten sonra hedefini bilmediğimiz bir 
yöne çevirir bakışlarını. Orda ne vardır? Ancak tah-
min yürütebilirim. 

Benzer bir bakışı Nadia Seremetakis Yunanistan’ın 
güney köylerinde kadınların ölüm ve kehanetle 

ilişkisi üzerine yaptığı nefes kesici etnografik çalış-
masında2 betimler. Cenaze törenlerinin toplumsal 
cinsiyet uyarınca üleştirdiği kadın işlerinden biri, 
mevta gömülmeden önce ölü çukurunun etrafına 
toplanıp hep birlikte aşağı bakmaktır. Bu anın için-
de kadınların erkeklerden uzun yaşayacakları bilgi-
si ile dulluklarını hazırlayan bir yanları olduğunu 
anlatır mahir antropolog. Dünya aidiyeti (ve eziye-
ti) bilgisinin cinsiyetli kipi hangi renk ve biçimde 
gezer? Engle’nin onca gürültülü bir biçimde eleş-
tirdiği ICTY kararlarında hüküm giyenlerin sayısı 
40’ı geçmezken tecavüze uğrayan kadınların sayısı 
hala kesin olarak bilinememekle birlikte 20,000 ile 
50,000 arası çok geniş bir yelpazede ifade ediliyor. 
Feminist açıklamaları tahmin edersiniz: “Tecavü-
ze uğramış kadın” gibi indirgeyici ve tektipleştiri-
ci bir yaftayı ezel ebed üstlenmek ve ait oldukları 
etnik grubun ataerkisi uyarınca kendilerine taşı-
tılacak olan utanç ve dışlanma korkusu nedeniyle 
başlarından geçenleri ifşa etmekten çekiniyorlar. 
Sözü edilen rakamlar çok büyük. Dolayısıyla mah-
kemelere yansıyan vakaların uluslararası hukukta 
temsil ediliyor olması durumundan ziyade bunun 
nasıl mahkemelere yansıtılmadığının daha detaylı 
anlaşılması lazım. Ve itiraf ederim ki, ataerkinin 
bastırma, utandırma ve sindirme mekanizmalarına 
ikna olmakta zorlanıyorum. Bosna’dayken bizzat ya 
da gıyabında, tecavüze uğramış kadınlar tanıdım. 
Kendilerinden kurban olarak söz etmek şöyle dur-
sun, göze görünmez bir gazilik beratı halesiyle algı-
landıklarına da tanık oldum. Sezgilerim çok büyük 
bir acının bilgisi ve meydan okumanın jestiyle ku-
şanılmış olduğunu düşündürüyor bana. Ait olduğu 
etnik gruba karşı “namus borcu”ndan ziyade kadın-
ların sessizce paylaştıkları bir “dünya ağrısı” ya da 
şiddetli bir sancıyla hayatta kalmış olmanın, dünya-
ya ait olma bilgisini paylaşma halini. “Sen savaşı ne 
sandın!?” ünlemeyen ama ısrarlı bu sessizlik? Yoksa 
ne diyor? Bu da antropolog yabancının şimdilik son 
notu, çalışılacak dersi olsun mu?

Notlar
* Ayfer Tunç’un son romanının (Can Yayınları, 
2014) adı.
1. Feminism and Its (Dis)Contents: Criminalizing 
Wartime Rape in Bosnia and Herzegovina, 99 Ame-
rican Journal of International Law 778 (2005)
2. The Last Word: Women, Death, and Divination in 
Inner Mani, Chicago University Press, 1991.
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Biraz yaklaşır mısınız? Biraz daha... Lütfen. Az sonra anlatacaklarımı he-
nüz yüksek sesle söyleyebilecek zamana gelemedim. Zor, çok zor. Bir o 
kadar manasız ya da her kişiye göre değişeninden.

Belki de hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ya da tüm cümlelerim bittiğinde...

Ebru Gedik Askan 
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YAKLAŞIR MISINIZ?
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Şişşşt... Sessiz olalım. Size bir sır vereceğim. Bu 
güne kadar pek kadınlardan dinlemedim ben bunu. 
Nasıl ki anne olmanın ne muhteşem, ne kutsal, ne 
özenilesi bir şey olduğunu duyduğum kadınlardan, 
tam da aynı anneliğin insanı derinlere, en diplere, 
susuz kuyulara atan lohusalık depresyonuna sebep 
olduğunu dinleyemediğim gibi. Kadınlara en büyük 
kötülüğü kadınlar mı yapıyor bazen, üstelik sadece 
susarak ya da mutlu sonla biten masallar anlatarak.

Ben size bir şey söyleyeyim mi? Embriyo, zigot, sinir 
sistemi gelişmemiş, bilinçsiz vs. vs. denilerek hani 
içinizdeki bir kaç haftalık varlığı önemsizleştiren ya-
hut basitleştirenler var ya, hah işte tam onlar büyük 
bir yalan söylüyorlar. Üstelik bilimsel ve akademik 
konuşmalarına rağmen, üstelik gerçeğin tamı ta-
mına aynısını anlatmalarına rağmen. Ama biliyor 
musunuz o içinizdeki bir kaç haftalık şey her neyse 
ve nasılsa fark etmiyor, siz o idrar testlerinde (hiç 
bilimsel adını arayamayacağım) iki çizgiyi gördü-
ğünüz an değişiveriyor her şey. Ne zaman mı anne 
oluyorsunuz, tam tamına o çizgiyi gördüğünüz an, o 
içinizdeki ne zaman mı bebek oluyor, tam da o an... 
Ötesi masal, ötesi hikâye.

Kızacaksınız bana, belki buradan sonra okuyamaya-
caksınız, ruh sağlığı bozuk biri yazmış, böyle yazılar 
yazılmamalı diyeceksiniz. Deyin. Ben de size şunu 
diyeceğim; bir kadın tecavüze (ensest ve çocuk yaşta 
yaşatılan cinsel ilişki de dâhil buna) uğramamış ise 
işler “benim bedenim benim kararım” denilemeye-
cek kadar karışık, koyu, acı, ruhu paramparça eden 
bir hal.

Nereden mi biliyorum, nasıl mı bu kadar bilmişlik 
ediyorum? Ben aslında utangaç bir insanım, emin 
olduğum şeyleri bile ‘sanki’, ‘gibi’ kelimelerini kul-
lanmadan anlatamam aslında. Ama işte bu konu... 
Biraz daha yaklaşın lütfen ve itiraz etmeden ya da 
pek çok erkeğe yaptığımız gibi “bir sus la” demeden 
biraz daha anlatmama izin verin. 

Akademisyenler ya da uzmanlar işi siyasi, sosyolojik 
yönüyle ele almak zorundadır belki, bilemiyorum. 
Bildiğim ise o yazıların ‘o an’ hiçbir şey ifade etme-
diği, bireye ulaşmadığı ve hatta “o zaten bilinçsiz bi 
hücre” vs. denildiğini görünce, hani 5 yaşındaki oğ-
luma “bu çocuk biraz şımarık” diyeni duyduğumda 
ne hissediyorsam aynını hissettirdiği. Tam da o çift 
çizgiyi gördüğünüzde, hiç de anne olmak istememe-

nize, üstelik daha bir kaç gün önce yoğun radyasyo-
na maruz kaldığınız tetkiklerden geçmenize rağmen, 
eliniz hemen doktorunuzun telefonuna gidip o hak 
olan, benim ismini bile zikremediğim şeyin rande-
vusunu alamıyorsunuz. İnanıyorsanız benim gibi, 
dua etmeye başlıyorsunuz, kendisi gitsin diye, bir an 
ise radyasyon bir şey yapmamış olsun da doğurayım 
diyorsunuz. Daha ötesinde, hiç o zamana kadar oku-
madığınız ilmihalleri, tefsirleri hatmediyorsunuz. 
Bir çıkar yol arıyorsunuz. Bir apaçık cümle. Yani 
hep o yazılarda deniliyor ya “işin teoloji kısmını bir 
tarafa koyalım” diye, onu da yapamıyorsunuz işte. 

Evet, bu bir hak, ama bir kadının ruhunu en çok ya-
ralayan, onu daha o operasyonu gerçekleştirmeden 
savurup savurup en sert duvarlara vuranından bir 
hak. Olmazsa olmaz, bu haktan vazgeçilemez. Ama 
gel gör ki...

Kimseye söylemeyin olur mu, bana da bir şey sor-
mayın. Ben şimdi, okumuş etmiş, modern, büyük-
şehirli halimle düşünüyorum günlerdir. Bir gözüm 
kararıyor, radyasyon almışsam ne olur ki, o benim 
bebeğim diyorum. Bir oğluma bakıyorum, onun 
yaşamını bile derinden sarsabilecek bir yerde bulu-
yorum kendimi. Oğlumun çift çizgisini gördüğüm 
güne gidiyorum; yaşadığım sevinci hatırlıyorum, 
hemen herkese haber verişimi. Şimdiki halime ba-
kıyorum;  elim ayağım titriyor, göğsümde karanlık 
bir korku... İkisi de benim çocuğum, ikisinin de an-
nesiyim. İlkinde kanamam oldu diye ağlaya ağlaya 
hastane gidenim, şimdiyse keşke beni kendi terk etse 
diye dua edenim...

Rahmim en güvenli yer olacaktı bebeklerime, bu 
dünyadan bile güvenli değil mi? Ama ben o randevu-
yu aldım, çünkü o beni terk etmiyor, bana sımsıkı tu-
tunuyor. Ben yanlış karar verenim, ben bencilim, be-
nim elimden sadece ağlamak geliyor ve küçüğümün 
kalp atışlarını duymak istemeyecek kadar korkmak.

Beni anlıyor musunuz? Ruhumun nasıl parçalan-
dığını, bir embriyo, bir zigotun annesi olmaktan 
vazgeçemediğimi, üstelik tüm sağlıksız şartlarıma 
rağmen…

Size son bir şey söyleyeyim mi, hangi karar beni ne 
kadar öldürecek bilemiyorum. Ama bu yazdıkları-
mı okuyabilmişseniz, ben bu hakkımı kullanmış 
olacağım.
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Kimi koruduğu belli olmaz sırların, bazısını açık et-
mek sırrı verenin, bazısı da tutanın hayatını alt üst 
eder. Bazısı anlıktır, geçicidir; bazısı bütün hayatı 
oluverir sırrı tutanın. Söylenemez, ama saklanamaz 
da. Benimki de onlardan. Dilime düşemeyen, be-
denimi ve ruhumu kaskatı kesen, söyleyeyim yok 
saklayayım demeden, her ikisinin azabını birden ya-
şatanlardan. Ve en sonunda ‘ödül’ olarak büyük bir 
mirasa tek başına sahip ettiren cinsten. Kelimeleri 
kırmadan, sessizliklerle değil, apaçık anlatacağım 
sırrımı şimdi. Hani şu birkaç kişinin dışında kim-
selerin bilmediği, zamanın ve ruhumun derinlikle-
rine müzmin bir dert, arsız bir kiracı gibi yerleşen, 
çekip gitme zamanını çoktan aşmış olsa da bir türlü 
gönderemediğim, başımın belası olan sırrımı. Ra-
hatlar mıyım gerçekten anlatınca ya da o zihnimin 
çöp kutusuna kesin dönüş yapar mı? Bir cümleyle, 

hadi bilemediniz kısa bir paragrafla anlatabilirim 
bana musallat olmuş bu sırrı ve o an düşer sırtım-
daki kamburum sanki. Düşer mi? Anlatırsam eğer, 
senelerdir işgal altında kalan beynimin kuytuları 
ışığa merhaba der mi acaba? Sözler iyileştirir mi in-
sanı? Anlatamadım bunca yıl da ne geçti elime, an-
latamadığımdan değil mi zaten bu öfkeli hallerim. 
Evet evet o gün bu gün işte, kuytulardan çıkarmalı, 
sadece suç ortaklarının bildiği bu sırrı size, herkese 
anlatmalıyım, hem de hemen şimdi. Şu an.

Hem niye sakladım ki bunca yıl zerre kadar kabaha-
tim yokken. Bir başkasının ‘aile itibarı’ üzerime ton-
larca ağırlık olarak çöküyorsa yıllardan beri ve bana 
bir kadın olarak susmam öğretilmişse aklımın erdiği 
yaşlardan itibaren, bu sırrın bende açtığı yaraların 
bedelini kim ödeyecek peki? Benim yerimde bir er-

S. Dilek Şentürk

MESELE 
AİLE İTİBARI İSE…

Jo
se

ba
 E

lo
rz

a



40  dosya: Sırlar

kek olsaydı taşır mıydı bu yükü? Tüm hayatını bu 
sırra adayıp hiçbir şey olmamış gibi bir ömür aynı 
yastığa baş koyar mıydı karısıyla? Açık edip etmeme 
hususunu benim gibi yıllarca doluya koyup aldırma-
mak, boşa koyup doldurmamak gerginliği ile gün-
demine almaz, bangır bangır bağırır, yedi mahalleye 
duyururdu büyük bir ihtimalle. Boşanırdı öldürül-
me kaygısı yaşamadan, öldürürdü belki de karısını 
sırdaki indirime sırtını dayayarak. Ben ne yaptım 
bunca yıl peki, boşanabildim mi, bırakıp gidebildim 
mi? Bırakın bunları, geçtim hepsinden de, atabildim 
mi sırtımda kambur gibi taşıdığım sırrımı içimden! 
Ama yeter artık söyleyeceğim:

Yirmi yaşındaydım elli beş senedir kocam olduğu 
söylenen adamla evlendirildiğimde. Mevkisi, maka-
mı, itibarı yüksek; diploma, menkul, gayrı menkul 
listesi kabarıktı. Eşi dostu çok, genişti çevresi. Eee 
ben de hatırı sayılı bir ailenin tahsil terbiye gör-
müş kızıydım ama tek unvanım vardı artık, o da bu 
‘itibarlı’ adamın karısı olmak. İşte bu adam düğün 
gecesi ‘kutsal’ bir göreve dönüştürmüştü kimsenin 
bilmediği o ‘aile sırrını’ tutmamı. O kadar emindi ki 
sırrına sadık kalacağımdan, sabaha kadar ağladığımı 
duymadı bile. Her ne kadar itibarlı bir ailenin kızı 
olsam da ‘gelinlikle girdiğim evden ancak kefenle 
çıkmam gerektiği, bundan böyle benim evimin bu-
rası olduğu, evimin sırrını kesinlikle dışarıya verme-
mem gerektiği’ tembihleriyle gönderilmiştim ve ka-
bul görmüştüm. Erkek olmasının avantajlarına bir 
de ‘itibarlı’ oluşu eklendiğinden ve zaten bir kadın 
olarak bana öğretilenlerin haberdarlığından, uyku-
nun yumuşak kollarına kendini bırakması kısa sür-
müştü bu yüzden. Elli beş senedir yoruldum. Ama 
artık yeter, söyleyeceğim!

‘Balayı’ndan sonra ve onu takip eden elli beş sene 
içinde eş dost akraba ziyaretleri, birlikte yenen akşam 
yemekleri, balolar, sinema, opera, tiyatro, iş yemek-
lerinde ‘itibarlı adamın’ karısı görevini sürdürdüm. 
Güzeldi evin dışında; âşık bir koca, karısını çok seven 
mükemmel bir hayat arkadaşı profiliyle. Vitrindeki 
süs bebeklerinden bir farkı kalmadı ne ruhumun ne 
bedenimin. Ne olursa olsun kocama sadık kalmam 
gerektiği öğretilmişti, öyle yetiştirilmiştik. Dokunul-
mak, gerçek bir hayatın parçası olabilmek arzusu da 
bu sırrın başka bir azabıydı işte. Suçluluk duygusunu 
aştım zamanla elbette, ama bunca denetim altında 
bir kere dokunulmak neredeyse imkânsızdı. Ben hep 
kamburumla baş başa, o kendinden emin ve güçlü! 

Sanki sırtımdaki kamburu doğuştan getirmişim, ya 
da sebebi benmişim gibi bir o kadar da minnetsiz, 
şükransız. Üstüne üstlük sahip olduklarının gücü 
ile birey oluşumu yok sayan, emirler yağdıran, ka-
zanılmış bir hak gördüğü bana kendi doğrularını 
ve isteklerini dayatan. Karısı olmamın kaçınılmazı, 
olmazsa olmazı gibi… Her şeyin açık açık konu-
şulduğu o tartışmaya kulak misafiri olan kız karde-
şinin, abisinin ‘iktidarsız’ olduğunu öğrenmesiyle 
üzerimdeki ‘iktidarını’ daha bir şiddetle hissetmeye 
başladım. Tartışmadan sonraki ilk tokadı da yeni bir 
milat oldu. O güne kadar yer yer torun isteyen ima-
lı sitemli laf sokuşturmalar aniden kesildi. Arada bir 
annemin küçük imalarını saymasam torun sözünü 
kimse almadı ağzına. Zaten annem evin sırrı dışarı 
verilmez diye tembih edenlerdendi ve olandan biten-
den habersizdi. Ailesinin üzerinde tekin olmayan bir 
sessizlik mevcuttu mevcut olmasına ya, bu olayı taki-
ben konu komşu eşin dostun diline aslı astarı olma-
yan kısırlığım dolanır olmuştu. Bana da sessiz kalıp 
onaylamak düşüyordu. “Ne iyi adam” diyorlardı eş 
dost, “boşamıyor karısını, ne kadar da çok seviyor”. 
Ne şanslı kadın bakışlarını görüyordum bana değen 
gözlerde. Bu bakışlarla bir kat daha ağırlaşan kam-
burum ve mecburi suskunluğumun bende yarattığı 
mutsuzluğu tarif etmeye yeter mi bildiğim kelimeler! 
Nasıl açık etmem ben şimdi bu sırrı, nasıl anlatmam 
size. Bugüne kadar niçin dillendiremediğimi düşü-
nür oldum bu sıralar. Bir kadın olarak aile yoluna 
baş koymak öğretisinden mi, aniden bir otomobilin 
çarpması ya da kayak yaparken uçuruma itilmekten 
mi, ölüm korkusundan mı, ötelenmek, dışlanmak, 
kaygısından mı? Suçsuz olduğum halde hiç aklıma 
gelmeyen suçların bana yıkılma ihtimalinin çok yük-
sek oluşundan mı? 

Elli beşinci sene içinde hayata veda ettiğinde, hatırı 
sayılır mirasındaki paylarını isteyen kardeşlerine di-
limden dökülen tek söz “beni konuşturmayın” oldu. 
Feragat ettiler haklarından ve sessizliklerini de alıp 
gittiler. Sessizliğim öyle kıymetliydi ki, sanki ağ-
zımdan çıkacak tek bir söz bütün ailenin ‘itibarını’ 
tuz buz edecekti. Bugüne dek ağzını açmayan, aile 
şereflerini lekelemeyen bir gelin olarak kaldım hafı-
zalarında. Böyledir işte sırlar, anında dile döküleni 
de vardır; yıllarca zihinlerde hapis olanı da. Bazıları 
da benimki gibidir, öyle çok kişi bilir, öyle çok kişi 
dile dökmez ki ne söylenir ne saklanır; bir hayata 
mal olan sessizlik, başka bir pazarlığın en büyük si-
lahı olur. 
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Derun İpek

KU M RU

“Yıllar boyu gizli kalmış bir  
hikâye, Kumru’nunki. Laz gelini  
Kumru, köklerini bilir ama ne canı 
istediğinde dillendirebilir, ne de 
söylediğinde kimseleri inandırabilirdi. 
“Kumru işte, Alevi’ye Alevi, Sünni’yle 
Sünni” derlerdi. Ama sır, Kumru’dan 
önce tutulmaya başlanmıştı; 
Kumru’nun annesiyle teyzesinin 
sırrıydı esas olan. Tenhada buluşup 
birbirlerini tuz gibi yalayan iki kız 
kardeşin sırrı…”

Kumru, köyün en neşeli, konuşkan kadınlarından 
biriydi. Şaka yapan, şaka kaldırandı.

Komşu köyden gelin gelmişti. Kocası Laz, altı çocuk 
annesi. Kumru köyde hem seviliyor hem sevilmiyor-
du. Kimine göre yalancı, kimine göre dobra. 

Annesinin Alevi olduğu söylenir; eltileri, kaynanası, 
kayınları, kısaca kocasının akrabaları tarafından za-
man zaman “kâfir Kızılbaş kızı ” olarak hakaret edi-
lirdi. Kumru, bu hakaretlere o kadar içerlerdi ki…

Tıpkı köyünün diğer kadınları gibi o da kocasından 
önce kocasının akrabalarından dayak yiyor, küfre, 
kötü söze hakarete maruz kalıyordu. Diğer kadınlar-
dan farklı olarak da, kâfirin, Kızılbaş kızıydı.
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Artık yaşlanmıştı Kumru, kocası yaşça ondan çok 
büyüktü ve hastalanmıştı. Kocası, erken ayrıldığı 
köyüne dönmüş, son zamanlarını orada geçirmek 
istiyordu. Köyde, evi ve evinin bahçesi olan ikinci 
hane onlarınkiydi. Bahçeleri çok büyük, kayısıdan 
cevize varıncaya dek her türlü meyve ağacı vardı. 
Yemyeşil, otun ve çiçeğin bol olduğu yalancı cen-
netti bahçeleri.

Hasta olan kocası kısa bir süre sonra ölmüştü. Kum-
ru kâh yalnız, kâh da torunlarından biri ile geliyor, 
son güze kadar kalıyordu.

Yaz olduğu için köy doluydu, İstanbul’dan, ilçe ve 
ilden komşular gelmişlerdi. Kadınlar, akşamları bir 
yerde toplanıp oturuyor, gelmişten geçmişten konu-
şuyorlardı. Daha çok da çektikleri sıkıntıları, yaşa-
dıkları çileyi ve de şiddeti. Yok olup giden gençlik-
lerine, tanımadıkları adamlarla evlendirildiklerine 
hayıflanıyorlardı. Sık sık da babalarının onları okula 
göndermemelerine içerliyorlardı.

Bir bayram günü toplandıkları ev, Kumru’nun bah-
çesine sınırdı. Kumru bir yandan mahsulü toplarken, 
öte yandan da kadınlarla sohbeti sürdürüyordu. Laf 
dönüp dolaşıp, yaşadıkları çilelere, şiddete gelmişti. 
Kadınlardan biri, bayram tatilini geçirmek için gelen 
misafir kadına, kayınbabasının yaptıklarını anlatıyor-
du. Misafir olan kadın, anlatılanları büyük bir üzün-
tüyle dinlerken, Kumru söze girmiş. “Bu kadının ka-
yınbabası öz halamın (teyzemin) oğlu, teyzemin oğlu 
değil de, iki gözüm olsun, çok gaddar, çok zalımdı. 
Bu geline neler yapmadı ki...” Orada ki herkes şa-
şırmış, kayınbabanın şiddetinden ziyade, Tenzile’nin 
Alevi biri ile teyze çocuğu olmasınaydı. Nasıl olurdu, 
biri Sünni ve Laz gelini, diğeri Dersim’li, bir Kızılbaş 
Alevisi teyze çocuğu olabilirdi?

Misafir olarak gelen kadın, ilk defa böyle bir şey du-
yuyordu. Şimdiye değin, kimse bu konuda tek laf et-
memişti çünkü. Meraklanıp, oturduğu yerden kalka-
rak, Kumru’nun yanına gitti ve konuşmaya başladı.

Kumru, sorulan sorulara nazlanmadan cevap verdi.

“Babam, Dersim’i kırdıklarında, orada askerlik 
yapmış, annemler üç kardeşmiş. Annemi, babam 
alıp getiriyor ve evleniyor. Diğer iki teyzem de, 
Dersimlilerle evleniyor. Teyzemin biri işte bu ge-
linin kayınbabasının annesi. Annem bana hiçbir 

Şiddete maruz kaldığı zamanlar, komşularına an-
latıyor, ağlıyor, dertleşiyordu. Bu durumlarda daha 
çok Alevi komşularının yanına gidip, Alevi olduğu-
nu, Alevi olduğu için de onu istemediklerini söylü-
yordu. Komşuları onu dinliyor, ancak Alevi oldu-
ğuna zerre inanmıyorlardı. Kumru’ydu işte, Alevi 
ile Alevi, Sünni ile Sünni oluyordu. Yaranmak için 
yapıyordu, hoş görünmek için yalan söylüyordu, ne 
olacaktı?

Köyün kadınları, sabahın fecrinde kalkıyor, ilkin sı-
ğırları çobana katıyor, bunu yaparken de ellerinde 
şişlerle örgü örmeyi ihmal etmiyorlardı. Zira örgüye 
ayıracak vakitleri yoktu. Sığırları çobana kattıktan 
sonra da, yemek çıkınlarını hazırlayıp kocalarıyla 
birlikte tarlaya, bağa, bahçeye gidiyorlardı. Tarla 
işleri başlamadığı ya da bittiği zamanlar, kadınlar 
tezgâh başına geçip, kilim, harar, cecim, heybe do-
kuyorlardı. 

Koyunların kırkım ayında, koyunlar kırkılıyor, yün-
leri yıkanıyor, taranıp iğle eğrildikten sonra çorap, 
kazak, bere örülüyordu. Kökboyası ile boyadıkları 
iplerle de, kilim, cecim dokuyorlardı.

Bütün bu hummalı çalışmalara rağmen karınları 
doymuyor, emeklerinin karşılığını alamıyorlardı. 
Köyün erkekleri, teker teker köyden ayrılıyor, gur-
betin yolunu tutuyordu. Öyle ki, daha çocukluğu-
nu yaşamayan 12-13 yaşında ki oğlanlar da gurbete 
atılıyordu.

Köydeki bütün erkekler gibi Kumru’nun kocası da 
çalışmak için İstanbul’a gitmişti. O, hem çocukla-
rına bakıyor hem de tarlada, tabanda çalışıyordu. 
Çocuklar biraz büyünce köyü terk etmiş, İstanbul’a 
yerleşmişlerdi.

Köyden gurbete gidenler, hayat gailesine düştükle-
ri için yıllarca köylerinden uzak kaldılar. Başlarını 
sokacak bir ev ya da gecekondu yaptırıncaya kadar 
çalışmaları gerekiyor çünkü. Oğlan çocukları iş güç 
sahibi olacak, kızlar da evlenecek ki meşakkat azal-
sın. Nitekim çoluk çocuk evlenip, ev bark sahibi ol-
duktan sonra, insanlar yazdan yaza gelip köylerinde 
kalıyorlardı.

Kumru’nun de evi olmuş, çocuklarının başı örtül-
müştü. Bir kızı da zengin biriyle evlenip, ailesine 
destek olunca da her şey daha iyi olmuştu.
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şey anlatmadı. Sadece, Munzur’un (kayınbabanın 
adı) benim teyzemin oğlu olduğunu ve kirve ev-
liliğinin olmadığını sık sıkıya tembihledi. Bir de, 
annem köye beni görmeye geldiğinde bacısına 
yani halama (teyzeme) yelek, hırka örer, gizlice 
verirdi. Halam da ona, gizlice buradan hediyeler 
koyardı. Annemin ailesi hakkında bildiğim bu 
kadar. Çünkü annem bana hiç ama hiçbir şey an-
latmadı.”

Misafir kadının kafası karışmış, allak bullak olmuş-
tu. İki kız kardeşin hem birbirlerine bu kadar yakın, 
hem de o kadar uzak olmaları, ne tarifsiz bir acıydı 
böyle? Oldukça sakin ve basit görünen bu hayatlarda 
neler saklıydı? Kardeşlerin gizlice görüşmeleri, ço-
cukları dâhil bunları herkesten saklamalarının ken-
dilerince haklı nedenleri vardı belki de? Üzerinden 
uzun yıllar geçtikten sonra bile konuşmakta, anlat-
makta güçlük çekiliyordu. 

Muhtemelen, kendilerini, çocuklarını korumak için 
sustular. Adeta gölge gibi... Varlar ama suskunlar. 
Ne zordur, konuşamamak, susmak!

Munzur’un oğlu da babaannesinden hiçbir şey duy-
madığını söyledi.

Misafir kadın Kumru ve Munzur’un oğlu ile konu-
şunca, bu kız kardeşlerin Dersimli değil de, Koçgirili 

olduğunu anladı. Adı ister Koçgiri katliamı olsun, 
isterse isyanı ne fark eder ki? Orada bir kıyım olmuş, 
her zamanki gibi kıyımların mağduru çocuklar ve 
kadınlar olmuştu. Bu acı bitmemiş, iki kız kardeş, 
birbirlerine yakın oldukları zamanlarda bile uzak 
kalmışlardı. Üçüncüsü de çok uzaklarda, Dersim’de, 
tanımadığı bir memlekette, tanımadığı bir adamla 
evlendirilmiş. Ne ana babasından, ne de diğer kar-
deşlerine ne olduğunu bilmeden, neler yaşadığını da 
bizler bilmeden göçüp gitmiş bu dünyadan.

Akşam bu konu tekrar konuşulunca, köyün eskile-
rinden bilge bir kadın da şunu anlattı:

“Gençliğimde, komşularımızdan bir kadın bana, 
Kumru’nun annesi ile Munzur’un annesinin bacı 
olduğunu söylemişti. Ben de o kadına, böyle bir 
şeyin mümkün olmayacağını söyledim. O zaman 
komşum yemin ederek, bacı olduklarını söyledi. 
Çünkü onları tenha bir yerde gördüğünü söyle-
mişti. Sonra da ‘Birbirlerini tuz gibi yalıyorlardı’ 
demişti. Ben o zaman hiç inanmamıştım. Köylü 
de inanmamıştı, bu Kumru’ya kocası tarafı kızın-
ca ‘Kürt kızı’ diye de hakaret ediyorlardı, demek 
ki bundanmış.”

Kumru’nun annesi Alevi Kızılbaş kızı olarak doğup 
büyüdüğü topraklardan, kendisinin de adlandıra-
madığı nedenlerle sürülmüş, ana babasından ayrıl-
mıştı. Yetmezmiş gibi ihtimal babasını ya da anası-
nı öldüren askerin karısı olmuştu. Bu acıyı, şiddeti 
içinde tutarak, çocuklarına tek kelime bile etmemiş-
ti. Munzur’un teyzesinin oğlu olduğu dışında. Belki 
de Tenzile, o köye gelin olarak gelmeseydi bunu da 
bilmeyecekti, kim bilir?

Kızını görmek için ayda yılda köye uğrayan küçük 
kardeş, ablası ile gizli gizli tenhalarda buluşup, bir-
birlerini adeta “tuz gibi yalayan”, hediyelerini gizlice 
veren bu kız kardeşler, acılarını içine atmak zorunda 
kalmışlar. 

Ne tarifsiz, anlatılması ne zor duygular böyle? Bu 
katliamlardan, kıyımlardan nasiplenen çocukların 
payına sürgün ve susmak düşmüş.

Komşularının deyimi ile Alevi ile Alevi, Sünni ile 
Sünni olan Kumru var olmak, hayata tutunmanın 
gerekliliğini herkesten daha iyi biliyor, anlıyordu kuş-
kusuz. Bunun içindir ki, iki tarafa da yaslanıyordu.

“Muhtemelen, kendilerini, 
çocuklarını korumak için 
sustular. Adeta gölge gibi… 
Varlar ama suskunlar. Ne zordur, 
konuşamamak, susmak!”
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Verdiğim sözleri tutmayı biliyordum da bırakma-
yı hiç bilemedim. Bu yazıyı yazarken, anlatmam icap 
eden her şeyi, rikkatle ve hasenatla ayıklayıp içime sak-
ladım, vallahi hiçbirini yazmadım. Girişi, gelişmeyi, 
sonucu falan da atladım. Bütün bunlar sır lafa kavuş-
masın da sır olarak kalmayı sürdürebilsin, diye... Zira 
sır dediğimiz söze değince itiraf oluyor bazen… 

Bakın, bir de şu var, sözcükleri ağzımda gevelerken 
samimiyetimi hop diye yutuvermişim. Pardon ama bu-
nun için sizden af dileyecek de değilim. 

Dursun: Üçüncü Tekil O
Sıkıntılı bir biyoloji, dar bir bedendi. Ara sıra hami-
le kalıyordu. Bu bir tür had kontrolsüzlüğü gibiydi. 
Yok, yine de seçilen sözcük durumu tam olarak açık-
layamıyordu. Bakınıp duruyordu aynaya. Aynaya 
dayanıksızdı bünyesi. Bedenden bünyeye geçiş hem 
şefkat hem de kendine yazıklanmayla ilgiliydi; kıya-
mıyordu da kendisine. Neleri yoktu ki; yağlanma, 
doku sarkması, çatlamalar, kırışıklıklar, kas eğrilme-
si. Seneleri sayıyordu sayıyordu, geri döndürülemez 
bir zamanın farkına varıyordu, ne tuhaf… Şaşırmak-
tan üzülmeye sıra gelmiyordu. Böyle durumlarda 
dönüp dönüp parmaklarını seyrediyordu. 

Her gün herhangi bir gündü. Aynada kendi yüzüyle 
karşılaşınca bir an yeter ama diye düşündü, ama Ye-
ter! Buradan bir coşmaya açılmayı beklerken, ansızın 
bir kez daha kızmayıverdi, de bezdi. An hız yarattı, 
yerinden bir çırpıda kalktı. Saçlarını taramaktan kes-
meye, kesmekten boyamaya terfi ettirdi. Yüzündeki 
kırışıklarla uğraştı. Beden bakarsan bağ bakmazsan 
dağ oluyordu, o’na uzun uzun baktı. Baktıkça ken-
di eskisinin yerinde yeller esmeliydi. Durmadı, çizik 
tenini kremledi, yağladı. Göz ve gözeneklerini cila-
ladı; duyma gözü, görme gözü, dokunma gözü ve 
kokuların gözleri… Özellikle kokunun önemi üzeri-
ne düşünmek değil de hislenmek istedi. Düşünmek 
hikaye, öyle her zaman işe yaramıyordu bir kere. İçli 
bir his denemesi… Bunu denedi. Hayata neresinden 
sevinirsek o kadar kardayız; paradigmatik bir rota 
kaymasına bizim orada savrulma derler, siz serüven 
diye okuyun. Bir kararlılıktan ziyade bir tür yelten-
me cereyanıydı içindeki. Aslında bir kez daha tanı-
dık sularda yüzüyordu; zira bu kendisi sık yeltenir 
ama belli etmezdi.

Yola çıkmak için bir bilet aldı, biletin üzerinde gi-
şedeki kızıl saçlı çocuğun kurşun kaleminin ucunda 
harf harf beliren bir tek satırı gördü: “Biz onu dün-
ya durdukça burada Dursun diye yarattık.” - Dur-

Songül Işık Resümlü

MEĞER RÜYAYMIŞ,  
o aslında benmişim 

ama yüzü tanıdık gelmiyor. 

“Cümle kurmaya ne dersin? 
Kendi hayatını lafa dökmeyi becerebilmek kendini sevmeyi 

öğrenmenin en güzel terennümü.”
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sun Suresi. Dursun, bu onun adıydı. Kızıl çocuğun 
memuri esprisine ancak gereği kadar karşılık sundu; 
biraz duygu cimrisiydi, abartmadı. Gene de içinde 
sempati ve şefkati hak eder bir sabırsızlık duydu; koşa 
koşa en yakındaki umumi tuvalete girdi. Kendini yi-
neledi; eziklerini pudraladı, rahat uzuvlarına su çarp-
tı, yanlışlarını ovaladı, hayat gaflarını sıvadı. Neyse, 
zaman azdı, ayna ile arasındaki ilişkiyi bir çırpıda dü-
zeltti; içeride aldığı nefesi dışarıda serbest bıraktı. Ah 
bu aynalardı, dünyaya sık gelen bu tanrıların vakti 
geçecek gibi değildi. Lüzumsuz, bütün hatırındakile-
ri çalkaladı, aldı birini vurdu ötekine, telaşla perona 
yaklaştı. Ortalıkta deniz kokusu vardı… Yola baktı, 
yüzerek üç vakit koşarak kara düzen… Gitti oturdu. 
Sürekli kamarada durmak, kesintisiz oturmak kasla-
rında ve sinir uçlarında bir saçılma yarattı bir süre 
sonra: kalktı, koridorda dolandı, camdan sarktı, pilo-
tu teknik meseleler konusunda lafa tuttu, sigarasının 
dumanını camdan dışarı silkeledi. Küller gerisin geri 

dönüp mavi saten bluzunun göğüs kıvrımlarını yok-
ladı. Güzel bir duygu. Hem, insanın kendi memele-
rine dokunması gibisi var mı?

Hülyalı nazarlar uzağa bakmak için uygundu, yakı-
na bakması gereken bir iki durumu kısa bir karar-
sızlık ve bakış kaybı olarak atlattı. Nihayet kendini 
eski gar binasının geniş mimarisine attığında içine 
bir ferahlık çöreklendi. Ama bakışlarının analitik 
bir sağlığa ulaştığını söylemek hala zordu. Baka-
mıyordu, bakışlarını toplayamıyordu, dalgalı ka-
labalıktan gözlerini alamıyordu. Yol yorgunu olu-
vermişti iki dakikada. Dinlenmek için kendini çok 
kadınlı bir salonun huzurlu gürültüsüne bıraktı. 
Burası çok değil de biraz gizemliydi. Kendine geçici 
bir persona tasarlamaya çalıştı; karnını içeri çek-
ti, saçlarını arkaya attı. Geniş alın ve biraz fazlaca 
zayıf bir beden entelektüellik göstergesi olmalıydı, 
ya da sanatkar bir incelik… Ama söyleyeyim, böy-
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le tipler şiir sevmez, o konuda beklentiniz olmasın. 
Dursun kendinden taştı, içinde sakladıklarından 
kendine dar ve uzun bir ev avlusu açtı. Avlunun gü-
neş görmeyen yanına bir kaşık su ekledi, gölet ni-
yetine. Hayatı renklendi gibi biraz. Kayıp baston, 
kullanılmış bilet, çalıntı saat, yanlış cevaplar, bir 
iki kitap, kaba şakalar… Kayıp bastonunu ne talih-
sizdir ki ve Allahtan hep tam da kaybettiği yerde 
buluyordu. Kadınlara baktı; insan dans edecekken 
bastonu düşmemeli, bu gerçek bir kadersizlik… O 
işte bunları hesap ederken kadınlar taş kaydırmaca 
ve su topu oynamayı başlatıverdi. Anladı, her şey 
vaktinde yapılmalı. Ve vakitten laf açıldığında saate 
bakmamalı. Nazikçe “yeter”, dedi. Hiç beklemezdi-
niz ondan, ama bu bir çağrıydı…

Yeter: Birinci Tekil Ben
Dursun’u ortaboy saçlarından kavradım, kendime 
çektim yavaşça. Gece boyunca kaldığı kompartı-
mandaki yaşlı kadının terinden korktuğunu his-
settim, bu sevgiye hazır bir korkuydu. Hemen yaş-
landım. Ona, bak, sakin ol, sen nasıl istersen öyle 
olsun, dedim. Ortamda birkaç tanıdık hayat hika-
yesi de var hem, durum fena sayılmaz, dedim. Bu 
dediğimi inanarak söyledim. 

Cümle kurmaya ne dersin? Kendi hayatını lafa dök-
meyi becerebilmek kendini sevmeyi öğrenmenin en 
güzel terennümü. Ben bu terennüm sözcüğünü sevi-
yorum. ….. Neyse işte, şu hayatta bir veri olmaktan 
kurtulmanın yolları çalıp çırpma yoluyla dahi olsa 
bulunmalı. İnatla ve hırçınlıkla şöyle oturaklı bir 
yöntem hatası yapmalı… Tamam, Dursun bu de-
diklerime katıldı ama…(?) Bu nasıl bir öz didak-
tikti Allah aşkına! Yine de, gördüm ki ölçülü bir 
mizacı vardı, her sözüme tav olmamayı bildi. Nite-
kim dakika geçmedi ki benden sıkıldı… Bunu iste-
memiştim. En iyisi, gözlerini açtı, uzaktan tanıdık 
kadınlara kulak verdi. Tatlı tatlı yara kaşıyanlar, üç 
numara tığla iç kurcalayanlar, şefkat yoklamaları, 
haz ölçerlerin dağınık elektriği… Doğuranlar… 
Gıybet… Gıybetin inceliklerine arzu duydu bir ara, 
bunu sezdim ve güldüm. Ben gülünce o da hızla 
gülmeye, bunu belli sıklıklarla yinelemeye karar 
verdi. Aslına bakılırsa içindeki fitne yumaklarına 
alıcı gözle bakılsın ve “sen de hiç az değilsin ana-
cığım” densin kendisine, sanırım böylesini istiyor-
du. Gene de neden dışarıda kaldın diyenlere “so-
ğuk almışım da size geçmesin diye” sözleriyle cevap 

veriyordu. Ama ben onun çok yakınıydım sonuçta, 
soğuk aldığı falan yoktu. Yüzler hiç tanıdık gelmi-
yorduki ona ortamda ayna yoksa. Kendi gözlerinde 
gördüğünü çekip yakasından kapıya çıkardı. Güneş 
gerçekten batıyordu, oysa Dursun onu bir aynadan 
yansırken görmeyi tercih ederdi.

Ben bu Dursun’u seviyordum doğruya doğru: kirpik 
değiş tokuşu yapmıştık onunla, birbirimizin kirli 
geceliğini giymenin lafı olmazdı aramızda, yatılıda 
dudaktan dudağa sakız patlatmaca oynamışlığımız 
vardı. Bir de birlikte kitap okumuştuk. Okumak ko-
nusunda kolay ikna ediyorduk kendimizi ama hayatı 
akılda tutmak biraz zor oluyordu: Bütün malzeme-
ler ve kıvamlar tam olduğu halde lezzet yine eksikti. 
Nedense çok unutuyorduk. Kendini hikayelemenin 
kıymetine erişememiş olan kendini hatırlayamaz da, 
dedi. Yoksul muyduk biz Dursun? Mahzunlaştım. 
Ben seni hatırlıyorum, dedim, ben hatırlamıyorum 
ama, dedi. Duruma tahammülsüzlük gösterdim. O 
gün bunu yaptığım için bugün mesudum, o günleri 
arıyorum… Sözlerinin çiğ sakız kıvamı içimi sıktı, 
belki de gerçeklerden kaçmak istedim. Ucunda kur-
tulmak varsa herkesin kaçmaya hakkı olmalı yani 
sonuçta, öyle değil mi! Ona, eğer hemen susmazsa 
kendimi balkondan atacağımı söyledim. Balkonlu 
bir evde oturuyor olmamızı bir şans olarak görüyo-
rum, sonuçta bunu bulamayanlar var. O yeltenmeli, 
ben istikrarlı, dünya ise eserli görünüyordu o za-
manlar bana… Atmazdım balkondan kendimi ama 
o gene de öyle bilsindi.

Geçmişe baktığımda geniş bir şimdiden söz ediyo-
rum aslında, rüyada zamanımız geçiyordu da vakit 
ilerlemiyordu. Bir de o benmişim aslında ama yüzü 
hiç tanıdık gelmiyordu. En iyisi sokağa çıkmalıydı 
bazen, ev insanı boğuyordu. Kalktım. Gittik met-
roya bindik, ehliyetim olsaydı ben çarpışan arabayı 
tercih ederdim. Baktık. İnsanların yüzlerinden işle-
rini güçlerini, dünya ve gönül gözlerini falan tespit 
ettik. Arabaların plakalarındaki harflerden kelime 
türetmece ve sokaktan çaldığımız lafları bozuma 
uğratarak argüman çürütmece oyunlarını oynadık. 
Giriştiğimiz oyunlarda yenişememiş olmak içimizi 
ferahlattı ve dostluğumuzu pekiştirdi. Biz başkay-
dık, satranca utangaç bakıp Çin damasına meyle-
den kuşaktık, dosttan fazlasıydık. Derken yanımı-
za uzaktan bir tanıdık geldi. Uzaktan bir tanıdıkla 
karşılaşmak denilen şey, hayatın olağan seyretmekte 
olduğunun en kalender göstergesi olmalı. Ama gene 
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de falcıya gitmeyi elden bırakmamalı. Göbek civa-
rında çiçeklenecek bir damla huzur için biz ikimiz 
evliyaların düz duvarlarına az taş yapıştırmadık.

İsmiyle bildiğimiz Bahar, uzaktan tanıdığımız bize 
çalıştığı şirketten bahsetti ve kitap okumaya pek za-
manının olmadığını söyledi. Biz onu hafife alıyor 
veya küçümsüyor değildik ama kitap okumayanlarla 
kaynaşmakta biraz sıkıntı çekiyorduk. Doğrusu biz 
bu şirket konusunda pek laf da sarf edemiyorduk. 
Bahar’ın dünyası keyfimizi kaçırmıyordu ama içimiz 
sıkılıyordu.  Neticede doğrudur, dünya çok değildi 
ama dünyalar diye anılabiliyordu. Dursunla birlik-
te dünyalar bizim oluyordu. Bahar o kısa meltemli 
yolculuğumuz süresinde birkaç aşk hasarı örneğini 
bir çırpıda ruhumuza tıkıverdi; aynı adama aşık olan 
kız kardeşler, seviştiği şahısta aslında kimi aradığını 
kendine sorup duranlar, arzunun tanımsız iştahları, 
vücut sıvılarının sınır tanımazlığı… Aşk ile devrim 
arasındaki bağı histerik bir acıyla koparmaya çalışan 
bedbaht çırpınışlar… Yalan söylemek bizi bozmaz 
ama şimdi yeriyken dobra olmalı, biz Bahar’a biraz 
hasetlendik. Bu Bahar insan sarrafıydı ve onun bu 
özelliği bizde taktirden ziyade korku duygusunu ha-
rekete geçiriyordu, hasetliğimizi anlamasındı?! Doğ-
duğunda ona Bahar denmiş olması çok özel ve güzel 
bir jest olmuş doğrusu, diye düşündük. Bazı hakları 
bazılarının avucuna istemeye istemeye de olsa bıra-
kıyorduk. Bu görüşümüzü değiş tokuş ederken Dur-
sun ile ben kendimizi “vallahi birbirimizin kalemiy-
mişiz” gibi hissettik. İyiydik öyle biz, dar kolektif 
bir onaylanmayla uzun bir ömür yaşadık sonuçta. 
Bahar’ı ektik, erkek hostesin iyi dileklerini cebimize 
kabul ettik ve Harem durağında indik. Bir süre ta-

şıtla yolculuk yapmamalıyız belki diyerek Selimiye 
yokuşunu tırmanmaya başladık. Kendimizi doyur-
manın derdiyle eve doğru koşturuyorduk… Ama o 
gün eve gitmedik… Dursun ezberindeki bir cep te-
lefonunu çevirmeye karar verdi, karşıdaki ses benim 
adımı söyledi: Yeter… İki Yeter bir Dursun’du bizim 
topluluğumuz. Biz bir daha hiç, hiçbir eve gitme-
dik. Ev fikrini o zaman bu zamandır sevmem ben. 
Dursun’u da... 

Ayrılık…
Sonrası unutmak kadar hızlı gelişti. Zamanın şiddeti 
sonrayı dahi içine kattı, geriye sonra diye bir şey kal-
madı. Zaman sayılamaz ama zamanlardan söz edile-
bilir. Bizim ayrılığımız kılıçla ikiye ayrılan okyanus-
lar kadar görkemliydi, bir çırpıda bütün zamanlara 
yayıldı. Dursun abartmayı sevmezdi, ben ise öyle 
değilim. Hayat insana neler söyletiyor... 

Aslında yani, romantik değildim de heyecanlı, aşk 
gayretkeşiydim ben. Sevişirken, gaza gelirdim. Elim-
den, dilimden kurtulamadım, akrostiş şiirler dahi 
yazdım ben ona, sayfalar dolusu… Onları size elbet 
ki hiçbir zaman göstermeyeceğim. 

Başkaydı Dursun. O kıvılcımlıydı ben tırtıklı sanki. 
Dursun birdi, ben ikiydim. Ben Dursun’u sevdim, 
Dursun da kendini… Anne gibi sevdim onu, çocuk 
gibi bıraktı oysa o beni. Sevgiliydik. Dursun beni 
adeta kırmızı kar yağdığı gün terk etti, ömrümce 
beklediğim o gün ters yönden gelmiş gibiydi. Ne-
dense öyle canlanıyor o gün hafızamda. Şaşkınlıktan 
acım kursağımda kalmıştı; hala kursağımdadır. 

Şimdi siz dahi baksanız hakikati reddedemezsiniz; 
dii’li değil, değilli geçmiş zaman benim bu anlattık-
larım. Sözün özü, Dursun benim mahremimi bilirdi, 
sırlarımı bilirdi, gizemimi ise hiç öğrenmedi… Bun-
dan dolayı ona tamirsiz kırgınım: nokta. Dursun’un 
edebiyatı iyiydi ama insanlığı berbattı. İnsanlık dersi 
verecek nadide şahıs ben olduğundan söylemiyorum 
bunu. Sırf ona küfür olsun diye… İçimde fazlası var, 
eksiği yok: ünlem. Zamanın eklem yerlerinde yuva-
lanan ince Sızılar Isırır Revanın mümkün filizlerini. 
Sır değil ki, böyle de yaşanır. Siz dert etmeyin beni, 
korkmayın söylemem hem vallahi adımı. İçimde 
saklanıyorum. 

Belki yarın Bahar’ı ararım hem: üç nokta.
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İstemiyorum aslında ama oluyor işte. Her sabah 
aynı şey oluyor. Uyanıyorum ve aklımda. O değil 
ya da duygu da değil. Sürekli aynı cümleler dönüp 
duruyor her seferinde kelimeler yer değiştiriyor ama 
içerik aynı. Sürekli “şöyleydi böyleydi”, “aslında on-
dan da o yüzden böyle oldu”, “hayır o öyle değildi” 
diyen karmaşık cümleler.

Sonra her sabah her akşam uyumadan önce aynı 
cümlelerle meşgul olunca “bende bir tuhaflık var” 
hissi. Normal değil ki bu durum, hem de hiç değil 
tırnak içinde tabii “kafadan sakat mıyım ulen ben” 
soruları. Yok canım, salla kafayı salla salla gidecek bu 
abuk ve de subuk cümleler ve gidiyorlar ancak ertesi 
sabaha kadar.

Canan Kızılaltun
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“Şimdilerde sadece kendimi didik didik ediyorum. İçimi dışıma çıkarıyorum. 
Kalbimin içini boşaltıyorum, beynimi kemiriyorum ama öfkemi kendimden 

başkasına yöneltemiyorum o da beni fazlasıyla hırpalıyor.”
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Sonra ertesi gün cümle sayısı azalıyor, fark ediyorum 
kafamı sallama sayım da azalıyor. Umutlanıyorum 
“geçiyor, yaşasın geçiyor” diyorum kendime tuhaf bir 
mutlu olma durumu yaşıyorum; saçmalık aslında.

Şimdilerde sadece kendimi didik didik ediyorum. İçi-
mi dışıma çıkarıyorum. Kalbimin içini boşaltıyorum, 
beynimi kemiriyorum ama öfkemi kendimden başka-
sına yöneltemiyorum o da beni fazlasıyla hırpalıyor. 
O hırpalanma hali de beni zaman zaman delirme sını-
rına getiriyor fark ediyorum aslında. Misal ben kendi-
mi biliyorum. Hep böyle oldu çünkü. Ben hayatıma 
birilerini yani aslında karşı cinsi alırken hep çok zor-
landım. Aldım almadım, iki arada bir derede kaldım 
hep. Çünkü ilişki denen şey seni bi’ şey yapıyordu, bi’ 
şeye bağlıyordu ve ben bunu istemiyordum. Yani hem 
ilişkim olsun hem de olmasın istiyordum.

Bu memlekette bunu anlayabilen ağabeyler bulmak 
da çok zor olduğundan kendi yöntemlerini oluşturu-
yorsun; benim gibi anında saçma bir sebepten arıza 
yaratıp “Aaa, bitsin ben istemiyorum” diyip arkanı 
dönüp çekip gidiyorsun. Ve bir rahatlama hissi, om-
zundan yük indirme hali ki anlatılmaz yaşanır. Ama 
birkaç gün sonra, “Ay nereye gitti sevgili, neden gitti 
sevgili?” O gitmedi ki, sen git dedin. Olsun şimdi 
de gel derim ne olacak ki? Sağ olsunlar geliyorlar da 
böyle bir ‘manyaklık’ ne kadar sürebilir ki? Sabrın 
da bir sınır var, öyle ya... Birinin üç ay sürdü, biri-
nin altı ay sürdü, bir diğerinin de iki buçuk yıl. Ben 
de ise bu hal hiç değişmedi; kendimi bildim bileli 
sürdü, sürmekte. Şimdilerde bu kendimi didik didik 
etme halim çokça kanattı her yerimi, kan kaybından 
sanırım bu yorgun düşme halim de.

Yahu bırakalım bu afili kelimeleri bir kenara da, açık 
açık dökeyim ben kafamın içindekileri tam olarak 
nedir yaşadığım.

Bir ilişki tam da yukarıda anlattığım gibi gelip ve de 
giden bunu da tamamen benim belirlediğim, aslında 
zaman zaman şikâyetçi olduğum zaman zaman da 
sevdiğim bir durum işte. Düşündüğüm ya da hisset-
tiğim tek şey “sanki bu hep böyle devam edermiş” 
gibiydi. O yüzden de birden bire bir başkası ile ev-
lilik kararı alıp ilk adımları atınca bir şok şok şok 
durumu yaşadım itiraf ediyorum.

Bakınız nişanlandı kelimesini bile rahatlıkla kulla-
namıyorum çünkü benim sözlüğümde hiç yok öyle 
nişanlanmak, evlenmek gibi kelimeler. Dolayısıyla 
eylemlerim arasında da değiller.

İşin tuhaf ve şok edici tarafı ise şu: Benimle birlikte 
iken onunla olmaya başlaması ve bir süre bunu sür-
dürmesi. Ama kimse de ayakta uyuduğumu sanma-
sın, gayet de hissettim bu durumu ve tıpkı daha ön-
cekilerde hissettiğim gibi ve tabi ki sordum sorumu 
daha evvelkilerde sorduğum gibi. Ve yine daha ev-
vel aldığım yanıtı aldım: “Neyy, saçmalama senden 
başkası yok tabi ki. Bana haksızlık ediyorsun, seni 
deliler gibi sevdiğimi bilmiyor musun?” Ne kadar 
“açıkgöz”, “feminist”, “duygularının farkında” ve 
“güçlü” bir kadın olsan da yaptığın şey aynı: Ya-
lan olduğunu hissettiğin, kimi zamanlarda bildiğin 
şeye inanmak. Çünkü duyduğuna inanmak istiyor-
sun, çünkü insansın. Sen de mi böyle yapıyorsun? 
Aferin, çok iyi yoldasın... 

Önce bir telefon geliyor sonra artık tüm aşk hayatı-
mızı yönlendiren facebook’da bir ileti/ mesaj/ etkin-
lik/ ilişki durumu bildirisi görüyorsun: “Boyudev-
rilesice eski sevgiliniz nişanlandı… Bizden duymuş 
olmayın ama sizinle birlikteyken o cadalozla da 
çıkıyordu. Zaman tünelini filan incelerseniz görür-
sünüz. Zaten kızın profiline bakın anlayacaksınız. 
Neyse ya biz bi şey demedik, her şeyi kendiniz ara-
yıp buldunuz. Aslında biz bu iletiyi de yazmadık, siz 
yavaştan tırlatıyorsunuz...”

İşte delirdiğim an. “Nasıl olur, nasıl yaparsın? Adi-
sin, kötüsün, aşağılıksın!” diye başlayan ağır ağır, 
kocaman kocaman cümleler. Kurarken iyi geliyor 
insana ama sonra da “ne dedim lan ben”, “niye de-
dim ki ben bunu şimdi” pişmanlıkları. Gitmeler, 
gelmeler, akıl içi gelgitler, battaniye altına girmeler, 
ağlamalar zırlamalar, sayıklayarak uykulara dalma-
lar… Evet geçecek, geçecek yahu, bunu biliyorsun. 
Yaşadın daha evvel, hepsi geçti. Ne demişti üstat: 
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“Her şey geçer, hayat kalır geriye...” Aynen öyle, ge-
çecek sen de bunu biliyorsun ama yine sanki geç-
miyor lanet olası sızı, acı, aldatılmışlık hissi, kendi 
ayağına ateş etmiş olma hissi, ihanete uğramış his-
si, sevgiyi harcamış olma hissi. Zaman zaten her 
haltın ilacıydı değil mi? Bence değildi, yani o an 
değildi işte. 

Önce hayatında hiç yapmadığın şeyleri yapmaya 
başlıyorsun; kadının kim olduğunu araştırıyorsun. 
Hani en şahane dedektif bile yanında hafif kalır. Hiç 
beceremediğin teknolojiyi şahane kullanmaya başlı-
yorsun. Sonra bakıyorsun kadınla adaşsın. Ohaaa al 
sana delirmek için başka bir sebep. O an için öyle 
geliyor tabi, yoksa böyle osuruk sebep mi olur? 

Sonra “Yahu arayayım ben bu kadını, her haltı anla-
tayım” diyorsun. İçindeki ses ikiye bölünüyor. “Yok 
daha neler, bu kadınla ilgili bir durum değil ki, onu 
ne karıştırıyorsun” diyor. Savunmaya geçiyorsun he-
men; “İyi de bu adamı gerçekten tanımıyor, hata ya-
pıyor” diyorsun. Duyan gelmiş ya nasılsa kafandan 
bir ses daha çıkıyor bilmiş bilmiş; “Aman be sana ne, 
yaparsa yapsın sana ne? O seni üzdü, o da üzülsün” 
diye çirkefleşiyor. “Deli misin be kadın” diyorsun 
çirkefe, “O benim hemcinsim, neden zarar görsün 
ki?” Kafanda sürekli uğuldayan bir koro, o kadar 
gürültülüler ki sen susuyorsun. Sustukça deliyorsun, 
delirdikçe saçmalıyorsun, saçmaladıkça zırlıyorsun 
ve her şey her yere dağılıyor. Kendi kalbine adım 
attıkça zihninin çöpleri dolanıyor ayaklarına. 

Sonra kuyruğu dikeltiyorsun; “Kızım sen sosyalist-
sin, feministsin. Yakışıyor mu sana bir herif için 
bunca delirmek? Saçmalama, kendine gel, ne bu re-
zillik!” diyorsun. Tam kendini ikna etmişsin ki karşı-
dan başka bir sen geliyor üç gündür çıkarmadığı pi-
jamalar üstünde: “İyi ama canım yanıyor. Kendimi 
çok değersiz hissediyorum. Her şey geçer ama o his 
geçmez, biliyorum geçmeyecek” diyor. 

Allahtan kalabalıktan sıyrılan aklı başında bir sen 
var da hemen müdahale ediyor. “Salaklaşma be” di-
yor, “Senin değerini elin herifi mi belirliyor? Ken-
dini kendin değersizleştiriyorsun böyle abuk subuk 
konuşarak. Şu pijamalı salağa uyma. Hem sen bilmi-
yor musun ki dominant ablalar bunu hep yaşar. Baş-
kasına akıl verirken iyi, neden vereceğin aklı kendin 
tutmuyorsun? Titre kendine gel yoksa terliği ağzına 
vururum ha!”

Tam içindeki senler sessizliği temin edip koltukları-
na oturmuşken, meraklı ve zilli bir sen bilgisayarın 
başına oturuyor. Hemen açıyor facebook’u başlıyor 
en gereksiz araştırmalara. Baktıkça ve gördükçe kıza-
rıyor, önce yanaklarına sonra vücuduna bir sıcaklık 
yayılıyor sinirden. Daha aklıselim bir sen gelip otu-
ruyor yanına ve diyor ki “Ne yapıyorsun allasen? Bir 
insan kendine bu eziyeti neden yapar ki? Sana ne? 
Artık sana ne?” Hak veriyorsun aklıselim sen’e. Ama 
ne zaman senler yatmaya gitse o meraklı zilli gene 
bilgisayar başında alıyor soluğu. Sana söylüyorum o 
zilli karı tüketecek seni… 

Sonra bir öğle yemeğinde bundan bahsediyorsun 
arkadaşlarına, zillinin bulduğu fotoğrafları da atla-
mıyorsun tabi. Ama kuyruğu dik tutacaksın ya güya 
kendinle ve durumla dalga geçmeyi de ihmal etmi-
yorsun: “Ayol düşünsenize beni o kocaman pastanın 
başında, göğsümde bi’ ton küçük altın, paralar; elle-
rim kollarım bilezik dolu… Ahahaha filan diyorsun 
ama canın yanıyor ve sen bunu biliyorsun da neden 
canının yandığının adını hala koyamadın. 

Sonra “ya saçmalama, sana hiç yakışmıyor. Sen güç-
lü, akıllı bi’ kadınsın; çok şaşırtıyorsun beni” cümle-
leri… Ulan bi’ durun, benim de canım var; ben de 
insanım. Neden aşk acısı, terk edilme acısı, aldatıl-
ma acısı, her ne boksa onun acısını çekemiyorum. 
Bırakın da dibine kadar yaşayayım... 

Sonra “dibine kadar yaşacı” bir arkadaştan gelen yıl-
başı hediyesi dart: Evet o okları fırlatırken çok eğlen-
dim ve evet falcıya da gittim. Üstelik hem tarot hem 
kahve falı baktırdım. Falcı “ayrılacaklar” dediğinde 
tuhaf bir rahatlık ve mutluluk hissettim. Utanmıyo-
rum ulan bunu hissetmekten, ben insanım. O falcı-
nın beni rahatlatmak için uydurdukları bana bir iyi 
geldi ki sormayın. Nekahet dönemim kısaldı çünkü 
inanmak istediğime inandım. Ardından gelen kendi 
kendine kurduğun cümlelerin azalması hali; kendi-
ni sorgulama ve kendinle hesaplaşma zamanı. Akıllı 
bir feminik abla olmanın bütün bedellerini ödeme 
zamanı. Kadın olma halini, şimdiye kadar öğren-
diklerini, yaptıklarını, anlattıklarını, savunduklarını 
sorgulama hali.

Çelişkilerinle kadın olma hallerinle yüzleşme hali. 
Ve tüm bunlardan bir şeyler öğrenme hali: Bir son-
raki aşka ders çıkar ve canının daha az yanacağı bir 
yol bulmaya çalış. Aslında yaptığım tek şey buydu.
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Çocukluk yaşantımızın oyunudur sır tutmak. Sır 
merak uyandırır, öğrenilmek ister, bu nedenle oyu-
nudur çocukların. Sır tutabilmek sizi aynı zamanda 
güvenilir kılar, bu nedenle de önemli bir beceridir. 
Sırası gelince de ortaya saçılma tehdidi ile sırrı tuta-
na güç verir. Bazı sır oyunları aslında büyüdükçe sizi 
kemirmeye başlar.

Modern psikoloji çocukların yetişkinler dünyasının 
sömürüsünden korumak için özellikle aile içinde / 
dışında cinsel şiddete karşı uyanık olmalarını sağ-
lamak amacıyla sırlar konusunda çocukları bilinç-
lendirmek için çalışmalar yürütüyor. İşte bu yazıda, 
büyüdükçe sizi kemirmeye başlayan, ruh yaralayan 
sırlardan söz etmektir muradım. Ruh yaralayan sı-
zım sızım sızlatan sırlardan… 

Bu ruh yaralayan, insanın beden bütünlüğünü bozan 
sırlar eğer güçlü annelerden söz edebiliyorsak, erken 
yaşlarda fakat bazen de ancak kadın bir yetişkin olup 
güçlendiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle İngilizce lite-
ratürde, çocukluğunda cinsel istismara uğramış, özel-
likle kırk yaş sonrası kadınlarla yapılan çalışmalara 
sıkça rastlanır. Annelerin cinsel istismar ve şiddete 
göz yumması da literatürde çok işlenen konulardan-
dır fakat nedense erkeklerin bu insanlık dışı tecavüz 
suçunu nasıl işler hale geldiği, hemen hemen hiç tar-
tışılmaz. Güçsüz olan yine annedir; olup bitene göz 
yummuştur. Cinsel şiddetle ilgilenmeye başladığım 
dönemde dinlediğim bazı tecavüz vakalarını erkek 
bir arkadaşıma anlattığımda “Bunda şaşıracak ne var 
ki, bizim ülkemizde erkekler cinsel ihtiyaçlarını kız 
çocukları kullanarak giderirler” demişti. O zaman as-
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lında cinsel şiddetin erkek dünyasında nasıl normal-
leştirildiğini içim acıyarak öğrenmiştim. 

Sırlar en kolay onu sahiplenmeyerek ortaya çıkarı-
labilirler. Örneğin sırlar oyunu oynamak işe yaraya-
bilir. Sahiplenmediğiniz ve ona başkasının sırrıymış 
gibi davrandığınız sürece, sırrınız üzerinde çalışabi-
lirsiniz. Bu nispi bir rahatlama sağlasa da yetmez, 
sorunu bütünüyle çözmez. Bu sırrın mutlaka bir 
parçanız olduğunu kabul edip, ama beri yandan da 
onun, içinde yaşadığınız ataerkil ideolojiyle bağlan-
tısını kurarak yalnız olmadığınızı görebilmeniz ge-
rekir ki, sızıyı dindirebilesiniz.

Peki, açığa vurulamadıkça ne yapar bu sır? Bazen 
bedeninizde bir hastalık olarak çıkar (kanser, astım 
gibi) bazen ruhunuzu hasta eder (majör depresyon, 
travma sonrası stres bozukluğu, çözülme, bellek so-
runları) bazen de her ikisini birden yaşarsınız. Bir 
başkası, bitmeyen bir güven arayışı ya da çok çabuk 
herekse güvenme hali, yani ihlal edilmiş sınırlarınızı 
yeniden ilişkilerde sınamaya çalışır, süreklilik sağla-
makta zorlanırsınız. Yine bu sırlar nedeniyle bedeni-
mizle ilişkimiz de sorun olarak ortaya çıkar. Bazen 
bedenimizi olmayacak biçimde teşhir ederiz, bazen 
de ona yeterli bakımı vermeyiz. Bu sırlar kadını ka-
dın olma nedeniyle cezalandırır, kendimizi korumak 
için birer ‘erkek Fatma’ oluruz. İşte bunlardan kur-
tulmanın yolu, sırrınızı güvenli yollarla açığa vur-
manızdır. Burada sözü edilen sırların başka bir özel-
liği de, özellikle ergen kız çocuklarında görülen, olur 
olmadık yerde, yaşanılan cinsel şiddetin anlatılması-
dır. Belki bu da bir tür savaş açma halidir; cinsellik 
tabuyken, yaşadığı şiddet nedeniyle utanmadığını 
gösterme çabasıdır. Yine bu, cinsel şiddet yaşayan 
çocuğun yaşına uygun olmayan biçimde cinsellikle 
ilgili gösteri yapması gibidir. 

Sizi destekleyecek, ana kucağı sağlayacak ortamlar 
bulup sırrınızın yarattığı yarayı açarsınız ve onu iyi-
leştirip sarıp sarmalayıp yine parçanız yaparsınız. Bu 
ortamların travma yaşayanı mağdurlaştırmasına izin 
vermeyecek ortamlar olması ise en önemli ilkelerden 
biri olmalı. 

Belki Amargi gibi dergiler sırlarımızı güvenli bir 
yolla paylaşabileceğimiz platformlardan biridir, yal-
nız olmadığımızı gördüğümüzde demek ki bu ya-
şanan kendi suçumuz değilmiş, çocuklukta engel 
olabileceğimiz bir olay da değilmiş’i anlayıp sorgu-

lamaya başlarız. Neden bu cinsel şiddet bu kadar 
yaygın ve neden bu kadar büyük bir suskunlukla 
karşılanıyor mesela? Kız çocukları neden bu şidde-
tin nesnesi olurlar? 

Önemli olan, belki de, feministlerin o çok iyi bildik-
leri ‘kişisel olan politiktir’ ilkesini işletmektir. 

Kadınlar arasında, hatta feminist kadınlar arasında 
da bu işi yapmak zordur. Çünkü kadınlar arasında 
şiddeti konuşurken, cinsel şiddete maruz kalanlar 
kadınlar sanki hastalıklıymış gibi ayrımcılığa maruz 
kalır. Sığınma evinde çalışanlardan bunu o kadar 
çok duydum ki... Böylece aslında yardımlaşmak ve 
şiddetin temel nedenlerini sorgulamak yerine, ara-
mızda acı hiyerarşisi yaratarak bazılarımızı anormal 
diye damgalayarak ayrımcılık yaparız. Bu neden-
le de işte bu sırları açığa kavuşturmak neredeyse 
imkânsızlaşır. İşte sizi suskunlaştıran, sessizleştiren 
sırların ortaya çıkarılması, herkesin memnun oldu-
ğu bu eril düzene karşı bir savaş açmak anlamına 
da gelir. Bu, kadınların özgürleşmesinin en çetrefil-
li yollarındandır; dirençli olmayı, mücadele etmeyi 
öğrendiği yollarındandır. 

Cinsel şiddet ya da tecavüz, mutlaka adaletin sağla-
narak, yani zarar verenin davranışının ve zihniyetinin 
cezalandırılmasını sağlayarak şifa bulur. Adalet ara-
yan, cinsel şiddetten zarar görenlerin karşılaştığı eril 
ceza adalet sistemi verdikleri kararlarla en çok müca-
dele edilmesi gereken sistemlerden birini oluşturuyor 
ne yazık ki. Eril ceza adalet sisteminin yaptıkları ve 
ettikleri bence ayrı bir dosya konusu olabilir. Cinsel 
istismar nedeniyle açılan davaların nasıl ataerkil bir 
pazarlığa dönüştürüldüğü, örneğin baba ya da baba 
tarafından birinin suçlu olduğu durumlarda boşan-
ma sonrası anneye verilecek bir mülkle bu davaların 
nasıl geri çekildiği… öyküleri araştırılmaya değerdir. 
Ataerkil pazarlığın yürek sızlatan biçimde deneyim-
lendiği alanlardan biri de işte bu tecavüz meselesidir.

İşte tam bu noktada feministlerin bu suskunluğa karşı 
çıkanlarla dayanışabilecekleri platformlar oluşturma-
sı (dayanışma grupları, hukuksal destek) en önemli 
görevlerden biri. Türkiye’nin bir başka sorunu da bu 
konuda çalışan profesyonellerin, yani feminist psiki-
yatrlar, psikologlar, hekimler, sosyal uzmanların vb. 
neredeyse parmakla sayılacak kadar az oluşudur. Bu 
konuda eğitim programları hazırlamak ama özellikle 
yasal süreci hazırlayacak profesyonellere ihtiyaç var. 
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Sanki psikoloji okumadım da DNA’ma çimento 
bastılar. Üstelik alanda çalışmıyorum bile! Oku-
muş olduğumu bilmeleri 20 yıllık sırlarını böğrü-
me gömmelerine yetiyor. Tanımadığım insanların 
anı çöplüğüne döndüm. Kurduğum çoğu ilişkideki 
rolüm “taksi koltuğu” olmak. İçini döken müsait 
bir yerden devam etti. Başlarda insan kendini de-
ğerli hissediyor. Henüz yeterince tanımadan aynı 
ortamdaki insanlar sırlarını sizinle paylaşmaya baş-
layabiliyorlar. Samimi bi’şeymiş gibi. Sonra bunu 
güvendiklerinden ya da sevdiklerinden yapmadıkla-
rını anlıyorsunuz. Nedense psikoloji okumuş olmak 
onların gözünde birilerinin sırlarını dinlemeye ba-
yıldığınız hissi yaratıyor. Kahveye diye çağırıyorlar, 
insanı hayata küstürmeden masadan kalkmıyorlar. 

-Sana bi’şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın!

Yok yeaaa! Al onu hiç koyma aramıza, bereketi ka-
çar onun. Travmasız, dertsiz sohbete hasret kaldım 
a dostlar. Bi’ bakıyorum daha destur almadan hop 
çocukluğuna inivermiş. Ağlarken, diyorum bu kesin 
göz ucuyla aynada kendine bakıyordur. 

Ayrıca mevzu sır madem, eklemek isteğim bi’şey 
var: ALLAH O GÜNLÜKLERİN SAYFALARINA 
ATEŞLER SALSIN, SATIR SATIR DAĞITSIN. 
Ben daha günlüğün cazibesine karşı koyabilen anne, 
günlük yüzünden hayattan soğutulmamış genç kız 
tanımıyorum. Ha benim kendi alfabem vardı. Bu 
yöntemi uygulayanlar hayatlarını şüphe dolu bakış-
lar altında sürdürseler de asla haklarında yeterli de-

lil toplanamadı. Ama o günlüklere “bugün Cenk’le 
okuldan kaçıp onun kuzeninin evinde bira içtik” ya-
zan nice genç dimağ çok acılar çekti. 

Yalnız zehir gibi akıllı kızımız günlüğünde Latin al-
fabesi kullanmıyordu belki ama uykusunda bülbül 
gibi şakıyordu. Gerçekten talihsiz bir özellik. Yarat-
tığı tahribat en az günlük kadar sarsıcı olmuştu. Vü-
cudum her zaman bana karşıdır zaten. Misal beğen-
diğim elbiseyi giymek istiyorum, hop popom cana 
geliyor, yiyorsa o ipek bu götü geçsin diyor; ay şu 
gözlüğü çok beğendim diyorum, yanaklar gülerken 
gözlüğü sektiriyor. Neyse.

İstanbul’da çirkin bir yaz günü nasıl mutsuzum. 
Koydum kafaya, otobüse binip yanımdakine anla-
tacağım derdimi. Otobüse bindim. Gözüme bir ka-
dını kestirdim. Yanındaki koltuğa oturdum. Benim 
gözler dolu dolu zaten.

- Merhaba.
- (gülümseme)
- Nereye gidiyorsunuz?
-  No Turkish.
- Hiç mi?

Lan anadilimde derdimi anlatıp ağlayacaktım. Şim-
di muhabbet sardı mı where is Sultanahmet’e. Pes 
ettim. Ben yabancılara sırlarımı anlatmaktan, o oto-
büste vazgeçtim dostlar. Kadın da benimle aynı yere 
gidiyormuş zaten. Bir süre sonra ülkesinde kalan ko-
casını anlatmaya başladı. Kadın kütüphaneciymiş. 
Kocası çocuk istiyormuş, kadın istemiyormuş. Biraz 
uzaklaşmak için benim yanımdaki otobüs koltuğu-
na kadar gelmiş. Dondurma yedik, sonra kaldığımız 
yerlere gitmek üzere dağıldık.
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Bir: “Ben deniz olmayan yerde yaşayamam.”

Bu tür insanlara hep şöyle haykırmak istemişimdir:
Yahu kardeşim sen bu denizi yılda kaç kere görü-
yorsun ki, şahsen ben deniz kenarı bir semtte otu-
ruyorum, haftada bir anca görüyorumdur denizi, 
hadi kıydım iki. Ayrıca deniz kenarı dediğin yer, 
İstanbul’da her daim fazlasıyla kalabalıktır, hele 
hava güzelse, yakınında bir yerde bol dumanlı man-
gal yakılmış olma ihtimali de oldukça güçlüdür. 
Deniz nedir arkadaşım, sonsuzluktur, bilinç akışı 
kendini rahat bırakıp düşünebilmektir, sevgili ile 
gelecek hayali kurmaktır, bir çocuğa yüzme öğret-
mektir, ne bileyim? 

Yüzmek demişken İstanbul’da yüzemezsiniz, su kir-
li. Yine de belediyeler bir takım plajlar yapmaktan, 
TV kanalları da “Sıcakta gençler kendini Boğaz’ın 
serin sularına bıraktı,” diye haber üretmekten bık-
madı, bıkmazlar. Bırak ki bu İstanbul’un ikliminde 
lodos denen bir bela vardır ki, ruh halinizden, be-
deninizdeki şişkinliğe oradan migreninize her şeyi-
nizi tetikleyebilir, belirleyebilir. Son derece sinirdir 
bu lodos illeti, Allah’tan arkasından yağmur getirir. 
Gerçi son zamanlarda kent o kadar taşlaştı, o kadar 
su havzasından, ormandan, ağaçtan arındı ki ma-
şallah, lodosu çektiğimizle kalıyoruz. Tüm bunlar 
bir yana, yeniden belirtmek isterim ki İstanbul’un 
çok, çok büyük bir bölümü aylarca, bazen yıllarca 
deniz filan görmeden yaşamakta. İşte! Trafiğin için-
de debelen dur.

Doğma büyüme İstanbul Anadolu yakalı, özelinde 
Kadıköylüyüm. İstanbul nedir deseniz, benim şaş-
kınlığımdır derim. Neden bu kadar sevilir bir türlü 
anlam veremem. 

Popülaritesi kendinden menkul çiftlerimizden birisi 
kızlarının adını İstanbul koyduğunda fazlasıyla şa-
şırmıştım.  Demek ki İstanbul insanlara bana ifade 
ettiği gibi karmaşayı, bulanık suyu, korku dolu ka-
labalığı ifade etmiyor ki, insanlar kenti çocuklarına 
isim yapabiliyorlar.

Dediğim gibi doğma büyüme İstanbullu, Kadıköy-
lüyüm. Hayatımın ilk yirmi yılını Erenköy’de geçir-
dim. Hayır efendim İçerenköy değil, doğduğum yıl-
larda o semt pek yok gibiydi zaten, normal Erenköy. 
‘80’lerde insanların Ankara’dan, Adana’dan, karşı 
yakadan filan yazı geçirmek üzere yazlık evlerine 
geldikleri semt, yüzyıla dayanan ağaçlarla sarılı so-
kakları, o yıllarda iki üç katlı, bej panjurlu evlerin 
olduğu huzurlu semt. 

Size bir sır vereceğim: İstanbul’u hiç sevmem ve 
İstanbul’da huzur diye bir şey yoktur. Boşuna ara-
mayın.

İstanbullu olsun olmasın, burada doğmuş büyümüş 
olsun olmasın, yaşadığı şartlardan mutlu olsun ol-
masın, sorun İstanbul’da yaşayan birine, neden baş-
ka şehirde yaşamadığını, hemen şu iki argüman ile 
gelirler. 

Eda Günay
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Trafik konusuna geleceğim ama önce izninizle iki, 
İstanbul’un olası diyaloglarda geçen hali:

+ Kim ne derse desin İstanbul çok güzel bir şehir
-  Kimse çirkin demiyor zaten.
+ Hatta dünyanın en güzel şehri.
- Başka nereleri gördün?
+Ben daha yurt dışında çıkmadım.
- Evet.

Kişisel fikrim şu; bir insanın İstanbul gibi bir kenti 
yaşarken, ziyaret ederken demiyorum, yaşarken çok 
sevebilmesi için, ondan başka hiç bir kenti görme-
miş olması gerekir. Bu kadar net.

Bu sözüme karşı gelenler sıklıkla şu cümleyle gelir-
ler: “Ama İstanbul’un yalnızca tarihi eserleri yeter, 
her köşesi tarih, açıkhava müzesi resmen”.

Onlara da şöyle haykırmak istiyorum yıllardır:
İstanbul’da mükemmel tarihi eserler var evet ama sen 
bir köşesinde yaşarken ona gitmek aklına geliyor mu 
arkadaşım? Gözün yolu yiyor mu? Diyelim ki geldi, 

oraya ulaşman ne kadar süre alıyor? Süre derken saat 
tabii, İstanbullular olarak bizler yürüyerek ulaşama-
dığımız neredeyse her yere ulaşım süremizi saatlerle 
ölçüyoruz. O saatleri de çoğunlukla sinirle, trafikte 
geçiriyoruz. Sinir içinde, trafiğin ne kadar çok, bu 
akşam da ne kadar yoğun olduğunun esprisini yapan 
radyo programları dinleyerek… Ki her Allah’ın günü 
yaşadığımız bu işkencenin etkisi iki kat artsın.

Elbette ben de toplu taşımadan yanayım, ama 
İstanbul’da hele ki işe gidiş ve çıkış saatlerinde toplu 
taşıma araçlarına binmek ne mümkün! Mesela yüz-
yılın mucize kanser aşısıymış gibi sunulan metrobü-
se bakalım. Hayatımı kısa bir dönemi, iki yıl kadar 
Avcılar’da oturdum ben. Orada yaşamaya cesaret 
etmiş olmamın sebebi, artık metrobüsün olmasıy-
dı, reklamlarında gördüğüm kadarıyla şehre inmem 
toplam kırk dakika sürecekti ve kim kırk dakikayı 
göze almazdı ki? En kısa zamanda ki bu metrobü-
se ilk bindiğim güne denk gelir, bu kırk dakikanın 
metrobüs kalktıktan sonra olduğunu anladım, asıl 
mesele metrobüse varmaktı ve küçük yerde yavuklu-
na kaçmak gibi neredeyse insanüstü bir çaba gerek-
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tiriyordu. Metrobüse ulaşmak için bir üst geçitten 
geçiliyordu, geçilemiyordu aslında çünkü işe gidiş 
geliş saatlerinde sanki geçit değil sırat köprüsüydü 
mübarek. Bir kaç kez kuyruğu beklemeyi denedim, 
neredeyse öğle vakti vardım ofise. Herkese uydum 
ben de zamanla, araya girerek, dirsek atarak, açık 
ayakkabı giyenlerin ayağına basarak metrobüse bin-
meyi becerdim, adabına uygun olarak. Hadi bindin, 
metrobüsün çift yönlü ve tek şerit olduğunu bili-
yor muydunuz? Kaza olur, yol kapanır, iyi günler, 
metrobüs bozulur, yol kapanır, iyi günler. İyi günler 
yani. Deniz yolu? Yetersiz. Metro? Toplamı kaç du-
rak sahi, yeni yapılanla birlikte 10? 12? Metropo-
lüne kurban olduğum kenti, karşılaştırıldığı kentler 
Paris, Londra, New York olan şehir, hadi canım ger-
me beni. Üstelik pahalısın bir de!

Bilenler bilir, Paris mesela pahalı bir şehirdir, yiye-
cek içecek, konaklama, müzeler... Ucuz değil evet, 
hatta pahalı. Ama mesela sen Paris’te yaşarken bir 
yerden bir yere rahatlıkla metro ile hareket edebi-
lirsin. Kaç paralık bir restorana gidersen git, iyi bir 
hizmet görürsün, adam gibi bir sunum, lezzetli ye-
mekler. İstanbul’da bu hizmeti alabileceğin, doğru 
düzgün “yemek” bulacağın yerler hem ziyadesiyle 
pahalıdır, hem de yakınında değilsen ulaşım güçlüğü 
sürekli karşındadır. Herhalde -aslında, umuyorum, 
farkında olan yalnız ben değilimdir, bugünlerde 
İstanbul’da dönerciye de girsen, köfteciye de, pizza-
cıya da menünün bir köşesinde konseptten bağımsız 
aşağı yukarı aynı şey hep var; salata. Salatadan da 
anladığımız hep aynı şey: Atom salata. Biraz mısır 
ve salata adını neden alıyorsa o, hellim, ton balığı, 
ızgara tavuk, jülyen kesilmiş bonfile. Üzerine sosu 
koymak bile sizin işiniz, onlar şişelerini masanıza 
getirir! Yemek pişirmeyi çok severim, yazarken bile 
içim sıkıldı, değil ki canım çeksin. 

Bir park bahçe desen, o da yok. Mesela Paris’in için-
de iki tane kendine ait orman olduğundan haberi-
niz var mı? İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki bir kaç ağaç 
için kendimizi paraladık haftalarca. Tamam bir ağaç, 
tek bir dal bile önemli, orasında değilim işin, tamam 
Gezi aynı zamanda özgürlüklerimiz için direndiği-
miz, aynı zamanda haksızlıklara isyan ettiğimiz, 
aynı zamanda bizim gibi insanlar var, yaşasın deyip 
kavuştuğumuz yerdi. Eleştirmek için söylemiyorum 
ama kaçımız o parka gidip oturabiliyordu eskiden? 
Güvenli miydi mesela? İstanbul’da kaç park, bahçe 
var ve kaçında bir kadın akşam vakti kendi başına 

takılabiliyor? Hangi semtlerde toplam kaç park, 
onca kilometrekare taşın arasında! Gezi zamanı da 
aklımdan geçen cümleyi de söyleyeyim, aklımda du-
racağına dışarıda dursun:, “Kes anasını satayım, o 
ağaçları kessen neee, kesmesen ne, kentin kalanına 
yapılanları düşününce.” Alışveriş merkezi bağımlıla-
rını besleyip duran sistemin karıncaları Gezi’ye gelse 
ne, gelmese ne? Gittik yine de. 

Hadi diyelim ki ortalık süt liman, ben doğduğum, 
büyüdüğüm gibi Erenköy’de yaşıyorum hâlâ, evim-
den çalışıyorum ve mecbur kalmadıkça gitmiyorum 
başka semtlere, zaten her şey var yakında, huzurlu-
yum, mutluyum, İstanbulluyum diyebilir miyim? 
Hayır! Çünkü bir de inşaat meselesi var, kentin 
her yanı inşaat. Dünya kadar para vermişsin, kira-
sı ayrı, satın alması ayrı pahalı, konforlu bir semtte 
yaşıyorsun. Bu kez de semtler sürekli yenilendiği, 
apartmanlar müteahhite verilmekte olduğu için tik-
tik-tik, önce yıkılma, sonra yapılma sesleriyle yaşı-
yorsun. Toz pas da cabası!

Amcam mimar benim, bense sinema mezunuyum. 
3. sınıfta filan, sene 2001 yani, Ray Bradbury’nin 
hayalet bir kente yaşayan tek bir adamla ilgili bir 
öyküsünü uyarlamaya kalktım. Gittim, mekân arı-
yorum. Amcam da o sırada Bahçeşehir’de bir yerde 
çalışıyor. Gittim, baktım, harika bir yerdi, yüzlerce, 
binlerce konut arasında, ne bir araba, ne bir insan, 
ne bir sevda, tam aradığım platoydu ve etrafı da ara-
zi ile doluydu. O günden bugüne tüm o arazilerin 
ve benim baktığım sitelerin insanla dolduğunu bi-
liyor musunuz? Binler, on binlerce insan oralarda, 
‘İstanbul’da yaşıyor. 

Sanki bir anksiyete atağında içilen hap gibi hepsinin 
yakınında, içinde hep aynı markaların olduğu alışve-
riş merkezleri, küçük üreticinin, esnafın, aktar am-
caların, erişte kesen teyzelerin, sokakta oynayabilen 
mahalle çocuklarının dimağdan çoktandır çıktığı bir 
yer İstanbul, bugünlerde.

Sıkışık, başıbozuk, kanserojen. 

Etrafını saran küçük Venedik, Dolmabahçe, Boğazi-
çi, Paris replikası site semtlerinin varlığı ondan bel-
ki, İstanbul’un toprağı çoktadır taşa kesti.

Size bir sır vereceğim: 
İstanbul bitti.
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Gündem devlet sırrı meseleleriyle çalkalanırken, 
aslında bir sürü insan için sır olmayan şeyler, bir-
denbire ortaya saçılırken benim aklıma acaba bu sır 
anlatısına aşinalık sıradan insanın gündelik hayatın-
da nereden geliyor diye sormak geldi. Cevap tabii ki 
televizyon dizileri! Ancak o kısma geçmeden önce 
şunu söylemek gerekir ki, ortaya dökülenler sır değil 
belli ki, sadece birilerinin kişisel menfaatler için yap-
tıkları gizli anlaşmalar. Zira bu kadar insanın içinde 

bulunduğu bir organizasyona sır denemez. Ancak 
tüm bu gizli anlaşmalar, ortalara saçılmışken devlet 
sırrı kavramı da tabii ki acil durum sübobu olarak 
gündeme atılmış bulundu. Aslında bir bilginin dev-
let sırrı olması da çok şeyi değiştirmiyor, malumu-
nuz. Devlet sırrı, öyle tek kişinin falan bildiği bir şey 
değil çünkü. Bir sürü insanın dahli olan olayların 
ya da bilgilerin gizli tutulmaya karar verilmesinden 
bahsediliyor aslında. Hrant Dink’in katledilmesi ka-

Emel Uzun

DEVLETİN SIRLARI 
ve DİZİLERDEKİ SIR ANLATISI 

“Sırlarla ilgili en gündelik bilgiyi televizyon dizilerinden biliyoruz aslında. 
‘Sır iyi bir şey değil’ argümanını en iyi dizilerden izliyoruz her akşam. İçinde sır 

olmayan dizi gördünüz mü? Yok. Tüm televizyon dizisi sektörü sırrı olan insanların 
hikâyelerinin etrafına toplanmış durumda.”
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rarının da devlet kademelerinin hemen her katında 
zaten biliniyor olması bize bunu göstermişti. Ülke-
nin en büyük sır / suç yapılanmalarından birinin 
Susurluk Kazasında otoyola saçılmasında da öğren-
miştik bu hali.

Devlet mekanizmaları içerisinde devlet sırrı kav-
ramına dair düzenlemeler “Devlet Sırları Kurulu” 
adında bir yapılanmayla kanuna bağlanarak, yürüt-
me organının geniş yetki alanına verildi zaten. Geç-
miş olsun. Sonuçta devlet baba, herkes adına neyin 
gizli kalmasının daha iyi olduğuna karar veriyor ve 
buna göre onların takdir ettikleri sorular, cevapsız 
bırakılıyor. Olan şey kabaca bu. Onların “devletin 
menfaati gereğince” gibi güzellemelerle yaptıkları sır 
tanımını bir tarafa bırakırsak, gündelik hayatta sır 
nedir diye bir bakalım. Sır ilk öğrendiğimiz haliyle, 
ayıptır. İlk öğrendiğimiz şey, sırrın evden çıkmaması 
gerekliliğidir. Sonuçta biz kırılan yenlerin içinde kal-
dığı kollarda büyümüş bir milletiz. Öğrenilirse kesin 
birileri ayıplayacaktır bizi. Bir sır yükü verilir daha 
çocukluğumuzda sırtımıza. Çocuksan bir de, olağan 
şüphelisindir evden sır çıkarma konusunda. Bir sürü 
çimdik yenir sırf bu yüzden daha çocuklukta. Ka-
dınsan hele sırlar dünyasında yaşamayı öğrenirsin, 
doğal yaşam akışı içerisinde. Sırrı olan ve sır sakla-
yan olmak dışında pek bir yaşam alanı sunulmadığı 
için, anandan saklarsın, babandan saklarsın. Geçmi-
şin bir sır küpü olmuş, sırtında gezdiriyor olursun 
genç bir kadın oluğunda. Senin yaptıkların, başkası-
nın ayıpları, şahit olduğun ayıplar. Hep birinin sırrı 
ve sırdaşı olarak yaşarız. İçine doğulan hikâye bu, 
fazla çıkış yok. 

Kadınlık ve sır meselesine dalmadan fazla, izlediği-
miz gündeme, biraz gündelik hayatta sakladığımız 
sırlardan yana bakalım istiyorum. Sırlarla ilgili en 
gündelik bilgiyi televizyon dizilerinden biliyoruz 
aslında. “Sır iyi bir şey değil” argümanını en iyi di-
zilerden izliyoruz her akşam. İçinde sır olmayan dizi 
gördünüz mü? Yok. Tüm televizyon dizisi sektörü 
sırrı olan insanların hikâyelerinin etrafına toplan-
mış durumda. Adında sır geçen dizilerin bereketi-
ne bakar mısınız mesela: “Sana Bir Sır Vereceğim”, 
“Küçük Sırlar”, “Sırlar Dünyası”, “Büyük Sır”, “Sır-
lar Kapısı”, “Sır Dosyası”. Bunlar sadece adında sır 
geçen diziler. Demem o ki, gizli olanın, sır olanın 
ortaya dökülmesi meselesi ve ortaya dökülmesinde 
izlenen yol, belki de bu nedenle bu kadar tanıdık 
geldi bize bir anlatı biçimi olarak. 

İzlediğimiz devlet içi sırlarla ilgili kurulan anlatı ve 
izlediğimiz dizilerdeki temel ortak nokta da sır as-
lında. Biz sırlara alışığız dedim ya. Yıllardır, ülkenin 
çeşitli coğrafyalarında yaşayan büyük, küçük kah-
ramanlarının sırlarının açığa çıkması hikâyelerini 
izliyoruz her akşam. Pratiğimiz bol. Daha ilk bö-
lümden çözeriz biz, kimin ne sırrı var. Kim neyi 
saklama, kim neyi açığa çıkarmanın peşinde. Peki 
dizilerde nasıl oluyor? Bir aile düşünelim. Neredey-
se her bireyin bir sırrı var. Bir de sırlardan bi haber 
olan masumun da var kesin. Bir de o sırların bilgisi-
ne nasıl oluyorsa vakıf olan menfaatine düşkün biri 
var. Ne zaman ki sırrı olan kişiyle ilgili bir hesabı 
olsa, o çok gizli olan şeyler bir bir ortaya dökülüyor. 
Ya da dökülmesin diye, gözyaşları akıtılıyor, efendi-
me söyleyeyim kan dökülüyor, ortalığı tehdit, şantaj 
sarıyor. Bir de izlerken özdeşlik kurulması çok güç 
bir karakter kesin oluyor ki, “aman ağzımızın tadı 
bozulmasın”cılar. Suç çözme mekanizması örneğin 
polisiyelerin, tüm bu sırlar dünyasını çözmek üze-
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rine kurulmuş bir modeli. Melodram deseniz, o da 
öyle. Kadın ya da erkek karakterin geçmişinde bı-
rakmaya çalıştığı bir ölümcül hatası oluyor mesela 
ya da geçmişte terkedilip gidilmiş kişiler, çocuklar, 
bulunulan yere gelmek için yüz çevirilmiş geçmiş 
hayatlar ve günahlar. En iyi ihtimalle tüm yarım 
kalmışlığıyla içlerde taşlaşıp sır kalmış bir aşk kesin 
olur. En mutlu anında öyle aklına düşer. Hop diye 
bir yürek hoplatır saklanan şeyin gerçekliği. Bizim 
politik gündeme dair, ortaya dökülen sırların failleri 
bu huzursuzluğu hissediyor mu sizce? Hiç öyleymiş 
gibi görünmüyor. İki tarafta da ortaya çıkan bilgi-
lerin vehametiyle ilgili değil, kim tarafından açığa 
çıkarıldığıyla ilgili bir huzursuzluk var. Kavga onun 
kavgası. Dizilerde en azından, sırrı olanla özdeşleşe-
biliyoruz bazen, bazen de sırrı açığa çıkaranla. An-
cak bu hikâyede kimseyle özdeşeleşemiyoruz. Bizim 
huzursuzluğumuz da ondan. Ne dengeler bozuluyor 
ne de suçluluk ve pişmanlık duygusu görüyoruz. Or-
tada öfke ve vahşice saldırıdan başka hiçbirşey yok. 
Dizilerdeki o sır mekanizmalarını izlemeyi seviyo-
ruz çünkü sabredip sonuna kadar izlenirse, sonuçta 
her şeyin bilgisine ulaşabildiğiniz bir resim çıkıyor 
önümüze. Biz de tamamlanmış özneler olarak hu-
zurla uyuyabiliyoruz geceleri. Ama burada ne ceza-
landırma görebileceğiz ne de haklılığına kısmen de 
olsa ikna olabileceğimiz bir aktör bulabileceğiz gibi 
görünüyor. Dolayısıyla sinirimiz içimizde kalmış 
bir biçimde kalkacağız muhtemelen televizyonların 
başından. 

Aslen izlediğimiz prodüksiyon, her akşam izledi-
ğimiz kurmacalardan çok da farklı değil. Şaşırdık 
ortaya dökülenlerin büyüklüğünden ama, bilgilerin 
parça parça geleceğini, en büyük bombanın sonra-
dan kullanılmak üzere koz olarak elde tutulduğunu, 
bayağa adımız gibi biliyoruz. Benim televizyon ve 
internet kanalları marifetiyle kurulan bu anlatıyı ilk 
anlamaya çalıştığım zaman hissettiğim şey şuydu: 
Bayağı başrol oyuncuları, yardımcı oyuncuları, gö-
rünmez, erişilmez bir mutlak kötüsü olan, yıkılmak 
istenen bir grup “mağdur”un olduğu dört başı ma-
mur bir melodram izliyorum! Ama sonra farkettim 
ki, polislerin önemini azımsamışım. Bir tür polisiye 
de olur bu hikâye -ama buna polisiyeden çok polis 
dizisi desek daha doğru olur gibi. Malum iyilik tim-
sali, adalet savunucusu bir polis şefimiz yok ortada. 
Sunulan bir adalet neferi var ama o önceki yapım-
larda zalimi oynadığı için kamuoyu tarafından çok 
benimsenmedi ekranlarda. Yeni bir yüzle çıkılsaydı 
bu projde ortaya, kesinlikle daha çok tutardı. “Arka 
Sokaklar” gibi bir polis dizisi izliyoruz ama polis 
kadrosu hızla değişiyor. Fakat maşallah, kurgu ku-
zey ülkelerinin en iyi politik polisiye örneklerine taş 
çıkartır. Bknz. Killing, The Bridge... 

Şu an ülke gündemi kasıp kavuran mesele, öyle çok 
devlet sırrı ve paralel devlet gibi karmaşık ve muğlak 
tanımlara ihtiyaç duyulacak kadar karmaşık bir şey 
değil. Bu kadarına hepimizin aklı erdiğine göre orta-
da pek bir sır da yok gibi galiba. Basit bakalım mese-
leye. Yıllarca birbirinin en gizlisini dinlemiş, şahitlik 
etmiş, ortak menffatleri için gizli ortaklıklar kurmuş 
iki arkadaş düşünelim. Arkadaşlık bir sebepten ötü-
rü bittiğinde, eğer husumet de varsa ortada, o sırlar 
birdenbire dökülüverir ortaya. Gelsin, utanç, hayal 
kırıklıkları, daha da büyüyen kavga. Apaçık biten bir 
arkadaşlıktan sonra ortaya saçılan kirli çamaşırlar ser-
gisi. Dizilerde en azından, sırların açığa çıkması için 
haftalarca o sırrın etrafında dönen hikâyeler sarmalı 
izliyoruz. Merhamet oluyor bazen, birileri birilerine 
acıyor, tehditten vazgeçebiliyor ya da bir tür etik ku-
rallar dengesi izlenebiliyor bazen, sırları aracılığıyla 
intikam alınacak kişiye âşık falan olunuyor, oyunun 
kuralları değişebiliyor (Bknz. “İntikam” dizisi). Şu 
an izlediğimiz seyirlikte bunların hiçbiri yok. Ellerde 
belgeler, kirli çamaşır niyetine, karşılıklı suratlara çar-
pılıyor. Biz de elimizde çekirdek izliyoruz. Gerçekle 
kurgu arasındaki farkı anlamaya çalışmak gerekiyor 
sanırım artık. Televizyonlar kapandı, bu izlediğimiz 
gerçek. Anlatı aynı ama bu gerçek…

“Dizilerde en azından,  
sırların açığa çıkması için  
haftalarca o sırrın etrafında dönen 
hikâyeler sarmalı izliyoruz. Merhamet 
oluyor bazen, birileri birilerine 
acıyor, tehditten vazgeçebiliyor 
ya da bir tür etik kurallar dengesi 
izlenebiliyor bazen, sırları 
aracılığıyla intikam alınacak kişiye 
âşık falan olunuyor, oyunun kuralları 
değişebiliyor. Şu an izlediğimiz 
seyirlikte bunların hiçbiri yok. Ellerde 
belgeler, kirli çamaşır niyetine, 
karşılıklı suratlara çarpılıyor. Biz de 
elimizde çekirdek izliyoruz.”
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Sevcan Altunay 

BİR EJDERHA 
GÖRDÜM SANKİ (?)

Sanırım ilk kez elime aldığımda ilkokulu bitirmek 
üzereydim ya da ortaokula yeni başlamıştım. Ki-
taplıktaki gıcır gıcır kapaklı kitapların arasında eski 
baskısıyla onu okursam daha entelektüel görüne-
ceğim düşüncesi ile elime almış olabilirim “Ateş-
ten Gömlek”i. Yazarının Cumhuriyet döneminin 
önemli kadınlarından Halide Edip Adıvar olması 
da etkilemiş olabilir. Net olarak hatırladığım, yak-
laşık bir ay elimde süründükten ve 40 sayfaya yakın 
okunduktan sonra hiç bir şey anlamamanın yarattığı 
krizle kitabı bir kenara atışım! Çocukluğuma dair o 
kadar ciddi bir travmadır ki bu, kitabı “ya yine an-
lamazsam” kompleksiyle bir daha elime alamadım. 
2014’ün başında çok yakın bir arkadaşıma “Sana bir 
sır vereceğim” diyerek kâinatın sırrını paylaşacakmış 
ciddiyetiyle, dedikodu temalı başka birkaç sırrın pe-
şine iliştirerek itiraf ettim çocukluğumun “Asla ente-
lektüel olabilecek zekâda değilim,” hezeyanlı sırrını.

Aynı yıllarda Amerika’dan başlayıp tüm dünyaya ya-
yılan ve TV dizilerinde devlet sistemleriyle kurduğu 
bağlarla etkisi tartışılmaz kabul edilen “X - Files” 
fırtınası vardı. Beyaz Saray’ın bile kayıtsız kalama-
dığı dizi, Watergate skandalını ortaya çıkaran “deep 

throat”tan, kimliği ile temsil ettiği karakterin kim 
olduğuna dair onlarca teori üretilen Cigarette Man’e 
kadar pek çok karakterle henüz 11 Eylül’ü yaşama-
masına rağmen komplosever Amerikalıları tatmin 
etmeye yetmişti. Bizde de ses getirdi ki ülkemizde 
“Sır Dosyası” adıyla gayet sağlam bir kadroya rağ-
men birkaç bölüm sonra yayından kaldırılan bir 
uyarlaması bile çekildi. Tabii bizim nesil için “X 
- Files”; TGRT’nin gece yarısı, bir hafta sezonun 
başından diğer hafta sonundan bir bölüm vererek 
zaten anlamakta güçlük çektiğimiz genel konunun 
iyice takip edilmez bir hal almasına sebep olmasına 
inat; karanlık odada efsane jenerik müziğini ve uzay-
lı hikayelerini beklemek demekti. Hatta ilk paragra-
fa ithafen bir itiraf daha yapmak gerekirse balkona 
çıkıp, dünyamıza teşrif edecek bir UFO’dan gelecek 
ışıktan medet ummak da bölüm sonrası faaliyetler 
arasındaydı. Kızıl saç fetişizminin ‘90’lı yıllardaki 
bayrağını taşıyan Ajan Scully’nin zeka ve öngörüsü 
sayesinde, Halide Edip ile sarsılan geleceğe yöne-
lik entelektüellik beklentim kısmen toparlanmıştı. 
Ancak yurdum fantezi algısı Van Gölü canavarı ile 
sınırlı olunca UFO’lu komplo teorilerimiz kursağı-
mızda kaldı. 
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Sırlar küçükken ve kişiselken zararsızdı. Ancak top-
luma uyum sağlamaya başlayınca fark ettik ki, “dev-
let sırrı” kontenjanından hayatımıza dâhil olan ‘90’lı 
karanlık yıllar maalesef kısmen batıda yaşayan kit-
leler için görülmeyen veya görmemezlikten gelinen 
yıllar oldu. ‘68 kuşağının çiçek çocukları ve evlatları 
‘80’lerde ‘Evren’in sırrına vakıf olunca, pek çok evde 
‘90’ların sessizliğini bozan tek şey televizyondan ge-
len “Maraba Televole” bağırtısıydı. Öyle ki bugün 
hâlâ sır perdesini aralayamadığımız Susurluk dahi, 
bir dakika karanlık eylemleri ile sessizce protesto 
edildi. Işık sesten hızlıydı ama biz yine karanlıkta 
kalmıştık. 

Özcan Alper’in 2011 yapımı filmi “Gelecek Uzun 
Sürer”in finalinde ‘90’lı yıllarda ülkenin batısı ma-
gazin programları ile uyutulurken doğusunda yaşa-
nanları sayısal verilerle açıkladığı bir sahne var. O 
yıllarda hayatımıza dâhil olan ve sonrasında geldik-
leri noktayı “Allah yürü ya kulum demiş” diye açık-
lamaya çalıştığımız bazı isimler de ‘90’ların mani-
pülatörü olarak toplumsal hafızamızdaki yerlerini 
aldılar. İşte o ‘90’larda çocuk olanların TV’de gör-
düğü ve şimdiki televizyon yayıncılığının yanında 
başımızın üstünde taşımamıza sebep olacak bir şef-
faflıkla önümüze konan ve her biri hepimizin toplu-
ma dair kişisel belleğinde mihenk taşı olmuş görün-
tüler vardı. Kısmen ‘90’ların başını hatırlayanlar 
için, öldürülen gazeteci ve aydınların TV köşesine 
iliştirilmiş vesikalık fotoğrafları, Uğur Mumcu’nun 
cenazesi, yanan bir otelin önünde Arapça bağıra-
rak pagan ayini yaparcasına dönen bir dolu adam, 
Metin Göktepe’nin elinde fotoğraf makinesi ile gö-
ründüğü portresi, Susurluk’ta ters dönmüş bir araç, 
Tansu Çiller’in parti otobüsü tepelerinde her neden-
se gezdiği tüm illeri büyük şehir yapma vaatleri… 
Bazıları devlet gösterisi, bazıları devlet sırrı olan ve 
‘90’ların çocuklarının hafızalarında bölük pörçük 
yer etmiş onlarca kare. Zulümlerin sır, yalanların 
gerçeklik diye sunulduğu yıllarda kişisel travmala-
rımda özel bir yeri olan bir an var. Sonradan izlenen 
belgesel, okunan kitaplarla “aslında ne olmuştu” 
diye anlaşılmaya çalışılacak ama o an için sadece 
“orada yatan ne?” diye anlamsızca sorduğum tek bir 
an. Bir çöp konteynırının yanında yerde yatan bir 
“şey”e o yaşıma kadar hiç görmediğim, denk gelince 
televizyonun kapatılıp yatağıma gönderildiğim bir 
şiddetle tekmeler atan, lacivert kıyafetli bir adam. 
Ardından gelen görüntülerde büyük kalabalıklar, 
kaçma - kovalama, lacivertlerin yanına dâhil olan 

yeşiller ve hatta bültenlerin sonunda söylenen “17 
ölü” lafı bile beni çöp konteynırının yanındaki o 
görüntü kadar sarsmadı. Sonradan bir “insan” ol-
duğunu fark ettiğimiz, öldü zannedilip sürüklen-
miş ve her nedense ölümsüz olduğuna inanan biri 
tarafından tekrar tekrar yok edilmeye çalışılan bir 
kadın. Özlem Tunç’un hikâyesi bende; öğrenci eyle-
minde yerlerde sürüklenip coplanan, “kadın mıdır 
kız mıdır bilemiyorum” diye sorgulanan, başına isa-
bet eden gaz fişeği yüzünden hayata sıfırdan başla-
mak zorunda bırakılan ya da taktığı kırmızı fuların 
renginden rahatsız olup kendini boğa zannetme ref-
leksi geliştirenlerce 4 ay hukuksuz tacizlere maruz 
bırakılan her genç kadında tekrar tekrar tazelendi. 
Hepsinin sureti sarışın kıvırcık saçlı o kadındı. Tıp-
kı Ali İsmail’in ve Metin Göktepe’nin suretlerinin 
aslında hikâyesini yıllar sonra öğrendiğim İlhan Er-
dost olması gibi. 

Tüm yaşanan zulümlerin tıkandığı noktada aynı 
cümle çıktı karşımıza: “Devlet sırrı”. Bu iki kelime 
başlı başına o kadar kutsaldı ki yan yana gelmeleriy-
le doğan kudret, değil içeriğini, varlığını dahi sor-
gulanamaz bir hale getirdi. Zulmün cinsiyeti yoktu 
elbet, ama “bu sır ne ola ki?” diye soranların cinsi-
yeti mühimdi. Örneğin; her daim ülke siyaseti ve 
toplumsal olayları ile yakından ilgili Alman Yeşil-
ler Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Gazi Mahallesi 
Katliamı’nı kurcalamaya kalkınca dönemin Devlet 
Bakanı tarafından “fahişe” olarak etiketlenmişti! 
Haliyle 2013’te Gezi Parkı eylemlerinde yerini alın-
ca “sabıkalı”lığından ötürü gözaltına alınmaktan 
kurtulamadı. Başbakan’ın basın toplantılarındaki 
monologlarını erkek meslektaşları dijital daktilo 
gibi kayda geçirirken “soru soran” kadın gazeteci-
ler meşreplerinin sorgulandığı alt metinlere sahip 
çıkışlarla alaşağı edilmeye çalışıldılar. Savunmayı 
yargılamaya kalkan bir hukuk düzeninden adalet 
inşa etmeye çabalayan avukatlar, sonrasında kendi-
lerinin de savunmasına gönüllü olan meslektaşları-
nın tetikçisi olmakla suçlandı. Sırlar ifşa oldukça, 
soruların cevapları “Sana mı soracağız!” terslenme-
sine saklandı. 

“X - Files”ın iki sloganından biriydi, “The truth is 
out of there” (Gerçek orada bir yerde). Diğeri de “I 
want to believe” (İnanmak istiyorum). Bizler için 
Leviathan öyle bir boyuta ulaştı ki artık gerçek sır-
ların altına saklanamayacak boyutta ve gözümüzün 
önünde. Yalanlara ise inanacak yerimiz kalmadı.
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Sürrealizminin önemli temsilcilerinden René Mag-
ritte, resimleri için “gündelik nesneler yüksek sesle hay-
kırırlar”1 der. 2013 sonbaharında, MOMA’da açılan 
ve 12 Ocak’ta sona eren ve René Magritte’in 1926 
- 1938 yılları arasında yaptığı işlerine odaklanana 
serginin adı The Mystery of the Ordinary / Sıradan 
Olanın Gizemi. Bir Magritte sergisinin alabileceği 
en iyi başlık. Zira günlük yaşamın içindeki olağan 
sahnelerin büründüğü onca sır dolu sahne daha nasıl 
anlatılabilir ki?

Gerçekliğin nesnelerini mekân ve anda farklı fark-
lı yerleştirmelerle yan yana getiren sanatçı nesneler 
hakkında; “Ben belli bir nesnenin neden orada oldu-
ğunu, neden yan yana durduklarını zihnen açık et-
mek üzere resmetmediğim için, resimlere öyle bakmak 
gizemi yok edecektir.” derken de açıkça bu gizemden 
bahsetmektedir.2

Sanat yapıtını okumanın, bir dedektif gibi davra-
narak, sanatçının göstererek sakladıklarını bulmak 
olmadığını düşünürüm her zaman. Sanata doğru 
bakmak, aslında sanatçıda saklı olanın, kendi rıza-
sıyla ortaya serdiği, biçime kavuşturduğu içeriğin, 
ifşa anına tanık olmaktır. Bu noktada, sanat yapıtı 
hakkında söylediklerimiz bu anın tanıklığında biz-
de kalanlardır. Onları sanat tarihsel birleştirmelerle 
yahut karşılaştırmalarla ve felsefeden, sosyolojiden 
beslendiklerimizle yan yana getiririz, haykırdıkları 
gizemi anlamaya çalışarak. Heykel, resim, enstalas-
yon, video, fotoğraf, performans ve diğerlerine dair 
cümlelerimiz, yaşamın içinden geçerken; sanatçının 
kurduğu ilk cümle hep söylenmemiş olarak kalır. 
İzleyense, bakarken kendinde kıldığı eserin sırrına 
ancak kendisiyle erer. 

Magritte’in şeyleri, tuvalde paylaştıkları sırları izle-
yene fısıldıyor mu? Her izleyen, sanatçının dilini çö-
zebiliyor mu? Bu sorunun yanıtı yok elbette. Lakin 

Nazlı Pektaş

İFŞANIN FERAHLIĞINDA 
SANAT

“Sanat yapıtını okumanın, bir dedektif gibi davranarak, sanatçının 
göstererek sakladıklarını bulmak olmadığını düşünürüm hep. Sanata 
doğru bakmak, aslında sanatçıda saklı olanın, kendi rızasıyla ortaya 

serdiği, biçime kavuşturduğu içeriğin, ifşa anına tanık olmaktır.” 

René Magritte, The Menaced Assassin, 1927
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cevabını yalnızca gerçeküstücülerin filozofu olarak 
kabul edilen Magritte’nin bildiği soruların nesneleri, 
kendi doğalarını koruyarak öylece tuvalde durmak-
talar. Sanıyorum asıl sır, onlara nasıl bakılacağını 
bilmekte.

Sanat, 1950’lerden önce en büyük başkaldırısı-
nı Dada ile gerçekleştirdi. Pisuar ve R. Mutt im-
zası, Duschamp’ın sanatın neliğine dair sırlarını 
ifşa edip, günümüze dek süregelen bir oyuna imza 
atarken, 1920’lerde Dada’nın hemen ardından ge-
len gerçeküstücülük; nesneleri yerlerinden ederek, 
formlarıyla oynayarak bildiklerimiz hakkındaki 
gerçekleri ters yüz etmeye baş koydu. Akımın en 
güçlü temsilcisi Magritte’e ve diğerlerine çok şey 
borçluyuz zira göstere göstere nasıl sır saklanır çok 
iyi biliyorlardı.

Hızlı bir manevrayla günümüz sanatına doğru ba-
kışlarımız çevirelim. Karşımıza çıkan örneklerde 
gördüklerimiz; çağdaş sanatın sınırsızlaşan evrenin-
de sanatçının dillendirdiği toplumsal ya da kişisel 
meselelere farklı farklı medyumlarla odaklanırken, 
herkesin bildikleri hakkında gösterilmeyenleri ce-
surca ifşa eder.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında İstanbul’da Arter’de 
Emre Baykal küratörlüğünde açılan “Haset, Hu-

sumet, Rezalet”; belleklerimizden taşanları siyasal, 
toplumsal ve kültürel mecralarda dolaşarak; birlikte 
olma / olamama, yan yana durma / duramama halle-
rimize odaklanıyordu. Sergide, Hera Büyüktaşçıyan, 
“Kayıp Guguk Kuşu” (2008), “Ada” (2012), “Arada 

Fatma Bucak, And then God blessed them, 2013
HD video, renkli, sesli, 9’26’, Video kareleri

Fatma Bucak, Suggested place for you to see it, 2013
HD video, renkli, sesli, 13’32’’, Video karesi  
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Bir Yerde” (2012), “Terk - i Dünya” (2012) adlı işle-
riyle, toplumsal anıların izini, kişisel anı, tarih ve aile 
tarihindeki objelerle arıyordu. 

“Ada” adlı yerleştirmede, büyük bir halının üzerin-
de, güçlükle dengede durmaya çalışan bir iskemle 
görürüz. Halı alışılmışın dışında, tam da iskemle-
nin altında bir hayli belirgin bir biçimde tümsek 
oluşturur. Ev içi nesne halı ve eski tahta bir iskemle; 
“Hera’nın objelerinin tanıklığıdır. Halının örtücülüğü 
altına süpürülmüş renkler ve sesler biraz sonra düşecek-
miş gibi duran tahta iskemleye kürsü olurlar. İskemle 
adaya dönüşmüş tümsekte, altına yeryüzünü alarak iz-
leyeni içini dökmeye ya da bildiklerini anlatmaya da-
vet eder.”3 İskemle, üzerine oturanı artık taşıyamaz 
kırılganlığı ile öylece durmaktadır. Bu yerleştirmede 
sorguya çekilen, varlığı bilinen ama hayalete dönü-
şen sırlarımızdır. Hera, geçmişin kirli cümlelerini sır 
damlatan gözyaşlarında yıkar.

Sanatçı kendi geçmişine ait anıları, nesnelerle örer-
ken bu topraklarda yaşanan vedalar hakkındaki sır-
ların, gölgelerinin tozunu alarak yeniden ifşa eder. 

Mürüvvet Türkyılmaz, Sırlar Odası

Hera Büyüktaşçıyan, Ada (The Island), 2012. 15 m2 halı ve ahşap sandalye
Foto: Hadiye Cangökçe
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Zira hatırlamamız için elinden geleni yapan erk, 
halının altına süpürülen gerçeklerin nesnelere sinen 
kokusunu hep unutur.

Fatma Bucak ise yine ARTER’de geçtiğimiz ka-
sım ayında izlediğimiz, küratörlüğünü Başak Doğa 
Temur’un yaptığı “Düşüşe Dair Bir Başka Hikâye 
Daha” adlı sergisinde hatırlama eylemi üzerinden 
tarihin ve dünyanın dayattığı cinsiyet ve kimlik te-
melli ayrımcılığı reddediyordu. 

Bucak, “And then God blessed them” başlıklı iki 
kanallı video yerleştirmesini 2013 yazında Tuz Gö-
lü’nde çekmiş. Erkek kardeşi ile birlikte gerçekleş-
tirdikleri performansta, güç gösteren bir kadın ve 
direnen bir erkek var. Yüzyıllar içinde bitmek tü-
kenmek bilmeyen bir ısrarla erkeğin olduğu söyle-
nen iktidar ve zorbalık bu videoda kadına ait! Genel 
kanıya göre sahte olan bu durum ve ironi kadın ve 
erkek arasındaki bildik hikâyeyi tersten okutuyor. 
Bu yerleştirmenin bir diğer parçası olan “Sugges-
ted place for you to see it” başlıklı videoda ise Tuz 
Gölü üzerinde küçük taburelere oturmuş 13 kadın 
aynı yöne bakarak ve sürekli konuşarak bilmediği-
miz bir durum hakkında yorum yapmaktalar. Ne 
izlediklerini ilk başta bilmiyoruz. Fakat dikkatle 
baktığımızda, bu kadınlar yine Tuz Gölü üzerin-
de karşı karşıya gelen kadın ve erkeği izlemekteler. 
Bazılarının olay hakkında yaptığı yorumlar klasik 
öğretinin ve kabul edilmesi gereken zorunlu ayrım-
cılığın izinde yürürken; bir kısmı güçlü ve özgür yo-
rumlarda bulunuyor, bir kısmı da sessizliğini koru-
makta. Dinledikçe, başka bir performansa dönüşen 
bu sahne, hikâyenin belleklerde kodlanmış bilgisini 
gün ışığına çıkarıyor. Belleğimizde sır gibi saklı tut-
tuğumuz ama yaşamaktan ve içinde boğulmaktan 
sıkılmadığımız üstümüzdeki otoritenin sessiz bir 
kurguda bile düşüncelerimizi bir ağ gibi sardığına 
tanık oluyoruz. Bucak her iki performansta bizi de 
işin içine katarak üçlü bir düzenleme yaratmış. Bu 
üçlü düzenlemede sanatçı, kadın ve erkek rolleri 
arasında keskin ayrımcılığa tabi bir dünyada kadın 
olarak birey olmanın sırlarını ifşa ederken; izleyici-
nin yorumları da Bucak’ın yarattığı illüzyonun ve 
ifşa ettiği sırların kaydını tutmakta. 

Günümüz sanatı içinde kişisel, mahrem hikâyelerini 
üretimi içine katarak kendi kapısını aralayan ama 
tamamen açmayan pek çok sanatçı var. Mürüv-
vet Türkyılmaz da onlardan biri. Aralık ayında 

İstanbul’da Depo’da açılan kişisel sergisinin başlı-
ğı “Bilinmeyen Bölge, Gittiği Yere Kadar”. Bellek, 
Türkyılmaz’ın işlerinde apaçık kendini belli eder. 
Sanatçı, bu sergide de toplumsal ve kişisel belleğin 
birbirine değdiği anları, şeffaf bir dille okuyor, yazı-
yor ve yan yana getiriyordu.

Sergide yer alan “sırlar odası” ki gerçekten bir oda, 
izleyiciyi sanatçının çocukluk anılarına davet edi-
yor. Türkyılmaz, mahrem diyerek kutsallaştırdığı-
mız sırları nesnelerle anlatırken, hikâyesini ifşanın 
ferahlığından, izleyenin sorumluluğuna itiyor. Kap-
lumbağa kabuğu, sandalyeye bağlı bir yumak, takım 
elbiseli bir Mürüvvet posteri...

Gezerken, renklerle kurduğum dünyalarda ve hep 
kız çocuklarına ait, sınırları kalın çizgilerle belirlen-
miş oyunlar oynadığımı anımsadım. İstanbul’dan 
gelen teneke arabam, erkek kardeşim dünyaya gelene 
dek bozulmadan kalmayı başaran tek oyuncağımdı.

Çocukluğumuzdan, ilk gençliğimize uzanan, oradan 
şimdiye bağlanan geçmişimize, kendi tercih ettiği-
miz bir yöntemle inmeyi denediğimizde (bir urgan, 
asansör ya da bir merdiven) bilinen tabirle bir film 
şeride dönüşen anılarımız, art arda sıralanır. Hızı, 
seçtiğimiz yönteme bağlı olarak değişir elbette. Koca 
kaynağa ulaştığımızda, ifşa olan gerçek bir türlü dil-
lendiremediğimiz ve hep kaçtığımız sırlarımız olabi-
lir mi? Ya da aslında aynamız? 

Sanatçılar; bedenimizde bekleyen, aramızda dola-
şan, kulaklarımızda çınlayan, rüyalarımıza giren, 
baktığımız manzarada, dokunduğumuz binada ya-
şayan sırlardan bahsederken, her defasında gerçek-
le yüzleşirler ve bizden de bunu isterler. Disiplin-
ler arası iletişim ve etkileşimle ilerleyen sanatın dili 
bugün, önüne geçilemez bir sıçrayış ve kavrayışla, 
toplumda olan bitenin hikâyesini anlatmaya devam 
ediyor. Kimi zaman haykırarak, kimi zaman fısılda-
yarak ama hep hakikate tutunarak!

Notlar
1. http://www.moma.org/interactives/exhibiti-
ons/2013/magritte/#/featured/about 1Şubat 2014
2. Ahu Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, 
İstanbul: Sel Yayıncılık, 2008, s.141.
3. Nazlı Pektaş, Artunlimited, sayı:21, İstanbul, 
2013, s.98-99.
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Elmas’ı tanıdığımda genç, şen şakrak bir kadındı. 
Gezmeyi, güzel giyinmeyi seven, arabasına atlayıp 
dostlarıyla Anadolu’nun dört bir yanına seyahatlere 
çıkan, Türkiye’nin bütün türbelerini avucunun içi 
gibi bilen biri. Ölü yıkayıcısı olduğunu çok sonra 
öğrendim. Yüzlerce mevtayı yıkamış, nice insanlar 
beni o yıkasın diye yakınlarına vasiyet etmişti. Seka-
ret anlarının tanığı. Ölülere şahadeti bir yere kadardı 
ve ölümün hakikatinden ancak gayb sınırına kadar 
bir şeyler söyleyebildi. 

Ölüm yaşamın en büyük sırrı. Mahiyeti akılla bili-
nemeyen bu gerçekliği, kimi ölümsüzlük çabalarına 
fazla bel bağlamadan sessizce kabullenmekten başka 
çare yok. Ölümden önce dirimi bilmek, ruhu konuş-
mak lazım belki de. İslam felsefesinde ruh; hayat, di-
rilik, canlılık, nefes, hareket, rüzgâr, hava anlamları-
na gelen bir kelime olarak kullanılıyor. Nefs kelimesi 
de ruhun yerine kullanılır ama fazladan öz varlığa, 
zâta ve esasa işaret eder. Nefs insan ruhuyla beraber, 
onun zihnini ve kötü benliğini de içeriyor.

Yıldız Ramazanoğlu 

ÖLÜ YIKAYAN ELMAS’IN 
ÖLÜMÜ 

“İnsanın, içinde kendi ölümüne dair büyük sırrı taşıyarak yaşamayla baş etmesine 
yardım etmek, korkuları akıl yoluyla ortadan kaldırmak için filozoflar harekete 
geçmiştir. Ama Elmas kitap okuyan bir kadın değildi, ölü yıkayan bir mümindi. 

Sokrates’i de bilmezdi ama tıpkı onun kadar emindi yıkayıp paklayıp öte dünyaya 
uğurladığı canların bambaşka bir hayatla karşılaşacağından.”
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Ölüm o kadar büyük bir bilinemezlik ki İslam fi-
lozofları felsefenin gayesini ‘ölüme hazırlık’ olarak 
tanımladılar. Hatta bir son değil bilakis yeni bir 
başlangıç, daha güzel bir hayatın, varoluşun imkânı, 
dünya esaretinin sona erişi olarak tarif ettiler. Ölü-
mün sırrının yanı sıra bir de korkusu var. Bu korku 
sonsuzluk duygusuyla ikame ediliyor ve iyi insanlar 
için Kur’an’da ve birçok dinde cennet vaat edilmesi 
boşuna değil.

Zygmunt Bauman’a göre ölümün ne olduğunu he-
pimiz biliriz, bizden ne bildiğimizi kısaca açıklama-
mız, daha doğrusu ölümü anladığımız gibi tanım-
lamamız isteninceye dek. Bu istendiği anda sorun 
çıkar. Ölümü tanımlamanın olanaksız olduğu enin-
de sonunda belli olur çünkü varlığın mutlak ötekisi 
olan ölüm, bütün varlıkları var eden o nihai boşluğu 
temsil ediyor. 

Bauman’ın Ölümlülük Ölümsüzlük ve Diğer Hayat 
Stratejileri’nde dediği gibi, ölüm etkin öznenin sona 
ermesi ve onunla birlikte bütün algının sonuysa, 
mutlak bir hiçlikse, özne neden kendisini algıdan 
kurtaramıyor da algının hâlâ var olmasını istiyor. 
Nereden geliyor bu güçlü arzu. Ali Şeriati’nin ço-
cukken takılıp hayatı boyunca peşinden sürüklendi-
ği soru geliyor aklıma; bir mum sönünce ışığı nereye 
gider? Peki, bir beden sönünce ışığı nereye gider diye 
de sormalı değil mi? 

Kendi ölümümü zihnimde canlandıramam ve an-
cak başkalarının ölümünü gözlerim düşüncesi kıs-
men doğru, ama kendimizi gözlemek de büsbütün 
imkânsız değil. Başkasının ölümüyle ölüm hakkın-
da bir temsilci vasıtasıyla fikir ediniriz. Ölümün 
kaçınılmazlığı, bundan kaçışın olmadığı bir varo-
luş içinde oluşumuz, zihnimizde kazılıdır ama yine 
de nesneler dünyasında başkasının ölümüyle idrak 
ettiğimiz ölüm bize hiçbir zaman yeterince yakın 
olmaz. Zincirlikuyu Mezarlığı’nın cümle kapısında 
yazan “her nefis ölümü tadacaktır” ayetinin kaldı-
rılması istenmişti bir ara, ölümü hatırlatıp rahatsız 
ettiği gerekçesiyle. Avrupa’da ise tersine ölümü öte-
lendiği yerden getirip gündeme almak için Ölüm 
Kafeleri açılıyor ve burada korkmadan ölümün ir-
kiltici yüzüne bakmaya çalışıyor insanlar. Tasavvuf 
erbabı ise “ölüm rabıtası” yoluyla bu gerçeklikle iç 
içe yaşamayı dener. Gün batarken akşamın zeval 
vakti gözlerini kapatıp ölümünden definine, top-
rağın atılışından hazirûnun acelesine, yakınlarının 

tutumlarına kadar her şeyi ayrıntılarıyla hayal eder 
ve yaşamını hak ve adalet çerçevesinde, değeri ka-
lıcı olana atfederek düzenlemeye çalışır. Gözlerini 
kapatınca hızlıca ölümü, yası, dünyadaki unutu-
luşu, daha sonra gelecek kavimleri milletleri, baki 
olanın ne olduğunu gören adam, görmeyen gibi 
olmaz. Bauman’ın “evet benim ölümüm yazıya ge-
çirilemeyecek, söz edilemeden kalacak, onu bir kez 
yaşadığımda öyküyü anlatmak için buralarda olma-
yacağız” demesi doğru ama içimizdeki sonsuzluk 
duygusu, beş duyuyu aşan nice duyular da yabana 
atılamaz.

Ölüm korkusu bütün düşünürlerin temel konula-
rından biri. Süregiden ve hep sürecekmiş hissiyle 
aklımızı çelen yaşamın birden bir bahaneyle son-
lanmasını kabullenmek, insan nefsine en ağır gelen 
insanlık hali.

Aslında insanların bir kısmı ölümün bir son ve yok 
oluş olduğuna inanır, yoklukta elem ve ıstırap ol-
mayacağından belki bu korku daha kolay atlatılabi-
lir. Nefis (ruh) bedenle birlikte yok olup gidecekse 
dünyadaki nesnelerden, nesnel hayattan ayrılmanın 
acısı dışında bir travma olmayacağı varsayılıyor. Bu, 
yapılan her şeyin insanın yanına kâr kalacağı sonu-
cunu mu doğurur, tartışmak lazım. Ebediyete olan 
inanç ise daha karmaşık görünüyor, hesap günü, bü-
tün eylemlerin en ince ayrıntılarına kadar karşımıza 
çıkarılacağının bildirilmesi korkuyu besliyor. Öte 
yandan hesabın bu dünyadaki erdemli insanların sa-
yısını çoğalttığına inanılıyor, eğer iyi biri olduğunu-
zu düşünüyorsanız –ki böyle düşünmek de insanın 
doğası, gelecek hayatın daha da iyi olacağı düşüncesi 
ölüm korkusunu hafifletir. 

İnsanın, içinde kendi ölümüne dair büyük sırrı ta-
şıyarak yaşamayla baş etmesine yardım etmek, kor-
kuları akıl yoluyla ortadan kaldırmak için filozoflar 
harekete geçmiştir. Kindî’ye göre ölüm doğamızın 
tamamlanmasından ibaret. Ölüm bizi gerçek vata-
nımıza götürecek bir gemi. Ölüm yoksa insan da 
yoktur, problem edilmesi gereken, olması gereken 
bir şeyin olmamasını istemek, asıl normal olmayan, 
ölümsüzlük talebi.

İbn Sina’ya göre beden ruhun aleti gibidir, ölümle 
marangozun alet edevatını terk etmesi gibi ruh da 
bedeni terk eder. Hây nâtık ve mâit (yaşayan, idrak 
eden ve ölen) olarak tanımladığı insanın varoluşu 
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ancak ölümle kemale erer. Öldükten sonra dirilece-
ğimize dair önsezi Kur’an’da bunun hiç de zor ol-
mayacağına dair ayetlerle karşılık bulur. İçimizdeki 
sonsuzluk ve ölümsüzlük duygusu, içinde iyi, güzel 
ve gerçekliklerin bulunduğu küçük dünyamızda ye-
şermeye çalışır. 

Elmas kitap okuyan bir kadın değildi, ölü yıkayan 
bir mümindi. Sokrates’i de bilmezdi ama tıpkı onun 
kadar emindi yıkayıp paklayıp öte dünyaya uğurla-
dığı canların bambaşka bir hayatla karşılaşacağın-
dan. Ölüyü kaliteli bir ketenin üzerine yatırır, özen-
le saçlarını üç su yıkar, bedenini incelikle temizler, 
saçlarıyla göğüslerini örter, bir bebek gibi ihtimam-
la kefenler, sahibine af ve mağfiret dilekleriyle tes-
lim ederdi. Nice hasis, sert mizaçlı, insanları kırıp 
döken kadınları da yıkamıştı ama daima ketende 
yatarken melek gibi masum göründüklerinden söz 
ederdi.

Eflatun ölüm ötesi hayata kuvvetle inanıyordu. 
Çağdaşıydı Sokrat’ın. An be an ölüme yaklaşan 
Sokrates’e, Kriton’un ağzıyla sormuştu, seni nasıl 
defneyleyeceğiz diye. Sakinlik ve açıklıkla yanıtla-
mıştı bunu Sokrates; “istediğiniz gibi gömün, ben 
zaten sizlerden daha uzağa gidecek değilim, dost-
larım, Kriton benim az sonra bir ceset olacağımı 
sanıyor. Nasıl defnedilmemi sorması bu yüzdendir. 
Zehri içtikten sonra saadetli insanların diyarına git-
mek üzere olacağım.”

Sonsuzluk inancı birbirinden haberli habersiz bü-
tün filozoflarda var. Ölüm korkusu sonsuzluk bek-
lentisiyle yan yana. Mevlana’nın dediği gibi: “Ben 
ölüp de tabutumu geçirdikleri zaman, benim bu 
cihanın derdiyle uğraştığımı zannetme. Cenazemi 
görünce ayrılık ayrılık diye ağlama, benim sevgi-
limle kavuşma zamanımdır.” Buna göre ölüm ile, 
beden aradan çekilir, ruh aslına rücû eder, böyle-
ce Tanrı’yla aradaki perde kalkar. “Buradan gidişi 
gördüğün gibi tekrar gelişi de düşün. Güneş ve ay 
batmakla eskimezler, hangi dane vardır ki, topra-
ğa ekilip de çıkmamıştır? Niçin insan denilen dane 
için kuşkuya düşüyorsun?” der Rûmî diriliş ayetle-
rine şerh düşerek.

Hz. İsa’dan yüz yıl sonra doğan Romalı filozof 
Seneca’ya göre ölüm bir kötülük değil ama kötü bir 
görünüşü var. Yaşamak arzusu ile çözülüp dağıl-
mak korkusu yer etmiş her birimizde. Bilinmeyen 

şey bizi ürkütmekte, o halde ruhumuzu güçlendir-
memiz, onu ölüme yaklaşacak, ölüme korkmadan 
bakacak hale getirmemiz gerekir. Küçük çocuklar, 
zihin yapıları zayıf olanlar ölümden korkmazken, 
akıl yürütmekten yoksun varlıklar huzur içindey-
ken, aklın bu güveni bize sağlamamasının ayıp ol-
duğuna hükmeder.

İslam filozoflarının bedeni sadece bir alete indirge-
mesi tartışmalı bir konu. Elmas yıkadığı genç ve taze 
bir ölünün ellerine kına yakarken kınanın akması 
üzerine ‘ellerini kapat bak akıyor kınaların’ sitemiy-
le ellerin kapanmaya çalışmasını hatırlıyordu. Belki 
de gören, hisseden, hareketin merkezi olan beden de 
kendinde var olmakta. Belki de Merleau-Ponty’nin 
Göz ve Tin’de dediği gibi gören ve görünür olan 
vücudumuz, her şeye bakmaktadır ve kendine de 
bakabilir. Kendini gören olarak görmekte, kendine 
dokunan olarak dokunmaktadır, kendisi için görü-
nür ve hissedilirdir. Herhangi bir şeyi ancak özüm-
leyerek, düşünceye dönüştürerek, düşünen düşün-
ce gibi saydamlıkla olmasa da görenin gördüğüne, 
dokunanın dokunduğuna, hissedenin hissettiğine 
dâhil olmasıyla bir kendidir. Her şey tenine geçmiş-
se ve onun bütüncül tanımına dâhilse, dünya vücu-
dun kumaşından yapılmıştır diyor Merleau-Ponty.

Cemal Süreya’nın dizelerindeki gibidir biraz du-
rum, “ölüyorum tanrım Bu da oldu işte / her ölüm 
erken ölümdür biliyorum Tanrım.” Şair Furkan 
Çalışkan’ın dervişlerin ölmeden önce ölme felsefe-
sine atıfta bulunuşu da etkileyici: “Ölümü son güne 
bırakamam / Her gün düzenli ve disiplinli / Üşen-
meden ve severek ölmeliyim ben.”

Ölüm anına son söz hakkını vermemek, ölümden 
daha fazla yaşamak, ölüme karşı koymak, eseriyle - 
yapıtıyla - kahramanlıklarıyla ölümsüzlüğe erişmek 
binlerce yıllık arzu, bunu kim kınayabilir ki? Elmas 
genç yaşta vefat etti. Cenazesine yetişemedim yurt 
dışından. Onu kimin yıkadığını da öğrenemedim, 
aslında anılarını dinlemek için fırsat kolluyor, önü-
müzde uzun yıllar var, bir gün sabahlayıp ölüleri, 
gasilhaneleri, her şeyi konuşuruz diye hayaller ku-
ruyordum. Azrail’i suçlamalardan kurtaracak bir 
bahane var edilmişti onun için de. Tümör haberiyle 
ölümü arasında sadece birkaç ay geçti. Yüzlerce eş, 
evlat, anne onu hayırla yâd ediyor, şefkatle yıkayıp 
duayla uğurladığı canlar için. Kim bilir ölümsüzlük 
budur belki, bir hatırlanma.
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Aynur Demirdirek 

OSMANLI’DA FEMİNİSTLER: 
Sır Değildiler Ama Neredeyse

Yüz Yıl Sonra Keşfettik 

“Bilgi üretenlerin, geçmişte herhangi bir anda ya da 
Osmanlı modernleşmesi gibi önemli toplumsal - siyasal değişimlerin 
yaşandığı bir dönemde ‘Bu sırada kadınlar ne yapıyordu?’ sorusunu 

sormayışı, Osmanlı toplumundaki feministleri tanımamız için feminist 
araştırmacıları / feminist yaklaşımı beklemeyi gerektirdi.”
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19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ağırlıklı 
olarak İstanbul’da ve Selanik gibi büyük şehirlerde 
yaşayan üst ya da orta sınıftan kadınların bir bölü-
mü, Avrupa’daki hemcinsleriyle hemen hemen aynı 
zamanlarda eğitim hakkından başlayarak kadınlık 
için talepte bulundu, çeşitli amaçlarla dernekler kur-
du, bir mücadele yürüttü. Kamusal alana çıkmaları 
kendi içlerinde ayrı bir tartışma yaratan Müslüman 
kadınlar da, diğer dinî ve etnik aitlikleri tanımlı 
gruplardan kadınlar da toplumsal yaşamın öznesi 
olmak istediler. Batı’daki birinci dalga feminizmi-
nin taleplerinin çoğunu (eğitim hakkı, ikinci sınıf 
görülmeye karşı çıkma, yaşama alanlarının genişle-
tilmesi, ev dışında çalışma yaşamına katılma gibi) 
özgül koşullarının bilincinde olarak dile getirdiler. 
Modernleşme sürecinde kendileri hakkında düşüne-
rek yer aldılar. Bu kadınlardan özellikle bir bölümü 
‘feminist’ bir dil geliştirdi, kadınların ‘hukuk’unu 
anmaktan ve aramaktan hiç vazgeçmedi. Osmanlı 
modernleşmesi sürecinde, özgürlük ve hak arayış-
larını erkek destekçilerinin aracılığı olmaksızın ka-
musal alanda doğrudan dile getiren bu kadınların 
varlığı sır değilmiş ama 1980’lerin sonuna kadar, bu 
öncü kadınların varlığından haberimiz yoktu.

Sır değilmiş diyorum çünkü kadın bakış açısıyla Os-
manlı toplumuna bakmaya başlayınca bugün artık 
adlarını, görüşlerini, kısmen hayat hikâyelerini bil-
diğimiz farklı dinî ve etnik aitliklerden feministleri 
tanıyabileceğimiz birincil kaynakları (dergi ve ga-
zeteler, romanlar, mektup ve anılar) değerlendire-
bildik; çokdilli, çokkültürlü Osmanlı toplumunun 
farklı diller ve alfabelere dayalı kaynaklarına ulaşa-
bilmenin koşulları aynı olmasa da. Bu kaynakların 
bir bölümü önceden ilgiye değer görülmemiş ya da 
farklı bakış açılarıyla incelenmişti. Ancak bugün 
oluşturabildiğimiz kadarıyla bu coğrafyanın kadın 
tarihi anlatısını mümkün kılacak kadar veri içeriyor-
lardı. Bu anlamda sır olmayan ama tanımadığımız 
feministleri keşfetmenin hangi koşullarda mümkün 
olduğunu, bu keşfin ‘sırrının’ ne olduğunu anlatma-
ya çalışacağım. 

Niye tanımıyorduk bu kadınları? Yanıtın önemli bir 
bölümü genel olarak birçok ülkedeki kadınlar için 
ortak: Toplumsal tarih ayrı ayrı başlıklar altında 
kadınlara yer verse de tarih deyince hâlâ akla gelen 
siyasal tarih, yöneticilerin, savaşların, sonuçların, 
büyük dönüşümlerin tarihiydi. Süreçlere, önemli 
dönüşümlerin gerisindeki adımlara bu tarih anlatısı-
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nın içinde yer verilmiyordu. Kısacası geçmişteki bel-
geleri seçen, yorumlayan anlatıcının erkek egemen 
bakışı, seçiciliği ve feminist politik bilincin işletil-
memesi bu sonucu doğuruyordu. Bilgi üretenlerin, 
geçmişte herhangi bir anda ya da bizim örneğimiz-
de Osmanlı modernleşmesi gibi önemli toplumsal 
- siyasal değişimlerin yaşandığı bir dönemde “Bu 
sırada kadınlar ne yapıyordu?” sorusunu sormayışı, 
Osmanlı toplumundaki feministleri tanımamız için 
feminist araştırmacıları / feminist yaklaşımı bekle-
meyi gerektirdi. 

Geleneksel tarihyazımında kadınlara, kadın hareke-
tine genel olarak yer verilmiyor olmasının yanında 
çok açık ki Türkiye tarihi kurgusu özelinde söylene-
cekler var. Cumhuriyet’in “kadınlara haklarını ver-
diği” söylemi, Osmanlı geçmişindeki birikimle bağı 
açısından resmi tarihe eleştirel bakılırken bile en az 
sorgulananlardandı. Cumhuriyet ideolojisinin siya-
sal - toplumsal değişimlerdeki sürekliliği vurgulama-
yan, kopuşla güçlenmeye çalışan ve ‘ilerici’ her adı-
mı Cumhuriyet’le başlatan söylemi, Cumhuriyet’le 
kazanılan hakların gerisindeki Osmanlı / İslam ka-
dınından Türk kadınına evrilmiş ve bunu sahiplen-

miş kadınlardan da söz etmiyordu. Cumhuriyet’e 
geçişte kadınların siyasal haklarıyla ilgili taleplerini 
1923’te Kadınlar Halk Fırkası’nı, daha sonra Kadın-
lar Birliği’ni kurarak sürdürmüş ve aslında destek-
lediği, kurucu öznesi Türklüğe dayalı yeni düzende 
aktif bir özne olabilecek Nezihe Muhittin bile kadın 
olarak bu süreçte yer alamadı.1 Öte yandan Türkiye 
Cumhuriyeti ideolojisinin ‘temel’ ve varsayılan kim-
liğiyle Türk veya en azından Türkiyeli olan kadınlar, 
kendilerinden sonraki birkaç nesille birlikte Osman-
lı’daki hemcinslerinin Türk ve Müslüman olmayan 
önemli bir kesiminin mirasını görme olanağından 
iyice uzaklaştırılmışlardı.

1970’lerden sonra karşımıza çıkan araştırmalarda 
Osmanlı’nın son döneminde gayrimüslim kadınlar 
değilse de Müslüman Osmanlı kadınlarının kurduk-
ları derneklerin, kadınlara yönelik yayınların adı hiç 
anılmamış değildi. Ancak bu kadınların doğrudan 
kendi sözlerine ulaşmamızı sağlayan birincil kay-
naklar gün ışığına çıkarılmamış ve yorumlanmamış-
tı. Doğrudan kadınların sözlerine ulaşmadığımız, 
kadın bakışıyla yorumlanmamış bilgiler daha fazlası 
için beklenti uyandırmamış olmalı. Tam bu aşama-
da ‘sorgulayıcı’ kadınların araştırmalarında daha 
geriye gitmemelerine yol açan etken olarak alfabe 
değişikliğinin, eski harfli / Arap harfli metinlerinin 
okunamamasının da payı olduğunu söyleyebiliriz. 
Ama bence asıl etken, bazı ipuçları olduğu halde o 
dönemde kadınların özneler olarak kamusal alana 
çıkmış olabileceklerini düşünememek. Ta ki femi-
nist hareketin yol ve ufuk açıcılığı başlayana kadar. 
Feminist hareketin içinde ve akademide, baskın söy-
lemin dışına çıkıp kadınların izinden gitmek, birin-
cil kaynakların ortaya çıkarıldığı ve yorumlandığı ilk 
çalışmaları getirdi.2 Araştırmalar, 2000’lerde Erme-
ni feministlerinin ve Rum kadın dergilerinin ince-
lenmesiyle genişlemeye devam etti, Çerkez ve Kürt 
kadınlarının kurduğu kültür dernekleri incelendi.3 

Bu çalışmalarda kadınların yazdıklarına uzun alın-
tılarla yer verilmesi boşuna değil. Çünkü Osmanlı 
feministlerinin sözleriyle doğrudan karşılaşmadan 
varlıkları kavranmayacak gibi görünüyordu; Müslü-
man kadınlar için farklı, varlıkları silinmiş ‘azınlık’ 
kadınları için farklı nedenlerle. Aziz Haydar adın-
da eğitimci bir kadının 1914’te “Evet şimdiye kadar 
ezildik, ezildik, ezildik ve bu ezildiğimizin başlıca se-
bebi de hep maişetimizin yalnız erkekler tarafından 
temin olunmasıdır,” dediğini,4 Hayganuş Mark’ın5 
“Bir kadın olarak yüklendiğim sorumlulukların altı-

“Osmanlı’da feministleri fark 
etmeyişimizin bir nedeni de bir kısmının 
yalnızca feminist değil dönemin politik 
akımlarıyla ilişkili aydın kadınlar 
olmalarıydı. Bazıları Osmanlıcı ve 
sosyalistken, 20. yüzyıl başında çoğu, 
feminist görüşlerini milliyetçi politikalar 
içinde sürdürdükleri için feminizmleri 
gözden kaçırıldı diyebiliriz.”

“Osmanlı toplumundaki feministler 
unutulacaklarını düşünüyor muydu? Büyük 
harflerle anılacaklarını ileri sürmeseler 
de unutulacaklarını düşünmüyorlardı 
bence. Taleplerini dile getirirken 
içinde bulundukları özgül koşulların, 
sınırlarının bilincindeydiler ama doğal 
haklarının kabul görmesini içtenlikle 
savunuyor, dünyayı izliyor, kadınlık için 
önemli bir dönüm noktasında olduklarını 
düşünüyorlardı.”
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na ezilirken, bunun karşılığında bana verilen haklar 
yok denecek kadar azdı. Feminizmin bir adalet feryadı 
olduğuna iyiden iyiye inanmıştım. Hakları istememek 
çocukluk olacaktı, onları kendi ellerimle almalıydım. 
Temel ilkem bu oldu,” sözlerini okuyunca ancak, an-
latılmamış ama yaşanmış olanı kavramanın müm-
kün olmasından söz ediyorum burada.

Feminist yaklaşımla geçmişte kadınların izinden git-
mek, başvurulan yöntemler, anlatının mekânlarını 
ve odaklarını değiştirdi. Bunun sonucu olarak fe-
minist tarihyazımı, yalnızca incelenen dönemin ka-
muoyunda tanınmış adlarını görünür kılmadı; der-
neklerin öne çıkmayan kadınlarını, çeşitli işlevleriyle 
hayır derneklerini, atılan ‘küçük’ her adımı, yayın-
larda bazen bir okur mektubu aracılığıyla ulaşılan 
‘ünsüz’ feministleri de anlatıya kattı. Eldeki bütün 
belgelerin önemsenerek incelenmesi kadınların zi-
hin dünyasını tanımamızı, baskın söylemin ne ol-
duğunun ayırt edilmesini mümkün kılıyor. Çünkü 
o dönemde hatırı sayılır sayıda kadın, yaklaşımları 
arasındaki farkları ayırt etmemizi sağlayacak kadar 
‘kayıt’ bırakmışlar bize. Böylece yalnızca biyografi-
lerini tamamlamaya çalıştığımız gerçekten parlak, 
dönemine göre sıra dışı kadınlar anlatılmış olmadı 
ve birkaç eğitimli, seçkin kadından daha fazlasının 
tarihin böyle bir anında kendilerini özne olarak gö-
rüp mücadele verdiği gerçeği ortaya çıkmış oldu. 

Osmanlı’da feministleri fark etmeyişimizin bir nede-
ni de bir kısmının yalnızca feminist değil dönemin 
politik akımlarıyla ilişkili aydın kadınlar olmala-
rıydı. Bazıları Osmanlıcı ve sosyalistken, 20. yüzyıl 
başında çoğu, feminist görüşlerini milliyetçi politi-
kalar içinde sürdürdükleri için feminizmleri gözden 
kaçırıldı diyebiliriz.

Osmanlı toplumundaki feministler unutulacakları-
nı düşünüyor muydu? Büyük harflerle anılacaklarını 
ileri sürmeseler de unutulacaklarını düşünmüyorlar-
dı bence. Taleplerini dile getirirken içinde bulun-
dukları özgül koşulların, sınırlarının bilincindeydiler 
ama doğal haklarının (ruhsal ve zihinsel güçleri açı-
sından erkeklerle eşit kabul edilmeleri, eğitim hakkı, 
toplumsal yaşamda yer alma taleplerinin) kabul gör-
mesini içtenlikle savunuyor, dünyayı izliyor, kadın-
lık için önemli bir dönüm noktasında olduklarını 
düşünüyorlardı. Beyaz Konferansların konuşmacısı 
Fatma Nesibe Hanım, 1912’de “Dünyanın her köşe-
sine dikkat ediniz, bir inkılâbın bedâyetinde [başlan-

gıcında] bulunuyoruz. Emin olunuz, bu inkılâp, bir 
erkek ihtilali gibi kanlı ve vahşi olmayacak. Bilakis 
nezih ve nisbeten sessiz, lakin mutlaka semeredâr [ve-
rimli] olacak; buna itikat ediniz, hanımlar!” diyor-
du. 1909’da “Vatanın hukuku kadınlık hukukundan 
bin kat mühim ve muhteremdir,” diyen Halide Edip 
1913’te verdiği bir konferansta bir tiyatro salonunu 
dolduran kadınlara “Bugün bu saat ben size böyle hi-
tap ederken, siz beni dinlerken şüphesiz biz de tarih 
yapıyoruz, demektir,” dediğinde o anı kavrayışı Fat-
ma Nesibe Hanım’dan farklı değildi.

Bugün Osmanlı feministleri hakkında yazarken 
unutulduklarını söyleyemeyeceğim elbette. Kadınla-
rın bireysel ve ortak seslerini, mücadelelerini, kadın 
hareketinin kırılma noktalarını, kadın olarak aynı 
taleplerde bulunurken hangi koşullarda birlikte ola-
madıklarını öğrenebileceğimiz geçmişle bugünü bir-
leştiren bir kadın tarih anlatısı örülüyor. Bu yazının 
sınırları içinde örnekleyemediğim kadar renkli, se-
vindirici, üzücü, düşündürücü. Önemli olan kadın 
olarak geçmişe bakma ihtiyacı duyan kadınların ya-
vaş yavaş örülmekte olan bu kadın tarihi anlatısına 
ulaşabilmesi, geçmişi tekrar tekrar keşfetmek zorun-
da kalmaması.

Notlar
1. Yaprak Zihnioğlu, “Kadınsız İnkılâp”ta (2003) bu 
süreci ayrıntılı olarak inceledi.
2. “Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının 
Bir Hikâyesi” (1993, Aynur Demirdirek), “Osmanlı 
Kadın Hareketi” (1994, Serpil Çakır)
3. Lerna Ekmekçioğlu ve Melissa Bilal, 2006’da “Bir 
Adalet Feryadı Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Ermeni 
Feminist Yazar” başlıklı kitaplarında 1980’lerin so-
nunda Müslüman - Türk Osmanlı kadın hareketinin 
gün ışığına çıkarılmasıyla başlayan kadın tarihyazı-
mına, Osmanlı ve Türk kadınları terimlerinin özdeş 
kullanımı, kronolojik tespit sorunları ve anlatı ör-
güsüne dayalı sorunlar başlıkları altında eleştiri ge-
tirdiler.
4. Aziz Haydar, 1913’te kurulan Müdafaa-i Hukuk-ı 
Nisvan Cemiyeti’nin üyesi, Kadınlar Dünyası gazete-
sinin sürekli yazarıdır.
5. Hayganuş Mark (1885-1966) mücadelesiyle 
önemli bir Ermeni feministtir. 1919 - 1933 yılları 
arasında 14 yıl boyunca çıkardığı Hay Gin (Ermeni 
Kadını) kadın sorunlarının dile getirildiği önemli 
bir yayın olmuştur.
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Bir yemin ettim yıllar önce.
“....
- sanatımı vicdanımın buyrukları doğrultusunda 

dikkat ve özenle yerine getireceğime, 
- hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma,
- benden hizmet bekleyen kimselerin sırlarına say-

gılı olacağıma ve onları saklayacağıma,
- hekimlik mesleğinin onurunu ve temiz töresini 

sürdüreceğime,
- din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sı-

nıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine 
izin vermeyeceğime,

- insan hayatına kesinlikle saygı göstereceğime,
- baskı altında kalsam bile tıp bilgilerimi insanlık 

değer ve yasalarına karşı kullanmayacağıma,
açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim.”

Gülşah Seydaoğlu

N İ L Ü F E R 
Ç İ Ç E K L E R İ N İ N 
S I R L A R I

“Ağır tüberküloz geçirenlerin ciğerlerinde iz kalır. 
İçi boş, çevresi sert bir sekel-nedbe kalır. Ciğerlerindeki yaraların izlerini hayatları 

boyunca taşırlar... Yürekteki gizli izlerle birlikte...”
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Mecburi hizmete başladığımda ettiğim bu yeminin 
altında bu denli ezileceğimi tahayyül edememiştim 
hiç. Hastaların saklanması gereken ne denli ağır sır-
ları olabilirdi ki! Bir hekime ifşa edilen sırlar, hasta-
nın ve hekimin yaşamını ne kadar değiştirebilirdi? 
Bu soruların yanıtları başka coğrafyalarda eminim 
daha hafiftir. 

Oysa bu ülkede tanıklık ettiğiniz acıları saklamanın 
ağırlığı sizi silindir gibi ezer… 

İstanbul’da fakülteden mezun olup, güneyin küçük 
bir kentinde mecburi hizmete tayin olduğumda 
yirmi beş yaşındaydım. En büyük derdim iki yıllık 
mecburi hizmetimi bitirip, İstanbul’a dönmekti. 
Bütün beklentim, arkadaşlarımla kurduğum yaşama 
devam etmek, panellere, sergilere, sinemalara git-
mek, üç beş feminist derneğe gidip tartışmak, tabip 
odasında birkaç eyleme katılmak ve kalan zamanlar-
da evlerimize kapanıp sabahlara kadar kurtardığımız 
dünyaya uzaktan bakarak yaşama devam etmekti. 
Bu küçük kentte geçireceğim yılların geçmişe dair 
bildiğim, geleceğe dair beklediğim her şeyi yerinden 
edeceğini, tüm bilgimi ve beklentilerimi yenilemem 
gerekeceğini bilemiyordum henüz. 

Küçük sınır kentinin Verem Savaş Dispanseri’ne 
tayin edilmiştim. Üst katta Sağlık Ocağı, daha üst 
katta ise Sağlık Müdürlüğü vardı. Göreve başladı-
ğımda, kente o güne kadar gelen üçüncü veya dör-
düncü kadın hekimdim. En büyük telaşım doğru 
tanı koyamamak, yanlış ilaç yazmaktı. Hastaların 
büyük çoğunluğunun konuştuğu anadili de bilme-
diğim için büyük panik yaşıyordum. İkide bir arka 
merdivenden yukarı, Sağlık Ocağı’na çıkıyor, orada 
görev yapan memleketin yerlisi doktor arkadaşım-
dan yardım alıyordum: 

- “Adnan hasta gidişiyormuş, ne demek?” 
- “Kızım kaşınıyormuş hasta” yanıtını alınca koşa-
rak aşağıya iniyor, reçetesini yazıyordum. Bir son-
raki hastada “balgamının rengi ahmer. Ne renk?” 
diye tekrar yukarı koşuyordum. Derdim sadece 
konuştukları dili anlamamak değildi. Akın akın 
hasta geliyordu... Hemen hemen hepsi de kadın... 
Çoğunun neredeyse çok basit şikâyetleri vardı ve 
ben nasıl davranmam gerektiğini bilemiyordum. 

Yine bir hasta için yukarı çıktığımda:
- “Ya bu hastalar hep böyle garip yakınmalarla mı 

gelecek? Aşağıda bir kadın var, sadece gece olunca 
bayılıyorum diye gelmiş, böyle bir semptom mu 
var? Devlet hastanesine de gitmek istemiyor. Altta 
yatan başka bir şey varsa ne yapacağım” diye yu-
karı çıktım. Adnan:
- “Önemli bir şeyi yoktur o hastanın. Sen hafif bir 
sedatif yaz, gönder. Sen yeni geldin ya, bir de ka-
dın hekimsin, onlar sana dokunmak istiyor şimdi. 
Neye benzediğini görmek istiyorlar, bize anlata-
madıklarını sana anlatmak istiyorlar” dedi. 
- “Neden size anlatamıyorlar ki?” 
- “Ben de sonradan öğrendim bunları. E biz mo-
dernist hekimlik eğitiminden gelmişiz ya... ‘He-
kimin kadını erkeği olmaz, hekim cinsiyetsizdir, 
hekimden utanılmaz’. Memleketin taşı toprağı 
modernizme kesilmiş sanıyoruz ya buraları gör-
meden aldığımız eğitimlerde...” 

Zaman içinde hastaların baş ağrısının, sırt ağrısının, 
karın ağrısının altında çok farklı ağrılar olduğunu 
keşfetmeye başladım. Gece bayılan hastanın, gece 
olunca onu anal ilişkiye zorlayan kocadan kurtul-
mak için bulduğu tek çarenin her gece bayılmak ol-
duğunu zamanla öğrendim. 

Hastalar akın akın gelmeye devam ettiler. Çok iyi 
doktor olduğumu söylüyorlardı. Oysa diğer hekim-
lerden farklı olarak yaptığım tek şey onları dinle-
mekti. Dinledikçe onlar hafifliyor, bense ağırlaşıyor-
dum. Saklamaya yemin ettiğim hastalarımın sırları, 
Sare’nin, Zeliha’nın, Çiçek’in, Yadigâr’ın, Efsun’un 
sırları yüreğimi şişirdikçe şişiriyordu. 
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Sare’nin ‘karılık’ görevi
Sare’yi ilk kez dispanserde, camlı bölmenin arkasın-
daki sandalyede çaresizce otururken hatırlıyorum. 
Hemşireler biraz kızgınlık, biraz da beni korumak 
adına:

- “Doktor hanım, bu hasta sizinle özel görüşmek 
istiyor ama verem hastalığı ileri derecede. Sürekli 
öksürüyor, ilaçlarını da düzenli almıyor, hastalı-
ğı bulaştırıyor. Ne söyleyeceksen buradan söyle 
dedik ama illa sizinle yalnız görüşmek istediğini 
söylüyor” diye çıkışıyorlar. 

“Alın odama,” dedim ve mırıldanan hemşireleri ar-
kamda bırakarak odaya geçtim. Henüz yeni başla-
dığım için hemşireler bildikleri düzeni sürdürme 
konusunda ısrar ediyor ve hastalarla camlı bölmenin 
ardından temas kuruyor, çok olağandışı bir durum 
olmadıkça içeri almıyorlardı. Hastalar, arka koridor-
dan röntgen odasına, oradan laboratuvara alınıyor; 
mimarinin de sağladığı olanaklarla, hiç yüz yüze 
temas edilmeden işlemlere tabi tutuluyorlar ve ilaç 
alacakları bölmeye tekrar alınıyorlardı. Vebalı fare-
ler gibiydiler... Bu düzen kısa süre sonra bozuldu, 
hemşirelerin ve personelin tüm direnişine rağmen… 
“Siz orada kalabilirsiniz ama ben hastaları yüz yüze 
görüp, muayene edeceğim” talimatı onları rahatlat-
maya yetmedi.  

Hastaları benim odama müstahdem Durmuş Efendi 
getirirdi çoğunlukla. Tanıdığım en merhametli sağ-
lık personeli idi. Sare’yi de o getirdi odama. Yüzünde 
hemşirelere karşı kazanılmış gizli bir zafer edası ile... 
İnce, ama çoook ince, uzun bedeni ve ben veremim 
diye bağıran soluk benzi ile kapıdan içeri giren Sare 
bir daha hiç aklımdan çıkmadı. Karşımdaki koltuğa 
yarı saydam bedeni ile oturdu. Dosyasına bakmamı 
bitirmemi bekledi. Bir akciğerinin tümünü, diğeri-
nin ise yarısını kaplayan lezyonları vardı. Kocaman 
kaviteler (Verem hastalığına yakalanmış insanların 
akciğerlerinde, hastalığın ilerlemesi ile halk arasın-
da “yara” olarak bilinen kovuklar - boşluklar oluşur) 
vardı ciğerlerinde ve her filmi bir öncekinden daha 
kötüye gitmişti. İlaca dirençli tüberküloz - verem-
di. Canım sıkkın başımı kaldırdım, durumunu nasıl 
anlatacağımı bilemeden:

- “Önce seni dinleyeyim. Ne problemin var Sare, 
benimle özel ne konuşmak istiyorsun?” dedim.
- “Doktor hanım geçen geldiğimde beni sanator-
yuma göndermek istediğinizi, başka türlü iyile-
şemeyeceğimi söylemiştiniz. Ben bunu kocama 
söyledim. O da bugün benimle geldi, dışarıda 
bekliyor.”
- “E ne iyi... Önceleri hiç gelmiyordu.”  
- “Ama eşim sizden rapor almaya geldi. Sizin ra-
por yazma yetkiniz varmış. Ona karılık yapama-
yacağıma, cinsel ilişki yaşayamayacağıma dair 
rapor yazabiliyormuşsunuz. Bu kadın ileri dere-
cede veremdir diye rapor yazarsanız, hiçbir nafa-
ka ödemeden ve çocukları da alarak beni boşayıp 
yeniden evlenebilirmiş. Dışarıda bekliyor, raporu 
almaya geldi. Beni çocuklarımdan ayırmayın dok-
tor hanım. Kızım daha çok küçük.”
- “Bak Sare, sen hastalığını kocandan kaptığını 
biliyorsun değil mi? O, ilaçlarını dokuz ay düzen-
li kullanmış ve iyileşmiş ama sana ve çocukları-
na bulaştırmış. Sen ilaçlarını düzenli almadığın, 
ilaçları yarım yamalak kullandığın için direnç 
gelişmiş. Kadın olduğun için mi tedaviye getir-
miyor seni? Üstelik de kendisinin neden olduğu 
bir hastalık için seni suçluyor. Hâlâ bu adamla 
mı yaşamak istiyorsun? Bu gidişle yaşayamazsın, 
ölürsün.”
- “Gidecek hiçbir yerim yok doktor hanım. Öle-
ceğimi biliyorum ama kızlarım sokakta kalmasın. 
Ne olur sana karılık yapabilir der misin? Cinsel 
ilişkiye girebilir der misin doktor hanım, ne olur?” 
- “Çağır kocanı” dedim. 

“Mecburi hizmete tayin 
olduğumda, bütün beklentim, 
arkadaşlarımla kurduğum yaşama 
devam etmek, panellere, sergilere, 
sinemalara gitmek, üç beş 
feminist derneğe gidip tartışmak, 
tabip odasında birkaç eyleme 
katılmak ve kalan zamanlarda 
evlerimize kapanıp sabahlara kadar 
kurtardığımız dünyaya uzaktan 
bakarak yaşama devam etmekti. 
Bu küçük kentte geçireceğim 
yılların geçmişe dair bildiğim, 
geleceğe dair beklediğim her şeyi 
yerinden edeceğini, tüm bilgimi 
ve beklentilerimi yenilemem 
gerekeceğini bilmiyordum…”
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Pişkin suratlı bir adam girdi içeriye. Sare ne kadar 
narin, ne kadar naif ise kocası bir o kadar aymaz, 
bir o kadar hoyrattı. 
- “Doktor hanım ben rapor almaya geldim” dedi.
- “Yazıyorum raporunuzu dedim. ‘Cinsel ilişkiye 
girmesinde hiçbir sakınca yoktur, size karılık yapa-
bilir’ ”.

Kocasına yalan söyledim. Bir erkeğe söyledim bu 
yalanı.

Tıbbi olarak yalan söylemedim. Verem, cinsel ilişki 
ile bulaşmıyordu zaten… Kitaplarda hiç yazmıyordu 
bu... Hiç de aklıma gelmemişti bu soru; dispansere 
atanana, hastaların neredeyse tümünün verem olun-
ca cinsel ilişkiyi kestiğini, karılarını bu nedenle terk 
ettiğini öğrenene kadar... 

Sare sanatoryuma hiç gitmedi. Sare cinsel ilişkiye 
girdi. Sare karılık görevini yaptı. Sare birkaç ay son-
ra öldü.  

Zeliha’nın Solan Güneşi
Zeliha yine öksürüklere boğularak, benzi morar-
maya yakın girdi odaya. Her zamanki gibi üzerin-
de Urfa yöresinin rengârenk kırmızı giysileri ile… 
Zaman içinde öğrendim; bu kadınların elbiseleri ne 
kadar renkli ise acıları - bahtları o denli kara… 

- “Neden ilaçlarını almaya gelmiyorsun Zeliha? 
Bak ciğerlerin çok kötü, kocaman yaralar açılmış.” 
- “Eşim ve ailesi veremli çıktım diye çok söyle-
niyor… O yüzden ilaçlarımı almaya gelemedim, 
sakladım hastalığımı. Yarım eksik içtim ilaçlarımı. 
İçime öksürdüm, kustuğum kanı gömleğime sak-
ladım görmesinler diye. Hep kırmızı renk giyer 
oldum artık. Kanım görünmesin diye... Zaten ben 
buraya kendim için gelmedim. Hani geçen gece 
bizim çadırlara taramaya gelmiştin ya. Kızımın 
koluna test yapmıştın. Hastalık bulaşmış olabilir 
demiştin.” 
- “Güneş kız mı?”
- “Evet Güneş. Adını Güneş koydum doktor ha-
nım. Güneş gibi olsun, onun da kaderi benimki 
gibi kara olmasın diye. Ama şimdi onu memlekete 
götürüp kardeşimin oğlu ile evlendireceğim.”
- “Zeliha nasıl yaparsın, daha 13 yaşında o kız… 
Hem sen demiyor muydun al bu kız senin olsun, 
hemşire yap onu diye. Ne oldu hani okutacaktık?!” 

- “Doktor hanım sana bir sır diyeceğim ama nasıl 
diyeceğimi bilemiyorum. Öleydim bunu ne görey-
dim, ne diyeydim sana. Ben kocamı çadırda kızı-
mın kucağına girmeye çalışırken gördüm. Kurban 
olayım bunu kimselere deme. Dersen o da, ailesi 
de bizi öldürür, iftira ediyorsunuz derler. Bu kızı 
buradan göndermezsem ya o beni öldürecek ya 
da ben onu... Dışarıda bekliyor, ne olur babasına 
bunlar burada yaşayamaz, memlekete dönmesi la-
zım de. Ben de Güneş kızı alıp gideyim buradan.” 
 - “Çağır babasını” dedim. 

Bir başka pişkin suratlı adam belinde tabancasını 
göstererek girdi içeriye... 

- “Bu kadın ve bu kız burada yaşayamaz. Geçen 
gece test yaptım, bugün de filmlerini çektim. İleri 
derecede astımı var ikisinin de. Krize girer ve ölür-
ler. Nemli olmayan bir yere gitmeleri gerekiyor.”

Babasına yalan söyledim. Bir erkeğe söyledim bu ya-
lanı. Bozdum yeminimi.

Evet, bozmuştum ettiğim yemini: “hekimlik mesleği-
nin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime”

Ama yine yemin etmiştim: “baskı altında kalsam bile 
tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı kul-
lanmayacağıma”…
Zeliha, Güneş kızı da alıp memlekete gitti. Güneş 
kızı evlendirdi. Ama aydınlık doğmadı bahtına. Baki-
re değil dediler ve babasının çadırına geri gönderdiler. 

Bahçedeki Çiçek
Yukarı kattaki Sağlık Ocağı’nda hekim açığı olduğu 
için haftanın belli günlerinde orada da hasta bakma-
ya başlamıştım. Dışarıdaki gürültü ile çıktım polik-
linikten. Birkaç jandarma, arkaya dizilmiş sekiz on 
kadar adam, birkaç yaşlı kadın arasında ürkek göz-
lerle bakan gencecik bir kız... 

- “Nedir mesele” dedim. 
- “Adliyeden geliyoruz. Kızlık muayenesi yapıla-
cak bunun.”
- “Alın jinekoloji odasına, geliyorum” dedim.

Hep birlikte arka odaya hareketlendiler. Odaya gir-
dim, yaşlı kadınlar ve kız içerde... Kız yaprak gibi 
titriyor. Kadınlar kıza bağırıp duruyor: 

- “Doğruyu söyle bir şey yaptı mı sana?” 



dosya: Sırlar  77

- “Siz dışarı çıkın. Hastayla yalnız kalmalıyım.”
- “Olmaz doktor hanım. Bizi dışarı çıkarırsan 
dışarıdakiler inanmaz sana. Başka doktorlara gö-
türürler. Arka bahçede el ele gezerken yakalamış 
ağabeyleri. Seviyorum diyormuş oğlan. Bizimkiler 
anlamaz sevgiden falan. Dışarıda bekliyorlar işte.”
- “Adın ne senin?” dedim tanımıyormuş gibi dav-
ranarak.  
- “Çiçek. Bahçede geziyordum ben.” 

Başka hiçbir şey demiyor. Yalvaran gözlerle gözlerime 
bakıyor sadece. Hiç konuşmuyoruz. Ben biliyorum, 
seviyor o oğlanı. Annesi, birkaç zaman önce “kızım 
yemeden içmeden kesildi, verem mi oldu?” diye bana 
getirmişti. Annesi ile paylaşmadığı sırrını bana anlat-
mıştı. “Sevda da bir veremdir” demiştim ona. 

Muayeneyi reddetme hakkım yok o zamanlar. Red-
detsem ne olacak ki. Başka bir hekime götürülecek. 
Muayene ediyorum.

İlk bakirelik muayenem... Dakikalarca kararsız ka-
lıyorum. “Bakire değil” desem ölüm fermanını dı-
şarıda bekleyen katil namzetlerine kendi ellerimle 

vermiş olacağım. “Bakiredir” desem mesleğimin 
onurunu, güvenilirliğini zedeleyeceğim.

- “Çağırın jandarmayı” dedim. Yazıyorum raporu. 
- “Bekâreti bozulmamıştır” diyorum yüksek ses-
le raporu uzatırken. Çiçek kız minnet dolu ıslak 
gözlerle bakıyor sessizce, biz gene anlaşıyoruz ko-
nuşmadan.

Savcıya yalan söyledim. Bir erkeğe söyledim bu yala-
nı. Bozdum yeminimi.
Evet bozmuştum ettiğim yemini: “hekimlik mesleği-
nin onurunu ve temiz töresini sürdüreceğime…”

Ama yine yemin etmiştim: “insan hayatına kesinlikle 
saygı göstereceğime…”
Çiçek bir yıl sonra evlendi sevdiği ile... 
Evet, mesleğin onurunu zedeledim. Bahçeler Çiçek 
açtı.  

Yadigâr’ın Armağanı
Hekimliğe başladığım o dönemlerde, en zor verem 
taraması yapılan yer hapishaneler ve bu mekânlarda 
toplu yaşayan mahkûmlardı. 

Darbenin üzerinden altı - yedi yıl geçmiş... Arka 
arkaya hapishaneden verem hastaları gelmeye baş-
lamıştı dispansere. Tahliye edilen birkaç verem has-
tasından dinlediklerime inanamıyordum. Günlerce 
uyku tutmuyordu gözlerimi. Hapishanede mecburi 
hizmet yapan hekim arkadaşlarımızdan yeni bilgiler 
akmaya başlamıştı, içeride neler olduğuna dair… 

Kentte hekim sıkıntısı vardı, cezaevi hekimi, terk 
edip gitmişti. Hepimiz sıra ile cezaevine gidiyor-
duk poliklinik yapmaya. Polikliniğe gelen hastaları 
görünce ağlamamak için zor tutuyordum kendimi. 
Mantardan parçalanmış ayaklar, dökülmüş tırnaklar, 
uyuzdan yara olmuş bedenler…

Hapishane müdürünü kafaladım, biraz da korkuta-
rak. Hapishanede o güne kadar hiç tarama yapıl-
mamış. 

- “Benim koğuşlara girmem lazım. Tüm mahkûm-
lara verem testi yapmalıyım ve şüphelileri de 
dispanserde film çektirmeye göndermeliyim” di-
yorum. “Yoksa size de gardiyanlara da bulaşır bu 
meret”... 

“Hastalar akın akın gelmeye devam 
ettiler. Çok iyi doktor olduğumu 
söylüyorlardı. Oysa diğer hekimlerden 
farklı olarak yaptığım tek şey 
onları dinlemekti. Dinledikçe onlar 
hafifliyor, bense ağırlaşıyordum. 
Saklamaya yemin ettiğim hastalarımın 
sırları, Sare’nin, Zeliha’nın, Çiçek’in, 
Yadigâr’ın, Efsun’un sırları yüreğimi 
şişirdikçe şişiriyordu. ”
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Benim idealist bir ‘sazan’ hekim olduğuma kanaat 
getirmeleri için, cezaevi üst düzey personeli ile po-
liklinik çıkışında okey oynadım günlerce, içim kan 
ağlayarak... Sonunda izin aldım ve koğuşlara dışarı-
dan giren ilk hekim oldum. Şüpheli gözlerle bakan 
bir grup mahkûm test yaptırmak istemedi. “İçeriye 
kadar girdiğine göre ‘devletin adamı? bu’ ve kolumuza 
vurmak istediği şırınganın içinde kim bilir ne var?’ 
diye düşündüler. Diğerlerinin testlerini yaptım ve 
yetmiş iki saat sonra yeniden koğuşa gittim. Testi 
‘pozitif ’ olanlar için dispansere sevk yazdım. Çocuk-
lar gibi sevindiler. 

- “Verem olabilirsiniz, verem şüphesi nedeniyle 
sevk ediyorum” dedimse de “Olsun” dedi Yadigâr. 
- “Sokaktaki taşlara basabileceğim, önümde du-
var olmadan ufka bakabileceğim birkaç dakika da 
olsa...” 

Yadigâr dispansere geldi birkaç gün sonra. Jandarma 
ile kavga ettim her zamanki gibi. 

- “Çözün kelepçelerini ve çıkın odadan.” 
- “Mümkün değil, önemli bir siyasi suçlu o. Mü-
ebbede mahkûm.” 

“Çıkın” diyorum, çıkıyorlar. Herkesin ödünün kop-
tuğu yıllarda neye güvenerek yapıyorum bunları bil-
miyorum. 

Yadigâr ciğerlerinin tükendiğini biliyor: “Filistin as-
kısında çok kaldım, çekmez ciğer o ağırlığı”.

- “Doktor hanım bir şey isteyebilir miyim senden? 
Eşim de cezaevinde. Evlendik, 3 ay sonra yakalan-
dık. Gebeydim yakalandığımızda. Eşimi de kont-
role çağırır mısın, benimle aynı ringde? Yol boyu 
aynı araçta beraber gelmiş oluruz.” dedi utanarak. 

Orta şekerli kahve söylüyorum ikimize.  

- “Çağırın gardiyanı” diyorum. 

Verem şüphesi olanların üç gün içinde dispansere 
sevkini istiyorum. Yadigâr’ın eşinde de tüberkülin 
deri testi pozitif, verem bulaşmış olabilir. 

Bir dizi tetkik istedim. Bu gelgitler üç - beş ring sür-
dü. Yan yana oturdular, birbirlerine dokundular yol 
boyu.  

Cezaevi müdürüne yalan söyledim. Bir erkeğe söyle-
dim bu yalanı. Bozdum yeminimi.

Evet, bozmuştum yeminimi: “din, milliyet, ırk, siya-
si eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle 
hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime…”

Ama yine yemin etmiştim: “sanatımı vicdanımın 
buyrukları doğrultusunda dikkat ve özenle yerine ge-
tireceğime…”

Eşi ile birlikte son kontrole geldiğinde, masama 
gazete kâğıdına sarılı bir paket bıraktı Yadigâr. Gi-
dince açtım. İçinde kırmızı beyaz renklerle örülmüş 
bir çocuk yeleği, patikleri ve şapkası vardı. Üzerine 
“benim çocuğum bunları hiç giyemeyecek. Bir ömür 
saklayacaktım ama senden doğacak çocuklara çok yakı-
şacağına karar verdim” diye yazan bir not bırakmıştı. 

Ömrüm boyunca “çocuk yapsam mı?” diye aklımdan 
geçirdiğim ilk ve tek an, bu an oldu.

Yadigâr yıllar sonra cezaevinden çıktı ve kocası ile 
bana bir mektup gönderdiler: “Tanıdığımız en yi-
ğit doktordun sen. Asla yüreğimizden ve aklımızdan 
çıkmadın.” 

Efsun’lu Gözler
Verem Savaş Dispanseri’nde tek hekimim. Top-
lu mekânlarda çalışan, yaşayan kişilerin taramasını 
yapıyorum düzenli olarak. Okullar, kışlalar, işçiler, 
hapishaneler, genelevler… Hepsi benim sorumlulu-
ğumda. Düzenli verem taraması yapıyorum. 

O zamanlar Türkiye’nin en önemli genelevlerinden 
biri olan Soğukoluk da bana bağlı. Her ay kadınları 
getiriyorlar; film çekiyorum, test yapıyorum, sonuç-
ları vesikalarına işliyorum: 

- “Seks yapabilirler. Kimseye verem bulaştırmaz-
lar”. 

Birçoğunu tanıyorum düzenli geldikleri için... Ama 
hikâyelerini dinleyemiyorum. Altı ayda bir yer de-
ğiştiriyorlar. Rotasyona tabi tutuluyorlar. Bir gene-
levde en fazla altı ay veya bir yıl çalışıyorlar. Aklım 
almıyor önce. Veremli bir genelev çalışanı ile ilk kez 
karşılaşıncaya kadar: Efsun. Gerçek adını sorma-
dım hiç. Bu yola nasıl düştüğünü de... Ama filmini 
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çekip de ciğerlerinde açılmış koca kaviteleri görünce 
inanamadım.  

- “Sen bu halde nasıl çalışıyorsun, şimdiye kadar 
neden gelmedin?”
- “Buraya Erzurum’dan iki ay önce geldim” dedi.
- “Erzurum verem savaş sana tanı koymadı mı?” 
- “Koydu. Koyunca çalışamazsın dediler. Patron-
lar beni buraya gönderdi. Muayeneye gelene kadar 
iki ay geçiyor, bu arada çalışıyoruz. Dispanser tanı 
koyup ilk ilaçları veriyor, biz ikinci ilaç gününe 
kadar gene çalışıyoruz. Geçiyor üç ay... Sonra baş-
ka geneleve gönderiyorlar. Böylece çürük raporu 
işleme konmadan oradan oraya dolaşıyoruz.”
- “Bak Efsun, gittiğin yerde yeniden tedavi başla-
yana kadar aylarca ilaçsız kalıyorsun. Hastalığın 
aktif durumda... Bulaştırıyorsun birlikte olduğun 
erkeklere” dedim.
- “Bize kimden bulaştı ki doktor hanım? O erkek-
lerden değil mi?”  

Donup kalıyorum.
-“Doktor hanım yalvarırım raporuma verem yaz-
ma. Üç ayda bir gezdiğim dördüncü şehir burası. 
Artık hiç halim kalmadı. Hiç olmazsa burada bir 
altı ay kalayım, şehir şehir dolaşmadan... İhbar 
edersen ve çalışamazsam onlara olan borçlarımı, 
senetlerimi ödeyemem. Su alacak param kalmaz. 
Çocuğum var okuttuğum. Bavul ticareti yaptığı-
mı sanıyor. Olan, ona olur. Bize olan olmuş zaten. 
Yastığıma kustuğum kana kızılcık şerbeti demek-
ten yoruldum artık.” 
- “Her ay düzenli ilacını almaya gelmeye söz verir-
sen, çürük raporu yazmam” diyorum. “İlaçlarını 
düzenli kullanırsan bulaştırıcılığın 15 gün içinde 
kalmaz. 15 gün istirahat yazacağım. Sen de ilaç-
larını saklayarak içeceksin. Hastalığın bulaşmış 
olabileceği kişileri ve çocuğunu taramaya getire-
ceksin.”

Söz veriyor kocaman büyülü güzel gözleri ile... İs-
mini gözlerinden aldığını söylüyor: “Türkan Şoray’ı 
hep çok sevdim.” İçimden “ben de” diyorum: “En 
çok da ‘Vesikalı Yarim’ filmini.” 

-“Çağırın patronunu” diyorum.

Yazıyorum raporunu: ‘İleri derecede alerjik astım ve 
bronşit. On beş günlük istirahatın ardından çalış-
masına engel yoktur. En az üç yıl boyunca ayda bir 
rutin kontrole gelmesi zorunludur.” 

Pezevengine yalan söyledim. Bir erkeğe söyledim bu 
yalanı. Bozdum yeminimi.

Evet, yeminimi bozdum ben: “hasta ve toplumun 
sağlığını baş görev sayacağıma…” Yeminimi bozdum 
ve “geneleve giden toplumun” sağlığını baş görev 
saymadım.

Ama yine yemin etmiştim: “benden hizmet bekleyen 
kimselerin sırlarına saygılı olacağıma ve onları sakla-
yacağıma…”

Efsun her hastalandığında çocuğunu bana getirdi. 
Annesinin onu okutmak için artık şehir şehir dolaş-
mak zorunda kalmayacağını anlattım ona. 

Efsun’nun kızına “gel annenin filmlerine birlikte ba-
kalım” demiştim bir kez. 

- “Doktor abla o filmlere bakınca ne görüyorsun, 
annemin ciğerlerindeki bu lekeler ne?” diye sor-
muştu bana. 
- “Annen iyileşti ama izi kaldı ciğerlerinde,” de-
miştim.

 
Ağır tüberküloz geçirenlerin ciğerlerinde iz kalır. İçi 
boş, çevresi sert bir sekel-nedbe kalır. Ciğerlerindeki 
yaraların izlerini hayatları boyunca taşırlar... Yürek-
teki gizli izlerle birlikte...

Yıllar sonra, Boris Vian’ın o eşsiz aşk romanı “Gün-
lerin Köpüğü”nü okurken beni en çok çarpan bö-
lüm Chloe’nin hastalığının ne olduğu sorulduğunda 
Colin’nin verdiği yanıttı: 

“Kimse bilemiyor hastalığını. Ciğerlerinde nilüfer 
çiçeği açtı. Tek çaresi her gün taze çiçek kokusu 
taşımakmış.”

Ben Chloe’nin hastalığının ne olduğunu biliyordum: 
Sare’nin, Zeliha’nın, Çiçek’in, Yadigâr’ın, Efsun’un 
da ciğerinde nilüfer çiçeği açmıştı. İnsan kokusu taşı-
mak tek çaresi idi...

Açıkça, özgürce ve namusum üzerine and içerim ki; 
beni insan kıvamına getiren bu nilüferlerin sırları-
nı zihnimde saklayacağım ömrümce... 
yine and içerim ki; yeminimi yeniden bozacağım, 
cinsiyet ve toplumsal sınıf ayrımları görevimle 
hastam arasına her girdiğinde…
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Nimet Arıkan, 43 yaşında bir dövme sanatçısı. Ni-
met sadece dövme yapan ve tarz olsun diye dövme 
taşıyan bir kadın değil. O aynı zamanda aktivist ve 
mücadeleci bir kadın. Dediğine göre, şu sıralar ken-
dini vegan feministler, anarşist feministler ve genel 
olarak anarşizme yakın hissediyor. 2010 yılında aç-
tığı dövme stüdyosuna bu yüzden “Amazon Dövme” 
ismini koymuş. Bu alanda kadınların görünmezliği 
sorununu bizzat deneyimlediğinden, stüdyosunda 
yalnızca kadın sanatçıların çalışmasına karar vermiş. 
(Elbette sözü geçen ‘kadın sanatçılar’ sadece na-trans 
kadınlardan oluşmuyor.) 

‘90’lı yıllarda siyasi tutuklu olarak üç yıla yakın bir 
süre cezaevinde kalan Nimet, cezaevinden çıktıktan 
sonra sonuçlanan mahkeme ve Yargıtay’ın bozma ka-
rarı ile tekrar on beş yıla mahkûm edilmiş. Bunun 
sonrasında Nimet hiç bir yere kaçmamayı ve sığınma-
mayı seçmiş, ancak kimliğini de kullanmamış. 2007 
yılında yakalandığında yeni infaz yasasından yararla-
narak iki yıl daha hapis yatarak süresini doldurmuş. 
Yine kendi deyimiyle, “şimdilik devlete olan tüm 
borçlarını ödemiş” bulunuyor. Nimet 2009’da hapis-
ten çıktığında, yani yaklaşık on yıl sonra kendi kimli-
ğine kavuştu. Nimet’le dövme sanatı, hayatı ve hapis-
teyken başlayıp kitaplaştırmak istediği “Hapishanede 
Kadın Dövmeleri” çalışması üzerine konuştuk.

Dövme maceran nasıl başladı?
2000 yılında ve tesadüfen. ‘96’da Yargıtay’dan aldı-
ğım ceza yükselerek dönünce, yurtdışı mı yurtiçi mi 
kararını vermem lazımdı. İki seçenek de çok zordu; 
yurtdışı mültecilikti. Ya klasik örgütlerin içinde me-
murluk yapacaktın ya da bir bilinmezde tek başına, 
ailenden, yaşadığın, nefesini sevdiği, kokusuna aşina 
olduğun, küfrüne bile gülümsediğin coğrafyandan 
ayrılıp bilinmezlik içinde kalacaktın. Yurtiçinde ise 
hem aranır durumda hem de yine ailenin uzağında 
olacaktın. Bildiğin tanıdığın hiç kimsenin yanına gi-
demeyecektin, ama hiç değilse dilini, ruhunu bildi-
ğin memleketinde olacaktın. Önce tek başına ayakta 
kalma mücadelesi verdim. Varoluşumu bir güç, bir 
otorite, sırtımı dayadığım bir şey olmadan yaratmak 
istedim. İlk işim pazarlarda pazarcılık yapmak oldu. 
Sekiz ay sonbahar ve kış aylarında kar, don ve yağ-
mur altında sabah 6’da pazar tezgâhı kurup naylon 
çadır atarak kendimi, özellikle beden olarak ezdim. 
Ama orada, bu ezilişin ruhuma iyi geldiğini gör-
düm. İyiydim, daha güçlüydüm. Ondan sonra üç yıl 
bir bilim dergisinde dizgicilik yaptım. Cezaevindey-
ken eski bir daktilo ile on parmak yazmayı öğren-
meye başlamıştım, dışarıda da benim aranır duru-
mumu bilerek bana yardımcı olanlar sayesinde hızlı 
on parmak dizgici oldum. Tabii o bilim dergisi de 
bir başka siyasal yapıya aitti ve o siyasal yapıya dâhil 

Hilal Esmer 

BEDENE İŞLENEN:  
Kadın Dövmeciler ve Dövme Sanatı

“Dövme yapmayı tamamen tesadüflerle öğrendim. Siyasi 
tutukluluk dönemimi takip eden ilk birkaç yılda, aranıyordum, 

işsizdim vs. O sıra başladım bu işe. Sonra sonra dövmenin 
tarihçesini, dövme yapan kadın sanatçıları merak edip, ikinci 

mahkûmiyet dönemimde araştırmalarıma başladım. Kadınlara 
dövme sanatını anlatabilmeyi, hakikaten istiyorum.” 
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olmadığım için kısa sürede yine işsiz kaldım. Erkek 
arkadaşım “Avşa Adası’nda kitap satalım” dedi, “Ta-
mam, yanında incik boncuk da yapalım” dedim. Bir 
şeyler daha olmalı, para kazanamayız böyle derken, 
Taksim’de bir ara sokakta birinin geçici dövme yap-
tığını duymuştum. Ona gittim ve kendime geçici 
dövme yaptırdım. Tabii neyi nasıl hazırladığını öğ-

renemedim. Tek bildiğim kına ile yapıldığı idi. Bir 
de resim yeteneğime güveniyordum. Avşa Adası’na 
gittiğimizde dükkânın kapısına “geçici dövme ya-
pılır” diye yazdığımızda elimizde ne katalog ne de 
malzeme vardı. Dövme yapmayı daha önce dövme 
yaptırmış müşteriler öğretti desem yeridir. Hatta bir 
çocuk sürekli akrep dövmesi istiyordu. Ben “katalog 
gelmedi daha” deyip savıyordum bunu. Derken bir 
gün geldi elini gösterdi “abla bak ben çizdim, sen 
de üstüne dövmesini yap” dedi. Güldüm ama duru-
mu da anladım. Bir sürü resimli kitap, ansiklopediyi 
önüme koyup resim çizmeye başladım. İnternet o 
tarihlerde yaygın değildi. 

İlk, geçici dövme ile başladın yani? 
Evet. Sonrasında kalıcı dövmeyi duydum, bir çocuk 
dövme makinesi satmak istedi, ona gel kendin yap 
dedim, geldi yaptı, bir hafta sonra kaçtı. Biz de eli-
mizdeki makine ve ondan öğrendiğimiz kadarıyla, 
basit dövmelerle başladık kalıcı dövmeye.

Tabii ben çok ön planda olamıyordum. Aranıyorum, 
çok girişken olamıyorum… Bir de erkek arkadaşım 
da dövme yaptığı için, müşterinin algısı, erkek döv-
meci algısı, onu ön plana çıkarıyordu. Zamanla ben 
her şeyi toparlayan, organize eden, alt yapı üst yapı-
yı kuranken, ön planda dövmeci gözüken kişi erkek 
arkadaşım oldu. Ben de dövme yapıyordum ama ge-
len müşteri de, arkadaşlarımız da dövmeyi ona yap-
tırıyordu. Kendi dövmecimi açtığımda tam da bu 
yüzden adına Amazon dedim ve erkek sanatçılarla 
çalışmamayı ilk ilke edindim.
 
Cezaevinde siyasi suçlu olmak nasıl bir şey? Ha-
pishane deneyimin nasıldı? 
Siyasi suçlu olmak iki şeyi hissettiriyor insana. İlki, 
sana kolay kolay köle muamelesi yapamayacaklarını 
bildiklerinden daha ağır koşullar bekliyor seni. Yani 
sosyal aktivitelere bin tane izinle çıkmak, kilit kilit 
üstüne kalmak vs. gibi. İkincisi sorumlulukların ar-
tar. Oraya bir kimlikle girmişsindir ve (adli - siyasi) 
sistem sadece seni değil, o püre makinesine aldığı 
herkesi öğütmek ister. Dışarıda savunduğun özgür-
lük, adalet düşüncesini oraya girerken kapıda bıra-
kacaksan neden en başta sistem karşıtı davranasın 
ki? Sorumlulukların dışarıdaki hapishaneye kıyasla 
daha çoktur. Hem elindeki küçük özgürlük kırıntı-
larını korumak istersin hem de o kırıntıları bile sana 
karşı tehdit olarak kullanan sisteme başkaldırırsın. 
Üstelik onlar da elinden gidebilir. Mektuplaşma - 
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görüş yasağı, hücre cezası, telefon cezası gibi yaptı-
rımlarla boğuşursun. 

Benim hapishane deneyimim ikiye ayrılıyor. İlki 
1993-1996 yılları arası karma ve koğuş sistemli bir 
cezaevinde kaldım. İçinde bulunduğum örgütten 
kaynaklı olarak, çok sıkıntılı geçmişti o yıllar ama 
buna rağmen cezaevinde sosyal olabiliyordunuz. 
Çünkü koğuşta birçok insanla iletişim içindeydiniz. 
2007 - 2009 yılında ise önce Çanakkale Cezaevi’nde 
iki adli hükümlü ile kaldım hücre tipi bir yerde. 
Sonra Sincan Kadın Cezaevi’nde sekiz-dokuz ay adli 
kadınlar arasında kaldım. Orada da hücre sistemi 
vardı ama on iki kadın aynı koğuşta tek tek odalarda 
kalıyordu. Yani hücre sistemi odaları vardı kadınla-
rın ve bir suç işlerlerse kapıları kilitleniyordu. Ama 
yine de adli kadınları on iki kişi olarak aynı hava-
landırmaya çıkarıyorlar, aynı yemekhanede bir araya 
getiriyorlardı. Sonrasında dilekçe üstüne dilekçeler 
vererek siyasi kadınların tarafına geçtim. Orası yine 
aynı kadın cezaevi içinde farklı bir bloktu. Orada 
kadınları üç kişilik küçük koğuş sisteminde, tek tek 
hücre odalarında tutuyorlardı. Gün boyu kapılar ki-
litli değildi ama sonuçta sadece üç kişiyi görüyor-
dun. Ağır müebbet mahkûmu kadınlar ise ayrı bir 
blokta tek tek hücrelerde kilitli tutuluyor, günde 
sadece iki saatliğine havalandırmaya çıkartılıyordu. 

Bu iki yıl, benim her türlü aktiviteye çıkmama ve 
içeride dövme kitabım üzerine yoğunlaşmama rağ-
men, benim için önceki cezaevi deneyimimden zor-
du diyebilirim. Tahliye olduğumda yolda yürüyemi-
yordum. Arabaya bindiğimde, virajlarda arabanın 
kenarlara çarpacağını sanıyordum. Uzak algım kö-
relmişti. Beni görenler benim korkmuş, sindirilmiş, 
içime kapanmış olduğumu düşünüyordu. Ben far-
kında değildim, kendimi aynı direnen kadın olarak 
görüyordum. Ama f tipi hücrelerde hapsedilmenin 
sonuçlarını bilinç olarak bilsem de, kendimde fark 
edemiyordum. Yaklaşık beş-altı ay İnsan Hakları 
Vakfı’nda psikolojik destek aldım. 

Dövme yapmayı seviyorsun. Bütün dövmeciler 
elbette dövmenin tarihi ve çeşitli kültürlerdeki 
yansımalarıyla ilgilenmeyebilir. Senin kitabın 
kadın mahpusların dövmeleri üzerine olmasına 
rağmen, boyamanın tarihi ve dövmeye başka açı-
lardan da bakıyor. Bu merakını neye bağlıyorsun? 
Mesleğimi seviyorum elbette. Çünkü insanlar sev-
dikleri işi yapma şansına sahip değiller. Ben de te-

sadüflerle önüme çıkan başka engelleri kendime po-
zitif dayanak yaparak, sevdiğim resim yapma işini 
bedene taşıdım. 

Ötekilerin dünyasıyla, isyan etmeye başladığımdan 
beri ilgilenirim. Neyle ilgilenirsem ilgileneyim, te-
melini, geçmişini merak ediyorum. Biz oldukça fakir 
bir ailede dört kız kardeştik. Zor koşullardaki siya-
sal bilinçlenme sırasında, o zamanki tanıştığım bazı 
devrimcilerden gerçekten çok şey öğrendim. Bunlar-
dan biri de öğrenme merakının bitmemesiydi. 

Bu çalışmayla, özellikle cezaevindeki kadınlara, orada 
dövme yapan, yaptıran kadınlara da bir bilgi aktarımı 
yapmak istedim. Kitapta söylenilmesi istenmeyen, ce-
zaevinde dövme yaparlarsa nasıl yapmalarını öneren 
yöntemleri aktardım. Normalde hijyen kurallarına 
uyulmadığı için, etik anlamda kimse söylemez ve ya-
saklıdır neredeyse. Ama oradaki kadınlar sen söylesen 
de söylemesen de dövme yapıyor, hiç değilse doğru 
yöntemleri bilsinler istedim. Kitabı bastırmayı ve ce-
zaevindeki kadınlara ulaştırmayı düşündüğüm için 
girdim bu detaylara. Dövmenin tarihindeki kadın 
dövmecileri yazarak, bu sanat dalında kadınlara karşı 
oluşmuş önyargıların kırılmasını, gerçekleri öğrenme-
lerini istedim. Ne kadar başarılı olabildim bilmiyo-
rum, sonuçta bir derleme ve araştırma kitapçığı bu. 
Ve kötü cezaevi koşullarında, yasaklar altında yazıldı. 

Kadınlarla ilgili verilerin -özellikle herhangi bir 
konunun tarihinde- daha az ulaşılır olduğunu 
tahmin ediyorum. Sen tarihteki kadın dövmeci-
lerle ilgili bilgileri araştırırken bir zorluk çektin 
mi? Veya herhangi spesifik bir konuda bilgiye 
ulaşma zorluğu yaşadın mı?
Evet yaşadım. İlk olarak, kadın cezaevinde olmama 
ve kadınlarla bir şekilde diyalog içinde olmama rağ-
men, onların bilgilerini edinmede zorluk yaşadım. 
Cezaevi de dışarısı gibi kadınların farkında olmadan 
kendilerini yok saydıkları bir ortam. O yüzden tek 
tek anket soruları hazırladım. Cevabını istediğim 
soruları tek tek sordum. İstediğim kadar olmasa da, 
oradaki kadınların dünyasını gözlemleyebildim. Ce-
zaevinde kadınların dış dünyadan silinmesi, onları 
yaptıkları diğer şeylerde de önemsizleştirmiş gibi. 
Dövme yapan kadın, yaptığı işi herhangi bir iş gibi 
görüyordu ve cezaevinde dövmeci kadınları bulmak 
da oldukça zordu. Zaten koğuşlar arası görüşmek 
yasak olduğundan, ayrıca bir zorluk da yaşadım. 
Ben birine sordum, o tanıdığı bir başkasına sordu. 
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Anketler de bu şekilde, elden ele mektuplarla dolaş-
tı. Dışarıda ise internetten kadın dövmecileri araş-
tırmaya başladım. İğne ile kuyu kazdım. Gerçekten 
satır aralarından çıkarttım kadınları. Daha önce ya-
zılmış dövme tarihi kitaplarında kabile dövmeciliği 
anlatılırken, kadınların dövme yaptıklarını birkaç 
cümle içinde yakaladığımda, o kabileyi araştırarak 
iz sürmeye başlıyordum. Derken kabilelerdeki kadın 
dövmecileri buldum. İstediğim oranda olmadı ama 
fotoğraf bile bulmayı başardım. Günümüz dövme-
cilerinin ve dövme yaptırmak isteyenlerin sandıkları 
gibi, kadınların dövme sanatı ile erkeklerden sonra 
tanışmadıklarını, bu sanatın erkeklerle aynı zaman-
da kadınların sanatı olduğunu, hatta kimi kabileler-
de sadece kadınların sanatı olduğunu o satırlardan 
alıp kitabıma taşıdım.
 
Feministival’de dövme üzerine atölye yapmak 
ve kendi becerini başka kadın / trans bireylerle 
paylaşmak için bizimle bağlantı kurmuştun, seni 
de öyle tanıdık zaten. Genelde insanlar zanaatını 
aktarma / öğretme konusunda biraz katıdır. Se-
nin bize ulaşmaktaki motivasyonun neydi? Bir de 
dövme yapmayı öğrenirken zorluk çektin mi?
Aslında feminist hareket ile yıllar önce tanışmıştım 
ama içinde bulunduğum kadın örgütü onları küçüm-
serdi. Feministleri salt erkek karşıtı olmakla suçlar-
lardı. Kadınlar mor iğneyle eylemler yaptığında, bu 
küçümsemeler arasında gizliden hayranlık duyardım. 
Yıllar sonra Yeryüzüne Özgürlük Derneği’nden ta-
nıdığım vegan feminist bir kadın arkadaşım bana 
Feministival’de dövme konulu bir atölye yapmak iste-
yip istemeyeceğimi sordu. Havalara uçtum. Kendimi 
gizli bir bahçeye girecekmiş gibi hissettim. Kısa bir 
atölye ile mesleğin hepsini öğretemezsiniz ama hiç 
değilse geçici dövmeyi öğretir, herkese de uygularım 
dedim. Burada mesleki paylaşımları yapmakta sıkıntı 
duymadım çünkü yaşam paylaşılarak çoğalır. Kapita-
lizmde kimse kimseyle bir şey paylaşmaz ve bir şeyi 
hep yeniden satın almak zorunda kalırsınız. Bana göre 
eğer yeteneği, ilgisi varsa herkes her şeyi yapabilmeli. 

Öğrenme zorluğuna gelirsek... Özellikle kalıcı döv-
me çalışırken sorumluluk artıyor. İlk dövmelerimi 
kendi vücudumda denedim o yüzden. Bu açıdan 
biraz zorlandım tabii. Dövmenin acısını, deriye ne 
kadar girmesi gerektiğini, estetik açıdan neyi nasıl 
yaparsan güzel olacağını kendi üzerinde hissetmek, 
en iyi öğrenme yolu oldu. Ama acılı ve kötü dövme-
lerim de oldu aynı zamanda... Yine de, o dövmeler 

bana mesleği öğrettiğinden ilk dövmelerimi seviyo-
rum. Bunlar dışında ilk kez dövme makinesini elime 
aldığımda çok ağır olduğunu düşündüm. Kalemle, 
fırçayla resim yapmak başka bir şey. Bobinli dövme 
makineleri hakikaten çok ağır. Belki bu yüzden ben 
bile ilk zamanlarımda bunun erkek işi olduğunu dü-
şünüyordum. Kol kaslarım zayıf diye makineyi tut-
mayı beceremiyorum sanıyordum. Sonra öğrendim, 
olay tamamen teknikmiş. Şimdi tabii daha modern 
makineler çıktı. 

Son soru bir klasik. Dövme yapan bir kadın ola-
rak, cinsiyetçi ayrımcılığa ve / veya tacize uğru-
yor musun? Yanı sıra kolaylıkları, avantajları da 
var mı? Klitorise piercing takmadığını biliyoruz 
mesela. Amazon dövmede biz amazonlara pozitif 
ayrımcılık yapsan olmaz mı? 
Stüdyoyu yeni kurduğum zamanlarda sık sık tacize 
uğradım. Ben hem stüdyoyu kurmaya hem meslekte 
iyi olmaya hem de müşteri edinmeye çalışırken, ço-
ğunlukla bu tacizleri görmezden gelmek zorunda kal-
dım. İnce manevralarla tacizi uzaklaştırıyordum. Ne 
bileyim... Bir dokunma ve gösterme sapığım vardı iki 
sene önce mesela. İlk geldiğinde adam basit bir geçici 
dövmeyi meme üstüne yaptırdı ama onu yaptırırken 
külotuna kadar gösterdi. Ben de geçici dövme diye el-
diven kullanmıyordum, elimle ona dokunmam onu 
tatmin ediyormuş. Dövme bittiğinde anlayabildim. 
Bir sene sonra yine aradığında stüdyoda artık erkek 
bir dövmeci de çalışıyormuş gibi konuştum. 

Mesleği ve kendimi ifade etmeye başladığımda ise 
bu sefer tanınan bir kadın dövmeci olarak için me-
rak edilir oldum. Bu iyi anlamda olduğu kadar kötü 
anlamda da oldu. Kıskananlar çoğaldı, özellikle er-
kek dövmeciler arasında. Ve kadın olduğum için, 
cinselliğimi kullandığımı sandıkları için ön planda 
olduğumu düşünenler oldu. Oysa gerçekten dişimle 
tırnağımla çalışarak kendi sanatımı görünür kıldım. 

Evet klitorise piercing takmıyorum. Bazı erkeklerin 
penislerine piercing ya da dövme yaptırma bahane-
siyle beni arayıp çeşitli sorular sorarak ya da face-
book üzerinden yazışmayla, fotoğraflar göndererek 
taciz ettiklerini gördüm. O yüzden genel olarak ge-
nital bölgeye dövme ve piercing yapmıyorum diye 
ilan ettim ki tek tek tacizlerle uğraşmayayım. Ama 
amazonlara pozitif ayrımcılık yapabilirim, düşüne-
lim biraz… Kendi dünyamızda da taciz durumu ya-
şar mıyız acaba diye bir an durdum da...
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Ben, üç kuşak kadının bir arada yaşadığı bir ortam-
da büyüdüm. Bunun ne kadar güzel bir şey olduğu-
nu da beni ben yapanın o kadınlar olduğunu şimdi 
anlıyorum. Evet, aralarında ciddi bir kuşak çatış-
ması vardı ama ‘kadınlık’ söz konusu olunca beyaz 
bayraklar çekilirdi. 

Ailemin kadınlarını seviyorum. Her biri nevi şahsı-
na münhasırdır. Ayrıca şunu da eklemeliyim ki hep-

si örgütsüz feministtir. İlginç ve çılgın olduklarını 
da unutmamalı. Her birinin hikâyesi ayrı bir kitap 
olur. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayatları 
varmış gibi görünür fakat aslında durum hiç de öyle 
değildir. 

Bir kere, yaşamlarındaki erkekler çoğu kez zorla 
girmişler hayatlarına. Aralarında üzerlerine kuma 
gelen de var, kuma giden de... Yazık, hiçbiri aşk ev-

Esra Çiftçi

BİZİM EVİN KADINLARI

“Hepsi örgütsüz feminist aile kadınlarının hikâyeleri kitap olur. Onların 
birlikteliklerinden kuvvet, anlık konuşmalarından evlere şenlik hikâyeler çıkar. 
Yazık, gün gün ayrılıyorlar aramızdan. Daha fazla konuşmak, daha sık bir araya 

gelmek gerekiyor bu yüzden.” 
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liliği yapmamış. Fakat yine de hepsinin aşka dair 
çok güzel sözleri var... O sözleri duysanız, her birini 
on numara çapkın sanırsınız oysa her şey lafta kalır, 
icraat yoktur. 

Hayat onlar için aslında hiç kolay olmamış; elbette 
çocukları olmuş, bazılarının kocaları ölmüş, bazıla-
rı kocalarını boşamış. Sonra “bu elmalar çürük çık-
tı” deyip, başka aşkların peşine düşmüşler, ancak laf 
aramızda, gelen gideni aratmış. Bakmışlar olmuyor, 
bir kısmı isteyerek, bir kısmı istemeyerek tek başı-
na yaşamayı tercih etmiş. Zaten ezelden yalnız olan 
ve başlarının çaresine bakmaya alışmış kadınlardı. 
“Hayatımızda gölgeye ihtiyaç yok, kendi gölgemiz 
bize yeter” deyip düşmüşler çocukların, torunların 
peşine. 

Evlat acısı da yaşadılar, evlatlarını cezaevi kapıla-
rında da beklediler, çocuklarından uzak yaşamak 
zorunda da kaldılar. Marks’ı sadece ismen tanıma-
larına rağmen, ideolojik olarak solcudur bizim ha-
tunlar. Lenin’den hiç haberleri yok ama olsun her 
zaman mağdurun yanındadırlar... İçlerinden biri, 
yıllar önce kızının kitabının arasında Marks’ın res-
mini görünce “bizim kız nereden buldu bu yaşlı ada-
mı?” diye feryat ediyor! Eylemlerde de göremezsiniz 
onları ama inanın müthiş örgütleyicilerdir. 

Aralarında bir iki sivri ulusalcı var, onları da tiye alıp 
yüz vermiyorlar zaten. Nasıl mı? Günlerine, toplan-
tılarına, eğlencelerine çağırmayarak. 

Bu kadınların bir araya gelmeleri de ilginç aslın-
da. Çünkü ‘gelin’ olarak aileye girip sonra resmi 
olarak gelinlik bitse de ailenin içinde kalanlar var. 
Yani öküz ölmüş ama ortaklık bozulmamış misali… 
Müthiş bir kadın dayanışmaları var... Birbirlerinin 
arkalarından atıp tutmaktan geri kalmıyorlar ama 
birinin haksızlığa uğraması söz konusu olunca hepsi 
birer panter kesiliyor... 

Bir arada olduklarında sohbetlerinden müthiş eğle-
niyorum. Kendileri ile bu kadar alay eden bir kadın 
topluluğu yoktur sanırım. Kendi aralarında bir hiye-
rarşileri var ve o hiyerarşi hiç bozulmuyor. 

Çok da komik hikâyeleri var hatunların. Hani ta-
nık olmasam, bildiğiniz fıkra diyeceğim... Gerçi 
bana komik gelen onlar için sıradan, her zamanki 
haller… İsim vermeden yazacağım çünkü bu yazıyı 

okuma olasılıkları çok fazla, sonra başıma gelecekleri 
bildiğimden göze alamıyorum... Hoş, ‘isim verme-
yeceğim’ diyorum da, onlar kendilerini hemen ta-
nıyacaklar ama en azından inkâr etme şansım var… 

Kendisiyle direk kan bağım olan hatunlardan biri, 
bir gün taksiye biniyor, aslında genelde minibüsü 
tercih eder, bilirsiniz o kuşak kadınları öyledir. Tak-
siyi durduruyor ve ayağındaki yazlık terlikleri çıkarıp 
öyle biniyor taksiye, tam taksinin kapısını kapatır-
ken fark ediyor ve taksiciye, “dur oğlum, dur” deyip, 
terliklerini geri giyiyor. Hâlâ bunu neden yaptığını 
bilmiyoruz. Benim bildiğim sadece gençliğinde çok 
aşırı titizdi... Yine aynı hatun her telefon konuşma-
sının bitiminde, “öptüm” diyerek kapatıyor telefonu 
ve kapattıktan sonra, “ben niye bunu öptüm ki!” 
diye de şikâyet ediyor. Ya da çok sevdiği bir diziyi iz-
lerken gürültü yaptığımızda televizyon kumandasını 
bize tutup susturmaya çalışıyor… 

Başka bir hatun, görümcesi düşüp kolu kırıldığı için 
hasta ziyaretine gidiyor. Sonra evine dönerken o da 
düşüyor, hem omuzunu, hem de bacağını kırıyor… 
Olayı kızı anlatıyor. “Annemle sohbet ede ede eve 
gidiyorduk, bir ara baktım annem yerde. Hangi ara 
yere kapaklandı fark etmedim” diyor… 

Kıskançlığı bu kadar abartmak da ayrı bir durum 
hani… Bu sefer kolu kırık olan görümce iadeyi ziya-
rete gidiyor ama elinde olmadan da gülüyor. Bizim 
ki, “Sen sadece kolunu kırdın, bu da bir şey mi? Ben 
hem omzumu hem bacağımı kırdım, düştün mü 
böyle düşeceksin” diyebilmenin haklı gururunu ya-
şıyor... İnanın o alçılı halleriyle bile hiçbir günü ve 
eğlenceyi kaçırmadı ikisi de. 

Bir de evli kalan bir - iki hatunumuz var. Hele bir 
tanesi var, ara kuşak hatunlardandır kendisi… Dün-
yada ne kadar haksızlık varsa sanki hepsine o uğra-
mış! Acıların kadını olmayı seviyor… Dünyanın en 
mutsuz kadını o çünkü o mutsuz olmayı tercih ede-
rek mutlu oluyor… Gerçi garibime Allah öyle bir 
koca vermiş ki; var mı, yok mu belli değil... Adamın 
sadece gölgesi evin içinde geziyor, kendisi yok… 

Yine ara kuşak kadınlarımızdan biri, kocasının yıl-
lardır çevirdiği her türlü fırıldağı bilmesine rağmen, 
adama hâlâ aşkla bağlı… Bir gün “sen kocasız kal-
maktan korkuyorsun” demiştim kendisine, bana ver-
diği cevap “Çok seviyorum” oldu… Aşka saygımız 
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sonsuz deyip susuvermiştim… Aslında adamcağız 
da bir o kadar şansızdı… Ne zaman numara yapma-
ya kalkışsa her seferinde ya yakalanıyor ya da ken-
di ağzıyla itiraf ediyor. Bizim hatun da, “Tilkinin, 
dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkânıdır” diyerek 
yıllardır sineye çekiyor adamın yaptıklarını. Gerçi 
haklı da çıktı, tilki, kürkçü dükkânından çıkmıyor 
şimdilerde… 

Tarihin birinde bahsettiğim bu hatunlarla mezar zi-
yaretindeyiz… Ha bu arada ailenin göçüp giden her 
bireyi aynı mezarlıkta, yani tam bir aile mezarlığı-
dır, yabancı kimse yoktur o mezarlıkta… Yeni vefat 
eden ilk kuşak kadınlardan birinin mezarının ba-
şındayız. Rahmetli sağlığında çok sigara içerdi, bir 
baktım mezarına sigara bırakılmış. Elimde olma-
dan güldüm. Bunu gören yanımdaki hatunlardan 
biri, “Ben ölürsem, bir tarafıma çay, bir tarafıma 
sigara koyun” dedi. He olur, işimiz yok sana, çay, si-
gara bulacağız, hayret! O sırada bir tanesi ölmüş ko-
casının mezarına seslenerek, “Seni çok seviyorum” 
deyip ağlamaya başladı. Yine elimde olmadan gül-
düm. Yav sanki ben bunları sağlığında bilmiyorum. 
Güldüğümü görünce “ne gülüyorsun?” diyerek dik-
lendi bana... Ben daha bir şey diyemeden bastım 
kahkahayı çünkü bizimki kocası ile aynı ismi ve 
soyadını taşıyan amcasının mezarının başında, yani 
o kadar kocadan bihaber… 

Gülmem kesilince bir etrafıma bakındım ki; her bir 
kadın, her bir mezar taşıyla konuşmaya başlamış, 
kimi isyan ediyor, kimi kavga ediyor, kimi sohbet 
ediyor, kimi özlemlerini belirtiyor. Muziplik yapa-
rak, eğer mezardakiler sizi duyuyorsa -ki duydukları-
nı düşünüyorum, “Konuşun, konuşun, nasıl olsa bir 
gün siz de buraya geleceksiniz, biz o zaman bunun 
hesabını soracağız, burnunuzdan fitil fitil getireceğiz 
diyorlardır size” dedim… Bunlar birden korktular 
ve gülmeye başladılar… 

Bu hatunların manavı, kasabı, pazarcısı da özeldir. 
Öyle rast gele her yerden alışveriş yapmazlar. Her 
bir esnafın, “... Abla bu et, bu sebze senin için özel” 
demelerini duymak çok hoşlarına gider… 

Yol maceraları da ayrı bir konu… Bir gün toplu hal-
de gezmeye giderlerken bakmışlar, kalabalıklar ve 
minibüs yerine taksiye binmenin daha ekonomik 
olduğunu düşünerek bir taksi durdurmuşlar. Taksici 
durmuş ama bir bakmış arabaya bir sürü kadın bi-

niyor; doğal olarak itiraz etmiş. Bizimkiler, “oğlum 
incecik kadınlarız, sığarız taksiye, sesini çıkarma” 
deyip doluşmuşlar. Bu arada bizim kadınlar duy-
masınlar ama hepsi de bayağı bir iri balıketlilerdir. 
Zavallı adam sesini çıkarmamış, ön koltuğa 2 kişi, 
arka koltuğa 5 kişi binmiş, hâlâ merak ederim nasıl 
o taksiye sığdılar diye. Tabii çeneleri de durmuyor, 
başlamışlar kendi aralarında Kürtçe konuşmaya, ko-
nuşmanın içeriği de pek edepli şeyler değilmiş… O 
sırada taksici, Kürtçe bunlara, “Siz nerelisiniz?” diye 
sorunca bizimkiler çok utanmışlar ve hep bir ağız-
dan, “Biz inelim” demişler. Taksici, “Ama gideceği-
niz yere daha çok var” dese de bizimkiler apar topar 
inmişler taksiden. O olayın en hayırlı yanı, ulu orta 
her şeyi konuşmamayı öğrenmeleri oldu… 

Yine evimizde toplandıkları bir gün, Almanya’da ya-
şayan küçük ağabeyim telefonla aradı. Telefonda hal 
hatır sorarken, “Evde misafir var herhalde, bayağı 
kalabalıksınız, sesler geliyor” dedi. Ben de “evet aşi-
retin tüm deli kadınları burada” dedim. Ağabeyim de 
“Onlarla da konuşmak istiyorum” dedi, ben de tek 
tek kadınlara verdim telefonu. Her birinin ağzından 
çıkan ortak cümle şuydu, “Ahh oğlum ahh… Biz gün 
yüzü mü gördük, kaldık böyle tek başına!” dediler. 
Ağabeyim de “Yav insaf! Hayatınıza giren erkekler 
kırk yaşını doldurmadan hakkın rahmetine kavuştu, 
aldığınız ikinci kocalar da öyle, siz ise taş gibi duru-
yorsunuz” deyince bizimkiler hep bir ağızdan, “Hep-
si kırmızı oturakta can versinler” demezler mi!

Çok fenalar çok.

Bu arada bu hatunların fenalığı sadece aile dışında-
ki erkeklere veya evlendikleri adamlara değil. Kendi 
erkek evlatlarına karşı da fenalar. Bu kadınlara gelin 
gelenler çok şanslı, sıkıysa oğulları gelinleri ezme-
ye kalksın, anında savaş kararı alınır, azim ve mey-
dan okumayla genelde zafer elde edilir… Damatlar 
ise dış kapının mandalları… Makyavelist değiller, 
Makyavel’i de bilmezler ama onun “Amaca giden 
her yol mubahtır” sözünü kendilerine ilke edinmiş-
ler sanki... 

Evet, hatunlar sizi çok seviyorum.  

Bu kadınlar tek tek yitiyor artık, onlarla birlikte bir 
tarih de kayboluyor. O yüzden daha çok bir araya 
gelmek, daha çok paylaşmak, daha çok dokunmak, 
daha çok gülmek gerek… 
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Gazetelerin yavan televizyon sayfalarından son-
ra bu kadar zengin içerikli bir siteye kavuşmak 
hepimiz için harika oldu. Önce bunun için te-
şekkür edelim. Nerden aklınıza geldi, nasıl baş-
ladınız bu işe?

Zehra Çelenk: Sitemizin kurucusu ve genel yayın 
yönetmenimiz Elçin Yahşi’nin önerisiyle Ekranella’da 
yazmaya başladım. Sinema, edebiyat ve televizyona 
aralarında belirgin bir hiyerarşi gütmeksizin ilgi ve 
sevgisi nedeniyle, gerçekte tanışmadan önce de ken-

dime yakın hissettiğim biriydi. Böyle bir sitenin açı-
lacağını duyunca çok sevindim. Önce logo ve isimle 
tanıştım tabii. “Ekranella” muzip cazibesiyle insanın 
hemen aklını çeliyor. Sonra siyah kediye kayıyor göz-
leriniz. “Kedi” zaten çok vaatkar bir şey. Bizimkinin 
bir de kuyruğu fiş şeklinde! Alice’in beyaz tavşanı 
gibi, bizim siyah kedi de hemen bir peşine takılma 
isteği uyandırıyor. 

Yazması da okuması da heyecan veren, gerçekten 
güzel ve renkli bir site. Bizde çok eksik bir alanı dol-

Aksu Bora
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Okuması
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durduğuna inandığım için de varlığından ve katkı 
sağlamaktan çok mutluyum. Senaristim, dizi yaza-
rıyım, televizyonun farklı türlerinde de yazarlık ve 
yapımcılık yaptım. Aynı zamanda üniversitede, me-
zun olduğum bölümde uzun süre Televizyon Yazarlı-
ğı dersleri verdim. Bir yandan da televizyon işleri sık 
sık başrole otursa da, hayatımda hep bir ağırlığı olan 
edebiyat var. Kendime dair kısmı uzunca anlatma-
mın sebebi, bu alanların hepsiyle ilişkiyi yakından 
sürdürmenin televizyona bakışa dair önemli gözlem 
fırsatları sunduğunu düşünmem… 

Elçin Yahşi: Geçtiğimiz yazın ortasında, hiç hesapta 
olmayan bir şekilde aktif gazetecilik hayatım sona 
erdi. Yıllar sonra beklenmedik bir anda gelen özgür-
lüğün tadını çıkarırken bir baktım aktif bir şekilde 
twitter’dayım. (Bir gün 12 saat twitter başında oldu-
ğumu hatırlıyorum.) O dönemde, birçok yeni kişi, 
dizi, blog vs öğrendim. Hayatım hep öğrenmek ve 
öğrendiklerimi paylaşmak üzerine kuruluydu. Tele-
vizyon, edebiyat, sinema her zaman yakından izledi-
ğim alanlar, dergicilik ve gazetecilik de insana kısıtlı 
da olsa paylaşma olanağı tanıyor. Fark ettim ki, çok 
güzel sinema, edebiyat siteleri var ama televizyon 
konusunda doğru dürüst yazılar okuyabileceğimiz, 
yazabileceğimiz hiçbir mecra yok Türkiye’de. Varsa, 
yoksa magazin. 

E benim işim de konuyu, yazarı ve okuru bir ara-
ya getirmek. Fikrimi yakınlarıma açtım, hepsi des-
tekledi. Yıllar önce televizyon yazılarıyla tanıdığım 
Ranini’yle zaten twitter üzerinden dostluğumuz var-
dı, o da hemen elini taşın altına soktu, hazırlıklara 
başladık. Bu süreçte hem tavsiyeleri değerlendirdim, 
hem de twitter’da, ekşi sözlük’te dizilerle ilgili yazı-

lanları taradım epey. Yazar arkadaşlarıma, hatta hiç 
yazmamış ve yazabilecek olduğunu düşündüğüm 
isimlere de yazmalarını önerdim. Herkes çok olumlu 
yaklaştı ve iki aydan kısa bir hazırlık süreci sonunda 
açtık Ekranella’yı. 

Zehra: Bizde televizyonun çok izlendiği çok açık 
ama televizyona duyulan ilgi, akademisyenlerden 
TV izleyicisinin bir kısmına dek, garip biçimde 
toptan, bir tür guilty pleasure olarak tarif edilmeyi 
sürdürüyor. Sözgelimi akademide TV’ye dair çok 
güzel çalışmalar yapılıyor ancak sinema ve edebiyata 
gösterilen akademik ilgiye oranla halen çok sınırlı 
sayıda kalıyor bunlar. “Sinema-TV”nin yan yana 
konduğu alanlarda çoğu insan için “tabii benim 
gönlümde sinema baş köşede” gibi bir durum var. 
Televizyon oyuncularının çoğu tiyatro ya da sine-
mayı çok öncelikli görüyor, televizyon yazarları ve 
yönetmenlerinin büyük kısmı için de durum böyle. 
Kendi derslerimden biliyorum, “Radyo, TV, Sine-
ma” bölümünde öğrenciler yerli TV’yi hiç izleme-
mekle övünebiliyorlar. Yani televizyon daha çok bir 
“ekmek kapısı” iken, sinema, tiyatro, edebiyat canı 
gönülden emek verilen “yüksek” alanlar gibi kod-
lanmayı sürdürüyor. İzleyicinin, alan öğrencilerinin, 
akademisyenlerin hatta ironik biçimde TV profesyo-
nellerinin çoğu için sinemanın “evlenilecek” TV’nin 
ise “gönül eğlendirilecek ya da mecburiyetten gidi-
len!” yer olması gibi biraz “alaturka” bir durum var. 
TV’ye böyle biraz eril bir bakış var, deyim yerindey-
se. Yani televizyon işleri hem hep bir arzu nesnesi 
hem de suçluluk sebebi…

Teoride ya da pratikte bu kadar keskin ayrımlar yap-
maksa artık imkansız. Dünyada televizyonda giderek 
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çok daha önemli işler yapılıyor hatta “TV yeni sine-
ma mı?” gibi tartışmalar var. Tabii ülkemizde sektö-
rel çalışma koşullarının yıpratıcılığı, dizi sürelerinin 
hikâyeleri sakatlayan uzunluğu, içeriğe pek de olum-
lu yansıdığını söyleyemeyeceğimiz vahşi rekabet, te-
pemizde hep Demokles’in kılıcı gibi sallanan “ama 
Total ne der!” vb. durumlar var ama gerçekten iyi 
işler de yapılabiliyor bazen. Sözün kısası alanda ça-
lışan insanlar olarak bu kadar net ayrımlar yapabile-
ceğimizi düşünmüyorum. Kendi adıma, bir TV işini 
yazmakla bir roman yazmak arasında, tabii ikisinin 
gerektirdiği yazış ve konsantrasyon farklılıkları dışın-
da, “yaptığını ciddiye almak” bakımından çok büyük 
fark göremiyorum. Sonuçta yazarken de izlerken de 
her dakika “ama bu ticari” diye düşünemiyorsunuz. 
Bir TV işine dahilseniz ne yazar, ne yönetmen, oyun-
cu ne de izleyici olarak böyle bir üstten bakan, yarı-
gönülsüz konum sabitleme şansınız yok, bana göre. 

Televizyon üzerine yazmak da bu anlamda televiz-
yonda yazmaktan çok farklı bir durum değil. Bu 
alanlardaki çizgiler dünyada çok belirsizleştiği hal-

de bizde halen, laf düzeyinde de olsa, “sanatsal”/
entelektüel olanla popüler olanın farazi ayrımı gibi 
durumlar var. Sinema, edebiyat üzerine yazmanın 
daha “yüksek” bir iş olduğuna inanılıyor, bence ilgisi 
yok. Ekranella’da TV’ye dair her tür yazıya, bu alan-
da daha önce hiç yazmamış ama kalemi ve gözlem 
yeteneği güçlü mesela 90’lı-92’li bir yazardan Peri-
han Mağden’e, yarı-akademik review’lardan “özet-
li/yorum” diye adlandırdığımız recapler’e her şeye 
yer var ve burada bir hiyerarşi güdülmüyor. Bunda 
genel yönetmenimiz Elçin Yahşi’nin başta da anlat-
maya çalıştığım, TV’ye, deyim yerindeyse çok “sağ-
lıklı”, gerçekçi ve kapsayıcı bakışının etkisi büyük. 
“Yaman’la Mira bu hafta barışacak mı? diye içi içini 
yiyen ergenden TV üzerine çalışan akademisyene 
dek herkes için bir şeyler var yani ve bunun sebebi 
asla sitenin bir tür kafa karışıklığı değil. Tüm bunları 
birleştiren bir “TVseverlik” ya da “diziseverlik” aslın-
da, buluşma noktası. Türkiye’de ve dünyada dizileri 
hem ciddiye alan hem de yorumlarıyla o dizi dün-
yasına katılmak, görüşlerini paylaşarak orada olmak 
isteyen ciddi bir dizisever kitle var. Ekranella’nın bu 
anlamda çok doğru, güzel ve birleştirici bir yerde 
durduğunu düşünüyorum…

Televizyonun bir tür “suçlu zevk” muamelesi gör-
düğü yerde esas derdi televizyon olan bir yayın-
cılık yapmak için yine de belirli bir “duruş”un 
olduğunu düşünüyor insan ister istemez. Ekra-
nella’daki yazılara bakınca malzemesini seven bir 
bakış olduğu hemen anlaşılıyor. Aynı zamanda, 
bu malzemeyle ilişki, bütün samimiyetine karşın, 
seviyeli bir ilişki gibi- Yani, Yamanla Mira’nın ba-
rışıp barışmayacağını merak etmekten fazlası var 
gibi. Yazıların verdiği temel duygu hep bu: Soğuk 
ve yukardan değil ama belirli bir mesafeden bakış 
gibi. Siz ne dersiniz, sizin için böyle mi gerçekten?

Elçin: Geçenlerde Milliyet Pazar’dan genç bir arka-
daş sordu: “Ben bu diziyi seyrediyorum ama arka-
daşlarım, çevrem duyarsa ne der” diye düşünerek 
izlenen “guilty pleasure” diziler hangileri? Ona ver-
diğim (ama yayınlanmayan) cevap şöyle: Bir kere 
ben izlediğim HİÇBİR diziden utanmam. Asla çev-
rem duyarsa ne der diye bir endişem yok. İzlediğim 
diziyi beğenmeyen beni küçük oğluna almasın. Bu 
kadar. Her dizi, herkese başka bir yerinden doku-
nabilir. Evimde ve koltuğumda geçirdiğim zamanın 
hesabını verecek, beğendiğim diziler için kendimi af-
fettirmeye çalışacak değilim. Yani guilty pleasure’im 

“Yerli dizilerle ilgili yazılanlara 
gelen yorumlar önceleri çok 
şaşırtıyordu beni. Yazanın omuzlarını 
tutup, “Kızım/oğlum, dizi bu, 
dizi! Kendine gel!” diye sarsmak 
istiyordum.“
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yok. Ya da başka bir açıdan bakarsak, hayatım guilty 
pleasure. 

Ben hiçbir zaman “suçlu zevk” olarak görmedim te-
levizyonu. Yerli dizileri de. Bu nedenle de benim te-
levizyonla hiç seviyeli bir ilişkim olmadı. (Kimseyle 
olmadı, ayrı.) Sitedeki yazıların böyle bir duygu ver-
mesine de şaşırdım açıkçası. Ama öyle diyorsanız öy-
ledir tabii. İlk görüşmeler sırasında birçok genç arka-
daştan, “Allaaaah, nasıl gömeriz şimdi salak dizilere,” 
temalı mailler aldım. Hepsine özel olarak belirttiğim 
şuydu: Burası mizah sitesi değil. Elbette eleştireceğiz, 
ama televizyonu gömmeye değil, sevmeye geldik.

Daha önce hiç yerli dizi izlemediğini söyleyen çok 
genç arkadaşlar arasında yerli dizi takip edip Özetli-
Yorum yapanlar var artık. Ben iki yazı yazdım şim-
diye kadar biri Karadayı, diğeri de Firuze dizisiyle 
ilgiliydi. 

Evet, Karadayı’da Osman ve Songül aşkını daha 
fazla görmeyi ben de isterim doğrusu!

Genç arkadaşlardan söz ediyorsunuz, televizyon 
üzerine yazıyorlar diye. Televizyonla ilişkileri me-
sela bizim kuşaktan farklı gibi geliyor mu size? 
Diyelim diziyi saatinde değil de kendi istediği za-
man internetten indirip izlemek türünden farklı-
lıkları kast ediyorum. 

Benim gençliğimde, televizyonun sinemayı öl-
düreceği söylenirdi, sonra gördük ki tam tersi 
oluyor. Benzer bir şey televizyon- internet ilişkisi 
için söylenebilir mi sizce?

Elçin: Bizim kuşakla genç kuşağın her şeyle ilişki-
si çok farklı galiba. Diziyi kendi istedikleri saatte 
izlemenin yanı sıra, istedikleri yerde, çoğunlukla 
tabletten izliyorlar. Ben hala ille de büyük ekranda 
izlemek isterim mesela. Sanki tablette izlersem ye-
terince konsantre olamazmışım gibi gelir. Bizden 
farklı olarak dizilerle ilgili bir enformasyon deryası-
na anında dalabiliyorlar. Bu da kimileri için gerçek 
hayatla bağın kopmasına bile neden olabiliyor maa-
lesef. Yerli dizilerle ilgili yazılanlara gelen yorumlar 
önceleri çok şaşırtıyordu beni. Yazanın omuzlarını 
tutup, “Kızım/oğlum, dizi bu, dizi! Kendine gel!” 
diye sarsmak istiyordum. Hayran olduğu karakterin 
ismiyle twitter hesabı açıp sabahtan akşama kadar 
durmaksızın diziyle ilgili yazan, kavga eden, sağa 

sola ayar veren o kadar çok genç var ki. Şimdi yazın-
ca fark ettim de belki de haklısınız, belki de gerçek-
ten benim ilişkim “seviyeli” televizyonla :))

Televizyon, sinemayı öldürmek şöyle dursun, bes-
ledi bile. Şimdi de sinemadan besleniyor epey. (Bu 
konuda yazılmış iyi bir yazımız var sitede. Belki göz 
atmak istersiniz. http://www.ekranella.com/speci-
al/336/1) 

İnternet, televizyonu öldürür mü? Sanmam. Bir obje 
olarak televizyon birçok genç için ölmüş durumda 
zaten. Ekran önemli onlar için. Ama ister duvarda 
110 inç olsun, ister bir akıllı telefonda avuç içi ka-
dar, izleyenin içinde kendini kaybedeceği bir hikâye 
olduğu sürece, ekranlar izlenmeye devam edecek. 

Hikâye anlatmak ve hikâye dinlemek ihtiyacı pek 
değişmiyor anlaşılan, araçlar değişse de. Peki, an-
latılan hikâyeler değişiyor mu? Ben ilk gençliğim-
den bu yana tarihi aşk romanları okurum mesela 
ve 1990’ların bu türde büyük bir kırılma noktası 
olduğunu düşünüyorum- cinselliğin kapladığı yer-
den tutun da çocukluk travmalarını esas olay ör-
güsünün unsuru haline getirmeye kadar, bir sürü 
şey. Televizyonun anlattığı hikâyelerde buna ben-
zer bir hat izlenebilir mi? Yoksa daha çok bir çeşit-
lenme ve çoğullaşma mı var? Örneğin, önerdiğiniz 
Ali Arıkan yazısı, bize bir televizyon devriminden 
söz ediyor, sizce de var mı böyle bir devrim?

Zehra: Hikâyelerin çok değişmemesi, ana çatının 
çok değişmemesi anlamında. İyi kurulmuş bir çatı-
nın ne kadar ölümsüz olabildiğinin güzel örnekle-
rinden biri Jane Austen romanları. Bu söyleşimize 
vesile olan şey Ekranella’da Aşk ve Gurur üzerine yaz-
dığım, esprili bir Darcy yazısıydı mesela. Mr. Darcy 
halen üzerine konuşabileceğimiz biri. Aşk-ı Memnu 
dizisinin başarısı da iyi bir örnek... Henry James’in 
1902’de yayınlanan Güvercinin Kanatları romanı 
günümüzün bir yerli dizisinin esin kaynağı olabili-
yor. Tabii iyi bir eseri günümüze uyarlamak başarı-
yı cepte getirmiyor. “Nasıl” uyarladığınız kısmı çok 
önemli..Tarihi aşk romanlarıyla ilgili söylediğiniz 
şey, hemen hemen tüm türlerde gözlenebilir bence. 
Her dönemin popüler yan temaları değişiyor yani 
ve olay örgüsüne farklı ağırlık düzeylerinde yansıyor 
bu. 90’lardan itibaren Amerika’da kalitesiyle sinema-
ya yaklaşan hatta bazen onu da aşan dizilerin sayısı 
arttı. O yazıda anlatıldığı gibi, bu durum TV’nin 
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itibarını çok artırdı ve ünlü yönetmenler TV dizi-
si çekmeye yöneldi. Dizileri biriktirerek izleyebilme 
olanakları arttıkça, daha uzun bir zaman boyunca iz-
leyiciyle bağ kurabilme özelliği, o uzun ve sürdürü-
lebilir haz dizilere olan sevgiyi iyice pekiştirdi. Bir de 
o yazıda vurgulanan, televizyonun yazar/yaratıcıya 
ait oluşu kısmına da çok katılıyorum. Yalnız maale-
sef bizde, “pratikte” bu durum henüz oturmuş değil. 
Yerli dizilerde bir de sıkıntı, televizyonculuğun hep 
kısa vadeli politikalarla ilerliyor oluşu. Uyarlama iş-
ler tutunca mesela, kısa zamanda o kadar çığırından 
çıkıyor ki her şey, kendi hikâyenizin bile mümkünse 
uyarlanmış bir benzerini bulup yapımcıya, kanala 
onu götürürseniz projenizin hayata geçirilme şansı 
artıyor. Sonra da o damar tüketilip yenisi aranmaya 
başlanıyor tabii. TV sektöründe pek çok olumlu de-
ğişiklik var ama devrime de daha var yani...

Elçin: Kesinlikle var böyle bir devrim. Hatta kitabı 
bile yazıldı. 27 Haziran 2013’de (doğumgünümde) 
yayımlanan Brett Martin imzalı Difficult Men: Be-
hind the Scenes of a Creative Revolution: From The 
Sopranos and The Wire to Mad Men and Breaking 
Bad. Kablolu televizyonların dizilerinin, nasıl yirmi 
birinci yüzyılın sanat dalı haline geldiğini anlatıyor. 
Herkesin seveceği, ailece karşısına geçip izlenecek 
diziler yerine anti kahramanlar belirdi birden tele-
vizyonda. 

İleride “Türk dizilerinde devrim”le ilgili bir kitap ya-
zılırsa, bence mutlaka Ece Yörenç ve Melek Gençoğ-
lu senaryoları ile Muhteşem Yüzyıl dizisinin hiçbir 
masraftan kaçınmayan yapımı çok geniş bölümler 
halinde yer alacak o kitapta. 

Ay ay, aslında bize bir Ekranella yetmecek belli 
ki, Brett Martin Türk dizilerini yazmayacağına 
göre, bizimkileri biraz hareketlendirmek lazım 
sanki, değil mi? Peki Elçin, siz uzun yıllar yazılı 
basında çalıştıktan sonra şimdi digital yayıncılığa 
geçince, nasıl bir fark oldu? Fark oldu mu? Söz 
gelimi, bu kadar geniş bir alanda, el atılmamış 
bunca konunun, malzemenin içinde ilerlerken, 
digital teknolojinin imkânları hızı ve çeşitliliği 
artırıyor mu?

Elçin: Olmaz olur mu? Müthiş, çok güzel bir fark 
oldu. Üretim sürecim tamamen değişti. Yazılı basın-
dayken de dijital teknolojinin imkânlarından epey 
faydalanıyordum elbette. Özellikle bilgiye ulaşma 
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daha başarılı olduğu” gibi yaygın bir mit vardır. Ka-
dınların ayrıntılarda daha iyi olabildiğine katılıyo-
rum:) Ama mesela senaryo alanında ve polisiye ede-
biyattaki başarıları kadınların bence büyük tabloyu, 
“yapı”yı da gayet iyi gördüğünün kanıtı. Sadece bu 
konuda erkekler kadar cesaretlendirilmiyorlar. Cesa-
retini toplayan kadın tabloyu görüyor da çiziyor da, 
yazıyor da.

Henüz çok yenisiniz, biliyorum, ama şu kısa 
zamanda bile tepkilerden ve gelen yazılardan 
Ekranella’nın geleceğine ilişkin fikirler edinmiş 
olabilirsiniz. Kendinizi nasıl bir yerde görüyor-
sunuz? Gelecekle ilgili planlarınız var mı?

Zehra: Yerli TV’ye dair, en umutlu olduğum konu-
lardan biri Ekranella’nın geleceği desem, abartmış 
mı olurum bilmem. Diziler, TV programları bata-
bilir, bitebilir, Ekranella ilelebet kalacaktır! Şaka bir 
yana, önceki bir soruda “bizde devrime daha var” 
demiştim ama tüm sorunlarına rağmen sektörde gi-
dişin iyiye doğru olduğuna inanıyorum. Kısa sürede 
aldığı yola bakarak da Ekranella’nın geleceğini çok 
parlak görüyorum. Sürdükçe içinde olmak isteyece-
ğim, güzel bir yer. 

Elçin: Evet aslında. Daha iki ay bile olmadı açılalı. 
Ancak gelen tepkilerden, Ekranella’nın önemli bir 
boşluğu -doldurmak demeyelim, kolay kolay do-
lacak bir boşluk değil o- göz önüne getirdiğini, o 
boşluğun altını kalınca çizdiğini söyleyebiliriz. Tele-
vizyon sektörü yıldızı parlak, bol kazançlı bir sektör 
ve maalesef hali hazırda tonla para ve emek şuur-
suzca ve sorumsuzca harcanıyor. Oysa el yordamıyla 
ilerleme sürecini çoktan geride bırakmış olmamız 
gerekirdi. Keşke gelişme sürecine bir parça da olsa 
katkımız olsa. 

Kişisel olarak gelecekle ilgili planım ise, Ekranella’yı 
tam şimdiki gibi sevmeye, üzerine titremeye devam 
etmek, farkında olduğum eksiklerini bir an önce ta-
mamlayabilmek, parçası olan herkesin kendisini iyi 
hissetmesini sağlamayı sürdürmek.

İkinize de çok teşekkür ederim. Amargi ve Ekra-
nella’nın iki kız kardeş olarak harika işler yapa-
caklarına inanıyorum ben de.

www.ekranella.com

faslında. Ama son şekli verilen ürünü görmek gün-
lük gazetede en iyi ihtimalle saatler alıyordu. Şimdi 
anında karşınızda. Üstelik her an geri dönebilir, ora-
sına bir link, burasına bir resim altı ekleyebilir, es-
kiden “nazar boncuğu” olarak adlandırılan ve yazılı 
basında hep yerinde kalmaya mahkum ufak hataları 
düzeltebilirsiniz. (Mesela demin Ali Arıkan’ın yazı-
sına göz atarken iki küçük hata düzelttim.) Bizim 
sitenin yazıları kefir gibi biraz. Durduğu yerde üre-
meye devam ediyor. 

Sizin tadınız daha güzel! Peki digital bir yayına 
yazmak nasıl bir fark yaratıyor Zehra?

Zehra: Dijital yayıncılığın yazar açısından sağladığı 
imkânlar da çok hoş. Mesela “anındalık” yazarlık-
ta en olmayan şey. Yazmak zaten yalnız bir süreçtir 
ve sonra yazdığınızı “basılı” görmek için beklediği-
niz süre de dijitale oranla çok uzun olur genelde. 
Ekranella’da editoryal süreç de hızlı işliyor ve TV 
gündemine çok denk düşüyorsa, gece bitirdiğiniz 
bir yazıyı bazen sabah yayında görebiliyorsunuz. Si-
tedeki okur yorumlarıyla hızlı biçimde geri dönüş de 
alıyorsunuz. Anındalığa epey yaklaşan bu hal, yazarı 
mutlu eden bir şey.

Bir izleyici olarak beni de genç insanların yaza-
bilmeleri heyecanlandırıyor. Onların yazdıkla-
rını okumayı seviyorum. Gördüğüm kadarıyla, 
yazarlarınız arasında kadınların sayısı baya fazla. 
Yazmayı mı seviyorlar, televizyonu daha çok mu 
seyrediyorlar, siz mi teşvik ediyorsunuz, nedir?

Dizileri kadın izleyicinin nasıl “okuduğu”nu da 
sayenizde görebiliyoruz; sanki hikâyelerin kadın 
hali gibi. 

Elçin: Şimdi eğri oturup, doğru konuşalım. Ka-
dınların her zaman, her koşulda erkeklerden daha 
dikkatli, daha duyarlı ve daha eğlenceli olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla burada da değişen bir 
şey yok. Doğal sonuç yani. Yazmayı da, izlemeyi de, 
duygularını belirtmeyi de seviyor bizim kadın ya-
zarlarımız. Ben tam aksine bazı erkek yazarlarımızı 
dizilerin ana hikâyelerinin yanı sıra işleyen aşk hi-
kayelerine, baba kız ilişkilerine vs daha çok dikkat 
etmeleri konusunda yönlendiriyorum. 

Zehra: Ek olarak bir de kadınların “ayrıntıları” iyi 
yakaladığı erkeklerinse “büyük tabloyu görmekte 
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Kadınların ve kadınlığın tarihsel ve öznel deneyim-
lerinden yola çıkan anlatılarda, baskın eril bakışın ve 
bu bakışı temsil edenlerin ister istemez geri planlara 
itildiği ve hatta egemen olanın tersine yok sayıldık-
ları, anlatı içinde yalnız birer motif oldukları görü-
lür. Bu anlatılarda kadın, geçmişinin, bu geçmişin 
ona yüklediği sorumlulukların ve yüklerin farkında, 
gerçek bir özne konumundadır. 

İki kadın ve iki erkeği bir masa etrafında yemek yer-
ken izlediğimiz, zamandan ve mekândan arındırıl-
mış “Canavarlar Sofrası”nda Ramin Matin, insan-
lar arasında kurulan ilişkilerin yapaylığına, insanın 
içinde varolan şiddet, açlık, şehvet gibi dürtülerin 
uç noktalarına vurgu yaparken tek mekânda güç-

lü bir atmosfer yaratmayı başarmış ve tartışılmaya 
açık deneysel bir film ortaya çıkarmıştı. Yönetmenin 
ikinci filmi ise ilkine benzer gerilimli bir atmosferin 
içinde iki kız kardeşin öyküsünü izlediğimiz “Ku-
sursuzlar”. Uzun süre görüşmemiş, bu süre içinde 
değişmiş, farklılaşmış ve elbet büyümüş iki kadının 
hesaplaşmayı bekleyen dargınlıkları, öfkeleri ve diz-
ginleyemedikleri kıskançlıkları vardır. 

Film, otoban ışıklarının altından hızla geçen ara-
banın ve geçişleri güçlü ses efektleriyle vurgulanan 
lambaların aydındınlattığı direksiyonun görülme-
siyle başlar. Anlatı ilerledikçe arabanın içindekinin 
iki kadın, hızla uzaklaştıkları yerin kent, varacak-
ları yerin ise yakın geçmişte kaybettikleri, çocuk-

Alâra Çakmakçı

GEÇSE DE YOLUMUZ 
BOZKIRLARDAN.. .

“Karanlık bir yol sahnesiyle başlayan filmin, yalnız iki kardeşin olduğu 
bir koyda, masmavi deniz sahnesiyle devam etmesi, film boyunca vurgulanan 

karşıtlıkların bir işareti olarak okunabilir.“
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luklarında da sıklıkla gittikleri anneannelerinin 
Çeşme’deki yazlık evi olduğu anlaşılır. Kısa süre 
önce yaşanan travmatik bir olay, iki kadının yakın-
laşmasına ve bu yakınlaşmanın hatırlattığı çocuk-
luk günlerinden o ana kadar yaşananların yüzleş-
mesine, senelerce konuşmayanların hesaplaşmasına 
sebep olmuştur.  

Nereye gider bu yol?
Karanlık bir yol sahnesiyle başlayan filmin, yalnız 
iki kardeşin olduğu bir koyda, masmavi deniz sahne-
siyle devam etmesi, film boyunca vurgulanan karşıt-
lıkların bir işareti olarak okunabilir. Bu karşıtlıkların 
en temeli, kuşkusuz iki kardeşin karakterleri ve fark-
lı hayat motivasyonlarıdır. Yasemin, varoluşunu be-
deniyle tanımlar, kendi haz ve isteklerinin peşi sıra 
gider, kardeşi Lale’den farklı olarak kendine seneler-
ce ailesinden uzak bir yaşam kurmuştur. Yasemin’in 
tercih ettiği, bedenini tamamen kendinin kılan kı-
yafetler, bikiniler ile Lale’nin anneannesinden kalan, 
kendi varoluşunu onların içinden tanımladığı giysi-
ler, iki kardeşin ruhsal karşıtlıklarının bir sembolü 
olarak kullanılmıştır. Bu ve benzeri somut ikilikler, 
filmin genel atmosferi içindeki zaman-mekân uyuş-
mazlıklarıyla desteklenmiştir. Örneğin, mekân ola-
rak seçilen yazlık ev, genelde rahatlamak, kafa din-
lemek için gidilen bir yerken filmde bir hesaplaşma 
alanına dönüşmüş ve zaman olarak da çoğunluğun 
tercih ettiği sezon değil, Çeşme’nin henüz boş oldu-
ğu mayıs ayı seçilmiştir. Yine filmde sıkça değinilen, 
yolunda gitmeyen şeylerin varlığına işaret eden ara-
banın bozulması, filmin sonunda, hiç beklenmedik 
bir anda, arabaların tercih etmediği ıssız bir yolda 
gerçekleşmiştir. Tüm bu uyuşmazlıklarla birlikte, 
yönetmenin, sahnenin bütününü göstermeyerek ya-
rattığı klastorofobik ortam ve kullandığı ışık tercih-
leriyle film, benzeri “yaz filmleri”nin atmosferinden 
farklı, izleyeni rahatlatmak yerine tedirgin eden bir 
anlatıya dönüşmüş, filmin her sahnesinde artarak 
devam eden bu gerilim/tedirginlik, Barış Diri’nin 
müzik ve sesleriyle de desteklenmiştir. 

Senarist Emine Yıldırım’ın da etkilendiğini söylediği 
“Bebek Jane’e Ne Oldu”1 ve “Sessizlik”2 filmleri, iki 
kız kardeşin birbirlerinden oldukça farklı karakter-
lerinin yarattığı çatışmanın, birbirlerine duydukları 
aşkın ve kıskançlığın anlatılması bakımından “Ku-
sursuzlar” ile konu itibariyle benzerdir. Fakat özel-
likle Bergson’un filmi, gerek sessizlik içinde geçen 

gerilimli atmosferi, gerekse kullanılan figürlerin 
benzerliği açısından Kusursuzlar filmi boyunca sık 
sık akla gelmektedir. Bu noktada bu iki filmi kar-
şılaştırarak benzer bir okuma yapmak, R. Matin bu 
tanıma her ne kadar karşı çıksa da, iki kadın filminin 
yolunun nerede kesiştiğini ve nerede birbirlerinden 
uzaklaştığını anlamak açısından önemlidir. 

Ve tam ortasında, yolun:
Arabanın çalışmadığı anlardan birinde karşılaştığı-
mız Kerim karakteri, iki kardeşin insanlarla kurduğu 
ilişkilerin anlaşılması ve yıllarca konuşulmayanların 
ortaya serilmesi, hesaplaşılmasını tetiklemesi açısın-
dan filmde önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar 
filmde başrol olmayı başaramasa da oldukça kritik 
bir rolü üstlenen Kerim, filmdeki kadınların kusur-
larını ortaya çıkaran, varlığıyla hesaplaşma anlarını 
başlatan ve iki kardeşin kıskançlıklarını körükleyen 
bir unsur olmaktadır. Yakın zamanda yaşanan teca-
vüzün, iki kardeşin şehirden uzaklaşmasına ve bir-
leşmelerine sebep olduğu düşünüldüğünde filmin 
denklanşör rolü bu iki kadın dışındaki başka bir er-
kek karaktere vermesi, anlatıyı sorunlu hale getiriyor.

Tıpkı “Kusursuzlar”da olduğu gibi, “Sessizler”de 
de nereye gittiğini bilmediğimiz bir trenin içinde 
karşılaştığımız iki kardeş, hesaplaşmalarını dilleri-
ni bilmedikleri, sadece ikisinin aynı dili konuştuğu 
bir ülkede yaşarlar. Bu noktada Bergson, beraber-
liklerinin hikayesini yalnızca bu iki kadına emanet 
etmiş, öteki bütün karakterleri, bu iki kardeşi öne 
çıkaracak şekilde kurgulamıştır. Sessizlikte Anna’nın 
seviştiği garson, Kusursuzluk’taki Kerim’e ya da 
kardeşi Lale’nin Kerim’le beraber şehre indikleri-
ni öğrendikten sonra plajda beraber olduğu adama 
benzetilebilir. Fakat Sessizlik’teki garson, filmde dili 
bile olmayan bu nedenle iki kadının ilişkisine gire-
bilmesi mümkün gözükmeyen, arka plana atılmış 
bir karakterken Kerim karakteri Kusursuzlar’da daha 
belirgin bir konumdadır. Öte yandan, Yasemin’in 
“becerdiği” adam sahnesinde, beklenen ve alışılanın 
dışına çıkılmış fakat kadının yok sayıldığı bir dil 
içinde yeni bir dil/görüntü/alan yaratmak yerine, 
yalnızca roller değiştiriştirilmiş, erkeğin yani ege-
men olanın dili kullanılmış ve hatta ödünç alınmış-
tır. Yasemin’in kabinden çıktıktan sonra karşılaştığı 
anneannesinin arkadaşı ise, verili ve kurulu olandan 
kaçılamayacağının bir temsilidir. Yukarıda sözünü 
ettiğim, alışılageldik olanla filmin çatıştığı alan-
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lardan biri, Yasemin’in gece vakti çıktığı yürüyüş 
sahnesidir ki bu sahnede kardeşi Lale, saatin dışarı 
çıkmak için geç olduğunu söyleyen ve onu uyaran 
erkek bakışı simgelerken, yürüyüş esnasındaki sözlü 
taciz sahnesinde Yasemin yine egemen olanın halini 
sergilemiş ve böylece “sağ salim” evine dönebilmiş, 
Lale’ye de yürüyüşün çok iyi geçtiğini söylemiştir. 

Kendine ait bir oda, mı? 
“Kusursuzlar”da da “Sessizlik”te de ne kadar aynı 
dili konuşsalar da birbirlerini anlamayan iki kar-
deş, bu anlaşamama hali içinde kendilerine ait bir 
evren yaratırlar. Bu evren de Kusursuzlar’da yazlık 
ev Sessizlik’te otel odası olarak tasvir edilir. Her iki 
filmde de kadınlar bir bakıma yurtsuzlardır, zira 
kendi evlerinden uzak, bilmedikleri bir yerde yaşa-
maktadırlar. Peki bu odaların dışı nasıldır, bu oda-
dan çıkmak ve hayatta kalmak mümkün müdür? 
Sessizlik’te bu, Ester için mümkün değildir, kardeşi 
Anna odadan her çıktığında Ester kendini yatakla-
ra düşmüş bulmakta ve filmin sonunda da odadan 
çıkamamaktadır. Kusursuzlar’da evin dışında da ya-
şamak mümkündür fakat elbette bu yaşam tehlikeli 
ve ikiyüzlüdür. Dolayısıyla hayatta kalabilmek için 

ya Yasemin gibi egemen olanın diliyle yaşamak ya 
da Lale gibi perdelerin arkasında kalmak gerekmek-
tedir. Bu ikilik Lale’nin film boyunca sakladığı vü-
cudunu ve yaralı sırtını açtığı, eski sevgilisi Ferit’i, 
yan evdeki Kerim’i, kardeşi Yasemin’i ve öteki tüm 
unsurları umursamayarak denize koştuğu ve kendini 
sulara bıraktığı sahnede bozulur. Başka bir deyişle 
bu sahne, filmin dönüm noktalarından biridir. Ka-
dın, dilini bulmuştur ve bu dil büyük ölçüde ken-
dini bıraktığı serin akşam denizindedir. Gözümüzü 
aklımızdaki makaralara çevirdiğimizde ise Ester, 
hâlâ kendisine ait odada, camdan dışarıya bakmak-
tadır. Sokakta gördüğü ise hareket halindeki tank, ve 
bir yaşlı eşektir.

Ve biterken yol:
Kusursuzlar’da film boyunca artan gerilim, Kerim’in 
varlığının tetiklediği kavga ve hesaplaşma sahnesiyle 
son bulur. Bozulması beklenen araba beklenmedik 
bir anda durmuş, böylece iki kadın tıpkı filmin en 
başında olduğu gibi ıssız bir yolda yalnız başlarına 
kalmışlardır. Bu son sahnede film boyunca konu-
şulmayan sırrın tecavüz olduğunu, bunun iki ka-
dında birbirlerinden farklı etkiler bıraktığını görü-
rüz. Çeşme’nin durmak bilmeyen rüzgârı, farların 
aydınlattığı iki kadını savurur ve sanki tüm bunları 
unutturmak istercesine deli eser. Kavga şiddetlendik-
çe rüzgâr artar. Tıpkı Sessizlik’in son sahnesindeki 
camdan giren yağmur gibi, rüzgâr da yaşanılanların 
öfkesini, geçen zamanın hüznünü temsil eder. Bozuk 
arabanın yanında duran ve onlara yardım eden er-
kek dolu minibüs ise, yaşadıkları dünyanın neresi ol-
duğunu ve buradan kaçabilmenin kolay olmadığını 
söylemek ister gibi, iki kadını alır ve evlerine götürür. 

Sonuç olarak Kusursuzlar, iki kadının hikâyesini an-
latması ve görüntüde erkeklerin arka planda kalması 
açısından önemli olsa da kadına varolduğu dünya-
nın nasıl bir yer olduğunu yeniden yeniden hatırlat-
ması ve bu dünyanın çıkışından söz dahi etmemesi 
bakımından dilde ve görüntüde kadına uygun görü-
len ödünç alınmış ya da arkalara atılmış yeri büyük 
ölçüde onaylıyor ve tekrardan yaratıyor.

Notlar
1. “What Ever Happened to Baby Jane?” Yön. Ro-
bert Aldrich (1963)
2. “Tystnaden” Yön.: Ingmar Bergman (1963)
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Bundan dört yıl önce Dicle Koğacıoğlu “hayatta çok 
acı var” minvalinde bir not ile bize veda ettiğinden 
beri, kendimi ve akademik, feminist kadın olmayı 
daha da çok sorgular oldum. İçimizde biriktirdiği-
miz sessiz çığlıkları zaman zaman alanlarda coşkuyla 
haykırdığımız oluyor. Ancak insan kendi ile baş başa 
kalıp da içerisinden bir bir ses eden o küçük kadın-
lar görünür olunca yine dönüp bu cümleye takılıyo-
rum: “Hayatta çok acı var.”

Bu zamanlarda bir yöntem olarak daha çok çalış-
mayı, daha çok yazmayı, daha çok alanlara çıkma 
hazırlıkları yapmayı denedim. Kendimi ve kadın 
olmanın bin bir türlü halini daha çok anlatmayı de-
nedim ama insan yoruluyor ve soluk almaya karar 
verdiğinde, duraksadığım o anda yine geliyor lohusa 
kadın ecinnileri. 

Diğer yöntem ise bu yazının da konusu olan yön-
tem, kafayı süngerleştirmek: Kedileri kucağa, birlikte 
olmak istediğiniz insanı yanınıza alıp, düşünmeden 
cips, kek, kahve, rakı, şarap ne varsa sevdiğiniz ha-

zırlayıp, ‘gerçeklikten’ uzak bir şey seyretmek. Benim 
seçimim diziler ve filimler (romantik komedi, polisi-
ye ya da pop corn filmleri) oluyor. Son dönemde ise 
Behzat Ç.’den boşalan zamanımı “Güneşi Beklerken” 
dizisine veriyorum. Tabii ki iki dizi birbirinin yerini 
doldurabilecek ya da kıyaslanabilecek diziler değil. 

Başlarken belirtmem lazım, bu izleme hallerinin 
kesinlikle Kerem Bürsin’in baklavaları ile ilgisi yok. 
İnanırsan... Benim zaman zaman takıldığım jönle-
rim vardır: Joshua Jackson (Dawson’s Creek’te Pa-
cey, Fringe’te Peter idi), Hugh Laurie (House M.D), 
David Tenant (Dr. Who), Engin Altan Düzyatan, 
Timuçin Esen, İnanç Konukçu (Hayalet) ve son 
zamanlarda da Kerem Bürsin. Zaman zaman âşık 
olduğum esas kadınlar da var elbet: Aslı Tandoğan 
(Karaca ve Ilgın karakterleri), Sanem Çelik (sadece 
Kara Melek hali), Michelle Williams (Dawson’s Cre-
ek), Archie Panjabi (Kalinda, The Good Wife), Ca-
lista Flockhart (Ally McBeal), Kyra Sedgwick (The 
Closer), Beth Riesgraf (Leverage). Tüm bu karakter-
lerin kadınlık ve erkeklik açısından sorunlu halleri-

Esra Gedik

30+ ERGEN  K AD IN LAR 
ve KE R EM  SAY ER

“Kafayı süngerleştirme halinin sosyal medyada tiye alınan bir 
karşılığı olduğunu gördüm, özellikle kadınlar açısından: 30+ 

ergen olma hali. Sosyal medyanın bu tanımlamasına çok önem 
vermiyorum, kadınları kategorize etmede üstüne yok çünkü. Nedir 

peki bu 30+ ergen olma hali? Aslında pek çoğumuzun ‘içindeki 
çocuğa’ geri dönme hali olarak deneyimlediğimiz hal. Örneğin, 

bomboş bir çocuk bahçesinde, yalnız salıncağı görüp, umursamadan 
kimseyi, sallanmak gibi. Bunu film ve dizilerle yapmak ise birkaç 

dakika ya da saat süresince hayattan kopma halidir.“
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ni bilerek, kızarak ve eleştirerek izledim, izliyorum 
ama hepsinin ortak yanı benim için gülümsemeleri 
ve gerçekten hayran kaldığım oyunculuk yetenekleri 
(hepsi erkek ve kadın güzelleri o ayrı). 

Bu kafayı süngerleştirme halinin sosyal medyada 
tiye alınan bir karşılığı olduğunu gördüm, özellik-
le kadınlar açısından: 30+ ergen olma hali. Sosyal 
medyanın bu tanımlamasına çok önem vermiyo-
rum, kadınları kategorize etmede üstüne yok çün-
kü. Nedir peki bu 30+ ergen olma hali? Aslında pek 
çoğumuzun ‘içindeki çocuğa’ geri dönme hali olarak 
deneyimlediğimiz hal. Örneğin, bomboş bir çocuk 
bahçesinde, yalnız salıncağı görüp, umursamadan 
kimseyi, sallanmak gibi. Bunu film ve dizilerle yap-
mak ise birkaç dakika ya da saat süresince hayattan 
kopma halidir. Benim seçtiğim dizi ile yaptığınızda 
ise tüm o kadınlık ve erkeklik halleri sizi kudurtsa 
da esas kız ile esas oğlanın ‘masal’ olan âşık hallerine 
dalmaktır. Tabii ki Türkiye dizi sektörü söz konusu 
olunca cinsiyetçi dil her an sizi tırmalarken, sena-
ristlerin kafası genç insanları bile büyük dramlarla 

anlatırken, bu hayattan kopma hali saniyelik olabi-
liyor ama depoladığınız endorfin sizi mutlu etmeye 
yetiyor. Bir an için acılarınız daha katlanılır bir hal 
alıyor. Neden bu dizileri seyrediyorsun diyenlere 
cevabım ise tüm bu halleri seyrederken gerçekten 
çok eğleniyor olmam. Gerçek hayatta karşılıkları 
olamayacak durumlar, karakterler, aşklar beni çok 
eğlendiriyor. Aynı zamanda lise zamanlarıma geri 
gönderiyor ve bir insanı, bir bedeni, bir sevgiyi, bir 
aşkı öğrenme halleri ve heyecanı aklıma geliyor ve 
tüm hücrelerim enerji doluyor. Peki, endorfin etkisi 
geçince ne oluyor?

Kerem Sayer ya da Popüler Tabiri ile “Sayerizm”
Gerçekten bir Kerem Sayer varmış gibi yazacağım 
zira Kerem Bürsin öyle başarılı canlandırıyor ki mi-
mikleri, tonlaması, aksanı ile gerçekten yaşıyormuş 
gibi bu karakter. Tüm bu endorfin depolanmasının 
ötesinde, yüksek dozda erkeklik söylemine de maruz 
kalıyoruz. Gözümüz Kerem Bürsin’in baklavaları ve 
başarılı oyunculuğuna kaysa da her defasında yeni-
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den üretilen geleneksel erkeklik söylemi dizi bitince, 
endorfin damarlarınızdan çekilince pat diye oturu-
veriyor karşınıza. Sosyal medyada “Sayerizm” diye 
ünlenen bu erkeklik hali nasıl bir erkeklik peki? Bu 
sorunun cevabını vermek için dizideki iki kadın ka-
rakteri, Kerem Sayer’in onlarla olan gönül ilişkileri 
ve tüm hikâyenin üzerine kurulduğu ‘kardeşlik’ algı-
sına bakmamız lazım.

Dizide iki esas kız var: Melis ve Zeynep. Daha isim-
lerinden başlayabileceğimiz geleneksel fettan ve saf 
kadın karakterleri. Yeşilçam filmlerinden günümü-
ze değişmeyen ‘femme fatal’ kadına karşın, kırsal-
dan gelmiş, şehrin çamuruna bulaşmamış ‘saf ’ ka-
dın. İsimler bile bunun yansıması aslında. Dahası 
Yeşilçam filmlerinden aşina olduğumuz saç renkleri 
bile bu ayrımın yansıması: sarışın kadın - esmer ka-
dına karşı.

Melis şehirde büyümüş, güzellik kraliçesi bir an-
nenin bulimia sorunu yaşayan ve Zeynep’le aynı 
adama, Kerem Sayer’e âşık genç bir kız. Dizinin şu 
ana kadarki bölümlerinden anlayabildiğimiz, biraz 
sorunlu bir ailenin kızı. Babası ile ilişkileri daha iyi 
gibi gözükse de aslında tek başına kalmış bir çocuk. 
Genel olarak hırslı, hırçın ve istediğini elde edebi-
len bir kadın profili çiziyor dizide. Tabii ki istedik-
leri peşinde koşan, kendi ayakları üzerinde durmaya 
çalışan, hedefleri olan (dizideki yorumu ile hırslı) 
kadınlar, diziler ya da filmlerde fettan ve hedefleri 
için çirkeflik, kötülük yapmaktan çekinmeyen ola-
rak resmedilir ki Melis de öyle resmedildi başlarken. 
Son birkaç bölümdür Kerem’in sevgilisi olduğu için 
daha sakin bir görünüm çizse de. 

Öte yandan Zeynep tek ebeveynli bir evde büyü-
müş. Evde erkek olmadığı ve annesi ile yalnız ya-
şadıkları için başlarda ne istediğini bilen ve zorluk-
lara karşı direnen, Melis’in aksine sağlam bir duruş 
sergileyebilen bir kadın profili çizilmişti. Bu sağlam 
duruş Melis’teki fettan duruşa karşı ‘saf ’, ne bir er-
kek eli değmiş ne de kötülük, büyük şehrin kaosunu 
görmüş olarak resmedildi. Ancak Kerem’e âşık ol-
duktan sonra içinden, ezberlediğimiz Yeşilçam âşık 
kadını çıkıverdi.

Kerem Sayer’in kadınlarla ilişkilerinde -pençeleri-
mizin çıkmasına neden olan şeyler yapıyor: Kadını 
için yaşıyor, kadınını koruyup kolluyor ama ‘yeri 
geldiğinde’ kadınlara (Kadirizm’deki gibi gerçek 

bir tokat atmasa da) kalayı basıyor falan. Tam bir 
erkeklik söylemi! 

Kerem kardeşi gibi gördüğü arkadaşı Barış’a sevgi-
sinden, Zeynep’e âşık olmaması gerektiğini düşüne-
rek hem kendini tutmak hem de olası dedikoduların 
önüne geçmek, başkalarının ağzını kapatmak için 
Melis’le birlikte olmaya başlar. Birlikte olmaya baş-
lar dediysem işin içinde cinsellik yok, öpüşmeyi geç-
tim, dokunmak bile yok. Vitrine konmuş manken 
gibi bir sevgili Melis, Kerem için. 

Ve sonunda, Kerem Sayer hepimizin ağzını kulakla-
rına vardıran, endorfini tavan yaptıran bir sahne ile 
aşkını içinde tutamaz ve patlar. Zeynep de itiraf eder 
aşkını tabii ancak onun itirafında rahatsız edici şöyle 
bir şey var: Son cümlesine kadar Kerem’inkine benzer 
şeyler söyleyen esas kızımıza, son cümlede “beni ilk 
ve tek öpen adam sensin” dedirtmek gereği duymuş-
lar! Şimdi bu neden deli ediyor insanı? Kerem istedi-
ği her kızı tavlayabilen, “mutlu aşk yoktur”a inanan, 
“kızlarla keyfine bak dostum” tavsiyeleri veren bir ka-
rakterken, esas kızımıza “tertemizlik” düşüyor! Kadın 
dediğin, erkeğin elinin kiri iken, kadının ‘tertemiz’ 
olması, kendini âşık olduğu adama saklaması lazım 
anlayışının romantize edilmiş halidir bu -biz bu ro-
mantikliğin altından içimize işleyen kadın rollerini 
göremiyoruz, o rolleri içselleştiriyoruz çoğu zaman. 
Bunun bir örneği de bu alından öpmelerdir. Alından 
öpme çok masum gözükse de fan sitelerindeki genç-
lerin yorumlarını okuduğunuzda liseli gençlerin içine 
kaçmış geleneksel kadın - erkek ilişki algısını görün-
ce çıldırıveriyorsunuz: Kerem Zeynep’e helalimsin 
diyor, Kerem Zeynep’e sen benim kadınımsın diyor, 
Kerem Zeynep’e sen benim kaderimsin diyor, Kerem 
Zeynep’e sen benimsin diyor... diye devam ediyor bu 
yorumlar. Bunlar genç insanlar, ergenler, hormonları 
tavan yapmış insanlar ama cinsellik algıları o kadar 
ataerkil ki! Şahsen bendeniz çok korkuyorum. Cin-
selliği bu kadar ataerkil şekilde içselleştirmiş, kadını 
sahip olunabilecek, tertemiz, el değmemiş şekilde gö-
ren, öte yandan erkeğe özgür bir cinsel hayat veren 
genç insanlar, sizce de ürkütücü değil mi?

Biraz da Barış-Kerem kardeşliğinden cortlayan er-
keklik hallerine bakalım. Melis ve Zeynep kadın ka-
rakterleri nasıl fettan vs saf diye kurgulanmışsa Ba-
rış ve Kerem de efendi vs arıza olarak kurgulanmış. 
Barış anneannesi tarafından büyütülmüş, efendi bir 
genç adam. Kerem ise abisinin ölümü sonrasında ai-
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lesi tarafından yalnız bırakılmış ve dizide bu neden-
le arıza olmuş bir karakter. Onun bu arıza kişiliğini 
dengelemek için kardeşi Barış kurgulanmıştır. Ke-
rem eğlenilecek erkek ise Barış evlenilecek erkektir 
ki Zeynep karakteri, aile babası anlayışı ile Barış’la 
ilgili hayaller kurarken tek taş yüzük, evlilik ve bebek 
görür. Öte yandan Kerem’i hayal ederken eğlenme-
yi, kafa dağıtmayı ve öpüşmeyi görür. Son bölümde 
Kerem ile olan bu halini “yaşadığımı hissediyorum” 
diye vurgulasa da Barış’ın yanında kendini güvende 
hissettiğini vurgulamıştır. Bu ne demektir aslında 
Kerem aşktır, cinselliktir, yaşamaktır ama güvensiz-
dir, tehlikelidir, kalp kırabilir vb. Oysa Barış güvenli 
bir limandır, bir kadının istediği üç şeyi de verebilir: 
Evlilik, tek taş, bebek. Buradan ne anlıyoruz? Kadın 
dediğin öyle kafasına göre istediği gibi yaşayamaz, 
yaşarsa zarar görür, canı yanar, hamile falan kalır ali-
mallah. En iyisi güvenli limana sığınmak ya da ya-
şadığını hissettiğin adamı güvenli limana çevirmek.

Dizide Kerem ve Barış kardeş gibi arkadaşlar. Zaten 
eşcinsel olmaları Türkiye dizilerinden beklenmez. 

Türkiye’de kardeş gibi arkadaş olan biri hetero biri 
eşcinsel tek bir dizi var: “Bir İstanbul Masalı” -o da 
tekrarlarında sansürlenerek verildi. Kardeş gibi ar-
kadaş olmaları sorun değil ama bunun için yazılı ol-
mayan erkeklik kodlarının altının çizilmesi gerekir! 
Dizide kardeş gibi arkadaş olan kızlar yok mu, var 
ama bu kardeşlik halinin kodları yok. Tam tersine 
kız işte ne beklersin hali var: Bu kızların kardeşlik 
ilişkisi birbirine elbise seçmek, takı beğenmek, iliş-
kileri ile ilgili dedikodu yapmak, moda dergilerinde 
test çözmek, vs. şeklinde anlatılmış. Buna karşın 
erkek kardeşliği kural bir: Kardeş kardeşine yamuk 
yapmaz. Kural iki: Her daim birbiri için kavga eder-
ler. Gerekirse yumruk da atar yumruk da yerler. 
Kural üç: Kardeşi için ölür. Kural dört: Kardeşinin 
sevdiği kadına yan gözle bakmaz, bakanı parçalar. 
Kural beş: Kardeşinin sevdiği kızı başka erkeklere 
karşı korur. Şimdi Kerem Sayer, Zeynep’e 21 bö-
lümdür âşık olmasına rağmen ona ancak Barış’tan 
ayrıldıktan sonra yaklaşabilmiştir. Buna rağmen 
her attığı adımda ben kardeşime bunu yapamam, 
biz birlikte olamayız acısını yaşamıştır. Hatta yine 
bu nedenle onu hep alnından öpmüştür ama Adem’e 
elmayı veren Havva misali Zeynep Kerem’i öper ve 
Kerem de artık karşı koyamaz bu duruma. Ha bun-
lar bence gayet de olası şeyler ama dizide öyle bir 
veriliyor ki kutsal kardeşlik, delikanlılık kitabına 
aykırı davranmışlar gibi bir dram, bir entrika çev-
rilmiş gibi “gizli” aşk yaşıyorlar ya da küçük aşk-ı 
memnu’lar... Mesela bu sözde vicdan halini Zeynep 
de yaşayabilir ama onun acısı kardeşime yamuk ya-
pamam şeklinde verilmez. 

Özetle, bu dizi liseli gençlerin hikâyelerini anlatsa 
da büyük çoğunlukla, Türkiye dizi sektörünün bir 
ürünü olarak gençlere koca koca dramlar aktarılı-
yor. Alternatif hikâyeler üretmek bu kadar zor mu 
gerçekten? Bu dizilerden hikâyeleri çıkarınca geriye 
hep aynı kadınlık erkeklik halleri kalıyor ellerimiz-
de. Buna rağmen başlangıç noktama geri döner-
sem, tüm bu git gel’ler ile izlesem de diziyi, izlerken 
pençelerimi de çıkarsam, alternatif diziler üretilene 
kadar kafa süngerleştirmek, akıl dağıtmak ve 120 
dakika boyunca zaman zaman eğlenmek, gülümse-
mek ve hatta kahkaha atmak için güzel bir yöntem. 
Bazen insan pandoranın kutusunun açılmadığı o an-
lara dönmek istiyor. Tüm o cinnet hallerinden bir 
süreliğine kurutulup şarj olmak için... Dizi bitince 
yukarıda anlattığım durumlar kafaya üşüşmeye baş-
lıyor, o ayrı.

“Kerem Sayer’in kadınlarla 
ilişkilerinde -pençelerimizin 
çıkmasına neden olan şeyler yapıyor: 
Kadını için yaşıyor, kadınını koruyup 
kolluyor ama ‘yeri geldiğinde’ 
kadınlara kalayı basıyor falan. Tam 
bir erkeklik söylemi! Öte yandan 
kadınlar femme fatal de olsalar saf / 
masum da olsalar, Kerem Sayer’in aşkı 
karşısında darmadağın oluyorlar!“
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Hazırlayan
Meral Akbaş

YİNE YENİDEN ÇÜKKAFALAR!

Memleket malûm... Malûmun ilânı da Atilla Taş’a 
düşmüş: “Ülke’ye bak bee! Ben şarkıcıyım, Yiğit Bulut 
Başdanışman, Melih Gökçek Belediye Başganı, Reza 
sarraf hayırsever, Fatih Altaylı gazeteci!” Ayakkabı 
kutuları, şantaj, oradan oraya yer değiştirip duran bir 
takım devlet memurları, birbiri ardına görünen ses 
kayıtları, videolar... Alo Fatihler... bir dizi nereden 
tutsak elimizde kalan ‘sinir’ devlet sözleri... yokken 
birden ortaya çıkıveren kamera görüntüleri sonra... 
“belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, 
başlarında siyah bandanalar” bulunan kalabalığı de-
ğil de gencecik ölümleri kaydeden kameralar... Ah 
o millî iradeye kasteden kameralar! Faiz lobisinin, 
bağzı iç ve dış mihrakların maşaları sizi! İşte tüm bu 
görüntülerin orta yerinde bir anne... “Daha on dokuz 
yaşında... Düşlerinde özgür dünya!” Bir tribün marşı 
ile ağlayacağımız hangimizin aklına gelirdi ki?!!

Bu malûm memlekette yaşayan BAZIlarının başka 
dertleri var ama... Noel Baba’nın çükü gibi meselâ! 
Karşısında durup aleyhinde bangır bangır bağı-
rılacak bu kadar mesele varken... Duymuşsunuz-
dur; Yılbaşı ve Noel kutlamalarına karşı Beyazıt 
Meydanı’nda toplananlar Noel Baba’nın şişme make-
tini önce sünnet ettiler; ardından da bu maketi bı-
çakladılar. Çünkü “Noel Baba beraberinde içki, esrar, 
ölüm getirir”di. Dolayısıyla ölüm getireceğine ken-
di ölüsü gelsindi! Hem zaten Noel Baba maketinin 
çantasından da uyuşturucu, alkol ve kumarı anlatan 
şişeler, enjektörler çıkmamış mıydı? Vurun Noel 
Baba’ya! Oysa biz hâlâ “Noel Baba baca ve pencere-
den giriyor. Ama doğru dürüst birisi olsa kapıdan 
girerdi” diyen Keşan Müftüsü’ne gülüyorduk! Öyle 

değil mi? Ekşi’den Kızıl Sakal demiş ya “Ben Noel 
Baba olsam geyikleri bırakıp bu çocukları sürerdim 
arabaya. Kutup serinliği falan dimağları açılırdı belki 
biraz” diye... Aynen öyle! Bu dimağlara kutup soğu-
ğu da kâr etmez ama... Hadi neyse!!!  

Sormamak mümkün mü? Madem öldürecektin, zah-
met edip niye sünnet edersin? Sünnet edip Müslü-
man yaptın birini; ama yani niye öldürürsün? Tam şu 
anda, gizlense ve görünmese de, inancını ve/ya mez-
hebini gizlese de, zamanla Müslümanlaşsa da hep bir 
gün yok edilmek korkusuyla yaşayanları hatırlama-
mak mümkün mü? Askerde sünnet olan ve “İyi ki 
sünnet olmuşum. Güzel ve çok özel bir duygu. Her 
Türk vatandaşının yapması gereken bir şey!” diye-
rek mutluluğunu ifade eden Rober Hatemo, sünnet 
olduğu güne kadarki “sözde vatandaşlığı”nın altını 
çizmiyor mu? Sünnet sonrası bu mutlu coşkunluğun 
bir sebebi de Ermeni ‘ama artık’ sünnetli olmanın, 
ebedi can korkusunu biraz olsun hafifletmiş olması 
olamaz mı?

Topyekûn bir kutup soğuğu yahu bu memleketin gel-
mişine geçmişine...

12’sinde Evlendirildi, 13’ünde Anne oldu, 
14 Yaşında Ölü Bulundu!
KADER İÇİN... 

Kader Erten’in ardından KAMER’in [Kadın Merke-
zi Vakfı] yaptığı açıklamadır:

“Eğer bir ülkede 11,5 yaşında evlendirilmiş, 14,5 ya-
şında iki çocuk sahibi iken öldürülmüş bir kız çocu-
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BU NEYİN KAFASI?!!?!

Tam “aman da bitti!” diyerek sonlandırmaya niyet 
ettiğimiz haberlere iki zevzek olayı dahil etmeseydik 
içimizde kalırdı; kalmasın! Duyduk: Antalya’da bir 
alışveriş merkezi otoparkında kadınlar için ayrı bir 
alan oluşturmuş; adını da “Pembe Park” koymuş! Yet-
memiş, pembe şeritlerle sınırlandırılan araç yerleri-
nin hepsinin önüne şapka takan bir kadın portresi de 
çizilmiş. Her araba için ayrılan alanlar da normalden 
bir metre daha geniş yapılmış! Yine duyduk: Trans 
kadınlar Ankara Kızılay Alışveriş Merkezi’ne hem de 
“kurum kararı” gösterilerek alınmamış. Kadınların 
alışveriş merkezine alınmasını engelleyen özel gü-
venlik şefi şöyle deyivermiş: “Cumhurbaşkanı Gül’ün 
talimatı var, sizin türdeki insanları almıyoruz!” Sonra 
da sözlerini değiştirerek “Ben Cumhurbaşkanı deme-
dim, kurum olarak karar aldık!” demiş. Anlaşılır ta-
bii; memleketin başlarının her meseleye dair özlü bir 

“TOPLUMSAL CİNSİYET ADALETİ İÇİN 
KADINLARIN İŞBİRLİĞİ PROJESİ” 
SONUÇLANDI!

Mor Çatı, Van Kadın Derneği, Antalya Kadın Danış-
ma Merkezi ve Dayanışma Derneği ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin  işbirliğiyle yürütülen ve ta-
mamlanan “Toplumsal Cinsiyet Adaleti için Kadın-
ların İşbirliği Projesi”nin sonuçlarının açıklandığı 
basın toplantısında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı 
gönüllüsü avukat Özlem Özkan, proje kapsamında 
kadın ve çocuklara sığınak desteği sağlandığını, 
şiddetten kurtulmak için mücadele eden kadınlar-
la alabilecekleri sosyal, hukuksal ve psikolojik des-
tekler konusunda bilgi paylaşıldığını, şiddete maruz 
kalan kadınların hukuki/yasal deneyimlerine ve bu 
alanda karşılaştıkları zorluklara dair hukuk uygu-
layıcılarıyla birlikte atelyeler/paneller yapıldığını ve 
dolayısıyla, bu proje sebebiyle Mor Çatı’nın daya-
nışma merkezinin sürdürülebilmesinin mümkün-
leştiğini belirtti: “Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla 
ve gönüllülerle kurduğumuz dayanışma ağı, sistem 
karşısında güçlenmemizin önünü açtı. 6284 sayılı 
Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Ön-

lenmesine Dair Yasa’nın uygulanmasıyla ilgili ya-
şanan sorunlara dikkat çektiğimiz bu süreçte yasa-
nın öngördüğü ‘gizlilik’, ‘geçici maddi yardım’ gibi 
önemli maddelerin kadınların lehine uygulanma-
dığına ve Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri’nin 
yeterli desteği sağlayamadığına tanıklık ettik. Pro-
jede, avukat, hakim ve savcıların kadının insan 
hakları konusundaki farkındalıklarını artırma, ba-
kış açılarındaki ve yasal  metinlerin yorumlanması 
konusundaki farklılıklarının ortaya çıkarılmasına 
çalışıldı.  Bu kapsamda İstanbul, Trabzon, Gazian-
tep ve Antalya’da avukatlara, hakimlere ve savcılara 
yönelik atölyeler gerçekleştirildi. Yine proje kapsa-
mında, Yargıtay üyelerinin katıldığı bir çalışma ya-
pıldı. Yargıtay üyeleriyle bir kadın örgütü aynı masa 
etrafında bir araya geldi ve kadına yönelik şiddet 
vakalarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.”

ğundan bahsediliyorsa bu hepimizin utancı olabil-
melidir. Deneyimlerimize dayanarak Kader Erten 
olayının intihar değil cinayet olduğunu düşündüğü-
müzü söyleyebiliriz. Bu olay bütün boyutlarıyla in-
celenmelidir. Kader Erten’i 11,5 yaşında evlendiren 
ailesi, onunla evlenen erkek, koca askerde iken yaşa-
nanlar, çocuğun erken doğup doğmadığı, çocuğun 
babasının kim olduğu mutlaka sorgulanmalıdır. Ve 
bu dava hepimizin davası olmalıdır. 

Çocuk gelinler meselesi Türkiye’nin en önemli me-
selelerinden biridir. KAMER’in 2013 yılında Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki 23 ilde 
60.000 civarında kadın ile yüz yüze görüşerek yap-
tığı tarama çalışması, son 10 yıl içinde 54 çocuğun 
12 ve daha küçük yaşta, 2217 çocuğun 13-15 yaş ara-
lığında, 4711 çocuğun ise 16-17 yaşlarında evlendi-
rildiklerini göstermektedir. Son 10 yılda çocuk gelin 
oranı %33 civarındadır. Mülki amirler en kısa za-
manda muhtar, jandarma, öğretmen ve imamlarla 
işbirliği yaparak çocuk gelinler konusunda farkın-
dalık ve duyarlılık yaratmalı; tüm il, ilçe ve köylerde 
bu evlilikleri önleyici tedbirler almalıdır.”
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sözü, sözden daha çok emri mevcut! ‘Bunu da söyle-
miştir sevgili cumhurbaşkanım elbet!’ diyerek salla-
mış belli ki!!! Bir de eklemiş: Feminenimsi, travesti, 
kafasında peruğu olan, aykırı bir görüntüye sahip hiç 
kimseyi almayacağız! Bir alışveriş merkezi kadınlara 
pemboş pemboş; bir diğeri de yasak yasak! Ama her 
iki tutumun da ayrımcı/dışlayıcı olduğunu söylemeye 
ne gerek! 

Kısa zaman önce Uykusuz’da bir karikatür vardı, kar-
ma eğitimin büyük bir yanlışlık olduğunu ve düzelti-
leceğini söyleyen bir milletvekilinin bu sözlerini ta-
kiben çizilmişti: “Erkekler bunu okuyacak!” diyerek 
erkek öğrencilere Ferhat ile Mecnun, kız öğrencilere 
ise Leyla ile Şirin isimli kitaplar dağıtılıyordu. O he-
sap! Kadın ol, ama pembe pembe ol! Hayır yani, bi-
zim Ferhat ile Mecnun’un ya da Leyla ile Şirin’in ma-
ceralarını okumaya da bir itirazımız olmaz! Ama yine 
bozulursunuz siz! Ne öyle; aykırı aykırı görüntüler!!! 

Böyle zihinlere tek tek ateş düşe! 

Kadın Koalisyonu’ndan Seçim Karnesi: 
“OTUR OĞLAN ÇOCUĞU, SIFIR!”

Kadın Koalisyonu’nun 2014 Yerel Seçimleri sebebiyle 
hazırladığı bildiriyi kısaltarak yayımlamak isteriz: 

“Yerel seçimler yaklaşıyor. Gündelik hayatımızın, ya-
şadığımız yerlerin nasıl şekillendirileceğine dair tek laf 
yok! Ortada erkeklerin kentleri ele geçirme savaşların-
dan başka şey yok! Siyasette kadınların katılımından, 
temsilinden, gündelik hayatlarından eser yok! 2014 
yerel seçimlerinde siyasi partiler kadınları vitrinden 
bile dışladılar! Yerel seçimler yaklaşıyor ve hâlâ ilimi-
zin, ilçemizin, beldemizin yönetimine aday olanların 
çoğunu bilmiyoruz. Nasıl bir yer ve yaşam alanını, 
hangi yöntemlerle, kimlerle, kimleri hesaba katarak 
kurmayı planladıklarını bilmiyoruz. Siyasi partileri 
izliyoruz. Kadınları yok sayan, eşitliğe sırtını dönen si-
yasi partileri ifşa edeceğiz, eşitlikçi ve özgürlükçü yerel 
yönetimler için atılan adımları görünür kılacağız, de-
miştik. Siyasi partilerin 2014 yerel seçimlerine yöne-
lik, kadınlar, cinsiyet eşitliği açısından ilk karnelerini 
Meclisteki partilerden başlayarak açıklıyoruz.

Siyasi partiler, belediye başkanı ve meclis üyesi 
adaylarının tümünü hala açıklamadı. Adaylıkla-
rın parti yönetimi tarafından rehin alınmasıdır bu! 
Adayların açıklanması hem sürecin demokratik işle-
yişi hem de hayatlarımıza sahip çıkacağımız iradenin 
tanınması açısından hayati önemdedir. 

Aday olabilmek için ödenen paralar, kadınları dı-
şarda bırakıyor. Adaylık başvurusunda kadınlardan, 
BDP hiçbir ücret alınmamasını, CHP adaylık başvu-

BİZ İZLEDİK BEĞENDİK!

“Annemin Estetik Anlayışı” isimli kısa bir belgesel 
var, yönetmeni Şükrü Özçelik. Bir evin her yerine 
ve hatta bilgisayarın faresinin üstüne bile maharetle 
dantel iliştiriveren bir kadının, nasıl olsa onlar dü-

zeltmediği, tozunu çırpmadığı, yıkamadığı, ütüleme-
diği için sadece hafif bir tebessümle danteli anlatan 
baba ve oğulun ve tabii dantelli bir evin “en” mağduru 
“ev kızı”nın hikâyesi... Kimimiz yürekli buldu kadını; 
onun dantel savunusuna hayran kaldı. Dantel kadının 
yaşam sevincidir diyenimiz oldu sonra... Ama atarlı 
o küçük kız... kimimizi evin dantellerini çırpmaktan 
nefret ettiğimiz o anlara geri götürdü! 

Gerçekten de boşuna kaçmıyorlar kızlar evden...    

[İşte belgeselin adresi: 
https://www.youtube.com/watch?v=ABtx9DUDE_o
kısa adres de: http://goo.gl/wo81eG]

ŞAŞIRDIK MI?

“Nurgül Yeşilçay hayalindeki erkeğin olmazsa olmaz-
larını açıklamış: Asla çok konuşmayacak... Hoşluklar 
yapmasını bilecek... Ben konuşurken TV izlemeye-
cek... ve bir de çoraplarını salona atmayacak! Evde 
olur olmaz her yere atılan ama olması gerektiği yeri 
asla bulamayan erkek çorapları tüm kadınları aynı 
öfkede nasıl da birleştiriyor! 
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ru ücreti alınmamasını, ama belediye başkanlıkları 
için 250 TL, meclis üyelikleri için 100 TL dosya ücreti 
alınmasını kararlaştırmıştır. Bunun yanı sıra başvu-
ru kriteri olarak getirilen “yerel yönetici eğitimlerine 
katılım”, 250 TL katılım bedeli alınarak gerçekleşti-
rilmiştir. MHP genel merkez, kadınlar için başvuru 
ücreti alınmayacağı görüşünü bildirmiş, yerel teşki-
latların kimisinde alınırken kimisinde alınmamıştır. 
AKP kadınlara, başvuru ücretinin ½ oranında uygu-
lanmasını kararlaştırmıştır.

Siyasi partiler, kadınların adaylığını teşvik edici özel 
çabalar içine girmedikçe, çeşitli yöntemler geliştir-
medikçe ne kadınların yerel yöneticiliği ne cinsiyet 
eşitliği mümkün. Siyasi partilerin bu konudaki tutu-
munun en somut göstergelerinden biri teşkilatlarına 
yolladıkları seçim genelgeleridir.  Yerel seçim genel-
gesinde, BDP teşkilatlarına, kadınlar için %40 kota 
ve eşbaşkanlık uygulamasını, belediye başkanlığına 
kadın kotası getirilen 23 yeri açıkladı. Aynı zamanda 
kadına yönelik suç işlemişlerin ve 2003 yılında ka-
muoyuna açıkladığı çok eşliliği ret tavrı sonrası, çok 
eşlilerin adaylık başvurusunun kabul edilmeyeceğini 
bildirdi. AKP teşkilatlarına, her üç meclis üyesi ada-
yından birinin kadın olmasına dikkat edilmesini bil-
dirdi. CHP ve MHP genelgelerinde bu çerçevede bir 
bildirime rastlanmadı.

Açıklanan adaylarda gösterilen kadın oranı, AKP’de, 
81 belediye başkan adayının 1’i kadın (%1.23); 
CHP’de 745 belediye başkan adayının 31’i kadın 
(4.16); MHP’de 1064 belediye başkan adayının 12’si 
kadın (%1.12); BDP’de 182 belediye başkan adayının 
32’si kadın (%17.58), 49 yerde gösterdiği kadın eşbaş-
kanla birlikte %44.50 oranında kadın. Bu tablo bize 
sadece BDP’nin, kadınlar için umut vadeden adımlar 
attığına işaret ediyor. 

Siyasi partilerin kadınlara yaklaşımını, kadınların ne 
kadar seçilebilir yerlerden aday gösterildiği ve seçim 
sürecinde ne kadar desteklendiği de gösterir. Aynı 
zamanda adaylaşma sürecinin parti liderlerinin 
hükmüne değil, demokratik yöntemlere dayanması 
da... Kendisi demokratikleşmeyen bir siyasi partinin 
politika ve uygulamaları da demokratik olamaz. 

Görünen o ki bu vahim tabloyu ancak siyasi partile-
rin aday belirlemede uzatmaları oynadığı bu son da-
kikalarda atacakları radikal adımlar değiştirebilir… 
Yerel seçimler yaklaşıyor. Mevcut siyaset ne eşitlik, 

ne özgürlük, ne adalet vadediyor ne de gündelik ha-
yatımıza dair umutlar içeriyor. Güç ve iktidar paylaşı-
mı/savaşları, yolsuzluklar, suç ortaklıkları pervasızca 
hüküm sürerken, kadınların payına daha fazla şiddet, 
daha fazla dışlanma düşüyor.

Siyasi partiler, gözümüz üzerinizde!  
Yaşasın eşitlikçi, özgürlükçü yerel siyaset mücade-
lemiz!” 

[Bildirinin tamamı ve iletişim için:
www.kadinkoalisyonu.org; 
bilgi@kadinkoalisyonu.org]

“KARŞI ÇIKMAYIP DA NE YAPACAĞIZ?!!!”

İki yıl önce Ankara Kızılay’da 4+4+4 Eğitim Yasası’nı 
protesto etmek sebebiyle düzenlenen ve polis mü-
dahalesiyle sona eren eylemin ardından 502 KESK 
yönetici ve üyesine açılan davada konuşan KESK 
Başkanı Lami Özgen, yasanın pedagojik, özgürlükçü 
ve eşitlikçi olmayan yanını vurguladı: “Bu yasa peda-
gojik değildir; özgür, eşit, laik değildir. Elbette buna 
karşı çıkacağız, karşı çıkmayıp da ne yapacağız? İşin 
politik yanı bir yana sadece pedagojik yanı itibariy-
le temel hak ve özgürlüklere karşıdır!” Yine davada 
yargılanan “sanık”lardan Eğitim-Sen Başkanı Ünsal 
Yıldız ise şöyle konuştu: “Bu yasa söylendiği gibi zo-
runlu eğitimi on iki yıla çıkarmıyor. Bu yasanın hiç-
bir tarafının eğitim bilimleri ile ilgisi yok. İnanç öz-
gürlüğüne ciddi engeller getiriyor. Yasayla erkekler 
çıraklığa gidecek, kızlar eve kapatılacak. Yasa çıktık-
tan sonra on binlerce kız öğrenci okulu bıraktı. Artık 
çocuk gelinler artacak!” 

Doğru söze ne denir?!
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OLMAYIN BAZEN, OLMAZ MI?

İzmir Kadın Platformu’nun [İKP] imzaya açtığı ve 
bir çok kadın örgütlenmesinin imza vererek destek-
lediği basın duyurusudur: 

“N.Ç. Davası ile ilgili adliye önünde gerçekleşen 
eylem sırasında BES Şube Başkanı Ramiz Sağlam 
şahsında tezahür eden tepki üzerine İzmir Kadın 
Platformu’nun açıklamasıdır: Eylem öncesinde bir 
grup KESK üyesi erkek, eyleme katılımcı olmak iste-
miş, İKP’nin tartışmaya açık olmayan ilkesi kendile-
rine beyan edilmiştir. Bu beyan sonrasında yukarıda 
adı geçen kişi/kişiler tarafından eylemci gruba sözlü 
saldırıda bulunmuştur. Sonrasında sosyal iletişim 
ağlarında konu ile ilgili aynı kişi ve kişiler tarafından 
yapılan açıklama ve yorumları ise eril zihniyetin bir 
sonucu olarak görüyoruz. Bu tavrı gösteren zihni-
yetteki kişilerin İzmir Kadın Hareketinden özür di-
lemesi gerekmektedir.. Bilinmelidir ki karşı olduğu-
muz erkekler değil, eril zihniyetin kendisidir. Artık 
bu ve benzeri tavırlara öfkelenmediğimizi belirtmek 
istiyoruz. 

Bu durum karşısında İzmir Kadın Platformu’nun en 
temel ilkesini tekrar deklare ediyoruz: Aksi beyan 
edilmedikçe İzmir Kadın Platformu eylemleri kadın 
katılımı ile gerçekleşir. Bu durum kesinlikle tartış-
maya açık değildir.” 

YENİ BİR DOĞUM KONTROL ETMEME 
YÖNTEMİ! 

Doğum oranlarını yükseltmeye niyetlenen ve bunun 
için hızla harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı yeni bir yöntemi daha devreye sokmaya ha-
zırlanıyor. Bu sebeple, yurtdışından hep biber gazı ve 
başka bin çeşit kimyasal gaz, fişek, bomba, silah, top, 
toma sipariş etmeye alışkın hükümetin bu yılki büt-
çesinde feromon içeren gaz spreylerine de genişçe yer 
ayrılmış. Bilindiği üzere feromon zerrecikleri burun 
içinde bulunan VNO merkezini uyararak uyarının 
cinsine göre beynin gerekli bölgelerine seksüel sinyal 
gönderilmesini sağlıyor. Feromon “Kadınları koku-
nuzla çıldırtın!” sloganıyla ve parfümlere eklenerek 
satılıyor. Özellikle Paris’ten ithal edilen parfümler ge-
nellikle internet üzerinden müşterilerini buluyor. 

Bu reklamlardan etkilenen ama Türkiye’de yaşayan 
erkekleri parfüm almaları için özendirmekte yetersiz 

KALICI BİR BARIŞ İÇİN...

Barış İçin Kadın Girişimi 25 Ocak 2014 tarihin-
de yayınladığı Çözüm Süreci Raporu [Kadınla-
rın Barış Sürecine Yaklaşımı: Kalıcı Bir Barış İçin 
Öneriler]’nda geçtiğimiz yıl içinde yaptığı araştırma, 
tartışma ve atelyelerden bahsetmiş; bu çalışmaların 
sonucunda “barış süreçlerinin toplumsal mutaba-
katın yeniden şekillendirildiği süreçler olduğu, bu 
nedenle, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece ka-
tılmasının kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için ol-
mazsa olmaz bir koşul olduğu ve kadınların barış 
süreçlerinde egemenlik paylaşımı yerine savaş sıra-
sında oluşan yaraların sarılması ile tazmin ve telafi 
mekanizmalarının oluşması konusuna yoğunlaştık-
ları ortaya çıkarılmıştır”. Bu çalışmaların devamında 
Barış İçin Kadın Girişimi’nin [BİKG] 4 Mayıs 2013’te 
“Kadınlar barış sürecinde aktif rol alıyor” başlığıyla 
düzenlediği ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 
200 kadının katıldığı konferansta kadınların barış 
talepleri ve barış sürecine nasıl katılacakları tartışıl-
mıştır. Girişim hazırladığı Çözüm Süreci Raporu’nu 
tüm bu tartışmalardan sonra şekillendirmiştir. 

kalacağını hisseden bakanlık, feromonu parfüm şişe-
lerinde değil de “rafine gaz” biçiminde almakta karar 
kılmış. Feromonlu gazın ilk olarak hükümetin artık 
bir devlet alışkanlığı haline getirdiği toplu nikâh tö-
renlerinde tatbik edilmesi planlanıyor. [Tatbikin ilki-
ni kimin yapacağını tahmin edeceğinizi varsayıyoruz 
tabii ki!] Fakat bu arada evli olmayanların feromon-
dan etkilenmemesi için neler yapılacağı da tartışılan 
konular arasında. Gezi eylem videolarını dikkatle 
izleyen ilgili kurul, tören öncesi evli olmayanlara 
gaz maskesi, limon, sirke, talcidli süt dağıtılmasının 
yerinde olacağını düşünüyor. Feromondan etkilenip 
eşinden başkasına meyledecek kadınlar ise kimsenin 
aklına gelmiyor... Amaaaan gelmesin de... 
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FİLMMOR KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ…

Çiğdem Mater

12 yıldır kadınlar için kadınlar tarafından yollara ko-
yulan Filmmor Kadın Filmleri Festivali bu kez her 
kadının kendine ait bir cüzdanı olması hayaliyle yola 
çıkıyor.

Bir grup sinemacı kadının, sinemanın kadın yüzü-
ne bakmayı hayal ederek düşlediği Filmmor Kadın 
Filmleri Festivali zor, kaygılı ama umutlu bir yılın 
ardından, tam da bu kaygının ve umudun yansıdığı 
bir programla 15 Mart- 20 Nisan arasında, İstanbul, 
Adana, Mersin ve Muğla’da olacak. 

Cinsiyetçilik ve muhafazakârlıkla çokça uğraştığı-
mız, bedenimize dair söz hakkının bizim olduğunu 
türlü şekillerde anlatmaya çalıştığımız, annelik, eşlik 
gibi görevlere direndiğimiz bir yılın daha ardından, 

Filmmor programıyla, kameranın önünde ve arka-
sında direnen kadınları yanımıza getiriyor. Kadın-
ların Sineması bölümünde direnen ve umut veren 
kadın hikayelerini, Bedenimiz Bizimdir’de iktidar 
ve savaş alanı olarak görünen bedenimizin bize ait 

“Kalıcı Bir Barışın Sağlanması İçin Öneriler”den olu-
şan özet raporun son kısmını aynen aktarmak isteriz: 
“BİKG, bugün itibarıyla, Türkiye’de genelde Kürt hal-
kının özelde ise Kürt kadınlarının çok ciddi hukuki, 
kültürel, toplumsal ve ekonomik güvenlik sorunları 
olduğunu saptamıştır. Bu sorunların başlıcaları sa-
vaştan kaynaklı kayıplar, koruculuk sistemi, mülksüz-
leştirme, tutuklanma tehdidi ve güvenlik güçlerinden 
kaynaklı taciz, tecavüz ve yargısızlık ile birlikte artan 
erkek egemen söylem ve pratiklerdir. Kürt kadınları-
nın güvenliğinin sağlanması için öncelikle Kürdistan 
bölgesinde güvenlik güçlerinin sayısının azaltılması, 
kalekol yapımlarının derhal durdurulması, ve insan 
odaklı güvenlik reformlarının geliştirilmesi, kadınla-
rın toplum içinde güçlenmesini hedefleyecek cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması ve anadilde eğitim gibi farklı-
lıklara duyarlı bir anayasanın hazırlanması, savaştan 
kaynaklı zararların kadınları eşit hak sahibi kabul 
edecek şekilde telafi edilmesi, savaşın kadınlara doğ-
rudan ve dolaylı etkilerinin ortaya çıkarılması, savaş 
suçlularının yargılanması ve hakikatlerin ortaya çı-
kartılması gerekmektedir. Ayrıca Batı şehirlerindeki 
ayrımcılığa karşı bir siyasetin de geliştirilmesi gerek-
mektedir. Tüm bunlar aynı zamanda BM’nin 1325 
sayılı kararında da yer almaktadır. Barış İçin Kadın 
Girişimi, çözüm sürecinin kadınların toplumsal ya-
şama eşit bir biçimde katılımını sağlayacak bir barışa 
dönüşmesi için çalışmaya devam edecektir.”



106  Bunları Yaşadık

DUDULLU KUPASI: İLK DEFA!

Zeynep Ceren Eren

Bu yıl ilk defa düzenlenen “Cheetos Dudullu Kupa-
sı”, Minik Kız Futbol Turnuvası’na Galatasaray, Be-
şiktaş, Dudulluspor ve Kocaeli Derince Belediyespor 
takımları katıldı. Dudullu Stadı’nda yapılan maçlara, 
takımların aileleri, maçları seyretmeye gelmiş misa-
fir takımlar, üst yaş grubu sporcular ve milli takım ve 
çocuk futbolu yetkilileri geldi. 

Dudulluspor’un ev sahipliğini yaptığı turnuvada 
kıyasıya yarışan minik oyuncular, genellikle 10-12 
yaş aralığındaydı. Eski Dostluksporlu, Türkiye’nin 
ilk kadın futbolcularından ve sonrasında da ilk ha-
kemlerinden biri olan Lale Orta da turnuvadaydı. 
Maçları Bengü Kayalar ve Çiğdem Gülyazıcı yönetti. 
Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilk defa kadın futbolun-
da maç yaptığı kupada, sevinen taraf Kadriye’nin 
son dakikada kornerden attığı gol ile Beşiktaş oldu. 
Üçüncülük kupasını ise Derince Belediyespor’u 3-0 
yenen Dudulluspor aldı. 

Biraz da ev sahibinden bahsetmek gerekirse, Du-
dulluspor, genç, amatör bir takım. Böyle olmasına 
rağmen İstanbul’un en aktif kız futbol takımlarından 
birini oluşturuyorlar. “Erkek” alanlarda var olmayı 
talip eden her kadın kontra atağı gibi başta garip-
senseler de, bugün kendilerini kabul ettirmeyi ba-
şarmışlar. Sadece futbol da değil, oyuncuların ken-
dilerini farklı alanlarda da geliştirmeleri için çaba 
gösteriyorlar, örneğin beraber ebru yapıyorlar ya da 
tiyatroya gidiyorlar. Nice nice turnuvalara… 

BAŞLIKLARA GEEEEEL!!!

Zonguldak’ta bir kadın kocasını öldürüyor ve ardın-
dan mahkeme kadının daha önce de eşinden şid-
det gördüğüne yönelik polis ve savcılıkta bulunan 
şikâyetlerine dayanarak cinayetin ağır tahrik altın-
da işlendiğine hükmediyor. Kadın da serbest bıra-
kılıyor. İşte bunun üzerine gazetelerde çıkan haber 
başlıklarıdır: “Kocasını Boğdu Serbest Kaldı!” “Ko-
casını Öldürdü Serbest Bırakıldı!” [Milliyet Gazete-
si] “Alkollü Kocasını Öldürdü Tahliye Oldu!” [Taraf 
Gazetesi] “Kocasını Öldüren Kadına ‘Çocukları Var’ 
Tahliyesi!” [Hürriyet Gazetesi] Ne oldu, çok mu gü-
cünüze gitti?!! Anlamadık yani... 

olduğunu anlatan filmleri, Cins-iyet-ler bölümünde 
ise cinsiyet ve cinsel kimliklerle ilgili ezberleri yerle 
bir eden öyküleri izleyeceğiz. 

Sinema hayatı boyunca direnmiş, 20 yıl önce bir yan-
gınla kaybettiğimiz, Türkiye sinemasının en önemli 
kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç’ı üç filmiyle ve 
kadın sinemacılara açtığı yol için minnetle anacak 
Filmmor. Muhafazakârlığa olanca gücüyle nanik ya-
pan Catherine Breillat ise altı filmiyle Filmmor’da 
olacak. 

Festivalin bu sene kanaatimce en şahane tarafı ise 
ana teması: Kendine Ait Bir Cüzdan. Filmmor ken-
dimize ait bir odadan, kendimize ait bir işe, gelire, 
bütçeye giden yolu hüzünlü, matrak, soran ve tartı-
şan filmlerle anımsatacak, düşündürecek. Filmmor-
cular, direnişin kendine ait bir cüzdanla başlayaca-
ğını anımsatıyorlar bize, o cüzdanın içindeki miktar 
ne olursa olsun, ne kadar özgürleştirici olduğunu bir 
kez düşünmemize fırsat veriyorlar. 

Programın başka bir heyecan verici tarafı ise Kaley-
doskop. Bu yıldan itibaren, her yıl bir filmiyle, bir 
erkek yönetmeni konuk edecek festival, bir de atölye 
yapacak. Filmmorcular, atölyeyi ‘Erkekler tarafın-
dan yapılan kadınlara bakan filmleri kadınların 
bakışına teslim edip -mor iğneleri zulada tutarak- 
filmin yönetmeni ile karşılıklı tartışma olanağı ya-
ratmak’ diye tarif ediyorlar ki, bu tarif bile insanı 
çok heyecanlandırıyor.

Hasılı, kadının ve kadınlar tarafından yapılan sine-
manın doğal öğesi direniş, geçtiğimiz yıla ve yaşa-
nanlara çok uymuşken, sinemaya gitme vaktidir... 



  107

Hakikat, Adalet ve Hafıza Merkezi... İsminiz, 
adalet ve hakikatin hatırlamakla ilişkili şeyler 
olduğuna işaret ediyor, değil mi?
Kesinlikle. Ancak herkesin hatırladığı aynı değil. 
Toplumsal hafıza, bazılarının hatırladıklarını içer-
meden kurulduğunda, kolektif bir hafıza olmuyor. 
Bunun için de hakikatin tüm farklı, hatta çatışan 
deneyimlerle birlikte kurulması gerek. 

Bazen bu çatışma, egemenlik ilişkisinin mağduru-
nun deneyimini, o deneyimin sahibine dahi unut-
turmaya çalışıyor. Yani adalet ve hakikat, hatırlamak 
kadar, unutmaya direnmekle de ilişkili. Hatırladık-

Özlem Kaya

HATIRLAM AK : 
Bir  Ada l et  M üc ad el es i
Hak ik at,  Adalet ,  H afıza M erkezi’nden 

Ö z lem Kaya İ le  Söyleşi

“Bilinemezliğin yarattığı bekleyiş, kabullenemeyiş, ne olduğunu 
bilememenin huzursuzluğu, mezarsızlıkla birleşince dinmesine hiç izin 

verilmeyen sürekli bir yas durumu yaratıyor.”
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larımızı unutmamızın istendiği bir yerde adalet mü-
cadelesi, unutmaya direnmek için de verilir. Adalet 
hepimizin hatırladıklarını içerecek bir hakikatin ku-
rulmasıyla ve buna engel olanların yargılanması ile 
mümkün olacak.

Neymiş bu “hafızalaştırmak”? Neleri hafızalaş-
tırmak istiyorsunuz?
Devlet tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalle-
rini belgelemeyi, bu ihlaller ile ilgili toplumsal ha-
fızayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Zorla kaybetme-
ler üzerinden bunu yapmaya başladık. Bunu farklı 
yollarla yapıyoruz. Zorla kaybedilenlerin yakınları 
ile görüşüyoruz, hukuk belgeleri, AİHM kararları 
üzerinden bu bilgilere ulaşıyoruz ya da şimdiye ka-
dar bu konuda çalışmış ve çok önemli bir birikim 
yaratmış İHD, Yakay-Der gibi kurumların rapor-
larını ve açıklamalarını bir araya getiriyoruz. Bel-
geleme ve görünür kılma hafızalaştırma için çok 
önemli. Hafızalaştırmanın amacı toplumsal ha-
fızadaki bölünmeyi ortadan kaldırmaktır. Devlet 
şiddetine maruz kalmış tarafların bastırılmış, çar-
pıtılmış, görünmez kılınmış hakikatlerini görünür 
kılarak bu yapılabilir. Biriktirdiklerimizi toplumsal 
hafızayı yeniden kurmaya, kolektif bir bellek inşa 
etmeye katkı sunmak üzere yaygınlaştırmaya çalı-
şıyoruz. Ancak bu sadece bizim yapabileceğimiz bir 
şey değil. Bu alanda yapılacak her türlü çaba, bi-
zim biriktirdiklerimizden yararlanabilir. Biz bunu 
istiyoruz. Belki burada şuna vurgu yapmak lazım. 
Neyi belgelediğimiz, hangi bilgileri içerecek şekil-
de belgelediğimiz çok önemli. Zorla kaybetmelere 
yönelik olarak bizim özellikle de kayıp yakınlarıyla 
görüşmeler üzerinden toplamaya çalıştığımız bilgi-
ler, onların kendi deneyimlerini de içeriyor. Zorla 
kaybetmeyi geride kalanların hayatları üzerindeki 
etkisi üzerinden de anlamaya çalışıyoruz. Bu ko-
nuda eğer bir gün devlet somut adım atmaya karar 
verirse, bunlar geride kalanların neler yaşadıkları ve 
neler talep ettikleri üzerinden olacak. Ancak geri-
de kalanların yüzde 90’ı, tıpkı zorla kaybedilenler 
gibi, Kürt. Ayrıca kaybedilenlerin yüzde 97’si erkek, 
geride kalanlar, kayıplar mücadelesini aktif olarak 
yürütenler kadınlar. Zorla kaybetmelerin kadınlar 
üzerindeki etkisi erkek egemen sistem nedeniyle er-
keklerinkinden çok daha farklı. Kadın olarak talep-
lerinin de ayrıştığı noktalar var. Bu durumda geride 
kalanların deneyimine toplumsal cinsiyet perspek-
tifiyle bakmak bir zorunluluk, tıpkı Kürt oldukları-
nı dikkate almak zorunluluğu gibi. 

Kadınlar toplumların saklayıcılarıdır: tohum-
ları, gelenekleri, adetleri, inançları, tecrübele-
ri... saklarlar. Sizin işinizin kadınların işiyle bir 
bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Kadınlar toplumların hafızasını tutuyorlar, her türlü 
yeniden üretim rolü gibi bu da kadınların omuzun-
da. Hatırlamak, unutmamak ve aktarmak inanılmaz 
bir yük aslında. Zorla kaybedilenlerin eşleri ile gö-
rüşürken bu yükün zorla kaybetmeler özelinde daha 
da arttığını gördük. Çünkü eşleri kaybedilmiş, yani 
ne olduğu bilinmiyor, çoğu durumda beden bulun-
mamış. Bu bilinemezlik sürekli bir yas demek onlar 
için. Bunun politikasını yaparak, kamusal alanda da 
duyulmasını sağlayarak unutturmamak başka. Bu 
kadınlar gündelik hayatlarında da sürekli hatırlıyor-
lar. Bilinemezliğin yarattığı bekleyiş, kabulleneme-
yiş, ne olduğunu bilememenin huzursuzluğu, me-
zarsızlıkla birleşince dinmesine hiç izin verilmeyen 
sürekli bir yas durumu yaratıyor. 

Bizim yaptığımız çalışma kadınların bu “göreviy-
le” karşılaştırılamaz. Yaptığımız, kolektif hafızanın 
oluşturulması yönünde bir çaba. Bunun sağlanma-
sı, başka pek çok politik değişimle birlikte olduğu 
takdirde, kadınların omuzlarındaki yükü belki biraz 
azaltır. Yaşananların bilinmesi, sorumluların yar-
gılanması, yakınlarına ne olduğunun açıklanması 
sürekli yas halini ortadan kaldırabilir en azından. 
Cumartesi eylemleriyle yıllardır bu hafıza kurulma-
ya çalışılıyor. Orada da kadınların sesi çok belirgin. 
Bütün bu mücadelelerin sonucunun alınacağına 
inanmak istiyorum. 

Tam da şimdi, Türkiye’de hatırlamaktan çok 
bahseder olduk. Bunun bir nedeni var mı?
Hatırlamanın toplumsal süreçlerle ne kadar ilişkili 
olduğunu gösteriyor bu durum. Toplumsal süreçleri 
belirleyen de egemenlik ilişkileri ve bu ilişkileri so-
runsallaştıran mücadelelerin tarihi. Bugün artık ha-
tırlamalar üzerinden kurulacak hakikat, Kürtlerin, 
Ermenilerin, kadınların, işçilerin, gayrı-müslimlerin 
ne hatırladıklarını da dahil ederek kurulmalı. Hatır-
lamak bir tür direniş. Kadınların, farklılıklarıyla bir 
arada mücadele etmeyi en çok becermiş olanlar ola-
rak, hatırlama görevi kendilerine verilenler olarak, 
bu direniş üzerinden birbirlerine çok daha yaklaşa-
bileceklerini düşünüyorum.   

www.hakikatadalethafiza.org
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İSTEMEM BABACIM, İSTEMEM

Şermin Oran

Hongkong’un ağır zenginlerinden, emlak kralı Cecil 
Chao Sze-tung, Ocak sonunda, kızıyla evlenecek ada-
ma vaad ettiği çeyiz parasını iki katına çıkararak 120 
milyon Amerikan Dolarına yükseltti. Neden böyle 
bin bir gayretle elden çıkarmaya çalışıyor kızı derse-
niz, kız lezbiyen. Baba onu “kötü yoldan kurtarmak” 
için böyle bir teşvik mekanizmasını çalıştırıyor. 77 
yaşındaki adam “kariyerinde” 10 bin kadınla yatmış 
olmakla övünüyor, yani “kararlı” bir heteroseksüel 
ve kızının hâlâ cinsel yönelimini “düzeltebilecek” 
yaşta olduğunu söylüyor.

Fakat 33 yaşındaki kızı Gigi Chao, çok kırıldı bu ısrar-
dan ve basbayağı satışa çıkarılmaktan. Honkong’un 
önemli gazetelerinden birine kocaman ilan vererek, 
babasından artık kendisini “bekâr” olarak görme-
mesi için ricacı oldu. Zira 2012 yılında sevgilisi Sean 
Eav’le evlenmişti. Hongkong’da eşcinsel evlilik ya-
sak olduğu için, Fransa’da.

AZERBAYCAN’DA LGBT AKTİVİSTİ 
İNTİHAR ETTİ

Azerbaycan’da 20 yaşındaki LGBT (lezbiyen, gey, bi-
seksüel, trans) aktivisti İsa Şahmarlı, kendisini gök-
kuşağı bayrağıyla asarak intihar etti. Azad LGBT gru-
bunun başkanı olan Şahmarlı, Bakü’de çalıştığı ofiste 
arkadaşları tarafından ölü bulundu. Şahmarlı, verdiği 
bir röportajda “ümit ediyorum ve bir gün göreceğim 
ki Bakü’nün gökyüzünde LGBT bayrakları dalgalana-
cak. Esas görmek istediğim şey de eşcinsel bir çiftin 
elele Bakü’de rahat rahat gezebilmesi” demişti.

Azerbaycan da LGBTİ bireyler için hiçbir yasal gü-
vencenin olmadığı ülkelerden. Yasalarda Türkiye’deki 
gibi nefret söylemi, nefret suçu kapsamında cinsel yö-
nelimleri, cinsiyet kimliklerini koruyan hiçbir mad-
de yok. Hatta muhalif siyasetçiler -Azerbaycan Halk 
Cephesi partisi başkanı Ali Kerimli gibi - eşcinsel ol-
makla ’’suç’’lanıp bastırılmak isteniyor. Yazar Alekper 
Aliyev’in 2009’da yayımlanan   Artuş ve Zaur isimli 
biri Ermeni diğeri Azeri iki eşcinselin aşkını anlat-

Gigi Chao protestosunu, radikal içeriğine karşılık son 
derece nazik ve alttan alan bir üslupla dile getirmiş. 
Konfüçyusçu denge, itidal ve ebeveyne hürmet ilkele-
rine sadakatle… Babasının “duyarlı, enerjik, iyi yetiş-
miş, çalışkan” karakterini övüyor. “İş hayatında emsal 
teşkil ettiğini” söylüyor. “Bir kadına romantik ilgi duy-
mamın senin için kolay anlaşılacak bir şey olmadığını 
biliyorum” diyor. Boynunu büküp neredeyse bir suçu 
üstlenircesine devam ediyor: “Sadece Honkong’da uy-
gun adam kıtlığı var diye lezbiyen olduğunu düşün-
mene katkıda bulunduğum için üzgünüm. Oysa çok 
adam var ama erkekler bana göre değil.” 
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tığı romanı Azerbaycan’da bu iki tabuya değiniyordu 
fakat toplumda sert şekilde karşılandı, tehditler aldı, 
kitapları toplandı. Şair ve ressam Babi Badalov, cinsel 
yöneliminden dolayı tehditlere maruz kalıp 2011’de   
sığınmacı olarak Paris’e yerleşti. 2012 Eurovision Şar-
kı Yarışması’nın yapıldığı Bakü’de   LGBTİ eylemle-
rinin olacağı rivayetleri ülkede gerilime neden oldu. 
İran, büyükelçisini geri çağırdı. 

CİNSİYETÇİ REKLAMA YASAK MI?

Şermin Oran

Şubat başında, Almanya’da Berlin’in Friedrichsha-
in-Kreuzberg semt belediyesinde Sol Parti, Yeşiller, 
Sosyal Demokratlar ve Korsanlar Partisi temsilcileri, 
kamusal alanlarda cinsiyetçi ve kadın düşmanı rek-
lamların yasaklanması için bir önerge hazırladılar.

Cinsellik, reklamların el atmadan duramadığı silah-
lardan biri. Cinsellik deyince de, reklamcıların ak-
lına önce kadın bedeni geliyor. Çıplaklığın tabu ol-
duğu zamanlarda bile ne yapıp edip “oynuyorlardı” 
kadın bedeniyle. Şimdiyse, memeler fora, ellerinde 
ne imkânlar var! 

İSPANYA’DA 
KÜRTAJ YASAĞINA KARŞI YÜRÜYÜŞ

İspanyalı kadınlar kürtajın yasaklanmasını öngören 
yasa tasarısını Madrid’de düzenlediklerini yürüyüş-
le protesto etti. Dünyanın pek çok ülkesinde kadınlar 
da dayanışma eylemleri düzenledi. AFP’nin haberi-
ne göre başta ülkenin kuzeyindeki kadınlar olmak 
üzere binlerce kadın “Özgürlük treni” ile Madrid’de 
buluşarak “Benim kararım, benim hayatım” slogan-
ları atarak kürtaj haklarını savundu.

Yasa tasarısı Şili, Arjantin, Meksika ve İtalya gibi ül-
kelerde de kadınlarca protesto edilirken, Türkiye’de 
de kadınlar İstanbul’da İspanya Konsolosluğu’nun 
önünde toplandı. 

Şu anda İspanya’da kürtaj 14 haftalık gebeliklere 
kadar serbest. İspanya’da bir süredir tartışılan ve 
muhafazakâr hükümetin önerdiği yasa tasarısı, kür-
tajı sadece tecavüz sonucu hamileliklerde ve hami-
leliğin kadının hayati tehlikesine yol açtığı durum-
lar dışında yasaklıyor. Yasayla, İspanya Avrupa’da 
kürtaj kısıtlamalarının en yüksek olduğu ülke hali-
ne gelecek. 16-17 yaşındaki kız çocukları da kürtaj 
olabilmek için ebeveynlerinden izin almak zorunda 

olacak. Kürtaj İspanya’da uzun süren bir tartışma. 
2010’da sosyalist hükümet, kürtaj yasasındaki sınır-
lamaları kaldırmış, kürtajı 14 haftaya kadar serbest 
bırakmış, fetüsün deforme olduğu vakalar için 22 
haftaya kadar kürtaj izni vermişti. 

Kürtaj hakkı savunucuları yasanın yürürlüğe girmesi 
durumunda İspanya’da yaşayan kadınların, ülke dı-
şında ya da kötü koşullarda kürtaj yaptırmak zorun-
da kalacaklarını, bunun da kadın sağlığına zarar ve-
receğini belirttiler. Ayrıca yasanın geçmesinin “30 yıl 
öncesine” geri dönüş anlamına geleceği ifade edildi.

Bu Kanun Kadınları Tehdit Ediyor
Yasayı protesto eden kadınlar “Bu kanun kadınları 
bir çocuk gibi tehdit ediyor” derken Litvanyalı bir 
kadın “Bugün buradayım çünkü Litvanya’da çok 
benzer şeyler yaşıyoruz. Şu anda parlamentoda kür-
tajı yasaklayan teklif görüşülüyor” şeklinde konuştu.

İspanya Adalet Bakanı Alberto Ruiz-Gallardon tara-
fından hazırlanan yasa ile tecavüze uğramış kadınla-
rın kürtaj haklarına dahi sınırlandırmalar getiriliyor. 
Tecavüze uğrayan ya da fiziksel ve psikolojik sağlığı 
tehlike altında olan kadınların, yasa hayata geçtiği 
takdirde iki ayrı doktordan rapor almaları gerekecek. 
Yasanın iki ay içerisinde İspanya parlamentosunun 
gündemine gelmesi bekleniyor. Metroscopia araştır-
ma şirketinin anketine göre, İspanyalıların yüzde 81’i 
kürtajı yasaklayan reformlara karşı.
(Kaynak: bianet, siyasihaber.org)
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MONOGAMİ “KADINLARA GÖRE” Mİ?

Şermin Oran

Monogami, kadınlara göre bir şeydir,  bir eşe bağlan-
maya yatkındırlar. Erkekler “fıtraten” poligamdır; 
monogamiye uyum sağlıyorlarsa da kendi doğaları-
na direnerek zor belâ uyum sağlıyorlardır. Klişe böy-
le söylüyor. E, çok erkek de bu klişeden kuvvet alıyor.

New York Times’ta yazan gazeteci Daniel Bergner’in 
“What do women want?” (Kadınlar ne ister?) adlı 
kitabı, bunun böyle olmadığını, hatta tersinin daha 
doğru olduğunu ileri sürüyor: Kadınlar monogami-
ye daha az yatkın yani, ona göre. Kitap geçen sene 
çıktı fakat uyandırdığı ilgi ve yol açtığı tartışmalar 
dinmedi.

Kitap, kadınların istikrarlı ilişkilerde eşlerine olan 
cinsel ilgilerini görece kısa sürede kaybettiklerini, 
bunun “bilimsel” bir bulgu ve “normal” bir durum 
olduğunu anlatıyor. Erkekler eşlerini/sevgililerini 
iki üç onyıldan sonra bile hâlâ seksî bulabiliyor buna 
göre, kadınlar ise genellikle 24 ilâ 36 ay sonra eşle-
rinden/sevgililerinden duyduğu çekimi yitiriyorlar. 
Gençler için de, 30-45 yaş arası için de bu Bergner’in 
böyle, aktardığı araştırmalara göre. Bergner (erkek, 
kendisi) bu bulguları çok sayıda uzmanla yaptığı 
söyleşilerle desteklemiş.

Bergner, kadınların (“serbest” denen Batı toplum-
larında bile) bu “fıtratlarına” rağmen monogamiye 
sadakat göstermelerini, toplumsal koşullanmaya, 
eğitime, “töreye” bağlıyor. Bunun yavaş yavaş deği-
şeceğini de öngörüyor. İnsanlık tarihi içinde tekeş-
liliğin istisnai ve “azınlık” olduğunu da hatırlatarak.

İÇ SAVAŞ YAŞAYAN 
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ’NE 
KADIN DEVLET BAŞKANI

Müslümanlarla Hristiyanların çatıştığı Orta Afrika 
Cumhuriyeti’nde başkent Bangui’nin Belediye Baş-
kanı Catherine Samba-Panza parlamento tarafın-
dan devlet başkanı seçildi. Avrupa Birliği bu ülkeye 
bin asker göndermeyi kararlaştırmıştı. Geçtiğimiz 
yıldan bu yana Müslümanlarla Hristiyanların ça-
tıştığı Orta Afrika Cumhuriyeti, krizden çıkmak 
için önemli bir adım attı, ülkede bu göreve seçilen 
ilk kadın olan 59 yaşındaki Samba-Panza’nın Müs-
lümanlarla Hıristiyanlar arasındaki çatışmayı son-
landırması beklentisi var. Müslüman liderler, geçici 
devlet başkanı ile işbirliği içinde çalışacaklarını an-
cak Müslümanlara yönelik mezhepsel şiddetin sona 
erdirilmesi konusunda endişeli olduklarını açık-
ladı. Zengin maden kaynaklarına sahip Orta Afri-

ka Cumhuriyeti’nde çoğunluğu Müslüman olduğu 
söylenen Seleka koalisyonu askerlerinin Mart 2013’te 
yaptığı darbenin ardından ülke kaosa sürüklenmiş-
ti. Ülke kendisi de 2003’te yapılan bir darbe sonucu 
iş başına gelen Hıristiyan Cumhurbaşkanı François 
Bozize’nin devrilerek yerine Djotodia getirilmesinin 
ardından eski Seleka savaşçılarıyla Hristiyan antiba-
laka milisleri arasında çıkan din temelli çatışmalara 
sahne oluyor. Yeni başkan Samba-Panza’nın ülkede 
barışın sağlanması yolunda katkıda bulunacağını 
umut ediyoruz. (Kaynak: timeturk.com)

Berlin’deki yasak önerisini getirenler, iffet savunu-
culuğuna ve muhafazakâr bir konuma düşmek de 
istemiyorlar. Otomobil reklamında değil ama sütyen 
reklamında meme göstermenin pekâlâ makûl olabi-
leceğini söylüyor mesela birisi. Reklam imgelerini 
değerlendirmek için öngördükleri ölçütler var: cin-
siyetleri eşit görmeyen bir tahayyüle dayanmaması, 
bir cinsiyeti veya insanların cinsî kimliğini aşağıla-
maması, yerleşik cinsiyet tasavvuruna ait hissetme-
yen insanların incitilmemesi… 

Bu yasak fikri feministler arasında da tartışmaya yol 
açtı: Niyet iyi, fakat muhafazakârlığa yanaşma riski-
nin yanı sıra, “yaratıcılığa ve mizaha da ket vurma-
sın bu iş” kaygısını dile getirenler var. Yasaktan çok, 
tartışma önemli sanki…
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Bu sefer başka bir görüşme tarzı denedik. Yakın ar-
kadaşlar Nisan ve Hazan ile mısırımızı cipsimizi alıp 
film izlemeye başladık. Ama mısırlar kursağımız-
da kaldı a dostlar! “Polytechnique” adındaki film, 
6 Aralık 1989’da Montreal’deki Teknik Okulda bir 
mühendislik sınıfını basan silahlı adamın kadın kat-
liamını anlatıyor. Mühendislik bölümlerinde kadın-
ların okumasını hazmedemeyen erkek öğrenci, öldü-
rebildiği kadar kadını öldürmek üzere okulu basıyor. 
Keşke kurgu olsaydı, ama film gerçek bir olayı anla-
tıyor! Nisan ve Hazan da iki mühendis kadın olarak 
hem filme dair ne hissettiklerini hem de kadın mü-
hendisliği nasıl deneyimlediklerini anlattılar.

Demet: Ben çok etkilendim filmden. Siz ne diyor-
sunuz?
Nisan: Ben film boyu kendimi ikna edemedim. Ne-
dir adamı böyle bir şey yapmaya iten?
Hazan: Evet, adamın neden öldürdüğüne hiç girme-
miş film, niye böyle bir şey yapar yani? 
Nisan: Sanki en baştaki mektuplar adamın neden 
böyle bir şey yaptığını açıklamaya çalışıyor. “Askere 
alınmadım, en önde savaşacaktım, asosyal olduğum 

için olmadı” gibi şeyler söyledi. Ama bunların hiçbi-
ri eylemini açıklamıyor.  
Hazan: Bir de orada diyor ki, “Kadınlar erkeklerin 
bulduğu şeylerle idare edecekler”.
Demet: Güya kadınlar “erkeklerin ürettiği” bilgiyi 
kullanacaklar, bilgi üretmenin kendisine girişemezler.
Nisan: Birinin böyle davranabilmesi için çok büyük 
bir travması olması gerekiyormuş gibi geldi. 
Demet: Aslında böyle ‘manyaklaşmak’ için travma 
şart mı emin değilim. Ben olayın tarihine daha çok 
şaşırdım. Kadınların iş yerinde görülmeye ilk başla-
dığı zamanlar olsa hani... Göçmenler için de öyledir 
ya, “geldin, yerimi çaldın” hikâyesi... Nasıl bir birik-
miş kindir ki ‘89 gibi bir yılda oluyor, çok acayip. 
Hazan: ‘89’da iş görüşmesinde kadına diyor ya, 
“Şimdi sen çocuk falan yaparsın, biz daha kalıcı bi-
rini arıyoruz”. Hâlâ devam eden bir sorun mesela.
Demet: Size de oldu mu böyle şeyler? 
Nisan: Olmaz mı?! Filmde kadının çalışırkenki hal-
leri, okul, sıra, sınıf, o ortamlar falan... Benim aklı-
ma hep kendi okulum geldi. 
Hazan: Ben kendi iş görüşmelerimle çok benzerlik 
kurdum. Kadınlar kariyer odaklı değil de aile odaklı 
bir şey yapmak zorundalar! Bunu netleştirmeye çalı-

Demet Gülçiçek

POLYTECHNİQUE, KATLİAM 
ve MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜNDE 

KADIN OLMAK

Mühendislik eğitimi almış ve alanda çalışan iki kadınla, 
gerçek bir hikâyeden uyarlama olan “Polytechnique” filmini izledik. 
Kadın mühendisleri öldürmeyi planlayan ve elinde silahıyla katliamı 

gerçekleştiren bu erkeğin düşüncesinde acaba kadınlar, aslında erkeklere 
ait olan bir şeyi almaya mı kalkmıştı? Ya da bu nefretin ve öfkenin altında 

yatan neydi? Kadınlar hâlâ erkeklerin daha yoğun olarak çalıştığı alanlarda 
erkek öfkesi, nefreti ve ayrımcılığıyla karşılaşıyor muhakkak fakat 

yöntemler daha incelikli bir hale gelmiş olabilir mi? Peki, kadınlar kendi 
aralarında nasıl yaşıyor, tartışıyor bu konuları? 
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şıyorlar en başından iş görüşmesinde. Bir şey var mı, 
nişan filan diye soruyorlar.
Nisan: Mesela evliysen de kalıcısın gözüyle bakıyorlar. 
Demet: Kalıcı? 
Nisan: Öyle bir şey demişlerdi bize önceki iş yeri-
mizde. Kadınlar daha bağlıdır, hani boyun eğer fa-
lan ya... Evliysen daha fazla bir şey istemezsin, çok 
öyle hırsın mırsın da olmaz zaten. Önüne konan işi 
yapar evli kadın. Erkek mesela evliyse bile şehri terk 
edebilir ama kadın evliyse terk etmez. Bu yüzden ka-
dınlara aslında çok üst düzey olmayan, standart bir 
memuriyet hayatı biçilmiş hepsinin kafasında.
Demet: İş seyahati de yaygın sizde değil mi? Ama 
evlilik engellemez yolculuğa çıkmayı! 
Hazan: Onu netleştiriyorlar zaten, o bekârlıkla - ev-
lilikle alakalı bir konu. Mesela kadın bekârsa zaten 
iş seyahatine gidebilir. Gece çok geç saatlere kadar 
çalışabilir çünkü ailesi yok. Sömürülmeye daha açık 
oluyor. Erkek bekârsa onun yine bir hayatı olabilir. 
Kadının bekârı kadar bence makbul bir şey yok... 
Nisan: Ama şirketteki kadınlarla muhabbet edebil-
men için evli olman gerekiyor. Benim işyerimde ka-
dınlar da bu perspektiften bakıyor çünkü.
Hazan: Ben ilk iş görüşmesine gittiğimde patronla-

rım beni övmek için “Biz daha önce hiç kadın mü-
hendis almamıştık, çünkü burası kadınlara göre bir 
yer değil” demişlerdi. Ofiste, o birimde hiç kadın 
çalışmamış. Mühendislikte en basit kullanılan prog-
ram autocad diye bir program, cidden çok basittir. 
Ben onu kullanıyorum diye toplantılarda falan şa-
şırıyorlar, tebrikler geliyor bana! Bir iş görüşmesine 
gittik, ben “Tamam, bunları adapte edeyim” dedim, 
çok basit bir işlem, gerçekten basit, onu yaptım. Be-
şinci görüşmede bana hâlâ “Senin sayende” diyorlar. 
Bir kadının bu kadar basit bir işi yapması onlara çok 
ilginç geliyor. Ya da toplantılarda mesela, tek kadın 
ben oluyorum. En başta böyle bir sempatiyle karşı-
lıyorlar, “Aa çabalıyor” diyorlar. Hiç erkeklere olan 
muamele gibi değil, aslında beklentiyi çok düşük 
tutan bir şey. Bir de vitrine kadın sunmaya meraklı 
yöneticilerimiz var, müşteriyle iletişim gerekiyorsa 
hemen ben gönderiliyorum. 
Demet: Güzel giyinmenizi, daha alımlı olmanızı 
bekliyorlardır herhalde?
Nisan: Benim bulunduğum yer mesela, işin daha ti-
cari kısmı, bizde daha bir önemli, topuklu ayakkabı 
falan... Zorunluluk yok ama...
Hazan: Fakat laf sokma var.
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Demet: İşe alırken daha güzel kadınları tercih etmek 
gibi bir durum var mı?
Nisan: Çok kadın seçenekleri olmadığı için...
Hazan: Yani şöyle bir şey, kadın tercih ediyorlar 
bence. Mesela toplantıya sadece erkekler gitmemeye 
gayret ediyorlar, yanlarına kadınlardan birini alıyor-
lar ki o toplantıda “Bakın bizim böyle bir tarafımız 
da var” mesajını verebilsinler. Mesela bizim en bü-
yük yöneticimiz, “Kadınlarımız arttı, vitrinimiz ne 
kadar güzelleşti!” dedi. Bunu çok övgü dolu söyle-
meye çalışıyor. 
Demet: Hakaret mi övgü mü belli değil! Filmde 
peki, aklınıza gelen kareler? Kendinize yakın gördü-
ğünüz veya sevdiğiniz / sevmediğiniz?
Nisan: Gürültülü, erkek ortamı... Hep öyleydi bi-
zim bölüm.
Demet: Kaç kadındınız?
Hazan: Bizden önce beş kişiymiş mesela, biz iki yüz 
kişinin içinde yirmi kadındık. Bu büyük bir rekor 
bizim bölüm için. 
Demet: Nasıl hissettiriyordu orada olmak size, yani 
kadın olmak?
Nisan: Bizim bölümdekiler cinsiyetsiz gibiler, hani 
ders çalışmaktan gözlerini açamamış. Belki inşaatta 
falan bunlar daha hissedilebilir. Bizim bölümde fazla 
rahatsız edici de olmuyorlardı, herhangi bir iletişim 
de kurmuyorlardı bizimle.
Hazan: Ama şöyle bir ayrım vardı mesela, erkeklerin 
başarılı olanları hep zeki diye anılırdı, kadınların ba-
şarılı olanları inek diye. 
Demet: Bir erkek ortamı yani...
Nisan: Onları biz o kadar normalleştirmiştik ki... 
Mesela sosyal bilim binasındaki kadınlar ne kadar 
değişik, hoş gelirdi bize. 
Hazan: Biz çok liseli gibiydik. Üniversiteyi sosyal 
bilim kantininde hissediyorduk. Bizim taraf daha 
liseli gibiydi, ödevini yap, ödevini ver. 
Nisan: Cinselliğin hiç ön plana çıkarılmadığı or-
tamlar… Varsa da kızlara bakma gibi…
Hazan: Tam bir liseli hali.
Demet: Sizin kendi hayatınızdaki erkeklerle kurdu-
ğunuz ilişkiyi etkiledi mi bu?
Hazan: Belki etkilemiştir… Etrafımdaki mühendis 
kadınlar duygusallığa çok mesafeli davranmaya çalı-
şıyorlar. Biz bizeyken duygusal olabilecek bir ortam 
yaratıyoruz. Dışarıya kapalı hissediyorum ben. 
Nisan: Erkek tepkileri vermeye uğraşıyoruz galiba. 
Hazan: Mesela bizim müdürlerden biri açık açık 
“Kadınlar adet dönemlerinde kafalarını kullana-
maz.” diyebiliyor. Kadın yanını daha az göstermeye 

çalışıyorsun böylece.
Nisan: “Ayın bir haftasında sizin zekâ seviyeniz dü-
şüyor” kadar faşizan bir bakış açısı var adamda. 
Demet: Sizi sizden iyi biliyor yani!
Hazan: Ki bu adam, sorsan sağlam bir solcudur. 
Kendisini geliştirmiştir. O yüzden bizim davranış 
biçimimiz bence savunma biçimi olarak gelişmiş 
olabilir, bazı şeyleri onlara hissettirmemek, kapalı 
yaşamak… O ruh hali var. Ama herkesten kapalı ya-
şıyoruz, sadece erkeklerden de değil. Şirketteki ka-
dınlardan da... Bu bence şirkete karşı bir zırh. “On-
lar senin sadece iş arkadaşın sakın dışarıda görüşme” 
diyorum kendi kendime. Herhangi bir şey paylaştı-
ğında bunun sana dedikodudan fazla bir şey olarak 
dönmeyeceğinin çok farkındasın. 
Nisan: Aslında bizim kadın çalışma arkadaşlarımız-
da erkekleşme halini daha net görüyorum.
Hazan: Ben de. Erkek bakış açısına çok sahipler. Bir 
kadını değerlendirirken tam bir erkek ağzıyla konu-
şuyorlar. 
Nisan: Kadınlar da “o yollu” bilmem ne diyebilirler 
mesela. 
Hazan: Ki diyorlar... Ne zaman evleneceksin bek-
lentisi en büyük sıkıntımız.
Demet: Peki sizde niye aynı etki olmadı sizce? 
Hazan: Bir arada durduğumuz için bence.
Demet: Kadınlar olarak bir arada olmak...
Hazan: Evet, bir de biz bütün öğle yemeklerinde 
birbirimizi olumladığımız için... Bir şey okuyoruz 
mesela, bir yazıyı okuduğunda ve senin gibi düşünen 
bir insanın olduğunu gördüğünde yalnız hissetmi-

“Mühendislikte en basit 
kullanılan program autocad diye  
bir program, cidden çok basittir.  
Ben onu kullanıyorum diye 
toplantılarda falan şaşırıyorlar, 
tebrikler geliyor bana!“
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yorsun ve bir şekilde kendini olumluyorsun aslında. 
Nisan: Evlilik konusunda bizim bir bakış açımız var. 
Onun bize bir sürü kısıt getireceğinin de farkında 
olduğumuz için biraz mesafeliyiz galiba. Dolayısıyla 
onlardan uzaklaşıyoruz, onlardan uzaklaştıkça bir-
birimize bağlanıyoruz. Belki onlarla anlaşabilsek bu 
konularda, gayet de rahat oluruz. Belki de daha açık 
olurduk. 
Demet: Bundan çıkış nasıl olabilir? Siz bu ilişkilerin 
sorgusundasınız. Bir yandan diğer kadınlarla ilişki 
kurmakta da zorlanıyorsunuz ister istemez. Oradan 
çıkış nasıl mümkün olabilir? 
Hazan: Onlar için mi?
Demet: Evet. Veya hakikaten onlar - biz diye bir ay-
rım var mı kadınlar arasında?
Hazan: Bence hâlâ var. Yani o kadınlar için bir çıkış 
nasıl mümkün olabilir diye düşünüyorum... Mesela 
kadınlar günü kutlaması bile o kadar saçma ki. İşte 
genel müdürümüz olan adamın odasına gidip bir 
buçuk saat onu dinlediğimiz bir kutlama!
Nisan: Aslında mesela bunu sorgulayabilirler, “N’a-
pıyoruz ya, kadınlar gününde niye bu adamı bir 
buçuk saat dinliyoruz?” diye sorabilirler. Bence çok 
uygun ortam da var ama nasıl olacak bilmiyorum. 
Belki kadın dayanışması ile sağlanabilir. Daha ka-
dınlı ortamlarda bulunarak. Yani sosyal hayatlarını 
öyle geliştirerek. 
Hazan: Bizim olay şuydu zaten, haftada bir gün 
bizim şirketin kadınları bir yere yemeğe gidiyordu. 
Yine de ilk kopan biz olduk. 
Nisan: Bizimle dayanışmasınlar da... Ancak şu an-
daki çekirdek yapılarını sorgulayarak başlayabilir-
ler. Eve gidiyorum, yemek yapıyorum. Kocam işten 
geliyor ama ben de işten geliyorum ve yemeği ben 
yapıyorum. Belki böyle bir sorgulamaya girmeleri 
lazım.
Hazan: İş hayatları onların ikincil gibi. Birincil olan 
eve gidip yemek yapmak, o kafa devam ediyor. 
Demet: Sizin için birincil önemde mi iş hayatı?
Nisan: Yok hiç öyle olmadı.
Hazan: Para kazanmak için çalışıyoruz sadece.
Demet: Sizde birincil olan ne?
Hazan: İş hayatının dışındaki alanlar.
Nisan: Kendi hayatlarımız. Koca da olmayınca öyle 
oluyor.
Demet: Bu filmi izlerken sizin ne hissettiğinizi çok 
önemsiyorum. Okuduğunuz bölüm, çalıştığınız iş 
yerlerinde var olabilmek için giriştiğiniz mücade-
le… Bunun bir bedeli olduğunu gösteriyor belki 
film? Mühendislik okumaya karar verdiğinizde ak-

lınızdan böyle şeyler geçiyor muydu?
Nisan: Ben tercih yaparken bile garipseniyordu. 
Elektrik mühendisliği yerine doktorluk yazsaydın 
mesela gibi. Neden seçtiniz bu mesleği diye soran 
çok oluyor.
Demet: Peki neden seçtiniz hakikaten? Size soruldu-
ğu anlamıyla sormuyorum; kafanızda ne vardı, nasıl 
hissettirdi size?
Nisan: Benim hiç kadınlıkla erkeklikle ilgili bir dü-
şüncem yoktu, daha az kadın varmış meslekte, bu-
nun bana nasıl bir etkisi olurmuş... Hiçbir fikrim 
yoktu. Puanım yüksek olduğu için seçtim bölümü. 
Çok bilinçli bir şey değildi yani.
Hazan: Elektrik mühendisi olmayı istiyordum ben. 
Ailede mitleşmiş bir şeydi bizde. Çok bilinçli değildi 
bende de. Tıp olmasın diye de olabilir.
Demet: Yani hem lisansta hem iş yerinde tam ola-
rak rahat hissetmiyorsunuz. Ama ‘rahat’ olan yola 
da girmiyorsunuz. Bunun motivasyonu veya sizi bu 
alanda sürekli olarak tutan şey ne oluyor?
Nisan: Başka türlü düşünemiyorsun ki. Bana uymu-
yor diğer türlüsü yani.
Hazan: Hiç öyle bir ihtiyaç yok bizde, hiç yok. 
Demet: Mühendis kadın imajı vardır ya, çirkin, sa-
dece ders çalışır, bıyıklı lafını çok duydum ben. Si-
zin direk karşınıza gelen bir şey olmuş muydu böyle? 
Hazan: Yüzüne gelip söylemezler bunu. Ama lisans-
tayken vardı tabii.
Nisan: Kendileri acayip atletik oldukları için!
Hazan: Tanrı hissi var mühendis erkeklerde. 
Demet: Filme dair eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?
Hazan: Yakın hissettiğim yerler, işte o hepimizin 
normalleştirdiği algı oldu. İş görüşmesinde o zaten 
sorulur, bu zaten beklenir dediğimiz kısımlar hâlâ 
geçerli. 1989-2014, yirmi beş sene az değil, kurtuluş 
nasıl olacak!
Nisan: Ben adamın feminizm düşmanlığına şaşır-
dım, kadın düşmanlığı değil de... “Siz feministler, 
hepiniz öleceksiniz” diyordu.
Hazan: Ama onu da zaten bütün kadınlar feminist 
diye algılıyor. İdeolojik bir problemi var gibi.
Nisan: Feminizmi kullanması bana yine de değişik 
geldi. Kadın düşmanlığı olmaması, özellikle “hepi-
niz feministsiniz” tarzı cümleleri...
Hazan: Bilinçli bir feministlik gibi değil de kadınsa 
feministtir, o zaman hadi öldürelim. 

*Deşifre ve tüm katkıları, sevgileri için Özge Özde-
mir’e çok teşekkürler.
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Yazar, ‘90’lı yıllarda Tatvan’a bağlı 
Kavar havzasındaki köylerinden 
göçmek zorunda bırakılanların 
hikâyesini anlatıyor. Yakınları 
gözlerinin önünde öldürülenler, 
evleri - köyleri yakılanlar, korucu 
yapılanlar… Kavarlıların hikâyesi, 
bu yaralı bereli tarihten gelerek, 
2013’te Diyarbakır’daki tarihî 
Newroz’un coşkusuna çıkıyor.
Bu hikâyeler, kitabın temel 
meselelerinden biri olan ‘kalkınma’ 
meselesiyle buluşuyor ki, “Kürt 
sorunu” deyince on yıllardır 
dillerden düşmeyen sihirli bir 
formül, ‘kalkınma’. Baysal’ın 
sorduğu sorulardan bazıları 
şöyle: “Kim ‘kalkındıracak’? Niye 
biz ‘kalkındıranız’? Kim demiş 
masada yemek yemenin daha iyi 
olduğunu? Ya kalkınma adına 
yaşamın çeşitliliğini yok edersek? 
Kim tanımlamış yoksulluğu? 
Kim kime göre yoksul? 
Kalkınma adına mı döşeniyor 
bu otobanlar? Kalkınmayı nasıl 
insanileştirecektik? Adalet ve 
eşitlik olmadan kalkınma olur 
mu? Dili, kimliği ve kültürü 
görmeyen bir kalkınma olur mu? 
Onurlu yaşam hakkı kalkınmanın 
neresinde? Eşitsizlikleri göz ardı 
eden bir kalkınma neye yarar?”. 

Oyunca ve aktivist Şebnem 
Sönmez’in ilk kitabı için 
yayıncısı şöyle bir bilgilendirme 
paragrafı yayımlamış: “Dünle 
bugünün içinden geçerek 
aşkı, özlemi, erotizmi, sevgiyi 
işlerken, gökyüzünün bölünmez 
bütünlüğünü bozan, Simurg’u 
tahtından edip baş’a geçen 
kuşların zalimliğini de imliyor. 
Şiirin gönlüne Rengin Sönmez’in 
baş aşağı çizgileri eşlik ediyor. 
Başkuş, mitolojiye, insana ve 
onun en eski tarihi olan aşka 
da uzanırken, yaşamın birincil 
düşmanı olan iktidara da 
başkaldırıyor. Ne eski ne de 
yeni bu şiir. Derdi hikâyesinde 
saklı. Derisi yüzülmüş isyan, 
riyasız rüyalar ve kırıldığından 
olsa gerek ağlayan dizelerle bir 
şehrin/ülkenin insanlarında boy 
veriyor…”

Yine Ayizi Kitap’tan çıkan 
ve üzerine epeyce yazılan, 
konuşulan “O Hep Aklımda” 
kitabının yazarından bu kez 
siyasi mülteci ve sığınmacı 
olmak üzerine yeni bir 
kitap. Yazar, kitabında, 
siyasi düşünceleri yüzünden 
Hollanda’ya iltica etmek zorunda 
kalan Türkiyeli bir kadının 
hikâyesini anlatıyor. “Mülteci 
veya sığınmacı: Dini, milliyeti, 
belirli bir toplumsal gruba 
üyeliği veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle zulüm gören veya 
göreceği korkusu ve endişesi 
taşıyan, bu sebeple ülkesinden 
ayrılan/ayrılmak zorunda 
bırakılan ve korkusu nedeniyle 
geri dönemeyen veya dönmek 
istemeyen, iltica ettiği ülke 
tarafından endişeleri haklı 
bulunan kişi.”

O Gün 
Nurcan Baysal 
İletişim Yayınları 
ARAŞTIRMA - İNCELEME
Fiyatı: 23,50 TL 

Başkuş 
Şebnem Sönmez 
İthaki Yayınları 
ŞİİR
Fiyatı: 10 TL. 

Kapının Dışında 
Pamuk Yıldız 
Ayizi Kitap 
ÖYKÜ 
Fiyatı: 20,00 TL

Ahu Antmen, görsel sanatlara 
bakışımızı derinden tazeleyen 
yazılarını bir araya getirmiş. “Kim-
likli Bedenler”, yazarın daha önce 
çeşitli vesilelerle kaleme aldığı, 
kimi yayımlanmış kimi yayım-
lanmayı bekleyen metinlerinden 
oluşuyor. Farklı dönemlere ve farklı 
türlerdeki yapıtlara bakan yazıların 
temel meselesinin, bedenin kimlik 
etrafındaki kültürel örüntüleri 
olduğunu söylüyor: “Sanatın 
kendisi bu anlamda belli bir etkiye 
sahip, onun ötesinde sanatın tarihi, 
ideolojik bir kurgu olarak belirle-
yici bir işlev görüyor. Günümüzde 
kimlik politikalarıyla ilgilenen 
sanatçılar, postmodern düşüncenin 
sorgulayıcı bakış açısıyla geçmişin 
yapıtlarından bugüne taşınan 
stereotipik temsilleri ve temsillerin 
ardındaki ideolojik anlamları çö-
zümlemek gibi bir misyon taşıyor-
lar.” Ahu Antmen, bu sorgulayıcı 
ve kimi zaman performatif olabilen 
okumaları / yeniden üretimleri 
değerlendiriyor. 

Kimlikli Bedenler  / 
Sanat, Kimlik, Cinsiyet 
Ahu Antmen 
Sel Yayınları 
SANAT 
Fiyatı: 15 TL.

Hazırlayan: Sema Aslan



Sınırlar, İmajlar ve Kültürler 
Derleyen: Hande Birkalan 
Gedik 
Dipnot Yayınları 
ANTROPOLOJİ
Fiyatı: 20 TL 

“Neden yazılır? Dünya acılı 
olduğu için yazılır. Duygular 
taştığı için yazılır. İnsanın 
kendi zavallılığından sıyrılması 
çok güç bir işlemdir. Ama 
insan bir kez bu zavallılıktan 
sıyrılmayagörsün, o zaman 
yaşamı kendi egemenliği 
altına alabilir. İşte böylesi 
bir egemenliği bir iki kişiye 
daha anlatmak için yazı 
yazılır. (Ya da kendi kendine 
kanıtlamak için). Çünkü 
insanın kişisel özgürlüğü, 
kendi dünyasına egemen 
olmasıyla başlar.” Daha ilk 
satırlarından itibaren okurunu 
kendine bağlayan Tezer 
Özlü’nün yurt dışındayken 
Türkiye’deki dergilere yazdığı, 
dünya edebiyatıyla, sinema 
ve tiyatroyla kurduğu ilişkiyi 
kendi edebiyatı içinden 
yorumladığı yazılardan oluşan 
“Yeryüzüne Dayanabilmek 
İçin”, yazarın iç dünyasını 
takip etmek isteyenlere, belli ki 
iyi bir fırsat veriyor. 

Murathan Mungan’ın 
‘küratörlüğü’nde hazırlanan, 
yazarları bir tema etrafında 
buluşturan ve o tema için ilk 
kez kaleme alınmış öykülerden 
oluşan “Kadınlar Arasında”, 
kadınlar arasındaki aşka 
bakıyor.  Mungan, temanın 
sınırları hakkında kitabın 
girişinde şunları söylemiş: 
“…Öte yandan her aşk 
hikâyesinin aslında kendinden 
başka şeylerin de hikâyesi 
olduğunun unutulmaması 
gerekir. Kadınlar arasında 
yaşanan adı konmuş 
konmamış, bir ad konulmasına 
gerek duyulan ya da 
duyulmayan gönül bağlarının, 
duygusal, tensel çekimlerin; 
kendini gerçekleştiremeyen 
arzuların ya da sonuçları göze 
alınıp yaşanan tutkuların; bir 
ilişkiye dönüşememiş ya da 
zamanla derin bir dostluk ve 
himayeden koyu bir çekişme 
ve rekabete kadar farklı 
biçimler altında varlığını 
sürdüren köklü yakınlıkların 
hikâyesi de olabilir...”

“İlk adet kanamam... Ne 
yaparım? Kime anlatabilirim? 
Marketlerde pedler 
görmüştüm. Raflarda onlarca 
çeşit... Hangisinden alacağım? 
Ya yanlış bir şey yaparsam? En 
sonunda tuvalet kâğıdından 
uzunca bie şerit koparıp 
katlayarak bacaklarımın 
arasına yerleştiriyorum... 
Külotumu nasıl yıkarım, ya biri 
görürse? Ya lekeler çıkamazsa, 
Kurutmak için nasıl asarım... 
Kendime acımaya başlıyorum. 
Ne talihsiz bir kızım ben. Bir 
sürü mutlu insanın arasında, 
tuvalet kâğıtları kaymasın 
diye bacaklarımı birbirine 
bastırıyorum... Ağlamamak 
için kendimi zor tutuyorum... 
Annem her ay adet oluyor 
mu? Ve diğer kadınlar? 
Bütün bir ömür buna nasıl 
katlanıyorlar?” Üzerine 
binlerce söz söylenebilecek, 
soru sorulabilecek bir konu; siz 
pes etseniz, geriden gelenler 
etmez. 

Avrupalılık kavramının 
antropoloji pratikleri içinde 
nasıl tanımlandığı ve Avrupalı 
antropologların ‘kendilerini’ 
ve daha sonra araştırmalarına 
konu olan ‘ötekileri’ nasıl 
algılayıp araştırdıkları 
sorusundan hareket eden bir 
derleme, elimizdeki. Elbette 
bu soruyla sınırlanmayan, yanı 
sıra, Avrupa’nın antropolojik 
bilgi üretimindeki merkezi 
rolünü araştıran ve bu üretimin 
yerel bilgilerin oluşumunu, 
meşrulaştırılmasını ve tüketimini 
nasıl etkilediğini de soran kitap, 
Türkiye’de antropolojinin Avrupa 
ve Avrupalılığı nasıl ele aldığı, 
hangi konulara odaklandığı, 
Avrupa antropolojisi ile 
paylaştığı sorunlar olup olmadığı 
gibi sorulara da yanıtlar veriyor. 
Bir disiplin olarak Türkiye’de 
antropolojinin sınırları ve 
imkânları üzerine düşünmek 
isteyenlere… 

Yeryüzüne 
Dayanabilmek İçin 
Tezer Özlü 
Yayına Hazırlayan: 
Sezer Duru 
YKY
DENEME 
Fiyatı: 11 TL. 

Kadınlar Arasında 
Derleyen: Murathan Mungan 
Metis Yayınları 
ÖYKÜ 
Fiyatı: 18 TL 

Anne Ben Kanıyorum 
Cecilia Torudo
Çeviri: Meltem Oğuz 
Chiviyazıları
EDEBİYAT 
Fiyatı: 15,90 TL 
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“Şeyh fahişeye demiş ki: - Utanmaz kadın;
Her gün sarhoşsun, onun bunun kucağındasın.
Doğru, demiş fahişe, ben öyleyim; ya sen?
Sen bakalım şu göründüğün adam mısın?”
- Ömer Hayyam, Dörtlükler

Dreyfus Davası’yla tanıdığımız Emile Zola’nın önce 
tefrika roman şeklinde yayımlanan Nana romanı 
1879 yılında okurla buluştuğunda, Paris’te büyük 
bir merak uyandırmıştı. Zola’nın yakın arkadaşla-
rından yazar Henry Céard, Nana isminin Paris’in 
tüm duvarlarında yazılı olduğunu, bu merak ve il-
ginin neredeyse bir takıntı ve kâbusa dönüştüğünü 
söylüyordu.1

1880 yılında kitap olarak basılan romanın gördüğü 
ilgi, kısa sürede Fransa entelektüel camiasında bir 
skandala dönüşmüştü; zira Zola, anlatılması / ko-
nuşulması makbul olmayanı; bir fahişenin hayatını 
anlatıyor, okurunu kumar, içki ve seks düşkünleri-
nin dünyasına çekiyor, tüm bunları yaparken de bu 
yeraltı dünyasının dilini kullanıyordu.

Bu, Zola’nın yazın dünyasındaki ilk vukuatı değildi 
elbet. Nana’nın ve Germinal’in de dâhil olduğu Ro-
ugon Macquart serisinin 7. kitabı L’Assommoir (Mey-
hane) da ilk yayımlandığında benzer sebeplerle sert 
eleştirilerin hedefi olmuştu.

Peki, gerek politika gerekse edebiyat alanında öğ-
retilmiş kuralları, eski ve köhnemiş alışkanlıkları 
reddeden, toplum nezdinde kutsal sayılanların iki-
yüzlülüğünü göstermesiyle bilinen Zola, mesele, ha-
yatını fahişelik yaparak kazanan bir kadını anlatmak 
olduğunda, en köhnemiş iktidar biçimi olan patriar-
kanın ağlarına takılıyor muydu?

Nana: “Çürümüş ve topluma zararlı bir yaratık”
Nana karakteri, ilk defa L’Assommoir’da (Meyhane) 
Gervaise ve Coupeau’nun kızı Anna Coupeau olarak 
karşımıza çıkar. Yoksulluk içinde büyüyen, şiddetin 
çeşitli biçimlerine tanıklık eden Nana, henüz çocuk-
ken bile “kötü huylu”, “erkekleri baştan çıkartan”, 
“güzel ve hafifmeşrep” bir karakter olarak çizilir.2

Alâra Kuset 

ZOLA’ Y I  SEVERİZ;
OROSPULARI  DAHA ÇOK!

“Gerek politika gerekse edebiyat alanında öğretilmiş  
kuralları, eski ve köhnemiş alışkanlıkları reddeden, toplum 
nezdinde kutsal sayılanların ikiyüzlülüğünü göstermesiyle 

bilinen Emile Zola, mesele, hayatını fahişelik yaparak kazanan 
bir kadını anlatmak olduğunda, en köhnemiş iktidar biçimi 

olan patriarkanın ağlarına takılmıyor mu?” 
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L’Assommoir’ın Anna Coupeau’sunun ilerde nasıl bir 
kadın olacağının ipuçları serinin henüz 7. kitabında 
verilirken, Nana’nın ismi ve romanın başlığı da ol-
dukça manidardır:  Nana, gündelik Fransızca’da ‘kız’ 
anlamında kullanılsa da, argodaki asıl anlamı ‘fahişe 
/ metres kadın’dır.

Editör Albert Lacroix’ya yazdığı bir mektupta, 
Nana’yı “çürümüş ve topluma zararlı bir yaratık” 
olarak ifade eden Zola, onun ait olduğu dünyayı da 
“yosmaların dünyası” olarak belirtir.3 Zola’nın ya-
rattığı bu karaktere karşı beslediği nefret, romanda 
kimi zaman abartılı bir şekilde karşımıza çıkar.

Nana’nın gündelik hayatına en hâkim duygu sı-
kıntıdır. Nana her şeyden, ama en çok erkeklerden 
sıkılır ve sürekli şikâyet eder. Yine Zola, Nana’nın 
bu özelliğini şöyle ifade eder: “havasında olmayan 
ve peşinden koşan itlerle dalga geçen bir şıllık.”4 Bu 
‘aptal’ ve ‘duygusuz’ karakter, öylesine ‘bencil’dir 
ki çoğu zaman zaten kendisinden uzakta yaşamak-
ta olan çocuğunu ‘bile’ unutur. Yani, Zola’ya göre 

Nana’nın kendisinden başka önemsediği hiçbir şey 
yok gibidir. 

Nana’ya atfedilen tek olumlu özellikse etkileyici gü-
zelliği ve cazibesidir, ama Nana bu özelliği kötüye 
kullanarak etrafına zarar vermekten başka bir şey 
yapmaz. Romanda zaman zaman abartılı, sanki bir 
tür ilahi güçmüş gibi tarif edilen Nana’nın bedeni-
nin çekim alanına kapılan erkekler, bir daha oradan 
kurtulamazlar. 

‘Kötü kadın’ Nana
Roman boyunca umursamazlığına, zalimliğine, para 
ve lüks düşkünlüğüne, çıkarcılığına... vurgu yapılan 
Nana’nın bu özelliklerinin en fazla nüksettiği sahne-
lerden biri de Philippe ve Georges Hugon kardeşle-
rin başına gelenlerdir. 

Nana ile tanışmadan önce mutlu bir hayat süren 
Hugon kardeşlerin ayrı ayrı Nana’ya âşık olmasıyla 
tüm hayatları değişir: Kardeşlerin küçüğü Georges, 
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Nana’yı sahnede, Venüs rolünde görür görmez ona 
âşık olur ve birlikte olurlar. İlişki bir süre cinsel bo-
yutu ağırlıklı olmak üzere devam eder, Nana bir yan-
dan Georges’un ağabeyi Philippe’le ve -kimi zaman 
‘müşteri’si olan- başka erkeklerle de vakit geçirir. Ge-
orges bu ilişkinin Nana için duygusal olarak pek bir 
şey ifade etmediğini bilse de Nana’ya evlenme teklifi 
eder ve reddedilir, bunun üzerine Nana’nın evinde 
kendini öldürür.

Philippe Hugon ise orduda çalışan, güçlü, yakışıklı 
bir erkektir. Kardeşinin Nana’yla ilişkisinden rahatsız 
olan annesi tarafından, Georges’u bu ‘kötü kadın’ın 
elinden kurtarmak için gönderilir, ama o da Nana’nın 
çekiciliğine dayanamaz, Nana için tüm parasını har-
cayarak hırsızlık yapacak raddeye gelir ve hapse girer.

Oğullarının başına gelen felaketlerden Nana’yı suçlu 
gören Madame Huron, Nana’yı ziyarete gittiğinde 
şöyle söyler: “Ah! Bize kötülük yaptınız!... Bize çok 
kötülük yaptınız!”5

Nana ise tüm bu olup bitenlerde kendisinin hiçbir 
suçu olmadığını iddia ederek, kendi evinde böyle 
“budalalıklar” yaşandığı ve kendisine bir “aşüfte” 
gibi davranıldığı için tüm bu olup bitenlere en çok 
üzülenin yine kendisi olduğunu söyler.6

Bu haliyle Nana, Yeşilçam filmlerinden de aşina ol-
duğumuz abartılı ‘kötü kadın’/ ‘femme fatale’ tipo-
lojisine pek uygun düşer: Çok güzeldir ve bu gü-
zelliğiyle erkekleri ağına düşürüp çıkarları uğruna 
onların hayatını mahveder. 

Sibel Irzık ile Jale Parla, Kadınlar Dile Düşünce’nin 
önsözünde, ataerkil ideolojilerin kadınların varolu-
şunu mahremiyet, sessizlik, doğallık, gizem gibi kav-
ramlarla tanımlayarak kamusal karşıtı7 bir alana 
hapsettiğini söyler. Hapsedildikleri evlerden çıkma-
ya cesaret edip bir tür günah işleyen kadınlarsa, ka-
musal alanda ancak ve ancak birer kötülük temsili 
olarak var olurlar.

Bu kötülük temsili kadınların sonuysa birbirine ben-
zer: Yeşilçam filmlerindeki pavyon kadınları genelde 
sevgilileri tarafından ‘kirlenmemiş’ bir kadın için 
terk edilir, kimi zaman suratlarına kezzap atılır; tek 
varlıkları olan güzelliklerini kaybettiklerinden bir za-
manlar assolist oldukları pavyonda tuvaletçilik yapar, 
pişmanlık içersinde ölürler. 

Ataerkinin şeytan kadınlara bedel ödetme hevesine 
edebiyatta da sık sık denk geliriz. Örneğin, burjuva 
aile kurumunun dayattıklarını reddedip tüm top-
lumsal normları ters yüz eden Emma Bovary zehir 
içerek, Anna Karanina ise tren raylarına atlayarak 
intihar eder. Kötülüğün vücut bulduğu Nana’yı da 
elbette ki benzer bir son bekler: Kahramanımız, 
yaptığı kötülüklerin cezasını hastalanıp acı çekerek 
ölmesiyle çeker.

Peki, bu kadınlar hakikaten yaratıcılarının iddia et-
tiği kadar ‘kötü’ müdür, yoksa kurgulanan gerçeklik, 
ataerki tarafından inşa edilmiş bir çarpıtma mıdır?

Natüralizm; kimin gerçekliği?
19 yy. ortalarında ortaya çıkan realizmden büyük 
ölçüde etkilenmiş olan natüralizmin iddiası da tıpkı 
realizm gibi “hayatın birebir görüntüsünü”8 çizmekti. 

“Büyük çoğunluğu  
Fransa topraklarından 
çıkmış natüralist eserlerin 
erkek kahramanları, sanki 
Türkiye’deki toplumsal sözleşmenin 
ilk kurallarından biri olan ‘erkek 
adam ağlamaz’ düsturunu 
benimsemiş gibi!” 



Ama natüralistler bunu yaparken yalnızca hayatın 
kendisiyle yetinmiyor, dönemin bilimsel keşiflerine 
de çok önem veriyorlardı, özellikle de anatomi ala-
nıyla yakından ilgileniyorlardı. 

Bu anatomi ilgisinin yansımalarını önde gelen natü-
ralistlerden Zola’nın çeşitli romanlarında görebiliriz. 
Nerdeyse her romanında insan bedenini detaylıca, 
kimi zaman epik bir anlatımla tarif eden Zola’nın 
en önemli ilham kaynaklarından birinin 1865’te 
yayımlanan Claude Bernard’ın Introduction à la 
médecine expérimantale (Deneysel Tıbba Giriş) isimli 
kitabının olduğu bilinir.9

Pozitivizm ve rasyonel akılla sıkı bir bağı olan na-
türalistlerin -her ne kadar kilisenin dogmatik öğ-
retilerine karşı çıkmış olsa da, pozitivist bilimin 
dogmalarını sorgulamak gibi bir dertleri olduğunu 
söyleyemeyiz. Hatta bugün hâlâ çeşit çeşit alanda 
ceremesini çektiğimiz aydınlanmacı dogmaların kö-
kenlerini buralarda aramak da pek yanlış olmaz. 

Bu noktada, Avrupa rasyonel aklının son derece 
erkek bir akıl olduğunu söylemekte fayda var. Jale 
Parla’nın James Winders’tan aktardığı gibi, akıl ege-
menliğindeki dünya görüşü, duyguları bir kenara 
itiyor; alışılageldiği üzere de kadını duyguyla, erke-
ğiyse akılla özdeşleştiriyordu.10

Neredeyse her natüralist eserde rastlayabileceğimiz 
sürekli ağlayan, bağıran, sinir krizi geçiren veya his-
terik kahkahalar atan kadın karakterler, bu yaklaşı-
mın bir tezahürüdür. Erkek karakterlerse tam tersi-
ne, rasyoneldir, disiplinlidir, her daim duygularına 
hâkimdir. Yani, büyük çoğunluğu Fransa toprakla-
rından çıkmış natüralist eserlerin erkek kahraman-
ları, sanki Türkiye’deki toplumsal sözleşmenin ilk 
kurallarından biri olan “erkek adam ağlamaz” düstu-
runu benimsemiş gibidir. 

Toplumsal cinsiyet açısından alışılagelmiş rolleri tek-
rardan inşa eden natüralizmin öne çıkan en önemli 
özelliklerinden biri de, determinizme bağlılıktır. Kı-
saca her olayı / olguyu bir takım sebeplerin zorun-
lu sonucu olarak gören bu anlayışın yansımalarına 
Zola’nın romanlarında sık sık rastlarız. 

Yukarıda da ele aldığım gibi, Nana’nın nasıl bir ka-
dın olacağı henüz çocukluğundan bellidir: Yoksul-
luk, şiddet, çarpık ilişkiler ve ilgisiz ebeveynlerin 

arasında büyüyen Nana’nın, aynı ebeveynleri gibi 
olmasından başka bir şansı yok gibidir.

Anna Coupeau’nun büyüdüğü ortamda cinselliğin 
açık seçik -ve kimi zaman şiddetle bir arada- yaşan-
masının, onu ‘Nana’laştırdığını söyleyebiliriz. Sıkı 
bir determinist olan Zola’ya göre, eğitimsiz, yoksul, 
çocukluğu boyunca şiddettin ve ‘steril olmayan’ 
seksin göbeğinde yaşamış Nana, elbette hayatını be-
deni ile kazanacak; ‘ahlâksız’ bir yaşam sürecektir. 
Bu noktada Zola’nın determinizmin yalnızca sosyal 
değil, biyolojik de olduğunu belirtmek gerekir; zira 
Nana’nın ailesinde nerdeyse herkes alkolik ve keştir.

Her ne kadar determinizmin imlediği sosyal ada-
letsizlik ve diyalektik gibi kavramların çok önemli 
olduğunu düşünsem de, Zola’nın benimsediği gibi 
ortodoks bir determinizm, Nana nezdinde kadına –
veya örneğin maden işçilerinin mücadelesini konu 
edinen Germinal nezdinde işçi sınıfına- sefaletten 
başka bir yol bırakmıyor gibidir.

Kaldı ki, her ne kadar gerçekçilik iddiası taşısa da, 
tüm edebi eserlerin eninde sonunda yazarın kurgu-
su olduğunu akılda tutarak, Nana’nın gerçekliğinin, 
yukarda ele aldığım sebeplerden ötürü oldukça eril 
bir aklın süzgecinden süzülmüş bir gerçeklik illüzyo-
nu olduğunu iddia edebiliriz.

‘Eğlenilecek kadın’ ile ‘evlenilecek kadın’ arasında...
Dönemin realist / natüralist romanlarına baktığı-
mızda, çoğu zaman kadın karakterler arasında abar-
tılı bir zıtlık görürüz. Mesela, Maupassant’ın 1883’te 
yayımlanmış Une Vie (Bir Hayat) isimli romanının 
başkarakteri Jeanne, her anlamda Nana’nın tam zıt-
tıdır: Aristokrat bir aileden gelir, çok duygusaldır, 
zekidir, naiftir, romantiktir... 

Örneklerini çoğaltabileceğimiz bu zıtlıklardan hare-
ketle, erkek yazarların kafasında iki tür kadın tipi 
olduğunu iddia edebiliriz: ‘Kötü kadın’lar ve aile 
kurmaya uygun, namuslu, ‘makbul’ kadınlar. Başka 
bir deyişle, ‘eğlenilecek kadın’ ve ‘evlenilecek kadın’.  

Tüm bunlardan hareketle, gerek kamusal gerekse 
özel alanda kadının varoluşunu engellemeye çalışan 
erkin, inşa ettiği dille de kadını ikililiklere hapset-
tiğini; onları öznelikten çıkartıp nesneleştirdiğini, 
ve çoğu edebi eserdeki kadının, gerçek hayattaki ka-
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dından ziyade, “erkeğin yazdığı kadın”lar11 olduğunu 
söyleyebiliriz.

Sözü fazla uzatmadan, lafı yazı boyunca aklımdan 
geçen Vesikalı Yarim’in Seniha’sına bırakmak istiyo-
rum. Yeşilçam Sineması’nın ayrıksı karakterlerinden 
Seniha, onun sokaklarda tek başına dolaştığını gö-
rüp, “Benden habersiz çıkıyorsun. Avare dolaşıyorsun. 
Lafımı tersliyorsun. Ne demek bunlar?” diyen sevgili-
sine -ve aslında kadının kamusal alandaki varlığın-
dan rahatsız olan eril kültüre şu cevabı verir: “Ne 
demekse o demek!”12

Yeşilçam Sineması’nda muhtemelen ilk defa gö-
rüldüğü üzere erk’eğe karşı çıkıp, onun dayattık-
larını reddeden Seniha’da, sanki Nana’nın, Emma 
Bovary’nin, Anna Karanina’nın ve tüm kötü kadın-
ların ehlileştirilemez sesi vücut bulmuş gibidir.

Notlar
1. Emile Zola, Nana’nın önsözünden, Gallimard, 
folio classique, 1977-2002.
2. Emile Zola, L’Assommoir, Gallimard, folio classi-
que, 1999.
3. Emile Zola, Nana’nın önsözünden, Gallimard, 
folio classique, 1977-2002.
4. a.g.e.
5. a.g.e.
6. a.g.e.
7. Sibel Irzık / Jale Parla, Kadınlar Dile Düşünce 
Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet önsözden, Derleyen-
ler: Sibel Irzık / Jale Parla, İletişim Yayınları, 2011, 
İstanbul.
8. Guy de Maupassant, “Le Roman”, Pierre et Jean’ın 
önsözünden, 1888.
9. Colette Becker, Lire le réalisme et le naturalisme, 
Nathan/HER, 2000, Paris.
10. Sibel Irzık / Jale Parla, a.g.e., önsözden
11. Jale Parla, “Kadın Eleştirisi Neyi Gerçekleştir-
di?”, Kadınlar Dile Düşünce Edebiyat ve Toplumsal 
Cinsiyet içinde, Derleyenler: Sibel Irzık / Jale Parla, 
İletişim Yayınları, 2011, İstanbul.
Yine Jale Parla’nın aktardığı üzere; James Winders’ın 
makalesi için bkz.: “Writing Like a Man (?); Descar-
tes, Science and Madness” Gender, Theory and the 
Canon (Madison, Wisconsin, 1991), s. 24 - 27
12. Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe 
Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öz-
türk, Nejat Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık Vesikalı 
Yarim Üzerine, Metis Yayınları, Ocak 2005.

Kadına yönelik şiddet, gündemimizin ilk sırasında yer 
alsa da, sonuçlarıyla uğraşmaktan nedenleri tartışmaya 
pek halimiz kalmıyor sanki. İşte elinizdeki bu kitap, böy-
le bir tartışma yürütüyor ve kadına yönelik şiddeti bir 
sınır problemi olarak tanımlıyor.

“Kadınların kimlikleri, ‘normal’ toplumsal mekân-
ların ve kendilerine dayatılan rollerin dışına çıktıkların-
da ya da çıkmak istediklerinde karşılaştıkları tepkiden 
fazlasıyla etkilenerek biçimleniyor. Kadına yönelik şiddeti 
doğuran nedenlerden birisi sınır ihlalidir: Bu durumda 
dışına çıkmamaları gereken alandaki iktidar sistemi, 
onları şiddetle engellemek ister. Ancak bu sınır ihlali, bir 
devrimle yani ‘normal’ alanları yeni bir mekâna ve düze-
ne dönüştürme eylemi ile de sonuçlanabilir. Bu derleme 
Türkiye özelinde her iki duruma da örnek teşkil edecek 
araştırmalardan oluşuyor.”
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Bazı anları vardır insan ömrünün, kalmakla gitmek, 
köklenmekle eklemlenmek, bağlanmakla kopmak, 
kaçmakla yapışmak arası bir yerlerde... Sıkışıp kalır-
sınız. Neye alan açsanız, öbür tarafa dar gelir. İçiniz 
dışınızdan taşar.

İşte böyle anlarda içinizden bir sürü kadın ortaya çı-
kar. Kimisi topuklu ayakkabılarıyla takır takır deler 
ruhunuzu, kimisi sırtlarına geçirdikleri yün hırka-
ları, ayaklarında renkli çetikleri, ellerinde incecik 
tığlarla ilmik ilmik örer beyninizi, kimi kaleminin 
ucuyla uzun tırnaklarının arasındaki pislikleri saçar 
sağa sola, kimisi de çekirdek çıtlar durmaksızın çe-
kirdek kabukları tüm benliğinizi kaplayana dek. İşte 
o anlarda hiç ummadığınız kadar kalabalık, hiç ol-
madığınız kadar da yalnızsınızdır. 

Daha sonra ilk gençlik düşlerinizde de hep yalnız 
olduğunuzu fark edersiniz. O düşlerde sırt çantanız-
la yollarda bir başınasınızdır, bir gece dans ederken 
kendi etrafınızda dönersiniz ya da miskin kedileri 
olan bir evde, ekoseli battaniye altında tek başını-
za oturup, pencereden yağan karı seyredersiniz. O 
düşlerde belki belli belirsiz bir adam da vardır fakat 
nasıl da sarkar düşünüzden, düştü düşecek, eğreti 
durur. Bilemezsiniz adamı yalnızlığınızın neresine 
iliştireceğinizi ya da yalnızlığınızı adamın neresine 
asabileceğinizi. Bir yandan zarar gelmesin istersiniz 

o çok kıymetli yalnızlığınıza, bir yandan da için için 
istersiniz adamı. Öylece akarsınız gel-gitlerle. Den-
gesiz olursunuz, bazen histerik, bazen paranoid ama 
en nihayetinde hep kadın. 

İnceden bilirsiniz ki içinizde ayaklanan o kadınlar, 
annenizden, büyükannelerinizden, o sıkıcı döpiyes-
leri giyen ilkokul öğretmeninizden, alt katta oturan 
deli komşunuzdan, nefret ettiğiniz işyerindeki mes-
lektaşınızdan, çokça kıskandığınız eski erkek arka-
daşınızın o çirkin ağızlı yeni sevgilisinden kocaman 
izler taşımaktadır. Bu kadınların hepsi içinizde, sizin 
içsel bir temsiliniz, sizi size gösteren puslu aynaları-
nızdır. Her biri sizsinizdir aslında. Ama bu kadınları 
birbirinden ayrı düşünür ve ayrı yaşarsınız. Parçala-
rını birleştiremezsiniz. Her birinin varlığından gizli-
den gizliye vahşi bir haz duyar ancak bunu dillendi-
remezsiniz. O kadınları dışladıkça, daha çok içinize 
yerleştirirsiniz. Kurtlarla koşarsınız da bilmezsiniz. 

Clarissa Pinkola Estes, bizi kadınlık doğamızla ye-
niden barıştırıp, içimizdeki kadınlarla bir bütünlük 
kurmamızı sağlayan, yeni içgörüler yoluyla ruh gü-
cümüzü arttıran, içgüdüsel benliğimizin doğması 
için çalışan, çevremizde ve ruhsallığımızda neyin 
yaşaması, neyin ölmesi gerektiğini anlamamızı sağ-
layan, bilge doğayla yeniden sıkı bir bağ kurmamıza 
olanak veren, bizleri kendi tanrısallığımızla tanıştı-

Tuğçe Isıyel

KU(R)TSAL 
BİR YOLCULUĞA DOĞRU 

“Kurtlarla koşan kadınlar, kadınların sezgilerine yeniden kulak 
vermesi, kuşaktan kuşağa aktarılan o derin kadınlık bilgisine sahip 

çıkılması, ötekiyle kendilik mesafesini bozmadan birleşebilmesi, 
aidiyet meselesi, yaratıcı hayatın beslenmesi, öfkenin ve bağışlamanın 

sınırları gibi konularda bizlere ışık tutuyor.” 
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rıp, arkaik yaralarımızı iyileştiren, bizi Hayat-Ölüm-
Hayat doğasıyla buluşturan pek şifalı kitabı “Kurt-
larla Koşan Kadınlar”da kitaba ismini veren kadınlar 
ve kurtlar arasındaki pek önemli benzerlikten şöyle 
söz eder: “Sağlıklı kurtlar ve sağlıklı kadınlar belirli 
ruhsal karakteristikleri paylaşırlar. Keskin bir duyar-
lılık, oyuncu bir ruh ve yoğun bir kendini adama 
kapasitesi. Kurtlar ve kadınlar, doğaları, araştırıcılık-
ları, büyük bir dayanıklılık ve güce sahip olmaları 
bakımından yakın akrabadırlar. Sezgileri çok güçlü-
dür, sürekli değişen koşullara uyum sağlamakta de-
neyimlidirler, tuttuklarını koparmalarının yanında 
çok da cesurdurlar. Ancak her ikisi de sürekli avlan-
mış, taciz edilmiş ve yanlış bir şekilde obur, sapkın, 
son derece saldırgan ve hasımlarından daha az de-
ğerli olarak tanımlanmıştır. Hem vahşiliği hem de 
ruhun vahşi yanlarını yok eden, içgüdüsel olanın 
soyunu kurutan ve arkada hiç iz bile bırakmayanlar 
için, ikisi de birer hedef haline gelmiştir. Kurtların 
ve kadınların kendilerini yanlış anlayanlar tarafın-
dan yok edilmesi çarpıcı bir benzerlik taşır.”

Jungcu bir psikanalist ve aynı zamanda bir canta-
dora* olan, bütün dünyayı kadın masallarını araş-
tırarak, dinleyerek ve toplayarak gezen Clarissa P. 
Estes’i, 20 yıldan uzun bir süre boyunca Vahşi Ka-
dın Arketipi üzerine çalışmaya yönlendiren ve Ay-
rıntı Yayınlarından çıkan kitabı Kurtlarla Koşan 
Kadınlar’ı yazmasını sağlayan şey; geleneksel psiko-
lojik kuramın, yaratıcı, derin, yetenekli kadın im-
gesine çok az yer vermesi ve geleneksel psikolojinin 
kadınlar için önemli olan(sezgisel, arketipsel, cinsel 
ve döngüsel olarak adlandırabilecek kadınların farklı 
dönemleri, bir kadının tarzı, bilgisi ve yaratıcı ate-
şiyle ilgili olan) derin meseleleri geçiştirmesi veya bu 
konularda tamamen suskun kalmasıdır. Clarissa’ya 
göre masallar, mitler, öyküler vahşi doğanın arkasın-
da bıraktığı patikayı seçip, ayırt edebilmemiz için 
görme gücümüzü keskinleştiren kavrayışlar sağlar. 
Öykülerde bulunan mesajlar bize henüz yolların tü-
kenmediğini ve kadınları daha da derinlere ve kendi 
bilgilerinin en uç sınırlarına götürmeye devam etti-
ğini gösterir. 

“Clarissa’ya göre masallar, mitler, öyküler vahşi doğanın arkasında 
bıraktığı patikayı seçip, ayırt edebilmemiz için görme gücümüzü keskinleştiren 

kavrayışlar sağlar. Öykülerde bulunan mesajlar bize henüz yolların 
tükenmediğini ve kadınları daha da derinlere ve kendi bilgilerinin en uç 

sınırlarına götürmeye devam ettiğini gösterir.” 
H
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Ona göre öyküler ilaçtır. Büyülü bir güçleri vardır, 
bir şey yapmamızı, olmamızı, etmemizi şart koşmaz-
lar. Sadece dinlememiz, okumamız yeterlidir. Yitiril-
miş bir psişik dürtünün onarımı ya da sürekli dirilen 
bir travmanın çözülmesi için gereken çareler öyküle-
rin içinde bulunur. Öyküler arketipi, (bu kitaba göre 
“Vahşi Kadın Arketipini”) kendiliğinden tekrar yü-
zeye çıkaran heyecanı, üzüntüyü, soruları, özlemleri 
ve anlayışları doğurur. Bu yüzdendir ki bu pek ku(r)
tsal kitap, bir psikoterapi süreci gibi ağır ağır ve ol-
dukça derinden ilerlemektedir. Bir psikoterapi süreci 
gibi bazen can acıtır ancak “bir bahçenin ilkbahara 
hazır olması için, sonbaharda tersyüz edilmesi gerek-
tiğini” de her daim hatırlatır. Hayatlarımızın altüst 
oluşlarını, kendi dışımızdaki başka güçlerin, kişilerin 
veya yaşantıların değil, kendi içsel döngülerimizin 
düzenlemesini sağlar. Yaralarımızı kendi kendimize 
nasıl saracağınızı söyler ve bunu yapmak için yeterin-
ce gücün bizde zaten var olduğunu vurgular. Eski bir 
deyişle derdimizin bize derman olduğunu gösterir. 

Yazar, “Vahşi Kadın”a içgüdüsel doğa da denebile-
ceğini söyler. Vahşi Kadın arketipinin kitaptaki öy-
külerde birçok adı vardır; bazen “iskelet kadın” olur, 
bazen “kurt kadın”, bazen “toplayıcı kadın”, bazense 
“zamanın dışındaki kadın” oluverir. Yazar, bizleri bu 
kadınlara dair öykülerle tanıştırıp, öykülerin analiz-
leriyle yoğuruverir benliğimizi. Bizler de bu analiz-
lerle yontulup, beraberinde hayatımızı da yontmaya 
başlarız. 

Kurtlarla koşan kadınlar, kadınların sezgilerine ye-
niden kulak vermesi, kuşaktan kuşağa aktarılan o 
derin kadınlık bilgisine sahip çıkılması, ötekiyle 
kendilik mesafesini bozmadan birleşebilmesi, aidi-
yet meselesi, yaratıcı hayatın beslenmesi, öfkenin 
ve bağışlamanın sınırları gibi konularda bizlere ışık 
tutuyor.

Ve en yaratıcı gücümüzün, kadınsı yalnızlığımızın 
içinde saklı olduğunu, bunu nasıl ortaya çıkarıp, 
dönüştürebileceğimizi ve bu yalnızlığımızı ötekiyle 
birleşerek nasıl muhafaza edebileceğimizi fısıldıyor 
usulca.

Birbirlerine yeni bir hayat doğurtan, yeni bir hayatı 
doğuran kadınları, rahimin sonsuz gücünü selamla-
mamıza ve olabildiğince kucaklamamıza yardımcı 
oluyor. Kucakladıkça biraz daha büyüyor, biraz daha 
kadınlaşıyoruz. 

Yazar, Hayat/Ölüm/Hayat döngüsünün üzerinde ıs-
rarla durarak, hayatın ölümü, ölümün de yeniden 
hayatı getireceğini ifade ediyor. Ölümün istenmeyen 
ve kötü olarak addedilmesinin onun son olarak gö-
rülmesinden kaynaklandığını, hayatın ölümü kar-
nında taşıması gibi ölümün de yeniden doğuşa gebe 
olduğunu ifade ediyor. Her yaşamakta olanın ölece-
ğini, her ölmekte olanın yaşayacağını aktarırken bir 
“Kurt Budizm”den söz ediyor. Sürekli olarak Hayat/
Ölüm/Hayat doğasını çözmeye yönelik düşünsel ve 
gündelik alıştırmalar yapmanın yararlı olacağını vur-
guluyor. Bu doğayı çözerken de şöyle bir şarkı söyle-
memizin iyi olacağını öğütlüyor; “Daha fazla hayat 
üretmek için bugüne daha çok hangi ölümü verme-
liyim? Neyin ölmesi gerektiğini biliyor, ama buna 
izin vermekte duraksıyor muyum? Ölmekte olanın 
yolundan nasıl çekilebilirim? Sevmem için bende 
ölmesi gereken nedir? Hangi güzel olmayandan kor-
kuyorum? Güzel olmayanın gücü bugün benim ne 
işime yarar? Bugün ölmesi gereken nedir? Yaşaması 
gereken nedir? Hangi hayatın doğmasından korku-
yorum? Neyi bırakamıyorum? Tutmamam gereken 
neyi tutuyorum? Şimdi değilse, ne zaman?”

Yazar, bizleri sormadığımız soruları sormaya, dokun-
madığımız yerlerimize dokunmaya, açmadığımız ka-
pıları açmaya teşvik ediyor. 

Kitap, bizleri kuşaktan kuşağa aktarılan, dişil gele-
neğe sahip çıkılan kadim bir bilgelik yolculuğuna 
çıkarıyor. Durmaktan, akmaktan korkmadığımız, 
kendimizi her yönümüzle kabul edebildiğimiz, ta-
mamlanabildiğimiz, kendimizi gerçekleştirebildi-
ğimiz ve en önemlisi de dişil köklerimizle yeniden 
buluşabildiğimiz çok naif bir yolculuğa... Bu yolcu-
lukta valize, haritaya hiç gerek yok. Nasılsak, biricik 
gerçekliğimiz her neyse öyle kabul edilebildiğimiz 
bir yolculuk süreci bu. 

* Latin geleneğinde eski öyküleri derleyip, toplayan 
kişi

Kurtlarla Koşan Kadınlar
Clarissa B. Estes
Ayrıntı Yayınları
2003
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Komşum anlatmıştı, 20 yaşındayken rahminde tü-
mör olduğu ortaya çıkmış. Doktorlar ümitsiz konu-
şunca bir kadına gitmişler. Kadın, “süt ve mayda-
nozu kaynatıp bir ay boyunca her gün orana koy, 
ama sakın ha bana geldiğini kimseye anlatma” de-
miş. Komşum bunu uygulayınca kanamaları geçmiş. 
Doktor kontrolüne gittiğinde ise tümörün yok ol-
duğu ortaya çıkmış. Doktor, ne yaptın kime gittin 
diye, sıkıştırsa da, komşum kadını koruyup söyle-
memiş. Yoksa kendisini iyileştiren kadının ceza al-
masına neden olacaktı. 
 
Kocakarı ilacı diye küçümsemeye yönlendirildiği-
miz yöntemlerin büyük bir kısmı aslında kadınla-
rın binlerce yıldır kullandığı, tarihten gelen birikim. 
Modern tıp, bir yandan gizlice buralardan öğrendik-
lerini patentler ve kullanımını tekeline alırken bir 
yandan da kadim yöntemleri yasaklatır. Örneğin 
Aspirin’in hikayesini ele alalım. Binlerce yıldan beri 
ağrı kesici olarak bilinen söğüt ağacı özünü saflaş-
tırıp patentini alan Bayer, yüz yıldır bir “kocakarı 
ilacını” üreterek büyük kâr elde etmekte; patentini 
aldıkları için de başkasının aslında anonim olan bu 
bilgiyi kullanması yasak ve cezaya tabi. İlaç şirketleri 

Amazon ormanlarında yaşayan yerli halkları ziyaret 
ederek nereleri ağrıdığında ne kullanıyorlar öğrenip 
insanlığın kolektif mirasından çalmaya çalışıyor. 
Tarihsel olarak aktarılan bilgi insanla bile sınırlı 
değil, başka türler de sağlıkları için gerekli bilgileri 
keşfedip nesiller boyu aktarıyor. Bir belgeselde izle-
miştim, maymunlar bazı yaprakları akordeon gibi 
katlayıp yutuyordu, buna anlam veremeyen araş-
tırmacılar daha sonra fark ediyordu ki, bu yöntem 
yaprak sindirilmemiş şekilde dışkısından çıkarken 
bağırsaklardaki parazitleri de düşürmelerini sağlı-
yordu. Kedilerin ve köpeklerin ağrı hissettiklerinde 
yedikleri otları biliriz. İnsanların, özellikle gelenek-
sel olarak bu mesleği icra etmiş olan kadınların bil-
gisi de diğer türlerinkinden az değildi. Modern tıp 
bu tür bilgileri kendi kapalı cemaatinden olmayana 
yasaklayarak kadınların elinden de aldı.

Jacoba Felicie 13. yüzyılda yaşamış ve kadınlara 
doktorluk yapma hakkı verilmediği zamanlarda tıp-
la meşgul olduğu için yargılanmış Fransız bir ebe. 
Uyarılara rağmen iyi olduğu bu mesleği yaparak tıp-
ta cinsiyet hiyerarşisine meydan okumuş bir kadın. 
1322’de Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi, diploması 

Ülkü Özakın

CADILAR,  KO C AK AR ILAR 
ve DOKTO R LAR : 

Jacoba Felicie  Vakası 

“Kadın olmak ve erkek bilimle rekabet etmek kiliseyle akademiyi  
karşısında bulmasına yetmiştir. Sonuç, yasaklanan meslekleri ellerinden alındığı 

için ekonomik olarak çaresiz kalan -en fazla gizlice çalışmaya devam eden- 
kadınlar, yüksek ücretli doktorlara erişemediği için hayatlarını kaybeden yoksul 

kadınlar, kaybolan kadim bilgiler ve tekelleşen tıp olur.” 
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olmadan çalıştığı için kendisi hakkında şikayette bu-
lunuyor. O zaman yürürlükteki 1271 yılına ait ya-
saya göre, kadın olduğu için doktorluk yapma hakkı 
yok, zaten fakülteye kadınlar kabul edilmiyor. Has-
taları tedavideki başarılarına rağmen tüm kadınlar 
için bu böyle. Mahkemede tanıkların anlattığı gibi 
hastaların nabzını ölçmesi ve idrar tahlili yapması 
aleyhine kanıt olarak kullanılıyor ve “tıbbın ampirik 
olarak öğrenilecek bir zanaat değil metinlerle aktarı-
lan bir bilim olduğu” gerekçesi suçlamalara dayanak 
teşkil ediyor. Mahkemede savunmanın çağırdığı hali 
vakti yerinde altı tanık dinleniyor ve bunların hepsi 
birçok tanınmış doktorun sonuç vermeyen tedavile-
rinden sonra Jacoba’nın kendilerini iyileştirildiğini 
ifade ediyor. Bir tanığın onun Paris’teki bütün cer-
rahlardan ve doktorlardan daha iyi olduğunu söyle-
mesi de para etmiyor çünkü suçlama konusu zaten 
mesleğinde yetersiz olması değil, kadın olmasına 
bakmadan tedaviye cüret etmesidir.
 
Jacoba okumuş ve tıp konusunda okul dışı özel bir 
eğitim almış bir kadın ve haddini bilmediği için 
suçlu bulunuyor. Cezası aforoz edilmek ve 60 Paris 
Pound’u ödemek. Sonrasında gizlice çalışmaya de-

vam mı etti yoksa işten çekildi mi bilinmiyor. Ama 
bilinen o ki, akademik eğitim almış kişilerin tedavi 
edemedikleri durumlarda geleneksel iyileştiriciler 
devreye girmeye devam etti. Paris’in nüfusu, dip-
lomalı doktorların yetişebileceğinden fazlaydı, yani 
Felicie’nin meslekte kalmış olması ihtimali daha faz-
la. Onun davası, Paris tıp piyasasının düzenlenmesi 
çabasının bir örneği olmasının yanında akademik 
kurumların motivasyonlarını sorgulamamıza da izin 
veriyor. Barrett’e göre, “Felicie’nin davası Paris tıp 
piyasasında kadınların rolünün nasıl algılandığı ve 
üniversitenin tıp kültürünü etkileme gücü hakkın-
da bize içerden bilgi sağladığı için dikkate değerdir.” 
Dava süresince tıp fakültesinin yanında başpiskopos 
da, diploma olmadan çalışmanın ölümcül günah-
lardan olan cinayetle sonuçlanabileceğini, bunun 
cezasının da aforoz edilmek olduğunu söyleyerek 
endişelerini ifade ediyor. Kendisini suçlayanlar, bu 
meslekten men edilmesinin ruhunun iyiliğine yöne-
lik olacağını öne sürüyorlar.
 
Minkowski’ye göre, Felicie gibi üniversite dışı eği-
tim almış geleneksel sağaltıcılar, 14. yüzyıl Paris’in-
de en yaygın pratisyenlerdi. Birçok kadın çıraklık 
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ve staj eğitimiyle yetişerek insanları tedavi ediyor-
du. Kadınlar üniversiteye kabul edilmediği için tüm 
akademik eğitim almış kişiler erkekti. Üniversite tıp 
pratiğini düzenlemeye başladığında kadınlar deza-
vantajlı duruma geldiler. Üniversite eğitimi ve dip-
loma gerektiren Paris tıbbı geleneksel kadın sağaltı-
cıların pahasına işlemeye başladı.

Green şöyle söylüyor: “Doğal olarak şunu sormamız 
gerekiyor; tıp fakültesinin motivasyonu neydi? Esas 
dertleri Parislilerin sağlığı mı, yoksa üniversite eği-
timi almış doktorlara karşı varolan rekabeti azaltma 
gayreti miydi?”

Fransa’da görülen bu davadan sonra İngiliz doktor-
lar da, kendi parlamentolarına “değersiz ve haddini 
bilmeyen kadınların mesleği gasp etmesinden” ya-
kınan bir dilekçe gönderirler. Talepleri, tıpla meş-
gul olmaya cüret eden kadınlara para cezası ve uzun 
hapis cezaları verilmesidir. 14.yüzyılın sonunda tıp 
mesleğinin şehirli ve eğitimli kadın sağaltıcılara karşı 
kampanyası artık Avrupa çapında tamamlanmış sa-
yılır. Erkek doktorlar üst sınıflar arasında açık bir 
tekel kazanmıştır (kadın doğum hariç, bu dal üst 
sınıflar arasında bile üç yüzyıl daha kadın ebelerin 
alanı olarak kalır.) Doktorlar artık büyük kadın sa-
ğaltıcılar -“cadılar”- kitlesinin yok edilmesi sürecin-
deki anahtar rol üstlenmeye hazırdırlar. Yani önce 
kadınların geleneksel  tedavi yöntemleri yok edil-
meye, unutturulmaya çalışılır. Kadınların alandaki 
tarihsel birikimi modern tıp tarafından ele geçirilip 
karalanır, küçümsenir ve yasaklanır. 

Jacoba’nın zamanının en iyi doktorlarının tedavi 
edemediği hastaları iyileştirdiğini biliyoruz. Ama 
kadın olmak ve erkek bilimle rekabet etmek kilisey-
le akademiyi karşısında bulmasına yetmiştir. Sonuç, 
yasaklanan meslekleri ellerinden alındığı için ekono-
mik olarak çaresiz kalan -en fazla gizlice çalışmaya 
devam eden- kadınlar, yüksek ücretli doktorlara eri-
şemediği için hayatlarını kaybeden yoksul kadınlar, 
kaybolan kadim bilgiler ve tekelleşen tıp olur. 

Kilise, devlet ve tıp mesleğinin ortaklığı cadı yargıla-
malarında zirveye çıkar. Doktor’a uzmanlık, bilimsel 
bir hale atfedilir. Ondan belirli kadınların cadı olup 
olmadıkları, bazı hastalıkların büyücülükle ilgisinin 
olup olmadığı konularında yargıya varması istenir. 
Cadılık ceza kitabında şöyle denir: “Bir hastalığın 
büyücülük sonucu mu yoksa doğal bir fiziksel arı-

za sonucu mu çıktığını nasıl anladığımızı sorarsanız 
bunun ilk yolu doktorların yargısıdır.” Cadı avla-
rında Kilise, doktorların profesyonelliğini açıkça 
meşrulaştırır. Profesyonel olmayan tedaviyi kâfirlik 
sayar. ”Bir kadın okuluna gitmeden tedavi etmeye 
çalışıyorsa cadıdır ve ölmelidir.” (Tabii ki kadının 
okumasının yolu yoktu.) Ayrıca cadılık çılgınlığı şu 
işe de yarar: Günlük pratiklerde çuvallayan doktor-
lara işe yarar bir bahane çıkmıştır: İyileştiremediği 
her şey açıkça cadılığın sonucudur. 

“Kadınsı” batıl inançla “erkeksi” tıp arasındaki fark, 
doktorun ve cadının mahkemedeki rolleriyle kesin-
leştirilir. Mahkeme, doktoru yargılamaya çağrıldığı 
sağaltıcı kadının ahlaki ve entelektüel olarak çok 
üzerinde bir düzlemde kurar ve erkek doktoru, hu-
kukçu ve teologlar gibi bir profesyonel olarak Tanrı-
nın ve hukukun yanına, kadını ise karanlık, kötülük 
ve büyünün yanına yerleştirir. Doktor, yeni statü-
sünü kendi tıbbi ya da bilimsel başarılarına değil, 
hizmet ettiği kilise ve devlete borçludur. “Cadılara” 
yani kendi ayakları üstünde duran kadınlara karşı 
bu topyekün saldırı, ataerkinin kendini sağlamlaş-
tırma adımlarının en korkunçlarındandır. Maria 
Mies’in incelediği belgelere göreyse, bu dönem aynı 
zamanda kadınların ekonomik birikiminin erkekle-
re geçtiği dönemdir. Mies, Marx’ın tarif ettiği ilksel 
birikimin oluşma tarihini o zamanlara verir, cadı 
avlarıyla ortaçağ öncesinde kadınların ellerindeki 
sermaye ellerinden alınıp erkeklerin elinde birikir. 
Artık kadınların ekonomik bağımsızlığı yasaklanıp 
cezalandırılır. Bir zamanlar kadınlara ait olan alanlar 
ve malları tamamen erkeklerin elindedir. Bir zaman-
ların bilgili ve saygın kadınlarının mesleğinden artık 
kadınların payına düşen cadılık, kocakarılık, sonra-
sında ise bağımlılık, ev kadınlığı ve yoksulluk olur. 
14. yüzyıldan kalan, kadınların yukardaki yönetme-
lerle güçsüzleştirilmesi sürecidir. 
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