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Ama oraya dönemiyorum.

Ghada Karmi ve Ellen Siegel’in, Filistin halkının yerinden edilmesine 
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Amerikalı yahudiyim.
A.B.D’de doğdum.
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Ama oraya “dönebilirim”.



Merhaba,

Çok sıcak ve çok kısa bir yazdı. Belki harıl harıl çalıştığımız için bize öyle göründü. 
Bir yandan web sayfamızı yenilemeye uğraştık, bir yandan 34. sayımızı hazırlamaya. 
Sık sık memleket ve dünya hallerinden ümitsizliğe düştük, birbirimize moraller, 
vitaminler verdik, “iradenin iyimserliği” dedik... Birlikte bir şeyler yapabiliyoruz 
diye şükrettik; yalnız değiliz, birbirimize ve başka kadınlara ulaşabiliyoruz diye. 

Dergi elinize ulaştığı sırada muhtemelen web sayfamızın yeni hali de kullanılabilir 
hale gelmiş olacak. Bir bakın bakalım: www.amargidergi.com. Düşüncelerinizi bize 
yazın: amargidergi@yahoo.com; ya da 140 karakterle twitter’da iletin: AmargiDergi...

Her sonbahar yaptığımız gibi, yine dosyasız bir sayı çıkardık. Hararetli bir feminist 
tartışma bölümü var; geçen sayıdaki Hardt&Berlant söyleşisi üzerine Gizem Ekin 
Çelik’ten sıkı bir eleştiri geldi, İsmigül Şimşek mahut “tercih mi yönelim mi” 
sorusunu madara edecek bir yazı yolladı, İfakat ve Fitnat Cumhurbaşkanlığı seçimi 
üzerine sohbet ettiler. Uzun zamandır girişmek istediğimiz tartışmanın bir ucundan 
tutan iki yazımız var: Biri Jenny Diski’den çevirdiğimiz küçük bir yazı, diğeri Toros 
Güneş Esgün’den. Umarız bu ikisinin açtığı alanı genişleten yazılarla tartışmayı 
derinleştirebiliriz. “Vişneli Kamusallık”, siyasal olanın yeni biçimlerini kurcalıyor; 
bunların belki de o kadar yeni olmadığını gösteriyor.

Geçen sayımızdaki Arkadaşlık dosyasını takip eden iki yazımız var; ikisini de çok 
sevdik biz: Elden ele geçip bize ulaşan “Gökyüzü Gibi Bir Şey Bu Çocukluk”, Luciana 
Maria Pierangeli’den; “Bir Şarkı, Bir Film ve Bağlarım” da Biray Anıl Birer’den. 

Tabii hep olduğu gibi yine filmler var, kitaplar, kadınlık deneyimleri, memleket 
halleri...

İyi okumalar…
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İfakat, Fitnat
ve Safinaz

“Dedikodulara göre bu aday, yedi sekiz ay önce belirlenmiş, 
MHP’nin ve CHP’nin içinden birkaç kişi biliyormuş. Yani yeni çıkmamış.”

“KOCAMA SÖYLEME AMA 
BEN DE SELAHATTİN’E OY VERDİM!”

Ne Olacak Bu Memleketin Hali - 8



İfakat: Hoş geldin Fitnat Hanımcım, bak Safinaz 
da burada.

Safinaz: Merhaba Fitnat…
Fitnat: Ay çoktandır görmüyordum ne iyi oldu. 

Hoş bulduk şekerim. Havalar ne sıcak. Anam buna 
rağmen bizim kızların hepsi yaşına başına bakmadan 
tatile gidiyorlar.

İ: Niye söyleniyorsun, sen gidemedin diye mi? 
F: Benim bu sene hiç mecalim yok. Hastayım 

onun için gitmedim hiçbir yere.
İ: Geçmiş olsun. 
S: Geçmiş olsun. Takma kafana ben de daha gide-

medim tatile… 
F: Teşekkür ederim.
İ: Eee ne diyorsunuz bu memleketin seçim halle-

rine?
F: Bu seçim daha sevimli geçti sanki, değil mi? Ya 

da sadece üç erkeği görmek zorunda kaldık, diğerle-
rindeki gibi nereye bakacağımızı bilemediğimiz bir 
sürü erkeği değil. Hani neşeliydi kampanyalar.

S: Alışık olmadığımız bir seçimdi. Valla bacılar ne 
yalan söyleyeyim Selahattin ortada çiçek gibi parlı-
yordu.

İ: Valla bana da seçim, memleketin haline ayna 
tuttu gibi geldi. Her yerde Tayyip Erdoğan resimleri, 
afişleri, panoları, bilmem neleri… Memleketten Tay-
yip Erdoğan fışkırıyordu. Neydi o!

F: Kişisel bir üstünlüğü var gibiydi. 
İ: Var gibiydi mi? Devleti, hükümeti, yerel yöneti-

mi, medyası derken, her şey Tayyip’in hizmetinde… 
Ayol bunca şey sadece parayla olur mu? Gerçi para da 
onda ya! Her neyse hemşire, bu kadarı üstüme üstü-
me geldi, bastı bana. Bir kuşatılmışlık, sahiplik hali... 

S: İfakatcım, salt para değil elbet, adamın kılı, 
tüyü de bazı kadınları cezbediyor.

F: Yok artık! Tayyip Erdoğan’ın hiçbir konuşma-
sını dinlemiyorum. O çıkınca zaping yapıyorum. 
Sinirim bozuluyor. Bağıra, bağıra konuşuyor. Benim 
seksen iki yaşındaki annem, sağcı bir kadın, son rad-
dede Selahattin Demirtaş’ı çok beğenmiş. Ama bu 
sene oy kullanmaya gitmedi. Tayyip için, “kızım, bu 
adam Cumhurbaşkanı seçildiğinde de böyle bağırarak 
mı konuşacak” diyordu. Ne yalan söyleyeyim Selahat-
tin Demirtaş öyle sempatik bir kampanya yürüttü ki 
herkes “sıkıldık bıktık bunlardan” deyip kaldırıp ve-
rirmiş, küt diye birden Selahattin Demirtaş seçilirmiş, 
diye de bekledim.

İ: Çok beklersin! Ama haksız da sayılmazsın. Kul-
landığı dile, üsluba hasret kalmış millet siyasette. 
BDP, HDP ile hiç alakası olmayanlar bile “oyumuzu 
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Selahattin Demirtaş’a vereceğiz diyorlardı. Ankara’da 
bir duvar yazısında “Ben senin Cumhurbaşkanı olma 
ihtimalini sevdim” diyordu. Seninki o hesap. Bazıları 
da Kürtler Tayyip’le uzlaşır da ikinci turda pazarlığa 
kurban gideriz diye korkup sadece bu nedenle ver-
mekten çekinmişler. 

S: Benim komşum da “Safinaz, kocama söyleme 
ama ben de Selahattin’e oy verdim” dedi.

F: İfakat, yıllardır böyle şeyler söyleniyor ama 
Kürtler pazarlık yapacaklarsa da, pazarlık yapma hak-
ları var.

İ: Sonuçta Selo’nun bu kadar oy yükseltmesi Kürt-
ler için de genel seçimlerde HDP için de siyasetin 
ne öznesi ne konusu olabilen dışlanmışlar için de iyi 
oldu. Hangi pazarlıklar ya da saikle aday yapıldı, ta-
banda neler oldu bilinmez ama sonuç fena gözükmü-
yor hemşire! BDP’de Eşbaşkanken sabahtan akşama 
değişen bazı açıklamaları, dışarı sızan gerilim hikaye-
leri olmuştu. Cumhurbaşkanı adaylığında o kadar ra-
hattı ki! Samimi, esprili, “herkes” genellemesi yapma-
dan adlarını koyarak herkesi kucaklayan… Eşcinseller 
dedi de, siyasetten mi silindi? Kapalı kapılar ardında 
konuşup memleket sathına seslenirken eşcinselleri, 
transları telaffuz etmeyenler utansın! 

S: Ben Selahattin’in en çok, “Memleketin yüzde 
ellisini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar bana oy verirse, 
e tabi ben de kendime oy veririm, eder yüzde elli bir 
ve zaten Cumhurbaşkanıyım” lafını sevdim. Sahi bü-
tün kadınlar Selahattin’e oy verseydi ne güzel olurdu.

F: O gün kadın örgütlerinde “Aday olduğum ma-
kam, bu ülkeyi bölmek için hiç uygun bir makam de-
ğil” dedi. Çok hoştu, çok güldüm. 

İ: Gergin meseleleri germeden vermek maharet 
ister. Bazen değme stand upcılara taş çıkardı. O çıka-
cağı zaman ne diyecek diye konu komşu televizyonun 
karşısına geçtik. Fakat Kürt kadın hareketine de helal 
olsun, bütün o kadın hakları, özgürlüğü lafları ken-
diliğinden çıkmıyor. Eğitmişler partideki adamları...

F: Ben cumhurbaşkanlığı kampanyasından önce 
bu seçim işini hiç ciddiye almadım. Bir tek Ekmeled-
din Beyin isminin açıklandığı gün, “bu da nereden 
çıktı” dedim. 

S: Adamın ismini öğrenene kadar seçim bitti.
(Gülüşmeler)
İ: CHP’de olan biten de tam bir rezaletti.
F: Hiç sorma hemşireee! Ekmeleddin Bey, kötü 

biri değil, neyse oydu. Hem üslubu son derece düzey-
liydi. Kültürlü, medeni... Ama nerden geldi? Amerika 
mı gönderdi? Ertesi gün kampanyaya başladı. Hiç şa-
şırmadı, benim ne işim var burada diye. Yani önceden 
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bir hazırlığı, arzusu olduğu anlaşıldı. CHP’nin sağcı 
oyları da almak için böyle bir adayı göstermesini in-
san anlayamıyor.

S: Sahi CHP bu kadar bariz sağcı bir adamı nasıl 
aday yaptı?

İ: Ay bu sağcılık meselesine bir ben mi şaşırma-
dım. Sizi duyan da CHP’de hiç sağcı olmaz sanacak. 
Neyse, aday ayrı bir mesele ama adaylık için izlediği 
sürece ne diyeceksiniz? Yani CHP sendikaları gezdi, 
sivil toplum örgütlerini gezdi, bazı kadın örgütleri 
temsilcileri ile görüştü. Sonra? Kimse sınıfı geçemedi. 
Birileri gol yedi.

F: Özellikle kendi partisindeki ulusalcı kesim çok 
kötü oldu.

İ: Ay onlar her şeyden kötü oluyor. Cumhurbaşka-
nı adayını belirlemek için istişare turları atılınca pek 
heyecanlandık. CHP’de demokrasi rüzgarları esiyor, 
nihayet katılımcı yöntemle aday belirleniyor sanırken 
kimsenin telaffuz etmediği bir isim şak diye getirildi. 
Herkes birbirine bakakaldı: kim önerdi?

F: Fakat dedikodulara göre bu aday, yedi sekiz ay 
önce belirlenmiş, MHP’nin ve CHP’nin içinden bir-
kaç kişi biliyormuş. Yani yeni çıkmamış. Ki bana da 
öyle geliyor.

S: Bunu ben de duymuştum.
İ: Geçenlerde kahveye uğradım.
F: Kahveye mi gidiyorsun bu yaşta ayol.
İ: Yok ayol kahve içmeye Cevriye’ye. Kızı kadın ör-

gütünde ya, CHP’ye gitmiş görüşmüşler. Sivil toplum 
kuruluşlarının görüşlerine önem verdiklerini, dikkate 
alacaklarını söylemişler. Hemen ertesi gün yani ara-
dan daha yirmi dört saat geçmeden şak diye bu aday 
açıklanınca kala kalmışlar.

F: Dalga geçer gibi.
İ: Sonra ikinci bir görüşme olacakmış, kadınlar ip-

tal etmişler.
F: Bakın, MHP’nin de CHP’nin de tamamı oy 

vermedi.
İ: Daha adaylarına sahip çıkmadılar. CHP, CHP’-

liğini yaptı yine. İyi kötü bir aday çıkarıyor hemen 
üçe beşe bölünüp birbirlerine karşı kampanya yürütü-
yorlar. Böyle parti mi olur? Sonra da “başarısız oldun, 
git!” E n’oldu, aday da çatıdan düştü! Tabii bu arada 
’içine Tayyip kaçmış Kılıçdaroğlu’ konuşmaları da 
öldürdü beni. Neydi o, “tıpış tıpış gideceksin oyunu 
kullanacaksın” lafları?

F: Kılıçdaroğlu’nu da devirirler artık değil mi? An-
kara ve İstanbul belediye başkan adaylarında da çok 
sıkıntı yarattı, şimdi bu Cumhurbaşkanı adayında da. 
Yerine yeni bir başkan.

İ: Arkada çok aday var. Kurultayı yerel seçim son-
rası bekliyorduk, bu seçim sonrasına ertelemişlerdi. 
Kılıçdaroğlu, politikada mahalle çalışmaları, ev gez-
melerinin önemini keşfetmiş, geçen gün televizyonda 
“CHP’de kadınlara evlere girmeyi öğreteceğiz” diyor. 
Yok artık, dedim. Gözleri kadınları sadece çalışacak 
birileri gerektiğinde görüyor. Yıllarca CHP’nin teşki-
latlarındaki kadınlar bunu yapmadı mı? Yoksa artık 
yapmıyorlar mı demek istedi?

F: Niye kadınlar giriyormuş, erkekler girsin önce 
mahallelere. Tabii Türkiye’de partiler hala böyle bü-
yüyor. Ama BDP’de bile o azalmış. Onun şikayetle-
rini duyuyorum, ilk dönemlerde daha fazla mahalle 
çalışması, daha çok halkın içinde ev çalışmaları yapı-
lıyordu. Çağ da değişiyor, eskisi gibi değil. CHP tabii 
tembellikten çok uzun süredir mahallere gitmiyor.

S: Ben mahallelerden, sokaklardan uzaklaşmayı, 
iktidar hastalığına, elit siyasete bağlıyorum.

F: Ekmeleddin Beyden de Türkiye’nin önemli so-
runlarıyla ilgili güçlü mesajlar duymadık, değil mi? 

İ: Nasıl bir mesaj bekliyordun ki?! 
F: Ay ne biliyim… Tayyip de hababam MHP üze-

rine oynuyor, milliyetçi duyguları kaşıyor.
İ: Ne duygusu ayol, sokağın yeni çocuklarına oy-

nuyor Tayyip; resmen gözünü Alperen Ocaklarına 
dikmiş. BBP’deki kavga boşuna mı? 

S: Ekmeleddin Bey de gururla “ben Türkeş’in da-
nışmanlığını yaptım” diyordu.

F: Hatırlıyor musunuz, CHP öbür seçimlerden 
önce, benim gönlümden kadın aday geçiyor, demişti. 
Kadın aday gösterebilirlerdi. Bir dolu kadın varken, 
hiç kadın yokmuş havasına girdiler.

“Sokağın yeni çocuklarına oynuyor 
Tayyip; resmen gözünü Alperen 
Ocaklarına dikmiş. BBP’deki kavga  
boşuna mı?”

“Ah hemşire düşündüğün şeye bak! 
Anayasa’nın “gerektiğinde bakanlar 
kuruluna başkanlık eder” maddesine bir 
yorum, gerekliliğin ne olduğu belli mi? 
Al sana hep başkan! Yasa mı gerekiyor, 
dikerler bir torba daha gerekeni koyarlar. 
Cezasızlık ve hukuksuzluk kol gezerken 
memlekette ”yasaya uygunluk” mu 
arayacaklar?”



feminist tartışmalar  7

İ: Kadın aday mı? İlahi Fitnat, yüzlerce yerel yö-
netici adaylarında kadınları parmaklarımızla saydık, 
cumhurbaşkanlığında mı görecektik! Partilerinin ada-
yı karşısına bir kadın aday çıkarma girişiminde bu-
lundular ama yeterli imzayı toplayamadılar. Ayrıca 
o da ‘aman bir kadını aday gösterelim’ diye değildi. 
HDP de adayımız kadın olacak, dememiş miydi? Sa-
finaz Hanımcım, televizyonlarda da söylediler değil 
mi? Sonra n’oldu ki?

S: Sanırım Selahattin daha mı çekiciydi ne? Mi-
tingleri izlemedin mi? Kadınlar kendi vesikalık resim-
lerini elden ele uzatıyordu, Selahattin’in imzalaması 
için. Yine kadınlar arasında, “Selo içime su serpiyor” 
diyenler, “ay Selo nefes almamı sağladı” diyenler, “ay 
Selo konuştukça ağrılarım azaldı” diyenler de az de-
ğildi. İlahi İfakat…

F: A aaa bakar mısın neleri duymuş, görmüş! He 
İfakat, o da dedi doğru diyorsun ama artık kadın aday 
göstermek sadece BDP’nin göreviymiş gibi bir hal al-
maya başladı. Ama BDP de beni şaşırttı. Ben de kadın 
bekliyordum. Hatta bazı isimler zikrediliyordu. Ben-
ce Kürtler de genel seçimlerden önce güç denemesi 
için kendileri için en güçlü aday olarak Demirtaş’ı 
gösterdiler. Çünkü bundan sonra genel seçimler var. 
Baraj problemi var.

İ: Rıza Türmen adı bile geçti! Sence bu adaylık me-
selesi parti içi pazarlıklarla da alakalı bir şey değil mi?

F: Parti içi kaynıyordur eminim. Parti büyüdükçe, 
rant çoğaldıkça kaynama oranı daha da yükseliyordur. 
Parti içinde herkesin hemfikir olduğu bir aday oldu-
ğunu da sanmıyorum.

S: Ben de sanmıyorum.
İ: Mesela Demirtaş’ın adının söylendiği ama he-

nüz kesinleşmediği kısa zaman aralığında BDP’den 
bir kadının Cumhurbaşkanlığına adaylığı için kam-
panya başlattılar. Nerden çıkmıştı?

F: Onu BDP’liler başlatmadı. BDP’ye bir çember 
ötede duran, destek veren demokrat kadınlar başlattı 
gibi geliyor bana. Yani BDP’nin kendi kadrosu yap-
madı bunu. Altına imza atan isimlere bakarsan… O 
olmazdı. 

İ: Partiye isim işaret etmek, üzerinde bir tür baskı 
oluşturmak içindi herhalde!? Bu seçimler, sivil hare-
ketlerle Partiler arasındaki ilişkinin mesafesini de gös-
teriyor aslında. 

F: Herhalde parti de böyle şeyleri takmaz, öyle 
baskıları falan. Daha doğrusu güçlü bir baskı değil-
di. Kadın meclisinden, yurtsever kadın yapısından 
bir baskı olsaydı o zaman sözü geçerdi. Anladığım 
kadarıyla kadın yapısı da bir kadın aday konusunda 

yoğunlaşmamış, istekli olmamış. Ben öyle algıladım. 
Olsaydı bastırırlardı.

İ: Biz de duyardık herhalde!
F: Tabi duyardık. Ay önce bir kahve yap ayol! De-

rin mevzulara daldık, kahveyi unuttuk.
İ: Aaa tamam tamam, zaten makine aldım 2 daki-

kada hazır.
S: Benim kahvem sade olsun lütfen!
İ: Hemen getiriyorum şekerim, unutmadan şunu 

da söyleyim de. Feministler de kadın aday diye tuttur-
madı. Daha çok “nasıl bir Cumhurbaşkanı istiyoruz”, 
Cumhurbaşkanından neler bekliyoruz, türünden 
açıklamalar vardı. Kadınların da olduğunu söyleyip 
Cumhurbaşkanlığı için adı zikredilen farklı siyasi du-
ruşlardan kadınları aynı cümlede sevinçle dolaşıma 
sokanlar da oldu. Kısacası bu seçimde de kadınlar için 
çok değişik bir durum yok! Hep dışarda, hep dışarda! 
Ama tüm bunların kadınların hayatına maliyeti bü-
yük oluyor.

Kahveleeeeeer
İ: Son tahlilde kızlaaaar, yeni bir yönetim biçimi, 

ay aman dilim sürçtü, yeni bir sistem kayarak yerle-
şiyor. Başkanlık sistemi diyorlar ya! Nasıl ki Tayyip, 
hem cumhurbaşkanı adayı hem başbakansa bundan 
sonra hep öyle.

S: Ayol görmediniz mi? Seçim sonrası bir fotoğraf 
vardı. Tayyib’in iki resmini yan yana basmışlar. Başba-
kan Tayyip, Cumhurbaşkanı Tayyib’i tebrik ediyordu. 
Ahvalimiz bu kızlar.

F: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaş-
kanlığına ilk kez bu kadar önem atfedildi değil mi? 
Tayyip’in hırsıyla. Yoksa daha önce kimler gelip cum-
hurbaşkanlığı yaptılar, hiçbirimizin de çok umuru 
olmadı. Biraz süs makamı gibi görülürdü; yasayı mec-
lise geri gönderir sonra tekrar imzalar. Öyle yetkisi 
olmayan bir yerdi.

İ: Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını 
hatırlasana, böyle değilse de o zaman da ülke başka 
bir krizden geçmişti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı özel-
likle getirilmeye çalışılan haliyle hiç yabana atılacak 
gibi değil. Sadece bir şeyler yapmak için değil, yaptık-
larından ötürü kendini korumaya almak için de güçlü 
bir kalkan.   

F: İlk kez halk seçti. Oyu söylenenin altında çıktı 
ama yine de tek turda bitmesi çok kötü oldu. Şimdi 
hem Cumhurbaşkanı, hem Baş Başbakan mı olacak? 
Yasa mı değişecek? N’olacak allahaşkına, bi deyiverin? 
İfakat, demiştin ya, şimdi AKP kazanı daha da kayna-
yacak. Tayyip’in başbakanlığından sonra Başbakanlık 
çok kolay değil hiç kimse için.
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İ: Kızlar, Tayyip Başbakanlığı bırakır mı sanıyorsu-
nuz. Bak, görevi devralmadan bir gün önce kurultay 
yapıyor. Emanetçi seçiyor yani bir tür fiili başkanlık 
sistemi. Yasa mı? Ah hemşire düşündüğün şeye bak! 
Anayasa’nın “gerektiğinde bakanlar kuruluna başkan-
lık eder” maddesine bir yorum, gerekliliğin ne oldu-
ğu belli mi? Al sana hep başkan! Yasa mı gerekiyor, 
dikerler bir torba daha gerekeni koyarlar. Cezasızlık 
ve hukuksuzluk kol gezerken memlekette ”yasaya uy-
gunluk” mu arayacaklar? Bak hukukçular, Anayasa-
cılar bas bas bağırıyor… Memlekette hakları gasbe-
dilmekten kadınlar, yasa okur yazarı oldular. Şimdi 
hepimiz Anayasa uzmanı olacağız. Ah keşke mesele 
hukukla bitseydi! 

F: Aman İfakat, fiiliyi nereye kadar götürürsün. 
AK partinin güçten düştüğünü düşün, içten zayıfladı-
ğını, dağıldığını. Ömür boyu gitmeyecek ya bu parti.

S: Ne memleket ya! Ben kendimi bildim bileli 
Demirel başbakandı. Şimdi çocuklarımız kendilerini 
bildi bileli Tayyip başbakan. Rahmetli Fikret Kızılok 
söylerdi, “Süleyman hep başbakan, başbakan hep Sü-
leyman” şarkısını. Şarkının sözlerini hatırladım da, 
Tayyip’e uyarlayınca gülmem geldi şimdi.

İ: Yok anam yok! Hani partiden ayrılanlar, dışla-
nanlar oligarşik parti yönetimi diye konuşmaya baş-
ladılar ya, ne oligarşisi, monarşi bu monarşi. İşte ben 
de diyorum ki Tayyip bunu sürdürmek için elinden 
geleni ardına komayacak. Amaaa tabi ki sürmeyecek. 
Baksana parti kurucularına, nasıl bir yol arkadaşlı-
ğından, biat etmeyeni paralel yaparıma geldi. Hem 
hangi emanetçiyle hayat geçmiş ki?! Hatırlasana Özal 
zamanında Yıldırım Akbulut hesabını. Evdeki hesap 
çarşıya uymaz.

S: Yahu adam bütün makamlara oturdu. Bir muh-
tarlık kaldı!   

F: Bir de hayatım iki makamın da mesaisi, olacak 
şey değil. Bir yere kadar yani.

S: Tayyip bu, onun eli her yere uzanır. Hem eli 
uzun, hem boyu uzun. “Padişahım çok yaşa” nidaları 
atanlar düşünsün. Sultan Süleyman olmak istiyor ama 
bu dünya Sultan Süleyman’a da kalmadı hani.

İ: Fitnat hanımcım mesele makam meselesi değil, 
hüküm meselesi.

F: Tamam da, böyle bir karakteri hangi başbakan 
taşır ki? 

S: İlahi Fitnat. Kim mi taşır? Bunlardan o kadar 
çok olmasaydı Tayyib’in onca can yakan lafına “hele 
bir dur, beri gel” derlerdi.

İ: Güçle ilgili tatlım. Güçten yanalar, güce sürtü-
nenler, nemalananlar... Kalabalığı çok olur. Güçten 

düşmeye görsün, sen o zamanki yalnızlığı gör. Sadece 
yalnız da kalmaz.

F: Ama hala partisi de elinin altındayken yasaları 
değiştirmesi gerekiyor. Başkanlık ve yapmak istedikle-
ri için gerekli yasaları. Bunun için de Meclis’te çoğun-
luğa ve dolayısıyla Kürtlere muhtaç. 

İ: Ay bilmem artık! En hayırlı iş barış süreciydi. 
O da arkada süreç nasıl gidiyor bilmem ama ön ta-
rafta durum parlak değil. Ortada somut bir şey yok! 
Bölgenin haline baksanıza... IŞİD belası bölgede kan 
kusturuyor, savaştan göz gözü görmüyor. Uluslarara-
sı ilişkiler diyorlar da hükümet kimlerle dans ediyor? 
Bir yalan siyasetidir gidiyor. Ne ittifakları ne pazarlık-
ları biliyoruz ama başımıza gelenleri yaşıyoruz. 

S: Kadınlar katlediliyor. Tayyip neredeyse her ko-
nuşmasında kadınları yok sayıyor, aşağılıyor bunun 
üzerine gaza gelen erkek müsveddeleri de kadınları 
öldürüyor.

İ: Hükümetin ileri gelenleri kadın aşağılamada 
birbiri ile yarışıyor ayol! Başımızda yeterince dert yok-
muş gibi bir de IŞİD ve onların kadın kıyımı çıktı. 
İşimiz zor! Bu arada sonuçlarını da bundan sonra ola-
cakları da zamanla göreceğimiz bir seçim daha bitti. 
Benim de içim şişti. Üstelik yeni bir seçim daha geli-
yor. Asıl sen deyiver Safinazcım, HDP genel seçimlere 
Selo’nun yarattığı güçle girebilecek mi? Peki n’olacak 
bu BDP’nin geleceği?

S: Selocan’ın seçimlere kadar kalması ve bence 
tekrar aday olması hoş olur. Kız İfakat sen daha orda 
mısın? BDP oldu DBP!.. Sanki orada da işler karışık 
gibi. Amaannnnnn sorduğun soruya bak, bence onlar 
hala yoğunlaşma sürecindeler...

İ: He ya Safinaz, ben ilk kurulduğunda uzun süre 
BDP’ye de DTP dedim. Anam şu yarım aşırı geçmiş ya-
şımda tam bir adı belliyorum, yenisi geliyor. Kolay mı?

F: Türkiye de dünya da çok iyi bir yerde değil. Ha-
yırlısı...

İ: Evet ama bak, bu seçim, kin nefret kusan laf-
lardan, ötekini dışlayan, ayıran muhabbetlerden, ken-
dini, yaptığını vs. inkar eden yaklaşımlardan farklı 
kampanya görmek de kısmet oldu. Seçim baharı gibi. 
Tayyip’in korku siyasetinden sonra iyi geliyor. Ne di-
yelim, hakkımızda hayırlısı...

İ: Bu arada makinede yaptığım kahveyi beğendiniz 
mi?

F: Ay kusura bakma ama elde yapıldığı gibi lezzetli 
olmamış.

İ: Sana da bir şey beğendiremedim Fitnat. Bir da-
hakine sen yaparsın.

S: Yok valla güzel olmuş, ellerine sağlık! 
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İsmigül Şimşek

VELEV Kİ TERCİH!
TERCİH Mİ, YÖNELİM Mİ, 

BABANIN ŞARAP ÇANAĞI MI?

“Tercih mi yönelim mi? Benim cevabım pek tatlı: 
“Ay bilmiyorum da ilgilenmiyorum da aşkım! Hem tercih hem yönelim, 

ne tercih ne yönelim.” Üstelik son derece politik.”

Şu yazıyı kaleme alma fikri, daha doğrusu fikri bile değil, karşı 
konulmaz heyecanı, bir facebook tartışması sırasında ortaya çıktı. 
Zaten bir süredir hayatta karşıma çıktıkça, “ay öyle değil o işler 
anacım” diye düzeltegeldiğim ama tembellikten oturup da yaza-
madığım bir şeyken, şimdi böyle somut somut karşımda görünce, 
bir de sıkıcı ofis saatlerinde, bana çalışmamak için en az camdan 
dışarı bakmak kadar geçerli bir sebep verince, bir baktım bedeni-
me sirayet etmiş bile yazının paragraf maddeleri.
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Mevzu, başlıktan da bir bakışta anlayabileceğiniz 
üzere, “tercih mi, yönelim mi” ikiliği. Aslında şu 
anda şu cümlenin kuruluşundan, mevzunun yanısıra 
kendi durduğum yere dair de ipucu verdim. “İkilik” 
diyerek belli ettim pozisyonumu. Bir çok okur için 
uzun uzun cümleler kurmaya gerek kalmadı. Yine de 
açıktan söyleyeyim: Ben bu ikiliğe sıkışmayı reddedi-
yorum. “Tercih mi, yönelim mi” tartışmasının ken-
disini anlamsız, sıkıştırıcı, daraltıcı, küçültücü, doğ-
ruya ve/veya işe yarayana götürmesi imkansız, zaman 
kaybettirici, saptırıcı, bunaltıcı ve sıkıcı buluyorum. 
Şu kadar sıfat sıraladım, asla “politik olarak yanlış” 
gibi laflar etmedim, öyle ifadeler kullanmadım, aslın-
da bayağı bayağı öyle düşünsem de büyük kelimeler 
kullanmadan dert anlatabilme isteğinden. Bu yazıyı 
başka bir gün yazsaydım, bambaşka bir dili olurdu, 
kesin. Bugün böyle, ne yapalım.

Tercih mi yönelim mi? Tercih mi yönelim mi? Tercih 
mi yönelim mi? Benim cevabım pek tatlı: “Ay bilmi-
yorum da ilgilenmiyorum da aşkım! Hem tercih hem 
yönelim, ne tercih ne yönelim.” Üstelik son derece 
politik.

Ne yapacağız bu bilgiyle? Bu bilgiye kimin, neden 
ihtiyacı var? Bu soruyu kim sormuş ilk, biz niye sor-
maya devam ediyoruz? Sormakla kalmıyor, iki, sadece 
iki, yalnızca iki, sonsuz içinden altı üstü iki cevap ara-
sında sıkışıp can havliyle birini savunuyoruz. Neden?

Şimdi bu yazı Amargi’de yayınlanacak olduğuna 
göre, sıfırdan bağlam aktarmaya gerek olmayabilir; 
ancak yine de yapmak isterim: Bu soru yeni bir soru 
değil; uzun yıllardır sorulup sorulup cevaplanan, 
Türkiye LGBT hareketince ve diğer, birbirinden 
öğrenme kültürü olan hareketlerce üzerinde uzlaşıl-
mış, sahiplenilmiş, literatüre yerleşmiş cevabı “yöne-
lim” olan bir soru. Elbette başka sesler var, ancak 
ben genel geçer bir kabule itiraz etmek için kaleme 
alıyorum bu yazıyı. Peki, kim, niçin yönelim diyor, 
aslında biliyorsak da yine de birlikte bir bakalım: 
LGBT hareketinin özneleri; yönelim demek, kişiyi 
eyleminden sorumlu kılmaktan çıkardığı için diyor. 
Teorik ya da bilimsel bir yerden değil, politik bir yer-
den yani. Sorumluluk almamak potansiyel cezanın 
(ya da bazen mükafatın) önüne geçiyor çünkü. Kısa-
cası bir varoluşu, kişinin iradesinden bağımsız açık-
lamaya yarıyor; ki hesap sorulabilir olmaktan çıksın. 
“Tercih değil, yönelim” ısrarında, “o zaman tercihi-
nin sonuçlarına katlanırsın” cümlesine karşı bir ön 

savunma var. Öte yandan “tercih” diyen kim? Var 
mı öyle bir muhatap? Yoksa aslında böyle örgütlü bir 
yapı ya da güç yok mu hiç, muhatap alınacak? Hatta 
tercih diyen –ben sistematiğine hiç rastlamadım- tek 
tek bireylerin çoğu, kulağına öyle çalındı diye, ya 
da hiç düşünmeden, ya da belki de o sırada ağzın-
dan tercih çıkarken bir önceki konuşmada yönelim 
demiş, farkında bile değil olarak diyor; cahilce, ni-
yetsizce veya şuursuzca. Zira “tercih”in hiç teorik, 
bilimsel, politik argümanı yok. Yok yani, fiilen yok. 
“Tercih, çünkü...” ile başlayan cümleler duymadım 
ben hiç bunca sene. “Yönelim, çünkü…”yü onlarca 
kez duymuş, okumuş, bugün sıkıntılı bulsam da za-
manında söylemiş olmama karşılık. Kısacası, birinin 
şuursuzluktan birinin de politik bir kaygıyla dendi-
ğini düşünüyorum.

Şuursuzluğa lafım yok, pek tatlı; ancak eğer tercih 
denmesi şuursuzluktan değil de şu şu şu amaçlarla di-
yen çıkacaksa, hem bugün hayatımızda fiilen öyle bir 
karşılığı olup olmadığına gerçekten bir baksın derim, 
hem de böylesi bir politik kaygıyla hareket etmeyi 
sakıncalı bulduğumu eklemek isterim.

“Bütün tercihlerimizi yöneldiğimiz 
ya da yönelmediğimiz şeylerin etkisiyle 
yapmıyor muyuz?”

“Bırakalım “heteroseksüellik” 
düşünsün, kendi varoluşu tercih mi 
yönelim mi.”

K
ao

s G
L 

w
eb

 sa
yf

as
ın

da
n



feminist tartışmalar  11

Bağlamı aktardıktan sonra… Bu “tercih değil, yöne-
lim!” ısrarında ne sakınca var? Şu sakınca var efen-
dim: Bilmiyoruz, uydurmayalım. Bilemeyiz. Bilme-
yelim de zaten. Gerek yok.

Açalım.

Birincisi, tercih ve yönelim denen iki olguyu, birbi-
rinden tamamen ayırmış oluyoruz birinin üzerinde 
tepinirken. Halbuki gerçeklik öyle değil. Her şeyden 
önce, tercih ne demek, yönelim ne demek? Tercihle-
rimiz yönelimlerimizden bağımsız mı? Yöneldiğimiz 
şey, o şeye yöneldiğimiz ana kadarki hayatımızdaki 
tercihlerimizden bağımsız mı? Doğuştan gelen, insa-
na ait bir özün ve insan doğası denen şeyin varlığını 
reddeden, varoluşçu bir yerden söyleyecek olursam, 
bütün yönelmeklerimiz aslında birer tercihler yu-
mağının bir dizi sonucundan birisi ve aynı zaman-
da yeni tercihlerin nedeni değil mi? Ya da tersinden, 
bütün tercihlerimizi yöneldiğimiz ya da yönelme-
diğimiz şeylerin etkisiyle yapmıyor muyuz? Sınıfça, 
toplumsal cinsiyetçe, milliyetçe, onca, bunca, şunca 
belirlenirliğimizin yanına, evet tüm bu etkisi koca-
man değişkenlerin yanına, yönelimimizi eklemek zo-
runda değil miyiz tercihlerimizi tanımlarken? Özcesi, 
yönelim ve tercih kendinden menkul iki olgu değil ki 
iki cevaptan birine sığınalım?

İkincisi; yukarıda bahsettiğim böylesi bir politik 
kaygıyla hareket etmeye dem vuran bir yerden, kor-
kuyla siyaset üretmeyi çok sakıncalı buluyorum. 
Yani, karşıtımız üzerinden belirlenmeyi kabul et-
mek, “tercih değil, yönelim” demezsek başımıza ge-
lecek olan felakete önlem almaya çalışmak, paranoya 
ve felaket senaryosu yüzünden sürekli şemsiye açık 
gezinip aslında yaz olduğunu görememek ya da yazı 
bizzat inşa etmemek/edememek, sürekli savunma 
pozisyonunda olmak, durumu izah etmeye çalışmak, 
izah etmeyi kabul etmek, izah edilecek bir durum 
olduğunu kabul etmek, bir takım varoluşların baş-
ka bir takım varoluşlardan daha az meşru olduğunu 
içselleştirmiş gibi davranmak, neden aramak, kendi-
mize neden aramak, varoluşumuza neden aramak… 
bana zavallı bir siyasetin davranış biçimleri gibi gö-
rünüyor. “Velev ki tercih!” (Bu yazıyı yazmaya ka-
rar verdiğim facebook tartışmasından hemen sonra, 
Onur Yürüyüşü’nde taşınmış olduğunu gördüm bu 
lolipopun, içim hop etti sevinçten.) Tercih ettiği-
miz şeyin, eylemimizin (çünkü ölçülebilir olan his 
değil, eylemdir) sorumluluğunu aldığımız durumda 

da ibneliğin politikasını yapabiliriz; halel gelmez 
sözümüze. Feminist olmam tercih, hiç de gocun-
muyorum bunun politikasını yapmaktan. Aynı şey 
değil, farkındayım; ama bir yandan da aynı şey. Bizi 
sıkıştırdıkları yerden, “so what?” demek. Aslında bu, 
ikilikler üzerinden düşünme ve korku siyaseti yap-
ma hali, şu tartışmaya özgü olmayan bir alışkanlık: 
AKP vs Kemalizm; hetero vs eşcinsel, kadın vs er-
kek... “Şu sözü söylemek şunun anlaşılmasına yol 
açar, şöyle davranmak böyle algılanmamıza neden 
olur...” Halbuki bir bilgiye siz vakıfsanız, onu kar-
şı tarafa anlatamama ihtimaliniz yok denecek kadar 
azdır. Hele bir sakin olalım. Önden cümleler hazır-
lamayalım. Yukarıdaki ikiliklerin zararı konusunda, 
sırasıyla çoktan aza, hemfikirizdir herhalde- değilsek 
de “queer” yetsin imdada, açın bakın Foucault’dur, 
Butler’dır - oradan yürüdüğümüz yol “yönelim vs 
tercih”i bombalatır bize bence. Bırakalım “heterosek-
süellik” düşünsün, kendi varoluşu tercih mi yönelim 
mi. Kavgaya dursunlar bireyleri ve akademisyenleri 
ve teorisyenleri ve politikacıları ve aktivistleri; hayır 
benimki yönelim, hayır, seninki tercih… Lakin yok 
böyle birileri. Neden? Çünkü izahat ihtiyaçları yok. 
Ya bizim? Bizim var gibi görünüyor ve fakat reddet-
me şansımızdan fazla değil.

Heteroseksüellik’in tırnak içerisinde ve italik yazılı-
şından devamla… Tırnak içinde, çünkü heterosek-
süellik de lezbiyenlik, geylik, biseksüellik, translık, 
intersekslik, aseksüellik,… kadar yoktur. Başka tür-
lü diyelim; lezbiyenlik, geylik, biseksüellik, translık, 
intersekslik, aseksüellik,… de heteroseksüellik kadar 
yoktur. Topluca yokuz. Tek tek var iken, topluca yo-
kuz. Zor mu oldu biraz? Olmasın. Tek tek varız, her 
birimiz hep biricik varoluşlarımızla. Sabit olmayan 
varoluşlarımızla. Hem yönelim, hem tercih, hem 
kazak, hem çimen, hem tenis raketi; ne yönelim, ne 
tercih, ne kazak, ne çimen, ne tenis raketi tarafından 
belirlenen ve onları belirleyen varoluşlarımız hiç mi 
hiç sabit değil. Neyden hoşlandığımızı ve arzumuzu 
isimlendirmeye kalktığımız anda hop değişiveriyor, 
sabitlemek şöyle dursun. Benim “lezbiyen” oluşum 
sabit mi ki nedenini bilmeye cüret edeyim? Bir şeye 
yönelirim (adına yönelim derim); o şeyi deneyimle-
meyi seçerim (adına tercih derim); yarın başka şeye 
yönelirim (adı yine yönelim olur), o yöneldiğim ikin-
ci şeyi deneyimlemek istemem (adı yine tercih olur, 
edilmemiş tercih), deneyimlemem. Bu böyle gider… 
Var olmayan, sabit olmayan bir şeyin nedenini ara-
maya kalkmak da neyin nesi? Ben ille de heterosek-



12  feminist tartışmalar

süelim, ille de geyim, ille de lezbiyenim, akışkan arzu 
filan tanımam, anlamam, benimki sabit diyecek var-
sa da, şunu görsün isterim: Yönelimleriniz sabit olsa 
bile, her şeyden önce, yöneldiğiniz şey sabit olmadı-
ğı, yani yöneliminizin nesnesi sürekli değiştiği için, 
yöneldiğiniz şeyin fonksiyonu (bir uzantısı) olan 
yöneliminiz de sabit olamıyor. Üzgünüm. Ona isim 
ve gerekçe aramak, onu sabit-miş gibi tanımlamak 
demek; ancak hakikat bu değil. Kendisi kaypak bir 
zeminde ve dolayısıyla yok hükmünde ise, nedenini 
nasıl bilebiliriz o zaman bir varoluş biçiminin?

Kırk kere söylersek olurmuş: Varoluş, varoluş, varo-
luş… İşte buldum, bence. İlle de politik kaygılarımız 
varsa (ki olsun, korkuyla güdülmeyen, kendinden 
emin, kendini kendinden doğru inşa etmeyi odağına 
alan politik kaygılarımız bence de olsun) ve ille de 
görünürlük şartsa, heteronormatif düşünce sistemine 
karşı savaşmanın, alternatif üretmenin bir aracı ola-
rak “durumumuza” bir isim arıyorsak, yönelim-tercih 
ikiliğine sıkışmayı da reddediyorsak artık; e politika 
da yapacağız, slogan da atacağız, döviz de yazacağız 
amenna, bir isim şartsa şu ibneliğimize, ne diyelim o 
zaman: Varoluş, mesela?

Bu ibnelik benim varoluş biçimim, kendimi ifadem; 
ne tercihle ne yönelimle açıklamaya kalkıyorum; 
çünkü açıklamaya kalkmıyorum. Beni açıklama ih-
tiyacı içine sokmaya çalışan egemeni muhatap al-
mıyorum. Muhatap almamak politik bir duruştur. 
Temel şeyleri sürekli hatırlamak, akılda tutmak ve 
varoluşumuzu hatırlatmak politik bir duruştur. Çok 
fena politik hem de. Zeminimizden kaymamak, ege-
menin zeminimize gelmesini sağlamak, gelmezse de 
fırlattığı saldırı oklarının iki zemin arasındaki boşlu-
ğa düşüp bize ulaşamaması. Bu arada durduğumuz 
zeminde kendi yollarımızı, evlerimizi, parklarımızı, 
yağmurlarımızı ve güneşlerimizi ve dolayısıyla gök-
kuşaklarımızı, oyun bahçelerimizi, yataklarımızı, 
seks oyuncaklarımızı, seçilmiş ailelerimizi, dayanış-
ma ağlarımızı, okullarımızı inşa etmek. Bu zemini 
güzelleştirdikçe izahatin ne kadar yersiz olduğunu 
hem görmek hem göstermiş olmak.

Muhatap almamak sağlam bir politik duruş iken ben 
pek tatlı cevabımdayım yine: “Ne bileyim ay, tercih 
mi yönelim mi? Bilmiyorum da ilgilenmiyorum da 
tatlım.”
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Gizem Ekin Çelik 

AŞK OTORİTER DEĞİL, 
ÖYLE Mİ?

“Hardt, en başından ofsayta düşerek, çıkar ilişkisi içinde 
tanımladığımız politikanın aşkı merkeze almasıyla güllük gülistanlık 

bir yere dönüşme ihtimalinden bahsediyor. Post-Marksistlerin 
fıtratında var bu zaten, yeter ki sınıf deme, gerekirse politikanın 

merkezine bir kilo patates koy!”

Amargi’nin son sayısındaki “aşkta kimse hükümdar 
değil”i okurken, başlığın çağrışımı ile kafamda çalan, 
“bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil”li Si-
bel Can şarkısı, aşk asla otoriter değil cümlesini okur 
okumaz kesiliverdi. Bir durdum, aşk otoriter değil, 
öyle mi? Ha hayt, dünya da dönmüyor zaten!

Berlant ve Hardt’ın aşk üzerine güzellemelerine derin 
bir isyanım var. Hardt, en başından ofsayta düşerek, 
çıkar ilişkisi içinde tanımladığımız politikanın aşkı 
merkeze almasıyla güllük gülistanlık bir yere dönüş-

me ihtimalinden bahsediyor. Post-Marksistlerin fıt-
ratında var bu zaten, yeter ki sınıf deme, gerekirse 
politikanın merkezine bir kilo patates koy! “Post- 
Marksizm’e Olan Nefretimin On Sebebi” isimli şii-
rim de tam olarak burada başlıyor zaten. Siyaseti al 
çıkar nosyonuna biç, sonra da aşkı al kolektif bir dö-
nüşüm aracı diye dik. Öyle banal dikiş nakış da değil 
ha, Derrida filan eklenmişi! Dikiş nakıştan hiç anla-
mam ama bunun trikotajda bir yeri olmaması lazım 
bence. Siyaset bilimi doktora öğrencisi olarak, dok-
toramı yakmak pahasına şöyle düşünüyorum –Post-
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Marksistlerin problemi de bu; karar çok kötü bir şey, 
tamam, onu alalım, karar verilemezlik alanı açalım, 
karar yine karar, bu alan ne işe yarayacak bilmiyoruz 
ama toplumsal bunu halleder. Çok da halledemiyor 
gibi ama dur o zaman toplumsal demeyelim ona, sü-
rekli yeniden kurulan bir şey diyelim -öbürü masa 
danteli gibi öylece duruyordu çünkü-  kırk bağlamda 
şekillendirip yeni faktörler ekleyelim -öbürleri dalda 
yetiştiler çünkü– demokrasiyi de ekleyelim -kamber-
siz düğün olmaz. Ama demokrasi demeyelim, radikal 
proje filan diyelim, parlamentarizm de güzel ya onu 
çıkarmasak mı, devrim olacak değil ya neticede... 
İşte, böyle böyle ne kestin koç, ne yedin hiç olsun. 
Karar verilemezlik var ya zaten, önemli olan o! Bar-
dağa bardak demeyelim, çok Ortodoks, yine bardak 
olsun ama çok da bardaklık yapmasın, ne o öyle ben 
olmazsam zücaciye bir hiç havası filan, hiç hoş değil. 

Sonra da devam ediyor Hardt, aşkta karar verme ye-
tisini elinde bulunduran kimse yok, karar veren bir 
hiç kimse, diye. Hiç mi yok diye sormak istiyor in-
san. Bunun ister bireysel ister kolektif olsun, bir aşk 
ediminde yeri olabilir mi? “Bana iktidar deme heval” 
capsleriyle fav / rt getirgeci olan bir fenomene dönüş-
müş Foucault ne diyordu, hani iktidar ikili ilişkilerde 
başlıyor ve hep kazanıyordu. Otoriter olmama du-
rumu üzerine düşünelim demek, bu iktidar teranesi 
de kabak tadı verdi artık canım, biraz da onu gör-
memezlikten gelmeyi deneyelim, belki istenmediğini 
anlayıp kendiliğinden gider mi demek oluyor? Benlik 
ve toplumsal birbirleri ile hiyerarşi kuramayacakla-
rından, aşka fevkalade ihtiyacımız var diyor Hardt. 
Sanıyorum Murathan Mungan’ın bir röportajında 
okumuştum, öyle iki kişi bir odaya kapanıp, aşkını-
zı yaşayamazsınız diyordu, dışarısı hep vardır ve kapı 
aralığından devamlı içeriye sızar. Benzer bir duyguyu, 
daha yakıcı bir şekilde, “Annemle Konuşmalar”da an-
latır Şöhret Baltaş. Onca teranenin, mücadelenin için-
de o aşkın neye dönüştüğünü görmenin nasıl bir hayal 
kırıklığı olduğunu. Hani hiyerarşi yoktu, tepemizde 
Demokles’in kılıcı gibi sallanan ne o zaman? Birbir-
leriyle yarıştırılamayacak veya sen birsin, sen de iki 
denilemeyecek şeyler olduğuna inanırım. Bu inancım, 
hiyerarşiye kör olduğum anlamına gelmez. Toplum-
sal, sürekli bir tehdit halinde eşiğimizde beklerken, 
politik söylemi yıkmak / kurmak için aşk aklımıza en 
son gelen şeylerden biri olur! Bir ideolojik aygıt olan 
aşktan bu denli medet ummak, gerçeğin duvarına çar-
pıp, Hülya Koçyiğit stayla kendimizi dipsiz kuyulara 
atmamıza vesile olmaz mı, sevgili Romalılar!

Otoriter olmama durumunun gideceği yer neresi? 
Elbette karar alma süreçlerini yeniden örgütlemek. 
Ama nasıl örgütlemek? Elbette demokrasi ile. Çün-
kü başka bir çıkış yolu düşünülemez. Biz bunları ki-
taplarımızda hep yazdık edasıyla, biliyorsunuz –çok 
affedersiniz,  çokluk diyen Hardt, bu çoklukla ne ya-
pacağını çok da bilmiyor gibi! “Kervan yolda düzülür 
canım bir yerde” mottosunda radikal teorisyen gördü 
bu gözler sevgili okuyucu! Envai çeşit sosyal medya 
ortamında hikâye gibi bir şey dolaşıyor, belki rast-
lamışsınızdır, Ateizm Derneği’nin kurulmasıyla ilgi-
li. Derneği arayan cevval bir mümin, önce derneğin 
hayırlı uğurlu olmasını diledikten sonra, bir sorusu 
olduğunu söylüyor dernek başkanına. Siz diyor, ni-
çin yöneticisi oldunuz oranın, işte adam da işlerin 
yürümesi için birilerine ihtiyaç olduğunu, kendisinin 
de bu işlerle ilgilendiğini söylüyor. Adamın cevabı, 
tekmil ateisti besmeleye itecek türden tabii, madem 
diyor küçük bir derneğin bile bir yöneticiye ihtiya-
cı var, koca kâinatı yöneten birinin olmadığına mı 
inanıyorsunuz? Dernek başkanı sonra ne yaptı bi-
lemiyoruz, çok acil oradan seccadeyi uzatır mısınız, 
demiş bile olabilir, ama gelmek istediğim nokta şu: 
Hardt’ın ve dolayısıyla Berlant’ın da aşk tanımı az 
çok buna benziyor. Neo – anarşistlere teslim edilen 
aşkın, eylem alanlarında onca gazın tozun içinde 
öpüşmekten öte gitmeyeceğini düşünen bir ben yo-
kum diye umuyorum –bu ne düzlük dediğinizi duyar 
gibiyim, ayıp olmuyor mu biraz! Bir insanı sevmekle 
başlayacak her şey naifliğiyle siyaset kurmak, zaten 
bir İsmail Y.K şarkısında yaşayan toplumsalımıza ne 
söylüyor? Reha Erdem’in “Kosmos”unda esas oğlan 
kahveye girip aşktan bahsediyordu hani, sevmek se-
vilmek istediğinden, ne diyordu kahvedekiler ona, 
karı mı istiyor lan bu?! Dolayısıyla, aşkın akıbeti, 
inanın biz de çok isterdik ama vallahi durumumuz 
yok’a varıyor. 

Berlant ise aşkın hayatlarımızı altüst eden, kendimizi 
aşmamızı sağlayan yönünü anlatıyor. Buna katılabili-
rim, evet gerçekten alt üst eden bir şey ama bu ken-
dini aşma noktasında derin tereddütlerim var. Bütün 
ikili ilişkilerde iğneyi ve çuvaldızı mütemadiyen ken-
dine batırıp, kevgire dönmüşlüğümüzü, sürekli fa-
turayı kendimize kesen iliğimize kemiğimize işlemiş 
suçluluk duygumuzu ne edeceğiz kendimizi aşarken? 
Kişisel gelişim bize kahır geliyor, Berlant. Kendimi-
zi aşmamız da kursağımızda kalıyor elbet, toplumsal 
dönüşüm yapacağımıza öz yıkıma doğru koşmuyor 
muyuz? Çünkü bizi bu denli dağıtan şey, kadın cina-
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yetlerine bakınca, çok da ihtimal vermemekle birlik-
te, hadi bizi öldürmediğini varsayalım, bizi ölmemiş 
oluşumuza bin pişman edecek olan şeydir aynı za-
manda. Bu bağlamda, Berlant’ın bir düşünüş ufku 
olarak ortaya koyduğu gelişim sözcüğü insana mutlu-
luk değil trajedi getirir. Gerçi, Hardt, Spinoza’ya atıf-
la aşkın mutluluğun artışı olduğunu söylüyordu ama 
bizde daha çok, e biz de mutsuz oluruz üzerinden 
yürüyoruz –bile bile lades! Berlant, aşkın, toplumsa-
lın mümkün olduğuna dair bir kavram olduğundan 
bahsediyor. Kendi amaçlarına olan bağlılığını ihlal 
etmeye dayalı bencil bir kavram diye de ekliyor. Aş-
kın amaçsızlığı bana akıl alır bir şey gibi gelmiyor. 
Amacımız gayet net değil mi, beni sev, daha çok sev, 
sakın beni terk etme. Ne ediyorsak, neye susuyorsak, 
nerede yutkunuyorsak hep buraya sesleniyoruz işte. 
Ayça Örer yazmıştı ya hani, bir konuşabilsek zaten 
herkes küçük dilini yutacak diye. Konuşmamız, top-
lumsalın da ölümü haline geliyor galiba bu durumda. 
Konuşursan, toplumsal ölür!!

Toparlamaya çalışayım. Eski kadın bakanlarından 
biri, Fatma Şahin sanıyorum, feminizm kimseye 
mutluluk getirmez minvalinde bir şeyler demişti. İlk 
okuduğumda kadın haklı olabilir diye düşünmüş-
tüm. Kendimizi, başkalarını, yaşayan ve yaşamayan 
her şeyi bu kadar kanırtınca, sürekli tetikte kalmaya 
alışınca bir yerden sonra, bu aşk ve mutluluk masal-
larına da hemen inanamıyoruz. Aşkın politikanın 
merkezinde bir kavram olduğuna da pek ihtimal 
veremiyoruz çünkü. Hardt, her master öğrencisinin 
kullanmazsa ölecek olduğu bütün kavramları sıralı-
yor, çokluk, demokrasi, antagonistik siyaset, elbette 
o olmazsa olmaz, aa bir de çıplak hayat var unutma-
mamız lazım, sonra da karar mekanizmalarına, ege-
mene gelince, bakanlık açıklaması gibi konuşuyor, 
tabii biz de çok istiyoruz olmasın ama bu konu husu-
sunda özenle çalışıyoruz!

Aşkın bir direniş mevzisi olduğuna dair inancım, 
Seren Yüce’nin “Çoğunluk” filmini izledikten sonra 
daha da kuvvetlendi sanıyorum. Çoğu zaman hepi-
mizin küçük birer Mertcan olduğumuz, kaybetmeye 
mahkûm bir mevzi. Yo, hayır görkemli bir kaybediş-
ten söz etmiyorum. Hep düşünürüm, eğer o kadınla 
gitmeyi seçseydi, babası nezdinde kendisini cende-
reye alan ne varsa, elinin tersiyle itebilseydi neler 
olurdu acaba diye? Güzel bir hikâye olmayacağını az 
çok kestirebiliyor insan, bunca zorluk, öfkelenme ve 
suçlamaya karşı direnebilecek çok az şey var haliyle. 

Bir mutluluk masalından bahsetmiyorum, bahset-
memeyi tercih ediyorum hatta! Aşka inanların birer 
sevgi kelebeği olduğuna dair klişeye itiraz etmenin, 
hayır gayet de öfkeli ve huysuzuz ama buna rağmen 
inanıyoruz aşka demenin daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. Benim anladığım feminizm de bunu 
gerektiriyor. Dünyaya dair bir sözümüz var ve bunu 
bize zaten böyle bu diye yedirmeye çalıştıklarınızı 
kırmaya çabalayarak yapmaya çalışıyoruz! Aşk öv-
gülerine değil, aşkın deşifre edilmesine ihtiyacımız 
var. Bunca unique, bunca tarifsiz dediğimiz duygu-
yu, hepimizin karnımızda kelebeklerle karşıladığı-
mız klişesine itiraza ihtiyacımız var –biyoloji de bize 
kahır geliyor. Bunun, politik olduğunun –gerçekten 
hiç aklımıza gelmemişti, inanmıyoruz- ilamına de-
ğil! E zaten öyle! Bir zamanlar, bir adam, şöyle bir 
şey söylemişti bana –Melis bak, bilmediğin şeyler 
var ve bu işler öyle bildiğin gibi değil, tonlamasıyla 
tabii: Feminizmin bir gelecek tahayyülü yok. Nasıl 
olmaz yahu şudur budur’dan sonra, ben bu düşünce-
ye gittikçe ısınıyorum, ya feminizm yabancım değil 
âşığın halinden anlar sistırlarım diyerek, o ara Aksu 
Hoca’nın da bir dersini alıyorum. Ders aralarından 
birinde, cahil cesareti işte, hocam feminizmin gele-
cek tahayyülü yok diyorlar, ne diyorsunuz diye sor-
dum. Hoca bir durdu, ay tahayyül ne demek diye 
sorup kahkaha attı. Bizim de bunu yapmamız lazım! 
Özgür aşk mı diyorsun, canım sen bilirsin ama öz-
gür olsa yerinde duramazdın dememiz lazım! 

Bunca feministliğe, ahkâma, okumuşluğa rağmen, 
âşık olduğumuz adam / kadın x yok deyince var de-
yiverip ama içimizden ya yok gibi aslında geçiyor 
olmasının! Senden daha kıymetli mi canısı ya, var-
sın olmasın’a kadar alıp yürümesinin hatta biraz-
cık ucunu kaçırırsak. Otoriter değil, otoriter değil 
demek yerine, bizi daha beterlerine razı eden tor-
nanın temelinde duruyor yahu işte dememiz lazım! 
Ekşi Sözlük’te, Bourdieu başlığında şöyle bir ileti 
var: “tesadüfen gittiği bir kır balosundaki izlenim-
leri üzerine “yeniden üretim stratejileri sisteminde 
evlilik stratejileri” başlıklı bir makale hazırlamıştır. 
‘Neden o baloyu seçtiğimi bilmek için yirmi yıl ver-
dim diyebilirim.” Amerika’yı yeniden keşfetmemize 
gerek yok, belki de vardır, denebilir ama o ömrün 
çürümesi gerekiyorsa, çürütülecek ne edelim, başka 
çare yok! 

Hah, ne diyorduk, aşk otoriter mi? Lütfen, tabii ki 
değil, aksini düşünmedim bile!
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Yakınlarda katıldığım bir söyleşide mülakatçı yüzlerce kişinin önünde 
tecavüzü neden hafife aldığımı sordu bana. Nefesimi tekrar toparlaya-
bildiğimde, neredeyse her tür suçun haklı bir sebebi olabileceğini düşün-
sem de –cinayet, bebek katli, kundakçılık, aklınıza ne gelirse hepsinde 
hafifletici sebepler olabilir– tecavüzün savunulabileceği tek bir durum 
bile düşünemediğimi söyledim. “Ama romanlarınızdan birinde tecavüze 

Jenny Diski

AH MAĞDUR, VAH MAĞDUR
“Mağdur olarak tanımladığımız insanlara dair beklentilerimiz nettir ve ürkütücü bir 
kısırdöngüye yol açar: Acıma duygumuz onların çektiği acının yoğunluğuna bağlıdır, 
bu acının yoğunluğu da bizi yalancı çıkarmayacak ölçüde olmalıdır. İnsanların 
mağdur tanımını hak edebilmeleri için hayatlarının mahvolmuş olması, baskı altında 
ve bütünüyle masum olmaları gerekir.”
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Bu arada savaşın gerçekte ne anlama geldiğini, kao-
sun içinde değerleri tepetaklak olan insanlara neler 
yaptığını gözden kaçırıyoruz. Savaşın korkunçluğuna 
tanıklık edeceğimiz yerde taraf tutarak dehşet verici 
sonuçlarına katkıda bulunuyoruz. Taviz vermekten 
kastedilen buysa kime ya da neye taviz verildiğinin 
-iç savaş kavramının kendisi dışında- artık pek net 
olmadığını düşünüyorum.

Mağdur olarak tanımladığımız insanlara dair bek-
lentilerimiz nettir ve ürkütücü bir kısırdöngüye yol 
açar: Acıma duygumuz onların çektiği acının yoğun-
luğuna bağlıdır, bu acının yoğunluğu da bizi yalancı 
çıkarmayacak ölçüde olmalıdır. İnsanların mağdur 
tanımını hak edebilmeleri için hayatlarının mahvol-
muş olması, baskı altında ve bütünüyle masum olma-
ları gerekir. Başlarına bir felaket gelmiş olması yeterli 
değildir, iyileşmelerinin de neredeyse imkânsız oldu-
ğunu iddia ederiz. Yirminci yüzyılda popüler psiko-
lojinin hayatımızı etkisi altına alması bu bakış açısını 
iyice güçlendirdi. Yaranın altında travma olduğunu 
öğrendik ve travmanın muhtemelen bir ömür boyu 
süreceğine giderek daha çok inanıyoruz. 

Kötülüğü yapan kişinin verdiği zararı -merhamet 
duygularıyla söylenmiş olsa da-, mağdurun ömür 
boyu sürecek bir yara aldığını belirterek mukabele 
edebilir miyiz? Kısa bir süre önce genç bir kız gazete 
dağıtırken tecavüze uğramıştı. Konuyla ilgili haberde 
yetkili polis memuru “Genç kadının hayatı mahvol-
du” diyordu. Ardından bir travma danışmanının tı-
patıp aynı şeyleri söyleyen sözleri aktarılmıştı. Habe-
rin devamında geçmişte tecavüze uğramış bir kadın, 
üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen yaşadığı 
tecrübeyle hâlâ yüzleşemediğini, hâlâ depresif ve in-
tihara meyilli olduğunu anlatıyordu.  

Benim düşüncemse şu: Eğer tecavüz bir güç istenci 
ifadesiyse o adam -ya da herhangi bir potansiyel teca-
vüzcü– gazetedeki haberi okuduğunda, yapmak iste-
diği şeyi gerçekleştirmiş, amacına ulaşmış olduğunu 
düşünmez mi? Bir insanın hayatını mahvetmek tam 
da yapmak istediği şeydi ve mağdur için en çok endi-
şelenen kişilerin, adamın fantazilerini gerçekleştimesi-
ne katkıda bulunuyor olmaları korkunç bir paradoks. 
Başına gelen şeyin tamirinin mümkün olmadığını 
söylediğimizde, farkında olmadan o genç kızı (ve as-
lında tüm kadınları) güçsüz kılmış olmuyor muyuz? 
Fiziksel şiddet içeren her eylem travmatik etkilere yol 
açar ama genç bir kıza penetrasyona zorlanmanın öz-

uğrayan bir kız genelde tecavüz kurbanlarından bek-
lediğimiz gibi davranmıyor. Hiçbir şey olmamış gibi 
devam ediyor hayatına.” 

Söz konusu kurgusal karakter tehlikeli, psikotik bir 
sürecin ortasında, evsiz ve aç bir haldeyken uğruyor 
tecavüze. Bu koşullar ağır basmış ve tecavüz ikincil 
bir felaket olarak algılanmış olamaz mı? Bugünlerde 
bu sorunun cevabı “Hayır olamaz”. Son yirmi yıl içe-
risinde mağduriyet fikri liberal vicdan için neredeyse 
bir fetiş haline geldi. Tıpkı ‘70’lerde ‘faşist’ kelimesi-
ni kullandığımız gibi o kadar gelişigüzel kullanıyo-
ruz ki bu ‘mağdur’u, yavaş yavaş anlamını yitirmeye 
başladı. Her türlü talihsizliği “mağduriyet” olarak 
adlandırıyoruz. Bir moda mağduru ya da bir Aids 
mağduruyla, Bosna savaşında zulme uğramış bir 
çocuk arasında ne gibi bir ortak nokta olabilir? Bir 
ortak nokta var belki: Hepsi de kendilerini kontrol 
edemedikleri güçlerin -ister kıyafet tasarımcılarının, 
ister virüslerin ya da kana susamış insanların- insa-
fına kalmış çaresiz, aciz bireyler olarak görmeliler. 

Kendilerini bu şekilde tanımlamayı kabullendikle-
rinde merhamet hislerimizle hemen imdada yetişiriz: 
Gösteriş düşkünlerine danışmanlık yapar, ölümcül 
hastalığa yakalanmış insanlar için yardım faaliyetleri 
düzenler, iş işten geçmiş olmasına rağmen bir avuç 
çocuk için hissettiğimiz acıma duygularıyla tıbbi yar-
dım uçaklarına atlarız.  

Şu veya bu konuda yardıma ihtiyaç duyan insanlara 
yardım edildiği müddetçe kendileri hakkında benim-
sedikleri olumsuz imge ve bizim bu olumsuz imge-
yi destekliyor olmamız çok da önemli görünmüyor 
sanırım. Ne var ki mağduriyet kavramının cazibe-
sine kapılmamızın bazı nahoş yan etkileri var. Eski 
Yugoslavya’da devam etmekte olan çatışmalarda kötü 
adamlar olarak bellediğimiz insanların kendi safla-
rında olanlara zarar verip, bunu karşı tarafın yaptı-
ğı zulüm gibi gösterdiklerinden şüpheleniliyor şim-
dilerde, çünkü kendilerini temize çıkarıp dünyanın 
geri kalanının desteğini alabilmek için bize mağdur 
edilen insanlar sunmaları gerektiğinin farkındalar.

Öte yandan yakın zamana kadar mağdur oldukları 
için yanlarında durduğumuz Hırvatların şimdi za-
lim rolünü üstlenmiş olmaları da son derece vahim. 
Mağduriyet kavramı statiktir: Ezilenler ezilen olarak 
kalmalıdır yoksa onayımızı kaybeder ve bizi ‘aldattık-
ları’ için öfkemizin hedefi olurlar.
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saygıyı yok edebileceğini söylediğimizde aslında na-
sıl bir mesaj vermiş oluyoruz? Bir kadının benliğinin 
merkezi cinsel organıdır mı demek istiyoruz yoksa? 

“Beklenilen tepkiyi” vermeyen bir tecavüz kurba-
nının hikâyesini anlattığınızda, tecavüzü hafife al-
makla suçlandığınız bir toplumda yaşıyorsanız bir 
düzeltme yapmak kaçınılmaz oluyor. Ama olmamalı; 
bunları, tecavüz davalarında görülen, insanı utandı-
racak hafiflikteki cezaları ya da tecavüz kurbanlarının 
sorgulama sırasında her türlü hakarete maruz kalı-
şını onaylamak için yazmadığınız açıkça anlaşılıyor 
olmalı. Eğer bu yanlışlara, birbirimize, kadınsı güç-
süzlüğümüzle ilgili mesajlar vererek karşı çıkmaya ça-
lışırsak kazanacağımızdan fazlasını kaybederiz. Zorlu 
mücadeleler sonucunda elde ettiklerimiz elimizden 
kayıp gider ve kendimizi tekrar, tarih boyunca güç-
süzlüklerini kabul etmeleri karşılığında insanlara ko-
ruma sunanların özel himayesinde buluruz. 

Şiddete meyilli kocasını öldüren bir kadının, “şiddete 
maruz kalan kadın sendromu” sebebiyle beraat ettiril-
mesi gerektiğinin öne sürülmesi de buna benzer bir 
durumdur. Böyle bir kadın tahrik ya da meşru mü-

dafaaya dayanarak beraat ettirilmeli ve eğer bu yasa-
lar uzun süre tacize maruz kalmış birinin davranışını 
değerlendirme konusunda fazlasıyla darsa, yasalar de-
ğiştirilerek kapsayıcı hale getirilmeli, ki yaşı, konumu 
ve cinsiyeti ne olursa olsun herkes için adalet yerini 
bulsun. 

Korumaya çalıştığımız insanları bir kenara ayırıp kı-
rılgan sıfatıyla etiketlemek iyilerle kötüleri ayrıştırma 
ihtiyacımızın tuhaf bir sonucu. İnsanlar için duydu-
ğumuz kaygıyı körüklememiz için, canileri olağanüs-
tü bir güçle donatmamız gerekiyor sanki. Tehlikeli 
olan şu ki, bu tutum, sağlam bir bütünlük ve özerklik 
hissine her şeyden çok ihtiyaç duyanların güçsüzleş-
mesine, zayıfları istismar etme eğiliminde olanların-
sa -tam da istedikleri gibi- kendi gözlerinde her şeye 
gücü yeten varlıklara dönüşmelerine yol açabilir.                                        

Kaynak:
Don’t, “Victim Victim” 1998 Granta Books,  

London, sf. 135 - 138
Çeviren: 

Aysun Şişik
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Toros Güneş Esgün

MAĞDURU KORUMAK

“Hasina Bibi, kendisine tecavüz eden akrabasının salıverilmesini 
protesto etmek için bir kafese girdi. Hasina, aslında tecavüzcünün 
kapatılması gerektiğini düşündüğü kafese kendini hapsederek fail 

ve mağdur arasındaki ilişkiyi ters yüz etmişti.”

Geçtiğimiz aylarda Pakistan’da 13 yaşında bir kız çocuğu, Ha-
sina Bibi, kendisine tecavüz eden akrabasının salıverilmesini 
protesto etmek için kendini annesiyle beraber bir kafese kapat-
tı. Haberin fotoğrafında kızından birkaç adım geride ve ürkek 
oturan annenin aksine, keskin gözleri kafesin parmaklıklarını 
delip geçen bir genç kız vardı. Hasina, aslında tecavüzcünün 
kapatılması gerektiğini düşündüğü kafese kendini hapsederek 
fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi ters yüz etmişti. “Mağdur”dan 
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beklenilenin aksine üzgün ve güçsüz görünmüyordu. 
Birilerine, uğradığı adaletsizliği anlatmak için ken-
dini hapsetmesi, adeta cevap beklediği eril hukukun 
aslında faili değil, mağduru kapattığının ve failin de-
ğil mağdurun özgürlüğünü çaldığının bir temsiliydi. 

Butler’ın gösterdiği gibi, hukuk kadınları birer hukuk 
öznesi olarak kurarken, bunu “koruma” saikiyle ya-
par. Bu yüzden hukukun adaletsizliğine karşı yine hu-
kukun kendisinden adalet talep etmek, “mağdur”un 
mağduriyete mahkûm edilmesiyle, “koruma” niyetiy-
le daha çok hapsedilmesiyle sonuçlanır. Keza, huku-
kun ilgisinin suçludan mağdura kayması ve böylece 
“mağdurun suça yol açacak özelliklerini araştıran” 
viktimolojiyi icadı, Hasina’nın temsil ettiği hal ile 
doğrudan ilişkili. Şiddeti engellemektense şiddete 
maruz bırakılanı kısıtlamayı daha kolay bir yol ola-
rak seçen hukuk, koşullar ne olursa olsun mağdurun 
suçunu sabitler; mağdur tahrikçidir, korkusuzdur, 
temkinsizdir, en iyi ihtimalle dikkatsizdir ve bu yüz-
den başına gelenlerin sorumlusudur. Ortada bir ada-
letsizlik varsa bunun sebebi fail değil aynı zamanda 
mağdurdur. Adeta yağmura şemsiyesiz çıkan birinin 
yağmurda ıslanışına şaşırılmadığı kadar doğallaşır 
şiddet. Bu söylem yaygınlaştıkça; tecavüze uğrayan 
kadın “açık giyinmekle”, kocası tarafından öldürülen 
kadın “boşanmak istemekle” suçlanır. Giderek sadece 
kadına yönelik şiddet değil, her şiddet vakası bu man-

“İşlenen her yeni kadın cinayetinin 
ardından sıkça atılan bir gazete manşeti 
vardır: “Devlet koruyamadı”. Oysa 
devlet zaten sürekli koruma halindedir 
ve nasihat verir; kadınlar öldürülmemek 
istiyorlarsa boşanmamalı ve en az üç 
çocuk doğurmalı, tacizin azalması için 
kızlı - erkekli kalınmamalı, homofobi 
cinayetlerinin önlenmesi için eşcinseller 
tedavi edilmelidir. Devlet her koruma 
girişiminde mağdur addettiği grubun 
alanını biraz daha daraltır.”

H
as

in
a 

Bi
bi

 v
e 

an
ne

si
Ph

ila
de

lp
hi

a 
Sl

ut
 W

al
k 

yü
rü

yü
şü

nd
en

. 
“B

an
a 

ne
 g

iy
ec

eğ
im

i s
öy

ley
ec

eğ
in

e o
nl

ar
a 

te
ca

vü
z 

et
m

em
ele

ri
ni

 sö
yl

e!”



feminist tartışmalar  21

tığın içine hapsedilir. Sokağa çıkmanın kendisi şidde-
te sebep olarak görüldükçe, alanlarımız daralır. Hu-
kuk, “su testisi su yolunda kırılır” söylemi üzerinden 
bir el çabukluğuyla sorunu mağdurun korunamaması 
olarak belirler. Mağdur, kendini koruyamayan ama 
korunmaya muhtaç bir şeydir. Bir kere kendini koru-
maya, üzgün olmamaya, hayatına devam etmeye baş-
ladı mı o anda mağdur olmaktan çıkar ancak bununla 
beraber artık maruz kaldığı durumun bir adaletsizlik 
olduğu da yadsınır. Mağdur ya güçsüz ve korumaya 
muhtaçtır ya da ortada bir adaletsizlik yoktur. 

İşlenen her yeni kadın cinayetinin ardından sıkça 
atılan bir gazete manşeti vardır: “Devlet koruyama-
dı”. Oysa devlet zaten sürekli koruma halindedir 
ve nasihat verir; kadınlar öldürülmemek istiyorlarsa 
boşanmamalı ve en az üç çocuk doğurmalı, tacizin 
azalması için kızlı-erkekli kalınmamalı, homofobi 
cinayetlerinin önlenmesi için eşcinseller tedavi edil-
melidir. Devlet her koruma girişiminde mağdur ad-
dettiği grubun alanını biraz daha daraltır. Son bir ay 
içerisinde artan çocuk cinayetleri karşısında verilen 
nasihatler de benzerdir; bir yandan çocuklara çığlık 
atmaları salık verilirken aynı anda cinayetlerin sebebi 
ergenlik yaşının düşmesine bağlanır. Schmitt’in de-
diği gibi koruma ve itaat arasında kopmaz bir bağ 
vardır. Korunan boyunduruk altına alınandır.

Eğer hukuk, kadınları hukuk öznesi kıldığı anda 
onu “mağdur” kategorisine hapsediyor ve koruma 
amacıyla özgürlüğünü daraltıyorsa, feminist politika 
hukuk mücadelesinden vaz mı geçmelidir? Hukuki 
mücadelenin kadının güçlenmesine fayda sağlayaca-
ğını savunan MacKinnon’ı okuyunca, hukuk yoluyla 
güçlenmeye yapılan vurgunun kadınları çok daha kı-
rılgan varlıklar olarak resmettiği fark edilebilir. Ka-
dınlar hukuktan daha fazla hak ve şiddete karşı daha 
fazla ceza talep ettikçe, güçleneceği yerde mağdurla-
şır ve böylece daha çok tutsaklaşır.

Hukuktan medet ummaktan vazgeçildiği anda ise 
kadınların kendi adalet mekanizmaları devreye girer; 
tecavüzcüsünün başını kesen köylü kadın, çocukla-
rını ve kendini korumak için şiddet gördüğü eşini 
öldüren anne… Beklenilenin aksine mağdur rolüne 
sığınıp yas tutmak yerine, öç duygusu ile adalet is-
teğini tatmin etmek ve bu yolla güç kazanmak bu 
kadar çok acıdan sonra yadırgatıcı bir yol değildir 
belki, ama şiddeti sonlandıran bir yol olmadığı da 
açık. Zira eril şiddetin sebebi, basitçe cezasızlıkta giz-

li değil… Faillerin, şiddet yoluyla kazandıklarını dü-
şündükleri güç, onlar için kendi özgürlüklerinden ve 
yaşamlarından çok daha değerli... Bu böyle olmaya 
devam ettikçe, ne cezaların artması ne de şiddete şid-
det ile karşılık vermek anlık bir rahatlamadan başka 
bir işe yaramıyor ve her gün yeni cinayetler işlenmeye 
devam ediyor.

Ceza ya da öç alma ikilemine hapsolmadan, öncelik-
le şiddetin etkilerinden kadınların tek başlarına değil 
hep beraber çıkabilmesi ve gündelik hayatlarında bir 
dönüşümü gerçekleştirebilmeleri önemlidir. Yaşadığı 
travmaları bir anda unutup yalnız başına mücadele 
etme zorunluluğu, “her şeye rağmen” güçlü olma zo-
runluluğu, “mağdur”u yeni bir yetersizlik duygusu-
na hapseder. Herkes sorumluluktan azade yaşarken, 
şiddete maruz kalan kişi, herkes gibi olmamak, her 
şeyi unutmak, yalnız başına düşe kalka var olmak zo-
rundadır, bunu yapamadığında devletin korumasına 
muhtaç hale gelecektir. Bunun bilincinde olmak baş-
ka bir şeydir, tek başına baş etmek için tüm hayatını 
vakfetmek başka bir şey... 

Toplumsal koşullar değişmediği sürece şiddet kar-
şısında kadının her şeyi silerek yalnız başına güçlü 
olmasını beklemek dayanışmanın reddidir. Bu yüz-
den kadınların eril şiddete karşı duran tüm kesim-
lerle beraber dayanışma ağları kurması önemlidir. 
Yaşanılan acıların tekil bireyin acıları değil, toplum-
sal dinamiklerinden kaynaklanan acılar olduğu ve 
çözümün de yine beraberce inşa edilebileceği hatır-
lanmalıdır. Hindistan’daki Gulabi çetesi, yakın za-
manda İstanbul’da ve Ankara’da tacize karşı sokağa 
çıkan semt kadınları, FEMEN ve birbirinden çok 
farklı kalkış noktalarına sahip olan başka oluşumlar 
da kadınların kurduğu dayanışma ağlarının önemli 
örnekleridir. Yaşanılan acıları yadsımadan ve hafifse-
meden, gerçeklik ile yüzleşerek “mağdur”, kendisiyle 
aynı süreçlerden geçen diğer herkes ile beraber yürü-
düğü sürece yaşadığı adaletsizliğin karşısında durarak 
kendini “mağdur” konumundan çıkarabilir, başka-
sına yönelip, alternatifler yarattıkça gerçek manada 
güçlenebilir. Yeni bir yaşam alanı açan dayanışmalar, 
devlet koruması ya da yalnızlık ikileminin dışında çı-
karak birlikte olmanın gücünü yakalayabilir. 

Mağduriyetin karşısında “yalnız ve güçlü kadın” de-
ğil, “kalabalık ve güçlü kadın” var... Kalabalığın için-
de ise sadece kadınlar değil, eril şiddete karşı müca-
dele etme sorumluluğunu taşıyan herkes var... 
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Nilgün Toker, Emine Ayhan, 
Hazal Halavut & Aksu Bora

VİŞNELİ KAMUSALLIK
“DEĞİŞTİRMEYİ İSTEMİYORSAK REÇEL BİLE 
 KAYNATMAM BEN!”

“Dünya diye verdikleri şeyin kumaşında bir anda açıverdiğimiz o yırtık, bir 
şeyin yırtıldığına dair bir duyuşun, sezginin, hissin tecrübesi gibi geliyor bana. 
Bir şey oluyor anda. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şey olduğunu biliyoruz. 
Kendi olma özgürlüğü, kendine bir dünya kurabilme özgürlüğü, o yırtılma 
sesinin peşinden gidebilme iradesi de sanki. Anı zamana taşımak. Kamusalın, 
politikanın kabı ya da örtüsü, belki kumaşı olarak birlikte açtığımız o yırtığa 
yama yapmasına, onu kapamasına izin vermemek.”
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Aksu: Nilgün’üm, aslında ben seni sinir etmeyi 
göze alarak, özgürleştirici eylemin siyaset dışı bir 
imkânının olup olmadığını, kamusallık tartışması-
nı siyasetten ayırmanın mümkün olup olmadığını 
merak ediyorum. Vişneye buradan gelmiştik, hatır-
la. Senin evinde bütün bir gün tartışarak, dedikodu 
yaparak, vişne reçeli kaynatarak, uyuklayarak zaman 
geçirsek, bu her birimiz ve hepimiz için ne anlama 
gelir? Özgürlük tahayyülümüzle bu anlam arasında 
bir ilişki yok mudur? Bahis konusu gün, Emine ne-
redeyse hiç birimizin tanımadığı biri olarak oraday-
dı, seninle biz yüz yıllık arkadaştık; diğerleriyle de 
her ikimizin de farklı farklı ilişkilerimiz vardı... Yani 
diyeceğim, bunu bir “arkadaş buluşması” olarak gör-
memek için yeter sebep vardı aslında. Peki, bizim o 
gün yaşadığımız şey neydi?

Bu, cevaplaman için bir soru değil, sadece başa dö-
nüp kendi sorumu tamamlamak istedim.

Kaldığımız yerden devam edelim mi, hani eli yük-
selte yükselte arşa vardırdık da “Emine?” dedik- ama 
akıllı Emine zarif bir bilek hareketiyle yana çekildi. 
Sanki oradan gitsek iyi olur gibi- senin yerel siyaset 
/ temsil problemleri üzerine söylediklerine giremez 
miyiz mesela?

Nilgün: Önce şu vişneli muhabbet... Bir dostlar top-
lantısı değildi ama ortak bir işe birlikte girişecek ve 
belki de bir yoldaşlık kuracak insanlar toplantısıydı. 
Kurduk mu o yoldaşlığı, herkes için bilmem ama be-
nim için o gün orada olanlar Emine dışında zaten bir 
yoldaşlık içinde olduklarımdı, Emine de o gündür 
bugündür yoldaştır!

Ama anladım; ne nedeni, ne tarzı politik olmayan 
bir toplanma, bir arada olma haline “politik” diyecek 
miyiz? Eli yükselterek başlıyorum. Bir dünya kuran 
her biraradalık politiktir. Galiba buradaki mühim 
kelime, kurma... Asla inşa etmeden bahsetmiyorum, 
yani bir constitution değil, foundation.

Aksu: Ha haa, foundation ile fond of arasında bir con-
nection var mıdır ki, buradan geri aşka bağlanıp ro-
mantik feminizm şeysi kursak?!

Peki, bu construction çağında (hem inşaat hem de 
hem de söke söke bir hal olduğumuz construct’lar an-
lamında!) bize anlatabilir misin foundation ile cons-
truction arasında ne fark var?

Okuyacağınız tartışma, haftalara yayılmış, hasta-
lıklar, yolculuklar, ev taşımaları aşmış, şahsi dertle-
re sapıp zıplayıp dönmüş, dolayısıyla çok kesintili, 
uzun sıçrayışlı, hatta belki de çok “şahsi” bir tartış-
ma. Ona tartışma değil de sohbet demeliyiz. Baştan 
bir tür “jam session” gibi tasarlamıştık, fakat hesaba 
katmadığımız şey, bu sessionların canlı icra edildik-
leriydi - aradan şunca zaman geçtikten sonra, ister 
istemez biraz şekle şemale sokulması, ayıklanması, 
“anlaşılır” kılınması gerekti. Dileriz ki bu haliyle bile 
sohbete katılanlara verdiği esini verir, belki yeni soh-
betlere vesile olur.

Başlarken tek kuralımız vardı: Düşünür ismi zik-
retmeyecektik, sanatçılar serbestti. Buna sadık kal-
dık… Hemen hemen!

İyi okumalar...

Aksu: 20. yüzyıl düşüncesi içinde biçimlenmiş insan-
lar olarak 21. yüzyıl durumlarını kavramakta bazen 
zorlanıyoruz gibi geliyor bana. Özellikle politik ola-
na, politiğin dönüşümüne ilişkin. Bir taraftan dalla-
nıp budaklanan bir biyopolitika alanı var, bir taraftan 
kamusallık kavrayışımızı pek az sorguluyoruz... Bir 
özgürlük alanı ve politikanın kabı olarak düşündüğü-
müz kamusallık (bilemiyorum, artık buna bir “alan” 
demek ne kadar doğrudur) şimdi, 2014 yılında, nasıl 
bir biçim almakta ve özgürlükten şimdi biz ne an-
lıyoruz? Özellikle feminist bir problematik içinde, 
“kadınların kamusal alana katılımı” yahut “temsil” 
gibi meseleleri yirminci yüzyılda konuştuğumuz gibi 
konuşabilir miyiz?

Nilgün: Soruyu genişletelim: Bir eşitlik alanı olarak 
tahayyül edilegelen kamusal alan kavramının sorun-
lu hale gelmesi bizzat bu modern eşitlik kavramının 
hem özgürlükle bağı kopartılmış bir kavram olması 
ve hem de ve bu nedenle aslında her türden belirleme 
ve sınırlamayı meşrulaştıran bir kabuk hale gelmesi 
olabilir mi?

Aksu: Al, eli yükseltiyorum o vakit: Özgürlüğün ki-
şisel bir mesele olarak düşünülür hale gelmesinin ka-
musallığın tuhaflaşmasındaki payı nedir?

Nilgün: Dahası, özgürlüğün tarif edilmiş bir sınırda 
ya da hadi senin terimini kullanayım, bir “kap”ta ser-
best dolaşım haline gelmesi, kamusallığın normatif 
bir çerçeveye işaret eden bir kavram haline dönüşme-
sine de yol açtı.
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şey değil mi? Affection / duyum ve politika arasındaki 
o yer benim de en temel sıkıntım galiba. Bunların 
su geçirmeyen bölmeler gibi olması tam çılgınlık bir 
yandan. Vatandaş olmanın dışında politik bir alan, 
söz, eylem hayal edemiyor olmak, ille devletin vatan-
daşı değil, bir kamusala “katılan” olma dışında bir 
politik varoluşun mümkün olmaması, söyleyebilen, 
eyleyebilen özne olma halinin bu katılıma kitlen-
mesi. Başlangıç noktasında böyle bir esaret varken, 
kamusala dair hangi özgürlük talebi gerçekten özgür-
lükle ilgili? Kamusal bir özgürlük talebinde bulun-
mak ancak özgürlüğün ne olduğunu düşünmemekle 
mümkün. Ama diğer yandan bu çılgınlığa “katılma-
mak” mümkün mü? Yaşadığımız her şey bu kadar ha-
yatiyken, gerçekten ölüm - kalım meselesiyken, ger-
çekten var olma - olmama meselesiyken, sürekli acil 
müdahalelere mecbur kalırken bu çılgınlığın “dışı” 
var mı? Ana - akım’dan, her şeyin ana - akımından bu 
çılgınlığı hiç bir şekilde tanımamayı, farkında olma-
mayı, katılmanın kendisini hiç sorgulamadan ve tüm 
gücünü buna dayandırarak mütemadi bir “katılan” 
olmayı anlıyorum. Ana - akımlaşmayan bir politika 
ya da ana - akım olmayan bir feminizm bu temel çe-
lişkinin farkında olacak ve bu çelişkiye rağmen na-
sıl “katılabileceğinin” yollarını mı arayacak öyleyse? 
Hatta belki bu arayışın kendisi mi politika?

Emine’nin dediği, affection / duyum ve politikanın 
iki ayrı düzlem oluşu ve ama bunları buluşturacak 
bir dilin gerekliliği. Bu tırnak içinde kullana kullana 
yıprattığım ve ama basiretsizlikten yine tırnağa sığı-
nacağım “katılma” hali tek meşruiyetini su katılma-
mış bir akıldan aldığı için, duyuş ve seziş başka bir 
politikanın tek mümkünleri gibi geliyor bana da.

Emine: Hazal, ne kadar iyi ifade etmişsin. Şimdi 
ben de kafamdakileri beceriksizce de olsa anlatmaya 
çalışayım. Kamusal’ı politikanın asal mekânı olarak 
düşünen çizgide, politika, sanırım, sivil toplumun 
(yurttaşların) iradesi ile siyasi otoriteninki arasında 
kamusal alanda cereyan eden bir çekişme veya a(nta)
gonizma etkinliği olarak kurgulanıyor. Buna göre, 
devlet yasal ve kurumsal etkinliğiyle bu alanı “siya-
sal” olarak yönetirken, yani onu deliksiz siyasal göv-
desi kılmaya çalışırken (Leviathan alegorisi), burayı 
politik içeriğinden ve potansiyelinden soyutlamak 
durumunda. Sivil toplum ise, devletin bu farazi alanı 
yutma eğilimine karşı bir tür güvence gibi tasarlanı-
yor. Yani devlete sivil bir yumurtadan çıktığını ha-
tırlatıyor, bunu yaparken de haklara ve hukuka gön-

Nilgün: Aslında şu bizim evdeki vişneli kamusallık 
meselesini sen anlatınca fark ettim ki gerçekten dü-
şünmeye değer. Birbirinden farklı (her birimizin ara-
larda okuduğu kitapları hatırlatırım) ilgileri de olan, 
tarzları çeşitli bir grup kadın bir şeye müdahale etsek 
mi, nasıl ederiz diye toplanmadılar mı aslında? Benim 
şu ana kadar düşünmediğim ama sen deyince fark et-
tiğim bir fark var bu toplanışta. Böyle bir müdahale, 
iş için toplananlar belli bir sıfatı olan erkeklerin de 
işin içinde olduğu bir toplaşma olsaydı ya da siyasi bir 
yapı içinde olan şahsiyetler (hepsi kadın da olabilir), 
muhtemelen önce işi halledip, sonra yemek yiyip da-
ğılan, esasen biraz daha çerçeveli bir toplantı olurdu.

Galiba işin içine özel alana atılan faaliyetlerin de pay-
laşılması girince rengi değişiyor ve daha dönüştürü-
cü bir biraradalık oluyor. Çünkü artık orada olan bir 
konu üzerine karar verici bir toplantıdan başka bir 
şey, bir yaşamı paylaşma etkinliği. Bu etkinlik, o et-
kinliğe katılanlar arasında daha önceden var olmayan 
yeni bir bağ kuruyor, öyle değil mi?

İşte “kurma” dediğim bu. Kurma bir etkinliğe ka-
tılanların o etkinliğe katılma aracılığıyla bir yeni’yi 
açığa vurmalarıdır. Oysa inşa etme, bir tasarım ve bu 
tasarıma göre biçimlendirme etkinliğidir. Önceden 
hiç bir tasarımın olmadığı bir deneyimi paylaşma ve 
bu deneyimde yeni bir dünya açığa vurmadır kurma.

Hazal: Vişneli gün üzerine tüm bunları okuyunca 
yazmadan edemeyeceğim, bir Çehov öyküsü mü bu 
anlattığınız kuzum?

Bu aşırı sıcak yaz gecesine yerleştirdim o günü ister 
istemez. Vişne kaynatma ve patates kızartma ve kö-
peklerin içeri - dışarı dolanışı, ortamda sessiz ve uyku 
mahmuru bir kadın, diğer kadınlar alışık ve tanıdık 
salınımlarını yerine getirirken onları izleyen.

Emine: Diğer taraftan, sözün kamusallık esprisi 
doğrultusunda uğradığı şeyleşme, eyleme eşlik eden, 
hiç olmazsa çağrıştıran bir şeydense eylemsizliği tela-
fi eden bir performans haline gelişi ve kanıya batarak 
ayrımsızlaşması, önemsizleşmesi, güç iddiasını kay-
bederek kanaatlerin dolaşım ve görünürlük mekânı 
olarak kamusalda bir lakırdılar çokluğu içinde kay-
bolması.

Hazal: Hiç durmam hemen meylederim hikâyeye 
Emine. Edebiyat o yok-yer’i işaretleyebilen ender bir 
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letle ilişki çok amorflaşabiliyor bu hatta ya da politik 
mücadeleyi buradan götüren öznelerin amacının ve 
özgürlükle ilişkilerinin ne olduğu çoğu kez muğlâk 
geliyor bana. Bu bir. Çok indirgedim belki ama böyle 
anlatıyorum ki, bir yanlışım varsa düzeltin ve belki 
böylece daha belirgin bir zemin olur.

Önceden yazdıklarınıza dair bir şey söylemeden önce 
dedim biraz anlatayım ne anladığımı, yoksa onları 
es geçmiş değilim. Bir de, bugün ortak olan’a, ka-
musal mekânlara yönelik bir mücadele var ki, atıfta 
bulunduğu varsayım burasıymış gibi geliyor. Yani sö-
nüp giden, kaybedilmiş bir liberal demokrasi özle-
mi; Wendy özgürlük politikası olarak sol’un son dö-
nemde buraya kaymasını sol melankoli çerçevesinde 
değerlendiriyordu ki haklı. İşte burada hem liberal 
değer ve kavramlarla hem de devletle ilişki amorflaşı-
yor derken, bu melankolik amorfluğu kastediyorum. 
Devletten ne isteniyor ve devletten haklar istenirken, 
devletin kendisini duymasını, görmesini isterken bu 
politika, özgürlük tahayyülünden nasıl bir geri çekil-
meyle tanım kazanıyor? Ya da ekonomik gerçekliğin 
siyasa boyutunu, yani yönetimsellik boyutunu nasıl 
görmezden geliyor ısrarla?

Kafamdaki sezgilere göre kabaca tanımladığım bu 
birinci politika hattında iletişim, hakikat, enformas-
yon, görünürlük, adalet, bilgi, vs. bir ton boyut var. 

Nilgün: Gerçekten yorgunum ama... Şu merkezi 
problemimize, vişneli kamusallık meselesine geri dö-
nüyorum. Bazen sorduğumuz sorunun kendisi tüm 
yanıtlardan daha büyük bir ufka sahip olabiliyor. Bu 
nedenle Aksu, kamusal alana bağlı bir siyasallık tanı-
mı dışında bir siyasallık arıyorsak, belli ki sadece bir 
biçim, tarz farklılaşması değil, siyasal olanın tarifi ba-
kımından bir farklılaşma arıyoruz. Aslında kadınların 
“özel olan politiktir” sloganını atışından beri siyasal 
olanı farklı tarif etme çabası var. Ama senin, bizim 
Çehov öyküsüne referansla bana düşündürdüğün şey, 
özel olanın politik olması değil, bir ortaklaşma de-
neyiminin, kamusallık teriminin içerdiği ortaklaşma 
deneyiminden farklı olması.

Kamusallık kavramı, eşitler arası bir ortaklık ilişki-
si olarak ve özgürlük de bu kamusallık içinde olma 
gücü olarak tanımlandığına göre, galiba senin sorun-
la önümüze koyduğumuz mesele özgürlüğü tam da 
bu kamusallıktan çıkararak tarif edersek siyasallığı da 
başka türlü tarif edebilir miyiz meselesi.

derme yapıyor, ortak bir konuşma ve uzlaşma zemini 
olarak. Devletin müdahaleleri ölçüsünde daralan ve 
genişleyen bir alan olarak tahayyül ediliyor kamusal 
(yani bu faraziyede kamusal = politik) alan. Bu ala-
na sivil katılım arttıkça, alanın genişlediği, politik 
bağlarımızın güçlendiği ve devlet üzerindeki manev-
ralama, yaptırım gücümüzün arttığı telakki ediliyor 
yönetilenler olarak.

Ve fakat bu soyut alanın (kamusal) içinde bir de özel 
alan var (matruşka bebek), çalışmanın ve yaşamsal 
faaliyetlerin yer aldığı bir alan olarak, burası devletin 
siyasal - yasal müdahalesine karşı hukuken güvence-
lenmiş bir alan; yani ideal olarak öyle olmalı. Ama 
bu kamusal - özel alan ayrımı bir taraftan yurttaşların 
bireysel özgürlüklerini güvenceye alırken, bir taraf-
tan da devletin kamusal alanı politikadan ve politik 
ifadelendirme potansiyelinden arındırmak için işlev-
selleştirdiği bir ayrım olarak karşımıza çıkıyor. Aslın-
da, bütün bu kamusal = politik kurgusunda, her bir 
edimin ve siyasi kavramın anlamı ve değeri devlet ve 
sivil toplum ayrımı doğrultusunda çatallanıyor. Bu 
liberal devlet - sivil toplum kurgusu dahilinde, iyi yö-
netilme istemiyle hareket eden, canavarın / devletin 
her an boşalmaya meyyal zincirlerini elinde tutma 
mücadelesiyle tanımlı bir sivil politika hattı var. Dev-

““Kurma”, bir etkinliğe katılanların 
o etkinliğe katılma aracılığıyla bir 
yeni’yi açığa vurmalarıdır. Oysa “inşa 
etme”, bir tasarım ve bu tasarıma göre 
biçimlendirme etkinliğidir. Önceden 
hiç bir tasarımın olmadığı bir deneyimi 
paylaşma ve bu deneyimde yeni bir dünya 
açığa vurmadır kurma.”
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konusu olan bir şey. Gençlik, güzellik, sağlık ve sek-
sapel. Feminizm bize bütün bu hikâyenin politik an-
lamını gösterdi ama daha az yaptığı bir şey var, o da 
kişiselin ortaklık içinde var olabilen bir şey olduğunu 
vurgulamak. Haksız da değil tabii, her türlü cemaa-
tin kadınlar için tahakküm ilişkileri biçiminde işledi-
ğini düşündüğümüzde, “bi çekilin, kendi kararlarımı 
verebilirim” demek çok önemli hale geliyor. Ve fakat, 
kendi kararlarını verebilme hakkıyla özgürlük arasın-
daki bağ kopalı çok zaman oldu.

Özgürlüğü ancak işte o ortaklık deneyimi içinde var 
edebiliyoruz; senin de dediğin gibi, kurma eylemi 
içinde. Sen diyorsun ki, bir dünya kurmak, her du-
rumda politiktir. Ben de böyle düşünmek istiyorum. 
Bir yandan da politikayı bir iktidar ilişkileri ağı, mü-
zakereler ve direnişlerle örülen bir ağ olarak düşün-
mek, bunu zorlaştırıyor. Sanki bu politika tarifinde 
hayati bir şey eksik: Birlikte özgürleşme arzusu. Bü-
tün romantik laflarımın sebebi bu; bir savaş alanıysa 
politika, ya direneceksin ya kabul edeceksin. Genel-
likle bu ikisinin arasında bir şeyler yapıp müzakere 
edeceksin. Bütün bunları yaparken, tıpkı akıl gibi, 
beden de, duygular da senin ya da kimle cebelleşiyor-
san onun araçlarına dönüşecek.

Emine bize kamusal alanla sivil toplum arasındaki 
farktan söz etmişti, bilmiyorum aklındaki bağlantı 
buna benzer bir şey miydi ama benim baştan kamusalı 
politikanın kabı değil de politikayı sadece kamusallık 
biçimlerinden biri olarak düşünebilir miyiz şeklindeki 
acayip sorum, böyle bir yerden çıkmıştı. Biz birlikte 
eylerken, vişne kaynatırken, taciz ağı fikrini geliştirir-
ken, sırtımızı güneşe verip kadın koalisyonu toplan-
tısıyla ilgili çerçeve kurmaya çalışırken... hem bildik 
anlamda feminist politika alanındaydık ve hem de o 
kadar bildik olmayan bir şey yapıyorduk; o sırada ora-
da olanlarla sınırlı kalmayacak bir dünya yaratmak... 

O sırada orada olmayanları temsil ettiğimizden böyle 
değildi, onları davet edeceğimiz bir alan açmakta ol-
duğumuzdan öyleydi. Hatırla, kimlerle nasıl bağlantı 
kuracağımızı konuşurken, temsilcilerin değil, bizzat 
orada olmasını istediğimiz kadınların adlarını andık.

Böyle olunca, “fark” fikrinden uzaklaşmış olduk- 
farklılıkların temsilcilerinin katılımından değil, fark-
lılığın eyleme halinde ortaya çıkmasına izin verecek, 
kendini onunla yoğurmaya, biçimlendirmeye gönül-
lü bir ortaklıktan söz etmeye başladık...

Şimdi bu siyasal eylemi, kamusal alana katılımda, 
dolayısıyla karar verme süreçlerine katılımda, yani 
aslında ‘temsil’de tarif etmekten vazgeçmeyi, belki de 
temsile indirgenmeyen bir siyasal eylemliliği aramayı 
gerektiriyor. Ben şu katılım muhabbeti için şu cüm-
leleri yazmıştım. İşe yarar mı?

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi, esasta 
toplumsal ve kamusal görünürlük ve tanınma mü-
cadelesiyse, bu mücadelenin olmazsa olmaz yö-
nelimlerinden biri katılım, daha doğrusu politik 
katılım hakkıdır. Çünkü katılım, doğrudan yurt-
taş olarak kabul edilmenin niteliğidir. Bu nedenle 
yurttaş olmanın göstergelerini nerede arıyorsak, 
katılım koşullarını da orada tanımlamalıyız.

Kadınlar, sadece eşit sayılanlarla aynılaşarak on-
ların içine girmeyi katılım olarak tanımlamıyor, 
tersine farklar arası eşitliği temel problem olarak 
ilan ediyorlarsa, katılım farkın görünür kılınma 
gücünde aranmalıdır. Bu, katılım meselesinin ka-
dınlar için aynı zamanda katılım alanının nitelik-
lerini tarif etme meselesi olduğu anlamına gelir. 
Katılım, sadece bir yönetme etkinliğine, başkaları 
için karar verme süreçlerine mi katılımdır? Yok-
sa katılımdan anladığımız ortak yaşamı bir arada 
örgütleme, sürdürme etkinliğinde var olma mü-
cadelesi midir? Başka deyişle katılım, kendi ka-
naatimizi başka/farklı kanaatlerle eşit muhataplık 
ilişkisine sokabilme gücü müdür? O halde katılım 
mücadelesi öncelikle katılım alanının erkek ege-
men tariflerden ve yapılardan özgürleştirilmesi, 
yeni ve farklılıkları içeren bir katılım alanı, politik 
alan tarifini ve mücadelesini gerektirmektedir.

Aksu: Kendimi Erol Taş gibi hissettim be! Bir Ameri-
kan Erol Taş’ı: Ayaklarından birbirlerine zincirlenmiş 
köleler susuzluk, açlık ve yorgunluktan bitap ilerler-
ler, biri sendeler, bizimki bu anı bekliyordur, çıkarır 
kırbacı, şrraaakkk!!

Tam da dediğin gibi, “kişisel olan politiktir”den baş-
ka bir yerden yürümeye çalışıyorum ve bir yandan 
da sinsice buna yeniden dönmeyi umuyorum. Çün-
kü kişisel olanın politik olduğu önermesi son dere-
ce devrimci bir içerik taşımakla birlikte, “kişisel”in 
dünyamızı nasıl işgal ettiğini düşündüğümüzde, bu 
önermeyi öylece söyleyip geçmenin artık mümkün 
olmadığını görüyoruz. Kişisel olan sadece politik 
değil, mesela bütün o kişisel gelişim yavelerinin de 
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Bunları yazdıktan sonra, aklıma yirminci yüzyıl 
başından bazı harika kadınlar geldi, feminizme 
haksızlık ettim biraz galiba. Çünkü onlar tam da 
insanın varoluşuna ilişkin meselelere girmişlerdi; 
erkeklerin yarattığı dünya ile kadınların yaratabile-
ceği dünyayı karşılaştırırken, tabii ki birlikte yaşa-
maya ilişkin ütopyaları vardı. Bu kadınlar arasında 
lezbiyen ilişkilerin, çok derin dostlukların, birlikte 
yaşam deneyimlerinin bir daha görülmeyecek kadar 
sık yaşanması da buna işaret ediyor sanırım. ‘70’ler 
feminizminin hiç beceremediği bir şekilde birbirini 
sarıp sarmalama (ben ‘70’ler feminizmine hiç sem-
pati duyamıyorum galiba!).

Nilgün: Hah işte Aksum, benim kadın bilincine sa-
hip olmamı nasıl sağladığın da açığa çıktı böylece 
(Battaniye de bunun parçası unutmayalım).

Ben epey önce, “kişisel olan politiktir” sloganını, 
sadece özel alana ittirilen niteliklerin de bir varoluş 

Bana bu fark meselesi çok sıkıntılı geliyor uzun bir za-
mandır. Bir tür hiper realizm var, ondan olabilir. Kar-
şılaşmalar hep temsili farklardan başka farklar ortaya 
çıkarıyor, belki bunu bildiğimden. Eşitliği farklılıklar 
arasında varsaydığımız bir ahlaki ilkeymiş gibi gör-
mekten hiç bir zaman hoşlanmadım- bir yandan ya-
lan geldi, bir yandan ahlaktan suçluluk duygusuna ve 
vicdan meselelerine kayıvermenin çok kolay olduğunu 
düşündüm. Yani aslında, kamusallığın bir özgürlük 
alanı olarak var olması, farklılıkların böyle temsili katı-
lımıyla değil, eylem içinde ortaya çıkıp gelişecek fark-
lılıklara kucak açabilmesiyle mümkün olabilir ancak.

Bunun için de farklılıkların yeşerebileceği eylem ve 
ilişki biçimleri gerekir. Borges’in o nefis hayvanlar 
âlemi kategorilerindeki gibi: İmparatora ait olanlar, 
eğitimliler, denizkızları... Ancak o zaman o acayip 
“kesişimsellik” kavramının işaret ettiği kabız politi-
kadan başka bir şey hayal edebilir hale geliriz (sınıf, 
cinsiyet, ırk, etnisite... aaaaayhhh!!)
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Hegemonik bir bağlamda, gerçek bir - aradalığa bel 
verecek konuşmanın imkânsızlığını ve iletişim bağla-
mının içerdiği şiddeti Kafka “Dönüşüm”de çok güzel 
anlatıyor. Gregor hâlâ oda kapısının diğer yanından 
ona seslenmekte, ona odadan çıkmasını, işe gitmesini 
söylemekte olan ailesine ve müdürüne derdini anlat-
maya çalıştığını zannederken, onlar bir hayvan se-
sinden başka bir şey duymazlar. Halbuki Gregor her 
zamankinden daha anlamlı cümleler kurduğunu dü-
şünmektedir o sırada. Gene de odadan çıkmaya, dışa-
rıdakilerin yanına gitmeye çalışır; çünkü hâlâ onlara 
bir şeyler anlatabileceğini düşünmektedir. Çıkar ve 
konuşmaya başlar ama karşısındakilerin tek gördüğü 
radikal bir ötekiden, bir Hayvandan ibarettir. Ardın-
dan, onu yine odaya sokmaya çalışacaklardır şiddetle. 
Üstelik Gregor’u anlamadıkları ve ortada anlaşılacak 
bir şey olmadığını düşündükleri gibi, Gregor’un da 
onları kesinlikle anlamadığını düşünmektedirler. 
(Ondan kurtulmaları gerektiğini söyleyen kız karde-
şe dönerek) “Bizi anlayabilseydi eğer”, diye yineledi 
baba (ve kızının düşüncesine katılarak) “o zaman 
onunla belki de uzlaşabilirdik. Ama bu durumda...” 
hepimizin de bildiği gibi, Gregor’u öldürmezler ama 
aslında öldürürler, ona sonuna kadar müdahale edi-
len bir özel alana tıkıp ve yemek verip, sessizliğe, 
anlam-sızlığa ve ölüme terk ederek. Peki, Gregor ne 
yapabilir? Ancak çalışırken ve aileyi, patronları, top-
lumu memnun ederek insan kalabilen Gregor?

Nilgün: Emine işte tam da bu nedenle eşitlik kavra-
mını yeniden tarif etmeli. Kamusallık herkesin oldu-
ğu alan ise, tam da bu herkesin içine dahil olamama 
krizi -haklısın, aynı zamanda bir görünmezlik krizi. 
Ama bu krizi belki bu “herkes” denen şekilsiz yığının 
içine katılmayla değil de ya da katılımı dahil olmada 
değil de herkesin kendi ortaklığını diğerine benzet-
meden ve kaynaşmadan taşıyabileceği bir çoğulluk 
arayışına yönelişle aşsak. Şöyle diyorum: Bence siya-
set, siyasal alana katılma gücüne sahip olanlar ara-
sı ilişkide her türlü dinamiğini kaybetmiş, olsa olsa 
bir kodları belli oyun etkinliği olur. (Hani şu satranç 
benzetmesinin uygunluğundan bahsediyorum.). 
Oysa siyasal dinamizm ve belki siyasetin kendisi tam 
da bu güce sahip olmayanların, dolayısıyla hukuksal 
olarak eşit ama özgür olmak bakımından denk olma-
yanların, özgürlüğe, dolayısıyla kendi olma gücüne 
sahip olma etkinliği olarak tanımlasak. Böylece siya-
set kamusal alanda gerçekleşen bir oyun değil hem 
kendini dolayısıyla hem de kendine ait dünyayı kur-
ma etkinliği olsa...

tarzına işaret etmek bakımından politik alana dahil 
oldukları şeklinde değil, ama aynı zamanda belirlen-
memiş, bir yerleştirmenin ifadesi olmayan bir “özel” 
olana sahip olma, yani kişi olma hakkı olarak da 
okunması gerektiğini senden öğrendim galiba.

Kişi olma meselesini özellikle modern kamusallık 
tanımı, tamamen hukuksal bir hak öznesi olmaya 
indirgemişti. Bence şimdi değiştirmemiz gereken şey 
bu işte, hak özneliğine indirgenmeyen, yani huku-
kun tanımasına indirgenmeyen, bir “kendi” olma öz-
gürlüğü olarak okuyalım. Bu galiba sadece belirlen-
memişlik değil aynı zamanda kendi belirlenimlerini 
yaratabilme, kendisine bir dünya kurma özgürlüğü. 
Evet, karar verme, yargıda bulunma ama kurulmuş 
dünyanın karar mekanizmasına katılma anlamında 
değil, değiştirme, yıkma vb. kurulu olanın dışından 
konuşma ve hatta dışında olduğunu, olacağını ilan 
etme özgürlüğü. Ne dersin?

Emine: Hocam, aslında sizden farklı olarak, politi-
kaya veya politik mücadeleye aktif katılımı olmayan 
biri olarak büyük laflar etmekten ziyadesiyle çekini-
yorum, biraz bu yüzden de sessiz kalıyorum çünkü 
bu düzlemden olası konuşmamla bir yabancılık içeri-
sindeyim. Edebiyata huzursuz kaçış belki bu yüzden.

Gene de derdimi anlatmaya çalışayım: Politikanın 
kamusallıkla eşitlenmesinin baştan bir eşitsizlik ka-
bulü içerdiğini düşünüyorum. Şöyle ki, kamusal alan 
bir görünürlük ve işitilirlik mekânı ise, yani bir çeşit 
theatrum ise, izleyicilerin ve oyuncuların bulundu-
ğu, her durumda bu alanın dışında kalanlar olacağı 
bellidir. Buraya geçim derdinden, dolayısıyla vakit 
sıkıntısından ötürü katılamayanlar, sesi duyulma-
yanlar, karanlıktakiler, aşağıdakiler (düşünür zikret-
miyorum:)). Yani Atina demokrasisinin görünmeyen 
yüzleri. Bir diğer sorun da şu, burada işitilmenin ve 
görülmenin, görünürlüğe, tanınırlığa, vs. taşınma-
nın bazı kaçınılmaz kuralları olacak. Kamusalda 
yer tuttuğu varsayılan ideal seyirci kitlesinin anlama 
kiplerine uygun bir dile dökülmesi gerekecek, orada 
sesini duyurmaya aday olan deneyimlerin, yani bir 
vasata indirgenmesi ve bu süreçte ister istemez tem-
sili bir dile kayması gerekecek. Sonra da, ardı arkası 
kesilmeyen, her biri diğerine sesini duyurmaya çalı-
şan bir konuşmacılar kalabalığının yakarışları, gö-
rülme nidaları, “siz bizi neden görmüyorsunuz”lar, 
vs. sadece bu duyurma esprisinin anlamını tam ola-
rak çözemiyorum.



feminist tartışmalar   29

Aksu: Bu söylediklerin, ismi lazım olmayan kişilerin 
bahsettiği “çokluk” gibi tınlıyor. Öyle mi?

Nilgün: Hadi artık en azından bir Arendt diyelim. 
Evet, tam da onun bahsettiği çoğulluk ve çokluk...

Aksu: Ben biliyordum işin buraya geleceğini!

Peki, o zaman, ateistler şunu da cevaplasın: Kamusa-
lın ışığı dışında kalan böceklerin durumu ne olacak? 
Onları ışığa mı çekeceğiz? Ki onları ışığa çektiğimiz-
de hiç bir zaman kendilerinden ibaret kalamıyorlar.

Düğünde oynayan başörtülü kadınla ilgili yorumları 
gördünüz mü? “Türbanına sıçayım” şeklinde özetle-
nebilecek bir şey. Politikanın burnumuzun dibinde 
bitmesi. Her şey bir işaret, bir sembol, başka bir şeyin 
temsili.

Nilgün: Oysa ki ne güzeldi... Başka dünyaya ait ol-
duğu iddia edilen bir dansı bir başka dünyanın içine 
sokuvermişti...

Aksu: Değil mi? Ama yanlış yerdeydi, temsil ettiği 
şeyle yaptığı şey uymuyordu- kendisi bilmese ya da 
istemese de, temsilciydi o. Hepimiz gibi.

Nilgün: Galiba şu temsil meselesine yüklenmek la-
zım. Temsillerin değil, gerçek kişinin, yani agent’ın 
arzusunun, isteğinin, yargısının, beğenisinin, irade-
sinin görünürlüğü... Toplumu küçültmek lazım bu-
nun için, siteye dönmek lazım, biliyorum.

Aksu:  Koskoca Platon’un bi bildiği vardı heralda!

Nilgün: Sana Sokrates lazım, bırak özel alanı, kamu-
ya bak desin! De... Aristoteles haklıdır, ahlakın ve so-
rumluluğun iki ayrı türü vardır ve bu ikisi arasındaki 
bağ da karakterdir!

Aksu: Ahh, tabii ya, “karakter aşınması” ha?

Hazal: Vişneli gününüzde yoktum. Ama bütün bu 
anlattıklarınızdan sonra vişneli gününüz bende var. 
Bir hayal olarak, bir imge olarak var. Çehov okurken 
duyduğum, sezdiğim şeyle sizin vişneli muhabbeti-
nizden bende kalan hissin birbirine bu kadar ben-
zemesi, bu iki içinde olmadığım dünyanın benim 
için ve benim içimde bir dünya kurabilmelerinden. 
İçinde olmadığım bir dünya benim dünyama nasıl 

O zaman belki diğerleri tarafından kabul edilme, gö-
rünürlük meselesi şu soyut “herkes tarafından tanın-
mak” olarak değil, görünmek istediklerimize karar 
verme gücünde tanımlanır. Ha?

Aksu: Bence şu “kendi olma hakkı” mevzuna gir-
mek lazım- yoksa kamusal alanın bir tür sahne / er 
meydanı olmayabileceğini hayal etmek zor. Nitekim 
bildiğim kadarıyla alternatif kamusallıklar ile ilgi-
li teorik çabalarda da böyle bir düğüm noktası var. 
Yani, Gregor Samsa’nın meselesi kendi olmak mıydı 
(böcekken mi kendiydi?!), işitilmek miydi?

Nilgün: Gregor Samsa’nın kendiliğini arayışının 
bile imkânsız olduğu bir toplumsal karanlığı tas-
vir ettiğini düşünüyorum Kafka’nın. Oysa benim 
demek istediğim, tam da senin dediğin gibi kamu-
sallık sahnesinde kendi oyunumuzu oynayabilme 
gücü. Kamusal alanı sadece bir soyut eşitlikler ağı 
olarak değil, herkesin kendi oyununa sahip olabi-
leceği, bu nedenle de aslında çatışmalı (conflict’den 
bahsediyorum, karşıtlıktan değil) bir alan olarak 
tanısak ve Marx’a bir selam versek... (Marx yasaklı 
olmayan filozoftur, onun her tür yasaktan muafiyeti 
var!) Derdim kamusal sahneye bireysel giriş değil, 
tam tersine farklı ortaklıkların, yani farklı birarada-
lıkların sahnesi olarak kamusallığı tarif etmek. Ama 
bu biraradalıkları da kendiliğinden, hazır kimlikler 
olarak değil, kurulmuş iradi bağlar, yani bir tiyat-
ro grubu gibi bağlar şeklinde tasavvur etmek istiyo-
rum. Çünkü kendi olma, bu kendiliği bir tanıyan 
olmadığı sürece solipsist bir kendine kapalılıktır ki 
tam anlamıyla a-politik bir kendilik tasavvurudur. 
Tüm bireyci yaklaşımlara (varoluşçu bireyciler de 
dahil) egemen olan benliği bir tür monolitik bütün-
lük olarak görmeden de özgürleşen, ama kendi olma 
hakkını, kendisini görünür kılacaklarına ve tanınma 
biçimine karar verme hakkı olarak da okuyabilen bir 
zemin arıyorum.

“Başlangıç noktasında böyle bir 
esaret varken, kamusala dair hangi 
özgürlük talebi gerçekten özgürlükle 
ilgili? Kamusal bir özgürlük talebinde 
bulunmak ancak özgürlüğün ne olduğunu 
düşünmemekle mümkün. Ama diğer 
yandan bu çılgınlığa “katılmamak” 
mümkün mü?”
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ancak özgürlüğün ne olduğunu hiç düşünmeden 
mümkün olabiliyor olması bunla ilgiliydi sanırım. 
Verili, kurulu, tasarlanmış ve yönetilebilir olana dair 
ve bunların alanındaki mücadeleler, verilmemiş, he-
nüz kurulmamış, tasarlanmamış ve yönetilemez olan 
aranmadığı için ana akımlaşmıyor mu? Özgürlüksüz 
özgürlük, eşitliksiz eşitlik, adaletsiz adalet talepleri 
kamusalı ve politik olanı yapan. Oysa sizinki bir bi-
raradalığın açıverdiği o yeni, gündeliğin içinde bir 
tür yırtılma gibi. Yırtılan şeyin deneyimi o günkü 
dünyayı kuran. Yırtılan şeyin ne olduğu, altından 
neyin çıktığı, gözünü yırtığa dikersen ardında neler 
görülebileceği, bu arayış da o kurduğunuz dünya-
yı bana ve başkalarına açan. Benim azıcık da olsa 
umutlu olmamı sağlayan tek şey bu yırtılma anları 
galiba. Ama en büyük umutsuzluk da o yırtıkların 
ne kolay kapanabildiğini, gözünü yırtıktan çektiğin 
anda kendini kapattığını görmek. Hangi birlikte-
liklerin, nasıl biraradalıkların bu yırtılmaları yara-
tabildiğini düşünüyoruz galiba bir yandan. Dünya 
diye verdikleri şeyin kumaşında bir anda açıverdiği-
miz o yırtık, bir şeyin yırtıldığına dair bir duyuşun, 
sezginin, hissin tecrübesi gibi geliyor bana. Bir şey 
oluyor anda. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bir şey 
olduğunu biliyoruz. Kendi olma özgürlüğü, kendine 

sızabiliyor? Bir davetle mi? Orada, sadece orada bu-
lunanlar tarafından kurulan bir şey, nasıl benimle 
de ilgili bir şey olabiliyor? Bilmediğim bir şehirde, 
bilmediğim bir evde, birkaç kadının yaz sıcağında 
bir öğlen sonrası vişne kaynatırken birlikte kurduk-
ları şey nasıl benim için de bir dünya kurabiliyor? 
Açılmasıyla galiba. Bir romanın, bir hikâyenin oku-
ra açıldığı gibi. Yani ille tarif edilmiş bir alan ve o 
alana bir özne olarak katılımım ya da o alanda tem-
sil edilmiş olmam gerekmiyor orada o gün kurulan 
dünyanın benim kendimi ve dünyayı duyuşumda bir 
tecrübeye dönüşmesi için. Aksu Hoca’nın en başta 
sorduğu soruya dönersem, peki neydi sizin orada ya-
şadığınız? Bir yaşamı paylaşma etkinliği ve o etkinli-
ğe katılanlar için bir yeni’yi kurma, yeni bir dünyayı 
açığa vurma demişti Nilgün Hoca. Bunun neden 
politik olduğunu ve politik olanın ne olduğuna dair 
başka türlü bir ihtimal yarattığını şöyle anlıyorum: 
O etkinliğe katılmamış olsam da orada açığa çıkan 
yeni beni ve başkalarını kendine katabilme potan-
siyeline sahip. Tabii ki benim irademle, isteğimle, 
hevesimle. Ama esas mesele o yeni’nin bir başkası-
na açılması ve o bir başkasının da bir alana, gruba, 
toplama değil o yeni’ye yaklaşma isteği. Daha önce 
özgürlükle ilgili söylediğim, özgürlük talep etmenin 
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gereği geriye kalan artık karanlık parçaları. Karanlık-
takiler var, yeterince dil varlığı olamayanlar (ve bu 
yüzden sözüm ona temsil edilmesi gerektiği düşünü-
lenler, tüm bu oyunlara bakıp küfrü basanlar), me-
ram onları hâlihazırdaki politik alana bir çatlak ola-
rak, bir yırtık olarak eklemlemek olsun ama bu dâhil 
etme ve politik alanı bu genişletme oyununda gene 
de bir bakiye kalıyor, kalmak zorunda.

Mesela kafamdaki şu aslında, aptalca gelebilir ama 
soruyorum yani almak zorunda değiliz, Kürtler siya-
sal bir grup olarak Türkiye politik alanına bir çatlak 
olarak dahil olmaya çalışıyor, tekçi yapının belirledi-
ği alanı genişletmek gibi bir saikle. Bir yandan legal 
siyasetin dilini temsilciler vasıtasıyla daha iyi kul-
lanmayı öğrenirken, bir yandan da modern hayatın 
önemli alanlarında da temsilci özneleri (akademis-
yenler, entelektüeller, sanatçılar, vs.) yerlerini alıyor. 
Bir taraftan daha iyi konuşmayı öğrenmiş, okumuş 
temsilciler bunlar ama bir yandan da kendini hâlâ 
taşla ifade eden (evet, bu da sonuna kadar geçerli bir 
ifade aracıysa eğer) daha aşağıdaki bir çoğunluk var. 
Kürt siyasal hareketini diri tutan tabaka bu ama le-
gal siyasetin diline tercüme edildiklerinde ne yiyip ne 
içtikleri, ne hissettikleri eksik kalmıyor mu? Mese-
leyi sadece Kürtlerin politik alana dahli bağlamında 
değerlendirdiğimizde bir şey eksik kalmıyor mu? Ya 
da fazla gelmiyor mu? Hangi Kürtler dahil oluyor, 
hangileri olmuyor? Ve bir bakıyoruz ki, o birleştirici 
temsili çatı birden ortadan ikiye ayrılıyor, ışığa çı-
kanlar ve çıkmayanlar. Yani kendini taşla, haykırışla, 
küfürle ifade edenler ne olacak? Makbul bir politik 
dil varlığı haline gelemeyenler, bunun olanaklarına 
sahip olamayanlar, pazarlığa sabrı olmayanlar, masa-
lara oturmak istemeyenler? Bu sadece Kürt hareketi 
için geçerli değil elbette.

Devleti yönetemez hale getirmek, krize sürüklemek 
ile daha iyi yönetmesini sağlamak iştiyakındaki iki 
politika ayırt edebiliyorum. İlki devletle net bir sı-
nır çekmiş, ikincisi gözünü devletten alamıyor, ona 
tutulmuş, kabullenmiş, sürekli ertelenen bir oyunu 
oynuyor. İlki ödünsüz bir özgürlük arzusuyla dolu. 
Ve gerçekten iyi bir hayatın bedelinin ağır olaca-
ğının farkında, ikincisi canlı kalma süresini uzat-
maya adayken özgür bir hayatın anlamını çoktan 
unutmuş. Geçenlerde Marcos’un konuşması kafama 
dank ettirdi: “Müzakere etmek ve savaşmak arasında 
kalmamıştık, ikilemimiz ölmek ve yaşamak arasında 
gerçekleşiyordu,” diyordu. “Yaşamı kurmayı seçtik, 

bir dünya kurabilme özgürlüğü, o yırtılma sesinin 
peşinden gidebilme iradesi de sanki. Anı zamana 
taşımak. Kamusalın, politikanın kabı ya da örtüsü, 
belki kumaşı olarak birlikte açtığımız o yırtığa yama 
yapmasına, onu kapamasına izin vermemek. Kişisel 
olanın gerçekten politik olduğu an yırtığına ve yırt-
tığına sahip çıkma iradesi oluyor galiba bu durumda.

O kadar uçtum ki alçalamıyorum şu an. Biraz du-
rayım, bakayım, zevkine mi kaptırıp gitmişim yine.

Aksu: Yırt ki güzel sinen görünsün / Kamusalı dağıt 
şanın yürüsün / Sahip çık yırtığına / Özgürlük bay-
rağına!

Nilgün: Hazal sanırım peşinde olduğumuz şey son 
iki cümlende saklı: “Kamusalın, politikanın kabı ya 
da örtüsü, belki kumaşı olarak birlikte açtığımız o 
yırtığa yama yapmasına, onu kapamasına izin verme-
mek. Kişisel olanın gerçekten politik olduğu an yır-
tığına ve yırttığına sahip çıkma iradesi oluyor galiba 
bu durumda.”

O halde bizim aradığımız politika, herkesi bir bir-
lik olmaktan çıkaracak bir politika... Sanırım tam 
bu noktada söylemek lazım. Siyasal olan uzlaşma 
ediminde, yani hukukta değil, uzlaşmamada, yani 
eylemde açığa çıkar. Başka türlü dönüştürücü ve 
devrimci olacağı kanısında değilim. Tıpkı artık de-
mokrasiden anladığımız şeyin, ancak devlete devlet-
lik yaptırmama gücünü isteme olarak tanımlanması 
gerektiği gibi.

Senin terimine geri döneyim, her bir yırtık devrimci 
bir andır. İşte mesele, yine senin terimine dönüyo-
rum, bu anı zamana, dolayısıyla tarihe sokmak...

Emine: Aslında, Flaubert diyor ya hani, “politikadan 
anladığım tek şey ayaklanmadır” diye, sanırım ben 
de o kafadayım. Ama öyle bir ayaklanma ki, evlere 
dönüşümüz hiç olmasın, gerçekten gemileri yakalım. 
Aksu Hoca’nın şu sözleri hislerimi açıklıyor aslında: 
“bir savaş alanıysa politika, ya direneceksin ya kabul 
edeceksin. Genellikle bu ikisinin arasında bir şeyler 
yapıp müzakere edeceksin. Bütün bunları yaparken, 
tıpkı akıl gibi, beden de, duygular da senin ya da 
kimle cebelleşiyorsan onun araçlarına dönüşecek.”

Şimdi düşünüyorum, Aksu Hoca’nın dediği şu ışığa 
çekme meselesini, ışığa çekince ışığın kendi işleyişi 
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bittiği hakkında. Bunu aklımda tuttuğumda, ışık ve 
karanlığın hem taş atmakta ama hem de güzelce an-
latmakta bulunabileceğini seziyorum. Biliyorsunuz, 
Fransız feministler işte o güzelce anlatmadaki karan-
lığın peşine düşmüşlerdi dile düşüp boğuldukların-
da. Fakat şimdi, Emine’nin söylediklerine baktığım-
da, karanlığa girmenin psikanalizden daha iyi yolları 
olabileceğini de seziyorum.

Nilgün: Galiba belirsizliğe değil de belirlenimsizliğe 
açılan kapıyı arıyoruz da bunu Platoncu ışık - karan-
lık metaforlarıyla ararsak mecburen “gerçek”in dilsiz-
liğine gelir ve dile gelemeyeni görünür kılma gibi be-
nim a-politik bulduğum politikanın estetizasyonuna 
düşeriz... Ben iradenin belirsizlikte, karanlıkta değil 
mümkünde, imkânda kurucu olacağı kanısında ol-
duğumdan, istemede, yargıda bulunmada, eleştiride 
ısrarcıyım.

Aksu: Platon dendiğinde sinirin kalkıyor, fark etme-
diğimizi sanma!

Peki, bu “isteme”nin dolambaçlı yolları hakkında bir 
şey söyleyecek misin bize? Mesela diyelim hepimizi 
saran bir korku ikliminde (ozon tabakası delindi diye, 
teröristler memlekette yuvalandı diye, deli dana has-
talığından... bir sürü şeyden korkabiliriz) istemenin 
hedefi güvenlik olabilir. Aynalı gözlükleriyle her şeye 
hâkim olduğu izlenimi veren birine kendimizi teslim 
etmek isteyebiliriz, bunu yapabiliriz. Diyeceğim, bü-
tün bu kamusallık, istemin ortaya çıkmasıyla özgür-
leşme hikâyesi bizi yeniden akla güven noktasına ge-
tirmiyor mu? Ki güvenilmezliği yüz yıldır kanıtlanıp 
durmuş olan şey. Biliyorum, tartışmayı on adım geri 
çekmiş oldum bunu sorarak ama oraya dönmezsek 
geldiğimiz düğümü çözemeyecekmişiz gibi.

Nilgün: Yok... Tam o cümleyi yazıp gönder tuşuna 
bastığımda, AKP köşk aday merasimi salonunu gör-
düm ve dedim ki, isteme, olan bitene karşı kendini 
konumlarsa aslında a-politiktir, yani ihtiyaçlar, ser-
bestlikler vb. Oysa biz nerdeyse yüzyıllardır şu ülkede 
gün yüzü görmemiş, miktarı şu ya da bu olmuş in-
sanlar, tüm bu güç oyunları, tahakküm tarzları için-
de özgürlüğün imkânı düşünün gerçekleşme yollarını 
arayıp duruyoruz. Diyelim ki isteme bir şimdi’ye gö-
müldüğünde dönüştürücü değildir ama gelecekse yö-
nelimi, yani ihtiyaçlar değil insani istemeden bahse-
diyorum, (bütün aydınlanmanın ilkesinin özgürlük 
olduğunu söylediği ve esasen insanı ahlaksal ve po-

ama bunu bir savaşın ortasında yapmak zorunday-
dık.” Devletlerin bunca şiddetli olduğu, sermaye 
koşullarının hepimizi dört yandan zincirlediği bu 
çağda, “bir yaşam kurmak,” yani özgürlüğü gerçek-
leştirme yolunda kurucu bir adım atmak gerçekten 
ölme - öldürülme ilişkisinden ne kadar azade ola-
bilir? Marcos’un konuşmasında melankolik solun 
ölüm saplantısından farklı bir şey var; o da, bu ko-
şullarda gerçek bir hayat kurmanın, hayatın değerini 
belirlemenin, devletlere ve savundukları tüm serma-
ye ve iktidar düzenine sonuna kadar direnmek anla-
mına gelmesi. Burada yüceltilen ölüm değil, hayat: 
“Yaşam için ölüm zorunludur ve bu yüzden yaşamak 
için, ölüyoruz.” Şimdi çektiğim zorluk şu, biliyorum 
basit bir çalışanım, kimse için, kendim için bile bir 
kurtuluş olamam ve özgürlükten dem vurmak bana 
ayıptır ama onun nasıl bir şey olduğunu düşleyebili-
yorum. Ve bu yaşadığımızın tam zıttı bir şey olmalı. 
Ben özgürlüksüzlüğü iyi tarif edebilirim, belki de 
bunu yapmam gerek, onu dürüstçe aklımla kavra-
mam gerek (Kafka bunu yapmıştı, o yüzden bana 
iyi geliyor; çünkü benim gibi). Lafı çok uzattım bi-
liyorum, çok duygusal da gelebilir ama özgürlükle 
politikayı ilişkilendirmek için, hayatın ve ölümün 
değerini, devletlerin ve hâkim sınıfların tam tersi 
biçimde tanımlayabiliyor ve edimselleştirebiliyor 
olmamız gerekmez mi? En azından konuşup düşü-
nürken daha ödünsüz olabilmemiz, madem özgür 
değiliz, en azından adından taviz vermememiz.

İşte çıplak hayata indirgendiğimiz bu koşullarda po-
litikanın hayat ve ölümün değerini yeniden değerlen-
dirmekle çok alakalı olduğunu düşünmeye başladım.
Marcos’un konuşması şurada: 
www.toplumsaldayanismaagi.net/subcomandante-
marcostan-anlamli-veda

Nilgün: Devleti yönetemez kılma derken de gözünü 
devlete dikmeyi değil, onun kontrol edemediği alan-
larını çoğaltmayı kastediyordum...

Marcos’a gelince, özgürlüğü özgürsüzlük bilincinden 
yakalamıyor muyuz zaten, tıpkı yaşamı ölümlülük 
bilincinden yakaladığımız gibi. Değeri veren olum-
suzlamanın bilinci değil mi?

Aksu: Nigel Thrift diye bir adamın kitabını okuyo-
rum şu sıra -iradenin pek de varsaydığımız gibi doğ-
rusal hareket eden bir şey olmadığı hakkında konu-
şuyor- o doğrusal olmayan mesafe içinde nelerin olup 
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olma hakkı ve imkânı. Özgürlük esasen budur çün-
kü olabileceğin şey olma. Kamusallık temsil üzerin-
den kurulduğunda, olduğun şey öyle bir gerçekliğe 
dönüşüyor ki, olabileceğin şeyin arzusuna, hayaline 
bile yer kalmıyor. Platoncu ışık / karanlık ikilisi ak-
lıma bundan gelmişti. O kadar fazla ışık var ve bu 
ışık kendini o kadar haklı görüyor ki, karanlıktaki-
nin duyulması ancak ışığa çıkarak oluyor. Arendt’in 
bahsettiği “kamusalın aydınlığı”nın içimde yarattığı 
sıkıntı sanırım hep böyle bir şey oldu (aslında Leni-
nizmin sıkıntısı da bu değil midir: Temsil!)

Neyse, bilmiyorum ne kadar anlatabildim, bu kar-
makarışık lafları ortaya atabilme güveni de sanırım 
“kendi olma hakkı”mla ilişkili ve vişne bahçesiyle!

Çünkü bir şeyin temsilcisi olarak eylemekle değişime 
ve olabileceğin şey olmaya açık biri olarak eylemek 
arasında çok büyük fark var.

Emine: Ben Lenin’i çok derinlikli bulurum hocam, 
üstadımızdır, doğruyu söyleyenden neden korka-
yım:) Akıl ve politika falan deyince nedense aklım ir-
rasyonel şiddet meselesine kayıyor ama bir kısa devre 
olarak değil ha. Bir araç olmayan, bir çeşit doğrudan 
demo-krasi edimi olarak irrasyonel şiddet, kendini 
aklileştirmeyen, gerekçelendirme ihtiyacı duymayan, 
bir tasarıya yönelmeyen bir şiddet. Şu an bu tartış-
mayı açma kapasitesine sahip olmamakla beraber 
(okumalarım çok keyfi düzeyde, hâlbuki önemli bir 
konu), burada politikanın ve özgürlükçü politik di-
lin çeperlerini belirleyen bir şey var. Aşağıdakilerin 
irrasyonel şiddeti meselesine gelindiğinde, kamusal 
politikalarımız sapır sapır dökülüyor. Bu şiddetin 
sembolik örnekleri de var, mesela Sabahattin Ali’de, 
Turgut Uyar’da, Edip’te. Orada adaletten ve özgür-
lükten bir reflection için olsun geri durmama tavrı 
var. Bir taraftan da, kurucu - rasyonel - araçsal bir 
şiddet ediminin (devrimci şiddet dersek) tekrar yasa 
- kurmaya başlayacağına ve yönetenin / hakim sınıfın 
pragmatik ve örtük şiddetini meşrulaştırmaya eninde 
sonunda hizmet edecek olduğuna ilişkin bir farkın-
dalık. Ama irrasyonel şiddette bir ertelenmemişlik, 
bir ödünsüzlük var ki Marcoslar misal bunun iyi bir 
örneğini sergiliyor. Memlekette şiddetten geri kalana 
baktığımızda, devletle ne idüğü belirsiz bir müzake-
reye, dönemlik taktiklere, akli beklentilere feda edil-
miş, orta sınıf politikası ile hemen şimdi adalet, öz-
gürlük, kendi olma arzusu arasında bulandırılmış bir 
şeyler. Kamusalın aydınlığı, aklı, dili her durumda 

litik varlık kılan şey olduğunu söylediği) veri olana, 
dolayısıyla doğayı ve doğallığı aşmayı mümkün kılan 
istemeden. Necessity ve willing arasındaki farktayım 
yani. Willing iradenin kendisini gerçekleştirmek üze-
re eyleme geçmediği durumda yoktur; oysa ihtiyaçlar 
doyurulsa da doyurulmasa da vardır. Eylemsiz var ol-
mayan istemedir muradımız...

Aksu: Olduğumuz değil de olabileceğimiz şey... İşte 
beni düğüm eden de burası. Olabileceğimiz şeyin, 
muhtemel olanın, geleceğin iyi olduğuna dair inan-
cımız bu kadar sarsılmışken biz umut ilkesini hâlâ 
orada arayabilir miyiz?

Nilgün: Valla ya gideceğimiz yer akla güvende temel-
lenen bir umuttur ki bu epey sarsıldı... Ya da gelece-
ğin bir kategori olarak ortadan kalktığı bir dünyada, 
yani yönelim olarak ortadan kalktığı bir dünyada bu 
kategoriyi yeniden tarihe sokma isteğinde temellenen 
ve bu isteğin temelde bir değiştirme iradesini açığa 
çıkaracağıdır umut... Geleceğin daha iyi olacağına 
daha iyiyi istemezsek güvenemeyiz tabii ki...

Aksu: Haha haaaa... Yıllar önce “Leninist feminist” 
lafını yediğimde bunun o kadar da kötü bir şey ol-
madığını düşünmüştüm. Oraya doğru pupa yelken 
gidiyor muyuz ne?

Nilgün: Biz devrimci teoride kalalım, devrim yapan-
ların da bir bildiği vardı herhalde!

Aksu: Bütün bu affective konuşmanın sonunu Le-
nin’e bağlayalım, tam olsun!

Nilgün: Ayrıca değiştirmeyi istemiyorsak reçel bile 
kaynatmam ben! Vişne bahçesi bir ortam, konuştu-
ğumuz şeyi hayatın içinden kılan bir ortam ama her 
koşulda ne konuştuğumuz ve ne istediğimiz esastır.

Benim itirazım olmaz da gençler tir tir titrer diye 
korkarım... Onlar için Lenin öcü bizim için ne olursa 
olsun devrim yapmış biriydi...

Aksu: Bizimkilerde titreyecek göz yok bence!

Ve fakat, vişne bahçesi ortamının “kendi olma hak-
kı”nın imkânı olarak nasıl bir anlam taşıdığını ko-
nuşmalıyız bence. Başta sorduğum soru, buna iliş-
kindi: Kamusalı da bir özgürlük alanı olarak tasavvur 
ederken aslında hep bunu düşünmez miyiz; kendi 
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ve bu nedenle yeni’yi ortadan kaldırdığını söylemiyor 
mu? Bak geçen gün şu dans eden kadın, nasıl yepyeni 
bir şeydi. O dünyaya ait olmayan olarak tarif edil-
miş olanı nasıl parçaladı aslında. Sonuçta ne olursa 
olsun ben bu parçalamaların, ne demişti Hazal, yır-
tıkların, sistem acele yapıştırsa, yamasa da iz bıraktı-
ğını, önemli olanın da bu olduğunu, giderek yamalı 
bohçaya dönüşmüş bir sistemin kendisine hiç bir 
şeyin değmediği bir sistemden kendi olma hakkımız 
bakımından fena bir şey olmayacağı kanısındayım. 
Mesela Gezi de aslında bu değil midir? Anlamı, refe-
ransı, şu nefret ettiğim arayışla “ruhu” tarif edilmeye 
çalışılan ama her tarifte mutlaka ona sığmayan bir 
yerin farkındalığı nedeniyle “ama” dedirttiren ve esas 
olarak en kıymetli yanı gerçekleşmiş olması olan bir 
deneyim değil miydi? Biz de vişneli muhabbeti aynı 
etkisiyle yeniden yakalayamayabiliriz ama bu kez şef-
talili olanı gerçekleşir belki de ya da kayısılı!

Emine: Evet, kedili şeyleri çok severim. Nina ona be-
şeri yaklaşımımda ve beşeri sevgimde nasıl bir şiddet 
olduğunu tırnaklarıyla gösterdi bana. Bir kere öğre-
nilmiyor iktidar ilişkisi kurmamak, gerektiğinde de 
gösterir her zaman, doğrudan irrasyonel şiddet, evet 
bir kedi gibi, (ama her kedide de yoktur bu, benim 
Ninuşum ödünsüz ve eyvallahsız bir özgür ruhtur) 
politikayı düşünürken doğada özgürlüğe bakalım di-
yorum, esin alalım, değer katıştıralım diyorum çün-
kü devletin toplumu unutturmuş özgürlüğü, toplum 
durumu adı altında en aşağılık bir ‘doğal’ duruma 
sürüklüyor bizi, sonra kızıyorsunuz hocam.

Nilgün: Doğada özgürlük yoktur, çünkü yabancı-
laşma yoktur! Marx haklıdır, özgürlük isteği her şey 
olması gerektiği gibi olduğunda değil, tam tersinde 
açığa çıkar. Çünkü her şeyin olması gerektiği gibi ken-
diliğinden, bozulmamış, olumsuzlanmamış olduğu 
yerde özgürlük bir istek değil olsa olsa veri, hazır bir 
niteliktir. Oysa benim anladığım özgürlük bir nitelik 
değil, bir güç, bir irade... Yani özgürlüğü isteme, ken-
din olmayı belirlemeyi, kendini kendi istemine göre 
kurma gücü... Başörtüsüyle, geleneksel bir düğünde 
“yeni” bir dansı yapmaktan geri durmama...

Biz de bir ortaklık peşindeyiz ama kendi istediğimiz 
gibi kurduğumuz; kurulmuş olanın içine de katılmak 
istemiyoruz, onu idare de etmek istemiyoruz. Öyle 
tözsel aklı temsil de etmek istemiyoruz. Kendi kur-
duğumuz ve açığa çıkardığımız, paylaşacaklarımızı da 
seçtiğimiz bir ortak duyu olarak aklın peşindeyiz...

hegemoniktir, kurumları, yerleri, ilişkiselliği şiddet 
içerir. Ama irrasyonel şiddet edimlerinde (ister kişi-
sel ister gruplu) hem direniş = hayat sergilenir, hem 
de hâlihazırdaki düzenin aklı boşa çıkartılır. Yani gü-
zeldir, vişne bahçeme dalarsan ben de sana dalarım, 
özgürlük benim fıtratımda var gibilerden, hem çok 
politik hem çok poetik. 

Tüm bu nedenlerle irrasyonel şiddete gidiyor kafam. 
Çoğunluk eşitsiz koşullarda yaşıyor ama bir de bil-
ginin, bilgililik kategorilerinin hâkim işleyişi var ki, 
bu eşitsizliğin bırakın ifadesini, duyumunu bile yasak 
ediyor. Çoğunluğun eşitsizliği dibine kadar yaşadığı 
yetmiyormuş gibi, bir de bilgisizlik kategorine atılan 
duyumsama can veriyor. Bu bakımdan, politik olanı 
genişleyip daralan bir alan olarak düşünmek yerine, 
tek bir dünya kavrayabilmeli, bu dünyaya şekil ve-
ren nomos’la çatışması içinde düşünebilmeliyiz öz-
gürlükçü eşitlikçi eylemi. Bu açıdan politiklik kate-
gorisini, formel yapılardan çıkarıp duyumsamanın 
dünyevi bütünlüğüne, hayata doğru yaymak önemli 
geliyor. Bilgi ve söz hiyeraşileri, nomos’u bütünlüklü, 
çatlaksız bir şey gibi algılatmaya hizmet ederken, onu 
tutarsız bir yapı olarak ifşa edebilmeli, ondaki bu 
tutarsızlığı, bu gayri - mükemmeliyeti sonuna kadar 
götürebilmeliyiz sözde ve eylemde. 

İrrasyonel şiddet ile nomos-karşıtı edebiyat’ları bu 
açıdan bir yoldaşlık içinde görüyorum ve seviyorum.

Ay mesela Murathan Mungan’ın “Çocuklar ve Bü-
yükleri” seçkisinde Dino Buzzati’nin “Yumurta” diye 
bir hikâyesi var, işte onu diyorum. Turgut abinin di-
zesi gibi, kedinin tırnakları gibi bir doğrudanlık var 
irrasyonel şiddette ama dediğim gibi mesai yapmam 
lazım, bunu konuşmaya almayınız.

hem sen kimsin, çekiştirme diyorum
hatta kuyruğuma basma diyorum
acıyor, tırmalarım,-
diyorum
kahrol, kahrol!
diyorum

Nilgün: Ah yine Emine buldu başlığı: Kuyruğuma 
basma, tırmalarım!

İyi de Arendt için kamusalı ortadan kaldıracak şey 
tam da temsiller alanı haline gelmesi değil mi? Kadın 
ısrarla temsilin bir tarif etme, yerleştirme olduğunu 
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Sevgili dostlarım Anna, Lusia, Lucia, Agnes ve Maria bu yazdıklarım sizler için.

Aşağı yukarı 40 yaşlarında, aynı acılara, umutlara, düşlere, terk edilmişliklere, 
yalnızlıklara sahip kadın dostum,

Belki de ilk komünyonunda, süslü elbiseler içinde “Küçük geline bakın” diye 
haykırdıklarından beri, inandığın şeye kendini nasıl adayacağını bilen dost, 

Luciana Maria Pierangeli

GÖKYÜZÜ GİBİ BİR ŞEY 
BU ÇOCUKLUK.. .
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Köy yollarında, kış şartlarında çamurlu takunyaları 
ya da çıplak ayaklarıyla; bir kolunda içi kuru fasulye 
ve enginar dolu sepeti taşıyan dost, 

Halkalarla gökyüzüne tutunmuş, bulutları kendine 
trapez yapmış, çadırı bile olmayan sirkin dostu,

Adamın birinin, tepesinde bir şişe şarap ile yanında 
salam ve parmesan peyniri olan yağlı direğin tepesi-
ne ulaşmak için direkle acınası mücadelesi karşısında 
boğazı düğümlenen, yağlı direğin dostu,

Beyaz bir zarfın içinde yalnızca bir tanecik kalmış, 
kim bilir nerede, hangi alafranga tuvaletin birinde 
kaçamak içilen Türk Turmac sigarasının dostu,

İçi un, şeker, pirinç, mısır unuyla dolu kese kâğıdının 
dostu. Dilimle satılan bitter ve beyaz çikolatanın 
dostu; (fındıklısı en iyisidir)

Gri ve siyah renkli tahta sıraların, kalem uçlarının, 
mürekkeplerin, ilk yazma girişimlerinin, lekelerin, 
silgi talaşlarının, kusurların ve gözyaşlarının dostu,

Evlerinde Avustralya’ya mı Venezüella’ya mı gitmeye 
karar vermeye çalışan sosyalistlerin dostu,

Gomalak cilası kullanan marangozun dostu, sen de 
bu büyülü ritüeli denedin ve büyülü iksirin içine ba-
tırılmış bez parçasının kokusu sardı ellerini. Kiraz ve 
ceviz ağaçlarının kokusu…

Deride delikler açan, daha sonra onları kıvrımlarla ve 
aralıklarla diken ayakkabıcının dostu; alevler, havaya 
saçılan kıvılcımlar, bir kova suyun içinde kızdırılmış, 
kaynayan sıvı demirin kokusu içinde pedalı çeviren 
nalbantın dostu,

Mayalanmış ve fırına verilmeye hazır pişmemiş ek-
meğin kokusunun dostu,

Bir zamanlar yıkanmak için kullandığımız, ter, yağ 
ve ateşi bir büyüyle birleştiren ev yapımı sabunun 
dostu,

Evden kiliseye giden kasvetli görünen düğün alayları-
nın dostu. İster düğün alayı olsun ister cenaze, herkes 
ikişerli sıra olur. 

Kadınların şarkıları, beyaz elbise için kullanılan Ba-

kire kelimesi; senin pek de anlamadığın, biraz da iro-
niyle, yumuşakça, küfürden ayırt edemediğini söyle-
diğin;

Bakire Meryem’in çelenklerle süslenmiş alayının, 
hançerle deşilmiş bir kalbin neşesinin dostu. Meryem 
başında tacı, altınlara bürünmüş, siyahlar içinde Our 
Lady of Sorrows kılığında, gözyaşları porselen yanak-
larını boyuyor. Yusuf ’un karısı Meryem, büyüyünce 
peygamber olacak çocuğun anası. Meryem, sen bile 
onu kendi başına yapmadın. 

Günü gelince “Hangi günahları işledin?” sorusunu 
duyan dostum, sen yüreğini dinledin, evdeki yıkımı, 
kötü sözleri, aşağılamaları düşündün; lakin papazın 
duymak istediği bu değildi. Nasıl bir günah işlediğini 
ciddiyetle düşünmeni sağlayana kadar ısrar etti. Ve 
sen, özel hayatınla ilgili bir şeyler anlatmak için bir 
daha asla oraya dönmedin. 

Başlarında siyah şalları, yeşil boyalı dar kapılardan 
girip çıkan, denizlerdeki oğulları için kilisede dua 
eden acılı annelerin dostu. Öğle saatlerinin en gü-
neşli dakikalarında, duvarları mor kaparilerle be-
zenmiş, kilden evlere iyi kalpli hayaletler gibi girip 
çıktılar. 

Po Irmağının ve Po Irmağı Havzası’nın dostu, yok-
sul insanların ve bunlar arasında en yoksulunun eski 
püskü giysilerinin dostu,

Hazır ayakkabıların, telveyle ovulmuş beyaz sanda-
letlerin, dikişleri hep dışarıda olan ters yüz edilmiş 
ceketlerin ve elbiselerin dostu,

Umumi çamaşırhanelerde yıkanan kirli çamaşırların 
dostu. Başının üzerinde kirli çamaşırların olduğu 
bir sepet... Buz gibi sularla dolu küçük fıçılar ve taş 
yüzey, sabunun durmadan aşağı düştüğü sabunluk. 
Bezlerin ve çamaşır sodası olarak kullanılacak olan 
küllerin üzerine eğilmiş kadınlar, buğday saplarının 
üzerine serilmiş kumaşlar. Güneş, rüzgarla dalgala-
nan beyaz örtüleri kuruturdu ve sonra dört koldan 
dantellerin görünmesini sağlayacak şekilde özenle 
katlanırdı. Geniş omuzlu kadınların başlarının üze-
rindeki suyla dolu kovalar, bakırdan yapılırdı. Sahi 
Yerma da orada, onlarla mıydı?

Yarış pilotu Tazio Nuvolari ile birlikte elden düşme 
araba yarışı olan Mille Miglia’nın dostu, hala orada. 
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Sabahın dördünde, elinde kronometre, taş duvarlar 
ve mor kaparilerle bezeli Adriyatik kıyısı boyunca 
ilerlemekte. 

Sıra sıra palmiye ağaçlarının dizildiği caddeler bo-
yunca, burnunda çamlardan gelen reçine ve iplik 
işlerinin katran kokusuyla ellerini serbest bırakmış 
bisikletli gezginlerin dostu,

Ahşap dönme dolapların arkasında çalışan kablo iş-
çilerinin sesleri ve söyledikleri şarkılar. Hepsi aynı 

anda “Döndür oğlum”un etrafında dönüp durdu. 
Baba bağırdı, bağırınca sicimin daha çabuk sarılaca-
ğını düşündü.

Eşikteki kadınların, el yapımı ağlarla dolup taşmış 
koltukların, farklı ölçülerde delik açmak için silindir 
vidaların, el yapımı ahşap iğne ve kendir yumağının 
dostu,

Ağlarla kaplanmış, üzerinde deniz kokusu taşıyan 
taze balık sandıklarıyla dolu el arabalarıyla limandan 
dönen denizcilerin dostu. Taze balık tutulmuş, üzer-
lerine limon sıkılarak yenmiştir. 

Rıhtımdaki terk edilmiş teknelerin, yeni ahşap iske-
letlerin dostu. Sonra suya indirilirler, rüzgârlı, açık, 
her sezon farklı havayla gün ağarırken ayrılan tekne-
ler. Gün batımında da, limanda şalları güneşten kav-
rulmuş, yağmurla ıslanmış onları bekleyen endişeli 
kadınlara geri gelirler. Kurdeleleri boyunlarına sıkıca 
bağlanmış kadınlar, saçları otuzlarında ağarmış. Fır-
tınalı bir günde bir babayı ya da oğlu geri getirecek 
denizi nasıl beklemesi gerektiğini bilen kadınlar. 

Güneş tutulmasının, kırık cam parçalarının dostu, 
gizemli yarı karanlığın ardından horozun sesinin 
dostu,

Juliette Greco’nun naylon çoraplarının ve yüksek 
topuklarının dostu. Hissetmekten çok anlamak için 
gösterilen çabadan...

Marcuse ile oturma eylemcilerinin dostu. Hani şu 
başka dünyanın Wight adasından olan ve seni tü-
keten Michele’e ile yanağını uzattığın Le Petit Fleur 
şarkısının dostu. 

Rose de Picardie’de dans ederken dudakların alnına 
sürtündüğünde hissettiğin günahın dostu. Gide’li, 
Camus’lu, mukaddeslerden kuşkuya düştüğün, Ram-
baud’lu beyaz gecelerden,

Kendi başına ikiden dörde kadar Bunuel izlemek 
üzere yola çıktığın için yediği zılgıtların dostu; si-
nema para demek ve sen Yokedici Melek olma eği-
limindesin. 

İlk aşkını 15’inde yaşayanların dostu, bedeninin gü-
zelliğinden, arzularının “sıhhatinden” emin olama-
yanların; suçluluk duyanların dostu, 

“Güneş, rüzgarla dalgalanan beyaz 
örtüleri kuruturdu ve sonra dört koldan 
dantellerin görünmesini sağlayacak 
şekilde özenle katlanırdı. Geniş omuzlu 
kadınların başlarının üzerindeki suyla 
dolu kovalar, bakırdan yapılırdı. Sahi 
Yerma da orada, onlarla mıydı?”
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Bir biçimde evlendiğinde “Hayır” üniversitesinin 
dostu,

Eve dönüş için en kestirme yol olan demiryolu köp-
rüsü altında verilen ilk öpücüğün dostu. Uzun saçlı 
ve yuvarlak gözlüklü çocuk. Uzun saçlı ve yuvarlak 
gözlüklü çocuk. Sandaletlerimiz ve ayaklarımız çorak 
kahverengi toprağın üzerinde ve nihayetinde günah 
gelir kapıyı çalar. 

Bu öpüşlerde tuz tadı vardı. Aşk, bu aşk mıydı? En 
olmayacak yerlere kaçışların başlangıcıydı ve bence 
sonu hep aynıydı. Vadi ve akan suyu, yukarıda açık 
bir gökyüzü, gözler daha fazlasını görmek için koca-
man açılmış, yaşanacak ne varsa yaşamak için. 

Orada, Milan’daki dost, eskiden şimdide olan ne var-
sa farklıydı 

Floransa’nın ve yüzlerimizde çamurla taşan selin dos-
tu ve suyla dolu kilerin dostu

Sosyal sorunların, Kibbutz’un, Levi’s ve Elia Kazan’ın 
dostu.

Şimdilerde neler yapıyorsunuz dostlarım?

Telefonun başında çalmasını mı bekliyorsunuz?

Etrafınızda olan biteni görüyor musunuz? Yoksa par-
mağınızda yüzükle “Repubblica” gazetesi mi okuyor-
sunuz? Yoksa siz onu daha fazla sevmenize rağmen 
onun sizi değil de o kadını yemeğe çıkarmasına mı 
ağlıyorsunuz? 

Yeşil plastik fileleri görebiliyor musunuz? Ya plastik 
kirazları?

Peki asit bulutlarını? 

Coppi restoranlarının biyonik olduğunu ya da Ace 
deterjanlarının çamaşır sodasından daha iyi temizle-
diğini ya da zillerin önceden kaydedilmiş olduğunu 
fark ettiniz mi? 

Ya da papazın Tipo model arabayla dolaştığını,

Güneşin tamamen tutulduğunu,

Balıkçı teknelerinin takviyeli çimentodan yapıldığını,

Kâğıt teknelerin sermayedar Sindona’nın iki soygun 
arasında yarattığı ünlü koleksiyonu olduğunu, 

Uçakla Amerika’nın kuzeyinden güneyine indiğin 
mesafenin büyükbaban için iki ay demek olduğunu,

Ellis Adası’nın müzeye dönüştürüldüğünü,

O adamın birkaç kez evlendiğini,

Bugünün derdinin kimin ne alıp almadığı olduğunu,

“Seni seviyorum” derseniz, onu bir daha asla göreme-
yeceğinizi,

Berlin duvarının artık strafordan olduğunu,

Artık beyaz göçmenler için “Capinera” şarkısını söy-
lemediğimizi hatta siyahların bir şarkılarının bile ol-
madığını,

Romanya’da güllerin artık yetişmediğini, Gogol’un 
Rusyası’nın Ferrè giydiğini,

Anne Frank’ın yazmadığını; senin yaşlarında olduğu-
nu ve ateş etmeyi öğrendiğini,

Hazır kahve aldığını, köpeğe insanmış gibi davranıp 
“güzelim”, “canım”, “aşkım”, “bir tanem” diye seslen-
diğini fark ettin mi?

Peki bu istediğin şey mi?

Bahçelere, kırlara dönelim tekrar. Parmaklarımızdaki 
yüzükleri çıkarıp çapa yapalım. Şu kıyafetlerden kur-
tulup iş ayakkabılarımızı giyelim yeniden

Etrafına daha dikkatli bak, üçüncü bir gözün daha var.

Gökyüzü artık betonlarla kaplı, duvarların üzerinde 
ve çan kulelerinin tepelerinde tek tük incir bitiyor. 
Otoyolların arasında, buğday sarılığında pembe ve 
beyaz çiçeklerle, kırmızı gelincikler var. Yapraklar 
arabaların rüzgârıyla etrafa saçılıyor. 

Eve gidince biraz dut ye, uzan, biraz dinlen, sonra 
kendine bir koza ör, hazır olduğunda aç ve havalan. 

Çeviren: Melike Çalışkan
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Biray Anıl Birer

BİR ŞARKI, BİR FİLM 
ve BAĞLAR(IM)

“İki kişilik bir dünya kurabilmiş kadınların dostluğu 
neden aşktan daha az kıymetli görülür?”

Björk’ün, ilk duyduğumda yüreğime ateş düşüren 
inişli çıkışlı bir şarkısı var: “Tesadüfler sadece seninle 
anlam kazanıyor. Konuşmana gerek yok, ben hissedi-
yorum. Duygusal manzaralar kafamı karıştırıyor, ama 
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sonra bulmaca çözülüyor. Ve sen beni olağanüstü bir 
hale sokuyorsun, içinde olmak istediğim bir hale. Kim-
senin görmediğini sen görüyorsun, içimde olan biteni. 
Ağrıyan her siniri sen iyileştiriyorsun.” Bu şarkıyı -adı 
Jóga-  Björk’ün aynı adlı en iyi arkadaşına yazdığını 
ve aynı zamanda evine, İzlanda’ya ithaf ettiğini öğ-
renince, garip bir biçimde sevinmiştim; sanki bir er-
keğe yazmış olsa ihanete uğrayacaktım. Björk’ün ar-
kadaşlığı, aynı zamanda eviymiş. Bu denli sarsıcı bir 
şarkının iki kadının arkadaşlığını anlatması elbette 
hemen dedikodulara yol açmış: “acaba Björk lezbiyen 
mi?” Bir kadının bir kadına derin hisler beslemesi ne 
anlama gelir?

Ardından bir film izledim: Frances Ha. Frances, en 
iyi arkadaşı Sophie’yi hayatına giren erkeklerden 
daha fazla önemsiyor; hatta başka insanlardan (ve er-
keklerden) kıskanıyor. Sophie’yle aynı evde yaşadık-
ları dönemde, erkek arkadaşının beraber eve çıkma 
teklifini Sophie’den ayrılmak istemediği için redde-
diyor. Aralarında cinsel bir birliktelik yok; olması 
gerekir mi zaten? Hayatında bir erkek olup olmama-
sını umursamayan Frances, gittiği bir akşam yemeği 
partisinde, hafif çakırkeyif halde, bir ilişkiden bek-
lentisini ifade ediyor: “Hani biriyle berabersinizdir; 
siz onu seviyorsunuzdur o da bunu biliyordur. O sizi 
seviyordur, siz de bunu biliyorsunuzdur. Bir parti-
de, ikiniz de başkalarıyla konuşup gülerken, etrafa 
ışık saçarken, birbirinizin bakışlarını yakalarsınız. 
Sahiplenici veya seks çağrıştıran bakışlar değildir 
onlar. O sadece, bu hayatta sizin için en özel kişidir. 
Orada, onca insanın içinde fark edilmeyen bambaş-
ka bir dünya vardır aslında…” Filmin sonunda tarif 
ettiği karenin aynısını Sophie’yle yaşıyor; göz göze 
geliyorlar, birbirlerini anlıyorlar, gülümsüyorlar, o 
kısacık ânı birebir yaşıyorlar. 

Bu iki sanat eserini niye bu kadar benimsediğimi, 
kıymetli bulduğumu biliyorum aslında. Birbirlerinin 
en boktan ve en güzel hallerine şahit olmuş, ufacık 
bir yüz ifadesi değişiminin ne anlama geldiğini bilen, 
kendi ortak dillerini oluşturmuş, altlarına sıçana ka-
dar beraber gülebilen, yeri geldiğinde bağıra çağıra 
kavga edebilen - kısacası iki kişilik bir dünya kura-
bilmiş kadınların dostluğu neden aşktan daha az kıy-
metli görülür? Ya da birinin diğerine, uğruna çoğu 
şeyden vazgeçebileceği düzeydeki bağlılığı neden 
garipsenir; söz konusu kadın lezbiyen midir? Lezbi-
yenliğin sınırları nerede başlar? Bir kadının bir er-
keğe olan aşkı için hayatını değiştirmesi, her şeyden 

vazgeçmesi çok olağan karşılanırken; bir kadınla olan 
dostluğu ve hisleri uğruna bir erkekten vazgeçmesi 
neden anlaşılmaz bulunur?  

Geçtiğimiz yıllarda, Hollanda’da yaşayan bir adam-
la uzun mesafe ilişkisi içindeydim. Derken öyle bir 
noktaya geldik ki ya oraya taşınacaktım (epey geçerli 
sebeplerden dolayı o buraya taşınamıyordu) ya da bi-
tecekti. Oysa burada kurduğum bir hayat vardı; On 
yıldan uzun süredir yaşadığım şehirde ilmek ilmek 
ördüğüm bir hayat. Özellikle bir tanesi çok özel ol-
mak üzere – dostlarım vardı. Geceleri düşünmekten 
uyuyamadım; bir süre uykusuzluktan gözaltlarım 
morarmış bir şekilde gezdim. Nihayetinde, gitme-
dim, böylece ilişkiyi feda etmiş oldum. Başka başka 
sebeplerle açıklıyorum soranlara – bu sebeplerin de 
kararımda payı var elbette - ama “Sophie’yi bıraka-
mam” dediğinde Frances’i anladım ben. “O’nu bıra-
kıp gidemezdim” demek çok tuhaf karşılanırdı emi-
nim; kendisi bile şaşırır, hatta “Tırstım ya, Galapagos 
adalarına bilet alıyorum şu an, sadece gidiş” diyerek 
işi şakaya vururdu. 

Niye yazıyorum itiraf etmesi, dile dökmesi zor bunca 
şeyi? Sanırım zaman zaman kendi içimde çok boğuş-
tuğum soruları uzaya fırlatmak istiyorum: “Arkadaşı-
ma mı aşığım?” “Ben şimdi lezbiyen miyim?” “Acaba 
itiraf etsem mi?” Aşığım, evet. Bu beni lezbiyen ya-
par mı? Evet. Hayır. Belki? (Judith Butler’ın kulak-
ları çınlasın!) Mevlana’yla Şems için “Eşcinsel/Gay/
Homo/İbne mi acaba bunlar?” denmiş midir? Böyle 
sıfatlar var mıydı o zamanlar? Bilmiyorum. Başkaları-
nın kendi hayatlarını kolaylaştırmak için uydurduğu 
kelimelere, tanımlamalara inanmıyorum artık. Orta-
da - benim için - tanımı olmayan bir bağ var ve tam 
da bu haliyle güzel. O bağ için nelerden vazgeçebile-
ceğim ise galiba sadece benim meselem. Catfight’la-
rın salyalar akıtılarak izlendiği, kadınların böl ve yö-
net düsturuyla idare edildiği bir dünyada, hayatıma 
damdan düşer gibi giren üç günlük (veya 5 aylık, ne 
fark eder) erkekler için, onların ilgileri için karanlık-
ta bir inci parıldayan bağımı, bağlarımı koparmayı; 
derdini iyi bilip derdime kattığım kadınlarla dostluk-
larımı arka plana atmayı reddediyorum.  

Yazının başında sorduğum soruya bir cevabım var 
şimdi. Bir kadının bir kadına derin hisler beslemesi 
ne anlama gelir? Bir kadının bir kadına derin hisler 
beslemesi anlamına gelir. Yardımları için Björk’e ve 
Frances’e teşekkürler.
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Gülden Treske

FURUĞ FERRUHZAD  
5 Ocak 1935 - 13 Şubat 1967

Zaman Yolcus u Kadınlar I I

“Bahçeye dikeceğim ellerimi,
 Çiçekleneceğim, 
biliyorum, biliyorum, biliyorum
Ve bembeyaz yumurtalarını bırakacak

kırlangıçlar                                                
Avuçlarımın mürekkep lekeli      

çukurlarına”
—Furuğ, Yeniden Doğuş
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Öylesine çiçeklendi ki Furuğ, mürekkep lekeli ve kır-
langıçların yumurtalarını bıraktığı elleri ile Fars ede-
biyatının en güzel şiirlerini yazdı. Şair oldu. Yazar, 
oyuncu, ödüllü bir yönetmen, ressam, eş, anne, âşık 
oldu. Furuğ; kısacık bir hayata, her şeyi doldurabi-
len kadınlardandı. Ve kim olduğunu ve şiir yazmak 
için doğduğunu biliyordu. Tüm kırılganlığına karşın, 
kim olduğunu bilemesin diye konulan bütün kural-
ları alt edecek kadar da güçlüydü.

Otuz iki yaşında öldüğünde; onu hiç önemsememiş 
ve reddetmiş olan babasından aldığı soyadına bile 
gerek olmadan, İran şiirinin “Furuğ”u olmuştu. İsmi 
Farsça “Işık” anlamında ki Furuğ; kalın siyah kaşla-
rı, iri gözleri ile, başı hafifçe yana eğik, bazen mağ-
rur, bazen mağdur, bazen deli deli bakıyor o hep çok 
genç, hep çok güzel fotoğraflarından. 

Furuğ, babasına yazdığı bir mektupta “...şiir benim 
Tanrımdır... siz benden vazgeçin, siz bırakın ben siz-
ce mutsuz ve aylak olayım, ancak ben hiç bir yaşadı-
ğımdan yakınmayacağım...” demişti. Ve şiirini yaza-
bilmek için hayatındaki birçok şeyi elinin tersi ile 
itti. Ailesinin istediği gibi bir kız çocuğu, beklendiği 
gibi bir eş olmadı. Evcilleşmedi. Ataerkin sevgisini 
kazanamadı ve bundan da hep üzüntü ve öfke duy-
du. Gene de bildiği gibi, kendine doğru geldiği gibi 
yaşadı. Kültürel kutuplaşmalar, isyanlar çalkantısın-
daki İran’a “karanlık bir ayet” gibi inen “varlığıyla”; 
yazanın da, okuyanın da içini yakan şiirlerini bıraktı. 

Kent soylu orta sınıf bir ailenin yedi çocuğundan 
üçüncüsü olarak doğdu. Şah Rıza’nın ordusunda 
subay olan babasının, ordu düzeninde yönettiği bir 
evde büyüdü. Kız sanat okulunda resim, el sanatları 
ve dikiş - nakış okudu. Ailede, hep erkek kardeşleri 
öncelikliydi. Furuğ buna dayanamazdı ve bu kavgası, 
hırçınlığı ömür boyu sürdü. Askeri bir disiplinle ye-
tiştirildikleri, sürekli kaçmak arzusu ve isyan duygu-
su ile yaşadığı çocukluğunun evinde, kapılar ve pen-
cereler, kadınlara kapalıydı. Bir şiirinde “...bir pencere 
yeter bana, bir tek pencere...” demişti (Pencere). Kendi 
penceresini de kendi elleriyle, tırnaklarıyla, acıta acı-
ta açacaktı ve penceresinden güneşe bakacaktı. Çün-
kü istediği buydu: 

“...kıyısındayım pencerenin
    ve güneşle bağlantıda...” 

1952 yılında on altı yaşındayken, kendinden yaşça 

büyük, aileden tanıdığı Perviz Şapur’a aşık oldu ve 
evlendi. Şapur, aydın ve sanat çevrelerinde tanınan 
bir entelektüeldi. Kocasının yanına taşındı. Küçük 
bir yer olan Ahvaz’da, aykırı kimliği ile Furuğ’u zor 
bir hayat bekliyordu. Bir erkek çocuğu oldu. İki yıl 
süren evliliği, 1954 yılında bitti. Şeriat yasalarına 
göre, boşanma sonrası, çocuğun velayeti babaya ve-
rildi. Daha sonra “çocukça” diye tanımladığı bu aşkta 
bilemediği, bir entelektüelle de olsa, evliliğin ve ata-
erkil düzenin ondan beklentileriydi. Bunlara karşılık 
veremedi ve eril dünya tarafından, bir kadın için en 
ağır cezalardan biri ile cezalandırıldı. Furuğ çocuğu-
nu hiç göremedi. 

Duygusuz, baskıcı ve sevgisiz bir evde geçen çocuk-
luğunun acı ve isyanlarına, bir de daha sonra hiç gö-
remediği ve “sen o aydınlık ve pırıl pırıl gökyüzüsün” 
dediği oğlu, Kamyar’ın özlemi katıldı. Furuğ kendini 
şiirlerine verdi, Tahran’a geri döndü. Daha sonrala-
rı; kendisini ve şiirini anlamadığı için kocası Perviz’e 
sitem dolu mektuplar yazacaktı. Bir başka mektu-
bunda da “...yaşamın gülünç alışkanlıklarına bağımlı 
olmak ve duvarlara boyun eğmek doğaya aykırıdır...” 
diyecekti. Kadınların görevi sayılan adanmışlıklar, 
sorumluluklar, evlere kapatan duvarlar, bakamadık-
ları pencereler hep şiirlerine konu oldu. 

“...Su gibi çukurunda kuruyabilir insan...” demiş ve 
en çok da bundan korkmuştu. 

1955 yılında ilk kitabı “Tutsak / Asir” yayımlandı. 
Şiiri kadın, kadınlığı şiirdi. O bir kadındı ve kadın-
lığını bunca görünür kılması onaylanabilecek bir şey 
değildi. Görünür olmak erkeklerin ayrıcalığındaydı. 
Yazdıkları ile hayatındaki ve çevresindeki erkeklerin 
öfkesine uğradı. O yıl, bir süre psikiyatri kliniğinde 
kaldı. Böyle bir kadın, olsa olsa deli olurdu. Delir-
tilmeye çalışılırdı ve deli değilse de, deli olduğuna 
inandırılırdı. 

Daha on altı yaşında iken eski ustalar geleneğinde 
“gazal”lar yazan, isyanla, aşkla dolu bir küçük “gelin” 
kadın, acaba nasıl yaşardı? Toplumun, ailenin, daha 
sonra şiirlerinde “esaret” diye nitelediği evliliğin, bir 
kadından beklentilerini nasıl karşılardı? “Düşler ne 
kadar safsalar o kadar yükseklikten düşer ve ölürler” 
dizeleri ile içinden kopanları, yere düşen, kırılan, dö-
külen her şeyi yazdı. Çocukluğundan beri dizginle-
yemediği kaçmak arzusu, içindeki isyan hiç bitmedi. 
Çünkü kaçabileceği her yer ondan bir şey istiyordu. 
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Oysa o, sadece kendi olabilmek, kendi olabilirken de 
şiirlerini yazmak istiyordu. 

Dokuz aylığına bir Avrupa seyahatine çıktı. Şiiri hiç 
bırakmadı. 1956 yılında ikinci şiir kitabı “Duvar” ba-
sıldı. Bu kitabını, tüm entelektüel kabiliyetlerine rağ-
men onu hiç anlamamış olan ilk kocasına adamıştı. 
1958 yılında, ünlü yazar ve yönetmen İbrahim Gü-
listan ile tanışması ve yaşadığı aşk, hayatının önemli 
bir parçası oldu. Evli ve iki çocuk babası, öykücü, 
film yapımcısı ve senarist Gülistan’la Furuğ, ölümü-
ne kadar birlikte çalıştılar. İlişkileri hep dedikodu ve 
eleştirilere maruz kaldı. 

Furuğ, arada başka aşklar da yaşadı. Dizelerinde “... 
büyük bir zevkle günah işledim / ateş gibi sıcak bir ku-
cakta... / büyük bir zevkle günah işledim / titreyen ken-
dinden geçmiş vücudumla...” diyecek kadar cesurdu. 
Sadece erkeklere ait bir alana destursuz girmiş; cinsel 
aşkı, sevgilisini, sevişmesini, tutkusunu anlatma cüre-
tini göstermişti. Şiirlerindeki ve doludizgin hayatın-
daki kadın cinselliği, bu hakkı sadece kendinde gören 
riyakâr erkek dünyasına bir çeşit isyandı. Boşanmış ve 
özgürce yaşayan ve aynı özgürlükte yazan bir kadın 
olarak, dikkatler hep üzerindeydi. Şiddetli tartışma 

ve eleştirilere konu oldu, bazı şiirleri erotik bulundu, 
sansüre uğradı. Düşük ahlakla, fahişelikle, yuva yıkı-
cılıkla suçlandı. Şiiri değersizleştirilmeye çalışıldı.

“...karatahtaya taş sözcüğünü yazar yazmaz
çocuklar  

ulu ağaçlardan sığırcıkların çığlık çığlığa 
kanat çırparak  

uçup gittikleri o an...” 

duyarlığında bir kadın; 1950’li yılların dünyasında, 
bu dünyanın İran’ın da “kadın şair” oluyordu. Eve, 
kocasına, yemeğe, çocuğa harcaması beklenen ener-
ji ve yaratıcılığını; şiirine, filmine ve aşklarına, aşkla 
yazıyordu.

Furuğ, yaşamı ve sanatı kadar toplumsal konulara 
ilgisi ile de cesurdu. Geleneksel ve ataerkil bir top-
lumda; eş, anne olmak, geleneksel roller, kadının 
toplumdaki konumu, kadın sorunları, Şah’ın despot-
luğu, siyasi ve dini baskılar üzerine görüşlerini hep 
savundu. “Tanrı olsaydım eğer, bir gece haykırırdım 
tüm meleklere / güneş sikkesini karanlığın körüne atsın-
lar diye” dizeleri ile isyan işine Tanrıyı da bulaştırdı. 
Bulaştırabilirdi, çünkü Furuğ “Yeryüzü Ayetleri”nin 
yazarıydı. 

“Babalar, kocalar, mollalar gözünde” değersiz de olsa; 
artık şiirinin gücünü herkese kabul ettirmişti. 

1962 yılında yaptığı belgesel filmiyle İtalya’da, 1963 
yılında cüzzamlılar hakkında çektiği “Kara Ev” filmi 
ile Almanya Oberhausen Film Festivali’nde ödül ka-
zandı. 1963 yılında UNESCO, daha sonra Bernar-
do Bertolucci, Furuğ hakkında belgesel film yaptı 
ve yayınladı. Bu arada “Kara Ev” çekimleri sırasın-
da Cüzzamlılar Evi’nde birlikte yaşadığı anne babası 
cüzzamlı Hüseyin’i evlat edindi. Kamyar’ın özlemi 
bir yana, Hüseyin’i de çok sevdi. 

Furuğ’un ölümü de, arka arkaya sığdırdığı kitap-
lar, aşklar, travmalar ve filmler gibi seri bir şekilde 
ve aniden oldu. 1967 yılının Şubat ayında, bir sa-
bah kütüphanede Jean d’Arc çevirisine çalıştı. Sonra 
annesine uğradı, oradan da stüdyoya gitmek üzere 
ayrıldı. Kendi kullandığı araç ile giderken, başka bir 
araçla kaza yapmamak için duvara çarpınca, araçtan 
dışarı fırladı ve başını kaldırıma vurdu. Henüz otuz 
iki yaşındaydı. Son kitabı “İnanalım Soğuk Mevsimin 
Başlangıcına” yarım kaldı.

“Furuğ; kısacık bir hayata, her şeyi 
doldurabilen kadınlardandı. Kim 
olduğunu ve şiir yazmak için doğduğunu 
biliyordu. Tüm kırılganlığına karşın, kim 
olduğunu bilemesin diye konulan bütün 
kuralları alt edecek kadar da güçlüydü.”
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Furuğ, kaldırıldığı hastanede müdahale edilemeden 
ölmüştü. Mollalar cenaze namazını kılmak isteme-
diği için, cenazesi iki gün bekledi. O, eril zihniyeti 
çıldırtan her şeydi, “nankör”, “ahlaksız” ve “cadı”ydı. 
“Günah” şiirinden sonra, zaten baba evinden de red-
dedilmişti. Cenaze namazını bir yazar kıldırdı. 

Kardeşine bir mektubunda, ilk ben öleceğim demişti. 
İlk o öldü. Son kitabına adını veren şiiri, kendi ölü-
mü hakkında bir kehanet gibiydi:

“Ve bu benim
yalnız bir kadın,
soğuk mevsimin eşiğinde
.....
anneme dedim ki: “bitti artık
hep düşündüğünden daha önce olur
gazeteye bir başsağlığı ilanı vermeli.”
....
inanalım
soğuk mevsimin başlangıcına inanalım
düş bahçelerinin yıkıntılarına inanalım
işsiz devrik oraklara
ve tutsak tanelere.
bak nasıl da kar yağıyor...
...
belki de gerçek o iki genç eldi, o iki genç el
durmadan yağan karın altında gömülmüş olan
ve bir dahaki yıl, bahar
pencerenin arkasındaki gökyüzüyle seviştiğinde
ve teninde fışkırdıklarında
uçarı yeşil saplı fıskiyeler
çiçek açacak olan o iki genç el
sevgili, ey biricik el
inanalım, soğuk mevsimin başlangıcına.
....” 

(İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına - 
Kış 1965)

Toprağa verildiği gün, Tahran’da kar yağıyordu. 

Daha otuz iki yaşındaydı ve “saf düşleri .... çok yük-
seklerden düşmüş kırılmış”, “soğuk mevsim”lerde yaşar 
olmuştu ama yeni başlangıçlara hep hazırdı, hep çok 
cesurdu. Son kitabı “İnanalım Soğuk Mevsimin Baş-
langıcına” ölümünden sonra basıldı. 

“Kuş ölür sen uçuşu hatırla...” dediği gibi, geriye ha-
tırlanası şiirleri ile Kamyar’la, Hüseyin’i bıraktı.

Furuğ gideli yıllar oldu, yaralarımız hep aynı kaldı. 
Yaşadığı dünyayı çok iyi tanıyordu:

“..... küçücük bir kıvılcım
bu cansız sessiz topluluğu
ansızın içten parçalıyordu,
ve onlar birbirlerine saldırıyorlardı
adamlar birbirinin gırtlağını
bıçaklarla yarıyorlardı
ve kan yatağı ortasında
ergenleşmemiş kızlarla
yatıyorlardı...”

(Yeryüzü Ayetleri)

Aradan geçen onca yıldan sonra, şiirleri ve kehanet-
leri ile Furuğ, “... su sesinin doğruluğuna inanmayı...” 
istediğimiz ve “beşiklerin utançtan mezarlara sığındı-
ğı” sanki bu günleri anlatıyordu.

Hepimizin ismi biraz “ışık” olsa, tüm pencereler hep 
açık kalsa, “esrik tenler” güneşle bağlantıda... Herkes 
bir Furuğ şiiri okusa. İçimize birer Furuğ kaçsa... 

Beşikler, utançtan sığındıkları yerlerden çıksa... 
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Çalıkuşu deyince hepimizin aklına 90’lı yılların Ay-
dan Şener’li Çalıkuşu gelir bilirim ama ben daha 
güncel olan Çalıkuşu dizisine odaklanmayı yeğliyo-
rum. Roman ve dizi arasındaki uçurumun eski versi-
yonuna oranla daha fazla olması konuyu yazmak için 
daha çekici kılıyor zira.

Eda Özyurt Kılınç

BİR KADIN ÖZGÜRLÜK HAREKETİ ROMANI 
ve GÜNÜMÜZ DİZİSİNE YANSIMASI: 

ÇALIKUŞU

“Çalıkuşu yaşamışsa, Reşat Nuri Gültekin gerçek bir özgürlük hikâyesini biz 
kadınlara taşımışsa, teşekkür edilesi erkekler listesine onu eklemeliyiz diye 

düşünüyorum. Sizce de sebeplerimiz çok değil mi?”
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Osmanlı Kadın Hareketini okudukça keyiflenen, 
alternatif tarih okudukça kandırılmışlık hissiyatı 
yükselen bir kadın olarak, Çalıkuşu romanının bile 
kendi başına Osmanlı kadın hareketinin ipuçlarını 
taşıdığını düşünerek heyecanla yazmaya başladım.

Hikâyeyi hepimiz az çok biliyoruz: Reşat Nuri Gül-
tekin rejim değişmeden az evvel yani insanın yüreğini 
pır pır ettiren Osmanlı Kadın Hareketinin yükselişe 
geçtiği sıralarda, İstanbul Kızı isimli dört perdelik bir 
tiyatro oyunu yazar. Ardından oyun Çalıkuşu roma-
nına dönüşür ve alternatif tarihimizin bir kısmı bize 
romanla ulaşır.

Çalıkuşu’nun gerçekten yaşadığı ve Kuşadası’nda 
evi olduğu biliniyor. Çalıkuşu yaşamışsa, Reşat Nuri 
Gültekin gerçek bir özgürlük hikâyesini biz kadın-
lara taşımışsa, teşekkür edilesi erkekler listesine onu 
eklemeliyiz diye düşünüyorum. Sizce de sebeplerimiz 
çok değil mi?

İKİ ÖNEMLİ KAHRAMAN TASVİRİ
Romanda Feride (Çalıkuşu) küçük yaşta anne ve ba-
basını kaybetmiş, teyzesi (Besime Hanım) ve onun 
ailesi ile İstanbul’da büyüyen, kuzeni Kâmuran’a aşık, 
gururlu, eğlenceli, özgürlüğüne düşkün bir kız çocuk-
tur. Kâmuran ise önce eşini kaybetmiş, kendinden 
yaşça büyük bir kadınla birlikte olan biri olarak karşı-
mıza çıkar. Hikâye ilerledikçe Feride’ye aşık olur, ni-
şanlanırlar, kibardır, efendidir, kalbi Feride için çarpar 
(Çocuk yaşta nişanlılık ve akraba evlilikleri bahsi ge-
çenler biliyorum ama Osmanlı diyorum, daha sosyal 
politikalar konusunda yeterli çalışmalar yapılmamış 
diyorum, birşey söylersem tepeden inmecilik yapmış 
olurum diye düşünerek eleştirmiyorum).

Fransız Kız Mektebi’nde yatılı okur Çalıkuşu. Oku-
mak ve öğretmen olmak isteyen Çalıkuşu Cumhuri-
yet öncesi Osmanlı’da çalışmak isteyen ve bunu dile 
getiren kadınların romandaki yansımasıdır. Kuzeni 
ile nişanlıdır ve evlenmek için mezuniyetini bekler. 
Aldatıldığını öğrendiğinde ise öğretmen olmak üzere 
Anadolu’ya gider.  

EVLİLİK
Besime Hanım:-Sen büyüyünce evleneceksin, 

yuva kuracaksın
Feride: - O Necmiye’nin (kuzeni-Kâmuran’ın kız 

kardeşi) hayali 
Besime Hanım: -Bütün kız çocukların hayali 

gelin olmaktır, sen de evleneceksin gelin olacaksın” 
(Çalıkuşu, Dizi: 1. böl. 3.dk.18 sn.) 

Feride kendini gerçekleştirmek, kimseye bağımlı ol-
madan yaşamak için, okulu bitirmesi ve bir meslek 
sahibi olması gerektiğini bilerek davranır. Böylelikle 
kadınları erkeğin esareti altına almayı öngören bir 
nevi toplum sözleşmesi olan evlilik sözleşmesinden 
daha az yara alarak çıkacaktır. Özellikle evlenmek 
üzere olduğunda, ihanete uğradığını anlar ve evi ve 
İstanbul’u terk eder. Feride, Anadolu’da karşılaşacağı 
türlü zorlukları bilerek ve bu zorluklara göğüs germe-
yi tercih ederek özgürleşmeyi tercih eder.  

Romanda geçen, uzun süreli evlilikten kaçış ve niha-
yetinde ihanet ile sarsılarak evliliği tümden reddediş, 
kadınların bütün bir kültür geleneğini yadsımalarını 
sağlıyor. Feride aşık olmasına rağmen kendisini köle 
konumuna sokması ihtimali olan evlilik kurumunu 
reddediyor. 

Dizide ve romanda, sınıf arkadaşlarının okul bit-
tikten sonra evlenme hayalleri Feride için bir varo-
luştan vazgeçiş gibidir ve öğretmen olmak hayali ile 
Feride esasında kamusal alanda etken bir kimliğe sa-
hip olmak yani varolmak ister. Yoksa Feride aslında 
varoluşçu-feminist midir? Kendileri bilmese de biz 
biliriz, Feride Simon de Beauvoir’ın Anadolu’daki 
yoldaşıdır!

KADINLARA RAĞMEN ERKEKLER
Sinema kadınlara daha önce yalnızca erkeklere tahsis 
edilmiş olan kamusal eğlenceye erişimi sunar. Dizile-
rin de özellikle kadın seyirciye hitap etmesinin nede-
ni budur. Bu sebeple diziler genellikle aşk hikâyeleri 
etrafında döner durur fakat kadınların aşkı sevdiği, 
başka konularla ilgilenmediği bilimsel bir gerçek mi-
dir yoksa kadınlar kendilerine sunulan medya araç-
ları sebebiyle mi aşktan başka konularla ilgilenme 
fırsatı bulamamışlar ve sadece aşk hikâyeleri sevmeye 
koşullanmışlardır?

Bu durum şöyle açıklanabilir; erkekler yaşadıkları 
zorluklarla mücadele etme araçlarını kamusal alan-
da bularak, tatmin olabilmektedirler fakat kadınların 
mücadelesi, kendilerine sunulan özel alanda yarattık-
ları pratiklerle mümkün olabilmektedir. Kadınların 
özel alanda kendilerini tatmin etme ve yaşadıkları 
acıları bir nebze azaltabilmek için başvurdukları yol-
lardan biri, dizi ve filmlerle kurdukları bağdır. Ça-
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lıkuşu dizisi, kadınları, Kâmuran’ı kendi sevgilileri, 
kocaları ile özdeşleştirmeye sevk eder ve kadınlar 
Kâmuran’ı özlemini duydukları sevgili hayaliyle iz-
lerler. Bu anlayışla, Çalıkuşu dizisinin kadınlar için 
cazibe noktası Kâmuran’dır. Bu nedenle dizi izleyicisi 
olarak kadınların çoğunluk oluşturduğu gerçeğinden 
hareketle yönetmenler, tek başına bir kadını merkeze 
almak yerine, çekim kuvveti yüksek yakışıklı oldu-
ğu varsayılan bir erkeğin dahil olduğu aşk hikâyesini 
merkeze almayı tercih eder. Reyting kaygısı dizinin 
yayından kaldırılacağı endişesi, bir kadın hikâyesi 
olan Çalıkuşu romanını, medya araçları içerisinde 
çekici kılmak için, yönetmenleri bu gibi yöntemlere 
başvurmaya sevk etmiştir. Oysa ki romanda, esas ka-
rakter tek başına Feride’dir ve hikâye hep Feride’nin 
hayatı ve idealleri üzerinden gelişir. Kâmuran karak-
terinin ön plana çıkarılmasının, oranı yüksek olduğu 
bilinen kadın izleyicilerin gözünde diziyi daha cazip 
kılan bir unsur olduğu varsayılır.

Dizide Feride karakterinin kadın olarak hikâyesi, bu 
nedenlerle Kâmuran karakterinin gerisinde kalmış-
tır. Buna ilişkin dizide yer alan sahnelere bakacak 

olursak; ilk defa kan transfüzyonunu gerçekleştiren 
karakter olarak sunulan Kâmuran’ın, aydın bir he-
kim ve devrimci bir karakter olduğu vurgulanmak-
tadır. Oysa romanda ilerici ve mücadeleci karakter 
Feride’dir. Aydınlanmacı düşünceyi savunan ve ile-
rici bir hayat tarzını esas alarak hareket eden Feri-
de, o yıllarda gitmeye çekinilen Anadolu’ya bilgiyi 
götürmek ve ideallerini gerçekleştirmek istemiştir. 
Osmanlı’da aydın kadın kimliği Feride aracılığıyla 
sunulmaktadır. Ancak dizi, aksine, Kâmuran’ı aydın 
bir hekim ve bilim insanı olarak sunmuş, hikâyeyi 
Kâmuran’ın ideallerini esas alarak kurgulamış ve 
Feride’yi ikincilleştirmiştir. Bir sahnede, Kâmuran 
vazgeçmediği kendi idealleri uğruna Kadı’dan özür 
dilemeyi reddeder ve hapse girmeyi göze alır ve bir 
aydın karakteri olarak, halkın kendisini anlaması 
için, bir savunma kaleme alır. Feride’ye düşen ise, 
Kâmuran’ın fikrini halka ulaştırmak olur. Oysa ro-
manda esas idealist olan ve bu uğurda her şeyi göze 
alan Feride’dir. Bu da dizide aydınlanma çağında 
kadınların varlığını göz ardı ederek, toplumların 
çağdaşlaşmasında erkeklerin varlığını pekiştirir ve 
kadının tarihteki rolünü yadsır. 

Dizide Feride’nin ilerici düşüncelerini Kâmuran’dan 
edindiği ön plana çıkarılır. Dizideki birçok sah-
nede anılan “Gerçekler Kitabı” Feride’nin her şeyi 
Kâmuran’dan öğrendiğine işaret eder. Fakat Feride 
aslında okulda öğrendikleri, kendi çabalarıyla edin-
diği bilgilerle ve okuduğu kitaplarla aydın bir kadın 
olmuştur. Fransız okulunda eğitim gören Feride’nin, 
Fransız İhtilali ve Fransız aydınlanmacı yazarlardan 
etkilenmesi daha olasıdır ancak dizi bilimsel düşün-
cenin yalnızca erkeklerden öğrenildiğini varsayar ve 
düşünce ve ideallerin, kadınların dünyasında yeri ol-
madığının ve erkeklerin dünyasının bir parçası olarak 
kadınların dünyasında yer alabileceği düşüncesini 
güçlendirir.

Bu dizi romanda anlatıldığı gibi ve romanın yazıldı-
ğı dönemlerde kadınların aydınlanma mücadelesini 
geri plana iterek, kadınlara özgürlüğü erkeklerin sun-
duğu düşüncesini yeniden üretir; “Atatürk sayesinde 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi, Atatürk ol-
masaydı, kadınlar evden çıkamazdı, kadınlar hakları-
nı mücadele etmeden aldılar” gibi. Dizinin esas izle-
yicileri kadınlardır ve dizi yapımcıları kadınlar için, 
kadınlara rağmen erkekleri değerli kılarak dizinin 
başarıyı yakalayacağına inanır. Oysaki yıllardan beri 
Çalıkuşu’nu bu kadar popüler kılan, bu romanın ve 

“Bir sahnede, Kâmuran vazgeçmediği 
kendi idealleri uğruna Kadı’dan özür 
dilemeyi reddeder ve hapse girmeyi 
göze alır ve bir aydın karakteri olarak, 
halkın kendisini anlaması için, bir 
savunma kaleme alır. Feride’ye düşen ise, 
Kâmuran’ın fikrini halka ulaştırmak olur. 
Oysa romanda esas idealist olan ve bu 
uğurda her şeyi göze alan Feride’dir.”
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romandan uyarlanan ilk dizinin popülaritesini yük-
selten, Feride’nin asi ve mücadeleci kadın ruhudur. 

DİZİDE ve ROMANDA FEMİNİST ÇIKIŞLAR
Dizi ve romanda geçen hikâye Feride’yi hep özgür-
lükçü olarak betimler. Feride’nin özgürlük mücade-
lesi feminist mücadeleye de örnektir. Bazı örneklerle 
görelim:

Kâmuran Feride’ye aşıktır ve onun zevci olarak 
Feride’nin hayatına karışmayı kendine hak olarak 
görür fakat Feride buna asla izin vermez. Feride kıs-
kanılmayı ve onun yerine karar verilmesini reddeder. 
Nişanlandıktan sonra Kâmuran Feride’nin artık ko-
nakta kalacağına hükmeder ve mektepten bunun için 
izin alır. Feride ise kendisinden habersiz yapılan bu 
değişikliği kesinlikle kabul etmez ve çok sinirlenir. 
Feride’yi bu şekilde gören Kâmuran, bu isteğinden 
vazgeçer. 

Yine dizinin bir başka bölümünde, Feride’nin dış 
görünüşü ile ilgili bir değişikliğe gitmesini isteyen 
Kâmuran, Feride’ye kırmızı ve onu daha çekici gös-
terecek bir kıyafet hediye eder. Feride, genel algıya 
göre sevinmesi gereken bu davranış karşısında, hoş-
nutsuzluğunu dile getirir. Kendisine böyle bir kıya-
fet hediye edilmesini, kişiliğine bir ihanet olarak alır. 
Kâmuran’ın çizdiği Feride yerine kendi olduğu Feri-
de ile mutludur ve kendisi olarak sevilmek ister.

Romanda ise Feride kendisini sürekli ziyarete gelen 
Kâmuran ile birlikte okulda görünmek istemez çün-
kü nişanlı olmak ve mektepli olmayı birbirine ya-
kıştıramaz. Kâmuran kendisini ziyarete geldiğinde, 
Kâmuran’a artık okula gelmemesini söyler. Romanda 
Feride’nin bu davranışıyla, güçlü duruşunu bozmak 
istememesinin vurgusu yapılır.

Dizide Feride yatılı okulundaki kız arkadaşlarıyla da 
birçok kez gösterilir. Bazı çekişmeler, rekabet olmuş-
sa da kız arkadaş dayanışmaları da çoğu kez vurgu-
lanmıştır. Yurtta birlikte kaldığı sınıf arkadaşları ile 
birlikte gece yarısı şarap içerler ve sokakta hep bir-
likte şarkı söyleyerek aylaklık ederler. Kız arkadaşları 
ile birlikte sokaklarda dolaşmak onlara bir özgürlük 
alanı yaratmıştır.(Çalıkuşu, Dizi:  2. böl. 49. dk)

Feride, Kâmuran ile yaşadığı bir sorunun ardından 
okula gittiğinde, sınıf arkadaşlarının “Erkekleri Bo-
ğazlama Cemiyeti” kurduğunu öğrenir (Çalıkuşu, 

Dizi: 22. böl. 11.dk 30 sn) ve kendisini de bu ce-
miyete başkan seçmişlerdir. Bu cemiyetin başkanı 
seçildiğini öğrenen Feride, kendisi ile konuşmak için 
mektebe gelen Kâmuran onu parlevoir’a çağırdığın-
da, gitmeyeceğini sert bir dille ifade eder. Valerie 
Solanas’ın yazarı olduğu Erkekleri Doğrama Cemiyeti 
Manifestosu’nun Çalıkuşu dizisinde izlerini görmek, 
feminist hareketin diziye yansıması açısından değer-
lendirildiğinde, bu yansımanın birinci kuşak feminist 
hareketin de ötesine geçtiğini gösterir niteliktedir.

Erkekleri Boğazlama Cemiyeti’nin kuruluşu, Feri-
de’nin başından geçen cinsel taciz sebebiyle hayata 
geçmiştir. Kendisini hastalıklı bir şekilde seven He-
kim Selim’in mektep yolunda Feride’yi taciz etmesi, 
Feride’nin psikolojisini darmadağın eder. Kuşu bir 
metafor olarak seçen Feride, yaşadıklarını bir kuşun 
başından geçenler olarak anlatır.

Teyzesinin üzerine kuma getirildiği için ve ardından 
eşinin kendisini boşaması ile Feride, teyzesi Besime 
Hanım ile dayanışmak için, teyzesini ziyarete gider 
ve onunla ayrı eve çıkacağı, çalışacağı ve ona bakaca-
ğına dair söz verir. Kadınların özgürleşmesi için ka-
dın dayanışmasına çarpıcı bir örnektir.

YANİ...
Çalıkuşu dizisinde Feride karakteri hala asi bir ka-
rakterdir fakat romandan farklı ilerleyen kurgular se-
bebiyle, romanda daha özgürlükçü olduğu anlaşılan 
Feride karakteri dizide değişkenlik gösterir.

Günümüz dünyasında medya aracılığıyla verilmesi 
istenen toplumsal mesajların doğru yerlere ulaşması 
için, diziler önemli araçlardır. Çalıkuşu dizisi de bu 
mesajın iletilebilmesi için, önemli bir noktada dur-
maktadır. Dizilerin özellikle Türkiye’de ve ulusötesi 
alanlarda gösterimdeyken ve özellikle kadınların se-
yircisi olduğu düşünüldüğünde, kadınların hayatında 
çığır açabilecek bir konumda olduğu açıktır. Diziler 
ve kanallar arası rekabetin kurbanı olan dizi senaryola-
rı, böylesi tehditler sebebiyle alelâde aşk hikâyelerine 
dönüşürler. Oysa tüm dünyada kadınların hayatını 
değiştirebilecek sihirli değneği elinde tutanlar arasın-
da olan yönetmenler, alternatif medya kanallarının 
yolunu açmalılar. Kadınlar aşk hikâyesine mecbur 
değiller, tüm yönetmenler belki de medya aygıtları-
nın çizdiği kadınlara hizmet ediyorlar ama kadınların 
kendi alternatifini yaratmalarının önünü açmak da 
bir alternatif olarak düşünülmeli! 
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Meryem Açar

NE YAPMIYORDU ASLA, 
BAŞROLDEKİ KADINLAR?

Bohem kadın karaktere muhtacız. Edebiyatta eş karakterlik 
yürütülsün, eş başkanlık gibi bir şey, evet evet, erê erê! Mesela 

varsa kadın bir Ka.’nızı, bir de Kars’a biletinizi alırım; Serhat 
Bölgesi’nden herhangi bir şehir de olur!
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“…insanlar tarafından en çok arzulanan iki 
şeyden birincisi iktidar sahibi olmak, ikincisi 
de hayranlık uyandırmaktır.” (Russell, 1993)

İktidar karşımıza baba, oğul ve kutsal kaburga 
kemiği olarak çıktığından beridir, evimizin ka-
pılarını açıyor, saç örgülerimizi çözüyoruz1. Evimizin 
kapısında “adam” çıkıyor önümüze. Aylak Adam’dan 
Aylak Madam, Uyuyan Adam’dan Uyuyan Madam, 
Bay Muannit Sahtegi’den Bayan Muannit Sahtegi 
yaratma ihtiyacı doğuran şey nedir? Bayan’ı bile bir 
ikame yaratma amaçlı kabulleniveriyorsun; kabulü 
değil ama verdin değil mi tavizi? Yok çünkü; bohem 
kadın karaktere muhtacız. Edebiyatta eş karakterlik 
yürütülsün, eş başkanlık gibi bir şey, evet evet, erê 
erê! Mesela varsa kadın bir Ka.’nızı, bir de Kars’a bi-
letinizi alırım; Serhat Bölgesi’nden herhangi bir şehir 
de olur! 

Adamlar içinde fonetiğe uygun olması açısından ma-
dam olma isteği, erke karşı verilen mücadelenin bir 
parçası mıdır? Ya da özdeşimin yoğunluğuyla cinsi-
yetçiliği mi karıştırıyoruz?  Mevcudiyet kavgası mı; 
fonetik şekilcilik, suni markalaşma mı? Her şey ol-
mak açgözlülüğü? Hepsini teker teker olmak; bir kıs-
mına kendini uydurmak, bir kısmını kendine uydur-
mak. Burada Russell’ın insanların arzuladığı ikinci 
şeye denk düşen hayranlıktan bahsedilebilir -hoş, her 
şey olmaktan bahsedilince iktidar sahibi olmak da 
işin içine girer. Hayran olunan her neyse onu olmak, 
hayranlık uyandırmak ve gizli bir narsislik, dönüşlü 
bir hayranlık da yaşanmak isteniyor. 

“Hangi zorunluluk her olguyu bu denli güçleştiriyor. 
Sözcükler. Ve aynı anda her şey olmak: Kadın, erkek, 
çocuk, yetişkin, deniz, güneş, gece, sabah, korku, ce-
saret, sonsuzluk, sınırlılık, karanlık, bulut, seven, se-
vilen, giden, duran, anlayan, anlamayan, doğan doğ-
mamış olan, var olan ve var olmayan bir hiç.” diyor 
Tezer Özlü.2

Ben buna bir de suflörlük ekleyeyim. Hani, her ba-
şarılı erkeğin arkasında bir kadın varmış ya, suflör 
olarak yani, reji de diyebiliriz, öyle arkalarda, ora-
larda bir yerde. Biz kimsenin önünde veya arkasında 
var olmak için dünyaya gelmiyoruz ey zenan! Do-
ğumla ölüm arasındaki süreç bizim ve bu süreçte biz 
başroldeyiz; suflör falan da istemez, ezberimiz süper! 
-Gerçi ezberin erili, dişili olmaz; ezber yerine doğa-
cımız harika demek daha uygun olur. Düşünelim: 

Ne yapmıyordu asla, başroldeki kadınlar? Senarist-
lere çağrı: Karnabahar kızartabilmemiz gerek!3 Yani 
ki o hayranlık uyandıran başarılı erkeğin, hayran-
lık uyandıran sırt sıvazlayıcısı olmak değil payımıza 
düşen. Fakat hayranlık uyandırmanın cazibesi öyle 
kanımıza giriyor ki, o başarılı erkeğin arkasındaki 
uslu kadın olmak istiyoruz. Ne çok şey olmak isti-
yoruz! Kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz, kendi 
çayımıza kendimiz, şeker diye tuz atıyoruz. Esasen 
hayranlık uyandırma arzusundaki tatmin beklenti-
sinin oluşturduğu zorunluluk her olguyu bu denli 
güçleştiriyor.

Russell’ın insanlıkta gördüğü temel arzuların birinci-
siniyse her şeye sahip olmakla gidermeye çalışıyoruz. 
İktidar, erk’e tekabül edince erk nerede biz orada! Erk 
de tabii eninde sonunda “her şey”de, parola her şey. 
Her şey’se bizim çizdiğimiz sınırların içinde olan ve 
içinde olmasını istediklerimize denk düşünce avcu-
muzun içine alabildiğimiz kadar şeyi almaya çalışı-
yoruz. Avcun içine alınan cansız “şeyler”de kuruldu 
sanılan hâkimiyetin verdiği zevkten, akılları koru-
yun. Orada iktidar sahibi olanın satın alan olmadığı, 
satın alınan “şey” olduğundan daha önceleri yeterin-
ce bahsedilmiştir. Tüketim çılgınlığı dedikleri, çağı-
mızın vebasına bir kez olsun yakından bakın. Hepsi 
insanın iktidar olmak tutkusundan ileri geliyor. Bu 
tutkunun, insanı sahte bir tatminle tufaya düşürdü-
ğünü de görmek zor değil. 

İktidar kavramı için acının, dehşetin, korkunçluğun 
hissiyatsızlığı -kesinlikle soğukkanlılık değil– bir ge-
lenektir. Bu kavramın şanını devam ettirmek, kayıt-
sızlıkla mümkündür. Yaşantılara karşı kayıtsızlıkla 
bağışıklık arasındaki ince çizgiyi fark edememeyi be-
raberinde getirir. Bağışıklığın da alışmak gibi bir me-
lunlukla arasında ince bir çizgi var, oraları (kayıtsız-
lık - bağışıklık - alışkanlık) adeta bir bermuda şeytan 
üçgeni! (Aklınıza yaşanmış travmatik bir olay getirin; 
bir kayıtsız, bir bağışık, bir de alışkın insan düşünün, 
dışarıdan üçünde de mandalina - portakal - greyfurt 
gibi bir benzerlik göreceksiniz, aralarındaki yedi farkı 
bulun dendiğinde verilecek cevaplar için turunçgil 
benzetmesi yetmeyecektir.) 

“SİZ, Baron Bahar, hayatın dehşetini hiç düşünmü-
yorsunuz: HER ŞEYİNİZ VAR OTOMOBİLİNİZ, 
YATINIZ, 7 CÜCELİ EVİNİZ, BONOLARINIZ, 
ÇOCUKLARINIZ. BENSE, ÖLÜMDEN KORK-
MAYACAK KADAR YALNIZIM.” 
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Baron Bahar, iktidar sahibi olma arzusundaki her 
şeye sahip olmanın peşine düşmüş olandır. Örneğin, 
7 cüceli evi vardır; çünkü Pamuk Prenses olmak ister 
kendileri. Çünkü Pamuk Prenses hiç sevilmez mi ca-
nım? Bak Heidi’yi de severim ama dağlar mağlar çok 
dik, sonra o çoban çocuk Peter miydi Pitır mıydı neydi, 
çoban bi’kere, ne kadar kazandığı ortada yani, ha bir 
de ihtiyar dedeyle yaşıyorsun, yarın öbür gün ölse na-
pıcan dağın başında, ay o Pitır’ın sürüsü mürüsü de 
var canım işte pis kokar onlar, Kılara da güzel ama 
işte Allah bir yerden verip bir yerden alıyor… Pamuk 
Prenses’te iş öyle mi, her akşam yemeği cücelere hazır 
eder, herkes peşinde, yani tamam ormanda çok böcek 
möcek olur ama idare edersin, ilaç falan sıkarsın, hem 
bakımlı da, Heidi gibi pasaklı pasaklı koşturmuyor ku-
zuların peşinden, tabii arada fark olacak, biri prenses 
diğeri de dağlar kızı reyhan mübarek!

Siz, Baron Bahar, hayatın dehşetini hiç düşünmü-
yorsunuz. Sizin, Baron Bahar, hayatın dehşetini hiç 
düşünmeyesiniz diye, o çok farklı pencerelerinizi ka-
pattılar. Sonra da açmaya gücünüzün yetmeyeceği-
ne, pazılarınız olmadığına işaret ederek sizi bir güzel 
inandırdılar. Kendinize ait bir oda yerine bir kafes 
vaat ettiler. Mağduriyetten bahsetmiyorum, ne mağ-
duriyeti? Rol diyorduk sosyolojide, azıcık edebiyat 
yaptım. İnsanın iktidara karşı savaşımının, belleğin 
unutuşa karşı savaşımı olduğunu söylüyor Kundera.4 
Unutuşa karşı savaşımdan bahsetmek, mağdur edebi-

yatıyla bir tutulmamalı. Kaldı ki bu savaşımın, bizi, 
yaşamın vahşi, ilkel gerçeklerine götürdüğünü unut-
mamak gerekir. “Sıfır Noktasındaki Kadın”da buna 
işaret ediyor Firdevs: “Gerçeği hiç zorluk çekmeden 
anlatıyorum. Çünkü gerçek kolay ve yalındır. Bu ya-
lınlığın içinde de vahşi bir güç yatar. Yaşamın vahşi, 
ilkel gerçeklerine ancak yıllar sonra süren bir sava-
şımın sonunda varabildim. Çünkü insanlar yaşamın 
yalın ama çirkin ve güçlü olan gerçeklerine varamaz-
lar pek. Gerçeğe ulaşmak, artık ölümden korkmamak 
demektir.”5

Firdevs’in savaşımı da kendi belleğinin unutuşa karşı 
verdiği savaşımdır. Russell iktidardan dem vururken 
Galile örneğini verir ve Galile’nin, dünyayı değiştir-
mek konusunda bir hükümdardan çok daha fazlasını 
yaptığını, bunun ona iktidar sahibi olmayı getirdiğini 
söyler. Asıl meseleninse Galile’nin ona eza cefa eden 
iktidar sahiplerine eza cefa ederek karşılık vermemesi 
olduğuna değinir.6 Kundera’nın iktidara karşı savaşı-
mından yola çıkarsak yolda Firdevs’le karşılaşabiliriz, 
Galile’yle de elbet. Unutursak kalbimiz kurusun! Ku-
rudu efendim kalbimiz, bir deri bir kemik kaldı Allah 
sizi inandırsın. -Üç cümlemizden birisinde var Allah. 
Neticede o da bir baba! Baba, babacığım! Baba, oğul, 
ve kutsal kaburga kemiği aşkına! -

Ölümden korkmamanın iktidarını ve hayranlığı-
nı neden gözden kaçırdınız yahu? Sevim Burak’ın 
yalnızlıkla doğru orantılı bir bağ kurduğu ölümden 
korkmamayı, Firdevs gerçeğe ulaşmakla açıklıyor. Bir 
çıkarımda bulunmak icap ederse pek de yeni bir şey 
keşfetmiyoruz: Gerçeğe ulaşmak yalnızlığı getirir olu-
yor, merhale merhale ilerleyip ölümden korkmamaya 
başlanıyor. Oh, ölümden korkmamanın formülünü 
de bulduk, şöyle hırkamızı iki yanağından tutup bir 
yanağı iki kolumuzun arasında kalacak şekilde çiçek 
de olduysak bu yazı burada biter. Ve ben de çekip 
giderim. Yüreğimde de bir çocuk, tabii cebimde de 
bir revolver. Ateş edeyim?

Notlar
1. Evinin kapılarını açtı / Saç örgülerini çözdü”; “Ya-
nık Saraylar”, Sevim Burak
2. “Yaşamın Ucuna Yolculuk”
3. “Karnabahar kızartmıyordu asla / Başroldeki ka-
dınlar”; “Ah’lar Ağacı”, Didem Madak
4. Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”, Milan Kundera
5. Neval El Seddavi
6. “Aylaklığa Övgü”.

“Ne çok şey olmak istiyoruz! Kendi 
kuyumuzu kendimiz kazıyoruz, kendi 
çayımıza kendimiz, şeker diye tuz 
atıyoruz. Esasen hayranlık uyandırma 
arzusundaki tatmin beklentisinin 
oluşturduğu zorunluluk her olguyu bu 
denli güçleştiriyor.”
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Türkiye sinema sektöründe kadınların temsil oranı 
düşüyor! Geçen yıl gösterime giren filmlerde kadın 
yönetmenlerin oranı %10 civarındayken, yılın 8 aylık 
vizyon verileri %5,3 gibi düşük bir oranı işaret edi-
yor. Bu tabloya bakarak 2014 sonunda filmleri vizyon 
şansı bulan kadın yönetmenlerin oranının en fazla 
%6 civarında olacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Bu yıl Ocak-Ağustos arası 8 aylık dönemde yerli ve 
yabancı 216 film gösterime girdi. 216 filmin 14’ünün 
yönetmeni kadın. Yani tüm kadın yönetmenlerin 
toplam sayıya oranı %6,4.

Vizyona giren 56 yerli yapımdan ise sadece 3’ünün 
yönetmeni kadın (Ferahfeza, Mavi Dalga, Köksüz). 
Bu da %5,3 demek!

Yerli yapımlarda 5 filmin senaryo yazarı, 3 filmin ise 
senaryo yazarlarından biri kadın. 

Yerli yapımlarda kadın yapımcı sayısı 10. Görüntü 
yönetmeni sayısı ise 1. 160 yabancı yapımın 11’inin 
yönetmeni, 3’ünün ise yönetmenlerinden biri kadın. 
Yabancı yapımlarda erkek yönetmenler tarafından 
çekilen filmlerin 5’inin senaryo yazarı, 15’inin ise se-
naryo yazarlarından biri kadın. 

Kadın yönetmenlerin filmleri, kopya sayısı ve izleyici 
oranları açısından sektördeki diğer bağımsız yapım-
larla aynı kaderi paylaşıyor. Elif Refiğ yönetimindeki 
Ferahfeza 4 kopya ile 4 hafta gösterimde kalarak 703 
kişiye, Zeynep Dadak ve Merve Kayan yönetimindeki 
Mavi Dalga 8 kopya ile 12 haftada 5167 kişiye, De-
niz Akçay yönetimindeki Köksüz ise 11 kopya ile 10 
hafta gösterimde kalarak 6995 kişiye ulaştı.

Bu filmlerin gösterimde olduğu aylarda, tüm zaman-
ların gişe galibi Recep İvedik 4, 338 kopya ile girdi-
ği vizyon yarışında ilk 3 günde 1.641.474 kişiye, 

Özlem Kınal

TÜRKİYE SİNEMASI 
KADIN YÖNETMENLERİ GÖRMÜYOR! 
VİZYON TEMSİLİ %5,3 

“Yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, kamera, ses, ışık, 
özel efekt, görsel efekt, ses tasarımı gibi kategorilerde, fikir aşamasından 
dağıtım ve pazarlamaya kadar uzanan tüm süreçlerde kadınlar ya sadece 
asistan statüsünde görev alıyorlar, ya süreçlerin sadece belli aşamalarına 
girip çıkıyorlar ya da hiç yoklar.”
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17 haftada ise 7.352.568 kişiye ulaştı. Aradaki bu 
uçurumu sadece “halk gülmek istiyor” yaklaşımıyla 
açıklamak “seçimi oy vermeyen tatilciler kazandırdı” 
bahanesine sığınmak kadar abesle iştigal!

Yerli yapımların yanı sıra yabancı yapımlar arasında 
da festivaller haricinde vizyon şansı yakalayarak öne 
çıkan filmler oldu; Suudi Arabistan’ın ilk kadın yö-
netmeni Haifaa Al-Mansour’un “Vecide”si, Mısırlı 
kadın yönetmen Jehane Noujaim’in devrim belgeseli 
“Meydan”, feminist yönetmen Catherine Breillat’nın 
filmi “Zayıflığın Esareti” ve Kelly Reichardt’ın “Gece 
Planı” gibi.

Sinema Sektöründeki Cinsiyetçi Rol Dağılımı!  
Eşitsizlik Nereye?
Türkiye sineması 100 yaşında! Ne var ki kadın yıldız-
ların parlatıldığı ve sinemanın altın çağı olarak kabul 
edilen Yeşilçam döneminden Yeni Sinema’ya uzanan 
bu yüz yıllık tarihte “kadınların temsili” her zaman 
sorunlu oldu. Türkiye sineması her ne hikmetse yer-
leşik toplumsal cinsiyet kodlarının dışına çıkma-
makta direniyor. Perdedeki kadın temsili, kamusal 
alanın dışına itilen, kutsanan ya da kurbanlaştırılan 
öteki olarak kurgulanmaya devam ediliyor ısrarla. 
Hikâyelerde yer alan cinsiyete dayalı rol dağılımla-
rını, güçlü kadın karakterler yaratılamamasını, baş-
rolde yer alan kadın oyuncuların azlığını, orta yaşın 
üzerindeki kadın oyuncuların sadece yan rollerde yer 
almasını veya sektörün tamamen dışına itilmelerini 
başka neyle açıklayacağız? Peki ya kamera arkasında-
ki kadınların durumu farklı mı? Yönetmen, yapımcı, 
senaryo yazarı, görüntü yönetmeni, kamera, ses, ışık, 
özel efekt, görsel efekt, ses tasarımı gibi kategoriler-
de, fikir aşamasından dağıtım ve pazarlamaya kadar 
uzanan tüm süreçlerde kadınlar ya sadece asistan sta-
tüsünde görev alıyorlar, ya süreçlerin sadece belli aşa-
malarına girip çıkıyorlar ya da hiç yoklar. Buna karşı-
lık kadınlar ağırlıklı olarak kostüm, makyaj, oyuncu 
seçimi veya basın ve halkla ilişkiler gibi alanlardalar. 
Bu tablo geleneksel cinsiyet rollerinin sinema sektö-
ründe sadece senaryo, hikâye, karakterler ekseninde 
kalmadığının, sektörün baştan sona tüm yapılanma-
sındaki eşitsizliğin göstergesi değil de ne! 

Neden “Gloria” Gibi Sıra Dışı, Güçlü 
Kadın Karakterler Yaratamıyoruz?
Türkiye sinemasında istisnalar dışında güçlü kadın 
karakterlerden ve güçlü senaryolardan söz etmek 
pek mümkün değil. Bu yıl Şilili yönetmen Sebastian 

Lelio’nın hem gösterildiği festivallerde hem de viz-
yonda izleyenleri kendine hayran bırakan “Gloria”sı 
gibi mesela. Gloria, sıradan bir hikâyede bile unutul-
maz, sarsıcı, ilham veren sıra dışı kadın karakterler 
yaratılabileceğinin en özel kanıtlarından biri olarak 
sinema tarihindeki yerini aldı bile. Yani bu hiç zor 
değil, yeter ki perdedeki geleneksel kadın imgelerini 
toplumsal uzlaşının talep ettiği biçimde yeniden ve 
yeniden üretmekten vazgeçmeye niyet olsun!

Kadınların Temsilinde Hollywood da 
En Az Bizim Kadar Başarısız! 
Sadece Türkiye sinemasında değil dünya sinema en-
düstrisinin kalbi Hollywood’da da benzer oranlarla 
temsil ediliyor kadınlar. Dünya sinemasına hükme-
den o devasa ekonomisi ile tepeden bakan tavrına 
rağmen Hollywood da en az bizim kadar başarısız 
kadın temsilinde. 2013 verilerine göre gişesi en yük-
sek ilk 250 iç yapımının %16’sını kadın yönetmen, 
yapımcı, yürütücü yapımcı, senaryo yazarı, görüntü 
yönetmeni ve editör oluşturuyordu. Filmlerin sadece 
%6’sının yönetmeni, %10’unun senaristi, %3’ünün 
görüntü yönetmeni ve %25’inin yapımcısı kadındı. 
85. Akademi Ödülleri’nde 19 kategoride 140 erkek 
adaya karşın sadece 35 kadın aday vardı. Sinematog-
rafi, kurgu, senaryo yazarlığı ve müzik dalında ise hiç 
kadın aday yer almadı.

Kadınsız Sanat, Kadınsız Sinema, 
Kadınsız Siyaset, Kadınsız “Yeni Türkiye”!
İlgili bakanlık ve kurumları tarafından kadın sine-
macıları kapsayan özel önlemler alınacak mı? Etkili 
kültür sanat politikaları oluşturulacak mı? Kaynak-
lar eşit dağıtılacak mı? Toplumsal cinsiyet eşitliği 
perspektifi sektöre yansıyacak mı? Güçlü kalemler 
hikâyelerini bu perspektifle kurmaya yönelecekler 
mi? Sektörün kendisi ve ilgili kurumlar kadın sine-
macıları cesaretlendirip teşvik edecek politikalar ge-
liştirecek mi yoksa onları sektörün dışında bırakma-
ya devam edecek mi? Bu soruların yanıtları eşitlikçi 
uygulamalarla verilmediği sürece sinemada kadın 
temsili daha uzun yıllar %5-1o aralığında kalacak 
gibi görünüyor. Tüm o demokrasi ve eşitlik narala-
rına rağmen Meclis’teki temsil oranımız gibi… Ka-
dınsız sanat, kadınsız sinema, kadınsız siyaset, ka-
dınsız “Yeni Türkiye”!

*Gösterime giren film sayıları Box Office Türkiye’nin 
web sitesinde yer alan listelerden alınmıştır. 
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Alara Çakmakçı

SEN ŞARKILAR SÖYLE, 
GLORIA!

“Gloria, her şeyin temsilidir, her şeyin önündedir. 
Belki biraz da paradoksal biçimde filmi politik yapan 

budur, Şili’yi, geçmişini, şimdi hayal edilen devrimini ve 
özgürleşmesini anlamak ve değerlendirmek, bir kadın 

olarak Gloria’yı anlamaktan geçer.”
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Son dönem bağımsız sinema sayesinde, dünyanın 
pek çok yerinden farklı farklı kadınlarla tanışmış; alı-
şılmış, geleneksel olanın dışında kalan kadınlık tem-
sillerini izlemiş ve bu kendinin, bedeninin ve bağım-
sızlığının farkında olan kadınları gördükçe sevinmiş, 
umutlanmıştık. Söyleneni yapmayıp kendi söyleyen, 
ehlemeyip eyleyen kadınlar, romanlarda ve sinemada 
nefes aldıkça biz de perdenin önünde, satırların ara-
sında bir kaybolup bir kendimizi bulmuştuk. 

2013 Filmekimi’nin ilaç filmlerinden Gloria’nın yö-
netmeni Sebastian Lelio, anlatacağı hikâyenin, illa ki 
bilinmeyen bir gezengende yahut gizemli bir alanda 
değil, arabasında şarkı söyleyen bir kadında olacağını 
söyleyip, bir yandan da şu soruyu sordurtuyor izleyici-
ye, “noluyor dersin filmlerde, o arkalardaki annelere?”

Bir barda etrafına bakınıp içkisini içerken tanıdığı-
mız Gloria, 50’li yaşların sonunda, iki çocuğu olan, 
çalışan ve yalnız yaşayan bir kadındır. “İkinci bahar” 
hayallerinin de, vefakâr, yol gözleyen anne tipleme-
lerinin de uzağında olan bu kadına sahne sahne aşık 
eder yönetmen. Bardan sonra döndüğü evinde bul-
duğu komşusunun kedisi, çirkinliği ve yılışıklığıyla 
Gloria’nın hayatına dahil olmaya çalışıp cesaret ede-
meyen insanların da hem habercisi hem de temsilcisi-
dir. Bara gidip dans etmenin de içinde olduğu yaşam 
pratikleri arasında Gloria, bu akşamlardan birinde 
kendisi gibi boşanmış, iki çocuğu olan Rodolfo adlı 
bir adamla tanışır. Yavaş yavaş hikâyede kendine ufak 
bir yer edinen bu karakterle vedalaşmamız da uzun 
sürmeyecek ve Gloria’yı yeniden şarkılarının, dansla-
rının arasında bırakarak salondan ayrılacağız.

“Orada Olmak”
Lelio’nun müthiş kurgusu ve Paulina Garcia’nın ola-
ğanüstü oyunculuğu sayesinde “lastikli söylem”e, 
yani herhangi bir ikili okumaya yer bırakmayan 
filmde, ilk sahneden itibaren seyirciyi ikna eden bir 
anlatım vardır, bu Gloria’nın neyi isteyip neyi iste-
mediğine, kimin hangi koşullarda anlatıya girip, 
hangi koşullarda çıkması gerektiğine dair bir iknadır. 
Yönetmenin de her röportajında altını çizdiği nokta, 
oyuncu olarak Garcia’nın seçilmesi, ki bu daha orta-
da herhangi yazılı bir senaryo dahi olmadan öncedir, 
filmi oluşturur. 

Özellikle dans sahnelerinde kullandığı ışıklar ve 
Gloria’nın kamera karşısındaki konumu, anlatının 
Gloria’ya ait olduğunun altını çizer niteliktedir.

Gloria’nın en önemli tarafı, herhangi bir arayış için-
de olmayışıdır. Geceleri dans edip içmek ve flört-
leşmek için barlara gider, fakat evine yalnız dön-
mek yahut dönmemek önemli değildir. Rodolfo’yla 
ilk konuşmalarında Rodolfo’nun “hep böyle mutlu 
musundur?” diye sorması da bundandır. O, eşinden 
boşanmasına rağmen ne eşinden ne çocuklarından 
ne de sorumluluklarından sıyrılamamış dolayısıyla 
Gloria’nın aksine, “o an orada olmayı” başarama-
mıştır. Oysa Garcia’nın her sahnede görünen/be-
liren yüzü, vücudu yahut vücudunun bir bölümü, 
Gloria’nın mevcudiyetini, oradalığını ispatlar ve bu 
sayede daha ilk sahneden film Gloria hakkında değil, 
Gloria için olur. Rodolfo’nun başbaşa yemeklerinde 
yahut Gloria’nın evinde aniden çalan telefonu, onu 
sürekli bir ikililiğe hapsetmekte, ve “orada” olamadı-
ğını, olamayacağını ispatlamaktadır. Zira Gloria’yla 
geçirdikleri anlar yarıda kalır ve Rodolfo, çoğu kez 
haber veremeden, o anı bırakıp gider.

Bir Küçük “Festen”
Bir çok kere uyarlaması yapılan 1998 yapımı Festen, 
gerilimleri olan bir ailenin, babanın 60. doğum günü 
şerefine bir araya gelmelerini anlatır. Bu yemekte, 
konuşulamamış birçok şey konuşulur, aile içi he-
saplaşmalar yaşanır. Dağılmış, parçalanmış ailelerin 
sofra etrafında toplaşıp hesaplaşmaları, kısaca “Fes-
ten” sahneleri daha sonra birçok filmde yer almıştır. 
Sebastian Lélio filminde, Gloria’nın oğlunun doğum 
günü bahanesiyle bir araya toplar tüm karakterlerini. 
Aileye dair alışılmışları da rahatça yıkabilen Gloria, 
eski kocasının şimdiki eşiyle şakalaşabilmekte, böyle 
bir toplantıya Rodolfo’yu da davet edebilmektedir. 
Masada Gloria’nın eski kocasının fotoğraflara bakıp 
“Orada ben de olmalıydım!”, “Bak, ne kadar aşıkmı-
şız!” gibi sözlerini cevapsız bırakan Gloria, geçmişte 
değil, yalnızca yaşadığı andadır ve yaşadığı anda bu 
gibi serzenişlere yer yoktur. 

Dans Edemediğim Devrim
Özellikle son yıllarda gelişen ve özgürleşen Şili si-
nemasının politik düzlemde ülkeden bağımsız dü-
şünülmesi mümkün değildir, zira Pinochet rejimi 
hayatın her alanına sinmiş, herkesi etkisi altına al-
mıştır. Bu noktada, Gloria’daki karakterlerin gü-
nümüz Şili’si ile kurdukları ilişki, dikkate değerdir. 
Filmin üç sahnesinde bu ilişkiye değinilir, bunlar-
dan ilki Gloria evinde telefonla konuşurken arkasın-
daki televizyonda gösterilen protesto görüntüleridir. 
İkincisi, arkadaşlarının evinde yemek yerlerken yü-
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rüttükleri tartışmadır. Gloria’nın yakın arkadaşları 
olduklarını anladığımız çift, evde oturarak ülkeyi 
sevmenin bir anlamı olmadığını, bu “hayalet” ül-
kenin yeniden yaşayabilmesi için sokaktaki gençlere 
ihtiyaç duyduğunu söyler. Buna karşılık Pinochet 
döneminde subaylık yaptığını öğrendiğimiz Rodol-
fo, ülkede artık lider kalmadığını, liderlik devrinin 
de iyi ya da kötü, sona erdiğini söyler. Gloria’nın ise 
tavrı ve fikri onlar kadar net değildir, ülkede birçok 
değer ve alışkanlık değişmiş, bunun sonucu olarak 
da insanlar çıkmaza sürüklenmiş, bunalmışlardır. 
Bu sahne, yalnız politik açıdan değil, yukarıda Glo-
ria hakkında iddia ettiklerimizi doğrulamak nokta-
sında da değerlidir, çünkü o hayatın her alanına dair 
tespitlerini yaşayarak, görerek yapmaktadır. Sohbe-
tin sonunda arkadaşlarına “Siz bunu, insanların ne 
kadar bunaldığını görmüyor, değerlendiremiyor mu-
sunuz?” diye sorması da bundandır. Üçüncü sahne 
ise, önde, elinde Rodolfo’nun durmaksızın çaldırdığı 
telefonuna bakan Gloria, oturduğu camın arkasında 
ise yumrukları havada öğrenciler. Bu üç sahnede yö-
netmenin demek istediği aynıdır, film, Gloria’yı an-
latır. Bu noktada ise Gloria, her şeyin temsilidir, her 
şeyin önündedir. Belki biraz da paradoksal biçimde 
filmi politik yapan budur, Şili’yi, geçmişini, şimdi 

hayal edilen devrimini ve özgürleşmesini anlamak ve 
değerlendirmek, bir kadın olarak Gloria’yı anlamak-
tan geçer. Ve, Gloria’nın dans edemediği devrim, 
devrim değildir.

Rodolfo’nun geçmişi ve şimdisi arasında kalıp girdiği 
bunalımlardan sıkılan Gloria, ısrarla çalan telefonu-
nu cevaplamaz ve onu kendi kendine çözmesi gere-
ken açmazları ve eviyle yalnız bırakmaya karar verir. 
Takip eden sahnelerde karakterimizi yalnız izlemeye 
devam ederiz, filmde müziğin eksik olduğu hemen 
hiç bir sahne yoktur, Gloria Rodolfo’yla konuşmayı 
bıraktıktan sonra gittiği arkadaşlarının evinde meş-
hur Aguas de Marco (Waters of March) söylenmek-
tedir. Tüm zamanların en iyi Brezilya şarkılarından 
kabul edilen bu parça, belli bir hikâye anlatmaz, söz-
lerinde yalnızca belli belirsiz görüntülerden bahsedi-
lir. Sahiden de yaşamı Gloria’nın da algıladığı biçim-
de bir roman, bir anlatı olmaktan çok, dağınık duran 
sözcüklere benzetmek daha anlamlıdır. Tam da bu 
nedenle Waters of March, öteki pop şarkılara kıyasla 
filmdeki en sahici parçadır.

Final
Rodolfo’ya son bir şans veren Gloria, onunla bera-
ber şehrin dışındaki bir otele gider. Akşam yemekle-
rinde Rodolfo’nun telefonunu çorbanın içine atarak 
ne demek istediğini anlatan Gloria yine hiç bir şey 
demeden masada yalnız bırakılır. Ertesi sabah bir ön-
ceki gece tanıştığı bir adamla dans edip sarhoş halde 
sahilde uyanır ve ödenmemiş otel hesabını kapatıp 
evine döner. Filmin en güçlü sahnesi olarak nitelen-
direbileceğimiz sahnede, yatağında çırılçıplak yatan 
Gloria’yı ve komşusunun kedisini izleriz bir süre. 
“İntikam”a hazırlık sahnelerinde, arabasını yıkayıp 
elbiselerini giyinir. Rodolfo’nun evine gider ve onun 
ironik biçimde, subaylık kariyerinden sonra işletme-
ye başladığı vertigo isimli eğlence parkından kalan, 
renkli boya ateşleyen silahlarıyla önce evini sonra da 
bizzat kendisini hedef alarak ateş eder. Bembeyaz du-
varlı evine isabet ettirdiği boya, evi ve mahremiyetini 
yıkar/ “lekelerken” Rodolfo’nun karnına sıktığı bo-
yalar ise hem erkeklerin savaş oyununa hem de onun 
arada kalmışlığına en güzel cevaptır. Evden uzakla-
şırken kahkahalar içinde yaptığını düşünen Gloria’yı 
son sahnede kendisini dansa kaldırmak isteyen adamı 
reddedip isminin çınladığı şarkıda, başı kendi güzel-
liğinden dönmüş halde pistin ortasında tek başına 
dans ederken izler ve salondan onun gülüşlerine ben-
zeyen bir gülümsemeyle ayrılırız.
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Sevgi Özçelik

YAZ ORTASINDA BİR KAR RÜYASI: 

KIŞ UYKUSU
“Aydın’ın öylesine çıkıldığını bildiğimiz (bir gece önce sabaha kadar 
içilmiş) bir av sırasında tesadüfen gördüğü ve pekâlâ da öldürmeyebileceği 
bir tavşanı vurması filmdeki merhamet yoksunluğunun şahikası sanki.”
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Sinema salonundaki karanlık, klimanın üflediği so-
ğuk ve perdeden yansıyan kış manzaraları dışarıda-
ki bunaltıcı Haziran sıcağını bir anda unutturmuş, 
kendimizi Kış Uykusu içinde buluvermiştik. Ve “üç 
saatmiş” diye gözümüzü korkuttukları film su gibi 
akmış, üzerinde uzun uzun konuşulacak meseleleri 
kucağımıza bırakıvermişti. Bu yazıyı filmden he-
men sonra yazmaya niyetliydim ama yaz mevsiminin 
o uyuşuk ritmi içinde ertelene ertelene fırtınalı bir 
Ağustos gününe kaldı. Neyse, dışarıda kuvvetli fırtı-
nanın sesi, koyu renkli bulutlar film üzerine yazmayı 
kolaylaştırıyor sanki... 

Eski tiyatro oyuncusu Aydın’ın dünyasını merkeze 
alan Kış Uykusu, Aydın’ın genç karısıyla, kız karde-
şiyle, emeklilik günlerini geçirmek üzere gelip yer-
leştiği kasabanın ahalisiyle ilişkilerini, onun ve diğer 
karakterlerin defolarını, zaaflarını, zayıflıklarını in-

sanda merhamet uyandıracak bir keskinlikte anlatı-
yor. Seyirci, o küçük kasabadaki otelinde kurduğu 
kendince kusursuz dünyada yaşayıp giden Aydın’ın 
hayatına bir pencereden bakıyor, hiç de kusursuz 
olmadığını görüyor ve onun görmeyişine şaşırıyor. 
Aslında Aydın’ın kız kardeşi Necla ona hayatının, 
olaylara bakışının, karakterinin aksayan yönlerini 
film boyunca giderek acılaşan bir tonda anlatmaya 
çalışıyor ama pek de etkili olamıyor. 

Aydın ve Kusursuz Küçük Krallığı
Aydın bir yandan “otantikliğine halel gelmesin” diye 
yoldaki çamurunu temizletmediği butik otelini yö-
netirken, bir yandan da yerel bir gazeteye memleke-
tin ahvaline dair çeşitli meseleleri ele aldığı tuzu kuru 
köşe yazıları yazıyor. Etrafında tespit ettiği sorunlara 
en ideal, doğru çözümleri bulup döktürdüğü yazıla-
rıyla kasabalılara yol gösterdiğini düşünüyor. Sıcak, 
bir mağara gibi kuytu, rahat çalışma odasında yazıla-
rını yazarken arkasındaki kanepeye uzanmış dergi ka-
rıştıran Necla, önceleri konuşmanın satır aralarında 
ehemmiyetsizce yaptığı eleştirilerin dozunu giderek 
arttırıyor. Necla, filmin kilit karakterlerinden biri, 
boşandığı kocasını, İstanbul’daki hayatını bırakıp 
Aydın ve karısı Nihal’in yanına yerleşmiş, hem ken-
disinin hem de onların hayatını sorgulayan bir bakışa 
sahip… Kardeşinin “boş oturmayıp çeviri yapabilir-
sin” önerisine pek kulak asmıyor ve zamanını iyilik-
kötülük, evliliğiyle ilgili kararlarının doğru olup ol-
madığı üzerine düşünerek geçiriyor.  

Evlilikten bahsetmişken, Aydın’ın karısı Nihal’le 
olan sorunlu ilişkisi ve Nihal’in hayatına dışarıdan 
bakmak zorunda kalışı da karakterine dair çok şey 
anlatıyor. Nihal genç ve güzel, bir işi olmayan ve 
kasabada yardım amaçlı sosyal faaliyetler örgütleye-
rek hayatına anlam katmaya çalışan mutsuz bir ka-
dın. Kocasıyla geçmişte yaşadıkları bir aşk vardıysa 
da tanıklık ettiğimiz o kış mevsiminde en ufak bir 
izi kalmamış gibi görünüyor. Nihal’in mutsuzluğu o 
kadar aşikâr ki Aydın’ın bununla yüzleşmeyişi, her 
şey yolundaymış gibi karısıyla bir okurundan gelen 
hayranlık ifadeleriyle dolu mektubu paylaşması ve 
ondan beklediği karşılığı alamadığı sahne, Aydın’a 
acıyacak kadar dokunaklı geliyor.

“Efenim Biz Bu Meseleleri Köşemizde 
Yazdık Hep...”
Aydın’ın yalnız ailesi ile değil kasabalılarla da sorunlu 
bir ilişkisi var. Kiralarını ödeyemeyen bir ailenin üye-
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leri ile yaşadığı çatışma, seyirciyi hikâyenin en dra-
matik ve sarsıcı anlarıyla baş başa bırakıyor. Evlerine 
haciz gelen ailenin oğlu, Aydın’ın arabasını taşlayın-
ca, kâhyası yoluyla kasabalılarla hiç yüz yüze gelmek 
zorunda kalmadan sürdürdüğü ilişkinin mahiyeti 
değişiyor. Çocuğu affetmesi için ricacı olan imam 
karakteriyle Aydın’ın yaşadıkları, o zamana kadar 
hakkında uzaktan atıp tuttuğu kasaba hayatının can 
acıtan detaylarını önüne seriyor ama Aydın bunun 
farkında mı, değil! O ailenin neden kirayı ödeyemez 
hâle geldiğine dair anlatılanlara kulak kesileceğine, 
imamın kokan çorabından yola çıkarak ideal bir din 
adamının nasıl olması gerektiğine dair inciler dök-
türdüğü bir yazı yazmakla yetiniyor. 

Nuri Bilge Ceylan’ın Rus edebiyatına olan ilgisi, 
filmlerini takip edenlerin malumu, bu filmin öykü-
sü de Çehov izleri taşıyor. Rus romanlarında olduğu 
gibi dışarıda kış hükmünü sürerken karakterler sı-
ğındıkları odalarda birbirlerine ve hayata dair uzun 
uzun konuşuyorlar. Kış soğuğu neredeyse filmin başlı 
başına bir karakteriymiş gibi etki bırakıyor seyircide. 
Uzun diyaloglar çoğunlukla insanların soğuktan ka-
çarak sığındıkları soba ve ocak başlarında, sıcak mut-
faklarda, sofralarda yaşanıyor. 

Merhamet. Hiç mi Yok?
Filmde kadın ve erkek, aydın (bu kelimeyi sevmiyo-
rum ama tam karşılayan bir başka kelime de yok) ve 
halk, zengin ve yoksul, yaşlı ve genç arasındaki iliş-
kiye dair anlatılanlar, seyirciye filmden sonra günler 
boyu üzerine konuşacak kadar zengin malzeme veri-
yor. Filmi birlikte izlediğimiz arkadaşımla kahvaltı-
larda, akşam yemeklerinde aklımıza gelen bir detay 
üzerine tıpkı Aydın ve kız kardeşi Necla ya da arka-
daşı Suavi ile aralarında geçen diyaloglara benzer ko-
nuşmalar yapıyoruz. Filmin bize en çarpıcı gelen ta-
rafı karakterlerin birbirlerine merhametsiz oluşları... 
Aydın güya karısını seviyor ama onun mutsuzluğu ve 
yalnızlığı ile yüzleşmediği gibi, kadının hayırseverlik 
faaliyetleriyle hayatına anlam katma çabasını küçüm-
süyor. Karısının Aydın’ı artık sevmediği ortada, ona 
mecbur oluşu öfkelendiriyor Nihal’i ve kendi haya-
tının dışında tutma çabasıyla kocasının kalbini nasıl 
kırdığını umursamıyor. Necla kardeşi Aydın’ın ya-
zılarını beğenmediğini dile getirirken, o soğukkanlı 
görünen adama bile bir öfke patlaması yaşatacak ka-
dar sert ifadeler kullanıyor. Nihal’in, kocasının haciz 
gönderdiği kiracı aileye yardım etme fikrinin altında 
onlara duyduğu merhamet değil içini rahatlama, bir 

tomar para vererek yaşadığı konforlu hayatı temize 
çıkarma çabası var. 

Aydın’ın öylesine çıkıldığını bildiğimiz (bir gece 
önce sabaha kadar içilmiş) bir av sırasında tesadüfen 
gördüğü ve pekâlâ da öldürmeyebileceği bir tavşanı 
vurması filmdeki merhamet yoksunluğunun şahikası 
sanki... Vurduğu tavşanı pencereden kendisine bakan 
karısına gururla gösterip, kendisini sevmediğini bil-
diği bir kadından hiç olmazsa bir takdir bakışı görme 
ya da çoktan bittiği belli olan kadın-erkek ilişkisini 
yeniden başlatmasını çaresizce umduğu son bir ham-
le peşinde belki?

Çok net olmamakla birlikte filmde merhamete, şef-
kate dair bir şey var aslında, Aydın’ın ehlileştirmek 
niyetiyle satın aldığı vahşi atı, karısıyla yaşadığı yüz-
leşme sonrası serbest bıraktığı sahne... Filmin başın-
da otel müşterilerinden birinin talebi üzerine, her 
şeyin mükemmel yürüdüğünü sandığı küçük krallı-
ğındaki eksiği gidermek için civardaki yılkı atların-
dan birini yakalatıyor Aydın, atın yakalanma sahnesi 
filmin en etkileyici (sonrasında da tartışmalı) anları 
olarak hafızalara kazınıyor. Ahırda bağlı tutulan vahşi 
atı, evini terk ederken serbest bırakan Aydın bunu 
o esaret altındaki hayvana duyduğu şefkatle yapıyor 
diye düşünmek istiyor insan... Nuri Bilge Ceylan’ın 
o sahneyle muradı nedir bilmiyorum ama hikâyede 
hiç olmazsa şu kadarcık “bir başkasını düşünme ve 
önemseme kırıntısı” aradığımdan belki, merhame-
tinden yapmıştır diye okuyorum. 

Üç Saatte Okunan Rus Romanı 
Sinemadan çıktıktan sona Kış Uykusu’nu seyret-
menin uzun ve güzel bir Rus romanı okumuş hissi 
bıraktığını düşünmüştüm ve farklı okumalara açık 
olduğunu... Benim merhametin izini sürüp, insana 
iyimser bir bakışın kırıntılarını aradığım filmde bel-
ki siz o istasyon sahnesinde “kapıdan soğuk geliyor” 
diye yerinden birazcık kaymayı reddeden yolcu ya da 
karısının ölümü ve kızının gidişi ardından evinin bir 
odasına sığınmış, dünyanın en yalnız adamı Suavi 
üzerine düşünürsünüz… 

Not: Sinemalarda gösterimden kalkmıştır herhalde ama 
yakınlarda Türkiye’nin Oscar adayı olduğu açıklandı, 
o vesileyle tekrar gösterime girerse kaçırmayın derim. 
Hem belki bu sefer adına ve hikâyesine münasip bir 
şekilde bir kış günü, kar yağarken seyredersiniz. 
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Özge Özdemir

FEMİNİST-İZ 
BİR FEMİNİST MEDYA BELGESELİ

“Feminist-iz’i yaparken hareket noktamız, 
ana akım medyaya değil, alternatif medyaya kadın odaklı 

eğilmek ve kadın medyası adına yapılan çalışmaları akademik 
bir bakışla ele almak oldu.”
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Geçtiğimiz aylarda alternatif medyalarını yaratan 
kadınların izini sürmeyi hedefleyen bir belgesel ya-
yınlandı: “Feminist-iz: Bir Kadın Medyası Belgeseli.” 
Biz de belgeselin yapımcılarından olan Rüya Süslü ve 
Burçin Sargın Can’la kadın odaklı haberciliği ve ka-
dın medyası çalışmalarını gündemine alan “Feminist-
iz” üzerine konuştuk.

Burçin Sargın Can: Öncelikle merhaba, geçen yıl 20 
Mayıs tarihinde bu belgeselin çekimleri için Ankara 
Ayizi Yayınevi’nde buluştuğumuzda bana, “Buraya 
sizin gibi kaç öğrenci geliyor çekim yapıyor, röpor-
taj yapıyor bir daha da ses çıkmıyor, ortadan kay-
boluyorlar, bakalım sizden bir geri dönüş alabilecek 
miyiz?” diye sormuştunuz. İşte hemen hemen bir yıl 
aradan sonra belgeselimizi konuşmak üzere şimdi 
Amargi Dergi’ye konuk oluyoruz. 

Aksu Bora: E haksız mıyım yani, yapılan iş üzerine 
konuşma olmazsa insan kendini kullanılmış hissediyor!

Özge: Feminist-iz belgeselini yapmaya koyulurken 
aklınızda ne vardı? Hangi soruların cevabını arıyor-
dunuz?

Burçin: Biz bu belgeseli çekmeye karar verdiğimiz-
de, bu özelde bir çalışma daha önce yapılmadığın-
dan, Feminist-iz kadın medyası belgeselinin alana ve 
literatüre bir katkı sağlayacağını düşünmüştük. Al-
dığımız geri dönüşlerden ve belgeselimizin yer aldığı 
haberlerden bir parça da olsa bunu sağlayabildiğimizi 
görmekteyiz.

Bu belgeseli çekerken aklımızda olan ilk şey, Doç. 
Dr. Barış Çoban’ın “Medya Analizi: Medya, Kültür 
ve Siyaset” dersini seçmiş üç kadın olarak kadın med-
yasına ilişkin bir iş yapmaktı. Ve sonuçta bir feminist 
alternatif medya belgeseli çekmeyi kararlaştırdık. Bu 
çalışmayı yaparken de hareket noktamız, ana akım 
medyaya değil, alternatif medyaya kadın odaklı eğil-
mek ve kadın medyası adına yapılan çalışmaları aka-
demik bir bakışla ele almak oldu.

Feminist-iz’i izleyenler içerikte nelerle karşılaşa-
caklar?
Burçin: Feminist-iz, farklı mecralar ve yaklaşımla-
rı bir araya getirmeye çalışan bir belgesel. Bu bağ-
lamda Feminist-iz’in işlemeye çalıştığı konu, medya 
alanında eril dilin hâkimiyet ve temsil probleminin 
hâlâ varlığını sürdürdüğü günümüzde, kendi alter-

natif medyamızı üreterek kadın odaklı habercilik ve 
medyadaki cinsiyetçilik konularına dikkat çekmekti. 
Dolayısıyla izleyici, belgeselin içeriğinde bu ortak te-
maya ilişkin görüşleri bir arada bulabilecek. Bu konu 
dışında da, görüşülen hemen her kadın örgütünün 
kadının sözlü tarihini yazıya dökmek için sarf ettik-
leri çabayı görecekler.

Belgeselin izleyicileri ayrıca, içerikte yaygın medya 
tarafından kadınlara ilişkin üretilen olumsuz haber 
dilinin dönüşebilmesi için kadınların medya okur 
- yazarlığının geliştirilmesi, kadın hareketi mücade-
lesinde toplumsal hareketin önemi, kadın hareketi 
temsilci ve örgütlerinin yeni medya kullanımları gibi 
konulara ilişkin cevapları da bulacak.

Aksu: Peki, belgeselin isminden, feministlerin izle-
rini takip ettiğinizi anlıyorum; kimlerle görüşeceği-
nize nasıl karar verdiniz? Yıllar önce Asena Günal’la 
yaptığımız 90’larda Türkiye’de Feminizm derlemesine 
yönelik en sık tekrarlanan eleştiri buydu: “Biz neden 
yokuz?” Hele ki şimdi gelmişiz 2014’e, dünya kadar 
blog, online dergi, yayın, tartışma listesi... Korkma-
dınız mı böyle bir eleştiriden, ha?

Burçin: Yöneltmiş olduğunuz bu soru kendimizi ifa-
de edebilmek adına bizim için çok önemli. Öncelikle 
biz Feminist-iz’i çekmeye karar verdiğimizde, belge-
selde yer almasını istediğimiz kadın örgütlerinin se-
çimi konusunda belirlenen profillerin kadın sorun-
larına ilişkin kamuoyu oluşturma sürecinin önemli 
bir parçası olmaları ve ana akım medyaya karşı alter-
natif yaratabilmiş, ayrıca kendi medyalarını oluştur-
muş olmaları unsurları doğrultusunda hareket ettik. 
Bu bağlamda Petrol-İş, Kadın Eserleri Kütüphanesi, 
Sosyalist Feminist Kolektif, Mor Bülten, Feminist 
Yaklaşımlar; Ece Temelkuran, Karin Karakaşlı, Pelin 
Esmer de belgesele dâhil etmeyi arzu ettiğimiz kadın 
hareketi temsilcileriydi.

Kaldı ki Kadın Eserleri Kütüphanesi ile çekimi ger-
çekleştirdik ancak tamamen teknik bir problem yaşa-
mamız nedeniyle belgeselde yer veremedik, Petrol-İş 
ile de görüşmeyi yaptık ancak kayıt, bu dersi beraber 
aldığımız, fakat daha sonra programdan ayrılan bir ar-
kadaşımızda bulunduğundan ulaşamadık. Feminist-
iz’de mutlaka yer almasını istediğimiz Türkiyeli Er-
meni Kadınlar adına Karin Karakaşlı ile yaptığımız 
görüşmeler sonucu, kendisi bizi Ermeni Kadın Hare-
keti adına bu belgeselde yer almalarının daha doğru 



  63

olacağını söyleyerek, söyleyecek sözlerinin daha etkili 
olacağını düşündüğü Lerna Ekmekçioğlu ve Melissa 
Bilal’e yönlendirdi. Biz neticede bu kişilere ulaşama-
dık, yukarıda adı geçen diğer kadın hareketi temsilci 
ve örgütleriyle de ya zamansal problemler nedeniyle 
randevulaşamadık ya da hiç geri dönüş alamadık.

Sonuç olarak bu bir ödev projesi olduğundan, bizim 
de kısıtlı zamanımız ve teslim etme gerekliliğimiz 
göz önüne alındığında elimizdeki mevcut kayıtlarla 
montaja girmek durumundaydık. Sizin de sorunuz-
da yönelttiğiniz üzere “Neden biz yokuz?” sorusuyla 
karşılaşmadan evvel bizler de planladığımız her ka-
dın hareketi örgüt ya da temsilcisiyle bu işi tamamla-
mış olmayı dilerdik; çok daha kapsamlı bir iş ortaya 
çıkmış olurdu. Umarız ki önümüzdeki dönemlerde 
sözlerinin eksikliğini duyumsadığımız bu kişilerle de 
görüşmeler yaparak belgeselin devamı niteliğinde bir 
iş sunabiliriz.

Rüya Süslü: Çok haklısınız. Elbette böyle bir eleş-
tiri almak her zaman, her işte karşılaşılabilecek bir 
durum. Biz bunu en aza indirmek için kimseyi at-
lamamaya çalıştık. Araştırmalarımızı Sayın Çoban’ın 
yönlendirmeleriyle yaptık. Kadın medyası denilince 
akla ilk gelen isimlerle görüşmeye çalıştık. Elbette 

kolay olmadı, aylarca haber beklediğimiz yerler oldu. 
Yüzlerce e-posta ve telefon görüşmesinin ardından 
belgesel ortaya çıktı. Hatta belgeselin zaman sınırın-
dan dolayı yer veremediğimiz isimler de oldu. Onlara 
da yer verebilmek adına, ikinci faz gibi bir devam ça-
lışması yapmayı planlıyoruz.

A, bu güzel habermiş. Peki ikinci faza başlarken 
ilkini şöyle bir değerlendirip “Onu öyle yapmaya-
lım, şunu da yapalım.” dediğiniz şeyler oldu mu?
Rüya: Feminist-iz henüz çok yeni, ona biraz daha za-
man vermek istiyoruz. İkinci faz da şu an konuşulan 
ancak kesin olmayan bir fikir. Onu hayata geçirece-
ğimiz noktada, bir araya gelip “Daha iyisini nasıl ya-
parız?” sorusunu mutlaka kendimize sorarız. Ancak 
belirtmeden geçmek istemem, çevremizden aldığımız 
geri dönüşlere çok önem veriyor ve hepsini daha son-
ra değerlendirmek üzere saklıyoruz.

Söyleşi için çok teşekkür ederiz, eklemek istediği-
niz bir şey var mı?
Burçin: Feminist-iz kadın medyası belgeseline dair se-
simizi ve sözümüzü duyurma fırsatı tanıdığınız ve der-
ginizde bizlere yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Belgeseli izlemek için: www.vimeo.com/96674338



64  

Okuyacağınız bu yazı, yazarının 19 yaşında bir üniversite öğrencisiyken de-
ğişmeye başlayan yaşamından kesitler bulduğu bir sinema filmini sizlerle 
paylaşmak ve korkularıyla yüzleşmek isteğinde olan sinema izleyicisine öne-
ri sunabilmek düşüncesiyle kaleme alınmıştır. 

“Gözümün Nuru”, yönetmenler Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun ka-
merasından beyaz perdeye yansıyan, yönetmenlerden Melik Saraçoğlu’nun 

Özlem Kara

KORKULARLA YÜZLEŞMEK

“Retina dekolmanı nedeniyle kör olmanın kıyısından dönen
Melik Saraçoğlu’nun, hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği filmi 

“Gözümün Nuru”, hikâyesini mizahi bir üslûpla ele alan, korkusuna karşı 
başı dik duran bir yapım.”
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gerçek yaşam öyküsünü konu alan 2013 yılı, Türkiye 
- Fransa yapımı başarılı bir bireysel sinema örneği. 

Yönetmenlerinin üçüncü sinema filmi olan yapımın, 
iki film’in web sayfasında yer verilen sinopsisinde ko-
nusu şu şekilde özetlenmiş:

“Genç bir sinema sevdalısı olan Melik’in film yap-
ma hedefi üzerine kurduğu hayatı üst üste geçirdiği 
iki retina dekolmanıyla (retinada oluşan hasar) altüst 
olur. Kör olmanın kıyısından döndüğü ve kırk gün 
boyunca gözleri bandajlı yüzükoyun yatmak zorunda 
kaldığı bu çileli süreç, Melik’i korkularıyla yüzleşme-
ye ve sinemayla kurduğu saplantılı ilişkinin muha-
sebesini yapmaya itecektir. Melik’in hayatı tiye alan 
üslûbu, karanlığa karşı verdiği savaşta en büyük silahı 
olacaktır.” 

Film aynı zamanda, 20. Altın Koza Film Festivali En 
İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu ve Sİ-
YAD ödüllerine sahip.

Şüphesiz çoğumuzun hayata dair taşıdığı pek çok 
korku var. Ancak, korkularımızla yüzleşmeyi başara-
bildiğimiz ölçüde de sanırım hayatı keyifli bir hale 
dönüştürebilmemiz olanaklı. İşte “Gözümün Nuru” 
tam da hayatın beklenmedik olumsuz sürprizleri kar-
şısında böylesi bir var olma halinin olanaklılığını iz-
leyicisine hatırlatıyor.

Genç Melik, tutkunu olduğu sinema alanında eği-
tim almak üzere, Fransa’nın Lion kentine gider. Bir 
yandan çalışmakta ve bir yandan da eğitimini sürdür-
mektedir. Hakkı ile ev arkadaşlığı, yabancı bir ülkede 
Melik’in öğrencilik yaşamını kolaylaştırmıştır. Ne var 
ki, bir süre sonra bazı göz şikâyetleriyle gittiği doktor, 
yeniden ameliyat olması gerektiğini, hastalığın neka-
het döneminin uzun sürebilecek olması nedeniyle de, 
operasyonu İstanbul’da ailesinin yanında geçirmesi-
nin daha sağlıklı olacağı önerisinde bulunur. Bunun 
üzerine Melik, İstanbul’a döner, operasyon yapılır ve 
ardından sıkıntılı bir iyileşme süreci başlar.

“Gözümün Nuru”, izlemek üzere ekran karşısına 
geçtiğim andan itibaren, aslında kendi yaşamımdan 
da pek çok kareye tanıklık ettiğim bir sinema filmi. 
Retina dekolmanı nedeniyle geçirilen operasyonun 
ardından karanlıkla tanışmak, yıllarca yüzüstü yat-
mak zorunda olmak, herhangi bir yere çarpmama-
ya dikkat etmek, ilaçlarımı sektirmeden kullanmak, 

üzüntülü aile bireyleri vs, vs... Filmi sesli betimleme 
yapılmış haliyle izliyor olmak da belirtmek isterim 
ki, görme engelli izleyicisine filmin akıcılığına dâhil 
olma imkânı sunuyor. 

Doğrusu oldukça doğal bir aktarımla izlediğimiz 
film, sinematografik özellikleri yönüyle de övgüyü 
hak ediyor. 

Film süresince, Melik’in içinde bulunduğu durum 
karşısındaki duygularını izlerken, diğer yandan da 
kendi korkularımızla yüzleşmeyi denemek geliyor 
aklınıza... “Gözümün Nuru”, kendimize, yaşantımı-
za kendimize başka bir yerden bakabilmek için bir 
tür ayna tutuyor.

Hayat akıyor, sanırım hayatın sevimli sürprizleri kar-
şısında mutlu olmak kadar, beklenmedik sevimsiz 
sürprizleriyle başa çıkabilmek için enerji harcamayı 
ve yorulmayı göze alabilmek de kıymetli...

Bu satırların yazarı, yaşadığı retina dekolmanı mace-
rası sonrası Melik kadar şanslı olamadı ama kendini 
ve hayatı ti’ye almayı öğrendikten sonra artık mey-
dan okumaktan korkmadığı bir hayat sürüyor...
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Ne olacak bu X-Men kadınlarının hali? “E, adı üs-
tünde, X-Men, ne bekliyordun ki?” diyeceksiniz, 
haklısınız tabii. Ama bu film işi çıkmadan durum-
ları bu kadar feci değildi, aradan kayıp olmadık işler 
yapabiliyorlar, yüreğimizi ağzımıza getirebiliyorlardı. 
Yok, filmler mahvetti onları, ben bunu bilir bunu 
söylerim.

X-Men, 1963 yılında yayınlanmaya başlamış bir çiz-
gi dizi. Konusunu özetlemek çok zor ama kabaca, 
genetik mutasyona uğramış bir grubun (mutantlar) 
hikâyesi diyebiliriz. İnsanlar, kendilerinden bekle-
nebileceği gibi, her birinin özel yetenekleri olan bu 
türden hiç hazzetmiyorlar, arada barış dönemleri 
yaşansa da genel olarak onlardan korkuyor ve nefret 
ediyorlar. Mutantlar sıradan ailelere doğuyorlar, yani 
mutant aileler, soylar falan yok (hikâyenin bir eşcinsel 
topluluğu hikâyesi olduğunu düşündüren şeylerden 
biri de bu). Ama tabii bir araya gelmelerini sağlayan 
bazı liderler var. Bunların en önemli ikisi, Charles 
Xavier (Profesör X) ve Magneto (Eric Lehnsherr ya 
da Max Eisenhardt- geçmişi epey karanlık, Nazilerin 
toplama kamplarından geçtiğini biliyoruz mesela). 
Charles Xavier, mutantlarla insanların barış içinde 
bir arada yaşayacakları bir dünya hayal edip bunun 
için çabalarken, Magneto insanların hiçbir zaman 
mutantlarla dost olmayacaklarına inanıyor ve savaşa 
hazırlanmak üzere Brotherhood’u kuruyor. X-Men ise, 
Charles Xavier’in takımı; onun okulunda yetişip güç-
lerini “kontrol etmeyi” öğrenen mutantlar. 

Çizgi dizi, uzun yıllara yayılmış ve çok yazarlı olduğu 
için, daha karmaşık, derinlikli ve sürprizlerle doluy-
ken, 2000 yılından başlayarak yapılan (ve bu yıl ye-
dincisini izlediğimiz) filmler öyle değil. Hollywood 
sineması kalıpları içinde istediğin kadar mutant ol, 
yapabileceklerinin de, başına gelebileceklerin de sını-
rı belli. Bunu alıp öylece kabul edebilir, yerden bitme 
Wolverine’in şahane Hugh Jackman tarafından can-
landırılmasının keyfini sürebiliriz tabii. De, insan o 
mükemmel Storm’un Halle Berry’nin şahsında dü-
zen-tertip yanlısı bayık bir öğretmene dönüşmesini 
zor hazmediyor (Halle Berry de meslek hayatının 
en düşük enerjili performansını sergiliyor bu dizide 
galiba). Çizgi dizinin Storm’u, Afrikalı bir prensesle 
Amerikalı bir fotoğrafçının kızı, yetimhanede büyü-
müş, sağı solu belli olmayan ve güçlerini kullanırken 
elini korkak alıştırmayan bir kadın (havayı kontrol 
edebiliyor). Zaten geldiği yerde bir tür tanrıça mu-
amelesi görüyor. Sonra sen tut, mutant okuluna 
hoca ol! Filmlerde Storm hiçbir zaman esas kız değil. 
X-Men United’de Nightcrawler’la “yakınlaşma”ları 
sırasında biraz dikkatimizi çekiyor, o kadar. Yakın-
laşma dediğim, evrenin sırları, erdemin doğası falan 
hakkındaki konuşmalar; gerçi Nightcrawler’ın Al-
man aksanı ve vücuduna her bir günahı için açtığı 
yaralar işe biraz heyecan katıyor ama işte, ilişkileri 
“düzeyli ilişki”den öteye gitmiyor. Storm’un ahlak 
felsefesi tartışması ne konuşmasında ne hayatında de-
rinleşme fırsatı bulamıyor; varsa yoksa Profesör X’in 
kuralları! İçin için ona aşık olduğundan şüpheleniyo-

Aksu Bora

MUTANT OLMAKLA 
KADINLIKTAN ÇIKILMIYOR 
CANIM!

“Hollywood sineması kalıpları içinde istediğin kadar mutant ol, 
yapabileceklerinin de, başına gelebileceklerin de sınırı belli.”
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rum, o zaman işler ilginçleşebilirdi! (Yoksa demode 
bir Elektra hikâyesine mi dönüşürdü?!)

Storm’dan daha ilginç bir karakter, Jean Grey. Telepa-
tik güçleri Xavier’den fazla, aslında gelmiş geçmiş en 
güçlü mutant olduğu düşünülüyor. Ama güçlü olsa 
ne fayda, güçlerini kontrol edemedikten sonra! Ay-
nen böyle işte. Xavier’in derdi günü Jean’in gücünü 
kontrol etmek, karanlık geçmişinden (ve galiba gü-
cünün karanlık tarafından) onu “korumak” için zih-
nine durmadan bir takım engeller koymak. Jean bu 
karanlıklardan ve güçlerden öyle korkuyor ki, Pro-
fesör X’in zihnine uzanıp durmasına göz yumuyor; 
bu size tanıdık gelmiş olmalı! X2’de, mutantlar adı-
na halka açık bir konuşma yapması gerektiğinde, bir 
türlü lafı toparlayamıyor, güvensiz bir küçük kız gibi 
davranıyor. Sonra da bu hali nedeniyle Charles’dan 
özür diliyor. Jean’ın güçlerini kullanmaya cesaret et-
mesi için ölmesi gerekiyor; ölüp yeniden doğması 
(boynunda boşuna Zümrüdü Anka kolyesi taşımı-
yormuş demek). Bu travmayla zihnine yerleştirilmiş 
engeller birer birer yıkılıyor. Ki zaten ölümü de böyle 
bir şeydendi: Kontrolden çıkmış tonlarca suyun al-
tında kalmıştı. Yeniden doğuşu, Scott’un (nasıl de-
nir, “hayat arkadaşı”, bakışları her anlamda yakıcı bir 
mutant) koşulsuz aşkı ve “kontrolden çıkmış” güçle-
riyle mümkün oluyor - Jean, sulardan çıkıp geliyor 
(bu kontrolsüzlük Jean’i hayata döndürüyor ama ah 
zavallı Scott!). Ama kısa zamanda anlıyoruz ki bu ka-
dın bizim bildiğimiz Jean değil, aklı gelip gelip gidi-
yor! Bazen karanlık tarafa geçiyor, bunu yaptığında 
kendisine aşık olan Wolverine’le oynaşmak da dahil, 
acayip şeyler yapıyor; o akıllı uslu, özgüveni düşük 
ve etrafından onay isteyip duran Jean’den bambaşka 
bir Jean’e dönüşüyor. Öngörülemez, seksi, heyecan 
verici bir kadına. 

Gücü kontrolden çıkan kadın n’apar, tabii ki kötü 
adamın yanına geçer. O da öyle yapıyor, Magneto’nun 
kıyamet senaryosunu gerçekleştirecek en güçlü mu-
tant olarak, karşı tarafa geçiyor. Onun güçleri saye-
sinde, şeytanî Magneto nihayet dünyayı insanlardan 
temizleme ve ele geçirme amacına erişecek gibi olu-
yor. Çok etkileyici bir sahne: Karanlık bulutlar top-
lanmış, binalar yerle bir olmuş, mutantlar birbirine 
girmiş ama belli ki Brotherhood galebe çalıyor, Jean 
yerden yükselmiş, öfkeli bir tanrıça gibi görünüyor. 
Bütün bu kaosu yaratan oydu ne de olsa. Ama işte, 
kalbinin derinliklerinden, gerçek Jean çıkıveriyor 
bir an; kendisine koşulsuzca aşık olduğunu bildiği 

Wolverine’e bakıyor, sessiz bir yakarış: “Gel kurtar 
beni bu korkunç kadından.” Bunu yapabilecek tek 
mutant o, aşkın ve pençelerinin gücüyle. Wolverine 
ona doğru ilerliyor; aşk mı dünyanın kaderi mi… 
Derin bir pençe, minnettar bir bakış, acı dolu son! 
Aşkın türlü türlü halleri var tabii; birinin koşulsuz 
aşkı kadını hayata döndürürken öbürününki öldürür.

Şahsen içlerinde en sevdiğim, X-Men’e arada, stratejik 
sebeplerle takılsa da onlardan biri olmayan Mystique 
(Raven). Mystique’in Brotherhood’a dahil olduğun-
dan da emin değilim, eh, o da Brotherhood işte, ne 
olacaktı ki?! Mystique çizgi dizide de epey karmaşık 
biri, hakkında yazarların da tam karar veremediği bir 
kahraman. İlk filmler de onu evcilleştiremiyor tam 
olarak, aslında 2014’tekine kadar, kötülerin yancısı 
mı, trajik bir karakter mi, ihanete uğramış bir kadın 
mı yoksa ahlâki değerlerden büsbütün yoksun mu, 
emin olamıyoruz. Sırf bu bile onu sevmemiz için 
yeter bence; Hollywood kalıplarına bir türlü sığdırı-
lamayan, hep taşan, hep şaşırtan bir karakter. Mysti-
que, istediği şekle girebilen bir mutant. Gerçek hali, 
masmavi, sarı gözlü ve kırmızı saçlı, bütün bedeni 
işaretlerle ve pullarla kaplı, yılan gibi kayıp kıvrıla-
rak hareket eden bir kadın. Nightcrawler’ın biyolojik 
annesi. (Öğrendiğime göre, aslında biyolojik baba-
sı olması düşünülmüş baştan: Bizimki istediği şekle 
girebiliyor ya, bir adama dönüşüp gerçek aşkı kör 
kâhin mutant Destiny ile sevişmesinden doğan oğlu 
olacakmış. Ama Marvel, “toplum buna hazır değil” 
diyerek değiştirmiş kurguyu- tabii filmde böyle bir 
şey zaten söz konusu bile olamazdı. Destiny’nin D’si 
yok!) Ama yılan ya, oğlunu daha bebekken terk et-
miş, kendi güvenliği için onun hayatını feda etmiş. 

Neyse işte, Mystique karşımıza önce Magneto’nun 
her dediğini yapan sağ kolu olarak çıkıyor film dizi-
sinde. Güvenilir, akıllı, becerikli. Storm’un simetriği 
gibi- o Xavier’le nasılsa, Mystique de Magneto’yla 
öyle. Fazladan bir şey var yalnız, Magneto’ya aşık 
(ki söylemiştim, bu da simetrik olabilir ama iyiler 
ensest işinde daha tutuklar, normal olarak). Gerçi 
soğuk ve pullu haliyle bu aşkın işaretlerini vermiyor 
pek, ta ki Magneto ona ihanet edene kadar. Adına 
‘kür’ dedikleri mutant genini yok eden enjeksiyon-
dan Magneto’yu korumak için öne atılıyor, iğneyi 
yiyor, güzelim pulları dökülüp bir insan kadın hali-
ni alıyor. Artık mutant değil. Magneto n’apıyor peki 
bu durumda, minnettar mı kalıyor, onu kurtarmaya 
mı çalışıyor? Hayır. Dönüp arkasını gidiyor (“artık 
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bizden değilsin”! Pislik herif!). Bizimki arkasından 
bakıp çaresizce “Eric” diye seslendiğinde, anlıyoruz 
aşkını. Neyse ki, insan kadın oldu diye huy değiştir-
miyor, gidip herifin bütün sırlarını bir bir anlatıyor 
insanlara.

Dizinin bir sonraki filminde, hikâyenin evveliyatını 
öğreniyoruz. Meğer Mistique aslında Xavier’e yanık 
değil miymiş?! Bunlar daha çocukken arkadaş ol-
muşlar. Charles’ınkiler çok zengin ve aristokrat bir 
aileymiş (nitekim okul olarak kullandığı bina ona 
ailesinden kalan bir şato- Amerika’da aristokrat ne 
arasın derseniz, buna verecek cevabım yok, ben fil-
min yalancısıyım). Bu kimsesiz kıza kol kanat ger-
miş, ona aile olmuş ve bilin bakalım başka ne yap-
mış? Güçlerini kontrol etmeyi öğretmiş! Gel zaman 
git zaman, büyümüşler, küçük kız güzel bir kadına 
(ee, nerde mavi Mistique?), küçük oğlan yakışıklı 
bir delikanlıya dönüşmüş, aşktı şuydu buydu. Ama 
Charles’ın CIA ile çalışmaya başlamasıyla işin rengi 
değişmiş vesaire vesaire… Aslında First Class’ı tek ba-
şına düşünürsek, esas aşkın ve romantizmin ve seksin 
Charles ile Eric arasında döndüğü sonucuna varabili-
riz- zihnine girmeler, bu deneyimden sonra gözyaşla-
rına boğulmalar… Raven (Mystique) bu filmde ikisi 
arasındaki ortaklık zemini gibidir- ikisi tarafından da 
istenmeyen ama ikisi tarafından da bırakılmayan (bu 
satırları yazarken gözyaşlarımı tutamıyorum!) 

Ve 2014 filminde (Days of Future Past), geçmişte 
yapılmış büyük bir yanlışı düzeltmek üzere geçmişe 
yollanan Wolverine’in karşısına, bu büyük yanlışın 
faili Raven çıkar! Güçlerini kontrol etmeyi öğrenmiş 
ama duygularını değil belli ki; Magneto’nun etkisine 
girmiş (çünkü Charles’a kırgın, öfkeli, reddedilmiş 

hissediyor…). İsterse mutant olsun, kadın milletinin 
ezeli derdi işte, duygusallar… Neyse ki Wolverine’in 
Charles’ı, onun da Raven’i (artık Mystique demeye 
dilim varmıyor!) ikna etmesiyle, tarihi yanlış düzel-
tilir, insanlık ve mutantlık âlemi felaketten son anda 
kurtarılır. Mutlu son.

Süper kahramanlar dünyasında kadın varlığı oldum 
olası problemlidir; belki de süper kahramanlığın 
“fıtratı”yla kadınlarınki arasında sahiden de bir uyuş-
mazlık vardır. Kim bilir. Düşünmeye değer bir me-
sele bu. Belki kendini boyalara bulayıp geyik peşine 
düşmekle tarımı icad etmek arasındaki fark gibi bir 
şeydir: Teatral, havalı ve hızla zirveye yükselen bir 
eylem olarak kahramanlıkla belirli bir ana, görüle-
bilir tek bir harekete indirgenemeyecek (sürdürüle-
bilir!) türden kahramanlık arasındaki fark gibi. Ama 
bir yandan da kendilerine bir yaşam alanı, bir varlık 
kazanmayı başarmış kadın süper kahramanlar var. 
Psylocke gibi, Valkyrie gibi (Red Sonja’ya ısınama-
dım ben hiç- bazı arkadaşlarımla yaşadığımız şiddetli 
tartışmalara rağmen!).Bu başarı, yazarların yaratıcı-
lığı, hayal dünyalarının zenginliği ile ilgili ama aynı 
zamanda bu kadınları seven, izleyen, destekleyen 
okurlarla da. Mystique’in otuz küsur yıllık bir haya-
tın üstüne, sinemaya geçerken geçmişinden arındırı-
lıp iki adam arasındaki çatışmanın (ya da tutkunun) 
aynasından ibaretmiş gibi gösterilmesi, bu okurlar-
dan biri olarak beni isyan ettiriyor!

“Süper kahramanlar dünyasına artık kadınlar da gir-
di, işte bu feminizmin etkisi, yaşasın” falan diye ya-
zılar okuduğunuzda, Mystique’i hatırlayın. Ve Jean’i, 
ve Storm’u. İşler o kadar da hızlı değişmiyor. Hele 
popüler kültürde.
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Anası turp, babası şalgam peki çocuğu neden zülbiye 
şekeri gibi büyüyor? Kim bu küçük paşalar, kanatlı 
prensesler? Yarabbi o müthiş zekâ geliştiren oyuncağı 
almazsak kaç puan kaybedecek evladımız ayküsun-
dan. Doğal mı doğursak, doğurmayıp içerde mi tut-
sak, tuzlayıp mı saklasak yoksa çocuğu verelim mü-
rebbiyeler bilir mi?

Benim çocuğum yok. Farklı zamanlarda gün içerisin-
de anne olunca anlayacağım söyleniyor. Baba olsam 
yetmiyor. Oysa benden iyi görümce olur. Kedim var 
o hiçbir şeyi anlamama kâfi gelmiyor. Bazı şeyleri 
okuduğumdan biliyorum onun da kimi anaların na-
zarında bir kaidesi olmuyor. Hayat zaten makalelere 
hiç benzemiyor. Sanki filmlere çok benziyordu da 
makalelere bok atıyonuz. 

Çok seviyoruz çocuklarımızı, o kadar çok seviyoruz ki 
nasıl sevmemiz gerektiğini söylediklerinde eksik kal-
mak yanlış yapmak istemiyoruz. Her şeyin “en doğ-

rusunu” öğretmenin peşine düşmüş küstah bir sektör 
var. Hata yapmanın endişesiyle, hiçbir şeyi sorgula-
madan kendimizi kollarına atıveriyoruz. Babaannem 
halamın ne kadar zeki olduğunu anlatmak için “kü-
çükken doktora götürdük, Hatice’de zekâ taşkınlığı 
varmış” derdi. Taşkın zekâ her zaman ayküdan daha 
geçerlidir benim için. İstiyoruz ki her şeyi ilk seferde 
doğru yapsın çocuk. O minnak ellerini ahtapot gibi 
sarıp “bak buraya bascaksııııın sonra burayaaa sonra 
burayaaa...”. 

Bazen anneler diyor ki “basıp gidesim var”; “çok sı-
kıldım kaçasım var”. Onun sıkışmışlığı, gidememesi 
bana çok koyuyor. Aynı anda kimsesiz kalmışlarla 
kalabalığın arasına sıkışmışları bağrıma doluşturuyo-
rum. Hepten yüreğim daralıyor. 

Geçenlerde öğrendim, annem beni doğursun diye 
önce suni sancı vermişler. Sonra da “aaa öldü bu” 
diyip sezaryen yapmışlar. Uyandığında bakmış ben 

Didem Türe 

SORUN SENDE DEĞİL 
BENDE

“İkili ilişkilerle ilgili net tavsiyeler verebilecek bir insanım esasında. Mesela 
bankacılarla öpüşmeyin, sakal yanığı olabilirsiniz. Ama çocuk girince 
işin içine çok karışıyor. Belki bu kadar karışık değildir de sadece hoca 
anlatamıyordur. Kesin anne olunca anlarım.”
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yaşıyorum, annem çok mutlu olmuş. Ayy iyi ki adımı 
Döndü koymamışsın, dedim. Yetersiz duygusallıktan 
kendisini kırdım azcık. 

Her memeli bu işin altından senelerdir kalkıyor da, 
bazıları nedense sürekli “en yeni doğal”ını arıyor. 
Geçen “en doğal doğum” yarışlarından konuşuyoruz 
arkadaşla. Dedim, plasentadan ayırmayan anneler 
varmış, bekliyorlarmış göbek bağından kendi ayrılsın 
diye. Madem bu kadar doğal olsun istiyor plasentayı 
yalayarak temizlesin o zaman, dedi. Haklı buldum 
kendisini. Sonra aynı benim gibi hassası az olduğu 
için tatlımdan yemesine izin verdim. 

İkili ilişkilerle ilgili net tavsiyeler verebilecek bir 
insanım esasında. Mesela bankacılarla öpüşmeyin, 
sakal yanığı olabilirsiniz. Ama çocuk girince işin 
içine çok karışıyor. Belki bu kadar karışık değildir 
de sadece hoca anlatamıyordur. Kesin anne olunca 
anlarım. 

---not--
Her mevsim muhakkak bir kâbusumuz oluyor. Ben 
yazmaya utanıyorum. Yazıyla geyik yapmak zor 
bi’şeymiş. Bu yukarıdaki metni yazalı bir ay oluyor. 
Çok öğrenemedim dünyayı değiştirebilecek şeyler-
den bahsetmeyi. Çoğunlukla yetersiz kaldım. Sözsüz 
kaldım. Bu gece kadir gecesi. Ben de elimden geleni 
yaptım, dua ettim. 

Ne hükümran kalır
Ne zulüm ne de kin
Öz değil dostlar
Öz değil bu biçim
Kulların kullara ettiğini
Etmiyor en zalim harı ateşin

Bugün dua ettim hepimiz için
Yüce Tanrı bizleri affetsin
(…)
Sezen Aksu
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Bir “ev kadınlığı” meselesi var, konuşula konuşula bitirilemiyor. Her 
kadının, kendi deneyiminden hareketle yeniden (ve yeni bir şeymiş 
gibi) gündemleştirdiği bir konuyu yazarken, metni nasıl kurmak 
gerekir acaba? Başka yerlerde yepyeni pratiklerle yaşanan hayatlar, 
teoriyle tazelenen zihinler varken, ben burada oturmuş ev kadınlı-
ğı üzerine düşünüyorum duygusu -üstelik tüm sakatlığıyla, ne yalan 

Sema Aslan

EV KADINLIĞININ 
NESİ İLHAM VERİCİ?

“Biraz cesaretle düşünmeye kalktığımda bir bildungsroman karakteri 
miyim diye sorabiliyorum, eninde sonunda hayatla karşılaştın, 

ne abartıyorsun?”
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söyleyeyim, peşimi bırakmıyor. Ancak bu yılgınlıkla 
çarpışmayı göze alıyorum. 

Geçen yıllar içinde ev kadınlığının çeşitli veçheleriyle 
tanıştım. Ya da belki, ev kadınlığının çeşitli veçheleri 
olabileceğini düşünmek istedim. 

Önce, onda politika gördüm.  

Bu yazı hiç kişisel bir yazı olmasın, ben ev kadınlığı 
üzerine/üzerinden konuşmayayım, bu defteri sonsu-
za değin kapatayım, “So you are also an artist?”, “No 
i am a housewife!” diyerek mesela sanat camiasının 
egosantrik hallerini ev kadınlığımla gülümseyerek iz-
leyeyim derken, yakamı bırakmayan bir şey var. Baş-
ka kadınlarla, kadınlarla, kadınlarla konuştukça fark 
ediyorum ki, yakamı bırakmayan şey “kabulleneme-
yiş”. Hiç değilse, “Orayı anladım, sonraki cümleye 
geç lütfen” ayarında bir kabullenişe bile razıyım ama 
olmuyor. Kendimi her seferinde tek taştan duvar ör-
meye çalışan bir çılgın gibi hissediyorum. Elimdeki 
taşla bir oraya, bir buraya… İşin doğrusu, bu taşı ne-
reye koyacağımı bilemiyorum. Bazen onu atasım ge-
liyor, ondan kurtulasım. Fakat her nasılsa ‘şimdi’nin 
kipine mahkûm olmuşum, çaresiz, onu seveyim bari 
diyorum. İşte politikayı o zaman münasip buluyo-
rum ev kadınlığına. Gezi’de parka sahip çıkanlar tek 
tek anılırken, sıra ev kadınlarına geldiğinde –hâlâ o 
taşı bağrıma bastığım günlerdi, kendimi kaybederek 
“O benim!” diye bağırıyorum, etrafımdakiler dönüp 
bana bakarlarken gülümsüyorlar. “Gezi sarhoşluğu 
işte!” mi diyorlar içlerinden, bilmiyorum. Çeşitli 
toplantılarda her şeyi bir yana bırakıp önce ev ka-
dınlığına sahip çıkıyorum, insanların yüzlerindeki 
şaşkınlıktan gizlice keyif alıyorum vs. Ama ev kadın-
lığını politik bir mesele olarak ele almak, bu politi-
kadan bir söz ve tavır üretmek, tek başına mümkün 
olamıyor -en azından benim için. 

Derken, onda sanat gördüm.  

Başkaları kültür sanat tarihinden ve/veya akademi-
den referanslarla konuşurken, ev içinden daha sami-
mi bir referans olamayacağını savundum. (“Hayatla 
kavrulmuş bilge insan” motifini andırıyor bu, biliyo-
rum) Şimdi sorsanız, ev kadınlığının nesi ilham veri-
ci diye, hiç bilmiyorum. En çok mutfaktaki kevgirle 
oyalanıyorum böyle anlarda, en baba metaforum o. 
Biraz cesaretle düşünmeye kalktığımda bir bildung-
sroman karakteri miyim diye sorabiliyorum, eninde 

sonunda hayatla karşılaştın, ne abartıyorsun? Ama 
öyle olmayabilir de. Şu, “başkalarının ütüsünü yap-
mak, çorabını katlamak” diye kestirmeden izah edi-
len ev kadınlığı, daha çetrefil bir sorumluluk alanına 
işaret eder gibi. “E yapma o zaman!” Allah aşkınıza, 
annem gibi konuşturtmayın beni. 

Daha sosyo - kültürel bir bakışla çözümlenebilir mi 
ev kadınlığı? 

“Gerçekten de her akşam sıcak yemek yapıyor mu-
sun?” diye soran Alman arkadaşıma hayretle yanıt 
veriyorum. “Almanlar bir sandviçle öğün yaparlar, 
üzerine alınma” diye teselli edenler oluyor. Acaba 
tek tek saymayı hiç istemediğim ev işlerinin hiçbirini 
yapmasam, o taş kayboluverir mi? O taşı kucağıma 
bırakıveren şey, sadece evli olmam değil, aynı zaman-
da çocuklu da olmam mı? Ev kadınlığını annelikten 
ayrı düşünemiyor muyum, yoksa ben bir sert ünsüz 
müyüm, tınlayamıyor muyum? 

Ya çalışan ev kadınları? Freelance sayılmıyor, bu ara-
da. Ya da freelance’i de saydırabilenler çeşitli neden-
lerle istisnai kabul edebileceklerim(iz). Bu hesaba 
göre ben hiç çalışan bir ev kadını olmamışım. Ko-
nunun detaylarını o nedenle bilemiyorum. Üstelik 
“cumhurbaşkanı da olsa, kadın kadındır” cümlesi 
fena çınlıyor kulağımda. 

Bir de bekâr ev kadınları evli ev kadınları yüzünden, 
çocuğu olmayanlar çocuklular yüzünden can çekişiyor 
meselesi var. Evlenerek ve çocuk doğurarak yeniden ve 
yeniden ürettiklerimizi tartışmakta bir sakınca yok el-
bette fakat dayanışma dediğimiz şey eninde sonunda 
bir kabiliyet haline gelmişse, ya da ancak hesaplı ki-
taplı, planlı programlı dayanışıyorsak, öncelikli olarak 
sorunsallaştıracağımız bir konu var zaten elimizde. 

Duydum ki, Avrupa’da bir yerlerde çocuklu ev kadın-
ları olarak sanat üretmenin zorlukları üzerine konuş-
maktan gına gelmiş kadınlara. Can sıkıcı bulduğum 
şey galiba tam da bu. Bir arkadaşımla buluşup sergi 
gezeceğim, belki bir kahve de içeceğiz diye uyandığım 
günü, gün sonunda “bir ev kadınının sanatla buluş-
ması” konulu bir belgesel film kıvamında buluyorsam, 
kadınlar bu konuyu şu ya da bu nedenle konuşmuyor 
ya da konuşmamayı tercih ediyorsa, “Orayı anladık, 
sonraki cümleye geç lütfen” çağrısını dikkate alıyorum. 

Ev kadınlığı cepte, sonrasına bakalım... 
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En az üç çocuk! Tabii burada birinci sırada birinci de-
recede iş hanım kardeşlerime düşüyor.
Deme!!!? Sahi mi?!!!
Adeta bizim vatandaşlarımızı, halkımızı kısırlaştırdı-
lar. Bununla ilgili tıbbi müdahalelere varıncaya kadar 
her şeyi yaptılar. Sezaryen denilen olay budur. Kürtaj 
denilen olay budur. Hep bunları yaptılar.
Bana bak saloz! Çıkarsana şu baklayı ağzından!

Bir olur garib olur, iki olur rakip olur, üç olur denge 
olur, dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim diyece-
ğiz, yola devam edeceğiz.
Bazen çok şakacı oluyorsunuz!
Kendi başına bırakılan unutmayın ya davulcuya ya 
zurnacıya!
Hasta mısın sen?
Öğrenciyken, öğrencilik biter bitmez biliyorsunuz na-
sibinizi bulduğunuz anda hemen kararınızı verin.
Ahahahahahahhahahahahahahahah!!!
Seçici de olmayın. Çok seçici olmaya da kalkarsanız o 
zaman gülistandan boş çıkarsınız.
Caaaaart, kaba kâğıt!!!... Böyleleri için kanun çıkar-
malı!... Kanun biziz hanımlar!!! Cezasını kendimiz 
vereceğiz!!!
Delikanlılar, evleneceğiniz kızın sizden önce başka-
larıyla flört yapmasını ve sanki ısırılmış bir elmanın 
talibi olmak ister miydiniz? 
Ağzının direksiyonuna hakim ol! Yoksa yersin tam-
ponu!!!  
Temennimiz, hiçbir kızımızın ‘Flört yangınına…’ dü-
şerek yanmamasıdır.
Ciyemî bore!!!*
Kocasını bırakıp sevgilisiyle tatile çıkanlar, direği gör-
düğünde dayanamayıp direğe çıkanlar… 
Ah!! Cehenneme direk olasıca!!!
Kadın ise o da iffetli olacak. Mahrem namahrem bile-

Hazırlayanlar
Meral Akbaş 
Zeynep Ceren Eren

SİZİNLE MUHABBET, 
KOPRİVAYLA* TAHARET!

Meral Candan’ın “Sen Karışma Be!” [www.youtube.
com/watch?v=Y7n24O2-78U] başlığıyla hazırladığı 
videoda, yeniden ve hem de art arda duyunca baygın-
lıklar geçirmemize sebebiyet veren tüm o başbakan 
sözlere bir de Türkan Şoray, Fatma Girik, Neriman 
Köksal, Gülşen Bubikoğlu ve başka Yeşilçam kadınları 
cevap veriyor. Hem de ne cevaplar… [İyilik hoşluk ol-
sun diye, biz yandık siz yanmayın diye kadınların söz-
lerini koyu harf yaptık; siniriniz falan bozuksa sadece 
o kısımları okuyuverin. Gerisine memleketen aşinayız 
zaten!] Unutmadan… video bitiyor; bu sefer başka 
bazı “kısa ama öz” Hollywood, Yeşilçam ve anneanne 
replikleri cevap olmaya devam ediyor...  

... bir televizyon kanalında Ankara’da bir polis pan-
zerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bile-
mem…
Aaaaaaa!!! O nasıl söz?!!
Ve oradan, panzer yetmiyormuş, oradan hızını alamı-
yor, kalkanla yerinde duran polisimize elindeki sopay-
la saldırıyor, vuruyor, polis yerinde sabrediyor.
Ulan sırma saçlı bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyor-
sun raconu! Böyle kofti hikâyeleri yemeyiz!
Sezaryenle doğuma karşı olan bir başbakanım.
Sen karışma be!
Ve bunu bir cinayet olarak görüyorum. Kürtajı bir ci-
nayet olarak görüyorum.
O kadar uzun boylu değil! Ağzından çıkanları kula-
ğın duysun! Terbiyeni takın!
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cek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. 
Diyelim ki öldün?!! 

*Kopriva: Bilinmeyen bir dilde ısırgan otu demek.
*Ciyemî bore: Bilinmeyen bir dilde, üç noktalı bir laf.

İSYAN VAR! 
İŞGAL VAR!!!

İstanbul’da bir araya gelen kadın örgütleri, demok-
ratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden kadınlar, 
Cağaloğlu’nda bulunan Aile ve Sosyal Politikalar 
Müdürlüğü’nü işgal etti: “Buradayız; çünkü her hafta, 
kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşamak/ayrılmak 
istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürü-
len kadınların ve trans kadınların haberlerini duyu-
yoruz.” Kadın cinayetlerine, erkek şiddetinin cezasız 
kalmasına, kadınları aileye mecbur bırakan politikala-
ra karşı ortak harekete geçme kararı alan kadınlar, 10 
Temmuz’da işgal ettikleri binanın penceresinden “Her 
yerde kadın cinayeti, meclis olağanüstü toplansın #Ka-
dinKatliamiVar” pankartı açtı; “Aile değiliz, kadınız, 
isyandayız”, “Boşanmayı değil, cinayeti engelle”, “Mec-
lis toplansın acil önlem alınsın”, “Jin jiyan azadi”, “Biji 
yekatiya jinan”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganla-
rı attı. Kadınların taşıdığı dövizlerde ise “Ayşenur İs-
lam kimin bakanı?”, “Nefret öldürüyor”, “Aileyi koru-
ma cinayetleri engelle” yazıyordu. Basın açıklamasını 
da binanın içinde yapan kadınlar, “İki gün içinde eğer 
altı erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet 
harekete geçer, hükümet olağanüstü tedbirler alırdı. 
Soruyoruz: Temmuz ayının ilk haftasında altı kadın 
cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, iş yerin-
de, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an 
yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nere-
de?... Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan 
ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve 
yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere 
‘teşvikler’ sunan yargısı ile kadın cinayetlerinden so-
rumludur. Hükümetin büyük ‘reklam’ çalışmaları ile 
yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kal-
dı. İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övüne 
dursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne kadar 
siyasi irade yoksunu olduklarını gördük” dediler. Ka-
dın örgütlerinin belirlediği, kadın ve trans cinayetle-
rini önleyebilecek temel şartlar doğrultusunda hazır-
lanması gereken acil bir eylem planının oluşturulması 
için meclisin olağanüstü toplanması gerektiğine vurgu 
yapan kadınlar, kadın ve trans cinayetlerine karşı 20 

Temmuzda gerçekleştirilecek eylemlere katılım çağrı-
sı yaparak işgallerini sona erdirdiler. 

20 Temmuz Pazar günü kadınlar İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya, Bursa, Marmaris, Fatsa, Kocaeli, Kay-
seri, Çanakkale, Eskişehir, Adana, Dersim, Ovacık, 
Antakya, Urfa, Denizli, Mersin, Samsun ve Van’ın so-
kaklarında, eylemdeydiler. Kadın cinayetlerine, erkek 
şiddetinin cezasız kalmasına, kadınları aileye mecbur 
bırakan politikalara karşı gerçekleştirilen bu eylem-
ler, Meclis’in olağanüstü toplanması ve acil bir eylem 
planı oluşturulmasına dek sürdürülecek!

ULUAĞAÇ KÖYÜ’NDE 
SİNSİ KARŞI DARBE

Trabzon ilinin Of ilçesinin Uluağaç Köyü. Yaklaşık on 
sene öncesi. Karadeniz Kadınının Çilesi diye bir sergi 
açılınca adamlar rencide olmuş. ‘Yazıktır’ demişler, 
‘Günahtır’ demişler, ‘Bu kadınları çok çalıştırıyoruz, 
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KÂBUS, 
HARBİDEN KÂBUS! 

Kadınlar hakkında yine ne çok konuştular, tartıştı-
lar… Ve hatta birbirlerine girdiler, kavgalar ettiler, 
özeleştiri alma/verme derdine düştüler… Hiç bek-
lemeden… Kadınların konuşmasını beklemeden… 
Kimisi seks işçisi diye bir kavramın kullanılmasının 
asla doğru olmayacağını yazdı örneğin; kadınlara 
dair bir meseleyi tartışırken bir kadının sözüne dahi 
yer vermeyerek; ama Marx’a, Brecht’e atıflar yaparak; 
Lenin’in, Clara Zetkin’in cinsellik ve evlilik üzerine 
yaptığı okumaları “günah listesi”, Viyanalı bir komü-
nist kadının cinsellik üzerine yazdığı kitapçığı “tam 
bir paçavra” olarak niteleyen Lenin’in devrimci ahlâk 
tarifine sığınarak… İşçi “yüce” bir kelimeydi; ne 
alâkası vardı seksin şimdi? Bu arada, seks işçiliğinin 
tarihini yazanlar da oldu uzun uzun; seks işçisi kavra-
mını doğru bulan adamlar, diğer adamları hizaya ge-
tirmek için tarihten kanıtlar bulmaya çalıştılar. Anla-
yacağınız sanki kavramlar öyle havada başıboş gezen, 
ardında hiçbir insan deneyimi taşımayan “şeyler” 
olarak tartışmanın baş köşesine oturtuluvermişlerdi. 
Birileri yine bir şeyleri ispat etmeye, kanıtlar bulma-
ya, tarihsel açıklamalar getirmeye pek gayretliydiler. 
Ama hep unuttular ya da zaten hiç görmüyorlardı; 
bazen sadece bir söz, tüm başka her şeyi anlık ya da 
süresiz olarak anlamsız kılar; bugün burada olanı 
tüm açıklığıyla anlatır ve sahneden çekilir: “Şunu da 
belirtmek isterim, seks işçiliği yapan insanlar, giyinip 
kuşanıp evden çıktığında, komşusu ona “nereye gi-
diyorsun” diye sorduğunda, işe gidiyorum der. Adını 
koymuştur. Tıpkı garson ya da başka meslekler gibi...” 

Sözün bundan sonrası Esmeray’ındır [http://www.ta-
raf.com.tr/yazilar/esmeray/cephe-kabusu/30449]:    

“Anam bacım. Benim tek kişilik oyunlarımı izle-
yenler bilir. Ben oyunlarımda eski bir seks işçisi oldu-

bütün yükleri bunlara taşıtıyoruz.’ ‘Biz hiç taşımıyo-
ruz ama onlar yeri geliyor 25 kilo, 30 kilo yükü yük-
leniyorlar. Araç yok, yol yok. Sırtta o yükü öyle taşı-
yorlar. Vallahi ayıp.’ Bunun üzerine beş kişilik İhtiyar 
Heyeti toplanmış, şu kararı almış: “Küreselleşen dün-
yada kadının bir araç olarak kullanılamayacağı gibi 
kadınlarımızın yük taşımamaları ve kötü muamele 
görmemeleri, eşleriyle eşit haklara sahip oldukları 
bilinmesi, kadın ve insan hakları beyannamesi gere-
ği kötü muameleye izin verilmeyeceği, vuku bulması 
halinde cezai işlem yapılacağı ihtiyar heyeti tarafın-
dan karar altına alınmıştır.” Ne güzel işte, bundan 
sonrası güllük gülistanlık. Kadınlar yavaş yavaş yük-
lerden ellerini çekmişler. Hiçbir ihtiyarın ve ihtiyar 
heyetinin değiştir(e)meyeceği ev işlerinin yeri geldi-
ğinde 100, belki 500 kilo ağırlığına geri dönmüşler. 
Bu süre zarfında köye yollar yapılmış, araçlarla çaylar 
taşınır olmuş. Ama bakmışlar kadınlar bahçe işlerine 
geri dönmüyor. Eyvah ki eyvah! E erkekler mi yapa-
cak bu işleri? Şimdi köyün erkekleri kararın gözden 
geçirilmesini istiyormuş ufaktan ufaktan. Sizi gidi 
karşı devrimciler. Bu yoldan dönüş yok, pek umutlan-
mayın. Bir de olayı haberleştiren sevgili medya, iyi, 
güzel, hoş da, erkekler veriyor, erkekler alıyor oradaki 
kadınların haklarını öyle mi? Ezileni ezenin ağzından 
yazmak da ne oluyor? Bir de gidip kadınlara sorsanız 
ya, acaba asıl kavgayı kim vermiş?

IŞIKLAR İÇİNDE UYU HEVAL!

Deniz Fırat Van’da doğdu; altı-yedi yaşlarında geldiği 
Maxmur Kampı’nda büyüdü. Gazetecilerin olmadığı 
yerlerde, Kürdistan’ın değişik bölgelerinde muhabirlik 
yapıyor; Sterk TV, Med NUÇE, Ronahi, Fırat Haber 
Ajansı’na haber geçiyordu. Irak Şam İslam Devleti’nin 
(IŞİD) saldırıları sırasında hayatını kaybettiğinde 
Maxmur’da ve yine haber takibindeydi. Deniz’in ce-
nazesi 11 Ağustos günü doğduğu köyde, Xecîxatun’da 

toprağa verildi. Telefonla cenazede bulunanlara hita-
ben konuşan Deniz’in annesi Sultan Yıldızhan kızını 
şu sözlerle uğurladı: “Deniz, kamerası ile Maxmur 
halkının sesi oldu. Maxmur’un sesini dünyaya duyur-
du. O sadece bir gazeteci değildi. Kendini halkına ada-
mış bir savaşçıydı. Gazeteci meslektaşlarının kalemini 
yerde bırakmayacağına inanıyoruz.”

Deniz ışıklar içinde uyusun!
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ğumu ve neden bıraktığımı anlatıyorum. Yazılarımı 
okuyan ve bilmeyenler için neden bıraktığımı, tekrar, 
çok kısa yazmak istiyorum. Cinsiyet kimliğimden do-
layı, seks işçiliği bana dayatıldığı için bıraktım. Yani 
zorunlu seks işçiliğini reddettim.

Gelelim gündeme... Halk Cephesi Sarıgazi’de kadın 
pazarlıyor diye bir kadına önce işkence edip sonra iyi 
bir halt etmişler gibi, sosyal medyada teşhir etti. Altına 
da not düşmüşler: “Cezalandırdık”. Siz kimsiniz, kime 
ceza veriyorsunuz be hadsizler. Cephe bunu ilk kez 
yapmıyor, güçlü olduğu semtlerde sürekli bir biçimde 
sistematik olarak kadınlara zulüm yapıyor. Yaptıkları-
nı da fütursuzca, ahlaksızlık ve tertemiz mahallelerin 
fuhuşla kirletildiği için yaptıklarını söylüyorlar.

Ayol o tertemiz dediğimiz mahallelerdeki evler-
de neler olup bittiğini biliyor musunuz? O evlerdeki 
kadınların neredeyse 24 saat kocalarına hizmet etti-
ğinden haberiniz var mı? Ya o evlerde 15-16 yaşında 
kız çocuklarının zorla dövülerek evlendirildiğinden 
haberiniz var mı? O mahallelerde kadınların gördüğü 
zulüm yazmakla bitmez, siz hangi mahalle temizli-
ğinden bahsediyorsunuz? Neye göre temiz, kime göre 
pirüpak?

Olayın vahim bir başka boyutu, Cephe bunu dev-
rimcilik adı altında ve sosyalizm ideolojisiymiş gibi 
insanlara sunmaya çalışıyor. Hayır efendiler, devrim-
cilik ve sosyalizm bu değildir. Şöyle bir geriye dönüp 
sosyalist hareketlerin tarihine bakın. Hangi sosyalist 
hareket, kadını bedenini satıyor diye önce dövüp son-
ra sokak sokak gezdirerek teşhir etti. Sizler, hiç Marx’ı 
okudunuz mu? Çok eksiksiniz? Hem de çok eksiksi-
niz. Sizin bu yaptığınız çetevari eylemleri gerici olu-
şumlar yapar. Mesela IŞİD yapar. Bir de aynı yöntemi 
yıllar önce bedenini satmak zorunda kalan transek-
süel kadınlara, polis şefi Hortum Süleyman yapardı.

Evet, yukarıda da belirttiğim gibi, zorunlu seks 
işçiliğine hayır. Günümüz koşullarında yapılan seks 
işçiliğine evet. Şunu da belirtmek isterim, seks işçi-
liği yapan insanlar, giyinip kuşanıp evden çıktığında, 
komşusu ona “nereye gidiyorsun” diye sorduğunda, 
işe gidiyorum der. Adını koymuştur. Tıpkı garson ya 
da başka meslekler gibi... Neden Sakıp Sabancı’yı as-
gari ücretle zengin eden işçiler kutsal oluyor da seks 
işçileri ahlaksız oluyor? Bir dönüp kendinize bakın, 
karşı olduğumuz sistemle aynı şekilde bize dayattığı-
nız “ahlak” kavramı arasında fark var mı? Hani bilir-

siniz tarihte “Vurun Kahpeye”, “Yatık Emine” benzeri, 
kadına yönelik şiddette erkekler ön plandadır, hiç 
kadın göremezsiniz. Siz o kadar vahim bir durumda-
sınız ki, ilk defa kadına yönelik şiddete kadınları da 
alet ettiniz. Kadına yönelik şiddeti ne yazık ki sizin 
içinizdeki kadınlar da el yordamıyla yaptılar. Başka 
bir tabirle sizin yaptığınız recmdir...

Buradan belirtmek isterim, sosyalizm ideolojisi-
ni ve gerçekten devrim yapmaya çalışan grupları ve 
örgütleri tenzih ediyorum. Biz kadınlar diyoruz ki, 
kadına şiddet uygulayan erkeğe, polise, IŞİD’e, Hor-
tum Süleyman’a öfkeli olduğumuz kadar Cephe’ye de 
öfkeliyiz.”

GALİBA BENİ ISIRDILAR

Melih’le yaşayanlar bilir Ankara’da, hizmette sınır 
yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait EGO oto-
büslerinde boy boy afişleri varmış bir kitabın. Kitabın 
adı “Flört Yangını”, basanlar ise daha alevli, “Hayırda 
Yarışanlar Derneği”. Yeme de yanında yat. Hizmete 
bak hizmete, hem ahlak hizmeti, hem kültür hizme-
ti. Daha ne olsun. Afişte el ele bir çift, alevler içinde 
gösteriliyor. Aman dikkat, o iş yaş diyor sevgili yazar, 
başlamadan bitirmek lazım bazı şeyleri: 

“Bu işin başlangıcıdır ve gönül hırsızlığının nasıl 
ve ne kadar cazip yapılmakta olduğunu göstermek-
tedir. Bu fotoğrafı görüp de bütün hayat bu şekilde 
devam edecek zanneden kızlarımızı şimdiden ikaz 
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Sinem Hun yazdı
NEFRET SÖYLEMİ 
ANAYASA MAHKEMESİ’NCE 
İLK KEZ TANINDI!

Anayasa Mahkemesi 17 Temmuz’da yerel insan hak-
ları hukuku mevzuatının önünü açan çok önemli bir 
karar verdi. 2013/5356 esas numaralı dosyada, baş-
vurucu olarak, 2011 yılında Akit grubuna bağlı Ha-
bervaktim adlı internet sitesinde avukatlığını yürüttü-
ğüm LGBTİ derneğine (KAOS GL Derneği) “sapkın” 
denilmek suretiyle nefret söylemi suçunun işlendiğini, 
mesleğimi itibarsızlaştırıcı ve hedef gösterici yayın ya-
pıldığını iddia etmiştim. İç hukuk yollarını tükettikten 
sonra başvurduğum Anayasa Mahkemesi’nin haberin 
içeriğinin nefret söylemi kapsamına girip girmedi-
ğini ifade hürriyeti hakkı ile Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin içtihatları doğrultusunda “dengeleyici 
yorum” yaparak ortaya koymasını dikkate değer bul-
duğumu söylemeliyim.

Mahkeme bu kararda ilk kez hakaret suçu ile nefret 
söylemini birbirinden ayırmış, nefret söyleminin ne 
demek olduğunu tanımlamış ve cinsel yönelimi devlet 
tarafından korunması gereken bir değer olarak kabul 
etmiştir. Ancak karar, medyaya eksik yansıdığı üzere, 
sadece cinsel yönelim üzerinden LGB bireylerin de-
ğil tüm kırılgan, dezavantajlı ve savunmasız grupla-
rın korunması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca, bu 
kararla Anayasa Mahkemesi ilk kez yerleşik bir ilke 
kararından dönmüş, nefret söylemi söz konusu oldu-
ğunda başvurucu kişinin adli yargıda tazminat davası 

açma zorunluluğunu ortadan kaldırmış ve nefret söy-
leminin takibinin devletin “pozitif yükümlülüğünde” 
olduğunu vurgulamıştır. 

Kararın benim açımdan olumsuz tarafı, bana ihlal ka-
rarı çıkmamasıdır. Mahkemenin oy çokluğu ile aldığı 
karara göre hakları ihlal edilen KAOS GL Derneği’dir. 
Ancak buradaki kazanım Osman Paksüt’ün karşı oy 
yazısıdır. Osman Paksüt, çoğunluk görüşüne katılma-
yarak haklarımın ihlal edildiğini beyan etmiş, hak sa-
vunuculuğu yapan avukatlara yönelik nefret söylemi-
nin engellenmediği bir ülkede avukatların savunmasız 
grupları savunmaktan kaçınacağını söyleyerek insan 
hakları avukatlarının mesleki güvenceleri bakımından 
önemli bir kazanıma imza atmıştır.

Kararın hak temelli savunuculuk yapan sivil toplum 
örgütlerinin hukuki ve politik mücadele ve lobicilik 
faaliyetlerinde kullanılması gerektiğini; ancak böyle-
likle etkililiği ve görünürlüğünün artabileceğini düşü-
nüyorum.

Bundan sonraki süreçte karşı oy yazısını esas alarak 
AİHM’ne gideceğim. KAOS GL ise geçtiğimiz günler-
de bu kararın icrası için savcılığa başvurdu. Yazılı hu-
kukta namevcut “nefret söylemi” ve “cinsel yönelim” 
gibi kavramların Savcılık tarafından nasıl yorumlana-
cağının benim için ayrı bir merak konusu olduğunu 
da eklemeliyim.

ederek diyorum ki ‘Hayır. Bu işler böyle başlamak-
ta ama böyle devam etmemektedir.’” 

Kızlarımıza sesleniyor, delikanlılarımızı da unutmu-
yor muhterem: 

“Delikanlılar; evleneceğiniz kızın sizden önce baş-
kalarıyla flört yapmasını ve sanki ısırılmış bir el-
manın talibi olmak ister miydiniz? O halde siz de 
flört yapmayın ve bu kitabı okuyun…”

Demek neymiş, ısırılmış elma olmak istemiyorsak, bir, 
kendimizi flört yangınına atmayacağız, asla flört yap-
mayacağız (peki flört edebilir miyiz?) iki, hayatımız-
dan üç beyazı çıkaracağız, üç, hayırlarda yarışacağız. 
Ha bir de saplardan uzak duracağız. Elmanın da sapı 
var ama. Ay dur aklım karıştı.

İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI KAZANDI! 

Astoria AVM’nin kendi sıkıcı sitesinde söylediği gibi: 
“Yeni Astoria’da Buluşuyoruz!” Siz de gelsenize, burası 
çok güzel. Çünkü İnşaat İşçileri Sendikası sürdürdüğü 
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YİNE, YENİ, YENİDEN: 
BİR CEZAEVİ VE ÇİÇEK ÖYKÜSÜ

Daha önce de yazmıştık. Gene yazıyoruz. Adana Kara-
taş Cezaevi’nde canavarların hükmü bitmiyor çünkü. 
Bir kadın cezaevi, kreşi var kullanılmaz, mutfağında 
yemek yapılmaz, suları kesik ama küfrü, hakareti hiç 
eksik olmaz. Bir çiçek bile olsa insanca bir şeyin fi-
lizlenmesine, yeşermesine izin verilmez. Geçtiğimiz 
günlerde cezaevi idaresiyle kadınlar arasında ‘çiçek’ 
yüzünden tartışma (kibarca söyleyelim) yaşandığı ya-
zıldı. Bu durum CHP’li milletvekillerinin ziyareti üze-
rine ortaya çıkmış. Kadınlar çiçek yetiştirmek istemiş-
ler, cezaevi idaresi izin vermemiş. (Kreşin açılmasını 
istemişler, cezaevi idaresi izin vermemiş, sular kesil-
mesin istemişler, cezaevi idaresi izin vermemiş, kaş-
larını almak istemişler, cezaevi idaresi izin vermemiş, 
canlı bir şey görmek istemişler, cezaevi idaresi izin 
vermemiş, insanca yaşamak istemişler, cezaevi idaresi 
izin vermemiş.) Bunun üzerine vazgeçmemiş kadınlar, 
içtikleri çayı kurutmuşlar, meyve ve yumurta kabuk-

larına çiçekleri ekmişler. Cezaevi idaresi de sakıncalı 
çiçeklere el koymuş. CHP’nin cezaevi raporuna göre 
aslında yönetmeliklerde çiçek yetiştirmek yasak değil, 
Allah razı olsun devletimizden, bir saksı çiçeğiyle iki 
muhabbet kuşuna izin varmış bir koğuşta. Ama ce-
zaevi idaresinden cezaevi idaresine değişiyormuş işte 
yönetmelik. Siz saldırın o saksılara, asıl çiçekler bizim 
içimizde büyüyor. Ne yapsanız sökemezsiniz.

TC’NİN ORDUSUNUN ASKERLERİ

“Rojavalı bir kadına sınırda tecavüz eden askerler hak-
kında suç duyurusunda bulunuyoruz. 16 Temmuz’da 
Rojava-Cizre sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan 
bir kadının Katran sınır karakoluna bağlı askerlerin 
tecavüzüne uğradığı haberi, çeşitli haber sitelerinde 
yayınlandı. Tecavüzü kamuoyuna duyuran, kadının 
Katran Bölük Komutanlığı’na bağlı askerler tarafın-
dan sınır karakolunda alıkonulduğunu ve karakoldan 
perişan halde çıktığını görünce yardımına koşan işçi-
lerdi. Kıyafetleri parçalanmış ve yarı baygın haldeki 
kadın askerlerin önce üzerindeki 200 doları aldıkları-
nı, sonra da tecavüz ettiklerini anlattı. Tecavüzün bir 
savaş silahı olduğu bu coğrafyada şimdi de Rojavalı 
kadınların bedenleri birer savaş alanına dönüştürül-
mektedir. Bu tecavüz yalnızca askerlerin eylemi, suçu 
değil, Türkiye devletinin savaş ve sınır politikalarının 
bir sonucudur. Son birkaç ay içerisinde Cizre-Rojava 
sınırında ayaklarına ateş açılan biri hamile iki kadının 
ayakları parçalandı. Saada Darwich adlı Rojavalı kadın 
çocuklarının gözleri önünde sınırda katledildi. Katran 
Sınır Bölüğü Komutanlığının denetiminde olan sınır-
da Rojavalıları hedef alan bu insanlık dışı uygulamalar 
derhal son bulmak zorunda. Bu uygulamaların sınırı 
geçmek isteyen kadınların bedenlerine yönelmesine, 
bu sindirme ve savaş politikasına derhal son verilme-
lidir. İhbar ediyoruz, soruşturulmasını istiyoruz ve 

grevi kazandı. Astoria’yı yenileyelim derken yapılan 
15 milyoncuk harcama arasında, işçilerin ücretleri 
kaynayıvermiş. Ama işte bir türlü ödenmeyen o üc-
retler, işçiler AVM’nin önünde oturma eylemine baş-
layınca akıllara geliverdi. Neymiş demek ki, marifet 
öyle heyula gibi gökyüzüne dikine dikine uzatmakta 
değilmiş binaları, oturduğu yerde milyonlarla oynayıp 
işçilerin iki buçuk aylık ücretini altı aydır yatırmamak 
da değilmiş. Astoria’yı kamusallaştırıp içini kreş, ço-
cuk parkı, kütüphane, sinema, tiyatro, sağlık ocağı, 
ortak çamaşırhane, ortak mutfak da yaparsanız iyice 
gözümüze gireceksiniz. Hadi bakalım.
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Didem Türe yazdı
İLLE DE SLİMFİT MASERATİ ROLEX 
OLSUN!

Ebru Şallı evlenmek istediği erkeği anlattı: “Erkek de-
diğin slimfit gömlek giyer. Maserati’ye biner. Rolex 
takar. Her türlü müziği dinler, ayrıca dinletir. Kendi-
sini sürekli hafızada tutmak için kalıcı, zarif hediyeler 
alır!” Slim fit derken, ‘zayıf olsun’ diyor. Orada marka 
vermemiş. ‘Slimfiti bi giysin de bakalım önce’ demiş. 
Maserati, bir çeşit at. ‘Ata binsin’ diyor. Anası da kara 
büyü yapsın, he mi?!! ‘Rolex taksın’ diyor. Zamanını 
bilsin, disiplinli olsun! ‘Dokuz dedi mi dükkanını aç-
sın, bereketimizi kaçırmasın’ diyor. Her türlü müziği 
dinlesin, o da yetmez dinletsin! Zaten erkek dediğin 
müziği kadının kulağından dökmeli gerekirse. Evde 
tuval yedirmeli. Ayrıca erkek dediğimiz amnezili ka-
dınlarla olmalı. Yoksa neden kendini sürekli hafızada 
tutmaya ihtiyaç duysun?!! Lades mi ayol bu?!! Eb-
ru’cuğuma acil şifalar diliyorum. 

KOVAYI DA DENİZE ATAYDINIZ HELE!

Aile saadetinin hacmi üzerine en yerinde tahmini bir 
tavuk şirketi yapmış: “Aile saadetini kovaya doldur-
duk!” Bir kovada on dört parça tavuk ya da otuz tane 
tavuk kanadı... Saadet tavuk dolu kovadan çıkar! Aile 
saadeti dediğimiz, zaten bundan başka ne olabilir Al-
lah aşkına?! Ama yine de tavukları elektrik ile şokla-
yan, tüyleri dökülsün diye kaynar sulara atan, ayakla-
rından baş aşağı asarak sürekli dönen bir bıçakla tavuk 
kesen bir şirketin fantezi dünyasının bir kovadan daha 
geniş olmasını bekliyor insan?!!

DERT ETME DUA ET 
ya da AŞK BEŞ VAKİTTİR

Yani My Way İslam. Hayır Frank Sinatra değil, İslami 
alışveriş sitesi. Yalnız sadece bir mankenimiz var ürün-
lerimiz için, onun da boy boy, çarşaf çarşaf fotoğrafları 
var sitemizde. Hayır, hayır bayanlar için de ürünleri-
miz var. Çocuklar için bile var. Önce düşündük erkek 
mankene onları da mı giydirsek diye ama münasip ol-
maz dedik. Zaten çocuk kıyafetleri oğlumuza sığmadı, 
malum koca delikanlı. Bari kadın kıyafetlerini mi giy-
seydi, tövbe tövbe sapık sapık konuşmayın. Ne yapa-
caktık ya? Bayan kıyafetlerini de içine bayanları koyup 
mu reklam verecektik? İçi boş verdik biz de. Ama bir 
şey almadan gitmeseydiniz. ‘Tebessüm Sadakadır’ ya-
zılı bardaklarımızı gördünüz mü?

ŞİDDET GÖREN KADIN 
ARTIK MÜLTECİYMİŞ DİYORLAR

Daha bu yılın ilk altı ayında 162 kadının öldürüldü-
ğü, hiçbirinin hesabının sorulmadığı memleketimiz 
takdire şayan bir anlaşmayı, maşallah hem de birin-
cilikle imzaladı. Adını ilk imzaya açıldığı yer olan 
İstanbul’dan alan İstanbul Sözleşmesi’ne göre on Avru-
pa ülkesi, şiddet gören kadına ‘mülteci’ statüsüyle bu-
günden itibaren sığınma hakkı verebilecek. Radikal’in 
haberleştirdiği sözleşmenin hükümleri kabaca şöyle: 
“Aile içinde veya hanede, mağdur faille aynı evi pay-
laşsa da paylaşmasa da, eski veya şimdiki eş veya part-
nerler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cin-
sel, psikolojik, ekonomik şiddet aile içi şiddettir. Taraf 
devletler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti bir zulüm 
biçimi olarak kabul eder ve mülteci uygulamasında 
toplumsal cinsiyete duyarlı yorum getirir. Şiddete ma-
ruz kalan veya zulümden korkulduğu durumda kadına 
mülteci statüsü verilir. Şiddet nedeniyle eşinden ayrı-
lan kadın, o ülke vatandaşı olmasa da sınır dışı edile-
mez ve ikamet izni verilir. Taraflar, kültür, örf ve âdet, 
gelenek, din veya sözde ‘namus’un herhangi bir şiddet 
eylemi için mazeret oluşturmamasını sağlar. Özellikle 
cinsel suç faillerinin tekrar suç işlemesini engelleyen 
tedavi programlarının oluşturulması için yasal veya 

diğer tedbirleri alır. Zorla gerçekleştirilen evliliklerin, 
mağdura aşırı mali ve idari yük olmaksızın sona er-
dirilmesi sağlanır. Ayrıca aynı sözleşme kapsamında 
psikolojik şiddet ile kadın sünneti de yasalarda cezaya 
bağlanacak. Kadına yönelik şiddete yataklık edenler 
de cezalandırılacak. Devlet radyo ve televizyonların-
da her ay en az 90 dakika toplumsal cinsiyet eşitliğine 
dair yayın yapılacak. İlk ve orta öğretim müfredatına, 
kadının insan hakları ve kadın-erkek eşitliği konu-
sunda eğitime yönelik dersler konulacak.” Sözleşme-
ye katkı sağlayan CHP milletvekili Gülsüm Bilgehan, 
sözleşmenin sözde kalmaması için acil eylem planının 
hemen uygulanmaya koyulması gerektiğini söylemiş. 
Acaba bir bildiği mi var?

suç duyurusunda bulunuyoruz! Katran Sınır Bölüğü 
Komutanlığı ve tecavüz suçuna iştirak eden askerler 
hakkında derhal soruşturma açılmalı, sorumlular gö-
revden alınmalı ve cezalandırılmalıdır.”
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Candan Dumrul

AMAÇ FAİLİ AKLAMAK OLDUKTAN SONRA, 
CEZAYI AĞIRLAŞTIRMAK SADECE 

DAHA FAZLA BERAATE/TAKİPSİZLİĞE 
ZEMİN HAZIRLAR! 

“Feministlerin “sözde ceza arttırımı, özde cezasızlık” itirazları 
hukukun bu çok boyutlu erilliğinin bir deşifresi olduğu kadar, 

yasal olanın kendisinin de bir mücadele zemini 
olduğunun sarih bir ifadesidir.”

Jul
ia 

Geis
er



82  

2014 yılı Haziran ayı, uzun zamandır ilk kez (kür-
taj yasası tartışmalarından sonra), muhatabına rağ-
men yasalaştırılmaya çalışılan bir düzenlemeye karşı 
yürütülen etkili bir kampanyaya sahne oldu. Femi-
nistlerin ve kadın örgütlerinin “Sözde Ceza Arttırı-
mı, Özde Cezasızlık” sloganı ile başlattığı kampanya, 
AKP iktidarının yargı sisteminde yapmak istediği 
köklü değişiklikleri, cinsel saldırı suçları üzerinden 
makyajlama girişimini boşa düşürdüğü gibi, ilgili 
yasa değişikliğinin de ne denli kadınlar aleyhine ol-
duğunu ortaya koydu. 

Cinsel saldırı ve istismar suçlarında cezaları arttır-
maya yönelik olduğu söylenen bu değişikliğe pek 
çok açıdan karşı çıkıldı. Ancak itirazlarda dört te-
mel noktanın özellikle vurgulandığını söyleyebiliriz. 
Birincisi, bu kadar yüksek cezaların fiili cezasızlık 
durumunu daha da arttıracağı, (oysa sorun cezanın 
hafifliğinden değil, uygulanmamasından kaynaklan-
maktadır); ikincisi mağdurların ruh sağlığı değerlen-
dirmelerinin tümüyle mevzuattan çıkartılmasının, 
buna ilişkin raporları delil olmaktan da çıkartacağı 
ve ispat sorunlarının artacağı; üçüncüsü çocuklara 
karşı taciz suçunun getirilmesi ile birlikte olası ce-
zaların bu kapsamda azalacağı (çünkü taciz denen 
eylemlerin tümü aslında cinsel istismardır ve daha 
ağır cezayı gerektirir); dördüncüsü ise cinsel saldırı 
suçuna getirilen “sarkıntılık düzeyinde kalan davra-
nış” (taslaktaki “ani hareket”) kavramının/ölçüsünün 
muğlaklığıydı. Bu itirazların tümü tutuklu faillerin 
tahliyesine, yargılaması sürenlerin beraatlerine, müs-
takbel faillerin ise cezasızlığına yol açacağı yönündeki 
asıl kaygının gerekçeleriydi. 

Nitekim kampanya kapsamındaki politik argüman-
ların tamamı, bu alandaki deneyimlere dayalı oldu-
ğundan, söylenenlerin hiçbirinin kurgu yahut para-
noya olmadığı çok kısa sürede açığa çıktı. Geçtiğimiz 
günlerde Birgün Gazetesinde yer alan bir haber yasa-
ya ilişkin itirazların ne denli haklı olduğunu ortaya 
koydu.1

Haberden anlaşılacağı üzere; bir cinsel saldırı dava-
sında 8 yıl 4 ay hapsi cezası alan ve cezası onanan fail, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine 
dosyanın tekrar incelenmesi sonucu tahliye edilmiş ve 
hakkında verilen hüküm bozulmuştur. Bozma gerek-
çesi, TCK değişiklikleri sırasında çokça tartışılan “ani 
hareket” kavramına dayanmakta ve failin dokunma, 
öpme biçimindeki eyleminin takdir edilenden daha 

düşük bir cezayı gerektirdiği belirtilmektedir. Yine 
kararda mağdurun suç sonucu ruh sağlığının bozul-
ması ve failin suçu kamu görevlisi olmanın gücünü 
kullanarak işlemesi tümden değerlendirme dışı bıra-
kılmakta, buradan yapılan ceza arttırımı yersiz olarak 
değerlendirilmektedir.

Bu karar, yasada cinsel saldırı suçu bakımından daha 
az ya da çok cezanın yer almasının fiilen bir anlam 
taşımadığının, yargı makamlarının tüm mevzuatı 
taciz/tecavüz failleri lehine yorumlama konusunda 
ne denli istekli olduklarının ve başta Yargıtay olmak 
üzere tüm mahkemelerin erkek adaletin tesisinde na-
sıl da mahir olduklarının somut kanıtıdır.  

Mağdurların ruh sağlığı değerlendirmesinin yasada 
yer aldığı dönemde sonuçlanan bir davada dahi, bu 
değerlendirmenin failin eyleminden bağımsız, kendi-
liğinden doğmuş ve hükme esas alınması gereksiz bir 
husus gibi değerlendirilmesi; söz konusu raporların 
tümden yok sayıldığı yasa değişikliğinden sonrasın-
daki yargılamaların, nasıl kadınlar aleyhine işleyece-
ğine karinedir. 

Catharine A. MacKinnon “Feminist Bir Devlet Ku-
ramına Doğru” kitabında; “Liberal yasallık erkek 
egemenliğini hem görünmez hem de meşru kılmak 
için uygun bir ortam oluşturur. Bunu yaparken hu-
kukta erkek bakış açısını benimser ve bu bakış açısını 
topluma da kabul ettirir. Erkek egemenliğinin yasalar 
aracılığıyla, egemen bir grubun yararına olacak şekil-
de, zorla kabul ettirilen tek taraflı bir oluşum değil, 
yaşamın bir özelliği olarak görünmesi sağlanmakta-
dır”2 der.

Özellikle ceza hukuku bağlamında içtihatların huku-
kun önemli maddi kaynaklarından biri olduğu tar-
tışmasızdır. Cinsel şiddet suçlarında yasa hükümleri 
failin cezalandırılmasının güçleştirilmesinin hukuki 

“Son yasa değişiklikleri ile birlikte 
hukuki mücadele zemininde başka bir 
mecraya girdiğimiz söylenebilir. “Delil 
yetersizliğinden beraat” yerine, delil 
olmadığından “kovuşturma açılmasına 
yer olmadığı” noktasına gerilemiş 
olduğumuzu söylemek hiç de yanlış 
olmaz.”
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zeminini, mahkemelerin yukarıda belirtilen bu ve 
benzeri uygulamaları ise bu zeminin “meşrulaştırıl-
masının” ve gerekçelendirilmesinin somut örnek-
lerini yaratmaktadır. Bu bağlamda; kadınlar lehine 
yapıldığı ileri sürülen bir yasal düzenleme dahi, hu-
kukun yukarıda belirtilen yapısal erilliğinden dolayı, 
uygulayıcıların elinde kolaylıkla kadınlar aleyhine 
çevrilebilmekte ve cinsel şiddetin patriyarkal güç iliş-
kilerinin devamlılığı bakımından önemi her durum-
da güvence altına alınmaktadır. Feministlerin “sözde 
ceza arttırımı, özde cezasızlık” itirazları hukukun bu 
çok boyutlu erilliğinin bir deşifresi olduğu kadar, ya-
sal olanın kendisinin de bir mücadele zemini olduğu-
nun sarih bir ifadesidir.

Sonuç itibariyle, son yasa değişiklikleri ile birlikte 
hukuki mücadele zemininde başka bir mecraya gir-
diğimiz söylenebilir. Çoğunlukla haricen alınan ruh 
sağlığı raporlarının zorlamasıyla kerhen de olsa açılan 
davalardaki beraatlerin yerini (örneğin Fethiye Dava-
sı), bu evreden sonra hiç açılmayan davalar alacaktır. 
Zira bu denli ağır cezaların öngörüldüğü ve ruh sağ-
lığı değerlendirmesinin hukuk sistematiği dışına itil-
diği bir durumda, mağdurlar suçu ispatlama konu-

sunda daha ağır bir baskıya maruz kalacaklar, failleri 
aklamaya dünden razı savcılar ise seve seve şüpheden 
erkek sanığı yararlandıracaklardır. Yani sonunda be-
raat edecek bile olsalar, tacizciler ve tecavüzcüler yar-
gılanma külfetine katlanmayacaklardır. Öyle ki “delil 
yetersizliğinden beraat” yerine, delil olmadığından 
“kovuşturma açılmasına yer olmadığı” noktasına ge-
rilemiş olduğumuzu söylemek hiç de yanlış olmaz. 
Tam da bu noktada, mahkeme salonlarında failleri ve 
erkek adaleti deşifre etme imkânımızın bu denli azal-
dığı bir zeminde, mücadeleyi sokağa taşımak, erkek 
şiddetine karşı kadın dayanışmasını arttırmak ve ka-
dın kurtuluş mücadelesini yükseltmek büyük önem 
taşımaktadır. Zira hukukun bu yeni yüzü kadınla-
rın her şeye rağmen canlı tuttukları adalet algısını 
paramparça edecektir. Dağılan adalet beklentisinin 
yerini alan öfke ise önümüze partiyarkayı aşındırma 
konusunda büyük bir imkân sunmaktadır. 

Notlar
1. http://www.birgun.net/news/view/akp-tacizi-suc-
olmaktan-cikardi/3940 (erişim 19.08.2014)
2. Catharine A. MacKinnon, Feminist Bir Devlet Ku-
ramına Doğru (Metis, 1. Baskı, s. 272)
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Elif Çelebi

AÇIK YARALARIMIZIN 
HİKÂYESİ

“Kişisel hikâyelerimizi paylaşmak neden önemli? Hikâyeler, ideolojik 
söylemlerin üstünde ortak bir insani dil kurma aracı olarak önemli. 
Anlatılan hikâyeleri dinleyerek daha çok sorularıma cevap bulmayı 

beklerken daha çok sorularla karşılaştığımı farkettim: Toplumsal barış 
nedir ve nasıl sağlanır? Farklı kimliklerle beraber nasıl yaşarız? Farklı 

olana güven duymayı nasıl öğreniriz?”
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“Peki şehitlerimize ne olacak, neden bu kadar şehit 
verdik, vatanımız bölünecek mi?” Bu soruyu geçen 
yaz Yoğurtçu Parkı forumunda titreyen bir sesle ve 
neredeyse ağlayan bir ifadeyle bir kadın sormuştu. 
Bu kadının sorusundan hemen sonra söz alan baş-
ka bir kadın forumu geçerken gördüğünü ve biraz 
önce duydukları üzerine konuşmak istediğini söyle-
di. Bu kadın bize 90’larda kocasının kaybolduğunu, 
4 çocuğuyla yalnız kaldığını ve 20 yıl sonra kocasını 
kuyulardan nasıl çıkardığını anlattı. Bütün forum 
katılımcıları büyülenmiş gibi dinledik. Bu etkinlik 
geçen yıl yaz aylarında Abbasağa, Yoğurtçu Par-
kı gibi forumlarda düzenlediğimiz toplumsal barış 
konulu bir dizi etkinlikten biriydi. Kürtçe atölyesi, 
toplumsal barış ve göç hikâyeleri, konuşa konuşa ba-
rışıyoruz gibi bu etkinliklerden birçok hikâye ve re-
sim aklımda kaldı. Kişisel hikâyelerimizi paylaşmak 
neden önemli? Hikâyeler, ideolojik söylemlerin üs-
tünde ortak bir insani dil kurma aracı olarak önemli. 
Anlatılan hikâyeleri dinleyerek daha çok sorularıma 
cevap bulmayı beklerken daha çok sorularla karşılaş-
tığımı farkettim: Toplumsal barış nedir ve nasıl sağ-
lanır? Farklı kimliklerle beraber nasıl yaşarız? Farklı 
olana güven duymayı nasıl öğreniriz? Bu yazıda bu 
sorular üzerinden Barış için Kadın Girişimi (BİKG) 
olarak yaptığımız Lice ve Diyarbakır ziyaretini an-
latmak istiyorum. 

Türkiye’nin batısında doğdum büyüdüm. 90’larda 
lise ve üniversite öğrencisi olarak TRT ekranlarında 
“etkisiz hale getirilmiş” insan bedenlerine bakıp ne-
den diye sormaktan başka bir şey yapamadım. Tür-
kiye’deki birçok insan gibi ben de sustum. Üniver-
site yılları boyunca psikoloji derslerinde bir kez bile 
Kürt meselesinden bahsedildiğini hatırlamıyorum. 
Yıllar sonra bile bir arkadaşım aynı okulda “Çokkül-
türlü psikolojik danışmanlık” dersi aldığını ve hoca-
ya neden bu derste Kürtler yok diye sorduğunda bu 
konunun siyasi olduğunu ve derste konuşulmasının 
uygun olmadığını söylediğini anlatacaktı. Ders müf-
redatında, bilimsel çalışmalarda konuşulmaması, 
hakkında yazılmaması gereken tabu konular olduğu 
doğruydu. İnsan davranışının sistematik inceleme-
sini amaçlayan psikoloji bilimi Türkiye’de son 30 
yılın en yakıcı toplumsal meselesini “terör ve gü-
venlik sorunu, siyasete girmeyelim” gibi bahanelerle 
geçiştiriyor, inkâr ediyordu. Bu inkâr ve görmezden 
gelme yaklaşımı son yıllarda az da olsa değişti ve biz 

psikolojide bireyler arası güven, sorumluluk, önyar-
gılar, ırkçılık gibi meseleleri sosyal kimlikler bakış 
açısından tartışmaya başladık.  

Diğer Avrupa ülkelerinin de katıldığı anket çalışma-
ları bireyler arası güvenin en düşük olduğu ülkelerden 
birinin Türkiye olduğunu gösteriyor. “Güven” söz-
lükte “korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma 
ve bağlanma duygusu, itimat” olarak tanımlanıyor. 
Kime daha çok güveniyoruz? Kendi grubumuzdan, 
bize benzeyen insanlara daha çok güveniyoruz. Farklı 
olan, bizden olmayan insanlara güvensizlik duyduğu-
muzda ise onlardan gelecek muhtemel tehdit ve teh-
likelere karşı savunmaya geçiyoruz. Güvenin olmaz-
sa olmaz şartlarından biri de karşımızdakinden bize 
zarar gelmeyeceğine dair inancımız. Ancak bu şartın 
yerine geldiğine inandığımızda kırılgan yanımızı or-
taya çıkarıyoruz. Ait olduğumuz grubun üyelerinin 
ayrımcılığa uğradığını gördükçe de diğer gruba daha 
az güveniyoruz. Güven olmadan arkadaşlık kuramı-
yoruz. Aslında hepimiz yaramız açık geziyoruz ama 
birbirimizin yarasına derman olamıyoruz. Bir çatış-
ma halinde sorumluluğu başkasına atıyor, kendi yan-
lışlarımızı inkâr ediyoruz.

Kimliklerimiz bize üyesi olduğumuz grubun eylem-
lerini paylaşma ve savunma hissi verir. Bağlı oldu-
ğumuzu düşündüğümüz grubun yaptığı olumlu 
eylemlerden gurur duyar, olumsuz davranışlardan 
da utanç ya da suçluluk duyarız. Farklı kimlikler ve 
aidiyetlere sahip olarak sadece söylemsel düzeyde de-
ğil gündelik hayatta da beraber yaşama pratiğini na-
sıl yaratırız? Toplumda herkes ölümlerin durmasını 
istiyor ve barışa destek veriyor fakat devamlı barışı 
nasıl sağlayabiliriz? Türkiye genelinde yapılan araş-
tırmalarda “Kürtlerle birarada yaşamak istemeyen 
Türkler”in oranı yüzde 10 olarak bulunmuş. Ortak 
acıları ve sevinçleri olmayan insanlar nasıl bir toplum 
oluşturabilir ve beraber bir gelecek tahayyülüne sahip 
olabilir? Bir mağduriyet hikâyesi olanlar gündelik ha-
yatta yaşanan ayrımcılığın bilgisine daha çok hakim. 
Bu gruptaki insanlar ayrımcılık örneklerinin daha 
çok farkında. Gündelik hayatta yaşanan ayrımcılığa 
birçok örnek verilebilir. Bu ayrımcılık örnekleri doğ-
rudan bir insanı terörist olmakla suçlamak olmasa da 
Kürtlerin çok çocuklu, suça bulaşmış, kadınlara kötü 
davranan gruplar olduğu şeklindeki söylem ve algılar 
olarak ifade edilebilir. 
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Barış için Kadın Girişimi (BİKG) işte tam da bu 
önemli soruları sormak ve kadınların barış sürecine 
aktif katılımını desteklemek amacıyla 2009’dan beri 
çalışıyor. BİKG barış süreçlerinin üç ayağı olan ana-
yasal değişim, hakikatlerin ortaya çıkması, ve insan 
odaklı güvenlik reformlarının kadınları da sürece 
dahil edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini sa-
vunuyor. Haziran’da BİKG ile beraber çocuklarının 
geri dönmesi için eylem yapan kadınlarla görüşmek 
ve kalekol protestolarıyla ilgili gözlem yapmak ama-
cıyla Diyarbakır ve Lice’ye gittim. Kürt olmayanlar 
için Lice direnişinin anlamı da farklı olacaktır. Bu 
farklılıkların olması beklenir fakat bunların yanında 
inkâr, kendi grubunun ve devletin bütün icraatlarını 
savunma ve ötekini suçlama mekanizmalarının kul-
lanılması toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir. Bu 
kutuplaşmayı önlemenin en etkili yollarından biri 
de yüzleşme ve paylaşımdır. Yüzleşme, hem mağdur-
lar hem de failler için gereklidir. Yarası olan bir ses 
arar ve yarasının kabulünü ister. Yarasına tanıklık 
edilmesi, hikâyenin anlatılması, duyulması yaranın 
varlığının kabul edildiği anlamına gelir. Yaranın yok 
sayılması yara sahibinin de yok sayılması anlamına 
gelebilir. Yara ancak onu anlayan olursa onarılabilir. 
Bu anlama eylemi nasıl olmalıdır? Kürdistan hakikat-
lerini nasıl anlamalı (anlatmalı)yız? 

Kafamda bu sorularla Diyarbakır havalimanından 
şehre vardığımızda ilk karşımıza çıkan, protestolar 
sırasında asker tarafından vurulan Ramazan Baran’ın 
cenaze alayıydı. Cenaze sonrasında taziye çadırında 
birçok kadınla görüştük. Barış anneleri kalekol pro-
testolarında bedenlerini askerle gençler arasında siper 
ettiğini anlattı. Bu sırada yoğun bir gaz bombası sal-
dırısına uğramışlar ve içlerinden 80 yaşlarında olan 
bir barış annesinin yerde şehadet getirdiğini görmüş-
ler. Protestolar sırasında evlerin içine atılan gaz fişek-
lerinden çocukların da etkilendiğini, defalarca gerçek 
mermi kullanıldığını anlattılar. Daha önce de benzer 
protestolar olduğunda kalekol yapımının durdurula-
cağına söz verilmiş ama bu söz tutulmamış. Konuş-
tuğumuz başka bir kadın, 5 çocuk annesi olduğunu, 
her gün buraya geldiğini ve gelmeye devam edeceğini 
söyledi. Kadınlarla konuştuklarımızdan devlet ve as-
kere karşı çok ciddi bir güvensizlik duygusunun ha-
kim olduğunu gözlemledik. 

Kürt kadınları için kalekolların anlamı neden farklı? 
Kadınlara Lice’de kalekol yapımına neden karşı ol-
duklarını sorduğumuzda üç temel konudan bahsetti-

ler. Birincisi karakolların toplumsal hafızada işkence, 
taciz ve ölümlerin yaşandığı mekânlar olması. İkincisi 
kadınların gündelik hayatta etrafındaki erkek sayısı-
nın artmasından duydukları rahatsızlık. Her an her 
yeri gözlem altında tutan bir sürü erkek var etrafta ve 
kadınlar bu kadar erkek egemen bir mekânda dışarı 
rahat çıkamadıklarını söylediler. Bununla ilgili olarak 
kontrol noktalarında yaşanan yabancılaşma ve rahat-
sızlık duygusunu da ekleyebiliriz. Bu kontrol nokta-
larında her zaman kimliğini göster geç kadar basit bir 
süreç olmuyor. Çoğunlukla gerginlik, aşağılanmışlık 
ve kendi evine, yaşadığın yere yabancılaşma duygusu 
yaşayabiliyor kadınlar. Son olarak da kadınlar kale-
kolların yapımının zamanlamasına ilişkin tedirginlik-
lerini ifade ettiler. Barış sürecinde kalekol yapımının 
hız kazanmasının orada yaşayan toplum tarafından 
bir savaş hazırlığı olarak algılandığını söylediler. 

Diyarbakır ve Lice’de konuştuğumuz kadınların barı-
şa giden yolda somut beklenti ve talepleri var. Çocuk-
larının dönmesi için eylem yapan kadınlardan birinin 
ifadesiyle, “bu nasıl barış, kale dikerek mi barışaca-
ğız?” Dünyanın diğer yerlerindeki çatışma çözümü 
örneklerine baktığımızda güvenlik önlemlerinin tek 
başına taraflar arasında barış ve çözüm getirme konu-
sunda yetersiz olduğunu görüyoruz. Yetersiz olmanın 
yanında güvenlik önlemleri, toplumda güvensizlik ve 
kuşatılmışlık hissi uyandırarak yeni tepki ve protes-
to dalgalarına neden oluyor. Bu tepki ve protestolara 
karşı güvenlik tedbirleri yeniden artıyor, bu da bir 
kısır döngü yaratıyor. Lice’den sonra çocuklarının 
dağdan dönmesi için eylem yapan kadınlarla da gö-
rüştük. Bu kadınlar çocuklarının ve diğer çocukların 
dönmesini, dönenlerin ceza almamasını talep ediyor-
du: “Barış gelsin, çocuklarımız dönsün, bu sözümüz 
herkese, herkes taşın altına elini koysun.”

Lice’de konuştuğum bir kadın, “Keşke burayı bir 
görseler, yaşadıklarımızı anlasalar” demişti. 

Lice’deki kadının tanınma talebine karşılık belki de 
şu soruları sormak gerekiyor: Türkler Türkiyeli olabi-
lir mi? Türkler bölünme korkusunu, hınç ve nefret-
ten örülü korku duvarını nasıl aşar? Türkler ve Kürt-
ler yalnızlık duvarlarını aşıp tekrar birbirine güven 
duyabilir mi? Bu soruların tek bir doğru cevabı yok 
ama cevaplara yaklaşmak için yeni insanlar tanıma-
mız ve birbirimizle konuşmamız gerekiyor. 
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Hüner Aydın

SANSASYONEL 
HORMONLU DOMATES

ve GENÇLİK’İN AHLAKÇILIĞI 
ÜZERİNE  

“22. LGBTİ İstanbul Onur Haftası kapsamında, Hormonlu Domates 
Ödülleri’nin adayları açıklanırken Genel Ahlaksızlık Özel Ödülü’ne 

tek aday olarak BDP Gençlik Meclisi gösterildi. Dersim Roştîya 
Asmê’den ise, bu adaylığa kınama açıklaması geldi.”
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Nisan ayında BDP Dersim Gençlik Meclisi “Kutsal-
larımız ve Ahlaki Değerlerimizin Yozlaşmasına ve Sö-
mürgeciliğe İzin Vermeyeceğiz” pankartıyla Dersim’de 
bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün akabinde bir 
basın açıklaması yapıldı ve iki birahaneye saldırıldı. 
Roştîya Asmê Dersim LGBTİ oluşumunun, saldırılar 
için “kadın garsonlara yönelik, seks işçilerine yönelik” 
gibi ifadelerle basında çıkan haberlere karşılık olarak, 
eylemin seks işçilerine değil; çete, patron ve pezevenk-
lere yönelik yapıldığını belirttiğini Roştîya Asmê adı-
na Loren Elva açıkladı. Üç ay sonra, 22. LGBTİ İstan-
bul Onur Haftası kapsamında Hormonlu Domates 
Ödülleri’nin adayları açıklanırken Genel Ahlaksızlık 
Özel Ödülü’nde tek aday olarak BDP Gençlik Mecli-
si gösterildi. Gerekçe olarak da Dersim’deki birahane 
protestolarında kadın garson çalıştırıldığı için biraha-
nelere taş ve sopalarla zarar verilmesi açıklandı. Lo-
ren Elva bunun üzerine Roştîya Asmê adına ikinci bir 
açıklama yaparak ilk açıklamasını tekrar etti ve ödüle 
tek aday olarak BDP Gençlik Meclisi’nin gösterilme-
sini kınadı; Onur Haftası Kurulu’nun gerekçe olarak 
bunu gösterirken Dersim Roştîya Asmê’nin iradesini 
çiğnediğini de ekledi. Ardından karşımıza 22. İstan-
bul LGBTİ Onur Haftası Çalışma Grubu’nun BDP 
Gençlik Meclisi’ni aday gösterme ve tek aday gösteril-
me durumu üzerine yaptığı açıklama çıktı. Açıklama-
da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, LGBTİ 
hareketinin 20 küsur yıldır homofobi ve transfobiye kar-
şı mücadelenin ötesine geçerek cinsel özgürlük, beden ve 
emek üzerine politika geliştiren bir örgütlenme olduğu-
nun altının çizilmesi. Hemen ardından yapılan ahlak-
çılık eleştirisi ve fuhuş karşıtı kampanyanın, doğrudan 
seks işçilerini hedef almasa da kaçınılmaz ve yine yerel-
den bağımsız olarak etkisinin geniş bir alanda seks iş-
çilerini mağdur edeceğinin de vurgulandığı görülüyor. 
Fakat tek aday olarak BDP Gençlik Meclisi’nin gös-
terilmesi konusunda, Hüda - Par ve Halk Cephesi’yle 
aynı kategoride yan yana bulunmasının vereceği ra-
hatsızlık ve BDP’yle LGBTİ hareketinin arasındaki 
yoldaşlığa dayanarak bir hayal kırıklığının ifade edil-
mesi sebep olarak gösterilmiş; aradaki dayanışmanın 
daha da artacağı öngörülmüş.

Sonuç: “Hormonlu Domates Ödüllerinde bu yıl tartış-
malara neden olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
Gençlik Meclislerine verilecek “Genel Ahlaksız Özel 
Ödülü” gecede anons edilmedi. Esmeray, “BDP gençlik-
le oturalım konuşalım” derken, Seyhan Arman “BDP 
bizimle aynı yolda yürüyen bir örgüttür” diye ekleyip 
geceyi sonlandırdı.”1

Bu meseleyi sorgularken kafa karıştırıcı noktalar ol-
duğunu görmemek elde değil. Eğer sebep, belirtildiği 
gibi birahanelere, kadın garsonlara yönelik saldırılar-
sa Roştîya Asmê’nin iradesini çiğnemek İstanbul gibi 
bir ablamıza yakıştı mı? Eğer asıl sebep ahlakçılık ise 
tek aday gösterilme açıklamasında adı geçen, düşü-
nülmüş ama BDP’nin yanına yakışır mı canım hiç 
denilmiş oluşumlardan Halk Cephesi’nin bu ödülü 
BDP Gençlik Meclisi’nden daha çok hak ettiği söy-
lenebilir (kampüslerden sesleniyorum, vallahi öyle!). 
Ha, BDP ile aramız iyi, buna gücenmezler dedik, ödü-
lü de Gençlik’e verdik ki kırgınlığımızı anlasınlar’vari 
bir açıklamaya karşılık olarak akıllara şu geliyor: Ser 
sera, ser çava denilmesi mi bekleniyordu BDP’ten, 
başım gözüm üstüne? Kaldı ki Gençlik - Parti - Partî 
arasındaki farkları göz önünde bulundurmak gerekir. 
Bu yüzden yapılan açıklamalarda ve yorumlarda kul-
lanılan dilin Gençlik’ten bağımsız bir şekilde BDP 
üzerinden oluşumunun da sağlıklı bir değerlendirme 
getirisi olamayacağını belirtmek gerekli. Örneğin 
BDP’nin ve HDP’nin LGBTİ hareketine gösterdiği 
anayasal desteği, Gençlik’in alanlarda göstermediğin-
den bahsedilebilir ve bu bir hayal kırıklığı olarak öne 
sürülebilir. Loren Elva’nın tek kınadığının LGBTİ 
Onur Haftası Komisyonu olmadığı, belli yerlerde 
seks işçilerine yönelik saldırılarda ve eylemlerde bu-
lunan BDP Gençliğinin de kınamaya dahil olduğu-
nu belirtmekte fayda var. Neticede partikülarist bir 
tavırla terazinin dengesini koruyamamanın kimseye 
hiçbir getirisi olmayacaktır.  

“Bırakınız Hormonlu Domates Ödülü bu kez de BDP 
Gençlik Kolları’na gidiversin, Yurtsever Gençlik bun-
ca yıldır yaratılan birikim ve değerin ağırlığına uygun 
olarak genel ahlakçı yapısını bir sorgulayıversin.”2 fer-
yadının, okunacak esami potansiyeli de, bulunduğu 
çıkarımla yok sayılmamalı. Loren Elva’nın da açıkla-
masında belirttiği gibi Gençlik’e uzak ve Gençlik’in 
uzağında olmayan biri olarak şunu söyleyebilirim: 
Ahlakçılığa beden sömürüsü, yozlaşma, metalaştırma 
gibi kılıflar geçirildikçe mücadelenin neferlerinin de 
samimiyeti sorgulanmaya devam edilecektir. Bu, çok 
da şaşılacak bir durum olmamakla birlikte, sorgula-
nan samimiyet için gösterilen gerekçenin de şaşırtı-
cı olmaması gerekiyor. Fuhuşa karşı’lık, seks işçiliği 
olmasa daha güzel olur’culuk beden sömürüsüyle, 
cinsel metalaşmayla, yozlaşmayla açıklanıyor. Oysa 
bugün, belirtildiği gibi, LGBTİ mücadelesinin gel-
diği noktada seks işçiliği politikası, yasal istekler, hak 
talepleri gündeme geliyor. Bir mücadelenin (LGBTİ 
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hareketinin), kendi / esasi / asıl, öncül ve birincil gö-
rülen mücadele (Kürt hareketi) içinde kavranabil-
diğinin, desteklenebildiğinin beyanı verilirken teori 
- pratik çatışmasına, derin çelişkilere mahal vermek, 
kitlenin ideolojik temel ve samimiyet konusunda 
soru işareti yaratması demektir. Karşılaşılan ilk teori 
- pratik çatışmasının bu olmadığını hareket içinde ne 
yazık ki görebiliyoruz. Partî konusunda bir örnek ve-
recek olursak: Kadının özgürleşmesini, kadının kurtu-
luşunu, jineoloji’yi konuşuyoruz fakat dağa çıkmanın, 
bekâreti güvence altına aldığını duyan yüreklerin 
“namus - bekâret” algısına su serpiliyor ve ses çıkar-
mıyoruz. Geleneksel erilliği arkamıza alıyoruz ve bir 
yandan da bunu yıkmaya çalışıyoruz. Karşı argüman 
olarak geliştirilebilecek olası “bir anda yıkılacak bir 
şey değil”ler için argümanı tekrar etmekte fayda gö-
rüyorum: Yıkmak istediğimiz ağaca sırtımızı yaslıyo-

ruz; meyvesini yiyoruz ve gölgesinde dinleniyoruz; 
ama yıkacağız, kesin kararlıyız; yine de meyvesi ve 
gölgesi üzerinden kurduğumuz pragmatistliğe devam 
ediyoruz, tabii yıkana kadar!3

Böylece söylemler, esamisi okunmayan, içi boşaltıl-
mış bir sembolikliğe ve pelesenkliğe doğru yol alıyor. 
Haliyle yaratılan hayal kırıklıklarını, hormonlu do-
mates kofluğunda tadıyoruz. 

“Kürdistan serin bir kelimedir”4 diyor Mehmet Said 
Aydın. Diyorum, korkarım ki Kürdistan bizi sevme-
yecek. Kürdistan’da -Kürdistan’ın bir kısmında, aşina 
olduğumuz kısmında-, demişti bir arkadaş gülerek, 
kimse içki içmeyecek; biraz tartışıp gülmüştük. O 
serin kelimenin beni hiç sevmeyeceğini bir kez daha 
tedirginlikle düşünmüştüm, elbette ki çocukça. Şim-
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di ağzı bozuk, içkiye düşkün ve mesleğini seven bir seks 
işçisi olduğumu varsayalım ve o serin kelimeye dair 
hayal kırıklığımı düşünelim (empati de artık bayat 
bir kelimedir ama). Gençlik’e göre yoz hayatımda, 
sömürülen bedenimle Kürdistan’ı dinliyorum varsa-
yalım, gözlerim de kapalı. Diyeceğim ki senin de ça-
lıştığın işte emeğin ve bedenin sömürülüyor, bu da 
benim emeğim bu da benim bedenim, emek benim 
beden benim, sömürtürüm ulan kıtıpiyoz!5 Namuslu 
işlerdeki beden, emek sömürüsüyle bir tutamadığı-
nız mesleğimi rahat bırakın. Cinsel sömürü diyerek 
ahlakçılığınızı örtbas ediyorsanız yoz hayat dediğinizi 
bin kere öpüp başıma koyarım. Karşı olduğunuz sis-
temin namuslu, saygın meslekleri sizin olsun! Derim. 
Üstüne bir de Derya Alabora gibi basarım çığlığı: 
Orospuyum ulan6

Bir hayata yozlaşmış tanısı koymak için görülen ve 
duyulandan daha fazlası gerekir. Üstelik herhangi 
bir şeye yoz tanısı koymak için yozlaşmama kriter-
leri ve sınırları içinde, çemberin dışına çıkmadan 
hareket etmekten de daha fazlası gerekiyor. Kaldı ki 
şunları da sorgulayabilmemiz gerekli: Bu tanıyı han-
gi cüretle yaşayışlara, ilişkilere, insanlara koyuyoruz? 
Yoz olmayan hayatın çizilen sınırları kimin yozluk 
anlayışı etrafında şekilleniyor? Cevabını bildiğim bu 
soruyu niye soruyorum? Belli bir otoritenin diliyle 
konuşmak, onu tutturmak dilimize, belli bir yerden 
sonra plak olmamıza sebep oluyor. Otoritenin ve 
otoriter fikrin dokunulmazlığı genç iliklere bu ka-
dar işlediği sürece tedirginlikler ve hayal kırıklıkları 
bitmeyecektir. Beraber hürlüğünün düşünü kurdu-
ğumuz o coğrafyada, senin güzelliğin benimse -yoz-
lukla- çirkinliğim mi olacak? Bunlar da görecelidir, 
diyorduk değil mi? Sistemin dilindeki estetik anla-
yışını reddediyor fakat yozlaşma kavramını o dile 
hiç mi hiç uzak olmayan bir anlamla alıyoruz. Her 
şeyden önce kolektif bir özeleştiri gerekiyor. Bunca 
çelişkiyi doğurmayan ama sürdüren, kolektif özeleş-
tirinin yoksunluğudur. Özeleştirinin varlığı, Gençlik 
içinde yadsınamayacak kadar önemli fakat gözden 
kaçırılan bir nokta, özeleştirinin var oluşunun bi-
reysel özeleştiri ağırlıklı olduğudur. Gerekli görülen 
şeyin kolektif özeleştiri olduğunu söylemekle birlikte 
kolektivizmin sınırları içinde gerçekçi ve objektif bir 
özeleştirinin mümkün olup olmadığının da söylen-
mesi gereklidir. 

Meletî’de, dedemin kırmızı toprakla sıvadığı damın-
da Şîro Çayı’nı seyrederken güneşi topuklarımda 

hissediyordum ve bu bahsi geçen düşünmeler henüz 
başlamamıştı. Şimdi bunları düşünürken, topukları-
mı kırmızı toprakla sıvalı o damın yakmasını istiyo-
rum çünkü o an sadece iki düşüncenin ikileminde 
oluyor insan: Topuklarını kurtaracak, aşağıya ine-
cek, çayı daha can yakmayan fakat pek de cazibeli 
bir manzara yaratmayan vakitlerde izleyeceksin ya da 
topukların tolerans kazanana kadar sabretmeyi göze 
alıp Şîro’yu seyredeceksin. Oysa şimdi İstanbul - An-
kara arası otobüs yolculuklarında göreceli yozluğu 
düşünüyorum. AŞTİ’yi, planlanmamış bir şekilde 
Louvre Müzesi zannedip metrodan peronlara geçiş 
kısmında boylu boyunca koştuğumuz7 yoz arkadaşlık 
ilişkilerimi düşünüyorum. 

Seni, “Bana ağız tamburası çalma” diye paylayıver-
mesinler istiyorum hevale heja, tu zanî? Onur Haftası 
Komisyonu’nun yaptığını yapıyorum varsay; hayal 
kırıklığımı ifade ediyorum, aramızdaki samimiyete 
dayanarak. Fakat komisyonla aramızda bir fark var, 
sana üzerinde uzun uzun tartışabileceğimiz bir ge-
rekçe gösteriyorum. Bir fark daha: Propagandist bir 
dille, sen’li konuşuyorum ne yazık ki, ama samimiyete 
dayanarak!

Notlar
1. Kaos GL’den alınmıştır.
2. Rıza Yalçın Koçak’ın Kaos GL’nin Gökkuşağı 
Forumu’nda “Minik Temas”ve Domatesin Lekesi! 
adıyla yayımlanan yazısından. 
3. Çok silik olmakla beraber, bu ağaç metaforunu, 
yine buna benzer bir konu üzerine bir arkadaşımın 
benimle paylaştığını anımsıyorum. Bu anımsamayı 
uyduruyor da olabilirim; Jung’un deyimiyle ikinci ki-
şiliğim böyle bir örnek vermiş olduktan sonra o’nu şu 
an dışımda biri gibi hissediyor olabilirim. Eğer ki bu 
anımsamam zihnim dışında gerçekleşmişse, kendisi-
nin (arkadaşımın) hakkını vermek adına belirtmek 
gerektiğini düşündüm.
4. Mehmet Said Aydın’ın konu bu değil adlı şiirinden.
5. Burada kullanılan anlamıyla sömürünün, yasal 
düzenleme talep edilirken önüne geçilmesi istenen 
sömürüyle bir olmadığını, çoğu kez bir kalkan ola-
rak dillere pelesenk oluşuna çıldırdığımı belirtmeyi 
uygun görüyorum.
6. “Masumiyet” (1997), Zeki Demirkubuz
7. Band a Part’ta Arthur, Odile ve Franz’ın 9 dakika 
43 saniyesine ve The Dreamers’ta Theo, Isabelle ve 
Matthew’un 9 dakika 37 saniyesine selam olsun!
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Bir gece içinde “yok olan” Ermeniler, yok oldukları sıra yanlarına, ne yapıp 
edip köylerinden toprak almayı ihmal etmemişler. Toprak almak derken, 
arazi değil elbette. Kimisi bahçesinden, kimi bağından, tarlasından… Bir 
gecede yok olmadan önce çıkınlarına para ve ziynet eşyalarını değil de, top-
raklarını almışlar. 

Bu toprağı götürmelerinin, onlardan boşalan köyü dolduran köylüler tara-
fından kutsanarak anlatıldığına tanıklık ettim defalarca.

Toprak götürmekle yetinmeyip, bir de beddua etmişler. “Köyümüz bize kal-
madı, biz doyamadık,  bizden sonrakilere de kalmasın, karınları doymasın, 
yüzleri gülmesi hiçbir zaman”.

Derun İpek 

TOPRAKLARI TOPRAK 
YAPAN CANLAR
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Çıkılayıp götürdükleri toprak bizimkilere çok do-
kunmuş, öyle ki başlarına gelen her belayı bundan 
bilirler. Ermeniler toprak götürmeseymiş, beddua 
etmeseymiş, yaşadıkları acılar, dertler olmayacak, 
karınları doyacakmış çünkü. 

Alevi, Kürt, Sünni ve Lazlardan oluşanlar, Ermeni 
köyünü dolduruyor yeniden. Elbette köyün tek yer-
lisi Katik Sultan ve onun oğlu Hasan (gerçek adının 
kâh Maranik kâh Nigorik olduğu rivayet edilir.) O 
günden 1938’e kadar neler yaşanmış, kimse bir şey 
bilmiyor, anlatmıyor. Gerçi ‘38’i de anlatan yoktu. 
Salt, askerin köye geldiğini, erkekleri kurşuna dizip, 
kalanları da kadın çocuk kara vagonlara doldurup, 
Balıkesir’e gönderdiklerini anlatıyorlar, o kadar.

Köy, ikinci kez yarı boşaltılıyor; Kürtler, Sünniler ve 
Lazlar kalıyor. Kocası, yavuklusu, nişanlısı, oğulları 
öldürülen kadınlar, acılarını içine gömüp trenin yol-
ları cızı olan, bol seyircisi de olan yerlerden gidiyor-
lar. Arkalarında şu ağıt kalıyor:

Trenin yolları cızıdır, cızı
Açtılar yaramı bastılar tuzu 
Seyire çıktı Kemah’ın gelini kızı
Kalmaya, kalmaya ahımız kalmaya
Bize sebep olan murad almaya
Bize buralardan gedin (gidin)dediler
Balıkesir ovasına yenin (inin) dediler
……….

Ağıt uzar gider... Her acının ardından yakılan ağıtlar 
gibi.

Beddualı köyün çilesi bitmedi. Köy, 1998 - 1999 yıl-
larında tekrar boşaltıldı. Daha doğrusu, terk edilme-
ye zorlandı. O dönemlerde vatandaşlara; asker, polis, 
jandarma görevi verilmişti. Köylüler korucu olmaya 
teşvik ediliyor ya da zorlanıyordu. Etraftaki köylerin 
büyük bir kısmı koruculuğa heves etmiş, komencilik 
oynuyordu. (Oğlan çocukları, çocukluğumuzda bu 
oyunu çok oynarlardı.)

Çileli köy, köy koruculuğunda, silah almayan tek 
köydü ki, bu durum güvenliğimizden sorumlu, gü-
venlikçilerin hoşuna gitmemişti. İlkinde tehciri gö-
ren, ikincisinde Alevilerin kurşuna dizilmesine ta-
nıklık eden çileli köyüm, bu kez de bombalanmaya 
maruz kalmıştı. 

Köy, tepelerden kurşunlanmış, bombalanmış ama 
bereket versin, tek canlıya bir şey olmamıştı. Olma-
mıştı olmasına ya, köylü kışın başında apar topar 
köyü terk etmişti. Kedi ve köpeklerin haricinde köy-
de canlı kalmamıştı.

Köylülerden bazıları taşı toprağı artık altın olmayan 
ile göçerken, özellikle de kadınlar ”Bizim yüzümüz 
gülmez, gülmeyecek, karnımız da doymayacak” de-
yip durdular. Her daim duyarlı, içli, hassas kadınlar...

Nedenini de şöyle açıkladılar:

“Beddualıyız, Ermenilerden beddualıyız. Hele de 
buradan toprak götürmeleri çok kötü olmuş. O top-
rağı götürmeyelerdi, belki biz burada biraz daha hu-
zurlu olacaktık?”

Toprakla huzuru birleştiren kadınlar, adları olan 
ama yok sayılan, görmezden gelinen, umursanmayan 
kadınlar.

Toprağın özlem olduğunu bilen bu bilge insanlar, 
gidenlerin, götürdüğü toprakla hasretlerini dindir-
meye çalıştıklarının farkındalar. Onların köylerini 
özleyip topraklarına sarıldıkça, köyde bir acının ya-
şandığının da.

Hiç görmedikleri, birarada yaşamadıkları Ermeni-
lerin beddualarından bunca etkilenen böylesine saf, 
güzel insanlar.

Katliamların sorumluları kendileriymiş gibi utanan, 
mahcup olan bu insanlar kadar düşünemez, katliamı 
yapanlar.

Bolca ah alan köyüm, acep senin de ah’ın var mı, 
sana bunu yaşatanlara?

Vatanın bir karış toprağı için can verenlerin, diğer-
lerinin toprağına destursuz girmeyi elzem sayanlara 
söyleyeceğin iki kelamın? Dile gelsen de konuşsan. 
Konuşmaya ne hacet, sen huzursuzluğunu belli edi-
yor, safranı atıyorsun da sesini duyan yok.

Siz canınızı veredurun, doğup büyüdüğü memleke-
tinin toprağını yanında götüren bu insanlar, yaşar-
ken kendilerine çok görülen bu toprakları, ölümleri 
halinde mezarları ile onurlandıracaklar.
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Erciş Belediye Eş Başkanı Diba Keskin, kadınların yerel yönetimlerde söz 
hakkına sahip olması ile kentin yapısının değişeceğini kaydederek, kadı-
nın elinin değeceği bir kentte, kadının rengi ve adaletli yönetim anlayışı 
ile 81 yıllık erkek egemen yönetim anlayışına sahip Erciş’i değiştirmekte 
kararlı olduklarını belirtti. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
Mücadeleci bir ailenin çocuğu olarak Muş Malazgirt’te doğdum. Kendimi 
bildim bileli Kürt Özgürlük Hareketi’nin içindeyim. Yurtsever kimliğimin 
gelişmesine ön ayak olan babam, bir medrese âlimi idi. Aynı zamanda hal-

Ezgi Gündüz

ARTIK KADINLARIN 
KENDİLERİNİ DİNLEYECEK 

BİRİSİ VAR

“Yönetimde hep erkekler söz sahibi olacak diye bir algı var insanlarda 
ama bu algı geleceği şekillendirecek diye bir şey yok.”
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kı ile barışık bir dindardı. Benim yurtseverliğim üze-
rinde en çok etkisi olan kişi babamdır. Onun haya-
ta bakışı ile kendi yaşamımı şekillendirdim. Çünkü 
babam, gelenekçi bir toplum yapısına ve toplumdaki 
din algısına hep karşı durdu. Altmışlı yıllarda oku-
duğu medresede Kürtçe, Farsça ve Arapça eğitiminin 
verilmesi, babamı kendi toplumuna ve halkına karşı 
daha duyarlı ve sevgi dolu bir insan olmasını sağla-
mıştı. Din bilinci de buradan geliyordu. Benim de 
hayatıma yön veren ve özellikle din bilincimin geliş-
mesini sağlayarak mücadeleye girmemi sağlayan, bu 
gelişmeydi. O dönemler doksanlı yıllardı ve bölge 
halkı üzerinde yoğun bir devlet baskısı vardı. Çeşitli 
insanlar siyasi olaylarda alınıyor ve işkence görüyor-
du. O dönemler cehennem yıllarıydı. Zorunlu göçler 
yaşanıyordu.  Babam da o dönem göz altına alınmış 
ve bir hafta kadar yoğun bir işkence görmüştü. Ardın-
dan Avrupa’ya geçiş yaptı. 1992 yılında da iki karde-
şim özgürlük saflarına katıldı ve şahadete ulaştı. 

Siyasette ne zaman aktif rol almaya başladınız?
Babam ve kardeşlerim gidince, ben ve küçük kar-
deşim yalnız kaldık. O dönem eşimle evlendik. Ba-
bamın ve kardeşlerimin gitmesinden sonra kendi 
kendime dedim ki; bu onurlu mirasın bayrağını ben 
almalıyım. Çünkü ailenin tek ve en büyüğü olarak 
ben kalmıştım. Evliliğim süresince hem anne oldum 
hem de çeşitli siyasi oluşumlarda yer aldım. Mahalle 
meclisleri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli düşünce 
platformlarında aktif çalışmalar yürüttüm. 2011 yı-
lında şimdi ki adı Demokratik Bölgeler Partisi olan 
Barış ve Demokrasi Partisi’nde yöneticilik yaptım. 
Ardından Halkların Demokratik Partisi’nde kurucu 
üye olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber çalışma-
lar yürüttüm. 

Erciş’te DBP olarak ilk defa seçimlere girdiniz ve 
kazandınız. Kentin 81 yıllık tarihi boyunca bir ilk 
olan eş başkanlık sisteminde nelere tanık oldu-
nuz, tespitleriniz nelerdir?
Erciş tarihi ve turistik bir kent. Fakat eski Türk uy-
garlıklarına da ev sahipliği yapmış bir kent. Özellikle 
Selçuklu ve Karakoyunlu devletlerinin tarihi doku-
su Erciş’te daha belirgin. Bu nedenle turistik yönü 
güçlü. İlçemizin geçmişinde yer alan bu devlet ya-
pılarına baktığımız zaman, halkın kendi siyasi olu-
şumu gerçekleşmemiş. Dolayısıyla Selçuklu ve Kara-
koyunlu devletlerinin bir dönem kendine yer ettiği 
Erciş, sistemin ayaklarının derine indiği bir kenttir. 
Bu nedenle kentin yönetimi hep iki ailenin elinde 

bulunmuştur. Hiçbir zaman halkın eline geçmemiş-
tir. İlçenin yerel yönetimin sisteme hizmet eden iki 
ailenin elinde olması beraberinde halkın yönetimde 
söz sahibi olmasını engellemiştir. Fakat biz DBP ola-
rak bir ilki gerçekleştirdik ve 81 yıllık Erciş tarihinde 
halkında yönetimde söz sahibi olduğu bir yönetim 
biçimini belediyeciliğimizde gerçekleştiriyoruz. 

Bir kadın olarak belediyecilik tarihinde kadınla-
rın başkan olmadığı bir kentte başkan olmanız 
halk tarafından nasıl karşılandı?
Kürt Özgürlük Mücadelesi ile toplumumuzda cinsi-
yetçilik başta olmak üzere feodal anlayışlar da yavaş 
yavaş yıkılmaya başladı. Ama her ne kadar geliştiği-
ni söylesek de hala aşiretçilik ve feodalizm kendisini 
göstermektedir. Dolayısıyla bir kadın olarak Erciş’te 
belediye başkanı olmak şu bir gerçektir ki, zor fakat 
onurlu bir durumdur. Onur, basit bir kazanç değil-
dir. Elbette zorlukları vardır. Her seçim döneminde 
erkeklerin belediye başkanı olarak seçilmesi kadınlara 
bakış açısını zayıflatmış durumda tabii ki ama aşi-
retçi ve feodal bir yapıya sahip olan ilçenin bu algı-
sını kırmayı başardım. Ben, aslen eş başkanlığımın 
ilk zamanlarında “burada hiç kadın yok muydu da 
Muş’tan bir kadın getirildi” sorusuyla yüz yüze kal-
dım. Öncelikle bu algıyı kaldırmalıyız dedim. Bir 
kadın Muş’tan da gelir, Ağrı’dan da, Hakkâri’den de. 
Bugün nasıl Rojava ve Şengal’de bir Ercişli, bir Vanlı 
şehit düşüyor ise bu kente bir başka kentten bir Kürt 
gelip başkan olabilir. Yalnızca Kürt değil, bir Laz, bir 
Türk, bir Çerkez de aday olabilir. Yeter ki halkın da 
söz sahibi olduğu ve yönetilen değil yöneten bir po-
zisyonda olmasını sağlayan bir başkan olsun.  

Sizce, kadınlar ve toplum...
Belediye başkanı olduğum ilk dönemlerde belirttiğim 
gibi cinsiyetçi tepkilerle karşılaştım fakat verdiğim 
mücadele halkın bu durumu aşmasını sağladı. Biz 
kadınların ortak mücadelesini güçlendiren Demok-
ratik Bölgeler Partisi’dir (DBP). DBP halk tarafından 
çok saygı duyulan ve sevilen bir partidir. Bu nedenle 
DBP’nin seçtiği kişiler, aslında halkın istediği ve seç-
tiği kişilerdir. Elit kesimlerin getirdiği ve yönetenlerin 
kuralları değil halkın kurallarının olduğu sistemdir. 
Çünkü DBP’li bir belediye olarak bizim yönetim an-
layışımızda esas olan halktır. Eş başkanlık sistemi bu 
anlamda kadınların başta olmak üzere halkın her ke-
siminin yönetime katıldığı bir sistemdir. Eş başkanlık 
sistemi, toplumsallık demektir. Bu toplumda yalnız-
ca erkekler yoktur. Kadınlarda vardır. Yönetimde hep 
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erkekler söz sahibi olacak diye bir algı var insanlarda 
ama bu algı geleceği şekillendirecek diye bir şey yok. 
Bu mücadele esasında kadınların sonrasında halkın 
mücadelesi olduğu için, kadınlar toplumda çok aktif 
ve güçlü konumdadırlar. Kadınlar ile beraber bizde, 
eşitlikçi toplumu inşa ediyoruz. 

Halkın da söz sahibi olduğu bir belediyeciliği an-
latıyorsunuz. Kadın eksenli bir toplumun eşitlikçi 
olabileceği bir durum mevcut ve bir ilk olarak ol-
dukça güzel bir gelişme. Fakat halk genel olarak 
belediyecilik tarihinde yönetimde söz sahibi olma-
dığı için belediye başkanlarını pek yakından tanı-
mazlar. Siz bu algıyı yok etmek için neler yaptınız?
Ben yalnızca bir belediye başkanı değil aynı zaman-
da bir anneyim. Bu nedenle kadınlarımız tarafından 
daha olumlu tepkilerle karşılaşıyorum. Fakat yine de 
insanlarımız belediye başkanlarını erişilmez görü-
yorlar. Ben bir kadın eş başkan olarak bu durumu 
ortadan kaldırmaya çalışıyorum elimden geldiğince. 
Kadınların sorunlarıyla bizzat ilgilenmeye çalışıyo-
rum. Mesela hafta sonu düğünlere davet ediliyoruz. 
Özellikle gittiğimiz bir düğünde genç bir kadın ar-
kadaşımızın şu sözlerinden çok etkilendim: “Sen bi-
zim örnek aldığımız bir kişisin”. Bu beni çok mutlu 
ediyor fakat ben de onlar gibiyim. Onlardan hiçbir 
farkım yok. Ben de bir ev kadını ve anneydim. Çe-
şitli siyasi kuruluşlarda ve düşünce platformlarında 
yer alsam da beni kendine örnek alan kadınlardan 
hiçbir farkım yok. Şimdi yeterince yapamasam da 
ben de bütün kadınlar gibi bir evi çekip çevirerek an-
neliğin zorlukları ve güzellikleri için çaba sarf edip 
emek verdim. Benim tek farkım, kadınların sesinin 
daha güçlü çıkarmaya çalışmamdır. DBP’nin ve Kürt 
Özgürlük Hareketi’nin de kadınlara verdiği bu hakla 
bunu daha yüksek sesle söyleyebiliyorum. 

Kadının rengiyle belediyecilik Erciş’e ne gibi yeni-
likler getirecek?
Yerel yönetimlerde ilk defa DBP Erciş’te belediye se-
çimlerini kazandı. Eş başkanlık sistemi bu anlamda 
kadınlara bir çok kolaylık sağladı. Yine eş başkanlık 
sistemi ile Erciş’te bir ilki yaşayan kadınlar olarak, 
belediyecilik anlayışını değiştirmeye kararlıyız. Yapa-
cağımız yeniliklerin Erciş’te bir devrim niteliğinde ol-
masını hedefliyoruz. Temellerini yavaş yavaş atmaya 
başladık. Biz, bizden sonraki gelecek olan siyasi par-
tinin yerel yönetim anlayışını da değiştirmek istiyo-
ruz aslında. Çünkü bundan sonraki dönemlerde nasıl 
başladıysa öyle devam edecektir. Yani yalnızca DBP’li 

kadınlar değil, bütün kadınlar ilçemize baktığında, 
kadınların elinin değdiği her yere gururla bakarak 
“biz kadınlar her şeyi başarabiliyoruz” demeli. 

Kentin emek sahibi kadınlar olmalı. Çünkü kadınla-
rın en büyük özelliği sevgi, adalet ve eşitlik. Bu ne-
denle kentimizi de adaletli ve eşitlikçi şekillendirme-
yi amaçlıyoruz. Toplumun her kesimine, her cinse ve 
her halka eşitlikçi yaklaşmaya çalışıyoruz. Fakat ka-
dınlara pozitif bir ayrımcılık yapmamız da gerekiyor. 
Çünkü kadınlar yıllarca ötekileştirildi, aşağılandı ve 
yok sayıldı. Bizimle her şekilde rahatça paylaşım ya-
pabilmeleri ve kendilerini dile getirebilmeleri önemli. 
Çünkü artık kadınların kendilerini dinleyecek birisi 
var. Kendi diliyle, kendi cinsiyle ve kendi yakınlığıy-
la onu kucaklayan birisi var. Onu kendinden küçük 
görmeyen, onun elini tutan ve yüreğinin sıcaklığını 
hisseden birisi var. İşte eş başkanlık sisteminin en 
güzel yönü kadınlarla beraber birlikte ve renkli bir 
belediyecilik gerçekleştirmektir.

Kadınlar olarak adil bir belediyecilik anlayışın-
dan bahsettiniz. Belediyelerin iç işleyişini kadın-
lar nasıl değiştirecektir sizce?
Bildiğiniz üzere belediyeler iştah kabartıcı ihalelere 
yatırım yapar bu nedenle bazı kesimlerce cazip bulu-
nur. Bu duruma alternatif olarak her zaman değindi-
ğimiz gibi, kadınlarımızın adaletli ve adil yaklaşımı 
olacaktır. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun her kadı-
nın kent yönetiminde söz sahibidir. Bu nedenle bizim 
öncelikli amacımız, kadınlar öncülüğünde belediye-
leri rant kapısı olmaktan çıkarmaktır. Kürt Özgür-
lük Hareketi’nin 35 yıllık mücadelesi sonucu olarak 
kadınların toplumda daha farklı bir konuma geldiyse 
bu mücadeleye ve halkın emeğine karşılığı adil ol-
masındandır. Her ne kadar feodalliği yenememiş bir 
toplum yapısı var olsa da biz kadınlar olarak o feodal 
toplumda da yönetici olarak gücümüzü kanıtlayaca-
ğız. Bir kadın eş başkan olarak Erciş’te en çok mutlu 
olduğum durum, Ercişli kadın arkadaşlarımızın Kürt 
Özgürlük mücadelesi ile her geçen gün biraz daha 
güçlendiğini görmektir. Çünkü artık kadının erkeğe 
itaat ettiği dönem bitti. Her iki cinsin de bir birini 
sevgiyle kabullenerek yaşayacağı ve inşa yeniden inşa 
edeceği bir dönem başladı. Kadının geçmişi geleceği 
olmamalıdır. Mücadeleci, sevgi ve saygı dolu olan, 
aynı zamanda toplum tarafından sevgi ve saygıyı da 
görebilen bir kadın kimliği ortaya çıkmaktadır. Bu 
kadının başı açık ya da kapalı olması önemli değildir. 
Kadın özü itibariyle güçlüdür. 
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Sevgili kızım, 

Sana hikâyeci ninemizden dinlediğim, bizi biz yapan masalları an-
lattım durdum. Artık iyice büyüdün. Şimdi yeni masallarımızı an-
latmanın vakti geldi. Bastırdığımız, unutturulduğumuz hikâyemizi, 
bin yılların tozundan bu masallarla arındıracağız güzel kızım. 

Bilge, şifâcı, hikâyeci ninelerimizin adıyla, hû.

Berfin Emre 

KADINLARA MASALLAR
“Bu kabile bilgeliğin ne ananın soyundan ne babanın donundan geldiğine inanırmış. 
Onlara göre bilgelik kişinin kişiyle hemhal olmayı öğrenmesiyle kazanılırmış. 
Kişiyle hemhal olmayı bilmek de onunla sevişmek, bedenini ötekinin tenine katmak 
imiş. Ten tene olmadan dem deme olunmazmış.”
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Kadınların özgürce seviştiği o uzak, sıcak ve ıslak di-
yarlardan birinde büyük bir kabile yaşarmış. Kabile-
nin altın ve kestane saçlı kadınları, çakır ve gök göz-
lü erkekleri, elleri iri ağızları diri yaşlıları, afacan ve 
mutlu çocukları gökten gelen rahmete, yerden biten 
zahmete şükrederek geçinir giderlermiş. Bu büyük 
ve bereketli kabile, bizim zamanımızla on yıl süren 
her bahar mevsiminin başında sözüne kulak verece-
ği, duasına âmin diyeceği bir bilge kadın seçermiş. 
Bu kabile bilgeliğin ne ananın soyundan ne babanın 
donundan geldiğine inanırmış. Onlara göre bilgelik 
kişinin kişiyle hemhal olmayı öğrenmesiyle kazanılır-
mış. Kişiyle hemhal olmayı bilmek de onunla seviş-
mek, bedenini ötekinin tenine katmak imiş. Ten tene 
olmadan dem deme olunmazmış. Bahardan önce ka-
bilenin arzuyla kavrulan, fakat aşk teline dokunma-
mış kadınları bir araya gelip üç gün üç gece boyunca, 
kutsal derenin kıyısına yerleşir, çalar söyler, yer içer, 
güler ağlar, birbirlerini ve kendilerini dinlerlermiş. 
Üçüncü geceyi dördüncü güne bağlayan sabah kendi 
aralarında kimin bilge olacağına karar verirler, şar-
kılar, danslar, türlü oyunlarla kabilenin yaşadığı be-
reketli topraklara dönmek için yola koyulurlarmış.  
Aynı günün gecesi, meydanda büyük bir ateş yakılır, 
bilge kadının kabileye gelişi kutlanırmış. Bütün kabi-
le sevinç içinde eğlenir, bilge kadına bilgeliğini damla 
damla kazandıracak bedenlerini tatlı kokular, miski 
amberler, defne yapraklarından, lavantalardan, envai 
çeşit otlardan devşirdikleri yağlarla şımartırlar; meyve 
şarapları, esrarengiz dumanlarla korkularını, kaygıla-
rını uyuturlar; kabile için başlayan yeni bereket ve 
bilgelik çağını kutlarlarmış. Kabile üyeleri, bir derde 
düştüklerinde, yorgun ve takatsiz kaldıklarında, göz-
lerinde fer, yüreklerinde derman kalmadığında bilge 
kadının kapısını çalar, onun bedenindeki ateşi kendi 
ateşleriyle harmanlayarak dertlerine çare ararlarmış. 
Bilge kadının hanesinden ayrılanın yüzü güler, dili 
şakır, gözleri ferine, yüreği dermanına kavuşurmuş. 
Bilge kadın canıyla, kanıyla, teniyle kabilenin damla 
damla biriktirdiği ve onun bedenine taşıdığı yaşam 
ateşini taşır, büyütür, onlara yeniden ulaştırırmış. 

İşte yine böyle bir bahar öncesi, kabile yeni bilge ka-
dını seçmek için, arzuyla kavrulan fakat aşk teline 
dokunmamış kadınları üç gün üç gece dere kıyısına 
göndermiş. Bu hepsi birbirinden güzel, neşeli, deliş-
men kadınlar, çalmış söylemiş, yemiş içmiş, gülmüş 
ağlamış, birbirlerini ve kendilerini dinlemişler. Ni-
hayet üçüncü günün gecesi, bilge kadını seçmek için 
bir oyun oynamaya karar vermişler. Kadınlar sırasıyla 

kendilerine gördükleri güzel bir huyu, yeteneği anlata-
cak, gösterecek, herkes hikâyesini, gösterisini bitirince 
en güzel huyu, yeteneği olanın bilge kadın olmasına 
karar vereceklermiş. Hepsi bir bir dile gelmiş, kimi 
bülbül gibi şakımış, kimi tanrıları kandırmış, kimi 
taşı altına, kimi azabı huzura çevirmiş, kimi sabrını 
kimi kibrini övmüş. Hikâyeler, gösteriler sona erince, 
bir araya gelip konuşmaya başlamışlar, yorulana kadar 
susup dinlemişler. Sonunda hiçbir huyun diğerinden, 
hiçbir yeteneğin öbüründen üstün olmadığını savu-
nan Yola’nın bilge kadın olmasına karar vermişler. 

Yola’nın gelişi büyük bir şölenle kutlanmış, şaraplar 
kutsal derenin suyu gibi akmış, yenmiş içilmiş. Za-
manla gönlü daralan, ruhu bunalanlara ilaç olmuş 
Yola’nın varlığı. Hepsi bir bir kapısını çalmışlar. 
Yola’nın yukarıdaki ağzına dertlerini, aşağıdaki ağzı-
na bilgeliklerini sunmuşlar. Herkes ateşinden bir par-
çayı Yola’nın bedenine bırakıyor, Yola’nın yanından 
ateşleri harlı lakin gönülleri serin ayrılıyorlarmış. Yola 
bedeninde tüm dertleri ve şifaları harmanladıkça gü-
zelleşmiş, serpilmiş. Sevişerek bilgeliğin sırrını fısıl-
dadığı bedenler ona saygıyla ve şefkatle yaklaşmışlar. 
Kabile böyle yaşayıp gider, çocuklar oyunda, gençler 
kutsal derenin suyunda eğlenir, yaşlılar evvel zamana, 
yetişkinler kalbur samana söylenirken, kabilenin ne-
şesini kıskanan, bereketine göz diken tanrılar allem 
edip kallem edip kabilenin huzurla akıp giden hayatı-
na bir uğursuzluk musallat etmişler. Bu uğursuzluğun 
adı Amaro’ymuş. Amaro kadınları döven, erkeklere 
söven, hayırlıyı hayırsıza, uğurluyu uğursuza çeviren, 
hırsı kötülerle yarışan, öfkesi tanrılarla dövüşen bir 
adammış. Yola’nın sevecen ve ateşli bilgeliğinin ünü-
nü duyan Amaro, gücüne güç katmak, öfkesini bi-
leyip hırsını iyice pekleştirmek için kabilenin ortak 
zenginliğine gözünü dikmiş. Tüyleri kardan ak, yelesi 
buzdan parlak atına atlamış, az gitmiş uz gitmiş, kırk 
gün kırk gece yol gitmiş. Bembeyaz atının üzerinde 
boylu poslu, kaşlı gözlü duruşuna bakanların gözleri 
kamaşmış, etekleri ıslanmış. Issız çölleri geçip yüce 
dağları aştıktan sonra kabilenin tüten bacalarını gör-
müş, gülüşen gençlerin ağlaşan çocukların seslerini 
duymuş. Kendisini bir kuytuya atıp el ayak çekilin-
ceye kadar beklemiş. Olur da biri Amaro’yu görürse, 
onu boyundan posundan, kaşından gözünden tanır, 
yedi sülalesine sövüp kabilenin topraklarından ko-
varmış. Gün geceye sarılıp ay gökyüzüne darılınca, 
kabilenin üzerine büyük bir karanlık çökmüş. Amaro 
karanlığın içinden Yola’nın çadırına doğru isimsiz, ci-
simsiz bir gölge gibi süzülmüş. Çadırın kapısını arala-
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yıp Yola’nın öpüp koklayıp, sevişip okşayarak bilgelik 
dağıttığını görmüş. Gözleri hırsla parlamış, elleri he-
yecanla terlemiş. Uygun bir zamanını kollayıp kabi-
leden biri gibi çadırın kapısından içeri girmiş. Yola’yı 
görür görmez ona doğru yürümüş. Rüzgâr yeryüzün-
deki bütün kokulardan büyüleyici kokusunu Yola’nın 
burnuna, ışık göz kamaştıran güzelliğini gözlerine ta-
şımış. Yola Amaro’ya vurulmuş. 

Amaro hoş beşi uzatmadan, sohbeti koyultmadan 
Yola’nın önce yukarıdaki ağzını, sonra boynu ile 
memelerinin arasını öpmeye başlamış. Yola ıslanıp 
hoyratlaştıkça, Amaro usulca öper olmuş. Birinin 
coşkusu ötekini dindiriyor, oynaşan yavru kurtlar 
misali aşkla boğuşuyorlarmış. Önce herkes gibi, son-
ra kimselere benzemeden, sonra yine herkes gibi se-
vişmeye devam etmişler. Amaro Yola’ya dokundukça 
onun bedenine işlenmiş ortak ateşin sırrına eriyor, fa-
kat erdikçe dahasını istiyormuş. Amaro istedikçe Yola 
vermiş, Yola verdikçe Amaro almış. Amaro’yu görür 
görmez aşka düşen, lakin farkına bile varmadan 
Amaro’yu kollarına alıp ona doğru akan Yola yorgun 
düşene değin olup biteni anlamamış. Amaro’nun 
bakışlarına, kokusuna, tenine vurulunca, kendini 
de bilgeliğin sırrını da o sırra Amaro’dan düşen payı 
da unutmuş. Gönül gözünün aşktan kör olduğuna 
aymadan yanıp tutuşmuş, esriyip kudurmuş. Gün-
ler geceler boyu sevişmişler, Yola’nın bedeni baştan 
ayağa ürpermiş, yanmış, sönmüş, sonra tekrar tutuş-
muş. Kirpikleri seyrelip, parmak uçları uyuşana ka-
dar olup bitenin farkına varamamış. O uyuşup diner-
ken Amaro güçlenmiş, semirmiş, yüzü rengine, teni 
ateşine kavuşmuş. Bu arada kabileden başı sıkışan, 
yüreği bulanan, varını sele, yoğunu yele kaptıran kim 
varsa Yola’nın kapısını çalmış. Fakat Yola’nın yerinde 
yeller esmekteymiş. Bilgelik kaynağının yokluğun-
dan huzursuzlaşan kabileli her yerde Yola’yı aramış. 
Bilgelik çadırına, kutsal derenin kıyısına, Yola’nın 
arkadaşlarıyla gülüşüp söyleştiği, buluşup eğleştiği 
her yere bakmışlar. Her taşın altını, her ağacın kovu-
ğunu, her kuytuyu yoklamışlar, aramışlar, taramışlar 
Yola’yı bulamamışlar. Yola’yı bulmaktan umudu ke-
sen kabileli, ellerindeki son çareye başvurmuş. Kışa 
hazırladıkları bütün yakacakları, kısa zamanda topla-
yabildikleri çalıyı çırpıyı, ayaklarının önüne serdikle-
ri çulu çaputu, ateşte yanacak, harlı harlı tütecek ne 
varsa bir araya toplamışlar. Meydanda büyük bir ateş 
yakıp dumanlar göğün yedi kat üzerine uzanıncaya 
dek beklemişler. Ateş iyice kızıp duman çoğalınca, 
çalı çırpı harlanıp çul çaput korlanınca herkes bir bir 

soyunmaya başlamış. Tenlerini ateşe yüzlerini güneşe 
vermişler, terledikçe terlemişler, terledikçe terlemiş-
ler. Bütün ter kokuları harman olup dumanın isine 
karışmış, ince bir tül gibi rüzgârda süzülerek Yola’nın 
burnuna dolmuş. Sevişip bilgelik dağıttığı, koklaşıp 
bilgelik devşirdiği bütün insanların kokusunu içine 
çeke çeke bitkin düşüp kaldığı kuytuda uykusundan 
uyanmış Yola. İz süren bir tazı gibi koklaya koklaya 
büyük ateşin yanına varmış, varır varmaz yine bitkin 
düşüp kendinden geçivermiş. 

Yola’nın halini gören kabilelinin gözleri fal taşı gibi 
açılmış. Onun pırıl pırıl parlayan saçlarının keçeye 
döndüğünü, ipek teninin kavrulup solduğunu yuka-
rıdaki ağzıyla aşağıdaki ağzının kuruyup pul pul dö-
küldüğünü görmüşler. Günlerdir dertlerine derman 
bulamayan, Yola’yı aramaktan, terleyip ıslanmaktan 
yorgun düşen kabileli ne yapacağını şaşırmış. Sonun-
da hem kendilerini sağaltacak hem Yola’yı diriltecek 
yeni bir bilge kadın seçmeye karar vermişler. Kabile-
nin arzuyla kavrulan, fakat aşk teline dokunmamış 
kadınları bir araya gelip üç gün üç gece boyunca, 
kutsal derenin kıyısına yerleşmişler. Çalıp söylemiş, 
yemiş içmiş, gülmüş ağlamış, birbirlerini ve kendi-
lerini dinlemişler. Üçüncü geceyi dördüncü güne 
bağlayan sabah kendi aralarında kimin bilge olaca-
ğına karar vermişler, şarkılar, danslar, türlü oyunlarla 
kabilenin yaşadığı bereketli topraklara dönmek için 
yola koyulmuşlar. Bilge kadının gelişi kutlanıp her-
kes derdine derman bulduktan, durulup dindikten 
sonra sıra Yola’ya gelmiş. Ağzına damla damla su, dir-
hem dirhem yiyecek verdikleri, ateşini yoklayıp teri-
ni sildikleri Yola’yı bilge kadının çadırına taşımışlar. 
Bilge kadın Yola’nın bitkin bedenine dokunup okşa-
mış, tenini öpüp koklamış, an be an sağaltıp gün be 
gün diriltmiş. Yola iki ayağının üzerine dikilip göz-
leri baktığını görür, elleri dokunduğunu tutar olun-
ca, bilge kadına başından geçenleri bir bir anlatmış. 
Bilge kadın, Yola’nın hikâyesini bedenine katmış, do-
kunduğu, seviştiği, ateşini harlayıp gönlünü serinlet-
tiği kim varsa onun bedenine işlemiş. İşte ben de bu 
masalı, dokunan, sevişen, ateşleri harlayıp gönülleri 
serinleten o bilge kadından dinledim.

Unutma güzel kızım bazen bilgelerin de gözü kör, 
dili lâl, gönlü kor olur. Bir kötünün ettiğini, koca bir 
kabile ancak iyi eder. Masalı bol olanın gömleği dar 
olmaz, bedeni rahmetli, kendisi kısmetli olur. Öyley-
se anlatanın dinleyeni bol olsun, dinleyenin de gönlü 
serin, bakışı derin, hanesi zengin olsun güzel kızım.
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İRANLI KADIN MATEMATİKÇİNİN 
BÜYÜK BAŞARISI

İran doğumlu matematikçi Meryem Mirzakhani, “ma-
tematiğin Nobel ödülü” olarak bilinen Fields madal-
yasını alan ilk kadın oldu. Al Jazeera’da yer alan ha-
bere göre, ödülün verilmeye başlandığı 1936 yılından 
bu yana ödülü alan 56 bilim insanı arasında ilk kadın 
matematikçi olan 37 yaşındaki Profesör Mirzakhani, 
Tahran’da doğmuş ve çocukken aslında yazar olmanın 
hayalini kurmuş. Üniversiteyi İran’da bitirdikten sonra 
Harvard Üniversitesi’nde doktora yapmış, Matematik 
problemlerine olan tutkusunu, “Çok eğlenceli, bul-
maca çözmek gibi bir şey. Bir dedektif gibi ipuçlarını 
birleştiriyorsunuz” diye anlatıyor. Mirzakhani her dört 
yılda bir verilen ödülü, “kavisli yüzeylerde simetri” 
alanındaki çalışmasıyla aldı. Mirzakhani’ye ödülünü 
veren kişiyse Güney Kore’nin ilk kadın Cumhurbaşka-
nı olan Park Geun-hye oldu. 

Hazırlayan
Ülkü Özakın

İngiltere’de son yıllarda matematik lisans öğrencile-
rinin yüzde 40’ı kadın olsa da doktora düzeyinde bu 
oran hızla düşüyor, Bundan 16 yüzyıl önce yaşamış 
ünlü kadın matematikçi İskenderiyeli Hypatia da al-
dığı ödülün bu rakamları değiştirmeye de yaramasını 
uman Mirzakhani’yle gurur duyardı, biz de kendisini 
can-ı gönülden kutluyoruz. 
Kaynaklar: Mightygilrl, Birgün, Quanta magazine 

Nil Kalender yazdı
GOOGLE’A BİR TARATTIRIN BAKALIM, 
FEMİNİZM’İ NASIL TAMAMLIYOR!

Feministlerin eşitsizlikle yaptıkları mücadeleyi ka-
zandıkları gibi genel bir yargı var; ama Birleşmiş 
Milletler’in Google otomatik tamamlamayla ilgili 
kampanyasının Ekim ayında gösterdiği gibi, kadınlar 
hala büyük ölçüde ayrımcılık ve tacizle yüz yüze. 

Google’da ‘’feminizm’’ ve ‘’feminist’’ kelimeleriyle baş-
layan bir tarama yapacak olursanız ne kadar rahatsız 
edici sonuçlar çıktığını göreceksiniz.

Feminist aktivist Caroline Criado-Perez, paraların 
üzerine tek bir kadının, sadece Jane Austin’in resminin 
konmasını protesto ettiği için ölüm tehditleri aldı, ya 
da siyasi araştırmacı Zerlina Maxwell, uğradığı cinsel 
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VE BEYONCE DE FEMİNİST OLDU!

Rapçi eşiyle ayrılma sürecinde olduğu konuşulan Be-
yonce yukardaki görseli twitleyince ortalık karıştı. 
#feminizmeihtiyacimyok başlığı altında aylardır süren 
twitter kapışmasında MTV sitesi “Beyonce feminiz-
mi kurtardı” başlığını attı. Yapılan yorumlarda birçok 
kişi, eşinin ve kendisinin şarkı sözleriyle kadına yö-
nelik şiddeti savunduklarını, ten rengini açtırdığını, 
bedenini metalaştırıp kötü örnek olduğunu söyleyerek 
Beyonce’nin feminist olamayacağını, yeni feminizmi o 
temsil edecekse kendilerinin feministlikten çıktıkları-
nı yazdılar. Her kadın feminist olabilir mi? Feminizm 
moda oluyor da ondan mı bu poz veriliyor, amaçlanan 
bir çeşit reklam mı, yoksa boşanma sürecinin getirdiği 

geçici bir aydınlama dönemi mi yaşandı? Feminizm 
daha önce kendisinin de düzenden zarar gördüğünü 
fark etmeyip ataerkil pazarlıklarda bulunan kadınlara 
da “kim olursan ol gel” mi demeli yoksa geçmişi tartış-
malı bazılarına kapalı mı olmalı, siz ne dersiniz?  
Kaynaklar: Mtv, mirror 

Nil Kalender yazdı
KENDİ SEÇTİĞİN ADAMLA EVLENMEK Mİ? 
KOLAYDI!

Geçtiğimiz günlerde, 25 yaşındaki Pakistanlı kadın 
kendi seçtiği adamla evlendiği için ailesi tarafından 
herkesin gözü önünde vahşice öldürüldü.

Farzana Parveen 1 yıllık nişanlılık döneminin ardın-
dan, bir kaç ay önce evlendi. Üç aylık hamileydi. Ailesi 
evliliği onaylamadı çünkü bu evlilik onların kararı de-
ğildi. Parveen’in eşi ailenin ondan para almaya çalıştı-
ğını düşünüyordu. Çift evlendikten sonra Parveen’in 
ailesi onları tehdit etti ve kocasına karşı adam kaçırma 
davası açtı. Çiftin kaçırılma iddiasına itiraz etmek için 
mahkemeye gittikleri Salı günü, Parveen’in 20 kişilik 
geniş aile üyeleri dışarıda onları bekliyordu ve Parveen 
ölene kadar civardaki taş ve sopalarla kadını dövmeye 
başladılar.

Babası polis soruşturmasında şunları söyledi; “kızımı 
öldürdüm çünkü iznimiz olmadan bir adamla evlene-
rek ailemizi utandırdı ve yaptığım şey için hiç pişman 
değilim.” Baba hala tutuklu ve cinayet suçundan yar-
gılanıyor.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu, “Farzana 
Parveen’in Lahore Yüksek Mahkemesi’ne sadece bir 
kaç adım ötede yaşanan bu cinayet yüzünden dehşete 
düştük” dedi. “Bireyin kendi iradesiyle evlenme hak-
kı, hukukun bütün yetişkin vatandaşlarına verdiği bir 
haktır ama bir yerde devlet bu vahşeti ve istismarı ön-
lemekte başarısız oldu.”

HRCP, 2013 yılında 900 kadının namus cinayetine 
kurban gittiğini açıkladı. Polisin ihmali ve devletin bu 
duruma karşı kayıtsız kalması yüzünden, kadınlara 
karşı şiddet gösteren kimliği belirlenemeyen kişiler ya 
aklandı ya da çok hafif suçlarla yargılandılar.

http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswirestory.
asp?id=15004

taciz deneyimlerini açıkça paylaştığı için tecavüz teh-
ditleri aldı. Feministler hala çok yüksek sayıda iğnele-
yici sözlerle karşılaşıyor ve Google taramaları da bunu 
kanıtlar nitelikte.

Neyse ki bunu değiştirmeye çalışan cesur insanlar var. 
Uğradıkları damgalamaya ve aşağılamaya rağmen, sesi 
çıkan erkek ve kadınlar, feministlerin inançlarından 
dolayı tehdit edilmedikleri, cesaretlerinden ötürü kut-
landığı bir dünya yaratmak için her gün savaşıyor. 

http://mic.com/articles/73171/disturbing-google-
searches-for-feminism-re-imagined-by-inspiring-
feminists
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İNGİLTERE’DE TECAVÜZLERE 
İÇKİLİ KADINLAR YOL AÇIYORMUŞ!

İngiltere’de Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce 
“Sınırlarınızı Bilin” başlığıyla yürütülen alkol karşıtı 
kampanyası için üretilen ve halen bazı okul ve hastane 
duvarlarında asılı duran posterler tecavüzlerde kurba-
nı suçladıkları gerekçesiyle yüz binden fazla imza ile 
protesto edildi. “Bildirilen her üç tecavüzden biri kur-
ban içkiliyken oluyor” yazılı afiş, bir blogcu tarafından 
“Bildirilen her üç tecavüzden üçü birisi tecavüz etme-
ye karar verdiğinde oluyor” şeklinde değiştirildi. 
Kaynak: feministing.com

2014’TE ORTADOĞU CEHENNEMİNDE 
KADIN OLMAK  

Geçtiğimiz aylarda en çok en yakından, orta doğudan 
gelen haberlerle sarsıldık. Bölge özellikle kadın ve ço-
cuklar için yeryüzünde cehenneme dönüştü. Yıllardır 
Suriye’de çekilen eziyete Irak ve Gazze de ortak oldu. 
Dünyanın gözü önünde siviller bombalanırken, İsrail 
Devleti’nin politikaları yüzünden -Türkiye’de dahil ol-
mak üzere- dünya çapında Yahudi karşıtlığı alevlendi. 
Kâh İsrail’de bir kadın milletvekili terörist doğuracak 
Filistinli annelerin de öldürülmesi gerektiğini söyledi, 
kâh Alevi kadınlara tecavüzün helal olduğu fetvaları 
verildi ve son olarak IŞİD Ezidi ve Rojavalı Kürt ka-
dınları köle yapmak için kaçırdı, dağlarda aç ve susuz 
halde ölümlerine neden oldu. 

Erkeklerin din, mezhep ve etnik köken temelinde 
çıkardıkları savaşları acı ve endişeyle izlerken “ka-
dınların milliyeti olur mu?” sorusu yeniden aklımıza 
geldi. Barış İçin Yahudi Sesi adındaki gruptan kadın-
lar ABD’de İsrail Ordusu için bağış toplayan bir ofise 
baskın yapıp gözaltına alındılar. Daha önce Siyahlı Ka-

dınlar benzer eylemlerle başarılı olmuşlardı. Tanınmış 
feministlerden Angela Davis ve Gloria Steinhem bu 
grubun Gazze ve özgür Filistin için başlattığı kampan-
yaya aşağıdaki görsellerle katıldı. Barış için bir araya 
gelebilen kadınlar savaşlara karşı tek umut gibi dursa 
da bu kadar ateş arasında bu aralar işimiz çok zor. 

Kaynaklar: jewishvoiceforpeace.org, inciteblog 
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Kaynak: Die Zeit Gazetesi, 5 Ağustos 2014
Çeviri: Şermin Oran

Hindistan’da taşıyıcı annelik ciddi bir ticari sektöre dönüşmüş durumda. 
Fotoğrafta poz veren 37 yaşındaki Daksha, 23 yaşındaki Renuka, 39 yaşındaki Raija 
Batı Hindistan’da Ahmetabad’ta bir taşıyıcı annelik merkezinde “çalışıyorlar”.

HİNDİSTAN’DA 
EMANET ANNELER

Çok sayıda Hintli kadın, yurt dışından çiftler için doğum yapıyor, 
bazıları birkaç defa. Hindistan yapay dölleme, taşıyıcı annelik 
konusunda öncü. Bu iş toplumsal olarak da yaygın kabul görüyor. 
Geçenlerde Avusturalyalı bir çiftin, Taylandlı bir taşıyıcı annenin onlar 
için doğurduğu ikizlerden sağlıklı olanını kabul edip diğerini almak 
istememeleri, bir skandala yol açmıştı.
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28 yaşındaki Ambika yatağında biyolojik oğluyla. Bu çocuğu yurt 
dışından bir çift için doğurdu. Ev kadını olan Ambika’nın “kendisinin” 
iki çocuğu var. 

Bir taşıyıcı anne dinlenmede.
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22 yaşındaki Karishma 
Barnar kocası Babu’yla 
beraber yemek pişiriyor. 
Taşıyıcı anne olarak ikinci 
çocuğunu bekliyor.

Jinekolog Nayana Patel 
23 yaşındaki hamile 
Renuka’yı ultrason aletiyle 
muayene ediyor. 

Taşıyıcı anneler rutin tıbbi 
kontrol için bekliyorlar.
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Derin dondurulmuş embriyolar. Hindistan’da yapay dölleme 
başarısı bakımından dünya ikincisi.  

Taşıyıcı anneler genellikle Hindistan’daki ortalamaya göre çok daha iyi sağlık 
hizmeti alma şansına sahipler. Özellikle taşıyıcı anneliğin yasak olduğu 
ülkelerdeki çiftlere “hizmet” üretiyorlar.
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Ragini’nin (32) rahmine bir embriyo transfer edilmiş, 
yanında kocası Kirit’le, dinleniyor. 

26 yaşındaki Papiya, başkaları için doğuracağı 
ikinci bebeğini bekliyor.
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42 yaşındaki Britanya vatandaşı Rekha Patel, Hindistan’da bir taşıyıcı annenin 
doğurduğu bebeğine bakıyor. 

Kocasıyla beraber, bir haftalık bebeğini kollarında tutuyor.
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Danielle bebeğini taşıyıcı anne merkezinden almış, götürüyor.

“Baba”nın yeni doğmuş bebeğe sevgisinin kanıtı.
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Pınar Selek

AQUELLARE...
MÜZİKLE KONUŞAN 

KOLOMBİYALI CADILAR*

“Aquallare, Baskça bir kelime. Cadılar Birliği demek. Fransa’da cadılığı 
feministlik olarak algılayan, bu işi de pek seven Kolombiyalı kadınlar 
2010’da, daha dört sene önce, birleşmişler ve o tehlikeli işi yapmışlar: 

Örgüt kurmuşlar.”
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Büyük altüst oluşlar yaşayan hiçbir ülkede, hiçbir 
coğrafyada, sosyal mücadeleler yerel kalamıyor. İn-
sanlar dört bir yana dağılıyor çünkü. Sürgünler, 
kaçanlar, gidenler bohçalarında ülkelerinin gözyaş-
larını, şarkılarını, ihtiyaçlarını, siyasi gündemini de 
taşıyorlar. Gidip orda burada örgütler kuruyorlar. 
Dayanışma örgütleri. Uzaktan devrim örgütleme ör-
gütleri. Lojistik örgütleri.

Ya da köprüler kuran, ağlar ören örgütler... Fransa’da-
ki Kolombiyalı feministlerin örgütü Aquellare bun-
lardan biri.

Aquallare, şaşırtıcı olarak, İspanyolca değil, Baskça 
bir kelime. Cadılar Birliği demek. Fransa’da cadılığı 
feministlik olarak algılayan, bu işi de pek seven Ko-
lombiyalı kadınlar 2010’da, daha dört sene önce, bir-
leşmişler ve o tehlikeli işi yapmışlar: Örgüt kurmuşlar.

Ben onları üç yıl önce Paris’te benimle ilgili yapılan 
dayanışma gecesinde tanımıştım. Seine Nehri’ne yas-
lanmış bir gemide. “Kolombiyalı feministler de senin 
için bir şarkı söyleyecek” dediklerinde merakla gü-
lümsedim herhalde. Ama o kadar. Sahneyi doldurana 
kadar, farkında olmadım güzelliklerinin. Kocaman 
geminin küçücük sahnesine kırk kadın tuhaf bir bi-
çimde sığdı… Abartmıyorum, kırk kadın söyledi o 
şarkıyı. Seslerindeki dalgaları birbirine sürterek de-
niz oldular, okyanus oldular, beni küçük bir gemiye 
bindirip rüzgâra saldılar… “Pınar…” diye başlıyordu 
her cümleleri… Bana anlatıyorlardı dünyanın dört 
bir yanında olanları… Sonra “seni hapse atmak iste-
yenler bize de bunu yapıyor” gibi şeyler. Ama böyle 
benim gibi kaba saba değil, şiir gibi, denizin köpük-
leri gibi. Dilim tutuldu. Sahneye atlayıp sarıldım her 
birine, bir daha hiç bırakmadım.

Geçenlerde yeniden buluştuk Paris’te. Amargi için. 
Çok sevindiler deneyimlerini Türkiyeli feministlerle 
paylaşma imkânı bulduklarına. Ruandalı kadınlarla 
dayanışma eyleminden çıkıp kocaman bir parkta pik-
nik yaptık. Ben sordum, onlar anlattı.

Olga başladı. Olga Gonzalez, otuz beş yaşlarında bir 
kadın. Kimse söylemiyor ama hiyerarşik olmayan bu 
örgütün doğal lideri olduğu anlaşılıyor. Kolombiya’da 
sosyoloji okumuş, burada da devam etmiş eğitimine. 
Bir yandan da içi içini hep yemiş:

“Kolombiya denince mafya egemenliği, kolay yol-

dan para kazanmak, bireycilik geliyor insanın aklı-
na. Ben bu kâbusun içinden geldim. Kaçtım. Olup 
bitenler dayanılır gibi değildi, bir şeyler yapmalıy-
dım. Borçlu gibi hissediyordum kendimi. Fransa’ya 
gelir gelmez buldum Kolombiyalı muhalif örgütleri. 
Fakat hemen erkek egemenliğine tosladım. Kolom-
biya’daki savaşa karşı mücadele yürütüyorlar ama 
bu savaştan kadınların nasıl etkilendiğinden, fuhuş 
sektörünün nasıl savaş ekonomisinin en temel kolu 
olduğundan bahsetmiyorlar bile. Bir süre sonra bir 
fısıltı dolaşmaya başladı: Kadınlar için bir şeyler yap-
mak lazım...”

Grubun kuruluşundan beri aktif olmuş, müzisyenliği 
sadece konuşma değil, oturma biçiminden de anlaşı-
lan Zulma Ramirez devam ediyor:

“Bir grup kadın buluştuk. Tartıştık uzun uzun. Me-
sela sorduk: Biz feminist miyiz? Evet, dedik…”

Gülüşüyorlar.

“Fransız feministleriyle hemen ortak işler yapmaya 
başladık. Ortak sunumlar, bilgi alış verişleri, daya-
nışma eylemleri. Grubu hızla ama yavaş yavaş kur-
duk. Yatay ve öneriler etrafında örgütlendik. Herke-
sin kendi önerisini hayata geçirmesi için dayanıştık. 
Dernek haline gelmemiz daha çok yeni…”

Dört yılda çok hızlı tanınmışlar. Fransa’da Aquellare’yi 
bilmeyen yok. Peki, sürgündeki Kolombiyalı muhalif 
yapılar? “Aranız nasıl?” diye sordum tabii.

Güldüler yine. Hep gülüyor bu kızlar. Hep gülüşüyo-
ruz... Ciddiyetimizin işareti bu.

“Buradaki Kolombiyalı sol hareketler bizim kurulu-
şumuzu pek ciddiye almadılar. Hâlâ da biraz öyle. 
Çoğu zaman kendilerine bir takı olduğumuzu düşü-
nüyorlar. Daha enternasyonal bir yüzümüz olduğu 
için Kolombiyalı feministlere ihtiyaçları var tabii. 
Ama çok zorlanıyoruz. Anlattık, Kolombiyalı muha-
lefet hep çok maçistti, hâlâ da öyle. Sürgünde ya da 
ülkede. Dağda ya da şehirde. Tabii sürgün daha da 
tutuculaştırıyor siyasal yapıları. Biz bunun içine gir-
miyoruz ama birlikte yürümek çok zor.”

“Mesela bu yıl şubat ayında, barış için festival dü-
zenlemek için bir platform oluştu. Aquellare olarak 
bu platforma ve hazırlık çalışmalarına katıldık. Ko-
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lombiyalı muhalefet gruplarına karşı görünür olmak 
için çok çaba gösterdik, toplantılarda ve çalışmalarda 
çok etkin olmaya çalıştık. Ama bir kâbus gibi geçti 
o toplantılar. Adamlar habire konuşuyor. Örgütler-
den gelen kadınlar ise pasif. Biz ‘Feminizm kimseyi 
öldürmedi, maçizm her gün öldürüyor’ konulu bir 
sunum önerdik. (Ruta Pacifica de las mujeres). Not al-
dılar. Ama bir sonraki toplantıda planlamaya koyma-
dılar. Beş toplantıda aynı şey oldu. Sinsi bir dışlanma 
yaşadık yani. Sonunda zorla girdik. Ama festivalin 
hiçbir imkânı bize sunulmadı. Ses bozuk, hiç bir şey 
işlemiyor. Toplantımızı bir saat geciktirdiler.”

“Ama çok başarılıydık… Acayip katılım oldu… Tar-
tışma çok uzun sürdü. Pek çok katılımcı bizimle ilişki 
kurdu sonrasında.”

Natalia Castro Alvarado, çok genç ve cıvıl cıvıl bir 
kadın. Festivalden sonra katılmış Aquellare’ye: “Ben 
o zaman izleyiciydim. Feminist de değildim. Kısa za-
manda dünyam değişti…”

Henüz büyük sorunlar yaşamıyorlar. Güzel bir imaj 
veriyorlar çünkü oldukça zayıf olan Kolombiyalı sür-
gün muhalefetine. Yine de Olga ihtiyatlı: “Az sayıda 
olduğumuz için tehlikeli görmüyorlar. Ama yakında 
başlar...”

Peki diyorum, sizin feminizminiz gerçekten ihtiya-
cı olan kadınlara değiyor mu? Kolombiyalı kadınla-
ra mesela? Madem kendilerini Kolombiyalı olarak 
tanımlıyorlar, bana da böyle bir soru sormak dü-
şer… Söyleşiden önce yaptığım küçük araştırmada 
Kolombiya’nın dünyada en çok kadın öldürülen 
ikinci ülke olduğunu öğrenmişim üstelik…

Orkestra gibi konuşuyorlar, birbirine pas vererek. 
Kolombiya’nin ne kadar kapalı ve tutucu bir ülke ol-
duğunu, katolikliğin yaşamın her alanını nasıl belir-
lediğini anlatıyorlar uzun uzun: Katolik uğultunun 
şefkatle sardığı dört iş mafyanın melekleri tarafından 
korunuyor. Dizi filmler, fuhuş, güzellik yarışmaları ve 
estetik ameliyatları. Bunlar hayatın bir parçası haline 
gelmiş. Küçük köylerde, mahallelerde, ortaokullarda, 
her yerde güzellik yarışmaları yapılıyor. Kızlar sürekli 
yarışmaya girecek gibi hazır beklemeyi öğreniyorlar. 
Beden kültü kadınların en büyük yükü. Bedenleriy-
le muhatap alınıyorlar. Tabii bu durum Kolombiyalı 
kadınların yüzde yirmi beşinin ameliyatlı olmasıyla 
çelişmiyor. Zaten Kolombiya dünyanın estetik ame-
liyat cenneti. Tabii bu işi de estetik mafyası yürütü-
yor. Sadece estetik işini değil, güzellik yarışmalarını, 
uyuşturucu trafiğini, fuhuşu, dizi film sektörünü, her 
şeyi, her şeyi mafya yürütüyor. Ülke mafyayla dönü-
şüyor. 1980’den itibaren kültürel yapının bir parça-
sı olan mafya, basının ve politik arenanın da temel 
aktörü. Bu yüzden pezevenkliği meşrulaştırmak için 
yasa çıkarılıyor, fuhuş yapan küçük kızlara polis do-
kunmuyor, uyuşturucu ticareti neredeyse resmi yol-
lardan yapılıyor. Meclisin yasaları bir işe yaramıyor 
zaten. Mafyanın yasaları, mafyanın silahları, mafya-
laşan savaş...

Bir de FARC var tabii. Bu yıl ellinci yılını kutlayan 
FARC gerilla hareketi kadınların hayatında bir dönü-
şüme yol açmadı mı ki? Hepsi başını iki yana sallıyor: 
Hayır. “FARC hareketi kadın özgürlük mücadelesi-
nin önünde büyük engel oldu” diyorlar açık açık:

“Savaş kadınları bir makineye dönüştürüyor. FARC 
saflarında yoksul ve yoksun çevrelerden gelen pek 
çok kadın var. Bu kadınlar çok sert kuralların içinde, 
disiplin ve görevlere göre şekilleniyorlar.”

“Gerilla hiçbir zaman özgürlük alanı olamaz. Milita-
rist bir yapı insanı özgürleştiremez.”

“İçine girince çıkmak da çok zor…”

“Buradaki Kolombiyalı sol hareketler 
bizim kuruluşumuzu pek ciddiye almadılar. 
Hâlâ da biraz öyle. Çoğu zaman kendilerine 
bir takı olduğumuzu düşünüyorlar. Daha 
enternasyonal bir yüzümüz olduğu için 
Kolombiyalı feministlere ihtiyaçları var 
tabii. Ama çok zorlanıyoruz. Anlattık, 
Kolombiyalı muhalefet hep çok maçistti, 
hâlâ da öyle. Sürgünde ya da ülkede. 
Dağda ya da şehirde.”



112  

“FARC son derece erkek egemen bir yapı. Kırk yıl-
dan sonra ilk defa merkez komiteye bir kadın koydu-
lar. O da Hollandalı.”

“İki yıldır barış süreci var. Ama masanın etrafında 
bir tane kadın yok. Sonra zorunlu hissettiler, merkez 
komitedeki Hollandalıyı aldılar. Hollandalı olmasına 
itirazım yok. Ama otuz yıldır FARC içinde mücadele 
eden kadınlar yok, görünmez, çoğu ölüyor zaten…”

“Barış süreci çok önemli çünkü bu savaş kadınların 
özgürlükleri önünde çok büyük engel. Sadece en 
büyük mağdur kadınlar olduğu için değil, militarist 
yapı feminizmin düşmanı olduğu için.”

Peki ya diğer sol yapılar? Bildiğim bir Kolombiya ko-
münist partisi vardı mesela...

Kısa ve net bir cevap alıyorum: “O da çok Ortodoks. 
Feminizm düşmanı.”

Tabii, Türkiye deneyimi sayesinde, bu ortamda ne-
den Kolombiyalı feminist hareketin çok geç geliştiği-
ni anlayabiliyorum. Kızlar vurguluyor: “Yıllar süren 
gerilla mücadelesi buna imkân vermedi.”

Ama son on yıldır kadınların örgütlenmeye çalıştı-
ğını, bu kıpırdanmanın LGBT hareketini de tetikle-
diğini anlatıyorlar. Dediklerine göre gey ve translar, 
kadınlara göre daha şanslı: “LGBT bireylerine ve ör-
gütlerine yönelik çok saldırı var. Özellikle lezbiyen 
militanlara yönelik. LGBT örgütleri var ama kadın-
lar görünür değil. Mesela Bogota belediye başkanı 
LGBT hareketine açık destek veriyor. Mesela hareke-
tin hizmetine bir televizyon kanalı sunuyor. Ama bu 
kanalda asla kadınları göremiyorsunuz, sadece trans 
ve geyler konuşuyor. Lezbiyen olarak görünmek he-
men hemen imkânsız. Bu nedenle Kolombiya’yı terk 
etmiş pek çok lezbiyenle karşılaşıyorsunuz dünyanın 
pek çok ülkesinde. Kadınların lezbiyen ya da değil, 
bağımsız örgütlenmesi, normların dışına çıkması çok 
tehlikeli görünüyor, devlet - din - mafya kuşatıyor 
tek bir kadın bedenini. Buna direnmek çok zor ama 
direnen kadınlar var.”

Olga ekliyor: “Kolombiya’daki kadınlarla dayanışma-
ya yönelik çok iş yapıyoruz. Kolombiya’dan bahse-
dince savaş konuşuluyor. Kadınların yaşadıkları ezi-
yet, şiddet, sömürü en arkaya geçiyor. Biz bu perdeyi 
yırtmaya çalışıyoruz. Mesela Kolombiya’da bir ilde-

ki belediye feministlere destek veriyorsa, biz de ona 
destek veriyoruz. Yoksa olay yaratıyoruz, belediyeyi 
teşhir etmeye çalışıyoruz…”

Aquellareli kadınlar, Kolombiya’da direnen femi-
nist harekete destek atmaya çalışırken, bu ülkenin 
Latin Amerika gerçeğinin bir parçası olduğunu iyi 
biliyorlar. Bu nedenle, çoğu zaman Latin Ameri-
ka’daki feminist hareketin gündemini onlar taşıyor 
Avrupa’ya. Bilindiği gibi tüm Latin Amerika’yı fuhuş 
kadar kesen sorunlardan biri kürtaj yasağı. Güney 
Amerika’da, Küba, Uruguay ve Meksika federasyonu 
içinde bir devlet dışındaki tüm ülkelerinde kürtaj ya-
sak. Brezilya, Arjantin, Şili… Hepsinde yasak kürtaj. 
Hem de ağır yasak: Ağır hapis cezalı türünden...  Son 
kampanyaları El Salvador’da kürtaj suçundan hapiste 
olan on yedi kadın için. Binlerce dayanışma fotoğrafı 
yolluyorlar El Salvador devletine. 

(Siz de katılabilirsiniz bu kampanyaya. “Aborto libre 
seguro y gratuito! - Las 17” yazılı bir fotoğraf çektirin 
ve unaflorporlas17@gmail.com adresine gönderin.)

Bu kıtasal duyarlılık, Aquellare’nin kapısını farklı 
Latin Amerikalı kadınlara da açmış. Bana bıcır bıcır 
Kolombiya mafya sistemini anlatan Anais Enet An-
deade, Nikaragualı mesela. El Salvadorlu tutsak ka-
dınlarla dayanışma eylemini Anais koordine ediyor.  

“Burada Latin Amerikalı feminist kadınların dünya-
sına uzanabileceğim tek pencere Aquellare. Şimdiye 
kadar bulunduğum yapılardan çok farklı, çok can-
lı. Bu deneyimin uzağında olmak istemedim” diyor. 
Nikaragua’da da feminist hareketin çok geç ve san-
cılı geliştiğini anlatıyor ve bunu da savaşa bağlıyor. 
Anais’e göre “Sandinist hareket içinde kadınlar çok 
çekti…” Üşenmeden, tek tek savaşçı kadın hikâyeleri 
anlatıyor. Dünyanın pek çok köşesinde sayısız örne-
ğini bildiğimiz özgürlük adına yaşanan militer dram-
lar. Savaşın bitmesi neyi değiştirdi? Bağımsız kadın 
hareketi gelişti... Peki ya Sandinistler? ”Kürtajın en 
büyük düşmanı Ortega” diye cevap veriyor Anais.

Kolombiyalı, hadi diyelim Latin Amerikalı feminist-
ler olarak, Fransa’daki feminist hareketin bir parçası-
lar. Ya onlarla araları nasıl?

Anais devam ediyor: “Fransız feminist hareketinin 
uzun bir tarihi var bize göre. Kendi aralarında yılların 
biriktirdiği sorunlar, çatışmalar da var. Ama bir yandan 
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da sürekli bir değişim var. Ben kendi adıma, sorunlara 
çok yoğunlaşmıyorum. Çünkü güzel şeyler çok.”

Zulma ekliyor: “Her şeyden önce Fransız feministleri 
diye bir şey yok tek başına. Çok karma bir birlik bu.”

“Aralarında pek çok feministin bize çok büyük katkı-
sı oldu. Çok saygım var onlara.” diyor Olga.
Hepsi başını sallıyor.

“Biz de bu tarihe ek olmak istedik. Aynı tarihi ya-
şamadık. Ama birbirimizi zenginleştirebiliriz” diye 
neşeyle ekliyor Natalia.

Zulma Ramirez devam ediyor: “Bizim tek bir femi-
nizmimiz yok. Mesela fuhuş konusunda tekçi yak-
laşmıyoruz. Tartışıyoruz sürekli. Tartışa tartışa deği-
şiyoruz. Bu yüzden Fransız feminist hareketi içindeki 
kamplaşmalarda görmüyoruz kendimizi.” 

“En fazla sana dokunan konuya ilişkin örgütlenmen 
lazım. Herkes böyle yapmalı. Birlikte ama ayrı ayrı.”

Gruba Zulma gibi birkaç müzisyen gelince feminist 
şarkılar yapmaya karar veriyorlar. Böylece eylemlere 
sanatlarıyla katılır oluyorlar. Sanatçı olan, olmayan, 

müzikle ilgilenen ilgilenmeyen herkes katılıyor koro-
ya. Eylemlerde, etkinliklerde sadece birkaç kişi değil, 
onlarca kişi müzik yapıyor. Bu yüzden iki yıl önce, 
benimle ilgili dayanışma gecesinde, sahnede kırk ka-
dın görmüştüm şaşırarak.

“Kolombiya müziği çok maçist. Onu da değiştiri-
yoruz. Perküsyon atölyeleri kurduk. Herkes katıldı. 
Çok ciddi çalıştık.”

Ben bu çalışmanın sonucuna tanığım. Sahnede gör-
düğüm şey kırk kişilik feminist grubu değil, profes-
yonel orkestraydı.

“Bu bize bir özelik kattı. Müzik bizim dilimiz oldu. 
Fransız feminist hareketi içinde en çok feminist mü-
zik grubu olarak çağırılıyoruz. Senin gecen gibi her 
yere çağırılıyoruz. Başka gruplara perküsyon atölye-
leri veriyoruz.”

Zulma yine gülüyor: “Müzik dünyayı başka türlü dü-
şünmenin bir aracı. Kolombiya’nın, Fransa’nın, dün-
yanın bu araca çok ihtiyacı var.”

* Ayrıntılı bilgi için grubun web sitesi: 
www.groupeaquelarre.wordpress.com
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“Arayış, umut etme, 
kabullenme gibi duyguların 
rehberlik ettiği, farklı 
coğrafyaların ev sahipliği 
yaptığı hikâyelerin, bir 
minibüste denk gelebilecek 
ancak bir sokakla yaşamları 
tamamen ayrışabilecek 
insanların hayatlarına göz 
kırpan bir kitap” olduğundan 
bahisle, İstanbulluların 
kulağına sıkça çalınan 
dolmuşçu nidasına 
başımızı çeviriyoruz. Şehir 
hayatlarından kasabalara; 
toplumsal cinsiyet rolleriyle 
ne edeceğini bilemeyenlerden 
yalnızlıklara; tarlalardan 
kentsel dönüşüme bir dizi 
‘günümüz’ hikâyesi…

“Artemisia”, 17. yüzyıl başında 
yaşamış bir kadın ressam. 
Kitap, ressamın yaşamı 
üzerinden kurgulanmış 
olmakla birlikte, yazarının 
hikâyesiyle de buluşuyor. 
İlginç bir anekdot; 1944’te 
gerçekleştirilen bir hava 
saldırısı sonunda kitabın 
elyazmaları kaybolur. Anna 
Banti, kitabı tekrar yazmaya 
koyulur. Bu kez kendi yaşamını, 
resim ve anlatı sanatlarını, 
bir hayatı anlama kapasitesini 
sorgulayarak yazar ve bu 
haliyle kitabı katmanlandırır ve 
“ilk kez yayımlandıktan yıllar 
sonra tekrar keşfedildiğinde 
Susan Sontag gibi saygın 
eleştirmenlerde heyecan 
uyandırmasının nedeni de 
anlatı perspektifindeki bu 
‘modernist’, kendi üzerine 
düşünen boyut” olur. “Erkek 
ve kadınların iş hayatında eşit 
hakları ve her iki cins arasında 
ruh eşitliği olması gerektiğini 
savunan ilk kadınlardandır,” 
denilen Artemisia ile aramızda 
yüzyıllar var ama mücadele 
başlıkları hemen, hep aynı.  

Yayınevinin edebiyat – 
inceleme dizisinden yine çok 
ilginç bir çalışma. “Sessizliği 
Söylemek”, 1990’lardan sonra 
yeni bir edebiyat alanı açan 
Yıldız Ramazanoğlu, Cihan 
Aktaş, Fatma Karabıyık 
Barbarosoğlu, Nazife Şişman, 
Sibel Eraslan gibi dindar 
kadın yazarların ürettiği 
edebiyatı, İslâmcılık, tesettür, 
muhafazakârlık, kadın, 
toplumsal cinsiyet, gündelik 
hayat ve birçok toplumsal – 
politik meseleyi edebiyatın 
dünyası içinden tartışıyor. 

Kitap, iki bölümden oluşuyor. 
Birinci bölümde siyasal beden 
ve kadın bedeni arasındaki 
metaforik ilişki modern 
ataerkil iktidar ekseninde 
analiz ediliyor. İkinci 
bölümünde ise Cumhuriyet’in 
beden imgesini oluşturma 
süreçlerine değiniliyor, 
dindar kadın yazarların 
cemaatin kurulmasında 
beden terbiyesini nasıl kurup 
tartıştıkları ele alınıyor. 

Sahilden Bostancı 
Gül Ersoy 
Sel Yayıncılık 
ÖYKÜ 
Fiyatı: 10,00 TL

Artemisia 
Anna Banti 
Çeviri: Işıl Saatçioğlu 
Metis Yayınları
ROMAN
Fiyatı: 23,00 TL

Sessizliği Söylemek / 
Dindar Kadın Edebiyatı, 
Cinsiyet ve Beden 
Elifhan Köse
İletişim Yayınları 
EDEBİYAT - İNCELEME 
Fiyatı: 20,00 TL

Gerçek olamayacak kadar güzel 
duran bir önermesi var kitabın:  
İnsanların acımasızca istihdam 
ilişkilerine bağımlı kılınmadan 
da üretken ve yaratıcı olmaları-
na imkân sağlayan bir çalışma 
– sonrası toplum, mümkün 
mü? “Çalışmayı bir veri olarak 
alarak aslında çalışmayı ‘depo-
litize’ etmiş, diğer bir ifadeyle 
çalışmayı politik alanın dışına 
çıkarmış oluruz” diyen ve Duke 
University’de Kadın Çalışmaları 
Bölümü’nde öğretim üyesi olan 
Kathi Weeks’in Türkçede ya-
yımlanmış bir diğer kitabı için 
bakınız: Otonom Yayıncılık, 
“Feminist Öznelerin Kuruluşu”. 

Çalışma Sorunu / 
Feminizm, Marksizm, 
Çalışma Karşıtı Politika 
ve Çalışma Sonrası 
Tahayyüller 
Kathi Weeks
Çeviri: Tamer Tosun 
Ayrıntı Yayınları 
İNCELEME 
Fiyatı: 25 TL
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“Handan Çağlayan’ın, 
Diyarbekir’den başlayıp 
farklı Kürt ailelerin gündelik 
hayatlarında dil kullanımının 
peşine düşerek yaptığı alan 
araştırmasına dayalı Aynı 
Evde Ayrı Diller çalışması, 
bize Kürtçe’nin farklı kuşaklar 
arasında hangi durumlarda 
aktarılabilmiş olduğunu, 
fakat daha çok da nasıl 
aktarılamamış olduğunu 
göstermektedir.

Handan Çağlayan bu kitapta 
Kürt hareketinin uzun süreli 
mücadelesinin dil alanına 
nasıl yansıdığını, bunun 
Kürtçe için ne gibi kazanımlar 
sağladığını kitap boyunca ele 
alarak anadil etrafında dönen 
tartışmaları siyasal ve tarihsel 
olarak da hakikatleri gören 
ve hakkaniyetli bir bağlama 
oturtmaktadır.”

“Saynur’u tanıdıktan sonra 
bende bıraktığı en derin iz, 
söyleminin ve eyleminin 
bir olmasıydı. Yani, hem 
‘göründüğü gibi’, hem de 
‘olduğu gibi’ olmasıydı. 
Ağzından çıkan her söz 
mutlaka yerine getirilecekti. 
Termik santrallerin kapatılması 
için yattığı ölüm orucu –ki 
dünyada başka örneğine 
rastlamadık- açlık grevi 
önerisine “tamam” demesiyle 
başlamıştı. İşte sadece bu 
özelliğinden dolayı bile gelecek 
nesillerin onu tanıması benim 
için çok önemliydi.”

Gaye Cön Şakar,  Saynur 
Gelendost’un ölümünden 
sonra yazdığı kitabın 
önsözünde böyle söylüyor. 
Türkiye’de çevre mücadelesinin 
önemli bir ismi olan Saynur 
Gelendost’un hayat hikâyesi, 
bu mücadeleden bir yoldaşı, 
Gaye Cön Şakar tarafından 
kitaplaştırılmış. 

“Yakın bir arkadaşınızla bu 
konularda sohbet ettiğinizde 
nasıl eğleniyorsanız, Yaşasın 
Orgazm’ı okurken de öyle 
eğleneceksiniz. Üstelik bu kez 
arkadaşınız çoğu sorunun 
yanıtını biliyor.”

Fena görünmüyor, değil mi? 
Gerçekten de, nasıl derler, 
“güldürürken düşündüren 
bir eser”! Biz ekip olarak 
çok eğlendik okurken, baya 
resimli falan bir kılavuz 
çünkü; birlikte resimlerine 
bakabiliyorsunuz yani. Pek az 
konuşulan, tıbbi bir ciddiyet 
yahut berbat bir cinsiyetçilik 
dili içinde ifade edilen, daha 
da kötüsü, kadınlarda bir tür 
“performans anksiyetesi”ne yol 
açan orgazm meselesini kadın 
dostu birilerinden okumak ne 
zevkliymiş. Tavsiye ederiz.

Aynı Evde Ayrı Diller/
Kuşaklararası Dil Değişimi
Handan Çağlayan
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü 
(DİSA) Yayını

Mavi Kadın/
Saynur Gelendost
Gaye Cön Şakar
Heinrich Böll Stiftung 
Derneği Yayını

Yaşasın Orgazm/Kadınlar 
İçin Sıradışı Bir Orgazm 
Rehberi
Dorian Solot 
ve Marshall Miller
Çeviri: Deniz Aycan
Aganta Kitap
Fiyatı : 23,00 TL

Kadına yönelik şiddeti bir sınır 
problemi olarak tanımlayan 
çalışma, kadına uygulanan 
şiddetin nedenlerini tartışıyor: 
“Kadınların kimlikleri, ‘normal’ 
toplumsal mekânların ve ken-
dilerine dayatılan rollerin dışı-
na çıktıklarında ya da çıkmak 
istediklerinde karşılaştıkları 
tepkiden fazlasıyla etkilenerek 
biçimleniyor. Kadına yönelik 
şiddeti doğuran nedenlerden 
birisi sınır ihlalidir: Bu durum-
da dışına çıkmamaları gereken 
alandaki iktidar sistemi, onları 
şiddetle engellemek ister. An-
cak bu sınır ihlali, bir devrimle 
yani ‘normal’ alanları yeni bir 
mekâna ve düzene dönüştürme 
eylemi ile de sonuçlanabilir. Bu 
derleme Türkiye özelinde her 
iki duruma da örnek teşkil ede-
cek araştırmalardan oluşuyor.”

Sınır Bilgisi / Siyasal 
İktidar, Toplumsal Mekân 
ve Kadına Yönelik Şiddet
Elif Çelebi - Didem 
Havlioğlu - Ebru Kayaalp 
Ayizi Yayınları
İNCELEME
Fiyatı: 15,00 TL
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Nevin Yıldız

CANINA TAK EDEN 
KADINLAR

Eski Roma’da bir efendinin kölesi üzerinde sahip 
olduğu haklar, yasalarla düzenlenmişti. Bu yasalara 
göre ruhu gibi bedeni de kuşatılan kadın köle, hiç-
bir koşulda efendisine şiddet gösteremezdi. Oysa 
aynı yasalar efendinin köleye şiddet gösterme hak-
kını yasalarla garanti altına almıştı. Adalet denen ve 
esasında soylu bir erkek olan mevhum, canına tak 
eden kadınların yanında değildi. Gazeteci yazar Sibel 
Hürtaş’ın İletişim Yayınlarından çıkan Canına Tak 
Eden Kadınlar: Kocalarını Neden Öldürdüler adlı 
kitabı şimdinin efendileri için de durumun değişme-
diğini gösteriyor. 

Kitap, gördükleri sistemli şiddet veya maruz kaldık-
ları tecavüzler sonucunda kocasını/sevgilisini öldü-
ren onlarca kadın ile hapishanelerde gerçekleştirilen 
görüşmelere dayanıyor. Bir dizi öyküden oluşan bu 
çalışmada kadınları cinayete sürükleyen olaylar, yar-
gı süreci ile birlikte öyküleştirilerek yarı kurgusal bir 
dille aktarılıyor. Kitabın ana sorusu ise “bu kadınlar 
neden sustular?” Zira Hürtaş’ın hapishanelerde görüş-
tüğü kadınların hiçbiri çıkarıldıkları mahkemelerde 
ağızlarını açıp tek kelime dahi etmemişler. Bu du-
rum, zaten kadınlar sanık sandalyesinde olduğunda 
tahrik indirimi yapmaya gönülsüz yargının hiçbir 
cinayeti nefsi müdafa kapsamında algılamamasına 
yol açmış. Oysa kitaba konu olan her bir kadının ya-
şadıkları, insanlık onurunu yerle bir eder nitelikte. 
Kocasının yıllarca zorla dışkısını yedirdiği, öldüresiye 
dövdüğü, tecavüz ettiği ve sattığı kadınlar da suskun-
luğu seçmişler.

Mesela Nazenin, kendisini satan kocasını öldürdük-
ten sonra çıktığı mahkemede ağzını açıp tek kelime 
etmemiş. “Eğer konuşursam çocuklarım bir daha in-
san içine çıkamaz” diyen Nazenin, yıllarını çocukları-
nın itibarları ile takas etmiş. Kendisine tecavüz eden 
sevgilisini öldüren kadın da susmuş. Çünkü mahke-
menin her şeyden önce gecenin bir saatinde o adam-
la orada ne işin vardı diyeceğini biliyormuş. Bir de 
emekli başkomiser babasını düşünmüş, “eğer konuş-
sam insan içine çıkamazdı bir daha” dediği babasını. 
Defalarca tecavüze uğrayan, satılan, en iyi ihtimalle 
sadece dövülen bu kadınlar hep susmuş. Bu kadınlar 
hayatlarında belki de ilk defa kendi iradeleriyle ha-
reket edip birisini öldürmüş olmanın mağrurluğu ve 
suçluluğu ile de susmuşlar.

Zira Hürtaş, kadınların cinayet sonrası neler hisset-
tiklerini, nerelere gittiklerini, neler yaptıklarını, özet-
le nasıl bir ruh haline sahip olduklarını da yazmış. 
Anlatılanlar ise bize bu kadınları suskunluğa itenin 
sadece hayatlarına bedellenen endişeleri ve korkuları 
olmadığını gösteriyor. 

Yıllarca zulüm gördükleri insanları öldüren faille-
rin neredeyse tamamı cinayetten sonra “üzerimden 
büyük bir yük uçup gitti” demiş. Ancak özgürleşme 
hissi veren bu duygu “şimdi benim çocuklarıma ne 
olacak” sorusuyla yer değiştirince gerçeklikle yüzleş-
mişler. Yıllarca gördüğü ağır işkenceye dayanamayıp 
kocasını öldüren Gülşen de önce bir özgürlük hissi-
ne kapılmış. Sonra aklına kızları gelince, o an içinde 
hissettiği iyi olan ne varsa uçup gitmiş. Gülşen’in iki 
kızı bir daha annelerini görmeye gelmemişler, Gülşen 
hiçbir zaman onlara babalarını neden öldürdüğünü 
anlat(a)mamış. Hem, hangi neden bir çocuğa babası-
nın katlini anlaşılır kılabilirdi ki? 

Bu sorunun yanıtını çok iyi bilen kadınlar susuyor, 
başta yargı olmak üzere kendi çocuklarının bile ken-
dilerini anlamayacağını bilerek sessizliğe gömülüyor-
lar. Oysa nerdeyse her gün bir kadının katledildiği 
bu coğrafyada, babalar, sadece çocuklarına değil ha-
kimlere ve savcılara da göğüslerini gere gere “namu-
sum için öldürdüm” diyebiliyor. Diğer taraftan, aynı 
ülkenin kadınlarının maruz kaldığı sistemli işkence-
ler bile tahrik unsuru sayılmıyor. Çünkü bu ülkenin 
baba evi ile koca evi arasında bir yerlerde asılı kalmış 
“sahipsiz” kadınları vardır. Bu kadınlar öldürüldükle-
rinde de öldürdüklerinde de susarlar. Bütün kullanım 
hakları babalarında ya da kocalarında saklı bu kadın-

“Yıllarca zulüm gördükleri insanları öldüren 
faillerin neredeyse tamamı cinayetten sonra 
“üzerimden büyük bir yük uçup gitti” demiş. 
Ancak özgürleşme hissi veren bu duygu “şimdi 
benim çocuklarıma ne olacak” sorusuyla yer 
değiştirince gerçeklikle yüzleşmişler.”
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Bircan Polat 

BİR KONUŞMA 
DENEMESİ

lar, tüm dillerden sürülmüştür. Onlardan beklenen, 
şiddete, tecavüze, cinayete suskun kalıp, kaderlerine 
razı olmalarıdır. 

Canına Tak Eden Kadınlar: 
Kocalarını Neden 
Öldürdüler?
Sibel Hürtaş
İletişim Yayınları
2014

Annemle Konuşmalar
Şöhret Baltaş
Ayizi Kitap
2014

Varlığımın gizini kitaplara gömmüşüm, üzerini harf 
harf, cümle cümle örmüşüm. Olur da biri bilir dil-
lerimi, anlar hallerimi diye başkalarının kalemleriyle 
yazdırmışım kriptolarını. Şöhret Baltaş’a ayan olmuş, 
aşikâr etmiş “Annemle Konuşmalar”ımı. Durmadım, 
ben de ekledim içine, kendi içime kurduğum diya-
loglarımı.

Bu yazının son teslim tarihi 10 Ağustos, benim do-
ğum günüm. En son bir sene evvel doğum günümde 
yazmaya çalıştım. Beceremedim, kolumu kalemimi 
oynatamadım. Öleceğim ve varlığıma anlam kata-
madan göçeceğim endişesiyle yüklendim. “Çok fazla 
acı var, dayanamıyorum” diyen Dicle Koğacıoğlu’nu 
düşündüm iki yakamı bir araya getirebilmek için her 
gün iki yakayı bağlayan o köprüden geçip işe gider-
ken. Çok fazla acı vardı ve vazgeçmem başkalarının 
acısını katlayacaktı. Tezer Özlü tedrisatından geçmiş 
kadındık ve “her varoluş ölümü de birlikte getiriyor-
du.” Ne olacaksa olsundu. Hipokrat yeminiyle derdi-
mi dinleyip, gemici düğümüyle bağladılar. Beyaz ön-
lükleri kefen gibi sarılınca etrafıma, beyaz tülbendiyle 
süt süzer gibi ruhumu süzene gittim. Annem’e.

Annem... “Sen ölürsen ben dayanamam, sen nasıl 
dayanıyorsun annenin ölüsüne?” dedim diye, saçımı 
lastik tokayla sımsıkı bağlayıp, 12 saat sonra tokayı 
çıkarınca bile dağılamayan saçlarımla intikamını alan 
kadın. 

Annem, okuldan “Hastaymış, eve gelmek istiyor” 
dediklerinde “Evden çıktığında hasta masta değildi, 
göndermeyin eve” diyen kadın.

Annem, “Hastasın ama ağzın da durmuyor, ikide bir, 
bir şeyler istiyorsun” dediğimde, üşenmeyip yatağın-
dan kalkan, burnumu sıkıp kaşık kaşık sıcak çorbayı 
ağzımdan döken kinci kadın.

Annem, eve gelen düğün davetiyeleriyle peşinde do-
lanıp “Kim evleniyormuş, kim evleniyormuş?” di-
yorum diye, başından savmak için bana 5 yaşımda 
okumayı öğreten kadın.

Annem, esnafla dükkânlarda ölümüne pazarlık ya-
pıyor diye beni utandırıp saklatan, benim dediğim 
fiyata verdi diye mağazadan çıkan kadın.

Annem, “köfte beni bastı, köfte beni bastı” diye diye 
etrafımda el çırpıp, dans eden kadın.

Annem, “Panikatak olmuşum” dediğimde “Kimseye 
söyleme evde kalırsın,” diye dalga geçip, sonra hün-
gür hüngür ağlayan kadın.

Annem, 15 yaşında anne olup, 17 yaşında annesini 
kaybeden bir çocuk kadın. 

Bu yazının meramı bir annelik güzellemesi değil. 
“Annemle Konuşmalar”ı okudum, benim önüme iki 
ihtimal koydu, ya anneme konuşacaktım ya da bir 
gün hatırasından cevaplar bulmaya koşturacaktım. 
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Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown 1978’de doğduğunda, ha-
berleri kimse İngiliz Vogue dergisinin otuz bir yaşındaki moda edi-
törü Liz Tilberis kadar heyecanla takip etmemiştir. O ve kocası, 
birkaç yıl boyunca uğraşmışlardı ama hamilelik gerçekleşmemişti. 
Herkes Tilberis’e aşırı çalıştığını ve sebebin bu olduğunu söylü-
yordu ama o gidip Londralı bir jinekoloğa başvurdu; adam ona 
üç periyotluk, yumurtlamayı artıran (doktor buna “doğurganlık 
takviyesi” diyordu) bir ilaç olan Clomid verdi. Clomid, Tilberis’e 
karın ağrısı, şişkinlik, meme hassasiyeti, arada sırada kusma ve sı-
cak basması yapmıştı (şiddetli baş dönmesi ve bulanık görme gibi 
daha ciddi yan etkilerle karşılaşmamıştı.) Bunun sonunda da ha-
mile kalamayınca, doktor onu ünlü üreme cerrahi Ian Craft’a sevk 

Barbara Seaman

BEBEK İÇİN HER YOL 
MÜBAH MI?

Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler, bir feminist antoloji. Birbirinden çok 
farklı tonlarda ve yaklaşımlarla yazılmış yazıları okudukça, kadınların 
muhafazakâr ahlak, kapitalist piyasa, her şeyi bilen devlet ve elbette 
gözümüzün önünde neredeyse kutsiyet kazanan tıp otoriteleri tarafından 
nasıl hırpalandıklarını, kendi bedenleri üzerinde söz sahibi sayılmadıklarını 
izliyoruz. Ve neyse ki bütün bu otoritelere karşı geliştirdikleri bireysel ve 
kolektif yöntemleri de.

Bu antolojiden keserek aktardığımız küçük bir parça, yeni üreme ve genetik 
teknolojilerinin nasıl politik meseleler olduğunu hatırlatıyor…



  119

etti. Craft bir inceleme ameliyatı yaptı; anlaşıldı ki, 
Tilberis’in fallop tüpleri gençlik yıllarında kaptığı ve 
hiç teşhis edilmemiş olan bir cinsel yolla bulaşan has-
talık yüzünden tıkalıydı. Hastanedeki yatağında ya-
tarken doktor gelip bu durumda çocuk sahibi olma-
sının mümkün olmadığını söylediğinde, daha sonra 
Ölmenin Zamanı Değil adlı hatıralarında anacağı 
üzere “Hava geçirmez şekilde kapatılmış olmasaydı 
hastane penceresinden atlamış olabilirdim... Size tu-
haf gelebilir ancak kısırlık psikolojisi habistir, insanı 
mahveder.”

Kısa süre içinde Tilberis bir yumurtalığını ve fallop 
tüpünü aldırmak ve diğerini de geçici olarak temiz-
letmek için ameliyata girdi; bunun hemen arkasın-
dan, Craft tarafından araştırma kliniğinde “tüp be-
bek deneklerinden” biri olmak üzere davet edildi. 
Hemen gidip kaydoldu ve ameliyat sonrası ağrıları 
henüz geçmemişken tedaviye başladı. “Tüp bebek 
[IVF], bugünkü klonlama gibi gerçekten de bilim 
kurgu işiydi.” diyordu bu tecrübeyi hatırlarken.
 
“Üretkenliği artıran ilaçlarla kadının canlı yumurta 
üretme ihtimalini artırarak üretilen yumurtaları top-
lamak, bunları bir tüp içinde spermle birleştirmek… 
Bunun mümkün olduğuna dair genel heyecanı tabii 
ki paylaşıyordum.”

Aylık döngülerinin on birinci gününde Clomit ve 
Pergonal almaktan zaten şişmiş, bütün bu ilaçların 
yarattığı duygusal gelgitler nedeniyle yorgun halde, 
hastaneye yumurta vermeye gitti. Büyülenmiş halde 
“folüküllerinden çıkmaya hazır” yumurtaları ultra-
son ekranından izledi, hemen ardından hızla ameli-
yathaneye alındı ve genel anestezi verildi. Doktor iki 
kesi yaptı; biri göbek deliğinin hemen altından gi-
rip yumurtaların yerini belirlemek üzere laparoskopi 
için, diğeri de pelviks kemiğinin üstünde enjektörü 
yerleştirip yumurtaları aspire etmek için. (Şimdilerde 
yumurta toplama lokal anestezi ile yapılabiliyor.) Bu 
denemelerin sadece birinde petri kabında döllenme 
gerçekleşebildi. Tilberis hemen hastaneye geldi, ute-
rusuna embriyo yerleştirildi. Sonra anlaşıldı ki, bu 
“kimyasal hamilelik”ti; hormonlar çalışmaya başladı 
ama yumurta tutunamadı, deneme yoğun bir kana-
ma ile sonlandı. Bu Tilberis’in umuda en çok yaklaş-
tığı denemeydi, ciddi bir yas süreci geçirdi.

Onu perişan eden dokuz denemeden sonra, Tilberis 
Robbie ve Chris adlarında iki oğlanı evlat edindi, seç-

kin bir baş editör olarak hızla kariyerine devam etti. 
Hayat güzeldi. Ve İngiliz Vogue’da işler o kadar yolun-
daydı ki, Ocak 1992’de Amerika Harper’s Bazaar onu 
transfer edip New York’a getirdi. Ancak iki yıldan az 
bir süre sonra, Aralık 1993’te ileri düzeyde yumurta-
lık kanseri teşhisi kondu. Doktorları, üreme tedavi-
si geçmişinin onu yüksek risk grubuna yerleştirmiş 
olabileceğini belirttiler. Kırk iki yaşında yumurtalık 
kanserinden ölen komedyen Gilda Radner’in da üre-
me ilaçları aldığını öğrendi. Radner’in kocası Gene 
Wilder, portakallar ve greyfurtlar üzerinde yaptığı 
denemelerden sonra ona Pergonal iğnelerini kendi 
yapmıştı.

“Kanser olduğumu duymak, kısır olduğumu duymak 
kadar zor gelmedi.” dedi Tilberis ama aynı zaman-
da, bu ikisi arasında bir bağlantı olup olmadığını da 
öğrenmek istedi. “Hayatımı asıl etkileyen soru şuy-
du: Rahimle bu kadar çok uğraşmanın yumurtalıklar 
üzerindeki etkisi ne oldu?”

(…)

Liz Tilberis, Harper’s Bazaar’ı ayağa kaldırdıktan ve 
Yumurtalık Kanseri Araştırma Vakfı’na başkanlık et-
tikten sonra Nisan 1999’da, elli bir yaşında kanser-
den öldü. Ancak yumurtalık kanseri ve üreme teda-
visi bağlantısına dair sorusu hâlâ cevaplanmış değil, 
bu cevabı bulmak için yürütülmesi gereken klinik 
denemelerden eser yok. 

(…)

1990’ların başlarında yapılan iki önemli çalışma, 
her ne kadar her ikisinin yazarları da daha ileri araş-
tırmalara gerek olduğunu söyleseler de, yumurtalık 
tümörlerinin oluşumunu bu ilaçlara bağladı. Diğer 
araştırmalar bir bağlantı bulmakta başarısız oldular. 
Ancak 2000 yılında, tıbbi araştırmalarda incelemeler 
yapan bağımsız bir organizasyon olan saygın Cochra-
ne Birliği, Clomid’in yan etkilerinin “olası yumurta-
lık kanseri riskini içerdiği” sonucuna varmıştır. 

(…)

Risk her neyse henüz ne yazık ki hâkim değiliz. Ge-
çen bahar, Ontario’daki McMaster Üniversitesi’nde 
kadın doğum ve jinekoloji alanında emeritus pro-
fesör, Cochrane incelemesi yazarı ve yumurtalık 
kanseri çalışmalarında deneyimli bir değerlendirici 
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olan Dr. John Collins’ten bir mektup aldım. “Risk 
kanıtlanmış sayılabilir değildir.” diye yazmış ve ek-
lemişti: Ve konunun geçtiğimiz birkaç yılda daha 
ileri araştırmalar yapılması için bir önceliği varmış 
gibi görünmemektedir.” Ancak yumurtalık kanseri-
ne genetik yatkınlıkları olan kadınlarda Clomid gibi 
ilaçların kullanımının tehlikeli olabileceğine dair 
bazı yeni araştırmalar ortaya çıkabilmektedir. Geçen 
Ağustos’ta New England Journal of Medicine’da ya-
yınlanmış olan iki örnek olay, “yumurtlama arttırıcı 
tedavilere bağlı olarak zarar görme riski altında olan 
potansiyel hasta altgrubuna işaret eder.” diyor benzer 
bir yayının editörü ve Boston’daki Brigham ve Kadın 
Hastanesi’nden Dr. Ursula Kaiser.

Diane Leatherman’ın bu grupta sayılıp sayılamaya-
cağı kesin değildir. Ancak altmış altı yaşındaki da-
nışman ve yazara (kurgusal anı kitabı Crossing Kansas 
ve bir çocuk kitabı olan Rebecca: A Maryland Farm 
Girl) Clomid ve Pergonal aldıktan on sekiz yıl sonra 
yumurtalık kanseri teşhisi konmuştu (bu Tilberis’in 
zaman aralığına denk gelir). Leatherman, kırk ya-
şında üçüncü kocasına âşık olduğunda, zaten dört 
çocuğu vardır. Bir çocuk için daha denemeye karar 
verirler. Birkaç tur ilaçtan sonra, doğal yolla hamile 
kalır ve kırk sekizinci yaş gününden bir ay önce bir 
kız çocuk dünyaya getirir. Leatherman’a kanser teş-
hisi konduğunda, onkoloğu üreme ilaçları geçmişini 
sorar. Doktorun “Hücreleri bölme işlemine her giri-
şin, riski artırır.” dediğini hatırlıyor. Şimdi yumur-
talık kanseri beynine kadar yayıldı ve doktoru pek 
iyimser değil.

Leatherman, yumurtlama tedavisi almış olan tüm 
kadınları kanser belirtileri (belin kalınlaşması, az bir 
şeyler yiyince bile doygun hissetme, bağırsak hare-
ketlerinde değişiklikler, cinsel ilişki sırasında acı) ko-
nusunda dikkatli olmaları için uyarıyor. Tehlikeleri 
hakkındaki rahatsız edici tüm sorulara rağmen ülke-
de en fazla reçete edilen üreme ilacı hâlâ Clomid’dir. 
Kaliforniya’daki bir üreme kliniğinin tuvalet duvarı-
na karalanmış dizenin de dediği gibi; “Clomid: Deli 
gibi kullanırlar, bunun adı aslında istismar.”

(…)

Öncelikle bir kadının yardım alması gerekip gerek-
mediği her zaman açık değildir. Bir kadın tetkike 
gittiğinde, uzmanın olması gerektiği gibi onu doğal 
yolları biraz daha denemeye gönderme olasılığı çok 

azdır. Alandan birinin dediği üzere, “İyi bir üreme 
doktoru olarak ün yapmak istiyorsanız, hastalarını-
zın kendi başlarına hamile kalmalarını istemezsiniz.” 
Geçen Mayıs, Georgia Tıp Okulu’nda, New York ve 
New Jersey’den bir grup üreme uzmanına yaptığı ko-
nuşmada ünlü otorite Dr. Paul McDonough, mes-
lektaşlarını, reçete defterlerini çıkarmadan önce, “alt 
dallardan sarkan meyvelere yönelmeleri” konusunda 
uyarmıştı - böyle söylerken, sperm sorunları, fallo-
pian tüp hasarları / STD’lerden kürtajlara kadar) ve 
genetik ya da doğumsal koşullar gibi kısırlığın olası 
başka nedenlerini kastediyordu. Muhtemel hastala-
rın da sabırlı olması gerekebilir. Bazı araştırmalar, 
herhangi bir kısırlık nedeni olmayan otuzlarındaki 
çiftlerin kendi kendilerine denemeye devam ederler-
se, daha fazla şansları olduğunu gösteriyor.

Tüm bu sorulara cevaplar bir gün bulunacak. Ancak 
şimdilik, ciddi şekilde dikkatli olunarak yola devam 
etmek gerekiyor. Üreme ilaçları sundukları tüm vaat-
lerle, eşiği geçmeye cesaret edenlerden pek azına ge-
tirdikleri büyük mutluluğun yanında, çoğu için kalp 
kırıklıkları ve henüz tam olarak bilinemeyen riskler 
de taşıyor. Boş Beşik: Koloni Döneminden Günümü-
ze Amerika’da Kısırlık isimli kitaplarında iki kız kar-
deş, tarihçi Margaret Marsh ve jinekolog Dr. Wanda 
Ronner, şöyle diyorlardı: “Kısır kadınlar hem hasta 
hem de deney nesnesi işlevi görmüşlerdir.” Ve Liz 
Tilberis’in ayak izlerini takip eden her birimiz için 
durum hâlâ aynıdır.
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